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Kulutus 
-  hyvinvointim m e kulm akivi
Miten työläiset ovat käyttäytyneet kuluttajina, omien 
kättensä tuloksien ostajina eri aikoina? Tätä kysymystä 
käsitellään vuoden 2003 Työväentutkimus -lehden Työ
väestö ja  kulutus -teemanumeron artikkeleissa.
Sata vuotta sitten työläisten palkasta yli puolet kului 
elintarvikkeiden hankintaan. Suomalaisten kulutuksen 
rakenne oli hyvin alkeellinen eikä luksukseen, edes kau
pasta ostettuihin vaatteisiin, ollut varaa. Suomessa vas
ta 1960-luku merkitsi palkkatyön, kaupungistumisen ja 
kulutusyhteiskunnan läpimurtoa. Työläisperheellä oli jo 
varaa elintasotuotteisiin kuten jääkaappiin, TVrhen ja 
muotivaatteisiin. Työläinen kelpasi 1960-luvulla TV- 
mainostenkin mannekiiniksi. Työläiset olivat jopa suo
sittu mainonnan kohde. Tästä aiheesta lehteen kirjoittaa 
Jukka Kortti.

Toisin kuin aiemmin elintarvikkeiden osuus koko
naiskulutuksestamme on tänä päivänä vähäinen. Kun 
kotitalouksien kulutusmenot lisääntyvät kaiken aikaa, ra
haa käytetään entistä enemmän elintasokulutukseen. 
Visa Heinonen, Anu Raijas ja  Kirsti Ahlqvist piirtävät 
kirjoituksissaan kuvan työläisistä kuluttajina 1900-luvul- 
la. Elämme vahvasti kulutusyhteiskunnassa, ja  palkan
saajien identiteettiin kuuluu olennaisena osana kuluttaja- 
kansalaisuus, halusivatpa he sitä tai eivät.

Työläisperheiden kulutuksen malli on selvästi kes
kiluokkaistunut, toteavat Kirsti Ahlqvist ja  Anu Raijas 
kirjoituksessaan. Mutta kulutus ei mene tasan tänäkään 
päivänä, vaan se eriytyy. Vain ylimpiin tuloryhmiin kuu
luvat voivat vaihtaa autoaan usein, panostaa sisustuk
seen, uusiin kotitalouskoneisiin tai palkata siivoojan tai 
puutarhurin. Kulutukseltaan nykyiset eläkeläiset, opiske
lijat ja  työttömät vastaavat entisajan työläisperheitä, jot
ka käyttivät rahansa pääasiassa asumiseen ja ruokaan.

Tiedämme sen, että perheenäidit ovat jokapäiväisen 
kulutuksen päättäjiä. Satu Jaatinen käsittelee artikkelis
saan yhtä poikkeuksellisen kulutuksen aikaa, sotaa ja sen 
jälkeisiä säännöstelyvuosia, jolloin kekseliäisyys kor- 
vikemateriaalien kehittämiseksi oli huipussaan. Perheet 
ovat tärkeitä kulutusyksiköitä kansantaloudessa, mutta 
millä perusteella teemme ostospäätöksemme normaali
oloissa? Olemmeko vastuullisia kuluttajia ja huomaam- 
meko kysyä, onko tuotteen valmistuksessa käytetty lap
sityövoimaa tai minkälaisia ympäristövaikutuksia sen tuo
tannolla, käytöllä tai käytön jälkeisellä elämällä on? Nämä 
ovat niitä puolia kulutuksesta, joihin kuluttajaneuvonta ja 
kuluttajaliike kiinnittävät tänä päivänä huomiota.

Mainonta antaa meille mielikuvia ja  informaatiota -  
ja  valitettavan usein myös jälkeenpäin vääräksi osoi
tettua tietoa. Päivi Timosen artikkeli osoittaa, miten tiede 
valjastettiin mainonnan apuun ja ennen niin hyvät pesu- 
tehoaineet paljastuivatkin myrkyiksi. Artikkeli ravistelee 
lukijan hereille ja  kriittisyyteen “tieteellisesti todistettu
ja” mainonnan keinoja kohtaan.

Kuluttajaneuvonnan historia Suomessa kytkeytyy 
vahvasti kansalaisjärjestöjen aktiivisuuteen ja  työväen
liikkeeseen. Vuonna 1957 perustetun Suomen Kuluttaja
liiton historia alkoi sosialidemokraattisten naisten koti- 
neuvontatoimintana. Nykyisin kuluttajan mahdollisuudet 
saada tietoa tuotteista ja  apua ongelmatapauksissa ovat 
hyvät. Eija Lukkarin artikkeli valaisee kunnallisen ku
luttajaneuvonnan tulemista Helsinkiin vuonna 1978. En
simmäiseksi kuluttajaneuvonnan ruuhkauttivat petetyt 
käytettyjen autojen ostajat.

Mikä sitten avuksi, kun rahat eivät riitä kulutukseen? 
Miten työtön selviytyy jokapäiväisen kulutuksen me
noista? Velkaantuminen ja  siitä seuraavat ongelmat ovat 
yleistymässä. Sinikka Turunen valaisee artikkelissaan 
Suomen Kuluttajaliiton pioneeriroolia velkaantuneiden 
neuvontatoiminnan aloittamisessa Suomessa. Tarja Rö- 
mer-Paakkanen ja Aulikki Pentikäinen esittelevät konk
reettisesti velkajärjestelyyn joutuneiden henkilöiden ko
kemuksia kulutuksesta. Velkajärjestelyyn liittyy paljon 
taloudellista ja  oikeudellista selviytymistä, ja  yksilö on 
prosessin aikana myös suuressa henkisessä paineessa.

Lähteitä kulutuksen tutkimukseen 
työväen perinnelaitoksissa
Kulutus liittyy läheisesti elintason ja elämäntavan muu
tokseen. Minkälaista arvokeskustelua työväestö on käy
nyt ja  käy yhä tänä päivänä kulutuksesta? Ajankohtaiset 
työväen-ja kansalaisjäijestöjen julkaisut ja  lehdet löyty
vät Työväenliikkeen kirjastosta. Kirjaston kokoelmat si
sältävät myös historiantutkijalle mielenkiintoisen ja  laa
jan osuustoimintakokoelman, satakunta osuustoiminta- 
lehteä ja  kulutukseen liittyviä videoita.

Kulutuksen historiaan ja  sen modernisaatioon liitty
vää aineistoa on Työväen Arkistossa runsaasti, mm. yli 
sadan työväen osuusliikkeen arkistot. Niiden aatteellinen 
katto-organisaatio KK eli Kulutusosuustoiminnan Kes
kusliitto teki pitkän aikaa jäsenosuuskauppojen mainos
kampanjat ja  organisoi työläisille suuntautuneen ku
luttajaneuvonnan, mm. Naiset Mukaan -toiminnan. KK:n

- 3 -



TYÖVÄENTUTKIMUS 2003

arkisto sisältää kuluttajaneuvontaa ja  mainontaa koske
vaa aineistoa ja  täydellisen sarjan mainosjulisteita 1920- 
luvulta alkaen. Liike-elämän näkökulmasta työväen ku
lutusta voi tutkia myös OTK:n arkiston avulla, joka on 
talletettu Työväen Arkistoon. Molemmissa työväenpuo
lueissa toimi osuustoimintajaosto. SDKL:n osalta aineis
to ja muutaman Naiset Mukaan -toimikunnan arkistot on 
talletettu Kansan Arkistoon.

Työväen osuuskauppojen museaalinen aineisto on 
Työväen Keskusmuseossa Tampereella. Museo tallentaa 
työväestön materiaalista kulttuuria, joka on suoraa heijas
tumaa työväestön kulutuksesta ja  elintason muutoksesta.

Varsinaisia kuluttajaliikkeen arkistoja Työväen Ar
kiston kokoelmissa ovat Suomen Kuluttajaliiton ja  Ku
luttajat -  Konsumentema ry:n arkisto. KK:n puhuja Yrjö 
Kallinen, kotitalousneuvojat Lyyli Takki ja  Viola Jär
vinen tekivät pitkän elämäntyön kuluttajavalistuksessa. 
Heidän henkilöarkistonsa kuten myös kilpailuasiamies 
Olavi Väyrysen arkisto sijaitsevat Työväen Arkistossa. 
Kulutukseen liittyvää aineistoa löytyy myös muutamasta 
Kansan Arkiston henkilöarkistosta ja lisäksi kansanhuol- 
toministeriön aikaisesta kuluttajain toimikunnan kokoel
masta.

Vuonna 1990 Työväen Muistitietotoimikunta jäljesti 
keruukilpailun aiheesta Säännöstelytaloudesta kulutusyh
teiskuntaan. Työväen Arkistoon syntyi 1950-ja  1960-lu- 
vun arkielämää kotona ja  työssä kuvaava neljän sidoksen 
kokoelma. Yksilöiden ja  kulutuksen välisestä suhteesta

kertovaa muistitietoa löytyy myös Kansan Arkistosta.
Kaupan työntekijät tuovat kuluttamisen tutkimiseen 

oman näkökulmansa. Työntekijät saivat eri aikoina eri
laista opastusta myyntitaitoon. L iike-ja palvelualojen 
ammattiliittojen arkistot ja  julkaisut taijoavat aiheeseen 
runsaasti materiaalia. Miten tuli myydä modernille kulut
tajalle, miten hänelle tuli mainostaa tuotteita, miten pal
jon myyjän tuli hallita perustietoa myytävistä tavarois
ta -  missä vaiheessa vastuu tuotetietoudesta siirtyi koko
naan tuottajille ja  mainoksiin? Näitä kysymyksiä voi 
tutkia Työväen Arkistossa myös E-instituutin (entisen 
osuuskauppakoulun) arkiston avulla.

Mikä on se panos, jonka myyjät antavat kulutuk
seen? Keväällä 2003 suomeksi ilmestynyt Barbara Eh- 
renreichin kirja Nälkäpalkalla on kuvaus matalapalkkai
sen palvelusektorin työntekijöistä Amerikassa. Kirja 
antaa karmaisevan kuvan myyjän työstä kulutuksen 
ihannemaassa, jossa ammatillinen järjestäytyminen on 
kiellettyä, eivätkä mitkään sopimukset velvoita työnan
tajaa järjestämään kelvollisia työoloja. Kirjaa voi suosi
tella, sillä se muistuttaa meitä työväenliikkeen merkityk
sestä ja tarpeellisuudesta yhä tänä päivänä.

MARJALIISA HENTILÄ 
PÄÄTOIMITTAJA, TUTKIJA TYÖVÄEN 
ARKISTOSSA, DOSENTTI 
MARJALIISA.HENTILA@HELSINKI.FI
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VISA HEINONEN

T yöläiskansalaisista  
“kuluttajakansalaisia”
Suomi muuttui 1900-luvun kuluessa suhteellisen köy
hästä, maatalousvaltaisesta ja  perifeerisestä Venäjän suu
riruhtinaskunnasta maailman johtavien hyvinvointi
yhteiskuntien joukkoon kuuluvaksi moderniksi kulutus
yhteiskunnaksi. Muutosprosessi ei ollut helppo. Sen kes
keisiä piirteitä ovat olleet teollistuminen, kaupungistumi
nen ja  elinkeinorakenteen muutos. Teollistuminen ja  
kaupungistuminen johtivat siihen, että yhä useampi suo
malainen siirtyi ansaitsemaan leipäänsä ensin maatalou
desta ja  alkutuotannosta teollisuuteen ja  sen jälkeen yk
sityiseen ja julkiseen palvelutuotantoon.

Usein on esitetty, että kulutus jäsentää ja  rytmittää 
arkipäiväämme sekä elämäämme nykyään voimakkaam
min kuin juuri mikään muu asia. Vaikka tähän väittee
seen voidaan suhtautua varauksellisesti, on myönnettä
vä, että kulutuksen rooli jälkiteollisessa nyky-yhteiskun- 
nassa on hyvin keskeinen. On myös väitetty, että ihmi
set saavat keskeiset rakennuspuut identiteettinsä rakenta
miselle kulutuksesta. Identiteetin ongelma on kulutuk
seen liittyvissä keskusteluissa tosin usein kavennettu ek
sistentiaaliseksi, kun se on luonteeltaan ollut ensisijaises
ti poliittinen. Ensisijaisesti henkilön identiteetti liittyy 
poliittisten käytäntöjen järjestelmään, joilla luokitellaan 
ja  erotellaan ihmisiä sekä erottaudutaan muista.

Kansalaisia aletaan 
kasvattaa kuluttajiksi
Kansalaisuuden idea liittyy olennaisesti länsimaiseen kä
sitykseen demokratiasta. Vapaat kansalaiset olivat täysi
valtaisia toimijoita, jotka hallitsivat itseään ja  omaisuut
taan ja  saattoivat myös tehdä vapaita valintoja käyttäes
sään esimerkiksi poliittista valtaa. Vapaus liittyi olennai
sesti kansalaisuuteen. 1700-luvun teollisen vallankumouk
sen synnyttämä työvoiman tarve johti Englannissa Karl 
Polanyin tarkastelemaan rahvaan "irrottamiseen tur
peesta” ja  joukkomuuttoon kaupunkeihin työn hakuun. 
Samalla työväki perheineen tarjosi kasvavat markkinat 
yhä suuremmassa mittakaavassa tuotetuille teollisuustuot
teille. Teollistumisen ja kaupungistumisen sosiaalisia hait
toja oli pakko ryhtyä ehkäisemään lainsäädännöllä ja  
sosiaalipolitiikalla, kun järjestäytyvä työväenliike heräsi 
peräämään oikeuksiaan poliittisina kansalaisina.

1900-luvun alussa poliittisesti järjestäytynyt työ
väenliike ajoi vahvasti työväestön oikeuksia. Ensimmäi
sissä maissa Suomi mukaan luettuna naisetkin saivat kes

keisen kansalaisoikeuden: äänioikeuden. Samoihin aikoi
hin osuustoimintaliike voimistui ja  etsi "kolmatta tietä 
kapitalismin ja  sosialismin välillä” esimerkiksi panosta
malla voimakkaasti kulutusosuustoimintaan yksityis- 
aupan vastapainona ja valistukseen. Osuustoiminnalla 
katsottiin voitavan lievittää kapitalismin huonoja puolia 
ja  vastustaa elinkeinoeläm än m onopolisoitum ista. 
Osuustoiminta tähtäsi markkinoiden järkiperäistämiseen. 
Ruotsissa sosiaalidemokraattinen 1920-luvulla ministe
rinäkin toiminut osuustoimintamies Anders Öme (1881
1956) piti osuustoimintaa parempana järjestelmänä kuin 
esimerkiksi Ernst Wigforssin kannattamaa valtionjoh
toista "teollista demokratiaa” työläishallintoineen. Kan
sainvälisesti osuustoimintaliike kukoisti ensimmäisen ja 
toisen maailmansodan välillä. Osuustoiminnan kan
nattajissa oli myös runsaasti pasifisteja kuten ruotsalai
nen Peder Alex on väitöskirjassaan Den rationella kon- 
sumenten osoittanut. Kansainvälisen osuustoiminta- 
järjestön puheenjohtajana toimi suomalainen sosiaalide
mokraatti Väinö Tanner.

Osuustoiminnan ideologit esittivät, että ihmiskunnan 
suuri vastakkainasettelu oli pikemmin tuotannon ja kulu
tuksen kuin työn ja  pääoman välinen. Heidän ihmisku
vansa oli rationaalinen kuluttaja, joka valistuneena kyke
nee hoitamaan hyvin talouttaan koko yhteiskunnan hy
väksi. Rationaalisen kuluttajakuvan keskeisyyttä ja kulut
tajavalistuksen tärkeyttä painottivat yhtäältä osuustoimin
nan kansainväliset teoreetikot Charles Gide, Sidney ja 
Beatrice Webb ja  toisaalta uuden kotitaloustieteen edus
tajat Yhdysvalloissa kuten Christine Frederick ja Lillian 
Gilbreth. Voimakas valistuksen painottaminen näkyi esi
merkiksi ruotsalaisen sosiaalidemokraatin Axel Rylan- 
derin näkemyksissä "alempien luokkien ihmisten” tai laa
jemmin kuluttajien kasvattaminen vastuuntuntoisiksi kan
salaisiksi. Samansuuntainen ajattelu oli myös Suomen 
osuustoimintaliikkeessä voimakasta alusta alkaen.

Suomi: osuustoimintaliike 
ja naiset kuluttajan asialla
Modernisoitumisen lähtökohdat olivat vaatimattomat, 
mutta suomalainen yhteiskunta pääsi hyvään kehitys
vauhtiin jo  ennen ensimmäistä maailmansotaa. Suomes
sa kulutukseen ja  sen ohjailuun kiinnittivät huomiota 
yhtäältä naisten järjestäytyvä kotitalousliike ja toisaalta 
osuuskauppaliike. Väitöskirjoissa ja muissa tutkimuksis
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Naiset Mukaan- toimikuntien ku lu tta ja-ja  kotitalousvalistusta. Oulun kurssi 1930. Työväen Arkisto.

sa kotitalouden, perheen ja  kulutuksen modernisoitu
mista Suomessa 1800-ja  1900-luvun vaihteessa ovat 
tarkastelleet esimerkiksi Pertti Haapala, Sakari Heikki
nen, Marjaliisa Hentilä, Kaj Häggman, Maria Lähteen
mäki ja  Pirjo Markkola.

Jo 1900-luvun alussa Vera Hjelt toi tutkimuksissaan 
esiin työläiskotien ongelmia. Naisjärjestöt pyrkivät valis
tamaan kaupunkien ahtaissa oloissa asuvia työläisper
heitä hygienia-, ravitsemus- ja  terveysasioissa. Laura 
Harmaja oli yksi kotitalousliikkeen äänekkäistä puolesta
puhujista 1920-luvun kiijoituksissaan. Hän tuli tunnetuk
si myös Ruotsissa kotitalouksien ja kulutuksen tutkijana.

Osuuskauppaliike jakaantui Suomessa edistysmie
liseen ja  porvarilliseen haaraan jo  vuonna 1916. Myös 
suomalaisen osuustoiminnan kantavia ideoita olivat yh
teistyö, voittojen jakaminen ja valistus. Kulutusosuus
kuntien Keskusliiton valistustyössä kuluttajien valistami
sella oli keskeinen sija jo sotienvälisenä aikana. Erityi
sen ponnekkaasti kuluttaja-ja kotitalousvalistusta har
joittivat 1930-luvulla Naiset Mukaan -toimikunnat. Tee
moina olivat muun muassa hintavertailut, kulutustavaroi
den ja  elintarvikkeiden laatukysymykset ja  velkakaupan 
vastustaminen.

Suomalaisessa osuuskauppavalistuksessa agraariset 
ja  omavaraisuutta korostavat painotukset olivat selvästi 
pitempään esillä kuin modernin rationaalisen kuluttaja- 
kuvan läpäisemässä Ruotsissa.

Olen aikaisemmissa tutkimuksissani tullut samaan 
johtopäätökseen, mihin Mika Pantzar ja  Minna Lammi

päätyvät valistuselokuva-aineiston pohjalta: suomalainen 
kuluttajakansalainen syntyi 1960-luvulla. Sota-ajalta pe
riytyvä kulutustavarasäännöstely oli purettu 1950-luvun 
puoleenväliin mennessä. 1960-luvulle asti kulutustavara- 
markkinat olivat kuitenkin maassamme suhteellisen kehit
tymättömät. Markkinoiden kehittymättömyydestä seura
si ongelmia, joita pyrittiin ratkaisemaan valistuksen avul
la. Tällaisia ongelmia olivat muun muassa kuluttajien 
luottamus tuotteisiin ja laajemmin järjestelmän toimivuu
teen, kuluttajien sitouttaminen moderniin talouteen ja  
kuluttajien tietojen, taitojen ja asenteiden saattaminen ajan 
vaatimusten mukaisiksi. Kansallinen kuluttajaliike syntyi, 
kuluttajajärjestö Kuluttajat -  konsumentema ry perus
tettiin ja viranomaistoimintaa valmisteltiin. Vielä 1950-lu- 
vulla puhuminen kuluttajasta oli yhdistetty Kulutusosuus
kuntien Keskusliittoon ja  E-liikkeeseen.

1970-luvulta lähtien Suomessa jäljestettiin kuluttaja- 
viranomaistoiminta, kun perustettiin aluksi elinkeinohal
litus vuonna 1973 ja  sen jälkeen kuluttaja-asiamiehen vir
ka sekä kuluttajavalituslautakunta, organisoimalla kun
nallinen kuluttajaneuvonta ja säätämällä kuluttajansuoja
laki. Voidaan puhua siirtymisestä kansallisen kuluttaja
politiikan aikaan.

Kuluttajuudesta kansalaisuuteen
Talousjärjestelmän ja kasvun jatkumisen tultua yhä riip
puvaisemmaksi kulutuksesta kuluttajuudesta alkoi tulla 
suorastaan kansalaisvelvollisuus. Sosiologi Jean Baudril- 
lard ehdotti, että kansalaisina työläiset olivat korvatta
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vissa mutta kuluttajat korvaamattomia. Kulutus vaan on 
ollut paljon työtä heikompi ihmisiä yhdistävänä tekijänä 
kuten kulutustutkija Liisa Uusitalo on todennut: kulutus 
voi toimia vain heikosti yhteiskuntaa integroivana voima
na. Silloin ihmisiä yhdistäviksi tekijöiksi voivat tulla esi
merkiksi kulutuksen edellytyksiin ja  seurauksiin liitty
vät eettiset tekijät. Reilun kaupan liike tai ympäristöys
tävällisen kulutuksen edistäminen voivat tarjota mahdol
lisuuden vaikuttaa tulevaisuuteemme ainakin jossain 
määrin esimerkiksi kansalaisjärjestöjen organisoimalla 
kollektiivisella toiminnalla.

1990-luvulta lähtien on puhuttu paljon kulutuksen 
yksilöllistymisestä ja kuluttajista atomistisena joukkona, 
jonka tarpeita markkinat tyydyttävät onnistuneesti tai vä
hemmän onnistuneesti. Kulutusosuustoiminta on yksi his
toriallinen esimerkki kuluttajien kollektiivisesta toimin
nasta yhteisiä päämääriä silmällä pitäen. Tänä päivänä 
kansainvälisesti verkottavat ja  aktivoitavat kansalaisliik
keet kuluttajaliike mukaan luettuna tarjoavat foorumin 
kansalaisuuden uudelle tulemiselle. Tässä on kysymys so
siologi Pierre Bourdieun toivomasta kansainvälisestä lii
kehdinnästä globalisaation haittavaikutuksia vastaan.

Puolalaissyntyinen sosiologi Zygmunt Bauman on 
maalaillut Britannian ja  Yhdysvaltain kokemuksiin vii
taten synkkää kuvaa yhä yksilöllisempien kuluttajien 
konsumeristisesta maailmasta, jossa täysivaltainen kan
salaisuus on sidottu kuluttajuuteen. Atomistiset postmo
dernit kuluttajat hyljeksivät suurkaupunkien kelkasta pu
toavaa alaluokkaa, johon voi joutaa kuka tahansa työn
sä, perheensä tai omaisuutensa menettävä tai veloistaan 
selviytymätön ihminen. Baumanin mukaan nykymaail
man yksilöllistymistrendin sivutuote on kansalaisuuden 
säröily ja  hajoaminen. Teoksessaan Notkea moderni hän 
kirjoittaa: "Nykyinen epävarmuus on vahva yksilöllis- 
tävä voima. Yhdistämisen sijaan se hajottaa, ja  koska ei 
tiedetä, kuka herää seuraavana päivänä mistäkin tilan

teesta, ajatus yhteisestä edusta muuttuu entistäkin hämä- 
rämmäksi ja  menettää käytännössä merkityksensä.” 

Tällaisessa tilanteessa demokratian ja kansalaisuuden 
korostaminen tuntuu erittäin tärkeältä. Tutkijat ovat kes
kustelleet 1990-luvulta lähtien eettisen ja ekologisen nä
kökulman vahvistamisesta kulutukseen liittyen. Viime 
aikoina on nähty kansalaisjäijestöjen ja  kansalaisten voi
makasta liikehdintää sekä protesteja esimerkiksi maail
man kauppajärjestön WTO:n sekä Maailmanpankin ja 
IMF:n kokousten yhteydessä. Monien mielestä pitäisi 
myös puhua entistä enemmän kansalaisuudesta kulutta- 
juuden sijasta.

Kirjoittaja on helsinkiläinen kuluttajaekonomian 
professori. Tekijä kiittää MML Minna Autiota 
hyödyllisistä kommenteista.
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A R T I K K E L I

J U K K A  K O R T T I

Työläinen 60-luvun suom alaisissa  
televisiom ainoksissa
Yhtä keskiluokkaa?
Käsitys että mainonnan maailma on keskiluokan maail
maa ja  että mainonta “promotoi” keskiluokkaista elä
mänmenoa on ollut suosittua mainonnan kritiikissä. 
Marxilaiset ovat nähneet kulutustottumusten muodostu
van luokkaperusteisesti. Koko ajan muuttuva kulutuk
sen estetiikka -  kulutuksen kuvat ja  symbolituotanto -  
on kuitenkin usein muuta kuin sosiaalinen todellisuus. 
Hiljattain edesmennyt sosiologi Pierre Bourdieu esitti 
klassikossaan Distinction (1984), että työväenluokan 
täytyy koko ajan määritellä kulutuksensa hallitsevan 
luokan estetiikan termein. Mainonta on kulutuksen 
symbolituotannon näkyvin osa.

Kuten Visa Heinonenkin toteaa toisaalla tässä leh
dessä, varsinaisesti moderni suomalainen kuluttaja syntyi 
1960-luvulla. Mutta oliko tämän kuluttajakansalaisen 
ihanne porvarillinen, keskiluokkainen elämäntapa? Miten 
joka puolelle Suomea nopeasti levinnyt televisio ja  sen 
mainokset loivat kuvaa kuluttajasta?

Keskiluokkaisen ideaalimaailman luominen on ollut 
tärkeä osa mainonnan ideologiaa viimeistään 1950-luvul- 
ta lähtien. Amerikassa kaupallinen televisio oli, monien 
muiden sodanjälkeisten instituutioiden tapaan, suunni-

Työväen Arkisto.

teltu keskiluokalle (tai “luokattomalle luokalle”). Vaikka 
mainonnan pitkälle am erikkalaisperäiset tavoitteet 
(myynnin lisääminen) ovat olleet erilaisia kuin skandi
naavisilla hyvinvointiyhteiskunnilla (sosiaalisen ja  talou
dellisen eriarvoisuuden tasaaminen), on mainonta ollut 
omalla osallaan luomassa hyvinvointia myös Suomessa -  
ainakin kulutuksen lisääjänä.

Todellisuudessa, vaikka hyvinvointiyhteiskunta ehkä 
häivyttää luokkaeroja ja siihen pyrkiminen on osa skan
dinaavista demokratiamallia, ei voi sanoa, että erot oli
sivat kadonneet Suomesta 1960-luvun murroksissa. Näin 
ei käynyt edes seuraavina parina vuosikymmenenä kun 
malli saavutti eräänlaisen huippunsa.

Kapitalistinen realismi
Mainonnalla on tapa idealisoida ja  vääristää. Lisäksi 
“mainonnan peili” ei vain heijasta vääristynyttä kuvaa 
yhteiskunnasta vaan on myös valikoiva. Michael Schud- 
son kutsuukin mainontaa “kapitalistiseksi realismiksi”. 
Mainonta ei ilmennä todellisuutta, muttei myöskään ra
kenna kokonaan fiktiivistä maailmaa. Sillä on oma todel
lisuutensa. Schudsonin mukaan mainonta, kuten sosialis
tinenkin taide, yksinkertaistaa ja tyypittää. Se ei väitä
kään kuvaavansa todellisuutta, vaan sellaista tulevaisuut
ta kuin sen pitäisi olla -  elämää ja  elämiä, joita kannat
taa jäljitellä. Se esittää ihmiset harvoin yksilöinä. Ihmi
set ovat mainoksissa ainoastaan laajempien sosiaalisten 
kategorioiden ruumiillistumia. Tämä “kapitalistinen rea
lismi” -käsite mielessä olikin mielenkiintoista vierailla 
viime syksyn sosialistinen realismi -taidenäyttelyssä 
Helsingissä.

Mutta oliko 60-luvun televisiomainosten luoma 
“väärä ja  valikoiva” maailma pelkästään valkokauluk- 
sisten maailmaa? Kuinka tv-mainosten tavaroiden ja  
palveluiden tavoitemaailma esitettiin -  tavoitemaailma, 
johon pääsyyn myös työläisillä alkoi olla mahdollisuuk
sia lisääntyvässä vauraudessa?

Kahvilla työläinen jaksaa
Omassa tutkimusaineistossani, joka pitää sisällään noin 
500 mainoselokuvaa 1950-luvun lopulta 1970-luvun al
kuun, esiintyi selkeästi muitakin kuin keski- tai ylempiin 
sosiaaliryhmiin kuuluvia ihmisiä -  myös työläisiä.

Ehkä eniten heitä löytyy Suomen kansallisjuoman,
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Päivä-
“Vie-

Jopa kelpaa elellä - kuin entisaikaan konsanaan
OTKn kahvipaahtimo — eräs maamme suurimmis
ta — on fo vuosikymmenien ajan pystynyt toteutta
maan kahvinystävien vaatimmmatktn toivomukset. 
Sen tuotteet ovat saavuttaneet herkkusuiden jaka
mattoman suosion säännöstelynkin aikana. Nyt 
sen päätyttyä on OTKn kahvipaahtimotta mainio 
tilaisuus ilahduttaa taajaa ystäväpiiriänsä loUto- 
vaHkoimaUa:

Nm» 5 SuUos-Miau sekoitu  
1/4 k r  pekkena S54 ah  

N:o 1 ColomkU-Suitos sekot taa

N :
1/4 k r  pokkaa* 494 mk 

ikota-aekoitos9 EitkOm ■»■»«»»»
(taiee kauppaan lähiaikoina) 
1/4 k f  r***»1"1 544 mk 

Vanha-taita Henfaa-kalnrt täydentää 
valikoimaa
1/4 kg pakkana I B  mk

O T K n  k a h v ia  m y y v ä t va in  sen  jä s e n o su u s liik k e e t  -  H elsing issä  E lanto

OSU USTUKKU KAUPPA
—  35 —

Työväen Arkisto.

kahvin, tv-mainoksista. Suo
malaisella työväenluokalla 
on ollut mahdollista jo 1800- 
luvulta lähtien jäljitellä ylem
piä luokkia juomalla kahvia.
1900-luvulla kahvin juon 
nista tuli suomalaisten rituaa
li ja  keskeinen sosiaalisen 
kanssakäymisen muoto, ja  
sitä harrastettiin kaikissa so
siaaliryhmissä.

Suom alaisille kahvin 
juomiseen liittyy pysyvyyttä.
Kahvihetket jäsentävät suo
malaisten päivää. Pauligin 
Huomio “kaikkien aikojen 
kahvi” -tv-mainos vuodelta 
1968 pohjasi nimenomaan 
tähän “huomioon”. Mainok
sessa animoidut kellon vii
sarit asettuvat tiettyihin kel
lonaikoihin eri otosten välil
lä. Spiikki toteaa otosten vä
liin: “Aamukahvi.” “ 
kahvi.” “Pullakahvi.” 
raskahvi.” Valkokaulustyö- 
läisen, nuoren naisen ja  kes- 
ki-ikäisen rouvan lisäksi spo
tissa esiintyy metsuri, joka 
juo kahvia lumisessa metsäs
sä. Jämerä-ääninen spiikki 
toteaa hänen kohdallaan:
“Eväskahvi.”

Kahvin piristävyyttä ja  
vaikutusta työssä jaksam i
seen korostettiin Pauligin 
vuoden 1959 spottisarjassa, 
jossa tapahtumamiljöönä oli
vat erilaiset yövuoroamma- 
tit. Lehdenjakajien “väsy
mys ei saa häiritä heidän kii
reellistä työtään. Mutta mikä
pä pitää heidät virkeinä vaik
ka kello kolme yöllä? Sen tekee oikein hyvä kahvi. Tie
tysti Pauligin.”

Palomiehille “ensimmäiset minuutit ovat ratkaisevia. 
Siksi palokuntalaisen täytyy olla reipas ja  virkeä kello 
kolme yöllä. Aina virkeänä ja  toimintavalmiina -  siinä 
eräs tämän ammatin vaatimuksia. Mutta mikä pitää hei
dät virkeänä? Sen tekee oikein hyvä kahvi. Tietysti Pau-

symys ei saa hetkeksikään vallata hermostoa. Mutta 
mikä pitää heidät virkeänä vaikkapa kello kolme yöllä? 
Sen tekee oikein hyvä kahvi. Tietysti Pauligin.”

Henkilöt erilaisissa ammateissa ovat “tavallisia ihmi
siä” . Lehdenjakelijoina kaksi mummoa ja  vanhempi 
mies, palomiehenä keski-ikäinen kalju mies ja  perämie- 
henä varsin tavallisen näköinen suomalainen mies. 

Vuonna 1970 kahvimainoksessa pääosassa on aino-ligin.”
Satojen laivojen kyntäessä ulapoita ja  karikkoisia 

vesiä vuorokauden kaikkina aikoina “läpi pimeimmänkin 
yön on matkan jatkuttava. Se vaatii mieheltä paljon. Vä

estään työläinen. Ensin näytetään nopeina leikkauksina 
ja  erilaisista kuvakulmista työntekoa telakalta. Sen jäl
keen siirrytään lähikuvana termospulloon, josta kaade-
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taan kahvia kuppiin. Kypäräpäinen mies hörppää mu
kista ja  kuvan päälle tulee teksti: “kaikkien aikojen kah
vi”, jonka myös spiikkeri toistaa. Sitten näytetään telak
katyöläisiä lähtemässä töistä, lähikuvaa avaimesta ovella 
ja  kahvipannua. Siitä siirrytäänkin luontoon, missä mies 
on vaimonsa kanssa juomassa kahvia. Heidän nähdään 
myös menevän saunaa lämmittämään. Vaim olla on 
saunavihtoja, joilla hän huiskuttelee halkoja kantavaa 
miestään leikkisästi. Molemmat nauravat. Viimeisessä 
kuvassa pariskunta istuu takan loisteessa ja  juo kahvia 
termospullosta. Kahvin elämäntyylimainonnassa voitiin 
käyttää jopa työläisiä vuonna 1970!

Tavallisesta ihmisestä 
tuli trendikäs

Kuten edelliset esimerkit osoittavat kahvi on kansal- 
lisjuoma, jota mainostetaan paitsi kaikille niin myös kai
killa. Kahvin lisäksi metsuri saattoi mainostaa tupakkaa: 
“Tyttö poltti sydänmens, mutta poika poltti Bristolin” 
(Bristol “metsätyömies”, 1960) ja  moottorisahaa (Ho- 
melite 30, 1965). Tupakka paloi myös rekkamiehen 
vaihdekeppikädessä: “Miehet, jotka menevät, tekevät ja 
näkevät vetävät ne väkevät.” (Strong “rekkamies,” 
1968). Eniten työmiehiä tupakkamainoksissa esiintyi 
North Staten mainoksissa, mutta “Nortin” mainosmedia

oli ensisijaisesti printti.
Lisäksi naisten ammateista esimerkiksi kaupan myy

jä  saattoi mainostaa deodoranttia (Rexona “myyjätär”, 
1965) Kaiken kaikkiaan 60-luvun suomalaisten tv-mai- 
nosten henkilögalleriaan mahtuu ihmisiä moninaisista 
sosiaaliryhmistä. Monen mainosten henkilön kuten po
liisin, maanviljelijän tai taksikuskin voi olla vaikea suo
raan sanoa kuuluvan työväestöön, mutta eivät he leimal
lisesti ole keskiluokkaisiakaan.

Etenkin 1970-luvun alussa suomalaiseen mainontaan 
alkaa ilmaantua selkeästi myös työväestöön kuuluvia. 
Tämä johtuu osiltaan siitä, että “tavallisten ihmisten” 
käytöstä tulee trendi. Silti luulen myös 1970-luvun tait
teen yhteiskunnallisella ilmapiirillä olleen vaikusta sii
hen, että telakkatyöläinen valitaan elämätyylimainoksen 
päähenkilöksi. Vaikka keskiluokkainen perhe oli eittä
mättä yleisin sosiaalinen yksikkö 60-luvun suomalaisissa 
televisiomainoksissa, ei kuitenkaan voi missään nimes
sä sanoa, että se olisi ollut ainoa. Vaurastuvalle työväes
tölle tarjottiin muunlaisiakin kuluttajaihannemalleja kuin 
keskiluokkainen, amerikkalaistyylinen lähiörouva.

Kirjoittaja on VTT ja  tutkija yhteiskuntahistorian 
laitoksella Helsingin yliopistossa.

A R T I K K E L I T

JOHANNA MÄKELÄ

Jokapäiväinen leipäm m e
Leipää syödään joka päivä. Aikaisemmin leipä ja  vilja- 
ruoat olivat syömisen perusta. Leipää syötiin aterioilla 
sellaisenaan tai sitä kastettiin ruokaan. Leivästä valmis
tettiin myös leipäressua tai -lämmitystä. Tämä ruokalaji, 
jossa sekoitettiin leipäpaloja lämmitetyn maidon, sahdin 
tai kaljan joukkoon, oli yleinen 1800-luvulla, mutta sitä 
syötiin vielä 1900-luvun loppupuolellakin. Elintason 
nousun myötä viljatuotteiden kulutus on laskenut, mut
ta silti leipä on säilyttänyt tärkeän ja  näkyvän paikkan
sa suomalaisten ruokavaliossa. Aamiaisella, lämpimien 
aterioiden seuralaisena, välipaloina. Arkipäiväisyydes
tään huolimatta leipä on vahva symboli. Tietyntyyppisen 
leivän syöminen liittää meidät yhteen kansakuntana. 
Perinteinen ruisleipä on yhä arvossaan. Sitä suomalaiset 
kaipaavat ulkomailla ollessaan ja  “toisten” outoja leipiä 
ihmetellessään.

Suomalainen leipäkulttuuri jaetaan kahteen pää
alueeseen: Länsi-ja Itä-Suomeen. Leipä leivottiin erityi
sesti rukiista, mutta ennen länsi oli kovan leivän ja  itä 
pehmeän leivän, kukkojen ja piirakoiden aluetta. Länsi
suom alaiset leipoivat ennen leipää ulkouunissa tai

erillisessä pakarissa happamia ruisleipiä kaksi kertaa 
vuodessa. Leivät kuivattiin vartaissa. Itä-Suomessa taas 
pehmeää limppumaista ruisleipää tehtiin viikoittain liesi- 
uunissa. Muista leipäviljoista kuten ohrasta, mutta myös 
tattarista ja kaurasta, tehtiin rieskoja.

Erilaisten leipien ohella alueellisilla ruokakulttuu
reilla on muitakin viljasta valmistettuja erikoisuuksia. 
Esimerkiksi talkkunaa syödään ympäri Suomea, mutta 
sekaviljatalkkuna on tyypillistä Länsi-Suomessa ja ohra- 
talkkuna Itä- ja  Pohjois-Suomessa. Kaakkois-Suomessa 
talkkunaa on valmistettu kaurasta, josta tehtiin myös 
monien siirtokarjalaisten muistelema hapan kaurakiis- 
seli. Toinen suomalainen erikoisuus on nykyisin kaik
kialla Suomessa tunnettu pääsiäisruoka mämmi, joka 
alun perin oli keskiajan lounaissuomalainen paastoruoka.

Itäiseen uunmkäyttöön liittyi monipuolinen piirakka- 
kulttuuri. Savossa ja  Kaijalassa leivottiin erilaisia piira
koita, joiden täytteenä oli ryyneistä keitetty puuro tai 
kasvissose. Lisäksi Savossa ja  Pohjois-Kaijalassa tehtiin 
erilaisia kukkoja.

Tänä päivänä hyvin yleinen ja  laajalle levinnyt tuo
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te on pizza, jo n k a  voittokulku Suom essa on ollut nopea. 
Italialaisen  pizzan hyväksym inen  ei olisi suom alaisilta  
kenties käynyt yhtä helposti, jo s  m eillä ei olisi perinteistä 
suom alaista p iirakkakulttuuria. T oisaalta  nykyisin  koko 
m aassa tunnistettu  ja  jo k a  kaupasta löytyvä karja lanpii
rakkana tunnettu  ohu tkuorinen , so ikea avopiirakka oli 
tyypillinen v ielä ennen toista m aailm ansotaa m elko ra ja
tulla alueella  K arjalassa. Se levisi siirtokarjalaisten m u
kana ym päri Suom ea. Sam alla sille on syntynyt eräänlai
nen kansallisruoan asem a ulkom aisille vieraille tarjo tta
vana herkkuna.

Suurten  ik älu o k k ien  kuu lu v ien  lapsuu teen  k uu luu  
usein  jae ttu  m uisto  ko tiinpaluusta  lauantai-iltapäivällä . 
Koti tuoksui pullalta, sillä äiti oli leiponut. V iikonloppu 
alkoi läm pim ällä  pu lla lla  ja  lasillisella  ky lm ää m aitoa. 
A ikaisem m in pulla  oli ollut saavuttam aton herkku, sillä 
vehnäleipä  y leisty i vasta 1800-luvun loppupuolella . Se 
teh tiin  usein  osto jauhoista . M uita m akeita  leivonnaisia  
olivat p iparkakut, vehnärinkelit ja  vohvelit, jo ita  valm is
tettiin  tai ostettiin  kaupungista  pitoihin.

V alkoisen jauhon  tarina on m ielenkiin to inen osoitus 
ruokakulttuuriin  liittyvästä ikuisesta kiertokulusta. Osa 
y lem pien  so siaa liryhm ien  e läm än tyy liin  liittyv istä  ta 
v o ista  v ä litty y  v äh ite llen  a lem m ille  sos iaa liry h m ille . 
M onet a ika isem m in  y lem p ien  so s iaa liryhm ien  ru o k a 
valioon kuuluneet e lin tarv ikkeet ovat tu lleet alem pien 
so s iaa liry h m ien  u lo ttu v ille  ja  m en e ttän ee t y le llisy y s- 
asem ansa. H yvä esim erkki tästä  k iertokulusta  ovat val
ko isista  jau h o ista  tehdyt leivät ja  m akeat leivonnaiset, 
jo tk a  180 0 -lu v u n  lo p u lla  o liv a t y lä lu o k a n  h e rk k u ja . 
1900-luvun aikana niistä  tuli jauhatustekn iikan  keh itty 
m isen  m yö tä  koko  k an san  ruokaa. Parin  v iim e v u o si

kym m enen a ikana kokojyväle ivän  ku lu tus on noussut. 
Sitä on alettu  syödä ylem m issä sosiaaliryhm issä. Pulla ei 
enää ole kaihottu  ylellisyys, ja  rukiisen leivän arvostus 
te rvey ttä  ed is täv än ä  tuo tteena  tekee re ik ä le iv äs tä  taas 
houkuttelevaa.

V aikka ruokakulttuurin alueelliset erot ovat tasoittu
neet kaupungistum isen ja  teollistum isen m yötä ja  ruoka
k a u p o is ta  y m p äri S u o m ea  lö y ty y  su u n n ille e n  sam a 
perusleipävalikoim a, on juu ri leipätarjonnassa yhä pai
kallisia  eroja. A lueelliset leipäkulttuurit ovat säilyneet 
p ienten  paikallisten  leipom oiden ansiosta.

H arva enää leipoo kaikkea leipää tai edes osaa ko
tona. V ielä harvem pi kasvattaa viljansa itse. K ivijalkojen 
le ipäkaupatk in  ovat kadonneet. L eipom isesta  on tu llu t 
p ikem m inkin harrastus kuin jokav iikkoinen  välttäm ättö
m yys. Leipäkone teki lyhyen vierailun suom alaisiin ko
tita lo u k s iin  n o u su k au d en  a ikana, m u tta  ei k o tiu tu n u t 
keittiön m uiden pienlaitteiden seuralaiseksi. Ehkä leipoja 
sittenkin haluaa tuntea taikinan käsissään ja  jä ttää  leivän 
m uotoon om an m erkkinsä.

T aloudellisen  kasvun kauden jä lk een  suom alaisten  
tie to isu u teen  isk ivät leipäjonot, jo is ta  tuli 1990-luvun 
eriarvoisuuden sym boli. Jokapäiväistä  työtä  ja  leipää ei 
enää riittänytkään kaikille  ja  leipää oli jono tettava.

L atinankielinen ilm aus con panis -  leivän kanssa -  
on pohjana englannin kielen sanalla com panion, jo k a  tar
ko ittaa  kum ppania. Suom en k ielen  sana kom ppania on 
sam aa a lkuperää. M eidän tovereitam m e ja  ystäviäm m e 
ovat ne, jo id en  kanssa m e jaam m e (ruis)leipäm m e.

Kirjoittaja toimii tutkimuspäällikkönä 
Kuluttajatutkimuskeskuksessa Helsingissä.

M etsätyöm ies O skari Juntusen perhe S uom ussa lm elta  1954. Kansan A rkisto .
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A R T I K K E L I T

PÄIVI TIMONEN

Hyvä fosfaatti onkin myrkkyä!
H yvä t n eu vo t p yyk in p esu ssa  m u u ttu va t

Kulutusyhteiskunnan läpimurtoon liittyi oleellisesti kan
salaisten kuluttajaidentiteetin rakentaminen. Suomessa 
kuluttajaroolin rakentaminen perustui kotitalousideolo- 
gian läpimurtoon 1930-luvulla. Irma Sulkunen on hah
mottanut kotitaloustyön sisältöä Miina Sillanpään elämä
kerrassa. Hänen mukaansa Sillanpää hyväksyi käsityk
sen, jonka mukaan naisen emansipoitumisen ja  kansa- 
laiskelpoisuuden lunastaminen tapahtui nimenomaan ko
deissa. Kotitalouden uudistaminen merkitsi samalla sekä 
naisen vapautumista että hänen yhteiskunnallisen identi
teettinsä lujittumista. Sillanpää osallistui sosiaalidemok
raattisessa naisliikkeessä aktiivisesti kotityön naisideaa- 
lin rakentamiseen yhdessä porvarisnaisten, mm. Hedvig 
Gebhardin kanssa 1930-ja  1940-luvulla. Keskeistä oli 
naisten kotitaloustaitojen lisääminen. Naisjärjestöt teki
vät aktiivisesti työtä tehokkaan ja  uutteran perheenemän- 
nän neuvonnassa. Samalla ne olivat mukana määrittä
mässä suomalaista kuluttajakuvaa.

Perheenemännän taitoihin kuului kyky toimia järke
västi markkinoilla eli ostamisen taito. Pyykinpesussa ta
pahtuneet muutokset ovat hyvä esimerkki kulutusyhteis
kunnan läpimurrosta Suomessa ja  siitä miten neuvonta 
käytti tiedettä hyväkseen kuluttajien laatutietoisuuden 
muokkaamisessa. Kun sodan jälkeen pyykkäreitä suos
tuteltiin luopumaan saippuasta, niin viime vuosina neu
vonnan keskiössä ovat olleet ympäristöystävälliset tuot
teet. Kulutusyhteiskunnan läpimurtoa seuranneeseen 
runsauden yhteiskuntaan liittyvä kulutuskritiikki kosketti 
myös pyykinpesua.

Sodanjälkeisessä Suomessa kuluttajaneuvonnan ta
voitteena oli helpottaa naisten raskaita kotitöitä kuten 
pyykinpesua. Kotitalouskeskuksen vuosittain toimittama 
kotitalouskalenteri levisi Kotitalouskeskuksen jäsenjär
jestöjen, mm. Sosialidemokraattisen naisliiton ja  sen 
perustaman Kotineuvontaliiton jäsenille. Vuoden 1955 
kalenterissa artikkelit ja  mainokset neuvoivat perheen- 
emäntiä ostamaan teollisesti valmistettuja pesuaineita ja 
pesukoneita. Tuossa vaiheessa vasta joka neljännessä 
asunnossa oli vesijohto tai viemäri.

Pyykinpesussa laatutietoisuuteen opettaminen koros
ti säästäväisyyttä, järkevyyttä ja  tutkimukseen perustu
vaa tietoa. Tieteellinen tutkimus auttoi oikean pesuai
neen valinnassa. Neuvojen mukaan hyvissä eli teollisesti 
valmistetuissa pesuaineissa olleet vedenpehmennys- 
aineet saivat aikaan sen, että pesty pyykki on aiempaa

puhtaampaa. Oli modernia ostaa teollisesti valmistettu 
pesuaineseos, jossa saippua ja  vedenpehmennin olivat ai
na oikeassa suhteessa, toisin kuin kotona erikseen an
nosteltaessa.

Mainokset tekivät kotitalouksien arkipäivän kulutus
päätösten tekijöille, naisille, eri tuotemerkit ja  niihin 
liitetyt mielikuvat tutuiksi. Esimerkiksi Turun saippuan 
1950-luvun Valo-pesuaineen mainoksessa oli piirros 
kahdesta yöpuvuissa kulkevasta tytöstä, jotka sivuuttavat 
toisensa kynttilät kädessä. Sillä haluttiin herättää miel
leyhtymiä siihen, miten valkoinen hohtaa hämärässä 
valaistuksessa. Tuotetietoa pesuaineen toiminnasta tai 
ominaisuuksista Valon mainoksessa ei ole.

Pesukonemainokset esittelivät yksityiskohtaisesti 
tuotteista saatavia hyötyjä, joista suurin oli kotitöiden 
keveneminen. Esimerkiksi Upo Oy mainosti käänteente
kevää UPO-pesukonetta kertoen, että vesijohtopaine 
suoritti pyykkärin puolesta raskaimmat työt ja  se myös 
kuivasi pyykin.

Wärtsilä-yhtymän mainoksen mukaan "leikkiä on 
pyykin teko, kun on koneen nimi Peko”. Peko liotti, pesi, 
keitti, huuhtoi ja  linkosi, mutta säästi myös pesuainetta. 
Valmetan mainos sisälsi lupauksen nautinnosta, joka 
mahdollistui aikakytkimen avulla. Se vapautti perheen
emännän koneen äärestä omiin harrastuksiinsa. Mainos 
täydensi perheenemännän identiteettiä arjen unelmilla 
vapaa-ajastaja harrastuksista.

1960-luvun kuluttajaneuvonnassa opastettiin uuteen 
pyykinpesun laatutekijään, synteettisesti eli kemiallisesti 
valmistettuihin pesuaineisiin. Neuvonta oli haasteen 
edessä, sillä uudet pesukoneet vaativat uudenlaista pyy
kinpesuainetta. Siihen asti saippuan runsas ja  pysyvä 
vaahto oli ollut laadun merkki. Pyykinpesukoneissa 
vaahto tulikin ongelmaksi, ja  siksi synteettiset pesuaineet 
valmistettiin vähän vaahtoaviksi. Muutokseen oli val
mistauduttava, ja  siksi Kotitalouskeskus julkaisi pyykin
pesua käsittelevän oppaan vuonna 1962. Se vetosi tie
teelliseen tutkimukseen esitellessään pesuaineiden omi
naisuuksia. Synteettisistä pesuaineista kerrottiin runsaas
ti kemiallista tietoa, jolla perusteltiin pesutehon lisään
tymistä ja  puhtaampaa pyykkiä. Oppaassa kerrottiin 
kuinka uusissa pesujauheissa vaikuttavana tekijänä oli 
synteettinen seos ja  sen uusi ainesosa, fosfaatti. Se peh
mensi veden ja lisäsi pesutehoa, minkä seurauksena oli 
puhtaampi ja  pehmeämpi pyykki.
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Millaisin argumentein 1960-luvun pesuaineita myy
tiin? Esimerkiksi Omoa mainostettiin nimenomaan vä
hän vaahtoavana tuotteena. Pesukoneissa runsas vaahto 
oli ongelma, sillä sitä oli vaikea huuhdella pois. Mainos 
julisti, että ”Omo säästää pesukonetta, sillä pesuliuos 
pääsee helposti tunkeutumaan vaatekuitujen läpi, eikä 
ohut vaahto kuohu yli koneen laitojen”. 1960-luvulla 
markkinoille tulivat automaattiset, tehokkaat edestä täy
tettävät pyykinpesukoneet.

Seuraava pyykkäämiseen liittyvä teknologinen muu
tos tapahtui 1980-luvun loppupuolella. Silloin ympäris
tövaikutusten takia pesuaineet tiivistyivät, fosfaattien 
määrää sekä pesukoneiden energian- ja  vedenkulutusta 
vähennettiin. Pyykinpesussa muutos kulutusjuhlista 
kulutuskritiikkiin liittyi 1980-lopun keskusteluihin vesis
töjen rehevöitymisen pysäyttämisestä lopettamalla fos
faattien käyttö pesuaineissa. Tässä vaiheessa myös neu
vonta ja  mainonta muuttuivat: pyykinpesun tarkastelu 
mahdollisimman vähän perheenemäntiä rasittavana koti
työnä korvaantui informaatiolla pesukoneiden energian- 
tehokkuudesta ja  pesuaineiden fosfaateista. Pesuaineiden 
fosfaatit eivät enää olleet hyviä pesuliuoksen liankantajia 
ja  vedenpehmentäjiä vaan huonoja ainesosia, jotka rehe
vöittivät vesistöjä.

2000-luvun kuluttajaneuvonnassa on kulutuksen ai
heuttamia ympäristöhaittoja tarkasteltu samankaltaisen 
järkevän valinnan lähtökohdista kuin menneinäkin vuo
sikymmeninä. Kuluttajille kerrotaan, että teollisuus on 
tehnyt jatkuvaa määrätietoista työtä pesuaineiden ympä
ristövaikutusten vähentämiseksi, ja  nykyiset pesuaineet 
kuormittavat ympäristöä merkittävästi vähemmän kuin 
pesuaineet 20-30 vuotta sitten. Kuluttajille kerrotaan 
pyykinpesuaineiden eri ainesosien kuten tensidien, 
karbonaattien, zeoliittien, karboksyylihappojohdannais- 
ten, entsyymien ja  hajusteiden ympäristövaikutuksista. 
Niitä kuvataan käsitteillä biohajoavuus, biologinen ha- 
joavuus, abioottinen hajoavuus sekä myrkyttömyys. Nyt 
tutkittu tieto kertoo tuotteen koko elinkaaren aikaisista 
ympäristövaikutuksista ja siitä, millä tavoin kuluttaja itse 
onkin vastuussa niistä.

Elinkaarianalyysin perusteella on päädytty siihen, et
tä kuluttajien omat tavat ja käyttäytyminen pyykinpesussa 
kuormittavat eniten ympäristöä. Ympäristövaikutuksia voi 
parhaiten vähentää energiankulutusta vähentämällä, pese
mällä täysiä koneellisia, käyttämällä alhaisia pesuläm- 
pötiloja ja  annostelemalla pesuainetta oikein.

Yhteenvetona voi todeta, että kuluttajaneuvonnalla 
on vähennetty kuluttajien muutosvastarintaa, kun suoma
laista kulutusyhteiskuntaa rakennettiin. Esimerkkinä 
käyttämäni pyykinpesun muuttuminen tuo esiin sen mi
ten neuvonnassa on keskitytty muutoksen esittelyyn 
luonnontieteellisen tiedon avulla. Tieteelliseen tietoon 
perustuen kuluttajille on argumentoitu muutoksesta tule
via rationaalisia hyötyjä kuten aiempaa puhtaampaa

“Kymmenet tuhannet pyykkikilot pestään päivittäin nyrkki- 
voimalla.” Vapaa Sana 16.1.1952. Kuvaaja: Yrjö Lintunen. 
Kansan Arkisto.

pyykkiä, vähenevää työmäärää, omaa ja  ympäristön ter
veellisyyttä.

Pyykkäämiseen liittyvä neuvonta tuo hyvin esiin 
sen, miten kulttuurisidonnaista näkemys oikeasta ja  hy
västä on. Muutamassa vuosikymmenessä laatutekijät 
ovat muuttuneet kestävästä vaahdosta vaahdottomuuteen 
ja pesutehon fosfaateista fosfaatittomuuteen. Pyykinpe
sun laatukriteerien muutokset kertovat myös siitä, miten 
tiukasti neuvonta on nivoutunut yhteen osaksi tuotteiden 
valmistajien markkinointiponnistuksia. Entä nyt kun 
materialistinen kulutusyhteiskunta on rakennettu? Olisi
ko jo aika luopua tuotteiden hyötyjä esittelevästä kulut
tajaneuvonnasta ja  jättää tuotetiedon tuottaminen ja jaka
minen valmistajien vastuulle. Ehkä suomalainen kulutus
yhteiskunta on jo niin kypsä että tuotteista saatavien hyö
tyjen sijaan kuluttajapolitiikan ydin voisi olla arkisten 
toiveiden ja nautintojen tunnistamisessa ja esilletuomi-

Kirjoittaja on erikoistutkija Kuluttajatutkimus
keskuksessa Helsingissä.
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EIJA LUKKARI

Kuluttajaneuvonta H elsingissä - 
25 vuotta kuntatason  
kuluttajansuojaa

“Se toimii sittenkin”, ilahtui eräs Helsingin kaupungin 
kuluttajaneuvonnan ensimmäisistä asiakkaista joulu
kuun ensimmäisenä päivänä 1978. Kunnallinen kulut
tajaneuvonta oli juuri aloittanut toimintansa ja  kuluttaja
neuvoja kertonut kuluttajaneuvonnan asiakkaalle myyjä- 
liikkeen luvanneen vaihtaa virheellisen tuotteen virheet
tömään. Tyytyväinen miesasiakas sanoi kokeilleensa, 
toimiiko uusi systeemi ja  olisiko kuluttajaneuvonnasta 
apua kuluttajan oikeuksien toteutumisessa. Apujoukkoja 
tarvittiin, kun hän ei itse ollut saanut myyjäliikettä vas
taamaan virheellisestä tuotteesta.

Kuluttajaviranomaiskoneisto
Peräämällä syyskuun ensimmäisenä päivänä 1978 voi
maan astuneen kuluttajansuojalain mukaista myyjän vas
tuuta virheelliseksi osoittautuneesta tuotteesta ja  pyytä
mällä kuluttajaneuvojalta selvittely- ja  sovitteluapua ta
paukseensa, kuluttaja käynnisti viranomaiskoneiston, 
joka luotiin huolehtimaan kuluttajanäkökulman huomi
oon ottamisesta. Varsinaisen kuluttajansuojalain ohella 
lakinippuun kuului lait kuluttajaviranomaisista. Laki ku- 
luttaj avalituslautakunnasta, kuluttaja-asiamiehestä, 
markkinatuomioistuimesta ja  kunnallisen kuluttajaneu
vonnan järjestämisestä kunnassa säädettiin varmista
maan kuluttajan oikeuksien toteutuminen. Varsinkin 
kunnallinen kuluttajaneuvonta luotiin kuluttajaa lähellä 
olevaksi ja  kynnykseltään matalaksi tahoksi, jossa apu 
on tarjolla ilman raskaita prosesseja.

Helsingin kuluttajaneuvonta alkaa
Kunnat käynnistivät kuluttajaneuvontatoiminnan sitä 
mukaan kuin valtioneuvosto aloituslupia vuosittain an
toi. Helsingin kaupunki anoi valtioneuvostolta aloitus
lupaa ensimmäisten kuntien joukossa, ja  saatuaan sen 
pystyi aloittamaan kunnallisen kuluttajaneuvonnan yh
den kuluttajaneuvojan voimin joulukuun ensimmäisenä 
päivänä 1978. Toiminta käynnistyi heti, sillä siihen oli 
varauduttu jo  syksyn aikana. Se painottui jo alusta alka
en kuluttajan oikeuksien puolustamiseen. Itsensä alakyn
teen jääneiksi tuntevia kuluttajia oli määrällisesti enem
män kuin niitä, jotka kaipasivat pelkästään tietoa toimi

akseen osaavana ja  harkitsevana kuluttajana hyödykkeitä 
hankkiessaan. Kuluttajaneuvonnan asiakkaat hakivat 
apua tavaroiden ja  palveluiden kauppaa koskeviin kysy
myksiin ja  niihin liittyvien ongelmien ja  erimielisyyksien 
selvittelyyn. Kyse oli tietojen saamisesta ja  oikeuksien 
toteutumisesta.

Kuluttajaneuvonnan tehtävät
Laki kuluttajaneuvonnan jäijestämisestä kunnassa mää
rittelee tehtävät. Ne liittyvät sekä kuluttajan auttamiseen 
että valistamiseen. Antamalla tietoja kulutuspäätösten 
kannalta merkittävistä asioista ja  kuluttajan asemasta 
vahvistetaan kuluttajan omia mahdollisuuksia toimia 
harkitsevana sekä oikeuksistaan tietoisena kuluttajana. 
Yleisen kuluttajavalistuksen avulla, kunnan asukkaat 
mahdollisimman laajasti tavoittavin keinoin, yritetään 
nostaa esille tärkeitä ja  ajankohtaisia kuluttajakysymyk
siä. Luennoimalla oppilaitoksissa ja  järjestöjen tilaisuuk
sissa samoin kuin yhteistyöllä tiedotusvälineiden kans
sa saavutetaan kuluttajia isompina ryhminä.

