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Työväentutkimus -lehti 
15 vuotta

Kun Työväenliikkeen kirjasto avattiin 15 vuotta 
sitten, sen tiedotuslehdeksi perustettiin Työväen
tutkimus. Ensimmäisistä numeroista voi lukea jul- 
kaisijatahojen, Työväenliikkeen kirjaston, Työväen 
Arkiston ja Kansan Arkiston sekä Ammattiyhdis- 
tysarkiston kuulumiset. Ensimmäiset viisi vuotta 
lehteä tehtiin kaksi numeroa vuodessa, sittemmin 
Työväentutkimus on ollut kerran vuodessa ilmes
tyvä vuosikirja.

Työväenliikkeen kirjasto toimi 15 vuotta 
sitten ainoastaan "käsipelillä” kortistojen varassa, 
eikä käytössä ollut vielä ainuttakaan tiedonhaun 
mahdollistavaa konetta. Kirjasto on viime vuodes
ta lähtien kuulunut kansalliseen yliopistojen ja 
korkeakoulujen verkkoon ja se on osa Helsingin 
yliopiston tietokantaa. Kauempanakin asuva saa 
nopeasti tietoa kirjaston kokoelmista Internetin 
avulla. Myös arkistot ovat siirtyneet nettiaikaan. 
Työväen Arkiston ja muiden valtionapua saavien 
yksityisten keskusarkistojen yhteinen kokoelma- 
rekisteri on Internetissä (www.yksityisetkeskus 
arkistot.fi).

Tietoa ja lähteitä työväenhistoriasta on 
runsaasti olemassa - ja niitä täydentää oivallisesti 
Työväen Keskusmuseo, joka vastaanotti syksyllä 
2001 Finlaysonin alueelta Tampereelta uudet tilat. 
Museon monipuoliset näyttelyt ovat kiehtoneet 
niin kävijöitä kuin lehdistöäkin. Työväenhistorian 
tutkimuksella on tänä päivänä mitä parhaimmat 
tutkimusolot.

Tämä lehti on omistettu jo omana aikanaan epä
sovinnaisena pidetylle Suomen työväenliikkeen 
historia -kirjalle, joka ilmestyi vuonna 1976. Työ
väen historian ja perinteen tutkimuksen seura jär

jesti "Suomi - työväenliike - historia. Poikamaista 
mutta päin helvettiä!” -seminaarin 30 .11 .2001  
Helsingissä, jossa kirjan tekijät muistelivat yhteistä 
projektiaan ja analysoivat kirjan sisältöä ja vaiku
tuksia. Seminaarin esitelmät ja pyydetyt kom
menttipuheenvuorot on julkaistu tässä lehdessä. 
Perusteelliset esitelmät koko laajuudessaan, noot- 
teineen ja lähdeluetteloineen, julkaistaan Työväen
tutkimus -lehden nettilehtiversiossa (www. työväen 
perinne.fi). Nettilehdessä on lisäksi tutkija Joni 
Krekolan yhteenveto seminaarin annista.

Vuoden 19 18  tutkimus on aina ajankoh
taista. Viimeisimmät tutkimukset ja sotasurma- 
projektin esittelee lehdelle dosentti Kristiina Kal- 
leinen. Mitä muuta ja mitä uutta työväenhistorias
sa tapahtuu? Simo Laakkonen on ympäristöhisto
rian tutkija ja hänen ajatuksenaan on saada aikaan 
muistitietokeruu aiheesta työväestö ja ympäristö. 
Tämä on uusinta uutta historiantutkimuksessa: 
miten tavallinen ihminen on kokenut ympäristön
sä tai työpaikkansa saastumisen, miten myrkyt 
ovat aiemmin olleet osa arkea ja miten asiat ovat 
korjaantuneet. Toivottavasti lehden lukijatkin tart
tuvat aiheeseen.

Työväentutkimus voi tänä päivänä erittäin hyvin 
niin harrastajapiireissä kuin akateemisessa maail
massakin. Sitä osoittaa tämän lehden laaja sisältö. 
Antoisia lukuhetkiä artikkeleiden ja monipuolis
ten kirja-arvostelujen parissa!

Marjaliisa Hentilä
Päätoimittaja 

Tutkija Työväen Arkistossa

http://www.yksityisetkeskus


Työväentutkimus 2002

Poikamaista mutta päin helvettiä!"
Suomi, työväenliike, historia -seminaarin satoa

Marja Rantala

Suomen 
työväen
liikkeen 
historia 
25 vuotta
Suomen työväenliikkeen historia (STH) -teoksen 
julkistamistilaisuus pidettiin Helsingin työväenta
lolla 9 .12 .1976 . Siellä puhuivat teoksen toisen 
kustantajan Työväen Sivistysliiton puheenjohtaja 
Sakari Kiuru, (toinen kustantaja oli työväenlehti- 
yhtiö Kansan Voima) sekä Hannu Soikkanen ja 
teoksen toimituskunnasta Seppo Hentilä. Muut 
teoksen toimituskunnan jäsenet olivat silloiset 
nuoret poliittisen historian tutkijat Lauri Haataja, 
Jorma Kalela ja Jussi Turtola. Teoksen muut kir
joittajat olivat Tero Tuomisto, Pauli Kettunen, 
Heikki Laavola, Eino Ketola ja Päivö Puhakainen. 
Koko kirjoittaja- ja toimituskunta kuului vuodesta 
1971 toimineeseen työväenliikkeen historiaan 
erikoistuneeseen tutkimusryhmään. Tutkimusryh
mä oli laajempi kuin Suomen työväenliikkeen his
torian tekemiseen osallistunut porukka. Teoksen 
ensimmäinen yhtenäinen käsikirjoitus oli valmis
tunut jo vuonna 1974.

STH-teos oli tarkoitettu nimenomaan 
yleisesitykseksi. Edellisten suomalaista työväenlii
kettä yleisesti esittelevien historiallisten teosten 
ilmestymisistä, R. H. Oittisen Työväenkysymys ja 
työväenliike Suomessa ja Juhani Paasivirran Suo
men poliittisen työväenliikkeen kehitys, oli ehtinyt 
kulua jo yli 20 vuotta. STH -teoksen ideana oli 
esitellä ammatillisen ja poliittisen työväenliikkeen, 
sekä sosialidemokraattisen että kommunistisen 
poliittisen liikkeen kehitys osana suomalaista yh
teiskuntaa ja toisaalta osana kansainvälistä työvä
enliikettä. Koko kirjan läpi kantavana teoreettise-
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na selitysmallina, viitekehyksenä toimii marxilai
nen teoria ja ammatilliset ja poliittiset tapahtumat 
on pyritty sijoittamaan aineelliseen taustaansa ja 
kansainväliseen talouskehitykseen. Työväenliik
keen historiaan kuuluvat urheilu-, kulttuuri- ja 
sivistyselämän ilmiöt jäävät teoksessa varsin vähäl
le huomiolle.

Yli neljäsataa sivua laaja teos jakaantuu 
kolmeen päälukuun: Työväenliike vuoteen 1918 , 
Työväenliike maailmansotien välisenä aikana ja 
Työväenliike toisen maailmansodan jälkeen. Tämä 
periodisointi perustui kapitalismin keskeisiin 
murrosvaiheisiin (totesi toimituskunnan edustaja 
Hentilä julkistamistilaisuudessa). Kirja herättikin 
jo aikoinaan suurta huomiota sillä, että tekijät 
ulottivat analyysinsa omaan aikaansa asti, 1970- 
luvulle, siinä otettiin kantaa aivan tuoreisiin ilmi
öihin kuten leskisläisyyteen, Honka-liittoon, opis
kelijaliikkeeseen, EEC-kysymykseen ja kommu
nistien puoluehajaannukseen. Kirjan loppuosan 
lukujen otsikot ovat kuvaavia: Saarislainen prag
matismi, Taistolaisten yhteistyökyvyttömyys, Aka
teemisen vasemmistolaisuuden kolme aaltoa tai 
Kolmannen vaiheen sosialidemokratian pulmat.

Teos on yllättävän yhtenäinen vaikka kir
joittajia oli peräti yhdeksän. Teoksessa ei kerrota 
kuka mistäkin tekstiosuudesta vastasi, vaan koko 
teos meni kirjoittajaryhmän nimiin. Historia
teoksena STH edusti uutta suuntaa verrattuna 
suomalaisen historiantutkimuksen silloiseen valta
virtaan. Marxilainen teoria vahvana viitekehyk
senä oli uutta Suomessa, muualla Euroopassa oli 
kyllä jo esimerkkejä tällaisesta tutkimusotteesta. 
Samaan aikaan Suomen sosialidemokraattisen 
puolueen historian tutkimusta tehnyt Hannu 
Soikkanen totesi kirjasta julkistamistilaisuudessa, 
että "selkeässä viitekehyksessä teos on voittanut ai
nakin sikäli, että langat ovat pysyneet tiiviisti teki
jöiden käsissä. Toinen asia on ja tästä syntyy jat
kossa todennäköisesti keskustelua onko teos sitten 
informatiivisesti antava ja rikas muullakin tavoin 
kuin että siinä on selkeä ote.” Historiantutkimuk
sen valtavirrasta teos poikkesi myös siksi, että siinä 
ei ole lainkaan lähdeviitteitä eikä lähdeluetteloa. 
Tätä ratkaisua tekijät perustelivat sillä, että käytet
tävissä oli niin vähän suomalaista työväenliikettä 
käsitteleviä tutkimuksia ja että teoksen tulkinnat 
pääosin perustuvat kirjoittajien julkaisemattomiin 
käsikirjoituksiin ja tutkimuksiin. Lähdeviitteistä ja 
lähdeluettelosta luopumista tekijät perustelivat 
myös tilanpuutteella ja sillä, että teoksen ei ole tar
koituskaan olla tapahtumahistoriallinen, vaan sen

ajatuksena on esitellä työväenliikkeen historian 
suuret linjat. Teoksessa on kolme kuvaliitettä, jot
ka on otsikoitu Työ, Asuminen ja Joukkotoiminta. 
Kuvaliitteiden kuvista sentään löytyy joitain selit
täviä tekstejä kirjan lopusta. Rehellisesti arvioituna 
teoksen ehkä luetuin osa on loppuosaan koottu 
liite Suomen työväenpuolueiden johtoelinten ko
koonpano vuodesta 1899 lähtien. Liitteen kokoa
misesta vastasi Tero Tuomisto ja siitä on ollut suur
ta hyötyä työväenliikkeen historian perustutki
muksen parissa myöhemmin ahertaneille.

STH oli suunnattu yleisteokseksi työväen
liikkeen luottamushenkilöille ja historianharrasta- 
jille. Teosta markkinoitiin tutkittavaksi Työväen 
Sivistysliiton opintopiireissä, ja opiskelua tuke
maan tehtiin kirjan pohjalta opinto- /keskustelu- 
aineistoja. STH:aa opiskeltiinlun ainakin alkuun 
ahkerasti, mm. Lahdessa Lotilan koululla Heikki 
Laavolan opastuksella. Opintokerhotoiminta kir
jan pohjalta jatkui ainakin 1980-luvun alkupuo
lelle. Sosialidemokraattisen Nuorison Keskuslii
ton, SNK:n, piirissä teosta käytettiin teoreettisen 
koulutuksen apuna. Itse olen monta kertaa ihme
tellyt kuinka hyvin teoksen kohtuullisen raskas 
kieli avautui opintokerholaisille.

STH:n ilmestyminen aiheutti aikanaan 
valtavan laajan keskustelun, jota käytiin niin po
liittisissa kuin ammatillisissakin lehdissä, akatee
misissa julkaisuissa ja päivälehdissä poliittisesti lai
dasta laitaan. Harva historiateos on synnyttänyt 
Suomessa yhtä laajaa keskustelua. Ehkä vielä har
vempi teos on saanut osakseen yhtä hillitöntä ylis
tystä ja yhtä hillitöntä sättimistä. Tekijöiden poliit
tisia tarkoitusperiä ja kallellaanoloa kommunistei
hin päin arvioitiin vilkkaasti sosiaalidemokraatti
sen liikkeen sisällä, mutta ei kirja saanut varaukse
tonta hyväksyntää sosiaalidemokraateista vasem
malle sijoittuvissa ryhmissäkään. Sosiaalidemo
kraattien parissa kirjan tulkinnat länsimaisten 
yhteiskuntien kehityksestä kilpailukapitalismin ja 
monopolikapitalismin kautta valtiomonopolisti
seen kapitalismiin synnytti närää. Toisaalta yhteis
kuntatutkijoiden, sosiologien ja politologien pii
rissä tutkimusotetta pidettiin itse asiassa kovin pe
rinteisenä historiallisena tutkimuksena eikä niin
kään marxilaisena. Jotkut kriitikot arvioivat teki
jöiden keksineen eräänlaisen poissulkevan selittä
misen mallin: lopputuloksesta käsin on rakennettu 
mekanismi, joka poisselittää muut vaihtoehdot tai 
että tiukka teoreettinen viitekehys piilottaa infor
maatiota ja ohjaa valitsemaan vain viitekehykseen 
sopivan informaation tarkastelun. Kirjaa arvostel
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tiin mm. siitä, että ekonomismille oli annettu tul
kinnoissa liian vahva sija ja että ammatillisesta liik
keestä oli unohdettu kokonaan toimihenkilö- 
ryhmät pois.

Toisaalta teosta kiiteltiin tutkimusotteel
taan merkkitapauksena ja hyvänä yleisesityksenä. 
Kirjoittajien saumaton yhteistyö sai paljon kiitos
ta. Teos sai yhtenä viidestätoista Valtion tiedonjul
kistamispalkinnon vuonna 1976. Palkinnon pe
rusteluissa mainittiin, että "Suomen työväenliik
keen historia on tärkeä keskustelunavaus, jossa 
kriittinen ja järjestelmällinen tutkimusote onnis
tuttiin yhdistämään”. Palkinnon suuruus oli niin
kin huikea, että kukin kirjoittaja sai noin neljäsa
taa markkaa silloista rahaa. Samassa palkintojen
jaossa palkinnon sai myös Heikki Ylikangas teok
sestaan Puukkojunkkareiden esiinmarssi.

STH:sta otettiin kaiken kaikkiaan kolme 
painosta, viimeisin vuonna 1978. Ensimmäinen 
3000  kpl painos myytiin nopeasti loppuun, sa
moin toinen. Henkilökohtaisesti kohtasin teoksen 
ensimmäisen kerran kun aloitin opiskeluni Hel
singin valtiotieteellisen tiedekunnan yhteiskunta
historian laitoksella syksyllä 1982. Olin valmiiksi 
kiinnostunut työväenliikkeen historiasta ja kun 
sitten vanhemmat opiskelijat suosittelivat Suomen 
työväenliikkeen historiaan tutustumista mahdolli
simman pian, säntäsin välittömästi silloiseen 
Domman kurssikirjalainaamoon. Pettymykseni oli 
suuri kun paljastui, että kurssikirjalainaamon 
lainakappaleet olivat kadonneet ja kirjan painok
sen kerrottiin loppuneen. Sain teoksen kuitenkin 
luettavakseni Työväen Arkistosta. Paljon myöhem
min, joskus 1990-luvun puolivälissä työskennel
lessäni Työväen Arkiston tutkijana löysimme kol
legojen kanssa erään arkistosiirron yhteydessä kir
jan viimeistä painosta laatikkotolkulla järjestön va
rastosta. Vielä minun ikäpolveni poliittisen his
torian työväenliikettä käsittelevien gradu
jen lähdeluetteloissa on itseoikeu 
letulla paikalla Suomen työvä
enliikkeen historia. Työvä
en Arkiston tutkija
palvelussakin olem  
monelle

järjestöhistorian tutkijalle suositellut teosta yleis
kuvan luomisen avuksi ja miltei yhtä monta avus
tanut kirjan tekstien tulkitsemisessa.

Seppo Hentilä toivoi aikoinaan kirjan 
julkistamistilaisuudessa, että Suomessakin viriäisi 
vilkas työväenliikkeen historian tutkimus. Hän 
vertasi tilannettamme muihin länsi- ja pohjois
maihin ja totesi Suomesta puuttuvan työväenliik
keen historian perustutkimuksen lähes täysin. 
STH:n julkaisemisen aikoihin oli jo vireillä lukui
sia työväenliikettä käsitteleviä tutkimuksia, mm. 
Hannu Soikkasen SDP:n historia Kohti kansan
valtaa ja Marjaana Valkosen ja Pirjo Ala-Kapeen 
SAK:n historia. Hentilän toive toteutui ainakin 
osittain. STH:n ilmestymisen jälkeen historia
käsitys työväenliikkeemme vaiheista on täyden
tynyt merkittävästi osin STH:aan "syyllisen” tutki
jaryhmän, osin ihan muiden tutkijoiden toimesta. 
Itse olen STH:aa lukiessa monesti kokenut 
lukevani tutkimussuunnitelmaa, joka nostaa esiin 
lukuisia tutkimusongelmia, väittämiä jotka myö
hempi tutkimus voi osoittaa/ on osoittanut oikeik
si tai aivan vääriksi. STH:n yleisesitystä ei kuiten
kaan kukaan ole vielä rohjennut uudestaan tehdä.

Kirjoittaja on Metsähallituksen 
tietopalvelupäällikkö, Vantaa

o*’
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Tero Tuomisto

Kun "Suomen työväenliikkeen 
historiaa" kirjoitettiin...

Marraskuinen seminaari palautti monia asioita 
mieleen lähes kolmen vuosikymmenen takaa. Is
tuimme kevättalvella 1973  pitkiä päiviä poliittisen 
historian laitoksen Vuorikadun tiloissa teoksen ko
konaisuutta hahmotellen, kokeneempien tutkijoi
den innostuneita esitelmiä kuunnellen.

Suunnitelmia seurasi itse työ, kirjallisuutta 
kahlaten, Työväen Arkiston aineistoja läpikäyden, 
omaa jaksoa kirjoittaen. Ja sitten oli vieläkin 
pitempiä ja uuvuttavampia istuntoja kellon ympä
ri tupakansavun täyttämissä Vuorikadun tiloissa, 
kun tekemiämme tekstiluonnoksia hiottiin val
miiksi, kappale kappaleelta, lause lauseelta, sana 
sanalta.

Se kaikki vei aikaa, jos kohta lopputulos 
sitten näyttääkin yhdeksän miehen kirjoitustyön 
jäljiltä suhteellisen yhtenäiseltä. Omalle osalleni 
tuli vielä ihan loppuvaiheessa yksi erittäin pitkä 
työpäivä kirjapainossa, toisella puolen Suomea, 
valmistuvaa kokonaistekstiä viimeistellen. Enää en 
ymmärrä mitä olen siellä voinut tehdä.

Oikolukumme meni sillä tavoin pieleen, 
että löytämiemme virheiden viereen kirjapaino 
teki korjatessaan useinkin saman tien vähintään 
pari uutta. Se harmitti ja nauratti.

Joku nokkela kehitti kirjasta heti aika 
veikeän luonnehdinnan. Siinä kuulemma selitet
tiin kaikki, mutta ei kerrottu mitään. Hannu Soik
kasen SDP:n historian tuore ykkösosa puolestaan 
kertoi kaiken, mutta ei selittänyt mitään. No, mo
lempia olen usein tarvinnut ja myös Soikkasen jat
ko-osia.

Seminaarin puheenvuoroissa kiteytyi hyvin 
miten merkittävän, innostusta tai paheksuntaa he
rättäneen ja moniulotteisen teoksen saimme ai
kaan. Lukijoiden palautetta kuulee edelleenkin, 
kun käy erilaisia alustuksia ja esitelmiä pitämässä 
tai opastamassa historiahankkeissa.

Minulle tuo jakso elämässä, nuorena 
maisterina, oli erittäin vaativa ja tehokas historian
tutkimuksen peruskurssi. Siinä oppi paljon, sen
kin, ettei mikään teksti ole pyhää; kaikkea voi ja on
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syytäkin epäillä, teksti voidaan aina kirjoittaa 
uudelleen ja paremmalla tavalla “formuloiden”.

Mistä kaikki oikein alkoi? Sitä en jaksa 
muistaa, mutta lähtökohtana oli kuitenkin nuor
ten tutkijoiden ryhmä, jolla oli tavallaan kaksi 
kotipesää. Toinen oli Helsingin yliopiston poliitti
sen historian laitos ja toinen oli Työväen Sivistys
liitto (TSL).

En muista oliko yhdeksikkömme koskaan 
yhtaikaa koolla, ehkä sentään kirjan julkistamis
tilaisuudessa. Silloinkaan kukaan ei tainnut ottaa 
meistä minkäänlaista yhteisvalokuvaa. Kukaan ei 
ottanut valokuvia 25-vuotisseminaarissakaan. Joh
donmukainen linja jatkui.

TSL:n työväenliikkeen historian toimi
kunta oli koko 1970-luvun ajan monellakin taval
la työväestöä ja työväenliikettä koskeneen tutki
muksen ja perinteen tallentamisen tienraivaajana. 
Mielelläni nostan esiin toimikunnan sihteerin 
Pentti Järvisen merkittävän panoksen sekä Sivis
tysliiton silloisen puheenjohtajan Sakari Kiurun 
myötämielisen asenteen. Pääsihteeri Jussi Pikku
saari antoi meille toiminnan mahdollisuudet, vaik
ka ei kirjasta innostunutkaan. Osa kirjan kirjoitta
jista oli toimikunnan jäseniä, eivät kaikki.

Pitkälti tuon toimi
kunnan hahmottelemien 
linjausten mukaan virisi 
sos.dem. puolueessa tarve 
muotoilla 1980-luvun  
alussa erityinen perinne- 
poliitdnen ohjelma.
Työryhmää veti Veikko 
Helle ja itsekin olin 
siinä jäsenenä. Kes
keisenä vaikuttajana 
oli mukana myös 
Olavi Hurri. Ohjel
massa jo hahmoteltiin niitä 
peruslinjauksia, joiden varaan sittemmin 
muotoutuivat Työväen keskusmuseo, Työväen
liikkeen kirjasto ja Työväenperinne - Arbetartra- 
dition ry. Virallisemmin niitä valmisteli opetusmi
nisteriön asettama työryhmä puheenjohtajanaan 
Jorma Kalela.

Työväenliikkeen historia -teosta myytiin 
nopeasti paljon. Muistan ainakin Pauli Kettusen 
kanssa vielä laatineeni TSL:n opintokäyttöön jou
kon kirjan aiheisiin johdattaneita aineistoja kysy
myksineen. Nekin levisivät kautta maan.

TSL:n työväenliikkeen historian toimi
kunnasta tuli sen verran kiinnostava, että moni ha

lusi mukaan. Laajentuessaan se jossakin vaiheessa 
menetti toimintakykyään, kasvoi yli äyräidensä. 
Taisimme itsekin hamuilla sille liiaksi tehtäviä. 
Aika myös muuttui 1980-luvun puolelle tultaessa.

Vähin eri saimme yksi kerrallaan vaativam
pia työtarjouksia, jotka veivät sitten mennessään, 
osittain tai kokonaankin ryhmästä irti. Muistan, 
että ensi alkuun monet näistä tarjouksista käsitel
tiin aika virallisesti toimikunnan kokouksissa. 
Niin lähti esimerkiksi Seppo Hentilä kirjoitta
maan mittavaksi kasvanutta TUL: n historiaansa ja 
itse siirryin mm. HTY:n satavuotishistorian pa
riin. Ja sillä tiellä olen yhä, julkaissut monia teks
tejä ja kirjoja, ammattina historiantutkimuksen 
sekatyömies.

