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ARTIKKELIT

Henkilöhistoria ja työväen kulttuuri
ehden iloisessa kansikuvassa poseeraavat Syl
vi Salonen ja  Veikko Sinisalo. Molemmat olivat 
rakastettuja näyttelijöitä ja legendoja jo eläes

sään. He poistuivat keskuudestamme vuonna 2003. 
Heidän elämäntyötään kunnioitetaan Työväen Kes
kusmuseon näyttelyllä Sylvi ja  Veikko, joka on esillä 
vuoden 2004 loppuun asti.

Työväentutkimus -lehden artikkeleista neljä kä
sittelee henkilöhistoriaa. Kirjoitukset esittelevät 
uutta tutkimusta Siina Urpilaisesta, Onni Toivo
sesta ja Leninistä sekä vertailua Sylvi-Kyllikki Kil- 
vestä ja  Martta Salmela-Järvisestä. Jokainen heistä 
oli omalla tavallaan ja  omana aikanaan vaikuttava 
persoona toiminnallaan ja/tai kirjoituksillaan. He 
tekivät työväenkulttuuria työväenliikkeeseen.

Sukututkimus voi myös tuottaa erittäin laadu
kasta henkilöhistoriaa. Lehtemme antoi erittäin 
mielellään tilaa sukututkija ja  historianharrastaja 
Toivo Arnbergille, joka on juuri julkaissut kirjan Sii
na Urpilaisesta (o.s. Ihalainen). Siina kuului Keski
Suomen Argillandereiden ja Pihtiputaan Elämäjär- 
ven Ihalaisten sukuun.

Kaksi tuoretta väitöskirjan tekijää, Reija Satokan-

gas ja Arja Alho, esittelevät lehdessä tutkimusai
hettaan. Reija Satokangas kuvaa teollisuuden tule
mista Kemijokisuun maaseutuyhteisöön, tehtaan 
työvoimapolitiikkaa ja  maalaisten kielteistä suh
tautumista tehdastyöhön. Arja Alho esittää tutki
mustuloksenaan, että Suomessa toimii hiljainen 
demokratia: päätöksenteko perustuu enemmän 
hallinnointiin kuin kommunikointiin ja  keskuste
luun kansalaisten kanssa. Media on täynnä muuta 
kuin päätöksenteolle tärkeätä informaatiota.

Työväentutkimus -lehti teki viime numerossa lu
kijatutkimuksen. Kiitoksia kaikille vastanneille. Tu
los oli, että lukijamme pitivät lehteä mielenkiintoi
sena ja asiantuntevana ja arvostivat varsinkin sen 
artikkeleita. Lehteä tehdään vapaaehtoisin voimin, 
joten tämä tulos rohkaisee jatkamaan työtä tulevi- 
nakin vuosina. Kiitoksia kirjoittajille, ilmoittajille, 
työväen perinnelaitoksille ja  lukijoillemme lehden 
julkaisemisen mahdollistamisesta.

MARJALIISA HENTILÄ 
päätoimittaja

Viiden euron vapaaehtoinen tukimaksu ILMOITUS

Arvoisat lehtemme lukijat.

Työväentutkimus-lehti tehdään talkoovoimin. Lehden 
kustannukset pyritään kattamaan ilmoitustuloilla ja  apu
rahalla. Lehden talous on erittäin tiukoilla. Siksi toimi
tuskunta pyytääkin lukijoitaan ystävällisesti maksamaan 
viiden euron tukimaksun Työväenliikkeen kirjaston tai 
Työväenperinne ry:n tilille Sampo 800015-490348 (tiedon
antoon merkintä tukimaksu).

Vuonna 2003 lehtemme tukemiseen osallistui satakun
ta tukijaa. Tukimaksulla varmistatte lehden ilmestymisen 
ensikin vuonna.

Kiitokset yhteistyöstä!

TYÖVÄENTUTKIM U S 
Toimituskunta
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REIJA SATOKANGAS

"Meän sukhun ei plankunkantajia
tarvita" -  agraariyhteisön suhtautuminen teollistumiseen 

kemijokisuulla 1860-1938

Kun teollisuus Suomessa 1860-luvulta enene
vässä määrin etsi sijaa tuotantolaitoksilleen, 
katseet kääntyivät usein maaseudulle, eivät 

kaupunkeihin. Valintakriteereinä oli, että saha toi
saalta olisi puutavaralle soveliaiden uittoväylien 
ulottuvilla ja  toisaalta, että sillä olisi laivausmah- 
dollisuus valmistuneelle tavaralle. Höyrysahat ra- 
kennettiinkin mieluusti suurten uittoreittien suu
hun, yleensä maaseutuyhteisön keskelle. Mainitut 
edellytykset toteutuivat hyvin Kokemäenjoensuus- 
sa, Kymijokisuulla ja  Kemijokisuulla. Perinteinen 
agraarinen yhteiskunta ja  teollisuus kaikkine vaiku
tuksineen kohtasivat monilla paikkakunnilla Suo
menlahden ja  Pohjanlahden rannikolla. Sahateol
lisuuden keskittymistä jokisuistoihin seurasi mas
sa- ja  paperiteollisuuden esiinmarssi. Perustettaes
sa teollisuuslaitoksia mekaaniseen massanvalmis
tukseen kriteerit sijaintipaikan valinnassa olivat 
osin erilaiset kuin höyrysahojen perustamisessa. 
Koska massantuotanto vaati runsaasti vesivoimaa, 
tehtaat rakennettiin sopivien koskien rannoille. 
Sisämaahan, maaseudulle, syntyi teollisuusyhdys
kuntia (esimerkiksi Nokia, Mänttä, Kyröskoski, Val
keakoski), jotka samoin kuin rannikon uittoväylien 
suulle nousseet sahayhteisöt, kohtasivat agraari
sen, talonpoikaisen talous- ja yhteiskuntamuodon.

TARKASTELTAESSA TEOLLISUUDEN JA agraari
yhteiskunnan kohtaamista ja  vuorovaikutusta yk
si keskeinen tutkimuksen kohde on saha- ja  mas- 
satehtaiden työväestön rekrytoituminen; mistä 
sahoille saatiin työväestö? Tätä kysymystä maa
talouden ja  metsäteollisuuden alueellisesta koh
taamisesta olen tarkastellut yhdessä paikassa, yh
dessä yhteisössä, Kemijokisuun agraariyhteisössä. 
Kemin pitäjä oli yksi niistä sadoista suomalaisista 
maaseutupaikoista, joissa teollisuus vuonna 1860 
ei vielä vaikuttanut tuotantorakenteeseen, ei yh
teiskunnalliseen, eikä taloudelliseen kehitykseen. 
Sellaisena se oli aj alleen tyypillinen; olihan suoma
lainen yhteiskunta vielä varsin agraarinen. Teolli
suuden alkuna Kemijokisuussa voi pitää Laitaka
rin sahaa, joka käynnistyi vuonna 1862, minkä jä l

keen jokisuuhun rakennettiin yhdeksän sahaa tai 
massatehdasta. Aina vuoteen 1893 Kemi-yhtiön 
perustamiseen asti teollisuustyöpaikkojen mää
rä oli marginaalinen; vuosittain - etupäässä sulan 
veden aikana - työllistettyjen määrä vaihteli 50-200 
hengen välillä. Kemi-yhtiön perustamisen jälkeen, 
1890-luvun alkupuolelta 1920-luvun alkuvuosiin 
asti sahoilta sai noin 600-800 henkeä töitä. Paju
saaren sulfiittitehdas ja  Veitsiluodon saha, jotka 
1920-luvun alussa pääsivät kunnolla tuotantoon, 
nostivat teollisuustyöpaikkojen määrän noin kah
teentuhanteen. Jopa 1930-luvun alun lamavuosi
na työllisyys alueella säilyi korkeana, mihin vaikutti 
Kemi-yhtiön sulfaattitehtaan ja  Veitsiluodon sulfiit- 
titehtaan avaaminen.

TEOLLISTUMISEN KANSSA TASATAHTIA maalais
kunnan väestö kasvoi, paitsi keskimääräistä kor
keamman syntyvyyden, 1900-luvulla erityisesti voi
tollisen muuttoliikkeen ansiosta. Sekä talollisten, 
tilattomien että teollisuustyöntekijöiden määrät 
kasvoivat. Karkeistaen voidaan todeta, että paikal
linen agraariyhteisö kasvoi omillaan ja  teollisuus- 
työväestö rekrytoitui muualta tulleista. Vuosien 
1871, 1900 ja  1930 henkikirjojen mukaan Kemin 
maalaiskunnan väestö jakautui seuraavasti:

1871 1900 1930
Talolliset 1 098 1 702 2 976
Yhteensä
tilattomia 1 654 2 409 6 410
Teollisuus
työntekijät 22 702 4 448
Muut 425 191 873
Yhteensä 3 199 5 004 14 707

Sahojen käynnistyessä väki rekrytoitui muualta, 
ei Kemijokisuulta, kuten muuttotilastoista ja muis
ta lähteistä saaduista tiedoista voidaan päätellä. 
Myös Ruotsissa Norlannin sahateollisuuden alku
vaiheessa oli samanlainen ilmiö: ammattitaitoa 
vaativiin tehtäviin houkuteltiin työväestöä kauem
paa kuin lähiympäristön maattomista. Vermlanti ja
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Taalainmaa sekä Pohjanlahden Suomen puoleiset 
kaupungit olivat Norlannin sahateollisuusväestön 
lähtömuuttoalueita. Suomessa sahateollisuuden 
uranuurtaja Hans Gutzeit toi vuonna 1872 Kotkaan 
perustamalleen sahalle työväkeä Norjasta 25 alan 
ammattilaista (kehäsahaajia, särmääjiä, kimpisa- 
haajia ja  terämiehiä). Samoin Kemijokisuun toisel
le sahalle, vuonna 1872 käynnistetylle Karihaaran 
sahalle, tuotiin työväki perheineen Norjasta, mikä 
varmasti lisäsi teollisuustyöväestön ulkopuolisuut
ta yhteisössä. Jos sahojen väki olisi rekrytoitunut 
paikallisväestöstä, ei ero agraari- ja  tehdasväestön 
välillä olisi ollut niin selvä. Vierautta ja  eristynei
syyttä lisäsi tietysti myös vieraskielisyys, joka nor- 
jalaisaikana oli leimaa-antavaa suurelle osalle työ
väestöstäkin. Sitä paitsi ainakin osa sahojen suo
malaisistakin johtajista ja  työntekijöistä oli ruot
sinkielisiä. Norjalaisten alueella oleskeluvaiheen 
sijoittuminen teollistumiskehityksen alkupuolelle 
saattoi leimata pitkään teollisuutta vieraaksi, vie
raskieliseksi.

SEURAAVALLA VUOSIKYMMENELLÄ sahan työ
väki oli jo suomalaista, mutta heidänkään koti- ja 
syntymäpaikat eivät olleet Kemijokisuulla, mikä 
mm. Kemi-yhtiön henkilökorttien perusteella tie
detään. Nämä kortistoon merkityt henkilöt olivat 
sitä joukkoa, jonka elinvuosina teollistumisprosessi 
Kemijokisuulla alkoi ja  voimistui. Useimmat heistä 
olivat ensimmäisen polven teollisuustyöväestöä. 
Tarkasteltaessa heidän jakaantumistaan syntymä
paikkojen mukaan saadaan sama lopputulema

kuin muutto tilastojen perusteella: Kemi-yhtiöön, 
Kemijokisuun nousevaan teollisuuteen rekrytoitui 
työväestö muualta kuin Kemijokisuulta, tai edes 
muualta pohjoisimmasta Suomesta. Työväestö tuli 
suurimmaksi osaksi nykyisen Oulun läänin alueel
ta tai sitä etelämpää. Paikallinen agraariyhteisö ei 
ollut teollisuuden työvoimareservi.

MUISTITIEDON MUKAAN ASENNE “meän suk- 
hun ei plankunkantajia tarvita” oli vahva. Metsä- 
ja  uittotöissä talollisetkin olivat usein, mutta eivät 
sahoilla tai massatehtaissa. Ehkä tämä on nähtävä 
niin, että metsätyöt ja  uitto miellettiin tutummak
si, niissä työn luonne oli “perinteisempi”. Talolli
nen sai pitää metsässä ja  joella vapautensa, olla 
taivasalla, ilman tehtaan pillin rytmittämää aikaa. 
Sahalla ja  lautatarhassa talollinen tai mäkitupalai
nen olisi kokenut itsensä sidotummaksi kuin tukki
töissä. Metsätyöthän olivat perinteisesti kuuluneet 
maatilatalouteen, kotitarve- ja  rakennuspuut ja 
suurten lohenpyyntiin käytettyjen karsinapatojen 
puutavara oli vuosisatojen ajan haettu metsistä, jo 
ten puun kaato “yhtiöille” ei poikennut aiemmas
ta niin paljon kuin koneellinen saha- ja  tehdastyö. 
Metsätöihin vaadittu taito oli ennestään hallussa, 
sahoille ja  massatehtaisiin vaadittua ammattitai
toa sen sijaan ei ollut. Maaseutuväestölle ennakko
asenteet kelloon sidottuun työaikaan, sisätyöhön, 
toisten käskyvallan alle joutumiseen olivat vahvo
ja  1800-luvun lopulla ja  1900-luvun alussa, mutta 
toisaalta muualta tulleetkin olivat maaseutuyhtei
söstä lähteneitä. Hekin olivat varmasti läpikäyneet
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nämä ennakkoasenteet, mutta silti saattoivat työl
listyä tehtaisiin. Miksi sitten juuri Kemi-yhtiöön ja 
Veitsiluotoon tuli tuhansia työntekijöitä paikallisen 
yhteisön ulkopuolelta, eikä sahojen ja  tehtaiden 
työväestöstä ollut oman kunnan alueelta lähtöisin 
kuin kymmenesosa? Syyt vaihtelivat ajankohdasta 
riippuen: ensinnäkin 1800-luvun lopulla maatto
millekin oli yleensä vielä riittävästi töitä, joten ei 
ollut välitöntä tarvetta hakea uudenlaiseen työhön, 
toiseksi siirtolaisuus oli 1890-luvulla ja  1900-luvun 
alussa yksi vaihtoehto toimeentulon etsijöille, ja 
kolmanneksi tuolloin sekä työnantaja että työntar- 
vitsija kaipasivat enemmän sahatyöhön vaadittua 
ammattitaitoa kuin oli olemassa. Tehtaan valoon - 
tai varjoon - ei varauksetta lähdetty.

SEURAAVAN VUOSISADAN ALUSSA syyt tehdas- 
työn väittelemiseen olivat edelleen ihmisten ajatte
luun ja  ennakkoasenteisiin liittyviä, ja  niitä tuli li
sääkin. Kemi-yhtiön julkisuuskuva oli 1900-luvun 
ensimmäisten vuosikymmenten aikana monin ta
voin kielteinen, mikä lisäsi tehdastyön väittele
mistä. Uittolakko, puutavaraliikkeiden maanhan
kinnasta käyty keskustelu, työmaaterrori tai sen 
epäily, suuret lakkoliikkeet (ns. kommunistilakot), 
metsäteollisuuden suhdanneherkkyys, joka oli osa
syynä vuoden 1918 ja  1920-luvun lopussa alkaneen

laman paikkakunnalle tuomaan työttömyyteen ja 
kurjuuteen, suoranaiseen nälkäänkin, saivat maa
seudun väestön epäilemään teollisuustyön mielek
kyyttä. Samoin vaikuttivat kunnalliselämään liitty
neet kiistat kuten köyhäinhoidon menojen paisu
minen ja  tehdaslaitosten äänivallan kasvaminen 
tai taloudellisen elämän intressien vastakkaisuus 
(kalastus ja  uitto). Työväestöön liitetty sosialismi 
ja  tehdastyöväestön leimaaminen “roskansekai- 
seksi”, paheelliseksi joukoksi olivat tekijöitä, jotka 
olivat luomassa monille kielteistä mielikuvaa teh- 
dastyöväestöstä ja  siten vieroksuttivat pillin tahtiin 
työskentelystä. On myös esitetty, että Kemi-yhtiö 
ei kernaasti palkannut läheisen maaseudun väkeä, 
koska nämä olisivat olleet riippumattomampia yh
tiöstä kuin esimerkiksi Pohjois-Karjalasta tai Oulun 
läänin eteläosasta muuttaneet tilattomat. Kieltei
sen asenteen syntymiseen oli siis paljon aineksia. 
Eivätkä niistä kaikki kuitenkaan olleet vain Kemi- 
jokisuuta koskevia, vaan samankaltaista kehitys oli 
monissa muissakin Suomen maaseudun teollisuus
keskuksissa. Kuitenkaan niillä paikkakunnilla, jois
sa työväestön rekrytoitumista on tutkittu, paikalli
sen maaseutuväestön hakeutuminen tehdaslaitok
siin ei ollut yhtä vähäistä kuin Kemijokisuulla.

Kirjoittaja on FT, Oulun yliopisto.

MARJALIISA HENTILÄ

Oman elämänsä tarkkailijat
Martta Salmela-Järvinen ja Sylvi-Kyllikki Kilpi

Kansanedustajat ja  kirjailijat Martta Salmela- 
Järvinen (1892-1987) ja  Sylvi-Kyllikki Kilpi 
(1899-1987) olivat 1900-luvun aktiivisimmat 

työläisnaisten elämäkertojen ja  myös oman elä
mänsä dokumentoijia. Salmela-Järvinen oli vain 
kansakoulun käynyt, mutta itseopiskellut ja va
listunut puoluetoimitsija. Kilvellä oli puolestaan 
maisterin tutkinto ja  hän oli ammatiltaan kulttuu
ritoimittaja. Artikkeli perustuu heidän muistel
miensa tarkasteluun ja  vertailuun.

SALMELA-JÄRVINEN OLI VUOSINA 1939-1957 
Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen (SDP) ja 
1958-1966 Työväen ja  Pienviljelijöiden Sosialide
mokraattisen Liiton (TPSL) kansanedustaja. Kilpi 
edusti puolestaan ensimmäiset kaksitoista vuot
ta SDP:tä (1934-1946) ja  sen jälkeen vuoteen 1958 
Suomen Kansan Demokraattista Liittoa (SKDL). He 
olivat vielä sota-ajan yhdessä SDP:n riveissä ja lä

heisiä työtovereita Sosialidemokraattisen naislii
ton toiminnassa. Kilpi oli vuosien 1941-1946 väli
sen ajan naisliiton puheenjohtaja ja  Salmela-Järvi
nen samaisen järjestön sihteeri. He olivat tunnettu 
työpari sota-ajan avustustoiminnan järjestämises
sä. Molemmat kirjoittivat artikkelin yksimielisyy
den ilmapiiriä nostattavaan kirjaan Arkielämän 
aseveljeyttä, joka julkaistiin vuonna 1944. Ystä
vyys ja  yhteistyö loppui kuitenkin dramaattisesti, 
kun Kilpi siirtyi SKDL:n riveihin. Kilpi muistetaan 
parhaiten toiminnastaan SKDL:ssä ja  pitkäaikaise
na Suomi-Neuvostoliitto-Seuran puheenjohtajana 
(1946-1961).

Salmela-Järvinen oli vuodesta 1924 lähtien vaki
naisesti SDP:n palveluksessa. Kilpi oli toimittaja 
työväenlehdissä. He olivat yhteiskuntamme nä
köalapaikoilla, kuuluivat eittämättä työläisnaisten 
eliittiin ja  olivat aikansa merkittäviä naispoliitikko
ja. Kummallakaan ei ollut kynnystä kirjoittamiseen

Työväentutkimus 2004 7



ARTIKKELIT

tai puheiden pitämiseen. Politiikan korkeimmalle 
huipulle he eivät kuitenkaan päässeet, vaikka piti
vät itseään pätevinä ministeriksi. 
SALMELA-JÄRVINEN JA KILPI OLIVAT lähtöisin 
työläiskodeista. Heitä yhdisti työväenaate ja  syvä 
harrastus kulttuuriin ja  kirjoittamiseen. He julkai
sivat elämänsä aikana suurin piirtein yhtä paljon, 
omaelämäkertojen lisäksi tusinan verran erillisjul
kaisuja: pienpainatteita, järjestöhistorioita ja elä
mäkertoja. Salmela-Järvisen tunnetuin monografia 
on Miina Sillanpää - legenda jo eläessään (1973) - 
teos ja  Kilvellä Suomen työläisnaisliikkeen historia. 
Vuonna 1953 valmistunut Suomen työläisnaisliik
keen historia heijasti tekijänsä poliittista suunnan
muutosta sosialidemokraatista kansandemokraa
tiksi. Kilpi otti kirjaansa vahvasti mukaan kommu
nistisen naistoiminnan historian. Se oli myös en
simmäinen akateemisen henkilön tekemä analyysi 
työläisnaisliikkeen historiasta.

MARTTA SALMELA-JÄRVINEN JA Sylvi-Kyllikki Kil
pi tunnetaan laajoista ja paljon myös tutkimukses
sa siteeratuista muistelmistaan, jotka ilmestyivät 
yhteensä seitsemänä monografiana vuosina 1963
1968. Suomen työväenliikkeen johtohenkilöistä 
vain harvat olivat julkaisseet näin laajoja muistel

mia tai päiväkirjoja ennen 1960-lukua. Salmela- 
Järvisen neliosaiset ja  Kilven kolmiosaiset muistel
mat olivat ensimmäiset työläisnaisten omaelämä
kerrat, jotka kattoivat ajallisesti kirjoittajien koko 
elämäntarinan ja  kehityksen poliitikoksi. Ne perus
tuivat kirjoittajien päiväkirjoihin.

SALMELA-IARVINEN OLI ASIAPROOSAN ohel
la myös tuottelias kaunokirjailija. Hän kirjoitti 
seitsemän kokoillan näytelmää, useita kymmeniä 
pienoisnäytelmiä, puhekuoroesityksiä ja  yhden 
romaanin. Salmela-Järvinen ja  Kilpi olivat lähei
siä ystäviä 1930-luvulla. Kilpi oli jo  kansanedus
taja ja  kokenut kirjoittaja ystävystyessään Salme- 
la-Järvisen kanssa. Kilpi luki Salmela-Järvisen en
simmäisen näytelmän käsikirjoituksen Valo syttyy 
ja  sammuu vuonna 1934. Hän vei sen Kansanteat
terin johtajalle Eino Salmelaiselle, ja  näytelmä hy
väksyttiin lopulta ohjelmistoon. Kilpi vaistosi ystä
vänsä kirjallisen lahjakkuuden ja ryhtyi aktiivisesti 
tukemaan häntä näytelmäkirjailijan uralle. Salme- 
la-Järvisen oma teatterikokemus yhdessä rikkaiden 
ja  dramaattistenkin elämänkokemusten kanssa loi 
hyvän pohjan näytelmäkirjailijalle. Salmela-Järvi
nen oli kirjoittajana luonnonlahjakkuus. Kilvellä oli 
tässä suhteessa ongelma. Myös hän halusi kohota

Pitkäaikaiset ystävykset Martta Salmela-Jär
vinen (vas.) ja Sylvi-Kyllikki Kilpi Sos.dem  
Työläisnaisliiton liittotoimikunnan kokouk
sessa vuonna 1941. Politiikka rikkoi ystävyy
den sodan loppuvaiheissa. Muistelmissaan 
he halusivat unohtaa yhteisen toiminnan 
kauden. Kuva Työväen Arkisto
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kirjallisuus- ja  teatterikriitikosta kaunokirjailijaksi. 
Siinä hän ei kuitenkaan onnistunut ja  jäi lahjakkai
den Sinervo-kirjailijasisariensa varjoon.

SALMELA-JÄRVINEN TARJOSI lapsuusmuistelmi- 
aan Kun se parasta on ollut Tammen kustannetta
vaksi ensimmäisen kerran vuonna 1949. Käsikir
joitus makasi pöytälaatikossa 16 vuotta, ja  ilmesty
essään vihdoin vuonna 1965 siitä tuli suuri myyn
timenestys. Kirjasta otettiin neljä painosta. Uusien 
osien työstäminen alkoi, kun hän jäi pois eduskun- 
tatyöstä vuoden 1966 alussa. Martan henkilökoh
taiseen elämään mahtui yksi avioero, yksinhuolta
juus, elämä alkoholistimiehen rinnalla, seitsemän 
lapsen synnyttäminen ja  kahden pienokaisen kuo
lema. Kirjoittaminen lienee ollut myös yksi keino 
paeta perhehuolia.

Salmela-Järvinen kuvaa muistelmissaan yksilöä 
osana helsinkiläistä työläisyhteisöä. Oman toimin
tansa kautta hän kuvaa koko työväenliikkeen ja  työ
läisnaisliikkeen kasvua ja  kehitystä. Tyyli on kollek
tiivinen: hän kirjoittaa usein me-muodossa siitä, 
miten työläislapset ja  -perheet elivät, toimivat ja  
kokivat elämänsä. Hänen tarinansa soveltui työläis
naisen tyyppitarinaksi siksi, että se kertoi omin 
avuin selviytymisen keinoista: vaikeista elämän
vaiheista huolimatta hänestä kasvoi yhteisönsä ja 
koko yhteiskunnan etua ajava yksilö.

SYLVI KYLLIKKI KILPI SAI VIETTÄÄ huolettomam- 
man lapsuuden ja nuoruuden kuin Martta. Ylioppi
laaksi tulonsa jälkeen Sylvi-Kyllikki pääsi toimitta
jan työhön. Aviopuoliso löytyi samalta alalta, toi
mittaja Eino Kilpi. Vuonna 1923 kolmen pienen 
lapsen äiti Sylvi-Kyllikki Kilpi aloitti Helsingissä vii
si vuotta kestäneet maisterin opinnot, vaikka per
he asui Tampereella. Hän jatkoi lukujaan sitkeäs
ti, vaikka aviomies joutui samaan aikaan vuodek
si keuhkotautiparantolaan. Lisäksi tytär sairastui 
polioon ja  sai siitä pysyvän liikuntavamman. Kilpi 
oli ajoittain yksinhuoltaja-opiskelija, jonka talous 
perustui kesätöihin, satunnaisten kirja- ja  teatte
riarvostelujen tekemiseen sekä velkaan. Lisäksi pa- 
rantola-aika loitonsi aviopuolisoja toisistaan, kun 
miehen syrjähypyt alkoivat. Perhekriisit kuitenkin 
voitettiin. Sylvi-Kyllikki Kilvestä tuli akateeminen 
henkilö, minkä takia hän tunsi itsensä työväenjär
jestöissä ja  eduskuntasisariensa joukossakin erilai
seksi kuin muut. Hän oli poikkeuksellisen rohkea, 
kriittinen ja  sanavalmis esiintyjä.

Sylvi-Kyllikki Kilven ensimmäinen, vuonna 1963 
ilmestynyt muistelmakirja, Sörnäisten tyttö, on 
toimitettu päiväkirja. Se etenee dokumentaarises
ti päivästä päivään kertoen nuoren tytön koulun
käynnistä, ihmissuhteista ja  ensimmäisistä työpai

koista. Muistelmat keskittyvät yksilöön ja  hänen 
kasvukokemuksiinsa. Autenttisuutta heikentää 
kuitenkin se, että Kilpi karsi ja  muokkasi alkupe
räistä päiväkirjaa, teki muistinvaraisesti lisäyksiä 
ja  tavallaan kirjoitti sen uudelleen. Seuraavat osat 
ilmestyivät vuosina 1965 ja  1966. Ajankohtainen 
poliittinen tilanne sävyttää viimeistä muistelman 
osaa, jossa Kilpi kirjoittaa vähiten henkilökohtai
sista kokemuksistaan ja  ottaa tehtäväkseen ylistää 
neuvostonaapurin ystävyyttä. Muistelmien kirjoit
tamisen ajankohtana esillä olleet yhteiskunnalliset 
kysymykset heijastuivat voimakkaasti muisteluun.

MARTTA SALMELA-JÄRVINEN ja  Sylvi-Kyllikki Kil
pi halusivat nostaa omat esikuvansa osaksi Suo
men naisten historiaa. Vielä vanhoilla päivillään, 
yli 80-vuotiaana, Salmela-Järvinen teki Miina Sil
lanpäästä elämäkerran. Se oli laajalle lukijakun
nalle tarkoitettu kansanpainos. Salmela-Järvinen 
tunsi idolinsa lähes puolen vuosisadan ajalta ja  oli 
monessa luottamustehtävässä tämän seuraaja. Jo 
omissa muistelmissaan Salmela-Järvinen tuli esiin 
Miina Sillanpään varjosta - ja  uskalsi jopa arvostel
la häntä. Sylvi-Kyllikki Kilven esikuva puolestaan 
oli työläisnaisliikkeen ensimmäinen oppinut nai
nen, opettaja ja  runoilija Hilja Pärssinen. Kilpi jul
kaisi ansiokkaan pienoiselämäkerran Pärssisestä 
vuonna 1944.

Salmela-Järvinen ja  Kilpi käyttivät historiaa ja 
myös omaa elämäänsä työväenliikkeen ja  työläis
naisliikkeen tunnetuksi tekemiseksi. Heille histo
ria oli kasvatuksen, valistuksen ja  agitaation väline. 
He olivat sujuvakynäisiä ja  yleistajuisia kirjoittajia 
ja  halusivat kaikella tuotannollaan vaikuttaa yhteis
kunnalliseen keskusteluun.

Kirjoittaja on Työväen Arkiston tutkija.
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Toivonen nimitettiin vuonna 1939 kansanhuoltoministeriön jakeluosaston päälliköksi. Käytännössä hänestä 
tuli puutteenajan diktaattori. Kuva: Työväen Arkisto.

SEPPO HEIKKI SALONEN

Sihteeri Onni Toivonen 1894-1968

Onni Toivosen nuoruudessa maailma repe
si aivan kuten sosialismin oppikirjat olivat 
luvanneet. Venäjän, Itävallan ja Saksan kei

sarikunnat luhistuivat. Sääty-yhteiskunta mureni 
vuoden 1906 eduskuntauudistuksen myötä. Suo
mesta tuli itsenäinen tasavalta.

Onni Kustaa Toivonen syntyi Porissa 18.3.1894 
tarmokkaan ja  valistuneen puuseppämestari Kus
taa Toivosen perheeseen. Isän varhaisen kuoleman 
vuoksi perhe vajosi köyhyyteen. Porin vaivaisten- 
hoitolautakunta sai antaa leski Maria Toivosen 
lapsille vaateapua monina vuosina. Nouseva työ
väenliike taloineen, soittokuntineen ja teatterei- 
neen muodostui Onni Toivosen toiseksi kodiksi. 
Porin Työväenyhdistyksessä vaikutti Eetu Salin ja 
vaalipiirin kansanedustajina oli sellaisia suuria ni
miä kuin Miina Sillanpää, Väinö Tanner ja Edward 
Gylling. Porissa ilmestyvä Sosialidemokraatti-leh- 
ti teki teräväpäisestä Onni Toivosesta toimistonsa 
hoitajan ja  Rauman aluetoimittajan. Sosialidemo
kraattisen nuorisoliiton innokas jäsen kasvoi myös 
osuustoimintaan. Myymälän puotipuksusta hän 
eteni Säkylän osuuskaupan hoitajaksi ja Rauman 
osuuskauppapiirin puheenjohtajaksi. Juuri tuol

loin käytiin kiivasta taistelua SOK:n ja  KK:n välillä. 
Kasvava osuustoimintaliike repesi kahteen osaan. 
Osuuskaupan apulaisjohtajan toimesta Onni Toi
vonen nimitettiin keväällä 1918 Rauman vallan
kumouksellisen työväestön pankkikomissaariksi. 
Virasta tuli tunnetuista syistä lyhytaikainen, ja On
ni Toivonen päätyi kuritushuonevangiksi Turkuun. 
Hänen Paavo-veljensä ammuttiin raa'asti. Mutta 
kaikki kääntyi paremmaksi keväällä 1920, kun On
ni Toivonen armahduksen jälkeen kutsuttiin KK:n 
sihteeriksi.

KULUTUSOSUUSKUNTIEN keskusliitto oli edistys
mielisen osuustoimintaliikkeen kehittäjä, valista
ja  ja  julistaja. Väinö Tanner valitutti Toivosen KK:n 
johtokuntaan ja  hallintoneuvoston sihteeriksi. On
ni Toivonen opetti, neuvoi ja  kirjoitti. Liikemies 
ei kuvittele, hän laskee, kuului Toivosen pääteesi. 
Hän opetti myymälähenkilöstöä ja  tarjoilijoita ja 
valisti jäsenistöä osuustoiminnan erinomaisuudes
ta. Hän kirjoitti vihkosia ja kirjoja, joista osa olisi 
käypiä vielä tänäänkin. Hän kirjoitti teokset Myy
jä ja  Myymälä, Mietelmiä Liikkeenhoidosta ja  Tai
tava Myyjä, mutta myös kirjasia kuten Miksi kaksi
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osuuskauppaliikettä ja  Osuuskauppaliike ja Työttö
myys. Perheenemännille hän toimitti vuosittain 
Koti-kirjaa. Hän oli KK:n eri lehtien päätoimitta
jana ja kuului mainosmiesten järjestön perusta
jiin. Reklaamimiesten Kerhossa hän tapasi muut 
Suomen liikemainonnan luojat. luuri 1920-luvun 
sähköisessä ilmapiirissä mainonta löi itsensä läpi. 
Toivonen ja hänen työtoverinsa käyttivät ja kehit
tivät elokuvaa mainonnan ja valistuksen välineenä. 
Onni Toivonen opetti ja propagoi psykotekniikkaa 
yhtenä ensimmäisistä Suomessa. Pääkaupungin 
Osuustoimintamiesten kerhossa Onni Toivonen ja 
hänen työtoverinsa esittelivät uusia ajatuksiaan. 
KK:n toimesta hän oli valitsemassa johtajia osuus
liikkeille. Matkustaessaan ympäri Suomen hän se
kä tarkasti myymälöiden toimintaa että opasti liik
keiden johtamisessa. Edistysmielisellä osuustoi
mintaliikkeellä oli kansalaissodan jälkeen 100 000 
jäsentä, kaksi vuosikymmentä myöhemmin jäse
niä oli 300 000. Jäsenosuusliikkeiden vuosimyyn- 
ti kuusinkertaistui tuona aikana. Menestys seurasi 
innostusta.

Toivonen oli käynyt vain kuusi vuotta kansakou
lua, mutta hän hoiti KK:n kansainvälisiä asioita 
hankittuaan itseopiskelulla saksan ja  ruotsin kie
len taidot. Kansainvälisen osuustoimintaliiton 
KOL:n Tukholman kokouksessa vuonna 1927 Toi
vonen oli yksi propagandakonferenssin alustajista. 
Laajan asiantuntijajoukon edessä Toivonen esit
teli ainoana puhujana näkemyksiään siitä, miten 
osuustoimintaliikkeen tulee järjestää valistus- ja

mainostoimintansa. Hän kuvasi selkeästi elokuvan 
tehoa mainosvälineenä ja vaati alalle kansainvälis
tä yhteistoimintaa. Toivosen esitelmä oli osuva ja 
edellä aikaansa joutuen vanhoista käsityskannois
ta kiinnipitävien patriarkkojen arvostelun kohteek
si. Suomalaiset eivät koskaan myöhemmin ole mis
sään suuressa kansainvälisessä järjestössä näytel
leet vastaavanlaista roolia. Tuossa kokouksessa 
pääministeri Väinö Tanner valittiin Kansainvälisen 
Osuustoimintaliiton presidentiksi.

KK:N JA KOL:N TEHTÄVISSÄ Toivonen otti kantaa 
myös poliittisiin kysymyksiin, vaikka osuustoimin
taliike pyrki pysymään puolueettomana. Osuustoi
mintaliike joutui 1920-luvulla Italiassa fasistien tu
hoamaksi, Saksassa ja  Itävallassa natsit sulauttivat 
sen 1930-luvulla Kraft durch Freude -järjestöönsä. 
Rauhaa ja  demokratiaa korostanut osuustoimin
taliike oli aseeton diktatuurien hyökätessä. Kun 
KK: ta vaadittiin boikotoimaan saksalaisia tuotteita, 
KK kieltäytyi perustellen päätöstään mm. Suomen 
viennin ehtymisellä. Kauppaa oli käytävä kaikkien 
kanssa. Diktatuurimaiden luettelo oli pitkä: Viro, 
Saksa, Italia, Espanja, Turkki.. Japanilaisista tuotteis
ta ajateltiin voitavan luopua.

Toisen maailmansodan puhjettua Onni Toivo
nen nimitettiin syyskuussa 1939 kansanhuoltoon - 
nisteriön jakeluosaston päälliköksi. Käytännös
sä hänestä tuli puutteenajan diktaattori. Hänen 
osastollaan päätettiin, kuinka paljon kukin mitä
kin sai. Kansanhuoltoministeriö päätti, mitä teol

Kulutusosuuskuntien Keskusliitossa toimiessaan Toivonen sekä tarkasti myymälöiden toimintaa että opasti 
liikkeiden johtamisessa Kuva: Työväen Arkisto.
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lisuus tuotti, ministeriö päätti mistä teollisuus sai 
ostaa raaka-aineensa, ministeriö päätti, minkä ver
ran tuote sai kuluttajille maksaa. Lisäksi ministeriö 
valvoi, miten määräyksiä noudatettiin. Väestön tar
peet laskettiin etukäteen ja  kukin sai itselleen mi
nisteriön suunnittelemat ostokortit. Vain niillä sai 
ostaa kaupasta ja  ravintolasta ruokaa. Liki kaikki 
tuotteet olivat kortilla ja  melkein kaikki rikkoivat 
määräyksiä. Ne jotka saatiin kiinni tuomittiin an
karimmillaan vankilaan. Lopulta noin 4000 henkeä 
työskenteli tavalla tai toisella kansanhuoltominis- 
teriön tehtävissä.

Presidentti Risto Rytin antama valtakirja päät
tää kaikesta, mitä ministeri ei ollut pidättänyt it
selleen teki Toivosesta kymmeneksi vuodeksi kan
sanhuollon tärkeimmän, mutta myös vihatuim- 
man miehen. Tanneriin ja  sosialidemokraattiseen 
puolueeseen tukeutuva Toivonen hoiti säikkymättä 
tehtäviä aikoina jolloin elintarvikkeita oli suoma
laisille ajoittain vain parin kuukauden tarpeeseen. 
Tuosta ajasta hän kirjoitti leppoisan muistelma
kirjan Kymmenen vuotta kansanhuoltajana. Kirja 
oli korvike Urho Kekkosen keskeyttämälle minis
teriön historian kirjoittamiselle. Toivosella on pieni 
kertomisen arvoinen episodi. Eduskunnan sivistys
valiokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Syl
vi-Kyllikki Kilpi oli vuonna 1946 anonut lupaa saa
da ostaa kahvia kansandemokraattisten opettajien 
tapaamiseen. Ostolupaa ei myönnetty. Kun pieni 
ja hento Sylvi-Kyllikki tuli tämän jälkeen sattumoi
sin kadulla Onni Toivosta vastaan, hän pysähtyi ja 
sanoi Toivoselle: Haista paska! Suurella yhteisellä 
kansalla oli vielä vahvemmat mielipiteet.

OSUUSTUKKUKAUPPA ELI edistysmielinen osuus
toimintaliike oli alusta lähtien tukenut Työväen 
Akatemiaa, joka oli Työväen Sivistysliiton tavoin 
kansalaissodan seurauksena syntynyt instituutio. 
Onni Toivonen nimitettiin KK:n sihteerinä Työväen 
Akatemian johtokuntaan. Ajan myötä hänestä tu
li Akatemian esimies ja  Akatemiasta hänen ainoa 
lapsensa. Sotatilalakien aikana 1940-luvulla Toivo
nen avasi taitavasti lahjoittajien kukkarot ja  Työ
väen Akatemia sai ankarimpana pula-aikana run
saasti tukijoita.

Akatemian juhlissa puhuessaan Toivonen ilmen
si omaa, suureen lukeneisuuteen perustuvaa ajat
teluaan. Kaiken suhteuttamiseksi hän lainasi aka- 
temialaisille pitämässään puheessa Ludvig Holber- 
gia, jonka mukaan ylen oppinut mies on ylen juo
puneen miehen kaltainen. Sillä niin kuin voi juoda 
itsensä humalaan samoin voi opiskella itselleen 
alituisen humalan. Toivonen siteerasi puheissaan 
myös Abraham Lincolnin varoitusta liian ehdotto
mista mielipiteistä. Toivonen opetti Akatemiassa

kirjanpitoa, osuustoimintaoppia, kansanhuoltoa 
ja  asioimistaitoa. Akatemian oppilaitten joukos
ta on noussut vaikuttajia maan johtoon, ministe
reitä, kansanedustajia, julkisen sanan käyttäjiä, 
kunnanjohtajia, ammattiyhdistysmiehiä ja  -naisia.

Presidentti J. K. Paasikivi nimitti K. A. Fagerhol
min sosialidemokraattisen vähemmistöhallituksen 
kesällä 1948, ja  Onni Toivosesta tuli kansanhuolto
ministeri. Tässä ominaisuudessa hän lopetti m i
nisteriönsä vuoden kuluttua tarpeettomana maan 
siirtyessä normaalielämään. Fagerholmin hallitus 
harjoitti kovaa politiikkaa lakkauttaen kommunis
tijohtoisen valtiollisen poliisin ja  murskaten Arabi
an ja  Kemin lakkoliikkeet. Hallituksen suuriin saa
vutuksiin kuului Arava-asuntorakennustoiminnan 
kehittäminen. Lyhytaikaisen kauppa- ja  teollisuus
ministerin tehtävät jätettyään Onni Toivonen jatkoi 
kriisiajan merkeissä Taloudellisen maanpuolustuk
sen suunnittelukunnan jäsenenä. Eläköityessään 
Yleisradiosta vuonna 1963 hän oli yhä varjokansan- 
huoltoministeri. Ministeriajan seurauksena hänes
tä oli myös tullut Neste Oy:n vaikutusvaltainen hal
lintoneuvoston puheenjohtaja, jonka aikana Nes
teestä kasvoi maan öljy- ja  kemiallisen teollisuu
den suurvaikuttaja.

INNOSTUS UUTEEN TEKNISEEN keksintöön oli 
vienyt Onni Toivosen vuonna 1926 perustetun Suo
men Yleisradion hallintoneuvostoon ja  johtokun
taan. KK:n piirissä uskottiin 1920-luvun alussa, et
tä radio seuraisi Suomessa samaa kehitystä kuin 
USA:ssa ja  olisi merkittävä mainoskanava. KK osti 
lähetysaikaa silloiselta Helsingin radioyhdistyksel
tä ja  hankki vastaanottimia. Kun Yleisradio kehit
tyi yhteiskunnalliseksi laitokseksi, Toivonen nimi
tettiin sen hallintoneuvostoon. Toivonen kutsut
tiin vuonna 1945 yhtiöön ylimääräiseksi johtajaksi, 
jonka käytännön tehtävänä oli pitää kommuniste
ja  myötäilevä pääjohtaja Hella Wuolijoki aisoissa. 
Keväällä 1949 Toivonen suunnitteli yhdessä kan
sanedustaja Yrjö Kilpeläisen kanssa niin sanotun 
Lex Jahvetin, jolla Yleisradio siirrettiin eduskunnan 
alaisuuteen. Samassa yhteydessä pääjohtaja Wuo
lijoki erotettiin. Yleisradion talous- ja  henkilöstö
johtajana Toivonen toteutti monia sosiaalisia uu
distuksia kuten tuolloin hyvin edistyksellisen hen- 
kilöstöruokailun ja  terveydenhuollon. Hän vasta
si suvereenisti myös uudisrakennustoiminnasta 
Yleisradion kasvaessa ULA-radion ja  television 
myötä. Pasilan laajan kokonaisuuden suunnittelu 
ja  rakentaminen alkoi hänen aikanaan.

Toivosta voi neljä vuosikymmentä kuoleman
sa jälkeen kuvata harmaaksi eminenssiksi. Hän oli 
vaikutusvaltainen olematta kärjessä. Hän oli sosiali
demokraattisen nuorisoliikkeen aktivisteja vuoden
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1912 liittokokouksessa. Hän osoitti lahjakkuutensa 
vuosina 1916 ja  1917 Rauman osuuskauppapiiris
sä, kun osuusliike jakaantui SOK:laiseen ja  OTK:lai
seen siipeen. Hänen kykynsä kasvaa ja  sivistyä itse
opiskelulla 1920-luvulla oli esimerkillistä ja  tuotti 
hyvää tulosta edistysmieliselle osuustoiminnalle. 
Hän oli äärettömän tuottoisa kirjoittaja. 1920- ja  
1930-luvulla liki kaikki KK:laisen osuustoiminta
liikkeen kirjallisuus lähti hänen kynästään. Usko
maton oli hänen taitonsa oppia saksan ja  ruotsin 
kielet työn ohessa ilman koulun antamaa tukea. 
Kansanhuoltoministeriössä Toivosen organisointi- 
kyky, kaupallinen silmä ja  luja tahto olivat korvaa
mattoman suuria ominaisuuksia.

Puoluetoiminnasta Onni Toivonen jättäytyi mel
kein kokonaan vuoden 1918 jälkeen. Hän oli SDP: 
n jäsen, ei muuta. Hänestä tuli tehtävänsä mukai
sesti liikemies ja  yksi Suomen mainosalan eturyh- 
mäläisistä. Yleisradiossa Onni Toivonen hoiti vara- 
pääjohtajana suvereenisti yhtiön taloutta. Kun te
levisio tuli Suomeen, Toivosen rooli oli ratkaiseva 
perustettaessa Mainos-Televisiota, jonka tehtäväk
si annettiin uuden toimialan rahoittaminen.

TOIVO ARNBERG

Tuntematon Siina.
Kertomus Siina Urpilaisesta ja

Pihtiputaan Elämäjärven kylässä syntyi torppa
ri, pientilallinen Efraim Ihalaisen perheeseen 
seitsemän lasta, joista vanhin oli 1893 synty
nyt Siina Armida. Tämä avioitui 1916 kinnula- 
laisen Ilmari Urpilaisen kanssa. He molemmat 
edustivat työväenliikkeen äärilaitaa ja kuului
vat kiellettyyn Suomen Kommunistiseen Puo
lueeseen (SKP), tarkemmin sanoen sen kulloi
seenkin peitejärjestöön. Siina Urpilainen oli 
kansanedustajana 1927-1930 edustaen silloin 
Sosialistisen työväen ja pienviljelijäin vaalijär- 
jestöä. Lapuanliike aloitti 1920-luvun lopussa 
voimakkaan kommunismin vastaisen toimintan
sa, jonka yhtenä kohteena olivat kommunistiset 
kansanedustajat. Urpilaiset joutuivat 1931 loik
kaamaan Neuvosto-Karjalaan. Heidän poikansa 
Taisto ja Paavo tulivat sinne salateitse Ruotsin 
kautta.

TOIVONEN OLI JO NUORUKAISENA solminut niin 
sanotun omantunnon avioliiton porilaisen Emma 
Forstenin, s. 18.9.1887 kanssa. Avioliitto sai laillisen 
vahvistuksen vasta vuonna 1923 siviilirekisterissä. 
Sosialidemokraattisen nuorisoliiton päätöksille us
kollisena OnniToivonen erosi evankelis-luterilaises- 
ta kirkosta uskonnonvapauslain astuttua voimaan. 
Aviopuoliso Emma Forsten oli poliittista sukua, jo l
la oli yhteyksiä aina Arvo Poika Tuomiseen saakka. 
Avioliitto jäi lapsettomaksi ja  päätyi vaimon sairau
den syvetessä avioeroon.

Vuotta ennen 1968 tapahtunutta kuolemaansa 
Onni Toivonen meni naimisiin Yleisradion Viipu
rin aseman entisen kuuluttajan ja  entisen alaisensa 
Liisa Laineen kanssa. Testamentissa Onni Toivonen 
jätti kaiken omaisuutensa Työväen Akatemialle, 
jonka seiniä hänen muotokuvansa koristaa. Rouva 
Liisa Toivonen puolestaan muisti omaisuudellaan 
Suomen Kulttuurirahastoa.

Kirjoittaja on toimittaja ja kirjailija.

hänen perheestään

Stalinin vainoissa 1938 Siina Urpilainen tuo
mittiin kymmeneksi vuodeksi pakkotyöhön. Il
mari ja Taisto Urpilainen teloitettiin ampumal
la. Paavo Urpilainen pakeni Suomeen 1939 ke
väällä.

Siina Ihalainen oli nuoresta pitäen kiinnostu
nut työväenaatteesta. Kerrotaan että hän oli 
kerran lähtenyt kotoaan Elämäjärveltä kävel

len Viitasaaren kirkonkylään kuuntelemaan poliit
tista puhujaa. Kävellen oli tämä seitsemän penin
kulman taival kotiinkin kuljettava. Kuulusteluissa 
1924 hän kertoi liittyneensä 1915 sosialidemokraat
tiseen Elämäjärven työväenyhdistykseen ja  toimi
neensa siinä sihteerinä vuoden 1916 syyskuuhun.

Siina Ihalaisen veli Matti oli ollut Elämäjär
ven työväenyhdistyksen puheenjohtaja, mutta ei 
ollut kuulunut punakaartiin. Kevättalvella 1918 
hän oli kieltäytynyt valkoisten asevelvollisuuskut-
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Siina Urpiainen oli nuoruudestaan lähtien työväenliikkeen kannattaja. 1918 hänen veljensä Matti Ihalainen 
kuoli vankileirillä Tammisaaressa punatautiin. Tämä katkeroitti Siinan mielen ja hänestä tuli äärivasemmisto
lainen. Hän toimi 1920-luvulla Raahen seudulla kielletyn kommunistisen puolueen vaalipuhujana, agitaat
torina. Etsivä Keskuspoliisi EK alkoi tarkkailla hänen toimiaan, ja poliisin arkistoon syntyi henkilökohtainen 
kansio, jonka koostelomake on yllä.

sunnoista, ja  hänet oli vangittu maaliskuun kah
deksantenatoista päivänä ja  toimitettu vankileiril
le Tammisaareen. Siellä hän oli kuollut heinäkuun 
kahdeksantena todennäköisesti punatautiin. Suo
men Kuvalehden (numero 21/2001) kertoman mu
kaan kaikista Ihalaisen sisaruksista Anselmia lu
kuun ottamatta tuli kommunisteja.

Vuonna 1916 Siina Ihalainen solmi avioliiton Il
mari Urpilaisen kanssa, joka oli kotoisin Kivijärven 
pitäjän Kinnulan kylästä. Nuori perhe asettui asu
maan miehen kotikylään. Siina liittyi paikalliseen 
työväenyhdistykseen ja  kuului sen johtokuntaan. 
Urpilaiset olivat syrjässä vuoden 1918 tapahtumis

ta. Paikallisen suojeluskunnan esikunta kävi hei
dän kodissaan kuulustelemassa pidättämättä hei
tä. Urpilaiset saivat kolme poikaa, joista keskim
mäinen 1919 syntynyt sai vanhempiensa aatemaa
ilmalle ja  ajalle ominaisen nimen Taisto. Urpilaiset 
muuttivat 1919 Akaan pitäjän Toijalan kylään ja  
osallistuivat siellä työväenyhdistyksen toimintaan. 
Parin vuoden kuluttua he siirtyivät Raahen seudul
le asettuen asumaan Sälöisiin.

SIINA URPILAINEN LIITTYI sosialidemokraat
tiseen naisyhdistykseen, joka kuului kielletyn 
kommunistisen puolueen peitejärjestöön Suomen
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Siina Urpilainen pidätettiin toukokuussa 1924, koska hän oli vaalitilaisuudessa Raution työväen
talolla pitänyt räikeän ja yhteiskuntavastaisen puheen. Kuulustelut kestivät viisi päivää. Siina 
vapautettiin eikä syytettä nostettu. Kuva: Kansallisarkisto.

sosialistiseen työväenpuolueeseen (SSTP). Hänes
tä tuli johtokunnan jäsen. Ilmari Urpilainen taas 
liittyi Saha-, kuljetus- ja  sekatyöväen liittoon. Hän 
oli myös työväen ja  pienviljelijäin paikallisosaston 
johtokunnan jäsen. Molemmat Urpilaiset liittyivät 
kielletyn Suomen kommunistisen puolueen (SKP) 
jäseniksi vuoden 1921 tienoilla. He perustivat Sä
löisiin "pakin” eli salaisen kommunistisen paikal- 
liskomitean. Ilmari Urpilainen veti sitä, ja  sen toi
minta oli esimerkillistä: vuonna 1924 se oli Oulun 
piirissä ainoa, joka suoritti puolueveron.

Siina Urpilainen liikkui ahkerasti vaalipuhuja- 
na, agitaattorina Oulun läänin eteläisessä vaalipii
rissä. Hänen edustamansa puolue STP sai edus
kuntaan 1922 peräti 27 kansanedustajaa. Seuraa- 
vat vuodet olivat ankaria puolueelle. Sen toiminta 
estettiin asiallisesti ottaen vuoden 1922 elokuussa, 
johtohenkilöt pidätettiin ja  oikeuden päätöksellä 
puolue sekä sen nais- ja  nuorisojärjestöt lakkautet
tiin kesäkuussa 1924. Samassa oikeudenkäynnis
sä tuomittiin 189 puolueen jäsentä 0,5-11 vuoden 
vankeusrangaistuksiin.