Kuluttajien avustaminen yksittäisessä kuluttajan ja 
elinkeinonharjoittajan välisessä ristiriitatilanteessa on 
kuitenkin muodostunut kysytyimmäksi ja  eniten työai
kaa vaativaksi tehtäväalueeksi. Kuluttajariitojen selvitte
ly- ja sovittelupyyntöjä on ainakin isoissa kunnissa ol
lut niin paljon, että käytössä olevat resurssit ovat jääneet 
liian niukoiksi.

Valitusyhteydenottojen kärkijoukko
Alkuvuosina kuluttajien ongelmat kohdistuivat pääosin 
käytetyn auton kauppaan ja kodinkoneisiin ja -laitteisiin 
sekä niiden huoltoon. Käytetyn auton kaupassa kulutta
jat kokivat pettymyksiä. Liiat lupaukset ja  turhat toiveet 
sävyttivät kaupan tekoa. Tunteet kuohuivat, kun juuri os
tettuja loistoyksilöksi kehuttu auto jätti tielle pahimmil
laan jo kotimatkalla. Kun tiedot auton kunnosta ja  vas
tuun ottamisesta mahdollisissa virhetilanteissa olivat 
vain suullisia, myyjän lupaukset jäivät helposti lunas
tamatta. Poikkeuksellista ei ollut sekään, että nimi pyy
dettiin täyttämättömään sopimus- tai luottopaperiin, mis
tä seurasi sopimusepäselvyyksiä ja  kaupan purkuhaluk-
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Auton osta jan  ku lu tta jasuojaa  koskeva hava in toesitys. Työväen A rkisto .

kuutta. K odinkoneissa erim ielisyyksiä aiheuttivat laite- 
virheet, toim itusviivästykset ja  korjausten epäonnistum i
nen. M yös tekstiilit, kengät ja  huonekalut aiheuttivat y h 
teydenottoja.

1990-luvun alkupuolella ykkösaihealueeksi pom ppa
si p a n k k i- ja  -rah o itu sp a lv e lu t ja  p u o liv ä lissä  asu n to 
kauppa. Y hteiskunnan  tapah tum at j a  uusi lainsäädäntö  
vaikuttavat selkeästi m yös ku lu ttajaneuvonnassa esillä 
o leviin  asioihin. N iinpä lam a näkyi velkasuhteiden on
gelm ien esille tulem isena ja  uusi asuntokauppalaki kes
kusteluna asunnon virheistä, kiisto ina korvauksista  sekä 
ostajan  ja  m yyjän vastu iden selvittelytarpeena.

Kuluttaja-asiamiehestä 
kunnalliseen tinkijään
Kuluttajaneuvoja on kohdannut päivittäin m ielenkiintoi
sen, vaihtelevan ja  haastavan työn ja  m elkoisen m äärän 
asiakkaita, jo ille  kuluttajaneuvoja on tavallisesti “kulut- 
taja -asiam ies” . A sioiden ja  tehtävien hoito  vaatii osaa
m ista n iin  kuluttajaa suojaavan lainsäädännön tuntem i
sessa kuin vuorovaiku tuksen  hallitsem isessa . A siakas
palvelussa tarv itaan  kuuntelu taitoa ja  kykyä asettua ku
luttajan asem aan. K unnallisen tinkijän rooliakaan ei pidä 
vierastaa, sillä asioidessaan kuluttajan vastapuolena o le

van e linkeinonharjo itta jan  kanssa  kulu tta janeuvoja  voi 
törm ätä tähänkin  titteliin. K uvaavaa kyllä, sillä asioiden 
ja  korvauksen m äärän  kohdalleen  saam isessa tarv itaan  
tinkijälle  om inaista  sitkeyttä.

Taas se soittaa
Vaikka elinkeinonharjoittajien suhtautum inen kuluttaja
neuvojaan ja  kuluttajaviranom aisiin  on kokonaisuutena 
ollut asiallista, se on joiltak in  osin m uuttunut alkuvuosis
ta. Jyrkkää kielteisyyttä tapaa enää harvoin ja  uhkaukset
kin ovat m enneisyyttä. V arsin m oni elinkeinonharjoittaja 
on ym m ärtänyt ku lutta jansuojala in  sisältävän pe lisään
nö t niin  osta ja lle  kuin m yyjällek in . M yös n iiden  e lin 
keinonharjoittajien joukko, jo ille  pitää soittaa toistuvasti, 
on harven tunut. O ngelm aiseksi koe tusta  y rittä jä stä  on 
saattanut vuosien saatossa tulla  kuluttajaneuvojan asian
tuntem ukseen luottava, om a-aloitteisesti yhteyttä ottava 
liikkeenharjoittaja, jo k a  haluaa sopia asiat. T uskastunei
siin taas se so ittaa-tervehdyksiin  ei enää juurikaan  tör
mää.

Kullanarvoinen yhteistyö
Helsingin kuluttajaneuvonta niin kuin m uutkin uudet ku
lu tta jav iranom aiset o livat ku lu tta jansuo jala in  voim aan
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Kuluttajaneuvontaa 1970-luvulla. Työväen Arkisto.

astuessa täysin uuden edessä. Ratkaisu
käytäntö puuttui, mutta rupesi muoto
utumaan sitä mukaa kuin kuluttajavali
tuslautakunta tulkitsi lakia sinne saapu
neiden tapausten myötä. Jo neuvonnan 
muotoutuessa ja  valitustapausten sopu
ratkaisujen lähtökohtia hahmoteltaessa 
käynnistyi yhteistyö kuluttajavalituslau
takunnan ja  pääkaupunkiseudun kulut
tajaneuvojien kesken. Kerran kaksi kuu
kaudessa tapahtuneet tapaamiset mah
dollistivat konkreettisten tapausten läpi
käymisen kuluttajaneuvojien ja  kulut
tajavalituslautakunnan henkilöstön kes
ken. Myös puhelinyhteydet toimivat.
Näin jälkikäteen voi ilolla sanoa, että tällä 
toiminnalla luotiin tukeva pohja, toimivat 
suhteet ja  kullanarvoinen yhteistyö, joka 
on jatkunut kautta vuosien.

Yhteistyön kenttään kuuluvat myös kuluttajajärjes
töt, jotka ovat toimineet viranomaisten rinnalla. Suomen 
kuluttajaliitto edeltäjineen, Kuluttajat - Konsumentema 
ry ja  perinteiset kotitalousjäijestot, ovat tehneet tärkeää 
kuluttajien neuvontatyötä jäsentensä keskuudessa jo en
nen kuluttajaviranomaisia ja tekevät sitä edelleen. Heidän 
aloitteensa, kannanottonsa ja  kampanjansa ovat edistä
neet kuluttajanäkökulman esille tuomista ja  huomioon ot
tamista monissa asioissa. Järjestöjen ja  kuluttajaviran
omaisten yhteistyönä on toteutettu niin yksittäisiä kuin 
vuosittain toistuvia hankkeita. Helsingin kuluttajaneu
vonta on ollut mukana mm. kuluttajan oikeuksien päivän 
vietossa ja  järjestöjen tilaisuuksissa.

Kansallisesta EU-kuluttajaneuvontaan
Alkuvuosien vajaasta tuhannesta vuosittaisesta yhtey
denotosta ja  yhdestä kuluttajaneuvojasta on Helsingis
sä tultu tilanteeseen, jossa kuluttajaneuvonnan palveluita 
pystytään tarjoamaan neljän kuluttajaneuvojan voimin 
noin 7 500 kuntalaiselle vuodessa. Palvelujen kysyntä 
on kuitenkin selkeästi suurempaa. Se merkitsee jonoja 
puhelinlinjoilla ja  työstettävien tapausten ruuhkaantu
mista. Valtaosa asiakkaista on liikkeellä valitusasiassa. 
Pienempi osa etsii tietoa, neuvoja ja ohjeita ennen sitou
tumista.

EU:n myötä palvelujen tarjonta on laajentunut, sil
lä uusi vuosituhat toi Helsingin kaupungin kuluttaja
neuvonnan yhteyteen erillisen, valtakunnallisesti palve
levan EU-kuluttajaneuvonnan. Se jakaa tietoa ja  auttaa 
kuluttajia rajat ylittävän kaupan tapauksissa EU-alueel- 
la. EU-kuluttajaneuvonnan toimintaa rahoittavat EU- 
komissio ja  Helsingin kaupunki. Kuluttajajärjestöt ovat 
viranomaisten ohella edustettuina EU-kuluttajaneuvon- 
nan toimintaa koordinoivassa neuvottelukunnassa ja an
tavat näin panoksensa yhteistyöhön tälläkin alueella.

Tässä ollaan -  minne mennään
Alkuvuosien yksinkertaisia valitustapauksia esimerkiksi 
kengistä ja  tekstiileistä tulee tänä päivänä harvoin. Ilmei
sesti ne hoidetaan sopuisasti osapuolten kesken. Tilalle 
ovat tulleet matkapuhelimet, tietokoneet, asunnot ja  näi
hin liittyvät erilaiset palvelut. Kuluttajan maailma on 
monipuolistunut, mutta myös monimutkaistunut uusien 
hyödykkeiden, tietoyhteiskunnan ja  sähköisten kaupan- 
käyntitapojen myötä. Nyt kuluttajat törmäävät ongel
miin, joita aikaisemmin ei ollut.

Vuosien saatossa kunnallisesta kuluttajaneuvon
nasta on tullut mitä erilaisimpien kuluttajaa askarrut
tavien asioiden yhteydenotto- ja neuvontapaikka. Ku
luttajaneuvontaa lähestytään myös sen tehtäväalueen ul
kopuolisissa asioissa, koska kuluttajilta puuttuu muu 
taho, jota voisi maksutta lähestyä neuvoja ja  apua tarvit
taessa. Asumiseen ja  asumisturvaan liittyvät asiat ovat 
aihepiiriltään suurin ryhmä. Niin huoneenvuokrasopi- 
muksiin kuin asunto-osakeyhtiöiden sisäisiin, osakkaan 
ja  taloyhtiön välisiin ongelmiin tarvittaisiin omaa neu
vonta- ja  sovittelutahoa. Asia voitaisiin ratkaista liittä
mällä nämäkin tehtävät kuluttajaneuvontaan. Ehdoton 
edellytys kuitenkin olisi riittävä lisäresursointi.

Neljännes vuosisataa kuluttajaneuvojana on tarjon
nut erinomaisen näköalapaikan kuluttajan maailmaan ja  
koko kuluttajatoiminnan havainnoimiseen. Vaikka jotkut 
asiat ovat muuttuneet, kuluttajien tiedon ja  avun tarve ei 
ole kadonnut. Heikomman osapuolen suojaamista tarvi
taan edelleen.

Kirjoittaja on Helsingin kaupungin johtava  
kuluttajaneuvoja.
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SATU JAATINEN

Enemmän työtä, 
vähem m än kulutusta
Suom alainen arki sään n öste lyvu osien  aikana

Luokitellut annokset
K esällä 1941 syttyneen jatkosodan  odotettiin  aluksi jä ä 
vän lyhytkestoiseksi kesäsodaksi. K un sotaa oli kulunut 
m iltei vuosi, astui m aassa voim aan laki työvelvo llisuu
desta. Se m ääräsi kaikki 18 - 65-vuotiaat kansalaiset ot
tam aan  v astaan  heille  o so ite tu t työ t. R in tam am iesten  
työvoim a oli saatava korvatuksi. K aikkein pahinta työ
vo im ap u laa  k ä rsittiin  m aa- ja  m etsä ta lo u d en  p iirissä . 
Useat naiset opettelivat kokonaan uudet am m atit, koska 
esimerkiksi kaupan alalla työvoim an tarve oli vastaavasti 
vähentynyt. K aupunkila isten  työvoim aa pyrittiin  m ah
dollisuuksien m ukaan kanavoim aan m aaseudulle, ja  yh 
tenä parhaim m ista houkuttim ista tähän toim i ruoka.

Kansalaiset oli jaettu  eri kulutusryhm iin sen m ukaan, 
m inkä ikäisiä he olivat ja  m inkä tyyppistä  työtä he tek i
vät. Selkeintä ja  tuntuvinta jak o  oli leipäviljan kohdalla. 
V älirauhan aikana voim aan tu lleen jao n  m ukaan ryhm iä 
oli viisi: A  eli p ienet lapset, B eli henkisen työn tekijät 
ja  m iltei kaikk i naiset. C -luokkaan  k u u lu iva t raskasta  
työtä tekevät m iehet ja  D -luokkaan m iehet ja  naiset, jo t
ka olivat erityisen raskaissa töissä. Suurin osa henkisen 
työn tekijöistä asui kaupungeissa, m utta m ikäli he lähti
vät jä rjeste ttyyn  työn tekoon  m aaseudulle , he saivat sa
m at suurim m at m ahdo lliset ruoka-annokset kuin m aa
työläisetkin.

V arsink in  kau p u n k ila isn a is ten  k o h d a lla  B -luokan  
annokset olivat jä ttäneet usein jälkensä. A nnoksilla  py 
syi hengissä ja  terveenä, m utta laihuus ja  kalpeus olivat 
y leisiä tunnusm erkkejä, jo is ta  m aaseudun asukkaat saat
to iv a t tu n n is taa  k au p u n g is ta  tu llee t ty ö n tek ijä t. T y ö 
kom ennuksilta  säästy ivät vain se lla ise t henkilö t, jo tk a  
p y sty iv ä t o so ittam aan  o lev an sa  ta rp e e llis ia  m uu alla , 
kuten p ienten  lasten äidit.

T alven  lähesty essä  to iseksi ty ö h o u k u ttim ek si tuli 
läm m itys. Polttopuusta oli pu laa  koko sodan ajan. N iin 
a iku isia  ku in  kou lu la isiak in  kannustettiin  hakkaam aan 
om a m ottin sa  po lttopu ita . M otti oli kan te iltaan  m etrin  
m ittainen  kuutio  puita, jo tk a  työstettiin  tie ty illä  m etsä
alueilla  kasvaneista  puista. V altav ista  hakkuutalko ista  
huolim atta ei puita saatu sodan aikana tarpeeksi kokoon, 
ja  esim erkiksi virasto jen  läm pötilat pidettiin sodan ajan 
16 celciuksessa. Puuta kului asuntojen  läm m ityksen li-

Työväen ark is to

säk si m yös liik en teen  y lläp itäm iseen , s illä  b en siin in  
p u u tteen  tak ia  oli au to ih in  lisä tty  p u u k aasu ttim e t eli 
häkäpöntöt.

T yövelvollisten m äärää oli sodan edetessä laajennet
tava aina vaan uusiin ihm isryhm iin . T yöhön velvo itet
tujen naisten m äärä kasvoi, kun valtio jako i kutsuja myös 
lapsensa  R uotsiin  läh e ttäneille  ä ideille  sekä pa lvelus- 
henkilökuntaan kuuluneille. M yös aina vain nuorem pia 
kansalaisia  kutsuttiin  työhön. R uum iillisen työn tarpeel
lisuudesta kertoo sekin, että vuonna 1942 edellä m ainit

El KORVIKE LOPU
J O S  T E  K E R Ä Ä T T E  V O IK U K A N -  

J U U R I A  JA  M Y Y T T E  N E  M E I L L E

P y y tik A J I  m a i l i t  t a r k e m p i a  t l a t o | a

Surrogatet tar ej slut
a m  N i s a m la r  m a a k r a a r ö t te r  o o h  m tlja r  
d a m  l i l lo a a .
B e f i r  n i r m a n  u p p ly s n ln g a r  a v  o a a
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tujen vilja-annosten jakoperiaatte ita  m uutettiin. Uusiksi 
m äärityksiksi tu livat raskaanpuoleisesta  työstä  kertova 
C -kortti, raskaasta työstä saatu D-kortti sekä erittäin ras
kaasta työstä tullut E-kortti.

N uorten eli yli 15-vuotiaiden työvelvollisuus tarkoit
ti sitä, että koulutyön loputtua oli pelkässä  levossa v ie
te tty  kesä lom a m ahdo ton  aja tus. N uoria  k an n uste ttiin  
työnteon lisäksi kerääm ään teollisuudelle  kaikkea m ah
dollista m ateriaalia  jä tepaperis ta  eläinten luihin. V arsin
kin lasten  k o h d a lla  hyö d y n n e ttiin  e rila is ten  p iste id en  
k eruu ta  ja  m uita  k ilpailu teh täv iä . K eruuk ilpa ilu ista  oli 
m aa n laa ju is ta  h y ö ty ä , k o sk a  ka ikk i m arja t, s ien e t ja  
kävyt oli saatava m etsistä  hyö tykäyttöön  m ahdo llis im 
m an vähällä aikuistyövoim alla.

Korvikekulutusta
Pulan  p e russyynä  oli u lk o m aankaupan  ra ju  
supistum inen j a  talv isodan  alueluovutusten  
a ih eu ttam a  pe lto p in ta -a lan  p ienenem inen .
K arja lan  p e lto ja  p y r ittiin  k y lv äm ään  heti 
kun alueiden takaisinvaltaus sen m ahdollis
ti, m utta  työvoim apulasta  kärsittiin  siellä 
sam aan tapaan  kuin m uualla  S uom essa
kin. U lkom aankaupan  ty reh tym inen  oli 
alkanut vuonna 1939, jolloin vienti oli jo  
su p is tu n u t h y v in  p ie n e k s i.  V u o te en  
194-2 tultua e lin tarv ikkeiden vientiä  ei 
tapahtunut enää lainkaan. Kaikki m ah
d o llise t e lin ta rv ik k ee t oli p id e ttäv ä  
kotim aassa. Tuonti oli hyvin pitkälle 
Saksan varassa. Sieltä saatiin perus
tu o tte ita  ku ten  le ipäv iljaa  ja  m yös 
tää llä  tun tem attom am pia  tuo tte ita  
kuten soijajauhoja.

Sokeri oli ollut kortilla jo  vuo
d e n  1939  s y k s y s tä  lä h t ie n  j a  
m arjat oli siksi säilöttävä uusien, 
kem ia llis ten  sä ilön tä jauheiden  
avulla. Sokerin m akeutta  nousi 
korvaam aan Sakariini. Sokerin 
lisäksi oli vuonna 1939 sään
n ö ste lty  m yös kahv in  k u lu 
tusta, ja  sitä seurasikin luke
m a tto m ien  k o rv ik ev a ria a -  
tio iden  keh ittely . K ahvin- 
kipeä kansa k iskoi talkoilla 
m a a s ta  v o ik u k a n ju u r ia , 
paahtoi rukiin siem eniä ja  
k u iv a tti tam m en te rh o ja  sa a d ak 
seen kuum aa juom aa, jo k a  edes väriltään m uistu t
taisi kahvia . Sakariin illa  m austetun  ko rv ikkeen  kanssa 
vo itiin  tarjo ta  vaikkapa ru isjauhoista  leivo ttua  kakkua, 
jo k a  v o itiin  m ak eu ttaa  p e ru n a jau h o is ta  k e ite ty llä  s ii
rapilla.

N aapurissa kyläily oli tärkeim piä rentoutum istapoja 
kotirintam an arjessa. M uita tapoja olivat lukem inen, kir
je id e n  k irjo ittam in en  rin tam alle  j a  e lo k u v issa  käynti. 
K esk iv e rto su o m ala in en  käv i e lokuv issa  sodan  a ikana 
noin kym m enen kertaa vuodessa. K irjallista viihdettä  ja  
elokuvia ku lu te ttiin  ennätysm ääriä, koska kansa halusi 
unohtaa arjen edes hetkeksi. Puupulan aiheuttam asta p a 
perin  vähyydestä  huolim atta  k irjo ja  sai hankkia  ilm an 
ostorajoitteita .

Säännöstely talouden  to im im inen  vaati m aanlaa ju i
sen organisaation sekä om an m inisteriönsä, kansanhuol- 
tom inisteriön. M inisteriö huolehti säännöstelykorttien ja 
kam isesta kansalaisille. Suurim m alla osalla  jok ap ä iv ä i
sistä elintarvikkeista  oli om a säännöstelykorttinsa. K au
passa  asio itaessa  m yyjä leikkasi asiakkaansa antam ista 

korteista  m äärätyn m äärän num eroituja lipukkeita 
irti, ja  n äm ä  lip u k k ee t m a tk asiv a t 

m y ö h em m in  ta k a is in

8  86
0  ra

Viljan säännöste lyko rtti. E lokuu 1949. Kansan A rk is to .
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kansanhuoltoministerit)!! virkam iehille. Kansalaisten ku
lu tus oli siis erittäin  ta rk asti säädeltyä . S iitä  pystyi li- 
peäm ään vain  m ustan  pörssin avulla.

M ustan pörssin to im inta  jakau tu i karkeasti kahteen 
eri to im in tatapaan : tuo tan tovaiheen  hu ijauksiin , m itkä 
tapah tu ivat m aatilata louden  yh teydessä  sekä v äh ittä is
kaupan huijauksiin, jo tk a  tapahtuivat suurim m aksi osak
si tisk in  alta m y yn tinä . M u staa  p ö rss iä  e siin ty i koko  
m aassa ja  kaikissa yhteiskuntaluokissa. M ielenkiintoinen 
yksityiskohta oli se, että m ustalla pörssillä ei aina tavoi
teltu  rahaa vaan m uita hyödykkeitä  ku ten  sokeria, kah 
via, alkoholia tai voita. Suom een oli asetettu  hintasään- 
nöstely , m ikä ei sa llinu t kauppojen  kohottaa  h in to jaan  
k o h tu u tto m as ti. N äin  o llen  k a n sa lla  oli o sto v o im aa , 
m utta  ta rjon ta  oli m inim issään. T älla isessa  tilan teessa  
sokerin ja  kahvin  oli helppo syrjäyttää m arkka vaihdon 
välineenä. On arvioitu, että noin kolm annes suom alais
ten sodan aikana kuluttam ista elintarvikkeista hankittiin 
m ustan pörssin  kautta.

Pahvikassit ja puukengät
E lintarvikkeiden lisäksi pulaa oli niin kankaista, nahas
ta ku in  kum istakin . 1930-luvun v iim eiset hyvä vuodet 
takasivat ku itenkin  sen, että  suom alaisilla  oli vaatteita  
varastoissaan. K aikki m ahdollinen kotoa löytyvä raaka- 
aine kehotettiin  uusiokäy ttäm ään . K uluneet villapaidat 
neuvottiin purkam aan ja  kutom aan uudelleen kintaiksi ja  
kaulahuiveiksi. V anhem pien vanhoista  puvuista p ienen
nettiin vaatteita lapsille. V arsinkin räätäleillä teetetyt pu
vut olivat arvossaan, koska n iiden  kankaat olivat hyvä
laatuisia.

Kenkien kohdalla tilanne olikin jo  hankalam pi. Pääl- 
lyskankaat ja  nahat korvattiin  paperilla  ja  poh jan  kum it 
puolestaan ohuilla puupaloilla. M ikäli kum itilanne antoi 
m yöden, voitiin jo idenkin  kenkien pohjaan naulata p ie
ne t k u m isu ik a lee t v a im en tam aan  k en k ien  k äv ellessä  
sy n n y ttäm ää  m elk o is ta  k o p inaa . P ap e rik en g ät o liv a t 
om iaan  k esäh e lte illä , m u tta  sy ksyn  tu ltu a  ei au ttan u t 
m uu kuin etsiä  kaikki suvun vanhat saappaat ja  nahka- 
kengät v in teiltä . L aukkuteollisuus oli sam anlaisten  on 
gelm ien edessä kuin kenkäteollisuuskin . Laukkuja val
m iste ttiin  p aperikankaasta  j a  sa lkku ja  kovikepahvista . 
A siakas kuitenkin sai tilaam ansa tuotteet nahasta, m ikäli 
h än ellä  oli sitä  o m asta  takaa. K au p u n k ila in en  saatto i 
hankkia nahkaa esimerkiksi vanhan nahkasohvansa pääl
lyksistä.

P aperis ta  tuli kankaan korv ike  ka ik k ia lla  m issä  se 
suinkin oli m ahdollista. K odeissa käytettiin  paperia niin 
verhoina, pöytäliinoina kuin pyyhkeinäkin. Jotkut noista 
tuo llo in  k eh ite ty is tä  k e ittiö iden  pap eritu o tte is ta  jä iv ä t 
e läm ään  j a  sy rjäy ttiv ä t kan k aise t vastin een sa . Ideana  
paperisissa  tuo tte issa  oli turhan pesem isen ja  saippuan 
kulutuksen välttäm inen.

Sodan loppum inen ei vä littöm ästi po istanu t pulaa.

Tilanne alkoi palautua ennalleen vasta m uutam an vuoden 
kuluttua. Jokaista  uutta m arkkinoille  palannutta  tuotetta 
tervehdittiin  onnea pursuvilla m ainoksilla, kaikkein suu
rim m alla riem ulla tietysti vuonna 1946 saapunutta kahvi- 
laiva Heraklesta. Vaikka m onia korviketuotteita oli m ark
kinoitu  m iltei a lkuperäisten  vero isina , e ivät ne k u iten 
kaan pärjänneet kilpailussa a lkuperäisten kanssa. A ino
astaan paperi p iti p in tansa nenäliinojen ja  käsipyyh-kei- 
den m ateriaalina. Hygieniavaatim usten kasvaminen auttoi 
paperia  syrjäyttäm ään vanhat, kankaiset kilpailijansa.

Kirjoittaja on tutkija Turun yliopistossa. Hän valmis
telee kansatieteen väitöskirjaa aiheesta Mainonta ja  
kulutusmahdollisuudet Suomessa vuosien 1939
1954 säännöstelytalouden aikana.

‘Rauha sykkii 
sydämissä

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

Eläkeläiset r.y. 
Mechelininkatu 20 A 1 

00100 HELSINKI 
P. 09-348 691 

www.elakelaiset.fi
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A R T I K K E L I T

ANU RAIJAS JA 
KIRSI AHLQVIST

K eskiluokkaistuiko työväestön  
kulutus 1900-luvun Suom essa?

Tarkastelemme artikkelissamme, millaista työväestön 
kulutus on ollut viime vuosisadan aikana Suomessa. 
Näkökulmamme on elintason ja  yhteiskuntaryhmien vä
listen erojen muutoksissa. Elintason parantaminen ja  ero
jen tasaaminen eri sosiaaliluokkien välillä ovat olleet 
keskeisiä tavoitteita työväenliikkeelle sen syntyajoista 
lähtien ja  myöhemmin myös viralliselle yhteiskuntapo
litiikalle etenkin 1900-luvun puolivälin jälkeisenä aika
na. Emme tarkastele työväestöä luokkana siinä mieles
sä, että vertaisimme sen kulutusoloja omistavaan luok
kaan. Näkökulmamme on sosiaalisissa kerrostumissa, 
vaikkakin työväestö voidaan katsoa olevan samalla sekä 
luokka että kerrostuma. Sosiaalisten kerrostumien näkö
kulmasta voidaan tutkia eroja sosiaalisessa asemassa ja

kerrostumien tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi vaurau
den, sivistyksen ja  elämäntyylin erot. Vertaamme työvä
estön kulutusoloja keskiluokkaa edustavaan väestöryh
mään: 1920-luvulla virkamiehiin ja  vuosisadan puolivä
lin jälkeen ylempiin toimihenkilöihin. Pohdimme sitä, 
voidaanko vielä tänä päivänä puhua työväestölle ominai
sesta kulutusmallista, vai onko työväestön kulutus kes
kiluokkaistunut.

Aineistona käytämme tilastokeskuksen kulutustut
kimuksen aineistoja eri vuosilta. Työväestön kulutukses
ta ja  elinoloista on saatavilla tietoja jo viime vuosisadan 
alkuvuosista lähtien. Virkamiehet tulivat tutkimuksen 
piiriin 1920-luvulla ja  koko väestö 1960-luvulla.

Työväestöä sekä virkamiehiä ja  toimihenkilöitä voi

Vanha Riipisen paja Karjalankadulla 5-henkisen perheen asuntona. Huonoissa asuinoloissa äiti keittämässä kahvia. 
Kuva vuodelta 1923. Kansan Arkisto.
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daan pitää ensimmäisinä moderneina kuluttajaryhminä 
siinä m ielessä, että ne olivat kaupungeissa asuvia 
palkansaajaryhmiä ja olivat riippuvaisia kulutustavara- 
markkinoista. Maatalousvaltaisessa Suomessa kumpikin 
ryhmä oli sata vuotta sitten vielä varsin pieni. Teollisuus- 
väestön osuus ammatissa toimivasta väestöstä kasvoi 
vuosina 1870-1912 viidestä prosentista 12 prosenttiin. 
Työläisiä oli tuolloin runsaat 100 000. Myös ns. keski
luokka oli pieni; siihen laskettiin vuonna 1940 kuuluneen 
10 prosenttia perheistä.

Vuosisadan alussa taloudellinen kasvu, tuotantora
kenteen muutos ja  nopea kaupungistuminen alkoivat 
vaikuttaa yhteiskuntaan. Nämä muutokset olivat kiih- 
keimmillään 1960-ja  1970-luvun vaihteessa. Suomalai
sen yhteiskunnan modernisaatioon viime vuosisadalla si
sältyi paitsi kulutusyhteiskunnan ripeä kehittyminen, vä
estön siirtyminen kaupunkeihin, palkansaaja-ammattien 
yleistyminen, elinkeinorakenteen muuttuminen palvelu- 
valtaiseksi, yhteiskunnan demokratisoituminen sekä hy
vinvointivaltion luominen. Tänä päivänä toimihenkilö- 
ammateissa on noin 50 prosenttia ja  työntekijäammateis
sa noin 30 prosenttia ammatissa toimivista.

Elintason nousu ja 
kulutuksen monipuolistuminen
Vuosisadan alun kulutusta leimasi ankara niukkuus. 
Työläiskotitalouden kulutusmenoista peruskulutuksen 
(ravinto, asuminen ja  vaatteet) osuus oli 85 prosenttia. 
Ensimmäisen maailmansodan ja  Suomen kansalaissodan 
aiheuttaman pula-ajan jälkeen elintaso kohosi 1920-lu- 
vulla niin, että peruskulutuksen osuus oli vuosikymme
nen loppuun mennessä laskenut 75 prosenttiin. Vastaa
va osuus virkamiesperheillä oli tuolloin 58 prosenttia. 
Nykyisin peruskulutuksen osuus on sekä työntekijä- että 
toimihenkilötalouksilla 40 - 45 prosenttia.

Vera Hjelt nosti vuosina 1908-09 tekemässään ku
lutustutkimuksessa monissa kohdin esiin työläisperheen 
toimeentulon niukkuuden ja  pienistä palkoista aiheutu
vat epäkohdat. Perheen isän palkka ei yksin riittänyt ela
tukseen, vaan siihen tarvittiin lisäksi äidin ja  lasten työ
panosta. Asuinolot olivat huonot, valtaosa työläisper
heistä asui hellahuoneessa.

Ero vuosisadan lopun yltäkylläiseen kulutusyhteis
kuntaan verrattuna oli suuri. Työväestön keskuudessa 
kotitalouksien menot moninkertaistuivat vajaan sadan 
vuoden kuluessa. Teknologisen kehityksen ja massatuo
tannon ansiosta kulutus kasvoi, monipuolistui ja  sen 
vapaavalintaisuus lisääntyi. Vuosisadan alun talous 
kulutti vain viidenneksen siitä mitä vuosisadan lopun ta
lous.

Merkittävää kuitenkin on, että elintarvikkeisiin ja  
vaatteisiin käytetyt rahamäärät nykyrahassa mitaten ovat 
varsin lähellä toisiaan: vuosisadan alussa elintarvikkei
siin kului henkeä kohden noin 600 euroa ja vuosisadan

lopussa noin 1 350 euroa. Kun koko kulutus henkeä koh
den laskettuna yhdeksänkertaistui, niin elintarvikkeiden 
kulutus ”vain” kaksinkertaistui. Tämä kertoo voimak
kaasta ostovoiman muutoksesta. Esimerkiksi vuosisadan 
alussa työmiehen tuntipalkalla sai 2,4 litraa maitoa, kun 
nykypäivänä tuntipalkalla maitoa voi ostaa lähes 20 lit
raa. Viime vuosisadan alussa tuntipalkka riitti ainoastaan 
200 grammaan kahvia, kun nykyään sillä saa sitä peräti 
pari kiloa. Sokerikiloa varten sai paiskia töitä reilusti yli 
kaksi tuntia, kun nyt riittää viitisen minuuttia. Jos työ
mies halusi valmispuvun sata vuotta sitten, hän joutui 
työskentelemään runsaat 150 tuntia, kun nykymies sel
viää 20 tunnilla.

Yhteiskuntaryhmien väliset 
kulutuserot alkoivat tasoittua 
1970-luvulla

Työläisperheiden kulutusmenot olivat 1920-luvun 
lopussa puolet virkamiesperheiden kulutuksesta. Kulu- 
tusero säilyi ennallaan aina 1960-luvulle saakka, jonka 
jälkeen ero alkoi pienentyä. Pieneneminen näyttää tosin 
pysähtyneen 1990-luvun alkuun. Nykyisin työntekijöi
den kulutusmenot ovat noin 75 prosenttia toimihenkilöi
den kulutuksesta.

Jos välttämättömyysmenoiksi luokitellaan ne menot, 
joiden ero työläisten ja virkamiesten välillä on pienin, 
niin välttämättömyyksiä 1920-luvulla olivat ravinto, tu
pakka, asuminen, vaatteet ja  jalkineet, yhdistysmaksut 
sekä sauna ja parturi. Vuosisadan lopussa välttämät- 
tömyyskulutukseksi voidaan katsoa tupakka, matkapu
helimet, elintarvikkeet, väkevät alkoholijuomat ja  asu
minen.

Luksusta eli sellaista kulutusta, missä työläistalouk- 
sien ja  toimihenkilötalouksien kulutuksen ero oli kaik
kein suurin, olivat 1920-luvulla koulunkäyntiin ja  kirjal
lisuuteen, mutta myös terveydenhoitoon liittyvä kulutus 
sekä vapaa-ajan vietto matkustamisineen ja  huvitte- 
luineen. Nykyisin luksukseksi voidaan katsoa hotelli-, 
kahvila- ja  ravintolamenot sekä vapaa-ajan kulutus.

Miten työläisten kulutus erosi 
keskiluokkaisesta kulutuksesta ennen 
ja miten se eroaa nyt?
Kulutusmeno tietojen perusteella ei toki voi tehdä kovin 
hienojakoisia johtopäätöksiä elämäntapaerotteluista, 
mutta jotkut kulutusmenot ovat tyypillisempiä työväes
tölle ja  jotkut keskiluokalle. Viime vuosisadan alussa 
työväestön kulutuksesta nousee esiin kahvin ja tupakan 
merkitys. Kahvi oli tärkeää, ja  sen ja  sokerin osuus ra- 
vintomenoista olikin melko suuri. Vera Hjelt (1912) kir
joitti tutkimuksessaan: "Mutta vähävaraisen taloudessa 
kahvi on välttämättömästi pidettävä ravintoaineena eikä 
nautintoaineena, sillä kahvi on ateriaan kuuluvan usein 
ainoa lämmin keitos köyhän perheen pöydällä.”
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Tupakointi oli sata vuotta sitten nykyistä yleisem
pää, mutta työväestön keskuudessa vielä jonkin verran 
yleisempää kuin virkamiesten. Työväestön kotitalouksi
en saunamaksut puolestaan kertovat luonnollisesti hei
kosta asumistilanteesta, mutta yleisillä saunoilla on ollut 
myös kulttuurista merkitystä. Yhdistysmaksujen taustal
la on yhteiskunnallinen kiinnostus ja  aktiivisuus, joka oli 
yhtä suurta työväestön ja  virkamiesten parissa. Työväes
tön yhdistystoimintaan osallistuminen mm. työväenyh
distyksissä, nuorisoseuroissa ja  uskonnollisissa yhtei
söissä oli yleistä.

Vaikka virkamiestalouksienkin elämä oli 1920-lu- 
vulla melkoisen niukkaa nykypäivän näkökulmasta kat
sottuna, siinä oli tiettyjä keskiluokkaisia piirteitä: koulu
tusta pidettiin tärkeänä, rahaa käytettiin vapaa-ajan viet
toon ja  matkailuun sekä kotiapulaisen palkkaamiseen. 
Hyvinvointivaltion myötä koulutuserot ovat kaventu
neet. Vaikka naisten työssäkäynti oli vuosisadan alku
puoliskolla yhtä yleistä työläis- ja  virkamiesperheissä 
(puolet naisista kävi työssä kodin ulkopuolella), kotiapu
lainen oli työläisperheissä tuiki harvinainen. Sen sijaan 
60 prosentilla virkamiesperheistä oli kotiapulainen. 
Kotiapulaisinstituutio hävisi Suomesta melko nopeasti ja 
tilalle ovat tulleet julkiset päivähoitopalvelut, joita käyt
tävät kaikkien väestöryhmien lapsiperheet. Viime vuo
sina myös yksityiset kotipalvelut ovat alkaneet yleistyä, 
mutta niiden luonne eronnee kotiapulaisinstituutiosta.

Kaikista muutoksista huolimatta joitain työväestöl
le ominaisia kulutuksen piirteitä on edelleen havaittavis
sa. Työläistalouksissa mm. tupakoidaan ja  käytetään 
kahvia enemmän kuin toimihenkilötalouksissa. Samoin 
työläisten ruokavalio on perinteisempää. Matkailuun, 
erilaisiin vapaa-ajan välineisiin ja kulttuuripalveluihin 
käytetään toimihenkilötalouksiin verrattuna edelleen vä
hemmän rahaa.

Entä uudet kulutuksen muodot?
Viime vuosien aikana merkittävimmät muutokset kulu
tuksessa ovat aiheutuneet informaatioteknologian tuomi
en mahdollisuuksien yleistymisestä. Kotitalouksien ku
lutuksessa tämä on ilmennyt matkapuhelimien, tietoko
neiden ja  Intemet-yhteyksien yleistymisenä sekä tieto
liikennemenojen kasvuna.

Tietoliikennemenojen osuus on noussut työntekijöil
lä toimihenkilöitä nopeammin. Vuonna 1985 työntekijöi
den tietoliikennemenot olivat kolme neljäsosaa toimi
henkilöiden vastaavista, vuonna 1998 jo  88 prosenttia. 
Työntekijät käyttävät toimihenkilöitä enemmän rahaa 
matkapuhelimiin, ja  erityisesti kännykkäpuhelumenot 
ovat työntekijöillä kasvaneet toimihenkilöitä nopeam
min. Tietokoneja Intemet-yhteys on sen sijaan edelleen 
selvästi yleisempi toimihenkilötalouksissa. Vaikka työn
tekijöiden kulutusmenot tietojenkäsittelylaitteisiin olivat 
vuonna 1998 vajaa puolet toimihenkilöiden kulutuksesta,

niin työntekijät lähestyvät tässä nopealla tahdilla toimi
henkilöiden kulutusta.

Edellisen vuosisadan kuluessa työväestön samoin 
kuin muiden väestöryhmien taloudellinen asema kohen
tui huomattavasti. "Valumismallin” mukaan kulutustavat 
yleistyvät ylemmistä sosiaaliryhmistä alempiin. Tänä 
päivänä monet työväestöön kuuluvista elävät varsin kes
kiluokkaista elämää, ja  työväestö on omaksunut valu- 
misteorian mukaisesti monia keskiluokkaisia kulutus
malleja. Joitain etenkin vapaa-ajan viettoon liittyviä 
kulutuseroja on kuitenkin säilynyt. Työväestön kulutusta 
voi luonnehtia jossain määrin edelleen "perinteiseksi”, 
kun taas keskiluokkaiseen kulutukseen liittyvä "näky
vyys” on säilynyt. Tietyissä kulutusmalleissa omaksumi
nen ei kuitenkaan enää noudata perinteistä valumisteo- 
rian kaavaa, vaan tietyt kulutusuutuudet leviävät jonkin 
muun mekanismin kuin sosiaaliluokan perusteella.

Kirsti Ahlqvist on erikoistutkija Tilastokeskuksessa ja  
Anu Raijas Helsingin yliopiston lehtori.

Taijoamme monta väylää 
jatko-opintoihin ja 
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Voit valita laajasta aine- 
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mukaisen aineyhdistelmän.

Kieli- Ja kntttourlönja
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SINIKKA TURUNEN

Kuluta vaikka velaksi
-  Suom en Kuluttajaliitto velkaneuvonnan  
tienavaajana
K ulu tta jien  y livelkaan tum inen  alkoi Suom essa kohota 
keskuste luna iheeksi 1980-luvun puolivälissä. Sosiaali
toim en asiakkaiksi hakeutui silloin henkilöitä , jo illa  oli 
m aksuongelm ia osam aksu-, postim yynti- ja  luottokaup- 
po jensa  vuoksi. T uloja ei o llu t riittävästi velkojen kat
teeksi ja  ihm iset jo u tu iv a t hakem aan to im eentu lo tukea 
selvitäkseen jokapäiväisistä  tarpeistaan. N äitä  velkoja ei 
kuitenkaan hyväksytty  to im eentulotuen saam isen perus
teeksi. E päonnistunutta  ta lo u d en p ito a  ei vo itu  k o rja ta  
jak am alla  lisää  rahaa. T o im eentu lo tukea hak ivat m yös 
yhä useam m in sellaiset velkaantuneet henkilö t ja  kotita
loudet, jo iden  tulot y littivät v iranom aisten asettam at toi- 
m eentu lo tuk inorm it. H e jä iv ä t ilm an m uuta tuen u lko
puolelle.

K o tita lo u k sien  v e lk aan tu m in en  kasvoi Suom essa  
huom attavasti 1980-luvulla. V uosikym m enen loppupuo
lella  velkaongelm at m uuttu ivat entistä  yleisem m iksi ja  
vakavam m iksi. V elkakierteeseen pingottuneiden perhei
den lisääntym inen kasvatti m yös lastensuojelun ja  m uun 
sosiaalitoim en asiakaskuntaa. V elkaongelm ien vakavoi- 
tum isesta kertovia m erkkejä olivat oikeuslaitoksen avul
la perittyjen velkojen m äärän kasvu, ongelm ien kasaan
tum inen tietyille kuluttajaryhm ille  sekä nuorten m aksu
häiriö iden lisääntym inen.

Suom en K uluttajaliitto  (silloin K uluttajaneuvonta- 
liitto ) lähetti vuonna  1985 y h dessä  jä sen jä rje s tö je n sä  
kanssa  ed u sk u n tary h m ille  k irje lm än , jo ssa  se k iireh ti 
k u lu tu s lu o tto la in sä äd ä n n ö n  u u d is tu s ta  ep äa s ia llis en  
luottom arkkinoinnin lopettam iseksi. Liitto vaati kulu tta
j ille  m ah do llisuu tta  asiallis ten  h in taverta ilu jen  tekoon 
k ä te is - ja  luottokaupassa. L iitto  esitti m yös, että ku lu t
tajaviranom aiset yhdessä järjestö jen  kanssa aloittaisivat 
luo ttokauppaa  käsitte levän  valistuskam panjan . K irje l
m ässä ehdotettiin vielä k u lu tta ja -ja  sosiaaliviranom ais
ten tiiv istä  yhteistyötä toim eentulovaikeuksissa olevien 
ja  ylivelkaantuneiden ihm isten auttam iseksi oman talou
den suunnittelussa ja  hoidossa.

Luottomarkkinoiden muutokset
Suom essa kuten m onissa m uissa Euroopan m aissa vallit
si v ielä 1980-luvulla e lin ikäisen  velkavastuun periaate 
yksity ishenkilön  velkasuhteissa. V elallis illa  ei yleensä 
ollut m ahdollisuutta päästä eroon vakavista velkaongel
m istaan. V elkaantum ista oli Suom essa perinteisesti p i

detty  vältettävänä ja  jo p a  häpeällisenä asiana. 1960-lu- 
vun opiskelijanuoret, jo tk a  saivat valtion takaam an opin
tolainan, olivat ensim m äinen luotonottoa totutteleva su
kupolvi. Siitä lähtien oli luonnollista  tu rvautua asun to
lu o tto ih in  ja  m uuhun  lu o to n k äy ttö ö n , o m aksua  uusia  
m aksuvälineitä ja  tottua käyttäm ään uutta tietotekniikkaa 
pankkiasioissa.

Suom alaisten kulutta jien  luotonkäytön to ttum uksia 
ohjasivat 1980-luvun puolivälin jälkeen luotonsäännös- 
telyn  purkam inen , m arkk inavoim ien  vahv istam inen  ja  
v a lu u tan sään n ö ste ly s tä  luopum inen . L u o tto p a lv e lu ita  
alettiin suunnitella tuotekehittelyn avulla ja  niitä kohden
nettiin  taitavasti e rityyppisille  asiakasryhm ille . Y htiöt 
m uokkasivat luottopalveluista om ia “m erkkituotteitaan” 
ja  laajensivat tuotevalikoim ia k ilpailuasem iensa paran
tam iseksi. Rahoituksen tuli olla kilpailukykyistä ja  m ark
k inahintaista  ja  sitä alettiin m arkkinoida kursailem atta: 
"M uovirahaa m ittatyönä. Tarvitsetko käteistä, vaivatonta 
m ak sam ista , m ak su aik aa  vai luo ttoa . M eillä  saat itse 
päättää m illainen m uoviraha helpottaa eläm ääsi Tosi on! 
T ule  hakem aan  se, m inkä tarv itse t. A nelu jen  aika on 
ohi."

Talousneuvonnan käynnistäminen 
Suomen Kuluttajaliitossa
Suom en K u lu tta ja liiton  talo u sn eu v o n n an  a lk u v a ih ee t 
a jo ittuva t vuoteen  1985, jo llo in  liitto  tu tustu i R uotsin  
K uluttajaviraston  ja  sosiaaliv iranom aisten  järjestäm ään 
velkaantuneiden kotitalouksien budjettineuvontaan. L ii
ton toim innanjohtaja Leena Sim onen toimi m yös Helsin
gin sosiaalilautakunnassa, joka  päätti tukea taloudellises
ti Helsingin Eteläisen sosiaalikeskuksen talousneuvon
nan projektia. Sam oihin aikoihin ryhdyttiin kehittäm ään 
ajatusta K ulu tta janeuvontaliiton  ja  H elsingin  Keskisen 
sosiaalikeskuksen yhteistyöstä velkaantuneiden kulutta
jien  talousneuvonnan aloittam iseksi.

Tam m ikuussa 1988 Suom en Kuluttajaliitto sopi H el
singin K eskisen sosiaalikeskuksen kanssa neuvontako
keilun alo ittam isesta. Päätettiin, että sosiaalikeskus oh
jaa  Suom en K ulu tta jaliiton  neuvontaan  n iitä  asiakkai
taan, jo illa  oli k u lu tu s-ja  asuntoluottojen takaisinm aksu- 
vaikeuksia, m utta jo ille  ei tu lo jensa  vuoksi m yönnetty  
toim eentulotukea. Liiton tehtäväksi tuli neuvonnan kei
noin yrittää helpottaa y livelkaantuneiden ihm isten tilan-
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Työväen a rkisto

netta j a  auttaa heitä  parem paan taloudenhoitoon.
S o s ia a liv iras to  lupasi p u o le s ta an  o tta a  jo id e n k in  

asiakkaidensa hakem uksen uudelleen käsiteltäväksi Suo
m en K ulu tta jaliiton  tekem ien  selv itysten  ja  liiton an ta
m an neuvonnan jä lkeen . E delly tyksenä oli, e ttä näiden 
asiakkaiden taloutta  voitaisiin  kohentaa harkinnanvarai
sen ennakoivan to im eentulotuen turvin.

T alousneuvonnan  tarko ituksena oli opastaa  ja  kan 
nustaa kuluttajia  om an rahatalouden aktiiviseen ja  enna
koivaan hoitoon. T avoitteeksi tuli kotitalouden suunni
telm allisuuteen  pyrkim inen yksinkertaisin  keinoin; laa
tim alla talousarvio ja  tarkistam alla tilanne säännöllisesti. 
Apuvälineeksi valm istettiin lom ake kuukauden tulojen ja  
m en o jen  lask em isek si sekä  v u o s ib u d je tin  su u n n itte 
lem iseksi. Lom ake tuli täyttää yhteisessä istunnossa lii
to n  n eu v o jan  k an ssa . L u o to n an ta jan  k an ssa  k äy täv iä  
n eu v o tte lu ja  v a rte n  la a d ittiin  v e lan  ly h en n y ssu u n n i- 
telm a. L iitto  ei ku itenkaan o ttanu t teh täväkseen  hoitaa 
velallisen suhteita  luotonantajaan.

Velkakierteisen kuluttajan kuva
N euvonnan alkuvaiheessa ylivelkaantum ista ei olut vielä 
ta rk k aan  m äärite lty . Suom en K u lu tta ja liito ssa  y liv e l
kaantunut luonnehdittiin henkilöksi, jo k a  ei kyennyt suo
riutum aan m aksuvelvoitteistaan ylim itoitettujen kulutus- 
j a  a su n to lu o tto jen sa  vuoksi. L iiton  ta lo u sn eu v o n taan

h a k e u tu n e illa  ei a lu k s i o llu t la in k a an  m ak su h ä ir iö -  
m erkintöjä luottotietorekisterissä. U seat olivat velkaan
tu n ee t pah o in  y rittä essään  h o itaa  lisä lu o to illa  en tis iä  
velkojaan.

N euvontaan  hakeuduttiin  ensin  vapaaehtoisesti so 
siaaliviraston kannustam ana. Hanke sai kuitenkin  nope
asti ju lk isu u tta  ja  ih m ise t a lk o iv a t o ttaa  y h tey ttä  yhä 
enem m än om a-aloitteisesti. M yös sairaaloiden sosiaali
työn tek ijä t, p syk iatrisen  a lan  h e n k ilö s tö jä  kunnallise t 
kuluttajaneuvojat ohjasivat asiakkaitaan Suom en K ulut
ta ja liiton  talousneuvontaan.

N euvonnan asiakaskunta oli etupäässä p ie n i- ja  kes
k ituloisia  palkansaajia  kuten toim istotyöntekijöitä, m yy
j iä  ja  vahtim estareita. V ähitellen joukkoon  liittyi entisiä 
p ienyrittäjiä, kahvilan, siivous- tai v ideoliikkeen pitäjiä, 
jo iden  om a talous oli kaatunut yhdessä yrityksen  kans
sa. N eu v o n taan  saa tto i h ak eu tu a  m yös k o rk e ak o u lu 
tuksen saaneita  henkilö itä  osoituksena siitä, ettei hyvä
kään koulutus välttäm ättä taannut taloudenpidossa tarvit
tavia taitoja.

V uosina 1989-1990 asiakkaiksi tuli m yös liian suur
ten asuntovelkojen kanssa kam ppailevia ihm isiä ja  “kah
den asunnon loukkuun’’ pudonneita  sekä niitä, jo tk a  oli
vat jou tuneet vaikeuksiin  antam ansa takaussitoum uksen 
vuoksi. V elkojen suuruus vaih teli m uutam asta kym m e
n estä  tu h an n esta  m ark asta  yli m iljo o n aan  m arkkaan . 
V elkojina olivat useim m in rahoituslaitokset.

M uutam assa vuodessa  sosiaaliv iraston  kanssa a lo i
tettu  kokeilu  laajeni liiton  vo im avaroja runsaasti ku lu t
tavaksi valtakunnalliseksi neuvonnaksi. V uosina 1985
1991 Suom en Kuluttajaliitto teki viranom aisille ja  m uille 
tahoille kolm ekym m entä alo itetta ja  kannanottoa, jo issa  
k iinnitettiin  huom iota luottojen m arkkinointiin, velkaan
tum iseen ja  m uihin kuluttajien taloudellista asem aa kos
keviin  seikkoihin. L iitto  vaati velkasaneerauksen  m ah
dollistavaa lainsäädäntöä ja  esitti, että kaikille kuluttajille 
tulisi järjestää  m aksutonta neuvontaa ja  opastusta talou
dellisten  asio iden  ho itam iseksi. Y rityksistä  huolim atta  
liitto ei onnistunut saam aan talousneuvonnalleen  yhteis
kunnan taloudellista  tukea. N euvontaa  ei ollut m ahdol
lista  ja tkaa  entisessä m äärin ja  vuoden 1991 lopulla sitä 
annettiin  enää satunnaisesti.

Talous- ja velkaneuvonta 
lakisääteiseksi
Y ksityishenkilöiden velkaongelm at lisääntyivät 1990-lu- 
vu lla  siinä  m äärin , että  m yös ju lk in en  va lta  a lkoi k iin 
nostua  v e la llisen  asem an korjaam isesta . V uonna  1993 
tuli Suom essa  vo im aan  v e lk a järjes te ly lak i, jo k a  avasi 
yksityishenkilöille  m ahdollisuuden vapautua veloistaan. 
L ain  p ää tark o itu k sek si m ää rite ltiin  py sy v ästi m ak su 
kyvyttöm ien yksityishenkilöiden koko ta lo u s-ja  velkati
lanteen korjaam inen.

V elkajärjestely laki ja  sitä edeltäneet valm istelu työt

- 2 4 -



TYÖVÄENTUTKIMUS 2003

pitivät kuluttajien talousneuvonnan kysymykset edelleen 
ajankohtaisina Suomen Kuluttajaliitossa. Neuvontatyö 
alkoi vähitellen elpyä ja  sen ohella ryhdyttiin avusta
maan velkaantuneita käräjäoikeuksiin toimitettavien 
velkajärjestelyhakemusten ja  Takuu-Säätiölle laaditta
vien takaushakemusten laadinnassa. Liitto alkoi saada 
yhteiskunnalta taloudellista tukea velkaneuvontaan ja  
palkkasi vuonna 1995 tähän työhön asiantuntijan.

Vuosikymmenen lopulla velkaneuvontapalvelujen 
kysyntä ylitti selkeästi liiton tarjonnan. Asiakastapaa
misten jonotusajat venyivät pahimmillaan kuukausien 
mittaisiksi. Neuvontaa annettiin myös sähköpostin kautta 
ja  tätä palvelua saattoivat myös ulkomailla asuvat käyt
tää hyväkseen. Velkaneuvonnan tehtäväkenttä monipuo
listui, sillä erilaisten vapaaehtoisratkaisujen määrä li
sääntyi merkittävästi. Myös asiakaskunnassa tapahtui 
muutoksia; alle 30-vuotiaiden osuus alkoi kasvaa ja  
asiakkaiksi tuli laajempaa avustamista tarvitsevia kuten 
maahanmuuttajia. Mielenterveys- ja  velkaongelmat liit
tyivät yhä selvemmin yhteen.

Vuoden 2000 kesäkuussa eduskunta hyväksyi laki
ehdotuksen talous- ja  velkaneuvonnasta. Laki edellytti 
kuntia järjestämään asiakkaille maksuttomat neuvonta
palvelut. Kuluttajavirastosta tuli talous-ja velkaneuvon
nan ylin viranomainen. Suomen Kuluttajaliiton uraauur
tava ja pitkäaikainen henkilökohtainen talous- ja  velka- 
neuvontatyö päättyi vuoden 2000 lopussa.

Kirjoittaja on pääsihteeri Suomen Kuluttajaliitossa.

Ulla-Maija Peltonen 

Muistin paikat
Vuoden ig i8  sisällissodan muistamisesta 
ja unohtamisesta

Sisällissodan aikaiset kirjeet, haastattelut, 
koululaisten aineet ja muistipiirustukset 
avaavat aikalaisnäkökulmia kuolemaan ja 
muistamiseen.
Nid. 330 s. 35 €

I s i e s i .

S u o m a l a i s e n  K i r j a l l i s u u d e n  S e u r a

Muistui paik.it

Suomen 
Kuluttajaliitto ry
Suomen Kuluttajaliitto on kuluttajien edunval
vonta-ja palvelujärjestö, joka neuvoo kuluttaja
kysymyksissä, sekä jakaa ja välittää tietoa. Liitto 
on riippumaton ja kaikille avoin kansalaisjärjestö.

Suomen Kuluttajaliiton juuret ulottuvat 1950- 
luvulle ja sitäkin pitemmälle. Vuonna 1957 perus
tettiin Kotineuvontaliilio Sosialidemokraattisen 
Naisliiton koolle kutsumassa kokouksessa edus
kunnassa. Kotineuvontaliiton toiminnan sisällöt 
painottuivat kotitalous- ja  käsityöneuvontaan ta
voitteena kotitalouden taloudellisuus ja omatoimi
suus.

Vuonna 1979 liiton nimi muutettiin Kulut- 
tajaneuvontaliitoksi. Sääntömuutoksen yhteydes
sä Kuluttajaneuvontaliitosta tuli työväenliikkeen 
yhteistoimintajärjestö. Kuluttajansuojalain voi
maantuleminen edellisenä vuonna lisäsi neuvon
tatyössä kuluttajansuojan tunnetuksi tekemiseen 
liittyvää toimintaa.

Vuonna 1987 liiton nimi muutettiin Suomen 
Kuluttajaliitoksi. Suurimman uudistuksen liitto 
koki vuonna 1990, jolloin koko jäsenpohja muut
tui. Uuden liiton jäseniksi tulivat sen perustajat 
SAK, TVK, Akava ja STTK sekä paikalliset ku- 
luttajayhdistykset, joita tällä hetkellä on vajaat 70 
eri puolilla Suomea.

Kirjakaupoista ja verkkokirjakaupasta www.finlit.fi/kirjat

http://www.finlit.fi/kirjat
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TARJA RÖMER-PAAKKANEN 
AULIKKI PENTIKÄINEN

"Kun m ä en polta enkä käytä 
akunaalii, niin kyllä sitä  tu lee 
toim een..."
K okem uksia ku lu ttam isesta  velkajärjestelyn  
aikana ja  sen  raukeam isen  jä lkeen

Tässä artikkelissa  pohdim m e y livelkaantuneiden k u lu 
tusta ja  rahankäyttöä. A rtikkelim m e perustuu  haastatte
luihin, jo tka tehtiin  velkajärjestelyn raukeam ista koske
van tu tk im uksem m e yhteydessä. T cem ahaasta tte lu ih in  
osallistui kym m enen velkajärjestelyn m enettänyttä hen
kilöä. T avoitteena oli selv ittää, m itkä tek ijät voivat ai
heu ttaa  velkajärjeste lyn  raukeam isen, m iten  v e lka jär
jeste lyn  m enettänyt henkilö selviytyy velkajärjestelyn eri 
v a ih e issa  ja  m iten  hän kokee tu lev a isu u ten sa  v e lk a 
järjestelyn  raukeam isen jälkeen.

T u tk im uksen  h aas ta te ltav a t o liva t p ien itu lo isia  ja  
heidän kulutusm ahdollisuuksiaan vielä rajoitti palkan tai 
e läkkeen ulosotto. N yky-yhteiskunnassam m e ihm isten 
eläm äntapa on yhä selvem m in riippuvainen kulutukses
ta. A ntti K aristo  näkee nykyaikaisen  köyhyyden ko k e
m uksen  liittyvän  o lennaisesti v iite ryhm ien  laa jenem i
seen: koko Suom i on vedetty  tavaroiden taikapiiriin, jo s 
sa yksilö t jo u tu v a t sosiaalisiin  vertailu tilanteisiin  ku lu 
tuksen kautta. Tavarat vetoavat ihm isten tarpeisiin ja  ha
luihin, m utta  m etakom m unikaation  tasolla  kyse onkin 
hinnoista ja  m aksuvalm iudesta. V aikka tavarantuotanto 
ja  kulutus ovat ne kaksi akselia, jo iden  varassa y h teis
kunta pyörii, Kariston on vaikea kuvitella, että jo takuta 
kehuttaisiin  "helvetin  kovaksi kulu tta jaksi" sam aan sä
vyyn ku in  hyvää ty ö m iestä  k iite llä än . Y liv e lk a an tu 
neiden eläm ässä päiv ittäinen taloudellinen  to im in ta  on 
ku itenkin  lähes ru tiin inom aista  ja  käy tettäv issä  olevan 
ra ja llisen  raham äärän  n o rm ittam aa . T u tk im uksem m e 
m ukaan v e lka järjeste lyssä  o levien  kohdalla  on vaikea 
edes puhua kulutuksesta, sillä tulot m enevät aivan vä lt
täm ättöm im pään eläm iseen ja  asiointikuluihin.

1990-luvulla y livelkaantuneiden lisäksi m uidenkin 
kotitalouksien kulutus muuttui m onella tavalla: kotitalo
uksien kulutusm enot supistuivat neljänä vuonna peräk
käin  (1 9 9 0 -1 9 9 3 ), a su m ism en o jen  osu u s k u lu tu sm e
noista kohosi suurim m aksi m enoeräksi, eri palkansaaja- 
ryhm ien kulutusm enojen rakenteen erot olivat yllättävän 
vähäisiä, ja  m onet kuluttajat jou tu iva t m iettim ään ku lu

tu sm eno jen  k o h d en tam is ta  kokonaan  uudella  tavalla . 
1990-luvulla suurituloisten kulutuksen supistum inen oli 
selvästi suurem paa kuin kesk itu lo isten , m utta  p ien itu - 
loisim m assa tulodesiilissä kulutukseen käytetty  m arkka
m äärä oli lähes m uuttum aton. Kun talous on jälleen  läh
tenyt nousuun , on alettu  puhua siitä, e ttä  m yös y liv e l
kaantuneiden pitäisi voida palata nopeam m in ku lu tuk
sen areenoille. Silti velkajärjestelyn syyllistävä vaikutus 
näkyy vielä siinä, että ve la llise t se littelevät kulu tusto t- 
tu m u k siaan  ja  k o ro stav a t sitä, e ttä  heidän  ve lk aan tu - 
m isensa ei ole rajoista piittaam attom an kulutuksen seu
rausta.