Kirjoittaja on Työväenperinne ry:n 
puheenjohtaja ja historiantutkija
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Seppo Hentilä

"Suomi" - eli 
historiankirjoituksella 
sosialistiseen Suomeen

Tilaisuuden järjestäjät ovat pyytäneet kirjan  kol
m elta tekijältä puheenvuoron otsikoilla “Suomi 
(H entilä) - “Työväenliike” (Kettunen) - “H istoria” 
(Kalela). M inu llehan  täm ä sopii, enkä näe aihetta 
ryhtyä arvailem aan, m iksi kirjan elementeistä ju u 
ri “Suom i” on langennut osalleni.

Vaikka “Suom en työväenliikkeen histori
an” (jatkossa ST H ) tekijäksi oli poikkeuksellisesti 
m erkitty “k irjo ittajako llektiiv i”, joka ilm oituksen
sa m ukaan seisoi yhtenä - tai tarkkaan ottaen 
yhdeksänä - m iehenä koko tekstin takana, totean 
varm uuden vuoksi, että puhun tässä vain omasta 
puolestani. Hyvin p ian kirjan  ilm estym isen jä l
keen kävi näet n iin , että joukko hajosi. Itse kunkin  
tiet veivät tutkijo ina ja  kansalaisina eri suuntiin. 
Ilmeisesti on myös n iin , että tekijö iden käsitykset 
25 vuoden takaisesta yhteisestä aikaansaannok
sesta vaihtelevat tänään voim akkaasti. Kukin siis 
puhukoon puolestaan tai olkoon puhum atta, jos 
n iin  haluaa.

Itselläni ei ole m itään syytä katum usharjo i
tuksiin ; päinvastoin olen suunnattom an ylpeä sii
tä, että sain olla m ukana kirjoittam assa teosta, joka 
ei aikanaan jättänyt ketään kylm äksi, eikä m yö
hem m inkään näy sitä tehneen - ainakaan siitä pää
tellen, että yleisöä oli muistosem inaarissakin salin 
täydeltä.

STH  on eräässä m ielessä ehdottomasti 
m erkittävin työni ja  todennäköisesti se myös sellai
seksi jää. En tarkoita k irjaa akateem isena tuo
toksena, koska en ole sitä sellaisena koskaan tar
jonnut. Tarkoitan k irjan  h istoriapoliittista viritys
tä, välitöntä pyrkim ystä vaikuttaa ja  m uuttaa his
toriankirjo ituksen avulla m aailm aa. Enää en pys
tyisi m ihinkään vastaavaan, vaikka tietysti myös 
m yöhem m illä tutk im uksillan i ja  oppikirjo illan i on 
ollut om a h istoriapoliittinen vaikutuksensa, m utta 
toisin ku in  ST H :n  se ei ole o llut n iiden ensisijai
nen tarkoitus.

Jospa sittenkin sosialismiin!
Jouduin  kirjan  ju lkistam ispäivänä 9 .12 .1976  ra
dion tänään iltapäivällä -ohjelmassa selostamaan, 
m iksi olim m e tämmöisen kirjan  k irjo ittaneet. En 
m uista ihan sanatarkasti, m itä sanoin, m utta suun
nilleen näin se meni: - K irjan tarkoituksena on 
Suom en työväenluokan historiatietoisuuden ko
hottam inen, jo tta se ym m ärtäisi oman “historialli
sen välttäm ättöm yytensä”, yhteiskunnan m uutta
misen sosialistiseksi. K irja on tarkoitettu lukeville 
työläisille, sillä pyritään lisääm ään tietoa työväen
liikkeen historiasta, pyritään kehittäm ään alan tut
k im usta uudelta pohjalta ja  haastam aan vallitseva 
porvarillinen historiankirjoitus.

Siitä, m illainen vallankum ous olisi ja  m il
laista sosialistista Suom ea tavoittelin, en osannut 
sanoa. Jotenkin  se vain oli luissa ja  ytim issä. Var
m aa kuitenkin  on, ainakin  m inun osaltani, että en 
tahtonut sellaista sosialism ia, joka oli Neuvostolii
tossa. O linhan m uutam ia vuosia ennen ST H :n  il
m estym istä (vuonna 1973) liittynyt SD P:n jäse
neksi, koska olin D DR:ssä 1970-71 opiskellessani 
nähnyt sisältä päin ns. reaalisosialism in ja  sanou
tunut siitä om alta kohdaltan i irti. M ainittakoon, 
että k irjo ittajakollektiiv iin  ei kuu lunut ainoata
kaan kom m unistia. Useim m at taisivat o lla jonkin  
sortin dem areita tai a inakin  äänestivät SD P:tä.

O m a käsitykseni oli jo tenkin  sen suuntai
nen, että sosialism iin siirrytään Suomessa refor
m istista tietä siten jo suhteellisen p ian, koska työ
väenliike (sosiaalidem okraattien johdolla) saa suo
malaisessa yhteiskunnassa yhä enem m än poliittis
ta valtaa ja  kykenee asteittaiseen muutokseen val
tiollista valtaa hyväksi käyttäm ällä. Suurpääom a 
olisi pantu “demokraattiseen kontrolliin” ja  “kan
saa palvelemaan” ja  Suomesta olisi tehty entistä 
parem pi, tasa-arvoisempi ja  suvaitsevampi yhteis
kunta.

T ietenkin  tuo tun tuu jälkeenpäin  lapselli
selta ja  utopistiselta: ku inka “toisenlainen”, SDP-
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johtoinen sosialistinen Suomi olisi ollut Neuvosto
liiton naapurina m ahdollinen? Ei m itenkään. Yhtä 
oudolta tuntuu nykypäivän valossa myös usko sii
hen, että valtionjohtoisuuden kasvattam isella ra
kennetaan parem paa yhteiskuntaa. N ykyäänhän 
siitä puhum inenkin on m elkein rikos, josta ei nyt 
ihan linnaan taida joutua, m utta hullun  k irjo ih in 
joka tapauksessa. Raju on o llut ajan riento, sillä 30 
vuotta sitten SDP:ssä oli voimakasta kannatusta 
ajatuksella pankkien ja  vakuutuslaitoksen sosiali- 
soinnista. Taidettiinpa siitä tehdä m uutam a puo- 
luekokousaloitekin, jo ta olivat keskeisesti rustaa
massa myös eräät nykyisen hallituksen m inisterit.

1970-luvun Suomessa Neuvostoliiton joh
tam a sosialistinen m aailm anjärjestelm ä oli ikuisel
ta tuntuva realiteetti, jonka kanssa olisi elettävä ja 
tultava toimeen. Sen rom ahduksen ennustajia olisi 
sillo in p idetty aivan kajahtaneina. Päinvastoin 
Neuvostoliitto oli tuohon aikaan kukkeim m illaan , 
ja  oli perusteltua ajatella, että siellä ja muissa sosia
listisissa maissa tekninen kehitys nostaisi kansan 
elintasoa ja  lisäisi sisäisiä vapauksia. T äm ä ajatus 
tunnettiin  konvergenssiteoriana, jonka mukaan 
yhteiskuntajärjestelm ältään erilaiset m utta kuiten
kin perusrakenteeltaan teolliset yhteiskunnat kas
vavat entistä enemmän toistensa kaltaisiksi.

ST H -kirjan  ulkopoliittisten osien tulkinta 
ja sanoma perustui tiukasti rauhanomaiseen rin

nakkaineloon, jonka varaan myös virallinen Paasi- 
kiven-Kekkosen-linja rakensi tulevaisuutensa.

Suomi sekä historiantulkinnat 
silloin ja nyt
En k irjo ittanut ST H :aa akateemiseksi opinnäyt
teeksi, enkä ole sitä esim. missään viranhaussa sel
laisena tarjonnut. S ilti kirjan asiallinen kritiikk i 
voisi yhä perustua siihen, m iten kestäviä siinä esi
tetyt tu lk innat yleisellä tasolla ovat verrattuna 
vaikkapa nykyisiin  Suomen historian yleisesi
tyksiin  vuoteen 1944 saakka, m ikä tuohon aikaan 
oli perustutkim uksen osalta jokseenkin ehdoton 
takaraja.

Kun olen kirjaa tästä näkökulm asta taas 
p itkän ajan ku luttua lueskellut, en näe sen perus- 
tulkinnoissa suuriakaan eroja verrattuna niihin , 
jo ita olen 1990-luvulla kirjo ittanut esimerkiksi 
Suom en poliittisen historian yleisesitykseen tai 
Editan lukion historian oppikirjo ih in. Niissä ei tie
tenkään käytetä ST H -retoriikkaa eikä sillä tavalla 
y llytetä luk ijo ita suoraan vallankum ouksen teke
miseen.

Osa Suomen työväenliikkeen historian tekijöistä v. 1974 
Lammilla Pohjoism aisessa työväenhistoriatapaam isessa. 
Kuvassa vas. Pauli Kettunen, Lauri Haataja ja Seppo 
Hentilä (TA, TSL:n kokoelma).

10-
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O lisi kohtuullista ottaa huom ioon myös 
sillo inen tutkim ustilanne sekä se, m iten hurjasti se 
on 25 vuoden kuluessa kohentunut. Erityisesti 
täm ä koskee sotienjälkeistä aikaa, josta STH :ssa 
esitettiin  ensim m äinen kattava tu lkin tayritys. On 
aivan selvää, että k irjan  loppuosa on perustutki
muksen osalta kaikkein  ohuin ja  haavoittuvaisin 
eikä se yksityiskohdissaan voi enää olla pätevä.

K irjan varsinainen h istoriapoliittinen teh
tävä, “työväenliikkeen historiallisen välttäm ättö
m yyden osoittam inen”, on tietenkin m enettänyt 
merkityksensä. Suomessa ei ole enää työväenliiket
tä eikä sosialistisella politiika lla  ole vähäisintäkään 
perspektiiviä. K ommunism in romahdus, jo ta kan
natan, ja  sosiaalidem okratian luopum inen yhteis
kunnan m uuttam isesta sosialistiseen suuntaan, 
jo ta en kannata, on tehnyt ST H :stak in  “vapaata 
riistaa”. S itä voidaan m ielin  m äärin am pua n iillä  
aseilla, jo ita  jälkipolvet ovat saaneet “oikeassa 
olem iselleen” Neuvostoliiton hajoam isen ja  Berlii
n in  m uurin  m urtum isen jälkeen . Kun sosiaalide
m okraattina ajattelen k irjalle asettam iani tavoittei
ta, kom m unism in romahdus on o llut m uutoksista 
joka tapauksessa vähäisem pi kuin  se, että SDP on 
luovuttanut oman politiikkansa kaiken autuaaksi- 
tekevien m arkkinavoim ien ja  yksityistäm isen ar
moille.

Kun ST H :aa arvioidaan tänään ja  pohdi
taan, m ikä oikeastaan on m uuttunut, on oltava 
erityisen huolellinen. Tarkkaan ottaen se m ennei
syys, jo ta 25 vuotta sitten STH :ssa yritettiin  hah
mottaa, ei ole m uuttunut m iksikään. M uuttunut 
on vain menneisyyden tulkinnan, siis h istorian
käsitysten, poliittinen sisältö. Kun ajatellaan 
ST H :n  kaltaista tekstiä, tuon m uutoksen ovat a i
heuttaneet työväenliikkeen ja  sosialistisen perspek
tiiv in  täydellinen katoam inen. Sellaisena aikana, 
jo llo in  jokaisen kunnallisen bussilin jankin k ilpai
luttam inen on ju listettu  politiikanteon ainoaksi 
oikeaksi vaihtoehdoksi, ST H -kirjan  hurja vallan- 
kum ousretoriikka tun tuu tietysti aivan kauhis
tuttavalta.

Kyse on lopulta siitä, m illaisia poliittisia 
vastauksia olemassaolevan yhteiskunnan ongel
m iin  h istoriantutkim uksen kautta löydettiin  sil
lo in, sekä tietysti siitä, m illaisia vastauksia n iih in  
löydetään nyt. Jotenkin tun tuu siltä, että nykyai
kana esitetyt vastausyritykset ovat vaisum pia ja  
avuttom am pia ku in  25 vuotta sitten. Suurin ero 
on siinä, että nykyään vallitsee politiikan vaihto
ehdottom uuden d iktatuuri, jo ta harvat osaavat tai 
uskaltavat kyseenalaistaa.

Kirja sai odotetun tuomion
ST LH :n rusikoi kukin  om ista lähtökohdistaan 
kolme sellaista tahoa, jo iden tuom iosta olen vielä
k in ylpeä: akateem iset h istorioitsijat, oikeistode- 
m arit ja  taistolaiset. T äm ä oli ennalta odotettavis
sa. “Poliittisella kentällä” k irjan  sulattivat oikeas
taan vain vasem m istodem arit ja  jo llain  tapaa ehkä 
enem m istökom m unistit. Ilmeisesti “lukevat työ
läiset” ottivat sen kuitenkin  kohtuullisen hyvin 
vastaan, kirjan  kolme painosta m yytiin  lähes lop
puun.

Akateem inen “establishm ent” ei ju u ri v iit
sinyt lia ta  käsiään, m utta jos jo tkut historian pro
fessoreista jo takin  m ieltä k irjasta olivat, he pitivät 
sitä taistolaisten ja  D DR:ssä koulutettu jen kom 
m unistien tekeleenä. O utoa oli myös k irjo ittajien  
esiintym inen “tekijäkollektiiv ina”, m ikä toi m ie
leen kom m unistim aiden tyylin .

Jälkeenpäin  voi kuitenkin  sanoa, että m ie
lipiteenvapaus toim i, sillä “virkakieltoon” ei teki
jö istä jou tunut kukaan. T äm ä johtu i siitä sattu
masta, että kirjo ittajakollektiiv i työskenteli ja  opis
keli H elsingin yliopiston poliittisen historian la i
toksella, joka m uutenkin oli tuohon aikaan kovin 
vasemmistolaisessa maineessa. S iinä auttoi sattu
m akin: L. A. Puntila oli jäänyt eläkkeelle 1970-lu- 
vun alussa, jo llo in  syntyi moneksi vuodeksi valta- 
tyhjiö , jossa nuorten vasemmistolaisten tutkijo i
den joukko pääsi eläm öim ään. Puntilan seuraaja, 
Keijo Korhonen, oli laitoksella n iin  lyhyen aikaa ja  
k iinn i ulkom inisteriön hommissa, ettei hänkään 
oikein jaksanut ryhtyä saattam aan m eitä kuriin  ja  
nuhteeseen.

M onet sosiaalidem okraatit kauhistuivat 
kirjan  lenin ism iltä haiskahtavaa retoriikkaa. Kiel
täm ättä m onet kirjan  tulkinnoista m yötäilivät 
kom m unistisia tulkintoja, vaikkapa kansande
m okratioiden syntyä toisen m aailm ansodan jä l
keen käsittelevä jakso. M yönnän vilpittöm ästi, että 
se on k irjo itettu  suuresta tietäm ättöm yydestä n ii
den oppien pohjalta, jo ita  olin D D R:stä m ukana
ni tuonut. Sosiaalidem okraateille oli ylipäätään 
vaikeaa hyväksyä sitä, ku inka m yönteisesti N eu
vostoliittoa ja  kom m unism ia kirjassa käsiteltiin .

Kaikkein perusteellisim m in ST H :n  möy
hensivät taistolaiset. H eidän m ielestään tekijöiden 
m arxilainen oppineisuus ja  teoreettinen taso oli al
keellinen. Siinä he tietysti olivat täysin oikeassa. 
M uistan, ku inka he suhtautuivat m inuun kuin 
vähämieliseen tai lapseen, joka ei o ikein ym m ärrä 
asioita. Ystävällisim m ät heistä olivat valm iita opet
tamaan, m utta huomasivat varsin pian, että siltä,
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jolle on lusikalla annettu, ei voi kauhalla vaatia.
STH:n tekijäryhmälle myönnettiin valtion 

tiedonjulkistamispalkinto keväällä 1977. Minusta 
tuntuu, että eräillä palkintoraadin jäsenillä oli asi
aan erityisen voimakas vaikutus, tarkoitan ainakin 
Osmo Apusta. Palkinnon noutamisesta tuli itselle
ni aikamoinen kokemus. Kun Jorma Kalela oli 
Englannissa vierailevana tutkijana, jouduin sitten 
ikään kuin akteemisessa iässä “vanhimpana”, aino
ana lisensiaattina, noutamaan palkinnon. Olin 
tuolloin Santahaminassa suorittamassa asepalve
lusta. Komppanian päällikkö ei tahtonut millään 
päästää minua, koska hänen mielestään varusmies 
ei saanut politikoida. Kun hän sitten viimein pääs
ti minut, aikaa jäi vain pari tuntia, enkä ehtinyt 
vaihtaa siviilejä päälle. Kyllä siinä aika moni var
maan ihmetteli, kun armeijan kuteissa astelin nou
tamaan STH:n tekijöiden palkintoa, jonka kans
liapäällikkö Jaakko Numminen ojensi.

STH ja suomettuminen
Olin muutama vuosi sitten alustamassa eräässä 
Historiallisen yhdistyksen keskustelutilaisuudessa, 
jonka aiheena oli historiankirjoituksen suomettu
minen. Prof. Hannu Soikkanen sitten keskustelus
sa kysyi minulta, eikö juuri STH ollut sellainen 
historiankirjoituksen tuote, joka olisi yhtenä edus
tanut mainittua ilmiötä. Muistan, että olin vilpit
tömän hämmästynyt Soikkasen kysymyksestä, sillä 
itse en ollut tullut ikinä yhdistäneeksi STH:aa suo
mettumiseen.

Ymmärrän kyllä nyt jälkeenpäin, mitä 
Soikkanen tarkoitti. Häntä vaivasi kirjan ylen 
määrin myötäsukainen Neuvostoliiton ja kommu
nismin käsittely. Itse oli tottunut ajattelemaan, että 
suomettuminen tarkoitti Neuvostoliiton myötäi- 
lyä ja “Moskovan kortin” hyväksikäyttöä tiettyjen 
henkilökohtaisten etujen saamiseksi. Tässä merki
tyksessä STH oli mielestäni suomettumisen vasta
kohta. Oma “yliopistollinen urani” oli vähällä ko
konaan tyssätä sekä DDR-yhteyksien että STH- 
maineen takia ennen kuin se oli alkanutkaan.

Mikään neuvostoliittolainen taho ei kos
kaan taputtanut minua olalle STH:n ansiosta, 
päinvastoin sen asiamiehet tuomitsivat kirjan 
“penikkatautiseksi” ja harhaoppiseksi. Itäsaksalai
set kollegani “sietivät” kirjan joten kuten, mutta 
siitä oli heidän kanssaan vaikea puhua. Vaikka 
meillä oli heidän kanssaan 12 yhteistä seminaaria, 
STH-kirjaa ei suoranaisesti niissä käsitelty. Se oli 
DDR-osapuolen hiljainen toivomus, ja siihen 
tyydyimme.

Ymmärrän hyvin, että kiinnostus tämän 
seminaarin järjestämiseen ja runsas osanotto kielii 
kahdesta asiasta. Järjestäjäthän ovat omia oppilai
tamme, jotka ovat STH:sta joskus kuulleet ja alka
neet ihmetellä, kuinka proffat ovat aikoinaan 
tuommoisenkin kirjan kirjoittaneet. Ilman tätä 
puhtaaseen uteliaisuuteen perustuvaa kiinnostusta 
STH:aa ei olisi kenties enää koskaan historian ros
katynnyristä ylös kaivettu.

Toinen motiivi liittyy tämän päivän tapaan 
keskustella 1970-luvusta. STH nähdään osana 
tuon aikakauden poliittista rämettymistä, ja voi
vatpa jotkut yrittää käyttää sitä jonkinlaisena lyö
mäaseena kirjan tekijöitä vastaan. Siitä on ainakin 
yksi esimerkki (kun Matti Lackman taannoin vas
tasi Lauri Haatajan kirja-arvosteluun ja muistutti, 
että L. H. oli jopa yksi STH:n neljästä toimitta
jasta). “Lackman löi Haatajaa ‘Suomen työväen
liikkeen historia’ -kortilla”, kirjoitti Anu Suoranta. 
Niin oli siitäkin sitten saatu oikein “kortti”.

Kuten sanottu, olen STH:n saamasta uu
desta huomiosta kovasti otettu. Viimein kirja saa 
ansaitsemaansa huomiota historiapoliittisessa kes
kustelussa.

Kirjoittaja on poliittisen historian 
professori Helsingissä

- 12-
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Pauli Kettunen

Työväenliike

H uhtikuussa 1974 kokoontui Lam m illa pohjois
mainen työväenliikkeen historian tutkijo iden ko
kous Suom en työväenliikkeen historian (STH ) 
kirjo ittajaryhm än aloitteesta. Silloin käynnistettiin  
yhä jatkuva työväenhistorian pohjoismaisten ko
kousten instituutio. Ensimmäisen kokouksen oh
jelm aan kuuluivat kansalliset selostukset tu tk i
m ustilanteesta. O lin  saanut tehtäväkseni laatia 
Suom en osuuden. G radun sisäänjättö pari päivää 
ennen kokousta painoi päälle, m utta koska olin 
täm än poikam aisen ryhm än nuorin , vielä alle 21- 
vuotias, en kehdannut tai ym m ärtänyt kieltäytyä. 
Se oli ensim m äinen esiintym iseni kansainvälisessä 
tieteellisessä konferenssissa. Itsevarmuus oli ties
sään viim eistään, kun tanskalaiset M arx-teoreeti
kot alkoivat esitelmän jälkeen esittää kysym yksiä 
äid inkielellään . Sitä ennen ehdin kuitenkin  todeta 
siihenastisen suom alaistutkim uksen alam ittaiseksi 
sekä luvata, että tekeillä oleva k irjam m e korjaisi 
puutteet. Kerroin, että teoreetds-m etodisena ta
voitteenam m e oli suhteuttaa "työläisten omaeh
toiset, aidot sosiaaliset ja  poliittiset vaatim ukset” 
konkreettisesti ja historiallisesti siihen antagonis
m iin , joka vallitsi "tuotannon yhteiskunnallisen 
luonteen ja tuotantovälineiden yksityisen omis
tuksen välillä”.

Vuotta m yöhem m in m inut pantiin  selosta
m aan sam aa asiaa suom alaisten ja  D DRdäisten 
tutk ijo iden sem inaarissa Rostockin liepeillä. Kirja 
oli tuollo in , keväällä 1975, jo pääosin valm iina 
käsikirjo ituksena. Lopetin tutkim ushistoriallisen 
esitykseni kertom alla kirjastam m e ja  valittam alla, 
että suom alainen tutk im ustilanne oli vaikeuttanut 
m etodisten tavoitteiden saavuttamista. O li joudut
tu näkem ään suurta vaivaa kokonaiskuvan luom i
seksi suomalaisen kapitalism in kehityksestä, ja 
työväenliikkeen vaiheet oli sitten suhteutettu tä
hän kokonaiskuvaan. Tuloksena oli, että työväen
liike tahtoi esiintyä kirjassamm e "ikään kuin  kapi
talistisen kehityksen ajopuuna". O li tuottanut vai
keuksia tavoittaa työväenluokkaa "oman h istori
ansa luovana subjektina .