Oikeudenkäynnin aikaan 10.5.1924 Siina Urpi
lainen pidätettiin, kun EK:n tietoon oli tullut, että 
vaalitilaisuudessa Raution työväentalolla hän ”oli 
pitänyt puheen, jo k a  sisällöltään  o li ollut siksi rä i
k eä  j a  yhteiskunnanvastainen, että hän  siinä su o
rastaan  o li yllyttänyt ku u lijo itaan  työläisiä valtio- 
petokselliseen  toim intaan”.

SIINA URPILAISEN KOTONA TEHTIIN kotietsintä, 
jossa löydettiin joitakin puhekonsepteja, esimer

kiksi "Työläistoverit”, jonka Siina kertoi saaneen
sa vaalikomitean sihteeriltä. Tätä hän kertoi käyt
täneensä puhetilaisuuksissa jättäen joskus jotakin 
pois ja lisäten jonkin oman ajatuksen. Kysyttäes
sä hän kertoi olevansa kommunisti vuodesta 1922 
alkaen. Kuitenkin hän kielsi käyttäneensä sellaisia 
sanoja ja  puhetapaa, mitä kuulustellut todistajat 
olivat kertoneet. Siina Urpilainen vapautettiin, eikä 
syytettä nostettu.

Urpilaiset jatkoivat poliittista toimintaa: Siina 
julkisesti vaalipuhujana ja  Ilmari taustalla SKP: n 
toimitsijana. Siina Urpilainen valittiin Sälöisten 
kunnanvaltuustoon, 1925 presidentin valitsijamie
heksi jalopuita 1927 eduskuntaan.

ILMARI URPILAINEN PIDÄTETTIIN vuoden 1928 
SKP:n suurjutussa huhtikuun 19. päivänä. EK: 
n Oulun osasto pidätti hänet epäiltynä osallisek
si Suomen kommunistisen puolueen rikolliseen 
toimintaan. Joku puoluetoveri oli kertonut hänen 
osallistuneen Moskovan puoluekokoukseen. Kuu
lusteluissa Urpilainen kertoi olleensa juhannuk
sesta syksyyn Pietarsaaressa propsitöissä eri ura
koitsijoilla. Tämän tarinan EK pystyi toteamaan se
pitetyksi.

Tässä suurjutussa oli syytettynä 58 kommunis
tia, joista kolme vapautettiin syytteestä ja  muut 
saivat eripituisia kuritushuonerangaistuksia. Niistä 
pisin oli peräti 15 vuotta.

Ilmari Urpilainen lähetettiin jatkokuulustelui- 
hin Helsinkiin. Kuulustelija liitti papereiden mu
kaan oman muistionsa, jossa hän kertoi, että Urpi
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Ilmari Urpilainen pidätettiin vuoden 1928 SKP: n suur jutussa epäiltynä osalliseksi Suomen kommunis
tisen puolueen rikolliseen toimintaan. Tässä suurjutussa oli syytettynä 58 kommunistia, joista kolme 
vapautettiin syytteestä ja muut saivat eripituisia kuritushuonerangaistuksia pisimmän ollessa peräti 15 
vuotta. Kuva: Kansallisarkisto.

lainen "on kansanom aisen  varovainen j a  yksinker
tainen”. Hän ei ryhdy valehtelemaan "muuta kuin  
tuon Pietarsaaren  reissun kesällä  1925”. Uusissa 
kuulusteluissa hänestä ei saatu irti mitään. Hän va
kuutti, että "on ka iken  ikän sä ollu t yhteiskunnan  
kuuliainen  jä sen  e ik ä  koskaan  rikkonu t sen py
h iä lakeja ; ollen toim inut ainoastaan  ju lkisissa työ
väenjärjestöissä ".

Ilmari Urpilainen tuomittiin valtiopetoksen val
mistelusta 2 v:n 6 kk:n kuritushuonerangaistuk-

seen ja  menettämään kansalaisluottamuksensa vii
deksi vuodeksi. Hän kärsi tuomionsa Tammisaaren 
pakkotyölaitoksessa.

KUN SIINA URPILAINEN ALOITTI kansanedus
tajan työnsä vuonna 1927, hän oli 33-vuotias per
heenäiti, jolla oli kolme poikaa: 9-vuotias Veikko, 8- 
vuotias Taisto ja  6-vuotias Paavo. Hänen 16-vuoti- 
as sisarensa Kirsti Ihalainen tuli perheeseen talou
denhoitajaksi.

Siina Urpilainen valittiin 
Työväenpuolueen edustaja
na kansanedustajaksi kau
deksi 1927-1930. Kuvassa 
eduskuntaryhmä, jonka 
kaikki jäsenet joutuivat 
epäillyiksi valtiopetoksen 
valmistelusta ja etsintäkuu
lutetuiksi. Ilmeisesti siitä 
syystä EK on numeroinut 
henkilöt. Suurin osa lo ik
kasi Neuvosto-Karjalaan. 
Kuva: Kansallisarkisto.
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Siina Urpilainen valittiin Työväenpuolueen edus - 
tajana kansanedustajaksi kaudeksi 1927-1930. 
Kaikki eduskuntaryhmän jäsenet joutuivat epäil
lyiksi valtiopetoksen valmistelusta ja  etsintäkuulu
tetuiksi. Suurin osa heistä loikkasi Neuvosto-Karja
laan. Siina Urpilainen toimi eduskunnassa sivistys
valiokunnan ja  talousvaliokunnan jäsenenä.

KESÄKUUN 15. PÄIVÄNÄ 1930 Siina Urpilainen 
joutui kyyditysyrityksen kohteeksi. Viranomai
set tekivät joitakin tutkimuksia, mutta mihinkään 
oikeustoimiin kyyditsijöitä kohtaan ei ryhdytty. 
Loppukesästä Siina Urpilainen jätti eduskunnan. 
SKP määräsi hänet "maanalaiseen toimintaan”.

Siina Urpilainen etsintäkuulutettiin valtiopetok
sen valmistelusta. Syksyn 1930 hän piileskeli ilmei
sesti Oulujoen Koskelan kylässä erään "hoiperteli- 
jakommunistin” torpassa ja  sen jälkeen enimmäk
seen kotiseudullaan Pihtiputaan Elämäjärvellä. 
Siellä paikallinen suojeluskuntapäällikkö Ville Argil
lander sai tehtäväkseen pidättää Siina Urpilainen, 
joka oli hänen sukulaisensa. Eihän se onnistunut. 
Muistitiedon mukaan Argillander tapasi kerran 
kolme miestä apunaan Siinan sisaren miehen Ju
ho Siekkisen tekemässä heinäkuormaa niittyladon 
luona. Tarkistaakseen kuorman sisällön Argillander 
ryhtyi sohimaan sitä heinähangolla. Sen hän teki 
kuitenkin varovaisesti, niin että kuorman alla pii
leskellyt Siina ei vahingoittunut.

Ilmari Urpilainen vapautui pakkotyölaitokses
ta 26.3.1931. Paavo Urpilainen kertoo EK:n kuu
lustelussa keväällä 1939: "Isä o leskeli ko tosa lla  j a  
teki m aatö itä  om istam allaan  tila lla  Piehingissä. 
Isäkään  ei ä id in  vaiheista m itään  kertonut. Jou lu 
kuussa 1931 isä lähti erä än ä  iltana ko toaan  pyö
rällä sanoen  m enevänsä P iehinkiin , m utta j ä i  sil
le tielleen." Urpilaiset loikkasivat Neuvosto-Karja
laan. Itse asiassa Siina Urpilainen syyllistyi puolue- 
rikkomukseen, koska puolue oli antanut hänelle 
määräyksen toimia jossakin piirissä illegaalisena 
organisaattorina. Keväällä 1932 Kirsti Ihalainen sai 
sisareltaan kirjeen, jossa kerrottiin hänen asuvan 
miehensä kanssa Petroskoissa.

Syksyllä 1932 Urpilaiset kirjoittautuivat Petros
koin maatalouskorkeakoulun 2-vuotiselle kurssille, 
maatalouslinjalle. Siina joutui kuitenkin keskeyt
tämään opintonsa sairauden takia. Hän sai pai
kan Punainen Karjala -lehden toimituksessa nais
ten osaston johtajana. EK:n arkistoimana löytyy 
elokuulta 1935 hänen kirjoittamansa juttu Parempi 
vauhti heinänkorjuuseen. Hän kirjoittaa mm., että 
"nyt on lopetettava keskustelut j a  sen sijaan  käytä
vä todella bolsevistiseen työhön”.

I lm a r i Urpilainen pääsi opintojensa jälkeen 
Rukajärven TPK:n (kansanedustajien piirineuvos-

ton toimeenpaneva komitea) maaosaston johta
jaksi. Syksyllä 1935 hänet erotettiin juopottelun ta
kia, mutta toisaalta aika oli muuttunut entistä suo- 
malaisvastaisemmaksi. Hän muutti Petroskoihin ja 
ryhtyi kirvesmiehen töihin.

Urpilaiset halusivat myös Suomeen jääneiden 
poikiensa tulevan heidän luokseen Petroskoihin. 
Vanhin poika Veikko ei halunnut muuttaa. Sen si
jaan Taisto ja  Paavo tulivat Ruotsin kautta salaa hy
vin järjestettyä "etappitietä”.

VUOSINA 1937-38 PYYHKÄISI koko Neuvostoliiton 
yli terroriaalto. Vastavallankumouksellisina rikos
lain pykälän 58 mukaan tuomittuja oli liki 4 miljoo
naa. Suhteellisesti tämä terrori kohdistui erityisen 
voimakkaasti suomalaisiin, lähes kolme neljännes
tä heistä joutui vainon kohteeksi. Siina Urpilainen 
joutui eroamaan Punainen Karjala -lehden palve
luksesta. Hän siirtyi tai siirrettiin Leningradiin teh- 
dastöihin. Melko pian hän palasi takaisin Karjalaan 
Vilgan punktille metsätöihin. Vuoden 1938 toisena 
päivänä hänet vangittiin ja  tuomittiin vastavallan
kumouksellisesta kansalliskiihkoisesta vakoilu
toiminnasta kymmeneksi vuodeksi pakkotyöhön.

Ilmari Urpilainen vangittiin elokuun 13. päivä
nä 1938 hänen mentyään Paadelelle töihin. Taisto 
Ilmarinpoika Urpilainen pidätettiin 3.6.1938 Pet
roskoin asemalla yrityksestä paeta Suomeen. Isä 
ja  poika Urpilainen tuomittiin peräkkäisinä päi
vinä 20.9. ja  21.9.1938 kuolemaan pahamaineisen 
rikoslain 58 pykälän mukaan. Tuomioista ei voi
nut valittaa. Heidät teloitettiin ampumalla 26.9. ja  
22.9.1938. Paavo Urpilainen ei tiennyt mitään äi
tinsä kohtalosta. Hän tiesi, että isä ja  Taisto-veli 
oli pidätetty, mutta mikä heidän kohtalonsa oli ol
lut, hän ei tiennyt. Kerrotaan Paavo Urpilaisen ol
lessaan lomalla rintamalta aprikoineen, että niin
köhän Taisto-veli linjan toisella puolella tähtäilee. 
Paavo Urpilainen pakeni Suomeen, missä hänet 
toukokuussa 1939 vangittiin mutta vapautettiin ke
säkuussa.

Siina Urpilainen kärsi pakkotyötuomionsa Kara- 
gandan leirillä Neuvostoliiton Keski-Aasiassa, nykyi
sen Kazakstanin alueella. Hyvän kuvan tällaisten 
leirien elämästä saa Aleksandr Solzenitsynin teok
sesta Vankileirien saaristo. Siina Urpilaisen leirielä
mästä tiedetään, että hänen läheisenä vankitove
rinaan oli ollut Fanny Gylling, Neuvosto-Karjalan 
ensimmäisen presidentin puoliso. Työnään he om- 
pelivat miesten nahkasalkkuja. Fanny Gylling me
nehtyi leirillä syyskuun 6. päivänä 1944.

Solzenitsyn kertoo teoksessaan, että vankileirien 
saariston ja  Neuvostoliiton välissä oli karkotuk
sen maa. Vapauduttuaan leiriltä vanki ei saanut
kaan palata kotiseudulleen, vaan joutui jäämään
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Siina Urpilainen laskettiin haudaniepoon Petroskoissa 17.10.1962. Ensimmäisinä laskivat seppeleensä keskel
lä tulkki Jukka Petrov, hänen takanaan runoilija Reijo Takala ja oikealla ilmeisesti Lauri Kivipelto. Petrov tuli 
tunnetuksi Brezhnevin, Kosyginin ja Kekkosen tulkkina. Eila Lahti-Argutina on tunnistanut henkilöt. Kuvan 
omistaa Tapio Siekkinen.

karkotukseen esimerkiksi Karagandan kaupunkiin. 
Siina Urpilainen sai palata Neuvosto-Karjalaan, 
mutta hän ei saanut asettua asumaan Petroskoi- 
hin. Hänen karkotuksen maansa oli Aunus. Siellä 
toimi sodan jaloista evakuoitu Karjalan suomalai
nen teatteri. Sen näyttelijät Darja Karpova ja  Toivo 
Lankinen ottivat hänet lastenhoitajaksi.

Kun teatteri aikanaan pääsi palaamaan 
Petroskoihin, Darja ja  Toivo olisivat halunneet ot
taa Siinan mukaansa, mutta viranomaiset eivät sitä 
sallineet. Siina muutti Tsalnaan, noin 20 kilometrin 
päähän Petroskoista. Naapurit rakensivat hänelle 
pienen mökin, jossa hän eleli elämänsä loppuun 
saakka. Tontillaan hänellä oli pieni palsta, jota hän 
viljeli. Lisäksi hänellä oli kotieläiminään vuohia.

STALININ JÄLKEEN OLOT neuvostoliitossa vapau
tuivat hieman. Vainoissa tuomittuja rehabilitoitiin 
eli heidän maineensa palautettiin. Siina Urpilaisen 
osalta se tapahtui vuonna 1955. Ilmari Urpilainen 
rehabilitoitiin 1958 ja  Taisto Urpilainen 1957.

Siina Urpilainen kävi 1959 Suomessa tapaa
massa sukulaisiaan. Hän asui lähes koko vierailun 
ajan sisarentyttärensä luona Pihtiputaan Peningil-

lä. Kerrotaan, että tuliaisiksi hän toi mekaanisen, 
naukkailevan Miska-karhun. Aika kului vierailulla 
nopeasti. Siina haki Neuvoliitosta oleskelulleen li
säaikaa ja  sitä myönnettiin yllättävän helposti.

Siina Urpilainen kuoli Petroskoin sairaalassa lo
kakuun 11. päivänä 1962. Vielä tämän tiedon tur
vallisuuspoliisi Supo merkitsi Siina Urpilaisen kan
sioon.

Kirjoittaja on espoolainen sukututkimuksen 
harrastaja.
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AIM O MINKKINEN

Leninin tragedia

ARTIKKELIT

Neuvostoliiton romahduksen jälkeen päivän
valoon on tullut dokumentteja, jotka anta
vat entistä paremman käsityksen etenkin 
Leninin elämän loppuvaiheista. Usein on kuviteltu, 

että Leninin elämäkerta on niin tarkkaan pengottu 
ja  dokumentoitu, ettei siitä löytyisi mitään uutta ja 
mielenkiintoista. Myös uusia Leniniä käsitteleviä 
kirjoja ja  tutkimuksia on pikku hiljaa alettu julkais
ta Venäjälläkin.

Suhtautumistapa on heittelehtinyt laidasta lai
taan, milloin Lenin on pyhimys, milloin taas pa
holainen. Jälkimmäiseen tulkintaan liittyy Leninin 
ja Stalinin samastaminen poliittisesti. Tosiasiaksi 
kuitenkin jää, että näiden kahden joskus toisilleen 
läheisenkin vallankumousmiehen ero oli suuri, ja 
se kärjistyi Leninin elämän loppuvaiheessa täydelli
seksi henkilökohtaiseksi ja  poliittiseksi välirikoksi.

Paljastuneet dokumentit vahvistavat sen, että 
Leninin elämän loppuvaihe oli äärimmäisen traa
ginen henkilökohtaisesti, mutta sillä oli myös suuri 
poliittinen ja  yhteiskunnallinen merkitys Neuvos
to-Venäjän tulevaisuudelle sekä sosialismin kehi
tykselle ja  kohtalolle.

Aiemmin Neuvostoliitossa Leninin elämän lop
puvaiheista Gorkin kylässä luotiin auvoinen kuva 
leppoisista vanhuuden päivistä lasten kuusijuhlas
sa, metsästämässä ja  rupattelemassa puoluetove
reiden kanssa. Kuva on väärä ja  harhaanjohtava.

TAUSTAKSI LENININ ELÄMÄN myöhemmille vai
heille on syytä tuoda esiin, kuinka häntä alkoi jou
lukuun alussa vuonna 1921 huolestuttaa erityises
ti salaisen poliisin eli VTshK:n (Yleisliittolaisen 
poikkeustilakomission) asema. Kyseinen elin oli 
perustettu vuoden 1917 lopussa. Kansankomis
saarien neuvoston pöytäkirjassa sen muodostami
sesta korostettiin: "Komissio suorittaa vain esitut
kinnan.’’ Sille ei missään tapauksessa ollut ajateltu 
tuomiovaltaa eikä täytäntöönpanovaltaa.

Lenin oli todennut marraskuussa 1917: ”Me em
me halua kansalaissotaa. Me olemme kansalaisso
taa vastaan... Terroria, jollaista käyttivät ranskalai
set vallankumoukselliset, jotka panivat giljotiiniin 
aseettomia ihmisiä, me emme käytä ja  toivon, ett
emme tulekaan käyttämään."

Vastavallankumouksellisten toimien takia salai
sen poliisin rooli alkoi kuitenkin voimistua. Piste 
iin päälle oli Leninin murhayritys elokuussa 1918. 
Leninin maatessa tajuttomana bolshevikkijohto ju 

listi "punaisen terrorin”. Siitä Lenin totesi paran
nuttuaan Yrjö Sirolalle, että poikkeustoimet olivat 
virhe. Niissä mentiin liian pitkälle, pitemmälle kuin 
olisi tarvinnut.

Vuonna 1921 Lenin vei puolueen poliittiseen toi
mikuntaan ehdotuksen järjestää uudelleen VTshK. 
Tarkoitus oli kaventaa sen toiminnan ja  kompetens
sin piiriä, voimistaa laillisuuden perustaa ja  viedä 
toimeenpanevaan keskuskomiteaan yleinen ase
tus muutoksesta "vakavien pehmennysten mieles
sä”. Neuvostojen yhdeksännen edustajakokouksen 
alustuksen suunnitelmaan hän kirjasi: ”VTshK:n 
laillisuuden kohottaminen ja  sen reformi”.

Joulukuun 15. päivänä vuonna 1921 Lenin jou
tui salaisen poliisin "suojeluksessa” muuttamaan 
Gorkin kylään Moskovan ulkopuolelle. Ennen läh
töään hän keskusteli illalla salaisen poliisin päälli-

Lenin oli alkanut sairastella Inessa Armandin kuole
man jälkeen. Joulukuisensairaskohtauksen jälkeen 
vuonna 1920 lääkärit kehottivat Leniniä vetäytymään 
kokonaan politiikasta. Stalinin määräyksestä hänen 
annettiin työskennellä vain lyhyitä jaksoja, käytän
nössä hänet oli syrjäytetty politiikasta ja asetettu 
kotiarestiin. Kuva: Lenin museo.
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kön Dzerzhinskin kanssa asiasta.
Lenin alkoi tajuta vähitellen, mitä hänelle on 

tapahtumassa poliittisen eristämisen kautta "koti
arestina” Gorkin kylässä. Se oli Stalinin ja  häntä 
tottelevien työtä. Lenin koki politiikan teosta eristä
misen psyykkisesti erittäin raskaasti. Hänet oli käy
tännössä eristetty puolueesta ja  yhteiskunnasta. 
Häntä vartioivaa vartiostoa moninkertaistettiin. 
Hänen olinpaikkansa aidattiin. Sinne tänne tehtiin 
vartiokoppeja.

Lenin vaati vartioston vähentämistä. Hän valit
ti VTshK:n toimenpiteistä itseään kohtaan sen joh
tajalle Dzerzhinskille, että hänet oli eristetty muis
ta ihmisistä.

LENIN KATSOI VÄLTTÄMÄTTÖMÄKSI kutsua po
liittisen toimikunnan koolle. Näin tehtiinkin, mut
ta ilman Leninin läsnäoloa. Stalin vain virnisteli ja 
haukkui hänen puolisonsa Krupskajan, koska tämä 
oli kertonut Leninille poliittisesta tilanteesta.

Anteeksipyynnön vaatimisen jälkeen Leninin ja 
Stalinin välit kävivät yksinkertaisesti sietämättömik
si. Leninistä ja  Stalinista tuli henkilökohtaisia vi
hollisia.

Lenin oli saanut informaatiota, että hänen tietä
mättään tehdään henkilösiirtoja ja  tärkeitä poliitti
sia päätöksiä esityslistan ulkopuolelta. Ia kaikkialla 
Stalin oli määräämässä ja keskuskomitea hyväksyi.

Lenin halusi tietää mitä Kremlissä oli tekeillä. 
Häneltä kiellettiin politiikasta puhuminen. Lenin 
taas totesi, ettei hänellä ole elämässään muuta. Il
man poliittista toimintaa hän tunsi itsensä tarpeet
tomaksi. Hän oli kuin kala kuivalla maalla. Välillä 
häneltä kiellettiin lehtien lukeminen. Myöhemmin 
hänelle toimitettiin lehtileikkeitä, painettiin jopa 
oma "sopiva” painos Pravdaa.

Lenin kirjoitti Stalinille kirjelapun, jossa ilmoit
ti olevansa eri mieltä hänen kanssaan. Hän totesi 
sarkastisesti: "Onnitelkaa minua: olen saanut lu
van lukea sanomalehtiä!”

SYYSKUUSSA 1922 STALIN KIRfOITTI artikkelin 
"Toveri Lenin lepäämässä huomioita” Pravdaan. Se 
sisältää runsaasti ironisia huomautuksia.

"Minä en saa  lu kea sanomalehtiä", hu om auttaa  
toveri Lenin pilkallisesti, "en saa  pu hu a politiikas
ta, m inä kaarran  huolellisesti joka isen  pöydälle j ä 
tetyn paperipalasen  peläten, ettei se vaan olisi s a 
nom alehti j a  ettei siitä tulisi kurinrikkomusta". M i
nä nauran  ääneen  j a  ylistän taivaaseen asti toveri 
Leninin tottelevaisuutta.

Kuukauden päästä Lenin on jo Stalinin mukaan 
kirja- ja  sanomalehtipinkkojen keskellä, sillä hä
nelle oli annettu lupa lueskella ja puhua politiikas
ta rajoituksetta. Valkoinen sanomalehdistö kirjoitti

jo Leninin kuolemasta. Stalin toteaa: "Toveri Lenin  
hymyilee j a  hu om auttaa: ’V alehdelkoot ja  lohdutel
koot itseään, ei p id ä  riistää kuolevilta viim eistä loh 
dutusta.” '

Syvä erimielisyys oli Leninin esiin nostamas
ta uudesta talouspolitiikasta ja  siihen liittyneestä 
uudenlaisesta sosialismi-käsityksestä sotakommu- 
nismiin nähden. N. Valentinov kirjoitti Leninin sa
noneen kesällä 1922: "En ole vielä kuollut, mutta 
he, Stalinin johdolla, ovat jo haudanneet minut.”

Krupskaja vertasi keskustellessaan Leninin 
kanssa tämän oleskelua eristettynä Gorkin kylässä 
vankilassa oloon. Leninin sairaanhoitaja ei pitänyt 
tästä puheenaiheesta ja  totesi Leninin puolisolle: 
"Mitä roskaa te puhutte, mikä vankila tämä muka 
on!" Krupskajan mukaan Lenin käyttäytyi samalla 
tavoin kuin ennen vallankumousta vankilassa ol
lessaan. Gorkissa ollessaan hän toisti usein vaimol
leen: "Eivät he voi kieltää minua ajattelemasta.” 
Gruusian tilanteeseen perehtymisessä Lenin joutui 
turvautumaan sihteerinsä apuun ja  totesi hänelle: 
"Jos minä olisin vapaana...” Huomasi puhuneensa 
sivu suunsa, naurahti ja  jatkoi: "Jos olisi vapaana, 
niin tekisin sen helposti itse.”

LENIN VAATI STALININ SYRJÄYTTÄMISTÄ kuului
sassa "poliittisessa testamentissaan". Sen hän pyysi 
piilottamaan viitenä eri kappaleena eri henkilöille, 
jotta se säilyisi jälkipolville. Siinä Lenin vastusti Neu
vostoliiton perustamista stalinilaisena byrokraatti
sena Moskova-keskeisenä väkivaltakoneistona.

Lenin julisti sodan "elämästä ja  kuolemasta” 
isovenäläistä suurvaltashovinismia vastaan. Lenin 
totesi jo keväällä 1919: "...kun kaap u ttaa  m u uta
m ien kom m unistien  pintaa, niin sen a lta  paljastuu  
isovenäläinen shovinisti.”

Lenin pyysi useita kertoja siirtoa Moskovaan. 
Hän halusi pääkaupunkiin. Siihen ei suostuttu. 
Hän sai vain käväistä Moskovassa salaisen polii
sin vartioimana. Tammi-helmikuuksi 1922 hänet 
siirrettiin Moskovan ulkopuolelle salaisen poliisin 
maatilalle Kostinon kylään. Ja sieltä takaisin Gorkin 
kylään. Toukokuun lopussa 1922 hän sai ensim
mäisen vakavan sairauskohtauksen, aivoverenvuo
don, joka myöhemmin vielä toistui. Lenin pelkäsi 
täydellistä halvaantumista ja  pyysi hankkimaan sy
ankaliumia mahdollista armokuolemaa varten.

Lenin totesi, ettei Länsi-Euroopassa ollut lähiai
koina odotettavissa vallankumousta, joten hän nä
ki globaalisti bolshevikkien taistelun tuloksen riip
puvan viime kädessä siitä, että Venäjä, Intia ja Kii
na muodostavat väestön valtaenemmistön, joka on 
lähtenyt liikkeelle vapautumisensa puolesta.

Kirjoittaja on Lenin-museon johtaja Tampereella.
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ARJA ALHO

Hiljainen demokratia, äänekäs media
-  tapaustutkimus suomalaisesta päätöksenteosta

Demokratia voi ideaalina toteutua julkises
sa sfäärissä. Julkinen sfääri on kuin yhtei
nen teatterimme, jonne kaikilla on pää

sy ja  jossa käytävän yhteiskunnallisen keskuste
lun korkea laatu takaa mahdollisuudet vaikuttaa 
yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Unelma, jota 
ei voi koskaan saavuttaa? Ehkäpä, mutta ainakin 
Jiirgen Habermas oli nuoruuden teksteissään sitä 
mieltä, että unelma oli todellisuutta vielä silloin, 
kun julkinen sfääri rakentui lehtien päätoimittaji
en kriittisen keskustelun varaan, ja  jolloin ihmiset 
saattoivat kahvihuoneissa ja  salongeissa keskustel
la yhteiskunnallisista aiheista.

JULKINEN SFÄÄRI ON SIIS TILA valtion ja  
kansalaisyhteiskunnan välissä. Edustuksellinen 
demokratiamme on välttämätön yhteisten asioi
den hoitamiseksi mutta demokratian toteutumi
sen kannalta riittämätön tapa järjestää asiat. Tar
vitaan julkista sfääriä tai tilaa, jota kautta ihmiset 
saavat tietoa, voivat analysoida sitä ja  olla mukana 
yhteiskunnallisessa päätöksenteossa - eivät päät
täjinä mutta todellisina keskustelijoina, vallankäy
tön sparraajina. Nykyajan kahvihuoneet ja  salon
git ovat mediaa. Media on globaalia ja  vallan vahti
koiran roolin ohessa myös bisneksen tekoa, jolloin 
median tehtävä on vallata markkinaosuuksia ja  jo 
ka päivä kilpailla lukijoista ja  television katselijois
ta. Ei siis ihme, että media viihteellistyy. Julkinen 
sfääri on siis erilaisten jännitteiden täyttämä mut
ta silti politiikan kannalta merkityksellinen. Se on 
edelleen yhteinen tilamme, josta politiikka hakee 
oikeutuksensa.

OMASSA TUTKIMUSTYÖSSÄNI minua ovat kiin
nostaneet edustuksellisen demokratian toiminta
tavat: kuinka päätökset syntyvät, ketkä päättä
vät, ja  miten päätökset perustellaan. Vallankäyttö 
on nimittäin suhde. Päätöksentekijöiden on saa
tava palautetta ja  muokattava tehtäviä päätöksiä 
tuon palautteen perusteella, jotta vallankäyttö sai
si oikeutuksensa ja  olisi legitiimiä. Monet erilaiset 
tutkimukset ja  mielipidetiedustelut kertovat politii
kan kannalta luottamuksen puutteesta. Samoin al
hainen äänestysaktiivisuus kertoo edustuksellisen 
demokratian ongelmista. Äänestämättä jättäminen 
ei suinkaan ole osoitus ihmisten tyytyväisyydestä.

Politiikan pitäisi ottaa palaute vastaan ja  mietittävä 
omia tapojaan: ovatko poliittiset puolueet ja  yksit
täiset poliittiset toimijat kyenneet välittämään sel
laista tietoa julkiseen sfääriin, josta äänestäjät saa
vat otteen ja  voisivat olla aitoja kumppaneita yhteis
kunnallisessa keskustelussa.

TUTKIMUKSENI "SILENT DEMOCRACY, Noisy Me
dia” on case study -tutkimus neljästä päätöksente
koprosessista 1990-luvun loppupuolelta. Jokainen 
tapaus muodostaa haastateltavien ja  päätöksiin 
liittyvien dokumenttien kautta kertomuksen, jo 
ta peilataan julkisessa sfäärissä ts. mediassa käy
tyyn keskusteluun. Näin saadaan tietoa päättäjis
tä, päätöksistä käydystä keskustelusta ja  politiikan 
argumenttien välittymisestä. Yhteisenä piirtee
nä voi sanoa, ettei suomalainen päätöksentekota
pa ole kovin keskustelevaa, vaan lähinnä hallin
noivaa. Keskustelevuus ei tarkoita loppumattomia 
seminaareja ja  asian pallottelua. Informaation saa
minen päätettävistä asioista on toki tärkeätä, mut
ta poliittinen sitoutuminen tehtäviin päätöksiin voi 
tapahtua vain kommunikoinnin kautta. Neljän ta
pauksen perusteella voi sanoa, että kommunikoin
tia on vähän. Valtaosa poliittisesta eliitistä, useim
mat ministerit ja  eduskuntaryhmien vetäjät on sul
jettu keskeisten informaatio- ja  kommunikaatiora
kenteiden ulkopuolelle. Jo Robert Michels (1915) 
kuvasi hiukan toisessa yhteydessä oligarkian rau
taista lakia viittaamalla siihen, että kaikissa orga
nisaatioissa olivatpa ne sitten työväenpuolueita tai 
ammattijärjestöjä syntyy oligarkia. Poliittisen pää
töksentekijöiden eliitissä syntyy myös oligarkia.

KÄYTÄNNÖN ELÄMÄSSÄ JONKUN on tietysti pää
tökset tehtävä. Joukko voi olla suurempi tai pienem
pi. Minua kiinnostaakin lähinnä se, miten suoma
lainen edustuksellinen demokratia asemoi itsen
sä erilaisiin demokratiakäsityksiin, ja  voiko tätä 
kautta löytää selitystä politiikan luottamuspulal
le. Kun poliittinen eliitti ei sitoudu kommunikoin
nin kautta päätöksiin, voi sanoa demokratian ole
van hiljaista. Mutta riittääkö teknokraattien esittä
mä ajatus siitä, että demokratia on kunnossa niin 
kauan kuin vaaleissa voidaan vaihtaa vallanpitäjät. 
Demokratiaa tarvittaisiin siis vain vaaleissa, joissa 
kamppaillaan vallasta.
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VAIKUTTAISI SIIS SILTÄ, ETTÄ suomalainen edus
tuksellinen demokratia on poliittisen johtam i
sen sijaan tyytynyt hallinnoimiseen, teknokraatti
seen johtamisen tapaan. Poliittinen johtaminen 
edellyttää kommunikointia ja  asioihin sitoutumis
ta. Se taas tarkoittaa sitä, että myös julkisessa 
sfäärissä päätökset pitäisi perustella ja  puolus
taa niitä. Tässä piilee paradoksi. Mitä julkisempaa 
päätöksenteko on, sitä haavoittuvampi se on. Tä
mä johtuu medioitumisesta. lulkisessa sfäärissä on 
tapahtunut monia rakenteellisia muutoksia viime 
vuosikymmenten aikana, joita ovat mm. tiedonvä
lityksen globalisoituminen ja  elektronisoituminen 
ja  mediakonglomeraattien syntyminen.

SUOMALAINEN MEDIA rakentuu kahden media
talon kilpailuasetelmaan. Sekä Sanoma-konser
ni että Almamedia julkaisevat päivälehtiä, tabloi
deja, ja  niillä on sekä radio- että televisiokanavat. 
Kolmas tärkeä tekijä tietenkin mediassa on julkista 
tehtävää hoitava Yleisradio. Medialla on aina ollut 
tiedonvälittäjän rooli mutta myös viihdyttäjän, jo 
ta kautta mediatalot tekevät bisnestä. Politiikkakin 
tarjoaa medialle viihdykettä. Niinpä päätöksenteon 
avoimuuden ohella skandaalit, vuodot ja  poliitik
kojen henkilökohtaiseen elämään liittyvät asiat 
ovat tulleet tärkeiksi. Väitän, että journalismille on 
kehittynyt uusi eetos, jota hallitsevat kaupallistumi
nen ja hyödykkeistyminen, ja nämä syövät laaduk
kaan yhteiskunnallisen keskustelun elintilaa. Kun 
poliittinen pääöksentekijäonriippuvainenjulkisuu- 
desta, julkisuus onkin kaksiteräinen miekka. Asioi
den ajaminen altistaa skandaaleille ja  yksityisen 
elämän tulemisen julkiseksi. Median ja  poliitikon 
jännitteinen suhde sisältää arvaamattomuutta ja 
hallitsemattomuutta. Olohuoneemme -  tuo julki
nen sfääri -  onkin mediamarkkinoita korkealaatui
sen yhteiskunnallisen keskustelun sijaan. Väitän 
siis, että media on äänekästä analyyttisyyden ja 
kriittisyyden kustannuksella.

PITÄISIKÖ MEIDÄN KAIKISTA näistä aika masenta
vista trendeistä huolimatta tavoitella aitoa demo
kratiaa - kansan valtaa? Suomessa kansalaisten pää
sy julkiseen sfääriin on turvattu. Meillä on hyvä jul
kinen kirjastolaitos, jossa voi lukea lehtiä ja  päästä 
internetiin. Meillä luetaan poikkeuksellisen paljon 
sanomalehtiä. Yleisradiolle on uskottu julkinen 
tehtävä välittää kansalaisille tietoa yhteiskunnalli
sista asioista. Meillä on helppoa päästä päättäjien 
puheille. Habermasilaisen demokratiaideaalin toi
nen puoli on turvattu, kaikkien oikeus päästä tie
don lähteille. Mutta entäpä sitten yhteiskunnalli
sen keskustelun laatu?

VAIKKA MEDIASSA ON NÄHTÄVISSÄ viihteellisty- 
minen, käytännöissä elää vahvasti vallan vahtikoi
ran eetos. Poliittisella lehdistöllä on tässä myös 
tärkeä merkitys. Media heijastelee yhteiskunnallis
ta todellisuutta, vaikkakin se voi myös luoda omat 
käsikirjoituksensa. los demokratia on hiljaista -  ku
ten väitän -  täyttyy media muusta. los asioista ei 
puhuta, puhutaan ihmisistä. Palaamme sittenkin 
poliittiseen järjestelmäämme ja  politiikan kykyyn 
käydä yhteiskunnallista keskustelua. Totta on, että 
maailman nopeat muutokset ja  tiedon tulva häm
mentävät ja  suorastaan mykistävät. Politiikka on 
kuitenkin parhaimmillaan yhteiskunnallista luku
taitoa, jonka avulla hallitaan kehityskulkuja ja  teh
dään päätöksiä. Lukutaitoon ei riitä, että informaa
tio kulkee demokratian latuja -  ensin hallinnosta 
hallitukseen, sitten eduskuntaan ja  sitten päätök
siin. Nyky-yhteiskunnassa nimittäin olennaista 
ovat informaatio- ja  kommunikaatiorakenteet. Ne 
määräävät myös yhteiskunnallista asemaa aivan 
kuten aikanaan tuotantovälineiden omistus mää
räsi luokkasuhteet. Nyt luokkasuhteet tulevat suh
teesta informaatio- ja kommunikaatiorakenteisiin. 
Valtaa käyttävät ne, joilla on pääsy kyseisiin raken
teisiin.

LIBERAALIN EDUSTUKSELLISEN demokratian 
tarkoituksena oli koulia päätöksentekijät kykene
viksi hoitamaan heille uskottua kansan valtaa. 
Eduskunta tarjosi keskusteluareenan, jonka seu
raamisen kautta ihmiset median välityksellä saat
toivat kontrolloida vallankäyttöä. Ovatko poliittiset 
puolueet onnistuneet koulintatehtävässä parhaalla 
mahdollisella tavalla? Olemmeko poliittisina toimi
joina onnistuneet yhteiskunnallisina keskustelijoi
na parhaalla mahdollisella tavalla? Marxilainen nä
kemys painotti suoraa ja  osallistuvaa demokratiaa 
sekä muistutti, ettei talous ole politiikan ulkopuo
lella. Hyvä demokratia on luultavasti tasapainoi
nen sekoitus kumpaakin.

VAIKKA VALTA ON SUOMESSA USKOTTU vain 
harvoille, harvojen on pidettävä huolta, että poliit
tinen ohjaus toimii. Se edellyttää keskustelukump- 
panuutta. Vain näin voidaan huolehtia siitä, että 
myös julkisessa sfäärissä on tarjolla laadukasta ja 
perusteltua tietoa päätöksistä ja  niitten perusteis
ta ja  että kansalaisten palaute voi toimia vaalien 
välilläkin. Moderni yhteiskunta erilaisine riskineen 
edellyttää jatkuvaa käytäntöjen kriittistä arviota, ei
kä politiikka muodosta tässä poikkeusta.

Kirjoittaja on kansanedustaja ja VTT.

22 Työväentutkimus 2004



GRADUT

"Tehkää vain, kyllä valtio maksaa!" 
-  suomalais-neuvostoliittolaiset yhteistuotantoelokuvat

Pro gradu -työni tarkastelee kokoavasti suomalais- 
näkökulmasta Suomen ja  Neuvostoliiton yhdessä 
tuottamia elokuvia. Yhteistuotannon määritelmä
nä käytän sanan tiukinta merkitystä, jonka mu
kaan molemmat maat ovat osallistuneet elokuvan 
rahoitukseen sekä varsinaiseen tuotantoon suurin 
piirtein tasaveroisina kumppaneina, jolloin kus
tannuksia ei peritä toiselta osapuolelta. Näin jä l
jelle jää kolme elokuvaa: Sampo (1959), Luottamus 
(1976) ja  Tulitikkuja lainaamassa (1980).

Kalevalan Sampo-runoihin perustuva Sampo 
valmistui 1959 useamman vuoden työn tuloksena. 
Elokuvaa ehdotettiin Neuvostoliiton taholta pian 
sen jälkeen, kun yhdysvaltalaisten tekemä tarjous 
Kalevalan filmaamisesta ei toteutunut. Yleinen käsi
tys elokuvan suomalaisten tekijöiden sekä osittain 
lehdistönkin keskuudessa oli, ettei Neuvostoliitos
ta tulleesta tarjouksesta voinut kieltäytyä, vaikka 
Kalevala olikin varsin tulenarka aihe Neuvostolii
ton kanssa tehdylle elokuvalle. Luottamus-elokuva 
sai alkunsa vuoden 1964 tienoilla, jolloin Suomes
sa vierailleen neuvostoelokuvaväen ja  Fennada-yh- 
tiön välillä syntyi ajatus V.I. Leninin seikkailuista 
Suomessa. Elokuva toteutui vasta 1976, tällä kertaa 
Neuvostoliitto-johtoisena, YYA- ja  ETYK-henkise- 
nä elämäkertaelokuvana. Tulitikkuja lainaamassa 
-elokuva on puolestaan vuonna 1980 valmistunut, 
Maiju Lassilan samannimiseen romaaniin perus
tuva maalaiskomedia, jonka suomalainen rahoi
tus järjestyi vain sillä ehdolla, että elokuva tehdään 
Neuvostoliiton kanssa yhteistuotantona.

Olen pyrkinyt tarkastelemaan kunkin eloku
van kohdalta elokuvan syntyhistoriaa, elokuvan 
synnyn taustalla olleita toimijoita, sen suhdetta 
tekniikkaan ja  pohtimaan lyhyesti elokuvien la
jityypillisiä ominaisuuksia sekä yhteistuotannon 
syitä. Lisäksi olen laatinut kansallisfilmografian 
lehtiartikkelilistan perusteella luettelon kustakin 
elokuvasta julkaistuista artikkeleista. Olen tulkin
nut aineistoa kvantitatiivisesti, määrän perusteel
la. Lehtiartikkeleita olen tarkastellut kunkin eloku
van ja  ylipäätään yhteistuotannon kautta kuvaten 
myös vastaanottoa eri aikakausina. Lehtiaineiston 
ohella olen käyttänyt apunani elämäkertoja sekä 
elokuvaneuvos Kari Uusitalon kanssa tekemääni 
haastattelua.

Tutkielman kautta paljastui muun muassa se, et
tä Neuvostoliitto nousi johtavaksi maaksi kaikkien 
elokuvien kohdalla. Se kantoi suuremman osan ta

loudellisesta vastuusta ja  siitä millaisiksi elokuvat 
muodostuivat. Vastaanotto oli ristiriitaista ja  sitä ne
gatiivisempaa, mitä kauemmas ensi-illasta oli ajalli
sesti tultu. Elokuvista keskusteltiinkin huomattavas
ti muita ajan suomalaiselokuvia enemmän, Tunte
matonta sotilasta (1955) lukuun ottamatta. Kes
kustelu ulottui usein eri lehdissä kulttuuripalstojen 
ulkopuolellekin, esimerkiksi Luottamus-elokuvan 
osalta. Tuolloin väiteltiin elokuvan historiankäsi
tyksestä ja  Lenin-kuvan aitoudesta lehdissä ja aika
kauslehdissä. Elokuvista Sampoa ja  Luottamusta 
suositeltiin opetustarkoitukseen, ja  Luottamusta 
esitettiinkin erityisnäytännöissä osana lukion his
torianopetusta. Elokuvat tulivat kuitenkin tavallista 
kalliimmiksi. Lisäksi ne menestyivät taloudellisesti 
huonosti.

Elokuvilla oli myös korkeiden tahojen tuki taus
tallaan: Sampo-elokuvassa yhteyshenkilönä toimi 
presidentti Kekkosen luottomies ja Suomen silloi
sen politiikan harmaa eminenssi Kustaa Vilkuna; 
Luottamus tehtiin Suomen puolella opetusministe
riön varoin, presidentin kehotuksesta ja valtion 
johtohenkilöiden hyväksymänä. Myös Tulitikkuja 
lainaamassa -elokuvan vaiheet viittaavat käytössä 
olleen lähdeaineiston kautta korkean tason yhte
yksiin. Kekkonen oli myös läsnä kaikkien elokuvien 
ensi-illoissa. On myös selvää, että elokuvien tul
kittiin olevan Suomen ja  Neuvostoliiton rauhan
omaisten suhteiden osoittajia; niillä oli ulkopoliit
tista merkitystä tekoajankohtinaan.

Kaiken kaikkiaan yhteistuotantoelokuvat olivat 
ongelmallisia ja  kalliita produktioita, jotka herätti
vät runsaasti keskustelua, milloin kunkin elokuvan 
oikeutuksesta, milloin sen tarjoamasta historian
kuvasta. Ja kutakin elokuvaa pidettiin jo melko pi
an valmistumisensa jälkeen oman aikansa tuottee
na, taiteellisesti epäonnistuneena. Elokuvien teolle 
oli alussa ulkopoliittisia mutta myös Neuvostolii
ton parempia resursseja sekä tekniikkaa koskevia 
syitä, joskin elokuvien huono taiteellinen ja  talou
dellinen menestys sekä tuotannon kalleus tekivät
kin osaltaan lopun suomalaisten yhteistuotantoha- 
luista 1980-luvulle tultaessa.
KIM M O RÄISÄNEN, OULU

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan "Tehkää 
vain, kyllä valtio maksaa!" - suomalais-neuvostoliit
tolaiset yhteistuotantoelokuvat 
Oulun yliopisto, historian laitos

Työväentutkimus 2004 23



GRADUT

Ei mustimpia valkoisia. Kommunisminvastainen liike 
Lappeenrannan seudulla vuonna 1930

Lapuanliikettä on tutkittu laajasti. Oikeistoradika
lismin suhteen vuonna 1930 maltillinen Itä-Suo
mi on kuitenkin jäänyt vähälle huomiolle. Valit
sin tutkimusaiheekseni Lappeenrannan kaupun
gin ja  sitä ympäröivän Lappeen kunnan tarkas- 
tellakseni lapuanliikkeen ilmenemistä kolmessa 
erityyppisessä paikallisyhteisössä: porvarillisessa 
pikkukaupungissa, Lauritsalan tehdasyhteisös
sä ja  Lappeen maalaiskunnassa. Kokeilen työssä
ni lapuanliikkeestä aiemmin esitettyjen tutkimus
tulosten paikkansapitävyyttä ja  soveltuvuutta ete
läkarjalaiseen kontekstiin, ja osoitan vertailevan 
rakenneanalyysin avulla syitä seudun maltillisuu
teen.

Työn tapahtumahistoriallinen osio vahvistaa kä
sitystä Etelä-Karjalan maltillisuudesta suhteessa 
lapuanliikkeeseen. Kommunisminvastainen liike 
keskittyi Lappeenrannan seudulla kaupunkiporva- 
riston ja liike-elämän johtokerroksen käsiin, talon- 
poikaisväestö pysyi suhteellisen passiivisena, ja 
varsinainen lapualaisterrori sai vain vähäistä kanna
tusta. Aiemmin vähälle huomiolle jäänyt tutkimus
tulos on lapuanliikkeen johdon ja  Etelä-Karjalan 
marssiedustajiston ilmeinen välirikko talonpoikais- 
marssipäivänä heinäkuussa 1930.

Suhteellisesta rauhallisuudesta huolimatta la- 
puanliikkeellä oli vaikutuksensa Lappeenrannan 
seutuun. Yhtyneenä pula-aikaan se synnytti seu
dun työväestön keskuuteen uhan ja  pelon ilma
piirin, lapualaisen ajan hengen. Valtakunnallisella 
tasolla voimakkaana näyttäytynyt liike yhdistynee
nä kiristyneisiin viranomaistoimiin auttoi seudun 
pääomapiirejä alentamaan palkkoja, eliminoimaan 
ammattiyhdistystoimintaa sekä irtisanomaan, kont
rolloimaan ja painostamaan työväestöä. Puhtaasti 
seudun liike-elämän näkökulmasta oli yhdenteke
vää tai jopa edullista, ettei liikkeestä muodostunut 
alueella todellista kansanliikettä. Liikkeen paikalli
nen johto pysyi vahvasti porvarillisen eliitin käsis
sä, eikä siitä syntynyt mahdollisesti arvaamatonta 
maaseutuväestön protestiliikettä.

Yksinkertaisimmillaan suomalaisen demokra
tian on katsottu pelastuneen pienviljelijäväestön 
suuren määrän vuoksi. Tarkastelen tätä käsitystä 
kriittisesti vertaamalla maltillista Lappeen maa
seutua radikaaliin eteläpohjalaiseen Ylistaron kun
taan. Koko maan keskiarvoihin nähden alueiden 
maanomistusolot ennemmin muistuttivat toisiaan 
kuin olivat äärimmäisiä vastapooleja. Selkein ero

oli metsänomistuksen huomattavasti suurempi 
merkitys lappeelaistalonpojille. Voidaan arvioida, 
että suurimpien maanomistajien intressit yhtyivät 
tätä kautta metsäteollisuuden ja  oikeistoradikaali
en pyrkimyksiin tukahduttaa työväenliikkeen toi
mintaa. Kuitenkin enemmistölle talonpojista riip
puvuus suhdanneherkistä metsätuloista ja  kausi- 
työstä teollisuudessa merkitsi lähentymistä teh- 
dastyöväkeen. Talonpoikaisväestön keskinäinen 
kilpailutilanne työstä ja tuloista heikensi ryhmäsi
donnaisuutta. Maanomistajien suhde pääomaan 
oli yleensä alisteinen, perheiden lapsista tuli teh- 
dastyöväestöä, ja  työväenliikkeen ajama sosiaali- 
reformi ei näyttäytynyt niin vastenmielisenä kuin 
Pohjanmaalla. Teollistuminen, yhteisörakenteen 
muutos ja  tiivis kulttuuriyhteys Viipurin keskus
alueeseen olivat jo  pitkään vaikuttaneet Lappeen
rannan seudulla, mikä oli johtanut normipaineen 
heikkenemiseen ja heterogenisoitumiseen. Ehdot
tomien viholliskuvien ja  mustavalkoasetelmien 
syntyminen oli tässä tilanteessa vaikeampaa, ja 
laajan konsensuksen syntyminen radikaaleista me
nettelytavoista kommunismia/vasemmistoa vas
taan ei onnistunut.

Myös Pohjanmaasta poikkeava itsenäistymis- 
ja  kansalaissotakokemus vaikutti maltillisuuteen. 
Lappeenrannan seudulle ei ollut jäänyt perintönä 
laajaa, radikaaleihin toimintatapoihin tottunutta 
aktivistiverkostoa. Vuoden 1918 veriset puhdistuk
set lappeenrantalaisten välittömässä elämänpiiris
sä vieraannuttivat porvareitakin lapuanliikkeen 
yh teiskunnallisesta katharsis-näkemyksestä: reto
riikassa viljelty puhdista(utu)minen oli osoittautu
nut moraalisesti sietämättömäksi ja käytännöllises- 
tikin mahdottomaksi ratkaisuksi. Vuonna 1930 Lap
peenrannan seudun valkoiset eivät enää joukolla 
palautueet kansalaissodan tunnelmiin, toimintata
poihin ja  retoriikkaan.
VILLE KIVIM ÄKI, JOENSUU

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan Ei mustim
pia valkoisia. Kommunisminvastainen liike Lappeen
rannan seudulla vuonna 1930. Joensuun yliopisto, 
Suomen historian oppiaine, toukokuu 2002.
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Elämää huutolaisena. Elämänkerrallinen tutkimus 
kahden huutolaislapsen elämästä

Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani kahden 
huutolaislapsen elämää 1900-luvun alkupuolen 
agraarisessa Suomessa. Tutkimusotteeni on elä
mäkerrallinen ja  tutkielmani perustuu pääasiassa 
muistoihin, jotka olen kerännyt teemahaastatte
lujen avulla, sekä miespuolisen informantin kir
joittamiin muisteluihin. Päämääräni oli selvittää, 
kohdeltiinko huutolaislapsia samanarvoisesti kuin 
muita lapsia kouluympäristössä ja  sijoituskodeis
sa. Mielenkiintoni kohdistui myös kysymykseen, 
miten huutolaislapsi koki elämänsä sijoituskodis
sa ja  millaisia vaikutuksia lapsuuden kokemuksista 
on jäänyt heidän myöhempään elämäänsä. Lisäksi 
tarkastelen työssäni syitä, jotka johtivat informant
tien elätteelle antoon. Ulkopuolisen näkökulman 
huutolaisuuteen olen saanut käyttämällä apunani 
Turun yliopiston kansatieteen sekä Sosiaalihuol
lon Keskusliitto ry:n järjestämää kyselyä, jonka tar
koituksena oli kerätä tasapuolista tietoa entisajan 
köyhäinhoidosta.

Huutolaisuus oli yleinen ilmiö 1800-luvun lo
pun ja  1900-luvun alkupuolen Suomessa. Huutolai
siksi joutuivat usein kodittomat lapset, vanhukset 
ja  sairaat. Kunta oli velvoitettu maksamaan hei
dän elatuksestaan sijoituskodeille. Erityisen räike- 
äksi hoitomuodon tekivät sijoituskotien puutteel
linen valvonta sekä motiivit, minkä vuoksi huuto
lainen oli huudettu. Tavallisesti talolliset huusivat 
lapsia, joista tuli työvoimaa. Köyhät taas huusivat 
sairaita ja  vanhuksia, joiden pitämisellä oli mah
dollisuus hankkiaTisätuloja ja  verorahoja. Hoido
kin antaminen vähiten pyytäneelle oli sallittua. Pää
määränä oli usein sijoittaa huutolaiset hyviin ko
teihin, mutta monesti vaihtoehdot olivat vähissä. 
Elätteelle anto tapahtui viattomien lasten päivänä 
vuodenvaihteen tuntumassa. Tilaisuudelle oli omi
naista huutokaupan piirteet. Suurina yhteiskunnan 
epäkohtina olivat räikeät huutokauppatapahtumat 
sekä sijoituskotien puutteellinen valvonta. Suo
messa sijoitushuutokauppoja on järjestetty viran
omaisten toimesta vielä 1920-luvulla.