Y livelkaantum istilan teessa vapaan kulutuksen m ar
ginaali on yleensä pieni: velkajärjestelyssä elintaso m i
toitetaan lähelle m inim itoim eentulon tasoa ja  ulosottove- 
lallisilta voidaan ulosm itata lähtökohtaisesti kolm annes 
tuloista. M aksuohjelm an aikaiset toim eentulovaikeudet 
joh tu ivat y lim ääräisistä m enoista, sairastum isesta tai tu 
lojen laskusta, m utta haastatellu t kuvasivat m yös m ak
suvaran laskem isessa käytettäviä elinkustannusnorm eja 
aivan liian alhaisiksi. T ilannetta oli yritetty tasapainottaa 
e s im e rk ik s i  v ip p a a m a lla  ta i to im e e n tu lo tu e l la  ja  
M uttilaisen ja  Valkam an tutkim uksessa jo k a  neljäs haas
ta te ltav a  o lik in  tu n n u stan u t teh n een sä  p im e itä  tö itä . 
Y liv e lk a an tu n e illa  ei ju u r ik a a n  o le  m ah d o llisu u k sia  
m uihin kuin välttäm ättöm yyshankintoihin. V älttäm ättö- 
m yyshyödykkeiksi luok ite llaan  y leensä  e lin tarvikkeet, 
juom at, ateriat, a su n to ja  sen cnergiam enot, terveyden
hoitom enot sekä m uut tavarat ja  palvelut.

V elkajärjestelyssä joudutaan  usein tinkim ään myös 
v ä lt tä m ä ttö m y y s h a n k in n o is ta . Jo illa k in  p e lk ä s tä ä n  
velkajärjestelyyn liittyvien asioiden ho itam inen puheli
m ella saattoi käydä ylivoim aiseksi kalliiden puheluiden 
v uoksi. T y y p illis iä  tin k im isk o h te ita  ovat esim erk iksi 
vaatetus ja  terveydenhoito . Usein vaikeuksia  on m yös 
vu o k ran m ak su ssa  ja  e tenk in  v e lk a jä rje s te ly n  rau k ea 
m isen  jä lk een  h aas ta te llu t p e lk äsiv ä t a sunnottom aksi 
joutum ista. Rahaa vuokraan jouduttiin  vippaam aan suku-
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m tMi

Y live lkaan tuneen  on oste ttava  k irppu to rilta . Kuva M arita  Ja lkanen.

laisilta tai hakem aan sosiaalitoim istosta. “ K erjuulla kul
kem inen” ja  taloudelliset vaikeudet vähensivät haastatel
tujen itsekunnioituksen tunnetta  ja  taloudellisten  vaike
uksien pelättiin  vaikuttavan m yös m uilta saatuun arvos
tukseen. M onet haas ta te llu ista  tek ivä t kaikkensa sala- 
takseen taloudelliset ongelm ansa. Eräs haastateltu  sanoi, 
e ttä  hän on pystynyt hankkim aan uutena vain a lusvaat
teet, m utta  m uut vaatteet tulevat kirpputorilta ja  sukulai
silta. T y ö paikalla  o lisi k u itenk in  edelly te tty  nuh ju is ta  
k irpputorivaatetusta  parem paa  pukeu tum ista  ja  haasta
tellun m ukaan arvokkuuden m uiden silm issä pelasti vain 
se, että häntä pidettiin yleensä hyvin nuukana ja  tarkkana 
rahankäyttäj änä.

K oska kulutusm ahdollisuudet olivat vähäiset, p ienel
lä rahalla nautiskelusta tu lijo illek in  itsekunnioituksen ja  
hiljaisen tyytyväisyyden lähde. Sam alla kuitenkin erityi
sesti nuoret ja  lapsiperheet kärsivät ym päröivästä kulu- 
tuskulttuurista. Eräs haasta te ltu  kertoi anteeksi pyydel
len, että hänestä on tullut rasisti hänen nähdessään pako
laisen ja lassa  sellaiset “katepillarikengät” , jo is ta  hän itse 
oli saattanut työssä  käyvänä aikuisenakin  vain  haaveil
la. M onet vanhem m at o liva tk in  luopuneet om ista  ta r
p e is taan  vo id ak seen  v a ru staa  lapsiaan  tu levaisuu teen . 
L asten  o p isk e lu - ja  h a rra stu sm ah d o llisu u d e t py rittiin  
varm istam aan  kaik in  m ahdollisin  keinoin. E sim erkiksi 
eräässä perheessä päädyttiin tekem ään p im eitä töitä, jo tta  
lapsi pysty isi käym ään korkeakoulun  preppauskursseja  
ja  saisi hyvät läh tökohdat eläm älleen . Silti vanhem m at 
tunsivat, e ttä  rah attom ina  he ova t aseettom ia  k u lu tu s

yhteiskunnassa. R ahattom ana he eivät pystyneet täyttä
m ään aina edes lasten perustarpeita:

“Sit on jo ta in  pipoja, hemmetti, kun talvi tulee... se 
on hirvee tilanne kun pojilla  ei oo kenkiä... kenkiä ja . 
futiskenkiäja tossut...pelitossut on, jä tkäpelaa kolmeysi- 
numeroisissa neljäkakkosen jalalla... Viimesii kirjoja
kin venytettiin niin pitkään, että ne rupes jo  sanoo kou
lussa, että mitä sä tänne tuut ilman kirjoja... "

T oisaalta  taas perheettöm illä  rahattom uus vaikeutti 
m yös uusien  sosiaalisten suhteiden solm im ista. T ilanne 
koettiin kuitenkin siedettävänä, jo s  ennestään oli ystäviä: 

“...voin suht koht ilmatteeks käydä kylässä. Kaikki 
tom m onen, esim erkiks e lokuv issa  o lis k iva  käydä, 
tykkäisin oopperassa käydä, ja  sitten kaikki kapakassa 
käynti, tanssimassa, ne jä ä ..."

Jo kapäivä inen  k itu u ttam in en  on u u v u ttav aa  j a  jo s  
su inkin  tarjou tuu  m ahdo llisuus edes h iem an  helpo ttaa  
tilannetta, siihen saatetaan tarttua m iettim ättä seurauksia. 
Eräs haastateltava oli käyttänyt saam ansa perinnön suku
laisilta saatujen “vippien” m aksuun, m ukavam paan elä
m iseen ja  auton hankintaan. Hän sai siten eläm äänsä ti
lapäistä väljyyttä  ja  y lellisyyttä, m utta h in tana oli velka
järjeste lyn  raukeam inen. Lehtosen (1998, 179) m ukaan 
erilaisia  ku lutuksen ja  itsekurin  stra tegio ita  sovelletaan 
riippuen siitä, m istä käytössä o levat rahat ovat peräisin. 
“B u d je to im a to n ” tai y llä ttä v äs tä  läh teestä  tu llu t raha 
saatetaan käy ttää  eri tavoin kuin m uut rahat.

Y lellisyysom inaisuuksia  liitetään  y leensä  m m . ajo
n eu v o jen  h an k in taan , v a lm ism atk o ih in , v aa tte id en  ja
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jalkineiden, kodin ulkopuolella ruokailun sekä kotitalous- 
tekstiilien ja  ostettujen kuljetuspalveluiden kulutukseen 
(Kosunen 1999, 131). Ylellisyys on kuitenkin varsin 
subjektiiv inen kokem us: norm aalisti esim erkiksi 
gynekologilla käyminen on välttämätöntä terveydenhoi
toa, mutta ylivelkaantuneelle se voikin olla ylellisyyttä. 
Eräälle haastateltavalle auto oli välttämätön, jotta hän 
pystyi ylläpitämään uutta alkoholitonta elämäntapaansa 
ja  käymään AA-kerhon kokouksissa. Toisaalta sanoma
lehden tilaaminen oli hänelle ylellisyyttä:

"...näillä mun lopputilirahoilla mä tilasin Hesa
rin...sitä mä en oo raaskinut keskeyttää... Ja sit toi auto. 
Se mun täytys jotenkin sovitella, mä joudun hirveesti 
tinkii.. Mä oon luopunut niin monesta... onneks, mä en 
polta enkä käytä akunaalii... ”

Haastatteluaineistomme mukaan ylivelkaantuneilla 
ylellisyys liittyy paljolti mahdollisuuteen lähteä kotoa 
rahaa vaativiin “rientoihin”. Nuorille aikuisille rahatto

muus oli merkinnyt esimerkiksi kieltäytymistä sauna
illoista työtovereiden kanssa tai tansseissa käymisestä ja 
iäkkäimmillä luopumista sukulaisvierailuista. Useat 
haastatelluista kuvasivat kotia vankilaksi, josta ei ollut 
mahdollisuutta päästä pois. Tilanne aiheutti erakoi
tumista ja katkeroitumista, jos sosiaaliset suhteet olivat 
heikot. Erään haastateltavamme mukaan rahattomuus on 
alkoholismiin verrattavissa oleva ongelma, joka ottaa 
ylivallan elämän joka hetkestä:

“Tää on hirveetä kun rupee miettii rahaa. Mikään 
muu ei oo... Sä et pysty keskittyy kun se raha on se. Se on 
varmaan se sama kun alkoholistilla on se kun se herää, 
niin tässä on se markka... "

Tarja Römer-Paakkanen on M M T ja  projektitutkija 
Helsingin yliopistossa. Aulikki Pentikäinen on MMM  
ja  Espoon kaupungin johtava velkaneuvoja.

A R T I K K E L I T

JUHA KOSKINEN

Dekabristi M ihail Lunin 
Suom essa 1826 -1828

Suomenlinnan 
Särkästä vankilasaari
Särkkä eli Särkänlinna, ruotsiksi Längöm, on yksi Suo
menlinnan saarista. Se sijaitsee muista hieman erillään 
pohjoiseen, Harakasta itään ja  Kaivopuistosta etelään. 
Helsingistä katsoen matalahko, pohjois-etelä -suuntainen 
saari on lähinnä kaupunkia. Särkän pituus on n. 260 
metriä ja  leveys enimmillään n. 100 metriä.

Alaltaan vähäisen Särkän strateginen sijainti on tär
keä, siltä kun on hyvä valvoa Särkän salmea. Muun Via
porin tavoin Särkällä tehtiin linnoitustöitä useaan ottee
seen 1740-luvun lopulta alkaen Ruotsin vallan loppuun. 
Saarelle valmistui keskuslinnoitus sekä maavalleista ja 
harmaakivestä tehdyt rantavarustukset. Saaren keski
osaan rakennettuun linnoitukseen kuuluivat kaponieerit 
von Tom eja Gerdes ja näiden välinen pitkähkö kurtiini. 
Linnan pihalla oli miehistökasarmi.

Vallan vaihduttua Viapori siirtyi venäläisen insinöö- 
rikomennuskunnan alaisuuteen. Tämä teki uudistus
suunnitelmia ja  rakennutti saarille lisärakennuksia tar
peen mukaan. Särkkä sai myös omat suunnitelmansa. 
Saari sai kuitenkin 1820-luvun puolivälissä aivan uuden

tehtävän, siitä tuli poliittisten vankien sijoituspaikka, oi
keastaan vankilasaari.

Autonomian alkupuolella Viaporissa toimi kruunun- 
vankila ja  työlaitos. Näiden laitosasukit olivat suomalai
sia ja hallinto kotimaista. Särkän uusi vankila oli koko
naan näistä erillään palvellen valtakunnallisia tarkoitus
periä. Särkän vangit tulivat Venäjältä. Ensimmäiset oli
vat dekabristeja.

Dekabristit, salaseuroista 
kapinayritykseen
Dekabristit ovat pysyvä kappale Euroopan ja  Venäjän 
historiaa. Varhaisin vallankumousliike, dekabristit, 
koostui aatelisista Napoleonin sotien veteraaneista. He 
toivat sotasaaliinaan valistusaatteita ja kritisoivat maansa 
takapajuisuutta. Ihanteena dekabristeilla oli antiikin 
tasavaltaisuus, liikkeen johtajat olivat usein vapaamuu
rareita. Kärsivään kansaan ei juuri ollut kosketuspintaa. 
Dekabristit ajoivat omia etujaan, älymystölle tärkeitä sa
nanvapautta ja parlamentarismia. Vähemmän tunnettua 
on, että joukko dekabristeja oli vangittuina Suomessa 
kapinan jälkeisinä vuosina. Aihetta on sivunnut Alexis
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Lillja Z akrevskaa koskevassa tutkim uksessaan ja  siitä on 
kirjoittanut Isabelle M idy erityisartikkelin  H istorisk Tid- 
skriftiin 1993 sekä tehnyt sam anaiheisen opinnäytetyön. 
M idy  se lv itti  k ir ja llisu u d e n , a rk is to lä h te id e n  ja  b io 
g ra fio id en  p o h ja lta  p e ru s tee llise s ti d ek ab ris tiv an k ien  
o loja ja  heidän kohtaloitaan Suom essa. Sosialistisen aa
tehistorian kannalta  yksi dekabristi M ihail Lunin  on eri
tyisen m ielenkiintoinen. H änen eläm ällään oli kosketus
kohtia  varhaisutopisteih in  ja  tässä tarkastellaan  edellis
ten täydennykseksi juuri L uninin henkilöhistoriaa.

V enäjän  a rm eija  m arssi N ap o leo n in  so tien  lopulla  
kahdesti Pariisiin , ensin m aaliskuun  päätteessä  1814 ja  
sitten kesällä  1815. V enäläiset upseerit saivat K eski-Eu- 
roopassa ja  R anskassa o leillessaan länsim aisia vaikuttei
ta. M iehittäjien m ielenm aisem a avartu i vapaam ielisistä  
aatteista. K eisarin  po litiikan saadessa aiem paa vanhoil
lisem m an suunnan venäläiset upseerit alkoivat perustaa 
m uutosta ajavia salaseuroja. V enäjän Pelastusliitto  syn
tyi 1816 ja  pari v uo tta  m yöhem m in  täm än  seuraajaksi 
Hyvinvointiliitto. Vuonna 1822 kaikki salaseurat ju liste t
tiin  V enäjä llä  kiellety iksi. K iello ista  ja  urkinnasta huo
lim atta  uud istusm ie lise t o livat m uodostaneet dekabris
tien eli joulukuulaisten  salaseurat pohjoisine ja  eteläisine 
haarautum ineen. Kaikkien m ainittujen seurojen jäsenistö  
koostui lähestulkoon nuorem m ista aatelisista upseereista.

Seurojen y leisiin  pääm ääriin  kuuluivat yksinvaltiu 
den poistam inen, tasavaltainen vakiom uoto, perustusla
ki, sananvapaus, m aaorjuuden poistam inen - sanalla sa
noen V en äjän  län s im ais tam in en . P ääm äärien  suh teen  
pohjoisilla  ja  eteläisillä  dekabristeillä  oli painotuseroja.

K eisari A leksanteri I kuoli T aganrogissa loppuvuo
desta 1825. K um m asta jä lk een  jääneestä  veljestä  K ons
tantinista vain  N ikolaista tulisi uusi keisari, oli epäselvää 
ja  häm m ingin vallitessa dekabristit yrittivät jouluna 1825 
vallankum ousta  Pietarissa. Senaatin torin  kap ina kuk is
tettiin pian. Salaseuralaisia  tai sellaisiksi epäilty jä van 
gittiin  satam äärin kaikkialla. T ieto P ietarin  tapah tum is

ta ju lk iste ttiin  Suom essa vasta vuodenvaihteen  jälkeen.
Isabelle M idy laskee 121 vallankum ouksellisen saa

neen tuom ion ja  26 heistä  lähetetyn rangaistuksensa a l
k u v a ih e e s sa  S u o m een . S u o m en  k e n ra a lik u v e rn ö ö ri 
Zakrevski sai käskyn etsiä täältä  sopivat paikat poliittis
ten  v an k ien  s ijo itu k se lle . V en ä jän  a rm e ijan  Suom en 
linnoitusten  sop ivuutta  tarko itukseen  saivat se lv ittääk
seen eversti L atynjin  ja  vänrikki de G ervais V iaporista. 
Lopulta sopivia paikkoja löytyi viisi: Forst Slava nykyi
sessä Kotkassa, Svartholm  lähellä Loviisaa, K äkisalm en 
ja  V iipurin linnat sekä L ängöm  eli Särkkä V iaporista.

Tuom ittuja dekabristeja siirrettiin kesästä 1826 alka
en Suom een m ainittuihin arm eijan isännöim iin vankiloi
hin. Särkälle  tuo tiin  kaksi ryhm ää 25 .-27.10.1826, yh 
teensä  7 henkeä. E nsim m äisen  ryhm än m ukana saapui 
ev.luut. M ihail Lunin.

Mihail Lunin, upseeri, 
Saint-Simonin ystävä, dekabristi
M ihail Sergeevich Lunin syntyi aatelisperheeseen P ieta
rissa 1787. N uorukaisiässä hän astui 1803 ratsuväkeen. 
N apoleonin  sodissa Lunin palveli ensin Preussissa, Sak
sassa ja  Itävallassa ja  sitten om an m aan puolustustaiste
lussa R anskan arm eijan suursotaretkeä vastaan. Borodi- 
nossa hän kunnostautui ja  vuosina 1813-14 hän oli m u
kana niissä V enäjän  arm eijan joukoissa, jo tk a  taistelivat 
K eski-E uroopassa ja  lopulta m arssivat Pariisiin. M iehi- 
tyskaudella  Lunin  kävi keväällä  1814 Pariis issa  tapaa
m assa Saint-Sim onia. C laude H enri de R ouvnoy, Saint- 
S im o n in  k re iv i (1 7 6 0 -1 8 2 5 )  o n  k e sk e is iä  R a n sk a n  
varhaisen utopistisen sosialism in nimiä. Saint-Sim on oli 
1 800-luvun  v a rh a isen  u to p is tise n  so s ia lism in  n im iä . 
Sain t-S im on oli 1800-luvun alusta ju lka issu t tuotantoa, 
jo ssa  käsiteltiin  kulttuurien ja  h istorian kehitystä, uskon
toa, m oraalia  ja  y leistä  m aailm ankatsom usta pääm äärä
nä luoda eräänlainen kokoom atiede tai nykyaikaisittain  
k u lttu u rif ilo so fia . U top istin  u u si s iv ey so p p i perustu i
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työlle.
Saint-Simonin tuotanto ei julkisuudessa kovin suurta 

vastakaikua saanut. Vanheneva ja  vähävarainen Saint-Si- 
mon sai n. 1813-15 ympärilleen joukon nuoria kannattajia 
ja kumppaneita. Yhdessä Thierryn kanssa hän julkaisi 
1814 Euroopan yhteiskuntien uudelleenorganisointia 
koskevan teoksen. Se nosti tekijänsä ajan yleiseen tunte
mukseen. Myös Lunin voidaan lukea Comten, Thier-ryn 
ynnä muiden kera Saint-Simonin nuoriin ymmär-täjiin ja 
ystäviin.

Lunin kotiutettiin 1815 armeijasta ratsuväen kaptee
nina. Kotiin palannut upseeri näki Venäjän yhteiskunnan 
tarvitsevan perustavanlaatuista muutosta. Vuodesta 
1816 Lunin kuului Venäjän Pelastusliittoon. Hän oli tasa
vallan ehdoton kannattaja ja  pohti hallitsijanmurhaakin 
vaihtoehtona. Jälkipuolella vuotta 1816 Lunin palasi 
Pariisiin.

Hän asui siellä puolen vuoden ajan vuosina 1816-17. 
Luninin ystävyys ja  kanssakäyminen Saint-Simonin 
kanssa lujittui. Saint-Simonin uusi politiikkaa, moraalia ja 
filosofiaa käsitellyt teos L‘Industrie (Teollisuus) oli työn 
alla ja  osa siitä oli päässyt painostakin. Utopisti oli siir
tymässä visioimaan uutta teollista jätjestelmää. Lunin lie
nee näihin ajatuksiin tutustunut, mutta häntä kiinnosti 
Ranskassa muukin. Mihail Lunin kääntyi tähän aikaan 
roomalaiskatoliseen uskoon.

Kotimaahan palattuaan Lunin oli 1818 perustamassa 
Hyvinvointiliittoa ja  hänestä tuli yksi sen johtajista. 
Hyvinvointiliiton kaaduttua viranomaisten toimien vuok
si Lunin olijalleen perustamassa uutta järjestöä, pohjois
ta dekabristiseuraa. _

Mihail Lunin palasi v. 1822 alussa sotilasuralle 
henkikaartin everstiluutnanttina. Asemapaikkana oli ensi 
Grodnon husaarirykmentti Valko-Venäjällä ja  sitten 
adjutantin tehtävä keisarin veljen suuriruhtinas Konstan
tinin palveluksessa Varsovassa. Jälkimmäinen erityis
tehtävä osoittaa Lunin nauttineen huomattavaa arvonan
toa korkeimmissa piireissä.

Joulukuun 1825 kapinan aikana Lunin oli Varsovas
sa eikä hän teknisesti ollut kapinassa mukana, vaikka oli
kin dekabristien johtomiehiä. Hän joutui silmälläpidon 
alaiseksi ja  tuli pidätetyksi, mutta vasta 9.4.1826. Hänet 
siirrettiin Varsovasta Pietariin, missä oikeus langetti hä
nelle elinkautisen pakkotyötuomion ja riisti häneltä po
liittiset ja kansalaisoikeudet.

Lunin kohtalotovereineen 
Särkänlinnassa
Lokakuussa 1826 Viaporin Särkänlinnaan oli saapunut 
joukko venäläisiä upseerivankeja vänrikistä everstiin. 
T ilat oli siihen m ennessä valm isteltu poliittiseksi 
vankilaksi ja  paikallinen varusjoukko oli vaihdettu 
erityishenkilöstöön. Särkän linnoituksen keskisen 
kurtiinin kasematit toimivat vankilana. Kurtiinin kum

mankin kerroksen ikkunat oli varustettu rautakalterein ja 
ikkunakarmit olivat uusitut. Seinät olivat valkaistut. Nel
jä  ovea oli vahvistettu raudoituksin ja varustetut mahta
vin riippulukoin.

Vielä vankien tultua katsottiin parhaaksi ryhtyä lisä
toimiin vankien keskinäiseksi eristämiseksi. Koska ka
sematit eivät olleet täysin erillään toisistaan, yksi ovi vei 
aina kahteen selliin. Välille rakennettiin kaksoisovia 
vankien keskinäisen yhteydenpidon estämiseksi. Ko
mendantille oli annettu määräys huolehtia siitä, etteivät 
vangit päässeet työn kestäessä kosketuksiin työtä teke
vien käsityöläisten kanssa. Ruokailuvälineistöä tiedetään 
hankitun vankeja varten, teekuppeja, juomalaseja, mu
keja, asetteja yms.

Alusta alkaen kylmyys ja  kosteus olivat Särkän po
liittisten vankien pahin ulkoinen vaiva. Kurtiinin vesikat
to oli hyvin puutteellinen, minkä vuoksi vankiselleihin 
satoi sisään. Kaiken kaikkiaan vankien olot tuskin kui
tenkaan olivat ainakaan huonommat kuin muiden vanki
en tuon ajan vankiloissa. Pakomahdollisuutta hyvin 
vartioidusta, erillisellä saarella sijaitsevasta vankilasta, 
tuskin oli reaalisesti ajateltavissakaan.

Dekabristit olivat erityisvankeja, joista vastuu kuu
lui lopulta itse kenraalikuvernöörille. Tammikuun lopul
la tai helmikuun alussa 1827 Zakrevski kävi tarkasta
massa Särkän vankilan. Hän tapasi henkilökohtaisesti 
vangit tutustuen paikan päällä olosuhteisiin. Kohtaami
set sattuivat vuoden kylmimpään aikaan. Aikalaiskitjal- 
lisuus on säilyttänyt vangin ja  kenraalikuvernöörin koh
taamisesta anekdootin. Z:n kysellellessä Luninilta van
kilan oloista, tämä vastasi tyynesti ja ironisesti hymyil
len olevansa täysin tyytyväinen kaikkeen ja  ainoa mikä 
häneltä puuttui oli sateenvarjo. Muutamat dekabristit 
sairastuivat kylmänkosteassa vankilassa, mutta kukaan 
heistä ei kuollut Särkällä.

Kaksi Särkän vankia siirrettiin helmikuussa 1827 
Viipurin linnaan. Jäljellejääneet viisi, joihin Lunin kuu
lui, lähtivät Särkästä 11 kuukautta kestäneen vankeuden 
jälkeen 4.10.1827. Vangit hajautettiin, Lunin yksin jou
kosta päätyi Viipurin linnaan.

Lunin Viipurissa ja Siperiassa
Lunin oli Viipuri linnassa puolen vuotta lokakuusta 1827 
huhtikuuhun 1828. Linnan yhteydessä oli linnanvankila 
ja  poliittiset vangit olivat korkeimman paikallisen so
tilasviranomaisen Viipurin komendantin kenr. maj. 
Friedrich Bergin vastuulla.

Ulkoiset olot Viipurin dekabristivangeilla olivat koh
tuulliset, mutta mahdollisuus yhteydenpitoon ulkomaa
ilman kanssa oli hyvin rajoittunut. Luninin sisko Jeka- 
terina Uvarovanja pyrki kirjeenvaihtoon veljensä kans
sa ja  lähetti tälle kirjalähetyksiä. Kirjeet eivät tulleet pe
rille ja  siskon kirjalähetyksistä (yht. 34 kirjaa) vain yksi 
Uusi Testamentti löysi tiensä vangin käsiin. Teoksia oli

- 3 0 -



TYÖVÄENTUTKIMUS 2003

ollut neljällä eri kielellä ja  edustettuina mm. sellaiset kir
jailijat kuin Goethe, Schiller, Byron, Scott ja Cooper.

Lunin lähetettiin 24.4.1828 Viipurista Siperiaan. 
Hänen vuosien 1828-30 karkotuspaikkansa oli Tsita lä
hellä burjattien maita Irkutskista itään. Vankeus jatkui 
1830-36 Petrovski Zavodissa, kunnes kymmenvuotiseksi 
lyhennetty tuomio päättyi. Eräiden toisten dekabristien 
tavoin Lunin jäi vankeusajan jälkeen asumaan Siperiaan.

Kyläelämän lomassa hän kirjoitti ahkerasti. Kirjoi
tukset koskettelivat Venäjän salaseurojen historiaa, de- 
kabristikapinaa tuomioineen ja Venäjän sosiaalista liiket
tä. Lunin pidätettiin uudelleen juuri kirjoitustensa vuoksi 
1841. Hänet lähetettiin kovaan Akatuin vankilaan lähellä 
Tsitaa ja  siellä hän kuoli joulukuussa 1845.

Mihail Luninin tuotanto kulki salateitse Länsi-Eu- 
rooppaan ja  kymmenkunta vuotta hänen kuolemansa jäl
keen sitä julkaistiin Pohjantähti-lehdessä Englannissa. 
Luninin suuri historiallinen merkitys onkin juuri sala- 
seuraliikkeen ja  sen aatteiden taltioimisessa. Suomen 
karmalta katsoen hän lienee ollut ensimmäinen Suomes
sa liikkunut henkilö, jolla on ollut kiinteä kosketus tasa
valtalaisten aatteiden ohella myös varhaissosialismiin.

Kirjoittaja on lehdenjakaja ja  Helsingin historian 
tutkija.

K om m unistien  kou lu tusta  valtion tuella - 
Sirola-opiston perustaminen ja ensimmäiset viisi 
toimintavuotta 1946 -  1951

Sirola-opiston, lähes viisikymmentä vuotta (Sirola-opis- 
to lopetti toimintansa vuonna 1994) toimineen ääriva- 
semmiston kansanopiston, ensisijaisena tarkoituksena oli 
Suomen kommunistisen puolueen (SKP) ja  Suomen kan
san demokraattisen liiton (SKDL) jäsenten ja  toimit
sijoiden, kaadereiden eli etujoukon, kouluttaminen. Si- 
rola-opisto oli ainutlaatuinen monessakin mielessä, ei 
vähiten siksi, että kommunistinen opisto sai porvarillisel
ta Suomelta virallisen hyväksynnän valtionapuna. Val
tio tuki toimintaa, joka maailmansotien välisenä aikana 
olisi johtanut syytteeseen valtio- tai maanpetoksesta ja  
vankilaan.

Tarkastelen työssäni vähän tutkitun opiston perusta
misvaiheita ja  ensimmäisten toimintavuosien tapahtu
mia. Kommunistien nousu kielletystä liikkeestä hallitus
puolueeksi mahdollisti opiston perustamisen vuonna 
1946. Tämä tuskin olisi ainakaan samassa laajuudessa 
onnistunut muutamaa vuotta myöhemmin. Päättävillä 
paikoilla istuneet opetusministeri ja  kouluhallituksen 
pääjohtaja olivat SKDL:n miehiä. Nopeasti laajeneva 
kansandemokraattinen liike tarvitsi uutta koulutettua 
työvoimaa erilaisiin järjestötehtäviin ja  tuoreiden kan
nattajien valistustyöhön. Lisäksi tarvittiin teoreettisem
paa pohjakoulutusta, sillä valtaosalta liikkeen parissa 
työskenteleviltä puuttui tarvittava tietotaito. Vain har
voilla oli ollut mahdollisuus opiskella kansakoulua pi
demmälle, saati sitten kielletyn marxilaisen maailman
katsomuksen perusteita. Parhaat koulutetut voimat oli 
keskitetty näkyvimpien tehtävien hoitoon.

Opiston ensimmäiset toimintavuodet olivat suuren

innostuksen ja  toiveikkuuden aikaa. Myöhemmin toi
minta vakiintui, mutta vuosien myötä hyökkäykset opis
toa vastaan lisääntyivät. Opistoon suhtauduttiin ennak
koluuloisesti, jopa työläispiireissä, mutta 1940-luvun 
lopun epävarma poliittinen tilanne hillitsi vastustajien 
kritiikkiä. Vasta seuraavalla vuosikymmenellä hyökkä
ys pääsi täyteen vauhtiin, varsinkin lehdistössä. Sirola- 
opiston muutto toisena lukuvuonna Helsingin Lauttasaa
ressa sijaitsevista alkeellisista parakeista Hämeenlinnan 
lähelle Vanajanlinnan kartanoon antoi aihetta erilaisil
le huhuille. Aikoinaan metsästyslinnaksi rakennettu ja 
sodan jälkeen SKP:lle päätynyt Vanajanlinna säilytti 
pitkään salaperäisen maineensa ulkopuolisilta kielletty
nä paikkana. Suljettu sisäoppilaitosympäristö sekä ope
tuksen ja  organisoitujen vapaa-ajan harrastusten yhteen 
nivoutum inen olivat omiaan lisääm ään oppilaiden 
yhteisöllisyyden ja  solidaarisuuden tunnetta.

Sirola-opiston oppilaat valittiin tarkkaan ja  ensi
arvoinen merkitys opistoon pääsyssä oli erilaisten va
semmistolaisten järjestöjen suosituksilla. Sirola-opiston 
tutkimanani ajankohtana käyneiden oppilaiden haastat
telujen kautta olen pyrkinyt selvittämään heidän mieli
piteitään opistosta ja  sen opetuksesta. Haastattelupyyn
tööni vastanneet entiset oppilaat ovat olleet pääosin erit
täin tyytyväisiä aikaansa opistossa. He ovat painottaneet 
opiston yleissivistävää vaikutusta, hyvää toverihenkeä 
sekä mies- ja  naisoppilaiden tasapuolista kohtelua. Mo
nille oppilaille opisto tarjosi tilaisuuden ilmaiseen kou
lutukseen, jota köyhän työläisen olisi muuten ollut mel
keinpä mahdotonta saada. Haastattelemani oppilaat ovat
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Oppitunti B-luokassa 1947 - 1948. Opettamassa Erkki Gustafsson. 
Vasemmalla opetusta seuraa opiston johtaja Aira Kolula. Kansan Arkisto.

korostaneet opiston suurta merkitystä sekä itselleen että 
koko vasemmistolaiselle työväenliikkeelle.

Opistossa opiskeltiin marxilaisen maailmankatso
muksen hengessä, ja vaikka vasemmistolainen aate oli 
useimmilla omaksuttu jo  äidinmaidossa, koulutuksella 
pyrittiin syventämään ideologista sitoutumista aatteeseen 
ja  liikkeeseen. Opetuksen ideologisena perustana oli tie
teellinen sosialismi, joka pohjautui Marxin, Engelsin, 
Leninin ja  Stalinin rakentamien periaatteiden varaan. 
Yhdeksän kuukautta kestävän peruskurssin oppiaineiden 
rungon muodostivat yhteiskunnalliset aineet. Opiston 
laajaan opinto-ohjelmaan kuului myös yleissivistäviä ai
neita, joiden tarkoitus oli sivistää vain kansakoulun käy
neitä työläisiä, mutta myös helpottaa teoreettisempien 
aineiden omaksumista. Sirola-opistossa ei opiskeltu val
lankumouksen tekoa, kuten vastustajat kuvittelivat. 
Opistoa valvottiin tarkasti opetusministeriön toimesta ja 
se oli kansanopisto muiden kansanopistojen joukossa.

Sirola-opisto pysyi SKP:n ohjauksessa, vaikka se 
muodollisesti olikin Yrjö Sirolan säätiön hallussa. Tut
kittavana ajankohtana opiston opettajien kesken syntyi 
myös ristiriitoja puoluejohdon liiankin dominoivaksi 
koetusta vaikutuksesta opiston asioihin. Opiston toiminta 
koettiin tärkeäksi SKP:n puoluejohdon näkökulmasta, 
olihan puolueessa aina korostettu opiskelun merkitystä.

Kaaderit nähtiin tärkeinä joukkotyöntekijöinä ja  uusien 
kannattajien valistajina liikkeen ideologiaan. Puolue- 
työntekijöiden riittämätöntä koulutusta pidettiin yhtenä 
syynä heikkoon vaalimenestykseen vuoden 1947 kunnal
lisvaaleissa ja seuraavan vuoden eduskuntavaaleissa. Si
rola-opisto koulutti ensimmäisten viiden vuoden aikana 
vasemmistolaiselle työväenliikkeelle satoja tarkkaan va
littuja ja  uskollisia työntekijöitä. Opiston käyneitä löy
tyi kansandemokraattisen organisaation joka tasolta, 
paikallisosastoista eduskuntaan asti.
PIRITA KIVIAHO

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielm aan  
Kommunistien koulutusta valtion tuella  -  Sirola- 
opiston perustaminen ja  ensimmäiset viisi 
toimintavuotta 1946-1951. Helsingin yliopisto, 
Valtiotieteellinen tiedekunta, poliittinen historia,
2003.

- 32 -



TYÖVÄENTUTKIMUS 2003

R atarakennusten  itse tie to ise t jä tk ä t
Rataverkon rakentaminen oli tärkeä osa suomalaisen 
yhteiskunnan teollistumista. Rautatietä pidettiin mo
dernisaation symbolina ja  rautatierakennuksen työnteki
jä t muodostivat välittäjäryhmän, jonka mukana monet 
tavat ja uutuudet levisivät maaseudulle. Tarkastelen pro 
gradu -työssäni Joensuun-Nurmeksen ja  Seinäjoen- 
Kristiinankaupungin-Kaskisen rautateiden rakentajia 
vuosina 1907-1913.

Ratarakennuksen ydinjoukon muodostivat kiertävät 
työmiehet, jotka kulkivat työmaalta toiselle. Paikka
kuntalaisia oli vain reilu viidennes työvoimasta ja  radan- 
rakentajien keski-ikä hieman yli 30 vuotta. Työsuhteet 
olivat katkonaisia ja  palkka vaihteli niin työtehtävän, 
työpaikan kuin vuodenajankin mukaan. Ratatöiden alkua 
tai laajentamista kokoontui ajoittain odottamaan satoja
kin miehiä: odottamisesta ja siihen liittyvästä puuttees
ta muodostuikin yksi radanrakentajien jaetuimmista ko
kemuksista.

Ratatöissä maksettiin kuitenkin parempaa palkkaa 
kuin maataloudessa tai metsätöissä. Tätä etua heikensi
vät elintarvikkeiden kallistuminen kovan kysynnän takia. 
Myös asunnot olivat ratalinjan varressa sekä ahtaita että 
kalliita. Radanrakentajien vaimot yrittivät hankkia lisä
ansioita, hoitivat kasvimaata tai kotieläimiä ja  lapsia 
työskenteli ratatöissä. Työntekijöistä vauraimpia olivat 
yksityisyrittäjiä muistuttavat hevosmiehet, jotka omisti
vat sekä hevosensa että työkalunsa itse ja  saattoivat pal
kata ajomiehenkin.

Paikalliset suhtautuivat rautatierakennukseen pää
piirteissään myönteisesti. Talolliset myivät puutavaraa ja 
elintarvikkeita, tekivät hevostöitä ja  saivat vuokratuloja. 
Varsinkin töiden alkuvaiheessa rakentajiin kuitenkin 
suhtauduttiin hyvin torjuvasti, mikä johtui maanomis
tusta ihannoivasta ajattelutavasta sekä pahoista ennakko
käsityksistä, joita liitettiin kaikkiin kuljeskeleviin työ- 
miehiin.

Väkivaltaiset yhteenotot paikkakunnan nuorten 
miesten ja  rautatien poikien välillä olivat tavallisia ja  
tapahtuivat etupäässä häissä, yhdistysten iltamissa tai 
kylän raitilla, jotka olivat perinteisiä kylätappelupaikko- 
ja. Tappeluita ja  rikollisuutta oli vaikea hillitä, koska 
paikkakuntalaisten yhteisöllinen kontrolli ei ulottunut 
muualta tulleisiin ratajätkiin. Ratalinjan varressa liikkui 
useita pikkurikollisia, joista tunnetuin oli luvattomalla 
viinan myynnillä ja  kiristyksellä itsensä elättänyt Sutki 
Väisänen.

Iso osa radanrakentajien arvostelusta johtui puolue
politiikasta. Ratalinjan varteen perustettiin useita työ
väenyhdistyksiä ja  vanhojen toiminta vilkastui. Radan
rakentajien työväenliikkeessä korostui ennen muuta ah-

Vaikka 1900-luvun alussa käytettiin vielä vähän työkoneita, 
ratatyöt edustivat aikansa korkeaa teknologiaa, esimerkiksi 
Suomen ensimmäinen kaivinkone otettiin käyttöön rata- 
rakennuksen soramontussa Koskenkorvalla 1912. Kuvan 
höyrylapio on Jyväskylä-Pieksämäki radalta vuodelta 1917. 
Työväen Arkisto.

kera kulttuuri- ja  valistustoiminta sekä ammatillinen 
yhteisöllisyys, joka näkyi esimerkiksi linjakokouksissa, 
huvimatkoilla ja  työtoverien avustamisena. Ratajätkät 
saivat vahvan aseman SDP:n puolueorganisaatiossa ja  
mielipidevaikuttajina, mutta eduskuntavaaleissa he eivät 
menestyneet.

Työväenliikkeen korostunut yhtenäisyys oli monel
la tapaa rinnakkaista työkuntien sisäiselle solidaarisuu
delle. Varsinkin ammattitöissä työkunnista muodostui 
tiiviitä kokonaisuuksia, jotka kilpailivat keskenään ja  
tarvittaessa menivät myös lakkoon omasta aloitteestaan. 
Ammattitaidottomat työntekijät eivät yleensä kuuluneet 
ammattiosastoihin ja  he myös lakkoilivat harvoin.

Itsetietoinen ja  tasa-arvoon vetoava työmies ei kui
tenkaan sopinut työnjohdon patemalistiseen käsitykseen
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käskyvallasta. Ratarakennuksilla ei solmittu työsopi
muksia, vaan mestarit ilmoittivat urakkatyölle yksikkö
hinnat. Ratajätkät vastustivat herrojen patemalistista 
mentaliteettia sekä työväenliikkeen perinteisin vaikutta
miskeinoin että erilaisella matalan tason vastarinnalla 
kuten työtahtia hidastamalla, pilkkalauluilla tai joskus 
jopa väkivalloin. Päällystö käytti puolestaan mustia kir
joja hankalien työntekijöiden boikotoimiseen.

Radanrakentajat vaalivat itsestään kuvaa maailmaa 
nähneinä, osaavina ja  itsenäisinä työmiehinä. Lapiotyö 
maaleikkauksessakin vaatii taitoa, josta tuli tiiviissä työ
kunnassa myös tiedostettua ammattiylpeyttä. Radan-

rakentajiin kohdistunut pahek-sunta ja  pilkka haluttiin 
kääntää positiivisiksi mielikuviksi ja yleistä pilkkanimeä 
"jätkä” alettiin 1900-luvun alussa käyttää miesten pu
heissa itseviitteisesti. Jätkän uskottiin sosialismin avul
la parantuneen raaoista tavoistaan uutteraksi työmie- 
heksi, joka kohosi arvoltaan talollisten ja  herrojen rinnal
le tai vähän ohikin.
KALLE KALLIO, HELSINKI

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan Nurmeksen 
ja  Suupohjan rautateiden rakentajat 1907-1913. 
Helsingin yliopisto, Historian laitos, 2002.

Vuoden 1917 m aata lou slakot -  myytit ja todellisuus

Vuotta 1917 voidaan hyvällä syyllä kutsua yhdeksi suo
malaisen yhteiskunnan lähihistorian suurista käänne
kohdista. Tähän mullistusten vyöryyn ajoittuu myös vä
hemmän huomioitu, mutta yhtä lailla murroksenomainen 
maataloustyöväen lakkojen sarja. Maaseudulla oli toki 
protestoituja lakkoiltu aiemminkin, mutta vuoden 1917 
lakkojen kiihkeys sekä ilmiön yleinen mittakaava olivat 
jotain aivan uuttaja ennennäkemätöntä.

Maataloustyöväen lakkoja käytiin kaikkiaan ainakin 
117 pitäjässä, ja  niihin otti osaa arviolta yli 20 000 hen
keä. Lakkojen painopiste oli Lounais-Suomessa, mutta 
yksittäisiä lakkoja käytiin myös mm. Oulun ympäristös
sä ja  Itä-Suomessa. Erityisesti lakkoilmiö koski karta
noita ja  muita suurtiloja, sillä näiden työnantajat olivat

pääsääntöisesti haluttomampia myöntymään työläisten 
esittämiin vaatimuksiin. Päävaatimus lähes jokaisessa la
kossa oli päivittäisen työajan lyhentäminen sosiaalide
mokraattisten kansanedustajien antaman lakiehdotuksen 
mukaisesti.

Vuoden 1917 m aatalouslakoista on k irjo itettu  
useammassakin yhteydessä suhteellisen paljon, mutta 
yllättävää kyllä, ilmiötä ei kuitenkaan ole systemaattises
ti tutkittu lainkaan. Ainut lakkoja yhtenäisenä kokonai
suutena käsittelevä julkaistu esitys on Viljo Rasilan 
suppeahko artikkeli “Vuoden 1917 maatyöväen lakot” 
vuodelta 1966. Käsitykset lakoista pohjautuvatkin lähes 
yksinomaan ko. artikkeliin, ja siinä esitetyt väitteet tois
tuvat kirjoituksista toiseen lähes sellaisenaan. Rasilan

Mielenosoitus Karkun 
Koljaalla lakossa olevien 
maatyöläisten puolesta 
vuonna 1917. Väkeä 
Suodenniemeltä, Mouhi- 
järveltä ja Hämeenkyröstä 
ryhmäkuvassa. Kansan 
Arkisto.
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artikkelin kenties merkittävin vaikutus myöhemmille tul
kinnoille on ollut nähdä lakot käytännössä vain osana 
vuosien 1917-1918 yhteiskunnallista kriisikehitystä ja 
jopa eräänlaisena vuoden 1918 sodan esinäytöksenä. Pro 
gradu -työssäni olen keskittynyt selvittämään mistä koko 
lakkoilmiössä pohjimmiltaan oli kyse sekä sitä, kuinka 
hyvin aiemman tutkimuksen antama kuva lakoista vas
taa tapahtunutta.

Lähdemateriaalin systemaattisen tarkastelun kautta 
rakentuva kuva lakoista poikkeaa monilta osin siitä, mitä 
tähän asti on arvioitu. Esimerkiksi vallalla oleva käsitys 
lakkojen jakautumisesta ajallisesti kahteen aaltoon ei 
vastaa täysin todellisuutta. Varsinainen lakkoaalto ajoit
tui toukokuulle, kun taas kesä-ja heinäkuussa lakot jäi
vät verrattain vähälukuisiksi. Myöskään käsitys torp
parien laimeasta osallistumisinnokkuudesta ei vastaa 
todellisuutta, sillä torppareita oli mukana noin joka kol
mannessa lakossa. Sen sijaan kokonaan ulkopuolisen, 
“kiertelevän joutoväen” ja  venäläisen sotaväen merkitys 
koko ilmiön kannalta jäi lähinnä marginaaliseksi. Kuvaa 
maatalouslakoista erityisen väkivaltaisena ilmiönä on 
myös huomattavasti liioiteltu. Poliittinen lehdistö maa
laili mielellään kauhukuvia vastapuolen hirmutöistä ja  
leimasi vähäisimmätkin fyysisen koskemattomuuden 
loukkaukset raa’aksi väkivallaksi. Tämä näkemys on 
siirtynyt lähes sellaisenaan myös myöhempiin lakko-

kuvauksiin. Vaikka ilmapiiri oli monessa tapauksessa 
jännittynyt, käytiin suurin osa lakoista hyvässä järjestyk
sessä ilman mainittavampia järjestyshäiriöitä. Kuilu 
isäntäväen ja  työläisten välillä ei ollut ylittämätön, vaan 
sopimuksiin päästiin useimmissa tapauksissa jo  lyhyen 
lakon jälkeen molemminpuolisilla myönnytyksillä.

Lakoilla haluttiin vauhdittaa kahdeksan tunnin työ
aikalain voimaantuloa, ei kumota maaseutuyhteiskunnan 
valtarakenteita. Lakoissa käytetty retoriikka oli vallan
kumouksellista, mutta käytännön toiminta hyvinkin ar
kista ja  pienimuotoista toimintaa. Siksi lakkojen näkemi
nen vallankumouksellisena liikehdintänäja vuoden 1918 
sodan esinäytöksenä antaa ilmiölle ansaitsematonta ro
manttista loistetta. Protestin päällimmäinen motiivi oli 
taloudellinen, mutta vaatimusten taustalla oli selvästi ha
vaittavissa vaatimus tasa-arvoisemmasta neuvotteluase
masta työnantajiin nähden. Pitkän aikavälin kehityksessä 
lakot voidaankin nähdä osana maaseudun työväenluokan 
muodostumisprosessia.

MARKKU MÄLKKI, TAMPERE

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan Omin luvin, 
ilman esivaltaa ja  Jumalaa. Vuoden 1917 
maatalous/akkojen myytit ja  todellisuus. Tampereen 
yliopisto, historiatieteen laitos, 2002.

Työtä työ ttöm ille  vai tuotan toeläm än  palvelua?  
Työnvälityksen historia Suomessa 1897-1941
Julkisen työnvälitystoiminnan aloittamisesta tuli Suo
messa tammikuussa 2003 kuluneeksi sata vuotta. Samoi
hin aikoihin valmistuneessa pro gradu -tutkielmassani 
tutkin Suomen julkisen työnvälitysjärjestelmän rakenta
mista, työnvälityksen rakennetta ja työnvälityksen yh
teiskunnallista asemaa vuosina 1897-1941. Tavoittee
nani on ollut laatia toista maailmansotaa edeltäneen Suo
men julkisen työnvälitysinstituution rakentamista ja  sen 
rakennetta koskeva perustutkimus. Työhöni kuuluvat 
myös katsaus suomalaista työnvälityshistoriaa koskeviin 
aiempiin aiheenkäsittelyihin, tarkastelu suomalaisesta 
työnvälityskysymyksestä kansainvälisessä yhteydessä 
sekä Työväenliikkeen kirjastossa säilytettävä mittava 
tilastoliite. Tiedonhakua helpottamaan on laadittu liit
teistä löytyvät asia- ja  henkilöhakemistot.

Suomen julkisen työnvälitysjärjestelmän vuosina 
1897-1941 tapahtunut rakentaminen oli monivaiheinen 
kehitysprosessi. Kyse oli yksinkertaistaen teollisen Suo
men vision omaavien sosiaaliliberaalien porvarien aja
masta ja  maltillisten sosialistien tukemasta hankkeesta

soveltaa Suomeen Wurttembergissä 1890-luvun puolivä
lin tienoilla käyttöönotettua kunnallisen työnvälityksen 
mallia. Toteutuessaan se merkitsi 1800-luvun lopun Suo
messa vapaana rehottaneen yksityisen paikanvälitys- 
toiminnan rajoittamista ja  yhteiskuntapoliittisia tarkoi
tusperiä palvelevan kunnallisen työnvälitysmonopolin 
luomista. Julkinen työnvälitys ei silti saavuttanut ennen 
toista maailmansotaa sille kaavailtua yleisen työmarkki- 
nakeskuksen asemaa, vaikka suomalainen työnvälitys- 
ideologia ja  työnvälitystä koskevat säädökset onnis
tuttiinkin muokkaamaan saksalaisen esikuvansa mukai
siksi.

Ajatus Suomen suurimpiin kaupunkeihin perustet
tavasta, ajan mittaan valtion tukemasta ja  sittemmin 
myös maaseudulle ulottuvasta työnvälitysjärjestelmästä 
ei ollut agraarisen Suomen vision omaaville maalaislii- 
tolaisille mieleinen. Idea suomalaisten itsenäisesti orga
nisoimasta työnvälitysjärjestelmästä ei miellyttänyt 
myöskään suuriruhtinaskunnan aikaisia venäläisiä val
lanpitäjiä. Julkisen työnvälitysjärjestelmän Suomeen
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luominen eteni vaivihkaa ja  vaiheittain 
sen vastustajien heikoilla hetkillä. Työn
välitystä käyttävät palkkatyöläiset näh
tiin pitkään yhteiskunnan heikoimpana 
aineksena ja  työnvälitykseen oltiin val
miita panostamaan vain työttömyyden 
torjuntaan ja  sen käsittelyyn liittyvänä 
metodina. Ideologisilta perusteiltaan 
tuotantoeläm än palveluun ja  m oni
alaisen työmarkkinaorganisaation luo
miseen tähdänneet työnvälitysuudis- 
tukset ujutettiin Suomeen työttömyys- 
politiikan varjolla.

Kunnallisesti organisoidun ja val
tion tukeman julkisen työnvälitysjär
jestelm än luomisessa on jatkosotaan 
mennessä havaittavissa Suomessa kol
me perusvaihetta. 1800-luvun lopun 
työttömyyskausista alkanut ja  Suomen itsenäistymiseen 
ulottunut kunnallisen työnvälityksen ja  työnvälitys- 
säädösten ensimmäisenä järjestelykautena luotiin kun
nallisen työnvälityksen käytänteitä Helsingin kunnallisen 
työnvälitystoimiston viitoittaman mallin mukaisesti ja  
laadittiin valtiopäivillä maan ensimmäistä työnvälitys- 
asetusta. Itsenäistymisen yhteiskunnallisesta kriisistä 
kolmekymmentäluvun lamaan ulottuneella itsenäisen 
Suomen työnvälityspolitiikan järjestelykautena luotiin 
valtiollisen työnvälityspolitiikan hallinnolliset ja  ideolo
giset rakenteet ja työnvälitys rajoitettiin kuntien ja luvan 
saaneiden yhdistysten monopoliksi. Kolmannella kol
mekymmentäluvun lamasta jatkosodan alkamisvuoteen 
ulottuneella kaudella toteutettiin työnvälityksen puhdis
taminen sille laman aikana muotoutuneesta työttömyy
den hallintaorganisaation roolista. Suomi sitoutui nou
dattamaan Kansainvälisen työjäijestön työnvälitystä kos
kevia suosituksia. Toisen maailmansodan kynnyksellä 
tehdyt ratkaisut poikkesivat kuitenkin Ruotsissa, Norjas
sa ja  Tanskassa tehdyistä ratkaisuista sitoa työnvälitys ai
empaa tiiviimmin työttömyyspolitiikkaan ja  työttömyys
vakuutuksen hallinnointiin. Vuoden 1941 alussa tehty 
valtionhallinnollinen ratkaisu siirtää työnvälitys sosiaa
liministeriön alaisuudesta yleisten töiden ja  kulkulaitos
ten ministeriön alaisuuteen päätti Suomessa aina vuosi
sadan vaihteesta vallalla olleen työnvälityksen sosiaali
poliittisen kauden.

Suomen julkisen työnvälitysinstituution keskeisim
mät rakentajat Eino Kuusi, Einar Böök, Santeri Ivalo ja 
A. H. Karvonen olivat kaikki porvarillisia reformisteja. 
Työnvälityskysymys miellettiin silti työväen asiaksi ja  
sitä käsiteltiin juuri sellaisena niin eduskunnassa kuin 
kunnallisessakin päätöksenteossa. Myös sosiaalidemok
raattisten vaikuttajien rooli toista maailmansotaa edeltä
neen Suomen julkisen työnvälitysjärjestelmän rakenta
misessa oli merkittävä. Heistä aktiivisimpia olivat Nils af

työttömyystyönä 1930-luvulla. Työväen Arkisto.

Ursin, Miina Sillanpää, Matti Paasivuori ja Johan Helo. 
BIRGER HOLM, VANTAA

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
Työtä työttömille vai tuotantoelämän palvelua? 
Työnvälityksen historia Suomessa 1897-1941. 
Helsingin yliopisto, historian laitos, 2003.

keskellä Helsinkiä, Siltasaaressa 30 kokoustilaa 8-800 hengelle 
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V appu juh laväki P irttilän 

työväenta lon  p iha lla . Kansan 

A rk is to .

A se is ta k ie ltä y ty jis tä  
luokkataistelijo iden  eturin tam aan
Teuvan työväenliikkeen ideologinen kehitys sisällissodasta 
lapualaisvuosiin

"Ittellisen pohjalaasen” luonteen piti V aasa-lehden tun
netun pakinoitsijan  V aasan Jaakkoon m ielestä olla paras 
rokote kom m unism ia  vastaan  1930-luvulla . V arsinkin  
e te läp o h ja la in e n  o li Jaa k k o o n  m ie le s tä  lu o n tee ltaan  
”m inä itte” -tyyppi. V asem m isto laisten  ajatusten ei p itä
nyt istua pohjalaiseen m entaliteettiin . Vastoin Jaakkoon 
arv io ita  rad ik aa li v asem m isto la isuus pysty i ku itenk in  
saavuttam aan paikoin m ittavaakin kannatusta 'V alkealla 
lak eudella” . K esk i-Suom en ra jo illa  sija itsevalla  Jä rv i
seudu lla  ja  m aakunnan  lounaisosassa  s ija itsevan  Suu
p o h jan  m u u ta m issa  k u n n issa  v a rs in k in  v asem m isto - 
sosialistit ja  kom m unistit saivat vaaleista  to iseen paljon 
k a n n a tu s ta  1 9 2 0 -1 9 3 0 -lu v u lla , ja  a in a  198 0 -lu v u lle  
saakka.

D ennis R undt ja  Leevi N orrena selv ittivät 1990-lu- 
vun a lu n  v ä itö sk irjo issa an  an sio k k aasti v a sta ran n an - 
k iiskien punaista  Pohjanm aata. A lueen vastakulttuuri-il
m iössä  riittää  ku itenkin  yhä pengottavaa. T uon huom i
on tehtyäni päädyin  om aan pro gradu -aiheeseeni, T eu
van työväenliikkeen poliittisen  ajatusm aailm an, ideolo
gian, tutkim iseen. T euva oli Suupohjan kunnista punai
sin 1920-luvun p o liittisen  k ah tia jaon  j a  vasem m iston  
suuntataistelun aikana.

A lkuasetelm altaan aiheen teki kiinnostavaksi vuoden 
1918 sisällissodan tapahtum at, jo tk a  T euvalla poikkesi
vat selvästi ym päröivän "valko isen” m aakunnan tapah
tum ista . K un m uu alla  E te lä -P o h jan m aa lla  v a lko iseen  
arm eijaan liittym inen oli lähes itsestäänselvyys, Teuvalla 
ku tsu n to ja  laa jam itta isesti p ro testo itiin . V uoden  1918 
k e v ää llä  74 teu v a la is ta  a se is ta k ie ltä y ty jä ä  su lje ttiin  
vank ile irille  N ärp iöön . M iehet kuu lu iva t suurim m aksi

osaksi työväenliikkeeseen. Vankileirille telkeäm inen tu l
k ittiin vasem m istossa petokseksi, sillä juuri ennen sodan 
puhkeam ista teuvalaiset porvarit ja  työväenliikkeen kan
nattajat olivat tehneet yhteisen sopim uksen, että kunnas
sa ei p e ru ste tta isi m itään  aseellis ia  kaarteja . Suo je lus
kunta kuitenkin perustettiin , ja  siihen liittym inen tehtiin 
p ak o lliseksi. N ärää  saatto i v ie lä  lisätä  se, e ttä  asev el
v o llisuus tu li vo im aan  Suupoh jan  su o je luskun tap iirin  
esikuntaan kuuluneen  teuvalaisen  reh to rin  U.U. Sepän 
ehdotuksesta.

Osaksi vuoden 1918 kokem ukset "epäoikeudenm u
kaisuudesta” saivat teuvalaiset työväenyhdistykset liitty
m ään  k o m m unistiseen  liikkeeseen  1920-luvun alussa. 
K om m unism iin  liittyi kunnassa  m onia selviä poliittisia  
rajanvetoja. R adikaali sosialism in aate ei siis jääny t pel
käksi p ap eritiikeriksi. M aanala isena  to im inu t Suom en 
kom m unistinen  puolue (SK P) pysty i värvääm ään om at 
yh tey sm ieh en sä  p a ikkakunnalle . V ahv in  tuk iverkosto  
puo luee lla  oli kunnan keskustassa  ja  "lakeuden punai- 
sim m assa kylässä” , Perälässä . Teuvasta kehittyi vuosi
kym m enen kuluessa lopulta SK P:n pohjalainen m aalais- 
keskus.

Suunnanvalinnan kannalta m erkittävää oli, että sisäl
lissodan vangitsem isista  eniten kärsineet P erälä  ja  K ir
konkylä  va litsivat pysyvästi lin jakseen  kom m unism in. 
Sen sijaan valkoiseen arm eijaan vuonna 1918 suosiolla 
liittyneet Ä ystön  työväenyhdistyksen  jä sen e t palasivat 
vuonna 1924 takaisin  sos ia lidem okraattiseen  p uo luee
seen. V uosikym m enen loppuun m ennessä SK P:hen kuu
luivat kaikki Teuvan tärkeim m ät vasem m istolaisaktiivit.

M erkittävim m äksi teuvalaiseksi vaikuttajaksi nousi
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perälälä inen  p ienv ilje lijä  Juho  Perälä, jo k a  pääsi vuon
na 1928 eduskuntaan Työväen ja  p ienviljelijäin  vaalilii
ton edustajana. E rikoista oli, että hänestä tuli eräs alueen 
ääniharavoista vuoden 1929 vaaleissa, vaikka Perälä oli
kin ehdolla  "v iham ielise llä  m aaperä llä” . K om m unism i 
kum pusi Teuvalla m yös pienviljelijäkysym yksistä, sillä 
v a rsin k in  Perä län  ja  K irk o n k y län  työväen y h d isty sten  
eliitissä p ienviljelijöillä oli vankka edustus. M aata om is
tanut jäsen istö  ei siis välttäm ättä  ollut varsinaista  "köy
hälistöä” n iin  kuin "kom m uniste ista” usein  arkipuhees
sa ajatellaan.

K irkosta  eroam inen oli teuva laisten  selvän vasem 
m isto la inen  ideo log inen  valin ta. V uoden  1923 usk o n 
nonvapauslain  säätäm isestä vuoteen 1930 yhteensä 207 
teu v a la is ta  erosi k irkosta , m ikä  oli se lv äs ti enem m än 
ku in  m aalaisseurakunnissa  kesk im äärin . V uonna 1928 
Teuvalle rakennettiin  m yös kirkosta eronneiden hautaus
m aa, R auhanm aa. V altionkirkkoa vastaan kävivät eten
kin K irkonkylän nuoret, jo id en  opintoyhdistyksestä tuli 
p o liittisen  "tied o s tav u u d en ” keh to  T euvalla . K irkosta  
e ro a m in e n  sa i to d e n n ä k ö is e s t i  l is ä p o n t ta  n a a p u r i 
kunnasta Jurvasta, jo ssa  eroam isliike oli y leisin tä koko 
S uom essa . K irk o sta  e ro am in en  jo h tu i m yös Ju rv assa  
vahvasta  vasem m istolaisuudesta.