N äm ä m uistot osoittavat, että ST H :n  kir
jo ittam iseen kuu lu i innokas hakeutum inen kan

sainvälisiin kontakteih in . Päätahoja oli aluksi kol
me: pohjoism ainen yhteistyö, Linzissä Itävallassa 
vuosittain kokoontuva työväenliikkeen historian 
tutk ijo iden kansainvälinen järjestö ITH  sekä 
Greifsvvaldin yliopiston historiatieteen ja  Pohjois
m aiden tutkim uksen laitokset DDR:ssä. M uuta
m at m eistä ryhtyivät seuraam aan länsisaksalaista 
m arxilaista keskustelua. Ennen m uita Jussi Turtola 
ja  hänen opastuksellaan myös m inä menim m e 
tähän suuntaan, erityisesti k irjahankkeen jälkeen. 
Olen kuitenkin  lainannut sem inaariesityksiäni 
ennen kaikkea osoituksina siitä, että tu tk ijaryhm ä 
pohdiskeli melkoisesti sitä pulm aa, ettei työväen
liike tahtonut m ahtua tutkim uskohteen p iiriin . 
Osin työväenliike oli jäädä sivuun, osin taas paisua 
kaiken kattavaksi. Tarkastelemalla tätä ongelmaa 
koetan avata näkökulm aa yhteiskunnallisten 
liikkeiden tutkim isen nykyisiin  kysymyksenasette
luih in .

Työväenliike kaksoisagenttina
Kirjan keskiöön tu li sosiaalidem okratian historia. 
Tässä suhteessa tu lk in taa jäsensi Jussi Turtolan 
kehittelem ä sosiaalidem okratian kolm ivaiheteoria, 
kiehtovan om aperäinen suoritus, joka välitty i mo
nistettuna ruotsinkielisenä esitelm änä myös usei
den pohjoismaisten sosialidem okratian tutk ijo i
den tietoon ja  käyttöön.

Turtolan kolm ivaiheteoriassa oli olennaista 
työväestön sosiaalisesta asemasta nousevien vaati
musten ja kapitalistisen järjestelm än m uuttuvien 
uusintam istarpeiden suhde. Tähän liitty i kaksi 
lisäkysymystä: m illaisia to im intaedellytyksiä työ
väenliikkeelle avautui (järjestäytym isvapaus, ään i
oikeus jne.) ja m inkä tyyppisiä ratkaisuja sosiaali
set ongelm at ja/tai kapitalism in uusintam istarpeet 
edellyttivät (erityisesti: tapahtuivatko ratkaisut 
työm arkkinoilla vai valtion toim in)? Ensimmäises
sä vaiheessa työläisten vaatim ukset ja kapitalism in 
vaatim ukset olivat lu jalla törm äyskurssilla ja työ
väenliikkeen vaikutusm ahdollisuudet olivat vähäi
set. T äm ä oli sosiaalidem okratian vallankum ouk
sellinen vaihe, johon kuu lu i poliittisen liikkeen ja  
am m attiyhdistysliikkeen läheinen yhteys. Toisessa
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Jorma Kalela tarkkaavaisena seminaarissa. 
(TA,TSL:n kokoelma).

vaiheessa näille kummallekin liikkeelle avautui 
omia toiminta-areenoita ja myös työväestön tar
peet ja kapitalismin tarpeet lankesivat joiltakin 
osin yhteen. Näin syntyi sosialidemokratian refor
mistinen vaihe. Kolmannessa vaiheessa kapitalis
min toimiminen edellytti yhä enemmän sitä, että 
sen ongelmiin osoitettiin työväestön ongelmista 
lähteviä ratkaisuja. Nämä ratkaisut ovat yhä vah
vemmin valtiollisia tai kokonaisyhteiskunnallisia, 
mikä kiinnitti edellisessä vaiheessa eriytyneet po
liittisen ja ammatillisen työväenliikkeen uudelleen 
toisiinsa. Skandinaavisten sosiaalidemokraattisten 
puolueiden aseman ja toimintalinjan muutos 
1930-luvun laman jälkeen edusti tätä "kolmatta 
vaihetta”. Suomessa se koitti 1960-luvulla. Turtola 
ja me muutkin kutsuimme tätä vaihetta toisinaan

"hyvinvointi vai tiososialidemokratiaksi”, mutta
itse kirjaan tämä ilmaus, sen paremmin kuin 
"hyvinvointivaltiokaan”, ei näytä kantautuneen.

Tulkinta oli historiallis-empiirinen yleistys, 
jossa työväenliikkeen esitettiin kaventuvan työvä
estön tarpeita ja kapitalismin tarpeita yhdistävän 
toiminnan agentiksi. Tätä yleistystä voidaan arvi
oida kysymällä, miten perusteltu se on tutkimus
tuloksena. Kirjaan rakentui kuitenkin myös toi- 
sentasoinen agenttiteoria. Siinä näkyy ajattelu, 
jota ranskalainen sosiologi Alain Touraine on ku
vannut sanomalla, että sosialistiselle työväenliik
keelle työväenluokka ei ollut subjekti, vaan "agent
ti historiallisen välttämättömyyden täytäntöön
panossa”. Edellisen, alakuloisen agentti teorian tii
vistää kirjan viimeinen varsinainen käsittelyluku, 
jossa esitetään tulkinta työväenliikkeen sitoutumi
sesta kapitalismiin ja valtioon, kun se koettaa rat
koa työläisten yhteiskunnallistuneita ongelmia. 
Yhteenvetoluku taas tulee kertoneeksi jälkimmäi
sen, Tourainen osoittaman agenttiteorian: siinä ju
listetaan historiallisen välttämättömyyden valoisaa 
sanomaa, jonka mukaan historia on työväenluo
kan puolella ja työväenliike on historian asiamies.

STH pyrki olemaan työväenliikkeen 
omaa” historiaa. Se oli sidoksissa työväenliikkeen 

ideologian sisältämään liikkeen oman historian 
tulkintaan. Kirja liittyi samalla laajempaan suoma
laisten kansanliikkeiden traditioon, sen sisältämiin 
näkemyksiin historiatietoisuuden merkityksestä, 
kansanvalistuksen tärkeydestä ja siitä, että oppi- 
sivistyneistön on kiinnityttävä kansaan. Teos teh
tiin Työväen Sivistysliiton käyttöön.

Kirjassa on hyvin vähän roistoja tai pet
tureita. Tässä se poikkesi selvästi niin sosiaalide
mokraattisen kuin kommunistisen historiankirjoi
tuksen perinteistä. Näihin petturuus kuului. Niin 
kauan kuin työväenliike oli elävää todellisuutta, 
siinä toimineet kokivat sen leiriksi. Leirillä oli 
omat petturinsa, jakautuneen liikkeen toinen 
suunta. Tällainen sidonnaisuus työväenleiriin 
STH:sta kuitenkin puuttuu. Ennen muita Seppo 
Hentilän tuoma ja tulkitsema ns. työläisaristo- 
kratiateoriakin menetti leniniläisen teränsä ja sitä 
paitsi todettiin soveltumattomaksi selittämään 
suomalaisen sosiaalidemokratian reformismia. 
Petturuuden sijasta kyvyttömyys on tyypillinen 
piirre kirjan kuvaamissa toimijoissa. Ja kyvyttö
myydenkin kritiikkiä pehmentää välttämättö
myyksien korostus, jolla on kenties yhteyttä suo
malaisen poliittisen ajattelun laajempaan traditi
oon. Kuvaava oli luonnehdintani työväenliik
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keestä kapitalistisen kehityksen ajopuuna. Olihan 
tunnetumpi ajopuuteoria kehitelty nimenomaan 
puhdistamaan päätöksentekijät syyllisyydestä, 
syyllisyydestä siihen, että Suomi lähti Saksan rin
nalla sotaan Neuvostoliittoa vastaan kesällä 1941.

Kun ilmoitin DDR-läisille tutkijoille, ett
emme olleet onnistuneet tavoittamaan työväen
luokkaa oman historiansa luovana subjektina, tu
lin näin samalla todenneeksi, ettemme olleet 
omaksuneet marxilais-leniniläistä teoriaa kommu
nistisesta puolueesta työväenluokan etujoukkona. 
Se, että kirjassa puhuttiin luokkataistelusta, ei tie
tenkään harhauttanut ketään asioista perillä olevaa 
luulemaan kirjaa kommunistiseksi. Yhteiskunta
luokkien taistelu oli yhä käypää sosiaalidemokraat
tista ohjelmakieltä. "Yhteiskuntaluokka toisensa 
jälkeen on ryhtynyt taisteluun hankkiakseen itsel
leen vapautta ja oikeutta samalla toteuttaen talou
dellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen kypsyt- 
tämiä uudistuksia”, selvitti SDP:n vuoden 1952  
puolueohjelma. Erikoista kirjassa ei ollutkaan se, 
että siinä puhuttiin luokkataistelusta, vaan pikem
minkin se, että luokkataistelulla oli lopulta varsin 
vähäinen sija. Kirjan luokkataisteluhenkinen pää- 
tösluku on kokonaisuuden kannalta harhaanjoh
tava; se juontuu pikemmin perinteisestä juhlapu
heiden loppunousun vaatimuksesta kuin kirjan 
lähestymistavasta. STH:n marxilaisuus ei ollut 
marxismi-leninismiä, muttei myöskään traditio
naalista sosiaalidemokraattista luokkataistelu- 
ajattelua. Kapitalismin perusantagonismi ei kirjas
sa asettunut lopultakaan työväenluokan ja porva
riston välille, vaan siihen, että tuotanto muuttui 
luonteeltaan yhä yhteiskunnallisemmaksi, mutta 
tuotantovälineiden omistus pysyi yksityisenä. Täs
sä perspektiivissä pilkahti kapitalismin kukistumi
sen toivo.

Työväenliike kansainvälisenä voimana
Toivo liittyi kansainvälistymiseen. Kirjassa esitet
tiin eräänlainen sosialistinen muunnelma konver- 
genssiteoriasta. Tieteellis-tekninen kumous johti 
eri yhteiskuntia eri suunnista samaan pisteeseen.

Toisen maailmansodan jälkeinen amerik- 
kalaisperäinen sosiologia oli teollistuvan yhteis
kunnan sosiologiaa ja yksi kehittelysuunta oli juuri 
konvergenssiteoreettinen. Lähestymistapa voidaan 
tunnistaa, joskin siten nimeämättömänä, esimer
kiksi Pekka Kuusella 60-luvun sosiaalipolitiikasta 
(1961). Hän nosti talouskasvun keskeiseksi kan
sallisen elossapysymisen vaatimukseksi ja esitti 
kansalliselle sosiaalipolitiikalle maailmanhistorial

lisen perustelun. Ihmiskunnan johtava aate on ta
louskasvu. Suomi sijaitsee tämän aatteen kahden 
erittäin dynaamisen edustajan, Ruotsin ja Neuvos
toliiton välissä. Siinä hengissä säilyäksemme 
"olemme tuomitut kasvamaan”, Kuusi vakuutti. 
Toinen sosiaalipoliitikko, taattu ei-sosialisti Jouko 
Siipi piirsi vuonna 1967  teoksensa Ryysyrannasta 
hyvinvointivaltioon loppuluvussa skenaarion, jos
sa Suomi oli vuonna 1985 näivettyvää syrjäseutua 
kasvun ja kulutuksen keskusten Leningradin, 
Murmanskin ja Tukholman muodostamassa kol
miossa.

STH perusteli työväenliikkeelle samanta
paisen tehtävän kuin Kuusi sosiaalipolitiikalle, ei 
tosin samanlaisella talouskasvun eetoksella ja paa
toksella. Työväestön tarpeita ajaessaan työväenliike 
tulee yhä välttämättömämmäksi kapitalismin on
gelmien ratkaisemisen agentiksi, mihin porvarit 
eivät pysty. Samalla ongelmien ratkaisemiseen liit
tyy yhä suurempi välttämättömyys yhteistyöhön 
sosialististen maiden kanssa, joille niillekin tie
teellis-tekninen kumous tuo tarpeen yhteistyöhön 
kapitalistimaiden kanssa. Myös yleismaailmalliset 
ongelmat, kuten väestönkasvu ja ympäristökysy
mykset, otettiin esiin yhteistyötä vaativina rauhan
omaisen rinnakkainelon edellytyksinä. Tässä luo
tettiin eräänlaiseen hyvään kehään. Kansallisen ta
son melko masentavaa kuvaa vastasi toiveikas 
globalisaatiovisio, toiveikas nimenomaan työväen
liikkeen toimij uuden kannalta. Tieteellis-teknisen 
kumouksen todettiin vahvistaneen ja vahvistavan 
sosialistista leiriä suhteessa kapitalistiseen, ja kapi
talismin ja sosialismin ideologista sovittamatto- 
muutta korostettiin, mutta sosialistinen tulevai
suus ei tarkoittanut Neuvostoliiton johtaman ja 
mallittaman leirin laajentumista kaikenkattavaksi. 
Maailmaa olivat muovaamassa tieteellis-tekninen 
konvergenssi ja siihen liittyvä kansainvälinen 
"yhteiskunnallistuminen” sekä työväenliikkeen 
kasvava kansainvälinen voima. Jorma Kalela ja 
Jussi Turtola pohtivat muita enemmän näitä asioi
ta ja esittivät tämänsuuntaisen tulkinnan jo vuotta 
aikaisemmin ilmestyneen Suomen ulkopolitiikka - 
teoksen artikkelissaan.

On muistettava ajankohta. Suomen työvä
enliikkeessä oli juuri tapahtunut paljon, esimer
kiksi SAKdaisen ay-liikkeen eheytyminen ja valta
va järjestäytymisen kasvu. Maailmallakin oli sattu
nut suuria asioita. Öljykriisi oli juuri lopettanut 
"kapitalismin vaurastumisen vaiheen”, kuten tuo
hon aikaan saatettiin sanoa. YK:n yleiskokous hy
väksyi vuonna 1974 uuden kansainvälisen talou
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den järjestyksen, UKTJ:n - kuka muistaa sitä 
enää? Liennytys oli lupaavimmillaan. Kirjan käsi
kirjoitusta muokattiin samaan aikaan kuin ETYK- 
vieraat olivat Helsingissä.

Kokonaistyöläinen
STH:n työläinen on aikamoinen abstraktio. Kir
joittajien sukupuolisokeus on silmiinpistävää. 
Kuvituksena käytetyissä pilakuvissa esiintyy muu
tamia naisia: surkeita torpparinvaimoja Laukon 
häätöjen yhteydessä, Suomi-neito punnitsemassa 
osapuolia 1918 , Hertta Kuusinen kähmimässä 
Arvo Korsimon ja Aarre Simosen kanssa nootti
kriisin aikana, SAK-miehen rouva, joka 1960-lu- 
vun lopulla kehottaa miestään pullistelemaan li
haksiaan kartanolla eikä kotona. Työstä, asumises
ta ja joukkotoiminnasta kertovat valokuvaosastot 
antavat tosin vihjeitä sukupuolesta ja sen sosiaali
sesta merkityksestä. Ja pian kirjan jälkeen tällä rin
tamalla tapahtui murtumia. Jussi Turtola ryhtyi 
pohtimaan Snellmania ja naiskysymystä, ja kun 
Linzissä käsiteltiin vuonna 1978 naiskysymystä ja 
työväenliikettä, hän sai ideoineen merkittävää vas
takaikua länsiberliiniläisten vasemmistofeminis- 
tien keskuudessa.

Työläinen” on teoksessa joka tapauksessa 
muutoinkin varsin abstrakti käsite. Pohditumpi ja 
konkreettisempi on Marxin Pääomasta omaksuttu 
käsite "kokonaistyöläinen” (Gesamtarbeiter), joka 
tarkoittaa työnjaon erottamien ja yhdistämien työ
läisten keskinäistä kollektiivisuutta. Kirjan 
historiantulkinta rakentui paljolti sen varaan, mi
ten tuotannon yhteiskunnallistuminen synnyttää 
ja kiinteyttää "yhteiskunnallisen kokonaistyöläi- 
sen”. Kansainvälistymiseen liittyvä toiveikkuus tu
keutui "kansainväliseen kokonaistyöläiseen”.

Teoksessa ei tematisoitu arkea eikä kan
salaisyhteiskuntaa muuten kuin Eero Hellstenin 
kokoamissa valokuvaosastoissa. Läpikäyvänä oli 
kuitenkin tietynlainen valtiollisten ratkaisujen kri
tiikki. Kirjassa korostettiin - näitä käsitteitä käyttä
mättä - vaakasuoraa yhteenliittymistä, konsent- 
raatiota. Juuri tätä oli "kokonaistyöläinen”. Vaaka
suora yhteiskunnallistuminen luo toiminta- 
potentiaalia ja vaatii laaja-alaisia ongelman
ratkaisuja. Laaja-alaiset ratkaisut toteutuvat kui
tenkin pystysuorasti, valtiokoneiston edustaman 
sentralisaation tietä. Valtiolliset ratkaisut ovat yhä 
useammassa asiassa tarpeen, mutta valtiollisesti 
voidaan puuttua vain osaan ongelmista ja valtiolli
set ongelmanratkaisut luovat uusia ongelmia. 
"Osa työläisten ajankohtaisista ongelmista ei tule

lainkaan esille valtiokoneiston tasolla ja jää siten 
ratkaisua vaille. Loputkaan ongelmista eivät tule 
ratkaistaviksi sellaisina kuin työläiset ne kokevat, 
minkä vuoksi tulokset tyydyttävät heitä vain osit
tain.” (s. 417). Kirjoittajat saattoivat muissa yhte
yksissä todeta, että "hyvinvointivaltio” oli ideolo
ginen ilmaus tälle vaiheelle, mutta oireellista on 
silti, että kirjassa tällä käsitteellä ei operoitu. Ny
kyisin sekä hyvinvointivaltion puolustajat että sen 
vanhentuneisuuden todistelijat sanovat mielel
lään, että hyvinvointivaltio rakennettiin "meidän” 
yhteisenä kansallisena "projektinamme”.STH tu
lee kyseenalaistaneeksi kuvan, jonka mukaan "hy
vinvointivaltio” olisi ollut 1970-luvulla kaikkien 
huulilla.

Liike ja elämäntapa
Käsikirjoitus oli valmis syksyllä 1975, esipuhe on 
päivätty lokakuulle. Kun kirja vihdoin saatiin julki 
vuotta myöhemmin, intensiivisen yhteisen oppi
misprosessin osallistujat olivat jo lähdössä tutki
muksellisesti eri suuntiin. Omalta kannaltani teos 
on kiintoisaa luettavaa monien yhä tutkimus
hypoteeseiksi soveltuvien tulkintojensa vuoksi, 
mutta myös siksi, että se auttaa tunnistamaan sen 
jälkeisiä työväenliikkeen tutkimuksen lähestymis
tapojen muutoksia. Merkittäviä ovat etenkin muu
tokset siinä, mihin laajempiin yhteyksiin, konteks
teihin, ilmiöt sijoitetaan.

Kysymys kontekstista on tässä kaksitahoi
nen. Se koskee yhtäältä sitä, mihin kontekstiin 
työväenliike sijoitetaan, mistä näkökulmasta sitä 
tutkitaan. STH:ssa kontekstin muodostivat kapi
talismi, työväenluokka ja kokonaistyöläinen. Työ
väenliikkeen sijoittamista tähän kontekstiin pidet
tiin selviönä. Tämä juontui työväenliikkeen ide
ologian tai ideologioiden esittämästä liikkeen 
oman historian selityksestä. Oli välttämätöntä, 
että kapitalismi tuotti ja ylläpiti työväenliikkeen. 
1980-luvulta lähtien on ollut selvää, että kapitalis
mi voi murentaa työväenliikkeen.

Kysymys konteksteista asettuu kuitenkin 
myös toisin päin. Onko työväenliike ja sen historia 
merkityksellinen konteksti tutkittaessa erilaisia in
himillisiä toimintoja? STH:ssa käsite "työväenlii
ke” oli laaja siten, että työväenliike oli kontekstina 
hyvin suurelle joukolle asioita, työväestön tarpeita 
ja vaatimuksia. Kaikki, mitä kommunistit tai sosi
aalidemokraatit tekivät, oli itsestään selvästi työvä
enliikettä. Tässäkin suhteessa työväenliike on 
kyseenalaistunut. Voidaan erottaa kolme osin toi
siaan seurannutta, osin yhteen lankeavaa lähesty

-16-



Työväentutkimus 2002

mistapaa, jotka ovat horjuttaneet aiempia käsityk
siä sekä työväenliikkeen konteksteista että työ
väenliikkeestä kontekstina.

Ensimmäinen on moniaineksinen lähesty
mistapa, jota voidaan kutsua arjen historiaksi, his
toriaksi alhaalta tai uusiksi historioiksi. Luokka
pohjaisten ristiriitojen rinnalle, osin niihin suhteu
tettuina, nostettiin myös muunlaiset vallan ja vas
tarinnan teemat, esimerkiksi sukupuolen merki
tys. Haaste koski sitä, mikä on olennaista historiaa 
ja kenellä on oikeus historiaan. Arjen historiassa 
tutkimusasetelma ja käsitteistö on monesti raken
nettu niin, että "yhteiskunta” on valtaa, eliittejä, 
järjestelmää ja kontrollia, arki taas selviytymistä, 
rahvasta, kiistämistä ja protesteja. Yhtenä arjen 
historian linjana nousi 1980-luvulla historia- 
liike”, jossa ihmiset ryhtyivät kirjoittamaan 
"omaa” historiaansa. Jorma Kalelan Paperiliiton 
historiaprojekti edusti ja edisti tätä linjaa.

Tietääkseni kukaan STH:n kirjoittajista ei 
ollut ennen kirjan ilmestymistä lukenut esimerkik
si E. P. Thompsonin teosta The Making o f the 
English Working Class (1963). Vuonna 1979 val
mistuneessa väitöskirjassaan reformismin läpi
murrosta ruotsalaisessa sosiaalidemokratiassa Sep
po Hentilä viittasi Thompsoniin, mutta vain ohi
mennen. Itse luin Thompsonin kirjan kesällä 
1977, kun tein yhdessä Jussi Turtolan kanssa Linz- 
iin paperia työväensivistyksestä. Koetimme kehi
tellä paperissa lähestymistapaa, joka ottaisi yhtä ai
kaa huomioon sekä Thompsonin historiaan al
haalta” liittyneen ajatuksen työväenluokasta koke
muksena että länsisaksalaisten marxistien teoreti
soinnin kapitalismia luonnehtivasta pääoma- 
logiikasta”. Tämäntapaisen kaksinapaisuuden
puolesta puhuin sittemmin myös väitöskirjassani, 
jonka kysymyksenasettelua pohjusti STH:n 
(itse)kritiikki.

Toinen muutos tavassa tutkia ja kontekstu- 
alisoida työväenliikettä oli se, että huomio kohdis
tettiin kansalaisyhteiskunnan, kansanliikkeiden ja 
kansakunnan muodostumiseen. Tämä merkitsi 
etäisyydenottoa liikkeen omaan historiankuvaan. 
Lähestymistapaa edusti Suomessa erityisesti vuon
na 1987  julkaistu teos Kansa liikkeessä. "Kansan
liikkeet loivat kansakunnan”, näin Risto Alapuro 
ja Henrik Stenius otsikoivat kirjan johdanto- 
artikkelin. Myös Suomen työväenliikkeen histori
an kirjoittajia oli mukana tässä teoksessa: Seppo 
Hentilä kirjoitti urheilusta, luokasta ja kansakun
nasta, minä taas vanhan työväenliikkeen poliitti
suudesta.