Sain tutkittavaksi kaksi hyvin erilaista elämänker
tomusta. Naisinformantin huutolaisuusaika sijoit
tui vuosien 1922-1933 välille Pieksämäen maalais
kuntaan. Hänen eriarvoisuutensa sijoitusperheen 
omiin lapsiin nähden ilmeni kirkkaimmin kotitöi
den runsautena, hellyyden puutteena sekä ruumiil
lisena kurituksena. Seuraava lainaus kertoo infor
mantin läheisyyden kaipuusta. "Minäkin yritin

p ää stä  kasvatusäidin  tykö. Niin h än  o li a ivan  vä
synyt, et e ihän  ja k sa  m itään  paijata. Kyllähän laps 
ka ip a a  jo ta k in  sellaista.”

Kurjista oloista huolimatta hän oli peloissaan 
vuosittaisen hoitosopimuksen jatkumisesta, josta 
on esimerkkinä seuraava haastattelun lainaus. "Siel 
käy  ne tarkastajat a in a  j a  ..niin en hän  m ä  voinut 
sanoa, että m ä ä  selkään i a in a  saan, mun täytys o l
la  h iljaa, a in a  kun m ä pelkäsin  a in a  että siirretään  
toiseen paikkaan ."  Kasvatusäidin kovuus oli myös 
taloudellisesti rajua. Hän jopa lainasi naisinfor
mantin säästöjä maksamatta koskaan takaisin. Eno 
oli lähettänyt kerran myös raha-avustuksen tytöl
le. Tyttö hankki mm. esiliinan, jonka kasvatusäiti 
pakotti palauttamaan. Enon saapuminen selvittä
mään paikalle asiaa oli yksi harvoja asioita, jossa 
tyttö koki voittaneensa.

Informantin arkea varjosti myös oman äidin kai
puu. "Tottakai ä itiä  odotin... En tiennyt koskaan , 
koska  hän  voi tulla.” Harvoista tapaamiskerrois- 
ta huolimatta suhde äitiin säilyi hyvänä. Huutolai- 
suusajan jälkeen Informantti kuvaili äidin tapaa
mistaan seuraavanlaisesti: "Mä m uistan kun ju o 
tiin kah v ia  j a  hän  läh ti pois  niin m ä en edes tis
kannut, sain ju o d a  äitin  kupist sitten."

Miespuolinen haastateltavani vietti huutolai- 
suusajan 1929-1943 Karunassa. Hän asui kahdes
sa eri perheessä. Informantti koki viettäneensä 
melko tavallisen lapsuuden, eikä hänen tarvinnut 
osallistua monesti kotitöihin. Aineellisesti hänen 
elämänsä oli turvattu. Kuitenkin hän koki suurena 
menetyksenä ensimmäisen sijoitusperheensä äi
din menehtymisen haastateltavan ollessa kuusivuo
tias. Seuraava lainaus on informantin muistelmis
ta. "M amma ku oli jou lu aatton a . Se o li suuri m e
netys, sillä  Kuusela o li kotin i j a  m am m an  kanssa  
olim m e perhe.” Omaa biologista äitiään hän tapasi 
vain kahdesti, joten suhde äitiin jäi heikoksi. Kou
lumaailmassa haastateltava koki eriarvoisuuten
sa esimerkiksi seuraavanlaisesti: "Minulle o li suuri 
koettelem us, kun kysyttiin isän nim eä, en kä  tiennyt 
sitä. M elkein ko ko  lu okka nauroi." Informantin hy
vä koulumenestys sekä opettajan myötämielinen 
asenne tekivät koulusta mieluisan paikan. Haas
tateltava oli tietoinen huutolaislapsena olojensa 
epätavallisesta onnekkuudesta. Hänen sijoitusper
heensä säästi informantin tilille kunnalta saadut 
rahat, ja  myöhemmissäkin vaiheissa sijoitusper- 
he tuki avustaen rahallisesti opintoja. Haastatelta
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va näki kuitenkin, miten hänen veljeään ja  samalla 
luokalla ollutta poikaa sijoituskodeissa kohdeltiin. 
Hän miettikin monesti kerronnan aikana köyhäin
hoidon epäkohtia. Luokan huutolaispoika ei ollut 
myöskään opettajan suosiossa. Informantti yritti
kin monesti puolustaa koulussa heikompaa. Seu- 
raavassa muistelija miettii luokkatoverinsa asemaa: 
"Tuskin oli Reinon vika, että hän oli saanut huonon 
kasvatuksen. Oikeastaan hän ei ollut saanut laisin
kaan kasvatusta, ainoastaan työtä ja selkäänsä.” 

Informanttien erilaiset elämänkokemukset ker
tovat myös hyvin erilaisten sijoituskotien vanhem
pien olemassaolosta. Kuitenkin informanttien ker
ronnoissa on myös selviä yhtymäkohtia. Yksi mer
kittävin tekijä, miksi heistä tuli huutolaislapsia, oli 
heidän avioton syntyperänsä ja  äitien senhetki
nen, vaikea yhteiskunnallinen asema. Informantit 
kokivat olonsa monesti eriarvoisiksi, mutta tote
sivat huutolaisuuden olleen yleinen köyhäinhoi
don muoto. Molemmille oli merkittävä muutos 
koulumaailmaan siirtyminen, naisinformantille 
koulu tarjosi vaihtelua kotitöiden runsauteen, kun 
taas miesinformantti oli innokas opiskelija. Hän 
menestyi koulussa hyvin, mikä oli omiaan vahvis
tamaan itsetuntoa. Huutolaisuusvuodet ovat jättä
neet jälkensä kertojiin. Naisinformantti kokoaa ko
kemuksensa: "Mun täm ä eläm än i o ikeastaan  se on  
vähän  erilainen  kuin m uilla, kun m ä ä  on  jo u tu 
nut ko ko  eläm än i hu olehtim aan  itse itsestäni. Niin

m u lla on erilainen  lu on ne ku in  m u illa  ihm isillä. 
M ä oon  ollu t hyvänluontoinen, vaikka  en o lekaan  
tullut m iesten  kanssa toim een... m in u a ei saan u t  
koskaan  ku kaan  kom en nella .”

Miesinformantti uskoo lapsuuden kokemusten
sa vaikuttaneen siihen, miten hän poliittisesti tar
kastelee maailmaa. Jo koulussa hän monesti urhe
asti puolusti heikompaa, toista huutolaispoikaa.

Turun yliopiston kansatieteen sekä Sosiaalihuol
lon Keskusliitto ry:n järjestämästä kyselystä paljas
tui samanlaisia muistoja kuin informanttien kerron
nasta. Monesti huutolaislapset olivat eriarvoisia 
kuin muut perheen jäsenet. Kotitöiden runsaus, 
ruuan ja  vaatetuksen puutteellisuus sekä ruumiilli
nen kuritus olivat monesti esille nousseita epäkoh
tia.

Vaikka huutolaisuus on kadonnut, onko kaikki 
toisin 70 vuotta myöhemmin? Mielestäni tänä päi
vänä yhteiskunnassamme on omat huutolaisensa. 
Aineellisen köyhyyden tilalle on tullut lisääntyvä yk
sinäisyys. Liian moni vanhus elää yksin, liian mo
nen lapsen ensisijaisena kasvattajana toimii päivä- 
kotimaailma ja  liian useasti uraa tekevä nuori uh
raa sosiaaliset suhteensa työelämän puolesta.
TERHI NURMI, TURKU

Elämää huutolaisina. Elämäkerrallinen tutkimus 
kahden huutolaislapsen elämästä. Turun yliopisto, 
Kansatiede.

"Ei se niin tasaista ole..." Heikki ja Kaija -sarjanäytelmä 
työläisperheen kuvaajana 1960-luvulla

Heikki ja  Kaija -sarjanäytelmä on yksi suomalai
sen television historian pitkäikäisimmistä televisio
sarjoista. Sarja aloitti Tampereella näkyvän Tamvi- 
sion tuottamana syyskuussa 1961. Ensimmäinen 
esityskausi kesti kesään 1962. TES-verkon alkaes
sa laajentua Helsingin lisäksi Tampereelle ja  Tur
kuun sarja keskeytyi vuodeksi, mutta se aloitettiin 
Tamvision tuottamana uudelleen alusta syyskuus
sa 1963 Kipin kapin vihille -jaksolla. 1964 Yleisra
dio osti konkurssiin ajautuneen Tesvision ja  1965 
perustettiin Tampereelle Televisio-ohjelma 2, jo 
ka jatkoi monessa mielessä Tamvision perinteitä. 
Myös suosittu Heikki ja  Kaija jatkoi Yleisradion oh
jelmistossa, ja  se olikin yksi 1960-luvun lopun tun
netuimpia ja  myös katsotuimpia televisio-ohjel
mia. Sarjaa esitettiin kevääseen 1971, jonka jälkeen 
se on tullut tutuksi lukuisina uusintoina.

Olen tutkinut pro gradu -tutkimuksessani Heik
ki ja  Kaija -sarjanäytelmän nauhoitettuja jakso
ja  vuosilta 1965-1971. Sarjaa alettiin nauhoittaa 
syksyllä 1965 esitetyllä Ristiäiset-jaksolla, joka pää
tettiin nauhoittaa lähinnä esitysteknisistä syistä. 
Ensimmäisessä nauhoitetussa jaksossa nimittäin 
kastettiin oikeasti Heikin ja  Kaijan, Eila Roineen ja 
Vili Auvisen lapsi Janne, ja  ristiäisten esittäminen 
televisionkatsojille olisi ollut suorana lähetyksenä 
hankalaa.

Tutkimukseni pääongelma on analysoida, millä 
tavoin tamperelaisesta Lehtisen perheestä kertovas
sa hyvin suositussa Heikki ja  Kaija -sarjanäytelmäs
sä on käsitelty ja  merkityksellistetty 1960-luvun 
aikana tapahtuneita tavallista palkansaajaperhettä 
koskevia yhteiskunnallisia muutoksia, kuten elin
tason kohoamista, sosiaaliturvan laajenemista ja
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kulutuskulttuurin syntymistä sekä miehen ja  nai
sen rooleissa tapahtuneita muutoksia. Työläisper
heestä kertovan sarjan yhteiskunnallisen konteks
tin lisäksi olen tutkinut myös sarjan mediahisto- 
riallista kontekstia tarkastelemalla sarjaa suhteessa 
televisionmuuhunperhesarjatarjontaanjainforma- 
tiiviseen ohjelmapolitiikkaan. Televisionkatselun 
rooli suomalaisten vapaa-ajanvietossa kasvoi 1960- 
luvulla varsin merkittäväksi, saavuttihan se jo  lä
hes kaikki suomalaiset. Suosituinta television kat
sominen oli muuttoliikkeen mukana maaseudulta 
taajamiin kaupunkimaisen modernin elämäntavan 
piiriin siirtyvän työväestön keskuudessa.

Tilannekomedian lajityyppiin luokittelemani 
sarjanäytelmä kertoi realistiseen tyyliin tavallises
ta tamperelaisesta työläisperheestä ja  siinä käsitel
tiin 1960-luvun ajankohtaisia teemoja. Sarjaa lähi- 
luvun avulla tarkastellessani keskeisiksi teemoik
si nousivat suomalaisen 1960-luvun sosiaalipo
liittiseen keskusteluun liittyvät kysymykset, kuten 
kansantulon jatkuvaan kasvuun ja  kasvuhakui- 
seen ihmisluonteeseen uskominen, kulutuskysyn
nän ylläpitäminen ja  sosiaalipoliittisten etuuksien 
ulottaminen kaikkiin kansanryhmiin, niin nuoriin 
perheisiin kuin vanhuksiinkin. Heikissä ja  Kaijassa 
on käsitelty myös hyvinvointiyhteiskunnan varjo
puolia mm. Sylvi Salosen esittämän vanhuksen 
Lahtiskan hahmossa ja  työttömyysuhan alaiseksi 
joutuvien suurperheiden valossa. Sarjan käsikir
joittaja Reino Lahtinen ei halunnut Heikissä ja  Kai
jassa ottaa suoranaisesti kantaa vallitseviin oloihin 
1960-luvun tiedostavan ideologian ja informatiivi
sen ohjelmapolitiikan hengessä. Tavoitteena oli ku
vata tavallista ihmistä ja  heidän kokemuksiaan.

Aikalaislähteiden mukaan Heikki ja  Kaija sai 
aikanaan varsin ristiriitaisen vastaanoton. Sarjafil
missä heijastuivat aikalaiskriitikoiden mukaan val
litsevat yhteisunnalliset ongelmat kuten vanhus
ten tai asuntovelallisen asema, mutta näkökulmaa 
niihin pidettiin liian suppeana. Heikin ja  Kaijan

edustama kulutuskeskeinen elämäntapa herätti 
negatiivista kritiikkiä niin kantaa ottavien aikalais- 
rvostelijoiden kuin informatiivisen ohjelmapolitii
kan kannattajien keskuudessa. Tavallisiin televisi
onkatsojiin vetosi ennen kaikkea sarjanäytelmän 
kotoinen hyväntuulinen realismi. Tämä viehätti 
myös useimpia televisiokriitikoita, vaikka sarjan 
edustaman kodikkaan huumorin pelättiin toisaal
ta johtavan katsojan helppoon samastumiseen te
levision työläisperheen kanssa. Lehdistössä keho- 
tettiinkin toisaalta jatkuvasti kritisoimaan keski
luokkaista perheidylliä edustavan Me Tammelat - 
sarjan arvomaailmaa, toisaalta työläisistä kertovan 
Heikki ja  Kaija -sarjanäytelmän katsojia pohtimaan 
sitä, oliko sarjassa edustettuna työväenluokkainen 
ihanneperhe parhaimmillaan, vai olivatko he sit
tenkin konservatiivisia jarruttajia suhteessa työ
väen ideologiaan.

1960-luvun loppua kohden sarjanäytelmän kes
keiseksi teemaksi nousevat miehen ja  naisen roo
lit perheessä. Rooliristiriitojen voi nähdä niiden
kin kuvastavan uusia työläisperhettä koskevia rat
kaisuja, siirtymistä familistisesta perhekäsityksestä 
individuaaliseen perhekäsitykseen. Heikki ja  Kaija 
kuvaa hyvin tavallisen 1960-luvun työläisperheen 
modernisoituvaa elämäntapaa. Olenkin pohtinut 
tutkimuksessani myös sitä, oliko traditionaalisen 
ja  modernin elämäntavan välimaastossa liikku
van Heikin ja  Kaijan tyyppinen hyvin realistinen 
televisiosarja rituaalinomaisesti sopeuttamassa tai 
totuttamassa katsojia monelle suomalaiselle uu
denlaiseen kaupunkimaiseen palkansaajakulttuu- 
riin ja  siitä ammentavaan elämäntapaan.
KRISTIINA AULA

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan "Ei se niin 
tasaista ole.." Heikki ja Kaija -sarjanäytelmä työläis
perheen elämän kuvaajana 1960-luvulla. Turun 
yliopisto, Kulttuurihistorian laitos, 2003.

Neuvostoliiton rooli SKP:n politiikassa 
Tsekkoslovakian miehityksen alkuaikoina

Vuonna 1968 elokuun 21. päivä heräsi maailma 
uuteen aamuun vain huomatakseen dramaatti
set tapahtumat Tsekkoslovakiassa. Neuvostoliitto 
oli yön aikana miehittänyt maan. Miehitys järkytti 
monia ihmisiä ympäri maailmaa, eivätkä suoma
laisetkaan tehneet tässä poikkeusta. Suomen kom
munistinen puolue oli pitänyt Neuvostoliittoa op

pi-isänään ja  suhteet olivat olleet hyvät ja  erittäin 
tiiviit itäiseen naapurimaahan. Miehitys järkytti 
SKP:n sisällä ja  herätti ristiriitaisia tunteita; kuinka 
miehitykseen tuli suhtautua? Suhtautuminen mie
hitykseen osoittautui melko vaikeaksi, koska SKP: 
n sisällä oli uskottu Neuvostoliiton olleen aina oi
keassa ja  siihen oli voitu luottaa kuin kallioon. Nyt
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tämä rakennelma sortui ja  etenkin SKP:n poliitti
nen huippu joutui rakentamaan raunioille uutta 
suhtautumista Neuvostoliittoon ja  sen kommunis
tiseen puolueeseen.

SKP:n sisällä oli ollut aatteellisia erimielisyyk
siä jo  vuonna 1966 olleessa 14. edustajakokouk
sessa, jossa henkilövalinnat osoittautuivat han
kaliksi uudistusmielisen linjan kannattajien val
latessa paikkoja. Puolueen puheenjohtajaksi tu
li Aarne Saarinen, jonka rooli oli Tsekkoslovakian 
miehityksen jälkeen voimakas, koska häneen per
sonoitui Tsekkoslovakian miehityksen vastustus. 
Miehityksen jälkeisinä viikkoina SKP:n sisällä al
koi muodostua kaksi osapuolta, joista toinen vas
tusti miehitystä ja  toinen kannatti Neuvostoliiton 
toimia Tsekkoslovakiassa. Näiden osapuolten vä
linen kiista heijasteli myös suhtautumiseen Neu
vostoliittoon. Miehityksen puolustajat pitivät van
haa linjaa yllä, jossa Neuvostoliiton toimiin luotet
tiin ja  niitä pidettiin oikeina ja  tarkkaan harkittui
na. TSekkoslovakian tapahtumia vastustaneet jou 
tuivat uuteen tilanteeseen: Neuvostoliiton toimet 
tuomittiin, mutta suhteet oli kuitenkin säilytettävä 
hyvinä, koska Neuvostoliitto oli ollut Suomen kom
munistisen puolueen tuki ja  turva sen perustami
sesta lähtien.

Miehitystä vastustaneet mielenosoittajat val- 
tasivat kadut, ja  SKP oli entistä tukalammassa ti
lanteessa, koska puolueen 50-vuotisjuhlat olivat 
lähestymässä. Keskuskomitean kokouksessa pää
tetöinkin äänestyksen jälkeen peruuttaa pitkälle 
suunnitellut juhlallisuudet miehityksen aiheutta
man sekaannuksen vuoksi, vaikka NKP:n valtuus
kunta oli jo  saapunut juhliin. Opposition edusta
jat, etenkin Sinisalo, tuntuivat luottavan Neuvosto
liiton tiedotukseen kuin muuriin. Silmiin pistävää 
oli kuitenkin epätietoisuus, joka vallitsi opposition 
edustajien keskuudessa suhtautumisessa Neuvos
toliitosta tulleeseen informaatioon. Kaikki opposi
tionkaan edustajat eivät luottaneet täysin Neuvos
toliiton sanaan ja  he tuntuivat olevan melko ym
mällään tilanteesta. Enemmistö heistä oli Saarisen 
johdolla koko ajan kriittinen Neuvostoliiton tiedo
tusta kohtaan ja  sieltä saapuneisiin selityksiin mie
hityksen syistä.

Tiedotus aiheutti sotkuja SKP:n sisällä, kos
ka Neuvostoliitosta saatu tieto ei vastannut länsi
maista saatua tietoa. Miehityksen syy oli SKP:ssa 
jäänyt eniten hämärän peittoon, koska Neuvosto
liiton edustajat toistelivat koko ajan, että heillä on 
faktoja ja  todisteita etenkin vastavallankumouksel
lisesta toiminnasta Tsekkoslovakiassa, mutta mi

Vasemmistolaiset 
opiskelijat järjestivät 
22.8.1968 Helsingis
sä mielenosoituksen 
miehitystä vastaan 
mutta sosialismia 
kannattaen. Kuva 
julkaistu Kansan 
Uutisissa seuraavana 
päivänä. Kuvaaja 
Yrjö Lintunen. Kan
san Arkisto
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tään todisteita ei koskaan esitetty. SKP oli saanut 
kritiikkiä Kansan Uutisten yksipuolisesta uutisoin
nista, joka myötäili miehityksen vastustajien kan
taa, joten SKP:n oppositio perusti kilpailevan leh
den - Tiedonantajan, jonka linja oli hyvin neuvos- 
tomyönteinen ja  kriittinen SKP:n johtoa kohtaan. 
Suojelupoliisin raporttien mukaan Neuvostoliitto 
olisi alkanut tukea SKP:n opposition toimintaa, ja 
samaan aikaan sattui Tiedonantajan julkaisemisen 
aloittaminen laajemmassa mittakaavassa. Tulkin
tani mukaan Neuvostoliitto oli siirtänyt tukea SKP: 
n enemmistöltä oppositiolle, joka puolestaan tuki 
Tiedonantajan laajamittaisempaa julkaisemista.

Alussa SKP:n sisäiset erimielisyydet kulminoi
tuivat Tsekkoslovakian miehitykseen. Tämä oli 
Neuvostoliiton tahatonta vaikuttamista SKP:n po
litiikkaan. Tiedottaminen sen sijaan oli kuitenkin 
intentionaalista vaikuttamista, mutta se ei kuiten
kaan neuvostoliittolaisesta näkökulmasta tuonut 
toivottavia tuloksia. SKP joutui irtautumaan perin
teisestä politiikasta, ja  tämä antoi mahdollisuuden 
Neuvostoliiton suoraan vaikuttamiseen erityisesti 
oppositiota kohtaan - ja  oppositio käyttikin tilai
suutensa hyväksi. Neuvostoliiton tukea käytettiin 
opposition keskuudessa hyväksi henkilökohtaiseen

vallantavoitteluun ja  oman aseman pönkittämi
seen puolueen sisällä.

Loppujen lopuksi sukupolvikonflikti määrit
teli SKP:n suhtautumista Neuvostoliittoon. Nä
kemys Neuvostoliitosta oli alkanut jo  sodan ko
keneiden keskuudessa muodostua etäisemmäk
si ja  Tsekkoslovakian miehitys oli viimeinen nau
la arkkuun. Sukupolvien välinen ristiriita ja  eten
kin nuorempien sukupolvien uudistushalukkuus 
oli näkemykseni mukaan osa prosessia, jolla pu
rettiin tiukkaa stalinistista jäykkyyttä puolueesta. 
TSekkoslovakian miehitys aiheutti siis destalini- 
soinnin prosessin SKP:n sisällä ja  purki myös tiuk
kaa sidettä Neuvostoliittoon ja  sen kommunisti
seen puolueeseen. Destalinisointi ja  uudistusmie
listen kommunistien valtaannousu oli SKP:lle sen 
oma ”20. puoluekokous”, joka muualla kommunis
tisessa maailmassa oli tapahtunut jo  yli vuosikym
men aikaisemmin.
TEPPO TÄHTINEN, JOENSUU

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan Neuvos
toliiton rooli SKP:n politiikassa Tsekkoslovakian mie
hityksen alkuaikoina 1968-1969. Joensuun yliopisto, 
humanistinen tiedekunta. Suomen historia.

"Raittius -  rauha -  ystävyys": kansandemokraattinen 
raittiuskasvatus Sammon takojissa 1955-1974

Sammon takojien järjestö perustettiin vuonna 
1955, jolloin huoli varhaisnuoruuden saavuttavis
ta suurista ikäluokista alkoi kasvaa yhteiskunnas
sa. Maaltamuutto oli lisännyt toimettoman 
kaupunkilaisnuorison määrää ja  kilpailu näistä 
nuorista alkoi kiihtyä. Kansan Raittiusliittokin ha
lusi varmistaa toimintansa jatkuvuuden, ja  Sam
mon takojat perustettiinkin osittain sosiaalista
maan varhaisnuoria työväen raittiusliikkeeseen.

Raittiuskasvatusta tehtiin Sammon takojissa 
alusta loppuun lähes samanlaisilla menetelmillä. 
Tutkimuksessa toimintamuodot jakautuivat kas
vatus- ja  koulutustoimintaan, kasvattamiseen toi
minnan ohella, yhteistyöhön muiden järjestöjen 
kanssa sekä ulkomaiseen yhteistyöhön. Kasvatus- 
ja  koulutustoiminnan merkitys Sammon takojille 
oli toiminnassa selkeä. Kasvatuksen ja  koulutuk
sen avulla varhaisnuorista pyrittiin kasvattamaan 
raittiita kunnon kansalaisia, myöhemmin raittii
ta kunnon työväenluokkaisia kansalaisia. Kasva
tustyön menetelmät olivat yhtenevät muiden var
haisnuoriso-, kansandemokraattista tai raittius

työtä tehneiden järjestöjen kanssa. Toimintamuo
toina olivat merkkisuoritukset, valistustilaisuudet, 
seminaarit ja  opintokerhot. Ohjaajakoulutuksella 
oli erittäin suuri merkitys kasvatuksen välikappa
leena, sillä siinä ei ainoastaan kasvatettu ihmisiä, 
vaan opetettiin ihmisiä kasvattamaan varhaisnuo
ria. Myös Kansan Raittiusliiton ja  sitten Sammon 
takojien oma lehti oli merkityksellinen valistus
työssä. Kasvatusta ja  koulutusta tehtiin sekä ja 
oston tasolla että paikallisissa Sammon takojain 
osastoissa. Kasvatus- ja  koulutustoiminnan sisäl
löt koostuivat tutkitun ajanjakson alkupuolella rait
tiuteen painottuvista asioista. 1960-luvun puolessa
välissä yhteiskunnan muutokset heijastuivat kou
lutukseen tuoden siihen mukanaan vahvemman 
yhteiskunnallisen ja  luokkasidonnaisen aspektin. 
Suorasukaisen kasvattamisen ja  koulutuksen li
säksi Sammon takojissa tehtiin myös kasvatustyötä 
muiden, viihteellisempien toimintamuotojen ohel
la. Myöskään nämä eivät olleet Sammon takojien 
yksin käyttämiä, vaan toimintamuotoja, joita var
haisnuorisotyössä yleisesti käytetään. Näitä vapaa
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muotoisempia toimintamenetelmiä olivat kerho
ja  juhlatoiminta, kulttuuri- ja  urheilukilpailut, ret
keily, suunnistaminen, leiritoiminta ja toimintakil- 
pailut. Toimintamuotojen esiintymisessä tutkitulla 
ajanjaksolla oli havaittavissa aaltoliikettä. Oikeas
taan vain leirit pysyivät vahvasti mukana Sammon 
takojien ohjelmassa jatkuvasti sekä paikallistasolla 
että valtakunnallisina. Yhteiskunnalliset muutokset 
olivat havaittavissa myös näissä toimintamuodois
sa, mutta eivät yhtä vahvasti kuin kasvatus- ja kou
lutustoiminnassa.

Yhteistyötä Sammon takojat teki runsaasti mui
den järjestöjen tai niiden varhaisnuorisojaostojen 
kanssa. Paikallistasolla yhteistyökumppanit vaihte- 
livat vasemmistolaisen työväenliikkeen sisällä. 
Porvareittein tai sosiaalidemokraattien kanssa ei 
yhteistyöhön juuri ryhdytty Sammon takojien mil
lään tasolla. Yhteistyötä tehtiin erityisesti ohjaaja
koulutuksessa, leiritoiminnassa ja tapahtumien jär
jestämisessä. Paikoin saattoi myös esiintyä taloudel
lista yhteistyötä. Toiminnassa muiden kanssa esiin
tyi usein myös kiistoja, joiden selvittelyyn uhrattiin 
arvokasta aikaa järkevämmältä toiminnalta. Kan
sainvälinen toiminta oli Sammon takojissa vilkas
ta. Ensin yhteistyötä tehtiin yksittäisten järjestö
jen kanssa. Vuodesta 1957 lähtien lähetettiin omia 
valtuuskuntia sosialististen maiden varhaisnuor
ten leireille. Samoin Sammon takojat otti vastaan 
ohjaajavieraita ja myöhemmin kokonaisia dele
gaatioita omille leireilleen ja  tapahtumiinsa. Vuo
desta 1965 oli Sammon takojat yhteistyössä myös 
Demokraattisen Nuorison Maailmanliiton alaisen 
lasten ja  nuorten kansainvälisen komitean Cime-

an kanssa. Cimea järjesti lasten maailmankisoja, 
joihin Sammon takojienkin osallistujat pääsivät 
osallistumaan. Cimean jäsenyyttä Sammon takojat 
haki vuonna 1971, mutta jäsenyyden saaminen jäi 
lähdeaineistossa epäselväksi. Vuonna 1971 solmit
tiin virallinen yhteistyösopimus saksalaisen Ernst 
Thällmann pioneerien kanssa. Sopimus uusittiin 
vuonna 1974 ja  samana vuonna Sammon takojat 
solmi kirjallisen yhteistyösopimuksen Neuvosto
liiton V.I Lenin pioneerien kanssa. Kansainvälisyys 
olikin Sammon takojien toiminnan vahva puoli. 
Sammon takojat onnistui solmimaan vahvan ja py
syvän yhteistyöverkoston, joka antoi lapsille mah
dollisuuden kansainvälistyä joko ulkomaisilla tai 
kotimaisilla leireillä ulkomaisten vieraiden kanssa. 
Muussa toiminnassaan Sammon takojat eivät saa
vuttaneet kovinkaan vahvaa suosiota Suomen var
haisnuorten keskuudessa. Osallistujamäärät jäivät 
suppeiksi, mikä osaltaan johtui varmastikin raittiu- 
saatteen menettämästä suosiosta. Siitä huolimatta 
raittiusaate pysyi Sammon takojien toiminnassa 
näkyvissä yllättävän voimakkaasti huolimatta siitä, 
että 1960-luvulla alkanut yhteiskunnan politisoitu
minen toi Sammon takojien toimintaan näkyviin 
hyvin vahvan vasemmistolaisen leiman jaoston 
ajautuessa kannattamaan taistolaisia sisäisten kiis
tojen saattelemana.
EMMI PAKKALA

Kirjoitus perustuu pro gradu -tutkielmaan "Raittius- 
rauha-ystävyys": Kansandemokraattinen raittius- 
kasvatus Sammon takojissa 1955-1974. Helsingin 
yliopisto, Kasvatustieteen laitos.

Vuonna 1972 Sam
montakojat osallistui
vat keräykseen Nguey 
van Troi lastensairaa
lan rakentamiseksi 
Vietnamiin. Kuva 
Kansan Arkisto.
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"Taistele vastaan ain' juoppoutta, 
kannusta, mainosta raittiutta, sinunkin aikasi koittaa viellä, 
kun isona päättää saat elämän tiellä" 
-  Suomen Sosialidemokraattisen Raittiusliiton 
Päivän Nuoret 1940-luvun puolivälistä 1970-luvun alkuun

Pro gradu -työni aiheena on sosiaalidemokraatti
sen liikkeen lasten ja  varhaisnuorten raittiusvalis- 
tus ja  -kasvatus. Tutkimuskohteenani on Suomen 
Sosialidemokraattisen Raittiusliiton (SDR) Päivän 
Nuoret -toiminta 1940-luvun puolivälistä 1970-lu- 
vun alkuun asti. Päivän Nuorten tutkiminen on pe
rusteltua, koska historiantutkimus on lähes tyystin 
sivuuttanut suomalaisten raittiusjärjestöjen 1940- 
ja  1950-luvun toiminnan nousukauden, eikä Päi
vän Nuorten toimintaa ole aikaisemmin tutkittu. 
Tutkielma ei edusta perinteistä järjestöhistoriaa, 
vaan siinä analysoidaan Päivän Nuorten kirjalli
sen raittiusvalistuksen diskursseja ja  raittiuskasva- 
tuksen käytäntöjä sekä ritualismia. Päivän Nuorten 
toiminnan mikrotason saamiseksi mukaan kiinni
tän tutkimuksessani huomiota myös valistuksen 
ja  kasvatuksen kohteina olleiden lasten ja  varhais

nuorten panokseen raittiusideologian muotoilussa 
ja  käytännön toteutuksessa. Foucauldaisesti virit
tyneen tutkimukseni peruskysymyksen voi kiteyt
tää kysymällä mikä totuus tuotetaan raittiudesta.

Tutkimukseni lähdeaineisto koostuu monipuoli
sesta arkisto- ja  lehtiartikkelimateriaalista ja  SDR:n 
tuottamasta neljästä raittiuselokuvasta. Työväen ar
kiston laajasta SDR:n ja  Päivän Nuorten materiaa- 
likokoelmasta kannattaa erityisesti nostaa esille 
SDR: n ja  Päivän Nuorten johdon kokousten pöytä
kirjat, Päivän Nuorten järjestöohjaajien matka- 
selosteet, yksittäisten Päivän Nuoret -osastojen 
kokouspöytäkirjat ja nurkkapöytäkirjat sekä lasten 
ja  varhaisnuorten itse kirjoittamat raittiuskilpa- 
kirjoitukset sekä käsinkirjoitetut kerho- ja  leirileh- 
det. Tutkimusta varten olen myös läpikäynyt SDR: 
n julkaiseman lastenlehti Sarastuksen ja  aikuisille

Päivän Nuorten toimintaidea oli kasvattaa työväestön lapsia raittiisiin elämäntapoihin. Kesäleirillä lapset 
leikkivät, urheilivat ja kokivat luontoelämyksiä, jotka vahvistivat heidän identiteettiä. Kuva Työväen Arkisto
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suunnatun SDR:n lehden Raittiin Kansan vuosiker
rat 1940-1970 ja  tutustunut tutkimuksen ajankoh
dan yleiseen raittius- ja  alkoholipoliittiseen kes
kusteluun.

Päivän Nuorten raittiusprojektin historialliset 
juuret ovat 1900-luvun alun raittiusliikehdinnässä, 
työväenliikkeen lapsi- ja  nuorisotyössä sekä 1800- 
luvun fennomaanisessa kansansivistysprojektissa. 
SDR:n ja  Päivän Nuorten suhde emopuolue SDP: 
hen oli vaikea ja  ristiriitainen, sillä Päivän Nuo
ret korosti olevansa eetillisellä pohjalla toimiva 
järjestö työväenliikkeessä eikä poliittinen järjestö. 
SDP:ssä epäiltiin, että SDR ja  Päivän Nuoret olivat 
kiinteämmässä kosketuksessa porvarillisiin kuin so
siaalidemokraattisiin järjestöihin. Päivän Nuorten 
diskursseissa ja  käytännöissä onkin havaittavissa 
kaksinkertainen sidos fennomaaniseen kansansivis - 
tysprojektiin: Päivän Nuoret sitoutui osaksi kansal
lista Suomi-projektia, eikä Päivän Nuorten kulttuu
ria voida tutkimusajankohtani aikana pitää vasta
kulttuurina porvarilliselle yleiskulttuurille.

Päivän Nuorten diskursseissa esille nousevat 
raittiuden ja  kunnollisuuden vaatimukset. Oikea 
Päivän Nuori on ehdottomasti raitis raittiustaisteli- 
ja  ja  viettää säännöllistä ja  koko työväenluokkaa 
hyödyttävää elämää. Alkoholia on vastustettava kai
kin voimin, koska se tuo mukanaan onnettomuut
ta, köyhyyttä, henkistä pimeyttä ja  myrkyttää elä
män ja  kodin sekä tuhoaa tulevaisuudensuunnitel
mia. Pahinta on hyväksyä kohtuullinen ja  näennäi
sesti ongelmia aiheuttamaton alkoholinkäyttö, jo 
ka kuitenkin vie turmioon ja  antaa muille huonon 
esimerkin.

Päivän Nuorten diskursseille on ominaista, että 
niissä tytöt ja  pojat nähdään olemuksellisesti erilai
sina. Tämän takia myös heidän tarpeensa ja  tehtä
vänsä elämässä eroavat toisistaan. Nämä diskurssit 
mahdollistivat sen, että tytöille ja  pojille pystyttiin 
rakentamaan sukupuolispesifejä raittius- ja  kun- 
nollisuuskäytäntöjä, kuten esimerkiksi omat tyttö
jä  poikakerhot. Naisten omaa alkoholinkäyttöä ei 
juurikaan käsitellä, mutta naisten päälle sysätään 
vastuu heidän läheistensä alkoholinkäytöstä. Mie
het ja  pojat ovat Päivän Nuorten teksteissä ongel
mallisempia kuin naiset: tarve uudelle suomalaisel
le miehelle on tutkimusajankohtanani suuri. Rait- 
tiuskäytäntöjen ja  erilaisten Päivän Nuorten sym
boleiden ja  rituaalien avulla pyrittiin luomaan ja t
kuvuutta raittiustoimintaan.

Päivän Nuorten kirjoittamien raittiuskilpakir- 
joitusten ja  lehtien tarkastelu osoittaa, että lasten 
ja  varhaisnuorten kirjoituksista on löydettävissä 
diskursseja, jotka jatkuvat läpi vuosikymmenien ja 
jotka eivät ole ristiriidassa Päivän Nuorten viral
lisen raittiusideologian kanssa. Lasten ja  varhais
nuorten raittiustekstit voi kuitenkin nähdä kulttuu
risen neuvottelun ja  joskus kyseenalaistamisenkin 
välineinä: lapset hahmottavat niissä omaa paik
kaansa ja  identiteettiään.
RIITTA HELINÄ MATILAINEN

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan Raittiuden 
ja kunnollisuuden vaalijat: Suomen Sosialidemokraat
tisen Raittiusliiton Päivän Nuoret 1940-luvun puolivä
listä 1970-luvun alkuun. Helsingin yliopisto,Yhteis
kuntahistorian laitos/talous- ja sosiaalihistoria, 2003.

Erilainen nuoruus? 
Varhainen äitiys, ikä ja elämänkulku

Tutkimuksessa lähestytään varhaista äitiyttä elä
mänkulun ja  kulttuuristen ikäjärjestysten näkökul
masta. Varhainen äitiys tarkoittaa tässä lapsen saa
mista alle 20-vuotiaana. Tutkimus kytkeytyy Suo
men Akatemian ja  Nuorisotutkimusverkoston ra
hoittamaan, tutkijatohtori Sinikka Aapolan johta
maan tutkimushankkeeseen "Vääränikäiset - Kult
tuuristen ikärajojen nuoret ylittäjät”, joka kohdistuu 
iän kulttuurisiin jäsennyksiin ja  niiden sosiaalisiin 
merkityksiin suomalaisten nuorten elämässä.

Äidiksi tuleminen alle 20-vuotiaana poikkeaa 
monista elämänkulkuun liittyvistä normatiivisis
ta odotuksista ja  kulttuurisista käytännöistä län
simaisessa yhteiskunnassa. Vanhemmuus on ikä-

rooli, joka yleensä liitetään vain aikuisuuteen; nuo
ruuden kulttuuriset sisällöt määrittyvät monella 
tavalla sille vastakkaisiksi. Varhainen äitiys on ris
tiriitainen ja  usein ongelmallisena pidetty ilmiö in
dividualistisessa yhteiskunnassa, jossa pitkää ja  va
paata nuoruutta ihannoidaan ja  perheen perusta
minen lykkääntyy yhä myöhemmälle iälle. Varhais
ta äitiyttä pidetään riskinä sekä äidin että lapsen 
kehitykselle ja  myöhemmälle elämänkululle. Tässä 
tutkimuksessa nostetaan esiin nuorten äitien oma 
näkökulma aiheeseen, ja  sitä tarkastellaan nuori
sotutkimuksen, iän ja  elämänkulun sosiologian se
kä perhe- ja  sukupuolen sosiologian keskustelujen 
valossa.
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Tutkimuksen pääaineistona ovat nuorten äi
tien (n = 11) teemahaastattelut ja  sivuaineistona 
nuorten isien (n = 2) haastattelut. Haastatellut ovat 
17-24-vuotiaita ja  tulleet vanhemmiksi 16-19-vuo- 
tiaina. He asuvat pääkaupunkiseudulla ja  Uudella
maalla. Teemoittain etenevässä analyysissa aineis
toa lähestytään diskurssianalyyttisestä viitekehyk
sestä käsin, ja  siinä tarkastellaan nuorten äitien ta
poja perustella varhaista äitiyttä. Perustelujen ana
lysoinnin pohjalta hahmotetaan niitä kulttuurisia 
ikäjärjestyksiä sekä elämänkulun ja  äitiyden mal
leja, joiden valossa varhainen äitiys tulee kulttuuri
sesti ymmärrettäväksi. Analyysin keskeisimmät nä
kökulmat ovat erilaiset ikämäärittelyt, nuoruuden 
ja aikuisuuden kulttuuriset ulottuvuudet ja  niiden 
sukupuolittuneisuus sekä perheen perustamisen 
ja  äitiyden problemaattisuus jälkimodernissa yh
teiskunnassa.

Tutkimuksen keskeiset tulokset liittyvät äitiy
den, nuoruuden ja  aikuisuuden kulttuurisiin sisäl
töihin. Varhaisen äitiyden tekeminen kulttuurisesti 
ymmärrettäväksi ei edellytä nuorilta äideiltä yksin
kertaisesti aikuisen statuksen tavoittelua, itsensä 
puhumista irti kronologisesta iästä tai nuoruuden 
kategoriasta. Varhaisen äitiyden perustelutapojen 
avaimena on paremminkin kulttuuristen ikäjär-

jestysten kanssa neuvottelu sekä tasapainoilu eri 
ikämäärittelyjen välillä. Nuoren äidin position voi
daan sanoa sijoittuvan ikävaiheiden väliasemille.

Jälkimodernin ajan perhesosiologisissa keskus
teluissa perheen perustaminen näyttäytyy usein 
riskialttiina, erityistä valmistautumista ja  harkintaa 
vaativana ratkaisuna. Nuorten äitien haastattelu
puheessa tällaista riskitietoisuutta ei kuitenkaan 
ilmene. Sen sijaan äitiys määrittyy luonnolliseksi, 
myönteiseksi ja  itsestäänselväksi tapahtumaksi elä
mässä. Hyvän äitiyden ajatellaan syntyvän luonnos
taan, käytännön kokemuksen myötä. Valmius äidik
si ei edellytä tiettyä kronologista ikää, korkeaa kou
lutusta tai vakiintunutta taloudellista asemaa, vaan 
se riippuu yksilön omasta kokemuksesta sekä ky
vystä ottaa vastuu. Lasten hankkiminen varhain 
nähdään edullisena sekä lapsen että äidin kannal
ta. Nuoruudesta tulee hyvän äitiyden resurssi, kun 
taas liika aikuisuus määrittyy kielteiseksi. Varhai
sen äitiyden sijasta riskiksi määrittyy lasten hank
kimisen lykkääminen. Pitkän ja  vapaan nuoruuden 
ihanne asetetaan kyseenalaiseksi: se yhdistetään 
vapauden ja itsensä kehittämisen sijasta vastuut
tomuuteen ja  itsekkyyteen. Nuoruus ja aikuisuus 
osoittautuivat äitiyden kannalta moniselitteisiksi 
kategorioiksi. Näin varhaisesta äitiydestä muodos

Aiemmin yksinhuoltajuus oli naiselle ja perheelle suuri häpeä. Nykypäivänä varhainen äitiys voi olla 
tietoinen valinta. Kuva Helsingin Ensi Kodista vuonna 1954. Työväen Arkisto.
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tuu mielekäs valinta sekä legitiimi vanhemmuuden 
muoto.

Varhaisen äitiyden perusteluissa keskeisek
si nousee keskiluokkaisen arvomaailman kyseen
alaistaminen. Kun keskiluokkaisen elämänkulun 
itsestäänselvyys murtuu, tulee varhainen äitiys uu
della tavalla ymmärrettäväksi. Nuorten äitien näke
mykset osoittavat, että helposti itsestäänselvästi oi

keina pidetyt elämänkulun ja  vanhemmuuden nor
mit ovat kulttuurisesti ja  sosiaalisesti rakentuneita. 
ANNA NIEMELÄ

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan Erilainen 
nuoruus? Varhainen äitiys, ikä ja elämänkulku.

Huvielämä nuorten erottelijana ja yhdistäjänä

Tarkastelen Jyväskylän yliopistossa keväällä 2003 
valmistuneessa etnologian pro gradussani ”Kal- 
jupäitten kiitoradalta bolsevikkien paikkaan - hu- 
vielämästä ja  sen erotteluista Jyväskylässä 1950- ja 
60-luvuilla” miltä jyväskyläläinen, erityisesti työ
väenjärjestöjen, huvielämä (yleiset tanssit) näytti 
yhdistyksiin sitoutumattomien nuorten ja  nuorten 
aikuisten silmin tarkasteltuna 1950- ja  60-luvuilla. 
Tärkein tutkimuskysymyksen! on selvittää miten 
työväenjärjestöihin sitoutunut huvielämä jäsentyi, 
eli löytyikö huvielämässä kävijöiden mielestä eroja

ja  tehtiinkö huvipaikkojen tai eri huveissa kävijöi
den suhteen erotteluja. Minkälaisia olivat paikoista 
ja  niissä kävijöistä rakennetut ennakkoluulot? Mi
tä huvielämässä esiin tulevat erot, tehdyt erottelut, 
tavat ja  ilmiöt ilmaisivat, ja  vaikuttivatko ne huvi- 
elämän luonteeseen? Lopuksi pohdin, missä mää
rin nuorten tansseissa kävijöiden kohdalla voidaan 
puhua luokkiin sekä sosiaalisiin asemiin ja  missä 
määrin ikätovereihin kiinnittyvästä sidonnaisuu
desta ja  tietoisuudesta. Tutkimusaineistona toimi
vat kymmenen laajaa teemahaastattelua. Informa-

Tanssit olivat tärkeä nuorten kohtaamispaikka. Kaveripiirissä päätettiin missä tanssipaikoissa käytiin. 
Kuva: Kansan Arkisto.
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tit ovat työläistaustaisia ja  paria poikkeusta lukuun 
ottamatta syntyneet ja  eläneet koko elämänsä Jy
väskylässä tai Jyväskylän maalaiskunnassa. Tutki
musajankohtana valtaosa haastateltavista oli vielä 
koulussa (keskikoulu tai ammattikoulu) ja/tai en
simmäisissä töissään.

Haastateltavien kertomana Jyväskylän ja  sen 
lähiympäristön huvipaikkojen moninaisuudes
ta esiin nousee erityisesti kahdeksan suosituinta 
tanssipaikkaa, jotka yhtä lukuun ottamatta olivat 
vasemmistoyhdistysten ylläpitämiä. Keskeisiksi ak
seleiksi, joille näiden tanssipaikkojen erot ja  niistä 
tehdyt erottelut haastateltavien mukaan kiinnittyi
vät, asettuvat kesä- ja  talvipaikkojen sekä keskikau
pungin ja  laitakaupungin paikkojen välille. Kesäla- 
voilla sijainti oli merkityksellistä ympäristönä; suh
teessa aatteeseen paikat näyttäytyivät varsin erilli
sinä työväenyhdistysten toiminnasta tai siihen lii
tetyistä tekijöistä. Sen sijaan tanssit työväentaloilla, 
jotka sijaitsivat kauempana kaupungin välittömäs
tä keskustasta työväestön asuinalueilla ja  jotka oli
vat yhdistysten paikallisen toiminnan keskiössä, 
saivat useammin kantaakseen nimenomaan aat
teeseen (erityisesti kansandemokratia) ja  työläisiin 
liitettyjä ennakkokäsityksiä, joilla oli selvä yhteys 
myös sosiaalisiin kerrostumiin.

Tansseissa kävijät ovat yleisesti jakautuneet iän 
ja  elämäntilanteen perusteella. Nuoret ovat jakau
tuneet eri tanssipaikkoihin pitkälti kaveriporukoi- 
den mukaan. Tämä on ollut haastateltavien mu
kaan myös nuorille itselleen tyypillisin tapa hah
mottaa eri paikoissa kävijöiden eroja. Kaveripo-

rukoita on syntynyt ennen kaikkea asuinpaikan ja 
koulussa/työssä käynnin perusteella. Tutkimus
ajankohtana näillä nuorten porukoilla on siten ol
lut vielä pitkälti pohjansa sosiaalisissa eroissa.

Huvielämän muuttumisen voi tutkimusajan
kohtana nähdä luokkaan sidonnaisten tekijöiden 
merkityksen vähenemisenä huvielämän ja  huvit- 
telukulutuksen muututtua ikäryhmittäin jakautu- 
neemmaksi. Koulutuksella on ollut tässä proses
sissa tutkimusajankohtana kahtalainen rooli: se on 
toiminut vielä kaveriporukoiden erottelijana, mut
ta osin jo  nuorten yhdistäjänäkin huvien sisällöissä 
sekä valinnoissa. Nuorten kohdalla ja  nimenomaan 
huvielämän viitekehyksessä ikäryhmiin sitoutuvan 
tietoisuuden ja  luokkasidonnaisuuden kytkös näyt- 
täytyykin suhteessa alkavaan muutokseen selitys
mallina elinvoimaisimmalta.

Pro graduni on luettavissa PDF -muodossa Jy
väskylän yliopiston kirjaston internet-sivuilta (tut- 
kielmapankki).
ANNA KANERVA, ESPOO

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan Kaljupäit- 
ten kiitoradalta bolsevikkien paikkaan -  huvielämästä 
ja sen erotteluista Jyväskylässä 1950- ja 60-luvuilla. 
Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos/ 
etnologia

Asunnottomana yhteiskunnassa. 
Helsinkiläisten ja jyväskyläläisten asunnottomien 
näkemyksiä asioinnista viranomaisten kanssa

”Kyl nykyään tiedetään, että e i oo  a in a  om a  vika, 
jo s  jou tu u  asunnottom aks. Y lipäätään  kyllähän  
ihm iset n ykyaikana koh telee  ka ikesta  hu olim atta  
toisiaan a ik a  hyvinkin jop a . Et se on p aljon  om asta  
asenteesta kiinni."

"Jos sä  nyt vähän  ajattelet, et hyppäät m un h ou 
suihin vähäks a ikaa , ni varm aan  rupee m iettii sil- 
lee, et jossain  jo k u  m ättää, m utta en  o ikeen  tiiä 
missä.”

Näin kuvasi suhdettaan viranomaisiin kaksi 
haastattelemistani asunnottomista miehistä. Sel
vitin pro gradu -tutkimuksessani helsinkiläisten

ja  jyväskyläläisten asunnottomien näkemyksiä ja 
kokemuksia asioinnista eri viranomaisten kanssa. 
Lähtökohtanani oli, että ihminen kokee yhteiskun
nan pääasiassa sen toteuttamien interventioiden 
kautta. Haastateltaviani yhdisti asunnottomuus, 
joka on vaikuttanut heidän kokemuksiinsa yhteis
kunnasta. Tavoitteenani oli saada asunnottomien 
omakohtainen tieto, kokemukset ja  aavistukset yh
teiskunnasta kuuluviin ja  tulkita heidän puhettaan 
marginalisaation ja  köyhyyden käsitteiden kautta. 
Sovelsin tutkimuksessani etnografista tutkimus
menetelmää tavoitteenani pyrkiä ymmärtämään
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Asunnottomien ja asunnon jo omaavien yhteinen 
näkemys! Asunnottomien yö -kansaliike Kiasman 
edustalla lokakuussa 2002. Kuva: Antti Honkonen.

asioiden merkityksiä tutkittavien näkökulmasta, ja 
pyrin tuomaan esille oman läsnäoloni ja  lähtökoh
tani tutkimuksessa.

Pyrkimyksenäni oli haastatteluissani tavoittaa 
niitä ihmisiä, joita ei usein tavoiteta haastattelutut
kimuksissa. Haastateltaviani voidaan pitää kasau- 
tuneesd huono-osaisina, sillä he olivat asunnotto
mia, työttömiä ja  köyhiä. Lisäksi monella heis
tä oli terveydellisiä ongelmia ja  päihdeongelmia. 
Osa heistä kertoi nähneensä nälkää ja asioineensa 
leipäjonossa. Syrjäytymisen, huono-osaisuuden ja 
köyhyyden tutkimuksessa sovelletaan jälkiteolli
sessa yhteiskunnassa pääosin suhteellisia mittoja, 
joilla määritellään etäisyyttä päävirrasta ja  enem
mistön elämäntavasta, vaikka tämän rinnalla olisi 
syytä kiinnittää huomiota myös absoluuttisiin mit
toihin. Merkittävä päävirta suomalaisessa syrjäy
tymisen tutkimuksessa on köyhyyden tutkimusta, 
jonka perusta on nimenomaan aineellisessa köy
hyydessä. Syrjäytyminen on relationaalinen ilmiö, 
koska se syntyy vain suhteessa muihin, eikä kenen
kään yksilön tai ryhmän ongelmana voida vielä it
sessään pitää syrjäytymistä. Näin myös ulossulje
tuilla ihmisillä on aina jokin suhde yhteiskuntaan.