L ap u a la isv u o s in a  ty ö v äe n liik k ee n  jä s e n e t  sa iv a t 
m aksaa sitoutum isestaan kom m unism iin. T euvalla  teh 

tiin  m ittavia poliittisia  puhdistuksia lapuanliikkeen aika
na. Vuoden 1930 vaaleissa yli 500 kuntalaiselta, "kom 
m unistilta” , o tettiin  äänioikeus kokonaan pois. K ansan
edustaja Juho Perälä m uilutettiin  11 auton voim in  N eu
v o s to liitto o n . M yös m u ita  m u ilu tu sy rity k s iä  j a  v ä k i
valta isuuksia  tapahtui. L aajam ittaise t po liittise t vangit
sem iset alkoivat syksyllä 1930, syyteperusteena oli "va l
tiopetoksen  valm istelu” eli kuu lum inen SK Prhen. Eräs 
ajanjakso Teuvan työväenliikkeessä päättyi alkuvuodes
ta  1931, jo llo in  yh teen sä  yh d ek sän  teu v a la is ta  m iestä  
jou tu i vankilaan  valtiopetoksen valm istelusta. K om m u
nistien  korpivaellus päättyi T euvalla  näyttävästi vuonna 
1945. T am m isaaren vankilassa tuom ionsa vuonna 1931 
kärsinyt pienviljelijä A leksi R inne valittiin tuolloin edus
k u n taan  SK D L :n  lis to ilta . E d u sk u n n an  v asem m isto n  
teuvalaisk iin tiö  oli näin  jä lleen  täytetty.
TONI VILJANMAA

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan aseista
kieltäytyjistä luokkataistelijoiden eturintamaan: 
Teuvan työväenliikkeen ideologinen kehitys 
sisällissodasta lapualaisvuosiin. Tampereen 
yliopisto, Suomen historian, syyskuu 2002.

Pro gradu ju lkaistiin kirjan muodossa maaliskuussa 
2003. Kirjan painoi Suupohjan Kirjapaino.

Tikka-hengen h eim ola iset
Tikkakosken tehtaalaisten yhteisöllinen kulttuuri

Tein pro gradu -työni Jyväskylän  kupeessa sijainneesta 
no in  sata vuotta  (1893-1991) to im ineesta  T ikkakosken 
m etallitehtaasta. T utkim usaiheena olivat entisten tehtaa
laisten  kertom ukset m uisto jen  teh taasta  ja  tehdasyhtei
söstä. O len itse asunut lapsuuteni T ikkakoskella  ja  m yös 
työskennelly t teh taassa, n iin  kuin lähes kaikki sukulai- 
senikin.

T ehtaalaisten  yh teisöllinen  kulttuuri eli työn (asei
den, kuten  Suom i-konepistooli j a  T ikka-kivääri ja  m uun 
m etalliteollisuuden esim . T ikka-om pelukoneiden ja  vii
m eisinä aikoina tietokonekom ponenttien rakentam isen), 
yhteisten  kertom usten j a  m uistojen, harrastusten ja  huu
m orin  varassa. T ehdas lakkau tettiin  kesk ittäm ispyrk i- 
m ysten ja  N euvostoliiton -kaupan rom ahduksen seurauk
sena v.1991. K ulta-aikojen yli 1000 työläisen  tehdas oli 
kutistunut 150 työntekijän  pajaksi. Järkytys oli silti suu
ri, j a  m oni irtisan o ttu  jo u tu i p itk äa ika is työ ttöm yyden  
noidankehään.

K iinnostavin ilm iö T ikkakosken tehtaalaisten  yhtei
sö llisessä kulttuurissa  on p ila iluperinne ja  hum oristiset

ju tu t. H uum oriperinne paljastaa m yös yhtei-söllisyyttä ja  
identiteettiä, jo ta  tehtaalaiset n im ittivät “T ikka-hengek- 
si” . T ikka-hengen nähtiin  o levan lähtöisin vuosikym m e
niä yhteisöä hallinneista patruunoista: 1918 sisällissodan 
a ikana jo h ta ja  Johan  S jödah lista  ja  m yöhem m in  tarun
hohtoisesta insinööri O skar Ö stm anista.

T ehdasyhteisö jakautui T ikkakoskellakin poliittises
ti sotien jälkeen kom m unisteihin ja  sosiaalidem okraattei
hin. Jakau tum inen  sai a ikaan m ie lenk iin to isia  ilm iöitä, 
jo tk a  osin joh tu iva t teh taan  om istussuhteista  (suurin osa 
jä i sodassa N L:n haltuun) ja  osin heijastivat kenties 1918 
T ikkakoskella  käym ättä  jään eitä  vä lienselv itte ly jä . A r
koja poliittisia  erim ielisyyksiä ja  riitoja  selviteltiin  m yös 
k a rsk in  h u um orin  v a rjo lla  hym ysuin . R istiriita  oli sil
m iinpistävä.

T utkim uksen tavoitteena oli tuoda esiin p ienen teh 
d asy h te isö n  y h te isö llisy y d en  sydän . L ö y sin  e ts im än i 
vain  osittain. H aastatteluvideonauhaa kertyi yli 40 tun
tia  v u osina  1996-2001, m u tta  tyh jen täv ien  vastausten  
sijaan  jä i T ikka-hengen arvoituksesta v ielä käteeni n ip 
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pu kysymyksiä ratkaistavaksi. Miksi tehtaalaiset toistu
vasti korostivat haastatteluissa ylpeinä oman pienen pii
rinsä ylivertaisuutta, onnea ja  yhteisyyttä riidoista ja  
räikeistä erimielisyyksistä huolimatta? Miksi tyrmäävän 
seksistiset ja  fallistiset pilat, puheet tai edes koskettelut 
eivät loukanneet, vaan pikemminkin imartelivat vähem
mistönä työskennelleitä naisia?

Kuinka paljon Tikkakosken pienen yhteisön “elämä
kerta” heijastaa koko Suomen mullistavia tapahtumia 
läpi koko 1900-luvun? Kuinka paljon tehdasyhteisö ni
menomaan työväenyhteisönä edustaa kenties yhteistä 
(vastakulttuuria ja elämäntapaa tai mentaliteettia?

Tiiviiksi ylistetyssä yhteisössä menneisyyden ja ny
kyisyyden sekoittuminen haastatteluissa, arkistojen folk- 
loreaineistoissa, kirjallisissa lähteissä, valokuvissa ja  do
kumenteissa on ollut hämmentävää ja haasteellista tutkit
tavaa. Etsin yhteisöstäni muutoksen ja  pysyvyyden vuo
ropuhelua. Myös oma asem ani yhteisöä tutkivana 
(entisenä) yhteisön jäsenenä tuo monitulkinnallisen li
sänsä vuorovaikutukseen haastattelutilanteissa ja  tutki
mustyössä.

Keitä nämä Tikka-hengen heimolaiset perimmältään 
olivat tai ovat? Jos yhteishenki nähdään ihmisten tapa
na jäsentää historiaa, on tärkeää tutkia, keiden kaikkien 
yhteistä historiaa: keneksi Tikkakosken tehtaalainen 
mielsi itsensä ennen, ja  keneksi mieltää nyt, kun tehdasta 
ei enää ole, eikä osalla edelleen työtäkään?

Suomen työväenluokan perinteet eivät ulotu lähes
kään niin kauas kuin Brittein saarten, mutta silti esimer
kiksi Paul W illisin (Koulun penkiltä palkkatyöhön, 
1984) tutkimien työväenluokan poikien yhteisössä on 
hämmästyttäviä yhtäläisyyksiä tehtaallisuudestaan yl- 
peisiin tikkakoskelaisiin. Yhtäläisyys löytyy yhteisöl
lisyyden korostamisesta ja  miehisen työväenluokkaisen 
työn ihannoinnista. En voi silti yksiselitteisesti väittää 
Tikkakoskella vallinnutta yhteisöllistä kulttuuria macho- 
kulttuuriksi. Haastattelemani naiset toivat kertomuk
sissaan esille toisenlaisen näkökulman: lähes poikkeuk
setta naiset vastasivat miesten seksistisiin piloihin vähin
tään samalla mitalla, tai vaihtoehtoisesti hymähtivät 
äidillisellä ylemmyydellä kiusaantumatta tilanteesta. 
Seksistiset puheet ja  pilat koettiin yleensä vain huo
mionosoituksiksi, tavaksi kommunikoida, huvittaa ja  
ottaa mittaa toisesta.

Nyt 97-vuotiaan mummoni lapsuudessa syötiin 
torpparin perheessä pettuleipää, ja  vastasyntynyt tehdas 
kasvoi, kun rakennettiin aseita sotiin. Pian taottiin om
pelukoneita, ja  hetkeä myöhemmin tietokoneiden hie
nomekaniikkaa. Yhdessä silmänräpäyksessä tehdas jo 
kuihtui. Maaseututehtaan hallit vilisivät elämää häviävän 
pienen hetken, mutta monessa perheessä ne olivat työ
paikkana kolmelle, jopa neljälle sukupolvelle. Kun pari 
sukupolvea riittää luomaan aktiivisen perinneyhteisön, 
on kiinnostavaa nähdä kuinka kauan, ja  missä muodos-

Näin olemme mainostaneet ’'Tikka"-ompeluko- 
neita, jotka ovat kotimaisen teollisuuden valio- 
tuotteita, m utta tarkasti tikkaa Tikkakosken 
haulikkokin.

I on yksipiippuinen ja  han&ton.
* Sen erikoisuutena on kaksoisvarmistus.
■i Haulipiipun kaliiperit ovat 12 ja  16.
|  Valmistaja: Oy TIKKAKOSKI Ah.

1 Helsinki, Kaisaniemenkatu 6. Puh. 31291, 25 909.

Tikkakosken tehtaan ompelukoneen ja haulikon yhdistetty 
mainos Demokraattisen Kansan Kalenterissa vuonna 1950. 
Kansan Arkisto.

sa perinne sukupuolijäijestelmineen elää itse yhteisön jo 
hävittyä.

Pro gradutyöni teoreettisena kehyksenä on mikro- 
historiallinen tarkastelutapa. Esikuvina ovat erityisesti 
Carlo Ginzburgin, Natalie Zemon Davisin ja  Giovanni 
Levin mikrohistoriaa käsittelevät tutkimukset. Työ pe
rustuu ensisijaisesti haastatteluihin, ja  teoreettisia ja  me
todisia lähtökohtia ovat mentaliteettien tutkimus ja suul
lisen historian tutkimus sekä pilailututkimus.
NIINA LAPPALAINEN

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan “Tikka- 
hengen heimolaiset" Tikkakosken tehtaalaisten 
yhteisöllinen kulttuuri. Helsingin yliopisto, Kulttuurien 
tutkimuksen laitos, Folkloristiikka, syyskuu 2001.
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Kansan tahdon  suhtau tum inen  
sosiaalidem okraatteih in  1945-1956

Pro  g ra d u n i a ih e en a  o li S K D L :n  
pohjoissuom alainen äänenkannatta
j a  K a n sa n  T ah to  j a  tu tk im u s te h 
tä v ä n ä  se lv it tä ä , k u in k a  se lv äs ti 
SK D L:n ja  SD P:n väliset ristiriidat 
tulevat esille lehden sivuilla  vuosi
en 1945-1956 aikana.

T oisen  m aailm ansodan päätty 
m isen  jä lk e e n  Suom en p o liittinen  
kenttä muuttui suuresti, kun Suomen 
ja  N euvostoliiton solm im an välirau- 
hansop im uksen  m ukaisesti äärio i
k e is to la is e t liik k e e t k ie lle tt iin  ja  
kom m unistit pääsivät pitkän m aan
alaisen kauden jälkeen  m ukaan ju l
k iseen  po liittiseen  to im in taan , jo l
loin om an lehdistön tarve oli suuri.
M yös yhdessä m uiden vasem m isto
la is te n  k a n s sa  p e ru s te tu n  k a tto 
järjestön  SK DL:n vahva asem a hal
lituksessa vuosina 1945-1948 lisäsi 
lehdistön keskeistä asemaa.

O u lu u n  p e ru s te t t iin  sy k sy llä  
1945 K ansan Tahto O ulun läänin kom m unistien ja  kan
sandem okraattien  lehdeksi. Lehden nim i oli sam a kuin 
1906 perustetu lla  vanhan työväenliikkeen äänenkannat
tajalla, jo k a  oli lakkautettu  1918 kansalaissodan loppu
v a ih e issa . P ä ä to im itta jak s i v a li t ti in  ja tk o so d a n  ajan  
1941-1945 van k ilassa  p o liittisen a  v an k in a  o llu t N iilo  
N ikkilä, jo k a  1920-luvun lopulla oli työskentelyt toim it
tajana oululaisessa Pohjan Voim assa. N ikkilä  oli Kansan 
T ahdon  pääto im itta jan a  kuo lem aansa  saakka, vuoteen  
1957.

K ansan Tahto suhtautui alusta alkaen kriittisesti so 
siaalidem okraattisen puolueen oikeistosiipeen. Lehti to i
voi kuitenkin  vasem m istopuolueiden yhteistyötä, m utta 
syksyllä 1946 SD P:n jo h d o n  siirryttyä kokonaan o ikeis
tosiiven haltuun ja  puolueen a loitettua kam panjan “ta is
televa sosiaalidem okratia” alkoi yhä selvem m in näkyä, 
etteivät sosiaalidem okraatit halunneet vasem m istopuolu
e iden  y h teistyö tä . S am alla  K ansan  T ah d o n  k riittisy y s 
m uuttui koko puoletta vastaan. M yös suhtautum inen pai
k a llis iin  so s iaa lid em o k raa tte ih in  m uu ttu i k riittisek s i, 
heidän  k ieltäydyttyä  vaaliliito sta  kansandem okraattien  
k a n ssa  sy k sy n  1946 k u n n a llisv a a le is s a . S eu raav an a  
vuonna lehden arvostelu laajeni am m attiyhdistysliikkeen 
puolelle, kun SAK:n edustajakokous kielsi sosiaalidem o

kraattien enem m istön turvin korpilakkoihin ja  ty ö m aa-ja  
torikokousten  pidon työaikana. K ansan T ahdon väh ite l
len jy rken tynyt arvostelu saavutti huippunsa, kun SKDL 
kesän  1948 ed u sk u n tav aa le issa  m enetti 11 p a ik k a a ja  
so s ia lid em o k raa tit m uodostiva t vaalien  v o itta jan a  vä- 
hem m istöhallituksen. Lehti näki hallituksen oleva alkuna 
sotaa edeltävän ajan paluulle, äärioikeiston uudelle tu le
m ise lle . K an san  T ahdon  k riittisy y ttä  lisäs i “ lakko jen  
vuoden 1948-49” tapahtum at; K em in lakkotapahtum ien 
k irjo itte lusta  lehti sai painokanteen . O ikeudenkäynnin  
päätyttyä lehden to im itussihteerit N iilo  W ilenius ja  Yrjö 
Tönkyrä sekä lehden pääto im ittaja  saivat sakkotuom iot. 
V u o d esta  1952, v asem m isto p u o lu e id en  va lta ta is te lu n  
pääty ttyä  am m attiyhd istysliikkeessä  sosia lidem okraa t
tien hyväksi ja  työm arkkinoiden rauhoitu , K ansan T ah
don arvostelu väheni lehden p itäy tyessä  sosia lidem ok
ra a te is ta  k ir jo it ta e s sa a n  y h ä  enem m än  u lk o p u o lise n  
kom m entoijan  rooliin.
AILA TALUS

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan “Kansan 
tahdon suhtautuminen sosiaalidemokraatteihin 
1945-1956". Oulun yliopisto, Historian laitos, 2002.

Kem in lakko la ise t m ie lenoso itusm arss illa  1949. Kansan Tahdolle tu li Kem in lakosta 
painokanne. N iilo  W ilen ius  ja  Y rjö  Tönkyrä  sekä lehden pää to im itta ja  sa iva t sakko- 
tuom io t. Kansan A rkisto .
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Kirja-arviot
Helsingin pitäjä - 
emäpitäjän histo
rian tallentaja

V antaalainen kotiseutujulkaisu H el
singin pitäjä  on vuosien varrella  var
sin  kattavasti ju lk a issu t m yös työ
väen liikkeeseen , teo llisuu teen  työ
p a ikkana sekä vanhoih in  tehdasra
kennuksiin liittyviä tutkim uksia. Uu
sim m assa H elsingin pitäjä 2003 -jul
kaisussa on paneuduttu  V antaankos
kella sijaitsevan v iilatehtaan  suoje
lun vaiheisiin . M aisem allisesti tär
keässä  rakennuksessa  ei m uotoilla  
enää rautaa, nyt v iilataan kenties so
pim uksia ja  hiotaan kuntoa yritysten 
e läm ystapahtum issa.

H elsingin  pitäjä  -vuosik irjaa ju l
kaisee H elsingin  pitäjän  ko tiseu tu 
yhdistys. Ju lkaisu  on ilm estynyt 
vuodesta 1963 lähtien. A luksi lehte
nä ja  vuodesta 1980 lähtien vuosi
k irjana ja  siitä lähtien m yös vahvas
sa yhteistyössä V antaan kaupungin 
kanssa. H elsingin pitäjä  on ilm esty
nyt ny t 35 kertaa, jo is ta  23 kertaa 
vuosikirjana.

Helsingin pitäjä on vuosien varrel
la saavuttanut vakiin tuneen asem an 
paikallistutkim uksen kanavana pait
si kotiseutututkim uksen harrastajien

m yös am m attitu tk ijo iden  k eskuu
dessa. A m m attitutkijat ovat esim er
kiksi voineet syventää heille jo  tu 
tun teem an käsittelyä H elsingin seu
dun tai V antaan  näkökulm asta. 
M yös m onet opiskelijat ovat ju lk a i
sun kautta  saaneet opinnäytetöilleen 
ju lk isuu tta .

Laaja aihepiiri
V uosikirjan aihepiiri on laaja. Jokai
seen  kirjaan  on pyritty  saam aan 
m uutam ia painavia am m attitutkijoi
den erillisartikkeleita. L isäksi on kä
sitelty kunnalliseläm än vaiheita, ra
kennusku lttuu ria  sekä järjes tö jen  
vaihe ita  ja  henkilöh isto riaa. A jo it
tain kirjassa on ollu t m yös katsauk
sia vantaalaisista tapahtum ista edel
lisvuoden ajalta  sekä viim e aikoina 
pysyvästi T iedekeskus H eurekan 
vuosikatsaus.

Toim ituspoliittinen  linja on ollut 
m yös m aantieteellisesti selvä. V aik
ka ju lka isu  ilm estyy V antaalla, vaa
lii Helsingin pitäjä  vanhan Helsingin 
m aalaiskunnan  historiaa. N iinpä 
H elsingin  ns. liito sa lue ilta  on  ju l 
kaistu runsaasti artikkeleita.

S euraavassa  on lyhyesti koottu  
tietoa H elsingin pitäjissä olleista ar
tikkeleista. jo issa  on sivuttu  työvä
enliikettä. Julkaisuvuosia ei ole m ai
nittu, m utta asiaan vihkiy tynyt löy
tää  tiedo t helposti kahdesta  b ib lio 
grafiasta , jo tk a  H elsingin  pitäjän  
päätoim ittaja  Jukka Hako on koon
nut. H elsing in  p itä jä  1983 -ju lk a i
sussa on bib liografia  vuosille 1963
1983. V uoden 1999 vuosikirjassa on 
puolestaan b ibliografia koko vuosi- 
kirja-ajalta  eli vuosilta  1980-1999.

Työväenyhdistykset
H elsingin pitäjässä on vuosien var
rella käsitelty  useiden työväenyhdis
tysten vaiheita. N ykyään toim ivien 
Korson, Rekolan ja  T ikkurilan työ
väenyhdistysten vaiheista on ju lka is
tu erillisartikkeli. T ikkurilan yhdis
tyksen kulttuuririennoista  sotien v ä 

liseltä  a ja lta  on lisäksi ju lk a istu  
erillistutkim us.

M yös Seutulan  m aatyöväestön  
k eskuuteen  vuonna 1905 jo  ennen 
edellä m ainittujen yhdistysten perus
tam ista syntyneen työväenyhdistyk
sen vaiheista on ju lkaistu  om a artik
keli. T äm ä yhdistys lakkautettiin  
1920-luvulla.

Työväentalot
T ikkurilan  yhd istyksen  artikkelin  
yhteydessä on sivuttu laajasti myös 
yhdistyksen ensim m äisten työväen
talojen rakentam ista. H erttoniem en 
yhdistyksen talohanketta  käsiteltiin  
uusim m assajulkaisussa. Olavi Hurri 
on ju lkaisem ansa teoksen pohjalta 
tehnyt jo  aiem m in katsauksen van
han p itäjän työväentaloihin.

Teollisuus ja 
rakennuskulttuuri
R akennuskulttuurin esittely on ollut 
osa k irjan vak ioaineistoa. U usim 
m assa ju lk a isu ssa  on laaja kuvaus 
siitä  m iten v iila tehdas a ikoinaan 
suojeltiin. K otiseutuyhdistys itse oli 
a lo itteentekijänä ja  nyt lähes kaksi 
vuosikym m entä m yöhem m in tehdas 
sai uuden käyttötarkoituksen. Kesäl
lä 1984 vanha tehdasrakennus olisi 
v iikkoa m yöhem m in  purettu , ellei 
yhdistys olisi tehnyt suojelualoitetta 
ja  silloinen U udenm aan läänin m aa
herra Jakob Söderm an allekirjoitta
nut vä lia ikaista  suo je lua  ja  sittem 
m in vuoden kuluttua pysyvää suoje
lua.

V antaankosken alueen teollisuut
ta on käsitelty  kirjassa jo  aiem m in, 
sekä viilatehtaan että alueella  aikoi
naan toim ineen V antaan ruukin vai
heita. T ikkurilan Silkin vaiheista  on 
ju lka istu  yksi artikkeli. Erittäin laa
jan  teolliseen perinteeseen liittyvän 
p ro jek tin  yhd istys to teu tti yhdessä 
T ikkurilan  V äritehta iden (nykyään 
T ikkurila  O y) kanssa. L ähes sataa 
vanhaa tehdastyöläistä  haastateltiin 
ja  haastattelujen perusteella  ju lk a is
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tiin kattava lukupaketti vuosikirjas
sa muistoja työmenetelmien, työolo
jen ja  koko työyhteisön historiasta.

Tietoa kirjastoista
Helsingin pitäjä -vuosikirjoja on lai
nattavissa Helsingin ja  Vantaan kir
jastoista. Uusimpia on saatavilla 
pääkaupunkiseudun johtavista kirj a- 
kauppaketjuista sekä paikalliskir- 
jakaupoista Malmilla ja  Tikkurilas
sa. Vanhoista vuosikirjoista kiinnos
tunut voi tilata niitä vaikka lähettä
mällä sähköpostia osoitteeseen 
hako@helsinginpitaja.com.

Vuosikirjojen hinnat ovat 5-17 
euroa. Osa vanhemmista on jo  lop
puunmyytyjä.
JUKKA HAKO 
VANTAAN KOTISEUDUN 
HISTORIAN TUTKIJA

Suuryrityksen 
yhteiskunta
historiaa
Suomalaisessa yritysmaailmassa 
kuohui toukokuussa 2002. Valtio il
moitti silloin myyvänsä omistaman
sa Partek-osakkeet Kone Oyj:lle. 
Vuosikymmenten ajan olivat Her- 
linien hissit ja  Sarlinien sementit 
saaneet hoitaa rakennusalalla omaa 
tehtäväänsä, mutta nyt paremmin 
ydinliiketoimintavisionsa säilyttänyt 
Kone nielaisi noin vuosikymmenen 
itseään iäkkäämmän Partekin. Tuon 
episodin keskellä päätöksenteosta 
syrjäytetty Partekin toimitusjohtaja 
Christoffer Taxell ilmoitti "lähtevän
sä Turkuun”, lähelle niitä seutuja, 
joista yhtiö reilu sata vuotta aikai
semmin oli saanut alkunsa. Antti 
Kuusterän toimittama Suuryritys ja 
sen muodonmuutos -  Partekin sata
vuotinen historia ei kuitenkaan kä
sittele tätä fuusiota, koska kirjan ar
tikkelit on kirjoitettu aikaisemmin. 
Paljosta muusta kirja kuitenkin ker
too.

Paraisten Kalkkivuori Oy perus
tettiin kalkki-isäntä Otto Mobergin

S u u r y r i t y s  j a

S E N  M U O D O N M U U T O S  

Pa r t e k in  sa ta v u o tin en  h isto r ia

Antti Kuusterä (toim.): 
Suuryritys ja sen muodon

muutos. Partekin satavuoti-nen 
historia, Partek Oyj Abp, 
Helsinki 2002, ISBN 951-96244
6-2, 430 s.

aloitteesta vuonna 1898. Kalkille oli 
kysyntää, koska sitä tarvittiin niin ra
kentamisessa, selluntuotannossa 
kuin maanparannusaineena. Marras
kuussa 1905 Paraisten yhtiössä alkoi 
merkittävä uusi vaihe, kun yhtiön 
johtoon astui Emil Sarlin. Yhtiö laa
jensi nopeasti toimintaansa Helsin
kiin ja  Ihalaisiin, ja  vuonna 1914 Pa
raisille valmistui Suomen ensimmäi
nen sementtitehdas. Ensimmäisen 
maailmansodan ja  1920-luvun alun 
vähäisen rakentamisen jälkeen siir
ryttiin ennätysmäiseen korkeasuh
danteeseen, jota kuitenkin seurasi 
maailmanlaajuinen 1930-luvun ta
louspula. Vuosikymmenen lopul
la elettiin yhtiön kannalta jälleen hy
viä aikoja ennen seuraavaa koettele
musta, raskaita sotavuosia.

Emil Sarlin -  "Paraisten Kalkki- 
vuori olen minä” -  jäi 79-vuotiaana 
eläkkeelle vuonna 1955, ja valta siir
tyi hänen pojalleen Erik Sarlinille. 
Emil Sarlinin toiminnasta Per Schy- 
bergson kirjoittaa elävästi, suuria 
linjoja löytäen tärkeitä yksityiskoh
tia unohtamatta. "Kalkkikeisari” oli

autoritäärinen johtaja, tarmokas pat
ruuna, jonka energia riitti vielä mo
niin yhteiskunnallisiin tehtäviinkin.

Sotien jälkeen Paraisten yhtymä 
laajeni yrityskauppojen ja  fuusioi
den avulla. Viimein 1990-luvulla 
yhtiö luopui lähes vuosisadan mit
taisesta suuntautumisesta, jossa ra- 
kennusainetuotteet olivat olleet lii
ketoiminnan kivijalka. Tilalle tulivat 
kuormakäsittelylaitteet ja  maa- ja 
metsätalouden työkoneet. Tätä kehi
tystä käsittelee kiinnostavasti Eero 
Vaara liiketaloustieteen lähestymis
tapoja soveltaen artikkelissaan "Pa
raisten yhtymän liiketoimintaraken- 
teen muutos 1898-2000”. Vaaran ar
tikkeli olisi tosin pitänyt sijoittaa kir
jan alkupuolelle, jotta lukija olisi he
ti ajettu sisään yhtiön koko satavuo
tiseen historiaan. Sten-Olof Hanse
nin ja  Rami Olkkosen "kasvustra- 
tegiat ja  toimintaympäristö” ei täy
tä samaa tehtävää.

Kirjan laajin ja  tämän lehden lu
kijakuntaa luultavasti kiinnostavin 
artikkeli on Pauli Kettusen ”Työ- 
väenhuollosta henkilöstöpolitiik
kaan”. Työnantajapolitiikkaa käsit
televässä artikkelissaan Kettunen 
tarkastelee yritystoiminnan tavoit
teista lähtevän liikkeenjohdollisen 
näkökulman sekä etujen ristiriitoja ja 
niiden yhteensovittamista korosta
van työelämän suhteiden näkökul
man välistä jännitettä. Yhtiön sata
vuotisen historian avulla onkin mah
dollista käsitellä niin työnantajapa- 
temalismin, kollektiivisen sopimus
järjestelmän kuin vaikkapa hyvin
vointivaltion historiaa.

Suurien linjojen sisään Kettunen 
rakentaa tarkoista yksityiskohdista 
kiinnostavan mikrohistoriallisen ker
tomuksen. Vuosisadan alun työväen- 
asuntokysymys ja  sairauskassat, 
vuosien 1917-18 tapahtumat, sotien 
välisen ajan taistelu ay-liikkeen ase
masta ja  työehtosopimuksista, am
mattikoulutus, kodin merkitys ja ter
veydenhuolto, sodan jälkeiset hen
kilöstölehdet, tuotantokomiteat, ra
tionalisoinnin tehostuminen, työnte
kijöiden sitouttamispyrkimykset ja
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yhteistoiminta saavat paikallisen ja 
yhtiötason ilmentymän. Samalla lu
kija oivaltaa, miten ne ovat olleet osa 
valtakunnallista ja kansainvälistä ke
hitystä ja  millaisiin myöhempiin työ
elämää koskeviin keskusteluihin ne 
voidaan yhdistää. Kettusen artikke
li on mikrosynteesi hänen aikaisem
mista työelämää koskevista tutki
muksistaan, ja  sitä voi suositella yli
opistojen tutkintovaatimuksiin työn 
ja  toimeentulon historiaa käsittele
viin opintojaksoihin.

Kujassa on useita artikkeleita, joi
den tarkempaan esittelyyn ei tässä 
yhteydessä ole mahdollisuutta. Ym- 
päristöhistorioitsijat löytänevät pal
jon kiinnostavaa tietoa Emelie Enc
kellin artikkelista "Yrityksen ympä
ristövastuu -  ongelmat ja mahdolli
suudet”. Samoin Antti Kuusterän ja 
Sakari Heikkisen artikkelit antavat 
melko tiiviissä muodossa hyvän 
yleiskuvan yhtiön omistusrakentees
ta sekä palkkojen ja henkilöstömää
rien muutoksista. Liiketaloustietei- 
lijät Kari Lilja, Risto Tainio ja  Eero 
Vaara käsittelevät yhteisartikkelis- 
saan yhtymän johdon toimia viimei
sen kolmen vuosikymmenen eli Sa
kari T. Lehdon ja Christoffer Taxel
lin aikana.

Muutamasta ongelmasta voisi 
mainita. Ensinnäkin kirjassa on tois
toa ajoittain aivan puuduttavuuteen 
saakka, eivätkä liiketaloustieteilijät 
saa etenkään Sarlinien ajasta irti oi
keastaan mitään sellaista uutta, joka 
ei selviäisi kirjan muista artikkeleis
ta. Toinen ongelma on se, että Pa
raisten Kalkkivuori/Partekin (vuo
desta 1978 lähtien) historia ei aina 
sijoitu riittävän selvästi toisaalta tek
nologiassa tapahtuneeseen kehityk
seen toisaalta markkinatilanteiden 
muutoksiin eli suhdannevaihtelui
hin. Nähdäkseni nämä ovat kuiten
kin niitä tekijöitä, jotka sekä lyhyellä 
että pitkällä aikavälillä selittävät yri
tyksen toimintaympäristöä, jossa 
puolestaan yksittäiset toimijat teke
vät jälkikäteen ajatellen joko oikei
ta tai vääriä ratkaisuja. Tilannetta 
olisi voitu korjata jättämällä

liikkeenjohdolliset strategia-analyy
sit vähemmälle ja  tarkastelemalla 
yritystä selvemmin osana maailman 
ja  Suomen yhteiskunnallista, talou
dellista ja  teknologista kehitystä.

Joka tapauksessa sementinhar- 
maiden kansien väliin mahtuu val
tava määrä tietoa merkittävästä suo
malaisesta yrityksestä. Koko kitjan 
lukeminen on melkoinen urakka, 
mutta toivottavasti ainakin yksittäi
set artikkelit löytävät lukijoita. Pa
raisten yhtymän historia on kiinnos
tava tirkistysaukko niin globaalita- 
louden ilmentymiin, suomalaisen 
yhteiskunnan muodonmuutokseen, 
yritysmaailman toimintalogiikkaan 
kuin työelämän suhteisiin.
MATTI HANNIKAINEN 
TUTKIJA,
HELSINGIN YLIOPISTO

Hämmennys, 
rakkaus ja viha

Väki Voimakas -julkaisusarjan uu
simman osan tematiikka, tunteiden 
kokemisen ajallisuus ja  paikallisuus, 
liittyy suomalaisessa historiantutki
muksessa viimeisen vajaan kymme
nen vuoden aikana esille ponnahta
neeseen suuntaukseen, jossa men
neisyyden ihmisiä on alettu tarkas
tella myös mentaalisina ja psykolo
gisina olentoina ja  toimijoina. Kes
keistä siinä on kasvanut kiinnostus 
historian toimijoiden omaan koke
musmaailmaan, maailmankuvaan ja 
niiden konteksteihin ja  tästä välttä
mättä seuraava poikkitieteellinen 
tutkimusote. Suomessa tämänkaltai
sen tutkimuksen uranuurtajiin on 
kuulunut Juha Siltala, johon ei suotta 
viitata liki kaikissa teoksen artikke
leissa. Saman kunnian saavat myös 
tunteet poliittisen historian keskiöön 
tuonut Jari Ehrnrooth sekä lukuisat 
Tunteiden sosiologiaa -teospariin 
(SKS, 2001) aikoinaan kirjoittaneet 
tutkijat.

lyirtM klttarln |* ptrltiiu IriUnlm M«r*
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Toi m. Katainen, Elina ja Kotila, 
Pirkko: Työväki ja tunteet. 
Työväen historian ja perinteen 
tutkimuksen seura ja kirjoit
tajat. Helsinki 2002. 294 s.

Työväki ja  tunteet -teoksen kaik
kiaan yhdeksässä artikkelissa käsi
tellään lapsensaantiin liittyneitä tun
teita agraari-Suomessa (Hilkka Hels- 
ti), punaperheiden lasten koulukoke
muksia (Saara Tuomaala), Työläis- 
nainen-lehteä kohderyhmänsä ääni
torvena (Riitta Oittinen), sotienväli- 
sen ajan vasemmistolaista keskus
telua rakkaudesta ja  sukupuolimo
raalista (Elina Katainen, Hanne Koi
visto), poliittista vihaa (Tapio Berg
holm, Mikko Majander), vasemmis
tolaisia nuorisofestivaaleja tunne- 
spektaakkeleina (Joni Krekola) ja 
työväestön uskonnollisten tunteiden 
moninaisuutta (Pirjo Markkola). 
Toisin sanoen teos luotaa tunteiden 
roolia maalla ja kaupungissa, sekä 
yksityisessä että julkisessa elämäs
sä 1900-luvun aikana. Artikkeleista 
useissa pohditaan yleisemminkin 
tunteita psykologisena ja  kulttuu
risena ilmiönä, tunteiden tutkimuk
sen metodologiaa ja  teoreettisia vii
tekehyksiä. Erityisen positiivista on, 
että monet kirjoittajat pyrkivät sosi
aalisen konstruktionismin hengessä 
eksplisiittisesti tekemään oikeutta 
tutkimuskohteelleen korostamalla
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tunteiden kulttuurisidonnaisuutta. 
Tunteita siis tarkastellaan sosiaali
sesti rakentuneina ja  niiden kulttuu
risessa kontekstissa eikä pyritä “se
littämään pois” tai normalisoimaan. 
Erityisesti tämän kontekstuaalisen 
tulkinnan arvo korostuu artikkeleis
sa, jotka käsittelevät nykyihmisen 
perusrationaaliselle pinta-ajattelulle 
vieraita tunneilmaisun muotoja, ku
ten lapsensaantia kohtaan tunnettua 
häpeää tai vihan vaikutusta politiik
kaan. Useiden tunteita teoreettisesti 
erittelevien tekstien rinnalla on teok
sessa tosin sellaisiakin, joissa sinän
sä kiinnostavasta sisällöstä huolimat
ta tunnekysymykset jäävät turhan 
pinnalliseen tai vähäiseen rooliin jo
ko liian yleisen näkökulman tai rön
syilevän käsittelyn vuoksi.

Teosta voi kokonaisuutena lukea 
monella tasolla. Yhtäältä se kertoo 
työväestön, erityisesti työläisnaisten 
ja  -nuorison pyrkimyksistä ja kei
noista rakentaa omaa identiteettiään 
henkisesti ja  poliittisesti vaikeina 
1900-luvun alkupuolen vuosina. 
Toisaalta se on luettavissa myös ana
lyysina ajan ihmisten kasvusta tun- 
neilmaisuun, tietoisuuteen omista 
tunteistaan ja  kykyyn eritellä niitä. 
Lisäksi se jälleen kerran muistuttaa, 
että myös traditionaalisen poliittisen 
historian tutkimuskohteisiin luetta
vissa ilmiöissä tunteilla on ollut suuri 
merkitys. Rakenteellisestikin teos on 
mietitty. Se etenee erittäin onnistu
neesti yksityisestä yleiseen, mikro
tason etnografisesta tutkimuksesta 
ideologian rakennuksen kautta eri
laisten liikkeiden kanavoimiin kol
lektiivisiin tunteisiin. Teoksen avaa- 
vat Hilkka Helstin ja  Saara Tuomaa
lan etnografiseen aineistoon pohjau
tuvat artikkelit muodostavat kiinnos
tavan vastinparin paitsi samankaltai
sella lähestymistavallaan, myös sil
lä, että ne karusti rikkovat suomalai
sesta maalaislapsuudesta ja -perhees
tä rakennetun myyttisen idyllin tuo
malla kuvaan mukaan häpeän, pelon 
ja  epävarmuuden kokemukset. Ide
ologian tasoa taas edustavat Riitta 
Oittisen, Elina Kataisen ja  Hanne

Koiviston artikkelit, joissa kaikissa 
pureudutaan vasemmiston piirissä 
julkaistujen tekstien herättämään 
aatteelliseen keskusteluun sukupuo- 
lihistoriallisesta näkökulmasta. 
Teoksen päättävät kollektiivisten 
tunnetilojen -  joukkofantasioiden, 
sanoisi psykohistorioitsija -  analy
sointiin keskittyvät neljä artikkelia.

Mikäli teoksen painotuksiin ja  tul
kintoihin on uskominen, suomalai
sen työväestön tunneskaalassa ovat 
keskeisimpiä tunteita olleet häpeä, 
rakkaus ja viha. Saara Tuomaala to
teaa artikkelissaan osuvasti, että ag
raarisessa Suomessa ihmisen minuus 
muotoutui ennen kaikkea kamppai
lun ja  varuillaanolon pohjalle. Näh
däkseni artikkeleista voi tehdä sen 
tulkinnan, että tämä psyykkinen ole
massaolon taistelu vaikutti tunneta
solla työväestön maailmankuvaan 
vielä pitkään. 1900-luvun alun ideo
loginen taistelu utilitarismin ja idea
lismin kesken päättyi työväenliik
keen maailmankatsomuksessa jäl
kimmäisen voittoon. Tunneilmaisun 
ideaalina oli viimeistään 1920-luvul- 
ta lähtien rationaalinen tunteiden 
hallinta ja  kollektiivisen edun asetta
minen yksityisten tunteiden edelle. 
Erilaisista historiallisista syistä joh
tuen viha poliittisia vastustajia koh
taan oli silti pesiytynyt syvälle, ja  
saattoi saada hyvinkin irrationaalisia 
purkautu-mismuotoja, kuten esimer
kiksi Mikko Majanderin artikkelis
ta ilmenee. Kiinnostava yksityiskoh
ta muuten on, että eroottinen rakkaus 
näyttää teoksessa liittyvän vain nais
ten ja (puolue)politiikka vain mies
ten tunne- ja  kokemusmaailmaan. 
Tälle on toki olemassa lukuisia läh- 
deteknisiä ja  historiallisia selityksiä, 
mutta sukupuolihistorian olisi silti 
syytä laajentaa sfaäriään, jottei kä
sityksemme sukupuolten toiminta
kentistä vallan yksipuolistuisi.

Työväki ja tunteet -teoksen toimi
tustyötä voi pitää erittäin onnistu
neena, editointi-ja painovirheet lois
tavat poissaolollaan ja  kokonaisuus 
on artikkelikokoelmalle poikkeuk
sellisesti aidosti koherentti ja  miele

käs. Lisäksi on erikseen vielä kehut
tava sen miellyttävää ulkoasua, jos
sa kannen värimaailma on mainios
ti saatu sovitetuksi yhteen työväen- 
lehdestä otetun piirroskuvan kanssa. 
Kaiken kaikkiaan kyseessä on erit
täin kiinnostava, samaan aikaan sekä 
yleistajuinen että tieteellisesti paina
va teos, jolle toivoisi mahdollisim
man suurta lukijakuntaa. 
JOHANNA HÄMÄLÄINEN 
FM, KIRJASTONHOITAJA, 
JYVÄSKYLÄ

Bauer, 
parlamentti ja 
vallankumous

Itävaltalainen Otto Bauer (1881 - 
1938) oli 1920 ja 1930 -luvun huo
mattavia työväenjohtajia, jonka mer
kitystä ryhdyttiin vähättelemään Itä
vallan työväenliikkeen polkeuduttua 
vuonna 1934 oikeiston jalkoihin. 
Vasta 1970 -luvulla, kun työväenlii
ke alkoi etsiä vaihtoehtoja reformis
tiselle sosiaalidemokratialle ja  dog
maattiselle kommunismille, Bauerin 
maine kasvoi Keski- ja  Etelä-Eu- 
roopassa ja  hänet nostettiin italialai
sen kommunistin Antonio Gramscin 
rinnalle merkittävänä poliitikkona.

Kansainvälinen keskustelu ja  
Tampereen yliopiston historiatieteen 
laitoksen harrastama saksankielisen 
työväenliikkeen ja  sen aatemaailman 
tutkimus ovat pohjustaneet Juha 
Hannikaisen väitöskirjaa Kohti mo
dernia politiikkaa Itävallassa Otto 
Bauerin parlamenttistrategia 1907 - 
1923. Niiden siivittämänä Hanni
kainen kyseenalaistaa perinteisen 
itävaltalaisen näkemyksen Bauerin 
teoreettisen ajattelun ja  käytännön 
toiminnan välisestä ristiriidasta. Tä
hän jälkiviisaaseen, tappioiden nä
kökulmasta tirkistelevään tulkintaan 
Hannikainen vastaa tilannesidonnai
sella ja  avoimia vaihtoehtoja painot
tavalla tarkastelulla.
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JUHA HANNIKAINEN 

*

K ohti m o d ern ia  politiikkaa Itävallassa

Juha Hannikainen: Kohti mo
dernia politiikkaa Itävallassa. 
Otto Bauerin parlamenttistrate- 
gia 1907 - 1923. Tampere Univer
sity Press. Tampere 2003, 309 s.

Hannikaisen tutkimus kohdistuu 
vaiheeseen, jossa moderni politiikka 
syntyi Keski-Euroopassa parlamen
tista tuli poliittisen elämän keskus ja 
julkisuudesta tärkeä osa politiikkaa. 
Tuon jakson aikana Itävalta muuttui 
monikansallisesta keisarikunnasta 
pieneksi tasavallaksi ja  Bauer par- 
lamenttiteoreetikosta reaalipoliitikok
si.

Hannikaisen väitöskirja onkin erin
omainen tutkimus siitä, miten Otto 
Bauer muotoili politiikkaansa eri ti
lanteissa ja  miten siinä näkyivät tilan
teiden muutoksista tehdyt arviot, eri
laiset aatteelliset ja poliittiset keskus
telut, aiempi toiminta ja  tulevaisuu
den toiveet, sosialismin toteuttamisen 
visio. Hannikaisen eittämättömiä an
sioita on kyky nähdä parlamentti- 
toiminnan ja  yhteiskunnallisen val
lankumouksen yhteys.

Kirja piirtää myös kiintoisan ku
van joustavasta, tilanteisiin sopeutu
vasta poliitikosta, joka piti silti kiin
ni yhteiskunnallisen vallankumouk
sen tavoitteesta. Bauerille vallanku
mous ei ollut lyhytaikainen tapahtu
ma eikä hän halunnut heittäytyä sii

hen pohtimatta seurauksia. Jos aust- 
romarxismi oli vallankumoukselli
sen intomielisyyden ja  järkevän 
reaalipolitiikan sekoitus, Bauer näyt
tää painottaneen jälkimmäistä.

Vuodet 1907 - 23 olivat epäile
mättä tärkeät Bauerin poliittisen 
strategian muotoilussa, mutta olisi 
ollut kiinnostavaa tietää, muuttuiko 
Bauerin kanta, kun sosiaalidemok
raatit joutuivat sivummalle vallan 
keskuksesta ja  ryhtyivät korosta
maan muun toiminnan merkitystä. 
Pientä lisäymmärrystä Bauerin stra
tegiaan olisi voinut tuoda myös laa
jempi pohdiskelu edustuksellisen ja  
suoran demokratian suhteista.

Juha Hannikaisen väitöskirja on 
ansiokas aate ja  käsitehistoriallinen 
tutkimus, joka viehättänee ainakin 
kaikkia poliittisen ja aatteellisen toi
minnan suhteesta kiinnostuneita. 
Toivottavasti tieto Hannikaisen kir
jasta kiirii myös itävaltalaisten tie
toon ja  elävöittää heidän käsityksi
ään Otto Bauerista.
TAUNO SAARELA 
TUTKIJA,
TAMPEREEN YLIOPISTO

Syytinkimuorista 
itsenäiseksi 
vanhukseksi

Sosialidemokraattisten naisten 
vuonna 1953 perustama Koteja Van
huksille ry oli vanhusten asemaa ja  
asumista edistävä yhdistys.Se on ny
kyisin poliittisesti sitoutumaton ja  
nimeltään Vanhus-ja lähimmäispal
velun liitto. Liitto täytti juuri 50 
vuotta ja  kirjoitutti -  ei tavanomais
ta historiikkia, vaan vanhuspoliit
tisen historiantutkimuksen akate- 
miatutkija Maria Lähteenmäellä.

Vanhukset 
almujen varassa
Sosiaalitoimi -  aiemmin vaivaishoi
to -  kuului aluksi yksinomaan seu-

Koteja 
Vanhuksille

Maria Lähteenmäki, Koteja 
vanhuksille. Ikäihmisten asumi
nen ja hoiva hyvinvointiyhteis
kunnan haasteena. Vanhus- ja  
lähimmäispalvelun liitto ry, 
Kajaani 2003, 224 s.

rakunnan vastuulle. Tätä toimintaa 
varten seurakunnilla oli oikeus ke
rätä veroa. Vaivaishoito oli niiden 
suuritöisin ja  kallein toiminta-alue. 
Kunnallisen itsehallinnon myötä 
vaivaishoito tuli 1860-luvulla laki
sääteisesti kuntien tehtäväksi. Kun
nat määrittivät avunannon periaat
teet hyvin niukoiksi ja  tiukoiksi. Ta
voitteena oli, että vanhukset turvau
tuisivat ensisijaisesti omaan tai su
kulaisten apuun. Perinteiset maaseu
dun huoltomuodot olivat ruotu- ja 
elätejärjestelmät ja  syytinkisopi- 
mukset. Kuntalaisilla oli ns. 
ruotulaitoksen muodossa yhteisvas
tuu köyhistä ja  vanhuksista. Yhden 
tai useamman köyhän hoito määrät
tiin tiettyjen talojen yhteiseksi rasit
teeksi eli nämä talot kuuluivat tiet
tyyn ruotuun. Ruotuun määrätty 
henkilö sai avustusta kotiinsa tai hän 
kiersi asumassa eri taloissa. Yleistä 
oli, että ruodussa kunnan "elättien” 
oli jatkuvasti kierrettävä talosta toi
seen. Tämä oli ikävä järjestelmä 
huollettaville, koska heillä ei ollut
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vakinaista asuntoa. Kunnalle se oli 
edullista, eihän se maksanut mitään. 
Toinen tapa hoitaa asia oli, että kun
nan "elätit” ja  varsinkin vaivaiset an
nettiin talonpoikien hoitoon huuto
kaupalla. Periaatteena oli, että se jo
ka taijosi palvelua halvimmalla, sai 
kunnan "elätit” hoitoonsa. Laatuta- 
kuita sen sijaan palvelusta ei ollut 
eikä kukaan kontrolloinut, käytet
tiinkö kunnan avustus elätettävän 
tarpeisiin. Tilanne oli vanhuksille 
nöyryyttävä.

Maria Lähteenmäki kuvaa erin
omaisen hyvin sitä, mitä muutoksia 
vuoden 1879 vaivaishoitoasetus toi 
tullessaan. Se vahvisti kuntien itse
hallinnollista oikeutta vaivaishoidon 
järjestämisessä. Vaivaishoitolaki al
koi muuttaa Suomen sosiaalijärjes
telmää 1880-luvulta lähtien, minkä 
jälkeen alettiin vähitellen siirtyä 
myös laitoshoitoon. Muutos oli kui
tenkin hidastaja vanhat järjestelmät 
olivat vielä pitkään käytössä. Vielä 
sata vuotta sitten köyhät vanhukset 
ja  muutenkin köyhät saattoivat jou
tua huutolaisiksi ja  kunnan elätet
täviksi.

Vanhukset 
vaivaistaloissa
1880-luvulla Suomeen perustettiin 
parikymmentä vaivaistaloa, aluksi 
lähinnä kaupunkeihin. Valtio myönsi 
kunnille edullista rakentamislai-naa. 
Valtion paimenkirje perusteli kun
nan viranomaisille sitä, että ennen 
pitkää vanhusten ja vaivaisten hoito 
laitoksessa olisi kunnalle taloudelli
sin ratkaisu. Kuntien luottamushen
kilöitä viehätti ajatus, että vaivais
taloissa kunta pystyisi paremmin 
valvomaan antamiaan varoja ja  myös 
elätettäviään, joiden tulisi kykyjen
sä mukaan tehdä laitoksen hyväksi 
myös työtä. Vaivaistalojen yhtey
dessä harjoitettiin maanviljelystä ja 
ne pystyivät osaksi tuottamaan omat 
ruokatarvikkeensa. Vaivaistaloista 
tuli tavallaan työlaitoksia.

Vaivaistalot eivät kuitenkaan ol
leet kuntalaisten suosiossa. Vaivais
taloissa, jotka sittemmin nimettiin

kunnalliskodeiksi, asuivat niin vai
vaiset, vanhukset, aviottomat äidit, 
huonot naiset kuin mielisairaatkin. 
Asumismuoto oli aluksi yhteisma
joitus. Kuri oli taloissa tiukka, hoi
don ja  huollon taso heikko. 1920-lu- 
vulta lähtien kunnalliskotien henki
lökunnan koulutukseen alettiin kiin
nittää huomiota, kun laitosten hoi
don tason kohottaminen oli välttä
mätöntä. 1930-luvulla suurista huo
neista pyrittiin eroon ja  asukkaat 
pääsivät jo muutaman hengen huo
neisiin, ainakin jossain päin maata. 
Tilanne vaihteli paljon eri kunnissa, 
sillä kaikissa kunnissa kunnalliskoti 
ei ollut vielä edes rakenteilla. Terve
järkiset vanhukset eivät halunneet 
mennä viettämään vanhuuden päi
viänsä kunnalliskotiin.

Asuntoja 
työläisvanhuksille
Yhteiskunnassamme oli siis suuri 
tarve perustaa aikaansa vastaavia 
vanhusten taloja. Sosialidemok
raattiset naiset perustivat kaupunkei
hin ikääntyville palvelijattarille en
simmäiset vuokratut vanhusten ko
dit. Ensimmäinen niistä avattiin pal
velijattarille vuonna 1915 Helsingis
sä, sitten vastaavat kodit otettiin 
1920-luvulla käyttöön Tampereella 
ja  Oulussa. Helsingin Sosialidemok
raattinen Naisyhdistys perusti vuon
na 1940 vanhainkodin Helsingin 
keskustaan. Tämä Anni Huotarin 
mukaan nimetty Anni-koti oli vuon
na 1952 avatun modernin vanhain
kodin Käpyrinteen edeltäjä Helsin
gissä. Vanhainkotien perustamisen 
mahdollisti se, että yhteiskuntamme 
havaitsi vanhusten hoitotyön ja  asu
misen suuren puutteen ja  Raha-au
tomaattiyhdistys ryhtyi rahoittamaan 
hankkeita. Työläisnaisten aloittama 
vapaaehtoinen sosiaalityö tuli näin 
virallisesti osaksi sosiaalijärjestel
määmme. Ja tämä tarve ei ole pie
nentynyt nykyaikanakaan, päinvas
toin.

Ikäihmisten osuus väestöstä on 
1900-luvun aikana kaksinkertaistu
nut. Väestöstämme viidesosa eli yli

miljoona kansalaista on yli 65-vuo- 
tiaita. Suurin osa heistä asuu koto
naan, mutta kaikki eivät siihen syys
tä tai toisesta kykene. Vanhainko
deissa ei enää asuta monen hengen 
huoneissa, vaan vanhuksilla on oma 
huone tai huoneisto. Mahdollisuus 
oman elämän hallintaan ja  arvokkaa
seen vanhuuteen on olemassa ja  
apua on tarvittaessa saatavilla. Mikä 
kuvaakaan paremmin hyvinvointi
valtiomme saavutuksia kuin se, mi
ten suhtaudumme vanhuksiimme.

Koteja vanhuksille -tutkimus on 
vahva puheenvuoro ja  kuvaus Suo
men hyvinvointipalvelujen rakenta
misesta vanhuksille. Tutkimuksen 
alkupuoli kuvaa ikäihmisten asumis
ta ja  hoivaa Suomessa sosiaalihis
toriallisena ongelmana. Kirjan lop
puosa käsittelee vanhusten huoltoa 
hyvinvointiyhteiskuntamme haas
teena ja  tähän kehikkoon tekijä so
vittaa myös Vanhus- ja  lähimmäis
palvelun liiton toiminnan. Nyt kun 
kuntien palvelutasoa on 1990-luvul- 
la heikennetty, yhteisöjen ja  vapaa
ehtoisten työ on tullut arvoonsa. 
Maria Lähteenmäen tutkimuksen 
suuri ansio on se, että hän selvästi 
kertoo lukijalle vanhusten asumisen 
ja  hoivan tarpeen koko laajuuden yh
teiskunnassamme ja myös sen, mikä 
rooli mainitulla liitolla oli ja  on täl
lä hetkellä tässä kentässä. Nykyisin 
liiton jäsenjärjestöt tarjoavat hoitoa 
ja palveluja 20 000 ikäih-miselle ja 
järjestöt työllistävät 2 200 ammattia
uttajaa. Vanhus-ja lähimmäispalve
lun liitolla on oma tärkeä roolinsa 
yhteiskuntamme sosiaalipalvelujen 
tarjoajana. Yhtä lailla liiton historia 
on ansiokas julkaisu maamme sosi
aalihistorian tutkimukseen. 
MARJALIISA HENTILÄ 
DOSENTTI, TYÖVÄEN 
ARKISTON TUTKIJA
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Työläislasten 
koulutie
Peruskoulunkäynyt ikäpolvi tietää 
tuskin mitään jatkokoulusta ja  kan
salaiskoulusta, kun oppikouluja kes
kikoulukin tuntuvat 1970-luvulla 
syntyneille perin tuntemattomilta 
instituutioilta, jotka vaativat pitkän 
selityksen ja  taustoituksen. Kansa
koulun jatkokoulu on kuitenkin kos
kettanut huomattavaa osaa suomalai
sista. Annukka Jauhiainen käy kas
vatustieteen väitöskirjassaan läpi 
kansakoulun jatko-opetuksen muo
toutumisen 1800-luvun lopulta aina 
peruskoulun syntyyn 1970-luvun al
kupuolelle. Tutkimuksessa analysoi
daan jatko-opetuksen sisällöstä käy
tyä keskustelua ja monia ristiriitoja, 
joita asiaan liittyi. Jatko-opetuksen 
järjestämisessä ongelmia aiheutti 
muun muassa se, pitikö koulun olla 
päiväkoulu vai iltakoulu. Opetussi
sällöt ja  erityisesti suhde ammatti
opetukseen ja ammattikouluihin ai
heutti vilkasta mielipiteiden vaihtoa 
vuosikymmenestä toiseen.

Koulutussosiologiselle tutkimuk
selle yksi peruskysymys on ollut 
koulutuksen ja  yhteiskuntaluokan 
välisten suhteiden kytkentä varsin
kin kun perinteistä kasvatus-ja kou- 
lutushistoriaa on kritisoitu siitä, että 
tutkimuksessa on keskitytty instituu
tioihin, eliittien koulutukseen sekä 
siihen, että luokka, rotuja sukupuo
li on jäänyt huomiotta. Annukka Jau
hiaisen väitöskirjasta ilmenee, että 
jatkokoulu oli nimenomaan työväes
tön lasten ja nuorten koulu. 1930- 
luvulla kaupunkien jatkokoulujen 
oppilaista noin 80 prosenttia oli työ
läisperheiden jälkeläisiä.

Koulutuksen ja  yhteiskuntaluokan 
kytkentä tutkimuksessa ei ole uusi 
keksintö. Suomessa on tutkittu pal
jon koulunkäyntiä sosiaalisen 
kohoamisen väylänä. Näissä opintie- 
tutkimuksissa oli kiinnostuksen koh
teena säätykierto eli se, miten suo
malainen koulujärjestelmä tarjosi 
mahdollisuuden sosiaaliseen nou
suun. Annukka Jauhiaisen väitöskir-

Annukka Jauhiainen: Työväes
tön lasten koulutie ja nuoriso
kasvatuksen yhteiskunnalliset 
merkitykset. Kansakoulun jatko- 
opetuskysymys 1800-luvun 
lopulta 1970-luvulle. Turun 
yliopiston julkaisuja. Sarja C. 
Scripta lingua Fennica edita,
364 s.

jän lähde- ja  kirjallisuusluettelo on 
sangen laaja, mutta sieltä puuttuvat 
Heikki Wariksen tutkimus “Oppi
koulu sosiaalisen kohoamisen väy
länä industrialismin murtautumis- 
kaudella” sekä Kosti Huuhkan väi
töskirja “Talonpoikaisnuorison kou
lutie”. Wariksen puuttuminen on si
käli kummallista, kun väitöskirjassa 
on sivulla 130 otsikko “Oppikoulu 
sosiaalisen nousun välineenä”.

Tekijä pyrkii luomaan jännitteen 
julkilausuttujen ideaalien ja  tapah
tumahistorian välisestä ristiriidasta. 
Erityisen tarkastelun kohteena tutki
muksessa on Turun kaupungin suo
menkielinen jatkokoulu. Turun tapa
us jää kuitenkin irralliseksi. Tekijä 
haluaa Turun kautta tuoda lukijalle 
myös jatkokoulun arjen tason. Lä
hemmän tarkastelun kohteeksi olisi 
voinut ottaa myös yhden maalais
kunnan ja  yhden kauppalan jatko- 
koulut ja  kertoa toteuttamisproses
sin. Näin ylätasolla käyty keskuste

lu olisi voinut siirtyä koulun arjen 
tasolle. Toisaalta koko jatkokou- 
lukeskustelun ja  jatkokoulun muo
toutumisen olisi voinut tehdä kol
men esimerkkianalyysin kautta.

Tutkimuksen keskeisen lähdeai
neiston muodostavat ammattilehdet 
kuten Opettajain lehti ja  Kansakou- 
lulehti, jotka molemmat olivat tar
koitetut kansakouluväelle. Lehtiai
neisto on valtava ja  kaikki asiaa kä
sitelleet artikkelit on listattu liit
teeseen kolme. Lisäksi lähdeaineis
tona on käytetty kansakoulukokous- 
ten pöytäkirjoja. Koulutushis- 
toriallista tutkimusta tuskin voi teh
dä käyttämättä komiteanmietintöjä. 
Koulujärjestelmän ja  koulutus
instituutioiden uudistaminen on 
yleensä vienyt Suomessa aikaa kym
meniä vuosia ja  tuottanut suuren 
määrän mietintöjä. Kun aiheena on 
koulutuskeskustelut, joissakin koh
din olisi ehkä voinut käyttää hyväk
si komiteoiden alkuperäisaineistoja. 
Haastattelujen avulla tutkimukseen 
olisi voinut saada enemmän jatko- 
koulun arkea.

Jatko-opetuskeskustelut on pyrit
ty kytkemään yhteiskunnalliseen ti
lanteeseen Suomessa, mikä tietenkin 
on oikein ja  perusteltua. Huomio 
kuitenkin kiinnittyi sivulle 183, jos
sa tarkastellaan elämää Suomessa 
sotavuosien jälkeen. Liikkeelle läh
detään töksähtäen idänkaupasta. Si
vulla 184 jäin pohtimaan, miten mut
kattomasti meni läpi vuonna 1943 
toteutettu asetusmuutos, jonka mu
kaan kansakoulun päästötodistus an
nettiin vasta jatko-opetuksen suorit
tamisen jälkeen.