Kolmas huomionarvoinen muutos oli se, 
että yhteiskunnallisia liikkeitä alettiin tutkia "van
hojen” ja "uusien” liikkeiden erottelun pohjalta. 
Tässä erottelussa työväenliike on vanhan liikkeen 
prototyyppi. Vanhan liikkeen ominaispiirteitä ovat 
pysyvä organisaatio, edustuksellinen toimintatapa 
ja valtiollinen viitekehys. Niihin kuuluu myös 
elämänkäytännön ja liikekäytännön erillisyys - 
liikkeessä toimiessaan työväenliikkeen jäsen otti 
etäisyyttä arkeen, asettui arjen yläpuolelle. Uusille 
liikkeille, esimerkiksi uusille naisliikkeille ja ympä
ristöliikkeille, taas ovat tämän erottelun mukaan 
ominaisia joustavat verkostot, projektiluonteiset 
aktiot, julkisuuden hyväksikäyttö ja taistelu siitä, 
kuka määrittää agendan eli ne kysymykset, joiden 
vastauksista kiistellään. Liike ja elämäntapa ovat 
yhtä. Liike ei ainoastaan muovaa elämäntapaa, ku
ten kasvatuksellisissa vanhoissa liikkeissä, vaan lii
ke toteutuu elämäntapana.

STH oli lähestymistavaltaan sidoksissa sii
hen, mitä nyt pidetään vanhan liikkeen ideana. 
Kirjaa voi kuitenkin lukea vanhojen ja uusien liik
keiden erottelua suhteellistavana dokumenttina. 
Se antaa tukea joidenkin liiketutkijoiden esittä
mälle arvostelulle, jonka mukaan vanhojen ja uu
sien liikkeiden erottelussa verrataan toisiinsa vir
heellisesti vanhojen liikkeiden jähmettynyttä lop
puvaihetta ja uusien liikkeiden aktiivista alkuvai
hetta. Liittäessään selviönä yhteen työläisten tar
peet ja työväenliikkeen kirja saattaa ilmaista työvä
enliikkeen vanhoja ihanteita ja jopa käytäntöjä, 
jotka eivät sovi vanhan liikkeen prototyyppiin. 
Kuitenkin teoksesta myös välittyy pysyvyyden 
kuva, joka vastaa työväenliikkeen taannoisten joh
tajien tavoitteita samoin kuin vanhan ja uuden 
liikkeen erottelussa tehtyä vanhan liikkeen 
ideaalia, muttei esitä liikkeen tosiasiallisia toimin
tatapoja. Uudemman historiantutkimuksen mu
kaan erityisesti suomalaiselle ammattiyhdistysliik
keelle oli pitkään ominaista järjestöjen epävakaus 
ja jäsensuhteiden heikkous ja tilapäisyys. Tätä 
emme kirjassamme tavoittaneet.

Työväenliikkeen ja työväestön elämänta
van suhde vaivasi kuitenkin kirjoittajia. Muistan 
hyvin, miten joskus pohdimme, onko premisseis
sämme jotain vialla. Niistä nimittäin näytti seuraa- 
van, että työläisen oikea elämäntapa oli olla jatku
vasti poliittisessa suurlakossa.

Kirjoittaja on poliittisen historian 
professori Helsingissä
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Risto Alapuro

Historiaa kaavan mukaan

Minulla oli sellainen epämääräinen muistikuva 
Suomen työväenliikkeen historiasta (STH), että se 
oli kovasti teoreettinen ja aika lailla tietyn (marxi
laisen) kaavan mukainen. Ja lisäksi typografisesti 
hankalalukuinen. Mutta kun nyt kävin läpi sitä, 
niin eihän asia ollutkaan näin, paitsi että kyllä se 
aika pientä pränttiä on. Ja tietysti se on tietyn 
skeeman mukainen sillä tavoin, että siinä historian 
kulku, sekä kapitalismin että sosiaalidemokratian 
kehitys, jäsentyy väljän kolmivaihehahmottelun 
mukaan. Mutta silti tuon skeeman rooli jonkinlai
sena pakkopaitana osoittautui vähäisemmäksi 
kuin olin luullut ja muistellut.

Itse asiassa se mikä siinä tuntui tärkeim
mältä, on sen eräänlainen sukulaisuus sosiologisel
le analyysitavalle - vaikka en tällä leimalla halua 
raskauttaa Pauli Kettusta, Seppo Hentilää, Jorma 
Kalelaa, Jussi Turtolaa tai muita. Kysymys on yk
sinkertaisesti eräänlaisesta tietoisesta makroteo- 
reettisesta otteesta. Kirja ei ole vain kokonaisesitys 
jostakin niin kuin vaikkapa Jutikkalan ja Pirisen 
Suomen historia, vaan olennaisintahan siinä on 
pyrkimys analyyttiseen “haltuunottoon”, sellai
seen kokonaiskuvaan, jossa on tietty dynamiikka, 
eri tasoja, vaikutussuhteita jne. Se on vahvasti 
suuntautunut vastaamaan miksi-kysymyksiin. Voi 
olla eri mieltä annetuista vastauksista, ainakin 
osasta, mutta tärkeintä on suhtautuminen, johon 
kuuluu enemmän tai vähemmän tietoinen teoreet
tisten käsitteiden käyttö analyysin välineenä. Tar
koitan sosiologisuudella” tällaista asennoitumista, 
siis en Arto Noroa tai Risto Eräsaarta vaan 
Barrington Moorea tai Immanuel Wallersteinia.

Tähän liittyy kirjan systemaattinen pyrki
mys kansainväliseen näkökulmaan (joka lähtee jo 
kapitalistisen maailmanjärjestelmän kehittymises
tä). Suomea katsellaan laajemmasta näkökulmas
ta, ja sitä myös vertaillaan muihin maihin. Sosiaa
lidemokratian erilainen kehitys ja vaiheiden 
eriaikaisuus eri Skandinavian maissa nähdään ja 
tulkitaan käytetystä teoreettisesta näkökulmasta.

Tämmöinen pyrkimyshän ei ole luonteen
omaista suurelle osalle historiantutkimusta Suo
messa tai muualla, enkä väitä, että sen pitäisikään.

Sitä paitsi “teoria” voi olla rivien välissä, kirjan ark
kitehtuurissa eikä välttämättä pitkälle viedyssä 
käsitteistössä. Mutta joka tapauksessa tämä ote on 
STHrssa olennaisempi asia kuin sen nimenomai
nen tulkinta kapitalismin kehityksestä ja työväen
liikkeen eri vaiheiden nivoutumisesta siihen. Luet
tavuutta parantaa, että tekijät eivät samastu kum
paankaan työväenliikkeen haaraan, eivät myös
kään sosiaalidemokraatteihin. Ambivalenssi nou
see teoreettisesta raamista.

Missähän määrin pelkkä tietoinen käsittei
den käyttö sinänsä (eikä vain se että kysymys oli 
marxilaisesta sanastosta) oli provosoivaa 70-luvun  
historiallisessa tutkimuksessa? Silloin ainakin lu
kuisten sosiologis-historiallisen tutkimuksen ter
mien käyttö Suomea tutkittaessa ärsytti monia: 
valtion väkivaltakoneisto, kapitalismi, proletari- 
soituminen, jopa yhteiskuntaluokka.

Teoreettisessa asennoitumisessaan kirja on 
myös sukupolvi-ilmiö. Siinä on 60- ja 70-luvun 
leimaa, jolloin tietynlainen teoreettinen kiinnostus 
yhdisti sosiologeja ja historiantutkijoita. Yhtäältä 
osa sosiologiasta lähestyi historiaa ja osa nuorista 
historioitsijoista oli kiinnostunut sellaisista teo
reettisista ajatuksista, jotka eivät olleet kaukana so
siologiasta. Marx ja marxilaisuus olivat vain osa, 
vaikka tietysti tärkeä osa tätä trendiä.

STH olisi kiinnostavaa verrata saman vuo
sikymmenen sosiologisiin yleisesityksiin, Juha Par
tasen, Jukka Gronowin ja Pertti Klemolan kirjoit
tamaan Tandemin loppuraporttiin Demokratian 
rajat ja rakenteet (1977) ja Suomalaiseen kapitalis
miin (1979). Jälkimmäisen “vastaava kirjoittaja” 
oli Pekka Kosonen ja muina kirjoittajina mm. Sa
kari Heikkinen, Sakari Hänninen, Leo Granberg, 
Antti Kasvio ja Kari Toikka.

Vaikutelmani on, että näistä kirjoista on 
jäänyt vähemmän sosiologiaan, edes välillisesti, 
kuin STH:sta poliittiseen historiaan, vaikka nämä 
teokset ja etenkin Tandem olivat aikanaan huo
mattavia murroksen merkkejä ja kiistan aiheita. 
Tuntuu, että niiden problematiikka olisi vähem
män hedelmöittänyt myöhempien vuosikymmen
ten sosiologista tutkimusta ja debattia kuin STH
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omaa alaansa, ainakin epäsuorasti. On kuin sosio
logiassa katkos olisi selvempi kuin poliittisessa his
toriassa, jos nämä kirjat otetaan vertailukohdiksi.

Yksi kiinnostava ja kirjoittamisaikaansa va
laiseva piirre on Suomen ja sen työväenliikkeen 
asettaminen kansainväliseen kuvioon, etenkin 
Suomen sisäisen dynamiikan suhde sosialistiseen 
leiriin ja sosialismin näköaloihin.

Pauli Kettusen mukaan kapitalismin kukis
tumisen toivo avautui kirjassa kansainvälistymises
tä. Rakennettiin kehys, jossa Suomen työväenliik
keen ja sosialististen maiden suunta oli yhteinen. 
Tämä tapahtui konvergenssin kautta, jonka perus
tana oli, että tuotanto Suomessa(kin) muuttui 
luonteeltaan yhä yhteiskunnallisemmaksi, mutta 
tuotantovälineiden omistus pysyi yksityisenä. Tätä 
ongelmaa ratkoessaan - tavallaan porvarien apuna 
- sosiaalidemokraattinen työväenliike kuitenkin 
samalla joutui välttämättä yhä enemmän yhteis
työhön sosialististen maiden kanssa. Tässä on yh
teisen rintaman pohja ja perustelu.

Mutta samalla nousee ikään kuin luonnos
taan esiin poliitdsluontoinen kannanotto sosialis
tisen leirin puolesta tai suopeus sitä kohtaan. Se 
tarkoittaa YYA-retoriikkaa, Neuvostoliiton Suo
mea koskevien toimien ymmärtämistä ja sosialisti
sen leirin puolustamista suhteessa kapitalistisiin 
maihin, “amerikkalaiseen imperialismiin” ja Suo
men porvariston pelkoihin.

Tällä hetkellä tämä kaikki tietysti hyppää 
hieman silmille. On kuin analyysin keskelle tulisi 
yhtäkkiä sitä, mitä sanotaan liturgiaksi. Puhutaan 
tarpeesta saada Neuvostoliiton “luottamus”, “Suo
men rauhantahtoisesta puolueettomuuspolitiikas
ta”, Paasikiven-Kekkosen linjan “edistyksellisestä 
luonteesta”, “suomettumispelottelusta” jne.

Liturgia-näkökulma kuitenkin erehdyttää. 
“Liturgiassa” oli vahvasti mukana sisäpoliittinen 
kannanotto Suomen porvareita vastaan, lataus 
joka nykyisin saattaa unohtua. Se asettui isompaan 
Suomen historian kuvioon, jossa Neuvostoliitto- 
kysymys oli myös kysymys siitä, mitä Suomi ja sen 
ristiriidat ovat. Kun asetuttiin työväenliikkeen 
puolelle, asetuttiin myös sosialistisen leirin puolel
le maailmanlaajuisesti.

Teoria, kannanotto Suomen sisäisessä risti
riitatilanteessa sekä Suomen virallinen ulkopoli
tiikka löivät kättä keskenään. Kaikki kolme nivel
tyvät yhteen; eri tasot tukivat toisiaan. Kirjassa sa
notaan:

Tuloksena idän ja lännen vuorovaikutuk
sen laajenemisen ja yhteiskuntajärjestelmien väli

sen kilpailun samanaikaisesta jatkumisesta on ol
lut sisä- ja ulkopolitiikan välisen rajan hämärtymi
nen kapitalistisissa maissa. ... Myös Suomessa on 
yhä useammista maan ulkomaisiin suhteisiin liit
tyvistä kysymyksistä tullut sellaisia, joissa kannan
oton sisältö riippuu sisäpoliittisista voimasuhteis
ta kapitalististen maiden työväenliikkeiden
on luokkaperustansa vuoksi helpompaa omaksua 
yhteistyön vaatimaa uudenlaista ajattelutapaa. 
Tämä ilmiö ei vielä ole tullut niin selvästi esiin län
tiseen liittoutumaan kuuluvissa maissa kuin Suo
messa, jossa laaja-alaisella kanssakäymisellä Neu
vostoliiton kanssa on jo pitkät perinteet.

Siis yhteistyö sosialististen maiden kanssa 
ei “vielä” ole tullut yleiseksi läntisissä maissa. Mut
ta tosiasiassahan tällainen suhtautuminen oli mil
tei vain suomalainen erityispiirre, ominaista juuri 
Suomen tilanteelle. Neuvostoliitto-suopeudelle 
löytyi teoreettinen perustelu, mihin muiden mai
den vasemmistointellektuellit eivät pystyneet.

Kirjoittaja on sosiologian 
professori Helsingissä
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Jorma Kalela

Historia

Jokapäiväinen historia ja historiantutkimus ovat 
ne käsitteet, joiden avulla määritän yhteiskunnalli
sen asemani historiantutkijana 2000-luvun alun 
yhteiskunnassa. Kolme vuosikymmentä sitten oli 
jokapäiväisen historian paikalla työväenliike. Ajat
teluni näin jäsentyvän muutosprosessin erittely 
antaa tilaisuuden kuvata niitä suomalaisen yhteis
kunnan 1900-luvun viimeisen kolmanneksen 
piirteitä, jotka mielestäni ovat vasemmiston kan
nalta keskeisiä. Kirjoituksen lähtökohtana on alus
tus, jonka pidin vuonna 1976 ilmestynyttä Suo
men työväenliikkeen historia -teosta käsitelleessä 
seminaarissa 3 0 .11 .20 0 1 . Tehtäväkseni oli annet
tu luonnostella yhtenä tuon teoksen toimittajista 
ja kirjoittajista silloista tapaamme ymmärtää histo
ria. Korostin jo silloin, että puhun vain omasta 
puolestani.

"Työläisten Suomen historia 
on kirjoittamatta"
“Halusi tutkija sitä tai ei, hänen kysymyksensä 
ovat aniharvoin tärkeitä kaikille ihmisille: missään 
yhteiskunnassa ei kaikkien ihmisten asema ole sa
manlainen, kaikilla ei ole samoja ongelmia. Histo
riantutkija ei siten saa jättää selvittämättä, keille 
yhteiskunnassa vastaukset hänen kysymyksiinsä 
ovat tärkeitä: hänen on valittava kohderyhmänsä.” 
(Kalela 1972, 25.)

Suomen työväenliikkeen historia (STH) - 
teoksen peruslähtökohta oli, että työläisten Suo
men historia oli kirjoittamatta. Vaikka työväen 
historia laajenikin nopeasti 1970-luvulla, saatoin 
korostaa samaa näkökohtaa vielä vuonna 1979  
pitämässäni radioesitelmässä. Suomen historia oli 
kirjoitettu lähinnä “suhteellisen hyvinvoivan, poli
tiikasta kiinnostuneen keskiluokkaan tai vauraa
seen talonpoikaistoon kuuluvan ihmisen näkökul
masta”. (Kalela 1979.) Käyttämäni kieli muistut
taa eräästä 1970-luvun Suomea luonnehtivasta 
piirteestä. Silloin elettiin vielä kapitalistisessa sää
ty-yhteiskunnassa, millä käsitteellä olen sittemmin 
kuvannut 1800- ja 1900-lukujen taitteessa muo
tonsa saanutta suomalaista yhteiskuntajärjestystä. 
Työväkeä, talonpoikaistoa, keskiluokkaa jne. pi

dettiin vielä käsitteinä, jotka jäsensivät pätevästi 
todellisuutta.

Yleisön valitsemisen väistämättömyys on 
edelleen keskeinen osa historiantutkijan työtä kos
kevaa näkemystäni. Valintaan sisältyvää vastuu on 
jopa ollut se teema, josta olen kirjoittanut 2000- 
luvulla eniten (ks. erityisesti Kalela 2000  ja Kalela 
2002A). Sitä mikä on muuttunut suhteessa Suo
men työväenliikkeen historia -teoksen aikaan voi 
kuvata parhaiten tarkastelemalla kolmesta näkö
kulmasta tapaani vastata kysymykseen “mitä histo
ria on?”.

Historian sisältö
Historian sisällön osalta täsmennän kysymyksen 
vieläkin samalla tavoin kuin 1960-luvulla. Ruotsa
laista R olf Torstendahlia seuraten korostin silloin, 
että asia on pysyvä keskustelun aihe ja koskee sitä 
“mikä historiassa on tärkeätä”. (Torstendahl 1966, 
20 - 49.) Kun tämän näkemyksen yhdisti ajatuk
seen yleisön valitsemisesta, tuntui ajatus objektiivi
suudesta historiantutkijan ihanteena lähinnä mie
lettömyydeltä. Sitä ei 1970-luvun Suomessa saa
nut sanoa - eikä “synninpäästöä” tuonut edes se, 
että kirjoitti kirjan tutkijan “yhteiskunnallisen si
donnaisuuden” vaatimasta “kontrollivälineistöstä” 
(lainaukset Kalela 1972, 11).

Jälkiviisaasti voi sanoa, että jätin tärkeim
män historian sisältöä koskevan kysymyksen esit
tämättä Suomen työväenliikkeen historia -teosta 
laadittaessa. “Historiantutkijako tietää, mikä hä
nen yleisölleen on tärkeätä historiassa?” Muutos 
tapahtui kahdessa vaiheessa. Aloittaessani Työväen 
Sivistysliiton historian tutkimista järjestin vuonna 
1978 useita liiton aktiivijäsenille tarkoitettuja se
minaareja. Ideana oli antaa heille “tilaisuus esittää 
tutkimuksen vastattavaksi ne ongelmat, joihin vas
tausta tarvitaan” (Kalela 1978, 7). Toisen ja koko
naan uudenlaisen vaiheen ajattelussani tuotti vuo
den 1979 lopussa alkanut työ Paperiliiton päätoi
misena historiankirjoittajana. Silloin koulutin lii
ton jäseniä tutkimaan itse sitä mikä heidän omassa 
näkemyksessään oli heidän omaa historiaansa. 
(Perusteellisimmin Kalela 1986, 7 - 42.)
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Paperiliitto-hankkeen idea oli siten ohjata 
yleisö selvittämään itse itselleen “mikä historiassa 
on tärkeätä”. Vastausta ei annettu heille valmiina, 
kuten Suomen työväenliikkeen historiassa eikä 
heiltä vain tyydytty kysymään, mikä voisi olla tär
keätä, kuten tein TSL:n historian yhteydessä. Rat
kaisumalli oli kuitenkin vain osavastaus historia- 
ammattilaisen asemaa koskevaan ongelmaan, mis
tä tuli keskeinen tutkimuskohteeni 1990-luvulla. 
Silloin oli käsitykseni siitä “mitä historia on” 
muuttunut historian sisällön ohella myös historian 
olemassaoloa ja historian yhteiskunnallista merki
tystä koskevilta osiltaan.

Historian olemassaolo
Aloittaessani ammattiuraa 1960-luvun alkupuo
liskolla minulla oli kaksi auktoriteettia, joista 
brittihistorioitsija E.H.Carrin mukaan historia oli 
edistystä. Suomalainen Pentti Renvall taas tuomit
si tämän näkemyksen siksi, että se hänen mukaan
sa sekoitti arvolähtökohdat tutkimukseen, minkä 
vuoksi hän kannatti kehityksestä puhumista. 
Useimpien kollegojeni tavoin ohitin sen, mikä yh
disti Carria ja Renvallia. Molemmat pitivät itses
tään selvänä sellaisen historian 'historian liikkeen’ 
olemassaoloa, jonka luonteesta voidaan käydä kiis
taa edistyksen ja kehityksen käsittein.” (Kalela
2000, 45 - 46.)

STH:n kirjoittajat olivat tietoisesti samalla 
kannalla kuin Carr. “Oikeata nimensä mukaista 
historiaa kirjoittavat... vain ne, jotka näkevät his
toriassa itsessään jonkin suunnan” (Carr 1963, 
139.). “Historian kulku” eli ajattelussani pitkään 
kaikista epäilyistä huolimatta. Vielä vuonna 1987  
kirjoitin, että “kahdeksankymmentäluvun yhteis
kunta ... pakottaa problematisoimaan sellaisen 
yksiulotteisen lineaarisen aikakäsityksen, jota mm. 
STH ilmentää. Mutta yhteiskunnan muuttumisen 
ei pidä antaa viedä ... uskoa historiaan edistyksenä 
...” (Kalela 1987, 203.)

“Postmoderniin” liittyvä keskustelu oli se 
tekijä, joka sai lopulta minut 1990-luvulle siirryt
täessä jättämään kysymyksen “historian liikkeestä” 
filosofien alueelle. Historian olemassaolo ontolo

gisessa merkityksessä ei ollut käytännön tutkimus
työn kannalta kovin tärkeä ongelma. Omissakin 
töissäni olin jo muutamien vuosien ajan lähestynyt 
kysymystä toisesta näkökulmasta. Paperiliitossa 
työskentelyn tuottamat kokemukset olivat pan
neet arvioimaan uudelleen omaa näkemystä histo
rian yhteiskunnallisesta merkityksestä, tarkemmin 
sanottuna historian ja yhteiskunnallisen toimin
nan suhteesta.

Historia historiaa tekevien 
ihmisten resurssina
“Historian kulun” näimme STH:aa laatiessamme 
mm. suuryhtiöiden kartelleissa, mitkä saavuttivat 
huippunsa juuri 1970-luvulla (Heikkinen & 
Kuusterä 2001 , 45-50). Ne havainnollistivat 
EEC:n ja EFTA:n tavoin tuotannon yhteiskun
nallistumista eli kapitalismin perusristiriidan sy
venemistä. Yksityinen voitontavoittelu on luon
teeltaan yhteiskunnallisen tuotannon kehittymi
sen este. Sen seurauksena taas on ennen muuta 
valtion laajeneva puuttuminen talouteen, mistä 
hyvinvointivaltion rakentaminen oli ajankohtaisin 
esimerkki. Työväenliikkeen kannalta yhteiskun
nallistuminen loi sekä mahdollisuuksia parantaa 
työläisten asemaa että sisälsi riskin jäämisestä pel
käksi kapitalismin ristiriitojen säätelyn agentiksi.

STH:aa luonnehtii vahva usko siihen, että 
“historia on meidän puolella”. Tässä ajattelutavas
sa historia ymmärretään historiaa tekevien ihmis
ten voimavaraksi ja siksi yksi kirjan tehtävistä oli 
lujittaa sitä yhteiskuntapolitiikan aloitetta, joka 
vasemmistolla vielä oli kirjaa kirjoitettaessa. Juuri 
historian tärkeyden vuoksi ei marxilaista historiaa 
myöskään saanut jättää kommunistien yksinoi
keudeksi. Heidän tulkintansa “historian kulusta” 
oli determinismin ja voluntarismin kestämätön se
koitus ja sen seurauksena myös heidän politiik
kansa virheellistä.