Haastateltavat olivat tyytyväisiä viranomaisten 
kanssa asiointiin silloin kun he huomasivat työnte- 
kij än ymmärtävän heitä, välittävän heidän tilantees
taan tai kun asiointi oli sujuvaa. Joskus haastatelta
vat olivat erittäin tyytyväisiä sellaiseen asiointitilan- 
teeseen, joka saattaa ulkopuolisesta kuulostaa nor
maalilta ja  itsestään selvältä. Heillä oli kielteisiä 
kokemuksia niistä tilanteista, kun he olivat saaneet 
työntekijältä turhia lupauksia tai kokivat tulleensa 
väärin ymmärretyiksi tai syrjityiksi. Heidän suhtau
tumistaan selitti merkittävimmin se, kokivatko he 
perusluottamusta vai epäluottamusta viranomais

ten toimintaa kohtaan. Perusluottamusta kokeva 
haastateltava ajatteli viranomaisten suhtautuvan 
häneen oikeudenmukaisesti ja  ystävällisesti, ei
kä satunnainen negatiivinen kohtaaminen saanut 
häntä muuttamaan suhtautumistaan. Perusepä
luottamusta kokeva haastateltava sen sijaan ajatteli 
viranomaisten kohtelevan häntä epäoikeudenmu
kaisesti, mielivaltaisesti ja  sortavasti. Sosiaalinen 
epäluottamus syntyy, kun elämänhistorian aikana 
kertyneet alistavat kokemukset ja  syrjitty asema 
rakentuvat osaksi ihmisen persoonallisuutta. So
siaalisen epäluottamuksen syvenemisen seurauk
sena ihmiset alkavat nähdä ympärillään vain vi
hollisia eivätkä luota enää kehenkään. Yhteiskun
nan sektoroituneen järjestelmän vuoksi yksittäisen 
työntekijän saattaa olla vaikeaa nähdä asiakkaan 
tilanne kokonaisuutena ja  vastata asiakkaan neu
vottomuuteen, joka kohdistuu asiakkuuteen ja  elä
mään kokonaisuudessaan. Uutta asunnottomuutta 
koskevan retoriikan yksi vaikeimmista sisällöistä 
on asunnottomien problematiikan vaikeutuminen 
ja  monimutkaistuminen. Selkeä ristiriita on siinä, 
että päihdeongelmaisten on vaikeaa saada asun
toa, mutta toisaalta kadulla elävän asunnottoman 
voi olla vaikeaa löytää motivaatiota raitistumiseen.

Köyhyyteen ja  nälkään liittyy usein ihmisarvon 
menettämisen kokemuksia, depressiivistä näköalat
tomuutta, häpeää, henkilökohtaista epäonnistu
misen kokemista sekä arvottomuuden ja  voimatto
muuden tunnetta suhteessa päättäjiin. Haastatel
tavien! puheessa esiintyi paikoitellen itsesyrjintää, 
mutta siihen liittyvät tunteet eivät olleet päällim
mäisenä esillä, vaan he kuitenkin pohtivat tilannet
taan ennen kaikkea institutionaalisen marginaalis- 
tamisen näkökulmasta. Monet heistä mainitsivat 
voimattomuuden tunteista viranomaisia kohtaan, 
mutta he eivät siitä huolimatta olleet vetäytyneet ja 
luopuneet oikeudestaan päättää omista asioistaan. 
MINNA HÄMÄLÄINEN, JYVÄSKYLÄ

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan Asunnot
tomana yhteiskunnassa. Helsinkiläisten ja jyväsky
läläisten asunnottomien näkemyksiä asioinnista 
viranomaisten kanssa.Jyväskylän yliopisto, Yhteis
kuntatieteiden ja filosofian laitos.
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Kirja-arviot

Toisenlainen näkö
kulma lähihistoriaan

"Vääristeltyyn lähihistoriaan törmää 
nykyisin hyvin monissa eri yhteyk
sissä.”  Sisällissodasta 1918 alkoi 
Suomen historian esittäminen sil
loisten voittajien näkökulmasta, 
toteaa Kansan Uutisten entinen 
toimittaja Sakari Selin.

"Tavallisessa kielenkäytössä käy
tetään lähimenneisyydestämme 
useasti itsestään selvyytenä käsit
teitä, jotka perustuvat valheisiin. 
Kaikki tapahtuu täysin vilpittömäs
ti, näihin historiallisiin myytteihin us
kotaan ikuisina totuuksina”, sanoo 
Selin. "Olen epäillyt tällaisia totuuk
sia” , Selin jatkaa: "Näitä isompia ja 
pienempiä valheita olen pyrkinyt 
kirjoituksillani kyseenalaistamaan."

Eläkepäivinään Selin on käy
nyt arkistoissa, haastatellut vete
raaneja ja tutkinut lähihistorian 
erilaisia dokumentteja. Tutkimuk
sensa perusteella hän sittemmin 
on kirjoittanut Eläkeläinen-leh- 
teen ja useisiin työväenlehtiin ly
hyehköjä artikkeleita historian ta
pahtumista. Ne ovat saaneet lu
kijoilta kiitosta. Nyt niistä on jul
kaistu kooste kirjana Pimeät vuo
sikymmenet.

Teoksessaan Selin valottaa his
toriaa toisenlaisesta kuin "voitta
jien” näkökulmasta Se tulee he
ti esille ensimmäisessä kirjoituk
sessa "Kouluttamattomat ja ku
rittomat punaiset taistelivat ra
justi” , joka kertoo Tampereen 
taistelusta 1918.

Kirjoitus perustuu punaisten 
puolella taistelleen Oiva Pelto
sen muistelmaan. Peltonen oli liit
tynyt 17-vuotiaana renkipoikana 
Orivedellä punakaartiin, päätynyt

Tampereelle Pispalan rintamalle 
ja antautunut vangiksi huhtikuun 
6. päivänä. Seuraavana päivänä 
vangit oli marssitettu keskustoril
ta Kalevankankaalle hautausmaa
ta vastapäätä oleviin parakkeihin. 
Katujen varsilla valkoiset olivat 
ilkkuneet ja uhkailleet punavan
keja. "Parakissa numero 8 oli 800 
miestä ja naista.”

"Valkoisten kosto oli ankara.Joka 
päivä huudettiin punaisten johto- 
miehiä tapettaviksi, vaikka sitä teh
tiin jo torillakin.”

"Kesällä hautausmaalle vietiin 
joka päivä kuormittain ruumiita. 
Pitkille lavoille ne oli laitettu kuin 
risukuorma. Päitä ja jalkoja roik
kui kuorman sivuilla, eikä niissä ol
lut kuin sininen nahka luiden pääl
lä. Kuorma vietiin haudan reunalle, 
kaadettiin sinne, eikä kaikkien ni
miökään tiedetty."

Se on synkkää historiaa, jota 
virallinen Suomi ei ole halunnut 
liiemmin muistella. Entiset pu
navangit sitä eivät ole unohta
neet; heille se on ollut historian 
totuus, jonka totuuden he ovat 
halunneet kertoa jälkipolville. 
Kirjoitus on alun perin julkaistu 
Suomen itsenäisyyden 75-vuotis- 
muistojen merkeissä Kansan Uu
tisissa 1992.

Samanlaisia artikkeleita Suo
men historian synkistä tapahtu
mista, joista virallinen historian
kirjoitus on vaiennut, Selinin kir
jaan on koottu 20- ja 30-luvulta 
sekä sota-ajalta. Suomalainen 
kansanvalta ei ollut siihen aikaan 
todellakaan kansanvaltaa hävin
neille punaisille ja vasemmistolai
selle työväenliikkeelle.

Selin kertoo työväen kirjapai
nojen takavarikoinneista, kansan
edustajien vangitsemisista ja mui- 
lutuksista, punaorpojen säälimät-

P lM EÄ T
VU O SIKYM M EN ET

Sakari Selin: Pimeät vuosi
kymmenet. Demokraattinen 
sivistysliitto 2003.208 sivua.
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törmästä kohtelusta, kansalaisten 
luetteloinnista EK-Valpon kortis
toihin ja rauhanliikkeen osanotta
jien sekä fasismin vastustajien 
vainoista.

Selin kirjoittaa myös henki
löistä, jotka synkkien vainojen ai
kana kävivät rohkeasti puolusta
maan ihmisoikeuksia. Heitä olivat 
muun muassa runoilija Katri Vala 
ja työväen arkistotoiminnan ansi
oitunut uranuurtaja Anna W iik.

Selin lainaa W iikistä kirjoitet
tuja muistosanoja:”Anno Wiikin 
rohkeus ja oikeamielisyys tuli erit
täin hyvin esille sodan aikana, kun 
hän vaikeissa oloissa oman henken
sä ja vapautensa menettämisen

uhkaa pelkäämättä asettui puo
lustamaan vainottuja juutalaisia ja 
muita maamme kansalaisia. Hän 
majoitti luokseen uhanalaisia juuta
laisia ja työskenteli heidän turvaan 
saattamisekseen."

Kirjoituksen perusteella herää
kin kysymys: onko Anna W iikille 
ja hänen kaltaisilleen ihmisoikeus
taistelijoille vieläkään annet
tu historiassa sitä kunniaa, mi
kä hänelle ja hänen kaltaisilleen 
rohkeille työväen taistelijoille 
eittämättä kuuluu?

Selin on kirjoittanut näistä ta
pahtumista hyvällä lehtimiehen 
tyylillä; artikkelit avautuvat hel
posti, kuvitus täydentää osuvasti

tekstiä. Kannanottoa vaativa ku
va on jo etukannella: siniristilippu 
liehuu, on Suomen suvi ja suoje
luskuntain urheilupäivät. Nuoret 
urheilijat ovat ohimarssilla -  kä
det natsitervehdyksessä. Sellai
sessa hengessä tapahtui Suomen 
valmistautuminen sotaan Hitler- 
Saksan liittolaiseksi.

Selinin kirjan muistiin palaut
tamia historian varjopuolen ta
pahtumia ei saa unohtaa, niihin 
on aiheellista tutustua. Kirjassa 
on 208 sivua. Kirjan on julkais
sut Demokraattinen sivistysliitto 
vuonna 2003.

KALLE KU ITTIN EN

K A L E V I

Kalevi Sorsa: Kansankoti ja 
punamulta.W SO Y  2003.

Kalevi Sorsan 
monumentaalinen 
testamentti

Nuoren työväenliikkeen sivisty
neen kasvatin Kalevi Sorsan nou
su Suomen politiikan johtohah
moksi on Sorsan itsensä kerto
mana sellaisenaan äärimmäisen 
kiehtova tarina. Muistelmissaan 
vuosilta 1972—1976 hän kuiten
kin onnistui monien mielenkiin
toisten uusien tietojen ohella 
käsittelemään useita keskeisiä 
teemoja. Urho Kekkosen kau
den loppupuoli oli rajua taiste
lua vallasta, ei vähiten keskus
tapuolueen sisällä. Suomen ase
man turvaaminen Euroopassa ja 
suhteessa itäiseen naapuriin vaa
ti sekä taitoa että suunnattomas
ti energiaa. Uuden sukupolven 
nousu SDP:ssä oli ohjattava yh
teiskunnalliseen rakennustyöhön. 
Vakautus ja elvytys ennakoi siir
tymistä pitkäjänteiseen talouspo
litiikkaan.

Tämän päivän näkökulmas

ta 1970-luvun taistelu Kekkosen 
perinnöstä tuntuu anakronisti- 
selta. Kekkosen rakentama val
ta-asema houkutteli keskustan 
sisällä ns. K-linjan kannattajat ta
voittelemaan presidentin paikkaa 
Ahti Karjalaiselle samantapaisen 
vallankeskityksen merkeissä kei
noilla millä hyvänsä. K-linja teki 
kuitenkin suuren virheen haasta
malla itsensä Kekkosen idänsuh
teiden hoitajana. Siinä vaiheessa 
Kekkonen ja Kalevi Sorsa löysi
vät toisensa. Kekkonen, yksinäi
nen ruhtinas, alkoi nojata sosia- 
lidemokraatteihin, joiden käsitys 
vallankäytöstä oli toisenlainen. 
Mauno Koiviston nousu tasaval
lan presidentiksi merkitsi parla
mentaarisen demokratian kunni
an palautusta, mutta samalla se 
normalisoi myös ulkopolitiikan. 
Idänsuhteilla etuilu loppui.

Jokaisen suomalaisen, toivot
tavasti ainakin soveltuvin osin 
käännettynä myös ulkomaalais
ten, tulisi Sorsan muistelmien 
avulla selvittää itselleen, millais
ta oli elää "karhun naapurina” . 
Sorsan kertomus monista kä-
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denväännöistä Moskovan kanssa 
antaa pontta hänen murskaaval
le suomettumispuheiden kritii
killeen: kuka olisi tosipaikan tul
len auttanut Suomea Neuvos
toliittoa vastaan! Tämän päivän 
kotimaisessa keskustelussa tun
tuu mieltä kääntävältä, kun Suo
men yya-suhdetta nimitetään 
sotilasliitoksi. Suomella ei mis
sään vaiheessa yya-aikana ollut 
minkäänlaista sotilaallista yhteis
työtä Neuvostoliiton kanssa, ei 
minkäänlaisia sotilaallisia konsul
taatioita pahimpienkaan kansain
välisten kriisien aikana. Me selvi- 
simme Urho Kekkosen ja Kalevi 
Sorsan tapaisten valtiomiesten 
ansiosta kunnialla kylmästä so
dasta ja voimme kulkea pää pys
tyssä tämän päivän Euroopassa.

Sorsa tekee tilit selviksi Juha
ni Suomen edustaman kaunaisen 
historiankirjoituksen kanssa ker
toessaan, miten päädyttiin EEC- 
vapaakauppasopimukseen ja mi
kä puolue kantoi asiassa todel
lisen vastuun. Ilman Kekkosen ja 
SDP:n yhteistyötä sopimusta ei 
olisi ratifioitu. Omasta osuudes
tani totean, että olin Tampereen 
puoluekokouksessa 1972 aktii
visesti vaikuttamassa EEC-so- 
pimukselle myönteisen kannan
oton puolesta. Kansliapäällikkö

Lindroosin johtamassa EEC-sel- 
vitystoimikunnassa edustin Ra
fael Paasion antamin valtuuksin 
yhdessä Seppo Lindblomin kans
sa samaa linjaa.

Oman, vielä selvittämättömän 
lukunsa muodostaa Zavidovo- 
vuotojupakka. Jonakin päivänä 
toivottavasti saadaan vastuuseen 
ne henkilöt, jotka saattoivat Jus
si Linnamon ja monet muut koh
tuuttomaan tilanteeseen. Keitä 
kokoontui Laulu-Miesten ravin
tolassa? Kiersikö Zavidovo-muis- 
tio siellä ja ketkä olivat keskeiset 
puuhamiehet? Ne rötökset eivät 
vanhene.

Kalevi Sorsalle jäi itsepintaisia 
käsityksiä SDP:n nuoren polven 
toiminnasta ns. Pälkäneen liik
keessä ja Jyväskylän puolueko
kouksen alla 1975. Sorsa arvos
teli Pälkäneen liikettä vappupu
heessaan 1970 ja vahvisti siten 
taitavasti asemiaan puolueen si
sällä. Tosiasiassa liike oli tuolloin 
jo kuollut. Taistolaiset heitet
tiin SDPrstä ulos puolueen nuo
ren polven omin voimin. Sor
salle traumaattinen Jyväskylän 
puoluekokouksen ohjelma ke- 
syine sosialisointikohtineen oli 
puolueen johdon vastuulla, koska 
puoluetoimikunta hyväksyi sen 
lähetettäväksi puoluekokouksel

le. Ihmettelin silloin puoluetoimi
kunnan keskustelun vähäisyyttä 
niin tärkeässä asiassa.

Sorsa rakensi määrätietoisesti 
luottamuksellisia suhteita erittäin 
ennakkoluuloiseen elinkeinoelä
mään 1970-luvulla. Isäntien asen
teet näkyvät uusimmassakin his
toriankirjoituksessa kummallisina 
salaliittoteorioina. Valco oli ehkä 
virhe, mutta Sorsaan lyöty leima 
oli tyypillistä sellaisten tahojen 
kaunaa, jotka itse eivät tehneet 
mitään teollisuuden monipuolis
tamiseksi, vaan mielellään tyytyi
vät varsinkin idänkaupassa rehot
tavaan sulle-mulle -rappioon.

Kalevi Sorsan johdolla SDP 
nousi yhteiskunnan kehittämi
sen johtavaksi voimaksi. Muistel
mateos selvittää hyvin, miten ja 
miksi näin kävi. Vaikka Sorsan 
kirjoitustyö jäi kesken, saamme 
korvaamattoman tärkeätä tie
toa ja tulkintaa 1970-luvun läpi- 
murtovaiheesta. Kansankoti ja 
punamulta kuuluu jokaisen valis
tuneen suomalaisen perusluke- 
mistoon. Se on valtaisan hengen 
voiman osoitus, monumentaali
nen, paikoin kirjallisesti loistelias 
suuren valtiomiehen testamentti 
jälkipolville.

PAAVO LIPPONEN

Urheiluopistosäätiö 
-  bunkkerista käsin 
vapauden asialla

”Sosialidemokraatit halusivat eh
käistä taloushallintoon ja varojen
käyttöön kohdistuvat kommunistiset 
provokaatiot ja myös viranomaisten 
aiheuttaman häirinnän. Kysymys 
TULn omaisuuden suojaamisesta 
luovuttamalla se erikseen perustet
tavan säätiön haltuun tuli entistä

ajankohtaisemmaksi. Säätiöinnillä 
sosialidemokraatit pyrkivät myös 
heikentämään kommunistien mie
lenkiintoa TULn valtaamista koh
taan.”

Oheinen lainaus Eino Ketolan 
vuonna 2003 ilmestyneestä teok
sesta "'Bunkkeri’ -  Urheiluopis
tosäätiö 1952-2002” ilmentää 
oivallisesti kirjan luonnetta sekä 
urheilu- että poliittisen historian 
piiriin kuuluvana tutkimuksena. 
Samalla se kertoo omaa kieltään

kahden työväenpuolueen, SDP:n 
ja SKP:n, suhteista 1940- ja 1950- 
luvulla. Niissä ei ollut kehumista. 
Esiin nousee lisäksi urheiluliik
keen merkittävä asema työväen
liikkeen poliittisissa tapahtumissa. 
Jälleen kerran osoittautui, että 
urheilu oli myös politiikkaa, mikä 
antaa kiintoisat lähtökohdat Ke
tolan tutkimukselle.

Lainauksesta käy myös esiin 
vuonna 1952 perustetun Urhei- 
luopistosäätiön perustamisen
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Eino Ketola: "Bunkkeri” -  Ur- 
heiluopistosäätiö 1952-2002. 
Urheiluopistosäätiö. Keuruu 
2003. 191 s.

merkitys ajan poliittisissa tais
toissa. Vuonna 1948 solmitusta 
YYA-sopimuksesta huolimatta 
Suomi oli yhteiskuntana osa länt
tä ja sellaisena halusi pysyäkin, 
mikäli se sosialidemokraateista 
riippui. Tässä kannassaan he oli
vat samassa rintamassa porva
rillisen kansanosan kanssa, ja niin
pä maan suuri ideologinen rajan
veto tapahtuikin kommunistien ja 
muiden välillä. Suomalaisten suu
ri enemmistö näki kommunismin 
vieraana ja maan itsenäisyyden
kin kannalta vaarallisena ideolo
giana, ja vastavoimien etulinjassa 
kamppailivat juuri sosialidemo
kraatit -  yhtenä näyttämönään 
työväen urheiluliike.

Tähän yleispoliittiseen ase
telmaan kytkeytyi myös Urhei
luopistosäätiö, joka rakentui en
nen muuta Nastolassa sijaitse
van Pajulahden urheiluopiston 
varaan, mutta toteutti jatkossa 
myös merkittäviä urheiluraken- 
nushankkeita. Seppo Hentilä on 
TUL-historiatrilogiassaan kä
sitellyt liiton vaiheita ja toimia 
perusteellisesti ja tarkastellut 
sarjansa toisessa osassa myös 
Urheiluopistosäätiötä. Eri yksi
tyiskohtien osalta on kuitenkin 
aina löydettävissä "tilaa” jatkotut
kimukselle, ja esimerkiksi juuri 
Urheiluopistosäätiön osalta on 
ollut, kuten voimme havaita, "Ke
tolan mentävä aukko” .

Myös yleispolitiikan osalta Ke
tola tuo esiin kiintoisia tapah
tumia 1950-luvun keskivaiheen 
rajuilta vuosilta, jolloin Urheilu
opistosäätiön toimisto Hakanie
messä toimi Väinö Leskisen leirin 
komentokeskuksena taistelussa 
sos.dem. puolueen linjasta. Ke
tolan teoksen poliittisen histori
an osuus korostuu juuri TUL:n ja 
SDP:n sisällä käytyjen rajujen po
liittisten koitosten kuvauksesta, 
jossa ei unohdu myöskään Neu

vostoliiton ja sen edustajien ala
ti kasvava kiinnostus ja myös vai
kutus suomalaiseen politiikkaan. 
Mukana on toki myös säätiön 
taloudellisten voimavarojen mer
kitys. Olihan pesämunana muun 
muassa kiinteistöjä, jotka voitiin 
tarpeen mukaan realisoida. Ke
tola kirjoittaa: ”Urheiluopistosää
tiön asema leskisläisen politiikan 
rahoittajana vuosina 1955-1958 
oli merkittävä. Valtataisteluun ja sa
malla myös nykytermein ilmaistuna 
‘suomettumisen vastaiseen’ politiik
kaan käytettiin laillisesti muodostu
nutta suomalaista varallisuutta.”

Leskisläisten voitto SDP:n 
puoluekokouksessa vuonna 1957 
merkitsi Urheiluopistosäätiölle 
rauhaa keskittyä urheiluasioihin, 
mikä tosin pian merkitsi toimin
taa osallisena TU L:n hajoamis
prosessissa. Säätiön väki oli niitä 
sosialidemokraatteja, joilla ei ol
lut enää sijaa TULissa sen ajau
duttua kommunistien ja niiden 
sosialidemokraattien käsiin, jot
ka vuonna 1959 perustivat SDP:n 
hajotessa oppositioryhmittymä 
TPSL:n. Urheiluopistosäätiön pa
nos taistelussa oli voimakkaan, 
muun muassa taloudellisen tuen 
antaminen leskisläis-tannerilais- 
ten sosialidemokraattien perus
tamalle Työväen Urheiluseurojen 
Keskusliitolle TUK:lle.

Kaiken tämän päälle Urheilu
opistosäätiö saattoi lopulta kes
kittyä varsinaiseen asiaansakin eli 
todelliseen urheilutyöhön.Tulok
sena olivat Pajulahden urheilu
opiston voimakas kehittäminen 
sekä Helsingin urheilutalon ra
kentaminen 1960-luvulla Kallion 
työläiskaupunginosaan.

Ketolan kirja on kertomus 
päättäväisistä toiminnan miehis
tä, joilla oli näkemystä toteut
taa tavoitteensa niin politiikassa 
kuin Urheiluopistosäätiössä. En
nen kaikkea esiin nousee säätiön
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sielu Eino A . VVuokko, sinnikäs 
viipurilaispoika, joka vastusti jyr
kästi kommunisteja ja siinä ohes
sa heidän kanssaan samassa TU L: 
ssa työläisurheilun hajaannuksen 
aikana vaikuttaneita sosialidemo
kraatteja. VVuokolle oli yhtä tär
keää kuin esimerkiksi Pajulahden 
urheiluopiston ja Helsingin ur
heilutalon menestys myös se, et
tä säätiön omaisuutta ei koskaan 
joudu vääriin käsiin eli kommu
nisteille ja heidän kanssaan jut
tuun tuleville sosialidemokraa
teille. Toiminnan miehiä oli myös 
Väinö Leskinen, jätkämäisen rai
lakkaista otteistaan tunnettu ase- 
velisosialisti, joka jo sodan ai
kaisena upseerina kiihdytti mie
het taisteluun tokaisemalla "Hei

gangsterit, mennään taas!" Myös 
Leskinen saa Ketolan piirtoina 
elävän kuvauksen niin urheilujoh
tajana kuin urheilun yhteydet po
litiikkaan nähneenä sos.dem. vai
kuttajana ja huippupoliitikkona. 
Ketolan henkilögalleria on run
sas ja hän esittelee mukanaolijat 
onnistuneesti alaviitteiden kom
pakteina tietopaketteina. Ennen 
muuta kyse on kuitenkin juuri 
VVuokon ja Leskisen tarinasta. 
Heidän kauttaan Ketolan on su
juvaa sijoittaa myös kertomus 
Urheiluopistosäätiöstä sos.dem. 
puolueen ja koko työväenliik
keen yleispoliittisiin asetelmiin.

Eino Ketolan teoksen 
kiintoisinta ja vauhdikkaimmin 
esitettyä antia on juuri sen poliit-

tishistoriallinen osuus. Lukija ais
tii pitkin matkaa kirjoittajan sym
patiat -  ne ovat selkeästi säätiön 
miesten ja heidän edustamien
sa arvojen takana. Pitkin matkaa 
nousee esiin linja, jonka Keto
la tuo esiin jo Bunkkeri-kirjansa 
esipuheessa: "Säätiön historia an
saitsee tällaisen nimen ehkä kui
tenkin eniten sen vuoksi, että sen 
piirissä asetuttiin puolustamaan 
Neuvostoliitosta ja kommunismis
ta riippumatonta koko kansan ur
heiluliikettä, sitten kun 1950-luvun 
poliittinen kehitys oli ensin tällaisen 
puolustamisen tarpeen luonut”

ERKKI VASARA

Nähtyä ja koettua 
vuosien varrelta

Imatralainen hitsaaja Aulis Väi
sänen julkaisi syksyllä 2003 
omakustanteena kirjan Näh
tyä ja koettua vuosien varrel
ta. Hän kuvaa kirjassaan niin so
ta-ajan kokemuksiaan, elämää 
työläisperheessä, hitsaajan työ
uralle kasvuaan kuin varttumis
taan arjen historian tarkkailijak
si ja harrastajaksi. Kirja valottaa 
värikkäästi Suomen 1900-luvun 
poliittisia ja taloudellisia suhdan
teita imatralaisen tehtaantyö- 
läisen ja ammattiliittoaktiivin 
kokemuspiiristä käsin. Kerron
ta on henkilökohtaista ja roh
keaa. Työläisen ja työarjen histo
rian kuvaus etenee useilla aika
tasoilla ja tulee ilmaistuksi myös 
vuoropuheluna sekä kirjoittajan 
että hänen perheenjäsentensä 
tai työtovereidensa suilla. Niin 
sanotusta virallisesta historiasta

poikkeavat tulkinnat ja esitykset 
saavat tilaa tässä kirjassa.

Kirjan tekijä kertoi lokakuus
sa 2003 Helsingissä järjestetyssä 
Näin minä sen muistan -  työ
väen historian harrastajien semi
naarissa muistelmiensa lähtökoh
dista. Hän perehtyi muistitiedon 
ja työväen perinteen tallentami
seen opintopiirissä historioitsija 
Jorma Kalelan johdolla jo 1980- 
luvun alkupuolella työskennel
lessään Imatran Kaukopään teh
taalla. Ajatus omien muistojen 
ja kokemusten kirjaamisesta al
koi vähitellen kypsyä. Myöntei
nen palaute kannusti jatkamaan. 
Muistot taltioituivat vuosien 
varrella ensin konekirjoituslius
koiksi ja vähitellen tietokoneella 
muokattavaksi kokonaisuudeksi. 
Tekstiin sai myös allekirjoitta
nut tutustua hiukan ennen sen 
julkaisemista. Olen lukenut teos
ta ensisijaisesti muistitiedon tut
kijana, erityisesti kaupunkien ja 
työläispaikkakuntien karjalaisista 
kiinnostuneena tutkijana. Varsin-

NÄHIYÄ JA KOETTUA 
VUOSIEN VARRELTA

Aulis Väisänen: Nähtyä ja 
koettua vuosien varrelta, 
2003.208 s.
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kin omista tutkimusintresseistäni 
johtuen koin Väisäsen muistot 
mielenkiintoisiksi lukea.

Työ on heitellyt kirjoittajaa ja 
hänen perhettään paikkakunnal
ta toiselle. Ennen Imatralle aset
tumistaan kirjoittaja ehti asua 
Sortavalassa, Turussa ja Helsin
gissä sekä sota-aikana evakossa 
Savonlinnassa. Savosta alkujaan 
lähteneiden vanhempien elämä 
asettui jo ennen viime sotia Imat
ralle. Aulis Väisänen kuvaa muis
telmissaan myös lähisukulaisten 
kokemuksia punakapinan ajoilta. 
Minua koskettivat sekä ihmisten 
kylmyys toisiaan kohtaan molem
pien sotien aikana että isän alko
holismi, josta seurasi perhe-elä
män vaikeuksia.

Nykykarjalaisten keskuudessa 
yleisestä Karjalaa ylistävästä koti
seutu nostalgiasta ei voida puhua 
tämän kirjan kohdalla. Sota-ajan 
evakkous ja työväenaate yhdis
tyvät kertojan kokemuksissa ta
valla, joka harvemmin tulee esil
le. Arjen varjopuolet kuten työ
läisten tapaturmat ja selkkaukset 
korostuvat. Toisaalta elämä ja 
huumori ovat läsnä muistoissa.

Paikoitellen kirjaa oli hankala 
lukea. Samankaltaisten tapahtu
mien toisto ja poukkoilu aikata
solta toiselle häiritsevät herkäs
ti lukijaa. Elävästikään kerrotut 
muistot eivät aina takaa ilmaisun 
sujuvuutta. Tekijän puolustuksek
si todettakoon, että tarinan hio
minen, ja vieläpä omalla kus

tannuksella, on aloittelevalle jul
kaisijalle erityisen vaativaa. Juuri 
pitkään jatkunut kirjoitusprosessi 
lienee johtanut tekstissä ilmene
viin tyylillisiin vaihteluihin. Lisäk
si muistelmien teon ongelmalli
sin puoli liittyy usein julkaisussa 
esiintyvien henkilöiden tietosuo
jaan.Tekijä näyttäisi ottaneen täs
sä mielessä turhankin rohkean 
askeleen. Harrastajatutkijat tar
vitsevat tukea ja tietoa tutkimi
seen, kirjoittamiseen ja toimitus
työhön. Hatunnoston arvoinen 
on Aulis Väisäsen kirjoitusurakka 
silti. Suosittelen kirjaa lämpimästi 
kaikille työväen perinteen ja his
torian tutkimuksesta ja muistitie
dosta kiinnostuneille!

TERHI TO RKKI

L E E N A

L A N D E R
Leena Lander: Käsky. W SOY. 
Helsinki 2003.336 s.

Jalo porvari 
ja työläistyttö

Kirjailija Leena Landerin kymme
nes romaani Käsky kertoo 1900- 
luvun Suomen historian traagi- 
simmasta keväästä 1918. Sisällis
sota on kääntynyt valkoisten voi
toksi. Punaisten pakolaisten virta 
alkaa edetä huhtikuisessa kevät- 
kelissä epätoivoisesti ja epäjär
jestyksessä kohti itää. Joillakin 
paikkakunnilla taistellaan vielä, 
osa kapinallisista on jo vankilei
reissä. Pian kajahtavat joukkolau- 
kaukset ja tuhansia punaisia mie
hiä, naisia ja vanhuksia kaatuu te- 
loituskomppanioiden eteen. Hei
dät heitetään joukkohautoihin, 
metsien siimekseen, ilman nimeä, 
ilman seremonioita. Kevään no
peat ja lukuisat teloitustuomiot 
langettivat nopeasti nimetyt 
paikalliset kenttätuomioistuimet. 
Eräs kenttätuomioistuin perus

tettiin Inkoon Västankvarniin, jo
ka on Landerin fiktiivisen tarinan 
tapahtumapaikka, Ruukkijoen 
kenttätuomioistuin.

Ruukkijoki on Landerin tari
nassa entinen hermoparantola 
eli hourula, joka oli tyhjennetty 
nopeasti ja väkivaltaisesti enti
sistä potilaista keväällä 1918. T i
loihin oli tarkoitus perustaa sota
sairaala, mutta siitä tulikin kent
tätuomioistuin, jota johtamaan 
nimettiin kirjailija ja toimittaja 
Emil Hallenberg. Hänelläkin on 
todellinen esikuvansa, samaisen 
Inkoon Västankvarnin todellinen 
kenttätuomari. Landerin romaa
ni on yllättävän kantaaottava: 
hän haluaa nostaa esille kirjalli
sen eliitin vastuun vuoden 1918 
väkivaltaisuuksista. Esimerkiksi 
hän ottaa Ilmari Kiannon, jonka 
naarassusi-kertomukset ja kos
tonhimoiset kirjoitukset järkyt
tivät jopa aikalaisia. Kiantohan 
suitsutti, että jos tarttuu kivää
riin, voi kyllä onnistua tappamaan 
seitsemän, mutta voi tulla tape
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tuksi myös itse. Sen sijaan kynää 
heiluttamalla voi tovereillansa 
ammuttaa seitsemän tuhatta.

Lander on rakentanut kerto
muksensa hienosti muutaman 
todellisen tapahtuman ja henki
lön varaan. Varsinainen romaanin 
päähenkilö on kirjailijan isoisä Ei
no, entinen punaorpo. Hänen ta
rinansa raamittaa koko romaanin 
juonta. Isoisä testamenttaa kir
jailijalle yllättäen "suvun kalleim
man aarteen” , suojeluskunnan 
valkoisen käsivarsinauhan. "Mi
ten niin suojeluskunnan nauha voi 
olla kommarisuvun kallein aarre?” 
Romaanin lopussa selviää, miksi 
valkoinen nauha oli niin tärkeä 
isoisälle.

Romaanin kertomuksen nai
nen, Miina, on tarinassa Einon 
äidin pakokaveri. Miina pelastuu, 
toisin kuin kolme muuta naista, 
teloitus rivistä nipin napin jää
käri Aaron kunniallisuuden takia. 
Aaro ei hyväksy humalassa teh
tyjä punaisten naisten raiskauk
sia ja summittaisia teloituksia. 
Niinpä hän lähtee viemään Mii
naa Ruukkijoen viralliseen kent- 
tätuomioistuimeen. Pariskunta

Arjen grafiikkaa 
Elannossa

Arjen grafiikkaa on pikemmin
kin muistelmateos Elannon his
toriasta kuin yleinen tutkimus 
grafiikan kehittymisestä Suomes
sa. Honkanen kirjoittaa omien 
kokemusten kautta, joten Elanto 
nousee pääosaan, sillä Honkanen 
on tehnyt pitkän työuran Elan
non palveluksessa. Käyttämänsä 
mainosmateriaalin hän on saa
nut kirjaimellisesti Elannon vin
tiltä sitä siivotessaan. Sieltä saa
tu runsas materiaali on ollut kim-

pääsee loppujen lopuksi perille 
ja lukija saa seurata kenttätuo- 
mari Hallenbergin, Aaron ja Mii
nan henkistä valtataistelua kivää
rin piipun varjossa. Pelin voittaa 
Miina, Eino-pojan onneksi. Einon, 
jolle kerrottiin, että hänen isän
sä ei ollut kansanvihollinen, vaan 
oli ”menehtynyt vain ja ainoastaan 
pillun takia, josta kaikki miehiset 
erehdykset johtuvat Ja että äiti oli 
päätynyt sosialistiksi, koska oli kau
nis ja koska hänen kiinnostuksensa 
miehiin oli ollut laaja-alaista.”

Työläisnaisten leimaaminen 
huoriksi ja pettureiksi oli kunni
allisen kirjailijan Ilmari Kiannon 
tuon aikaisen kirjallisen tuotan
non johtoajatuksia. "Sudenjahdis- 
sa kelpoa maalitauluksi juuri naa- 
rassusi ehkä enemmän kuin kuin 
uros, sillä metsästäjä tietää, että 
naarassusi synnyttää pahoja peni
koita, joista on oleva ikuinen vas
tus... Eikö ole hulluutta olla ampu
matta petoja, jotka meitä ahdista
vat”

Kiannon kostonhalu meni niin 
pitkälle, että kustantaja Eino Rai
lokin tuomitsi Kiannon "inhotta
van” halun nähdä alastomia nais

ten ruumiita ja tarpeen luetella 
”kaikki ne hävyt joita ahnas silmäsi 
kuoleman kentillä huomasi”.

Leena Lander on sisällyttänyt 
tarinansa lomaan onnistunees
ti monia viittauksia tuonaikaisen 
suomalaisen yhteiskunnan kipeis
tä ongelmista, köyhien torpantyt- 
töjen turvattomuudesta ja hyväk
sikäytöstä palveluspaikoissaan, 
punaisten teloitettujen omais
ten sulkemisesta yhteisöjensä 
ulkopuolelle, punaorpojen lei
maamisesta, sijoittamisesta las- 
tenkoteihin ja aivopesusta. Kaikki 
arkoja aiheita, tabuja, jotka kiin
nostavat myös historiantutkijoita. 
Nyt kun Sotasurmat 1914—22 - 
projekti on saanut koottua tie
tokannan sodan uhreista, on 
toivottavaa, että vuoden 1918 
sosiaalihistoria vihdoin nousisi 
myös historiantutkimuksen kes
kiöön. Landerin romaani päättyy 
sovituksen ajatukseen: "Sota on 
ohi, kesä alkamassa. Uponneet ve
neet ja laivat nostetaan ylös, hajon
neet korjataan. Kaikki on mahdollis
ta. Kaikki.”

MARIA LÄHTEENM ÄKI

mokkeena Honkasen aikaisem
piinkin käyttögrafiikkaa koskeviin 
kirjoituksiin, kuten kirjaan Vanha 
rakas Elanto ( 1994).

Myös kirjassa esiintyvät taide
graafikot ovat lähinnä Honkasen 
entisiä kollegoita Elannon ajoilta. 
Samoin suurin osa kirjassa käsitel
lyistä pakkauksista on Elannon 
tuotantoa. Vaikka niistä varmasti 
saakin hyvän ajankuvan, olisi ol
lut mielenkiintoista saada rinnalle 
muidenkin tuottajien pakkauksia.

Kirjan mielenkiintoisinta antia 
on sen kuvitusaineisto,joka koos
tuu asiaankuuluvasti vanhoista 
mainosmateriaaleista. Pääasias
sa mainokset keskittyvät 1960-

ja 1970-lukuihin, mutta Honka
nen sivuaa mainoksen historiaa 
1900-luvun alusta alkaen. Var
sin kiinnostava osio on katsa
us reklaamimerkkeihin vuosilta 
19 13 - 19 16. Reklaamimerkit ovat 
postimerkin näköisiä, hieman nii
tä suurempia pikkumainoksia, joi
ta on käytetty kirjeensulkijoina. 
Harmi vain, että kaikki tekstissä 
mainitut merkit eivät ole pääs
seet mukaan kuvina.Tekstin kom
mentit jäävät näin hiukan tyhjiksi.

Kun kirja muuten käsittelee 
Elannon tuotantoa, on yllättävää, 
että parissa kappaleessa Honka
nen käsittelee opetustauluja ja 
kuvakirjoja. Kuvakirjoihin löytyy

Työväentutkimus 2004 43



KIRJAT

Helmiriitta Honkanen: A r
jen grafiikkaa. Grafia, Helsinki 
2003, 102 s.

Minna Harjula

Tsh^ook/iupungin takapihat
Ym parixio ;a  irn cy s Tampereella 1880-1939

Minna Harjula:Tehdaskaupun- 
gin takapihat.Ympäristö ja 
terveys Tampereella 1880- 
1939.Tampereen historial
lisen seuran julkaisuja XV II, 
Tampere 2003.

toki selvä linkki Elantoon, sillä ne 
on tehnyt Elannon pitkäaikainen 
graafikko Ola Fogelberg, eli Fo- 
geli, joka tunnetaan myös Suo
men sarjakuvan isänä. Sen sijaan 
opetustaulut ovat mukana, kos
ka ne ovat osa kulttuurihistoriaa 
ajalta ennen dioja ja kalvoja.

Honkanen käsittelee käyt
tögrafiikan eri puolia aloittaen 
1900-luvun alkupuolen sanoma- 
lehti-ilmoituksista. Hän käsitte
lee myös pakkauksia, liikekyltte- 
jä ja elintarvikemainontaa. Jotta 
kaupan ja sen rinnalla mainonnan 
kehitys maassamme saisi oikean 
mittakaavan, Honkanen luo kat
sauksen kaupan historiaan Suo
messa.

Kokonaisuutena kirja on mel
ko kattava katsaus viime vuosisa
dan arkigrafiikkaan. Ajoittain 
aikaviittaukset ovat vaikeasel
koisia. Lähdemerkinnöistä pää
tellen kirjan artikkelit perustu
vat Honkasen aikaisempiin kir

joituksiin 1970- ja 1980-luvuilta, 
mistä seuraa, että kirjan viitta
ukset "seuraavana vuonna, tänä 
vuonna” olisivat kaivanneet tar
kennusta. Ainakin tapahtumia ja 
henkilöitä tuntemattomalle ne 
tekevät asiakokonaisuuksien seu
raamisesta hiukan hankalaa. Han
kala on myös kirjan sisällysluet
telo, joka on tehty päivittäistava- 
railmoituksen muotoon. Luettelo 
vaatii pohtimista, ennen kuin sel
viää, mitä mikin asia luettelossa 
tarkoittaa. Sisällysluettelon teks
tit aukesivat vasta kun kirjaa al
koi lukea.

Koska käyttögrafiikasta on 
Suomessa kirjoitettu vasta hyvin 
vähän, tämäkin kirja sisältää tär
keää tietoa aiheesta. Kuten Hon- 
kanenkin toteaa, monet vanhat 
tekijät ovat jo jääneet unholaan. 
Siksi hänen tallennustyölleen oli
si mukavaa saada jatkajia.

SARI LIHAVAINEN

Törky pois ja 
Tampere terveeksi

Minna Harjula painottaa, että 
vastoin yleistä luuloa ympäristö
ongelmien havaitseminen ei ole 
vasta 1960-luvun tuotetta: "Ku
raa meillä on tavallisuuden mu
kaan korviin saakka” , kirjoitti 
Tampereen Sanomat 1870-luvul- 
la.Toisen maailmansodan kynnyk
sellä kaupunki koetti puhdistaa 
mainettaan Suomen Mancheste
rina iskulausekilpailulla. Sen ko- 
tiseuturakasta satoa oli muun 
muassa "Valkoisen hiilen valoisa 
kaupunki” .

Mielikuvien manipuloiminen 
oli osin helpompaa kuin todel

lisuuden näkyvien ja näkymättö
mien ympäristö- ja terveysongel
mien korjaaminen.Tehdaskaupun- 
gin takapihat -teoksen "hygieeni
nen katse” kohdentuu näitä kä
sitteleviin raportteihin, tilastoihin, 
mietintöihin, lakeihin ja kunnallis
hallinnon vuosikertomuksiin. Li
säksi aineistona ovat olleet sano
malehdet ja asiantuntijoiden jul
kaisemat terveydenhoitolehdet. 
Tutkimus ei kuitenkaan liiku pel
kässä itseensä viittaavassa teks- 
tiavaruudessa. Paikallisen mate
riaalin avulla onnistutaan näyt
tämään terveyden ja ympäristön 
tilan yhteenkietoutuminen, sekä 
osoittamaan eri aikoina keskei
siksi miellettyjä ympäristö- ja ter- 
veysriskejä.Ongelman havaitsemi
nen ei vielä tarkoittanut sen rat
kaisua. Esimerkiksi 1900-luvun 
taitteessa esikaupunkikomitea
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joutui toteamaan voimattomuu
tensa kaavoittamattomien aluei
den terveysuhkien edessä.

Työläiskaupunki Tampere 
päästi terveydenhoitolautakun
taansa vasta 1920-luvulla työläis- 
ammattien edustajia. Omissa 
lehdissään ja politiikanteossaan 
järjestäytynyt työväestö oli ter
veyteen liittyviä kysymyksiä to
ki käsitellyt jo vuosikymmeniä. 
Mutta koska Harjula on valin
nut näkökulmakseen "katseen 
ylhäältä” , olisi järjetöntä vaatia 
tutkimuksen keskittyvän siihen, 
millaisia ajatuksia ympäristöon
gelmien omakohtainen kokemi
nen kirvoitti.Tässä suhteessa kir
ja kuitenkin aktivoi lukijaa haus
kasti: Oppiessani, että vuonna 
1938 tamperelaisissa asunnoissa 
38 prosentilla oli W C  (Helsin
gissä luku oli 69), mieleeni palaa 
Tampereen Viinikassa asuneen 
sukulaiseni eloisa lapsuusmuisto 
talvisen ulkohyyskän tyhjentämi
sestä. Oletettavasti samankaltai
set kertomukset kuuluvat mui
denkin kuin Tampereella asunei
den perinteeseen, joten lukija voi 
mielessään täydentää kirjan yleis
tietoja muistitiedolla.

Kirjoittaja olisi voinut hie
man tarkemmin perustella -  ja 
puolustaa -  lähtökohtiaan. Nyt 
lähinnä johdannossa tyydytään 
viittaamaan suomalaisen lääke
tieteen ja terveydenhuollon tut
kimuksen vähäisyyteen ja siihen, 
miten lääketiedettä on tarkastel
tu muusta yhteiskunnasta irralli
sena, tiedemiesten keksintöjen 
varassa asteittain kehittyvänä 
ilmiönä. Kuitenkin aihetta kos
keva suomalainenkin tutkimus 
on viime aikoina laajentunut, jo
ten aktiivisempi keskustelu sen 
kanssa olisi selkeämmin paljas
tanut juuri tämän tutkimuksen 
arvon ja uudet huomiot. Harjula 
esimerkiksi vahvistaa aikaisempia

havaintoja kansan nyreästä suh
tautumisesta valistukseen. Hän 
kirjoittaa myös lääkäreiden valit
taneen terveysihanteiden toteut
tamisen olleen työläisille usein 
mahdotonta. Harjula kuitenkin 
toteaa hygieniaprojektin vähitel
len muuttaneen elinympäristön 
lisäksi ihmisten arkea ja elämän
tapoja, joista jälkimmäisten käsit
tely jää tulevan tutkimuksen tar
kemmin selvitettäväksi.

Kansainvälisessä tutkimukses
sa on esitetty, miten "punainen 
lääketiede” ja homo sovieticus 
herättivät 1900-luvun alun Eu
roopassa sekä intoa että kauhua. 
Ranskalainen hygienian profes
sori Jacques Parisot argumentoi 
sosiaaliturvan parantavan ter
veyttä ja luovan kommunismille 
kielteistä ilmapiiriä. Sen sijaan 
1930-luvulla Ranskan ensimmäi
sen "terveyskeskuksen” perus
taja, kommunisti Robert-Henri 
Hazeman ylisti sekä fasistista Ita
liaa että Neuvostoliittoa maik
si, joissa "hygieniasta on tulossa 
poliittinen huolenaihe sanan par
haassa merkityksessä” . Olisi ollut 
mielenkiintoista lukea tarkempaa 
pohdintaa siitä, miten ja miksi ai
nakin Harjulan havainnoima, lää
ketieteen asiantuntijoiden ” hy- 
gieninen ajattelu” tuntui Tampe
reella karttavan edellisen kaltaisia 
kannanottoja -  pelkkää "teknis
ten” kysymysten ratkaisuahan se 
ei kuitenkaan ollut.

Selvää on, että yleisesitykses
sä monia osa-alueita ei voi eikä 
tarvitse käsitellä yksityiskohtai
sesti. Esimerkiksi Harjulan käsit
telemät teollisuuden aiheuttamat 
terveys- ja ympäristöriskit ovat 
sitä luokkaa, että niistä voisi laatia 
useita erillistutkimuksia. Kiehtova 
kirja herättääkin jatkokysymyk
siä, myös nykypäivästä. Gallupit 
kertovat, että nykymiehet vaih
tavat esimerkiksi alusvaatteitaan

naisia harvemmin. Onko kansal
linen hygieniaprojekti siis onnis
tunut heidän kohdaltaan naisia 
huonommin? Entä miten suhtau
tua siihen, että hyvinvoivat län
simaalaiset maksavat kotinsa ja 
ympäristönsä puhtaanapidosta 
nälkäpalkkoja maahanmuuttajille, 
joiden ympäristö- ja terveysolot 
saattaisivat saada sadan vuoden 
takaiset suomalaiset terveystar
kastajat takajaloilleen.

Tehdaskaupungin takapihat 
on huolellisesti tehty ja sisältää 
mielenkiintoista ja käyttökel
poista tietoa. Varsinkin yhteen
vetoluvun tiivistelmätaulukko on 
havainnollinen. Harjulan esitys
tapa on konstailematon ja vailla 
mahtipontisuutta. Toteavan ja vä- 
häselitteisen tyylin ongelma on 
välillä, että se olettaa lukijaltaan 
melko laajoja erityisalan pohja
tietoja - ja välillä pakottaa palaa
maan taaksepäin kirjan tekstissä. 
Tieteellisyys olisi tuskin kärsinyt, 
vaikka opinnäytemäinen jäsentely 
monitasoisine otsikkonumeroin- 
teineen olisi hylätty.

Vaikka kirjan ulkoasu on hie
man vaatimaton, siinä on onneksi 
mainioita kuvia, jotka täydentävät 
tekstiä ja avaavat uusia näkökul
mia tuttuihin paikkoihin. Moniko 
tulee ajatelleeksi, että Tampereen 
Kauppatorin kiveys ja myyntialus- 
tat olivat osa kulkutautien vas
taista taistelua? Eivätkä valoku
vat rottasodan myrkkysyöttejä 
levittävästä työttömästä tai maa
perää likaavista nahkurien park- 
kisammioista ole pr-materiaalia 
parhaasta päästä. Mutta vaikkei 
kirja nosta Tamperetta "men
nyttä onnelaa” haikailevien nos- 
talgiamatkailijoiden kärkikohteek
si, sen tiedot ja tulokset jatkavat 
elämäänsä aihetta käsittelevissä 
tutkimuksissa.

RIITTA O ITT IN EN
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Ruotsin työväen
liike ja neuvosto- 
kommunismi

Södertornin nuoren korkea
koulun humanistit ja valtiotie
teilijät ovat alusta (1996) alkaen 
osoittaneet kiinnostusta Itä- ja 
Keski-Eurooppaan. Heidän uu
si antologiansa on runolliselta 
kuulostavan tutkimusprojektin 
Arioso -  työväenliikkeen mer
kitys Itämeren alueella -  satoa. 
Siinä tarkastellaan Ruotsin työ
väenliikkeen suhdetta "neuvos- 
tokommunistiseen yhteiskun- 
taprojektiin” . Asiaa on tutkittu 
kahdeksassa kirjoituksessa, jois
ta viisi käsittelee kommunisteja 
ja heidän seuraajiaan, kolme so
siaalidemokraatteja. Lisäksi kir
jassa kosketellaan antikommunis
mia Ruotsissa ja Neuvostoliittoa 
Espanjan sosialistilehdissä 1930- 
luvulla. Kokoelma eroaa asialli
suudessaan ja rauhallisuudessaan 
huomattavasti edukseen 1990- 
luvun kiihkeistä ja anekdootti- 
maisista teoksista.

Kirjan toimittaja Hakan
Blomqvist tutkii kirjoitukses
saan Sosialismus Asiaticus bol
shevismin leimaamista Ruotsin 
sosiaalidemokraattisissa lehdis
sä 1920-luvulla. Kiinnostavaa on 
oikeistososialististen kirjoittaji
en kytkeytyminen ikimuistoiseen 
ryssäpelkoon sekä sivistystasoa 
vähättelevä, ajoittain jopa rasis
tinen todistelu bolshevismia vas
taan.

Kokenut kommunismin tuntija 
Lars Björlin on laajentanut tutki
muksiaan kommunistisiin "peite- 
järjestöihin” , urheilu- ja ystävyys
seuroihin. Artikkelissaan Björlin 
korostaa Kommunistisen inter
nationaalin vaikuttimia Ruotsi-

Venäjä-seuran synnyssä vuonna 
1924. Vahinko, ettei Björlin ole 
hyödyntänyt neuvostotutkimus- 
ta Neuvostoliiton ja Ruotsin vä
lisistä kulttuuriyhteyksistä. Seu
ran vuosikirjoissakin oli vuosina 
1926-29 yllättävän vähän jälkiä 
kommunistisesta ideologiasta. 
Myös Aleksandra Kollontai vas
tusti päiväkirjojensa mukaan suh
teiden käyttämistä karkeasti pro
pagandistisiin tarkoituksiin.

Helene Carlbäck valaisee luki
joille Neuvostoliiton edistyksel
listä nais- ja perhelainsäädäntöä 
sekä poimii esille Ruotsin nais- 
lehtien "ääniä neuvostokokeilus- 
ta” . Molemmat ovat hyödyllisiä 
1990-luvulla voimistuneelle gen- 
der-tutkimukselle.

Lars Ekdahl esittää artikkelis
saan antologian avainkysymyk
sen: mikä oli lokakuun vallanku
mouksen ja suunnitelmatalouden 
vaikutus Ruotsin sosiaalidemo
kratian valintoihin lyhyellä 1900- 
luvulla? Neuvostoesimerkillä
-  repressiivisellä komentotalou
della -  oli toki suuri mutta kiel
teinen vaikutus SAP:n johtoon
-  sitä pidettiin varoituksena. Eri
tyisesti toisen maailmansodan 
jälkeen pidettiin parempana yh
teistyötä, "pakkoavioliittoa” libe
raalin kapitalismin kanssa, lopulta 
"eurooppalaisessa yhteisössä, jo
ka sulki pois pitkäaikaisen refor
mistisen strategian” . Siksi onkin 
loogista ja luonnollista, että an
tikommunismi eli Ruotsissa toi
sen maailmansodan jälkeen. Kan
taa ottavassa kirjoituksessaan 
W erner Schmidt osoittaa "ste
reotypioiden” pysyvyyttä: tur
vallisuuspalvelu valvoi tunnettua 
kommunistia C . H. Hermansso- 
nia sodan aikana ja sen jälkeen ai
na siihen asti kun hän erosi VPK: 
n puheenjohtajan paikalta 1975.