Kokonaisuutena Annukka Jauhi
aisen väitöskirja on perusteellinen 
tutkimus jo  lähes unohdetusta kou
lusta, joka kuitenkin on ollut merkit
tävä osa suomalaisen kansalaiskas- 
vatuksen historiaa. Suomessahan on 
tutkittu koululaitoksen ja  koulun
käynnin historiaa erityisen paljon. 
Alan tutkimusta ovat harjoittaneet 
niin historiantutkijat, kasvatustietei
lijät kuin sosiologitkin. 1980-luvul- 
ta lähtien on ilmestynyt runsaasti
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suom alaista  kasvatus- ja  k o u lu tus
jä rjes te lm ää  käsitte lev iä  tu tk im uk
sia, jo issa  tarkastelu ulottuu noin sa
dan vuoden ajanjaksolle 1800-luvun 
lopulta  1900-luvun loppupuolelle . 
Tutkim uksia on tehty erityisesti T u
run y liopiston  kou lu tussosio log ian  
tutkim uskeskuksessa. Tutkim uksis
sa on vedetty  pitk iä linjoja suom a
laisesta koulutusjärjestelm ästä, esi
opetuksesta, erityisopetuksesta, am 
m attikoulu tuksesta, k ansakou lun
opettajista, oppikirjoista, opettajien 
lehdistä , lukukirjo ista  ja  aapisista . 
A nnukka Jauhiaisen tutkim us om al
ta osaltaan täydentää tätä tu tk im us
alaa.
MERVI KÄÄRIMINEN 
TAMPEREEN YLIOPISTO

Työväenjärjestöt 
turvaverkon 
kutojina

A ira H einäsen  ja  Tero Tuom iston 
historiik it kahdesta kansalaisjärjcs- 
töpohjalta versoneesta ja  sittem min 
kuntien  sosiaalito im een k ie tou tu 
neesta hankkeesta avaavat näkym iä 
sosiaalipalvelu jen  m onim uotoisen  
rakentum isen historiaan. H einänen 
käy läpi H elsingin ensikodin vaihei
ta sosiaalidem okraattisten  naiskan
sanedustajien  ensim m äisistä  asiaa 
koskeneista alo itteista kodin perus
tam iseen, laajenem iseen ja  toim into
jen  m yöhem pään kirjoon. T uom is
ton työ kuvaa kolm en paikallisen so
siaalidem okraattisen järjestön perus
tam an Savonlinnan Seudun V an
husten ta loyhdistyksen  kään teitä  
1970-luvun alusta  nykypäivään. 
Kum pikin hanke on jou tunu t yh teis
kunnan ja  asiakaskunnan m uuttues
sa kehittäm ään to im inta-aja tustaan 
uusiin suuntiin.

Helsingin ensikoti on yksi sosiaa
lidem okraattisten naisten käynnistä
m istä  sos iaalipalvelu ista , jo ita  on 
tu o te ttu  osin  ju lk isen  raho ituksen .

asuKKnmi ja m m
KfinCiflSVUOKOnTlfLlfl

Tero Tuomisto: Asukkaita ja  
elämää Kangasvuokontiellä. 
Savonlinnan Seudun Vanhusten
taloyhdistys ry 30 vuotta. Savon
linnan Seudun vanhustentalo
yhdistys r.y. 2002, 128 s.

osin vapaaeh to istyön  varassa. T oi
m inta on nojannut m onelle vastaa
valle yritykselle elintärkeään Raha- 
autom aattiyhdistykseen, jonka  ohel
la sosiaalim inisteriö  aluksi tuki työ
tä. N ykyisin  raho ituksen  pohjana 
ovat ennen m uuta palvelujen m yyn
ti lähikunnille ja  RA Y :n avustukset. 
Ensikodintien vuonna 1942 valm is
tuneesta päätalosta to im inta on laa
jen tunut Lem unkujan a su in - ja  pal
velu ta loon  1960-luvulla ja  päihde- 
riippuvaisille tarkoitettuun O ulunky
län ensiko tiin  1990-luvun alussa 
Hanke on m yös laajentunut m uual
le m aahan, sam oin avopalvelujen ja  
projektien suuntaan. Se on niin ikään 
po ik inu t tu rvakotiajatuksen , jo n k a  
jä ljiltä  useiden paikkakuntien  ensi
kodit m uuttuivat 1970-luvun lopus
sa e n s i- ja  turvakodeiksi. H elsingis
sä sen sijaan peruste ttiin  erillinen  
Pääkaupungin  T urvakoti, jo lla  on 
yhteistyötä ensikodin  kanssa.

H einäsen kuvaam ana aikana asen
teetk in  ovat m uuttuneet m elkoises-

' ' •--*

Aira Heinänen: Ensikodin 
kasvutarina 1942 - 2002. Helsin
gin ensikoti 60 vuotta. Helsingin 
ensikoti ry 2002,188 s.

ti. “O ngelm a” ja  toim innan kohde
ryhm ä m ielletään nykyään eri taval
la kuin 60 vuotta sitten. Tässä m ie
lessä kirja valottaa m yös eri aikojen 
käsityksiä lisääntym isestä, sukupuo
lesta  ja  perheestä. E nsikodin  a lu l
lepanijat jou tu iva t H einäsen m ukaan 
k iivailem aan  “av io ttom at ä id it” 
tuom itsevia p iirejä vastaan. Pohjim 
m iltaan  puuhanaiset e ivät itsekään 
pitäneet kodin turvaa hakeneita  täy
sivaltaisina aikuisina, vaan epäilivät 
näiden  m oraalia  ja  se lv iy tym isky
kyä. A sukkien liikkum ista ra jo itet
tiin tiukasti ja  yhteiskunnallisia  ai
heita  käsitte levän  “ä itikerhon" ko
kouksiin ja  kodinhoidon opetukseen 
osallistum inen oli pakollista. Naiset 
nähtiin  yksinom aan  suhteessa  lap 
seen, äiteinä, ja  äitiys m äärite ltiin  
tietynlaiseksi: tosi äiti oli hoivaava, 
siveä, raitis ja  puh tau tta  rakastava. 
Ensikotiin hakevien ongelm a oli kui
tenkin  a lkuvuosina ennen m uuta 
asunnon puute. K otiin m yös valikoi
tiin  "parem m an ennusteen  om aa
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va t” . V ie lä  1970-luvun a lussa  pu
heenjohtaja M artta Salm ela-Järvinen 
saatto i to kaista  vank ila tausta isesta  
hakijasta: “M e em m e ota sellaisia.”

M odern iso itum inen  alkoi 1960- 
luvulla , jo llo in  n iin  ku tsu ttu  rooli- 
keskustelu alkoi m urtaa karsinoivia 
käsityksiä  o ikean laisesta  perheestä  
ja  naisesta. L isääntyvien sosiaalipal
velujen ja  tu lonsiirtojen avulla  hel
potettiin sam aan aikaan ihm isten sel
viytym istä. N iinpä ensikotiin  hak i
jo is ta  karsiu tu iva t pelkän  asunnon 
tarvitsijat ja  asiakaskunnaksi jä i  ryh
mä, jo k a  aiem m in oli suljettu toim in
nan ulkopuolelle: sen m ääreitä  ovat 
H einäsen tekstissä teiniäiti, heikko
lahjainen, pä ihderiippuvainen , 
m ielen terveysongelm ainen  tai 
m aahanm uuttaja. A siakkaista käyte
ty t käsitteet ja  luokitukset kuvaavat- 
kin kiinnostavalla  tavalla  kehitystä. 
A lun a lkaen tarkoitus oli “hankkia 
turvaa vähävaraisille  äideille ja  lap
sille” . Sodanjälkeisinä vuosina ryh
m ä haluttiin  m ääritellä nim enom aan 
suhteessa norm ina olleeseen avioliit
toon, m ikä jo h ti hiem an huvittavalta 
tuntuvaan käsite viidakkoon: puhut
tiin  “avioliiton ulkopuolisista ä ideis
tä” ja  “au-perheistä” , jo iden  asioita 
puolestaan ajoi A u-yhdistys -  liekö 
sitten kyse ollut avioliiton ulkopuo
lisesta  vai av io liiton  u lkopuolisten  
järjestöstä. M yöhem pää sanastoa on 
m uun m uuassa “risk isynny ttä jä” . 
Lem unkujan talo  puolestaan m uut
tui “au-äitien  asuin ta losta” “yksin 
huolta jien  pa lv e lu ta lo k si” ja  siitä 
edelleen  “tuetun asum isen perheta
loksi” .

Tuom iston kuvaam a Savonlinnan 
V anhusten ta loyhd istys p e ruste ttiin  
1972, j a  sen tavoite oli rakentaa  vä
h ävara is ille  vanhuksille  halpoja  
vuokra-asun to ja. T alo ja  valm istu i 
1970-luvulla kaksi, ja  asukkaita  n ii
hin m ahtui satakunta. K oska vuok
ra la ise t v a littiin  sosiaalisin  p e ru s
tein, tuli K angasvuokontielle nous
seista taloista valtaosin naisten kan
soittam ia, na iset kun olivat ja  ovat 
sekä m ieh iä  p itkä ikäisem piä  että 
köyhem piä. H ankkeen tausta lla  o l

leiden poliittisten järjestö jen  kansa
la isia  ak tivoim aan ja  va listam aan  
pyrkivä henki väritti jossain  m äärin 
m yös V anhusten ta loyhdistystä . 
N iinpä k iin te is tönho idon  lisäksi 
huom io kiinn itettiin  vanhusten  to i
m intakyvyn ylläpitoon. Talojen yh
teistilassa a lkoivat kokoontua perus- 
tajayhteisöjen sekä seurakunnan oh
jaam at kerhot, ja  asukkaiden käytös
sä oli kaupungink irjaston  siirtokir- 
jas to . V irk istystä  ta rjo siva t n iin  
ikään juh la t, retket ja  u lkom aanm at
kat.

A sukkaiden  om ato im isuus alkoi 
kuitenkin ikääntym isen m yötä vähe
tä. Sam aan aikaan ju lk ise t sosiaali
palvelu t laajenivat, ja  V anhustenta
loyhdistyksen  yh te istyö  kunnan  
kanssa  lisääntyi. K aikki täm ä jo h ti 
to im in ta-a ja tuksen  m uutokseen: 
1990-luvun a lussa  K angas vuokon- 
tien  rakennukset päätettiin  m uuttaa 
palvelutaloiksi. Tähän suuntaan k e 
h itystä sysi jo  sekin, että pienet par- 
vekkeettom at asunnot e ivät enää 
houkutelleet edes vähäväkisiä  van
huksia, ja  huoneita  alkoi olla tyh jil
lään. Perusteellinen rem ontti ja  uu 
disrakentam inen sekä 14 työntekijän 
palkkaam inen entisen  talonm iespa
riskunnan tilalle oli m elkoinen talou
de llinen  satsaus. L ainaa saatiin  
A suntorahasto lta  ja  tukea R aha-au
tom aattiyhdistykseltä  sekä kaupun
gilta. Vuonna 1995 solm ittiin sosiaa
lilautakunnan kanssa ostopalveluso
pim us, ja  m yös asukkaat valittiin nyt 
yhdessä sosiaalikeskuksen kanssa.

T uom iston  ja  H einäsen  k uvaus
kohteiden asiakaskunnan ero on jo h 
tanut siihen, että to im innan kohde
ryhm ä saa äänensä kuuluville  vain 
edellisen työssä. Kangasvuokontien 
asukkaiden  m uiste lm at tuovat e lä 
västi esille vaikkapa sen, että vielä 
1970-luvulla köyhyys oli Suom essa 
paitsi m aaseudun m onilapsisten pe r
heiden  m yös vanhusten  ongelm a. 
Siksipä m uutto saunam ökistä su ih
kulla varustettuun yksiöön, virkeän 
asuinyhteisön osaksi, saattoi tuntua 
suorastaan “uudelta  eläm ältä” -  ku 
ten  eräs vuokra la inen  tä tä  vaihetta

m uistelee. H einäsen kirjassa asiak
kaat e ivät pääse ääneen  m uutoin  
ku in  yhd istyksen  dokum entteih in  
kirjautuneiden valitusten ja  työnteki
jö id en  m uiste lm ien  välityksellä. 
V aikka m olem m at k irja t sisä ltävät 
runsaasti vain  tie ttyä  kohdeyleisöä 
palvelevaa pikkutietoa, ovat ne silti 
y leisestikin kiinnostavia juuri kuva
tessaan vapaaehtoistyön m erkitystä 
sosiaalipalvelu)en rakennusvaihees
sa ja  toim innan nykyistä  lim ittym is
tä kuntien  palveluverkostoihin. 
ELINA KATAINEN 
TUTKIJA,
HELSINGIN YLIOPISTO

Tampereen 
toverit
Tuom o Koivistolla on ollut kunnian
him oinen tavoite selvittää 50 vuoden 
ajalta T am pereen am m atillisen työ
väenliikkeen h istoria  hajaannuksen 
n äkökulm asta  tarkasteltuna. A ihe 
laaja ja  suuritö inen, sillä  ty öväen
liikkeen sisäiset ristiriidat ja  suunta
taistelut saivat tarkastelujakson aika
na lukuisia uusia m uotoja ja  kääntei
tä. Jo n iiden  k irjaam inen , tausto it
tam inen ja  n iiden vaikutusten selvit
täm inen am m atilliseen työväenliik
keeseen on vaativa projekti, vaikka 
tu tk im us o lisik in  ra ja ttu  p a ik a llis
tasolle. L isäksi kirjoittajan on o tet
tavan  huom ioon  ta rkaste lua jan jak 
sona (1917-1974) Suom essa tapah
tuneet suuret poliittiset j a  yhteiskun
nalliset m uutokset, jo tk a  vääjäm ättä 
va ikuttivat m yös työväen am m atil
liseen  jä rjes täy ty m iseen . K oivisto  
tuo esille  a jan jakson  k e rro k selli
suuden saatesanoissaan. Sam alla hän 
toteaa työnsä olleen katsaus, p ieneh
kö pin tarapsaus Tam pereen am m a
tillisen  työväenliikkeen poliittiseen 
historiaan. T oisaalta  se on m yös en
sim m äinen yritys tehdä laaja yhteen
veto aiheesta tuolta  ajanjaksolta, ja  
sen kaikki T am pereen työväen liik 
k eestä  k iinnostuneet o ttava t ilolla
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vastaan. Teos luo haastattelujen, ai
kalaiskuvausten ja  tarkkojen ha
kemistojen ja taustatietojen kautta 
mielenkiintoisen kuvan tamperelais
ten ammattiyhdistysaktiivien vai
heista ja  toimista.

Työn lukeminen kannattaa aloittaa 
miltei lopusta. Sivuille 393-398 Koi
visto on koonnut Tampereen amma
tillisen työväenliikkeen lyhyen his
toriikin, yhteenvedon edeltävien si
vujen annista. Kirja lähtee liikkeel
le vuodesta 1917, mutta siirtyy mel
ko nopeasti vuoteen 1920, jolloin 
niin ammatillinen kuin poliittinenkin 
työväenliike alkoivat toipua kansa
laissodan kurimuksesta. 1920-luvun 
ammatillista toimintaa Koivisto ku
vaa paljon Tampereen Ammatti
osastojen Keskusneuvoston toimin
nan ja siihen kohdistuneen hegemo- 
niataistelun kautta, mikä onkin luon
tevaa, kun tutkimuksen keskiössä on 
hajaannus. Keskittyminen julkisen 
toiminnan kuvaamiseen sekä pai
kallisjärjestön johtoelimen että osas
tojen avulla olisi ollut hedelmällis
tä, mutta Koivisto ryhtyy pohtimaan 
SKP:n maanalaisen organisaation ja 
toiminnan vaikutusta ammatilliseen 
työväenliikkeeseen. Se ei oikein 
luonnistu, sillä hänellä ei ole käytet
tävissä siihen relevanttia aineistoa, 
minkä johdosta päätelmät typistyvät 
arvailuiksi eivätkä vie työtä eteen
päin. 1930-luvun ammatillista toi
mintaa Tampereella Koivisto kuvaa 
osapuolten yhteistoiminnan ajaksi, 
mikä osin onkin totta, mutta jättää 
pohtimatta, miksi näin oli.

Työ etenee kronologisesti, mutta 
kronologian sisällä Koivisto tarkas
telee ammattiyhdistystoimintaa vä
lillä temaattisesti. Esimerkiksi soti
en jälkeinen ammatillinen järjestäy
tyminen tuodaan esille SAK:n Tam
pereen Paikallisjärjestön (TAP) ja 
Tampereen Seudun Ammatillisen 
Paikallisjärjestön (TSAP) ja niihin 
liittyneiden yksittäisten tehtaiden 
ammattiosastojen kautta. Tapahtu
mien, asioiden ja  henkilöiden kirjo 
on valtaisa, eikä Koivisto aina onnis
tu sitomaan niitä yhdeksi kokonai-

H Y V Ä T

T O V E R I T ,  V A I.. .

Koivisto, Tuomo: Hyvät 
toverit, vai... Tamperelaisen 
ammatillisesti järjestäytyneen  
työväenliikkeen poliittinen 
hajaannus 1917-1974

suudeksi, minkä vuoksi tieto jää sir
palemaiseksi. Ehkä tähän vaikuttaa 
Koiviston tapa edetä vuosi vuodel
ta, jolloin tapahtumien ja  ilmiöiden 
kehityslinjat jäävät huomiotta. Esi
merkiksi sivuilla 297-303 käsiteltiin 
sosiaalidemokraattisen liikkeen ha
jaannusta ja sen vaikutusta Tampe
reen ammattiyhdistysorganisaatioon 
vuonna 1960. Alkuun kappaleessa 
esiteltiin TSAP:n jäsenosastojen lu
kumäärä vuonna 1960 ja  siinä tapah
tuneet muutokset koko vuoden ajal
ta. Välillä luodaan katsaus SAK:n 
hajoamisprosessiin Hämeen Yhteis
työn uutisoinnin kautta sitä kuiten
kaan tarkemmin erittelemättä, ja  
asiayhteyteen kuulumaton selvitys 
TUL:n tamperelaisten urheilijoiden 
valitsemattajättämisestä Rooman 
olympialaisiin. Sen jälkeen palataan 
TSAP:n marraskuussa pidettyyn 
edustajiston vuosikokouksen pää
tökseen erota SAK:sta. Vasta sivul
la 302 mainitaan ammattiliiton kes- 
kusjärjestötasolla tapahtuneesta 
muutoksesta, SAK:n lopullisesta 
hajoamisesta ja  SAJ:n perustamises
ta. Tulee mieleen, että työn rakenne

ja runko on muotoutunut paljolti sen 
mukaan, mitä ja  missä järjestykses
sä Kansan Lehdessä ja  Hämeen Yh
teistyössä on kirjoitettu. Toinen sel
vempi esimerkki koskee 1930-luvun 
järjestäytymistä, johon etenkin kom
munistien osalta vaikutti SKP:n ta
holta saatu ohjeistus, miten missäkin 
vaiheessa yhteistyöhön sosialidemo
kraattien kanssa tulisi suhtautua ja 
menetellä poliittisten ja  ammatillis
ten järjestöjen suhteen. Selvitettyään 
koko 1930-luvun ammatillisen liik
keen kehityksen suuntaviivat Tam
pereella (s. 101-146) mainitsee Koi
visto vasta lopun yhteenvedossa (s. 
148) SKP:n kansanrintamataktiikan, 
jota tamperelaiset kommunistitkin 
huolella noudattivat. Tampereen ta
pahtumat ja  niistä kertovat uutiset 
olisi voinut taustoittaa paremmin ja 
kytkeä ymmärrettävästi suurempiin 
tapahtumasarjoihin, jotta kertomus 
olisi pysynyt johdonmukaisena.

Jäsentämiseen liittyykin työn 
suurin kompastuskivi ammattitutki
jan silmin katsottuna. Aihe on niin 
laaja, että se olisi kannattanut rajata 
heti alkuun tarkemmin joko temaat
tisesti tai ajallisesti, ja  miettiä huo
lella, mitkä ovat ne tärkeimmät ky
symykset, joihin haluaa hakea vas
tausta. Jo yksistään sodanjälkeinen 
ajanjakso olisi ollut tarpeeksi suuri 
tutkimuskohde niin aineistoltaan 
kuin tapahtumakäänteiltään. Työn 
rakenteen puutteet tulevat esiin sisäl
lysluettelossa, jota lukiessa tut
kimuksen jäsentäminen on vaikeaa. 
Toisekseen otsikot eivät ole kovin 
informatiivisia varsinkaan aihepii
riin perehtymättömälle, mutta myös 
asiaan perehtyneelle tuottaa vai
keuksia löytää jokin tapahtuma pel
kän otsikon pohjalta, jolloin ainoaksi 
vaihtoehdoksi jää selata kirja lävit
se. Teosta ei kuitenkaan voi moittia 
siitä, ettei siinä olisi tietoa tampere
laisesta ammattiyhdistystoiminnas
sa. Lukija vain joutuu tekemään itse 
työtä johdonmukaisen kertomuksen 
rakentamiseksi, ja  toiseksi hänellä 
on oltava hyvä taustatuntemus suo
malaisen ammattiyhdistysliikkeen
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vaiheista.
Tieteellisen tutkimuksen näkökul

ma ei kuitenkaan ole ainoa eikä tär
kein tapa tarkastella työtä. Kirjan an
sio on Tampereen ammatillisen työ
väenliikkeen menneisyyden vai
heiden esittäminen ja  tallentaminen. 
Samalla se marssittaa lukijoiden 
eteen valtavan määrän ammattiyh
distystoiminnan aktiiveja. Henkilöi
den kautta tulee selkeästi esille se 
jatkuvuus, joka sekä kommunistien 
että sosialidemokraattien työpaikka
toiminnalla on ollut Tampereella eri 
vuosikymmeninä. Koivisto on hank
kinut ja  läpikäynyt teostaan varten 
valtavan määrän aineistoa; historiik
keja, lehtiä, arkistoaineistoja, haas
tatteluja. Juuri haastattelujen ja  hen
kilökuvien kautta Koivisto on saanut 
elävyyttä ja aitoutta esitykseensä, 
tuonut toimijoiden, ammattiyhdis
tysliikkeessä mukana olleiden äänen 
kuuluviin. Haastatteluissa ja  henki
lökuvauksissa välittyy haastatelta
vien ja  muiden projektissa mukana 
olleiden intensiivisyys ja  innostu
neisuus työtä kohtaan, minkä 
Koivisto on osannut mukaansatem
paavasti esittää. Sen lisäksi että ne 
ovat mielenkiintoisia, on niiden 
eteen tehty valtavasti työtä. Yksittäi
sistä urakoista mainittakoon Tausta
tietoja jäljen jättäjistä -hakemisto, 
jossa on yli 220 tamperelaisen ay- 
aktiivin henkilö-, perhe-, työ-ja yh- 
distystoimintatiedot. Toinen monel
le Tampereen historian tutkijalle iloa 
tuottava hakemisto on ammatti-osas
toista ja -yhdistyksistä. Erittäin suu
ritöisiä tekijälle, erittäin informatii
visia lukijalle ja  monille tutkijoille.

Historiikin tapaan kirjasta puuttuu 
systemaattinen lähdeviitejärjestel- 
mä, mikä on harmi, mutta toisaalta 
tekstin yhteydessä on mahdollisuuk
sien mukaan ilmoitettu käytetty läh
de. Kirjassa siellä täällä olevat koos
teet aihepiiriin liittyvistä aineistoista 
auttavat osaltaan lukijaa tiedonläh
teille. Myös kirjan takaosassa oleva 
Lisäyksiä ja  viitteitä - osio antaa li
sätietoa sekä lähteistä, henkilöistä - 
että tapahtumista. Kirjan kuvitus,

sekä kuvat että asiakirjalähteet, ovat 
mielenkiintoisia. Monet kuvista ovat 
“uusia” ts. ennen käyttämättömiä, 
sillä ne ovat yksityisten henkilöiden 
albumeista ja  kokoelmista. Monet 
kuvat tukevat tekstiä, mutta muka
na on kuvia, jotka ovat jo sinällään 
lähteitä (esim. sivun 81 kommunis
tien vaalijuliste).

Kokonaisuudessaan Tuomo Koi
viston kirja on tervetullut lisä Tam
pereesta kirjoitettujen historioiden 
joukkoon. Kronikkamaisuudestaan 
huolimatta se on hyvä ja  lukemisen- 
arvoinen tietolähde Tampereen am
matillisesta työväenliikkeestä vuo
silta 1917-1974.
ULLA AATSINKI 
SUOMEN HISTORIAN 
YLIASSISTENTTI, 
TAMPEREEN YLIOPISTO

Suomalaisvangit 
neuvostoleireillä

Suomalaisten sotavankien kohtalot 
Neuvostoliiton vankileireillä on ol
lut aihe, josta kattavaa tutkimusta ei 
ole tehty. Asia on ilmeisesti ollut 
liian arka tutkittavaksi. Niin ikään 
kattavaa luetteloa vangeista tai sota
vankeudessa kuolleista ei ole pystyt
ty tekemään. Vasta Neuvostoliiton 
hajoaminen on tehnyt mahdollisek
si maan arkistolähteisiin tutustumi
sen.

Toimittaja Reijo Nikkilä on yh
dessä Sotavangit ry:n puheenjohta
jan Teuvo Alavan sekä asiasta väi
töskirjaa tekevän Dmitri Frolovin 
kanssa tehnyt mittavan työn ja  jul
kaissut yli 4 000 nimeä käsittävän 
sotavankimatrikkelin Neuvostolii
tossa talvi-ja jatkosodan aikana ol
leista suomalaisista sotavangeista. 
Matrikkeliin on kirjattu 757 henki
lön nimet, jotka varmuudella kuoli
vat sotavankeudessa. Kolmikko teki 
jo vuonna 2 000 aiheesta tv-eloku- 
van, josta Reijo Nikkilä palkittiin 
tutkivien journalistien palkinnolla.

Teuvo Alava - Dmitri Frolov - 
Reijo Nikkilä : Rukiver! - 
Suomalaiset sotavangit Neuvos
toliitossa. Edita, Helsinki 2002. 
477 s.

Nikkilän jäätyä eläkkeelle tutkimus 
jatkui siitä, mihin tv-dokumentti 
päättyi.

Kirjan johdantoluvussa Reijo Nik
kilä kertoo, ettei työn tekeminen ol
lut ongelmatonta. Hänen tv-doku- 
menttiaan varten keräämänsä video
kasetit varastettiin työhuoneesta 
Helsingissä ja kannettava tietokone 
tiedostoineen hotellihuoneesta Pieta
rissa. Lisäksi arkistoaineistoon tu
tustumaan pääseminen vaati oman 
strategiansa, jossa sotavankina ollut 
Teuvo Alava toimi päänavaajana, 
Venäjällä kun kunnioitetaan sotave
teraaneja. Dmitri Frolov puolestaan 
teki ennakkotutkimusta ja etsi sopi
via asiakirjoja. Asiakirjat, joihin 
Nikkilä kumppaneineen pääsi Pet
roskoin puoluearkistossa tutustu
maan, ovat tiettävästi jälleen lukko
jen takana tutkijoiden ulottumatto
missa. Monien muiden arkistojen 
kohdalla tutkijat törmäsivät samaan 
ongelmaan.

Tutkimusta vaikeuttaneista ongel
mista huolimatta kolmikko on saa
nut kootuksi kirjaan runsaasti uutta

rukiver ;
SUOMALAISET SOTAVANGIT NEL
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tietoa sotavankien kohtalosta. Kaik
kea uutta tietoa ei ole edes tarvinnut 
kerätä Venäjän arkistojen kätköistä, 
vaan sitä on löytynyt myös Suomes
ta. Uusia tietoja vangiksi joutuneis
ta sekä vankileireillä kuolleista on 
löytynyt mm. Suomeen sotavankeu
desta palautettujen kuulustelupöytä
kirjoista. Aikanaan näitä tietoja ei 
ole jostain syystä välitetty omaisil
le, jotka saivat elää epätietoisuudes
sa kymmeniä vuosia.

Kirja jakautuu selkeästi kolmeen 
osaan. Ensimmäisessä osassa Reijo 
Nikkilä selvittelee aiheen tutkimus
prosessia. Nikkilä valottaa osuudes
saan sotavankien oloja ja  kohtaloita 
konkreettisten esimerkkien avulla. 
Hän myös esittää luettelon sotavan
kileireistä, joilla suomalaisia sota
vankeja pidettiin. Dmitri Frolov 
puolestaan esittelee Neuvostoliiton 
sotavankilainsäädäntöä vuosina 
1939-1944.Toisena aiheena Frolo- 
villa on suomalaisten sotavankien 
kuulustelupöytäkirjat ja niiden laa
dinta. Frolov käsittelee aiheita ni
menomaan venäläisten sotilasviran
omaisten kannalta, mikä suomalai
sesta lukijasta saattaa tuntua hiukan 
oudolta. Teuvo Alava puolestaan 
kertoo omista sotavankikokemuk- 
sistaan, jotka antavat hyvän kuvan 
järjestelmän kokemaan joutuneen 
tuntemuksista.

Kirjan toinen osa koostuu venäläi
sistä asiakirjoista. Ne ovat karuu
dessaan varsin korutonta kertomaa. 
Partisaaniosastojen ottamat vangit 
kun useissa tapauksissa teloitettiin 
kuulustelun jälkeen. Venäläisten 
asiakirjojen lisäksi kirjaan on otettu 
muutama suomalainen asiakirja, jot
ka omalta osaltaan valottavat sota
vankien kovaa kohtaloa.

Kuulustelupöytäkirjoista käy ilmi, 
että monet kuulusteltavista kertoivat 
kaikki tietämänsä asiat. On ymmär
rettävää, että henkensä pelastami
seksi kuulusteltava pyrki antamaan 
mahdollisimman paljon tietoja ja 
korostamaan omaa tärkeyttään. Sii
tä, kuinka paljon kerrotun tiedon 
joukossa oli sotilaallisesti todella

tärkeää tietoa, voidaan olla monta 
mieltä. Tiedusteluelinten tehtävänä 
oli kuitenkin tiedonmurusten yhdis
teleminen kokonaisuuksiksi.

Kirjan kolmas ja  pisin osa koos
tuu varsinaisesta sotavankimatrik- 
kelista. Siihen on kirjattu jokaisen 
sotavangin osalta nimi, syntymäai
ka ja  -paikka, sotilasarvo, joukko- 
osasto, vangiksijoutumisaika ja  - 
paikka, palautus- tai kuolinaika, 
kuolinpaikka sekä leiriluettelo. Ky
seiset tiedot on pyritty täyttämään 
niin hyvin kuin mahdollista. Puuttei
ta löytyy, varsinkin leirillä kuollei
den tai niillä kadonneiden osalta. 
Kummastusta herättää tietojen puut
teellisuus vankeudesta palanneiden 
osalta. Aikanaan tietojen kerää
misessä ei oltu tarpeeksi tarkkoja.

Viime vuosina sotavangeista ja 
heidän kohtaloistaan on alkanut il
mestyä tutkimuksia, jopa väitöskir
joja. Rukiver! -kirja ei ole akateemi
nen tutkimus, mutta se on erinomai
nen yleisesitys sotavankien kohte
lusta. Kirjan tärkein anti on kuiten
kin matrikkeliosuus: sotavankeudes
sa olleiden tiedot on pyritty kokoa
maan samaan luetteloon. Luettelo ei 
ole täydellinen, mutta se antaa run
saasti uutta tietoa. Sukututkijoille ja 
asiasta kiinnostuneille se on oiva 
lähde.

Teoksen puutteeksi voidaan mai
nita venäläisten asiakirjojen yksi
puolisuus. Ne käsittelevät pääasias
sa partisaaniosastojen toimia, jolloin 
mm. vankien teloitukset korostuvat. 
Lähdeaineiston puutteellisuus ei kui
tenkaan johdu tutkijoista, vaan sii
hen on syynä venäläisten arkistojen 
vastahankaisuus. Uskon, että asiois
ta saadaan kokonaisvaltaisempi ku
va, kunhan kaikki arkistolähteet saa
daan tutkimuksen käytettäväksi. 
MIKKO KOSUNEN 
TUTKIJA,
TYÖVÄEN ARKISTO

Palmgren, Ulla: Aikansa alasin. 
Lahden metallityöväen am m atti
osasto 23 100 vuotta 1902-2002. 
Lahden metallityöväen am matti
osasto, Gummerus, Jyväskylä 
2002, 183 s.

Aikansa alasin

Kansalaisjärjestöt rakensivat 1800- 
luvun ja  1900-luvun vaihteessa kan
sakunnan. Järjestöt ja  niiden ko
kouksien päätökset muovasivat mu
kana olleita ihmisiä ja yhteiskuntaa. 
Yhdistysten puheenjohtajat, huvitoi- 
mikunnat ja jäsenmaksujen kerääjät 
kuten myös sitkeät kokouksissa istu
jat loivat kansalaisyhteiskuntaa, jon
ka varaan suomalainen kansanvalta 
ja kansakunta rakentuivat.

Lahden metalliosasto on julkais
sut juhlavuotensa kunniaksi historia
teoksen, jonka tekijä, Ulla Palm
gren, on paneutunut monipuoliseen 
lähdeaineistoon. Tutkimustyössä on 
varmasti auttanut, että osaston his
toriasta on julkaistu 60-ja 80-vuotis- 
historiat ja  70-vuotisjuhliin on teh
ty vielä oma moniste. Tulevan tut
kimuksen kannalta on erinomaista, 
että Palmgrenin kirja on varustettu 
lähdeviitteillä ja lähdeluettelolla.

Lahden metallityöläisten satavuo
tisen järjestötoiminnan historia ku
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vaa tätä kansakunnan syntyä ja ra
kentumista paikallisen ammattiosas
ton näkökulmasta. Paikallinen näkö
kulma on tämän työn erityinen an
sio. Ulla Palmgren kytkee ammatti
osaston historian Lahden ja  erityi
sesti Lahden metalliteollisuuden 
kasvuun.

Vahva paneutuminen paikalliseen 
aineistoon ehkä selittää, että tekstiin 
on päässyt ammattiyhdistysliikkeen 
yleisen kehityksen kuvaukseen liit
tyviä epätarkkuuksia ja  virheitä. Esi
merkiksi vasemmistososialistit ja  
kommunistit saivat Suomen Am
mattijärjestössä enemmistön vuonna 
1920 eikä vuonna 1921 ja  sosialide
mokraatit eivät eronneet vuonna 
1929 ammattiyhdistysliikkeestä 
vaan Suomen Ammattijärjestöstä.

Paikallista väriä lisää haastattelu
jen hyvä käyttö itse tekstissä. Työ 
paneutuu ehkä kohtuuttoman tarkas
ti kansalaissodan tapahtumiin, kun 
Erkki Hämäläisen tekemät Lahden 
punakaartia koskevat tutkimukset 
ovat auttaneet aiheeseen perehtymis
tä. Rakenne on muuten tasapainoi
nen. Ammattiosaston vallan ja  voi
man aikaa on myös kohtuullisesti 
tarkasteltu.

Ammattiosaston toimintaa esitel
lään monipuolisesti. Työmarkkina- 
selkkaukset, palkkauskysymykset, 
suhteet liittoon ja poliittisiin kiistoi
hin saavat kuvauksen. Tekijä kiteyt
tää yhteenvetoluvussa hyvin jo  ai
emmassa tekstissä kuvatut yhdistyk
sen omassa toiminnassa tapahtuneet 
muutokset.

Ammattiosaston oman toiminnan 
kannalta olennainen Ahjorannan 
loma- ja  kurssikeskuksen hankinta 
lehtiin vuonna 1973. Tämän jälkei
nen käyttö ja  kunnostus on kuvattu 
elävästi ja  yksityiskohtaisesti. Am
mattiosaston aktiivien ja  useiden 
lahtelaisten järjestöjen toiminnassa 
osaston ostamalla entisellä koululla 
oli ilmeisen keskeinen sija 1970- ja 
1980-luvulla. Ahjorannan vuonna 
2000 tapahtuneen myynnin perusteet 
ovat jääneet kuvaamatta. Ahjoran
nan “nousu ja  tuho” olisi varmaan

tarjonnut aineksia koko ammatti
osaston toiminnan luonnetta koske
viin laajempiin tulkintoihin.

Ulla Palmgren on tehnyt hyvän, 
mielenkiintoisen ja  elävän historian 
Lahden metallityöläisten ammatti
osaston toiminnasta. Lahden, metal
lityöläisten ja  ammattiyhdistystoi
minnan historiantutkimus on saanut 
olennaisen lisän, johon oli mukava 
tutustua.
TAPIO BERGHOLM 
DOSENTTI, SAK:N 
HISTORIAN KIRJOITTAJA

K äy eeupälii 
■•dk i ivtiniakax...

S e tn ä j^ '1 IV ötäfinhd istjs
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Mylläri, Timo: Seinäjoen 
työväenyhdistys 1902-2002. 
Seinäjoen työväenyhdistys, 
Ilmajoki 2002, 352 s.

Seinäjoen 
työväenyhdistys 
100 vuotta
Timo Mylläri on Seinäjoen Työvä
enyhdistyksen 100-vuotishistoriaan 
kyennyt kokoamaan paikallisen

kulttuurisen toiminnan moottori, että 
sen vaikutus on ulottunut miltei kai
kille paikallisen ja  osin alueellisen- 
kin toiminnan elämänalueille: kun
nallispolitiikkaan, urheiluun, kult
tuuriin soitantoineen ja  teatterei- 
neen. Yhdistyksen historiassa saavat 
sijansa “lauluköörit” ja sekakuorot, 
Työväenyhdistyksen Soittokunta, 
Työväenyhdistyksen Näyttämöseura 
jne. Poliittisesti yhdistys on ollut 
Seinäjoen rakentumisen keskustassa.

Yhdistyksen työväentalolta käsin 
on suunniteltu yhteiskunnallisia 
muutoksia. Työväentalo on itsessään 
ollut suomalaisen työväenliikkeen 
monimuotoinen toiminnallinen kes
kus, josta kilpailevatkin yhteiskun
nalliset toimijat ovat voineet tiloja 
vuokrata.

Myllärin historia manifestoi sitä 
mitä työväenliikkeen paikallishisto
rian, yhdistyshistorian, parhaasta 
päästä tuleekin olla: se on tiivis do
kumentti yhdistyksen ja siinä vaikut
taneiden henkilöiden toiminnasta 
kaikkine nimineen, päivämääri- 
neen, kokoonpanoineen ja  tiiviine 
tapahtumaselostuksineen. Mylläri 
on antanut myös menneisyyden 
dokumenttien ja  tekijöiden itsensä 
puhua pöytäkirjalainauksineen ja 
muisteloineen. Teoksessa perinteel
linen dokumentaarinen ja moderni 
muistitietohistoria yhdistyvät. Koko 
historiallinen tapahtumavirta sido
taan ympäröivän yhteiskunnan ylei
seen kulkuun: asiat taustoittuvat 
yleisestä käsin. Kertomus hengittää 
kahteen suuntaan, niin että yhdistys 
toimijoineen on sekä subjekti että 
objekti.

Tiiviin dokumentaation on mah
dollistanut se, että yhdistys on koko 
toimintansa ajan pysynyt omillaan 
sosialidemokraattisena, puolueen 
kulloisellekin enemmistösuunnalle 
uskollisena paikallisena toimijana. 
Se on myös yhteiskunnallisista mur-

“pohjanmaalaisen” näkökulman sei
näjokelaisesta sos. dem. työväenliik
keestä ja yhdistyksen toimintaym
päristön muutoksesta kuluneella 
vuosisadalla. Seinäjoen Työväenyh
distys on omassa elinympäristössään 
ollut sillä tavoin merkityksellinen 
vaikuttaja ja yhteiskunnallisen sekä

roksista selvinnyt aina sillä tavoin 
ehjänä, että myös pöytäkiija-ja muu 
asiakirjahallinto on jatkunut rikkou- 
tumattomana ja  näin mahdollistanut 
yhtäjaksoisen ja  yhteismitallisen asi-
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oiden kuvauksen. Näin on muodos
tunut kuva ns. ensimmäisen sorto
kauden aikana syntyneestä työväen
yhdistyksestä, joka suomalaista yh
teiskuntaa rakentavana toimijana on 
itse modernisoitunut vastakulttuu- 
risista lähtökohdistaan huolimatta 
osana työväenliikkeen valtavirtaa 
muuttuen valtasuhteiden kyseen
alaistajasta paikalliseksi vallan käyt
täjäksi ja  yhteiskunnan rakentajaksi. 
Seinäjoen Työväenyhdistyksessä 
kulloisetkin valtapitäjät ovat aina 
viisaasti löytäneet oman mielekkään 
paikkansa ja  toimintakenttänsä sekä 
tavoitteensa. Draama on syntynyt 
enemmän elämästä itsestään, pienis
tä asioista ja  askelista kuin suurista 
sanoista ja  eleistä.

Teos on tutkimuksellisesti doku
mentoitu ja  huoliteltu yhdistyksen 
toimihenkilöitä koskevine liittei
neen. Se on sellaisenaan paikallisen 
seinäjokelaisen työväenliikkeen ja  
paikallishistorian käsikirja, kova- 
selkäisenä paperikansineen myös 
“tavaraesteettisesti” harkitun “van
hanaikainen”. Teos löytää paikkan
sa suomalaisen työväenliikkeen pai
kallishistorioiden eturivissä. Ansi
oillaan se on valittu parhaaksi 
työväentutkimukseksi vuonna 2002 
ilmestyneiden ei-ammattilaismai 
sesti kirjoitettujen työväentutkimus 
ten joukosta.
SIMO LAAKSOVIRTA 
FM, TUTKIJA

Japanilaisia 
virikkeitä
Suomen ja lähimmän itäisen naapu
rimme suhteista julkaistu sivumäärä 
on suurta ja  mahtavaa verrattuna 
Suomea ja  Japania käsitteleviin tut
kimuksiin. Perinteitä on jälkimmäi- 
selläkin, kuten tarkasteluilla joiden 
kohteena ovat olleet suomalaisten 
käsitykset Japanista tai japanilais- 
vaikutteet Suomessa. Esimerkiksi 
Turun taidemuseon 1990-luvun al-

TYOVAENTUTKIMUS 2003

Anna Kortelainen: Albert 
Edelfeltin fantasmagoria : 
nainen, “Japani”, tavaratalo. 
Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, Helsinki 2002, 477 s.

kupuolen näyttely Japartismi Suo
men vuosisadanvaihteen taiteessa. 
Kimonoon kietoutunut Suomi-neito 
ja  sen oheisjulkaisu esittelivät japa- 
nilaisuudesta haettuja virikkeitä. 
Tämä ei kuitenkaan ollut suomalais
ten taiteilijoiden erityispiirre vaan

- yleistä eritoten eurooppalaisille
- miestaiteilijoille. Korkeataiteen

ohella japanilaisuutta näkyi mainok
sissa, opereteissa ja  tekstiileissä.

Kortelaisen väitöskirja todentaa 
visuaalisten vaikutteiden monenlais
ta kier(rätet)tävyyttä. Kun keskiössä 
on suomalainen kansallissankari- 
mies, aikaansaa sukupuolinäkökul
ma raikkaita huomioita. Teoksen 
johtolankana ja  lähtökohtana ovat 
Albert Edelfeltin maalaamissa nais
kuvissa esiintyvät japanilaiset kitch- 
tavarat, joita oli saapunut 1800-lu- 
vun puolella keskieurooppalaisiin 
myymälöihin. Asuessaan Pariisissa 
Edelfelt hankki näitä esineitä kuului
sasta Au Bon Marche -tavaratalosta, 
jossa oli jopa Japani-osasto. Tämä 
modernin kuluttajan mekka on ikuis
tunut Emile Zolan 1880-luvulla kir
joittamaan romaaniin Naisten aarre

aitta  (suom. 1933 ja  vuoden 1986 
käännöksessä nimeltään Naisten pa
ratiisi), johon Kortelainen ahkeras
ti viittaa. Samoin hänellä on ollut 
apua Michael B. Millerin tutkimuk
sesta The Bon Marche (1981).

Ihastellessaan ja  ostaessaan japa
nilaisia massavalmisteita Edelfelt 
liittyi siihen kuluttamisesta tyydy
tystä ja  tunne-elämyksiä hakevaan 
joukkoon, joka koostui valtaosaltaan 
porvarisnaisista. Heille tavaratalo 
tarjosi sosiaalisesti hyväksyttävät 
puitteet, jossa sai rauhassa liikkua, 
näkyä ja katsella. Se oli varakkaam
mille naisille vapauden valtakunta, 
yksityinen erityisalue keskellä ju l
kista. Edelfeltin asema tässä naisel
lisessa tilassa oli Kortelaisen mu
kaan toinen: hänen rihkamatavaroita 
hamuava kätensä oli modernin, luo
van miehen. Tämän kosketus muut
ti ja  ikuisti banaaliksi kritisoidun ek
soottisen kulutustavaran uudelleen 
tulkittavaksi taiteeksi. Prosessi 
muistuttaa sittemmin myös Marcel 
Duchampin tapa taiteellistaa ja  aset
taa näytteille tehdasvalmisteisia esi
neitä, kuten kotoisiin askareisiin tar
koitetun pullonkuivatustelineen - tai 
miehekkäämmin urinuaarin.

Kortelaisen teos laajenee käsitte
lemään kulutuksen hekuman ja  
“korkeataiteen” yhteyksiä sekä 
miesten ja  naisten tekemisten erilais
ta arvottamista. Samoin se pohtii 
“Japanin” käsitettä ja  käyttöä. Moni 
japanilaisia virikkeitä ottanut taitei
lijahan ei maassa koskaan käynyt. 
Pariisissa “Japanin” löytäneelle 
Edelfeltillekään ei ollut olemassa al
kuperäistä, oikeaa Japania. Tämän 
ilmentymänä “Japani” ikuistui myös 
hänen myöhäisempiin, Porvoossa 
tehtyihin töihinsä, minkä havaitsee 
myös kiijan kuvituksesta.

Toivottavasti teos herättää mie
lenkiintoa Japania ja  Aasiaakin koh
taan yleisemmin. Kotoperäistä tee
maahan voi valottaa “vieraan” avulla 
monella tavalla. Ensiksi “japanilai- 
suus” voi toimia heijastuspintana 
suomalaisen ja/tai japanilaisen poh
dinnalle, kuten Kortelaisella. Toi-
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seksi varsinkin ulkomaalaiset Japa
nia käsittelevät tutkimukset tarjoavat 
erilaisia näkökulmia asioihin, joita 
on totuttu katsomaan kapeasti suo
malaisista lähtökohdista. Kolman
neksi Japani-tutkimus saattaa olla 
avuksi myös sellaistenkin teemojen 
käsittelyssä, joissa vertailukohtia on 
totuttu hakemaan lännestä.

Kortelaisella kohtaavat monet tee
mat, Eurooppa, Orientti ja  Suomi. 
Varsinaisina keskustelukumppanei
na japanilaiset tai aasialaiset tutki
jat jäävät kuitenkin vähemmistöön. 
Tämä johtunee monenlaisista syistä, 
eikä vähäisimmin molemminpuoli
sista kieliongelmista. Myös suoma
laisen kulutustutkimuksen huo
miointi olisi ehkä voinut olla run
saampaa, sillä se olisi voinut tarjota 
vähintäänkin taustaa ja  kontrastia 
Pariisin tuulille. Toki jo tällaisenaan 
kirja on tuhti lukukokemus jossa riit
tää myös katselemista. Koska tä
mänkaltaisessa tutkimuksessa kuvat 
ovat olennaisia, on onni että niitä on 
voitu painaa kirjaan runsaasti. 
RIITTA OITTINEN 
TUTKIJA,
HELSINGIN YLIOPISTO

Oppositiopolitii
kan ohdakkeisuu- 
desta Skp:ssä

Professori Jukka Paastela on suoma
laisen sosialismin tutkijana pitkän 
linjan tekijämies, joka on julkaissut 
tutkimuksia jo neljällä vuosikymme
nellä. Hänen kommunismia käsitte
levä tuotantonsa ei ole kovin tunnet
tua, kenties politologisten painotus
ten tai julkaisukielen takia. Paastela 
avasi Suomessa keskustelun kom
munismin mustasta historiasta jo pa
ri vuotta ennen kohuteoksen suo
menkielistä käännöstä ja  sen poiki
maa debattia.

Uusimmassa tutkimuksessaan 
Finnish Communism under Soviet 
Totalitarianism Paastela tarkastelee

Suomen kommunistisen puolueen 
(Skp) sisäisiä oppositioryhmittymiä 
puolueen perustamisvuodesta 1918 
“voittajien kongressiin” vuonna 
1935. Suomalaisella kommunismilla 
oli kaksi kotimaata, mutta käytän
nössä puoluetta pyrittiin tutkimus
jaksolla johtamaan Neuvosto-Venä
jältä. Punapakolaisten pettymys 
maailmanvallankumouksen tyreh
tymiseen purkautui puolueen sisäis
ten kuppikuntien välienselvitte
lyiksi, joista tunnetuimpia lienevät 
Kuusisen klubin murhat. Paastela 
kuvaa suomalaisen emigranttikom- 
munismin vakiintumista kysyen, 
mistä puoluejohdon haastanut oppo
sitio kulloinkin kumpusi ja  miksi 
puolue kehittyi yhä totalitaarisem- 
maksi.

Paastela erottelee Skp:n sisäpiiris
tä neljä selkeää oppositiosuuntausta: 
murhaopposition (1920-1923), Kuu
sisen (1919-1921), Rahjan (1921
1927) sekä Mannerin ja  Malmin op
position (1928-1935). Valtakamp
pailujen voittajaksi ja  puolueen pää
linjan määrittelijäksi selviytyi lopul
ta Otto Wille Kuusinen, entinen op
positiojohtaja siis hänkin. Paastela 
hakee varhaisten oppositioiden taus
talta työväenluokkaisen rivijäsenis- 
tön kaunaa puolue-eliittiä kohtaan, 
mikä neuvostopuolueessa ilmeni ns. 
työläisoppositioina. Tärkeitä selittä
viä tekijöitä ovat myös itse emig- 
ranttius sekä suomalaisten kyky mu
kautua radikaalisti kotimaasta poik
keaviin neuvosto-olosuhteisiin. Ver
tailukohtaa voisi hakea esimerkiksi 
amerikansuomalaisten sosialistien 
linjariidoista vuosisadan alkupuolel
la.

Skp:n tärkeimmät oppositiojohta
jat esitellään teoksessa omissa ala
luvuissaan. Tutkimus-ja muistelma- 
kirjallisuuteen perehtyneelle suoma
laiselle lukijalle sinänsä tervetulleet 
henkilökuvat eivät tarjoa uutta tie
toa. Laajahko johdatus Suomen van
han työväenpuolueen historiaan ja  
vuoden 1918 tapahtumiin sen sijaan 
on perusteltu, sillä Skp:n oppositiot 
saivat osan käytinvoimastaan Suo-

Jukka Paastela: Finnish 
Communism under Soviet 
Totalitarianism. Oppositions 
within the Finnish Communist 
Party in Soviet Russia 1918
1935. Kikimora pubiications. 
Series B:27, Helsinki 2003. 360 s.

men vallankumouksen epäonnistu
misesta ja  siitä, että kansanvaltuus
kunnassa tyrineet intelligentit johti
vat myös Skp:tä. Historiantulkin
noista keskusteltiin puolueessa juur
ta jaksain, ja  1930-luvun manneri- 
laisuus sekä ryhmittyi että kaatui pit
kälti kriittisen historianäkemyksen- 
sä ympärille.

Historiantutkijana Paastela ei pyri 
piilottamaan päättelyn etenemistä ja 
lähdeaineiston aukkoisuutta, mikä 
on miellyttävää. Toisaalta tekstiä 
vaivaa tietty keskustelemattomuus: 
Paastela ei ainakaan avoimesti haas
ta tai kiistä edeltävien kommunismi- 
tutkijoiden tulkintoja vaan tyytyy 
korjaamaan muistelmakirjallisuuden 
karkeimpia ylilyöntejä. Näin hän 
myös välttyy viittaamasta jatkuvas
ti Tauno Saarelan ja  Kimmo Ren
tolan uraauurtaviin tutkimuksiin. 
Paastela ohittaa esimerkiksi Saare
lan väitöskirjan perinpohjaiset ku
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vaukset Kuusisen oppositioista ja 
Skp:n vuoden 1921 myrskyisästä 
puoluekokouksesta muutamalla 
“katso myös Saarela” -tyyppisellä 
alaviitteellä. Perusasioissakaan, ku
ten laittoman Skp:n jäsenmäärän 
suuntaa-antavassa arviossa, Paastela 
ei käytä kollegoidensa julkaisemia 
tarkempia tietoja. Varsinkin ulko
maisille lukijoille Paastela näyttäy
tyy liian usein ensimmäisenä suoma
laisena tutkijana, joka on perustanut 
tulkintansa venäläisiin alkuperäis
lähteisiin.

Julkaisukielen valinta herättää ky
symyksen, kenelle teos oikeastaan 
on kiijoitettu. Kovin harvat kommu
nismista kiinnostuneet suomalaiset -  
liikkeen veteraaneista puhumatta
kaan -  vaivautuvat lukemaan aihees
ta toisella kotimaisella, englanniksi. 
Voisi siis olettaa, että Paastela on 
kirjoittanut tutkimuksensa kansain
väliselle tutkijayhteisölle, jolle suo- 
malaiskommunistien keskinäiset 
kähminnät eivät ole kiinnostavia si
nänsä. Paastelan johtopäätösluku kil
pistyy neljään sivuun, joissa tyydy
tään toteamaan, että Skp:n “voitta
jien kongressissa” vuonna 1935 ku
kaan ei enää nauranut Kuusiselle: 
totalitarismi Skp:ssä oli toteutunut.

Mielestäni tutkimuksen pääotsi
kossa peräänkuulutettu “neuvosto
totalitarismi” liittyy ilmeisimmin 
vain 1930-luvulle ulottuneen man- 
nerilaisen opposition hahmottumi
seen ja  tuhoamiseen. Stalinismin pal
jon puitu käsite saattaisi sopia tarkoi
tukseen vielä paremmin. Muiden 
suuntausten taustana oli enemmän 
tai vähemmän sekava, sisällissodas
ta toipuva Neuvosto-Venäjä sekä 
kulloinkin ajankohtaiset tapahtumat 
Suomen puolella. Aikakausien ero
na oli esimerkiksi se, että Kuusisen 
klubin ilmiselviin murhiin osallistu
neet saattoivat selvitä lievillä ran
gaistuksilla, kun taas osin fiktiivi
seen mannerilaisoppositioon yhdis
tetyt henkilöt menettivät 1930-luvul- 
la usein henkensä. Paastela kuvaa 
Skp:n oppositiot suomalaisten 
keskinäisinä kahinoina pätevästi,

mutta niiden kytkeminen osaksi 
neuvostohistoriaa tai teoreettista 
keskustelua totalitarismin olemuk
sesta jää puolitiehen.

Reunahuomautuksista huolimatta 
Paastelan tutkimuksessa on paljon 
ansioita. Hän tuottaa rahjalaisuudes- 
ta ja  mannerilaisuudesta uutta tietoa 
ja  tarkastelee puolueoppositioita tuo
reista näkökulmista. Esimerkiksi 
Hanna Malmin savustamista puolue
johdosta 1930-luvulla lähestytään 
kommunistisen uuskielen vivahtei
den analyysilla, kysymällä, 
edustivatko Hannan syrjäpyrinnöt 
“vaistonvaraisuutta, spontaanisuutta, 
itsevirtauksellisuutta, luxemburgi- 
laisuutta” vai kaikkia näistä. Kielen 
hallinta oli emigranteille ensiarvois
ta: venäjänsuomalainen bolshevikki 
Eino Rahja nautti ansiotontakin ar
vonnousua kyetessään kommunikoi
maan johtavien venäläisten toverei
den kanssa sujuvasti heidän äidin
kielellään.
JONI KREKOLA 
TUTKIJA,
HELSINGIN YLIOPISTO

Taistelu 
historiasta
Kaikki sodasta ja  väkivallasta toi
puvat yhteiskunnat joutuvat kohtaa
maan kysymyksen, miten omaan 
menneisyyteen tulee suhtautua. Ky
symys on siitä, mitä historiasta tuli
si muistaa ja  mitä unohtaa. Meillä 
esimerkiksi vuoden 1918 sisällisso
ta on vaikeaa historiaa, naapuri
maassamme Ruotsissa taas tapaus 
Ädalenissa vuonna 1931.

Paperityöläiset olivat olleet ke
väällä 1931 kahdeksan kuukautta la
kossa. Asetelma kärjistyi kun työn
antajat lähettivät saman vuoden tou
kokuussa Lunden satamaan aseistet
tuja lakonmurtajia ja  mobilisoivat 
armeijan valmiustilaan. Huolestu
neina tilanteestaan työläiset jäljes
tivät mielenosoituksen helluntaina

1931, johon osallistui myös naisia ja 
lapsia. Tilanne riistäytyi käsistä kun 
armeija avasi tulen, sen seuraukse
na viisi mielenosoittajaa ammuttiin 
ja viisi haavoittui. Välikohtaukses
sa kuolivat tehdastyöläinen Erik 
Bergström, 31, tehdastyöläinen Vik
tor Eriksson, 35, työmies Evert Ny
gren, 22, jungmanni Sture Larsson, 
19 ja  perhetyttö Eira Söderberg, 21. 
Uhrien hautajaisista 21.5.1931 tuli 
joukkovoiman näytös. Tukholmassa 
liikenne pysähtyi ja  ihmiset hiljen
tyivät viideksi minuutiksi kunnioit
tamaan Ädalenin uhreja. Erik Blom
berg kirjoitti heille hautakirjoituk
sen, joka on myös vuonna 1981 pys
tytetyssä muistomerkissä Lundessa: 
Här vilar / En svensk arbetare. / Stu- 
pad i fredstid. / Vapenlös, vämlös. / 
Arkebuserad / Av okända kulor. / 
Brottet var hunger. / Glöm honom 
aldrig. / Tässä lepää / ruotsalainen 
työläinen. / Ammuttiin rauhan aika
na. / Aseettomana, arvottomana. / 
Tuntemattomien kuulien teloittama
na. / Rikos oli nälkä. / Älä unohda 
häntä koskaan.

Tapaus nostatti myrskyn Ruotsis
sa, työväenlehdet ja  porvarilehdet 
kertoivat asiasta eri tavoin. Ädale- 
nista on tehty elokuvia, tapausta kä
sittelevä kirjallisuus on laaja, mutta 
ensimmäinen akateeminen väitöskir
ja  ilmestyi vasta vuonna 2001. Ro
ger Johansson tutkii Lundin yliopis
tolle tekemässään väitöskirjassa tä
män dramaattisen -  muutaman mi
nuutin mittaisen -  tapahtuman mer
kityksiä historiatietoisuuteen ja  his
torian käyttöön Ruotsissa. Hänen 
keskeisiä kysymyksiään ovat, miten 
Ädalenista tuli käsite ja  mikä selit
tää sen tärkeän roolin työväenliik
keen kollektiivisessa muistissa. Äda- 
leniin sisältyy vahvoja mielikuvia ja 
symbolisia latauksia. Johansson ana
lysoi tutkimuksessaan, millaista 
Ädalen-kuvaa ja  symboleja eri po
liittiset ryhmät ovat tuottaneet 
1930-luvulta 1990-luvulle. Miten 
kiisteltyjä tulkintoja itse ampuma- 
välikohtauksesta, hautajaisista ja 
muistamisesta on tuotettu ja  välitet
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ty eri aikoina.
Tutkimuksen päälähteitä ovat vi

rallisen Ädalen-toimikunnan kerto
mus (1931), ammattiyhdistysliik
keen ja  eri puolueiden tuottamat sel
vitykset, pöytäkirjat ja lehtikirjoituk
set sekä muistojulkaisut ja  -merkit. 
Lisäksi hän käyttää lähteenään kol
mea tapauksesta tehtyä elokuvaa. 
Sen sijaan Johansson ei hyödynnä 
mukana olleiden muistitietoa, mikä 
parhaimmillaan olisi laajentanut ja 
samalla syventänyt esimerkiksi his- 
toriatietoisuuden käsitettä.

Tutkimuksen teoreettisina innoit
tajina ovat muiden muassa Peter 
Burken, Reinhart Koselleckin, Rap
hael Samuelin ja  Margaret M. So- 
mersin tutkimukset. Näihin viitaten 
Johansson korostaa kertomusten 
merkityksiä mielikuvien luojina, 
joilla taas on suuri rooli historiatie- 
toisuuden muovautumisessa. Hän 
painottaa, että historialla tieteenä ja 
historiallisella muistilla on eroa. Nä
mä erot ilmenevät tulkinnoissa. Ker
tomukset Ädalenin tapahtumista voi
daan tulkita vastakuvaksi turvalli
selle Kansankoti-ihanteelle. Hän 
osoittaa, että oikeisto ja  vasemmis
to ovat nostaneet Ädalenin nimen 
toistuvasti esiin symbolisena käsit
teenä tulkitessaan modernin Ruotsin 
kehitystä.