Oma käsitykseni historian ja yhteiskunnal
lisen toiminnan suhteesta alkoi perusteellisesti 
muuttua 1980-luvun puoliväliä lähestyttäessä. 
Jälkiviisaasti voinee tulkita, että aloin pitää histori
aa paremminkin yhteiskunnallisen toiminnan
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haasteena kuin sen voimavarana. Avainaseman sai 
joka tapauksessa kysymys työn ja työn ulkopuoli
sen elämänalueen välisestä suhteesta. Keskeinen 
virstanpylväs oli Paperiliitto-lehdessä 2 9 .11 .19 8 4  
julkaisemani kirjoitus “Mitä pirun tekemistä 
ammattiosastolla on minun vapaa-aikani kanssa?”.

Järjestöaktiivien työväenliike
Itselleni STH:n kirjoittaminen oli osa “työväen 
omaehtoista sivistystyötä”, jonka vaiheita ryhdyin 
tutkimaan vuonna 1977 TSL:n toimeksiannosta. 
Julkaistuksi tuli vain 249-sivuinen tutkimussuun
nitelma (Kalela 1978), koska minut vuonna 1979  
karkotettiin yliopistolta vääränlaisena pidetyn tut
kimusta koskevan ajattelun vuoksi (enemmän ks. 
Kalela 1998). Toisaalta pääseminen töihin Paperi
liittoon antoi tilaisuuden toteuttaa käytännössä 
omaa näkemystäni tuosta samasta sivistystyöstä. Se 
taas tuotti kokemuksia, jotka kohta selviävällä ta
valla saivat minut syksyllä 1991 jättämään jäähy
väiset työväenliikkeelle.

Paperiliiton historiahankkeen toiminta- 
ajatus kiteytyi tutkivassa opintokerhossa, jonka jä
senet tuottivat itse oman opintoaineistonsa. He siis 
tutkivat itse sitä mikä heidän omassa näkemyk
sessään oli heidän omaa historiaansa. Tutkivat 
kerhot jäivät kuitenkin lähinnä ay-aktiivien 
toimintamuodoksi, mikä nosti liiton järjestötoi
minnan kehittämisen keskeiseksi tavoitteeksi 
“keskusteluyhteyden saamisen “hiljaiseen enem
mistöön” (Kalela 1986, 17). Tuloksena oli moni
vaiheinen hanke ammattiosastojen toiminnan ke
hittämiseksi, minkä lähtökohtana oli niiden 
aktiivijäsenten järjestelmällinen itsekritiikki. Jäl
keenpäin voi sanoa, että hankkeen epäonnistumis
ta ennakoi jo sen nimi, “valistusprojekti”. Jälkim
mäisessä Paperiliitolle tekemässäni tutkimuksessa 
(Kalela 1986: Näkökulmia tulevaisuuteen) kuva
sin omaa suhdettani tähän projektiin.

“Tämän kirjan kannalta valistusprojektin 
kehittely on ensinnäkin tuottanut suuren määrän 
lähdeaineistoa. Toiseksi liiton historiankirjoittajan 
tehtävä valistusprojektin ‘kirjurina’ on edellyttänyt 
jatkuvaa yhteenvetojen ja analyysien laatimista. 
Tämä on tarjonnut mahdollisuuden täsmentää 
kirjan kysymyksenasettelua ja nostaa esiin uusia 
kysymyksiä. Itsestään selvänä tietoisena tavoittee
na onkin ollut sellaisen teoksen tuottaminen, joka 
omalta osaltaan edistäisi myös valistusprojektin ta
voitteiden toteutumista.” (Kalela 1986, 19.)

Näkökulmia tulevaisuuteen on syvästi ris
tiriitainen teos, jota pitää koossa usko uudenlai

seen työväenliikkeeseen. Kirja on tutkimus ay-liik- 
keen aseman muuttumisesta suomalaisessa yhteis
kunnassa 1960-luvun jälkeen ja sellaisena se pe- 
rustelee teesin siihenastisen työväenliikkeen lopus
ta. Uusi työväenliike oli rakentamisen asia, koska 
sen ominaisuuksia ei ollut “valmiina olemassa, 
vaan ne (oli) etsittävä sekä tutkimuksen että käy
tännön toiminnan kehittämisen tietä”. (Kalela 
1986, 41 - 42.) Jälkeenpäin voi sanoa, että teos 
edellytti mahdottomia. Se vaati silloisia työväen
järjestöjä myöntämään monet keskeiset toiminta
periaatteensa virheellisiksi ja etsimään toiminnal
leen uudet lähtökohdat.

Valistuneen työläisen imperialismi
Oma näkökulmani tulevaisuuteen “avautui järjes
tötoiminnan ja palkkatyöläisenä elämisen välisestä 
suhteesta” (Kalela 1986, 41) ja se johti tutkimus
projektiin, jonka kohteena oli “työväenkulttuurin 
murros osana suomalaisen kulttuurin muutosta 
1960-luvun jälkeen” (Holmalahti, Kalela, Parikka 
& Stenvall 1988). Hanketta varten laadin vuoden 
1987  alkupuolella tutkimuksen, jonka kohteena 
oli “työväen perinteisen elämäntavan murenemi
nen” eli kapitalistisen sääty-yhteiskunnan katoa
minen (Kalela 1988).

Perinteisen työväenkulttuurin ytimenä oli 
vuoden 1906  valtiopäiväuudistuksen kärjistämä 
ristiriita. Vanhan sääty-yhteiskunnan rahvaasta oli 
kyllä tullut kansalaisia, jotka olivat juridisesti yh
teiskunnan täysivaltaisia jäseniä, mutta silti työläi
sinä ja alustalaisina sorrettua työväkeä. Juuri tähän 
ristiriitaan perustui työväenliikkeen joukkokan- 
natus. Kansalaisuuden saavuttaminen teki itses
täänselvyyden siitä, että tavoitteena oli myös sosi
aalisesti alistetusta asemasta vapautuminen. Tämä 
visio sisältyi työväen erilaisiin toimintoihin. Perin
teinen työväenkulttuuri ei ollutkaan vain sosiaali
sen eriarvoisuuden sekä kollektiivisen eristämisen 
tulos, vaan sillä oli myös vahva myönteinen ulottu
vuus. Tätä poliittisuutta osoitti työläisen ylpeys 
kuulumisesta työväkeen. (Kalela 1988, 8.)

Työväenliikkeen molemmat suunnat kyke
nivät rakentamaan toimintaansa perinteisen työ
väenkulttuurin kaksinaisuuden varaan vielä 1950- 
luvulla. Tämä asetelma mureni nopeasti seuraaval- 
ta vuosikymmeneltä alkaen. Suomesta katosi se 
säätyjärjestelmä, jossa tuotannollinen asema oli ot
tanut syntyperälle aiemmin kuuluneen paikan. 
Nyt eivät tulolähde ja elämäntapa enää ehdollis
taneet toisiaan ja siksi oli työläisenkin tilalle tullut 
yhtäällä työntekijä ja toisaalla palkansaaja. Kun
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O P IN T O S U U N N IT E L M A

Työ väen liikkeen historian luke
minen tuo varm asti uusia a ja 
tuksia, mutta luettua tekstiä voi 
syventää keskustelem alla. Täm ä  
tapahtuu parhaiten o p in to ke r
ho-opiskelun puitteissa. Tätä  
varten Työ väen Sivistysliitto  on 
valm istanut k irja a n  liittyvän  
opintosuunnitelm an.

O pinto suu nn ite lm a jakaan tuu  
kolm een o sa an  kirjan p ä ä lu k u 
jen m ukaisesti. Ensim m äinen  
o sa  käsittelee työväen liikkeen  
kehitystä vuoteen 1918, toinen  
osa työväenliikettä  m a a ilm a n 
sotien vä isen ä a ik a n a  ja ko l
m as o sa  työväenliikettä  toisen  
m aailm an so d an  jälkeen.

O pinto suu nn ite lm assa annetaan  
perustietoja työ väen liikkeestä  
Lisäksi s iinä on keskustelukysy  
m yksiä, jo iden a v u lla  helpote  
taan keskustelun v iriäm istä  K u
kin kolm esta o pintosuunnitel
m asta on laadittu  kym m entä  
opintokokousta varten, joten
ko ko  kirjan o piskelu  oointo- 
kerho ssa va a tii 30 kokoontu- 
m iskertaa.

K irja n  opinto kerho n a o p iske le 
vat ryhm ät sa a v a t Työ väen  
Sivistysliiton kautta va ltio n ap u a. 
O pinto suu nn ite lm ia voi tilata
Työ väen S ivistysliitosta, os. 
Paasivuorenkatu 5 B, 00530
H elsink i 53, puh. 90-718 766.

P ä ä lly s: K au vatsan  työ väen
yhdistys.

Työ väen Arkisto

palkkatyö ei enää ennalta määrännyt siitä elävän 
ihmisen työn ulkopuolista elämää, työväenkult- 
tuuri oli saanut uudet muodot. Niitä ei “työväen
liike ollut kyennyt tunnistamaan” (Kalela 1988, 
7.) ja juuri tämä oli poliittisesti tärkein Paperi
liitossa työskentelyn tuottama kokemus.

Työväenliikkeessä nähtiin kyllä eriarvoi
suuden vanhojen muotojen katoaminen, mutta ei 
mielestäni oivallettu asian merkitystä. Palkkatyö
läinen oli saanut oikeuden määrätä itse omasta elä
mästään eikä halunnut luopua tästä oikeudestaan. 
Muutosta ei tehnyt tyhjäksi se, että hänen mahdol
lisuutensa toteuttaa itsemääräämisoikeuttaan saat
toivat olla hyvinkin vähäiset. Työväenjärjestöissä 
eli kuitenkin vahvana se ajattelutapa, joka edellytti 
“työväenehtoista” elämistä. Perinteisen työväen- 
kulttuurin poliittinen ulottuvuus oli käännetty 
päälaelleen: ylpeydenaiheesta oli tehty oman elä
misen kahle. Palkkatyötä tekevien vapauttamiseen 
tähtäävän liikkeen muuttuminen heitä holhoavak
si instituutioksi sai minut puhumaan “valistuneen 
työläisen imperialismista”.

Syyskuussa 1989 totesin eräässä TSL:n se
minaarissa, että toveri-käsite on “ns. työväenjärjes
töissä” rappeutunut ihmisten luokittelun välineek
si. “Joku täyttää 'toverille’ asetettavat vaatimukset, 
joku toinen ei.” (Kalela 1989, 16; ks. myös Kalela 
1990A.) Paperiliiton projektien myötä olin oppi
nut, että etujoukkoajattelu ei suinkaan ollut kom
munistien monopoli. Hitunen vanhaa optimismia 
oli silti vielä tässäkin vaiheessa jäljellä. Vuonna 
1990 julkaisin tutkielman, jonka otsikkona oli 
“Ammattiyhdistysliike - järjestäytyneitä markkina
voimia vai osa uutta vasemmistoa?” (Kalela 
1990B). Syksyllä 1991 oli kuitenkin pakko lopet
taa kipeää tehnyt työväenliikkeestä luopumisen 
prosessi. Tekstinä päätöstä dokumentoi Oxfordissa 
pitämäni esitelmä History-writing, power and the 
end o f the traditional left. (Kalela 199 IB; ks. myös 
Kalela 199 IA.)

Historiantutkijan poliittisuus
STH:aa kirjoitettaessa minulla oli selvä näkemys 
sekä historiasta että politiikasta. Kahdeksankym
mentäluvun lopussa jouduin myöntämään, että 
molemmissa oli jotain pahasti vialla. Uudelleenar
vioinnin prosessi käynnistyi hitaasti, mutta oli jo 
pitkällä, kun ihmiset syksyllä 1989 kävelivät kom
munistien rakentamien järjestelmien yli itäisessä 
Euroopassa.

Historian osalta uudelleenarviointi päättyi 
Historiantutkimus ja historia -teokseen, joka il-
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mestyi vuonna 2000. Kirjan ensimmäisessä luvus
sa pohdin muiden kuin alan akateemisten edusta
jien harjoittamaa “oman historian” tutkimusta, 
mikä on ollut kaikkien kehittyneiden teollisuus
maiden yhteinen piirre 1970-luvun loppupuolelta 
lähtien. Se on samanaikainen ilmiö kuin arjen his
torian kaltaisten “uusien historioiden” tuleminen 
hyväksytyksi akateemisessa tutkimuksessa. Mieles
täni voi perustellusti kysyä, “onko koko modernin 
länsimaisen kulttuurin tapa ajatella historiaa käy
nyt kyseenalaiseksi?” (Kalela 2000, 33).

Historiantutkijan työn osalta olen pääty
nyt näkemykseen asiantuntijan ja konsultin roolis
ta. “Historia on ihmiselle yksi tapa ymmärtää ja 
saada ote elämänsä puitteista. Tämän pyrkimyk
sen tukeminen on mielestäni historiantutkijan 
toimenkuvan perusta.” (Kalela 2000, 49). Hänen 
on kuitenkin tiedostettava, että ammattilaisten 
harjoittama tutkimus on vain yksi historiankirjoi
tuksen monista lajeista ja että pääosa historian 
esittäjistä on muita kuin alan tutkijoita. Jokapäi
väinen historia onkin se konteksti, jossa jokainen 
historiantutkija työskentelee. Siksi hänen on myös 
selvitettävä itselleen, mitä tuo konteksti merkitsee 
kulloisenkin tutkimuksen kohdalla. (Kalela 
2001.)

Politiikan osalta on STH:n aikaisen käsi
tyksen uudelleenarviointi vielä kesken. Syksyllä 
1996  totesin eräässä alustuksessa, että “olen usein 
väittänyt olevani ‘läpipoliittinen ihminen’. Viimei
set vuodet olen ollut poliittisen historian professo
ri. On siis kohtuullista odottaa selkeää vastausta, 
jos kysyy minulta: ‘Mitä politiikka on sinulle 
omakohtaisena toimintana?’ Tärkeätä on, ettei mi
nulla ole selkeätä vastausta.” (Kalela 1997.)

Tuotannon yhteiskunnallistuminen on pä
tevä viitekehys myös globalisaation erittelylle ta
louden prosessina, mutta sen poliittisten ulottu
vuuksien hallitsemiselle ei ole yhtä selkeää lähtö
kohtaa. Omassa ajattelussani on joka tapauksessa 
keskeistä näkemys historian subjekteista. Suomen 
työväenliikkeen historian aikaisen työväenliikkeen 
paikan ovat ottaneet ne ihmiset, joiden asiaa aja
maan työväenliike syntyi. Heidän mahdollisuu
tensa määrätä omasta elämästään lisääntyivät 
olennaisesti hyvinvointivaltion rakentamisen 
myötä, mutta samaan aikaan sai eriarvoisuus uu
det muodot. Symbolisesti tämä näkyi siinä, että 
omillaan toimeentuleminen muuttui hyveestä vel
vollisuudeksi. “Meidän” kansainvälisen kilpailuky
kymme säilyttäminen, mikä on myös molemmille 
vasemmistopuolueille tärkeä tavoite, edellyttää ih

misten yksilöllisen kilpailukyvyn varmistamista.
Kilpailukykyajattelun seurauksia erittelin 

ensimmäisen kerran järjestelmällisesti jälkimmäi
sessä Paperiliitto-kirjassa. “Täysiä kansalaisoike
uksia nauttivat vain työssä käyvät. Yhteiskunnan 
kannalta he ovat olleet riittävän kyvykkäitä ja riit
tävän sopeutumiskykyisiä päästäkseen töihin. 
Syrjäytettyjen yhteiskunta taas katsoo elävän mui
den kustannuksella, he ovat itse asiassa pinnareita 
ja siksi on täysin oikeutettua, että heihin suhtau
dutaan holhoten ja valvoen.”

Tätä kirjoittaessa pidin ay-liikettä vielä 
työväenliikkeen osana ja siksi korostin niiden etu
oikeutettujen velvollisuuksia, “joilla on työtä”. 
Heidän “on kyettävä avaamaan näköaloja ihmis
arvoiseen tulevaisuuteen niille, joiden elämässä ei 
näytä olevan tulevaisuutta”. (Kalela 1986, 186 - 
189). Viisitoista vuotta myöhemmin jäsentyi 
odotushorisontti (Koselleck 1979) toisin. Pidin 
Säätytalolla 1 .11 .2 0 0 1  esitelmän, jonka otsikkona 
oli “Syntyikö Suomeen 1990-luvulla uusi ala
luokka?” (Kalela 2002B).

Olen aina pitänyt itseäni oman ajan histo
rian (contemporary history, Zeitgeschichte, sam- 
tidhistoria; ks. Kalela 1972 alaotsikko) tutkijana. 
Tähän liittyvää yhteiskunnallista vastuutani kuvaa 
mm. niiden seurausten erittely, joita yksilöllisen 
kilpailukyvyn varmistamisen periaatteella on ollut. 
Sama vastuu edellyttää myös, että tutkija kyseen
alaistaa “poliittisen” käsitteen. Me elämme maail
massa, jota voi mielestäni parhaiten kuvata puhu
malla käsitteellisestä epävarmuudesta. Mihin ta
vanomaisiin käsitteisiimme voimme luottaa? 
STH:ssa emme osanneet edes vihjata tällaisen epä
varmuuden suuntaan.

Kirjoittaja on poliittisen historian 
professori Turussa
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Miika Sunell

Historia ja itseymmärrys

Suom en työväenliikkeen historia (STH ) -teoksen 
ilm estym istä ei uskoakseni m uisteltaisi sem inaarin 
voim in, ellei k irjan  kirjo ittaneesta m ieskollektii- 
vista peräti kolme jäsentä toim isi poliittisen histo
rian professoreina H elsingin ja  Turun yliopistoissa. 
Vastikään H elsingistä maisteriksi valm istuneena 
tehtäväni lienee tarkastella kirjaa ja  sen tekijö itä 
nykynuoren silm in.

Kirjaa leim aava poliittish istoriallisuus on
kin itse asiassa suurelta osin varsin perinteistä 
henkilöineen, tapahtum ineen, vaaleineen ja  poliit
tisine päätöksineen. Sam aan aikaan sovelletun 
marxilaisperäisen teoreettisen otteensa takia kirjas
sa yhd istyy m ielenkiintoisella tavalla kaksi po liitti
sen historian traditiota, jo ita voisi kutsua popu
laariksi ja  yhteiskuntatieteelliseksi. (Ehkä on syytä 
tarkentaa, että tuo tieteellinen traditio  ilm enee p i
kem m inkin kirjo ittajakunnan m yöhemmässä tuo
tannossa. Sivistyksellisten ja  yhteiskunnallisten, 
sanalla sanoen poliittisten, m otiiviensa vuoksihan 
kirjaa sopii p itää - vaikkapa uushistoristisena.)

Kirjan sanoma on tietenkin  vanhentunut 
joissakin suhteissa. Sitten 1970-luvun alun yhteis
kuntapoliittinen aloite tun tuu siirtyneen kovin 
kauas kansallisen vasemmiston tasolta y likansal
lisille eliiteille, jo ista yhdet vuorotellen kokous- 
tavat, jo llo in  jo tkut toisista pyrkivät estämään 
kokoustamisen. ST H :n  k irjo itta jia  yhdisti näke
mys siitä, että historian liikkeen keskeinen u lo ttu
vuus oli valtion talouteen puuttum isen lisääntym i
nen. Jos valtio nykypäivänä ennenkuulum atto
masti puuttuu m arkkinoiden toim intaan ja  esi
m erkiksi sijo ittaa rahaa yritykseensä, se tekee sen 
sijoittajaintressinsä vuoksi.

Jorm a Kalelan m ukaan toinen k irjo ittajia 
yhdistänyt tekijä oli voimakas näkemys siitä, että 
historia oli heidän puolellaan. Jos n iin  oli, n iin  his
toria p iti k iirettä vaihtaessaan puolta. Työväenliike 
ja sille tunnusom aiset arvot haudattiin  jo paljon 
ennen kuin  tuhansien tai ainakin  satojen suom a
laisten työpaikka on k iinn i siitä, m itä am erikkalai
set laittavat pukinkonttiin . Poliittinen "vasemmis
to” ajoi aikaa sitten työväenliikkeestä o ikealta ohi 
ja  palkansaajista järjestöineen tu li poliittisen liik 

keen ja  sosiaalisen kollektiiv in sijaan yksiselittei
sesti markkinavoim a.

O lisi ehkä anakronistista tu tk ia työväen
liikkeen poliittista historiaa yksinom aan m arkki
navoim ana, m utta se ei olisi lik im ainkaan niin 
anakronistista ku in  oli 1970-luvulla tu tk ia  suoma
laisen yhteiskunnan kehitystä marxilaisessa kehyk
sessä. K irjan teoreettinen viitekehys oli tuotu vää
rästä ajasta.

Ei ihm e, että nykyään työväenliikkeen 
historiaa suositum pi tutkim uskohde nuorten 
tutk ijo iden keskuudessa on teollisuushistoria. Eri
tyisesti metsäteollisuusyritysten, noiden "taantu
muksellisten puunjalostusm onopolien”, parissa 
askarrelee suuri joukko nuoria tutkijo ita. Lähtö
kohta on siinä mielessä sama kuin  ST H :n  tek ijö il
lä, että siinä missä työväen poliittinen Suom en his
toria oli k irjo ittam atta 1970-luvulla, teollisuuden 
poliittinen Suom en historia on edelleen k irjo itta
m atta. Sam alla on k irjo ittam atta osa työväenkin 
historiaa.

Vasemmistolainen tietoisuus
Tietoisuus ja  itseym m ärrys ovat velvollisuuden ja  
vastuun lisäksi Jorm a Kalelan tutk ijanuran avain
sanoja. H än onkin pyrk inyt perin harvinaisella ta
valla dokum entoim aan oman itseym m ärryksensä - 
ja  sanoisin tietoisuutensakin - kehityksen. Kehi
tyksestä kertoo, että Kalela tuli tietoiseksi ST H :n 
sivistyksellisestä tavoitteesta vasta kun hän joutu i 
luopum aan tuosta tavoitteesta paperiliitto-projek
tin  m yötä. "Ihmiset kirjo ittavat itse historiaansa, 
m aallikot tuottavat itse tietoa” - aikuiskasvatuksen 
poliittisestikin holhoava ja  y lhäältä ohjattu  ote oli 
tu llu t tiensä päähän.

Kirjan k irjo ittajista ainakin  Jorm a Kalelalle 
oli tietoisesti selvää, että akateem inen ura on ainoa 
vaihtoehto. S ilti k irjaa leim aa kuitenkin  p ikem 
m inkin  yhteiskunnallinen kuin  tutkim uksellinen 
kunnianhim o. M ikä m erkitys on sillä, että tuo so
siaalidem okraattinen etujoukko on vallo ittanut 
poliittisen historian oppiaineen? Poliittisen histo
rian ja  ulkom inisteriön välillä olevaa perinteistä 
personaaliunionia paljon m ielenkiintoisem pi on
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kin se unioni, joka nykyisin  vallitsee sosiaalidem o
kratian ja  sekä U M :n  että poliittisen historian op
piaineen välillä. Yksi m erkitys on ainakin  se, että 
käytännössä nykyiset professorit ovat m onopoli
soineet vasemmistolaisen ajattelun.