Kommunisteja tutkitaan 
varsinaisesti kahdessa artikke

lissa. Jan Bolin käsittelee kom
munistien vapunviettoa Karl- 
skogassa ja osoittaa mainion 
paikallisaineiston avulla heidän 
"ruotsalaistum isongelm aansa” 
-  osoittaa mieltä yksin tai liit
tyä yhteiseen ammattiyhdistys- 
kulkueeseen. Ruotsin "vallanku
mousvuoden” 1968 asiantuntija, 
professori Kjell Östberg käsit
telee painettujen puolueasiakirjo
jen pohjalta 1960- ja 70-luvun va
semmiston asennetta Neuvosto
liittoon. Uutta on varsinkin artik
kelin toinen osa-joidenkin kom
munististen ryhmien "käänteinen 
perspektiivi” , paluu Moskovaan. 
Venäjän vallankumous pysyi ”kai
kille näille ryhmille mallina siitä, mi
ten sosialistinen vallankumous pi
täisi tehdä”.

Ruotsalaisten tutkimukset 
kommunismin rikoksista ovat 
tiedeneuvoston aloitteesta pääs
seet vauhtiin uudella vuosisadal
la. Kommunismin historia ei kui
tenkaan pelkisty gulageihin. Sik
si kokoelma avaa uuden vaiheen 
Ruotsin itä-tutkimuksessa.

ALEKSAN D ER KAN 
(käännös Tauno Saarela)

Kommunismen. Hot och löf- 
te.Arbetarrörelsen i skuggan 
av Sovjetunionen 19 17 - 1991. 
Red. H ikan Blomqvist & Lars 
Ekdahl. Stockholm 2003. 
Carlssons Bokförlag. 255 s.
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Filosofian “kauhu
kakara” muistelee

Lapsuudessaan ja sodan aika
na Pertti asui useilla eri paikka
kunnilla. Merkittävä muutos elä
mässä tapahtui, kun hän syksyllä 
1944 muutti Porvoon yhteisly
seosta Helsinkiin ja Norssiin, ja 
"maalaisuuttaan” sai kutsumani- 
men Lande.

Kun Lande ei päässyt opis
kelemaan lääketiedettä, siirtyi 
hän syksyllä 1946 Helsingin yli
opiston matemaattis-luonnon- 
tieteellisen osaston opiskelijaksi. 
Näihin aikoihin Landella oli oma 
"tieteellinen maailmankatsomus” 
-projektinsa. Syksyllä 1947 hän 
siirtyi historiallis-kielitieteelli- 
seen osastoon ilmoittaen pääai
neekseen teoreettisen filosofi
an ja sivuaineiksi psykologian ja 
sosiologian. Seurasi mm. logiikan 
ja loogisen empirismin opinto
ja suomeksi, saksaksi, englannik
si, ruotsiksi, tanskaksi ja norjak
si. Lande ei pyrkinyt keräämään 
ystäviä opiskelijakollegoista, vaan 
haukkui seminaareissa näiden 
esitelmiä systemaattisesti. Lan
de toimi mm. filosofiakerho Lo
goksen puheenjohtajana, vara
puheenjohtajana oli Jaakko Hin
tikka.

Muistelmista näyttäytyy Hel
singin yliopistossa harjoitetut 
opinnot 1940-luvulla yhtä lailla 
värikylläisinä kuin mitä ne olivat 
1960-tai 1970-luvuilla. Yliopisto 
ei ollut vielä massoittunut, jo
ten opiskelijoiden suhteet opet
tajiinsa olivat läheisempiä kuin 
myöhemmin. Lande näyttää sär
mikkäänä mutta tietorikkaana ja 
esiintymistaitoisena opiskelija
na kuuluneen usean professorin 
suosikkioppilaihin.

Kirjan parasta antia ovatkin 
hänen luonnehdintansa, osin ko
konaiset pienet henkilökuvat, 
opettajistaan ja useista opiskeli
jakollegoistaan, joista useat olivat 
aikansa kuuluisuuksia tai tulivat 
myöhemmin sellaisiksi. Näihin 
kuuluvat mm. Eino Kaila (vilah- 
telee sivuilla useimmin), Oiva Ke
tonen, Yrjö  Ahmavaara, Erik Ahl
man, Georg Henrik von Wright, 
Jaakko Hintikka jne. Analyysit 
ovat sikäli erinomaisia, että niissä 
myös eritellään kunkin tieteellisiä 
näkemyksiä ja saavutuksia.

Toukokuussa 1953 Lindfors 
oli publiikissa ja valmistui kolmen 
laudaturin maisteriksi. Valmistut
tuaan Lande jatkoi matematiikan 
opintoja sekä siirtyi professori 
Ketosen jatkoseminaariin. Valmis 
maisteri elätti itseään mm. sa
tamatyöläisenä ja antamalla kie- 
litunteja. Samoihin aikoihin hän 
alkoi enenevästi esiintyä tieteel
lisenä skribenttinä Ylioppilasleh
dessä mm. esitellen suomalaisille 
kybernetiikkaa. Eräässä "Kämpin 
istunnossa” Lande nauttineena 
sillä tavoin herjasi Ketosta, et
tä se lopulta johti jatko-opinto
jen harjoittamiseen Turussa Sven 
Krohnin alaisuudessa.

Myöhemmin 1958 Lindfors 
sai useavuotisen stipendin Hum- 
boldt-yliopistoon Itä-Berliiniin 
väitöskirjan tekoa varten. Sti
pendi jatkui lopulta aina vuoteen 
19 6 1, ja teos päättyy Lindforsin 
paluuseen DDR:stä Suomeen. 
Lindfors palasi välillä Turkuun ja 
puolusti lisensiaattityötään. Sieltä 
hän työtään kunnolla juhlittuaan 
palasi Järvenpään kuntoutuksen 
kautta takaisin Berliiniin.

Teoksen ehkä kiinnostavin
ta antia on kuvaus Lindforsin 
opiskelijan- ja tutkijanurasta Itä- 
Berliinissä syksystä 1958 kesään
1961. Berliiniin tullessaan Lind
fors koki olevansa "kansainväli-

Pertti ” Lande” Lindfors: Seik
kailuni tieteen, viinan, naisten 
ja politiikan parissa (Kustan
nusosakeyhtiö Tammi, Otavan 
kirjapaino Oy, Keuruu 2003, 
448 sivua)
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sen tiedeuran kynnyksellä” . Uran 
kehittymistä vain varjosti yhä 
voimakkaampi alkoholin käyttö. 
Lopulta Lindfors joutui hakauk- 
seen DDR:n korkeakouluviras- 
ton kanssa - ja taisteli sitä vas
taan hämmästyttävän taitavasti ja 
kovakätisesti mm. uhaten DDR:n 
ja Suomen tiedesuhteiden heik
kenemisellä ja KGB:llä, jos hänet 
poistettaisiin maasta. Lindforsin 
"neuvostokorttina” oli hänen 
Tehtaankadun kontaktinsa, tun
nettu KGB-mies Albert Akulov.

Lindfors aloitti kirjallisen 
uransa kirjoittelemalla Ylioppilas
lehden ohella mm. Akateemisen 
Sosialistiseuran Soihtu-lehteen. 
"Hullunkurisia näkökulmia sosi
alismiin” oli Pertin ensimmäinen 
artikkeli Soihdussa. Hän kirjoitti 
niin kuin ajatteli, mistä johtuen jo 
vuonna 1947 Timo Koste oikoi 
häntä väärän opin levittämisestä 
ja kaksiosaiseksi tarkoitetusta ar
tikkelista ilmestyi vain ensimmäi
nen osa.

Lindfors oli filosofien Logos- 
yhdistyksen kantavia voimia. Hän 
oli myös Faros-seuran perus
tajajäseniä. Hän osallistui myös 
aktiivisesti vasemmistolaiseen

Pohjoismaisen 
työväenliikkeen 
ulottuvuuksia

Pauli Kettusen toimittama "Poh
joismaisen työväenliikkeen ja 
työväenkulttuurin ulottuvuuk
sia” on merkittävä teko. Teosta 
voi käyttää tutustumismatkana 
muiden pohjoismaiden työväen
liikkeeseen ja työväenperin
teeseen. Teos täyttää Suomes
sa suurta aukkoa. Se avaa nä
kökulmia sosialidemokraattisen 
työväenliikkeen alkutaipaleeseen,

kansainväliseen toimintaan. Hän 
vieraili nuorisofestivaaleilla Bu
karestissa 1953, Varsovassa 1955, 
Wienissä 1959 ja Helsingissä
1962. Sen sijaan hän ei onnistu
nut pääsemään Moskovan nuori
sofestivaaleille kesällä 1957. Kie
litaitoisena miehenä hän yleensä 
toimi festivaaleilla tulkkina, mutta 
joutui toistuvasti alkoholinkäyt
tönsä vuoksi vaikeuksiin apparaa
tin pyörittäjien kanssa. Itä-Berlii- 
nin stipendikaudellaan hän toimi 
SKP:n ja SKDL:n johdon DDR- 
vierailujen tulkkina.

Erityisen kiinnostavaa muistel
missa on Lindforsin toiminta ja 
yhteydet Tehtaankadun tunnet
tuun KGB-upseeriin Albert Aku- 
loviin: hän toimi tämän jonkinlai
sena kenttäinformanttina. Lind
forsia itseään ei ollut armeijassa 
- jonka hän kävi opiskelujensa vä
lissä - otettu aliupseerikouluun, 
vaikka hän oli saapumiseränsä 
ainoa ylioppilas. Noihin aikoihin 
Lindfors puolusti poliittisen vä
kivallan oikeutusta ja stalinistista 
militarismia.

Lindfors auttoi Akulovia mm. 
suhteiden rakentamisessa suo
malaisiin tiedemiehiin. Yhteys

kommunistisen liikkeen nousuun 
ja laskuun Skandinavian maissa. 
Kirja on koostettu Pohjoismai
den työväenhistorian kymme
nennen Turussa 1999 pidetyn 
konferenssin esitelmistä. Lisäan
sioksi on laskettava myös se, et
tä Islannin sosialidemokraattisen 
liikkeen kehitysvaiheita käsittele
vä Torleifur Fridrikssonin osuus 
kattaa vuodet 1918-1956.

Pohjoismaiden välisen puo
lue- ja kansalaisjärjestöyhteis- 
työn pitkästä perinteestä ja ta
paamisista huolimatta tiedämme 
toinen toisistamme yllättävän 
vähän. Tätä voi testata esittämäl-

näyttää olleen vuonna 1957 eri
tyisen tiivis. Akulov mm. kirjoitti 
Lindforsille "muutamia kirjeitä” , 
jotka pyysi myöhemmin hävittä
mään. Mitä Pertti ei tietenkään 
tehnyt! Lindfors katsoo kevääs
tä 1956 lähtien Akulov-suhtees- 
saan toimineensa vakoojana SKP: 
n aaltoslaista johtoa vastaan. Jäl
kikäteen Lindfors mieltää itsen
sä jonkinlaiseksi NL:n tiedemyy- 
räksi. Lieneekö Tehtaankatu-kyt- 
kennällä ronskien juomatapojen 
ohella ollut vaikutuksensa sii
hen, ettei Pertti onnistunut saa
maan kahta suosittelijaa SKP: 
n jäsenyyttä varten ja jäseneksi 
liittyminen onnistui vasta vuon
na 1963?

Kaikkinensa Pertti Lande 
Lindforsin 'Seikkailut’ on lu- 
kuelämys. Se johdattaa 1960-lu- 
kua edeltävään suomalaiseen ja 
kansainväliseen akateemiseen ja 
vasemmistolaiseen maailmaan, 
jossa nuori ja lahjakas elämälle 
ja menestykselle himokas mies 
kulkee rosoista mutta rikasta 
tietään. Jäämme kiinnostuksella 
odottamaan, mitä seuraa!

SIMO LAAKSOVIRTA

lä pelkästään kysymyksen: milloin 
yhtäläinen äänioikeus ja parla
mentarismi toteutuivat Ruotsis
sa? Entä milloin Tanskassa, jne. 
Suomen työväenliikkeen edus
tajien kanssakäyminen pohjois
maalaisten tovereiden ja yhtei
söjen kanssa oli tulkkien varassa, 
ellei muutamia poikkeuksia oteta 
huomioon.

Kirjaan on tallentunut tärkei
tä työväenliikkeen kulttuuri- ja 
julkaisuperinteitä kuvaavia osioi
ta. Pirjo Kaihovaaran ja Katri 
Kauniston "Suomen työväen
liikkeen lippukulttuuri -  sekoi
tus kotimaista ja ulkomaista pe
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rinnettä” on tärkeä tallennus ja 
kuvaus. Margareta Stähl kuvaa 
symboliikkaa ja kansainvälistä 
identiteettiä työväenliikkeen li
puissa Ruotsissa. Molempia osi
oita elävöittävät harvinaisen kor
keatasoiset kuvat poliittisten jär
jestöjen sekä ammattikuntien ja 
ammattiosastojen lipuista. Lipuis
sa käytettyjen värien historia ja 
symboliikka on myös työväenliik
keen historiaan ankkuroituvaa pe
rinnettä, jota tulee välittää uusille 
sukupolville. Norjan ammattiyh
distysliikkeen muusta Pohjolasta 
paikoitellen poikkeavaa lippu- ja 
viiriperinnettä tarkastellaan Lill- 
Ann Jensenin osuudessa.

Kirsti Salmi-Nikanderin kä
sittelee osuudessaan muun mu
assa käsinkirjoitettuja työvä
enliikkeen lehtiä, poliittista re
toriikkaa ja kokousestetiikkaa. 
Järjestöjen ja yhdistysten kä
sinkirjoitetut lehdet olivat vielä 
1900-luvun ensimmäisenä vuosi
kymmenenä koko Pohjolassa kol
lektiivisen kirjoittamisen tärkein 
julkaisumuoto. Käsinkirjoitetut 
lehdet saattoivat olla myös per
heiden, koulujen ja opiskelijoiden 
julkaisemia aina 1800-luvun alus
ta 1900-luvun alkupuolelle.Viron 
ollessa osa Neuvostoliittoa kä
sinkirjoitettujen lehtien ja puo- 
limaanalaisten julkaisujen rooli 
viestinnässä oli huomattava.

Inkeri Ahvenisto kuvaa tark
kuudella työväenliikkeen tuloa 
Verlan ruukkialueelle, vuoden 
1918 tapahtumien heijastuksia 
ja ruukin ja työntekijöiden myö- 
häisempiä kohtaloita. Kirjan kol
mas osa "Hyvinvointipolitiikka” 
tarkastelee sosialidemokratian 
ja ammattiyhdistysliikkeen yh
teistyöllä kehittämää hyvin
vointiyhteiskunnan mallia ja tietä 
hyvinvointiyhteiskunnaksi.

Kirja on myös hyvä väline 
ruotsin, norjan ja tanskan kielten
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aktivoinnille. Pauli Kettusen toi
mittamaa kirjaa täydentää hyvin 
muutama aikaisemmin ilmestynyt 
teos. SAMAKin 1986 julkaisema 
100-vuotishistoria "Työväenliik
keen esiintulo ja kehitys pohjois
maissa”  on hyvä väline. Samoin 
on Nils Elvanderin "Skandinavisk 
arbetarrörelse” vuodelta 1980. 
Professori Seppo Hentilän viime 
vuonna ilmestynyt pohjoismai
den historia on niin ikään perus
teos, joka kuuluu jokaisen valis
tuneen ja pohjoismaista identi
teettiä etsivän lukea.

Pohjoismaat ja niiden histo
ria ovat Suomelle läheisyyttä ja 
yhteyksiä. Monet suomalaiset 
ovat valitettavasti sulkeneet Poh
jolan pois maailmastaan ja kor
vanneet sen Euroopan unionil
la. Moni menetteli samalla taval
la Viroa kohtaan sen ollessa osa 
suurta Neuvostoliittoa. Suomi ei 
kuitenkaan pääse eroon Pohjo
lasta. Se kuuluu sen 23-miljoonai- 
seen väestöön ja monitasoisiin 
yhteyksiin.

Toivon, että Suomen 
työväenliikkeen historian tutkijat 
ja historian kuluttajat huolehtivat 
siitä, että pohjoismaiset työväen
liikkeen tutkijakonferenssit jat
kuvat ja että niiden antia jaetaan 
laajempaan käyttöön.

RISTO LAAKKO N EN

Lokalt och internationellt 
Dimensioner i den nordiska 
arbetarrörelsen och arbetar- 
kulturen. Red. Pauli Kettunen 
Utgivare: Sällskapet för forsk- 
ning i arbetarhistoria i Fin
land,Tammerfors 2002,394 s.

Valtiokansalaisia 
kasvattamassa

Pauli Arola on kasvatustieteen 
alan väitöskirjassaan tutkinut aina 
ajankohtaista aihetta, kansalais- 
kasvatusta. Tutkimuksen rajaus 
on tiukka niin ajallisesti kuin te- 
maattisestikin: Arola on jättänyt 
tietoisesti tutkimuksen ulkopuo
lelle muun muassa koulujärjestel
män konkreettisen muuttamisen 
sekä vapaan kansansivistystyön. 
Hänen mukaansa eduskunnassa 
käytyjä keskusteluja kansalaiskas- 
vatuksesta tunnetaan huonosti. 
Tätä aukkoa Arola pyrkii täyttä
mään tutkimuskysymyksenään 
kansalaiskasvatuksen tavoitteet 
vuosien 1917-1924 eduskunta- 
keskustelussa.

Arola lähtee purkamaan tut
kimusongelmaa valistusaatteen 
synnyttämästä modernin kansa
laisuuden käsitteestä. Suomessa 
kansalaisuuden käsitteen mää
ritteli J.V. Snellman hegeliläisessä 
hengessä. Arolan mukaan kansa
lainen määriteltiin Suomessa pit
kään nimenomaan valtiokansalai- 
sena, ja tätä kautta on helpompi 
ymmärtää myös kansalaiskasva- 
tuksesta käytyä keskustelua. Il
man kansallisvaltiota ei tarvittaisi 
kansalaiskasvatustakaan. 1900-lu- 
vun vaihteessa suuret massaliik
keet kuten sosialismi pelästytti
vät valtaapitävät, ja usko valistuk
sen perinteeseen kuuluneeseen 
järjen voimaan alkoi horjua. Mas
sat oli saatava jollakin tavalla hal
tuun - tämän osoitti Suomen "si
vistyneistölle”  oma sisäinen kriisi. 
Tämä oli kansalaiskasvatuskes- 
kustelun tausta.

Arola on sitä mieltä, että kes
kustelu kansalaiskasvatuksesta 
oli nimenomaan puoluepoliittista
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ja kiistakysymykset tämän poli
tiikan välineitä. Hänen mukaansa 
keskustelu ei siis ollut pohjimmil
taan ideologista tai pedagogista, 
vaan kansalaiskasvatusta käytet
tiin aseena puolueiden välisessä 
valtataistelussa. Suurimmat kiis
tat käytiin uskonnonopetuksesta 
ja maalaislasten oikeudesta koti
töihin koulunkäynnin kustannuk
sella. Sosialidemokraatit vaativat 
uskonnonopetusta poistettavak
si ja siveysopin ottamista tilalle. 
Kysymys uskonnosta nousi niin 
keskeiseksi, että itse laista pää
tettiin jättää pois oppiaineluet- 
telo. Näin laki päästiin säätämään 
vuonna 1920 ja vahvistamaan

TAVOITTEENA KUNNON KANSALAINEN
Koulun kansalatskasvatufcsen päämäärät 

eduskunnan keskusteluissa 1917-1924

Pauli Arola:Tavoitteena kun
non kansalainen. Koulun kan- 
salaiskasvatuksen päämäärät 
eduskunnan keskusteluissa 
19 17 - 1924. Helsingin yliopis
ton kasvatustieteen laitok
sen tutkimuksia 19 1, Helsin
ki 2003.

19 2 1. Oppiaineet määriteltiin 
laissa kansakoulun järjestysmuo
don perusteista vuonna I923. 
Kansalaiskasvatuksen ja oppivel
vollisuuden tarpeellisuudesta ol
tiin Arolan mukaan puoluekentäl- 
lä melko yksimielisiä, ja osaltaan 
tämän vuoksi keskustelu muuttui 
pikkuasioihin takertumiseksi ja 
puolueiden väliseksi valtapeliksi. 
Arola haluaa kuitenkin korostaa, 
että vuoden 19 19 eduskuntavaa
lien jälkeen keskustelun avain
henkilöt, edistyspuoleen Mikael 
Soininen ja Oskari Mantere se
kä sosialidemokraattien Julius A i
lio ja maalaisliiton Santeri Alkio, 
lähtivät tekemään yhteistyötä. 
Aikaisemmassa tutkimuksessa on 
korostettu oikeiston ja sosialide
mokraattien eripuraisuutta, mut
ta Arolan mukaan tärkeämpää oli 
yhteistyö oppivelvollisuuden saa
vuttamiseksi.

Koulun kansalaiskasvatukses- 
ta ja oppivelvollisuudesta käydyn 
keskustelun lisäksi Arola sivuaa 
muun muassa punaisiin vankeihin 
kohdistunutta kasvatustyötä se
kä puolustusvoimissa ja suojelus
kunnissa tehtyä kansalaiskasva
tusta. Nämä ovat ehkä tutkimuk
sen mielenkiintoisimmat kohdat. 
Arolan mukaan puolustusvoimia 
pidettiin yhtä tärkeänä kansa
laiskasvatusta antavana tahona 
kuin kansakouluakin. Punavanke
ja kasvatti vankien kasvatusosas
to, johon värvättiin muun muas
sa kansakoulunopettajia. Leireillä 
annetun kasvatuksen tavoitteena 
oli saada harhaanjohdetut punai
set kunnioittamaan Jumalaa, ko
tia ja synnyinmaata. Keskeisenä 
kasvatusmetodina olivat juma
lanpalvelukset. Tutkimuksen otsi
kosta olisikin ehkä voinut jättää 
koulu-sanan pois ja määritellä 
tutkimuskysymykseksi vain ylei
sesti keskustelun kansalaiskasva- 
tuksesta. Tämä olisi tosin tuonut

mukanaan rajausongelman - nyt 
tutkimuksen aikarajaus jäsentyy 
pitkälti oppivelvollisuuslaista käy
dyn keskustelun ja lain säätämi
sen ympärille. Toisaalta vuosien
19 17-1924 tilanteessa on mui
takin aspekteja, joilla rajauksen 
voi perustella: luotiinhan tuolloin 
vastaitsenäistyneen kansallisvalti
on toimintaperiaatteita. Vuoden 
19 18 kriisin jälkeen keskustelu 
kansan kasvattamisesta nousi uu
della tavalla tärkeäksi, kun kansan 
moraaliin petyttiin. Kansalaiskas- 
vatus miellettiin yleistä vakautta 
luovaksi tekijäksi ja sen tavoit
teeksi nousi yhteiskunnallisen 
kaaoksen estäminen. Oppivel- 
vollisuuslainsäädännöllä pyrittiin 
Arolan mukaan lujittamaan de
mokratiaa ja estämään niin ääri
oikeiston kuin -vasemmistonkin 
voimistumista.

Arolan teksti on jäntevää ja 
helppolukuista. Vain pitkät suo
rat lainaukset - joita ei ole mi
tenkään erotettu leipätekstistä 
- eduskuntakeskusteluista väsyt
tävät välillä lukijan.Tiukat rajauk
set ovat rajoittaneet tutkimusta: 
tutkiessaan vain eduskuntakes- 
kusteluja Arola on hylännyt mon
ta lähdettä, jotka olisivat voineet 
syventää tutkimusta. Myös niin 
sanottua uutta tutkimustietoa on 
niukasti. Hyvin kirjoitettu tutki
mus on hyvä hakuteos kasvatus- 
historian tutkijoille oppivelvolli
suuslakiin ja siihen liittyneeseen 
keskusteluun liittyen. Arola on 
saavuttanut tutkimuksen vaati
mukset pyrkimällä täyttämään 
tutkimuksellista aukkoa ja kumo
amaan tai ainakin täydentämään 
edeltäjiensä tutkimustuloksia.

O O N A  ILM OLAHTI

50 Työväentutkimus 2004



KIRJAT

Suomalaiset Espan
jan sisällissodassa

Jyrki Juusela on kirjoittanut 
ansiokkaan teoksen suomalais
ten osallistumisesta Espanjan si
sällissotaan. Aiheesta on aiem
minkin ilmestynyt niin kokooma
teoksia kuin muistelmiakin, mut
ta Juusela on pyrkinyt saamaan 
kaikkien suomalaisten sotakoke
mukset samojen kansien väliin. 
Näin vastakkaisilla puolilla tais
telleiden miesten kohtalot löy
tyvät samasta teoksesta. Juusela 
ei pitäydy pelkästään sotatapah
tumien kuvaukseenkaan hän sel
vittää kirjassaan sekä Suomessa 
että Pohjois-Amerikassa tapah
tuneen vapaaehtoisten värväyk
sen ja rahankeruun. Kirjan alussa 
on tiivis yleisselvitys sotaan joh
taneista syistä, kansainvälisestä 
avustustoiminnasta sekä sotata
pahtumista yleisesti.

Toisen maailmansodan esinäy
töksenä voidaan pitää Espanjan 
sisällissotaa, jossa tulevat vastus
tajat Saksa ja Neuvostoliitto tes
tasivat omia taisteluvälineitään, ja 
vastakkaiset ideologiat kohtasi
vat. Espanjaan matkusti taistele
maan oman ideologiansa puoles
ta sekä kommunisteja että fasis
teja. Kansainväliset vapaaehtoiset 
saivat runsaasti huomiota, vaik
ka heidän lukumääränsä varsin
kin tasavaltalaisten joukoissa oli 
melko vähäinen. Tasavaltalaisten 
puolella taisteli vuosina 1936—
1939 noin 45 000 vapaaehtoista 
52 eri maasta. Heidän määrän
sä oli kuitenkin vain noin kaksi 
prosenttia tasavaltalaisten armei
jan vahvuudesta. Kansallisten eli 
kapinallisten puolella taisteli yli

150 000 ulkomaalaista, joukossa 
muutama suomalainenkin.

Tasavaltalaisten puolella tais
teli Juuselan mukaan 225 suo
malaista. Tähän lukuun on las
kettu Yhdysvalloista ja Kanadas
ta saapuneet. Juuselan mukaan 
Neuvostoliitosta saapui kaksi 
suomalaista neuvonantajaa. Va
paaehtoisista noin kolmannes 
oli suomensuomalaisia, kolman
nes amerikansuomalaisia ja lo
put kanadansuomalaisia.Kanadan- 
suomalaiset palvelivat pääsään
töisesti Mackenzie-Papineau- 
pataljoonassa ja amerikansuoma
laiset Lincoln-pataljoonassa. Nii
den joukko-osastojen kohdalta, 
joissa palveli suomalaisia vapaa
ehtoisia, sotatapahtumat käydään 
läpi varsin yksityiskohtaisesti. T ii
viistä ja yksityiskohtaisesta ker
ronnasta johtuen henkilö, jolle 
Espanjan maantiede ei ole tuttu, 
tahtoo pudota kyydistä. Kerronta 
etenee kuitenkin luontevasti.

Tasavaltalaisten puolelle saa
puneista eri maiden vapaaeh
toisista 60 prosenttia oli saapu
essaan kommunisteja ja 20 pro
senttia liittyi puolueisiin Espan
jassa. Vakaumukseltaan vapaa
ehtoiset olivat siis suurelta osin 
kovia vasemmistolaisia. Joukkoon 
mahtui silti seikkailijoita, vanki- 
karkureita ja vaimoiltaan karan
neita.

Juuselan kerronta ei jää pelkäs
tään joukko-osastojen asteel
le, vaan hän selvittelee myös 
yksittäisten vapaaehtoisten koh
taloita. Tasavaltalaisten puolella 
taistelleista suomalaisista kaatui 
tai kuoli 67 miestä eli lähes kol
mannes vapaaehtoisista. Moni 
myös haavoittui tai joutui vangik
si. Heidänkin kohtaloitaan Juusela 
pyrkii selvittämään.

Yksi kirjan mielenkiintoisim
mista on vapaaehtoisten sisällis
sodan jälkeisiä kohtaloita kuvaava

SUOMALAISET

Jyrki Juusela: Suomalaiset 
Espanjan sisällissodassa. 

Atena 2003.
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osuus. Juusela kertoo, miten va
paaehtoiset palasivat kotimaihin
sa ja mitä heille tapahtui heidän 
palattuaan Suomeen tai Pohjois- 
Amerikkaan. Vasemmistolaisen 
arvomaailman omaksuneet va
paaehtoiset joutuivat vaikeuksiin 
Suomeen palattuaan, ja talviso
dan syttyessä monet joutuivat 
turvasäilöön. Jatkosodan sytty
essä heidät vangittiin uudelleen. 
Jotkut Espanjan sisällissodan ve
teraanit palvelivat Suomen ar
meijassa, kun taas muutamat 
loikkasivat Neuvostoliittoon ja 
toimivat mm. desantteina. Yhdys
valtoihin ja Kanadaan palanneet 
selvisivät helpommalla, ja mo

net heistä osallistuivat toisen 
maailmansodan taisteluihin koti
maidensa armeijoissa.

Kansallismielisten puolella 
taisteli Juuselan mukaan 14 suo
malaista, joista neljä kaatui. Hei
dän osuutensa kirjasta on jo lu
kumäärän vuoksi vähäisempi. 
Useimmilla kansallismielisten 
puolella taistelleista suomalaisista 
oli äärioikeistolainen tausta. Jou
kossa oli pari ammattiupseeria. 
Suurin osa heistä osallistui tais
teluihin Espanjan muukalaislegi
oonan riveissä.

Kirjan lopussa oleva henki
löhakemisto on oiva lähde yksit
täisten miesten kohtaloita selvi

teltäessä. Mitkään luettelot eivät 
koskaan ole täydellisiä, mutta 
Juusela on käyttänyt runsaasti ai
kaa kaivaakseen tietoja mahdolli
simman monesta mukana ollees
ta suomalaisesta. Pienet puutteet 
ja virheellisyydet kuuluvat asiaan.

Kirjan kuvitus on hyvä, jou
kossa on runsaasti taistelutilan
teista otettuja kuvia. Kuva-ai
neisto on kerätty pääsääntöisesti 
kirjoista ja lehdistä. Alkuperäistä 
kuva-aineistoa olisi kyllä löytynyt 
runsaasti sekä Kansan arkistosta 
että Työväen Arkistosta.

MIKKO KOSUNEN

Juoksija-Hannes, 
työväenliike ja 
porvarillinen Suomi

Ossi Viita: Hymyilevä Hannes. 
Työläisurheilija Hannes Koleh
maisen sankaruus porvarilli
sessa Suomessa. Otava. Keu
ruu 2003.471 s.

”Porvarit ovat olleet valmiit huu
tamaan urheilun puolueettomuu
desta, mutta samalla he mitä hä- 
peällisimmällä tavalla kuten tässä
kin tapauksessa koettavat sor
taa yksityisen urheilijan vapautta 
kuulua edes siihen seuraan mihin 
häntä haluttaa." Kipakan lausun
non takana oliTyömies-lehti alku
vuodesta 1912 mestarijuoksija 
Hannes Kolehmaisen saatua pot
kut työpaikastaan urheiluseuran- 
vaihdoksen takia. Hannes oli 
eronnut porvariseura Helsingin 
Kisa-Veikoista ja liittynyt työläis- 
seura Helsingin Jyryyn. Näin ker
too Ossi Viita väitöskirjassaan 
"Hymyilevä Hannes” .

Vuoden 2003 syyskuussa Jy
väskylän yliopistossa väitelleen 
Viidan väitöskirja on ensimmäi
nen väitöskirjatason urheilijaelä-

mäkerta ja siten merkkitapaus 
maan urheiluhistoriallisessa tutki
muskirjallisuudessa samoin kuin 
urheiluhistorian väitöskirjojen 
joukossa. Urheiluhistorian väitös
kirjana teos kuuluu muutoinkin 
pieneen joukkoon, sillä kyseisiä 
teoksia ei maassamme ole kirjoi
tettu vielä kymmentäkään, vaikka 
urheiluhistoriaa on toki kansien 
väliin laitettu kautta vuosikym
menten. Tukholman olympiakiso
jen 1912 suuren suomalaissanka- 
rin Hannes Kolehmaisen ( 1889— 
1966) elämäkertana Ossi Viidan 
työ on paitsi urheilun ja erito
ten yleisurheilun historiaa myös 
yleistä yhteiskuntahistoriaa, paik
ka paikoin poliittista historiaa, sil
lä tekijän lähtökohtana on ollut 
asettaa Hanneksen elämä ja ur
heilu-ura laajempiin yhteiskun
nallisiin kehyksiin.

Kolehmainen oli taustaltaan 
työläinen ja työläisurheiluseu- 
ran mies ennen muuttoaan 
Yhdysvaltoihin Tukholman olym
piakisojen jälkeen 1912. Näin sii
täkin huolimatta, että hän aloit
ti urheilemisensa kuopiolaisessa 
porvariseurassa Reippaassa ja
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vieraili 1910-luvun taitteen kor
villa hetken maan suurimman 
porvariseuran Helsingin Kisa- 
Veikkojen riveissä. Suurimmat 
sankaritekonsa Hannes teki pe
rinteikkään työläisurheiluseuran 
Helsingin Jyryn jäsenenä. Viidan 
väitöskirjan jännitteet liittyvätkin 
toisaalta Hanneksen urheilu-uran 
ja muun elämän suhteisiin kyt
keytyneenä hänen nuoruutensa 
työläisyyteen ja toisaalta urheilu- 
sankaruuteensa porvarillisen, val
koisen Suomen puolesta.

Mitä tulee Viidan esitykseen 
elämäkertana, on se sellaisena 
kiistatta onnistunut. Asiaa on pal
jon, sillä Kolehmaisen ura kan
sakunnan sankarina oli monivai
heinen ja elämäntiensäkin pitkä. 
Matka Kuopion työläiskodin lap
suudesta vanhuuteen Helsingin 
porvariskaupunginosa Kulo
saaressa oli 76 vuoden mittainen. 
Mukaan mahtui paitsi urheilua 
myös kauppamiehen elämää ja 
yrittämistä maanviljelijänä. Vai
mokin löytyi Yhdysvalloista.Tämä 
tosin oli amerikansuomalainen 
- Johnsonin Alma New Yor
kin Bronxista. Kestävyysjuok- 
sumenestyksemme suuren pio
neerin elämässä riittää kerrot
tavaa. Viita pitää kuitenkin ohjai
mensa tiukasti ojossa. Työn pai
nopiste on urheilu-urassa ja sen 
yhteiskunnallisen merkityksen 
pohdinnassa.

Viita on oiva kertoja, ja hän 
imaisee lukijan otteeseensa ku
vatessaan Kolehmaisen juoksi- 
javeljesten Tatun, Hanneksen ja 
Viljamin lapsuus- ja nuoruusvuo
sia työläisperheen kasvatteina. 
Pojat eivät olleet lukumiehiä, 
mutta töissä käyminen ja lisä
tulojen hankinta isän kuoleman 
jälkeen heiltä sujui. Reippaat po
jat löysivät pian myös urheilun 
harrastuksekseen. Viita kuvaa tä
tä kehitystä ja veljesten mukaan

menoa 1900-luvun ensi kymme
nellä paikallisen työväenliikkeen 
rientoihin elämänmakuisesti. 
Siirtyminen ensimmäisestä ur
heiluseurasta, porvarillisesta 
Reippaasta sosialidemokraat
tisen nuoriso-osaston aktiiveiksi 
ja osaston oman urheiluseuran 
Riennon perustajiksi kävi veljek
siltä paikallisella sahalla vuonna 
1907 käydyn lakon jälkitunnel- 
missa yhtä sujuvasti kuin Viidal
ta mainittujen tapausten kuvaa
minen.

Veljesten urheilu-ura alkoi 
osoittaa kasvavaa menestystä, ja 
Tatun ja Hanneksen menestyksen 
vauhdittamana myös kolmikon 
lukumies ja vakaumuksellinen so
sialisti Viljam innostui tosissaan 
urheilemisesta kilpailumielessä. 
Kymmenluvun kieppeissä Tatu ja 
Hannes muuttavat töihin Helsin
kiin ja löytävät seurakseen vain 
hieman aiemmin, vuonna 1909 
perustetun Helsingin Kisa-Veikot, 
jonka jäseniin heidän työnanta
jansa kuului. Kenen leipää syöt, 
hänen urheiluseuraansa kuulut..

H KV  tukee Hanneksen kil
pailumatkoja taloudellisesti, mi
kä mahdollistaa hänen saavutus- 
saldonsakin karttumisen, mutta 
kun asiassa ilmenee vuoden 1912 
kynnyksellä ongelmia, Hannes 
vaihtaa leiriä ja siirtyy Helsingin 
Jyryyn, mistä Viljam-veli oli var
masti mielissään. Työnantaja, K i
sa-Veikkoihin kuulunut rakennus
urakoitsija oli sen sijaan ilmeisen 
raivoissaan ja kosti Hanneksel
le lopputilillä. Olympiajoukkuee
seen Kolehmainen kyllä kelpasi.

Näissä yhteyksissä Viita kuvaa 
tuonaikaista suomalaista yhteis
kuntaa ja työläisten asemaa sen 
elämänkentässä. Vuosien 1906
1912 olympiajoukkueiden ko
koamisessa oli muuan kiintoisa 
piirre, jonka hän tuo oivasti esiin. 
Ei riittänyt, että urheilija omasi

potentiaaliset kyvyt menestyä - 
hänelle oli lisäksi edullista, mikä
li mieli päästä joukkueeseen, ol
la hyväryhtinen, hyvämuotoinen 
muutoinkin ja mieluiten vielä vä
hintäänkin ylioppilas. Työläistaus- 
taiset urheilijat eivät oikein kel
vanneet joukkueenjohdolle. Vuo
den 1906 Ateenan ns. välikisoihin 
valitut neljä suomalaista olivat 
vielä kaikki keskiluokan edusta
jia, mutta Lontooseen vuonna 
1908 lähetettiin jo työmiehiäkin, 
yhtenä heistä maratonille osallis
tunut kivityömies Kaarlo Niemi
nen. Suomen joukkueen johtoa 
häiritsi hänen ulkotyöläisen ole
muksensa, erityisesti hänen "pu
nainen niskansa” , eikä Niemisen 
näköisiä haluttu joukkueeseen 
enempää. Luokkayhteiskunta 
näytti työväelle julmat kasvonsa 
tälläkin tavoin.

Eritoten SVUL:n puheenjohta
ja Ivar VVilskman, aiemmin muu
toinkin rotuhygienisistä aatoksis
taan tunnetuksi tullut urheilujoh
taja, oli sillä kannalla, että olym
piakisoihin tulisi valita mukaan 
vain mahdollisimman kouluttau
tuneita urheilijoita, aitoja ”gent- 
lemanneja” . Hänen käsityksensä 
eivät tosin saaneet kovin laajaa 
kannatusta edes joukkueen mui
den johtajien keskuudessa. Lauri 
Pihkala tosin surkutteli,Viita ker
too, miten Suomen Tukholman- 
kisajoukkueessa vuonna 19 12 oli 
vain viisi edustajaa parhaiksi ar
vostetuista ylioppilasurheilijoista 
suurimman osan joukkueeseen 
kuuluneista ollessa työläisiä am
matiltaan. Jälkimmäisiin kuuluivat 
myös Kolehmaisen veljekset Tatu, 
ulkotyöläinen, ja Hannes, muura
ri. Kun sitten vielä kävi niin, et
tä Suomen menestys oli pitkäl
ti kiinni juuri urheilevista työ
miehistä, tilanne oli lopullisesti 
muuttumassa. Ossi Viita kirjoit
taa: ”Lahjakkaiden työläisurheilijoi-
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den valitseminen ainakin Suomen 
yleisurheilu- ja painijoukkueisiin oli 
menestymisen edellytys, porvareil
lekin välttämätön pakko. Menes
tystä kaivattiin niin kipeästi, että 
siihen kelposi porvareille jopa hiki
nen työläisurheilija. Painista ja yleis
urheilusta saatu menestys teki Tuk
holman olympialaisista todelliset 
’työläisolympialaisetViita muis
tuttaa Paavo Seppäsen tekemästä 
rinnastuksesta suomalaisten työ- 
läisurheilijoiden ja mustien yh- 
dysvaltalaisurheilijoiden välillä. 
Kummallekin ryhmälle urheilus
ta tuli väline menestyä ja päteä 
yhteiskunnassa, jossa heillä muu
toin olisi ollut syntyperänsä takia 
vaikeuksia edetä menestykseen.

Tukholman saavutukset teki
vät Kolehmaisesta itseään etsi
vän kansakunnan sankarin val- 
tiollisesti vaikeassa tilanteessa. 
Hannes lähti kuitenkin USA:han, 
josta palasi vasta vuonna 1920 
- Antvverpenin olympiakisojen 
kautta. Niissä hän voitti valkoi
sen Suomen kunniaksi marato
nin kultaa ja sai työväenliikkeeltä 
petturin leiman. Olihan T U L  tor
junut kisoihin lähdön, ja sen suh
teet SVUL:oon olivat vain kaksi 
vuotta sisällissodan ja I 1/2 vuot
ta työläisseurojen SVUL:sta erot
tamisen jälkeen poikki. Helsingin

Valtakunnan 
salaisuus

Vettenniemen tekstikokonaisuus 
on paitsi trendikäs myös sangen 
kiintoisa.Tekijä esittelee jo miltei 
unhoon painunutta Neuvostolii
ton Gulag-järjestelmästä versoa- 
vaa suomalaista leirikirjallisuutta. 
Kyseessä on kirjallisuuden his
toriaa ja sosiologiaa kainalosau
voinaan käyttävä kertomusko-

Jyryssä oltiin vuoden 1912 oman 
sankarin teosta katkeria.

Vähitellen Hannes Kolehmai
sesta tulikin valkoisen Suomen 
sankari. Sittemmin maanviljeli
jänä ja urheiluvälinekauppiaana 
askartanut Kolehmainen liittyi 
jälleen Helsingin Kisa-Veikkoihin 
ja hyväksyi roolinsa porvarillisen 
Suomen sinivalkoisena työläisur- 
heilijana. Hän oli niitä valkoisen 
Suomen "valkoisia työläisiä” , jot
ka kelpasivat suojeluskuntaliik- 
keessäkin esillä olleeseen "yhte
näiseen Suomen kansaan” , jos
ta punaiset oli lanseerattu ulos. 
Hannes Kolehmainen oli työläis
urheilija, ei työväenliikkeen ur
heilija. Sittemmin hän oli por
varillisen Suomen miehiä. Kun 
myytti Kolehmaisesta Suomen 
vuonna 1912 "maailmankartalle 
juosseena sankarina” viritettiin 
talvisodan kynnyksellä, kyse oli 
kansakunnan yhtenäisyyden ni
missä tehdystä ratkaisusta. Koko 
kansa valkoisia työläisiä myöten 
haluttiin valjastaa yhteiseen tais
teluun tulevassa sodassa.

Tämän kehityksen Ossi Viita 
tuo kirjassaan esiin.Yhteyden esi
merkiksi sk-liikkeen linjanvetoi
hin hän tosin valitettavasti jättää 
tekemättä. Lisäksi on todettava, 
että käsitteiden pohdinnassa Vii-

koelma, jonka viihteellinen arvo 
on eittämättä suurempi kuin tie
teellinen, mutta joka sinänsä on 
sangen tarpeen suomalaisen nä
kökulman ja kokemuspiirin valot
tamiseksi. Käsiteltäviä leirimuis- 
telmia on 38. Julkaisu perustuu 
sangen ohuesti, miltei aforistises- 
ti tutkimuskirjallisuuteen. Sitaatit 
sinkoilevat kovin tiheään ja nii
den maali on kiusallisen yllätyk
setön ja liian helppo. Edesmennyt 
Neuvostoliitto annetaan lukijalle 
pahan valtakuntana, joka tuntuu

dalla olisi ollut lisää töitä. Mikä 
oli Hanneksen elämänkokonai
suutta ajatellen hänen työläisyy- 
tensä ja työläisurheilijaimagonsa 
viime kädessä? Mikä oli Koleh
maisen vakaumuksellisuus "työ- 
läisurheilijana” ? Näitä kysymyksiä 
olisi voinut pohtia enemmän, kun 
pyritään paikantamaan Hannes
ta "porvarilliseen Suomeen” . Li
säksi Viidan työssä on muuta
mia pikkukömmähdyksiä, kuten 
esimerkiksi heittomerkkien ja 
lainausmerkkien omituinen käyt
tö sekä tutkijanimien puuttumi
nen henkilöhakemistosta. Niin, 
ja olympiakisoja sanotaan suo
men kielessä olympiakisoiksi ei
kä olympialaisiksi, kuten jo Helge 
Nygren -vainaa aikanaan opetti.

Kokonaisuutena ottaen O s
si Viidan "Hymyilevä Han
nes” on kuitenkin erinomainen 
urheiluhistorian väitöskirja, sillä 
se on myös mainio yhteiskun- 
tahistoriallinen esitys. Lisäksi se 
kertoo paljon painavaa asiaa työ
väestön ja työväenliikkeen ase
masta 1900-luvun ensimmäisten 
vuosikymmenten Suomessa.

ERKKI VASARA

vielä kukistuttu äänkin olevan elä
mää suurempi päänvaiva, kattavaa 
analyysia pakoileva viholliskuva 
sekä tietysti antoisa moraliteet
tien lähde.

Muistelma- ja yleensäkin kai
ken fiktiivispohjaisen kirjallisuu
den valitseminen historiallisen 
tutkimuksen kohteeksi tai edes 
ainesosaksi on aina vähintään 
ongelmallista. Sehän on vanha 
totuus. Tässä tapauksessa ongel
ma on yritetty välttää siten, että 
tutkija myöntää työskennelleen
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sä kirjailijanobelisti Aleksandr 
Solzhenitsynin inspiroimana. Sol- 
zhenitsynin faktatietoa myötäi
levää fiktiota, jättimäistä Vanki
leirien saaristoa on siis ryöstö- 
viljelty tietoisesti ja metodisesti. 
On kuitenkin hyvä muistaa, että 
kirjan alaotsikkona on "Taiteel
lisen tutkimuksen kokeilu” . Se 
mikä käy sepitelmässä ei välttä
mättä toimi historiallisessa tut
kimusprosessissa. Neuvostoliitto 
on Vettenniemen kirjassa lähin
nä venäläisen kirjailijan painajai
nen, arvoitus arvoituksen sisällä 
kuin Stalin-päinen maatuskanuk- 
ke, murhanhimoinen monoliit- 
ti, joka toimi automaatin tavoin 
terroripolitiikassaan, venäläisen 
nihilismin innoittamana.Asetelma 
on älyllisesti jokseenkin köyhä, 
vähän kuin "sota on paha mut
ta rauha on hyvä” . Tästä ei sitten 
mentaalihistorian tasolla edetä 
eteen eikä taakse, tekijä vain esit
telee lyhyin luonnehdinnoin salai
sen poliisin ja sen komennon eri 
vaiheet. Faktoihin ei tietenkään 
ole paljon kommentoimista, mut
ta Vettenniemen kirjan suurin ja 
lopullinen anti on kiinnostuksen 
herättäminen suomalaiseen leiri- 
kirjallisuuteen.

Tekijä on kuitenkin ottanut 
rohkean askeleen tukeutuessaan 
fiktiiviseen aineistoon. Tulok
sena on mentaalihistoriaa, joka 
on osin ristiriitaista ja tulokset 
kiistanalaisia, mutta joka hou- 
kuttelee tutustumaan tarkem
min yksittäisten terrorin uhrien 
kirjallisiin tuotoksiin ja leirivan- 
kien kohtaloihin. Neuvostoyh
teiskunnan ja sen leirijärjestel- 
män painajaismainen ilmapiiri on 
tavoitettu elävästi, kuten myös 
ihmiskohtaloiden sattumanvarai
suus ja historian persoonaton 
välinpitämättömyys. Yksityiskoh
dista huolimatta leirimuisteli- 
jat jäävät manalan hauraiksi var

joiksi, jotka puhuttelevat lukijaa 
naamioiden takaa kuin antiikin 
draamojen näyttelijät. Heistä tu
lee nimettömiä myyttisiä toimi
joita, joiden kohtalot kulkevat 
julkilausumattomien lakien sa
nelemia polkuja. Tällainen epä- 
persoonallinen historiankirjoitus 
vedonnee tämän päivän lukijaan; 
totalitarismin vaara ei ole kauka
na mistään järjestelmästä, demo
kraattiseksi mainitustakaan, vaan 
on lukemattomin painostavin ta
voin läsnä. Esimerkiksi nykyajan 
terroriuhkaan reagoidaan länsi
maissa rajusti ja itsevarmasti, ei
kä nykyistenkään vallanpitäjien 
strategiaan välttämättä kuulu it
seanalyysi, varovaisesta itsekri
tiikistä puhumattakaan. Jatkuvia 
muistutuksia menneisyyden har
hoista tarvitaan.

Vettenniemen kirja on kerron
naltaan ja asiasisällöltään epäta
sainen. Toisinaan hivenen senti
mentaalinen retoriikka häiritsee, 
lukija olisi enemmän kaivannut 
itseironista otetta, älyllistä eritte
lyä Neuvostoliiton sisäpolitiikasta 
sekä sen absurdeista julmuuksista, 
jotka osittain johtuivat myös kan
salaissodan ja intervention herät
tämästä katkeruudesta ja epäluu
losta. Luonnollisesti on otettava 
huomioon tekijän kantava teema: 
leirikirjallisuus ja suomalaisten 
kärsimykset, jotka olivat järkyt
täviä jo silkassa tarpeettomuu
dessaan. Ehkä neuvostopolitiikka 
on jo siksi hyvin tunnettua, ettei 
ollut tarpeen annalistisesti luon
nehtia kaikkia sen käänteitä. Lu
kija kaipaa kuitenkin viileän rati
onaalista erittelyä totalitarismin 
rikoksista eikä pahuuden alle
viivaamista. Tässä paistaa lävitse 
Solzenitshynin upea ja vastaansa
nomaton kerronta ja apokalypti
nen paatos. Joka tapauksessa kir
ja herättänee keskustelua ja sen 
omien lähtökohtien monipuo

lista tarkastelua. Vettenniemi on 
onnistunut ainakin yhdessä tar
koituksessaan. Hänen julkaisunsa 
toteuttaa uudenlaista historian- 
tarkastelua epäortodoksisesta 
metodiikasta huolimatta.

M ARKKU-AN TTI NIEMINEN,

Erkki Vettenniemi: Punaisen 
terrorin todistajat. Neuvos
toliitto suomalaisten leirivan- 
kien muistelmissa. SKS. Karis
to Oy, Hämeenlinna 2004.

Merimiesten unioni

Soukola kertoo kirjassaan, kuinka 
kuljetustyöntekijäin liiton luotta
musmies August Raatikainen suh
tautui loppukesällä 1919 epäil
len merimiesten lakkohankkee- 
seen. Merimiehet kuuluivat silloin 
omana organisaationaan kuljetus
liittoon. Kirjassa ei tuoda esiin 
sitä, että satamatyöntekijöillä oli 
samanaikaisesti käynnissä erit
täin epäsuosittu työtaistelu, jo
ka syyskuun lopulla julistettiinkin 
tappiollisena päättyneeksi. Maas
sa oli vielä ankara elintarvike
pula, ja satamissa oli viljalaivo-
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ja. Niiden purkamiseen käytet
tiin jopa vankityövoimaa, ja po
liisit poistivat lakkovahteja sa
tamista. Lakko käynnisti myös 
lakonmurtajaorganisaation pe
rustamiseen johtaneet toimet. 
Merimiehet eivät tuolloin lak
koon lopulta ryhtyneetkään.

Sen sijaan SAJ:läisen ay-liik- 
keen lakkauttamisen vaiheessa 
kuljetusliitosta ajoissa eronnut, 
lakkauttamiselta välttynyt ja it
senäistynyt unioni kävi lakkotais- 
telun vuonna 1933 pahimpaan 
lama-aikaan. Soukola otsikoi la
kon tappiolliseksi, mikä se tietysti 
olikin. Hän tuo kuitenkin ohi
mennen esiin unionin sihteerik
si 1932 palkatun Niilo VVällärin 
myöhemmin arvioineen lakkoa 
positiiviseltakin kannalta. Tulkit
sisin puolestani vuoden 1933 
valtakunnallisen merimieslakon 
kuuluvan niihin tappiollisiin työ- 
taisteluihin, joilla on pitemmän 
päälle ollut lakkolaisten kannal
ta myönteinen vaikutus. Unioni 
ei lakkoon hajonnut, vaan liittyi 
seuraavana vuonna SAK:n jäsen
liitoksi, sai taas asiamiehensä ul
komaanliikenteen laivoihin, hoiti 
oikeusjuttuja ja kasvoi jäsenmää
rältään suhteellisesti vahvimpien 
liittojen joukkoon.