Johanssonin perusteellinen, monia 
yksityiskohtia sisältävä ja  lukijan oi
valluksia ruokkiva tärkeä tutkimus 
antaa välineitä lähihistorian analyyt
tiseen tarkasteluun. Siitä voi löytää 
paljonkin yhteneväisyyksiä esimer
kiksi vuoden 1918 sisällissodan 
muistamisen ja  unohtamisen valta
taistelukin Suomessa. Johansson 
osoittaa tutkimuksessaan, miten kes
keisiä sosiaaliset konfliktit ovat kan
sallisen historian, kollektiivisen 
muistin ja historiatietoisuuden muo
toutumisessa.

Konfliktiherkän Ädalenin nimi 
nousi ruotsalaislehtien otsikoihin jäl
leen kerran kun EU-huippukokouk- 
sen vastainen mielenosoitus Göte
borgissa heinäkuussa 2001 ajautui 
mellakkaan. Poliisi ampui mielen-

Kampen om 
historien
A I L A  L E N  1 9  3 1

Roger Johansson: Kampen om 
historien. Ädaien 1931. Sociala 
konflikter, historiemedvetande 
och historiebruk 1931-2000. 
Stockholm: Hjalmarsson & 
Högberg 2001, 558 s.

osoittajia, joista kolme haavoittui. 
Toimittajat ja  tutkijat rinnastivat 
Ädalenin -31 ja  Göteborgin -01 toi
siinsa. Järkyttyneinä he muistuttivat 
tapauksesta, jonka ei pitänyt kos
kaan enää toistua.
ULLA-MAIJA PELTONEN 
TUTKIJA, HELSINKI

Rutolan akkasaha

Tangomarkkinoiden emerituksen 
Heikki Hietamiehen uuden romaa
nin kannessa on heinäseipäitä han
kien keskellä. Miten ne liittyvät sa- 
hayhteisön kesän ja  syksyn 1918 ta
pahtumiin? Ehkä sen verran, että ne 
symboloivat tekemätöntä työtä ja  
työntekijöiden poissaoloa. Hieta
miehen romaanista tekee erityisen 
mielenkiintoisen, sen dokumentaa
rinen luonne. Romaanin Sahaniemi 
on Lappeenrannan lähellä oleva Ru-

Heikki ....

HIETAMIES
Naisten talvi

Heikki Hietamies: Naisten talvi. 
Otava. Helsinki 2002. 286 s.

tolan kylä, jonka kaikki 44 aktiivi- 
ikäistä miestä ammuttiin 400 muun 
punakaartilaisen kanssa Lappeen
rannan linnoituksessa toukokuun 
alussa 1918. Nämä teloituksethan 
ovat tunnettuja aikaisemmista Lap
peenrannan vuoden 1918 tapahtumia 
käsittelevistä tutkimuksista.

Hietamiehen tarinan päähenkilö 
on punakaartilaisen vaimo Anna, jo
ka sinnittelee muun 25 punalesken 
ja  62 orvon kanssa pilkkaa, nälkää 
ja  tauteja vastaan. Pilkan naiset kes
tävät päät pystyssä, mutta ruoanpuu- 
te on suistaa arkielämän pois raiteil
taan. Saha on kiinni yhdeksän kuu
kautta, ja  sen ajan naiset saavat pär
jätä omin nokkinensa, kunnasta tai 
hyväntekeväisyysseuroilta avustus
ta ei syrjäiseen punikkikylään saa
da. Romaanin Anna on ison maati
lan tytär, mutta suhde isään katkeaa 
tyttären seurusteluun työläispojan 
kanssa. Romaanin sosiaalidraama 
punoutuukin tyttären ja  tämän van
hempien ja  sisarusten jännitteisiin 
suhteisiin. Punaiseksi ryhtynyt val
koisten tytär ei anna anteeksi sitä, 
että “lahtari-isä” kirjoitti vävyään 
vastaan raskauttavan lausunnon, jon
ka Anna arvelee syyksi miehensä
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ampumiseen. Annan avustamista 
leskentekijäksi haukuttu isä ei su
vaitse lainkaan: “sille punikkiakalle 
ei saanut mitään viedä, ja jos vielä 
yritetään niin hän ampuu”.

Toinen taso teoksessa on yhtäältä 
äidin ja tyttären ja toisaalta miniän 
ja  anopin välinen lämmin suhde. 
Kolme naista asuu Gutzeitin sahan 
hellahuoneessa ja  kullakin on oma 
tehtävänsä elannon saamisessa. 
Mamma survoo hevosen kauroja 
morttelilla jauhoksi, keittää kuu- 
senkerkistä pihkanmakuista teetä ja 
karkottaa keisarinvihreällä luteita ja 
torakoita. Anna pänttää kultasor
muksensa, yrittää tuloksettomasti 
päästä Kaukaan rullatehtaalle töihin 
ja  järjestää nälkäkuoleman partaalla 
olevia kylän lapsia väliaikaisesti las
tenkotiin. Tytär Ilona kerää marjoja 
ja  pääsee suojeluskuntalaisille pu
nikkeja osoittaneen opettajan oppiin. 
Kertomuksen lopussa kylässä riehuu 
espanjantauti, johon kuolee mamma 
ja  moni muu. Ilona menettää kuu
lonsa taudin seurauksena.

Oman sosiaalisen verkostonsa 
muodostavat kylän punalesket, ker- 
viskät, saarisen ainot ja  pesun mar
tat. Sahan naiset ovat työn kovet
tamia työläisakkoja, jotka tarvittaes
sa kovaäänisesti oikoivat kylän uk
koja ja  föörmanneja. Katkeruutensa 
ja  surunsa he yrittävät piilottaa 
unohtamatta kuitenkaan rakkaitaan: 
“Sahaniemen tapettujen nimet on 
kaiverrettu sydämiin”. Anna miettii, 
että kumpi kylän asukkaille olisi pa
rempaa, muistaminen vai unohtami
nen: “Jos sen pystyisi itse valitse
maan, niin unohtaminen.” Loppujen 
lopuksi tarina päättyy hyvin; naiset 
pääsevät miesten töihin sahalle ja 
elämä alkaa asettua aloilleen. Tie
naamaan päässeiden naisten mieles
tä “raamien rouskutukset ja  pyörö- 
terien vinkuna olivat kuin enkelten 
laulua”.

Hietamies asettuu romaanissaan 
selkeästi punaleskien puolelle. Nai
set ovat uhreja, jotka sinnikkäästi 
yrittävät selvitä ulkoa tuotetuista 
koettelemuksista. Kylän miesten

osallistumista sotatoimiin hän puo
lestaan vähättelee. Helsingin Sano
missa (1.5.2003) Hietamies sanoo 
uskovansa, etteivät rutolalaiset osal
listuneet veritekoihin. “Jos ne eivät 
olisi olleet viattomia, niin eihän ne 
olisi tulleet tapettaviksi kotiinsa.” 

Kuten tiedetään, usko ei ole tiedon 
väärtti, mutta siitä huolimatta Hie
tamiehen romaani on arvokas pu
heenvuoro. Näin ennen muuta siksi, 
että naisten sota 1918 on tutkimuk
sissa vielä lähes kartoittamatta. Toki 
muutamia opinnäytteitä naisten osal
listumisesta sota-ajan tapahtumiin 
on tehty ja  aihetta on käsitelty jon
kin verran myös naisten järjestö- 
historioissa. Myös pienen naisjou- 
kon osallistuminen punakaartiin tun
netaan. Samoin on naisten 1918 
muistelmia hyödynnetty tutkimuk
sissa. Sekin tiedetään, että naiset 
ovat olleet aktiivisia toimijoita niin 
sisällissodissa kuin maailmansodis
sakin: tuen muodot ovat vain vaih
delleet kätketystä militarismista 
avoimeen laajamittaiseen mobili
saatioon. Sen sijaan sosiaalihisto
riallinen, 1918 kriisiajan arkea kar
toittava tutkimuskenttä odottaa tut
kijoita.
MARIA LÄHTEENMÄKI 
AKATEMIATUTKIJA,
HELSINGIN YLIOPISTO

“Hullu, runoilija, 
juoppo ja profeetta”

“Kun Juice alkoi tulla kuuluisak
si, puolitutut kyselivät ‘minkälai
nen se oikeasti o n ’.  No tieten
kään he eivät itse asiassa halun
neet tietää mitään miehen ajatuk
sia uskonnosta, tunteista, yhteis
kunnasta - sellaiset juiceistit tuli
vat myöhemmin - vaan kuinka pal

jo n  se juo, ja  saako se oikeasti pa l
jo n  naisia ja  tienaako se kamalasti. 
Paljon, kyllä, kyllä. Minkälainen 
se sitten on oikeasti? No, lyhyesti:

hullu, runoilija, juoppo ja  profeet
ta. ’’ - Harri Rinne.

Näitä ja  muita puolia Pauli Matti 
Juhani “Juice” Leskisen persoonas
ta yrittää asiasta kiinnostuneelle lu
kijalle valottaa entinen bändikaveri 
ja  ystävä Harri Rinne. Rinne, joka 
paremmin tunnetaan Mikko Alata
lon lauluntekijäparina, kuului siihen 
opiskelijakaveriporukkaan, joka pe
rusti yhtyeen Juice Leskinen & Los 
Coitus Interruptus Tampereella 
1970-luvun alussa. Lähempi ystä
vyys Leskisen kanssa kesti kymme
nisen vuotta alkaen 1971 ja  “häipyen 
lopulta kokonaan joskus 1980 tai 
1981”. Lukuunottamatta satunnaisia 
tapaamisia, Rinne ei kahtena seuraa- 
vana vuosikymmenenä juuri ta
paillut entistä ystäväänsä. Uusi lä
hentyminen tapahtui syksyllä 2001, 
jolloin miehet alkoivat tapailla yh
teisten keskustelujen merkeissä tämä 
kujan tiimoilta.

“Juice on [Juice off]” ei ole mi
kään halpa rahastusyritys vaan il
meisen rehellinen ja  rupinenkin su
kellus Juicen monisärmäiseen ja 
kompleksiseen henkilöön sellaisena 
kuin Harri Rinne ja muut Juicen lä
hipiiriin kuuluvat sen näkevät. Kir
joittaessaan Juicesta Rinne käyttää 
kiihkottoman proosallista, pohdis
kelevaa tyyliä huumorin pilkettä 
unohtamatta.

Rinne kuorii Juicen lukijalle kuin 
sipulin. Kirjan kukin luku lähestyy 
Juicen persoonaa tietyn aiheen tai 
teeman kautta. Ensimmäinen luku 
toimii johdantona aiheeseen “Juice” 
ja  tutustuttaa meidät eri puolilta Suo
mea Tampereelle opiskelemaan tul
leeseen sekalaiseen joukkoon, joka 
muiden rientojensa ohessa alkoi vie
lä musisoida, ensin omaksi, sittem
min muidenkin iloksi. Seuraavissa 
luvuissa Rinne tarkastelee Juicen 
suhdetta naisiinsa eli tyttöystäviin, 
vaimoihinsa ja  äitiinsä, työntekoon 
eli kirjoittamiseen, lauluntekoon ja 
soittamiseen, uskontoon, yhteiskun
taan, rakkauteen ja  rakastamiseen, 
Suomeen ja  suomen kieleen sekä 
suomalaiseen kirjoitettuun sanaan.
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Harri Rinne: Juice on [Juice off|. 
Johnny Kniga, Juva 2002. 202 s.

Yhtenä tärkeänä lähteenä ovatkin 
Juicen tekstit, joita ei tosin siteera
ta. Rinne näkee Juicen merkittävä
nä lenkkinä siinä ketjussa, joka al
koi Mikael Agricolasta jatkuen mm. 
Lönnrotin, Snellmanin, Kiven, Lei
non ja  Viidan kautta nykypäivän kir
joittajiin. Vakavamman pohdinnan 
ja  analyysin vastapainoksi on ke- 
veämpiä, hienovaraisen huumorin 
ryydittämiä kuvauksia Juicen eri yh
tyeiden vaiheista.

Yhteiskuntakriitikkona Juice on 
omasta mielestään syvällinen, Rin
teen mielestä taas ei. Kun toiset yh
teiskuntakriitikot ovat valmiita neu
vottelemaan yhteiskuntasopimuksen 
uusiksi, Juice on valmis repimään 
sen. Juice ei itse täysin tajua olevan- 
sa yhteiskunnallinen eläin, että yh
teiskunta on jo  hänen sisällään. Po
litiikan ja  yhteiskunnan kuvaamises
sa Juice on kuin pilapiirtäjä, joka 
katselee kohteitaan ylhäältä päin. 
Juicen yhteiskunta on yksilön vas
tapooli. Juicen mielestä hänellä on 
täysi oikeus “lyödä yhteiskuntaa 
kuin vierasta sikaa”, koska sekin - 
joskus pelkällä olemassaolollaan - 
loukkaa, solvaaja heijaa häntä. Auk

toriteettien vastaisuudessaan Juice 
sinällään edustaa perinteistä älymys
töä, kylläkin ärhäkämmin kuin muut. 
Juicen kritiikki tosin ei aina ole ra
kentavaa.

Juicesta piirtyy kuva ihmisenä, jo
ta arki ei kiinnosta. Hän ei kanna 
huolta ja  vastuuta arkisista asioista, 
hänelle tuhansien muiden erilaisten 
ammattien ja  arkien maailma on vie
ras. Omaa työtään eli kirjoittamista 
hän arvostaa; hän näkee olemassa
olonsa oikeutetuksi vain työnsä 
kautta ja vaatii itseltään paljon. Matti 
Meikäläisen tavallinen taaperrus ei 
Juicea kiinnosta. Arjen vieraus on 
myös pohjimmainen syy Juicen ih
missuhdeongelmiin, koska hän ei ole 
arjessa ns. läsnä. Juice on fyysisesti 
paikalla, mutta henkisesti poissa. 
Silti hän tarvitsee rakkautta, hänen 
täytyy tuntea olevansa rakastettu. 
Tämä on ehdottoman tärkeää hänel
le. Juice on kuin iso lapsi, univer
suminsa keskipiste, joka vaatii rak
kautta, huomiota ja hoivaamista. 
Toisaalta Juice myös itse on rakkau
dessaan ehdoton: sitä joko on tai ei 
ole. Kaiken kaikkiaan Juice on lem
peä, huumorintajuinen, älykäs, vai
kea, itsekeskeinen, työteliäs, loista
va keskustelija sekä suuri lyyrikko 
ja suomen kielen mestari.

Rinteen mukaan Juicen syntymä- 
lahja, siunaus ja  kirous on olla en
nen kaikkea tunteva ihminen. Rinne 
ei tunne ketään, “joka olisi yhtä 
etäällä fyysisestä maailmasta, oma 
kehonsa mukaan lukien, ruuvimeis
selistä tai kampiakselista puhumat
takaan. En ketään, joka olisi samal
la niin laajasti lukenut ja  niin täysin 
itseensä keskittynyt. En ketään, joka 
olisi yhtäaikaa niin ujo ja  lähes täy
sin estoton.”

Suosittelen.
PETRI TANSKANEN 
TUTKIJA, 
TYÖVÄEN ARKISTO

“Siinon enemmän 
niinkuTeksasä”
Juicea perinteisempää rockhistoriaa 
edustaa Honey Aaltosen luotsaaman 
tutkijaryhmän teos Suomi-rockin 
eittämättömästä kuningasryhmästä 
Hurriganesista. Hurriganesin perus
ti loppuvuodesta 1971 rumpali/lau
laja Henry “Remu” Aaltonen (s. 
1948), joka nuoresta iästään huoli
matta oli jo jonkin asteinen konkari 
helsinkiläisessä rockmaailmassa. 
Hänellä oli vahva näkemys siitä, mi
ten rokkia piti soittaa ja  esittää, ja 
hän olikin ollut siihenastisissa yh
tyeissään liikkeelle paneva voima ja 
vahva visionääri. Niin Hurriga- 
nesienkin tapauksessa. “Ei mitään 
tule luokseni -ilmeitä!” Remu ko
mensi tuoreita soittokumppaneitaan 
basisti Krister “Cisse” Häkkistä ja 
kitaristi Ilkka “Ile” Kalliota. Rokkia 
piti soitettaman mahdollisimman 
suoraviivaisella ja  raa' alla otteella.

Ile Kallio päätti tosin aikaisessa 
vaiheessa jättää hurjan seurueen ja 
saattaa koulunkäyntinsä kunnialla 
loppuun sukeltaakseen jälleen esiin 
myöhemmässä vaiheessa Hurriga- 
nes-sagaa. Hänet korvattiin Pekka 
“Albert” Järvisellä, jolle oli pääkau
punkiseudun muusikkopiireissä ke
hittynyt jonkinasteinen kulttimuusi- 
kon ja  hyvän blueskitaristin maine. 
Nyt oli kasassa se Hurriganes-ko- 
koonpano, joka on legendaarisin 
suomalaista rock-musiikkia vähän
kin tunteville.

Koko Hurriganesien elinkaaren 
ajan Remu ja  Cisse olivat pysyvät 
jäsenet, kitaristit sen sijaan vaihtui
vat. Ile Kallio tuli uudestaan bändin 
kitaristiksi Järvisen tilalle 1975 ja 
Järvinen puolestaan korvasi Kallion 
vuonna 1979. Eikä kitaristien vaih
tuminen päättynyt tähän... Lisäksi 
yhdessä vaiheessa yhtyettä laajen
nettiin väliaikaisesti kosketinsoitta
jalla ja  uudella rumpalilla Remun 
keskittyessä laulamiseen. Hurrigane
sien menestyksekästä uraa kesti vuo
teen 1984 saakka, jolloin yhtye jäi
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“virkavapaalle määrittelemättömäk
si ajaksi”. Vuonna 1988 tehtiin vie
lä taloudellisesti menestyksekäs co
meback Albert Järvisen kanssa, mut
ta entisenlaista henkeä yhtye ei soit
toonsa enää saanut.

Hurriganes oli ensimmäinen suo
malainen rockyhtye, jolla oli selkeä 
ja  tunnistettava imago. Yhtye oli ka
rismaattinen ja yhtä esittämänsä mu
siikin kanssa. Honey Aaltosen - joka 
ei ole sukua Remulle - ja kumppa
neiden kirja tekee selväksi sen, kuin
ka suuri Hurriganesin merkitys oli 
suomalaiselle rockmusiikille ja mu
siikkibisnekselle sekä käytännössä 
suomalaisen rocktyöläisen eli soitta
jan asemalle. Remu yhtyeineen vaati 
ensimmäisenä Suomessa keikkajär- 
jestäjiltä inhimillisempiä olosuhtei
ta soittajille. Monin paikoin keikka
lavat olivat onnettoman pieniä ko
rokkeita eikä sosiaalitiloja ollut käy
tännössä ollenkaan. Muusikoiden 
ammattiyhdistysmiehenäkin tunnet
tu muusikko Jussi Raittinen on an
tanut Hurriganesien pioneeritoimin- 
nalle arvoa: “Hurriganes oli sitten 
eka bändi, joka todella rupes vaati
maan siis a) kunnon liksaa ja  b) että 
ne otetaan tosissaan. Olosuhteet la
valla on oltava hyvät, ei ne hyväk
syneet kaikenlaista.” Toinen Suomi
rockin suurmies Juice Leskinen on 
todennut Remun yksinään vastan
neen kokonaista ammattiliittoa. Hur
riganes oli myös ensimmäinen yh
tye, joka toi sponsorisopimukset 
suomalaiseen rockkulttuuriin.

Honey Aaltonen työryhmineen on 
nähnyt suuren vaivan kirjan eteen ja

Honey Aaltonen, Vesa 
Kontiainen, Kjell Starck: 
Hurriganes. Johnny 
Kniga, Porvoo 2002. 350 s.

tehnyt kulttuurityön. Kirja 
piirtää hyvät henkilökuvat 
kustakin Hurriganesin jäse
nestä ja yhtyeen historia käy
dään läpi tarkasti vaan ei pit

kästyttävä sti. Yhtyeen albumit toi
mivat tekstiä jaksottavina tekijöinä. 
Rock-kirjat perustuvat poikkeukset
ta värittyneiden lehtijuttujen lisäksi 
asianosaisten muisteluihin ja  niinpä 
tässäkin kirjassa on sitaatteja run
saasti. Mutta niiden määrä ei mis
sään vaiheessa pääse hallitsevaksi, 
vaan niitä on sopivasti sijoitettu var
sinaisen tekstin lomaan, joka on su
lavaa ja  rullaa hyvin.

Kymmenen pistettä ja  papukaija- 
merkin kirja ansaitsee runsaasta ja 
upeasta kuvituksestaan! Varsinainen 
saavutus on ollut saada bändin ho
vikuvaajien Risto Vuorimiehen, 
Henrik Schiittin ja  Ben Kailan arkis
toista valokuvia, joista osa on ennen 
näkemättömiä.

Kirjaa varten haastateltiin Hurri- 
ganesin jäsenten lisäksi kymmeniä 
eri henkilöitä roudareista sukulai
siin. Suullisen historian lisäksi muu 
lähdeaineisto on kattava. Teos sisäl
tää myös luettelon Hurriganesin jo 
kaisesta kokoonpanosta, täydellisen 
diskografian yhtyeen ja  sen jäsenten 
soolotuotannosta, elokuvista, mai
noksista ja  televisioesiintymisistä. 
Ainoa miinus tulee kirjan hankalas
ta koosta ja muodosta, se ei sovellu 
yölukemiseksi sängyssä vaan on ns. 
kahvipöytäkirja. Suomalaisen rockin 
uranuurtaja ja  yksi menestyneim- 
mistä yhtyeistä on ehdottomasti an
sainnut tämänkaltaisen kirjan. Suo- 
sittelen asiaa harrastaville.
PETRI TANSKANEN 
TUTKIJA, TYÖVÄEN ARKISTO

Satavuotiaiden 
historiaa

Ajan riennon huomaa nykyisin myös 
siitä, että satavuotisjuhliaan viettä
vät työväenyhdistykset ja  urheilu
seurat on perustettu 1900-luvun 
alussa, eikä enää 1800-luvun puolel
la. Lisäksi lähivuosina lienee odotet
tavissa suurempaakin historiikki- 
ruuhkaa.

Sääksmäen työväenyhdistyksen 
satavuotiskirjan alku hieman hätkäh
dyttää, sillä ensimmäisenä lukuna 
onkin kirjan nimestä poiketen kuva
us Tyrisevän työväenyhdistyksen 
vaiheista vuosilta 1907-1916. Siinä 
kohdassa on palattava lähtöruutuun 
ja  otettava kirjoittajan alkulause uu
delleen esille.

Ihan ensimmäisestä lauseesta voi
daan tarkemmalla lukemisella pää
tellä, että kysymyksessä onkin hie
man laaja-alaisempi teos kuin yhden 
yhdistyksen historia. Teos kattaa itse 
asiassa nykyisen Sääksmäen työ
väenyhdistyksen erilaisten edeltäjien 
moni-ilmeiset vaiheet kaikenlaisine 
sattumuksineen sadan vuoden ajal
ta. Tämäkin on omaan aikaamme 
liittyvä ilmiö. Monet yhdistykset lo
pettavat nykyisin toimintansa, osa 
kokonaan ja  osa taas sulautuu toi
seen, jolloin joskus muuttuu nimi
kin. On hyvä laittaa talteen yhteinen, 
joskus hyvinkin erilaisista alkujuu
rista koostuva historia.

“Tyrsävän kylän Työväjen Yhdis
tyksen Pyrkivän” lyhyen historiikin 
alussa selviää, että Sääksmäen pitä
jän eri osiin perustettiin 1900-luvun 
alussa kaikkiaan kahdeksan työ
väenyhdistystä, Tyrisevän yhdistys 
syntyi vuoden 1907 ensimmäisenä 
päivänä.

Teos kertoo valokuvien ja muun 
kuvituksen höystämänä sekä hieman 
pitäjästä että erityisesti muutamasta 
työväenyhdistyksestä, kun niiden 
paperit ovat paremmin säilyneet. Ty
risevän ohella kuvaillaan Huittulan, 
Saarioispuolen-Tarttilan ja  Pohjois- 
Sääksmäen työväenyhdistysten vai-
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Raimo Blomqvist: Työväen
yhdistyksen 100-vuotishistoriikki. 
Sääksmäen Työväenyhdistys r.y. 
1902-2002. Lauttapaino Oy, 196 s.

heitä, osin hyvinkin yksityiskohtai
sesti. Niiden toimihenkilöistä on 
kunkin jakson lopulla oma luettelo. 
Sisällysluettelo on kirjan lopussa, 
samoin runsas lähdeluettelo.

Kirjan rakenteen takia vaatii hie
man ponnisteluja, jotta kokonaisuu
den voi hahmottaa. Sääksmäen pitä
jä  liitettiin Valkeakosken kaupunkiin 
1975.

Nykyinen Sääksmäen työväenyh
distys muodostettiin yhteensulautu
misen seurauksena 1993. Vanhasta 
ja  valokuvan perusteella sangen ko
measta Tarttilan työväentalosta tuli 
työväenyhdistykselle uusi talo.

Messukylän työväenyhdistyksen 
historiateos on rakenteeltaan selke
ämpi. Se on myös tarkoin lähdeviit
tein varustettu.

Kirja alkaa katsauksella Messu
kylän historiaan, nimistöön ja  elin
keinorakenteeseen sekä jatkuu Suo
men, Tampereen ja  Messukylän työ
väenliikkeen syntymisellä. Yhdistys 
perustettiin maaliskuun 14. päivänä 
1902 Yli-Huikkaan talossa.

Yhdistyksessä osallistuttiin innol
la Forssan puoluekokouksen vai-

Seppo Tuovinen

THLiPKL UKILTA KANSALAISTEN h \ N \ \  \KM 
SATAVUOTIAS MKSSUKYLÄN ITÖVAKX YHDISTYS 
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Seppo Tuovinen: Tiilipruukilta 
kansalaisten kanavaksi. Satavuo
tias Messukylän Työväenyhdistys 
1902-2002. Tampereen Yliopisto
paino, Tampere 2002, 336 s.

misteluihin ohjelmatekstejä tutkien. 
“Punainen viiva” vedettiin eduskun
tavaaleissa 1907. Hyvin mielenkiin
toinen, ja  ehkä omaa aikaansa ku
vaava, on yhdistyksen jäsenen myl
läri Penna Paunun lyhyt elämänta
rina. Hän vaikutti kansanedustajana 
useita kausia vuosien 1907-20 väli
senä aikana.

Teoksessa on pitkin matkaa mo
nia pienimuotoisia vaikuttajien elä
mäntarinoita. Tekstissä on lisäksi 
runsaasti ja värikkäästi hyödynnet
ty henkilöhaastatteluja.

Työväentalo, iltamatoiminta, 
osuustoiminta ja  yhdistyksen sisäi
nen kehitys sekä vähäinen vaikutus 
Messukylän kunnalliselämässä ku
vaillaan eloisasti. Hyvin laaja ja  pe
rusteellinen käsittely vuosien 1917
18 dramaattisista tapahtumista yh
distyksen näkökulmasta tempaa kyl
lä lukijan mukaansa.

Yhdistystoiminta alkoi uudelleen 
tammikuussa 1919. Mielenkiintois
ta on havaita, että jo viisi vuotta si
sällissodasta, vuoden 1923 kunnal
lisvaaleissa, kunnanvaltuustoon tuli 
sosialidemokraateille ehdoton enem

mistö.
Lapuanliikkeen painostuksessa 

työväenyhdistys joutui talonsa osalta 
1930-luvun alussa erikoiseen tilan
teeseen. Talon tontin omisti porva
rillinen ampumayhdistys, joka vei 
vuokrakiistan niin tiukoille, että yh
distyksen oli purettava talonsa ton
tilta perustuksiaan myöten.

Vasta vuonna 1936 yhdistys sai 
talolleen hankituksi nykyisen tontin, 
ja  vihkiäisjuhliin päästiin syyskuus
sa 1939. Pian talosta tuli reserviläis
ten kokoontumispaikka, mistä mie
het lähtivät sinne jonnekin.

Vaikka teoksen näkökulma on 
Messukylän työväenyhdistyksessä, 
siitä saa selkeän kuvan myös laajem
min kunnan ja  osin Tampereen seu
dun sekä maankin kehityksestä. 
Messukylän itsenäisen kunnan taival 
loppui sotien jälkeen 1947, kun se 
liitettiin Tampereeseen.

Sosialidemokraattien kiistoissa 
1950-luvulla Tampere oli eräs 
voimakeskittymä. Teos antaa Mes
sukylän näkökulmasta mielenkiin
toista lisävalaistusta väliotsikon ku
vaamaan aiheeseen “Tamperelaiset 
puoluehajaannuksen pyörteissä”.

Viimeinen tekstikokonaisuus on 
nasevan kattavasti otsikoitu: “Yh
teiskunnallisesta radikalismista koi
vistolaiseen Suomeen”. Sitähän nä
mä viime vuosikymmenet ovat mer
kinneet.
TERO TUOMISTO 
HISTORIANTUTKIJA,
HELSINKI

Uskon sosiali
demokratiaan
Koen saavani parasta työnohjausta 
kirjailijoilta ja filosofeilta. Opin ja 
saan paljon myös läheisiltäni ja  ai
van tuntemattomilta pysäyttäjiltä 
Tammelantorilla, kirjoittaa Jukka 
Gustafsson kirjassaan.

Jukka Gustafssonin arvomaailman 
pilarit ovat kirjassa läsnä koko ajan 
-  tasa-arvo, yhteiskunnallinen oikeu-
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J u k k a
Gustafsson

Ihmisyys
haastaa
itsekkyyden

Gustafsson, Jukka: Ihmisyys 
haastaa itsekkyyden.
Pirkanmaan Sivistys ry. 
Jyväskylä 2002, 240 s.

denmukaisuus, suvaitsevaisuus ja 
toisen ihmisen huomioon ottaminen. 
Kirja on mielenkiintoinen ja  persoo
nallinen kuvaus vaikuttamisesta sekä 
taustavaikuttamisesta.

Kansanedustaja Jukka Gustafsson 
on toiminut pitkään eduskunnan si
vistysvaliokunnan varapuheenjohta
jana. Kirja on koulutuksesta ja  kult
tuurista kiinnostuneelle aikalaiselle 
antoisa elämys. En osannut kuvitel
la, miten pitkäjänteinen ja  monisyi
nen prosessi lainvalmistelu onkaan. 
Virkamiehet vastaavat valmistelus
ta, mutta poliitikon pitää sitoutua 
kulloiseenkin hankkeeseen. Jukka 
Gustafsson sitoutui mm. sapattiva- 
paaseen ja kansalliseen nosto-ohjel
maan. Nämä hankkeet on kuvattu to
si perusteellisesti kirjassa. Kirja on 
mielestäni hyvin kummallinen, jopa 
naiivi tämän päivän kansanedustajan 
puheenvuoro. On todella kaunista 
uskoa sinisilmäisesti ainutkertaiseen 
ihmisyyteen ja  yhteisöllisyyteen, 
vaikka ympärillämme tapahtuu kar
meita asioita.

Kirjoittajan mielestä vapaa sivis

tystyö on tärkeää työttömyyden hal
linnan kannalta. Työläisillä on oi
keus työhyvinvointiin. Yritysten on 
kannettava työntekijöistään yhteis
kunnallista vastuuta.

Kiija kuvaa kunnianhimoista po
liitikkoa, joka todella haluaisi uskoa 
aidosti arvoihinsa ja  ihanteisiinsa. 
Hän on kiinnostunut hyvin monipuo
lisesti maailmasta. Hän viihtyy niin 
jalkapallo-otteluissa, ammattiyhdis
tysliikkeen työelämäseminaareissa 
kuin yliopistojen tiedetapahtumissa. 
KIRSTI LUMI ALA 
KIRJASTONHOITAJA, 
TYÖVÄENLIIKKEEN 
KIRJASTO

Tuttua Kalevalaa. 
kiehtovina 
postikortteina
Kaikkihan me tunnemme vähintään
kin kouluvuosien ansiosta Kaleva
lan, jonka sammattilaisen räätälin 
lääkäriksi opiskellut poika Elias 
Lönnrot (1802-1884) sekä runoista 
kokosi että kirjaksi toimitti. Hän 
kiinnostui jo opiskeluaikanaan 1820- 
luvulla Turussa kansanrunoudesta. 
Turun ja  yliopiston palon jälkeen 
hän siirtyi Helsinkiin, missä valmis
tui keisarillisesta Aleksanterin yli
opistosta lääkäriksi 1832.

Kansanrunoutta Lönnrot ei het
keksikään hylännyt. Lääketieteen li
sensiaatin tutkintoon vaaditun väi- 
töskirjansakin hän teki suomalaisten 
maagisesta lääkintätaidosta; mahtai
siko vastaava opinnäyte onnistua ny
kypäivänä. Eurooppalaisen roman
tiikan hengessä väikkyi tuona aika
na monellakin mielessä ajatus suo
malaisten myyttisestä, suuresta men
neisyydestä, joka olisi mahdollista 
saada kootuksi talteen suullisen pe
rinteen eli kansanrunouden tallenta
mien jäänteiden avulla. Elias Lönn
rot teki vuosien 1828-44 kuluessa 
kaikkiaan 11 runonkeruumatkaa. Ne 
suuntautuivat Vienaan ja  Suomen 
Kaijalaan, missä hän kokosi runon-

Orvo Bogdanoff. Toim. Eeva- 
Liisa Kinnunen: Päivät soisin 
soitettavan. Kalevala-postikortti- 
kirja. Ajatus Kirjat, Jyväskylä 
2002, 128 s.

laulajilta valtavan määrän kansan
runoja. Lönnrot muokkasi keräämis
tään runoista määrätietoisesti kerto
van kokonaisuuden. Ns. vanha Ka
levala julkaistiin 1835 ja  sen uudis
tettu laitos eli nykyisin käytössä ole
va Kalevalamme ilmestyi 1849. Li
säksi lyyrisiä runoja sisältänyt Kan
teletar julkaistiin kolmena erillisenä 
kiijana vuosien 1840-41 kuluessa.

Kalevalassa suomalaiset saivat it
selleen komean menneisyyden, jota 
kannatti esitellä. Se nousi nopeasti 
suomalaisuuden symboliksi ja  moni
en taiteilijoiden innoituksen lähteek
si. Ja kyllähän noissa runoissa tun
tuu olevan paljon suomalaiseen kan
sanluonteeseen kuuluvaa, jotain pe
rin tuttua. Monipuolinen ja  uuttera 
postikorttien historian tutkija Orvo 
Bogdanoff on koonnut kiijan muo
toon suuren joukon Kalevala-aihei- 
sia postikortteja. Aistikkaasti taitet
tu kirja kertoo kuvakorttien avulla 
useistakin runoelman keskeisistä 
teemoista, dramaattisista tapahtuma
ketjuista sekä henkilöistä. Erityisesti 
kirja kertoo kuitenkin niistä taiteili
joista, jotka ovat eri aikoina muo
vanneet runoelmien sisältöä kuva- 
aiheiksi. Bogdanoffin tekstit ja  ke
räämät tiedot sekä eri lähdeteoksiin
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pohjautuvat yksityiskohdat on toi
mittanut yhtenäiseen asuun Kaleva
lan ja  kansanrunouden tutkija, filo
sofian lisensiaatti Eeva-Liisa Kinnu
nen.

Meille, jotka olemme sittenkin vä
hemmän järjestelmällisesti paneutu
neet kuvakorttien historiaan, on var
sin hyödyllinen teoksen alussa ole
va tiivis katsaus sekä postikortin et
tä erityisesti suomalaisen postikor
tin historiaan. Postikorttien eräänlai
sina ensiasteina voidaan pitää peli
kortteja, joita on käytetty jo  lähes 
pari tuhatta vuotta sitten. Varsinai
set postikortit ilmaantuivat Euroop
paan 1860-luvulla ja Suomeen 1870- 
luvun alussa. Teoksessa nostetaan 
kiintoisalla tavalla esille ajallinen 
rinnastus. Postikortin synty ilmiönä 
ajoittui samoille vuosikymmenille 
kuin nouseva suomalainen kansallis
tunne.

Vanhimpana suomalaisena posti- 
korttitaiteilijana pidetään Sigfrid 
August Keinästä (1841-1914). Hä
nen korttejaan on kirjassa useita, 
mm. Kanteletar-aiheisia, Joukahai
sesta, Kullervosta, Ainosta, Ilmari
sesta jne. Kirjan moniin kuviin an
tavat lisäksi aivan erityisen ulottu
vuutensa lähetetyissä postikorteissa 
näkyvät kirjoitukset. Meille on ken
ties vahvimman kuvan tai mieliku
van Kalevalan maailmasta jättänyt 
omilla vahvoilla töillään Akseli Gal- 
len-Kallela (1865-1931). Hänen 
töistään on teoksessa esimerkkinä 
mm. kaksi korttia kuulusta Aino-ta- 
rusta. Lukuisat muutkin taiteilijat 
muotoilivat Kalevalan tai Lönnrotin 
aihepiiristä postikortteja. Näitä oli
vat kirjan mukaan mm. Emanuel Ar
vid Liljelund (1844-99), Alexander 
Federley (1864-1932),Väinö Saukko 
(1893-1952), Carl Albert Jahn 
(1844-1912) ja  tietenkin Martta 
Wendelin (1893-1986). Kirjan lu
kuisat värikkäät kuvakortit palautta
vat herkästi mieleen monenlaisia 
lapsuuden ja  kouluvuosien tuntoja. 
Oman kokonaisuutensa kirjassa 
muodostavat monet runonlaulajat ja 
heistä tehdyt kuva- tai valokuvakor-

tit. Kansanrunojakin on hyödynnet
ty korttiaiheina. Kalevala-aineksia 
on myös kautta aikojen käytetty mai
nonnan ja  propagandankin välinei
nä. Samaa aihepiiriä on nähty myös 
tulitikkulaatikoissa, karamellien 
käärepapereissa, rintamerkeissä, lii
ketunnuksissa jne. Kaikista on hyviä 
esimerkkejä.

Kalevalaa on hyödynnetty eri ta
voin politiikassakin. Reino Lahdel
ma laati 1940-luvulla kymmenen 
kortin sarjan sosialidemokraattisel
le nuorisoliitolle. Yhdessä esimerk
kikuvassa Väinämöinen on suora
selkäinen nuorukainen, joka ei sor
ru osakemiljonäärin houkutuksiin. 
Kalevalasta irtoaa edelleenkin aihei
ta kirjan esimerkkien mukaan myös 
oman aikamme taiteilijoille, kuten 
esim. Pirkko Vahterolle, Osmo 
Omenamäelle, Auvo Taival vuolle 
(veikeä Hippo-sarja!) ja  Mika Lau- 
nikselle. Yleisradiokin mainosti 
1980-luvun komeata Rauta-aikaa 
valokuvakorteilla - ehkä pitäisi taas 
ottaa ja  katsella tuo sarja nauhalta. 
Orvo Bogdanoffin ja  Eeva-Liisa 
Kinnusen kirja tarjoaa kokonaisuu
dessaan tiiviin hallitun ja  värikkään 
läpileikkauksen Kalevala-aiheeseen 
postikorttien muodossa. Samalla se 
tarjoaa lukijalleen perusainekset 
yleisemminkin postikorttien kulttuu
rihistorian ymmärtämiseen.
TERO TUOMISTO  
TUTKIJA, HELSINKI

Made in? 
Varmuudella joku 
jossain.
Alkuperämaa tuntematon on moni
ulotteinen kertomus Brilliant Foot- 
wear Corporationin kenkätehtaasta, 
joka sijaitsee Vietnamissa Ho Chi 
Minhin laitakaupungilla. Kirjassa 
pureudutaan maapalloistumisen 
myötä kärjistyneisiin ongelmiin -  
tuotteiden alkuperän katoamiseen,

halpatuotannon työoloihin ja  ihmis
oikeusrikkomuksiin. Naomi Kleinin 
kirja No Logo vavahdutti taannoin 
tarkkailemaan tunnettujen merkkien, 
kuten Niken, Adidaksen ja  Reebokin 
tuotanto-oloja. Alkuperämaa tunte
maton tuo ongelman markettien "nii
den vähän halvempien mustien ken
kien" kuluttajille. Kirja ei moralisoi 
mutta osoittaa. Reilun kaupan ja  yri
tysten sosiaalisen vastuun velvolli
suus on kaikilla, niin kauppiailla, si- 
säänostajilla kuin kuluttajillakin. 
Kirjan teksti on Elina Grundströmin 
käsialaa ja  kuvat Yrjö Tuunasen va
lokuvataidetta.

Kirjassa suurten globaalien ongel
mien esiin nostamisen tapa on kul
jettaa erillisiä kertomuksia pienistä 
ihmisistä. Kaikkia yhdistää kenkä
tehdas. Ajoittain kirjan subjektien 
elämät linkittyvät toisiinsa, toisaal
ta lähtökohdat ja  tulevaisuudet ovat 
totaalisen erilaiset. Kirjan tyylilaji 
on sukua elokuvissa viime vuosina 
yleistyneelle ilmaisulle, eräänlaiselle 
episodielokuvalle, joista tyylipuh- 
taimpina tunnetaan Short cuts ja  
Magnolia. Kirjan rooleissa ovat tai
wanilainen yrittäjä, suomalainen 
myyntiedustaja, taivvanilainen nais- 
työnjohtaja ja  vietnamilaiset kenkä
tehtaan työläiset. Tee-se-itse-mies 
tehtailija Jimmy Lee haluaa Kiinan 
keisariksi, kolmekymppinen Sari 
Pirttinen on kaupallisen alan kosmo
poliitti ja  elämysmatkailija, Angela 
Chan on Vietnamin tehtaan paikal
lisjohtaja, nainen ja ainoa laatuaan. 
Tehtaan kaksituhatpäisen naistyö- 
väen mielenmaisemaa kirja tapailee 
19-vuotiaan Nguyen Thi Hoanja 32- 
vuotiaan Huongin kautta. Maalais
tyttö Hoa on tullut tehtaalle vuosi sit
ten. Huongin ura tehtaan tuotanto
prosessissa ja  myrkyllisten kemikaa
lien parissa on jo pidempi. Työpro
sessin tolueeninkatkuinen kuvaus 
pistää miettimään tehtaan varjopuo
lia. Toisaalta taas tehtaan valossa 
elämä on nuorille naisille sittenkin 
helpompaa kuin maaseudulla. Tut
tu dilemma suomalaisten naisten 
palkkatyöläistymisen historiasta.
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Elina Grundström, teksti & Yrjö 
Tuunanen, kuvat: Alkuperämaa 
tuntematon. Tammi 2002, 103 s.

Kaikki kirjan henkilöt ovat ihmisiä 
saman tuotantoketjun osana. Heitä 
yhdistävät K-kengät. Kirjoittaja 
osoittaa oivaltavasti vaihtuvien sub
jektien kautta paremman elämän ha
kemisen tapoja, pakkoja ja  niihin 
kytkeytyviä onnistumisia ja  uhrauk
sia. Tuntemattomassa alkuperämaas
sa tehdään ihan oikeaa työtä.

Muuttuvien subjektien lisäksi kir
ja  tuo esiin ajan -  historian ja  ny
kyisyyden -  paradoksaalisuuden. 
Elina Grundström kirjoittaa: "Kun 
jokin köyhistä köyhin maa pääsee 
teollistumisen alkumetreille, ensim
mäisenä tulee tekstiiliteollisuus ja 
pian sen perässä jalkineet." Kuulos
taa tutulta. "Olemme tehneet monta 
viikkoa viittä tai kuutta tuntia ylitöi
tä." Huong on väsynyt mutta kiitol
linen. Hänen mielestään Jimmy on 
hieno ihminen. Hyväntekijä. "Jimmy 
pitää meitä työssä vakinaisesti, vaik
ka kenkäala on sesonkiluonteista." 
Bingo! Sama nöyrä ja  kiltti meno 
kuin Suomen teollistuessa 100 vuot
ta sitten. Ammattityövoimasta pide
tään kiinni, mutta ammatin arvostus
ta ei palkita korkealla palkalla. 
Grundström kuljettaa tekstiä edel
leen: “Työntekijöille ei makseta sun
nuntaityöstä korotettua palkkaa, ku
ten laki määrää." Jälleen bingo! Tut
tuja työelämän käytäntöjä suomalai
sen palkkatyöyhteiskunnan rakentu
misesta maailmansotien väliseltä

ajalta. Työaikalaki toki säädettiin 
Suomessa 1917 ja  sen osana ylityö
korvaukset, mutta työpaikan arjessa 
niiden noudattaminen oli vähän niin 
ja  näin -  erityisesti naisvaltaisessa 
teollisuudessa. Entäpä ansiotaso? 
Kenkäalan sesonkiaikana, kun yli
työtä on paljon, Hoan kuukausipalk
ka nousee 63 euroon. Silloin kun töi
tä ei tehdä yötä päivää, Hoan palk
ka jää 38-45 euroon. “Näillä palkoil
la ei elätetä perhettä kaupungissa. 
Palkka riittää niin kauan kuin ei ole 
perhettä.” Jälleen tuttua. Matalaa 
paikkaaja ansioiden vaihtelua ja  sitä 
kautta elämän suunnittelun epävar
muutta. Mitäpä sitten pitäisi ajatel
la tehtaan portilla tehtävästä ruu
miintarkastuksesta tai työpäivän 
aloittavasta ryhmänjohtajien saar
nasta? Saamassa luetellaan eilen teh
dyt virheet. Niitä ei saa enää sattua, 
sillä tehokkuus kärsii. Kaikkiaan 
kovin patemalistista menoa, joka 
edellyttää työtahdin kiristämistä, 
kuuliaisuutta, kunnioitusta ja  yh
tiöön sitoutumista. Yllättävän tuttua 
taas. Tulee mieleen, josko aasialai
set ovat sittenkin oikeassa. Onko 
aika toistuvaa eikä lineaarista? 
ANU SUORANTA 
TUTKIJA, HELSINKI

Politiikan piilo
kuvat kertovat 
sukupolven 
vaihdoksesta
Suvi-Anne Siimes on julkaissut kir
jan nimeltä Politiikan piilokuvat. Se 
on harvinaisen yksilöllinen kuvaus 
tekijänsä poliittisista asenteista ja 
ajattelusta, hiukan tekemisistäkin. 
Kieli on kirkasta; lukeminen käy ke
peästi kuin tanssien. Vanhemman
kin väen kannattaa tutustua siihen, 
millainen on nykyajan poliitikko. 
Hämmästelyn, vieläpä päivittelyn 
aiheita ei tule puuttumaan.

Vasemmistoliiton tarmokkaan pu
heenjohtajan kuva politiikasta on hy-

Suvi-Anne Siimes: Politiikan 
piilokuvat. Otava, Helsinki 2002, 
238 s.

vin erilainen kuin vanhan työväen
liikkeen, johon Siimeksellä ei näytä 
olevan minkäänlaista henkistä sidet
tä. Työväenliikkeen kollektiivisuu
den sijasta hän arvostaa individua
lismia. Kansanliikkeen sijasta hän 
arvostaa kansalaisten liikkeitä, Koi- 
järveä ja  vastaavia. On tyypillistä, 
ettei sana sosialismi taida esiintyä 
kirjassa kertaakaan.

Politiikka, johon hän joutui Poh
jan pitäjässä sattuman kautta, siilau
tuu kirjan sivuille hänen yksilöllisinä 
kokemuksinaan. Muuan johdonmu
kainen piirre on jatkuva jankutus 
miesten todellista tai kuviteltua hyvä 
veli -valtaa vastaan. Naisten verkos
tot ovat sen sijaan mitä suositelta
vimpia.

Suvi-Anne Siimekselle politiikka 
onkin ennen kaikkea elämyksiä ja 
ihmissuhteita. Parasta se oli Pohjas
sa, koska siellä oli hauskaa, viih
teellisiä vappumarsseja ja  rock-hen- 
kisiä tanssiaisia ja kaikkea. “Sen si
jaan maamme poliittinen lähihistoria 
alkoi kiinnostaa minua enemmän 
vasta sen jälkeen, kun olin ollut jo 
muutaman vuoden ministeri", hän 
kirjoittaa.

Niinpä Kekkonenkin on hänelle 
yksivärinen Dracula-hahmo vielä
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korkeammassa potenssissa kuin niil
le leskisläisille, jotka eivät kyenneet 
nousemaan taisteluhaudoistaan sil
loinkaan, kun se nousi, joka heidät 
niihin oli johtanut. Koko kuusikym
men- ja  seitsenkymmenluku politii
kassa piirtyy Siimeksen kynällä Sor
musten herran pimeäksi luolastoksi, 
jossa epätodelliset, mutta hirveät 
hahmot väijyvät toisiaan ja  käyvät 
julmia sotia. (Samainen kirja tulee 
pariin kolmeen otteeseen mainituk
sikin ilmeisenä lempilukemistona.) 
Ja kuitenkin: noilla vuosikymmenil
lä pidettiin Suomi pystyssä kansain
välisen kommunismin ankarankin 
paineen alla ja  rakennettiin suoma
lainen kansankoti! Sillä ei ole mitään 
merkitystä.

Vaikka moinen historiattomuus 
johtavalla poliitikolla säpsähdyttää- 
kin ne ajat läpi elänyttä, se on silti 
psykologisesti ymmärrettävää. Kyp- 
symätön koulutyttö Suvi-Anne sai 
“tietonsa" yhteiskunnasta epäpoliit
tisesta kodista, Uudesta Suomesta ja 
porvarista vasta koulusta -  ei ihme 
jos kuva muodostui tuollaiseksi. 
Hämmästyttävää on se, ettei vasem
mistopuolueen puheenjohtajalla ole 
ollut aikaa tai kiinnostusta hankkia 
tietoa lähihistoriasta korjaamaan 
kouluikäisen infantiileja kuvitelmia.

Aika on kirjasta päätellen tarvittu 
oman itsensä tarkasteluun ulkonäös
tä sisäisiin näkymiin -  elämyksiin. 
Näistä ylivoimaisesti hurmaavin on 
meno herrojen kanssa ei toki mar
jaan, vaan hirvimetsälle. Kuinka nuo 
herrat valppaina väijyvätkään, kuin
ka luonto tuoksuu ja loistaa väreis
sään, kuinka hirven askeleet lähes
tyvät, kuinka aseet paukkuvat! Huu- 
maavaa, herrojen jahtiseuraa ei voi
ta mikään.

Kirjassa ei ole porvareista pahaa 
sanaa, ei halkaistuakaan, mutta tär
kein asia on silti kohdallaan: vaikka 
ihailtavia ovat saattaneet olla men
neiden sukupolvien sosialidemok
raatit, nykyiset ovat epäilyttäviä, 
luotaantyöntäviä. Tällaista
keskinäistä kyräilyähän se vasem
mistopuolueiden yhteistyö on ollut

kautta aikojen.
Yllytän lukemaan kirjan. Ei siinä 

aatteista ole mitään, mutta vaatteis
ta, naisten vaatteista sitäkin enem
män. Se ärsyttää, herättää ajatuksia 
-  ja  viekoittelee lukemaan loppuun 
asti. Se esittelee uudenlaisen vasem
mistopoliitikon tyypin. Eivät siihen 
kaikki poliittiset kirjat kykene. 
KALEVI SORSA 
KIRJAILIJA

Verlan historiikki
Turun yliopiston historian laitoksel
la on viime vuonna tarkastettu kult
tuurihistorian alueeseen lukeutuva 
Inkeri Ahveniston lisensiaattityö 
“Elävä kylä ja idylli. Verlan tehdas- 
kylän moniääninen menneisyys”. 
Tämä työ on monellakin tapaa uraa
uurtava ja  mielenkiintoinen tutki
mus. Siinä käsitellään aikaisemmin 
varsin vähän tutkittua Verlan tehdas- 
kylää “uusiin historioihin” kuuluval
la mikrohistoriallisella tutkimusta
valla ja menetelmillä, mikä antaa 
kieltämättä Verlan tehdaskyIästä ai
van uudenlaisen ja  monimuotoisen 
kuvan. Tähän asti lähinnä tiedotus
välineiden ja  myös Verlan tehdas
museon antama idyllinen kuva lähes 
täydellisestä tehdasyhdyskunnasta 
saa Inkeri Ahveniston tutkimustyön 
seurauksena aivan uusia sisältöjä sa
malla, kun monet lähinnä luuloon ja 
uskomuksiin perustuvat käsitykset 
saavat väistyä.

Työn kohteena on varsinaista Ver
lan tehdasta laajempi alue, tehdas- 
kylä, lähtökohtana mikrohistorialli- 
nen tutkimus, missä mittakaava pie
nennetään hyvinkin suppeaan tutki
muskohteeseen, joka sitten käydään 
hyvin yksityiskohtaisesti läpi. Näin 
saadaan esiin asioita ja  vuorovaiku
tussuhteita, joiden olemassaoloa ei 
ehkä muutoin huomattaisi lainkaan. 
Inkeri Ahveniston tutkimuksen var
sin perusteellisella ja  laajalla mikro
historiaa esittelevällä osalla lisensi
aattityön alussa on varsin paljon an
nettavaa. Se tuo esille tutkimustyön

peruslähtökohtien myötä esille mah
dollisuuksia ja  ominaisuuksia, jotka 
lukijan on hyvä tuntea tutkimukseen 
perehtyessään. Ahvenista tuo esiin 
myös mikrohistoriaan liittyvän 
ongelman sen tutkimustulosten 
yleistettävyyden puutteen osalta sa
malla, kun hän toisaalta korostaa 
mikrohistorian tarjoamia mahdolli
suuksia tarkastella kohdetta uusista 
näkökulmista eri tasoilla. Varsin 
suuri merkitys tutkimuksessa on 
suullisella muistitiedolla, koska pe
rinteinen kirjallinen primaariaineisto 
tutkimuskohteen osalta on vähäistä 
ja  hankalasti löydettävissä. Arkisto
materiaalin osalta UPM-Kymmenen 
arkiston yhteydessä oleva Verlan 
tehtaan arkisto on tutkimuksen histo
riallisen rungon osalta pääaineistoa.

Inkeri Ahvenista käsittelee Verlan 
tehdasta, sen toimintaa ja  työnteki
jöitä sekä kyläyhteisöä erittäin yk
sityiskohtaisesti, mutta samalla mie
lenkiintoisella, kertovalla tavalla. 
Tätä edeltää alueen ja  sen asutuksen 
historian perusteellinen kuvaus, jos
sa on mukana vahva taloushistorial- 
linen näkökulma. Tutkimuksen his- 
toriaosa etenee kronologisesti py
sähtyen tarkastelemaan eräitä kes
keisiä henkilöitä ja  aikakausia pai
koitellen hyvinkin perusteellisesti. 
Vastaavasti tehtaan tuotantotapaa, 
työväen asuinoloja ja  useita muita 
alueita käydään läpi erittäin tarkas
ti. Museoammattilaisen näkökul
masta Inkeri Ahveniston työn mer
kitys korostuu tämän yksityiskohtai
sen tiedon tuottajana entisestään sen 
lähestyessä museaalisen dokumen
tointityön tavoitteita.

Verlan tehdaskylää käsitellään 
työssä samanaikaisesti kuvaillen ja 
analysoiden. Saatuja tuloksia verra
taan myös muihin tehdasyhdyskun- 
tiin ja  niitä käsitelleisiin tutkimuk
siin varsin ansiokkaasti. Tutkija kä
sittelee mm. Verlassa harjoitettua 
patemaalista huoltotyötä, mitä voi
daan pitää maaseudun tehdasyhdys- 
kunnille luonteenomaisena. Verlan 
osalta sitä ylistettiin 1970-luvulle as
ti kritiikittömästi kliseitä viljellen,
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mutta Inkeri Ahvenisto onnistuu tuo
maan esiin myös patemaalista järjes
telmää vastaan esitetyn kritiikin, sii
hen liittyvän epätasa-arvon ja puut
teiden olemassaolon. Tähän liittyy 
myös esimerkiksi 4. luvussa “Pat
ruunan aika 1882-1908” vallitsevien 
Verlaan yhdistettyjen mielikuvien 
kyseenalaistaminen. Ahvenisto kir
joittaa mm. seuraavasti: “Vähitellen 
on patruunan ajasta tullut liki mys
tinen, museon ja  tiedotusvälineiden 
historiakäsityksen dominoima vaihe 
Verlan historiassa, jossa tosi ja  taru 
sekoittuvat toisiinsa.”

Tutkimuksen 5. luku käsittelee 
työväestöä ja työväenliikettä Verlan 
tehdaskylässä romuttaen käsityksen 
Verlasta jonkinlaisena poikkeuksena 
suomalaisten teollisuuspaikkakunti
en joukossa. Voimakkaasti aiemmin 
korostettu näkemys Verlasta niin po
liittisen kuin ammatillisenkin työvä
enliikkeen ulottumattomissa toimi
neesta idyllisestä saarekkeesta osoi
tetaan ainakin osittain perättömäk
si. Vaikka Verlaan vuonna 1905 ensi 
kerran perustettu työväenyhdistys 
lopettikin toimintansa jo  1911, ei 
Verlan työväestön poliittinen aktii
visuus poikennut valtakunnallisesti 
tarkasteltuna olennaisesti muista sa
mantyyppisistä suomalaispaikka- 
kunnista. Itse asiassa Verlan tehdas- 
kylän asukasmäärään suhteutettuna 
esimerkiksi vuoden 1918 tapahtu
miin osallistui Ahveniston mukaan 
varsin suuri joukko punakaartilaisia. 
Lisäksi hän tuo esiin seuraavassa 
“Suuryhtiön aika” -luvussa myös 
paikallisen työväestön ajoittain var
sin voimakkaana esiintyneen tietoi
suuden omasta yhteiskunnallisesta 
asemastaan ja toisaalta pyrkimyksen 
itsenäiseen poliittiseen ja  ammatilli
seen toimintaan.

Tarkastellessaan ihmisten sosiaa
lista elämää Ahvenisto paneutuu var
sin voimakkaasti myös selvittämään 
yhteisön sisäistä hierarkiaa sekä nai
sen asemaa Verlan tehdaskylässä, 
jossa patriarkaalisuus on ollut erit
täin näkyvää miehen ollessa selke
ästi “perheen pää”. Vastaavasti myös

työtehtävät ovat olleet voimakkaas
ti sukupuolisidonnaisia. Oma erityi
nen osa tehdaskylää käsitelleessä lu
vussa on verlalaisuuden ja  Verlan 
alueellisen kokonaisuuden määritte
ly, sillä selkeitä alueellisia rajoja 
Verlaan liittyen ei ole vaan ver- 
laisuuskäsitteeseen ja  tarkoitettuun 
alueeseen liittyi olennaisesti tehtaa- 
laisuus, joka saattoi yltää lähikyliin 
asti.

Kaiken kaikkiaan Inkeri Ahve
niston lisensiaattityö on merkittävä 
lisä paitsi Verlan historian syven
tämisessä ja  joidenkin virheellisten 
mielikuvien korjaamisessa myös 
suomalaisen teollisuuspaikkakuntiin 
kohdistuvan tutkimuksen kehittäjä
nä. Toteutettu mikrohistoriallinen 
tutkimustapa osoittautuu Verlan ta
paisessa kohteessa erittäin hedelmäl
liseksi niin uuden tiedon tuottajana 
kuin näkökulmien avartajana. Toi
saalta tämä aiheuttaa myös ainoan 
todellisen ongelman tutkimuksen 
ymmärrettävyydessä, sillä monet 
asiat rakentuvat useiden eri lukujen 
erilaisten näkökulmien yhdistelmä
nä, minkä seurauksena yhteen osa- 
alueeseen paneutuminen jonkin 
määrätyn luvun kautta ei tuota vält
tämättä oikeaa kuvaa asiasta, vaan 
sen saavuttamiseksi koko tutkimus 
on käytävä perusteellisesti läpi. Tut
kimus on kuitenkin kirjoitettu niin 
elävällä ja mielenkiintoisella taval
la, ettei se liene asiasta kiinnostu
neille ongelma!
PONTUS BLOMSTER 
JOHTAJA, 
TYÖVÄEN KESKUSMUSEO, 
TAMPERE

Inkeri Ahvenisto: “Elävä kylä ja 
idylli. Verlan tehdaskylän 
moniääninen menneisyys”. 
Lisensiaatintyö, Turun yliopisto 
2002, Kulttuurihistoria., 347, [6] 
lehteä.

Ajankohta 2002 - 
poliittisen 
historian 
vuosikirja
Ajankohta on Turun yliopiston ja 
Helsingin yliopiston yhteinen poliit
tisen historian vuosikirja. Pro gradu 
-töiden parhaimmistoon ja  tekeillä 
oleviin väitöskirjoihin perustuva ar
tikkelikokoelma pyrkii antamaan lu
kijalle kuvan siitä, mitä yliopistolli
nen poliittisen historian tutkimus on 
juuri nyt. Teoksesta löytyykin sekä 
perinteistä valtiollisen ylätason po
liittista historiaa että aivan tuoreita, 
osin hyvinkin yllättäviä näkökulmia 
yhteiskunnalliseen menneisyyteem
me. Kirjan sivuilla risteilee laaja kir
jo historian hahmoja Mannerheimin 
palvelijattaresta Hitleriin ja  Olavi 
Paavolaisesta Taija Haloseen, ja  tee
mat ulottuvat antikommunismista 
työläisnaisiin ja  venäläisten omi
tuisuudesta saksalaisten herkkähi- 
piäisyyteen. Menneisyyden tarkaste
lun lisäksi Ajankohta pyrkii otta
maan kantaa myös sellaisiin nyky
hetken ja  akateemisen maailman ky
symyksiin, jotka ovat historiantut
kijalle polttavia. Onko pätkätöillä, 
tulosvastuuajattelulla ja  rahoituskil- 
pailuttamisella mitään tekemistä va
paan tieteenharjoittamisen kanssa, ja 
ovatko koulutus ja  sivistys sitten
kään yksi ja  sama asia?