Ei sillä, että vasemmistolainen ajattelu olisi 
suurem m in kiinnostanut. 1990-luvulla ainakin 
H elsingin poliittisen historian valtasi hömppä. T ä
män sukupolven vanhem painm urha olikin  siinä, 
että vanhem m at yritettiin  nauraa hengiltä. Kan
sainvälisessä opiskelijakonferenssissa saatettiin  esi
tellä Moskovan olym pialaisten M iska-m askotin 
m aailm anhistoriallista m erkitystä. M etodi oli tie
tenkin kvantitatiivinen, survey-tutkim uksen otok
sena olivat tekijät itse. Tulokset esitettiin  neliken
tässä, jonka avulla voitiin  eri olym piam askoteille 
luoda söpöysindeksi. Sam an porukan vakavaa suh
tautum ista sekä poliittiseen että historialliseen ku
vaa Poleemi-lehden Jossittelu-teem anum eron pää
kirjo ituksen ilm aisu: ”N ii-i ja  eihän koko poliittis
ta historiaakaan olisi, jos ihm iset olisivat kalo ja.” 
H ömpän politisoitum inen johti kunnallisvaalei
h in 1996, jo llo in  K ulttuurin ystävien vaalijuliste 
k iinn itti huom iota paitsi siksi, että siinä oli suuri 
banaani, myös siksi, että siihen oli k iinn itetty 
kulkusia: ääniä - n iitä sillä ei tosin saatu riittävästi. 
Sam aa trad itiota edustaa puhtaim m illaan Rauta
vaaran työväenyhdistyksen Teräksen kulttuuri- 
jaoston orkesteri Punatähdet. M ielenkiinto ista on 
se, että tässä viitatu ista poliittisen historian vai
kuttajista on tu llu t useampia taloustoim ittajia 
kuin m aistereita, ja  vain yksi ulkom inisteriön v ir
kamies.

Ehkä nykyinen yhteiskunnallisesti kun
n ianhim oinen nuorten tutkijo iden joukko saattai
si kuitenkin  tehdä jo takin  ST H :aa m uistuttavaa. 
Vastikään perustetun www.porvari.com <http:// 
www.porvari.com >:in k ilpailijaksi he perustaisivat 
ww w .tyo lainen.com < http://www.tyolainen.com> 
-nim isen yrityksen, joka tuottaisi työläisille sisäl
töä: m ultim ediahistoriaa, perinnechatteja, ehkäpä 
höm ppätraditiossa myös on-line horoskoopin “ ja 
tietenkin paperiliitto-traditiossa ohjatun m ahdol
lisuuden tehd? itse netdsaitteja. Erona ST H :n  te
k ijö ih in  olisi kuitenkin  se, että uuden polven teki
jö iden takaraivoissa sykkisi solidaarisuudesta huo
lim atta kysym ys, josko tällä voisi rikastua.

Historia-historia
Jorm a Kalela p iti esitelmän siitä, m iten hänen his
torioitsijan itseym m ärryksensä on keh ittynyt ku 
luneiden 25 vuoden aikana. On syytä kysyä sitä

k in, m iten poliittisen historian itseym m ärrys on 
tuona aikana m uuttunut ja  m ikä on o llut tänään 
esiintyneiden professoreiden osuus siinä? O ppiai
neen sisältä, sen omien kasvattien toimesta, syntyi 
projekti, jo ta kutsun historian yhteiskunnallis
tamiseksi ja yhteiskuntatieteellistäm iseksi. Tässä 
projektissa ST H dla oli om a asemansa ja  nyt pro
jekti on viety päätökseen. Sam alla populaari po liit
tinen historia vastaa parhaiten historialliseen tie
toon kohdistuvaan kysyntään. Populaari traditio  ei 
tunnusta yhteiskunnallistam ista ja  yhteiskunta- 
deteellistäm istä siinä missä täm änkin k irjan  toi
saalta edustam a traditio ei enää tunnu tunnus
tavan poliittista, vaan yhteiskunnallisen historian
kirjoituksen. A jatelkaa m ikä poru olisi syntynyt 
siitä, jos H elsingin laitoksen uudehkossa nimessä 
olisi seurattu tiedekuntaa: valtiohistoriaa eivät hy
väksyisi sosiaalihistoria eikä taloushistoria, p o liitti
sesta historiasta puhum attakaan. Jorm a Kalelan 
Turussa irtiotto on jo tehty, englanniksi oppiai
neen nim i on Contem porary History. N äin poliit
tisesta historiasta on tu llu t ku in  Seppo H entilän 
D D R, valtio ilman kansaa.

Helsinkiläisen yhteiskuntahistorian ongel
m a on siinä, että missä kulkee yhteiskunnan ja  his
torian raja? Eivätkö ne olekaan sama asia? Onko 
kyseessä historiaa tutkiva yhteiskuntatiede vai yh 
teiskuntaa tutkiva historiatiede? Poliittisen histori
an uudeksi nim eksi sopisikin historia-historia. 
O ppiaineen sisällä olisi voim akkaita trad itio ita 
keskittyen historiankirjoituksen historiaan tai his
toriantutkim uksen tietoteoreettisiin - ja  historia- 
teoreettisiin - perusteisiin. Toiset tutkisivat histo
riapolitiikkaa, h istoriakuvia tai m enneisyystulkin- 
toja. Yhteistä olisi käsitys historian jokapäiväisyy
destä. H istoria-historialle olisi luonteenom aista 
historiallisen ajan m onim utkaisuuden ja  h istorian
tutkim uksen perinpohjaisen teoreettisuuden ju lk i
nen tunnustam inen, ja  ehkäpä tavoitteellinen luo
pum inen aikansa eläneestä jaottelusta taloudelli
seen, sosiaaliseen ja  poliittiseen. Eihän Jorm a 
Kalelankaan viitekehys ainakaan pitkään aikaan 
ole sekään ollut poliittinen historia, vaan historia.

Kirjoittaja on poliittisen historian 
tutkija Helsingin yliopistossa
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Kristiina Kalleinen

Uusinta tutkimusta 
vuodesta 1918
Sotasurmaprojekti eli Suomessa vuosina 
1914-1922 sotaoloissa menehtyneet

Suomen sotasurmat 19 14 -19 22  -projektin työ al
koi vuonna 1998 ja alkaa olla loppusuoralla. Pro
jektin päätehtävänä on ollut laatia nimitiedosto, 
johon tallennetaan tiedot sotaoloissa vuosina 
19 14 -19 22  surmansa saaneista henkilöistä. Suurin 
osa projektin työntekijöistä on tallentajia/tutki
musapulaisia, joita projektissa on ollut vaihtelevas
ti kymmenkunta. Sotasurmaprojektin nimilistat 
on alkuvuodesta 2002  avattu yleisölle ja ovat luet
tavissa Kansallisarkiston sivuilla osoitteessa http:// 
www.narc.fi

Projektin puitteissa tehdään myös varsi
naista tutkimustyötä. Tällä hetkellä on meneillään 
osaprojekti “Venäläissurmat Suomessa 19 14 
1922”, jossa valotetaan ennestään sangen vähän 
tutkittua aihealuetta eli Suomessa oleskelleiden ja 
asuneiden venäläisten kohtaloita kyseisen ajanjak
son aikana. Venäläissurmien tutkimista varten 
projektiin on palkattu tämän artikkelin kirjoittaja, 
jonka lisäksi venäläissurmia selvittävät muutamat 
muut henkilöt, kuten projektin johtaja dosentti 
Lars Westerlund sekä projektin ulkopuolella TT  
Jyrki Loima.

Muutakin tutkimusta projektin puitteissa 
tehdään: tutkija, FL Marko Tikka valmistelee väi
töskirjaa sotaoikeudellisesta toiminnasta Suomen 
sisällissodassa 1918  eli hän tutkii väitöskirjassaan 
sotaoikeuksien toimeenpanemia kuulusteluja ja 
tuomioita ennen virallisen punakapinallisten kuu- 
lusteluprosessin alkua ja tuomitsemista valtiori- 
kosoikeuksissa. FM Magnus Westerlundin väitös
kirjan aiheena on tutkia suomenruotsalaisia kansa
laissodassa ja sen jälkeisessä tilanteessa. Vuoden lo
pussa Westerlund siirtyy tutkijaksi FT Petri Ka
rosen johtamaan Suomen Akatemian rahoitta
maan projektiin “Rauhaan palaamisen ongelmien 
ratkaiseminen suomalaisessa yhteiskunnassa. - 
Valtiovallan ja paikallisyhteisöjen toiminta sotien

jälkiseurauksien hoidossa v. 1600-2000 .” Projekti 
on myös julkaissut Iiris Heinon pro gradu -työn 
“Hinnalla hengen ja veren. Suomalaisten vapaaeh
toisten sotasurmat Virossa vuonna 19 19 ” (Helsin
gin yliopisto, HY 2000) ja on tehnyt päätöksen 
julkaista Aapo Roseliuksen pro gradu -tutkielman 
suomalaisten vapaaehtoisten henkilötappioista 
Itä-Karjalassa ja Petsamossa 19 18 -19 22  (HY).

Projektin työ on herättänyt suurta kiinnos
tusta ns. suuressa yleisössä sekä myös tutkija- 
piireissä. Toisaalta jotkut ovat ihmetelleet, onko 
tällainen työ tarpeellista, eikö itsenäistymisen vuo
sia ja kansalaissotaa ole jo riittävästi tutkittu. Vas
taus tähän on yksiselitteisesti ei: suuret linjat ovat 
varmastikin selvillä, mutta paljon on ollut ja edel
leen on hämärän peitossa. Siitä, että nuo vuodet ja 
erityisesti vuosi 19 18  edelleen kiinnostavat ihmi
siä, on monta esimerkkiä. Erilaiset kylätoimikun
nat ja muut paikalliset historiatoimikunnat jul
kaisevat alueensa asukkaiden kirjoittamia päivä
kirjoja tai muistelmia noilta vuosilta, ja ilmestyypä 
edelleen “Vapaussoturi” -niminen vapaussoturien 
huoltosäätiön perustama lehtikin. Vaikka arvet 
saattavatkin olla umpeutuneet, kansalaissotaa ei 
ole vieläkään käyty loppuun.

Nimitiedosto
Sotasurmaprojektin nimitiedosto, jonka internet- 
versio avattiin yleisölle 5.3.2002, sisältää tällä het
kellä 35 6 13  surmatapausta. On kuitenkin otetta
va huomioon, että tuo luku “elää” koko ajan, sillä 
tiedosto on vielä keskeneräinen. Keskeneräisyy
destä johtuen tiedosto sisältää myös puutteelli
suuksia ja virheellisyyksiä, ja internetversion avaa
misen eräs tarkoitus on saada joitakin niistä korja
tuksi yleisöltä saatavan palautteen kautta.

Nimitiedoston lähdepohjana ovat tällä het
kellä ns. papiston tilasto, seurakuntien kuolleiden
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Raudun Maaselässä kaatuneita punaisia ja venäläisiä. 
Joukossa myös mieheksi pukeutuneita naisia. TA.

ja haudattujen luettelot, SDP:n tilasto eli ns. 
terroritilasto, Helsingin kaupungin tilastokont- 
torin kuolleiden kortisto ja terveydenhuoltoviras- 
ton kuolleiden kortisto 19 14 -19 22 , jääkärimat- 
rikkeli ja vuoden 1918  sotavankilaitoksen arkisto. 
Lisäksi tietoja täydennetään ja tarkistetaan seura
kuntien rippikirjoista. Vankileiriaineiston ja rip
pikirjojen tallennustyö on vielä kesken, vanki
leireistä ainoastaan Suomenlinnan vankileiriä kos
kevat tiedot on kokonaisuudessaan tallennettu. 
Seurakuntien rippikirjoista on toistaiseksi tallen
nettu lähinnä vapaaehtoisvoimin vain 20 seura
kunnan tiedot. Yleishavaintona rippikirjoista on 
ollut, että ne ovat hyvä täydentävä lähde, mutta 
jotkut niistä sisältävät myös ongelmia. Eräs ongel
ma on, että osasta rippikirjoja kuolinsyyt puuttu
vat kokonaan, jolloin niiden käyttökelpoisuus 
sotasurmaprojektin kannalta heikkenee. Tietoja 
tarkistetaan rippikirjoista etenkin sellaisten tapa
usten kohdalla, joissa on epäselvyyksiä.

Nimitiedoston tietoja täydennetään tar
peen vaatiessa ja ajan riittäessä myös muista läh
teistä kuten esimerkiksi lehdissä ilmestyneistä 
kuolinilmoituksista.

Venäläissurmat
Suomessa menehtyneiden venäläisten kohtalot 
ovat tähän mennessä saaneet vain vähäistä huo
miota osakseen. Muutamien yksittäisten tutkijoi
den lisäksi asiaan on kiinnittänyt huomiota vuon
na 1996  Seppo Rustanius, jonka laatima aihetta 
käsittelevä dokumentti Tie tuntemattomaan esi
tettiin T V  2:n dokumenttiprojektin historiakir
jassa tammikuussa 1996.

Ensimmäisen maailmansodan vuosina 
Suomen alueella sijaitsi suuri määrä venäläisiä 
sotilasosastoja, vaikka Suomen alueella ei sotaa 
käytykään. Suomea käytettiin kuitenkin joukkojen 
sijoituspaikkana, lepopaikkana ja läpikulku
paikkana, mitkä aiheuttivat ajan kuluessa suuria 
rasitteita myös tavalliselle kansalle.

Maailmansodan ensi vuosina venäläisso- 
tilaiden kuolemantapaukset Suomen alueella liit
tyivät lähes kokonaan sotatilan aiheuttamiin

- 2 8 -



Työväentutkimus 2002

välillisiin onnettomuuksiin ja konflikteihin. Meri
upseereja ja matruuseja menehtyi merellä haak
sirikoissa ja miinojen aiheuttamissa räjähdyksissä, 
sotilaita ja myös tavallisia työläisiä venäläisten 
linnoitustöissä.

Venäjän helmikuun vallankumous ja tsaa
rin vallasta luopuminen tuntuivat lähes välittö
mästi myös Helsingissä. Vapaudesta, “svobodasta” 
huumaantuneet Itämeren laivaston matruusit ryh
tyivät surmaamaan upseereitaan, kuka kostoksi 
kokemistaan vääryyksistä, kuka muuten vain ylei
sessä huumassa. Loppunsa kohtasivat tällä tavalla 
myös Itämeren laivaston komentaja amiraali A. I. 
Nepenin sekä kontra-amiraali A. Nepolsin. Pitkin 
kaupunkia uhreja etsiviin matruuseihin liittyi 
myös maavoimien sotilaita, jotka surmasivat eräitä 
omia upseerejaan. Kaikkiaan noin 70-80 upseeria 
ja sotilashenkilöä sai surmansa maaliskuun alku
päivinä Helsingissä. Tapahtumista ovat kertoneet 
muistelmissaan useat suomalaiset kirjailijat. Mm. 
Martta Salmela-Järvinen kirjoittaa: “Kaupungilta 
kuului silloin tällöin ampumista.—  Kerrottiin, 
että sotilaat vihan ja kiihkon vallassa olivat sur
manneet upseereitaan muun muassa Katajanokan 
rannassa olevissa sotalaivoissa ja heittäneet ruumiit 
mereen.” Vastaavanlaisia kuvauksia on useita mui
takin.

Koko loppuvuotta 19 17  leimasi venäläis
ten sotilaiden yltyvä levottomuus ja kurittomuus 
Suomessa. Myös syksyllä sattui yksittäisiä up- 
seerisurmia, esimerkiksi Helsingissä Petropavlovsk 
-laivalla surmattiin neljä upseeria ja Viipurissa ns. 
“upseerien uimakoulussa” heitettiin pahoinpi
deltyjä upseereja sillalta jokeen ja surmattiin.

Ilmeistä on, että suomalaiset perin pohjin 
kyllästyivät häiriöitä ja epäjärjestystä aiheuttaviin 
venäläisiin sotilaisiin, sillä senaattiin ja kenraali
kuvernöörin kansliaan alkoi virrata anomuksia yk
sityisiltä kansalaisilta ja kunnilta, että venäläiset 
joukko-osastot joko kokonaan tai osaksi siirrettäi
siin pois Suomesta, koska näiltä tuntui aikalaisten 
arvioiden mukaan tyystin puuttuvan yksityis
omaisuuden ja henkilökohtaisen koskemattomuu
den kunnioittaminen. Suomen itsenäistyessä jou
lukuussa 19 17  suomalaisten käsitykset venäläisistä 
olivat entistä negatiivisempia.

Venäläisten sotilaiden määrä Suomessa oli 
vuoden 19 17  aikana vähentynyt kotiuttamisten 
seurauksena huomattavasti, mutta siitä huolimatta 
kansalaissodan syttyessä tammikuun lopussa 19 18  
Suomessa oli yhä runsaasti Venäjän maavoimien 
joukko-osastoja, kaiken kaikkiaan noin 42  500

miestä.
Kansalaissotaan tavalla tai toisella osallis

tuneiden venäläisten kohtalo ei ollut kehuttava sen 
enempää sodan aikana kuin sodan loppuselvit- 
telyjen yhteydessäkään. Venäläisiä kohdeltiin vä
hintään yhtä huonosti kuin punaisia ylipäänsä, 
toisinaan jopa huonommin vain sen vuoksi, että 
olivat venäläisiä. Sodan aikana valkoisten joukko
jen puhdistaessa kyliä tuolloin tavatut piileskelevät 
venäläiset ammuttiin armotta, eikä kaikkien aseis- 
tariisuttujen ja vangiksi otettujen venäläisten soti
laiden kohtalo ollut sen parempi.

Useilla Suomen paikkakunnilla teloitettiin 
venäläisiä sattumanvaraisesti tai sangen hatarin pe
rustein, kuten esimerkiksi Oulussa, jossa 33 
matruusia sai kuolemantuomion tämän päivän nä
kökannalta katsoen erittäin vaillinaisen todistus
aineiston perusteella. Oulussa eräs vangittu venä- 
läisupseeri kohtasi tiensä pään kieltäydyttyään 
pinoamasta halkoja vedoten siihen, ettei hän osaa 
eikä haluakaan osata tehdä sitä työtä, ja niinpä 
“koska olisi ollut väärin jättää muiden vaivoiksi 
niin osaamatonta miestä, vapautettiin hänet ilman 
suurempia juhlallisuuksia elämästään”.

Suurin määrä venäläisiä joutui teloituksen 
kohteeksi aivan sodan loppuvaiheessa, jolloin esi
merkiksi Viipurin valloituksen yhteydessä teloitet
tiin noin kaksisataa venäläistä, joukossa myös sivii
lejä, sekä Raudussa useita satoja venäläisiä. Oma 
lukunsa ovat vankileireillä ja erityisesti Suomenlin
nan Iso-Mjölön (Iso-Jauhosaari) vankileirillä me
nehtyneet tai teloitetut venäläiset, joista toistaisek
si on vain vähän tietoa. Kesän alussa Suomenlin
nan Iso-Mjölöön kerättiin kaikilta muilta vanki
leireiltä paitsi venäläisiä myös esimerkiksi virolaisia 
ja puolalaisia, joita sitten toimitettiin heinäkuussa 
laivoilla Venäjälle. Tästäkin asiasta on toistaiseksi 
vain vähän tietoa. Oudolta tuntuu, että pieta
rilaiset sanomalehdet eivät kesän ja syksyn 1918  
aikana maininneet mitään suurista määristä venä
läisiä, jotka olisivat palanneet Suomesta kotimaa
hansa.

Lähteet ovat puutteellisia, aukollisia ja ole
mattomia etenkin vuoden 19 18  tapahtumien osal
ta, eikä kaikkien venäläisten kohtaloita ole mah
dollista ehdottoman varmasti selvittää, vaan jotain 
on jätettävä arvailun varaan. Esimerkiksi voita
neen ottaa tilanne Raudusta, missä vangittujen 
Sortavalaan vietyjen venäläisten joukossa esiintyi 
isorokkoa toukokuussa 1918 . Tuolloin Sortavalas
ta kirjoitettiin Helsinkiin tutkintoasiain päälliköl
le: “Puolentoista vuorokauden aikana on Sortava
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lassa vankikasarm in vankilassa säilytettyjen Rau
dun venäläisten keskuudessa sattunut 17 isorok- 
kotapausta ja lääkärin ilm oituksen m ukaan on 
useita uusia tapauksia odotettavissa. Pyydän näi
den ase kädessä tavattujen venäläisten pikaista tut
kim ista ja tuom iota, jotta heidät voitaisiin saattaa 
paikkakunnalle vaarattom iksi.” Väistäm ättä m ie
leen tulee ajatus hyvinkin “tulisen" lääkkeen sovel
tamisesta näihin vankeihin. N ämä ovat vain m uu
tam ia esimerkkejä tuolloin toim eenpannuista 
puhdistuksista ja surmatapauksista, jo ita sota- 
surm aprojektin “Venäläissurmat” -osaprojektissa 
tutkitaan.

Kaiken kaikkiaan voidaan arvella Suomes
sa menehtyneen vuoden 1918 aikana 2000-3000 
Venäjän kansalaista. Kaikkien Suomessa oleske
levien siviilivenäläistenkään kohtalo ei o llut kehut
tava noina aikoina, sillä hyvin suuri osa heistä 
m äärättiin  palaam aan “kotim aahansa” siitä huoli
matta, että he olivat saattaneet syntyä ja elää koko 
eläm änsä Suomessa. “Ryssänviha" eli Suomessa 
vahvana vuoden 1917 jälkeen.

Uusinta paikallis- ja harrastajatutkimusta
Viim e vuonna ovat kansalaissodassa surmansa 
saaneita tutkineet erityisesti Tauno Tukkinen ja 
Arvo Santonen. Tukkisen teokset ovat suhteellisen 
laajaan lähdeaineistoon perustuvia paikallish istori
allisia selvityksiä vuoden 1918 uhreista. Tauno

Tukkinen käyttää paljon mm. haastatteluja. Hän 
on löytänyt vuonna 1901 syntyneen henkilön ja 
haastatellut häntä vuonna 2001! T äytyy  muistaa, 
että muistitiedon käyttöön liittyy  aina lähde- 
kriittisiä ongelm ia. M utta suurin merkitys Tukki
sen teoksilla on hänen kuvaam illeen paikkakun
nille ja niiden asukkaille. Jossain määrin tämä 
sama p itää paikkansa myös Santosen kohdalla. 
Hänen tutkim uksensa Euran, H onkilahden ja 
H innerjoen asukkaiden kohtaloista 1917-1918 
on laadittu  jossain määrin enemmän historiantut
kim uksen m etodein kuin  Tukkisen teokset. Santo- 
senkin tutkim uksen ongelm ana on sen suuri 
yksityiskohtaisuus ja suurten lin jojen puute. M ut
ta kuten edellä totesin, Tukkisen ja Santosenkin 
teoksilla on tarkkojen paikkakuntakohtaisten tie
tojen takia suurin m erkitys juuri paikallishistorian 
harrastajille ja sukututkijo ille.

Kirjoittaja on tutkija ja poliittisen 
historian dosentti, Helsinki

Teloitus käynnissä Kiviniemessä 17.4.1918. TA.
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Simo Laakkonen

Työväestön ja ympäristön 
historia
Muistitiedon keruu - ratkaisu lähdeongelmaan

Mitä ympäristöhistoria on
Ympäristöhistorian taustalla on tarve selvittää m i
ten, missä, m illo in  ja  m iksi ihm iskunta ajoi itsensä 
tilanteeseen, jossa se tun tu i vaarantavan ihm isen 
lähiym päristön lisäksi koko m aapallon. Ympäris- 
töhistoriallisen tutkim uksen tavoitteena on ihm i
sen ja  hänen ym päristönsä historiallisen vuorovai
kutuksen selvittäm inen.