Tutkiessani työriitojen sovit
telua havaitsin, että unioni sai 
30-luvun puolivälistä alkaen sopi
muskaudesta toiseen suorastaan 
rutiininomaisesti kollektiivisopi- 
musta vastaavan ratkaisun meri
miesten työehdoista sovittelijan 
pöytäkirjaan. Pitäisin tätä suo
rastaan rakennusalan tuon ajan 
tunnettuja palkkalupauksia vas
taavana menettelynä, jolla eräät 
työnantajajärjestöt pragmaatti
sina kiersivät keskusjärjestönsä 
periaatteellisen tes-kiellon, työ
rauhan puolesta tietysti. Meren
kulun ratkaisut menivät sotavuo
sinakin välimiehen nimiin.

Kun teollisuudessa solmit
tiin vuoden 1944 lopussa en
simmäisiä kollektiivisopimuksia, 
ne olivat muodoltaan varsinais
ta työehtosopimusta suppeam
pia palkkasopimuksia. Ulkomaan 
meriliikenteen osapuolet sen si
jaan olivat valmiit ensimmäisten 
joukossa sopimaan työehdoista 
varsinaisen työehtosopimuksen 
muodossa.

Unioni ja nimenomaan sen pu
heenjohtaja VVälläri tulivat suu
ren julkisuuden kohteeksi var
sinkin Urho Kekkosen hallitusten 
aikana 1950-luvulla liiton käyt
täessä merenkulkuhallituksen 
jäänmurtajalaivastoa lakkonyrk- 
kinään. Valtiovalta pyrkikin estä
mään tämän teettämällä edus
kunnassa päätöksen jäänmurtaja 
Voiman siirtämisestä puolus
tusvoimien alaiseksi. Unionin 
saarrettua murtajan ensin halli
tus ja sitten eduskuntakin joutui 
lopulta perääntymään ja pyörtä- 
mään päätöksensä. Perääntymi
sen hoiteli hallituksen puolelta 
silloinen puolustusministeri Emil 
Skog. Soukola kertoo väitettä 
kummemmin kommentoimatta, 
että Skogin muistelmien mukaan 
järjestöjen painostuksella ei ol
lut vaikutusta ratkaisuun. Valtio
työnantajan aineisto ei Skogin 
väitettä lainkaan tue, vaan se jää 
pelkäksi nöyryyttävän tappion 
myöhemmäksi selittelyksi.

Unionilla oli VVällärissä vuosi
kymmenien ajan johtajanaan yksi 
Suomen ammattiyhdistysliikkeen 
legendaarisimmista hahmoista. 
Soukola käsittelee VVällärin pa
noksen liiton toiminnassa asial
lisesti. Vahvuuksien ohella VVäl
lärin luonteessa eittämättä oli 
jotain suorastaan psykopaattista. 
Julkinen ilkkuminen työriidassa 
tappion kärsineelle neuvottelu
kumppanille ei ollut tapana, mut
ta VVälläri sitä harrasti. VVällärin

TIM O  SOUKOLA

Riistorauhaa
rikkomassa

SIOUEN MERIVllF.S-i.NIONIN SEN EIIHTÄJIF* VAIHEITA Hffi-M»

Tim o Soukola: Riistorauhaa 
rikkomassa. Suomen Meri- 
mies-Unionin ja sen edeltäji
en vaiheita 1905-2000. Otava, 
Helsinki, Keuruu 2003

suhtautuminen vastapuolekseen 
ministerin asemassa tulleeseen 
SAK:n puheenjohtajaan Emil Huu- 
noseen on suorastaan piinallista 
luettavaa. Jo selkävoittojen ha
keminen on sellaisenaan menet
telytapa, jota on haluttu välttää. 
Kokeneemmat työmarkkinamie- 
het molemmin puolin tapaavat 
nuorempiaan siitä varoitella; pa
laa se sauna joskus yhdellä jos 
toisella.

Soukola käy läpi myös 1980- 
luvulla alkaneen kauppameren
kulun rajun rakennemuutok
sen ajan työmarkkinasuhde- 
tapahtumat. Unioni luopui vuo
den 1985 alusta 40 vuotta sovel
letusta suljetun työpaikan jär
jestelmästä. Vuoden 1992 alusta 
lastialuksille tuli myös rinnakkais- 
rekisteri, jota koskeva lakiesitys 
laadittiin kuvaavasti valtakunnan
sovittelijan toimistossa.

VVällärimäisestä nimestään 
huolimatta Soukolan kirja on hy
vän tutkimuksen kriteerit täyttä
vää työtä.

AARN E M ATTILA
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Kuvnssn keskellä

Jukka
Virtanen

J t lk h r i  V u t.n ifM l

Jukka Virtanen: Kuvassa kes
kellä Jukka Virtanen.Tammi, 
Jyväskylä 2003.409 s.

•• ■ • • • •  .Siina näkijät,
• •• A ■••••>missä tekijät

Suomalaisen viihteen monitoimi
mies ja Jämsänkosken suuri poika 
on julkaissut muistelmansa, jonka 
parissa lukija ei pitkästy, siitäkään 
huolimatta, että Virtanen assosioi 
vapaasti ja kerronta rönsyilee. 
Juttu pysyy kasassa ja kerronta 
on muhevaa, tarinankerronnan 
makuista. Virtanen tuntuu tun
tevan puolet Suomesta; kirjas
sa esiintyy hengästyttävät I 000 
henkilöä, jotka eivät jää pelkäksi 
nimiluetteloksi. Virtasella on tai
to piirtää lyhyt ja terävä luon
nehdinta useimmista. Lisäksi hän 
näyttää olevan kaveri lähes kaik
kien tapaamiensa ja tuntemiensa 
ihmisten kanssa.

Virtanen kirjoittaa laveasti 
sukujuuristaan, mutta ei tee pit
kää ja kuivaa sukukronikkaa vaan 
kertoo eläviä tarinoita ihmisistä. 
Monet tarinoista ovat tragikoo
misia, elämä kun on kyynelistä 
ja naurusta tehty. Kirjassa tiukka 
kronologia heittää usein härän

pyllyä, menneisyydestä hypätään 
sujuvasti vuosia ajassa eteenpäin 
ja päinvastoin. Henkilöt ja niiden 
kautta tapahtuva assosiointi joh
datelevat tarinaa.

Jämsänkosken lapsuus- ja nuo
ruusvuosista siirrytään opiskelija- 
ja osakuntaelämän kuvaukseen 
Helsingissä ja siihen, kuinka elo
kuva- ja viihdeala nielaisi V irta
sen. Muistelmien mielenkiintois
ta antia on mm. se, kuinka näyt
telijä Mirjami Kuosmanen värvä
si nuoren äidinkielen opiskelijan 
ja fuksiaisten viihdyttäjän töihin 
miehensä Erik Blombergin johta
maan Allotria Filmiin, joka oli osa 
sosialidemokraattisen työväen
liikkeen taustavaikuttajan Janne 
Hakulisen yritysrypästä. Nykyisin 
Allotria Filmin elokuvien oikeu
det ovat Työväenperinne ry:llä, 
ja allekirjoittaneella oli etuoikeus 
haastatella Jukka Virtasta yhtiön 
tuotantoa käsittelevää filmogra
fiaa varten. Jähmeän haastatte
lun sijasta tilanteesta muodostui 
leppoisa ja paikoin hulvattoman 
hauska tarinatuokio.

Allotria Filmi oli nuoren Vir
tasen elokuvakoulu. Hän toimi 
valomiehenä, ääniapumiehenä, 
järjestäjänä ja myöhemmin apu- 
laisohjaajana yhtiön tuottamissa 
lyhytkuvissa ja mainoksissa. O s
si Skurnik opetti hänelle filmin- 
leikkauksen salat. Puolen vuoden 
oppijakson jälkeen Blomberg il
moitti Virtaselle: "Sinun on nyt 
aika tehdä ensimmäinen elokuva. 
Tässä on käsikirjoitus. Yritä saa
da siihen tolkkua. Mutta älä jätä 
opintoja yliopistossa. Nämä hom
mat vievät mukanaan.”  Kuten te
kivätkin.

Opiskelijaelämän pyörteissä 
Virtanen oli törmännyt nuoreen 
Savolaisen osakunnan seremo
niamestariin Pertti Pasaseeravjon- 
ka ideoita ja otetta Viihdyttämi
seen hän ihaili. Virtanen värväsi

Pasasen esiintymään ohjaamis
saan anarkistisen humoristissa 
mainoksissa. Ystävyys kesti Pasa
sen äkilliseen poismenoon saak
ka. Samoihin aikoihin Virtanen 
tutustui myös Aarre Eloon, joka 
toimi äänittäjänä Allotria Filmin 
tuotannossa, ja Matti Kuuslaan, 
ja näin siemen suomalaisen te- 
levisioviihteen VEK-ryhmälle oli 
kylvetty. 1950-luvun lopulla Virta
nen siirtyi "produsenttikurssien” 
kautta Yleisradioon. Näihin aikoi
hin hän tutustui myös tulevaan 
vaimoonsa Liisaan (o. Perho), jos
ta Virtanen kirjoittaa muistelmis
saan erityisen kauniisti. Paljon on 
hän miehensä rinnalla nähnyt, ko
kenut ja kestänyt.

Itsekehuinen Virtanen ei ole, 
terveesti ammattiylpeä kylläkin. 
Kunnia sille, jolle kunnia kuuluu. 
Tekemisiään hän usein tarkaste
lee itseironisella otteella.Virtasen 
muistelukset suomalaisen eloku
van, radio-, televisio- ja estra
diviihteen tekemisestä ovat osa 
suomalaista kulttuurihistoriaa, 
joka oli tärkeää saada kirjattua. 
Avoimesti Virtanen myös kertoo 
viihteenteon ja julkisuuden var
jopuolista sekä masennuksistaan, 
ajoittaisesta liiallisesta alkoholin
käytöstään ja sairastuneestaan 
syöpään. "Virtanen antoi syövälle ja 
juovalle kasvot”, kuten pakinoitsija 
Seppo Ahti hirtehisesti kirjoitti. 
Menestys ei näytä Jämsänkosken 
suurelle pojalle nousseen päähän, 
ja siksi paikkakuntalaiset hänestä 
pitävätkin. Juuret tunnustetaan ja 
siellä solmitut lapsuuden ja nuo
ruuden ystävyyssuhteet ovat 
kestäneet ajan saatossa. Tärkeä
nä ryhmänä kirjassa kummittelee 
jämsänkoskelaisten kaverusten 
Hailovvits-ryhmä, joka on pitänyt 
yhteyttä läpi vuosikymmenten. 
Se kertoo tästä miehestä jotain. 
Kova ammattilainen ja mukavan
oloinen mies.
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Heimo Hatakka: Muistan vie' 
lä vuonna -56. Jussi Raittinen 
muistelee, miten rock tuli 
Suomeen. Gummerus, Jyväs
kylä 2003.276 s.

Suomalaisen rock-musiikin -  ja 
siinä sivussa iskelmän, kantrin, 
folkin ja jatsin -  kävelevä tieto
sanakirja Jussi Raittinen, joka on 
ollut kotimaisen kevyen musii
kin dokumentoinnin käytetyim
piä ja tärkeimpiä lähteitä monis
sa muissa julkaisuissa ja histori
oissa, on vihdoinkin saanut omat 
muistelmansa yksien kansien vä
liin. Raittinen on vaivoja sääste
lemättä puhunut ja myös kirjoit
tanut muistojaan kirjan tekijälle. 
Jussi Raittista ja Jukka Virtasta 
yhdistää paitsi pitkä ura suoma
laisen viihteen parissa myös se, 
että molemmat ovat armotto
mia muistihirviöitä. Kirjan tekijä 
oli kirjoitusurakkaa aloittaessaan 
omien sanojensa mukaan "mah
dottoman edessä” .

Raittisen muistelmat alkavat 
lyhyellä isovanhempien ja van
hempien vaiheiden esittelyllä.Jus
si Raittisen isä, oikeistososiali- 
demokraatiksi katsottava Paavo 
Raittinen toimi johtotehtävissä 
OTK:ssa ja Vakuutusyhtiö Kan
sassa sekä Suomen Pankin johto- 
kunnassa.Toisesta avioliitosta Ra
kel Jotunin kanssa syntyivät pojat 
Paavo Juhani Raittinen syyskuus

sa 1943 ja Eero Nikodemus run
sas vuosi myöhemmin.

Raittisilla oli kesäpaikka Loh
jalla ja lapsuutensa ajan veljek
set olivat kesät lohjalaisia ja tal
vet stadilaisia. Lohjasta muodos
tui tärkeä henkireikä veljeksille 
myös myöhemmällä iällä: Jussi 
on pysynyt kesälohjalaisena, Ee
ro on vaihtanut stadilaisuuden 
kokovuotiseen lohjalaisuuteen. 
Sinne on ollut hyvä mennä lataa
maan akkuja raskaiden keikka- 
kiertueiden jälkeen.

Jussi Raittinen ja veljensä Ee
ro menettivät sydämensä uudelle 
nuorisomusiikille, rockille, vuon
na 1956.Tämän jälkeen oli kovin 
vaikeaa keskittyä koulunkäyntiin. 
Äitinsä vaatimuksesta molemmat 
veljet lukivat itsensä ylioppilaiksi, 
tosin pitkän kaavan mukaan. Jussi 
sai valkolakin syksyllä 1965, Eero 
keväällä 1968. Armeijan jälkeen 
Jussi vielä yritti opiskella äärikon- 
servatiivisessa Suomen Liikemies
ten kauppaopistossa, mutta luo
vutti toisena lukuvuotena. Musiik
ki vei mennessään kokonaan. En
silevynsä Raittisen veljekset olivat 
tehneet jo vuonna 1960, ja vuon
na 1964 oli perustettu ensimmäi
nen Eero ja Jussi &The Boys -ko
koonpano. Yhtyeen kokoonpanot 
uusiutuivat puolivuosittain, ja lei
killisesti sitä on jälkikäteen nimi
tetty "suomalaisen pop-musiikin 
korkeakouluksi” , niin moni myö
hempi huippumuusikko on The 
Boysin läpi marssinut.

1970-luvulle tultaessa Jussille 
oli pikkuhiljaa kirkastunut, kenen 
joukoissa hän seisoi. Kulttuurira- 
dikaalien kautta entinen kokoo
musta äänestänyt kauppaopisto- 
lainen oli ajautunut vasemmis
tolaisuuden liepeille ja ammatti- 
yhdistysaktiivisuuden myötä oli 
syntynyt käsitys, että "tässähän 
ollaan palkansaajan asemassa” . 
Syksyllä 1969 oli popmuusikko-

jen asiaa ajamaan perustettu 
Popmuusikot ry, jonka sihteerik
si Raittinen oli houkuteltu. Hän 
toimi lisäksi Ravintolamuusikot 
ry:n, Laivamuusikot ry:n ja Pop
muusikot ry:n yhdyssiteekseen 
kesällä 1970 perustaman Mu
siikkialan Ammattiyhdistysten 
Federaation hallituksessa, joten 
kokouksia riitti.

1970-luku oli Jussille & The 
Boysille kiireistä aikaa. Se mikä 
laulaen tulee, tulee pitkälti autoil
len. Rock-musiikin kiivas kysyntä 
piti yhtyeen tiukasti kiertueilla, ja 
Suomen rokkikuninkuus lavoil
la ja levysoittimissä oli kahden 
kauppa, Hurriganesin ja Boysin. 
Vuonna 1974 Jussi & The Boys 
ylsi ensimmäisenä suomalaisena 
popyhtyeenä kultalevyn oikeut
taneeseen myyntiin ja voitti Syk
syn Sävel -kilpailun "Metsämö- 
kin tonttu” -rallatuksella. Lisäksi 
Raittinen ehti käydä Yhdysvallois
sa New Orleansissa ja Nashvil- 
lessä asti levyttämässä kaksi LP: 
llistä rhythm'n'blues- ja kantri- 
pohjaista musiikkia.

Muistelmat päättyvät vuoteen 
1976, lisää on siis luvassa. Samoin 
kuin Jukka Virtasella hänen tar
kastellessaan omia tekemisiään, 
on myös Raittisen muistelmien 
perusvire hienoisen itseironinen, 
mutta innostunut ja terveellä ta
valla ammattiylpeä. Hatakka on 
onnistunut luomaan Raittisen 
muistelmista tyylillisesti ehjän ja 
hienosti eteenpäin kulkevan ko
konaisuuden, jonka jatkoa odo
tan kiinnostuneena. Raittisen yh
tye- ja levytysuran seuraamisessa 
auttavat suuresti kirjan lopus
ta löytyvät diskografia vuosilta 
1960-1977 ja Boys-yhtyeen ko
koonpanot vuosilta 1964—1976. 
Lisäksi kirjassa on henkilö-, artis
ti- ja yhtyehakemisto.

PETRI TANSKAN EN
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Sallan suurin kylä 
-  Göteborg

"Sallan suurin kylä” -tutkimuk
sessa dosentti Hanna Snellman 
on tutkinut lappilaisten muut
toliikettä Ruotsiin, Göteborgiin. 
Metaforana hän käyttää Sallan 
kuntaa, jonka väkiluku väheni 
1960- ja 1970-luvun vaihtees
sa liki 4 000:11a asukkaalla. Syy
nä siihen oli muuttoliike, suu
rin osa muuttajista lähti Ruot
siin, osa Göteborgiin. Snellman 
on halunnut tuoda tutkimukses
saan esiin sen, kuinka lappilainen 
kasvuympäristö, sen arvot, asen
teet ja moraalikäsitys tulivat esiin 
uudessa asuinympäristössä, joka 
poikkesi kaikin puolin (mm. il
masto, luonto, kaupunki, elintaso, 
kieli ja kulttuuri) totutusta.

Snellman on onnistunut raken
tamaan Ruotsiin muuttajasta 
yleiskuvan, joka rakentui kaikille 
yhteisiin lähtökohtiin ja arvoi
hin, mutta joka kuitenkin vaih- 
teli muuttajan sukupuolen, koti
taustan, koulutuksen, työpaikan 
ja sosiaalisten verkostojen (sekä 
Suomessa että Ruotsissa) mu
kaan. Yhteistä muuttajille oli hei
dän sosioekonominen taustansa 
ja sen muokkaama tulevaisuuden 
näkymä Suomessa. Useimmat 
muuttajista olivat pientilallisten 
tai metsätyömiesten jälkeläisiä, 
joilla ei ollut halua tai varaa kou
luttautua, eikä heille ollut tarjol
la myöskään työtä. Maaseudulla, 
jossa tiloja paketoitiin ja metsä
teollisuuden työpaikkoja vähen
nettiin koneellistumisen myötä, 
ei ollut tulevaisuutta, sitä lähdet
tiin hakemaan muualta. Snellman 
ei tuo em. mikrohistoriallista osi
ota esille huomioonottamatta 
erityisestisitä, että muuttoliike ei

sinällään ollut uutta lappilaisille, 
alueellahan oli muuttamisen tra
ditio: suuri osa ensimmäisen pol
ven metsä- ja sahatyömiehistä oli 
siirtolaisia, Itä- ja Etelä-Suomes
ta saapuneita. Lapissa oli totuttu 
lähtemään työn perässä kauas, 
omassa maakunnassa sijaitsevat 
savotatkin saattoivat olla sato
jen kilometrien päässä. Sahateol
lisuuden alkuaikoina 1800-luvulla 
Kemin seudun työläiset matka
sivat lamakausina aina Norjaa ja 
Pohjois-Ruotsia myöten, kun taas 
itärajalla työtä ja leipää etsittiin 
Venäjän rata- ja rakennustyömail
ta. Osa lappilaisista lähti 1930-lu- 
vun lamaa pakoon Neuvostoliit
toon, joskin usko sosialismin hy
vyyteen siivitti joidenkin lähtijöi
den päätöstä.Toisen maailmanso
dan jälkeen Lappi oli muuttovoit
toinen, nyt suurten voimala- ja 
tietyömaiden ansiosta.Viime vuo
sisadan aikana ainakin metsä
työmies- ja pienviljelijäperheissä 
kausi- ja siirtotyöläisyys olivat 
tuttuja ilmiöitä, eivätkä välttä
mättä katkaisseet jatkuvuutta. 
Ehkäpä tämä on yksi syy siihen 
suhteellisen mutkattomaan ja 
impulsiiviseen tapaan, jolla nuo
ret lappilaiset päätöksensä Ruot
siin muutosta tekivät. Kuitenkin 
kertomus, jonka mukaan Göte
borgiin lähdettiin suoraan ojan- 
kaivuusta työkamppeet päällä 
(95), kertoo paremmin lappilai
sen tarinankerronnan perintees
tä kuin täysin objektiivisesta ku
vauksesta muuttopäätöksestä.

Lähes kaikilla muuttajilla oli 
myös samankaltainen arvomaail
ma, joka perustui ahkeran työn
teon, perheen ja sosiaalisen 
omantunnon pohjalle. Työntekoa 
käytettiin vanhastaan agraariyh
teisöissä kasvatus- ja sosiaalis- 
tamiskeinona, se oli yleistä koko 
Suomessa. Snellman tuo selkeäs
ti esille sen, kuinka epävarmuus

Snellman Hanna: Sallan suu
rin kylä -  Göteborg.Tutkimus 
Ruotsin lappilaisista. SKS:n 
toimituksia 927.Tampere 
2003.
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toimeentulosta oli muuton pää
asiallinen syy. Joutenoloa ja työt
tömyyttä ei hyväksytty, jos ei 
pystynyt hankkimaan elantoaan 
Sallassa, oli se hankittava jostain 
muualta.Tapahtumien kulku eteni 
yleensä näin: Mies, joka jäi työt
tömäksi tai ei ensinkään löytänyt 
kotipaikkakunnaltaan töitä, te
ki päätöksen Ruotsiin muutos
ta. Vaimolla ei ollut juuri muuta 
vaihtoehtoa kuin hyväksyä päätös 
ja seurata lasten kanssa perässä, 
kunhan mies oli ensin saanut uu
dessa paikassa työ- ja asuntoasiat 
järjestettyä. 1960-luvulla kulutus
yhteiskunnan voimistumisen ja 
maatalouden muutoksen myötä 
palkkatyön arvostus kasvoi myös 
naisten keskuudessa, ja tätä Snell
man olisi voinut kuvailla ja pohtia 
tarkemmin. Snellman on kuvaillut 
muuttopäätöstä hyvin miehisestä 
näkökulmasta, kun hän on kuvan
nut rakennemuutoksesta kärsi
viksi lähinnä miehet, joilta kato
sivat työpaikat ja jättänyt huomi
oimatta, että naisilla niitä ei oike
astaan ollut olemassakaan. Tämä 
tulee esiin myös haastatteluissa. 
Kertoessaan perhetaustoistaan 
haastateltavat mainitsevat kyl
lä isän työn ja työpaikan, mutta 
äidin työ kuitataan usein totea
muksella, että äiti ei ollut töissä. 
Koska haastateltavista suuri osa 
oli kuitenkin pientilallisten lapsia, 
voidaan helposti päätellä, että äiti 
oli töissä perheen tilalla. Hän teki 
pitkää päivää navetassa ja kotita
loudessa. Lapset eivät varmaan
kaan väheksyneet äidin työpa
nosta, mutta he eivät pitäneet 
sitä työnä, koska siitä ei saanut 
palkkaa. Oikea työ edellytti palk- 
katyösuhdetta. Työllistymisvaih- 
toehdot varsinkin naisten osalta 
olivat vähissä Lapissa. Savotoil
la oli joitakin emännän paikkoja, 
mutta heidän osuutensa kaikista 
työntekijöistä ei ollut suuri. Pal

velu- ja hyvinvointiyhteiskunta 
loivat työpaikkoja myös naisille, 
mutta usein niihin vaadittiin kou
lutusta, jota lappilaisilla vähäva
raisten perheiden tytöillä ei ollut. 
Tässä yhteydessä sopiikin kysyä, 
suhtauduttiinko koulutukseen 
todellakin kielteisesti (254), vai 
oliko se vain olosuhteiden pakon 
sanelema suhtautumistapa?

Syrjäseudunkin nuori kävi lä
vitse kulttuurisen murroksen 
1960-luvulla: sukupuoliroolit al
koivat pikku hiljaa murtua ja toi
saalta sukupolvien välinen kuilu 
kasvaa, nuorisokulttuurin mallit 
ja kulutusyhteiskunnan houku
tukset vaikuttivat nuorten haa- 
veisiin.Tänä aikana varttui nuoria 
naisia, jotka osasivat tehdä itse
kin tulevaisuuttaan koskevia pää
töksiä, kuten Ullan päiväkirja ja 
Katariinan haastattelu osoittavat 
(66-79, 103). Itse asiassa yllättä
vän moni naispuolinen muuttaja 
tuntui lähteneen yksin ja sitoutu
mattomana Ruotsiin. Kun tähän 
vielä liittää perinteisen työnte
koon liittyvän arvostuksen ja ha
lun ansaita rahaa, jotta sillä voi
si nostaa elintasoaan (105, 134), 
voi ymmärtää, miksi jopa 15-ke- 
säiset tytöt lähtivät kokeilemaan 
onneaan. Tämä kaikki tulee esiin 
Snellmanin tutkimuksessa, mut
ta jäin kuitenkin kaipaamaan te
rävämpää, kokoavaa analyysia 
siitä, miten sukupuoli määritti 
muuttajien toimintatapoja Suo
messa ja toisaalta Göteborgis
sa. Tuntuu kuin Snellman olisi 
tyytynyt vanhaan stereotypiaan 
maaseudun ja vahvan agraarisen 
kulttuurin järkähtämättömästä 
vaikutuksesta sukupuolirooleihin 
1960-luvun Sallassa, joka kuiten
kin oli osa muuttuvaa, suomalais
ta yhteiskuntaa.

Lappilaisten muuttoa Ruotsiin 
helpotti merkittävästi heidän kä
sityksensä perheestä. Se oli La

pissa hieman erilainen kuin esi
merkiksi Länsi-Suomessa. Perhe 
oli laajasti ottaen koko suku ja 
koti oli koko kylä. Kun tähän vie
lä liitti sosiaalisen omantunnon, 
eli jo lapsuudessa sisäistetyn vel
vollisuuden auttaa kanssaihmisiä, 
on helppo ymmärtää, miksi niin
kin kaukaa ja erilaisista olosuh
teista kuin Sallasta oli helppo 
muuttaa Göteborgiin, suurkau
punkiin. Käytännössä Ruotsiin 
muuton yhteydessä perhe ja ko
ti eivät jääneet Sallaan, vaan ne 
laajenivat maantieteellisesti, osia 
niistä oli nyt Ruotsissakin. Tä
tä edesauttoi myös muuttotapa, 
ketjussa muuttaminen. Lappilai
set muuttivat Göteborgiin ket
juissa ja ryhmissä. Ketjumuutos- 
sa muuttaja seurasi jotakuta jo 
määränpäähän asettunutta, kun 
taas ryhmässä muuttavat lähtivät 
yhdessä. Valtaosa lappilaisista to
teutti ensimmäistä mallia. Usein 
Göteborgissa asui jo vanhempi 
sisarus, eno, setä tai täti, yleensä
kin sukulainen, joka auttoi muut
tajaa alkuun; tarjosi asunnon, etsi 
töitä, auttoi viranomaisten luona 
asioinnissa jne.

Snellmanin mukaan lappilais
ten sopeutumista uuteen asuin
ympäristöön nopeutti lähiöiden 
sijainti metsäisillä seuduilla. Muu
tenkin yhteys luontoon oli tär
keä, se näkyi vapaa-ajanviettota
voissa: kalastus, metsästys, retkei
ly ja yleensäkin sisävesien äärille 
hakeutuminen toistuivat haastat
teluissa. Luonnon helmassa olei
lu latasi akkuja tulevan työviikon 
varalle. Muuten viihtyvyyttä pyrit
tiin lisäämään harrastamalla niitä 
samoja asioita kuin Suomessakin, 
siirtämään totuttu elämäntapa 
uuteen asuinympäristöön. Erityi
sen suosittuja olivat suomalais
ten tanssit, jotka todennäköises
ti ovat Göteborgin saarekkeessa 
säilyneet muuttumattomina.
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Snellmanin tutkimuksen eh
kä mielenkiintoisin luku on se, 
jossa haastateltavat pohtivat 
sopeutumistaan uuteen ja kai
puutaan vanhaan kotiseutuunsa. 
Tässä lappilaiset näyttävät jakau
tuvan kahteen osaan: niihin, jot
ka kiinnittyivät Ruotsiin ensisijai
sesti työn kautta ja niihin, jotka 
sulautuivat ruotsalaiseen yhteis
kuntaan myös kielen, kulttuurin 
ja uusien perheenjäsenten kaut
ta. Kun ensiksi mainitun ryhmän 
side Ruotsiin eläkkeellejäämisen 
myötä löystyy eikä työnteon ar
vo enää määrittele elämää, vah
vistuvat muut arvot (pohjoinen 
luonto, lappilainen elämäntapa). 
Niiden houkuttelemina osa al
kaa suunnitella paluuta koti
seudulleen Suomeen tai ainakin 
muuttoa Pohjois-Ruotsiin. Oliko 
Ruotsiin muutto sittenkään heil
le avainkokemus?Toisella ryhmäl
lä on puolestaan Ruotsissa mui

takin siteitä kuin työ, mm. lapset 
ja lapsenlapset, jotka ovat ystävi
ensä, koulunsa ja harrastustensa 
kautta sitoneet vanhempia Göte
borgiin. He jäävät Ruotsiin pitä
en vanhan kotiseutunsa esillä ja 
muistellen sitä "kotialttarin” ää
ressä. Olisi mielenkiintoista lukea 
tutkittua tietoa siitä, mitkä tekijät 
todella vaikuttivat ruotsalaiseen 
yhteiskuntaan assimiloitumiseen. 
Vaikuttiko esimerkiksi sukupuo
li? Oliko työ enemmän miesten 
kuin naisten valintoihin vaikut
tava arvo? Ainakin kaikki minun 
kolme enoani muuttivat noin 30 
vuoden työrupeaman jälkeen ta
kaisin Sallaan tai Haaparantaan, 
sen sijaan tätini asuu ja voi hyvin 
Göteborgissa.

Snellmanin tutkimus teki 
ymmärrettäväksi sen, miksi niin 
moni lappilainen muutti Ruot
siin, kuinka he rohkenivat tehdä 
muuttopäätöksen ja millaista ar-

Rahvaan 
suhdetoimintaa

Ihmiset elävät laumoissa. Tämä 
pätee myös työläisiin, joita tutki
muksessa on perinteisesti tarkas
teltu joukkona ja massoina. Niin 
myös Työväen historian ja perin
teen tutkimuksen seuran uusim
massa teoksessa Väki voimakas 
-sarjassa, joka suuntaa katseensa 
sosiaalisiin verkostoihin. Sakari 
Saaritsan ja Kari Teräksen to i
mittamassa artikkelikokoelmassa 
tarkastellaan työväestön verkos
toja kolmen erillisen teeman lä
vitse: poliittisen toiminnan, työn 
ja arjen sekä marginaalin.Yhteen- 
sä kirjan kirjoittajia on yhdeksän, 
jotka edustavat sekä uutta että

kokeneempaa työväentutkimuk
sen tekijäkaartia. Joukossa on 
mukana historiantutkijoiden li
säksi yksi etnologi.

Sosiaalisten verkostojen tut
kimus ei ole uutta ja ihmeellistä. 
Esimerkiksi antropologia oppiai
neena tarkastelee ihmisiä yhtei
sönsä ja kulttuuriensa jäseninä. 
Kirja on ilahduttava uutuus en
nen kaikkea siinä, miten histo
riantutkijat tulevat lähemmäksi 
kulttuurintutkimusta. Näyttää
kin siis siltä, että historiantutki
muksessa osataan hyödyntää yhä 
enemmän etnologien ja antropo
logien käyttämiä työskentelyme
netelmiä.

Työväen verkostot -kirjan pa
rasta antia on se, miten kirjoitta
jat sijoittavat tutkimuskohteensa 
laajempaan yhteiskunnalliseen 
kontekstiin. Selkeimmin tämä nä
kyy Ulla Aatsingin tekstissä, jossa

kea he elivät uudella kotiseudul
laan. Ne olivat asioita, joihin odo
tinkin saavani vastauksen. Sen si
jaan se, että heidän lappilainen 
taustansa antoi koko prosessille 
oman erityisen vivahteensa, oli 
uusi tai ehkä tiedostamaton tie
to. Asian nostaminen esiin jäsen
tää oman sukupolveni lappilaisten 
muuttoa Etelä-Suomeen 1980- 
luvulla ja verkottumista tunte
mattomienkin lappilaisten kans
sa opiskelupaikkakunnalla. Tut
kimus herätti myös kysymyksiä, 
joihin ei saanut vastausta, mutta 
jotka eivät välttämättä edes kuu
lu tutkimuksen kysymyksenaset
teluun. Miksi samasta perheestä 
osa muutti ja osa ei, vaikka lähtö
kohdat ja tilanne oli samanlainen? 
Kuinka moni tuli takaisin?

U LLAAATSIN KI

Sakari Saaritsa & Kari Teräs 
(toim.):Työväen verkostot. 
Työväen historian ja perin
teen tutkimuksen seura 2003. 
Väki voimakas 16.
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kuvataan maanalaista kommunis- 
titoimintaa maailmansotien väli
sen ajan Tampereella. Se, miten 
yksilöt löysivät ideologia- ja yh- 
teiskuntanäkemyksissään vertai- 
siaan, ei ollut tuolloin helpoin 
mahdollinen tehtävä. Kommu
nistien toimintaa leimasivat ys
tävyys- ja sukulaisuussuhteet se
kä suosituslausunnot. Verkosto
jen merkitys korostui tällaisessa 
toiminnassa, minkä Aatsinki hyvin 
artikkelissaan osoittaa ja jota Jo
ni Krekolan artikkeli vahvistaa. 
Kimmo Rentola puolestaan kir
joittaa nuortaistolaisuuden 'luok
kakuvasta’.

Teoksen toisena teemana ovat 
verkostot arjen kulussa ja työssä. 
Arjessa ylläpidetyillä sosiaalisilla 
verkostoilla on ollut merkittävä 
rooli siihen, minne ihmiset ha
keutuivat töihin. Näin oli eten
kin siirtolaisten kohdalla, joista 
Hanna Snellman kirjoittaa. Suku
lais- ja tuttavaverkoston avulla 
Ruotsiin siirtolaisiksi lähteneet 
tuhannet lappilaiset hakeutuivat 
tehtaisiin, joita heille oman kylän 
ihmiset suosittelivat. Myös ruot
salainen työnantaja luotti suoma

laisten sanaan uuden tulokkaan 
työkyvystä ja -ahkeruudesta.

Kari Teräs pohtii artikkelis
saan puolestaan sitä, millaisia 
verkostoja ay-liikkeen liepeillä 
ja rinnalla pidettiin yllä. Teräksen 
artikkeli eroaa kirjan muista ar
tikkeleista siinä, ettei se käsitte
le erillistä, empiriaan pohjautuvaa 
kysymystä. Tämän vuoksi Teräk
sen artikkeli olisi voinut toimia 
hyvin myös kirjan johdantoluku
na tai ainakin ensimmäisenä ar
tikkelina. Sen verran sujuvaa ja 
juuri työväestön verkostoitumi- 
seen liittyvää asiaa kirjoittaja tuo 
esille. Matti Hannikainen analysoi 
verkostoitumisen edellytyksiä 
maailmansotien välisen ajan ra
kennustyömailla.

Viimeisenä teemana kirjas
sa on marginaalit. Sakari Saarit
san artikkeli luotaa katseensa 
kerjäläisyyden olemukseen eri 
historiallisissa ja yhteiskunnalli
sissa tilanteissa. Kirjoituksessa 
kerjäämisen areenaksi otetaan 
rohkeasti 'koko maailma’: esi
merkkejä kerjäämiskäytänteiden 
variaatioista kirjoittaja esittelee 
Kiinasta, Meksikosta ja Suomes

ta. Artikkelin parasta antia on 
kuitenkin Saaritsan kyky tislata 
käyttämäänsä suomalaista muis- 
titietoaineistoa. Saaritsa on kir
jan kirjoittajista ehkä lähimpänä 
'puhdasoppisinta' kulttuurintut
kijaa, mikä tietysti on tarkoitet
tu kehuksi perinteentutkijan sa
nomana. Osion kahdessa muussa 
artikkelissa Miika Tervonen kir
joittaa romaneista ja Antti Häk
kinen kieltolain kiertäjistä.

sosiaalisten suhteiden pohti
minen on hauskaa ja antoisaa en
nen kaikkea silloin kun niistä osa
taan ja voidaan sanoa jotain uut
ta. Tässä on myös vuoden 2003 
Väki voimakas -kirjan teeman etu 
ja haitta. Tunnistetaan sosiaalisen 
toiminnan monimutkaisuus yk
sinkertaisilta näyttävien asioiden 
taustalla. Samalla saattaa kuiten
kin vaarana olla se, että tutkija 
antaa verkostoille liian suuren 
selitysvoiman. Jos kerran verkos
toja löytyy kaikkialta, eikö sitten 
olennaiset ihmisten sosiaalista 
asemaa ja muutosta määrittävät 
tekijät ole muualla?

EIJA STARK

Pekka Tarkan 
Pentti Saarikoski

Viime vuonna ilmestyi Otavan 
kustantamana toinen osa Pek
ka Tarkan kirjoittamasta kool
taan monumentaalisesta Saari
koski-elämäkerrasta. Tarkan te
os on yksityiskohtainen kuvaus 
Saarikosken elämän kulusta kaik
kine myönteisine mutta myös 
raadollisine piirteineen. Teok

sesta välittyy erinomainen kuva 
huippulahjakkaasta runoilija-kir
jailijasta mutta samalla itsetu- 
hoisesta, ajoittain juoppohullus- 
ta alkoholistista, joka kuitenkin 
rappiostaan huolimatta pystyi 
loppuun saakka tuottamaan lois
tavaa avantgardistista proosaa ja 
runoa. Radikaalilla tavalla Saari
koski mursi 1950-luvun etabloi
tuneen modernismin perinnettä. 
Hänen lukuisat omaperäiset kään
nöksensä antoivat tuoreen, elä
vän kuvan esimerkiksi antiikin ja 
modernismin klassikoista.

Elämäkerran toinen osa kat
taa ajan vuodesta 1964 aina ru

noilijan kuolemaan saakka vuon
na 1983, siis ajanjakson, joka 
oli suuri murros suomalaisessa 
yhteiskunnallisessa, poliittisessa 
ja kulttuurisessa, myös kirjallises
sa elämässä. Saarikoski oli aikan
sa lapsi. Hän eläytyi herkästi ajan 
murrokseen ja koki ajan kriisit 
henkilökohtaisina ongelminaan. 
Hän esiintyi kuin näyttelijä, joka 
elää esittämiensä henkilöiden elä
mää omana elämänään. Samastu
minen ja eläytyminen meni hä
nen kohdallaan niin pitkälle, että 
hän saattoi elää jopa kääntämi- 
ensä teosten, esimerkiksi James 
Joycen Odysseuksen, henkilöi
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den elämää. Tarkan kuvaamana 
eläytyminen koitui Saarikoskelle 
ylivoimaiseksi taakaksi, joka johti 
vähitellen fyysiseen ja osin henki- 
seenkin rappioon.

Raadollisinta Saarikosken elä
mässä oli hänen suhtautumisen
sa lähimmäisiin, etenkin vaimoi
hinsa ja muihin naisiin. Muutoin
kin itsekeskeinen runoilija saattoi 
juovuksissa olla riidanhaluinen ja 
väkivaltainen. Vaikka hän saattoi
kin sosiaalisissa suhteissaan olla 
välitön ja rakastettava, hän näyt
tää muiden juoppojen surkimus- 
ten tavoin käyttäneen usein mui
ta ihmisiä välineinä tarvitessaan 
apua ja turvaa, etenkin naisten 
hellää hoivaa.Tarkka näyttää täs
sä suhteessa omaksuneen suo
malaisen runoilijamyytin mukai
sen ajatuksen, että juoppous 
suorastaan kuuluu suuren ru
noilijan etuoikeuksiin ja että hä
nen väkivaltaisuutenakin ei tule 
vain ymmärtää vaan jopa hyväk
syä. Luovalle taiteilijalle katso
taan olevan sallittua elää hyvän ja 
pahan tuolla puolen.Vaikka 1960- 
luku merkitsikin suurta murrosta 
runoilijoiden tehtävissä, säilyi kui
tenkin vielä ajatus, että runoilija 
on myötäkärsijä ja tien aukaisija. 
Saarikoskikin piti ajoittain itseään 
jeesusmaisena pelastajana ja nuo
rison opettajana.

Elämäkerran kirjoittaminen 
on jo eettisesti pelottavan vai
kea tehtävä. Elämäkerta on aina 
elämän likiarvo, valintojen, tulkin
tojen ja kokonaisuutta jäsentävi
en kerronnallisten periaatteiden 
tulos ja sellaisena riippuvainen 
kirjoittajan omista näkemyksis
tä ja ennakkoasenteista. Tarkan 
valinnat ja tulkinnat ovat useim
miten tietoisia, eikä niissä ole sel
laisenaan mitään moitittavaa. Hän 
esittää runoilijan kaiken keskipis
teenä eikä puutu perinpohjin toi
minnan niihin edellytyksiin, jotka

ylittävät runoilijan kokemuspii
rin. Kun tietää, miten herkästi ja 
vastuullisesti Saarikoski eläytyi 
aikansa aatteellisiin, poliittisiin, 
yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin 
liikkeisiin ja miten suuri merki
tys niillä oli hänen toiminnalleen, 
syntyy kyllä helposti kuva, että 
Tarkka on elänyt kokonaan toi
sessa maailmassa.

Lukija ei saa kunnollista ku
vaa Saarikosken tuotannon ase
masta suomalaisen kirjallisuuden 
historiassa eikä noiden vuosi
kymmenten rikkaasta kirjallisesta 
elämästä. Saarikoski kohoaa esiin 
kuin lyhty, jonka ympärillä hyön
teiset parveilevat. Nekin kirjaili
jat (esim. Hannu Salama), jotka 
Tarkka noteeraa, saavat huomio
ta osakseen vain silloin, kun heillä 
on välitön kosketus Saarikosken 
lähielämään. Selvän poikkeuksen 
tekevät vain jotkut ruotsalaiset 
kirjailijat (esim. Göran Sonnevi). 
Tarkan tietoisuudessa näyttää 
vielä elävän myyttinen uskomus, 
että runoilija on aina perimmil
tään suuri yksinäinen.

Tarkan tekemä individualis
tinen perusvalinta erottuu vie
lä selvemmin siinä, ettei hänel
tä näytä riittävän ymmärrystä ja 
kiinnostusta selvitellä syvällisem
min ajan aatteellista ja poliittista 
elämää. Kun hän usein ohi men
nen mainitsee esimerkiksi jonkin 
nimen (esim. Adam Schaffin) tai 
opillisen käsitteen (esim. entro
pian), hän näyttää olevan autuaan 
tietämätön ilmiöiden oirearvosta 
niissä rajariidoissa, joita käytiin 
opillisten ja aatteellisten suunta
usten välillä -  myös marxilaisuu
den sisällä. Saarikoski näyttää nä
mä ristiriidat kyllä oivaltaneen.

Poliittisesti korrektina tutkija
na Tarkka ei halua ottaa kantaa 
siihen, mitä Saarikosken kom
munismi oikeastaan oli. Tarkan 
teoksesta ei myöskään käy yk-

Pekka Tarkka: Pentti Saari
koski: vuodet 1964-1983. 
Otava, 2004.720 s.
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siselitteisesti ilmi, tunsiko Saari
koski lähemmin Marxin teoksia 
vai ammensiko hän ajatuksensa 
niistä vilkkaista keskusteluista, 
joita marxilaisuudesta koko Eu
roopassa, myös meillä tuolloin 
käytiin. Tarkan osin ideologiset 
valinnat erottuvat selvimmin hä
nen sivutessaan niin kutsuttua 
taistolaisuutta. Kaikki taistolai
set ja useat muutkin marxilaiset 
hän leimaa ajan porvarillisen vai-

"Älä kirjoita itseäsi ulos"
Suomalaisen Muskovmvkirpvnvaihtaproden 

alkutaival 1957-1975

Turo Uskali: ”Älä kirjoita it
seäsi ulos” . Suomalaisen Mos- 
kovan-kirjeenvaihtajuuden 
alkutaival 1957-1975. Jyväsky
lä Studies in Humanities 6, Jy
väskylän yliopisto 2003.483 s.
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tamedian esikuvan mukaan stali
nisteiksi.

Tarkan mukaan Saarikoskea 
vaivasi läpi elämän kommunismin 
ja kristillisyyden välinen ristiriita. 
Ehkäpä pyrkimys ratkaista tämä 
ristiriita olikin runoilijan elämän 
energian lähde? Siksi on käsit
tämätöntä, että Tarkka ratkaisee 
teoksensa epilogissa Saarikoskea 
loppuun asti ahdistaneen ongel
man sanoen, että runoilija har

hautui ”elämässään pahiten silloin, 
kun hän kristillisyydestä luopues
saan otti uskonsa kohteeksi poliit
tisen utopian” . Kuten Tarkka kui
tenkin työnsä lopussa nöyrästi 
tunnustaa, paljon kysymyksiä jää 
avoimeksi. Hyvä tutkimus ei kos
kaan esitä lopullista vastausta. Se 
asettaa perusteltuja kysymyksiä 
keskusteltavaksi.

PERTTI KARKAM A

Täällä Aarne 
Tanninen, Moskova

Kirjeenvaihtajan ammatti ei ole 
niitä helpoimpia. Toimittaja lä
hetetään tiedotusvälineen etäis
päätteeksi vieraaseen maahan, 
jonka päivittäisestä tapahtuma- 
virrasta hänen tulisi suodattaa 
kansallisesti kiinnostavia juttu- 
kokonaisuuksia. Työn haastavuus 
kasvaa, kun asemamaana on tota- 
litaristisesti hallittu valtio. Sellai
nen oli esimerkiksi entinen naa
purimme Neuvostoliitto.

Ensimmäiset suomalaiset kir
jeenvaihtajat lähetettiin Mos
kovaan 1950-luvun lopulla, kun 
Neuvostoliitto teki pesäeroa sta
linismin vuosiin. Kansan Uutiset 
oli itseoikeutetusti edelläkävijä, 
mutta lehden pysyvä kirjeenvaih
taja Jarno Pennanen sai jo vuo
den 1958 kuluessa seuraa Uuden 
Suomen Aarne Tannisesta. Hänen 
työnantajansa edusti Suomen po
liittisen kentän toista äärilaitaa.

Kirjeenvaihtajien ylläpitäminen 
oli ja on sanomalehdille kallista. 
Moskovaan mentiin silti hana
kasti, sillä laaja kirjeenvaihtajaver- 
kosto oli kilpailuvaltti, eikä ku
kaan tohtinut kiistää neuvosto- 
suhteiden merkittävyyttä. Suuril
la oli varaa olla myös menemät

tä. Länsimaisiin uutispalveluihin 
panostanut Helsingin Sanomat 
lähti mukaan leikkiin vasta Etykin 
vuonna 1975, kun ” maan tapa” 
sitä edellytti.

Turo Uskali nostaa journalis
tiikan alaan kuuluvan väitöskir
jansa otsikkoon kotitoimituk
sen evästyksen Moskovaan läh
tijöille: "Älä kirjoita itseäsi ulos”. 
Maailmankatsomukselliseen krii
siin ajautunut Jarno Pennanen 
painostettiin kotiin maitojunalla, 
mutta palautusten nimeäminen 
"fyysisen rankaisemisen tasoksi” 
on turhaa dramatisointia. Ketään 
ei sittemminkään näyttävästi kar
kotettu, mutta työlupaa ei välttä
mättä uusittu Suomeen paluun 
jälkeen. Kirjeenvaihtajan työ oli 
tasapainoilua kahden erilaisen 
järjestelmän leikkauskohdassa. 
Kun suitset suivaannuttivat, oli 
kirjoitettava rivien väliin.

Ulkomaisilta kirjeenvaih
tajilta poistettiin ennakko
sensuuri vuonna 1961, mut
ta hengentuotoksia luettiin pu
nakynän kanssa niin kotitoi
mituksissa kuin Tehtaankadun 
neuvostolähetystössäkin. Kan
san Uutisten kirjeenvaihtajat 
nauttivat Moskovassa toveritu- 
kea ja joutuivat vastapalveluk
seksi kirjoittamaan osan jutuista 
neuvostopropagandaa myötäil
len. Molempia osapuolia hyödyt-
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tänyt suhde tulehtui Tshekko
slovakian miehityksen jälkeen ja 
viimeistään silloin, kun vähem- 
mistökommunistien Tiedonanta
ja lähetti Moskovaan oman mie
hensä.

Neuvostoliitossa tietoa 
ei välitetty länsimaiseen ta
paan. Tiedonhankinta edellytti 
kirjeenvaihtajilta kielitaitoa ja toi
mivaa suhdeverkostoa. Kun sekä 
liikkuminen että haastattelujen 
tekeminen oli ei-kommunisteille 
hankalaa, muutamat heistä tyy
tyivät lukemaan ja tulkitsemaan 
Pravdan virallista näkemystä. Uu
den Suomen Martti Valkosta syy
tettiin 1970-luvulla siitäkin, että 
hän luki Pravdansa liian tarkasti. 
Etenkin neuvostotodellisuudesta 
kirjoitettaessa kieli oli pidettävä 
keskellä suuta, sillä järjestelmän 
epäkohdat näkyivät ja tuntuivat 
juuri arjen tasolla.

Vapaus kirjoittaa länsimaisten 
journalististen kriteerien mukai-

Utkujärven 
leiri kylä
25 vuotta työläisnuorten puO' 
Iestä. Kirjoittanut Kari Pikka
rainen. 64 sivua

Työläisnuorten Tuki Ry:n neljän- 
nesvuosisatainen taival on saa
tettu kirjoihin ja pehmeäselkäi- 
siin kansiin. Vuonna 1973 valtaan 
tullut SNK:n uusi johto pyr
ki edeltäjänsä SSN:n menetet
tyä maaomaisuutta selviteltyään 
hankkimaan liitolle oman kurs
si- ja lomapaikan. Aluksi sopivaa 
kohdetta haettiin Etelä-Suomes
ta, mutta lopulta hankittiinkin

sesti oli suurimmillaan 1960-lu- 
vun alkuvuosina. "Kultakausi” 
päättyi vuoden 1966 toisinajatte- 
lijaoikeudenkäynteihin. Sanoma
lehtien kirjeenvaihtajat säilytti
vät kriittisen otteensa paremmin 
kuin Yleisradion Moskovan-kir- 
jeenvaihtajat. Uskalin väitöskirjan 
"skuuppi” on Yleisradion lähettä
män Juhani Lindströmin tapauk
sen kuvaus. Hän joutui eroamaan 
vuonna 1975 julkisen kohun 
saattelemana, koska hämärät lii
ketoimet häiritsivät kirjeenvaih
tajan tehtävää. Lindström taisi 
sisäistää Brezhnevin pysähtyneen 
kauden kaksinaismoralismin liian
kin hyvin.

Turo Uskali on kerännyt tutki
mukseensa kunnioitettavan mää
rän tietoa ja syvähaastatellut lä
hes kaikki asianosaiset. Aiheen 
tiukempi rajaaminen ja tekstin 
reipas tiivistäminen, toimittaji
en perusniksi, olisi tehnyt terää 
lopputulokselle. Uskali ajautuu

9,3 hehtaarin rantapalsta Utku- 
järveltä Muoniosta. Kun kohde 
oli kovin kaukana, jouduttiin asi
asta SNK:n liittotoimikunnassa 
äänestämään, mutta myönteinen 
päätös saatiin aikaiseksi. Hankit
tiin kaksi metsäkämppää metsä
hallitukselta ja uusien tilojen piir
täjäksi arkkitehti Olavi Hakala. 
Kämpän perustan valutalkoot pi
dettiin 1976 ja harjakaiset syksyl
lä 1977. Oli alkanut vähittäinen 
vuosia kestänyt rakennusproses
si, jonka seurauksena Utkujär- 
ven rantamille nousi kokonainen 
"pieni kylä” paritaloineen, sau
noineen ja Lapin kotineen.

Hanke oli liittotoimikuntave- 
toisena ja taloudellisesti mitta
vana sitä luokkaa, että sitä varten 
perustettiin nopeasti oma Työ
läisnuorten Kasvatus, Retkeily ja 
Tuki ry., joka 1996 muuttui Työ-

ottamaan kantaa liian moneen 
lähihistorian kipupisteeseen mo
lemmissa maissa, ja siksi monet 
tulkinnat jäävät pintaraapaisuiksi. 
Keskittyminen kirjeenvaihtajiin 
persoonallisuuksina on toimiva 
ratkaisu, mutta sekä työn luet
tavuus että historiantutkimuk- 
sellinen anti kärsivät liian pitkistä 
haastattelulainauksista.