Tuoreista valtiotieteiden maiste
reista Mira Kylli kirjoittaa suoma
laisten palvelijatarten yhteiskunnal
lisista kokemuksista 1800-ja  1900- 
luvun taitteessa, Elina Ranta puoles
taan analysoi Hertta ja  Otto Wille 
Kuusisen moniulotteista isä-tytär- 
suhdetta ja  Erkka Mattinen tarkaste
lee poliittista kulttuuria selittävänä 
tekijänä poliittisen järjestelmän taka
na. Päivi Männikkö luo katsauksen 
Schleswig-Holsteinin osavaltion Itä- 
merenpolitiikkaan vuosina 1988
1995, Hanna Tama taas arvioi Lega 
Nord -puolueen etelä- ja pohjoisita- 
lialaisia koskevissa kuvissa aikavä-
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Iillä 1979-2001 tapahtunutta kehitys
tä ja  Karoliina Vuopala valaisee 
“Suomen Aseveljien Työjärjestö / 
Vapaus Isänmaa Aseveljeys“ -orga
nisaation toimintaa sotavuosina. Sa
mi Outinen esittelee vuoden 1969 
puoluelain syntyä puolueiden omi
en pyrkimysten näkökulmasta ja An- 
na-Kaisa Rytky luo kuvan Afrikas
ta mikrorahoitusympäristönä.

Tutkijoista Ilari Lindroos ja  Mark
ku Jokisipilä esittävät yhteis-artikke- 
lissaan kriittisen arvion suomalaisen 
koulutusjärjestelmän sisällä viimei
sen kymmenen vuoden kuluessa ta
pahtuneista muutoksista, Kirsi Mäki 
taas tarkastelee Hämeenlinnan kes
kusvankilassa toisen maailmansodan 
aikana istuneita poliittisia naisvan
keja ja  Petri Hakkarainen kertoo sak
salaisten suhteesta omaan mennei
syyteensä toisen maailmansodan jäl
keen. Lauri Paltemaa pohtii Aasian 
historian länsimaiselle kirjoittajalle 
asettamia haasteita, Erkki Maasalo 
valottaa ulkoministeri Henrik Ram- 
sayn toimintaa vuonna 1944 ja  Jark
ko Vesikansa hahmottelee Isossa- 
Britanniassa suomalaisesta kommu
nismista vallinneita käsityksiä vuo
sina 1947-1956. Kirjan alussa myös 
poliittisen historian professorit Jor
ma Kalela ja  Seppo Hentilä pääse
vät esittämään näkemyksensä poliit
tisen historian tieteenalan tämänhet
kisistä näkymistä ja  haasteista. 
MARKKU JOKISIPILÄ 
POLIITTISEN HISTORIAN 
ASSISTENTTI, TURUN  
YLIOPISTO

Ajankohta : poliittisen historian 
vuosikirja 2002, toim. Markku 
Jokisipilä. Turku : Helsingin ja  
Turun Yliopistot 2002, 309 s.

Voimakas 
työväenhistoria

Käsillä olevan teoksen ensimmäiset 
saatesanat lausuttiin Lieksan Työ
väenyhdistyksen 100-vuotisjuhlien 
kuluessa, kun entinen kansanedusta
ja ja  maaherra Uki Voutilainen esit
ti, että Lieksan työväestön vaiheet 
olisi tallennettava “niiltä osin kuin se 
on enää mahdollista”. Hänellä oli 
kirjoittajakin katsottuna, teoksen te
kijä Unto Palokas. Hanke oli saanut 
välittömästi tuulta alleen, ja parhaak
si hankkeen toteuttajaksi oli katsot
tu Lieksan Sosialidemokraattinen 
Kunnal 1 isj ärj estö.

Palokas oli välittömästi suostunut 
vaativaan hankkeeseen, ja  materiaa
lin keruu sekä kirjoitustyö oli käyn
nistynyt vielä saman vuoden syys
kesällä. Teoksen esipuhe oli jo 8-9 
kuukauden kuluttua huhtikuussa 
2002 valmis päivättäväksi. Teos val
mistui siis harvinaislaatuisen nope
asti. Liikkeellelähtö tapahtui asioi
den tuntemisen näkökulmasta len
nossa, sillä Palokas oli jo tätä ennen 
tehnyt neljä teosta Lieksan mennei
syydestä ja  työläisten vaiheista. Niin 
ikään hänen teoksensa Variksen lau
lu - kadonneen kylän tarinat oli 
vuonna 1998 palkittu parhaana työ
väentutkimuksena. Palokkaan vah
vuuksiin teosta tehdessään on eittä
mättä kuulunut myös se, että hän on 
ollut merkittävä paikallinen vaikut
taja, mm. kunnallistoimikunnan jä
sen jo 1970-luvun alkupuolella. Eli 
kirjoittaja tuntee aiheensa sisältä 
päin usean vuosikymmenen ajalta.

Teos on pielisjärveläisen ja  liek
salaisen sosialidemokraattisen työ
väenliikkeen kuvaus liikkeen alusta 
tähän päivään. Varsinaisena tutki
muskohteena on nykyisen Lieksan 
alueella toimineet työväenyhdistyk
set, erityisesti vielä erossa olevat, 
mutta myös jo  tehtävänsä lopetta
neet. Tarkemman tutkimuksen koh
teena on ollut kunnallisjärjestö mu
kaan lukien kymmenen yhdistystä.

Kirjoittaja määrittelee itse

Unto Palokas: Voimakas kansan
liike. Lieksan sosialidemokraatit 
100 vuotta. Julkaisija: Lieksan 
sosialidemokraattinen kunnallis
järjestö r.y. Pieksämäki 2002.
213 sivua.

teostaan tekstissä (s. 73): “Tämä kir
ja ei ole tarkoitettukaan kaiken kat
tavaksi historiantutkimukseksi, tämä 
on vapaamuotoinen kertomus oman 
paikkakuntamme työväenliikkeen 
vaiheista ja  sen vaikutuksista koti
seutumme kehitykseen sekä köy- 
hemmän väestönosan elinehtojen 
kohentumiseen”. Teoksen pohjan on 
“lukemattoman monet keskustelut 
eri henkilöiden kanssa sekä varsinai
set haastattelut” . Vaikuttavana on 
myös ollut “omat kokemukset työ
läisenä ja  heidän edustajanaan erilai
sissa luottamustehtävissä”. Kirjoitta
ja tituleeraa teostaan vähättelevästi 
“tavallisen kansanmiehen kertomuk
seksi”.

Palokkaan tehtävä on ollut vaati
va, sillä vanhinta tutkimusmateriaa
lia on runsaasti kadonnut ja  tuhou
tunut. Kirjoittajan ratkaisu on ollut, 
että hän on laatinut teoksen, joka sa
malla kun on historiateos, on myös 
keskustelukirja ja  aatteellinen “uni
lukkari” tämän päivän lukijoille. 
Teoksen sivuilla liikutaan ajassa 
niin, että otetaan kantaa myös nykyi
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siin ongelmiin ja yhteiskunnalliseen 
todellisuuteen. Menneisyys vertau
tuu nykyisyyteen. Kiijoittaja saattaa 
kysyä, onko demokraattinen järjes
telmämme vaarassa tai arvioida ta
loudellisissa vaikeuksissa olevan 
Lieksan kunnallishallintoa. Teokses
sa on myös selvä aluepoliittinen 
näkökulma.

Kirjoittaja sanoo katsovansa men
neitä tapahtumia köyhän palkollisen 
näkökulmasta. Muun muassa Kansa
laissodan syiden ja  logiikan osalta 
Palokas korostaa punaisten ja  val
koisen puutteellista tietoa todellisista 
tapahtumista. Se selittää monia kent
tätason ratkaisuja. Palokkaan ha
vaintoihin kuuluu myös se, että van
hoissa pöytäkirjoissa on vähän var
sinaisesti poliittista. Sen sijaan ne 
voivat kuvata lähiympäristöä ja  toi
mintaa hyvinkin tarkasti. Muun mu
assa Pankakosken ty:n nuoriso-osas
ton “iltamapöytäkirjat” eli “nurkka- 
pöytäkirjat” ollevat parasta lähde
materiaalia työväenliikkeen oman 
viihteen ja kulttuurin harrastuksen 
tutkimuksen kannalta.

Palokas kirjoittaa osallistuvaa his
toriankirjoitusta: on kantaaottava, 
kriittinen istuvalle hallitukselle ja 
työväenliikkeen linjalle. Mutta hän 
ei vain kritikoi, vaan hänellä on 
myös parannusehdotuksia. Kirjoitta
jalla on sisällään vanhan työväen
liikkeen henki, vuosisadan alkuvuo
sikymmenien ote, taipumaton usko 
työväenliikkeen mahdollisuuksiin 
edistyksellisenä voimana. Tällä ta
voin nähtynä teos ei ole vain Liek
san sos.dem. työväenliikkeen histo
riaa, vaan se on myös manifesti ja 
ehkä hätähuutokin liikkeen tulevai
suuden puolesta. Taustana näkökul
malle on havainto, että yhteisenä 
piirteenä Palokkaan tutkimille yh
distyksille on “jäsenmäärän lasku
suunta ja  ikääntyminen”. Ratkaisu
na onnistunut on se, että historialli
sesta leipätekstistä selvästi erottuvat 
mielipiteet ja  näkemyksellinen 
osuus on erotettu omiksi kokonai- 
suuksikseen eri kirjasintyypillä.

Kirjoittaja olisikin elvyttämässä

yhdistyksiä. Yhteiskunnallinen tar
ve työväenliikkeelle on Palokkaan 
mukaan vähintään yhtä suuri kuin 
ennenkin. Hän näkee työväenyhdis
tysten elvyttämisen myös kotiseutu
työnä! Hän perustaisi uudestaan 
myös nuoriso-osastoja ja  liittäisi 
työttömien yhdistykset työväenliik
keen yhteyteen.

Teos kirjaa työväenliikkeen saavu
tukset. Muun muassa sen että oli pit
källe sosialidemokraattien ansiota, et
tä sos.dem. vähemmistöhallituksen 
myötävaikutuksella saatiin teollisuus
kylä Lieksaan. Ja että kun Lieksasta 
Pielisjärven kunnan ja  Lieksan kaup
palan yhdistymisen myötä 1973 tuli 
kaupunki, oli kaupungin ylin 
virkamiesjohto sosialidemokraattista. 
Lieksa oli myös pitkään, aina vuoteen 
1980, vasemmistoenemmistöinen.

Teoksessa manifestoituu monia 
asioita. Tämän kirjoittajalle ehkä 
merkittävintä oli havainto siitä, mikä 
työväentalojen merkitys oli tavatto
man laajassa Pielisjärven kunnassa, 
jossa Lieksan kylästä Kolin kylään 
maitse Pielisen kiertäen oli yli sata 
kilometriä matkaa. Teoksesta käy il
mi, että kun 1900-luvun alkuvuosi
na perustettiin Pielisjärven kuntaan 
työväenyhdistyksiä yksi toisensa jäl
keen, ryhtyivät ne heti jaloille pääs
tyään hankkimaan työväentaloa toi- 
mintakeskuksekseen. Se oli myös 
välttämätöntä, kun ympäröivä yh
teiskunta usein hyljeksi tai otti kor
keampaa vuokraa kuin muilta tilan- 
tarvitsijoilta.

Työväentalojen merkitys välittö
mästi ymmärrettiin myös porvarilli
sella puolella. Kun Lieksan työväen
yhdistyksen talo vuonna 1922 paloi, 
olivat jotkin paikkakuntalaiset to
denneet: “nyt se Moskova palaa”. 
Työväentalot paloivatkin kovin her
kästi. Oli selvästi useita tuhopolttoja, 
vaikka monien palojen syttymissyyt 
jäivätkin selvittämättä.

Työväentalot olivat todellisia pai
kallisia “kulttuurikeskuksia” kirjas- 
toineen ja  erilaisine harrastuspiirei- 
neen. Jos ei ollut varaa työväenta
loon, oli tanssitilan tai -hallin raken

taminen halvempi ja sillä tavoin käy- 
vempi vaihtoehto. Kun puoluetukia 
ei ollut, oli paikallisen työväenliik
keen koko ajan hankittava rahaa eri 
tavoin. Siinä huvitoiminnan merki
tys oli aivan keskeinen. Huvit puo
lestaan sitoivat myös nuoret ja nai
set yhdistysten toimintaan.

Lieksassa politiikan hoito oli pit
kään tavallaan miehinen ala, vaikka 
ylimmäksi on yltänytkin nainen, jo 
edesmennyt eduskunnan varapuhe
mies Kerttu Törnqvist. Vuonna 1930 
vaalilistoille saatettiin laittaa pelkäs
tään miehiä myös turvallisuussyistä, 
kun oikeistoradikalismin väkivalta 
oli reaalinen mahdollisuus.

Teoksessa on omat lukunsa Kert
tu Tömqvististä ja  Uki Voutilaises
ta. Palokkaan “valtiososialistisen” 
näkemyksen mukaan on ollut ensi
arvoisen tärkeätä saada Lieksasta 
oma mies tai nainen eduskuntaan. Ja 
erittäin hyvin on saatukin, Albin Ko
posesta lähtien, joka tuli jo  ensim
mäiseen eduskuntaan 1907. Kopo
nen oli perustamassa myös monia 
pielisjärveläisiä työväenyhdisyksiä. 
Myöhemmin valtiopäiville nousivat 
mm. työväentalon vahtimestarista 
kansanedustajaksi noussut Otto 
Muikku, jo mainittu Uki Voutilainen 
ja  Kevätniemen sahayhdyskunnasta 
noussut, lukien rehtori Lauri Kähkö
nen. Kansanedustajan kautta on han
kittu Lieksaan yhteistä hyvää niillä 
alueilla, joihin valtion julkinen ra
hoitus ja  päätösvalta ulottuvat.

Palokkaan teos on “voimakas 
teos” vuosisadan ikäisestä lieksalai
sesta sosialidemokratiasta ja  taiste
lusta paremman huomisen puolesta. 
Se on kunnianosoitus menneelle 
työlle ja  yllyke jatkamaan rohkeasti 
eteenpäin. Se on niin nopeasti kirjoi
tettu, että rosoisuus on jäänyt elä
mään. Se herättää vastaväitteisiin
kin. Mutta se lienee ollut kiijan tar
koituskin!
SIMO LAAKSOVIRTA 
FM, TUTKIJA, 
HELSINKI
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Uskomatonta 
mutta totta?
Inkeriläisen punaupsee
rin Mikko Kopran tarina

Voiko tämä olla totta? Ehkä sitten
kin, sillä tuskin kenenkään mieliku
vitus riittäisi sepittämään niin usko
mattoman tarinan kuin on viime syk
synä ilmestynyt “Punaupseeri Mik
ko Kopran päiväkirja”. Sen on koon
nut pastori Armas Kumpulainen 
Kopran vuodesta 1922 pitämien päi
väkirjojen pohjalta.

Kirjan syntyhistoria on sekin mo
nien sattumusten summa. 
Opintomatkallaan silloisessa Lenin
gradissa vuonna 1974 Kumpulainen 
joutui Mikko Kopran pojan Pekan 
taksiin. Kun Kumpulainen yritti sol
kata venäjäksi, minne ajettaisiin, yh
teinen kieli suomi tuli avuksi. Kuul
tuaan kyytiläiseltä, että tämä oli len
täjä, Pekka alkoi kertoa isästään Mi
kosta, joka oli entinen puna-armei
jan taistelulentäjä, kotoisin inkeri
läisestä Venjoen kylästä. Siellä Mik
ko Kopra oli syntynyt vuonna 1915. 
Eläkepäiviään hän vietti Tzalnassa 
Petroskoin lähettyvillä. Pekka vei 
Kumpulaisen oitis isänsä pakeille.

Mikko Kopra kertoi pitäneensä 
koulupojasta lähtien säännöllisesti 
päiväkirjaa. Tekstiä oli kertynyt jo 
hyvän joukon yli 40 vihkoa. Hän an
toi Kumpulaisen lukea päiväkirjat ja 
tehdä niistä muistiinpanoja, mutta 
Suomeen päiväkirjoja ei tuohon ai
kaan uskallettu salakuljettaa. Joka 
tapauksessa tarkoitus oli, että 
Kumpulainen työstäisi Mikon elä
mäntarinan kirjaksi. Hanke viipyi 
muiden töiden takia, ja  Kopra ehti 
kuolla vuonna 1991 näkemättä sen 
valmistumista. Vaikka aika vaihtui, 
päiväkirjoja Kumpulainen ei saanut 
haltuunsa. Joku kyläläinen oli muka 
nähnyt Mikon ennen kuolemaansa 
kulkevan mökkinsä lähimetsässä jo
takin laatikkoa ja  lapiota kantaen. 
Mikko Kopran päiväkirjat olivat var
masti olemassa, mutta totuus niiden 
lopullisesta kohtalosta ei selvinne

koskaan.
Inkeriläisen Mikko Kopran elä

mäntarina on kertomus menestyjästä 
ja  neuvostovallan nousukkaasta, jo
ka eli elämänsä parhaat ja  onnelli
simmat vuodet juuri silloin, kun vai
no tuhosi Suomen sukua. Opinha
luinen ja  lahjakas Mikko pääsi Hat- 
sinan venäjänkieliseen kouluun, jos
sa hän otti venäläisen nimen Kop- 
rakov. Sillä välin Mikonkin kotiky
lältä suurin osa asujaimistosta vietiin 
Siperiaan, myös hänen omat van
hempansa, jotka vastustivat kolhoo
siin menoa. Tuntuu oudolta, ettei 
Mikko näytä päiväkirjassaan pahem
min surevan perheensä kohtaloa, hän 
vain ihmettelee ja  sopeutuu.

Mikon opinnot jatkuivat Lenin
gradin teknillisessä nuorisokoulussa. 
Suurkaupungissa onni potki häntä 
jälleen, kun varakas Menshukovien 
perhe otti hänet kasvatikseen. 1930- 
luvulla Mihail Koprakov valmistui 
taistelulentäjäksi, yleni kapteeniksi 
ja  toimi jo  ennen maailmansodan 
syttymistä lentokadettien kouluttaja
na. NKP:n jäseneksikin hän liittyi 
mukisematta. Vuonna 1936 hän 
avioitui inkeriläissyntyisen sairaan
hoitajan Liisan kanssa. Tiedustelu- 
lennolla Suomen rajan pinnassa 
26.11.1939 hän väitti omin silmin 
nähneensä, että Mainilan laukaukset 
ammuttiin omalta puolelta.

Talvisotaan Mikko Kopra ei var
sinaisesti osallistunut. Hän sai itsel
tään Leningradin puoluejohtajalta A. 
A. Zhdanovilta eriskummallisen teh
tävän. Kun puna-armeija ei ollut saa
nut riittävästi suomalaisia sotavan
keja, Mikko sai tehtäväkseen lavas
taa vankileirin, jossa suomalaisia 
näytteli kuutisensataa ns. Kuusisen 
kansanarmeijan huonokuntoisinta 
sotilasta. Heitä kaupunkilaiset saivat 
käydä ilkkumassa, tietämättä la
vastuksesta yhtikäs mitään. Kirjas
sa on siellä täällä kohtia, joissa Mik
ko epäilee neuvostojärjestelmän 
mielekkyyttä ja  salaa mielessään 
ihailee suomalaisten lentäjien ja  rin
tamasotilaiden urhoollisuutta. Kun 
alkuperäisiä päiväkirjoja ei ole, on

mahdotonta tarkistaa, ovatko ha
vainnot aitoja vai vasta myöhemmin 
mieleen tulleita.

Mikko Kopran uskomaton onni ja 
menestys kääntyi vasta vuonna 1946. 
Tuolloin hän lensi viimeisen lentonsa 
Kievistä Tverin Karjalaan Josifin so- 
tilaskentälle, jonka hän itse oli suun
nitellut. Laskussa tapahtui onnetto
muus, jossa neljä matkustajina ollut
ta korkea-arvoista neuvostoupseeria 
sai surmansa. Vaikka tutkijalautakun
ta osoitti, että onnettomuus johtui las
kutelineen renkaan puhkeamisesta to
dennäköisesti jo Kievistä noustessa, 
Mikko tuomittiin sabotaasista 20 vuo
deksi pakkotyöhön. Hän joutui Sipe
riaan Jenisein rannalla sijaitsevalle 
leirille, jonka yhteydessä toimi kol
me kaivosta.

Sieltä Mikko siirrettiin vuonna 
1953 Petroskoihin Onegan konepa
jalle suunnittelijaksi. Kolmen vuo
den päästä tuomio purettiin lopulli
sesti. Mikko sai Liisansa ja  poikan
sa Pekan Petroskoihin jo  vuonna 
1954. Viimeisen työrupeamansa 
Mikko Kopra teki Tzalnassa metsä- 
työkeskuksen ja  sahan johtajana. 
Hän rakensi perheelleen talon ja  sai 
ostaa oman auton, “Mossen”, jo 
1950-luvun lopulla.

Punaupseeri Mikko Kopran tarina 
on siis kaiken kaikkiaan erittäin 
poikkeava mutta sinänsä mahdolli
nen. Armas Kumpulainen ei ole oi
kein onnistunut tavoittamaan pää
henkilönsä sisimpiä tuntoja, vai joh
tuneeko pinnallisuuden tunne Kop
ran päiväkirjoista. Joka tapaukses
sa Mikko Kopra suhtautui omassa 
lähipiirissäänkin tapahtuneisiin kau
heuksiin yllättävän tunteettomasti. 
Ei hän niitä vastaan edes omassa 
mielessään sen kummemmin protes
toinut.
SE PPO  HENTILÄ 
POLIITTISEN HISTORIAN 
PROFESSORI HELSINGISSÄ 

Armas Kumpulainen: "Punaup
seeri Mikko Kopran päiväkirja”, 
Gummerus, Jyväskylä 2002, 286 s.
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Tietokirja 
Limingan 
työväenliikkeen 
vaiheista
Viime vuosisadan alun molemmin 
puolin aloitti toimintansa moni suo
malainen työväenyhdistys, joka näi
nä vuosina on tullut vuosisadan ikäi
seksi. 1900-luvun alkuvuosina työ
väenliike oli levittänyt nopeasti tihe
nevän yhdistysverkkonsa läpi maan. 
Kun teos viime vuonna ilmestyi, oli 
kulunut 100 vuotta siitä, kun Limin
gan työväenyhdistyksen työväenta
lon tontti oli lunastettuja rakentami
nen pääsi alkamaan. Rakentaminen 
oli kova ponnistus ja  Pohjois-Suo- 
men vanhin työväentalo saatiin nel
jä  vuotta myöhemmin vihittävään 
kuntoon. Talo ristittiin Sointulaksi. 
Taloa on sen jälkeen useampaan ker
taan laajennettu ja  monet kerrat pe
ruskorjattu. Se on ollut liminkalaisen 
työväenliikkeen ylivoimaisesti mer
kittävin “henkisen rakentamisen” 
keskus.

Limingan työväenyhdistyksen pe
rustava kokous pidettiin jo  21.11. 
1897 ja  senaatti vahvisti säännöt 
seuraavana vuonna. Yhdistyksen en
simmäisillä säännöillä oli vielä 
“kristillissiveellinen perustus”. Kun 
sosialismi tuli pohjoiseen, oli siinä 
aatteella ja  rautatiellä yhteys keske
nään. Rautatie tuli Ouluun vuonna 
1886. Tämän jälkeen alkoi maalais
paikkakuntiinkin tulla työväenyhdis
tyksiä. Ensimmäiset maalaispaikka
kunnat, joille yhdistykset perustet
tiin, olivat Liminka ja Kempele.

Kirsi Järvenpään ja  Jorma Tuomi
sen teos on tiivis tietokirja Limingan 
koko työväenliikkeestä - sosialide
mokraattista haaraa lukuunottamat
ta. Limingassa sos.dem. liike oli ko
ko ajan SSTP/SKDL:läistä vasem- 
mistolaisempaa haaraa selvästi hei- 
kompi.Varsinainen kuvaus kohdis
tuu poliittiseen työväenliikkeen ku
vaukseen, mutta vankan sijansa, 
noin 40 sivun verran, on saanut

> 8

Kirsi Järvenpää ja  Jorma 
Keinänen: Rakensimme vankan 
kivijalan. Limingan työväen 
toimintaa 100 vuotta.
Kustantaja: Limingan Vasem
misto ry. Gummeruksen Kirja
paino Oy, Saarijärvi 2002. 208 s.

myös toiminta “yhteistyöjärjestöis
sä”: Suomi-Neuvostoliitto Seurassa, 
työväen urheiluliikkeessä, pienvilje- 
lij äj ätj estöissä, ammattiyhdistysliik
keessä ja  lopuksi eläkeläisliikkees- 
säkin. Poliittisessa osuudessa käy
dään läpi kaikki järjestötasot sekä 
kunnallispolitiikka. Koko teksti
osuus on mahdutettu 200 sivuun. 
Teoksessa on tietosanakirjamaista 
tiiviyttä, joka korostuu tiiviissä kap
palejaossa omiksi helposti löytyviksi 
tietokokonaisuuksiksi. Sitä voikin 
pitää nimensä mukaisesti liminka
laisen työväenliikkeen tiedollisena 
kivijalkan, jonka ainoaksi puutteek
si voinee laskea sen, että viime vai
heen oikoluku on jäänyt vähän puut
teelliseksi.

Teos on syntynyt nuoren historia- 
ammattilaisuuden ja  vankan järjes
tökokemuksen ja -ammattilaisuuden 
yhteistyönä - selvästikin aktiivisen 
historiatoimikunnan opastuksella. 
Kirsi Järvenpää “löydettiin” kirjoi
tustehtävään Oulun yliopistosta his

torian opintojen parista, Jorma Kei
nänen puolestaan sai vankan poliit
tisen koulutuksen, ensin 1960-luvun 
alussa Sirola-opistossa ja  myöhem
min DDR:ssä Wolhelm Pieckin kan
sankorkeakoulussa. Keinänen on ko
ko elämänsä järjestötyötä tehnyt 
kansandemokraattisen liikkeen aat
teellinen vaikuttaja jo  pioneeriajois
taan lähtien.

Kiijaa laadittaessa lienee lähdet
ty siitä, että tämän kaltainen teos 
yleensä tehdään vain kerran. Silloin 
on syytä ottaa kaikki mukaan: järjes
töt ja  niiden perustamiset, fuusioi
tumiset ja kuolemiset, kaikki vaikut
taneet henkilöt työväenliikkeen eri 
sektoreilta sekä keskeisimmät tapah
tumat lyhyesti. Paljon on välillä jou
duttu paikkaamaan, kun primaarit 
lähteet ovat kadoksissa. Muun muas
sa Limingan työväenyhdistyksen 
pöytäkirjat vuosilta 1911-21 puuttu
vat. Siltä ajalta, jolloin SDP:stä va
semmalla ollut toiminta oli koko
naan kiellettyä, on käytetty mm. EK- 
Valpon asiakirjoja. Teoksessa on 
myös ilmeikkäästi käytetty sellaisi
naan alkuperäisdokumentteja, muis
titietoa mm. pioneeriajoilta, eläke
läisten matkakertomuksia jne. Kuvi
tus lienee niin rikasta kuin se mate
riaalin puolesta on ollut mahdollis
ta.

Kokonaisuudessaan teoksesta vä
littyy ilmeikäs kuva juurevasta li
minkalaisesta (SSTP:läisestä, kan
sandemokraattisesta ja  vasemmisto
liittolaisesta) työväenliikkeestä, joka 
vaikkakin on kansalaissodan jälkeen 
ollut SDP:stä vasemmalla, on ollut 
sitä vakaasti juurillaan seisten. 
Runsaista kulttuuriharrastuksesta 
välittyy se, että on itse asiassa oltu 
pohjoisten kulttuuristen rintamaiden 
tietämillä. Liminka perustettiin jo 
vuonna 1477. Yhteys menneeseen 
on näkynyt mm. siinä, että kansan
demokraatit esittävät vappuaamuisin 
tervehdyksensä Niittäjä-patsaalla, 
joka kuvastaa Limingalle leimallista 
vuosisataista työtä.

Liminkalaiset käyttäytyivät kan
salaissodan aikana normaalia sivis
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tyneemmin, vaikka tietysti veriuh
reilta ei vältytty. Liminkalaiset pu
naiset ja  valkoiset nimittäin tekivät 
sopimukset ettei aseelliseen toimin
taa ryhdytä vaan aseet piilotetaan! 
Oman ulottuvuutensa liminkalaiseen 
kansalaissotaan toi se, että paikka
kunnalla oli venäläistä sotaväkeä. 
Venäläiset riisuttiin aseista ja  mui- 
lutettiin!

Kaikkiaan Limingan työväenliike 
selvisi kansalaissodasta vähemmäl
lä kuin monen muun kunnan järjes- 
töväki, ja pääsi aloittamaan toimin
tansa heti sisällissodan jälkeen. Virta 
vei välittömästi vasemmalle ja  pe
rustetun Suomen Sosialistisen Työ
väenpuolueen jäsenjärjestoksi. Myös 
Limingassa oli vallalla Pohjoisen 
viehtymys vasemmalle. Myös 
Limingan lähiseudut olivat vahvaa 
S STP: Iäistä aluetta. Liminkalaiset 
olivat puolestaan kaukaa viisaita, 
kun he heinäkuussa 1928 päättivät 
lopettaa Limingan työväenyhdistyk
sen toiminnan “kannatuksen puut
teessa”. Päätös oli yksimielinen! 
Liikkeellä oli kuitenkin samaan ai
kaan kahdeksan paikkaa kunnan val
tuustossa ja  yhdistyksen talous oli 
kunnossa! Ratkaisun myötä työ
väentalo säästyi liikkeen piirissä, 
kun työväenyhdistystä ei voitu lak
kauttaa kommunistisena. Talo siirtyi 
Maatyöväen Liiton osasto 47:lle, ja 
sen lakkauttamisen jälkeen Limin
gan rauhanyhdistykselle, joka hoiti 
sitä aina vuoteen 1947, jolloin talo 
palautui SKDLTle työväentalojen 
palautuslain perusteella. Kun 1930- 
luvulla avoimelta vasemmistolaisel
ta toiminnalta oli viety edellytykset, 
siirtyi toiminta pulaliikkeisiin. Toi
minta ei missään vaihessa kokonaan 
herpaantunut.

Toisen maailmansodan loppuvai
heessa kommunistinen toiminta lail
listui jälleen, ja  SKP:n Limingan 
osasto ja  vastaava SKDL:n osasto 
perustettiin . Toiminta oli sodan jäl
keen ja  1950-luvulla hyvin aktiivis
ta. 1960-luvulla alkoi jo  purra maal
ta muutto ja  enemmistöläisten ja  vä
hemmistöläisten välille tuli skismaa.

Liminka oli enemmistöläisten vank
kaa aluetta. Kiista halvaannutti 
SKP:n osaston toiminnan, mutta pal
jon vähemmässä määrin muita jär
jestöjä. 1980-luvun lopulla selvästi 
ennen SKP:n ja  SKDL:n alasajoa li
minkalaisilla oli henkiset valmiudet 
järjestöremonttiin. Muutos oli Li
mingassa odotettu. 1990-luvulla Li
mingan vasemmisto koki samoja on
gelmia poliittisen työn organisoimi
sessa ja  väen rekrytoinnissa kuin 
moni muukin poliittinen liike. Vuo
den 1996 kunnallisvaaleissa ei enää 
saatu kokoon täysiä ehdokaslistoja.

Tämän päivän lukijaan suurim
man vaikutuksen tekee se valtava 
kulttuurityö näytelmäharrastuksi- 
neen, runonlausuntoineen, kisälli- 
ryhmineen, kulttuurikilpailuineen 
jne., joilla erityisesti 1940-ja  1950- 
lukujen työväenliikeen aktiivit täyt
tivät vapaa-aikansa. Oltiin kulttuu
risesti yhtä lailla tuottajia kuin ku
luttajia. Televisiota ei vielä ollut, ja 
usko järjestötoiminnan vaikuttavuu
teen yhteiskunnallisena muutosvoi
mana oli järkkymätön. Tulevaisuus- 
horisontti oli valoisa! Sen hengen 
soisi elävän edelleenkin nykyisissä 
ja tulevien polvien yhteiskunta-aktii
veissa.
SIMO LAAKSOVIRTA 
FM, TUTKIJA

“Olen Sorkan 
sällejä ja knalli 
kallellaan, kun 
pistoa, pistoa me 
jorataan”
Apassit, kundit, huligaanit, sällit, sa- 
kilaiset -  nimikkeitä ja  leimoja, va
jaan vuosisadan takaisia, joiden si
sältöä Koskelan tutkimus ansiok
kaasti kuvailee ja  erittelee. Sakilai- 
suuden määritelmä annetaan vasta 
kirjan puolivälissä. Tutkijan mukaan 
sakilaisuus oli osa kaupunkimaisen 
tai kaupunkiin asettuneen nuoren

Kari Koskela: Huligaanit: 
katuelämää Sörkassa 
suurlakosta sisällissotaan. 
Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura. Helsinki 2002, 250 s.

rahvaan kulttuuria. Se oli alhaalta 
kasvanutta työväen nuorisokulttuu
ria, jossa luotiin aikuisten riittejä. 
Mikään poliittinen liike sakilaisuus 
ei ollut, lujan aseman saavuttanut 
työväenliike päinvastoin kritisoi kii
vain sanoin näitä riiviöiksi luonneh- 
timiaan ongelmatapauksia. Jäsenis
tön piti sisäistää kurinalaisuuden 
koodi. Eivät toki kaikki sakkiin kuu
luneet rötöstelleet tai mellastaneet. 
Aikalaisten todistusten mukaan suu
rin osa oli aivan tavallisia työläis
nuoria.

Tutkija taustoittaa sakilaisuutta 
ulkomaisin esimerkein. Mikään ir
rallinen ilmiö suomalainen huliga
nismi ei ollut. Yhteiskunnallinen 
vellonta luonnehditaan niukasti mut
ta valaisevasti, mikä on luonteen
omainen piirre koko tutkimukselle: 
kieli on lakonista, metodi on selkeä, 
eikä Koskela jätä lukijaa pulaan sa- 
kilaisten näennäisen tarkoitukset
toman väkivaltaisuudenkaan hah
mottamisessa. Joitakin kysymyksiä 
kuitenkin jää avoimeksi; miksi esi
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merkiksi huliganismi käsitettiin ai
kanaan pelkästään kurinpidolliseksi 
eikä laajemmin yhteisöä hajotta
vaksi ilmiöksi? Vaikka sekä porva
rillinen että työväen lehdistö tuomit
sivat jyrkästi sakilaisuuden, eivät ne 
silti löytäneet yhteistä säveltä sen 
syiden ymmärtämisessä, vaan saivat 
vain lisäpontta toistensa röykyt- 
tämiseen. Jyrkkä luokkayhteiskunta 
esti näkemästä sosiaalisten häiriöi
den piirteet kaikilta puoliltaan, ja  
paras tapa selvitä epäm ukavista 
poikkeamista oli vastapuolen syytte- 
leminen.

Sakilaisia pitivät koossa yhteiset 
riitit, pukeutuminen, kieli ja  helposti 
tunnistettava äänekäs ja  väkivaltai
nen käyttäytyminen. Jopa kävely
tyyli poikkesi tavallisesta: siinä tun
nisti valssin rytmikkyyden. Lisäksi 
he kehittelivät oman tanssinsa, ag
gressiivisen ja  eroottisluonteisen 
piston. Sakilaisuus oli hyvin masku
liinista, naisten osa oli esineellis
tynyt: he saivat seksikumppanin 
roolin ja alistuivat yleensä ryhmän 
mielivaltaan. Yhteiskunnalliselta 
taustaltaan sakilaiset olivat alinta 
sosiaalista kastia, sekatyömiehiä, 
kengänkiillottajia tai lehdenmyyjiä; 
lisäansioita he saivat paitsi pikku
rikollisuudesta kuten varkauksista 
myös enemmän tai vähemmän vaki
tuisesta viinanmyynnistä. Työttö
myys oli usein toistuvaa tai peräti 
pysyvää. Perheet olivat rikkonaisia, 
minkä vuoksi kadun vetovoima kävi 
monesti ylivoimaiseksi.

Vapaa-aika kului kaduilla ma
leksiessa. Työväenluokkaisten nuor
ten kohtaamispaikkoja olivat Espla
nadi ja  Siltasaarenkatu, joissa käy
tiin joukolla näyttäytymässä. Sosi
aaliset rajat olivat tuolloin selkeät, 
eri yhteiskuntaluokat tapasivat eri 
paikoissa ja  rajojen ylitykset aiheut
tivat yhteentörmäyksiä. Sakilaiset 
kantoivat yleisesti mukanaan terä
aseita, ja  niiden tarkoitus oli toimia 
lähinnä uhkana tai nöyryytyksen vä
lineenä. Puukotuksia sattui kuiten
kin melko usein, mutta ne eivät ny
kyisen mittapuun mukaan olleet va

kavia; tarkoitus oli vain haavoittaa 
lievästi. Jos ruumiita tuli, taustalla 
vaikutti yleensä henkilökohtainen 
kauna, juopumus tai sattuma.

Tutkija on seurannut joitakin 
sakilaiskohtaloita ja  kirjannut hei
dän urakehitystään. Yksityiskohtai
set kertomukset ovat mikrohistoriaa 
elävimmillään, lukija saa selvän kä
sityksen siitä, miksi sakilaisen oli 
melkein mahdotonta luopua tuhoi
sasta elämäntavastaan. Sisällissodan 
jälkiselvittelyissä monet sakin jä 
senet saivat maksaa entisestä epäso
siaalisesta elämästä hengellään tai 
vapaudellaan. Lisäksi voittajien oli 
löydettävä kapinalle jonkinlainen 
kriminaalinen pohja. Ns. punainen 
terrori oli usein nuorten miesten 
suunnittelematonta kohellusta. He 
eivät olleet johtajia eivätkä organi
saattoreita, mutta tilaisuuden tullen 
lyöttäytyivät väkivaltaisuuksiin mu
kaan. Kaartiin sakilaiset liittyivät lä
hinnä taloudellisista syistä, sodan 
alkaessa hätäaputyöt luonnollisesti 
loppuivat, ja  lisäksi ajatus aseelli
seen kapinaan osallistumisesta tun
tui avaavan uusia mahdollisuuksia 
sekä sosiaaliseen menestykseen että 
ennennäkemättömän laajaan vallan
käyttöön. Kuitenkin huligaanien 
enemmistö ei liene osallistunut lain
kaan sotaan, se istui vankilassa.

Runsas valokuvien ja  muun ku
vituksen käyttö elävöittää tutkimuk
sen kerrontaa. Koskelan jäntevä 
teksti karttaa sensaatioita ja  keskit
tyy paitsi sakilaisuuden ytimen ruo
timiseen myös yksittäisten elämän- 
kohtaloiden lyhyeen kuvaamiseen. 
Peruskuvio toistuu niissä alituiseen, 
taustalla ovat samat m uuttujat ja  
sama epävarma, miltei näköalaton 
tulevaisuudenkuva. Ihmistarinoiden 
käänteet ja  päätökset ovat vain 
variaatiota perusteemasta, joka kyt
keytyy ehkä levottomimpaan suo
malaisen historian vaiheeseen.

Teoksen luettuaan oivaltaa mo
nen muun asian lisäksi, miten aja
tonta nuorison puuhastelun kau
histelu onkaan: se on merkki paitsi 
ennakkoluulojen sitkeydestä myös

historian tajun vajavaisuudesta. Nii
den hälventämiseksi Koskelan tutki
muksen kaltaiset selonteot ovat pai
kallaan.
MARKKU-ANTTI NIEMINEN 
TUTKIJA,
TYÖVÄEN ARKISTO

Koko kentän 
haltuunottoa ja 
teräviä pistoja

Artikkelikokoelman kirjoittaminen 
ja toimittaminen on joukkuepeli, jos
sa toimittajien tehtävänä on valmen
taa: joko käskyttää tai antaa vain 
asiallisia neuvoja, ohjeita. Valittujen 
tehtävänä on sitten kirjoittaa enem
män tai vähemmän tilattuja tarinoi
ta. Lama-kiijan valmentajatroikka - 
Blomberg-Hannikainen-Kettunen on 
koonnut joukkueen, joka koostuu 
historiantutkijoista ja  yhteiskunta
tieteilijöistä. Suurin osa kirjoittajis
ta on toiminut tutkijoina Suomen 
akatemian rahoittaman Lama-ohjel
man projekteissa. Tämän joukkueen 
tärkeimmät pelaajat ovat Pauli Ket
tunen, Jaakko Kiander ja Olli Kan
gas. Tässä arvioin pääasiassa vain 
heidän artikkeleitaan. Muut kirjoit
tajat ovat Antti Häkkinen, Sakari 
Saaritsa, Gia Virkkunen, Anu Suo
ranta, Matti Hannikainen, Virpi Ti
monen, Christian Kroll, Helena 
Blomberg, Merja Lind, Hannu Sal
mi ja  Jorma Kalela. Heidän artik- 
keleidensa esittely/arvostelu löytyy 
lehden nettisivulta www.tyovaenpe- 
rinne.fi. Muille kirjoittajille on ollut 
tarjolla lähinnä sitkeää peruspelaa- 
mista ja  raatamista, taidokasta mut
ta näppärää pallonhallintaa ja  terä
viä pistoja vanhan tutkimuksen se
lustaan. Monissa artikkeleissa kyse 
on selvästi suurempien hankkeiden 
osista. Näkökulmiltaan ja  tutkimus
menetelmiltään artikkelit ovat ylei
sesti ottaen tuoreita ja  ne tuottavat 
paljon uutta lisätietoa laman moni
muotoisuudesta.
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Toim. BLOMBERG • HANNIKAINEN - KETTUNEN

Lainakirja: Näkökulmia 1990- 
luvun talouskriisiin ja sen histo
riallisiin konteksteihin. Toim. 
Blomberg, Hannikainen, Kettu
nen. Kirja-Aurora, Turku 2002.

Pauli Kettunen ja  Jaakko Kiander 
määrittelevät artikkeleissaan suoma
laisen yhteiskunnan henkistä tilaa
1930-ja 1990-luvuilla. Kettunen ar
vioi artikkelissaan laman ja  suoma
laisen yhteiskunnan välistä yhteyttä. 
Jaakko Kiander pohtii talouspoliit
tisen ajattelun eroja ja  samankaltai
suuksia 1930- ja 1990-luvun lamo
jen aikana. Varsinkin Kiander löy
tää kummankin laman aikaisesta ta
louspoliittisen ajattelun valtavirrasta 
ja  toisinajattelijoihin reagoinnista 
hyvin paljon samankaltaisuuksia. 
Mutta huomauttaa, että 1930-luvul- 
la professori Jahnsson oli ainoa val
linnutta talouspolitiikkaa arvostellut 
henkilö, kun sen sijaan 1990-luvul- 
la arvostelijoita oli useita. Kiander 
väittää moniarvoisuuden lisäänty
neen tässä suhteessa 1930-luvulta 
1990-luvulle tultaessa, ja  keskuste
lun olleen vapaamman. Tässä saat
taa olla osittain institutionaalinen 
harha: tuolloin vasta itsenäistynees
sä parin yliopiston maassa mahdol
lisia keskustelijoita oli aika lailla 
harvemmassa kuin useiden taloudel
listen tutkimuslaitosten ja  yliopisto

jen 1990-luvulla.
Kettusen mukaan 1980-luvulta 

lähtien rakentui eräänlainen ulkoisen 
välttämättömyyden toimintamalli, 
jolla perusteltiin tehdyt ratkaisut. 
“On meidän kansallinen etu, että 
maamme kilpailukyky...” Käsitykset 
eivät ole ristiriidassa toistensa, kans
sa vaan täydentävät mielenkiintoi
sella tavalla toisiaan. Jos Kettusta ja 
Kianderia on uskominen, 1930-lu- 
vulla yhteiskunnallisella keskuste
lulla oli vaihtoehtoja, mutta talous
poliittisessa keskustelussa oltiin yk
simielisiä. 1990-luvulla yhteiskun
nallisella keskustelulla ei ollut vaih
toehtoja, mutta professorit olivat eri
mielisiä.

Olli Kangasta on askarruttanut so
siaalipoliittisten järjestelmien muut
tuminen ja  pysyvyys. Kankaan artik
kelin luettuaan, ymmärtää aika pal
jon enemmän 1990-luvun laman ai
kaisten leikkausten kohdentumises
ta. Viinasen-Ahon hallituksen ja am
mattiyhdistysliikkeen välinen kon
flikti asettuu mielenkiintoiseen va
loon, kun Kangas esittää, että talou
dellinen kasvu on nopeinta sekä sel
laisissa maissa, joissa työmarkki
noiden sopimusjärjestelmä on sir
paloitunut ja  ammattiyhdistysliike 
heikko (vrt. 1930-luku), tai sitten 
maissa, joissa jäijestelmä on keskit
tynyt ja ammattiyhdistysliike vahva. 
Heikoimmillaan taloudellinen kasvu 
on silloin, kun työmarkkinoilla teh
dään liittokohtaisia ratkaisuja.

Jorma Kalela on lopetusartikke- 
lissaan huolissaan suomalaisen ala
luokan mahdollisesta syntymisestä 
1990-luvun laman seurauksena. Hän 
päätyy useiden muiden tapaan johto
päätökseen, että Suomea uhkaa uu
den alaluokan synty, jollei nyt nou
datetun yhteiskuntapolitiikan suun
taa käännetä.

Kirja on mielenkiintoinen ko
koelma laadukkaita artikkeleita. Toi
mittajilla olisi ollut mahdollisuus si
toa kirjasta aika paljon tiukempikin 
paketti, mutta se olisi vaatinut run
saasti aikaa ja  resursseja, joita ei täs
sä maassa ole tarjolla ilmaiseksi. Yh
teispeli historia ja  yhteiskuntatiede- 
osastojen välillä jäi verraten vaati
mattomaksi. Näiden koostumusten 
sisällä näyttäisi yhteispeli sujuneen 
parhaiten ketjuissa Häkkinen-Virk- 
kunen-Saaritsa ja  toisaalta Kangas- 
Timonen-Salmi. Keskikentän kes
kustasta Kettunen ja  Kiander löysi
vät jokseenkin hyvin toisensa, mut
ta avauspeli oli joko liian vaikeaa, tai 
sitten avaavia syöttöjä ei ollut ollen
kaan. Historia tuntee kuitenkin mo
nia loistavia joukkueita, joiden yh
teispeli kangerteli turnausten loppu
vaiheessa. Tällaiset joukkueet eivät 
ehkä voittaneet, mutta niiden peliä 
oli hauska katsella.
JARMO PELTOLA 
TUTKIJA, TAMPEREEN 
YLIOPISTO

< & S T T K
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Työväen historian ja  p erin teen  
tu tk im uksen  seura r y
Graduseminaari 
Helsingissä 23.1.2004
Teetkö tai suunnitteletko gradua työväestöstä, työväenliik
keestä tai työelämästä? Gradusi voi olla politiikan, kult
tuurintutkimuksen, sosiologian, kansanperinteen, historian 
tai minkä muun oppiaineen gradu, kunhan sen tutkimus
kohteena on tavalla tai toisella jokin edellä mainituista.

Työväen historian ja  perinteen tutkimuksen seura 
ry:n tutkielmantekijöiden tapaaminen on 23.1.2004 Tie
teiden talolla Helsingissä, osoitteessa Kirkkokatu 6 klo
10.00-16.00.

Tilaisuudessa tutkielmantekijät voivat keskustella 
tutkijoiden, arkistojen edustajien ja  toisten gradunte
kijöiden kanssa tutkimusaiheen kysymyksenasettelun, 
rajauksen ja lähdeaineiston ongelmista. Papereita kom

mentoivat yliopisto-opettajat ja  tutkijat. Matkat korva
taan opiskelijahintaisina paperin esittäneille.

Ilmoittautumiset 15.12. mennessä. Samalla toivotaan, 
että mukaan liitetään lyhyt, muutaman rivin luonnehdin
ta omasta tutkimusaiheesta (aihe, aikakausi, oppiaine). 
Ilm oittautum isia ottavat vastaan katri.kaunisto@  
helsinki.fi, hanna.snellman@ helsinki.fi tai matti. 
hannikainen@helsinki.fi.

Seminaaripaperit (max.15 sivua) lähetetään rtf- 
tiedostona osoitteeseen kimmo.kestinen@tkm.fi viimeis
tään 12.1.2004.

Tervetuloa!

..............................mm. .'i

IHMKEEN
Kirjoitettu MMi on suomalaisen identiteetin ja kulttuurin perusta. 
V i^ tih fH tis^  toiselle menevät edelleen myös painettuna sanana.!

i „ f ?  olemme maailman kärkeä ja kirjojen myynn i t  | 
sekä kirjastojen lainausmäärissä tehdään ennätyksiä.

Painetun tiedon asemaan on vaikuttanut viestintäalan työntekijöiden 
korkea ammattitaito ja pysyminen kehityksen kärjessä. Se varmistaa 
m\ös ineiiestyjgykkääii edunvalvonnan.

amma
PL 303,00531

6 581, fatsi (09).
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Turvassa?
N ä y tte ly  pako la isu u desta  21.10.2003 - 28.3.2004  
T yöväen k esk u sm u seo ssa
Joka vuosi tuhansia ihmisiä joutuu pakenemaan koti
maastaan sodan ja vainon vuoksi. Osa saapuu Suomeen
kin. Toiset tulevat ns. kiintiöpakolaisina, joilla on YK:n 
pakolaisviraston myöntämä pakolaisasema, toiset turva
paikanhakijoina.

Suomi on vastaanottanut pakolaisia aiemminkin kuin 
viime vuosina. Tulivathan tänne ensimmäiset pakolaiset 
1900-luvun alussa Venäjältä ja  Itä-Karjalasta. Varsin 
suuri pakolaisaalto syntyi toisen maailmansodan seu
rauksena, kun Karjalan suomalaiset joutuivat jättämään 
kotiseutunsa. 1970-luvulla Suomeen saapui väkeä Chi
lestä ja  myöhemmin Vietnamista ja Somaliasta.

Vaikka ilmiö ei olekaan uusi, herättää se jatkuvasti 
keskustelua. Näyttelyn tarkoituksena on esitellä pakolai
suutta sosiaalisena ilmiönä ja  kertoa pakolaisten elämäs
tä Suomessa unohtamatta historiallisia ulottuvuuksia.

Näyttelyssä keskitytään turvapaikanhakijoiden elä
mään pakolaisuuden alkuvaiheissa. Heidän elämänsä 
olennaisimmaksi sisällöksi nousee turvapaikkapäätöksen 
odottelu vastaanottokeskuksessa. Oleskelu voi venyä jo
pa seitsemän vuoden mittaiseksi, mutta tavallisimmin se 
kestää muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen.
Näyttely käsittelee pakolaisuutta Suomessa niin aikuis
ten kuin lastenkin kannattaja erilaisten kulttuurien koh
taamisia. Näyttelyn avulla halutaan kertoa keitä pakolai-

. . M *»Uim -
.  M l • rStyl

set ja  turvapaikanhakijat ovat, pohtia miten pakolaisuus 
vaikuttaa ihmisen elämään, millaisen muutoksen se tuo 
elämäntapoihin, uskonnonharjoitukseen, vaatetukseen ja 
muuhun jokapäiväiseen toimintaan. Lisäksi selvitellään 
aihepiiriin liittyviä lukuisia käsitteitä.

Näyttely toteutetaan yhteistyössä Euroopan sosiaali
rahaston Becoming Visible -projektin kanssa, jonka ta
voitteena on järjestää vastaanottokeskuksissa asuville 
palkkatyötä, opiskelupaikkoja ja  yhteyksiä yhdistyksiin. 
Samalla lisätään turvapaikanhakijoita koskevaa oikeata 
tietoa, pyritään vaikuttamaan asenteisiin ja  näin ylläpi
tämään hyviä yhteiskuntasuhteita.

Tulossa keväällä  2004  
SOK 100 vuotta juhlanäyttely 16.3 -15.8.2004
Työväen keskusmuseon näyttely kertoo 
osuuskauppaliikkeen 100-vuotisesta tai
paleesta aina Tampereen perustamisko
kouksesta nykypäiviin asti.

Näyttely toteutetaan yhteistyössä 
SOK:n kanssa.

Vuonna 1900 perustettu Finlayson & kumpp. 
Työväen osuuskauppa oli Suomen ensim
mäisiä osuuskauppoja. Kuva on sekatavara- 
myymälästä vuodelta 1910. Tikapuilla 
myymälänhoitaja Hirvonen.
Työväen keskusmuseon kokoelmat.
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Ihm isen m ittainen m useo

Työväen kesku sm u seon  10-vuotisnäyttely  
23.9.-31.12.2003
Työväen keskusmuseon perustamisesta tulee marras
kuussa 2003 kuluneeksi 10 vuotta. Juhlan kunniaksi mu
seossa on esillä näyttely, joka käsittelee museon synty
vaiheita, historiaa ja tämän päivän toimintaa.

Kiinnostus työn ja työväen historian tallentamiseen 
alkoi kasvaa 1960-luvulla eri puolilla maailmaa seuraten 
sosiaalihistorian arvostuksen nousua. Keskustelu käyn
nistyi 1970-luvulla Suomessakin, missä työväenperin
teen alueella toimi jo  useita laitoksia. Mutta koska ne 
olivat pääasiassa paikallisia tai niiden toimintasektori oli 
rajattu, haluttiin perustaa valtakunnallinen laitos. Sen 
tehtävänä olisi työväen henkisen ja  aineellisen perinteen 
tutkiminen ja  tallentaminen ja  työväenperinnelaitosten 
toiminnan ja  yhteistyön koordinoiminen. Hanketta val
misteltiin 1980-luvun alkupuolella mm. opetusministe
riön asettamissa työryhmissä.

Vuonna 1986 Työväenperinne -  Arbetartradition r.y. 
palkkasi suunnittelijan selvittämään museoasiaa, minkä 
tuloksena Työväen keskusmuseoyhdistys perustettiinkin 
vuonna 1988. Tällöin käynnistettiin myös kokoelmien 
keruutoiminta niin, että saman vuoden lopussa kokoel
missa oli jo  321 esinettä.

Yhdistyksen nimissä harjoitettu museotoiminta laa

jentui nopeasti. Melko pian kävikin selväksi, että oli tar
peen perustaa varsinainen museo riittävien toiminta
puitteiden luomiseksi. Ongelmana oli myös omien näyt
telytilojen puute, joka esti varsinaisen näyttelytoiminnan 
ja  yleisöpalvelujen käynnistämisen. Ratkaiseva askel 
otettiin 12.11. 1993, kun Työväen keskusmuseoyhdistys
päätti perustaa Työväen keskusmuseon laitoksena. Mu
seolle vuokrattiin tilat Tampereella Finlaysonin alueel
ta Väinö Linnan aukiolta tehdasrakennuksesta numero 
57, missä käynnistyi säännöllinen näyttelytoiminta.

Museon toimintaa on kehitetty määrätietoisesti ope
tusministeriön tuella. Erilaisten etappien kautta museo 
on vähä vähältä täyttänyt paikkaansa Suomen museo
laitoksessa. Merkittävä pitkäaikainen tavoite toteutui ke
sällä 2001, kun uudistettu nykyaikainen museorakennus 
valmistui Väinö Linnan aukion toiselle laidalle vanhaan 
tehdasrakennukseen. Täällä Werstaalla Työväen keskus
museo haijoittaa laaja-alaista museotoimintaa valtakun
nallisena työväenperinteen erikoismuseona.

10-vuotisnäyttely kertoo museon vaiheista, näytte
lyistä ja  muista toiminnoista sekä esittelee kokoelmia ku
vin, tekstein, esinein ja  multimedioin.
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Työväenliikkeen vaiheet Yrjö Lintusen
taltioimana
Kansan Arkisto otti vastaan viime vuonna valokuvaaja 
Yrjö Lintusen (1917-1987) kuvakokoelman Aineisto 
luovutettiin arkistoon hänen vaimonsa Dagny sekä poi
kiensa Martti ja Jarmo Lintusen toimesta. Kaiken kaik
kiaan arkisto vastaanotti vedoksia, negatiiveja ja  dioja 
noin 300 000 kpl ajanjaksolta 1947-1974.

Yrjö Lintunen oli valokuvaaja kolmannessa polves
sa. Jo neljättä polvea edustavat hänen poikansa valoku
vaajat Jarmo ja  Martti Lintunen. Yrjö Lintunen aloitti 
vuonna 1947 Työkansan Sanomien ja  Vapaan Sanan 
valokuvaajana. Lintunen ehti toimia työväenliikkeen sa
nomalehtien, työväen urheiluliikkeen ja  ammattiyhdis
tysliikkeen valokuvaajana koko sodanjälkeisen ajan aina 
kuolemaansa saakka. Hän kuvasi tuona aikana liki kaikki 
työväenliikkeelle merkitykselliset tapahtumat varsinkin 
pääkaupunkiseudulla. Valtaosan kuvaajanurastaan Yrjö 
Lintunen toimi freelance-valokuvaajana Palkka-työläi- 
selle, SAK:lle, eri ammattiliitoille, Työväen urheilulii
tolle, Työkansan sanomille ja Vapaalle Sanalle sekä vuo
desta 1969 vakituisessa työsuhteessa Kansan Uutisille. 
Näiden toimeksiantojen ja aktiivisen omaehtoisen kuva
uksen seurauksena syntyi suuri, erityisesti työväenliik
keen vaiheita kuvallisesti dokumentoiva arkisto.

Valokuvaaja Yrjö Lintunen. Kuva Kansan arkisto.

Yrjö Lintusen valokuvia voi katsella loppuvuodesta 
osoitteessa www.kansanarkisto.fi avattavassa verkko
näyttelyssä Vasen silmä.

Historiallisia dokumenttivalokuvia verkossa
Yksityiset keskusarkistot ry:n KARK-kuva-arkisto- 

projektin II-vaihe on saatu päätökseen. Kuvatietokanta 
ja  projektin sivut löytyvät osoitteesta 
www.yksityisetkeskusarkistot.fi.

Projektissa on mukana kymmenen valtionapua 
nauttivaa yksityistä arkistoa, joilla on kokoelmissaan yli 
2,2 m iljoonaa kuvaa. M ukana ovat mm. Ammatti- 
yhdistysarkisto, Kansan A rkistoja Työväen Arkisto. 
Kuvatietokannassa valokuvia on noin 1500. Tietokannan 
sisältämä kuvamäärä on pieni otos ja  esittely arkistojen 
varsinaista kokoelmista. Vanhimmat kuvat ovat 1800- 
luvun lopulta ja  uusimmat 1990-luvulta.

Tietokannassa jokaisesta kuvasta on kerrottu sen pe
rustiedot: kuvan aihe, valokuvaaja, kuvauspaikka, ku- 
vausaika sekä säilyttävä arkisto. Kuvia voi hakea arkis- 
toittain, ajoituksen mukaan tai vapaasanahaulla. Käyt
töliittymältään varsin helpon kuvatietokannan toivotaan 
palvelevan opetusta, tutkimusta sekä kaikkia vanhoista 
valokuvista kiinnostuneita. Kuvat eivät ole vapaasti ver-

Korttipeli
käynnissä
metsätyö-
kämpässä
1950-luvulla.
Kansan
Arkisto.

kosta poimittavissa eikä niitä välitetä keskitetysti. Kuvat 
tilataan vanhaan tapaan kustakin säilyttävästä arkistos
ta erikseen.
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Työväenliikkeen 
kirjastossa tapahtuu

A rvo  Salon  
eläm äni kirjat -n äytte ly
Elokuun lopulla vietetään kirjailija Arvo Salon elämäni 
kirjat -näyttelyn avajaisia.

Puhujaseura 2003
Työväenliikkeen kirjaston puhujaseura kokoontuu 
6.11.2003. Käsittelyssä on Hannu Taanilan johdolla teos 
Työväki ja  tunteet.

Puhujaseura kokoontuu vuoden 2004 alusta säännöl
lisesti kerran kuussa. Luvassa ajankohtaisia historia-, 
politiikka-, kaunokirjallisuus- ja  runoteoksia. Puhuja- 
seuran ohjaksissa on toimittaja Hannu Taanila.

Työväenliikkeen kirjasten puhujaseurassa
torstaina 6.11.2003 klo 18.00-20.00 

Hannu Taanila puhuttaa 
teoksen “Työväki ja tunteet” kirjoittajia. 

Tervetuloa!

Työväenliikkeen kiijasto, 
Paasivuorenkatu 5,

00530 Helsinki

T yöväenperinn epäivä
Perinteistä työväenperinnepäivää vietetään kirjastossa 
5.3.2004 alkaen kello 15.00. Tapahtumassa palkitaan 
paras tieteellinen työväentutkimus vuodelta 2003.