Suuri osa tehdystä kansainvälisestä ja  suo
m alaisesta tutkim uksesta on keskittynyt luonnon 
ja  luonnonsuojelun historiaan. Sen sijaan moder
nin  ym päristöproblem atiikan eli teollis-urbaanien 
ym päristökysym ysten ja  ym päristönsuojelun his
toria on kansainvälisestikin katsoen jäänyt vähäi
seksi. Erityisesti teollisuuspaikkakuntien ym päris
tön p ilaantum inen 1900-luvulla on m usta tu tk i
maton aukko. Siten myös teollisuuspaikkakuntien 
asukkaiden eli työläisten ym päristöhistoria on tun
tematon osa m aam m e m enneisyyttä.

Käytännön ongelmia - 
käytännön kysymyksiä
Pääsyynä työläisten ym päristösuhteen tutkim at- 
tom uuteen on lähdeaineiston puute. Käyttökel
poisesta arkistoaineistosta on vähän tietoa. Toisaal
ta päätöksentekoon liittyvä viranom aisaineisto ei 
juurikaan  nosta esille kansalaisten näkem yksiä. 
M yös sanom alehdet siteeraavat läh innä viran
omaisten ja  asiantuntijo iden kantoja. M istä sitten 
on saatavissa tietoa kansalaisten enem m istön, työ
väestön, omasta ympäristöhistoriasta?

O ngelm an ratkaisem iseksi Suomen ym pä
ristöhistoriaa tulisi lähestyä uudesta näkökulm as
ta. Työväestöä ja  ym päristöä koskevaa lähde
m ateriaalia ei juu ri ole olemassa - m utta työväestö 
on edelleen olemassa. Siksi ratkaisu lähdeaineiston 
puutteeseen saattaisi olla työväestön läh iym päris
tön h istoriallista m uutosta koskevan m uistitiedon 
keräyskam panjan järjestäm inen.

N ykym aailm assa ym päristökysym ykset on

pitkälle globalisoitu ja tieteellistetty. Siksi on hyvä 
painottaa, että edellä ehdotettu m uistitiedon ke
räys ei kohdistuisi nykyisiin  ym päristöongelm iin . 
N iiden sijaan keräys kohdistuisi ihm isten henkilö
kohtaisiin  kertom uksiin siitä, kuinka he ovat om a
kohtaisesti kokeneet lähiym päristönsä pienetkin 
m uutokset. T ällö in  keräysvälineinä olisivat työvä
estön arkieläm än käytäntö jä ja  ongelm ia koskevat 
yksinkertaiset kysymykset.

Työväestön ja  ym päristön tuntem attom an 
vuorovaikutuksen voi helposti latistaa ”raha hai
see” tyyppisiin  heittoihin . Tosiasiassa työläiset o li
vat tehtaissa ja  työm ailla ensim m äisenä kosketuk
sissa terveydelle haitallisten aineiden ja  prosessien 
kanssa ja  näistä keskusteltiin varm asti työläisten 
keskuudessa. Raha ei ehkä haissut - m utta moni 
m uu aine haisi ja  paljon. M iten  m ateriaalien tai 
tuotantoprosessien haitallisuus kävi ilm i työpai
koilla? M inne haitallisiksi havaittuja päästöjä ja  
jä tte itä  johdettiin  tai v ietiin  työpaikoilta?

Koska työläiset asuivat lähellä tehtaita, 
saattoivat tehtaiden saasteita tu lla n iin  kotip ihalle 
ku in  koulu ih in . M illo in  ym päristön p ilaantum i
nen alkoi, m iten se eteni ja  ku inka se ilm eni (nä
kyi, kuu lu i tai haisi) lähiympäristössä? M inkälaisia 
tapauksia ihm isillä  on jäänyt m ieleen: Nokeen- 
tuivatko lakanat takapihalla kuivuessa? M inkälais
ta oli u ida tai pestä pyykkiä tehtaiden alajuoksulla? 
H im m enikö autojen m aalip inta pysäköintipai
kalla? M inkälaista haittaa aiheutu i melusta?

Toisaalta jätteet ja  saasteet toivat jännitystä 
etenkin lasten eläm ään. Laskiäm pärin vienti p im e
älle takapihalle roskikseen saattoi o lla p ien i seik
kailu . Kaatopaikat rottajahteineen olivat lasten 
suosikkileikkipaikkoja. Ilm an ja  vesien saastum i
sesta on saatavissa värikkäitäkin  kuvauksia erilais
ten tuotantolaitosten läheisyydestä. T ällaisista lä
hiym päristön m uutosten kuvauksista on huutava 
puute.

Työläiset viettivät vapaa-aikaansa lähistön

-31 -



Työväentutkimus 2002

luonnossa ja vesireittien varrella. Suuri osa naisista 
marjasti ja sienesti ja miehistä retkeili, kalasti ja 
metsästi. Tätä kautta on saatavissa yksityiskohtais
ta tietoa vesistöjen, metsien, kasvien, kalojen ja 
eläimistön muutoksista. Miten asuinalueiden saas
tuminen vaikutti vapaa-ajan viettoon luonnossa? 
Missä työläisperheiden mansikkapaikat sijaitsivat? 
Toisaalta voidaan kysyä miten metsästäjien suh
tautuminen eläimiin kuten suteen, kotkiin tai 
vaikkapa saimaannorppaan muuttui ajan myötä.

On vaikea uskoa, että työläiset olisivat ol
leet vain passiivisia mukautujia. Esimerkiksi kala
vesien vakava pilaantuminen on varmasti herättä
nyt jo varhain vastakaikua yhtiöiden johtoa myö
ten. Minkälaisia yksityisiä keskusteluja lähiympä
ristön tilasta käytiin työporukassa tai työnjohdon 
kanssa? Miten ongelmiin reagoitiin paikallisella ta
solla? Keräys saattaisi tuoda ainutlaatuista tietoa 
työntekijöiden lisäksi myös työnantajien aiemmis
ta ympäristökäsityksistä.

Ympäristö: uusi näkökulma 
työväestön historiaan
Työväestöä ja lähiympäristöä koskevien muistojen 
keruu on haasteellinen tehtävä. Seuraavaksi esitän 
kuitenkin joitakin seikkoja, jotka saattavat puoltaa 
tällaisen keräyksen järjestämistä.

Ympäristö saattaa olla uusi näkökulma työ
väestön historiaan. Mutta pitkälti Yhdysvalloissa 
kehitettyyn ympäristöhistorian tutkimusihantee- 
seen ei sosiaalisia näkökohtia ole juuri kuulunut 
yhteiskuntaluokista puhumattakaan. Työväestö on 
uusi näkökulma ympäristöhistoriassa. Työväestön 
ympäristömuistoja koskeva kansallinen keräys oli
si ensimmäinen laatuaan maailmassa. Siksi keräys 
tulisi olemaan merkittävä tutkimuksellinen avaus 
niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälises
tikin.

Työväestön ympäristöhistoriallisen muisti
tiedon keruu kohdistuisi Suomen ympäristö
historian ajalliseen ytimeen. Etenkin teollisuus
paikkakunnilta, joissa ongelmat nousivat ensim
mäisenä vahvasti esille jo varhain, olisi saatavissa 
ainutlaatuista tietoa etenkin 1970-lukua edeltä
vältä ajalta. Keräyksellä olisi koottavissa kiinnosta
vaa, uutta ympäristötietoutta esimerkiksi metalli-, 
puu- ja paperialalta, kemian teollisuudesta, kulje
tussektorilta kuin kunnalliseltakin sektorilta.

Työväestön lähiympäristöä koskevan muis
titiedon keruulla olisi poikkeuksellinen alueellinen

Sörnäisten sos. dem. nuoria soutelemassa Vanhan 
kaupungin lahdella 191 S. TA.
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ja kulttuurinen kattavuus. Työläiset kokivat ongel
mat niin a) työaikana tuotantolaitoksissa, b) työ
ajan ulkopuolella läheisissä asutuskeskuksissa sekä 
c) vapaa-ajalla paikkakuntia ympäröivässä luon
nossa. Vastaavan laajuista perspektiiviä ei muilla 
väestöryhmillä ole oikein esittää.

Juuri ne sukupolvet, jotka ovat kokeneet 
elinympäristömme dramaattisimmat muutokset 
1900-luvulla ovat jäämässä tai jo jääneet eläkkeel
le. Jos näiden ihmisten ainutlaatuista ympäristö- ja 
yhteiskuntahistoriallista tietoutta ei koota nyt, niin 
sitä ei koota todennäköisesti koskaan. Tilaisuus on 
ainutlaatuinen - toista ei tule.

Keruun järjestäminen ei ole välttämättä 
kovinkaan hankalaa. Helsingin yliopisto järjesti 
vuonna 1995 hyvän vastaanoton saaneen muisti
tiedon koekeräyksen Helsingin ympäristöhistori
asta kyselyesitteineen. Kysymykset ovat jo pitkälle 
olemassa. Toisaalta myös vastaajaverkostot ovat 
pitkälle olemassa työväenjärjestöjen suosiollisella 
avustuksella. Yhteistyössä on voimaa.

Ympäristöaiheisella muistitiedon keruulla 
olisi myös laajempi merkitys. Työväestö syntyi 
Suomeen maaseudun modernisaation, kaupun
gistumisen ja teollistumisen myötä. Muutos mer
kitsi väestölle vähittäistä elintason nousua ja lopul
ta hyvinvointiyhteiskunnan syntyä. Muutoksella 
oli kuitenkin hintansa: ympäristön pilaantumi
nen. Minkälainen ongelmapari materiaalinen

Naisia ja lapsia pyykinpesussa rannalla Teuvan Perälän 
kylässä 1930-luvulla.KA.

puute ja ympäristön pilaantuminen ovat olleet ai
emmin? Miten elintason nousu on vaikuttanut 
niihin molempiin? Miten "hyvinvointiyhteis
kunnan” ja "hyvinvointiympäristön” kehityskulut 
eroavat tai yhdistyvät maassamme? Ympäristön ti
lan - ympäristön kestävyyden - ja materiaalisen 
hyvinvoinnin muutoksen - yhteiskunnan kehityk
sen - vertailua ei voi erottaa toisistaan mikäli myös 
Suomen historiantutkimus halutaan saada kestä
vän kehityksen tielle.

Tärkein seikka muistaa on kuitenkin se, 
että tässä esitelty muistitiedon keruu kohdistuisi 
Suomen väestön enemmistöön, jonka elinympä
ristön historiasta ei muutoin ole koottuna min
käänlaista kuvailevaa aineistoa. Vain omakohtais
ten kertomusten tuella on mahdollista sisällyttää 
työväestö tulevaisuudessa Suomen ympäristöhis
toriaan. Mutta olennaista ei tällä hetkellä ole 
muistitietoaineiston käyttömahdollisuuksien 
miettiminen - vaan aineiston luominen.

Kirjoittaja on VTT ja tutkija 
Helsingin yliopistossa
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Pro gradu

Naisten työnteko 
omaelämäkerroissa

Pro gradu -työni aiheena oli Suomalaisen Kirjalli
suuden Seurassa oleva Nainen ja työ -oma- 
elämäkertakokoelma. Tutkin työssäni sitä, kuinka 
naiset ovat itsensä paikantaneet suomalaisessa yh
teiskunnassa työnsä kautta. Kuinka työnteko on 
määritelty, onko se palkkaa vai jokapäiväisiä aska
reita? Onko nainen ollut työntekijänä itsenäinen 
yksilö vai osanen jotakin laajempaa kokonaisuutta. 
Kuinka äitiyden ja työnteon yhdistämisestä on 
kerrottu?

Tutkimani aineisto koostuu kilpakeruulla 
kerätyistä työomaelämäkerroista ja työomaelämä-

kerrallisista haastatteluista. Kyse on ollut eräänlai
sesta teemakirjoittamisesta tai -ajattelusta, jossa 
työ on ollut asia, jonka ympärille omaelämä
kertojen on toivottu rakentuvan. Käsiteltyjä töitä 
on kaikkiaan 29 kappaletta, vastaajat ympäri Suo
mea ja suurin osa syntynyt 19 10 -1935  välisellä 
ajalla.

Naisten kaksoisroolin sekä työntekijänä 
että äitinä on katsottu vaikuttavan heidän työhön
sä. Se näkyy mm. palkkauksessa. Nainen on ja 
mies tekee. Koska kodin ja palkkatyön välinen ero 
on naisella ollut usein horjuva, mitään selkeää
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alkupistettä työuralle ei välttämättä ole voinut 
määrittää. Moni on ajautunut töihin, osa olosuh
teiden pakosta joutunut palkkatyöhön, ja pieni osa 
suuntautunut itse alalleen. Aineistoni naisille 
työnteko oli niin normaali asia, etteivät he sitä ole 
määritelleet. Kotityötä pidetään työnä, vaikka vä
lillä kirjoittajilla tuntuukin olevan tarve perustella 
kotityön statusta ulkopuolisille.

Työllä on naisen elämässä monta eri sisäl
töä. Paitsi että se on sitä, mitä tehdään monessa 
tapauksessa kodin ulkopuolella palkkaa vastaan, se 
on myös työtä kotona, arjen pyörittämistä. Työ 
tuntuu olevan lähinnä jotakin tekemistä, elämän 
eteenpäin viemistä. Esimerkiksi koulun alkaminen 
on koettu erilaiseksi kuin työn alkaminen. Syynä 
voi olla se, että koulussa siirrytään fyysisesti paikas
ta toiseen, kun taas työ voi olla normaali, arkinen 
tila. Sen aloittaminen tapahtuu kotona, jokapäi
väisessä elinpiirissä.

Nainen arvostaa suuresti esiäitiensä työtä. 
Usein se konkretisoituu suhteessa omaan äitiin tai 
isoäitiin, sillä heidän suureksi tai valtavaksi arvioi
tu työpanoksensa on nähtävillä tavoiteltavana esi
merkkinä jatkuvasti. Työtä tekemällä nainen liittää 
itsensä nimenomaan naisten ryhmään, ei niinkään 
ihmisten yleensä. Tietoisuus omasta sukupuolesta 
on selvä. Toki isienkin työ on tärkeää, mutta äidin 
työhön löytyy enemmän samastumiskohtia ja 
tartuntapintaa omassa elämässä. Myös äidit saatta
vat auttaa tyttäriään liittymään työtätekevien nais

ten ryhmään ja naisten perinteen jatkumoon 
sosiaalistamalla heitä työntekoon jo pienestä pitä
en omalla esimerkillään. Siihen kuuluvat myös 
työtä korostavat sananlaskut: Jollei jalka kapsa, ei 
suu napsa.

Perheen lisäksi leivän hankkiminen ja halu 
tehdä työtä kodin ulkopuolella ovat tärkeitä elä
män sisältöjä naisille. Äitiys itsessään pelkkänä 
naisena olemisen tapana ei ole muita tapoja pois
sulkeva. Pelkkä äitiys ei aineistoni mukaan aina rii
tä naiselle elämän sisällöksi. Lastenhoito-ongel
miin suhtaudutaan maanläheisesti. Jos on ongel
ma, sille etsitään ratkaisu ja sillä hyvä. Äitiyttä, ku
ten työtäkään, ei aleta monimutkaistaa turhilla 
määrittelyillä.

Naiseus, työ ja äitiys ovat kulkeneet käsi 
kädessä naisten ajatuksissa. Moni asia on muuttu
nut naisten elämässä, ja koetut asiat saatetaan tul
kita jälkeenpäin eri lailla kuin itse kokemis- 
hetkellä. On kuitenkin yksi asia, jota kukaan ei 
tule kyseenalaistaneeksi: työn arvo.

Aino Heikkinen
Espoo

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
Työtätekevän naisen paikka. Työnteon kulttuu

riset merkitykset Nainen ja työ -oma- 
elämäkertakilpailun (1991) mukaan. Helsingin 

yliopisto, folklkloristiikan laitos, 2001

Pro gradu

Köyhät köyhyydestä

Miten köyhyys koettiin aikana ennen tulon
siirtoihin perustuvaa sosiaaliturvaa? Millaisia 
selviytymisstrategioita köyhät käyttivät arjessaan? 
Millaisia vallan, epätasa-arvon ja toisaalta tasa-ar- 
von näkökulmia omakohtainen puhe agraariköy- 
hyydestä tuo esille?

Tarkastelen pro gradussani suomalaisten 
köyhyydelle antamia merkityksiä kirjoitettujen 
omaelämäkertojen valossa. Yhteensä kirjoittajia on 
22, jotka ovat syntyneet 1900-1930  -luvulla. Köy
hyys, josta kirjoitetaan ja jota tarkastelen, ajoittuu

aikaan ennen toista maailmansotaa. Kirjoittajissa 
on sekä maaseudun että teollisuustaajamien köy
hälistöä.

Agraarisen ajan köyhyys oli konkreettista ja 
näkyi ulospäin: laihuutta, kengättömyyttä tai al
keellisia asuinoloja oli vaikea salata ulkopuolisilta. 
Työnteko ja raataminen esitetään ainoana elämi
sen mallina tai vaihtoehtona köyhälle ja varattom
alle väestönosalle. Myöhempi elintason nousu seli
tetään omalla ahkeruudella ja kamppailulla, ei hy
vinvointivaltion syntymisellä, ts. valtion tukitoimilla.
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Köyhyys määritteli sosiaalisia suhteita, ei 
vain eri luokkien välillä, vaan myös esimerkiksi 
parinvalintaa. Naiselämäkerroissa ei ole tavatonta, 
että maattoman perheen tyttö onnistuu naimaan 
maatalon pojan ja hankkimaan tätä kautta turva- 
tumman elintason. Pojat olivat ”luokkatietoisem- 
pia” parinvalinnassaan kuin tytöt: itseä varak
kaampaa tyttöä on turha kuvitella naivansa, kuten 
eräs 1930-luvun alussa syntynyt eteläpohjalainen 
mieskirjoittaja asian ilmaisee. "Kastijako tuli A l
bertille selväksi, kun eräs tyttöystävä osoittautui 
Albertin esimiehen, insinöörin tyttäreksi. Kaikki 
meni hyvin niin kauan kunnes tytön äiti sai tietää, 
että tyttären poikakaveri onkin vain tehtaan- 
työmies. Siitähän oli tultava loppu välittömästi, ja 
niin myös tapahtui.”

Sääty-yhteiskunnalle ominaiset ajattelu
tavat säilyivät pitkään ihmisten mielissä. Köy- 
hyysmaininnoista tunkee esiin fatalismi, köyhyy
den mieltäminen syntymässä saaduksi osaksi, jo
hon liittyi ihmisten välinen epätasa-arvo. Nöyrää 
ja kuuliaista asennetta pidetään elämäkerroissa 
usein parhaana mahdollisena selviytymisstrate
giana vuorovaikutuksessa paremman väen kanssa. 
Runebergiläinen ihannekuva raatavasta ja nöyräs
tä kansasta ei siis ole toiveajattelua, vaan monen 
agraariköyhän mielessä arjen ideaali. Köyhyyttä ei 
nähdä yhteiskunnan rakenteellisena ongelmana. 
Päinvastoin: nykyköyhien tukala tila on selitettä
vissä näiden omalla laiskuudella.

Äiti ja neljä lasta kuvattuna asunnossaan 
joulukuussa 1910. TA.

Köyhyyttä eksplikoidaan lähes aina suh
teessa paremman väen elämään ja siihen kuuluviin 
käytöihin ja normeihin. Köyhä ei siis ollut vain se, 
jolla ei ollut omaa asuntoa, maata tai eläimiä, vaan 
köyhyys on pitänyt sisällään lukuisia sosiaalisia 
hierarkioita ja kategorioita. Näin asian ilmaisee 
1930-luvulla syntynyt Pohjois-Savosta kotoisin ol
lut nainen: ”Työläistaustaiselle nuorelle avautui 
näköaloja, joista ei siihen asti ollut ollut tietoa: tu
tustuin taidemusiikkiin, kuvataiteisiin, lausunta
taiteeseen, teatteriinkin. Ns. keskiluokan elämää 
päästiin näkemään pikkuvarakkaitten perheitten 
alivuokralaisina. Asuin kolme vuotta apteekkari- 
perheessä. Siellä ei vahittu eikä kuulusteltu. Kun 
vuokra tuli ajallaan, se riitti. Sain ihmetellä koira- 
rakkautta: rotukoiraa ja sen jälkeläisiä hoidettiin 
paremmin kuin ihmisiä.”

Eija Stark
Helsinki 

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
Taaksejäänyttä, mukana kulkevaa. 

Agraariköyhyyden kulttuuriset mallit 
omaelämäkertojen valossa. Helsingin yliopisto, 

folkloristiikan laitos, 2001.
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Pro gradu

Puna-arkkuja, pappeja ja 
punalippuja Viipurin kaduilla
- vanhat tavat ja uudet aatteet työväestön elämässä 
punaisessa Viipurissa 1918

"Jännittäviä olivat tietenkin sellaiset toimitukset, 
joissa seurakuntana oli punakaartilaisia ja heidän 
omaisiaan. Niin voi tapahtua kaste- ja vihki- 
toimituksissa, joissa kahviin päästyä joku yritti 
keskustella päivän polttavista kysymyksistä. Väit
telyä ei voinut syntyä.” Näin muisteli Viipurin 
seurakuntien toimituksia kaupungin suomalaisen 
seurakunnan kappalainen Aapo Kustaa Santa
vuori. Viipurilaisen työväestön osallistuminen 
maaseurakunnan toimituksiin keväällä 19 18  ja sii
nä tapahtuneet muutokset tuovat uudenlaisen nä
kökulman sisällissotatutkimukseen.

Viipurin maaseurakuntaan kuuluivat kau
pungin laita-alueilla sijainneet voimakkaasti kas
vaneet työläiskaupunginosat. Työväestöä siirtyi 
ympäröivistä maakunnista kaupungin laitamille 
nopeaa tahtia, ja sosiaaliset olot olivat esikaupun
kialueella hyvin huonot. Seurakunnallisia toimi
tuksia, kuten kasteet, avioliittoon vihkimiset ja 
hautaan siunaamiset, toimittivat kolme seurakun-

Punaisia haudataan Helsingissä 1918. TA.

nan pappia. Kasvavan työmäärän takia seurakun
nan tehtäviä hoitivat tämän lisäksi useat viralliset 
apulaiset ja kaupunkiseurakunnan papit. Papisto 
kirjasi kastettujen, vihittyjen ja hautaan siunat
tujen seurakuntalaisten sosiaalisen aseman kirkon
kirjoihin.

Viipuri oli sisällissodan aikana työväestön 
ja punakaartilaisten hallussa ja seurakuntien työn
tekijät asettuivat pääosin puolustamaan valkoisia 
joukkoja. Viipuri sijaitsi sisällissodassa taistelujen 
läheisyydessä ja varsinainen rintamalinja kulki esi
kaupunkialueen pohjoispuolella. Valkoisilla ja pu
naisilla oli sodan alussa yhtä paljon kannattajia 
kaupungissa. Kaupungin henkinen ilmapiiri oli hy
vin kansainvälinen. Punaiset joukot saivat kaupun
gissa yliotteen ja valkoisten kannattajat pakenivat 
kaupunkialueen ulkopuolelle tai jäivät piileskele- 
mään kaupunkiin. Varsinaiset sotatoimet ulottuivat 
kaupunkiin vasta huhtikuun lopussa, jolloin valkoi
set joukot vakasivat kaupungin piirityksen jälkeen.