Kirjeenvaihtajan työtä ar
vostaa uudella tavalla Uskalin 
väitöskirjan luettuaan. Heidän 
ammattikuntaansa onkin journa
lismin vahvoina vuosina verrattu 
diplomaatteihin. Sanan säilällä on 
yhä mahdollista vaikuttaa, globa- 
lisaation aikakaudella jopa sosi
alismin viimeisissä linnakkeissa: 
Helsingin Sanomien Kiinan-kir- 
jeenvaihtaja Pekka Mykkänen 
sai viime vuonna Bonnierin jour
nalistipalkinnon sars-epidemian 
uutisoinnistaan.

JONI KREKO LA

läisnuorten Tuki Ry:ksi. 16.7.1978 
rekisteriin merkityn yhdistyk
sen nimi kertoo jäännöksettö
mästi toiminta-ajatuksen, myö
hemmin 1990-luvulla toiminnan 
painopistealueeksi vanhojen ak
tioiden rinnalle tuli työttömyy
den vaikutusten torjuminen. Yh
distyksen perustajajäseniä olivat 
SNK, SNK:n Lapin piiri ja Muo
nion Sos.dem. Työväenyhdistys. 
Pian rekisteröinnin jälkeen mu
kaan tulivat myös Työväenlehdis- 
tön Kannatusyhdistys ja Nuorten 
Puolesta ry. Kun ay-taisteluissa 
perustettu Järjestöhuolto ry. lak
kautettiin, siirrettiin sen omistuk
sessa ollut Sodankylässä sijainnut 
Unarin tila yhdistyksen nimiin.

Utkujärvestä tuli vuosien saa
tossa paikka, johon monilla SNK: 
laisilla littyy muistoja. Ajan myö
tä toiminta on entistä enemmän
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ammattilaistunut, ja se on tukeu
tunut omarahoituksen ohella Ra
ha-automaattiyhdistyksen ja mui
den, mm. opetus- ja työministeri
ön tukeen. Utkujärvellä on pidet
ty nuorisoleirejä, kesä- ja talvilei
rejä, työttömien leirejä, liittojen 
varaamia nuorisoleirejä, leirejä 
ulkomaalaisille nuorille, joululei- 
rejä jne.

Kaiken takana on ollut Työ
läisnuorten Tuki Ry:hyn henki
sesti sitoutuneiden ihmisten ak
tiivisuus ja porukkahenki. Koko 
toiminnan ajan yhdistyksen pu
heenjohtajana on toiminut alku-

Sakari Kiuru: Lyhyin askelin. 
Puolipoliittiset muistelmani. 
Työväen sivistysliitto, Helsinki 
2004, 199 s

jaan tehtävään SNK:n puheen
johtajana tullut Pekka Sarkkinen, 
myöhempi SAK:n järjestösihtee
ri. Muita vuodesta toiseen johto
kunnasta löytyviä nimiä ovat mm. 
Esko J. Ojala, Hannu Taavitsainen, 
Kalevi Rajala, Erkki Vuorenmaa, 
mutta pitkään ovat olleet myös 
mm. Kauko Viitala, Veli Heikkilä, 
Reijo Jeskanen ja A ri Kekkinen. 
Yhdistys on Utkujärvellä opet
tanut nuorille ja nuorille aikuisille 
arjessa ja luonnossa elämisen tai
toja, mutta ennen kaikkea opet
tanut joukkohenkeä, yhdessä te
kemistä ja toinen toisista välittä

mistä. Työläisnuorten Tuki ry. on 
Lapin salomailla rakentanut te
hokkaasti ja vähäeleisesti pitkälle 
talkootyöhön tukeutuen koti- ja 
ulkomaisillekin nuorille parem
paa huomista.

Teos on kollektiivisesti teh
ty. Tekstiä ryydittävät Leena Se- 
retinin tekemät haastattelut ja 
vieraskirjan lausumat, joissa on 
tuoreena Lapin lumoa ja kämpän 
tuoksua!

SIMO LAAKSOVIRTA

Sakari Kiurun 
lyhyet askeleet

Nils Robert af Ursinin syntymä
päivänä, mutta 72 vuotta myö
hemmin eli huhtikuun 18. päivä
nä 1926 syntynyt Sakari Kiuru 
on jatkanut kirjallista aktiivisuut
taan. Helmikuussa 2004 ilmestyi 
"Lyhyin askelin. Puolipoliittiset 
muistelmani” , nyt Työväen Sivis
tysliiton julkaisemana. Aikaisem
pien kirjojen luettelossa on kaksi 
1960-luvulla tuotettua osuustoi
minnallista kirjaa ( Kuluttajakas
vatus 1960-luvulla 1963 ja Jäsen
ten osallistuminen E-liikkeessä 
1969). Ne kuuluivat hänen silloi
seen työelämäänsä perusteellisi
na alustuksina Kulutusosuuskun
tien Keskusliitto KK:n edustaja
kokouksille.

Vaikka Sakari Kiurun kirjalli
set ilmaisut ja kannanotot ovat 
muutoinkin olleet hyvin runsaat, 
varsinainen kirjallinen ura alkoi 
eläkeiässä. Vuoden 1990 jälkeen, 
tämä tuorein mukaan luettuna, 
on ilmestynyt 10 aiheiltaan ai
ka erilaista teosta niiltä elämän 
aloilta, joilla hän on ollut mukana

tai niistä elämän vaiheista, joita 
on joutunut kokemaan.

Ja nyt on siis edetty erään
laiseen koottuun kuvaukseen 
eli muistelmiin lapsuudesta hal
ki merkittäväksi muodostuneen 
työelämän ja yhteiskunnallisen 
osallistumisen kautta edelleenkin 
jatkuvaan vireään mukana olemi
seen eläkeläisenä.

Tuloksena on monista elämä- 
kertakirjoista poikkeava parisa- 
taasivuinen kirja, johon Sakari 
Kiuru päätyi pyrkiessään selvit
tämään itselleen ja kirjansa kaut
ta meille muille, mikä hänen elä
mänmenossaan on ollut kaikkein 
olennaisinta. Sellaisena hän pitää 
jo varhaisaikuisena tekemäänsä 
aatteen ja puolueen eli sosialide
mokratian valintaa, joka on vai
kuttanut koko myöhempään elä
mään. Se, miten se on ohjannut 
uusia valintoja ja menettelyjä, käy 
kirjasta pitkin matkaa ilmi.

Kirjan nimi on siis Lyhyin as
kelin, ja se viittaa Sakari Kiurun 
näkemään sosialidemokratiaole- 
mukseen. Hitaasti, pala palalta, 
eli siis lyhyin askelin uudistuksiin. 
Aluksi hän kaavaili alaotsikoksi 
Vaaleanpunaisia muistelmia, mut
ta päätyi sittemmin Puolipoliitti-
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siin muistelmiin. Se ilmaisee en
nen kaikkea sitä, että politiikka ei 
imaissut hän ihan kokonaan, vaan 
tarjosi, kuten hän sanoo, kiintoi
sia osa-aikatehtäviä. "Puolipoliit- 
tisissa tehtävissäni kansansivistys
työssä, osuustoiminnassa ja viestin
nässä aatteelliset näkemykset ovat 
vaikuttaneet ratkaisuihin, mutta 
myös pyrkimykset tasapuolisuuteen, 
toisten näkemysten huomioon otta
miseen.”

Pitkään eli 1940- ja 1950-lu- 
vun taitteesta lähtien Sakari Kiu
run elämää seuranneena, siihen 
eräin osin osallistuneenakin, kat
son tuntevani hänet kohtalaisen 
tarkkaan. Sen perusteella pidän 
tätä hänen nyt tekemäänsä se
lostusta, selvitystä ja tilitystä hy
vin avoimena ja rehellisenä. Vaik
ka hän voi hyvin perustella tuo
ta puolipoliittisuuttaan, niin sen 
voisi katsoa tavallaan rajoittuvan 
ja koskevan vain menettelyjen ja 
ratkaisujen ilmaisuja. Itse asiassa
han tasapuolisuus ja toisten nä
kemysten huomioon ottaminen 
kuuluvat myös sosialidemokrati
an olemukseen tai ainakin ansait
sisivat kuulua.

Minä pidän siis Sakari Kiurua 
läpikotaisin sosialidemokraatti
na, aitona ja kelvollisena. Hänen 
lähtökohtiensa osalta olisi voi
nut tapahtua ihan toisinkin. Sa
kari Kiuru kertoo pohtineensa, 
"miksi minusta, kauhajokelaisen 
pienviljelijä- ja jalasjärveläisen 
pikkukauppiaskodin kasvatista 
ja parikymppisestä valtiotieteen 
opiskelijasta, tuli sodanjälkeises
sä Suomessa jäsenkirjademari. 
Sosialidemokratiaan eivät viitan
neet lapsuuteni viritykset. Pikem
minkin niiden piti ohjata minua 
sinivihreyteen, kokoomuslaisek
si tai maalaisliittolaiseksi. Kerto
mukseni on näin ollen porvari- 
tieltä suistumiseni selitystä.” 

Näinhän olisi eteläpohjalaisel

le pojalle ja nuorukaiselle voi
nut todellakin käydä. Vanhempi
en taloudelliset huolet piirtyivät 
kuitenkin pojan mieleen. Koulu- 
kauppalassa Seinäjoella saattoi 
jo nähdä työväenliikkeenkin piir
teitä. Kommunismi ei houkutel
lut, siihen vaikutti ennen kaikkea 
talvisodan syttyminen. Varhainen 
armeijakokemus oli karmaiseva 
ja vaikutti suuresti elämänkatso
muksen syntyyn. Ensimmäisten 
lehtityön kokemusten jälkeen tu
lo Helsinkiin opiskelemaan kyp
sytti sitten ratkaisuihin. Sakari 
Kiuruun vetosi ja vaikutti erityi
sesti ns. asevelisosialistien toi
minta, jonka hän katsoi voivan 
vastustaa kommunismin vyöryä, 
jolle silloisissa ajoissa oli muutoin 
suotuisat edellytykset.

Vuoden I948eduskuntavaaleis- 
sa Sakari Kiuru äänesti sosialide
mokraatteja. Seuraavan vuoden 
alussa hän liittyi Akateemisen 
sos. dem. yhdistyksen jäseneksi. 
Ratkaisu oli tehty.

Hyvää koulutusta sos. dem. 
työväenliikkeeseen antoi "ilta- 
huutajana” työskentely Työväen 
Sanomalehtien Tietotoimistossa 
TSTssa. Se tarkoitti sananmu
kaisesti puhelimitse miltei huu
tamalla tapahtunutta uutisten vä
littämistä vastaanottavien lehtien 
parlografeille, joista ne edelleen 
purettiin lehtiin painettaviksi. 
Työtoverinaan hänellä oli mm. 
Kalevi Sorsa. Sakariin ja Kaleviin 
tutustuin juuri tässä iltahuuto- 
vaiheessa.

Jo vuonna 1951 Sakari Kiuru 
valittiin TSL:n opintosihteerik
si ja siitä hänen työuransa varsi
naisesti alkoi. Viiden vuoden ku
luttua tuli siirtyminen Pohjolan 
opiston ensimmäiseksi rehtorik
si, sieltä paluu pääkaupunkiseu
dulle, nyt osuustoimintaliikkeen 
palvelukseen. Ensin KK:n valis- 
tusosaston päälliköksi, sitten E-

instituutin rehtoriksi ja lopulta 
KK:n kakkosjohtajaksi.

Vuonna 1974 tapahtui mer
kittävä alan vaihto. Sakari Kiuru 
valittiin TV  I :n johtajaksi ja sen 
päätteeksi kahdesti Yleisradion 
pääjohtajaksi. Voidaan todeta, et
tä Sakari Kiurun lyhyet askeleet 
omassa työelämässä olivat tosi
asiassa melkoisia harppauksia.

Yhteiskunnallisesti hänen vuo
tensa kansallisen yleisradiotoi
minnan korkeimmalla paikalla 
olivat ja ovat tietysti kaikin osin 
merkittäviä. Sakari Kiurusta ei 
tullut Eino S. Revon kaltaista ja 
hän poikkesi myös edeltäjästään 
Erkki Raatikaisesta. Hän ei ollut 
joka päivä julkisuudessa, mutta 
hän teki joka päivä täysiä työpäi
viä. Hän peräänkuulutti empatiaa, 
jolla hän saavutti myös hieman 
pilan sekaista julkisuutta. Empatia 
merkitsi hänelle eläytymistä ih
misten arkielämään ja heidän ko
kemuksiinsa. Kalevi Sorsan pidet
tyä vuonna 1984 tunnetun info- 
kratia-puheensa pääjohtaja Kiuru 
puolusti työntekijöitään, elettiin 
pienen kriisinkin tunnelmissa.

Palaan kuitenkin työväenliik
keeseen, sosialidemokratiaan ja 
tuohon puolipoliittiseen toimin
taan.

Sakari Kiuru ei ole ollut SDP:n 
korkeimmissa työtehtävissä, 
mutta hän on ollut peräti kah
deksassa puoluekokouksessa jä
senistön valitsemana edustajana 
ylimmissä päätäntävallan kokouk
sissa. Siellä hän on ollut monien 
tärkeiden valiokuntien jäsene
nä, useimmiten puheenjohtajana. 
Hän on ilmaissut selkeästi omia 
kannanottojaan, tehnyt valintoja 
sekä myötä- että vastakarvaan. 
Hän ei ole ollut asioiden kärjistä- 
jä, mutta ei ole ollut virtojenkaan 
viemänä.

Itse pidän hänen työtään ja 
toimintaansa Työväen Sivistys
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liitossa hyvin keskeisenä. Sakari 
Kiuru toimi opintosihteerikau- 
tensa jälkeen TSLn  toimikunnan 
eli hallituksen jäsenenä ja vuon
na 1967 alkaneen kymmenvuo
tiskauden liiton puheenjohtaja
na. Omasta runsaan kymmenen

vuoden ajasta liiton pääsihteeri
nä suurin osa liittyy juuri Saka
ri Kiurun puheenjohtajavuosiin. 
Niinä vuosina opin näkemään 
sen tunnollisuuden, joka työ- tai 
luottamustehtävien hoitamisessa 
oli hänelle ominaista ja joka ilme

nee ikään kuin punaisena lanka
na myös hänen tässä nyt ilmesty
neessä tuoreimmassa kirjassaan.

OLAVI HURRI

Stenroos, Leila: Osasto 43. Sa
ta vuotta porilaisen rakennus- 
työväen historiaa. Pori 2001

Parjanen, Kyösti - Tiainen, 
Jaakko: Jo nouskaa köyhät toi' 
mintaan. Hämeenlinnan me
tallityöväen ammattiosasto 
100 vuotta.Turenki 2003

Satavuotiaita 
ammattiosastoja

Satavuotiaita ammattiosastoja al
kaa Suomessa olla huomattava 
määrä, ja niistä virkeimmät ovat 
huolehtineet historiansa kirjoit
tamisesta jälkipolville, tehneet 
siis merkittävän kulttuuriteon. 
Ammattiosastot 43 -  Porissa ra
kennustyöläiset ja Hämeenlinnas
sa metallityöläiset -  ovat toimi
neet näin, ja tuloksena kummalla
kin on parisataasivuiset näyttävät 
ja laajasti kuvitetut kirjat. Tietä 
oli aikaisempina vuosikymme
ninä tasoitettu suppeammilla 
historiikeilla. Ammattiosastojen 
vastuunalaisten laajakatseisuus ja 
osastojen toiminnan vakiintunei
suus ovat keskeisiä tekijöitä his
toriaprojektien käynnistymises
sä. Osastojen resurssien tasoa 
kuvaa, että molemmat osastot 
ovat hankkineet kesäpaikan jä
senistönsä käyttöön, ja osastoilla 
on myös kotikaupungissaan oma 
toimitila. Molempien suuruuden 
hetket ajoittuivat 1970-luvun al
kupuolelle, jolloin enimmillään 
rakennusammattiosastossa oli 
noin 2 200 jäsentä, metalliam- 
mattiosastossa noin I 500. Sa
moin molemmat ammattiosastot 
ovat eläneet suuruuden hetken
sä muun työväenliikkeen myötä: 
vuosi 1917, välittömästi sotien 
jälkeiset vuodet, 1960-luvun lo
pulta alkanut nousu.

Poria on rakennettu
Porin rakentajien historian kir
joittanut Leila Stenroos aloittaa 
kirjan yhdeksän päälukua puolen 
sivun yhteenvedolla seuraavasta 
tekstistä. Tämä on tehty olennai
seen keskittyen ja onnistuneesti.

Stenroosin teksti on hyvää 
ja niin vauhdikasta kuin järjestö- 
historiassa -  joka isolta osin on 
asioiden jahkailua ja kokoustoi
mintaa -  voi olla. Stenroos kir
joittaa preesensissä, vieden luki
jan näin kuvattavaan aikakauteen 
tarkkailemaan sitä "sisältä” käsin, 
samaan tyyliin kuin Englund Pul
tava- ja Ylikangas Tie Tampereel
le -kirjassaan. Stenroosin jänne 
kestää hyvin kirjan loppupuolel
le asti.

Rakennusliiton osasto 43 oli 
jo ennen kirjoittajan löytymis
tä aloittanut historiaprojektinsa 
osaston aktiiveista koostunee
na kymmenhenkisenä historia- 
työryhmänä ”gräv där du stär” 
-idealla (kaiva missä seisot, so. 
tutki omaa historiaasi). Työtapa 
on työläs, mutta onnistuessaan 
antoisa. Nyt positiivinen jälki nä
kyy siinä, että aineiston aukko
ja joillakin ajanjaksoilla on voitu 
"korvata” sitäkin monipuolisem
malla kuvauksella ajanjaksoista, 
joilta lähteitä on. Ryhmä kokosi 
aineistoa ja kuvia, haastatteli ak
tiiveja menneiltä vuosikymme
niltä ja kommentoi kirjoittajan 
tekstejä. Tästä työstä voi onni
tella koko ammattiosastoa ja 
sen viisasta ja käytännönläheistä
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otetta nykyiseen ja menneeseen 
toimintaansa.

Osasto 43:n historiassa valta
kunnallinen ja paikallinen kulke
vat käsi kädessä. Suuret käänteet, 
keskeiset kamppailut ja saavutuk
set on laitettu isompiin yhteyksiin
sä. Kun itse rakentaminen on aina 
paikallista, on sekä tekstissä että 
kuvituksessa osansa saaneet alu
een suuret rakennushankkeet ja 
niillä käydyt työehtokamppailut.

Dokumentointi on riittävän 
täsmällistä, ja lähteitä käytetty 
riittävän monipuolisesti.

Kuvitus tukee tekstiä ja antaa 
kuvan sekä työnteosta eri aika
kausina, ammattiyhdistystoimin
nasta, kamppailuista ja myös va
paa-ajasta.

Porilaisia rakentajia ja kirjoit
tajana ollutta Leila Stenroosia on 
syytä onnitella hyvästä ammatti- 
osastohistoriasta, yhdestä par
haista rakennusalalla.

Raudanvääntöä
Häm eenlinnassa
Myös nykyisin liiton rekisterissä 
numerolla 43 toimii Hämeenlin-

Työväen yhdistys' 
toimintaa ja 
historiikkeja

Suomi kuuluu paikallishistori
an luvattuihin maihin. Vuosikym
menten saatossa on kirjoitettu 
sellainen määrä kaikenkarvaisia 
pitäjänhistorioita, että joka nie
mi, notko ja saarelma alkaa koh
ta löytyä kansien välistä. Ja hyvä 
niin.

Erilaiset yhdistyshistoriikit 
ovat toinen suosittu tapa lähes
tyä paikallistason menneisyyttä.

nan metallityöväen ammattiosas
to, jonka satavuotishistorian poh
jatyön on tehnyt työllistämistuel
la Kyösti Parjanen ja tekstiasua 
muokannut ja taustoitusta laajen
tanut Jaakko Tiainen.

Hämeenlinna kasvoi metalli- 
teollisuuspaikkakuntana Suomen 
teollistumisen tahdissa, voimak
kaammin 1960-luvulta lähtien. 
Valtio-omisteinen pellonraivaus- 
kalusto-, kuljetusneuvo- ja erityi
sesti terästeollisuus ovat työllistä
neet kaupungin metalliväkeä, sa
moin suurten monialakonserni- 
en, kuten Koneen tuotantolai
tokset.

Hämeenlinnan osaston aineis
to on säilynyt hyvin, sekä pöytä
kirja- että tiliaineisto. Jälkimmäi
nen on tavanomaista tarkemmin 
esillä osaston vaiheita eri aika
kausilla kuvattaessa. Ammatti
osaston toimintaa kuvataan sen 
kaikilla alueilla: osaston mukana
oloa valtakunnallisissa työtaiste
luissa - muita ei juuri ollutkaan 
vahvasti "liiton linjoilla” olevassa 
osastossa - kokoustoimintaa, va- 
paa-aikaa, opintotoimintaa; nuo-

Ambitiotaso on niissä vaihdellut 
täysipainoisesta tutkimuksesta 
hajanaiseen kokoelmaan muis
teluksia, mutta esityksillä on yh
tä kaikki sijansa kunnioituksena 
mukana olleille ja tallenteena jäl
kipolville. Parhaimmillaan ne pal
velevat vielä pitkään historiantut
kimusta lähdeaineistona, jossa on 
tuotu esiin näkökulmaa alhaalta 
ruohonjuuritasolta.

Lähtökohdiltaan A rto  Neva
lan teos varkautelaisesta työvä- 
enjärjestötoiminnasta sijoittuu 
keskimääräistä reilusti kunnian
himoisempien yhdistyshistorioi- 
den luokkaan. Se ei kuitenkaan

riso-, nais- ja huvitoimintaa. Ku
vitus on runsasta ja kuvaa sekä 
työtä että järjestötoimintaa.

Parjasen ja Tiaisen kirjan 
elämänläheisintä osaa on loppu
puolen työpaikkatoimintaa ku
vaava jakso, jossa ollaan ammat
tiosaston työhuonekuntien ar
jessa. Työpaikan työehtosopimus- 
valvonta, luottamusmiestoiminta 
ja työntekijöiden yhteistoiminta 
vaikkapa solidaarisuustyössä tu
lee hyvin esiin.

Molemmilla kirjoilla on aseman
sa työväen- ja paikallishistori
assa. Jos ammattiyhdistysliike ei 
omin ponnistuksinsa kirjoita his
toriaansa, se jää kirjoittamatta. 
Myös tämä tosiasia nostaa näi
denkin ammattiosastohistorioi- 
den arvoa.

JYRKI HELIN

tavoittele paikkaa siinä eliitissä, 
jossa avataan ja haastetaan mik- 
rohistoriallisella otteella yleisem
piä tulkintoja yhteiskunnan kehi
tyskuluista.

Nevala luo katsauksia Suomen 
työväenliikkeen vaiheisiin, mut
ta tyytyy etupäässä toteamaan, 
kuinka Varkauden tilanne vastasi 
valtakunnallista tasoa. Vaikka ky
se oli sinänsä poikkeuksellisesta 
teollisuuspaikkakunnasta Savon 
sydänmailla, suuret linjat kulke
vat paljolti samoja ratoja kuin 
muuallakin.

Varkautelaisten työläisten ta
rinaa on ollut hyvä kirjoittaa sil
le vankalle pohjalle, jonka Hannu
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VUOSISATA VARKAUTELAISTA 
TTÖVAENJÄRJESTÖTOIMINTAA

Arto Nevala:Agitatsioonia, 
vaikuttamista ja yhteistyötä. 
Vuosisata varkautelaista työ- 
väenjärjestötoimintaa. Jyväs
kylä 2003. (320 s.)

Soikkanen on luonut Varkauden 
historiassaan ( 1963) sekä tietysti 
useissa suomalaista sosialismia ja 
sosiaalidemokratiaa kartoittavis
sa klassikoissaan. Sotien väliseltä 
ajalta Nevala on voinut nojautua 
myös Jouko Kokkosen ( 19 9 1) ja 
Päivi Nyyssösen (1996) pro gra
du -töihin.

Sen sijaan täytyy ihmetellä, et
tä ammattitutkija voi yhä kirjoit
taa esimerkiksi työväenliikkeen 
1920-luvusta ilman viittauksia 
Pauli Kettuseen, jonka tuotan
to loistaa muutenkin lähdeluet
telossa poissaolollaan. Painavan 
tutkimuskirjallisuuden käyttö on 
jäänyt kaikkiaan ohuen puolei
seksi, lähinnä Soikkasen varaan.

Viitteessä pyydetään "katso
maan” Tauno Saarelan väitöskir
jaa (1996) työväenliikkeen ha
jaantumisesta sisällissodan jäl
keen, mutta sen pohjalta ei tehdä 
kysymyksiä niistä näkemyksistä, 
jotka ohjasivat Varkauden vasem
mistoakin eri leireihin. Myös ver
tailu toisiin paikkakuntiin, vaikka
pa Kimmo Rentolan Karkkilaan 
(1992), olisi voinut rikastaa tul
kinnallista tasoa.

Mutta tyydytään siihen mi
tä saadaan, eikä se suinkaan ole 
vähän. Nevala antaa muistutuk
sen siitä, mitä työläisten elämä 
oli patruunavallan alla. Aja sii
nä sitten asiaasi, kun lakkoilusta 
uhkaa paitsi työpaikan menetys 
myös perheelle häätö tehtaan 
asunnosta.

Toisen maailmansodan jälkei
nen nousu johti työväenliikkeen 
yliorganisoitumiseen, ja varsinkin 
sen vasen laita tukahtui moniker
roksiseen järjestörakenteeseen. 
Vuonna 1957 Varkaudessa toi
mi peräti 25 kommunistista tai 
kansandemokraattista järjestöä 
alaosastoineen ja jaostoineen, jo
ten aktiivit tarvitsivat todella si
tä kuuluisaa "rautaista takalistoa”

selvitäkseen kaikista kokouksista.
Vasemmistopuolueiden ky

vyttömyys yhteistyöhön mer
kitsi esimerkiksi rinnakkaisten 
ammattiosastojen perustamista. 
Ja kun sosiaalidemokraatit vie
lä päätyivät hajaannukseen, niin 
palkkatyöläisten etuja valvottiin 
Varkaudessa 1960-luvun alussa 
jo kolmessa leirissä.

Onneksi oli laajat laarit mis
tä ammentaa. Vaalikannatuksella 
mitattuna Varkaus on ollut poik
keuksellisen vasemmistovetoi- 
nen paikkakunta, vaikka Nevalan 
esityksen perusteella se ei ole 
erityisemmin näkynyt harjoite
tussa politiikassa. Annettavaa on 
riittänyt valtakunnanpolitiikkaan
kin sekä kansanedustajiksi (Hugo 
Manninen, Jorma Rantala, Osmo 
Vepsäläinen, Jorma Vokkolainen) 
että aina ministerinpaikoille asti 
(Onni Hiltunen, Kari Rajamäki).

Varkauden tehtaalaisten lakko oli 
Töölönkin työläisten asialistal
la heti kohta sen jälkeen kun he 
kesällä 1903 olivat saaneet oman 
yhdistyksen perustetuksi. Sen sa
tavuotista taivalta kartoittava his
toriikki ei kerro tarkemmin, mitä 
olivat ne "aatteelliset käytännön 
toimet” , joilla tovereita Savossa 
tuettiin. Sen sijaan pyykkäri Man
di Leinolle lainattiin sata markkaa 
selvää rahaa lahjakkaan poikansa 
koulukuluihin.

Parempiakin sijoituksia on 
tehty, joku voisi väittää painotta
en näkökulmaa, jossa Yrjö  Leino 
vuosien 1945-48 sisäministerinä 
ei nauti erityisempää arvostusta. 
Toisaalta se on hyvä symboli siitä, 
kuinka turhaa sosiaalidemokraat
tien ja vasemmistoliiton tai kom
munistien on kinata niin sanotun 
vanhan työväenliikkeen perin
nöstä. Kyllä se kuuluu niille kaikil
le, kullekin tavallaan.

Ehkä kiinnostavin osuus töö
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löläisten hieman sekavahkoa 
muistelusten kokoelmaa on Mik
ko Myllerin kuvaus 1970-luvusta, 
jolloin yhdistys koki uuden tule
misen maisterisosialistien vetä
mänä punaisena puuhakeskukse- 
na. Toimintaa riitti urheiluseura 
Säkenien puhekuorosta lukuisiin 
opintokerhoihin, joissa pereh
dyttiin muun muassa sosialismin 
teoriaan marxilaisten perusteos
ten johdattelemana.

Juhliakin osattiin, vuonna 1974 
ei vähempää kuin Finlandia-talol- 
la. Osanotto ei ollut yhtä run
sasta kolme vuotta myöhemmin 
Neuvostoliiton kulttuuri- ja tie
dekeskuksessa, missä yhdistys 
järjesti Suomen itsenäisyyden ja 
Lokakuun vallankumouksen 60- 
vuotisjuhlan yhdessä paikan isän
tien kanssa.

Sosiaalidemokraattien Helsin
gin piirissä Töölön yhdistys ku
lutti voimansa vasemman siiven 
junttaus- ja kenttätyössä, jotka 
poikivat puolueessa paremmin
kin häirikön leiman kuin poliit
tista vaikutusvaltaa. Sittemmin on 
tullut jälkimmäistäkin: töölöläiset 
ovat olleet tukemassa sellaisten 
suuruuksien uraa kuin Tarja Ha
lonen, Kaarina Suonio ja Erkki 
Tuomioja, joka 1990-luvun alussa 
liittyi yhdistyksen jäseneksikin.

Aikojen muutosta kuvaa se, 
että vasemmistolaisena profiloi
tuneen yhdistyksen myöhempiin 
huippuhetkiin kuuluu Ahtisaari- 
ilmiö, jota monet jäsenistä tuntu
vat muistavan vahvana kokemuk
sena. Ja tulevaisuuskin näyttää lu- 
paavalta. Historiikkiin sisältyvät 
viime vuosien puheenjohtajien 
katsaukset antavat kuvan nuo
rekkaasta ja vetovoimaisesta pe
rusjärjestöstä, jollaisia 2000-lu- 
vun SDP tulee varmasti tarvitse
maan toiminnan tukipilareina. 
Samaan aikaan kuin pääkaupun
gissa koettiin 1970-luvun ylipoli-

tisoitumisen aalto, Porvoon maa
laiskunnassa oli hiljaista. Suomen
kylän työväenyhdistyksen toimin
ta oli käytännössä olematonta lä
hes parikymmentä vuotta, kun
nes sitä ryhdyttiin elvyttämään 
1980-luvun alussa. Tuloksena on 
ollut Viron avustustoimintaa ja 
virkistävää retkeilyä sekä Anssi 
Lamposen kirjoittama historiikki 
yhdistyksen vaiheista.

Kiihkeiden poliittisten tais
telujen sijaan pienen maaseutu- 
paikkakunnan työväenyhdistyk
sessä piirtyy kuva omaehtoises
ta sivistysliikkeestä, joka kytkey
tyi eri tavoin lähinnä oman talon 
ympärille. Siellä kokoonnuttiin, si
tä korjattiin, ja se muodosti toi
minnan taloudellisen perustan - 
sekä huolen.

Suomenkylän kirjasessa ilah
duttaa sen runsas ja huolella teh
ty kuvitus, jossa on mukana myös 
kopioita alkuperäisistä asiakir
joista. Historiaansa kirjoittavissa 
yhdistyksissä tulisi yleisesti kiin
nittää suurempaa huomiota tait
toon, johon nykyaikainen tek
niikka antaa suhteellisen vaivat
tomasti monipuolisia mahdolli
suuksia.

Kun asioiden selvittelyssä on 
nähty paljon vaivaa, voimia pitäi
si varata myös viimeistelyyn niin, 
että tulokset saavat arvoisensa 
esillepanon ja lukija viihtyy histo
riikin parissa. Se kannattaa.

MIKKO MAJANDER

.nfmamsn

TainaTaskila-Äbrandt (toim.): 
Töölön Sosialidemokraatti
nen Yhdistys ry. 1903-2003. 
Muistoja ja historiaa. (59 s.)

SUOMENKYLÄN *

Anssi Lamponen: Suomen
kylän Työväenyhdistyksen 
90 vuotta. (63 s.)
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Lukijakirje

Muutama sana Kullervo 
Mannerin isästä

Kiitokset Aimo Minkkisen artikkelista 
"Kullervo Mannerin kohtalo paljastui" 

(Työväentutkimus 2003). Pienenä lisäyksenä 
Mannerin kotitaustasta seuraavaa.

Artikkeli kertoo, että Kullervo Manner 
(1880-1936) oli papin poika Vampulasta. Mai
nittu pappi oli kirkkoherra Gustaf Manner, 
syntynyt 18.2.1849 Pirkanmaalla Ruovedellä, 
ylioppilas 1873, vihitty papiksi 9.10.1879, suo
rittanut vakinaista virkaa varten pastoraalitut
kinnon 15.10.1883. Hän työskenteli vuosina 
1879-1882 ensimmäisessä papinpaikassaan 
ylimääräisenä pappina (vt. kappalainen) Kes
ki-Satakunnassa Kokemäellä. Täällä Kullervo 
Manner syntyi.

Tämän jälkeen Gustaf Manner toimi yli
määräisenä pappina (vt. kirkkoherra) Ahve
nanmaalla Värdössä 1882-1884, ylimääräisenä 
pappina (kirkkoherran virallinen apulainen) 
Etelä-Hämeessä Hausjärvellä 1884-1885, sit
ten ensimmäisessä vakinaisessa virassaan kap
palaisena läntisessä Hämeessä Sääksmäellä 
1885-1886 ja  kirkkoherrana Lounais-Satakun- 
nassa Lapissa 1886-1900.

Tällöin hän, Kullervo Mannerin ollessa kak
sikymmenvuotias, siirtyi kirkkoherran virkaan 
Etelä-Satakuntaan Vampulaan. Siellä värikkää
nä persoonana tunnettu "Ukko Manner” vasta
si seurakunnasta neljän vuosikymmenen ajan. 
Rovastin arvon hän sai vuonna 1913. Gustaf 
Manner kuoli -  kuusi vuotta poikansa Kullervo 
Mannerin kuoleman jälkeen -11.1.1943.

HEIKKI-TAPIO NIEMINEN
teol.tri
Helsinki

Hugo L. Mäkisen arkiston 
järjestäminen aloitettu

Hugo L. Mäkisen 95-vuotissyntymäpäivä- 
jutussa kesällä 2003 Olavi Hurri nimitti Mä
kistä osuvasti elämän löytöretkeilijäksi. Pit

kään toimittajana ja päätoimittajana työskennellyt 
Mäkinen jäi eläkkeelle vuonna 1972 toimittuaan 
vuodesta 1943 OTK:n sihteerinä. OTK:n vuosinaan 
hän muun ohella kirjoitti useita osuusliikkeiden 
historiikkeja. Työnteko ei ole kuitenkaan loppunut, 
edelleen Mäkisellä on vireillä ja työn alla kirjoitus- 
hankkeita.

On ollut ilo tutustua Hugo L. Mäkiseen enem
män viime syksystä lähtien, jolloin aloin hänen 
kotonaan järjestää arkistoa. Toki Hugo L. oli tullut 
tutuksi vuosien mittaan Työväen Arkiston vireänä 
asiakkaana, mutta yhdessä työskentely on tuonut 
esiin todella miellyttävän ja mielenkiintoisen hen
kilön.

Arkistoaineistoa on paljon, joukossa on myös 
erilaisia kokoelmia ja  keräelmiä monista aiheista. 
Valokuvia on runsaasti. Osa aineistosta siirtyy Mä
kisen toivomuksesta mm. Siirtolaisuusinstituuttiin.

Työnteko yhdessä helpottaa huomattavan pal
jon järjestämistyötä. Ja kaiken kukkuraksi saa kuul
la mielenkiintoisia ja hauskoja juttuja!

Elämän löytöretkeilijä Hugo L. Mäkinen jatkaa 
edelleen retkiään!
ULLA TAPIOVAARA-HARPF, Työväen Arkisto
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Lenin-museolle uudet verkkosivut

Lenin-museon internet-sivuilla on kuukausittain 
ollut käyntikertoja yli 50 000 ympäri maailmaa. 

Virtuaalinen museotoiminta on siten varsin var
teenotettavaa. Siksi sivut päätettiin uudistaa ja  pa
rantaa tarjontaa.

Lenin-museon uudet verkkosivut ovat toimineet 
osoitteessa www.lenin.fi huhtikuusta 2004 alkaen. 
Päällimmäisinä tavoitteina sivuston suunnittelussa 
olivat rakenteen selkiyttäminen ja  museon imagoa 
myötäilevän, uuden ilmeen luominen.

Kiittävää palautetta saaneet Kuukauden esine- 
ja Virtuaalinen julistenäyttely -osiot on säilytetty 
entisellään, mutta muutoin sivusto on kokenut lä
hes täydellisen muodonmuutoksen. Museon näyt
telyistä ja  muusta toiminnasta kertovan aineiston 
lisäksi verkkosivuille on lisätty Leninin elämästä 
ja Lenin-kultista kertova osio. Samaa aineistoa on 
aiemmin julkaistu laajemmassa muodossa Lenin- 
museon aineistosta tehdyllä Soviet dada- cd-romil- 
la (WSOY/HiQ Visual oy 1999). Myös museon oma 
historia on saanut tilaa sivuilla. Uutta on myös uu- 
dsia-palsta, josta voi lukea kiintoisia pikku-uutisia 
meiltä ja  maailmalta Leniniin liittyen.

Mielenkiintoinen uusi kokeilu on interaktiivi
nen verkkonäyttely nimeltään Matkamuisto, joka 
syntyy ja  laajenee sivujen käyttäjien aktiivisuuden 
myötä. Turistimatkat Neuvostoliittoon alkoivat jo 
60-luvulla ja  kasvoivat massaturismiksi 1970-80-

luvulla. Matkamuisto-näyttelyn tarkoituksena on 
tallentaa tätä osaa suomalaista kulttuurihistoriaa. 
Kasvaessaan näyttely kertoo maailmasta, jota ei 
enää ole kuin valokuvissa, esineissä tai muistois
sa. Näyttelyyn osallistuminen tapahtuu yksinker
taisesti sähköpostin avulla: oma muisto kirjoite
taan lomakkeelle ja mukaan voi halutessaan liittää 
myös valokuvan. Lähetä-käskyllä oma muisto liit
tyy osaksi näyttelyä.

Lenin-museon sivuja aiotaan jatkossakin kehit
tää. Sivusto tulee täydentymään myöhemmin mm. 
Neuvostoliitto-osiolla ja verkkokauppa tulee uudis
tumaan.

Tarkoituksena on laajentaa myös englanninkie
listen sivujen tarjontaa ja  kääntää sivuja osittain 
myös venäjäksi.

Internet-sivujen toteuttamiseen saatiin opetus
ministeriöltä avustus.

Uusitun sivuston suunnittelusta ja toteutukses
ta on vastannut HiQ visual oy (www.hiq.fi).
AIM O MINKKINEN 
museon johtaja

Museon yhteystiedot:
Lenin-museo Hämeenpuisto 28
www.lenin fi 33200 Tampere
Lenin@sci.fi 03-2768100
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Työläisrunoilija ja matkaposteljooni Kössi Ahmala

Viipuri 28/4 -18. R akas M aikkini! Kirjoitan tätä  
tykkien pau kku essa  j o  useita vu orokausia Viipu
rissa. N äyttää siltä, että täm än  p aikan  koh talo  tu
lee nopeasti ratkaistuksi. Ei o le  toivoa linnoituksen  
kestäm isestä p item m älle . M itä sitten seuraa, s itä 
hän  ei etukäteen  osaa  sanoa. -  Sinua m in ä nyt eh 
k ä  ku olem aan  m ennessän i ka ikesta  ku m ppan u u 
destasi hellin  m ielin  siunaan.

Matkaposteljooni ja  työläisrunoilija Kössi Ah
mala ammuttiin yhdessä muiden punaisten pos
tivirkailijoiden kanssa Viipurin postitalon pihalla 
seuraavana päivänä 29. huhtikuuta 1918.

-  K äsikirjoituksian i, jo tk a  nyt ovat m ukanani, 
on m inun h iem an  surku. Koetan sa ad a  ne talteen.

Myöhemmin Ahmalan viimeinen kirje ja  pisti
men lävistämä lompakko sisältöineen kulkeutui 
omaisille Helsinkiin. Näitä asiakirjoja ja  Ahmalan 
säilyneitä käsikirjoituksia säilytetään Kansan Ar
kistossa. Ne valottavat 1889 Lumijoella syntyneen 
Ahmalan kiintoisaa henkilökuvaa. Kössi Ahmalan 
kaksi tärkeintä mielenkiinnon kohdetta olivat työ
väenliike ja  runous. Ahmala ehti lyhyenä elinai
kanaan julkaista runojaan ja  proosakirjoituksiaan 
vain sanomalehdissä ja  aikakausjulkaisuissa. Vuon
na 1920 Suomen Sos.Dem. Nuorisoliiton toimikun
ta julkaisi Ahmalan satiiri- ja kertomuskokoelman 
Hirsipuita.

Kössi Ahmalan henkilöarkiston käsikirjoitukset:
-1 4  kertomusten ja  suorasanaisten 
tekstien käsikirjoitusta
- 2 runoteosten käsikirjoitusta. Syksyn ru
noja 48 sivua ja  Lauluja menneiltä ajoilta 
32 sivua.
- 4 päiväkirjanomaista runovihkoa
- 19 arkkia erillisiä runoja

Työläisrunoilija Kössi Ahmala vuonna 1915 visiitti- 
kortti kuvassa. Kansan Arkisto.



Anna Wiik tuli takaisin taloon

Pieni katkelma Anna Wiikin elämänpolulta saa
pui Kansan Arkistoon hänen ystäviensä Aili ja 

Georg Backlundin jäämistön mukana Närpiöstä. 
Otimme sen iloiten vastaan, sillä Anna on ollut ai
na läsnä arkisessa työssämme, vaikka emme kos
kaan ole voineetkaan tavata häntä. Tunnemme 
kuitenkin hyvin konkreettisesti jatkavamme hä
nen aloittamallaan saralla. Hänen käsialansa on 
meille -  Kansan Arkiston työyhteisölle -  tuttu niin 
ensimmäisistä vastaanottoluetteloista, kirjojen ja  
asiakirjojen signumeista kuin Annan "testamentis
ta arkiston kauniille Annille”.

Anna Wiik (1891-1964) toimi arkistonhoitajana 
Työväen Arkistossa vuosina 1918-1941 ja  Kansan 
Arkistossa vuosina 1946-1948. Anna oli työläisko
din tytär, liittyi jo nuorena työväenliikkeeseen ja  lu
ki ylioppilaaksi aikuisella iällä. Hän oli vangittuna 
Katajanokan vankilassa keväästä syksyyn vuonna 
1918. Hän toimi aktiivisesti Suomen ruotsalaisessa 
työväenliitossa, erityisesti valistus- ja  sivistysteh
tävissä. Hän avioitui kansanedustaja K. H.Wiikin 
kanssa vuonna 1925.

Kansan Arkistoon nyt luovutettu Anna Wiikin 
aineisto sisältää päiväkirjat vuosilta 1940-1946 
ja  1947 sekä käsikirjoituksia, muistiinpanoja ja  
yhteiskunnalliseen toimintaan liittyviä asiakirjoja. 
Mielenkiintoinen pieni henkilöarkisto on nyt tutki
joiden käytettävissä. *)

Päiväkirjat ovat Annan elämän hyvin raskail
ta vuosilta. Hänen miehensä erotettiin sos.dem. 
puolueesta syksylläl940, ja  myös Anna jätti puo
lueen jakaikki järjestötehtävänsä. Keväällä 1941 An
na joutui erotetuksi Työväen Arkistosta ja  elokuus
sa Karl Wiik pidätettiin pariskunnan viettäessä ke
sälomaa Munsalassa. Wiikin terveys heikentyi pit
kien vankilavuosien aikana ja  hän kuoli kesäkuussa 
1946 vasta 63-vuotiaana.

Anna Wiik pohtii päiväkirjoissaan syvällisesti 
maailmankatsomustaan, elämäntehtäviään ja  vas
tuutaan omantunnon kysymyksissä. Hän kirjoit
taa arkipäivän huolistaan, miten hänen miehensä 
terveys kestää nälän ja  vankilan kurjat olot. Hän 
tilittää tuntojaan, miten Työväen Arkiston yhdelle 
ihmiselle mittaamattoman suuret tehtävät veivät 
hänen voimansa vuosikymmenien ajan ja  työnsi
vät hänen haaveilemansa opinnot tieltään "Jagger 
m ig inte” on hänen tunnuslauseensa. Eikä hän luo
vuta, vaan tarttuu sotavuosien jälkeen uuden arkis
ton luomiseen ja  innostaa arkistotyöhön vielä yh
den sukupolven. "Det var väl ocksä d et som  var den  
innersta hem ligheten m ed  Anna Wiik, att hon  ägde  
en sä m ärklig  fö rm ä g a  a tt vitalisera an d ra” (Anna 
Bondestam, 3.11.1964, Svenska Demokraten).

*) Karl.H. Wiikin ja Anna Wiikin laaja perhearkisto on 
Kansallisarkistossa. Työväen Arkistossa on pienehkö 
Anna Wiik -kokoelma.
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Kalevi Sorsan 
Työväenliik
keen kirjaston 
kokoelmaan  
lahjoittamis
sa kirjoissa 
on Kimmo 
Kaivannon 
suunnitte
lema ex 
libris.

Kalevi Sorsan 
henkilöbibliografia

Työväenliikkeen kirjastossa aloitettiin joulukuus
sa 2003 pääministeri Kalevi Sorsan henkilöbib

liografian suunnittelutyö. Bibliografia kootaan Sor
san kirjallisesta tuotannosta eli erillisteoksista, ar
tikkeleista, puheista sekä valikoiden myös tärkeim
pien päivä- ja  aikakauslehtien haastatteluista.

Bibliografia toteutetaan Linnea2-konsortioon 
kuuluvassa kotimaisessa artikkeliviitetietokanta 
ARTOssa fhttp: / / arto.linneanet.fi). Bibliografialle 
suunnitellaan oma käyttöliittymä ARTOon.

Bibliografiatyössä aiotaan edetä vaiheittain: 
ensimmäisessä vaiheessa bibliografiaan kootaan 
Sorsan erillisteos- ja  artikkelituotanto. Toinen vai
he käsittää julkaistut puheet, eduskunta- ja  puo- 
luekokousaineistot, televisio- ja radiopuheet sekä 
Sorsaa käsittelevät aineistot.

Viimeiseen vaiheeseen kuuluu aineiston mah
dollinen digitointi sekä painetun bibliografian ju l
kaiseminen. Bibliografiatyö kytkeytyy Kalevi Sorsan 
henkilöarkiston järjestämiseen Työväen Arkistossa, 
joten bibliografiatyö etenee arkiston järjestämisen 
myötä. Bibliografia on tällä hetkellä käytettävissä 
osana ARTO-tietokantaa, ja  aineisto karttuu koko 
ajan.

Bibliografiatyötä ohjaa työryhmä, johon kuulu
vat edustajat Helsingin yliopiston kirjastosta - Suo
men kansalliskirjastosta, Eduskunnan kirjastosta, 
Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan 
kirjastosta, Työväenliikkeen kirjastosta.

Bibliografiaprojektin vetäjänä toimii dosentti 
Marjaliisa Hentilä Työväen Arkistosta.
HARRI AHONEN 
kirjastonhoitaja

Työväentutkimus-lehden
Lukijamatka Tampereelle
Työväen keskusmuseoon 
lauantaina 16.10.2004

Lähde mukaan viettämään mukava päivä Tam
pereella!

Lähtö Helsingistä tilausajobussilla klo 10.00 
Työväenliikkeen kirjaston edustalta (Paasivuo
renkatu 5).

Ohjelmassa tutustuminen Työväen keskus
museoon sekä Finlaysonin historialliseen 
tehdasalueeseen, kahvit, lounas, olutmaistiai- 
set sekä vapaata aikaa esim. ostoksiin.

A lustava a ikatau lu

klo 12.00
Tervetuloa Työväen keskusmuseoon
12.00-14.00
Tulokahvit ja opastettu kierros Työväen kes
kusmuseossa, tutustuminen uusiin näyttelyi
hin Tavallisen erikoinen Tampere, Sylvi ja Veik
ko Tampereen Työväen Teatterin legendat, se
kä SOK 100 vuotta
14.00-15.00 Lounas
15.00-16.00
Opastettu kierros Finlaysonin alueella
16.00-17.00
Vapaata aikaa esim. ostoksiin tai alueen muis
sa museoissa käymiseen (esim. Mediamuseo 
Rupriikki sekä Vakoilumuseo)
17.00-18.00
Olutmaistijaiset Panimoravintola Plevnassa
(3x2,5  dl)

Varaa paikkasi Työväen keskusmuseosta Min
na Karhunsaarelta p. 03-2538 865, minna. 
karhunsaari@tkm.fi. Ilmoittautumiset syys
kuun loppuun mennessä.

Myös muilla paikkakunnilla asuvat voivat 
osallistua ohjelmaan ilman yhteiskuljetusta. Il
moittautuminen myös siinä tapauksessa Min
nalle.

Lisätietoja matkasta saa myös Kirsti Lumia- 
lalta 09-750 429.

Ohjelmapaketin hinta 
29 euroa/hlö + bussikuljetus
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Työväenliikkeen kirjastossa tapahtuu
Työväenliikkeen 
kirjaston suosi
tut kuukausit
taiset puhuja- 
seurat jatkuvat 
taas syksyllä 
2004.

Pertti “Lande" Lindfors, Suonien tiedemaailman le
genda ja kirjan toimittaja Veli-Pekka Leppänen olivat 
unohtumattomat puhujaseuran vieraat.

Toimittaja Hannu Taanila juonsi työväenperinne- 
päivän tapahtuman haastatellen palkittuja työväen- 
tutkijoita dosentti Ulla-Maija Peltosta, filosofian 
lisensiaatti Timo Soukolaa ja filosofian maisteri Kari 
Koskelaa. Kuvassa Hannu Taanila ja Ulla-Maija 
Peltonen.
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Toimittaja Pekka Tarkka kertoi puhujaseurassa Pentti A lh : Työväentutkimus 2003 julkistettiin Tieteiden
Saarikosken maailmasta. talolla ^ a e s t o  ,a kulutus -seminaarissa. Semi

naarin alustajilla ja lehden kirjoittajilla päässään 
trendilakki Työväentutkimus.
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Vasemmalla: Historiantutkija Juha Koskinen esittelee 
kokoamaansa sanomalehdenjakajien 60-vuotisnäyt- 
telyä Työväenliikkeen kirjaston tiloissa.

Alla: Helsingin yliopiston kirjaston Helka-yksikön 
Kirsti Tainio, Ari Ahlqvist ja Katri Tuori toteuttivat 
Työväenliikkeen kirjaston kokoelmakonversion. 
Kirjaston kokoelma on ollut vuoden 2004 alusta 
Helka-tietokannassa. Kirjaston asiakasmäärä on 
kolminkertaistunut.
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Karhulan metallityöväen ammattiosasto lahjoitti kirjastolle Reijo Hämäläisen 
kirjoittaman 100-vuotishistoriikin Karhulan kipinäsinko.

OLLI VEHVILÄINEN

Työväen historian ja tutkimuksen seura 20 vuotta

Työväen historian ja  perinteen tutkimuksen seu
ra perustettiin 20 vuotta sitten. Olin siinä mu

kana, minut valittiin ensimmäiseksi puheenjoh
tajaksi, vaikka minulla ei ollut yhtään mitään m e
riittejä alalla -  ellei sitten meriitiksi lueta sitä, että 
yritin mahdollisuuksien mukaan rohkaista opiskeli
joita, jotka halusivat tehdä opinnäytteensä työväen 
historian alueelta. Sitä pestiä kesti paljon pitem
pään kuin mikä alun perin oli tarkoitus -  kokonais
ta 8 vuotta.

Olen kiitollinen siitä, että saan tässä muistella 
seuran alkuvaiheita ja  niitä ihmisiä, jotka olivat sil
loin mukana.

Seuran perustamisen taustalla oli 1970- ja  1980- 
luvun tutkimustilanne ja  sitä yleisemminldn tuol
loin vallinnut sangen laajapohjainen kiinnostus 
työväen historiaan. Työväenliikkeen historiaa oli 
maassamme toki tutkittu jo  aiemminkin. Silti voi
tiin katsoa, että työväen olot ja  pyrkimykset olivat 
jääneet kansallisessa historiakuvassamme riittä
vää huomiota vaille. Akateemista työväen historian 
tutkimusta siivitti sosiaalihistorian yleinen nousu. 
Helsingin yliopistossa ilmestyi kokonaistulkintaa 
tavoitteleva Suomen työväenliikkeen historia, ja  
Tampereen yliopistossa käynnistyi Tampereen työ
väestön syntyä ja  kansainvälisen työväenliikkeen 
ideologiaa käsitteleviä projekteja. Toisaalta työväen

ja  sen järjestöjen piirissä haluttiin tuntea ja  tutkia 
omia juuria. Työväen muistitietotoimikunta oli al
kanut jo  1960-luvulla tallentaa työväenperinnet
tä. Järjestöt paikkasivat ammattitutkijoita kirjoit
tamaan historiansa. Hannu Soikkasen Kohti kan
sanvaltaa -teoksen ensimmäinen osa ilmestyi 1975, 
ja  samana vuonna Pirjo Ala-Kapee aloitti SAK:n 
historian kirjoittamisen. Ammattiliittojen piiris
sä syntyi opintokerhoja, joissa työläiset itse tutki
vat omaa historiaansa ja  perinnettään. Tuolloises
sa opiskelijapolvessa taas tunnettiin kiinnostusta 
marxilaisuuteen ja  tältä pohjalta tunnettiin työ
väen historia läheiseksi. Tämä haaste nousi eteeni 
kaikissa niissä yliopistoissa, joissa tuolloin toimin -  
yhtä hyvin Helsingissä kuin Joensuussa, mutta var
sinkin Tampereella.