Työväen arkistonjohtaja Esa Lahtinen hymyilevänä pohjois
maisen arkisto- ja  kirjastokokouksen jälkeen Vigelandin 
puistossa Oslossa. Kuva Työväenliikkeen kirjasto.
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V uoden työväen tu tk im u spa lk in to  Timo M yllärille
Timo Mylläri palkittiin vuoden 
työväentutkijana harrastaja- 
sarjassa Seinäjoen Työväen
yhdistyksen 100-vuotis- 
historiikista.

Kunniamaininnat annettiin 
Jussi-Pekka Alanderille 
kirjasta Punakaartien merkit, 
tunnukset ja  varainkeräys- 
merkit ja  Unto Inkiselle 
Sotapäiväkirjasta. Kuva 
Työväenliikeen kirjasto.

f
| | J | J  « H P * '

K  - 1  ^  ^  -  -  .

tik. . .....

V a p U I l  v i e t t o  aloitetaan perinteisesti Helsingin työväentalolla 30.4.2004 klo 15.00 kirjaston jäljestämässä 
tilaisuudessa, jossa lauluyhtye Uusi Kukka laulaa ja  laulattaa työväenlauluja. Tervetuloa! Lisätietoja Työväenliik
keen kirjastossa, Paasivuorenkatu 5 B, 2. kerros, 00530 Helsinki. P. (09) 766 429 tai perinne@tyovaenperinne.fi.
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Työväenliikkeen kirjasto 
-  Helka-kirjasto

Kirjaston avajaisyleisö kuuntelee innostuneesti Helsingin 
yliopiston kirjaston ylikirjastonhoitajan Kai Ekholmin (kuva 
oikealla) juhlaesitelmää kielletyistä kirjoista 1940-luvulla. 
Kuva Työväenliikkeen kirjasto.

Työväenliikkeen kirjasto muutti ja  avautui uusissa tilois
sa maaliskuun alussa. Kiijaston asiakkaat ovat löytäneet 
kirjaston Paasivuorenkatu 5 B:n toisesta kerroksesta. 
Kiitos asiakkaille pitkämielisyydestä ja  yhteistyöstä.

Kirjasto on ollut mukana erilliskirjastona Helsingin 
yliopiston kirjaston Helka-tietokannassa ja  sitä kautta 
Suomen yliopisto- ja korkeakoulukirjastojen Linnea 2- 
verkon Linda-tietokannassa. Kirjasto on luetteloinut 
puolitoista vuotta kaiken aineistonsa monografiat ja  
kausijulkaisut Helka- tietokantaan. Työväenliikkeen kir
jaston tunnus on TYL.

Kirjaston aikaisemmin luetteloitua kokoelmaa noin 
45 000 nimekettä ei ole vielä konvertoitu Helka-tieto- 
kantaan. Tästä syystä kirjastossa on edelleen käytössä 
kolme atk-pohjaista kirjastojärjestelmää ja  neljäntenä 
järjestelmänä vanhat käsinkiijoitettavat lainakuitit.

Kuva seuraavan sivun ylälaidassa:
Kirjaston avajaisissa Työväenperinne - Arbetartradition ry:n 
entisiä puheenjohtajia. Oikealta Seppo Hentilä, Olavi Hurri, 
Esa Lahtinen ja nykyinen puheenjohtaja Tero Tuomisto. 
Kuva Työväenliikkeen kirjasto.
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L asse  L ehtisen  
väitöskirjatu tkim us oli 
vuoden  2002 kohutuin  
historian tu tk im us
H arvoin SD P:n h istoria  on saanut osakseen niin  paljon 
huom iota ja  kiinnostusta kuin Lasse Lehtisen väitöskirja
tutkim uksen "A atteen jaloa  ja  alhaista mieltä. Urho Kek
konen ja  SD P:n suhteet 1944-1981" yhteydessä. Tekijä 
k iersi a h k e ra s ti S uom ea lu en n o im assa  a ih e es ta a n  ja  
esiin ty i m yös T yöväen liikkeen  k irjaston  k irjakahvila- 
tapahtum assa H elsingin työväentalolla. Tarja H alonen - 
sali oli täynnä k iinnostunutta yleisöä, joka  piti kirjailijan 
tavasta kertoa historiasta.
MARJALIISA HENTILÄ

K u v a ss a  L a s se  Lehtinen T yöväen tutkim us-lippalakki 

p ä ä s sä ä n  esitelm ä tila isuud en  jä lke e n  V asem m alla  tila isu u 

den vetäjä S eppo H entilä. K uva T y öväen liikkee n  kirjasto.
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Y l h ä ä l l ä :

K i r j a s t o s s a  v i e r a i l e m a s s a  O u l u n  y l i o p i s t o n  

h i s t o r i a n  o p i s k e l i j a t  K u v a :  T y ö v ä e n l i i k k e e n  k i r ja s to

O i k e a l l a :

T u tk i ja  U l l a - M a i j a  P e l t o n e n  p i t ää  e s i t e l m ä n  

y h d i s t y k s e n  v u o s i k o k o u k s e s s a  juu r i  i l m e s t y n e e n  

k i r j a n s a  M u i s t i n  p a i k a t  p o h j a l t a  v u o d e n  1 9 1 8  

s i s ä l l i s s o d a n  m u i s t a m i s e s t a  ja u n o h t a m i s e s t a  

K u v a :  T y ö v ä e n l i i k k e e n  k i r ja s to .
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A rkisto jen  pä ivä  8.11.2003 
Työväen A rk istossa

Lapin Lomakotiyhdistyksen aktiivit naiset pitivät kanttiinia poroero
tusta tehneille miehille Ivalossa v. 1957. Kuva: Työväen Arkisto.

Työväen Arkisto avaa Villi Pohjola -näyttelyn 
pohjoism aisena arkistojen päivänä lauantaina 
8.11.2003 klo 12.00-15.00. Näyttely on sen jä l
keen auki arkiston normaaleina aukioloaikoina 
(Paasivuorenkatu 5 B, 00530 Helsinki, ma, ke, pe
10.00-16.00, ti, to 10.00-19.00). Valokuvien, asia
kirjojen ja  dokumenttielokuvien avulla näyttely 
esittelee työläisten elämää, työntekoa ja  vapaa- 
ajanviettoa Pohjois-Suomessa 1900-luvulla.

Pohjois-Suomen vanhimpia työväenjärjestöjä 
olivat työntekijöiden perustamat työosuuskunnat.
Ne ottivat urakoita ja  työllistivät miehiä, mutta 
valvoivat myös heidän ammatillisia etujaan. Pohjo
lan tuk-kityöläisten rengas oli vuonna 1906 perus
tettu työosuuskunta, joka jo samana vuonna järjes
ti Pohjois-Suomen ensimmäisen lakon. Miksi näin 
tapahtui? Näyttely esittelee myös tukki- ja  metsä
työmiesten elinoloja tukkikämpillä ja  heidän harrastuksi- 
aan, mm. opiskelua. Illalla oli aikaa lukea TSL:n siirto- 
kirjaston kirjoja.

Työväen Retkeilyliitto on jo  pitkään tarjonnut jäsen
tensä käyttöön Lapin majoja. Lapin luonto lumoaa -

myös näyttelyssä. Kokeneet Lapin kävijät esittelevät 
lauantaina 8.11. vaellus välineitä ja  kertovat vinkkejä 
vaellusreiteistä.

Tervetuloa arkistojen päivän viettoon Työväen Ar
kistoon. Kahvitarjoilua.

Viiden euron vapaaehtoinen 
tukimaksu

ILMOITUS

Arvoisat lehtemme lukijat,

Työväentutkimus-lehti tehdään talkoovoimin. Lehden kustannukset 
pyritään kattamaan ilmoitustuloilla ja apurahalla. Lehden talous on erit
täin tiukoilla. Siksi toimituskunta pyytääkin lukijoitaan ystä\ällisesti 
suorittamaan vapaaehtoisen viiden euron tukimaksun Työväenperinne 
ry:n tilille Sampo 800015-490348 (tiedonantoon merkintä tukimaksu).

Vuonna 2002 lehtemme tukemiseen osallistui 71 lukijaa. Tukimaksulla 
varmistatte lehden ilmestymisen ja  saannin ensikin vuonna.

Kiitokset yhteistyöstä!

TYÖVÄENTUTKIMUS 
Toimituskin! ta

- 8 3 -



TYÖVÄENTUTKIMUS 2003

T I E D O N K I E R T O

Muistitiedossa uusi keruukampanja
T yöväen m uistie to to im ikunnan ja  H elsingin  yliopiston  
ym päristöhistorian tutkim usryhm än yhteistyönä toteutet
tu  keruukam panja “Y m päristön kasvot” haluaa ihm isten 
m uistelevan, m iten om a lähiym päristö  on eläm än aika
na m uuttunut.

Suom alaisen ym päristön historia  on tavallisten kan
sa la is ten  o sa lta  k irjo ittam ato n  lehti. V esien , ilm an ja  
m aaperän saastum inen alkoi m aassam m e erityisesti teo l
lisuuspaikkakunnilla  ja  kaupungeissa jo  1900-luvun al
kupuoliskolla. Tuolloin m etsien ja  jä rv ien  keskelle alkoi 
k o h o ta  k au p u n k e ja  teh ta in e en , v iem äre in een , kaa to - 
p a ikkoineen , ja  k iv ih iilisavua  työntäv ine  sav u p iip p u i
neen. T o isaa lla  yksittä ise t teo llisu u sla ito k se t a lko ivat 
p ila ta  läh ise u tu je n  ilm aa, v e s is tö jä  ja  k a sv illisu u tta . 
M yös liikenne m otorisoitu i, kulu tus kasvoi j a  m aalais
m aisem a alkoi kadota  taajam ien , läh iö iden ja  kauppa
keskusten puristuksessa. Arkipäivän ym päristöongelm at 
a lkoivat usein kuitenkin jo  asuintalojen takapihoilta  ul- 
k o h u u sse is ta , k aa to p a ik o is ta , ro sk a ru u m is ta  tai läh i-

ojista, jo n n e  likavedet ja  jä ttee t lopulta valuivat. Rotat ja  
rottasodat olivat osa takapihojen arkea.

N äissä oloissa retki vapaa-aikana luontoon puhtaiden 
kalavesien ääreen tai sienim etsien siim ekseen saattoi olla 
to d e llin e n  h en k ire ik ä . L u o n to  saa tto i ta rjo ta  e läm än 
m ansikkapaikat niin arjessa kuin juh lassa . M utta luon
tokin alkoi vähite llen  olla uhattuna kaupunkien, teo lli
suuden ja  päästöjen levitessä. U im a-ja  kalaretket perin
te isille  paiko ille  saatto ivat loppua tykkänään  kalakuo- 
lem iin tai m arjaretket suunnattiin m etsiin, jo ita  hakkuut 
e iv ä t o llee t ra isk an n eet ja  jo n n e  teh ta id en  h a ju t e ivät 
kantautuneet.

Ero suom alaisen ym päristön historian ja  nykypäivän 
välillä on kuitenkin suuri. N ykypäivänä ym päristön puh
tauden hyväksi on tehty paljon ja  m eitä ym päröivät hy
vinkin puhtaat vedet, ilm a ja  m aaperä. Siksi edellä kuva
tu t ym päristökokem ukset kuulostavat täm än päivän nä
kökulm asta karm aisevilta , epäuskottaviltakin. O liko ti
lanne kaupungeissa  ja  teo llisuuspa ikkakunn illa  jo sk u s 

aiem m in todella  näin paha?
N äistä  teem o is ta  ei o le  saa ta 

vissa lainkaan tieteellisiä tutkim uk
sia. V ain  h isto riaa  kokeneiden  ih 
m isten om akohtaisten kertom usten 
kautta  nykyiset ja  tu levat sukupol
vet vo ivat ym m ärtää, ku inka  suu
resti Suom en (m ukaan lukien luo
vutetut alueet) ym päristö  on m uut
tu n u t j a  m ite n  tä m ä  m u u to s  on 
m uokannut kansam m e arkipäiväis
tä eläm ää ja  ajatuksia.

L ähem piä tie to ja  keruusta  an 
tava t keruun  vastuuhenk ilö t T yö
väen  m u is titie to to im ik u n n an  sih 
teeri R isto Reuna, p. (09) 7743 110 
(vaihde), sähköposti: risto .reuna@  
ty ark .f i ja  tu tk ija  S im o L aak k o 
nen, p. (09) 191 245 85, sähköpos
ti: sim o.laakkonen@ helsink i.fi.

M atto jen pesua joessa  1950-luvulla . 
Täm ä ei o lis i enää nykyis in  sa llit
tua.. . Kuva: Työväen A rkisto .
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Unto Varjosen arkisto Työväen Arkistoon
SDP:n puoluesihteerin ja  Suomen Sosialidemokraatin 
päätoimittajan Unto Varjosen tytär Leena Reimavuo luo
vutti isänsä henkilöarkiston 4.4.2003 Työväen Arkis
toon. Aineistoa on kaiken kaikkiaan 11 kansiota. Varjo
sen arkisto on tärkeä lisä sosialidemokraattisen puolueen 
sodanjälkeisen ajan aineistoon.

Unto Varjonen syntyi Turussa 1916 oikeistolaiseen 
kotiin. Oppikouluaikanaan hän kiinnostui Yrjö Ruudun 
sosialistisista ajatuksista ja  oli kiinteässä yhteydessä 
Ruudun piirin kanssa opiskellessaan Helsingissä 1935
1938. Ruudun johdolla opiskelijoita liittyi sosialidemo
kraattiseen puolueeseen, heidän joukossaan myös Unto 
Varjonen.

Varjonen opiskeli filosofian kandidaatiksi nopeasti. 
Opiskeluaikanaan hän oli tehnyt päätöksen lehtimies
urasta. Ensimmäisen toimittajan pestinsä hän sai 1939 
Työväen Sanomalehtien Tietotoimistosta (TST). Saman 
vuoden syksyllä hänet palkattiin Jyväskylään sosialide
mokraattisen Työn Voiman toimitussihteeriksi, missä 
hän työskenteli talvisotaan asti. Talvisodan jälkeen hän 
työskenteli ensin Työn Voimassa ja  sen jälkeen muuta
man kuukauden Suomen Aseveljien Liiton Aseveli-leh- 
dessä. Varjonen ajautui kuitenkin pian erimielisyyksiin 
liiton johdon kanssa.

Tammikuussa 1941 SDP:n puoluetoimikunta valitsi 
Varjosen TST:n toimittajaksi ja  saman vuoden touko
kuussa päätoimittajaksi. Jatkosodassa hän toimi rintama- 
kirjeenvaihtajana osallistuen taisteluihin usein kärki

joukoissa vaikka sitä ei TK-miehiltä odotettukaan. Sodan 
aikana Varjonen usein kommentoi kirjoituksissaan pil
kalliseen sävyyn sotapropagandaa.

Sodan jälkeen Väinö Tannerin ja  puoluesihteeri 
Aleksi Aaltosen suosioon noussut Varjonen valittiin 
SDP:n puoluesihteeriksi marraskuussa 1947. Hänestä 
tuli nopeasti puolueen sodanjälkeisen politiikan hah
mottelija ja  poliittisen taistelun johtaja. Luonteeltaan 
kärsimättömänä ja  nopeatempoisena hän jätti puoluesih
teerin tehtävät 1946 ja siirtyi Rautatiehallituksen tariffi- 
osaston johtajaksi.

SDP:n puoluetoimikunta nimitti Varjosen Suomen 
Sosialidemokraatin päätoimittajaksi 1947, jolloin puolu
een oppositiota edustanut Eino Kilpi siirrettiin syrjään. 
Varjosen johdolla lehdestä tuli “Taistelevan Sosialide
mokratian” lehti. Varjonen kuitenkin jätti päätoimittajan 
työnsä jo  helmikuussa 1948 ja  siirtyi takaisin Rautatie
hallituksen virkaansa. Hän kuitenkin jatkoi edelleen kir
joittelua lehden palstoilla.

Varjonen toimi kansanedustajana 1948-1951 ja  Fa
gerholmin vähemmistöhallituksen toisena valtiovarain
ministerinä 1949-1950. 1950-luvun alussa hän alkoi ve
täytyä politiikasta ja  jäi pois SDP:n puoluetoimikun
nasta 1952 siirtyen Suomen Pankkiin. Vuoden 1953 lo
pussa Varjonen lähti Suomen edustajaksi Kansainväli
seen Jälleenrakennuspankkiin Washington D.C:hen. 
Siellä hän kuoli sydänkohtaukseen helmikuussa 1954 
vain 38-vuotiaana.

•" - •• " *

n ; i , . . '■ : ' : : . : - i ? .

.r •

Leena Reimavuo esittelee luovuttamaansa 
Unto Varjosen henkilöarkistoa Työväen 
Arkiston johtajalle Esa Lahtiselle.
Kuva: Petri Tanskanen.
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STS-Pankin ja sen edeltäjien 
historiasta näyttely internetissä

Miksi Nurmi voittaa?

Siksi
että hin

Säästää voimansa ratkaisevaan hetkeen.

Joka säästää osan työnsä tuloksia sitä aikaa 
varten, jolloin säästöt ovat kipeimmin tarpeen, 
voittaa kamppailun elämän kilpakentällä.

Helsingin Työväen Säästöpankki

Työväen Arkiston kotisivuille on Palkansaajasää- 
tiön tuella valmistunut näyttely “Palkansaajien par
haaksi - STS-Pankki ja  sen edeltäjät 1909-1992”, 
joka valokuvin ja  dokumentein kertoo työväen 
pankkitoiminnan vaiheista.

Säästöpankkitoiminta aloitettiin edistämään 
säästäväisyyttä vähävaraisen kansanosan keskuu
dessa. Suomen ensimmäinen säästöpankki aloitti 
toimintansa Turussa jo  1822. Työväen säästöpank
kien perustaminen ajoittui vuoden 1905 suurlakon 
aikaisen työväestön radikalisoitumisen jälkimainin- 
keihin, työväestön taloudelliseen, sosiaaliseen ja  
sivistykselliseen nousuun.

Vuonna 1899 Suomen Työväenpuolueen (vuo
desta 1903 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) 
perustava kokous päätti oman pankin perustamises
ta. Työväen pankin perustamisvaiheet liittyvät vii
me kädessä Työväen Sanomalehti Oy:n rahoitusvai
keuksiin ja Helsingin Työväenyhdistyksen talon ra
kentamiseen vuonna 1908. Molemmat tahot tarvit
sivat lainaa, jota liikepankeista ei työväenliikkeelle 
enää myönnetty. Työväen Sanomalehti Oy:n talou
denhoitaja Albin Karjalainen teki aloitteen oman 
työväen pankin perustamisesta. Helsingin Työväen 
Säästöpankki perustettiin joulukuussa 1908 ja  se 
avasi ovensa tammikuussa 1909 hellahuoneessa 
Työväen Sanomalehti Oy:n talossa Sirkuskatu 3:ssa 
(nyk. Paasivuorenkatu 3). Tämän esimerkin myötä 
perustettiin seitsemän itsenäistä työväen säästö
pankkia eri puolille maata vuosien 1909 ja  1932 vä
lisenä aikana.

Näyttely käy läpi pankin historiaa alkaen Hel
singin Työväen Säästöpankin vaatimattomista alku
vaiheista päätyen toiminnan loppumiseen yleisen pank
kikriisin jälkivaikutuksissa. Väliin mahtuu tarinaa pula
vuosien ja  maailmansotien aiheuttamista vaikeuksista, 
kasvusta Suomen suurimmaksi säästöpankiksi, fuusios
ta maakunnallisten työväen säästöpankkien kanssa val
takunnalliseksi säästöpankiksi ja  muuttumisesta liike
pankiksi vuonna 1989. Lisäksi esitellään mm. asunto- 
säästötoimintaa, pankkia työnantajana ja  roolia pankki- 
mainonnan edelläkävijänä.

Vuoden 2002 kevääseen asti STS-pankkimuseo toi
mi Hakaniemen Nordean tiloissa, jolloin sen toiminta it-

Helsingin Työväen Säästöpankki käytti mainonnassaan 
hyväkseen myös Paavo Nurmen voittoja Amsterdamin 
olympialaisissa 1928.

senäisenä erikoismuseona päättyi. Esineistö siirrettiin 
Tampereelle Työväen keskusmuseoon Palkansaajasää- 
tiön ja  museon välisellä sopimuksella. Myös vanhaa mu
seota ja  sen esineistöä esitellään valokuvin ja  tekstein 
nettinäyttelyssä. Työväen keskusmuseo on tehnyt oman 
näyttelyn “Työväen pankista Citypankiksi”, joka on näh
tävillä museon tiloissa ensi vuoden alkupuolelle saakka.
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M u seo työn  yllä tyksiä
Kullervo Mannerin kohtalo paljastui

Tampereen Lenin-museossa järjestettiin 90-luvun puoli
välissä erikoisnäyttely “Vankileirien saaristo”. Aineisto 
siihen saatiin Komin tasavallan kansallismuseosta Poh
jois-Venäjältä. Pohjatyön näyttelyyn oli tehnyt tutkija E. 
A. Ananina. Suomensukuisten syrjäänien asuttaman 
Komin tasavallan alueella oli Stalinin aikana ollut usei
ta vankileirialueita. Leireillä menehtyi venäläisten lisäksi 
paljon ulkomaalaisia.

Lenin-museon näyttelyssä kiinnitettiin luonnollisesti 
huomiota suomalaiskohtaloihin noilla leireillä.

Komin tiedeakatemian tutkija Aleksandr Popov oli 
saanut paikallisista arkistoista selville esimerkiksi Kul
lervo Mannerin kohtalon. Tutkijaryhmänsä kanssa hän 
selvitti myös Mannerin hautapaikan sijainnin Komissa.

Kullervo Manner oli papin poika Vampulasta. Hän 
kohosi sosialidemokraattisesta puolueesta Suomen edus
kunnan puhemieheksi, punaisen Suomen kansanvaltuus
kunnan johtotehtäviin, punakaartin ylipäälliköksi. Kul
lervo Manner valittiin Suomen kommunistisen puolueen 
ensimmäiseksi puheenjohtajaksi, kun ensin oli tiedustel
tu, ketä Lenin pitää paikalle parhaana. Manner oli myös 
Kom-intemin toimeenpanevan komitean jäsen.

Neuvostoliitossa Manner ja  hänen vaimonsa Hanna 
Malm vangittiin vuonna 1935 ja  sijoitettiin tarkoituksel
lisesti eri vankileireille. Malm joutui Solovetskin luos
tarisaarelle, missä hän hukuttautui puroon. Manner sijoi
tettiin Uhtpetshin työleirille.

Uhtpetsh-leiri
Uhtpetsh-leirin (Uhta-Petshoran) imperiumi käsitti noin 
miljoonan neliökilometrin alueen eli pinta-alaltaan kaksi 
Ranskaa.

Kesällä 1929 Uhta-joelle lähetettiin vankileirien joh
don erityinen geologinen tutkimusretkikunta organisoi
maan laajoja geologisia tutkimustöitä ja  Petshoran alu
een öljy- ja  kivihiiliesiintymien teollista hyötykäyttöä 
silmälläpitäen.

Vankileirien johdon Uhtan tutkimusretkikunta saapui 
Tshibjuun Arkangelin alueen Kemistä Umba-laivalla 
(Petshoralle saakka) 21. elokuuta v. 1929. Siihen kuului 
Solovetskin leirien 125 vankia ja  se pani alulle kokonai
sen Uhta-Petshorskin leirien imperiumin. He kulkivat

Petshora-joelta 312 km Izhma- ja  U hta-jokia kuin 
jokirosvot 800 vuotta sitten. Veneitä vedettiin veto
hihnoilla 7-8 ihmistä vuorollaan. Lepotaukoja pidettiin 2
3 kertaa viikossa ja  silloinkin vain 2-3 tuntia.

30-luvun alun dokumentti “Sisäministeriön vankilei- 
rihallinnon Uhta-Petshorskin leirin perusosoittimien tilas
to toiselle viisivuotissuunnitelmalle” osoittaa niiden töi
den laadun, joita tehtiin leirin alueella: öljynporaus, öljy
tuotteiden käsittely, kivihiilen louhinta, radiumin louhinta.

Juuri radiumin kanssa joutui Kullervo Manner tekemi
siin ja  se koitui hänen kohtalokseen. Vodnin kylä antoi
1931-1957 raskasta radioaktiivista ainetta 176 g. Työnte
kijöillä, kuten Mannerilla, ei ollut aavistustakaan radioak
tiivisesta säteilystä, mutta silti leirillä ei välitetty tuolloin 
tunnetuistakaan säteilyturvamääräyksistä, koska ihmis
ainesta riitti!

Heinäkuun 5. päivänä 1938 Uhtpetsh-leiri järjestettiin 
uudelleen : Uhtizhem-leiriksi, Vorkuto-Petshorin leiriksi 
ja Pohjoiseksi rautatieleiriksi.

Vuonna 1936 vankien määrä kohosi 100 000 ihmiseen 
ja  200 000 ihmiseen 1.1.1942. Vankien leireille 1939
1940 saapunut uusi sukupolvi ei kohdannut siellä ketään 
aiemmista asukeista. “Alkuasukkaat” olivat kuolleet.

Mannerin kohtalo
Manner vangittiin Neuvostoliitossa 1. heinäkuuta 1935. 
Manner oli tuomittu aikaisemminkin, vuonna 1911 Hel
singissä tsaari Nikolai II:n halventamisesta.

Toisen kerran Mannerin tuomitsi Neuvostoliiton 
Korkeimman oikeuden sotakollegio 9.-12. marraskuuta 
1935 Venäjän Federaation rikoslain 58. pykälän 4. koh
dan perusteella kymmeneksi vuodeksi vankeuteen.

Kirjeessään Neuvostoliiton pääsyyttäjälle 24. tammi
kuuta 1936 Kullervo Manner kertoo kärsimyksistään - 
siirroista leiristä toiseen ja  pyytää sijoittamaan hänet 
vaimon Hanna Malmin kanssa (joka tuomittiin myös 
kymmeneksi vuodeksi) samaan vankileiriin.

Kirjeessä on kiinnostavat rivit: “Jos te pelkäätte 
Suomen rajan läheisyyttä leiristä, niin minun on syytä 
sanoa, että en koskaan jätä Neuvostoliittoa, sosialistista 
isänmaatani, ilman kommunistisen puolueen ja Neuvos
tohallituksen lupaa. Pidän itseäni epäoikeudenmukaisesti
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Kullervo Manner 28.9.1924 Vjasmassa: "Saatiin tietoja 
Leniniltä. Ne olivat neuvoja kommunismin aakkosten 
oppimiseksi. Lenin sittemmin seurasi ja  auttoi monin tavoin 
Suomen nuorta kommunismin liikettä." Kuva Kansan Arkisto.

kärsineenä.”
Uhtpetshin työleirin kasvattajan Sheininin tekemässä 

luonnekuvauksessa Mannerista sanotaan: työskentelee 
päivystäjänä erittäin yritteliäästi, työn laatu on hyvää, 
kurinalainen, ei ole hallinnollisia rangaistuksia, osallis
tuu kulttuuritoimintaan, hyväksytty iskurityöläiseksi.

Koko leirissäoloajan hän jatkoi vaimonsa etsimistä. 
Kaipaus ja  murtunut terveys alkoivat tuntua. Hän kuoli 
15. tammikuuta 1939 keuhkotuberkuloosiin. Näin on kir
joitettu Mannerin kuolintodistukseen. Hänet on haudat
tu Tshibjun kylän ensimmäisen vesilaitoksen hautaus
maalle lähelle Uhtaa “valtion ruumisliinoissa, haudan sy
vyys 2 metriä “.

Professori Aleksandr Popovin selvitysten mukaan 
todellinen kuolinsyy oli radioaktiivinen säteily, jota 
Manner sai jouduttuaan käsittelemään radioaktiivista 
vettä vankileirillä.

Jukka Paastela ja Hannu Rautkallio kirjoittavat laati
massaan johdannossa Kullervo Mannerin ja  Hanna Mal
min kirjeenvaihtoon 1932-33 “Rakas kallis toveri” (Juva 
1997), että Kullervo Mannerin kuolema ei selvinnyt vuo-

K I E R T O

den 1962 rehabilitointiasiakirjoista. “Silloinen KGB oli 
yhtä tietämätön Mannerin kuolemasta kuin miljoonien 
muidenkin kohtalosta.” Sen jälkeen he kertovat seitse
män eri huhua Mannerin kohtalosta. Ratkaisun avain 
sijaitsikin Komin tasavallassa ja  vuoden 1995 jälkeen 
sen olisi löytänyt myös Lenin-museosta.

Kullervo Mannerin merkitystä suomalaisessa työvä
enliikkeessä ja hänen kohtaloaan Neuvostoliitossa käsi
teltiin eduskunnan varapuhemiehen Jukka Mikkolan elo
kuussa 2000 Vampulassa jäljestämässä Kullervo Manner 
-seminaarissa. Sen yhteydessä olleessa Lenin-museon 
jäljestämässä näyttelyssä oli esillä myös Komin KGB:n 
arkistoista löytyneitä asiakirjoja Kullervo Mannerin 
vankileirikohtalosta. Seminaariin tuli myös tervehdys 
Komista: “Herättää kunnioitusta suhtautuminen histori
alliseen muistoon nykyisessä suomalaisessa yhteiskun
nassa ja  erityisesti sellaisiin historiallisiin ja  traagisiin 
henkilöihin kuin Suomen entinen eduskunnan puhemies 
ja sittemmin eräs Kominternin johtajista Kullervo Man
ner. Vampulassa jäljestettävä seminaari on siitä parhaim
pia osoituksia. Venäjän Federaation valtioneuvos, his
toriatieteen tohtori, professori Aleksandr Popov.”

Stalinin terrorin suomalaisia uhreja
Komin pääkaupungin Syktyvkarin Memorial-seuran 
arkistossa on tiedot seitsemästä suomalaisesta, jotka 
ammuttiin samana päivänä 31. lokakuuta 1938. He oli
vat Pekka Ahvenainen, Ferdinand Venäläinen, Vilho 
Grön, Eino Kauppinen, Antero Miettinen, Risto Niemelä 
ja Albin Suhonen.

Vanhin heistä,Risto Niemelä, oli 40-vuotias. Nuorin, 
Eino Kauppinen, oli vasta 28-vuotias. Kaikki olivat ko
toisin Suomesta. Kauppinen ja  Grön Helsingistä, Venä
läinen Savonlinnasta, Miettinen Jyväskylästä, Niemelä 
Oulusta ja  Ahvenainen Viipurin läänistä. Kun heidät 
vangittiin (5-6. helmikuuta 1938), niin kaikki Venäläistä 
lukuun ottamatta asuivat Syktyvkarissa ja  olivat töissä 
sahalla ja  rakennuksilla. Venäläinen asui Sheljaurin ky
lässä Petshoralla. Hän työskenteli laivan konemiehenä ja 
hänet vangittiin vähän myöhemmin 10. helmikuuta.

Mutta miten he joutuivat Syktyvkariin, missä heidän 
elämänsä traagisesti katkesi? Ja minkä takia heidät am
muttiin?

Parhaimmat tiedot on Vilho Grönistä. Hän syntyi 
1906 Helsingissä. Ammatiltaan hän oli latoja kirjapai
nossa. Vaimo Liisa oli töissä pakkaustehtaalla.

Hän osallistui nuoruudessaan vasemmistolaiseen ja 
kommunistiseen liikkeeseen. Vuonna 1928 hänet jopa 
vangittiin osallistumisesta vappumielenosoitukseen, 
mutta vapautettiin vuorokauden päästä. Mutta vuonna 
1929, kun kommunistinen puolue kiellettiin, hän erosi 
siitä. Ilmeisesti kommunisteihin kuulumisen vuoksi Vil
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ho erotettiin työstään vuonna 1931. Työnvälityksessä 
Vilho tapasi erään venäläisen Rybinin, joka värväsi työt
tömiä laittomasti töihin Neuvostoliittoon. Oliko hän 
valkoemigrantti, joka tienasi näin, vai KGB:n mies? 
Viimeksi mainittu on varsin todennäköistä, sillä hän vär
väsi suuria työttömien joukkoja Neuvostoliittoon helpos
ti. Mutta takaisin he eivät enää päässeetkään.

21. elokuuta 1932 Vilho Grön ja hänen lisäkseen 30 
muuta suomalaista kuljetettiin moottoriveneellä Neuvos
toliiton puolelle. Mutta pian Grön sai kirjeen vaimoltaan, 
joka kertoi, että perhe häädetään asunnostaan. Hän päätti 
tulla takaisin hakemaan vaimonsa ja  tyttärensä. Rajan 
ylityksessä hänet pidätettiin ja  tuomittiin kolmeksi vuo
deksi työleirille Lusaan (nykyisin Kirovin alueella). Siel
lä metsätöissä hän ymmärsi varsin pian erehdyksensä 
rajan ylityksessä. Hän yritti karata leiriltä, mutta jäi kiin
ni. Hänet tuomittiin nyt vuodeksi keskitysleiriin. Kevääl
lä 1936 Vilho Grön saapui Tshibjun kylään, Uhtpetsh- 
leirin keskukseen. Näin hän joutui Komin tasavaltaan.

Vuonna 1937 Grön vapautui, muttei voinut matkus
taa pois. Hän ei saanut mennä isoihin kaupunkeihin. Ja 
kuten monet muut hänen kaltaisensa hän jäi Komin aino
aan kaupunkiin Syktyvkariin. Hän meni töihin sahalle.

Syktyvkarissa oli tuohon aikaan kokonainen suoma- 
laisyhdyskunta. He olivat suomalaispakolaisia. Joku oli jo 
ollut leirillä, joku karkotettu, joku lähetteellä töissä. Tie
detään vain heidän nimensä: Väinö Kuparinen, Miettinen, 
Timo Leinonen, Artturi Suhonen, Kustaa Nenonen, Har
ju, Nenonen, Niemelä, Sipola, Raitanen, Urho Harju.

Grön yritti ottaa yhteyttä Suomen konsulaattiin Mos
kovassa ja  pyrkiä sitä kautta takaisin Suomeen. Mutta se 
oli myöhäistä. Grönin kuulustelupöytäkirja on ohut, vain 
kaksikymmentä sivua. Mutta ne sivut veivät häneltä hen
gen. Häntä syytettiin vakoilusta. Kuulusteluissa vakoi
lusta ei edes puhuttu. Pöytäkirjoissa on selvitetty hänen 
henkilöhistoriansa ja  kirjeenvaihtonsa omaistensa kans
sa. Ja lopuksi todetaan syylliseksi 58. pykälän 6. kohtaan 
Venäjän rikoslaissa. Grön ei tunnustanut syyllisyyttään. 
Grön ammuttiin 31. lokakuuta 1938.

Tämä oli ensimmäisiä julkisuuteen tulleita asiapa
pereita, missä tuomittiin vieraan valtion kansalainen eikä 
edes vaivauduttu ilmoittamaan maan lähetystölle. Tällai
siin pikkuseikkoihin neuvostolaki ei kiinnittänyt huo
miota. Yleensä syyttäjät tekaisivat syytteen. Mutta täs
sä oli senkin suhteen hällä väliä. Syyttäjät eivät edes 
vaivautuneet todistamaan syytettyä vakoiluun syyl
listyneeksi. Mutta silti oli kyse ihmisen kohtalosta - elä
mästä ja  kuolemasta. Voidaan vielä todeta, että vuonna 
1989 Vilho Grönin maine puhdistettiin.
AIMO MINKKINEN 
LENIN-MUSEON JOHTAJA

“Näin minä sen 
muistan”

Työväen historian  
harrastajatutkija- 
tapaam inen

Aihe: Haastattelu- ja  muistitietoaineistojen käyttö 
työväen historian tutkimuksessa.
Ajankohta: lauantai 25.10. 2003 klo 9.00-16.00 
Paikka: Työväenliikkeen kirjasto, Paasivuorenkatu 5 B,
2. krs, Helsinki
Järjestäjä: Työväen historian ja  perinteen 
tutkimuksen seura

OHJELMA

9.00-9.45 Seminaarin aloitus
Ilmoittautuminen ja  aamukahvi
Seminaarin avaus ja  osallistujien esittäytyminen

9.45-11.00 Alustajat
“Haastattelut lähteenä”
Hanna Snellman
“Muistitiedon aarteita arkistoissa”
Katri Kannisto

11.00-12.30 lounastauko (omakustanne)

12.30-16.00 Työryhmät
Keskustelua työryhmissä 
Kahvit
Loppukeskustelu

16.00 Seminaarin päättäminen

Ilmoittautumiset ja  yhden sivun mittaiset työsuunni
telmat pyydetään seminaariin osallistuvilta 1. lokakuu
ta 2003 mennessä. Ilmoittautumiset Katri Kaunisto, 
Kulttuurientutkimuksen laitos/Kansatiede Helsingin yli
opisto, PL 59, 00014 Helsingin yliopisto, p. (09) 191 22 
623. tai katri.kaunisto@helsinki.fi Lisätietoja myös 
Terhi Torkki, p. (03) 885 8682, tai sähköpostilla 
terhi. torkki@helsinki. fr
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Vuoden  
T yöväen tu tk im us 2002
Vuonna 1983 perustettu Työväenperinne - Arbetartradi- 
tion ry jakaa joka toinen vuosi Vuoden Työväentutkimus 
-palkinnon ammattilaistutkijalle ja  joka toinen vuosi har- 
rastajatutkijalle. Tällä kertaa palkittiin harrastajatutkijoita. 
Palkintolautakuntaan kuuluivat puheenjohtajana Suomen 
historian professori Maria Lähteenmäki ja jäseninä dosent
ti Ulla-Maija Peltonen, tutkija Simo Laaksovirta ja tutki
ja  Jyrki Helin.

Vuoden Työväentutkimus 2002 on Timo Myllärin tut
kimus “Käy eespäin väki voimakas... Seinäjoen Työväen
yhdistys ry 1902-2002”. Myllärin teos edustaa juuri sitä 
historiantutkimustyyppiä, joka on kaikkein suosituin har- 
rastajatutkijoiden piirissä: oman yhdistyksen tai oman 
paikkakunnan työväenjärjestöjen historia. Palkintolauta
kunnan mielestä tämäntyyppinen oman kotiseudun sekä 
oman sosiaalisen ja poliittisen verkoston tutkiminen on 
hyvin palkitsevaa sekä tutkijalle itselleen, tutkittavan jär
jestön toimijoille että koko paikkakunnan historiatietoi- 
suuden ja  identiteetin vahvistumiselle. Myllärin teos on 
arvioitu tässä lehdessä sivulla 53.
Mylläri Timo: Käy eespäin väki voimakas... Seinä
joen Työväenyhdistys ry. 1902-2002. Ilmajoki 2002. 
352 s.

Tänä vuonna jaettiin  pääpalkinnon lisäksi kaksi 
kunniamainintaa. Ensimmäisen kunniamaininnan sai 
Jussi-Pekka Alanderin teos “Punakaartien merkit, tunnuk
set ja varainkeräysmerkit”. Palkintolautakunnan mukaan 
työväen merkit ovat lähes tutkimaton alue sekä akateemis
ten tutkijoiden että harrastajatutkijoiden piirissä. Alan
derin työ paikkaa tätä aukkoa ansiokkaalla tavalla. Lisäksi 
tutkimus on perusteellinen ja hyvin koostettu kuvineen ja 
historiallisine tietoineen.
Alander Jussi-Pekka: Punakaartien merkit, tunnuk
set ja varainkeräysmerkit Jyväskylä 2001. Omakus
tanne. 80 s.
Toisen kunniamaininnan palkintolautakunta ojentaa Uu
no F. Inkiselle teoksesta “Sotapäiväkirja 1941-44”. Se on 
nimensä mukaisesti rintamalla mukana olleen sotilaan päi
väkirjamerkinnöistä koostuva teos. Se on hiljaisella tavalla 
sodanvastainen ja tuon hyvin esiin sen arkielämän poljen
non ja tunnelman, missä rintamamiehet vuosikausia elivät. 
Aseetonta palvelusta rintamalla tehnyt kirjailija ei huuda 
eikä julista, mutta silti kirjan sanoma on kirkas. Nykyhet
ken sodanuhan tunnelmissa tällaiset kirjat ovat tärkeitä 
lukemistoja meidän kaikkien käsissä.
Uuno F. Inkinen: Sotapäiväkirja 1941-1944. Suo
men Rauhanpuolustajat. Like. Helsinki 2002. 127 s.

Suomalaista 
laatua ja työtä 
turvallisuuden 

myötä

Suonien E lintarviketyöläisten L iitto SEL r.y.
Siltasaarenkatu 6, 00530 Helsinki 
puh. 09-393 881 fax 09-712 059 

www.selry.fi

Ammatti
taidolla

0
Rakennusliitto

Rakennusalan työttömyyskassa

i .
A
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T yöväentu tkim us-lehden  lukijatu tkim us 2003
H yvä T yöväentutkim us-lehden lukija!
Työväentutkim us-lehden toim ituskunta tekee 
tutkimusta lukijoidensa keskuudessa syksyllä 
2003. Tulosten avulla pyrim m e kehittäm ään 
lehteä parhaamme mukaan. Pyydämme Sinua 
vastaamaan lomakkeella oleviin kysymyksiin. 
Merkitse rasti sen vastausvaihtoehdon kohdalle, 
joka parhaiten kuvaa Sinun mielipidettäsi.
V oit pa lau ttaa  lom akkeen  ju lk a isu tah ojen  
to im ip a ik k o ih in  (Kansan A rkisto, Työväen 
Arkisto, Työväenliikkeen kirjasto ja  Työväen 
keskusm useo). V astanneiden kesken arvom 
me useita kirjapalkintoja, eli jos haluat osallis
tua arvontaan, täy tä  kyselyn loppuun myös 
yh teystie to si. V a sta u sa ik a a  on 3 0 .9 .2 0 0 3  
asti. Tulokset julk istetaan joulukuussa.

5. M illä adjektiiveilla kuvailisit T yöväentutkim us- 
leh teä  ju lkaisu na?
... merkittävä 
... asiantunteva 
... mielenkiintoinen 
... informatiivinen 
... yhdentekevä 
... tylsä
... muu, m ikä?_____________________________________

6. M iten arvioisit lehden eri osioiden kiinnostavuutta?
erinom. hyvä tyydyttävä huono

A rtikkelit  ____  ____  ____
Gradut ____  ____  ____  ____
Kirja-
arviot

T austatiedot
1. Sukupuoli ... nainen

... mies

2. Ikä . . .a l le  20 v.
... 20 v . - 2 9  v. 
... 30 v. -  39 v.
... 40 v. -  49 v.
... 50 v. - 5 9  v. 
... yli 60 v.

3. Sosioekonominen asema 
... toimihenkilö
... työntekijä
... yrittäjä
... eläkeläinen
... opiskelija tai koululainen
... muu

4. Koulutus 
... peruskoulu 
... ammattikoulu
... ylioppilastutkinto 
... opistotasoinen tutkinto 
... ammattikorkeakoulututkinto 
... korkeakoulututkinto

Tiedonkierto

7. M iten arvioisit lehden ulkoasua?
erinom. hyvä tyydyttävä huono

Kansi ____  ____  ____  ____
Kuvitus ____  ____  ____  ____
Taitto

8. M ikä oli vuoden 2003 lehden paras juttu  ?

9. M aksaisitko lehdestä? .... kyllä .... en
Jos kyllä, niin mikä olisi mielestäsi sopiva hinta 
lehdelle?
... 1-4 EUR ... 5-8 EUR . . . y l i 9 E U R

10. E h d otu k sia  ju lk a isu n  k eh ittä m isek si ta i m uita  
kom m entteja

K iitos osallistum isestasi!

Vastaajan nimi:

Osoite:

Puh.nro tai sähköpostiosoite:
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Verkottuminen, alihankkijaketjut, jousto vaatimukset ja suuret 
m uutokset yrityskulttuureissa uhkaavat normaalin työsuhteen 
etuja.

Vain liiton voimalla voimme uudistaa sopimusmääräyksiä niin, 
että työntekijä säilyttää etunsa. Metallilla on voimaa puolustaa 
jäseniään.

Työelämän muutoksissa joustamme, mutta työehtojen heikennyksiin 
emme taivu.

Metalli
Metallityöväen Liitto ry

Hakaniemenranta 1, 0 0 5 3 0  Helsinki puh.(09) 77 0  71, www.m etalliliitto .fi
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Riihi säätiö r.s.
Pakkahuoneenkatu 30 A
90100 Oulu
Puh. (08) 5626 900
Fax (08) 5626 910 
www.riihi.fi

Riihi säätiö r.s. tukee työväentutkim usta.

Vuonna 2 0 0 2 ja e ttiin  ap u raho ja ja  käy te t
tiin esitelm ätilaisuuksienjärj estämiseen  
noin 240 000  euroa.

Tuem m e myös tänä vuonna hyviä 
hankkeita.
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KONE

KONE on globaali palvelu- ja konepajayritys, joka on erikoistunut ihmisten ja
avaroiden kuljettamiseen. Ostettuaan Partekin vuonna 2002 KONE koostuu

kahdesta vahvasta liiketoimintaryhmästä: Hissit ja liukuportaat sekä Materiaalin
käsittely.

Yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on 5,5 miljardia euroa, mikä tekee

nn0 ^ Ennni!0imJ alanSa SUUrimman yrityksen Pohjoismaissa. Yhtiön palveluksessa 
on 35 000 henkeä, joista vajaa viidennes työskentelee Suomessa

KONEen B-osake on listattu Helsingin Pörssissä.

KONE Oyj 
Konserniviestintä 
KONE Building
PL 7, Keilasatama 3, 02151 Espoo

www.kone.com

corporate.communications@kone.com
puhelin 0204 751 
faksi 0204 75 4515

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 Suomen
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

Saariniem enkatu 6 • 0 0530  Helsinki • puh. (09) 478  988 • faksi (09) 712 75

http://www.kone.com
mailto:corporate.communications@kone.com


TYÖVÄENTUTKIMUS 2003

Hyvinvointia
julkisilla

palveluilla

PL 325, 00531 HELSINKI (Haapaniemenkatu 14) 
puh. 0403 101 200, faksi (09) 737 525 

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

a r k u t ©  a#OTr
SIIRTO- JA Kl INTO H Y L L Y I-
Suunnittelu, valmistus ja asennus

O N  E N  O Y
Puh. 019 461579 

www,metalliv0lmiste-laaksonen com

KAN SAN  
SIV ISTYSRAHASTO

KSR -muistamisen 
ammattilainen

Kirjekukka on kuin sähke, 
kaunis ja vaivaton tapa muistaa.
Soita meille teksti 
- me hoidamme viestisi perille.

Kansan Sivistysrahasto 
Paasivuorenkatu 4-6 A 3krs.
00530 Helsinki 
P. (09) 5868 530 
Faksi (09) 5868 5330

Palveluihimme voi tutustua osoitteessa: 
www.sivistysrahasto.com

- 9 5 -

mailto:VAL@VALry.fi
http://www.VALry.fi
http://www.sivistysrahasto.com


TYÖVÄENTUTKIMUS 2003

E R I L A I S I L L A  

A J A T U K S I L L A  

O N 

A I N A  

J O T A  I N 

Y H T E I S T Ä

l l Tl  S P Ä IV Ä

T I L A A  N U M E R O S T A  
( 0 9 )  7 0 1  0 5 0 0  
w w w . d e m a r i . f i

Tamperelaista ay-historiaa
Työt ja tekijät

Ju lk a is tiin  1999, 

700 sivua.

Hyvät toverit, vai...
Julkaistiin 2003.
500 sivua.
Ay-liikkeen poliittista toimintaa tampereella.

3. o sa  ju lk a is taa n  2003-06  va ih teessa. 
K irjo itta jan a  to im ii T uom o K oivisto.

SAK Tampereen Paikallisjärjestö ry.
EK  Rautatienkatu 10, 33100 Tampere

U s k  tk  o 
a m m a tt ita ito o n ?

5:

pan
Palvelualojen a m m a ttiliitto

l 'rk o  m atto  mun u peita ih m isiä

Kun haluat lisää 
tietoa metsäalasta, 

puutuoteteollisuudesta 
tai maaseutuelinkeinoista, 

tule käymään, 
soita tai 

käy kotisivullamme.
"s

PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO
TRÄ- OCH SPECIALBRANSCHERNAS FÖRBUND

Haapaniemenkatu 7-9 B 
PL 318, 00531 Helsinki 
Puh. (09) 615 161 
Sähköposti: puuliitto@puuliitto.fi 
www.puuliitto.fi
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K T V ©
H u o m a a t

m e i d ä t

Työväenliikkeen 
juuret ovat 

teollisuustyöväessä.
va r m a s t i

K u n t a - a l a n  a m m a t t i l i i t t o  KTV ry 

K o m m u n s e k t o r n s  f a c k f ö r b u n d  KA T  r f

K o l m a s  l i n j a  4 

PL  10 1 ,  0 0 5 3 1  H e l s i n k i  

v a i h d e  0 1 0  7 7 0  31 

t e l e f a x  0 1 0  7 7 0  3 3 3 0  

w w w . k t v . f i

P  PAPERILIITTO
P a a s iv u o re n k a tu  4 -6  A , P L  3 2 6  
00531  H e ls in k i 
P. (0 9 ) 70  891 
w w w .p u u lii tto .f i

SuoraYhteys
Eduskuntaan

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

tirKSL
Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 

KSL-opintokeskus

S o s i a l i d e m o k r a a t t i n e n  e d u s k u n t a r y h m ä
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YHDESSÄ UUDELLE 

VUOSITUHANNELLE

Suomen Menmies-Unioni r.y. 

Uudenmaankatu 16 B, 
PL 249, 00121 HELS IN K I 
puh. (09 )61 52  020 
fax . (09 ) 6152 0227

KEMIA
KEMIAN UITTO KEMIFACKET

Haapaniemenkatu 7-9 B
00531 HELSINKI
Puh: (09) 773 971
Fax: (09) 753 8040
etunimi.sukunimi@kemianliitto.fi

Koteja 
Vanhuksille

Vanhus-ja  läh im m äispalve lun liiton 50-vuotish istoria on 
ilmestynyt! H istorian kirjoittaja on dosentti, Akatem iatut- 

kija M a ria  Lähteenmäki 

V anh us-ja  lähim m äispalvelun liiton juuret ovat viim e 

vuosisadan alun vahvassa sosialidemokraattisessa nais

liikkeessä. Yhteiskunnallisten, aatteellisten ja  aineellisten 

olojen muuttuminen on vaikuttanut koko ajan siihen, 

miten vanhuksiin  on suhtauduttuja miten vanhustenhuol

to on järjestetty Järjestöillä on merkittävä rooli nykyisen  

vanhustenhuollon muotoutumisessa.

K irja  on runsaasti ja  havainnollisesti kuvitettu.

Maria Lähteenmäki Koteja vanhuksille 
länhus-ja  lähimmäispalvelun Hillo 2003 224 s

Saatavana kirjakaupoista ja  Työväenliikkeen kirjastosta 
sekä suoraan liitosta, puh. (09) 7745 900 

Kirjakauppaovh  32,40 f

Tamperelaista ay-historiaa

Ay-liikkeen poliittista toimintaa tampereella.

3. osa ju lk a is taa n  2005-06  vaih teessa. 
K irjo itta jan a  to im ii T uom o K oivisto .

M K  Tampereen Paikallisjärjestö ry.
A b  Rautatienkatu 10.33100 Tampere
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Myynnissä olevat julkaisut Työväen kirjastossa

Työväenperinne:
•  Timo Mylläri: Seinäjoen työväenyhdistys 1902-2002. 
Seinäjoen työväenyhdistys, Ilmajoki 2002, 352 s. 15 euroa.
•  Jussi-Pekka Alander: Punakaartien merkit, tunnukset ja 
varainkeräysmerkit, Jyväskylä 2001. Omakustanne, 80 s. 25 
euroa.
• Maria Lähteenmäki: Koteja vanhuksille. Ikäihmisten 
asuminen ja hoiva hyvinvointiyhteiskunnan haasteena. 
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry, Kajaani 2003, 224 s. 
20 euroa.
• I Opinnäytteet 1978-1987. Toim. Mervi Kääminen. 1988, 79 
s. Ilmainen.
•  II Artikkeliaineistoa 1978-1987. Toim. Pekka Kääminen. 
1989, 95 s. Ilmainen.
• III Historiikit 1978-1990. Toim. Pekka Kääminen. 1991, 104 
s. Ilmainen.
• IV Suomen työväenliikkeen historiallinen bibliografia. Toim. 
Pekka Kääminen. 1991. Ilmainen.
•  Ameriikka-kokoelmaluettelo: amerikansuomalaista kirjalli
suutta Työväenliikkeen kirjaston kokoelmissa. 1991, 44 s. 2 
euroa.

• Espanja 1936-1939-kokoelmaluettelo. Espanjan sisällisso
taa käsittelevää kirjallisuutta Työväenliikkeen kirjaston 
kokoelmissa. 1991, 36 s. 2 euroa.
•  Intemationaalit-kokoelmaluettelo. 1990, 70 s. 2 euroa.
•  Osuustoiminta-kokoelmaluettelo. 1990, 380 s. 2 euroa.
•  Foreign Language Literature on the Nordic Labour
•  Movements - Fremdsprachige Literatur uber die nordischen 
Arbeiterbevvegungen. 1992, 143 s. 2 euroa.
• Reijo Frank: Veli, sisko. CD-levy. 10 euroa.
Työväen keskusmuseo:
•  Tuulasvaara - Kaleva, Tiina: 1930-luvun pula. 1992, 14 s. 
0,84 euroa.
•  Työväenkulttuurityöryhmän muistio. Työväen keskus
museon julkaisuja 1994:1, 52 s. 0,84 euroa.
• Jaskari, Ulla, Vanhala-Selin, Kristiina: Työväki esittää - 
lystinpitoa ja  aatteen paloa. Työväen keskusmuseon julkaisuja 
1995:1, 47 s. 2,52 euroa.
•  Ranskan suuri vallankumous. Työväen keskusmuseon 
julkaisuja 1997:1. Kielinä suomi/venäjä, 28 s. 0,17 euroa.
•  Koivisto, Tuomo: Ammatillista 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 keskus
museon näyttelyjulkaisuja 2002:1, 22 s. 1 euro.
• Työväen pankista citypankiksi. Työväen keskusmuseon 
näyttelyjulkaisuja 2002:2, 1 euro.
Julkaisuja myynnissä myös Työväen keskusmuseossa, 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 muistelmia. Toim. 
M. Hako, H. Huhtanen, 1985, 255 s. 10 euroa.
• Lapuan laki vain kansanvalta? Toim. M. Hako, H. 
Huhtanen, 1981, 322 s. 10 euroa.

Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö:
•  Kansan Arkiston yleisluettelo I. 1996, 274 s. 10 euroa.
•  Piijo Kaihovaara, Anna-M aija Nirhamo: Kohti 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.

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 
Väki voimakas -sarja
•  Hyvinvointivaltio ja  historian oikut. Toim. Pertti Haapala. 
Tampere 1993, 154 s. 2,52 euroa.
•  Työ ja  työttömyys. Toim. Raimo Parikka. Helsinki 1994, 
368 s. 8,46 euroa.
•  Äänekäs kansa. Toim. Pauli Kettunen, Raimo Parikka ja  
Anu Suoranta. Helsinki 1996, 152 s. 8,46 euroa.
•  Talonpoikainen sosialisti. Santeri Mäkelä poliittisena 
toimijana ja  kirjailijana. Toim. Tauno Saarela. Helsinki 1997, 
139 s. 8,46 euroa.
•  Työväestö ja  kansakunta. Toim. Raimo Parikka. Helsinki 
1997, 281 s. 8,46 euroa.
•  Aave vai haave. Toim. Tauno Saarela, Joni Krekola, Raimo 
Parikka ja  Anu Suoranta. Saarijärvi 1998, 364 s. 13,46 euroa.
•  Koti kaupungin laidalla. Työväestön asumisen pitkä linja. 
Toim. Elina Katainen, Anu Suoranta, Kari Teräs ja  Johanna 
Valenius. Saarijärvi 1999, 204 s. 13,46 euroa.
•  Naurava työläinen - naurettava työläinen. Näkökulmia 
työväen huumoriin. Toim. Joni Krekola, Kirsti Salmi- 
Niklander ja  Johanna Valenius. Saarijärvi 2000, 219 s. 13,46 
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.
Papers on Labour History
• Arbetarklassen i samhällets vardag. Tredje nordiska 
arbetarkulturseminariet i Tammerfors, Finland 4.-6. 
september 1989, red. Katia Bäsk, Antti Metsänkylä och 
Katarina Koskiranta. Jyväskylä 1991, 405 s. 2,52 euroa.
•  Arbete och nordisk samhällsmodell. Texter frän den fjärde 
nordiska konferensen för historiska arbetslivsforskning, 
Helsingfors och Kiljava den 1 6 - 1 9  september 1993, red. 
Pauli Kettunen och Tapio Rissanen. Tammerfors 1995, 405 s. 
13,46 euroa.
•  Meeting Local Challenges. M apping Industrial Identities, 
Eds. Sakari Hänninen, Kirsti Salmi-Niklander and Tiina 
Valpola. Helsinki 1999, 143 p. 13,46 euroa.
•  Lokalt och intemationellt. Dimensioner i den nordiska 
arbetarrörelsen och arbetarkulturen. Red. Pauli Kettunen. 
Saarijärvi 2002, 394 s. 20 euroa.

Julkaisuja myynnissä myös Tiedekirjassa, Kirkkokatu 14, 00170 
Helsinki. Puh. (09) 635 177 Faksi: (09) 635 017, s-posti: 
tiedekirja@tsv.fi
Lisätietoja seuran julkaisuista myös: www.helsinki.fi/jarj/thpts

mailto:info@tkm.fi
http://www.tkm.fi
mailto:tiedekirja@tsv.fi
http://www.helsinki.fi/jarj/thpts


JULKAISIJATAHOJEN YHTEYSTIEDOT

AMMATTIYHDISTYSARKISTO 
K äyntioso ite: H akan iem enranta 1, 3. krs, 
00530 H e ls ink i
Postioso ite : PL 157, 00531 Helsinki
p. (09) 772 11, (09) 7721 428, (09) 7721 429
faksi (09) 7721 447
http ://w w w .sak.fi/ay-arkisto
s-posti: pe kka .ka llio kosk i@ sak.fi
avo inna: syys-huhtikuussa ti-pe  9.00-15.30,
touko-e lokuussa  ti-pe  8.30-15 .00

KANSAN ARKISTO 
V eteh isenku ja  1, 00530 Helsinki 
p. (09) 753 6972 tu tk ijapa lve lu  
p. (09) 7318 6010 kuva-arkisto 
p. (09) 753 6917 to im isto  
p. (09) 753 6935 arkis ton johta ja  
faksi (09) 739 619 
s-posti: in fo@ kansanark is to .fi 
h ttp ://w w w .kansanark is to .fi 
avo inna: ti-pe 9.00-16.00

TYÖVÄEN ARKISTO
P aasivuorenkatu  5 B, 00530 Helsinki
p. (09) 7743 110
faksi (09) 7743 1111
s-posti: in fo@ tyark.fi
http://www.tyark.fi
avo inna: ma, ke, pe 10.00-16.00,
ti, to 10.00-19.00

TYÖVÄEN MUISTITIETOTOIMIKUNTA 
P aasivuorenkatu  5 B, 00530 Helsinki 
p. (09) 7743 1170 
faks i (09) 7743 1111 
s-posti: ris to .reuna@ tyark.fi 
avo inna: m a-pe 10.00-16.00

TYÖVÄEN HISTORIAN JA PERINTEEN 
TUTKIM UKSEN SEURA RY 
H e ls ing in  y liop is to
K u lttuurien  tu tk im uksen  la itos, kansatiede 
PL 59 (Union inkatu 38 D),
00014 H e ls ing in  y liop is to  
p. (09)19122622 (siht. Katri Kaunisto) 
s-posti: ka tri.kaun is to@ he ls ink i.fi 
h ttp ://w w w .he ls ink i.fi/ja rj/thp ts /

TYÖVÄEN KESKUSMUSEO
V äinö Linnan aukio 8, 33210 Tam pere
p. (03) 2538 800
faksi (03) 2538 850
s-posti: in fo@ tkm .fi
http://www.tkm .fi
to im is to  avo inna m a-pe 8.30-15.45, 
näytte lytila t ti-su 11.00-18.00

TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO
Paasivuorenkatu 5 B, 2 .krs., 00530 Helsinki
p. (09) 766 429, 765 428
faksi (09) 7743 1111
s-posti: perinne@ tyovaenperinne.fi
h ttp ://w ww.tyovaenperinne.fi
avoinna: ti-pe 11.00-17.00,
kesä llä  10.00-15.00

TYÖVÄENPERINNE RY
P aasivuorenkatu 5 B, 00530 Helsinki
p. (09) 765 428
faksi (09) 753 51 51
s-posti: perinne@ tyovaenperinne.fi
h ttp ://w ww.tyovaenperinne.fi

ISSN 0784-1272
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