En ole selvillä siitä, milloin ajatus eri ympäris
töissä toimivien ja  erilaisen taustan omaavien tut
kijoiden yhteydenpidon järjestämisestä kohosi 
esille. Joitakin keskusteluja käytiin ainakin Tampe
reella. Kollegani Vilho Hämäläinen oli niissä muka
na, ja  hän otti asian kanssani puheeksi eräällä yh
teisellä automatkalla. Silloin taisin kuulla siitä en
simmäisen kerran. Tuumimme yhdessä, että han
ketta oli syytä viedä eteenpäin.

Hyvin tärkeä oli Väinö Voionmaan Opistol
la toukokuussa 1983 järjestetty seminaari. Kansan
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Lehti teki siitä ison jutun otsikolla "Työväen histo
ria paremmin päivänvaloon”. Siinä oli oikein kau
nis kuvakin. Siinä Veikko Veilahti, Ville Hämäläi
nen ja  minä istuimme opistorakennuksen edus
talla. Aurinko paistoi, ja  me hymyilimme. Leveim- 
min hymyili Veilahti. Lehti kirjoitti: "Tilaisuus oli 
sikäli harvinainen, että professoreiden ja  muiden 
ammattitutkijoiden lisäksi mukana oli paperi-alan 
työntekijöitä. Tutkimustyö ei ole tätä nykyä am
mattilaisten yksinoikeus.” Lehden mukaan luon
nehdin silloista tilannetta sanomalla, että työväen 
historiasta tehdään kyllä paljonkin tutkimusta, 
mutta tutkijat työskentelivät toisistaan eristäyty
neinä. Sanoin, että seminaari oli järjestetty, jo t
ta tutkijat tutustuisivat toisiinsa. Alustuksissa kar
toitettiin työväen historian tutkimusta Suomessa 
yleensä ja  suomalaisen työläisen arkipäivää. Käy
tyä keskustelua lehden toimittaja luonnehti seu
raavasti: "Harrastelijoiden kannalta syntyi semi
naarilla hieman hämmentävä tilanne. Tilaisuuden 
alustuspuheenvuoroissa käytettiin kieltä, jonka 
vain ammattilainen saattoi ymmärtää. Kuitenkin 
oltiin yksimielisiä siitä, että yhteistyö maallikoiden 
ja ammattilaisten välillä on ehdottoman tärkeää.” 
Voionmaalla tuolloin käydyt keskustelut johtivat
kin Seuran perustavan kokouksen pitämiseen seu- 
raavan vuoden tammikuussa.

KESKEISIÄ HENKILÖITÄ SEURAN toiminnan al
kuvaiheessa olivat Veikko Veilahti ja  Jorma Kalela. 
Jorma ei esittelyjä tarvitse. Hän johti silloin Paperi
liiton historiahanketta ja  veti järjestön piirissä toi
mineita tutkivia opintokerhoja. "Jokainen historian 
tutkimuskerho on kapina sitä käsitystä vastaan, et
tä vain ammattilaisilla on oikeus tutkimuksen te
koon”, hän sanoi haastattelijalle. Toimintaa aloitet
taessa merkittävä osa seuran jäsenistä olikin pape
rityöläisiä. Veikko Veilahtea haluaisin tässä vähän 
muistella. Häntä voidaan pitää Seuran syntysano
jen lausujana. Sakari Kiuru on kirjoittanut hänestä 
elämäkerran, jossa luonnehtii Veilahtea keskeisek
si sosialidemokraattien ideologiksi 1950-1970 -lu
vulla - aatteen mieheksi arjen maailmassa. Veilahti 
oli todellakin pohtija ja  laajatietoinen aatekeskus- 
telija, uusien teiden etsijä. Veikko oli väsymätön 
keskustelija ja  innostava opettaja. Hän oli antanut 
tärkeän panoksen työväen sivistysliikkeessä ja  toi
minut pitkään Tampereen työväenopiston rehtori
na. Eläkkeelle hän jäi Tampereen yliopiston järjes- 
töopin lehtorin virasta. Eräs Veilahden suuresti ar
vostamia luottamustehtäviä oli Tampereen Lenin- 
museon johtokunnan puheenjohtajan tehtävä, jota 
hän tarmokkaasti hoiti lähes neljännesvuosisadan.

Niin kuin Sakari Kiurun kirjastakin selviää, Veik
ko oli aivan nuoruudestaan lähtien ollut tavatto

man kiinnostunut historiasta ja  erityisesti työväen 
ja sosialismin historiasta. Eräs hänen kuningasaja
tuksiaan oli sellaisen seuran perustaminen, joka 
tahtoo säilyttää työväestön historiaa ja  perinnettä 
ja  tutkia sitä samalla kunnioittavasti ja  kriittisesti. 
Seuran hallitukseen hän ei enää antanut itseään 
suostutella, vaan jätti sen ikään kuin perinnök
si nuoremmille. Hän kuitenkin osallistui seuran 
sääntöjen laatimiseen. Säännöt lähetettiin sitten 
maistraatista takaisin jonkin muotovirheen vuoksi 
-  ja sekös järjestöopin lehtoria harmitti.

Kaksi muuta työväenliikkeen veteraania seuran 
hallitukseen saatiin. Johannes Koikkalainen, SDP: 
n pitkäaikainen vaikuttaja, tuli mukaan jo  tuos
sa ensimmäisessä seminaarissa. Hän osallistui ak
tiivisesti hallituksen työskentelyyn ja  oli mukana 
kaikissa seminaareissa. Vanhan työväenmiehen 
neuvoista oli paljon tukea, ja  hänen seminaareissa 
käyttämänsä puheenvuorot olivat mieleenpainu
via. Myös Aarne Saarinen oli antanut suostumuk
sensa seuran hallituksen jäsenyyteen. Perustavassa 
kokouksessa esiintyi kuitenkin muutamia puhujia, 
jotka kiihkeästi vastustivat Saarisen valintaa. SKP:n 
sisäinen hajaannus heijastui siten seuran perusta
misvaiheeseen. Saarinen sitten kuitenkin valittiin - 
taisi olla äänestyksen jälkeen. Jo seuraavana vuon
na hän jätti paikkansa käytettäväksi.

Myös seuran ensimmäinen varapuheenjohta
ja  Anna-Maija Nirhamo luopui tehtävästä verrat
tain pian. Hänen tilalleen tuli Lenin-museon Aimo 
Minkkinen, jonka kanssa sitten vedimmekin seuran 
toimintaa usean vuoden ajan. Seuran ensimmäi
seen hallitukseen kuului myös yksi ihan oikea duu
nari ja  yksi porvari. Tuo duunari oli Seppo Lappi, 
paperityöläinen. Hän tutki tamperelaisia paperi
työläisiä, ei vain järjestötoimintaa, vaan myös työ
läisten elämäntapaa ja  kokemuspiiriä työelämän 
ulkopuolella. Lappi oli tavattoman hyvin perehty
nyt tähän aihepiiriin ja  pani useinkin meidät am
mattilaiset kysymyksillään tiukalle. Seppo oli mu
kana Seuran hallituksessa ainakin vuosikymme
nen, varhain sattuneeseen kuolemaansa saakka.

Olavi Anttila oli historian tuntiopettaja yliopis
tolla ja  freelance -historiankirjoittaja. Hän oli teh
nyt pro gradunsa työväenliikkeen historiasta ja  sit
temmin kirjoittanut Lahden sosialidemokraattisen 
työväenyhdistyksen historian. Hän oli lähestynyt 
aihepiiriä myös paikallishistoriallisissa teoksis
saan. Anttila oli keskustapuolueen jäsen, eikä hän 
koskaan lakannut muistuttamasta olevansa ainoa 
porvari seuran hallituksessa. Anttila ensimmäise
nä ehdotti seuran julkaisusarjalle nimen - Väki voi
makas.
SIHTEERIEN PANOS SEURAN toimintaan on tie
tysti ollut aivan ratkaiseva. Se oli varmaan myös
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aika raskas tehtävä, ja  niinä kahdeksana vuotena, 
jotka olin puheenjohtajana, seuralla oli viisi eri sih
teeriä peräjälkeen. Ensimmäinen oli Jouko Jaakko
la, työtoverini Tampereen yliopiston historiatieteen 
laitokselta. Sitten oli laitoksella historiaa opiskellut 
Matti Harjuniemi, joka kuitenkin pian siirtyi Ra
kennusliiton palvelukseen, missä hän on sittem
min edennyt huomattaviin asemiin. Häntä seurasi- 
vat minun puheenjohtajakaudellani Markku Hyrk
känen, Aimo Aitasalo ja Jouko Heikkilä, joista jokai
nen oli tehtävässä pari kolme vuotta. Haluan tässä 
mainita myös Juha Hannikaisen, joka monta vuot
ta toimi apulaissihteerinä ja julkaisujen toimitta
jana. Rahastonhoitajan tehtävä oli epäkiitollinen, 
sillä tulot olivat pieniä ja  talousarvion saaminen 
tasapainoon siitä syystä vaikeata. Tulot koostuivat 
lähinnä jäsenmaksuista ja  julkaisujen myynnistä, 
minkä lisäksi saatiin lahjoituksia muutamilta työ
väenliikettä lähellä olevilta liikelaitoksilta. Tässä 
tehtävässä toimi ensin Tapani Tauriainen Työväen 
Säästöpankista ja hänen jälkeensä Lenin-museon 
Paavo Jokela.

Tällä joukolla pantiin seuran toiminta alkuun 
ja luotiin perinteet: käynnistettiin kaksi julkaisu

sarjaa ja seminaaritoiminta sekä solmittiin suhteet 
alan kansainvälisiin järjestöihin. Tärkeä taustayh
teisö on ollut Työväen Sivistysliitto, jonka avulla 
seminaareja järjestettiin. Voionmaan opistolla jär
jestetyistä kesäseminaareista tuli traditio. Kahdes
sa ensimmäisessä seminaarissa asetettiin seuran 
toiminnan tavoitteet aika pitkäksi ajaksi. Muiste
len erityisesti Pauli Kettusen toivoneen keskuste
lua työväen historian tutkimuksen teoreettisista 
lähtökohdista. Toisaalta koettiin työläisten arkipäi
vän kokemukset tärkeäksi aihepiiriksi. Sittemmin 
seuran jäsenmäärä on tuntuvasti kasvanut - aluksi 
meitä oli vain muutamia kymmeniä, nyt kolmat
ta sataa. On myös tullut uusia toimintamuotoja, 
kuten yliopistoissa tutkielmia tekeville järjestetyt 
vuotuiset seminaarit. Tutkijoiden jälkikasvua aja
tellen ne ovat hyvin tärkeitä.

THPTS on toiminnallaan taannut sen, että työ
väen historian ja  perinteen tutkijan ei meidän 
maassamme todellakaan tarvitse puurtaa työssään 
yksin.

Kirjoittaja on emeritus professori.

NÄYTTELY

Sylvi ja Veikko ---------------------------
-  Tampereen Työväen Teatterin legendat 10.8.-31.12.2004

Työväen keskusmuseon näyttely kertoo vuo
den 2003 lopulla edesmenneiden rakastettujen 

tamperelaisnäyttelijöiden Sylvi Salosen ja  Veikko 
Sinisalon elämäntyöstä. Monilukuiset roolisuori
tukset Tampereen Työväen Teatterin näyttämöillä 
luovat kuvaa kahdesta voimakkaasta ja monimuo
toisesta taiteilijapersoonasta, jotka vuosikymmen
ten saatossa koko kansa oppi tuntemaan ja joiden 
suosio ulottui yli rajojen. Näyttely alkaa Sylvin ja 
Veikon lapsuudesta ja  etenee näyttelijäuran alun 
ja  ensimmäisten Tampereen Työväen Teatterin 
roolitöiden kautta yhä uusiin taiteellisiin voittoi
hin, työläisrooleihin, musikaaleihin ja vanhuuden 
kynnyksellä tehtyihin viimeisiin suuriin roolitöihin 
asti. Poltettu oranssi, Sezuanin hyvä ihminen, Viu
lunsoittaja katolla ja Pohjantähden alla ovat niiden 
näytelmien joukossa, joista taiteilijakaksikko par
haiten muistetaan. Työmies Rantanen perheineen, 
Janhuska, Sarah Bernhard ja Sokrates ovat hahmo
ja, joihin Sylvi ja  Veikko opittiin yhdistämään ja jo i
na heidät haluttiin nähdä yhä uudestaan ja uudes
taan.

Näyttely on toteutettu yhteistyössä Tampereen

Työväen Teatterin kanssa. Esillä on valokuvia lu
kuisista eri näytelmistä, roolipukuja, henkilökoh
taisia esineitä ja  ääni- ja kuvatallenteita näyttelijä- 
kaksikon elämän varrelta. Osa aineistosta on julki
suudessa aiemmin esittämätöntä.

Hyvä yleisö: Esirippu aukeaa -  Sylvi ja  Veikko. 
Olkaa hyvä!

S
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Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 20 vuotta

Työväen historian ja  perinteen tutkimuksen seu
ra juhlisti 20-vuotista taivaltaan järjestämällä 

juhlaseminaarin Työväen keskusmuseossa Tampe
reella 7.5.2004. Juhlaseminaarissa seu

ran entiset puheenjohtajat Pau
li Kettunen, Kari Teräs, Pirjo 

Markkola ja  Olli Vehviläi
nen esitelmöivät työväen

historian tutkimuskysy
myksistä. Seminaarin 
puheenjohtajana toi
mi Tapio Bergholm. 
Loppupuheenvuoros
saan Pertti Haapala 

kommentoi esitettyjä 
näkemyksiä.

THPTSrn puheenjoh
taja Hanna Snellman ava- 

si juhlaseminaarin. Puheen
vuorossaan hän kertoi seuran 
alkavan kerätä muistitietoa 
seuran toiminnasta.

Graafikko Katriina Koski
nen esitteli suunnittelemansa 
seuran uuden logon.

Juhlintaa jatkettiin Työ
väen keskusmuseon kirjastos
sa illallista nauttien.
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Pohjola oli yksi Venä
jän keisarilliseen sota
laivastoon, Satakun
nan laivastoon, pakko- 
otetuista aluksista. 
Näsijärveen "ankku
roituneen "laivaston 
sotilaallinen merkitys 
oli olematon. Sen 
ainoa liikekannalle
pano oli pakomatka 
Lielahden poukamiin. 
Kuvan pienoismallin 
on rakentanut tampe
relainen Erkki Enne. 
Kuva Kati Lehtinen

NÄYTTELY

Tavallisen erikoinen Tampere 22.6.-24.10.2004

Työväen keskusmuseon näyttely Tavallisen eri
koinen Tampere tutustuttaa kävijänsä Tampe

reen ja tamperelaisuuden merkittäviin tapahtu
miin ja  ilmiöihin. Se lähestyy kohteitaan toisinaan 
humoristisesti ja toisinaan yllättää näkökulmil
laan, mutta kaikessa on nähtävissä se kaupunkia 
kohtaan tuntemamme ylpeys, josta tamperelaisia 
usein syytetään. Pilkettä silmäkulmaan, kimallele
vat ne Näsijärven aallotkin...

Vaikka sanotaan, että Suomen Manchester on 
tehty puuvillasta ja pellavasta, ei vanhin teollisuu
temme suinkaan ollut puuvilla- ja pellavateolli- 
suutta - vaan viinanpolttoa.

Viinaa on täällä poltettu kieltolainkin aikana. Ja 
apteekeista myyty pirtua "lääkkeeksi”. Pahat kielet 
jopa nimeävät erään apteekkarin talon Pirtulin- 
naksi. Mutta oli meillä aivan virallinenkin lääketeh- 
taamme: Oy Star Ab valmisti legendaarista Hota- 
pulveria, pahanmakuista ja  pöllähtävää jauhetta, 
joka latisti flunssan ja hääti päänsäryn. Saippuaa
kin meillä on tehtyjä tietysti luujauhoa, joka sulos
tutti tuoksullaan Näsijärven rantamia.

Meillä Tampereella on jotain uutta: Suomen 
ensimmäinen työväenopisto on sivistyttänyt kan
saamme vuodesta 1899. Jokin vanha onkin sit
ten todella iäkästä: Tampereen seudun liuskekivi- 
vyöhyke on kahden miljardin vuoden ikäinen. Jos

vanhemman haluaa nähdä, pitää matkustaa ai
na Kanadaan tai Etelä-Afrikkaan asti. Sinistä löy
tyy silmänkantamiin. Siitä pitävät huolen Pyhäjär
vi ja Näsijärvi, jota pitkin seilasivat niin 'Laukko’ ja 
'Elias Lönnrot’ kuin Satakunnan laivastoon pakko- 
otetut 'Pohjola' ja 'Tarjannekin'. Lainatuksi täytyy 
sanoa talouskoulua. Kyllähän meilläkin ideoitiin, 
mutta hämäläiset hitaanlaiset pohtivat liian pit
kään - ja Helsinki ehti ensin.

Ideoita Tampereella näyttää riittävän. Toisinaan 
ne toteutetaankin. Raitiotietä suunniteltiin en
simmäisen kerran vuonna 1907, nyt se on jälleen 
suunnitteilla. Keskustori halutaan uudistaa tasaisin 
väliajoin. Onneksi vuoden 1938 kaava ei toteutu
nut. Olisi nyt torimme tyyliä Cocktail ä  la M anhat
tan, Raatihuone maan tasalla ja  upeiden jugendta- 
lojen tilalla korkeat lamellit.

Turkulaisten kanssa meillä on ikuinen kissan- 
hännänveto. Kerran ollaan niille hävittykin, kun 
Osuusliike Voima hävisi Osuusliike Tarmolalle hen
kilökunnan haastekävely-kilpailun vuonna 1964. 
Mutta, ettei lukijan päivä vallan synkisty, muistu
tettakoon mieliin vuosi 1948 ja  Ilveksen murska
voitto TPS:stä: 31-0.

Tätä kaikkea -  ja paljon enemmän -  on tänä 
vuonna 225-vuotisjuhliaan viettävä Tampere.

Tervetuloa tutustumaan!
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NÄYTTELY

Jatkosota perääntymisvaiheesta torjuntavoittoon

TIEDONKIERTO

Työväen keskusmuseossa avautuu 21.9.2004 
näyttely jatkosodan viimeisestä kesästä. Koko 

kansaa voimakkaasti koskettaneen ja  yhteiskun
nan elämään pysyvät jäljet jättäneen sodan päät
tymisestä tulee tuolloin kuluneeksi 60 vuotta. Suo
men ja  Neuvostoliiton väliset sotatoimet päättyi
vät 4.9.1944 ja  välirauhansopimus astui voimaan 
19.9.1944.

Jatkosota seurasi talvisotaa (30.11.1939
13.3.1940), joka siirsi itärajaamme lännemmäksi. 
Talvisodan jälkeen lisääntyi kaikinpuolinen talou
dellinen yhteistyö Suomen ja  Saksan välillä. Saksa 
hyökkäsi Neuvostoliittoa vastaan 22.6.1941 ja  muu
tamaa päivää myöhemmin Suomikin oli sodassa 
mukana. Vaikka Hitier määritteli suomalaiset Sak
san liittolaisiksi, piti Suomi sotaansa erillisenä tar
koituksenaan hankkia luovutetut alueet takaisin 
Saksan tuella.

Näyttely keskittyy jatkosodan viime hetkiin 
Neuvostoliiton suurhyökkäyksestä Suomen tor
juntavoittoon. Kesästä 1941 lähtien Suomen ar
meija oli edennyt itään päin niin, että joulukuun 
loppuun mennessä se oli saavuttanut asemat Kar
jalan kannaksella Leningradin uloimmalla puolus
tuslinjalla ja  Itä-Karjalassa linjalla Syväri - Ääninen 
- Maaselänkannas - Rukajärvi. Pohjois-Suomen 
rintamaosuudesta Kajaanista Jäämerelle vastasivat 
saksalaiset joukot. Rintamat vakiintuivat rauhalli
sempaan asemasotavaiheeseen, jota kesti aina al
kukesään 1944 saakka. Kesäkuun 9:ntenä päivänä 
aloitti Neuvostoliitto Kannaksella hyökkäyksen, jo 
ta kesti kuukauden ajan, ja  suomalaiset joutuivat 
perääntymään. Ratkaisevat ja  raskaat taistelut käy
tiin Talin - Ihantalan suunnalla Viipurin koillispuo
lella ja  myöhemmin Vuosalmella ja  Viipurinlahdel- 
la. Näissä taisteluissa Neuvostoliiton eteneminen 
pysäytettiin.

Jatkosodan syyt, tapahtumien kulku ja  muu fak
ta-aineisto esitellään näyttelyssä laajan multime
dian avulla. Itse näyttely tarjoaa esineellisen näkö
kulman tavallisen korpisoturin oloihin rintamalla. 
Esillä on kokonaisuuksia, jotka havainnollistavat 
elämää - ja  kuolemaa - siellä jossakin, juoksuhau
doissa, korsuissa ja  avoimen taivaan alla. Rintama
elämä rinnastetaan kotirintamaan, jonne sota ulot
ti vaikutuksensa.

Näyttelyssä on runsaasti aitoa ja  alkuperäistä 
esinemateriaalia, kuten sodan kolmen osapuolen 
suomalaisten, saksalaisten ja  neuvostoliittolaisten

Sotilaita aamukahvilla.

asepukuja, henkilökohtaisia aseita, raskaampaa 
aseistusta, mitaleita ja  kunniamerkkejä. Sodassa 
mukana olleet lentokoneet, panssarivaunut ja  kul
jetuskalusto esitetään pienoismallien avulla. Ma
teriaali on pääosin peräisin Puolustusvoimilta ja  
Hämeen Asehistorialliselta Seuralta Arma Tawas- 
ticalta. Puolustusvoimilla on edelleen hallussaan 
sodanaikaista kalustoa ja  muuta esineistöä ja  Ar
ma Tavvastican yksityiset keräilijäjäsenet ovat myös 
osaltaan pitäneet huolen, että jatkosodan aineel
linen perintö on tallessa. Mielenkiintoisen lisän 
näyttelyn antiin tuovat vielä jatkosodan aikana ote
tut värivalokuvat, jotka aikanaan on kuvattu saksa
laisilta saadulle kinofilmille.

Näyttely on avoinna 19.12.2004 saakka.
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Tl EDON KIERTO

VIITTÄ  VAILLE 100 VUO TTA

Työväen Arkiston 95-vuotisseminaari
Työväen Arkisto perustettiin 95 vuotta sitten. 
Päätös asiasta tehtiin SDP:n puoluekokouksessa 
vuonna 1909 Kotkassa. Juhlistamme tapahtumaa 
seminaarilla 8.10.2004 klo 12.00-16.00 Helsingin 
Työväentalolla Karl Lindahl -salissa.

Työväenliike 1940-1950-luvun vaihteessa

12.00 Tervehdyssanat, 
arkistonjohtaja Esa Lahtinen

12.15 Johdatus ajan henkeen, 
multimediaesitys, Työväen Arkisto

12.30 Seppo-Heikki Salonen:
Onni Toivonen ja säännöstelytalous

13.00 Tapio Bergholm:
Lapsilisät ja  työmarkkinapolitiikka

13.30 Kommenttipuheenvuorot

14.00-14.30 Kahvit

14.30 Mikko Majander: Irti punamullasta

15.00 Jarkko Vesikansa: Aseveliakseli ja 
kommunisminvastainen toiminta kylmän 
sodan Suomessa

15.30 Kommenttipuheenvuorot 

Loppukeskustelu

Ei vastaanottoa. Lahjojen sijasta mahdolliset 
muistamiset pyydämme ohjaamaan Työväen Ar
kiston tilille Sampo 800013-106755 tai Nordea 
152130-102709. Tiedustelut Esa Lahtinen p. (09) 
7743 1120 tai Esa.lahtinen@tyark.fi

Tervetuloa juhlaseminaariin!
Asiakas tutustuu virkailijan johdolla Työväen Ar
kiston aineistoon v. 1944. Kuva: Työväen Arkisto.

NÄYTTELY

TYÖN KUVAT

KANSAN ARKISTOSSA avataan syyskuussa 2004 
valokuvanäyttely Työn kuvat. Näyttelyssä esitel
lään vuonna 2000 järjestetyn Työn kuvat -keruukil
pailun satoa

Kyntämistä Pohjanmaalla. Työn kuvat -kilpakeruu/ 
Erkki Peltola. Kansan Arkisto.

Työväentutkimus 2004
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TIEDONKIERTO

Ympäristön kasvot -muistitietokeruu

Työväen Muistitietotoimikunta toteutti yhdessä 
Helsingin yliopiston ympäristöhistorian tutki

jaryhmän kanssa helmi-lokakuussa 2003 työväes
tön ympäristö- ja  luontosuhteen historiaa valotta
neen Ympäristön kasvot -muistitietokeruun. Aloite 
keruun järjestämisestä tuli ympäristöhistorian tut
kijaryhmältä.

Keruun taustalla oli huomio siitä, että työväen
tutkimuksesta ympäristö oli jäänyt sivuun ja  ym
päristötutkimuksessa työväestö oli sivuutettu vas
taavasti. Molempien tutkimussuuntausten perus
ongelmana oli kuitenkin työväestön ympäristöko
kemuksia kuvaavan lähdeaineiston vähyys tai pi
kemminkin suoranainen puute. Muistitietokeruu 
käynnistettiin tällaisen aineiston kokoamiseksi ja  
dokumentoimiseksi.

Ympäristön kasvot -keruusta painettiin esi
te, jonka kysymyskenttä jakautui kolmeen osaan. 
Ensimmäinen kysymyskenttä kohdistui kotiin ja 
asuinalueeseen. Toinen kenttä kohdistui työpaik
kaan, työelämään ja  kolmas kysymyskenttä vapaa- 
aikaan ja  luontokäsityksiin. Tavoitteena oli luoda 
jonkinlainen kokonaiskuva työväestön ja  luonnon 
vuorovaikutuksesta 1900-luvun aikana.

Keruusta tiedotettiin lehdistössä laajalti. Tiedo
te julkaistiin lähes 20 ay-lehdessä sekä useissa sa
nomalehdissä. Puu- ja  erityisalojen liitto, Kemian- 
liitto sekä Paperiliitto postittivat esitteen ammatti
osastoilleen. Kysymyksiä sai myös verkon kaut
ta (wwww.valt.helsinki.fi/projerts/ykl. Erityisesti 
muistitietotoimikunnan kirjoittajaverkosto sekä 
ay-lehdistön tuki olivat tärkeitä keruutiedotuksen 
onnistumisessa.

Keruu sai ehkä yllättävänkin innostuneen vas
taanoton. Yhteensä tekstiä kertyi yli 2300 sivua. 
Vastauksia tuli 221, joista naisilta 120 ja  m i eh il tä  
101 kirjoitusta, joten luontoteema oli poikkeuk
sellisen lähellä myös miesten sydämiä. Suurin osa 
vastaajista edusti tavallista työväestöä. Muutoin 
muistelijakunta jakautui tasaisesti eri väestöryh
miin, ammatteihin ja  asemaan yhteiskunnassa. 
Vanhin muistelija oli 92-vuotias ja  nuorin vuonna 
1980 syntynyt.

Alueellisesti vastaajien kertomuskohteet jakau
tuivat tasaisesti. Kertojien taustoissa tehdaspaikka
kunnat kuitenkin erottuvat ja  niistä eritoten Kymi
joki-, Kokemäenjoki- ja  Kemijokisuun tehdasyh-

dyskunnat. Myös luovutetun Karjalan ympäristö- 
muistoja tuli talteen. Keräys tuotti Suomesta siten 
erinomaisen monipuolisen kuvan niin alueellisesti 
kuin yhteiskunnallisesti.

Sinikka Luja-Penttilän johtamalla asiantuntija- 
raadilla olikin hankala tehtävä valita palkittavat 
kirjoittajat, koska vastausten yleinen taso oli hyvin 
korkea. Pääpalkinnon sai puhtaanapitotyönteki- 
jä  Risto Salm i Helsingistä. Hän kuvasi kirjoitukses
saan yksityiskohtaisesti lapsuuttaan Malmilla, 
kaupungin jätehuollon kehitystä sisältäpäin, työn
tekijän näkökulmasta, sekä sitä minkälaisia yhteisö
jä  kaatopaikat muodostivat. Muut palkinnot meni
vät H annu Lindqvistille Porvoosta, Salm e Jav a n a i
selle  Kemistä sekä A arre M äen päälle  Nakkilasta. 
Tunnustuspalkinnot saivat Veikko Helin  ja  Sisko 
W idlund. Palkintojen jako tapahtui Risto Laakko
sen johdolla Kemianliiton uusissa tiloissa 15. kesä
kuuta 2004.

Useimpien palkittujen mukaan ympäristömuis- 
tojen kirjoittaminen oli ollut helppoa, koska tee
ma oli heille tärkeä. Sisko Widlundin mukaan luon
to on hänelle kaikki kaikessa. Risto Salmella oli 
vastauksen kirjoittamiseen mennyt muutama päi
vä, koska eläkkeelle jäämisestä huolimatta työelä
män tapahtumat olivat vielä "selkäytimessä”. Aar
re Mäenpäälle kirjoitus oli ollut useamman viikon 
rupeama, monikymmensivuisen työn karsiminen 
puoleen vei aikansa. Monet olivat sitä mieltä, et
tä kirjoittamiselle oli ollut todellinen tarve. Han
nu Lindqvistin mielestä "sytytyslanka oli alkanut 
palaa jo  80-luvun alussa” ja  kirjoituksen avulla sai 
purettua vuosikymmenien aikana kertynyttä huol
ta. Kirjoittamisella on siten aina terapeuttinenkin 
puolensa.

Keruun tulokset tallennetaan Työväen Muisti
tietotoimikunnan kokoelmiin Työväen Arkistoon 
omaksi teemakokoelmakseen. Luontoa ja  ympä
ristöä koskevien muistojen keruu jatkuu kuiten
kin kuluvana ja  tulevana vuonna eri puolilla maa
ta kansalais- ja työväenopistojen muistelu- ja kirjoi- 
tuspiireissä. Mikäli olet kiinnostunut tällaisen ke
ruun järjestämisestä tai henkilökohtaisesta muis
telemisesta, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen (simo. 
laakkonen@helsinki.fi).
SIMO LAAKKONEN
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Teetkö gradua työväestöstä, 
työväenliikkeestä tai työelämästä?

TIEDONKIERTO

Työväen historian ja  perinteen tutkimuksen seu
ra ry kutsuu sinut 21.1.2005 Tieteiden talo lla  

Helsingissä (os. Kirkkokatu 6) klo 11-16 järjestettä
vään graduntekijöiden tapaamiseen.

Tilaisuudessa voit keskustella tutkijoiden, arkis
tojen edustajien ja toisten graduntekijöiden kanssa 
tutkimusaiheen kysymyksenasetteluun, rajaukseen 
ja lähdeaineistoihin liittyvistä ongelmista. Gradusi 
voi olla politiikan, kulttuurintutkimuksen, sosiolo
gian, kansatieteen, folkloristiikan, uskontotieteen, 
historian tai minkä muun oppiaineen gradu, kun
han sen tutkimuskohteena on tavalla tai toisella 
työväestö, työväenliike tai työelämä.

Graduseminaarin ohjelman runkona ovat gra
duntekijöiden vapaamuotoiset työpaperit, joita 
kommentoivat yliopisto-opettajat ja tutkijat. Pape
rin tarkoituksena ei ole teettää hyödytöntä lisätyö
tä, vaan mahdollistaa valmisteltu kommentointi ja

rakentava keskustelu. Matkakustannukset korva
taan opiskelijahintaisina työpaperin esittäneille.

Ilmoittaudu 15.12.2004 mennessä ja  kerro sen 
yhteydessä yhteystietosi sekä muutaman rivin luon
nehdinta omasta tutkimusaiheestasi (aihe, aikakau
si, oppiaine). Ilmoittautumisia ottavat vastaan katri. 
kaunisto@helsinki.fi ja kirsi.maki@helsinki.fi

Seminaaripaperit( 1-2 sivun tiivistelmä tutkimuk
sesta tai max. 15 sivua) lähetetään rtf-tiedosto- 
na Kimmo Kestiselle (kimmo.kestinen@tkm.fi) 
viimeistään 14.1.2005. Paperit muokataan www- 
muotoon ja  julkaistaan seuran kotisivuilla 
www.helsinki.fi/iarj/thpts. josta ne ovat tulostetta
vissa graduseminaarin osallistujille.

Lisätietoja: www.helsinki.fi/iarj/thpts

Tervetuloa esittelemään graduasi ja  keskustele
maan tutkimuksenteosta!

Sakari Saaritsa & Kari Teräs (toim.) Työväen verkostot

Väki V oim akas 16. Työväen historian  j a  perin 
teen tutkim uksen seuran vuosikirja 2003. 266 s., 
20 euroa
'Työväen verkostot’ on artikkelikokoelma, joka 
käsittelee työväestön poliittisen toiminnan, am 
matillisen järjestäytymisen ja  arkisen selviyty
misen historiaa verkostonäkökulmasta. Aiheita 
lähestytään keskittyen ihmisten välisiin sosiaali
siin suhteisiin ja  niistä muodostuneisiin verkos
toihin.

Artikkelit:
♦ Sakari Saaritsa j a  Kari Teräs: Verkostot työväen
historiassa
♦ Jon i Krekola: Aina jo k u  pettää: Luottamuksen 
ongelma Suomen maanalaisessa kommunismissa
♦ Ulla Aatsinki: Suhteilla puolueeseen -  Tampe
reen seudun kommunistien kontaktit vuosina
1918-1944
♦ Kim m o Rentola: Kevään 1968 isänmaan toivot
♦ Kari Teräs: Liikeverkostot
♦ Matti H annikainen: Sisäpiiriläiset suhdanteissa: 
Verkostoitumisen edellytykset Helsingin raken
nustyömailla sotien välisenä aikana
♦ H anna Snellman: Göteborginsuomalaiset
♦ Antti H äkkinen: Kieltolakirikollisuuden sosiaali
set verkostot Helsingissä 1929-1930
♦ M iika Tervonen: Tutuissa taloissa: Vaihtover- 
kostot, riippuvuus ja valta kiertävien romanien ja 
maanviljelijäväestön välisissä suhteissa 1920-1960
♦ Sakari Saaritsa: Kerjäläisyys sosiaaliturvajärjes
telmänä

Kirjaa myyvät Työväenliikkeen kirjasto, Tiedekir
ja  (Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki, p. (09) 635 177, 
faksi (09) 635 017, tiedekirja@tsv.fi) sekä Virtuaa
linen kirjakauppa Granum http:/ /granum.uta.fi/ 
granum.
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Riihi säätiö r.s.
Pakkahuoneenkatu 30 A
90100 Oulu
Puh. (08) 5626 900
Fax (08) 5626 910 
www.riini.ri

Riihi säätiö r.s. tukee työväentutkimusta.

Vuonna 2002jaettiin apurahojaja käytet
tiin esitelmätilaisuuksienjärj estämiseen 
noin 240 000 euroa.

Tuemme myös tänä vuonna hyviä 
hankkeita.
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Nordea on asumisen pankki
Meiltä saat kilpailukykyisen lainan, palve- Tule konttoriimme kertomaan, millaisen 
lut päivittäisten raha-asioiden hoitamiseen kodin sinä haluaisit, 
ja kauttamme saat myös palvelut asumi-
sesi turvaksi -  kaikki yhdestä paikasta. Mikä on sinun suunnitelmasi?

nordea.fi

Ihanteena
oikeudenmukainen
yhteiskunta

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

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

Unelmat, tahto ja poliittinen toiminta muuttavat 
todellisuutta ihanteitamme kohti.

SDP S u o m e n
S o s i a l i d e m o k r a a t t i n e n

P u o l u e

Saariniemenkatu 6 • 00530 Helsinki • puh. (09) 478 988 • faksi (09) 712
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EUNUKKI MNUTTII 

ÖNTEKO PYSY

su in  n  Kim

Kirjoiteltu kieli on suomalaisen identiteetin ja kulttuurin perusta. 
Viestit ihmiseltä toiselle menevät eddlti-n myös painettuna sanana. 
Lei il ien lukijoina oli mine maailman kärkeä ja kirjojen myynnissä 
sekä kirjastojen lainausmäärissä tehdään ennätyksiä.

Painetun liidon asemaan un uikuttanut viestintäalan työntekijöiden 
korkea ammattitaito ja pysyminen kehityksen kärjessä. Se varmistaa 
myös menestyksekkään edunvalvonnan.

iestintäalan ammattiliitto ry
Silt;isaarenkatu 4, PL m  00531 Helsinki 
Puhelin to9) 6 Hi 581, taks "i>i. i,ju5 «
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Suomalaista S u o r a  Y h t e y s

laatua ja työtä 
turvallisuuden

Ed u s k u n t a a n

myötä Pidetään yhtä.
Ota yhteyttä: p. (09) 4321, 
faksi (09) 432 3207 
www.sdp.fi/eduskunta

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL r.y.
Siltasaarenkatu 6,00530 Helsinki 
puh. 09-393 881 fax 09-712 059 

www.selry.fi

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

YHDESSÄ UUDELLE

ALTTO JA KULJETUSALAN TYÖNTEKUAUITTO

a i / t

VUOSITUHANNELLE

^ % l x  1
Suomen Merimies-Unioni r.y.

Uudenmaankatu 16 B,
PL 249,00121 HELSINKI 
puh. (09) 6152 020  
fax. (09) 6152 0227
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pan
on yksityisillä palvelualoilla 

työskentelevien ammattiliitto 

ja työelämän asiantuntija.

PAM
neuvottelee palvelualoille 

ty öehtosopim u kset.

Cppan
Palvelualojen ammattiliitto

Servicefackat
www.pam.fi

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

keskustan palvelut kävelymatkan etäisyydellä

Työväenliikkeen 
juuret ovat 

teollisuustyöväessä.

P  PAPERI LIITTO
Paasivuorenkatu 4 6 A, PL 326 
00531 Helsinki 
p. (09) 70 891 
www.paperiliitto.fi

3
_ l
LU UP-UUTISPALVELU OY
> Paasivuorenkatu 4 - 6 B
—I PL 290
< 00531 HELSINKI
Q_
CO Puh. (09)4780 8800
L _ Faksi (09) 4780 8840
f—
3

E-mail: up@up-uutispalvelu.fi

P
Pimmim-enktitu 5 A F IN  ~  005 SO Helsinki 

p. 09-70X9 611 Fax 09-7089 658 fnyynti.pmsitorni.fi unvw.paasitonii.fi
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Taijoamme monta väylää jatko-opintoihin 
ja itsensä kehittämiseen.

Voit valita laajasta ainevalikoimasta 
suuntautumisesi mukaisen aineyhdistelmän.

Yhteiskuntatieteellinen linja
Poliittinen historia, sosiologia 
ja muut yhteiskuntatieteet 
Kansainvälinen linja 
Euroopan uudet demokratiat ja 
kehitysmaatutkimus 
Humanistinen linja
Historia, kultturihistoria ja taiteiden tuntemus 
Psykologian linja 
Psykologia, käyttäytymistieteet ja 
tilastotiede
Kasvatustieteen linja
Kasvatustiede ja erityispedagogiikka 
Kieli ja kulttuuri -linja
(4 tai 8 kk) Englanti, espanja, ranska, saksa 
ja venäjä

Linjaopintoihin voi sisällyttää avoimen yliopiston aineita: 
(mm. erityispedagogiikka, historia, kasvatustiede, kehitysmaatutkimus, 

kielten opinnot, kulttuurihistoria, poliittinen historia, psykologia, sosiologia)

Lisätiedot ja esitteet:
puh.(09) 5404 240 
automaatti 24 h 
(09) 5404 2432 
taksi (09) 5404 2444 
email inro@akatemia.org 
http://www.akatemia.org

TYÖVÄEN AKATEMIA
Vanha Turuntie 14 
02700 Kauniainen

f

Nmr-ekas M  
'k Wi w 5 ( h f h y > f ? U h £ ,

E D U N V A L V O N N A N  
A J A S S A  V U O D E S T A  

1 9 2 4  A L K A E N .

® Rakennusliitto

Hyvinvointia 
julkisilla 
palveluilla

a l a n s a  v a h v i n

PL 3 2 1 ,0 05 3 1  HELSINKI (Haapaniemenkatu 14) 
puh. 0403 101 200, faksi (09) 735 525 

sähköposti: VAL@VALry.fi 
kotisivut: www.VALry.fi

KSL
Kansan Sivistystyön Uitto KSL ry 

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

Eläkeläiset r.y. 
Mechelininkatu 20 A 1 

OOtOO HELSINKI
p . o z m m

KANSAN 
SIVISTYSRAHASTO

Apurahoin tukea 
työväentutkimukseen.

Tutustu myös palveluihimme:

KSR:n kirjekukka ja näyttävä adressi on 
kaunis tapa onnitella tai ottaa osaa. 
Soita meille - tai tee tilauksesi suoraan 
www-sivuiltamme, 
me välitämme viestisi perille.

Paasivuorenkatu 4 -6  A 3 krs.
00530  Helsinki 
Puh. (09) 5868 530  
Fax. (09) 5868 5330  
www.sivistysrahasto.com
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M yynnissä olevat työväen perinnelaitosten ju lkaisut 
Työväenliikkeen kirjastossa

Työväenperinne:
♦ Timo Mylläri: Seinäjoen työväenyhdistys 1902
2002. Seinäjoen työväenyhdistys, Ilmajoki 2002, 
352 s. 10 euroa
♦ Jussi-Pekka Alander: Punakaartien merkit, tun
nukset ja varainkeräysmerkit, Jyväskylä 2001. Oma
kustanne, 80 s. 10 euroa
♦ Maria Lähteenmäki: Koteja vanhuksille. Ikäihmis
ten asuminen ja  hoiva hyvinvointiyhteiskunnan 
haasteena. Vanhus- ja  lähimmäispalvelun liitto ry, 
Kajaani 2003, 224 s. 5 euroa
♦ Kalevi Sorsa: Sisäänajo. 1998, 341 s. 10 euroa
♦ "Kallis toveri Stalin!” Kominterm ja  Suomi, toim. 
Lebedeva, Rentola,
Saarela. 2002, 522 s. 10 euroa.
♦ I Opinnäytteet 1978-1987. Toim. Mervi Käämi
nen. 1988, 79 s. Ilmainen.
♦ II Artikkeliaineistoa 1978-1987. Toim. Pekka Kaar- 
ninen. 1989, 95 s. Ilmainen.
♦ III Historiikit 1978-1990. Toim. Pekka Kääminen. 
1991,104 s. Ilmainen.
♦ IV Suomen työväenliikkeen historiallinen biblio
grafia. Toim. Pekka Kääminen. 1991. Ilmainen.
♦ Ameriikka-kokoelmaluettelo: amerikansuoma
laista kirjallisuutta Työväenliikkeen kirjaston koko
elmissa. 1991, 44 s. 2 euroa
♦ Espanja 1936-1939-kokoelmaluettelo. Espanjan 
sisällissotaa käsittelevää kirjallisuutta Työväenliik
keen kirjaston kokoelmissa. 1991,36 s. 2 euroa.
♦ Internationaalit-kokoelmaluettelo. 1990, 70 s.
2 euroa
♦ Osuustoiminta-kokoelmaluettelo. 1990,380 s.
2 euroa
♦ Foreign Language Literature on the Nordic La
bour Movements -  Fremdsprachige Literatur iiber 
die nordischen Arbeiterbevvegungen. 1992,143 s.
2 euroa
♦ Agitprop laulukirja. 200 2 ,176s. 7 euroa

Työväen keskusmuseo:
♦ Tuulasvaara - Kaleva, Tiina: 1930-luvun pula. 
1992,14 s. 0,84 euroa
♦ Työväenkulttuurityöryhmän muistio. Työväen 
keskusmuseon julkaisuja 1994:1, 52 s. 0,84 euroa
♦ Jaskari, Ulla, Vanhala-Selin, Kristiina: Työväki 
esittää - lystinpitoa ja  aatteen paloa. Työväen kes
kusmuseon julkaisuja 1995:1, 47 s. 2,52 euroa.
♦ Ranskan suuri vallankumous. Työväen keskus
museon julkaisuja 1997:1. Kielinä suomi/venäjä, 28 
s. 0,17 euroa.
♦ Koivisto, Tuomo: Ammatillista järjestöyhteistyötä 
Tampereella 100 vuotta. 1998,28 s. 0,84 euroa.
♦ Rissanen, Panu: 1917. Tavoitteena kansanvalta. 
Työväen keskusmuseon julkaisuja 1998:1, 24 s.
0,84 euroa.
♦ Hyvää työtä - 110 vuotta työsuojelua Suomessa. 
Työväen keskusmuseon julkaisuja 1999:1,46 s.
0,84 euroa.
♦ Sukupolvien tarina - näyttelyjulkaisu. Työväen 
keskusmuseon näyttelyjulkaisuja 2002:1,22 s.
1 euro.
♦ Työväen pankista citypankiksi. Työväen keskus
museon näyttelyjulkaisuja 2002:2,1 euro.

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

Muistitietokirjat:
♦ Aatteet ja  vaatteet. Toim. M. Hako, H. Huhtanen, 
M. Nieminen, 1964, 255 s. 10 euroa.
♦ Jako Kahteen. Työmiehen 20-luku. Toim. M. Hako, 
H. Huhtanen, M. Nieminen, 1975,353 s. 60 euroa.
♦ Kotirintaman kahdet kasvot: sota-ajan muistel
mia. Toim. M. Hako, H. Huhtanen, 1985, 255 s. 10 
euroa.
♦ Lapuan laki vain kansanvalta? Toim. M. Hako, H. 
Huhtanen, 1981, 322 s. 10 euroa.

Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö:
♦ Kansan Arkiston yleisluettelo 1 .1996, 274 s.
10 euroa.
♦ Pirjo Kaihovaara, Anna-Maija Nirhamo: Koh
ti uutta aikaa, työväenperinteen keruuopas. 1984, 
92 s.
5 euroa.
♦ 60-luku. 60-luku-seminaarin aineistot 20.3.1993 
ja  17.4.1993 pidetyistä seminaareista Kirjan talolla 
Helsingissä. KSL 1994, 60 s. 5 euroa.
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Työväen historian ja perinteen 
tutkimuksen seura:
Väki voimakas -sarja
♦ Hyvinvointivaltio ja  historian oikut. Toim. Pertti 
Haapala. Tampere 1993,154 s. 3 euroa..
♦ Äänekäs kansa. Toim. Pauli Kettunen, Raimo Pa
rikka ja  Anu Suoranta. Helsinki 1996,152 s. 9 euroa.
♦ Työ ja  työttömyys. Toim. Raimo Parikka. Helsinki 
1994,368 s. 9 euroa
♦ Talonpoikainen sosialisti. Santeri Mäkelä poliitti
sena toimijana ja  kirjailijana. Toim. Tauno Saarela. 
Helsinki 1997,139 s. 9 euroa.
♦ Työväestö ja  kansakunta. Toim. Raimo Parikka. 
Helsinki 1997,281 s. 9 euroa.
♦ Aave vai haave. Toim. Tauno Saarela, Joni Krekola, 
Raimo Parikka ja  Anu Suoranta. Saarijärvi 1998,
364 s. 14 euroa.
♦ Koti kaupungin laidalla. Työväestön asumisen 
pitkä linja. Toim. Elina Katainen, Anu Suoranta, Ka
ri Teräs ja  Johanna Valenius. Saarijärvi 1999, 204 s. 
14 euroa.
♦ Naurava työläinen - naurettava työläinen. Nä
kökulmia työväen huumoriin. Toim. Joni Krekola, 
Kirsti Salmi-Niklander ja  Johanna Valenius. Saari
järvi 2000,219 s. 14 euroa.
♦ Ammattia oppimassa. Toim. Anu-Hanna Anttila 
ja  Anu Suoranta. Vantaa 2001,289 s. 15 euroa.
♦ Työväki ja  tunteet. Toim. Elina Katainen ja  Pirkko 
Kotila. Saarijärvi 2002, 296 s. 20 euroa.
♦ Työväen verkostot. Toim. Sakari Saaritsa & Kari 
Teräs. Vaasa 2003, 265 s. 20 euroa.

Papers on Labour History
♦ Arbetarklassen i samhällets vardag. Tredje nordis
ka arbetarkulturseminariet i Tammerfors, Finland 
4.-6. september 1989, red. Katia Bäsk, Antti Met- 
sänkylä och Katarina Koskiranta. Jyväskylä 1991, 
405 s. 3 euroa.
♦ Arbete och nordisk samhällsmodell. Texter frän 
den fjärde nordiska konferensen för historiska ar- 
betslivsforskning, Helsingfors och Kiljava den 16
19 september 1993, red. Pauli Kettunen och Tapio 
Rissanen. Tammerfors 1995,405 s. 14 euroa.
♦ Meeting Local Challenges. Mapping Industrial 
Identities, Eds. Sakari Hänninen, Kirsti Salmi-Nik
lander and TiinaValpola. Helsinki 1999,143 p.
14 euroa.
♦ Lokalt och internationellt. Dimensioner i den 
nordiska arbetarrörelsen och arbetarkulturen. Red. 
Pauli Kettunen. Saarijärvi 2002,394 s. 20 euroa.

Julkaisuja myynnissä myös Tiedekirjassa, Kirkkoka
tu 14, 00170 Helsinki. Puh. (09) 635 177 Faksi: (09) 
635 017, s-posti: tiedekirja@tsv.fi 
Lisätietoja seuran julkaisuista myös: 
www.helsinki.fi/jarj/thpts
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J O U K K O K I R J E

Julkaisijatahojen yhteystiedot

a m m a t t i y h d i s t y s a r k i s t o
Käyntiosoite: Hakaniemenranta 1, 3. krs, 00530
Helsinki
Postiosoite: PL 157, 00531 Helsinki 
Puh. (09) 772 11, (09) 7721 428, (09) 7721 429 
Faksi (09) 7721 447 
http://www.sak.fi / ay-arkisto 
S-posti: pekka.kalliokoski@sak.fi 
Avoinna: syys-huhtikuussa ti-pe 9-15.30 

touko-elokuussa ti-pe 8.30-15.00

KANSAN ARKISTO 
Vetehisenkuja 1, 00530 Helsinki 
Puh. (09) 753 6972 tutkijapalvelu 
Puh. (09) 7318 6010 kuva-arkisto 
Faksi (09) 739 619 
S-posti: info@kansanarkisto.fi
http: / /www.kansanarkisto.fi 

foinna: ti-pe 9.00-16.00
K http:

Avoit

Työväen Arkisto
Paasivuorenkatu 5 B, 00530 Helsinki
Puh. (09) 7743 110
Faksi (09) 7743 1111
S-posti: info@tyark.fi
http: / / www.tykrk.fi
Avoinna: ma, ke, pe 10.00-16.00, ti, to 10.00
19.00

TYÖVÄEN MUISTITIETOTOIMIKUNTA 
Paasivuorenkatu 5 B, 00530 Helsinki 
Puh. (09) 7743 1170 
Faksi (09) 7743 1111 
S-posti: risto.reuna@tyark.fi 
Avoinna: ma-pe 10.00-16.00

TYÖVÄEN HISTORIAN JA PERINTEEN 
TUTKIMUKSEN SEURA RY 
Kulttuurien tutkimuksen laitos, kansatiede 
PL 59 (Unioninkatu 38 D)
00014 Helsinginyliopisto 
p. (09)19122623 (siht. Katri Kaunisto) 
s-posti: katri.kaunisto@helsinki.fi 
http://www.helsinki.fi/jarj/thpts/

TYÖVÄEN KESKUSMUSEO 
Väinö Linnan aukio 8, 33210 Tampere 
Puh. (03) 2538 800 
Faksi (03) 2538 850 
S-posti: info@tkm.fi 
http://www.tkm.fi ,
Toimisto avoinna ma-pe 8.30- |5.45, 
näyttelytilat ti-su 11.00-18.00

TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO 
Paasivuorenkatu 5 B, 2.krs., 00530 Helsinki 
Puh. (09) 766 429(päivystys), 765 428, 750 429, 
7011 255
Faksi (09) 7743 1111 
S-posti: perinne@tyovaenperinne.fi 
http: / / www.tyovaenperinne.fi 
Avoinna: ti-pe 11.00-17.00, 
kesällä 10.00-15.00

TYÖVÄENPERINNE RY 
Paasivuorenkatu 5 B, 00530 Helsinki 
Puh. (09) 750 429 
Faksi (09) 7743 1111
S-posti: kirsti.lumiala@tyovaenperinne.fi 
http://www.tyovaenperinne.fi

ISSN 0784-1272
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Työväenliikkeen kirjasto 
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