Seurakunnallisissa toimituksissa tapahtui 
joitakin muutoksia työväestön osalta kevätkuu-

37-
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kausien aikana. Toimitukset olivat luonteeltaan 
hyvin erilaisia ja tämä vaikutti luultavasti myös 
työväestön suhtautumiseen niihin. Kaste, toinen 
luterilaisen kirkon sakramenteista, oli toimituksis
ta teologisesti tärkein. Kasteen kautta lapsi liitet
tiin seurakunnan jäseneksi. Epävarmuus sotatilan
teen aikana vaikutti työväestöön ilmeisesti siten, 
että lapset haluttiin kastaa mahdollisimman pian 
syntymän jälkeen. Työväestöön kuuluneet lapset 
kastettiin maaseurakunnassa keskimäärin jonkin 
verran myöhemmin kuin muihin sosiaalisiin ryh
miin kuuluneet lapset, ja kasteikä vaihteli työväes
tön keskuudessa myös eniten kevään aikana. Kes
kimäärin työväestöön kuuluneet lapset kastettiin 
kuukauden ikäisinä ja sodan alussa kasteiät olivat 
pidempiä kuin sodan lopussa. Pisin kasteikä oli 
helmikuussa, jolloin lapset kastettiin keskimäärin 
vähän yli kuukauden ikäisinä. Työväestön keskuu
dessa oli sodan alkaessa voimakasta kirkkoon koh
distunutta vastustusta ja tämä näkyi mahdollisesti 
myös lasten kastamisessa. Kasteiän lyhenemiseen 
sodan loppuvaiheessa oli useita syitä. Taistelujen 
voimistuminen lisäsi mahdollisesti halua kastaa 
lapset aiempaa nopeammin. Myös sodan loppu
vaihetta leimannut epätoivo sai työväestöön kuu
luneet ihmiset etsimään lohdutusta seurakunnan 
toimituksista.

Kihlauksella oli ollut merkittävä asema ih
misten keskuudessa vuosisadan vaihteessa, ja se 
ohitti usein avioliittoon vihkimisen suhteen viral
listavana toimituksena ihmisten elämässä. Kihla
uksen merkitystä pyrittiin vähentämään seurakun
tien taholta korostamalla vihkimisen hengellistä 
luonnetta. Avioliittoon vihkimisen asema sekä 
hengellisenä että yhteiskunnallisena toimituksena 
oli ollut kiivaan keskustelun aiheena ennen sisällis
sodan puhkeamista. Kihlauksen asema liiton 
sinetöivänä parin keskinäisenä sopimuksena ko
rostui uudelleen sodan aikana. Työssä, viipurilai
sessa työväestön lehdessä, esiintyi sotakuukausina 
avioliittoilmoituksia, joiden keskeinen sisältö oli 
parisuhteen virallistaminen ilman kirkollista 
vihkimistä. Kirkollisesta vihkimisestä luovuttiin il
moitusten mukaan paitsi vallitsevien epävakaiden 
olojen myös kirkollisen vihkimisen vastustamisen 
takia. Avioliittoilmoitukset lisääntyivät ja kärjis
tyivät sodan lopussa. Näin erityisesti nuoren työ
väestön keskuudessa seurakunnan toimitusten vas
tustaminen näytti jonkin verran lisääntyvän sodan 
lopussa. Merkittävää avioliittoilmoituksissa oli 
kuitenkin se, että nuoripari pyysi niissä omai
siltaan poikkeuksetta ymmärrystä toiminnalleen.

Tämä osoitti sen, että suhtautumisessa seurakun
nan toimituksiin oli havaittavissa eroja sukupolvi
en välillä, eikä vanhempi sukupolvi vastustanut 
seurakunnan toimituksia yhtä voimakkaasti kuin 
nuorempi työväestö.

Viipurissa oli ollut käytössä ennen sotaa 
vanha hautajaiskäytäntö, jossa vainaja haudattiin 
"koulun kanssa”. Tämä tarkoitti hautajaiskulkuet- 
ta, jossa pappi ja kanttori kulkivat hautajais
saattueen edellä. Seurakunnan työntekijöiden jäl
keen saattueessa tulivat arkku, risti, vainajan omai
set ja muu saattoväki. Kulkueessa toimitettiin 
yleensä hautausveisuu eli koulu. Tähän käytän
töön liittyi keväällä 19 18  mukaan erityisiä punai
sia elementtejä, kuten punalippuja, vainajien pu
naisia arkkuja sekä punakaartien tunnuksia. Van
hasta hautausperinteestä muodostui näin erityinen 
punaisten suremisen tapa, punaiset hautajaiset. 
Maaseurakunnan papit osallistuivat myös joihin
kin poliittisesti värittyneisiin punaisiin hauta- 
jaiskulkueisiin Viipurissa. Toisaalta Viipuri oli hy
vin kansainvälinen kaupunki ja kaupungin seura
kuntien papit olivat tottuneet työskentelemään 
hyvin moninaisessa hengellisessä ilmapiirissä. 
Näin osallistuminen punaisten hautajaiskulku- 
eisiin ei luultavasti muodostunut kaupunkilais- 
papeille yhtä suureksi kynnyskysymykseksi kuin 
mitä se olisi ollut maaseurakunnissa toimineiden 
pappien keskuudessa.

Kansanvälisyys ja kaupungissa toimineet 
erilaiset uskontokunnat ja aatesuunnat vaikuttivat 
luultavasti myös maaseurakunnan suvaitsevaan il
mapiiriin. Uusiin ilmiöihin sopeutuminen tapah
tui kaupungissa suhteellisen nopeasti. Maa
seurakunnan toimituksissa tapahtui joitakin muu
toksia keväällä 1918 . Työväestö ja seurakunnan 
toimitukset eivät olleet ihmisten arjessa kuiten
kaan kovin kaukana toisistaan. Suurin osa toimi
tuksissa tapahtuvista muutoksista selittyi sota
tilanteeseen liittyneillä yksittäisillä aatteellisilla 
ylilyönneillä, joita tapahtui sekä punaisten että val
koisten puolella toimineiden ihmisten elämässä.

Kirsi-Maria Virtanen
Helsinki

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
Vanhat tavat ja uudet aatteet. Työväen osallis
tuminen seurakunnan toimituksiin punaisessa 

Viipurissa 1918. Helsingin yliopisto, Suomen ja 
Skandinavian kirkkohistorian laitos, 2001.
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Pro gradu

Axel Ahlström (1891-1934) alias 
Leonard Johanson (1918-1926), 
en bortglömd medverkare 
inom finländsk press, politik 
och kultur.

Axel Ahlström föddes 1891 d.v.s. pä det ärdonde 
da den finländska arbetarrörelsen började resa sig. 
Hans uppväxt skedde i en arbetarfamilj i proletära 
förhällanden i Gräsviken. Stadsdelen ligger i syd- 
västra Helsingfors där den sociala misären brukade 
visa sin sanna gestalt. Den omgivning hän bodde 
i, hans religiösa sinnelag samt beläsenhet ledde tili 
hans vai av socialdemokratin, arbetarrörelsen som

valt socialismen som sitt program för att bana väg 
för ett klasslöst samhälle. Efter att börjat sin bana 
som springpojke vid Finska Kreditföreningen an
siot hän sig som en ung kontorist tili partiet i 16-

K.-A. Fagerholm och Axel Ahlström pa Arbetarbladets 
redaktion i mitten av 1920-talet.TA.
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ars älder vären 1907. Hän blev genast aktiv inom 
Socialdemokratiska Ungdomsförbundet via den 
svenskspräkiga Helsingfors Soc.dem. Ungdoms- 
klubb, HSDUK. Under sinä första är i ldubben 
blev hän övertygad om sin livsuppgiff som folk- 
upplysare, och hän skrev sig in i Nykarleby semi- 
narium 1911  och utexaminerades som folkskollä- 
rare 1915 . Under seminarietiden dog hans pappa 
i en brand pä Sandvikens bätvarv.

Efter tvä ärsvikariater anlitades Axel Ahl
ström av arbetarrörelsen. Den 1 december 19 17  
övertar hän uppgiften som huvudredaktör för tid
ningen Arbetet i Äbo. Innan detta sker kandiderar 
hän i oktobermänadens vai, blir i november ut- 
nämnd som en medlem av informationsavdel- 
ningen för Arbetarnas Revolutionära Centralräd. 
Att Axel Ahlström blev huvudredaktör päverkades 
av hans journalistiska erfarenhet. Hän hade tigare 
redan under seminarietiden tillsammans med den 
Uleäborg-födde ingenjören Leo Hilden redigerat 
den finlandssvenska socialdemokratiska ungdoms- 
tidskriften Tili Storms. Axel Ahlström var ocksa 
med i den fmländska socialdemokratiska delega- 
donen vid Andra Internationalens möte i Stock
holm i maj 19 17  i egenskap av representant för 
Ungdomsförbundet tillsammans med Yrjö Sirola 
som representerade partistyrelsen och K. H. W iik  
som representerade lantdagsfraktionen. Axel Ahl
ström upplevde värvinterrevolutionen i Äbo och 
Wiborg, dit det röda Äbo evakuerades i slutet av 
revolutionen. Ett nummer utav Arbetet lär ocksa 
ha utkommit där. Efter kapitulationen hamnar 
hän och hans redaktörkamrat den äländske musik- 
läraren Gunnar Mörn tillfangatagna tili fanglägret 
i Wiborg och senare tili Ekenäs.

Gunnar Mörn arkebuseras den 6 septem- 
ber i Sveaborg efter att blivit dömd tili döden an- 
klagad om det hän skrivit i Arbetet. Axel Ahlström 
drar sinä slutsatser av den överhängande döds- 
domen. Hän flyr frän Ekenäs. Hän gär under jor- 
den under ett falskt namn, Leonard Johanson. 
Först sommaren 1920  lämnar hän sitt gömställe 
och börjar som redaktionssekreterare pä Arbetar- 
bladet där hän redan medverkat under sin under- 
jordiska tillvaro. Hans falska identitet fortsätter 
ända upp tili varen 1922 da hän som nyvald ordfö- 
rande för Finlands Svenska Arbetarförbund under 
det konstituerande styrelsemötet uppträder under 
sitt riktiga namn. Fram tili följande FSA-kongress 
varen 1926 heter ordföranden officiellt Leonard 
Johanson. Officiellt övertar Axel Ahlström chef- 
redaktörskapet i december 1925. Hän fortsätter

pä posten ända upp tili sin död 1934. Hän inne- 
har ocksa poster säsom ordförande för Helsingfors 
Svenska Arbetarförening och medlem av partisty
relsen, fungerar som stadsfullmäktig i Helsingfors 
och riksdagsman. Under sin riksdagsmannakar- 
riär är hän en uppskattad medlem av kultur- 
utskottet och bl.a. fungerar som främste förespra- 
kare för vapenvägrarnas taian under den s.k. 
Lappotiden.

Som tidningsman gör hän dock sin främsta 
insats samhället tili fromma. Det brukar talas om 
"Arbetarbladet under Axel Ahlströms tid”. Under 
hans chefredaktörskap blir ABL en uppskattad 
kulturorgan och en vaken samhällsbevakare. Hän 
uppfattas som en anhängare av Väinö Tanners 
linje. Axel Ahlströms piverkan i mänga männis- 
kors liv da det gäller det ideologiska valet under 
20-talet är inte ringa. Hän piverkar bl.a. Elmer 
Diktonius och K.-A. Fagerholm sä att dessa väljer 
socialdemokratin som sin ideal.

Tyvärr dör hän alltför tidigt, är 1934, men 
hän gav onekligen ett bidrag värt uppmärksamhet 
för arbetarrörelsen och värt dävarande, turbulenta 
samhälle.

Mika Naarala
Helsingfors.

Artikeln baserar sig i pro gradu -arbetet Axel 
Ählström (1891-1934) alias Leonard Johanson 
(1918-1926), en bortglömd medverkare inom 

finländsk press, politik och kultur. Svenska 
Handelshögskolan i Helsingfors, institutionen 

för ekonomisk politologi, 2001.
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Pro gradu

Taistelu rauhasta - 
Sadankomitea ja 
Rauhanpuolustajat 1960-luvun 
Suomessa

Suomessa vaikutti 1960-luvulla kaksi aktiivista ja 
näkyvää rauhanjärjestöä: Rauhanpuolustajat ja Sa
dankomitea. 1949 perustettu Suomen Rauhan
puolustajat oli Neuvostoliiton dominoiman Maa
ilman rauhanneuvoston jäsenjärjestö, joka nojasi 
ennen kaikkea äärivasemmiston kannatukseen. 
Sadankomitean perustivat 1963 opiskelijat, jotka 
olivat kiinnostuneita pasifismista, mutta pitivät 
Rauhanpuolustajia liian kommunistisidonnaisena 
järjestönä. Sadankomitean esikuvia olivat länsieu
rooppalaiset, suurvaltapoliittista sitoutumatto
muutta painottaneet rauhanjärjestöt. Tutkielma 
tarkastelee rauhanjärjestöjen keskinäisten suhtei
den kehitystä 1960-luvulla arvioimalla järjestöjen 
ideologista pohjaa, toiminnan painopisteitä sekä 
niiden asemaa poliittisella kentällä.

Rauhanpuolustajat pyrki välittömästi Sa
dankomitean perustamisen jälkeen yhteistyöhön 
uuden rauhanjärjestön kanssa, mutta Sadankomi

tea piti Rauhanpuolustajia sekä ideologisesti että 
taktisesti huonona kumppanina. Myöhemmät- 
kään yritykset rakentaa yhteistyötä - esimerkiksi 
Maailman rauhankongressissa Helsingissä kesällä 
1965 - eivät onnistuneet. Keskeiseksi erimielisyy
den aiheeksi nousi muun muassa suhtautuminen 
siirtomaiden itsenäisyyssotiin. Kun Rauhanpuo
lustajat veti suoraviivaista leniniläiseen imperialis- 
miteoriaan nojannutta linjaa, Sadankomitea pyrki 
näkemään problematiikan moniulotteisemmin 
eikä tukenut sissiliikkeiden aseellista taistelua. 
Sadankomitean sisällä 1966  käydyssä kamppailus
sa itsenäisyyssotiin Rauhanpuolustajien tavoin 
suhtautunut siipi, “marssijat”, jäi tappiolle, mutta 
voiton vieneiden "tutkijoiden” johdossa Sadanko
mitean toiminta alkoi hiipua.

Sisäisen hajaannuksen jälkeen Sadankomi
tea menetti hegemonia-asemansa opiskelijaradi
kaalien keskuudessa ja organisatorisesti vahvempi
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Rauhanpuolustajat otti keulapailcan. Se kykeni 
houkuttelemaan myös poliittisia puolueita ja nuo
risojärjestöjä toimintaansa. Kun presidentti Kek
konen oli omalla toiminnallaan osoittanut Rau
hanpuolustajien olevan hyväksyttävä ja idänpoli- 
tiikan kannalta keskeinen järjestö, myös muut po
liittiset toimijat huomasivat Rauhanpuolustajissa 
uuden väylän rakentaa itäsuhteita. Vuosikymme
nen lopulla kommunistisen puolueen hajautu
minen enemmistö- ja vähemmistösiipeen synnytti 
Rauhanpuolustajille vielä uuden roolin, kun 
SKP:n vähemmistö alkoi käyttää sitä yhteistyö
organisaationaan. Rauhanpuolustajien vahvistaes
sa asemiaan Sadankomitean toiminta hiipui. Jär
jestö onnistui kuitenkin 1970-luvun alussa torju
maan taistolaisten valtausyritykset.

Keskeisissä ohjelmallisissa ja ideologisissa 
kysymyksissä järjestöjen erot olivat ylittämättö
mät. Sadankomitean esittäessä älyllisesti perustel
lun vaihtoehdon maanpuolustusajattelun perin
teelle ja yleiselle asevelvollisuudelle Rauhan
puolustajat ei uskonut pasifismiin vaan keskittyi 
korostamaan rauhanomaisen rinnakkainelon tär
keyttä. Järjestöjen erilaisten statusten voi nähdä 
sopivan hyvin Katsuya Kodaman jaotteluun kyl

män sodan aikaisten rauhanliikkeiden yleisim- 
mästä dikotomiasta, jossa anti-imperialistinen rau
hanliike edusti neuvostosidonnaista liikettä ja 
radikaalipasifistinen rauhanliike sitoutumatto
muuteen pyrkinyttä, epähierarkkista rauhan
liikettä.

Tutkielman keskeistä lähdeaineistoa ovat 
Rauhanpuolustajien keskustoimikunnan ja Suo
men kommunistisen puolueen keskuskomitean 
poliittisen toimikunnan arkistot Kansan Arkis
tossa sekä Sadankomitean johtokunnan arkistot 
Pasilan Rauhanasemalla. Tutkielmaa varten on 
tutustuttu myös suojelupoliisin järjestöistä ja nii
den avainaktivisteista keräämään materiaaliin. Li
säksi on haastateltu järjestöjen keskeisiä vaikuttajia 
Kalevi Suomelaa, Erkki Tuomiojaa ja Mirjam  
Vire-Tuomista.

Mikko Metsämäki
Helsinki

Artikkeli perustuu pro gradu -työhön Taistelu 
rauhasta - Sadankomitea ja Rauhanpuolustajat 

1960-luvun Suomessa. Helsingin yliopisto, 
Poliittisen historian laitos, 2001.

Pro gradu

Kotiapulaisia vai kotiorjia?
Palvelijatarkokemuksia 1890-luvulta talvisotaan.

Palvelijattaren ammatti oli Suomessa hyvin ylei
nen 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alkuvuosi
kymmeninä. Kaupunkien ja kyläkeskusten sääty- 
läisperheissä työskentelivät palvelijoina nuoret 
työläisnaiset ja -tytöt sekä maalta kotoisin olevat 
piiat, jotka olivat lähtöisin hyvin erilaisista oloista 
kuin heidän isäntäperheensä. Vuosisadan vaih
teessa ja 1900-luvun alun vuosina erityisesti työvä
enliikkeeseen tutustuneet kotiapulaiset ryhtyivät 
kyselemään omaa asemaansa yhteiskunnassa sekä 
työnantajaperheiden piirissä. Palvelijat pohtivat 
niin ikään omaa työtään, sen epäkohtia ja toisaalta 
etuja.

Suuresta määrästään huolimatta palvelijat- 
taret ovat jääneet historiantutkimuksessa melko

vähäiselle huomiolle. Palvelijat olivat pääosin yh
teiskunnallisen toiminnan ulottumattomissa ei
vätkä muodostaneet selvää luokkaa. He elivät eris
tyksissä muun työväestön elämästä ja sen päämää
ristä, mutta myös eristyksissä toisistaan. Heidän 
jälkeensä jättämät dokumentit ovat myös vähäiset. 
Tähän törmäsin tutkimuksen lähdemateriaalia 
kerätessäni. Aineiston olen koonnut eri arkistojen 
suorittamien keruiden materiaalista ja se perustuu 
pääosin muistitietoon. Työväen muistitieto
toimikunnan keruista sekä Kansan Arkiston ke
räämistä muistelmista löysin palvelijatarliikkeessä 
mukana olleiden muistelmia. SKS:n Satasärmäi
nen nainen -keruu sekä Suvun suuri kertomus- ja 
Karjalaisia elämäkertoja -keruista sain arvokasta
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Kauppias Väinö M aulan sisäpiika Senja Nordling 
ruoanlaitossa puuhellan ääressä 1930-luvulla Ulvilan 
Kaasm arkussa. KA.

m ateriaalia tutkim ukseeni. Lähteiden n iukkuu
den vuoksi tutk im ustuloksia ei voida yleistää kos
kem aan kaikkia palvelijattaria, vaan ne kertovat 
lähdeaineistoni palvelijattarista sekä heidän koke
m uksistaan.

Pro gradu -työssäni olen halunnut antaa 
menneen m aailm an naisille äänen. Palvelijattarien 
kokem usm aailm an taustalle olen pyrkinyt hah
m ottam aan yleistä yhteiskunnallista tilannetta. 
Tutkimuksessa keskitytään tarkastelem aan pientä 
joukkoa palvelijattaria, jo tka työskentelivät am m a
tissa 1890-luvulta talvisotaan u lottuvalla a jan jak
solla. Puolen vuosisadan aikana m aailm a m uuttu i 
suuresti. Asenteet ja  arvot uudistuivat. Lähtökoh
tana tutkim ukselle oli palvelijattarena työskennel
leiden naisten oma kokemus eläm ästään, työstään 
ja  asemastaan herrasväen ja  työväestön välim aas
tossa. Tutkimuksessa tarkastellaan kotiapulaisten 
suhdetta omaan yhteiskunnalliseen asemaansa, 
heidän sidoksiaan ym päröivään m aailm aan. Sa
m oin suhde työhön sekä isäntäperheeseen on tar
kastelun kohteena.

Koska tutkim usajankohta on laaja, jaoin 
tarkasteltavan kauden kolmeen jaksoon. Ensim
mäinen käsittää 1890-luvun sekä ajan ennen suur
lakkoa. T äm ä oli yhteiskunnallisen aktivoitum isen 
kautta, jo llo in  myös p a lve lija tare t järjestäytyivät 
am m atillisesti. Toinen jakso m uodostuu vuosista 
1906-1922. T ällö in  järjestöllinen pohja laajeni 
m aaseudulle. Ennen itsenäistym istä ja  kansalaisso
taa palvelijattarien poliittinen toim inta huipentui 
toiseen suureen aktivoitum isen kauteen. Kansa
laissodan jälkeen palvelijattarien järjestöllinen to i
m inta hiljen i. M erkittävä virstanpylväs oli vuosi 
1922, jo llo in  vihattu vuodelta 1865 periytynyt 
palkollissääntö kum ottiin  ja  voimaan astui uusi 
työsopim uslaki. V iim einen kausi käsittää vuodet 
1923-1939. T älle jaksolle leim allista oli palve
lijattarien  vapauden kasvu.

Työssä esiin nousee ero palvelijatar- 
liikkeeseen kuuluneiden ja  kuulum attom ien 
palvelijattarien kokemusmaailmassa. Palvelijatar- 
liikkeessä m ukana olleet tulkitsivat työn sekä suh
teet perheeseen helpom m in orjuutena. Heidän 
tuntem uksilleen aate antoi viitekehyksen, se 
m ääritti oikean tavan kokea yhteiskunta ja  sen eri
arvoisuus. Aate myös o ikeutti vaatim aan m uutosta 
ja  parem paa kohtelua. H uom attavaa kuitenkin  on, 
että yksilö lliset erot m uistelm issa ovat selvästi läs
nä. Poliittisesti ja  yhteiskunnallisesti valveutum at- 
tom at palvelijat saattoivat n iin  ikään kokea työnsä 
raskaana ja  kohtelunsa epäinhim illisenä, m utta he 
eivät johtaneet syitä yleiseen yhteiskunnalliseen 
eriarvoisuuteen tai nousseet vastustamaan epäkoh
tia.

M uutos, joka tapahtui ajan myötä, näkyy 
kirjoituksissa. Tutkimuksessa tarkastellun ajan jak
son aikana isäntäperheeseen sidotuista alamaisista 
tu li melko itsenäisiä ja  vapaita kotiapulaisia. T ilan 
teet vaihtelivat kuitenkin  suuresti. Palvelijattarien 
kokem usm aailm an m uotoutum isessa isäntäper
heiden käytöksellä ja  palvelijattarien om alla asen
noitum isella o li suurem pi m erkitys ku in  ajan
kohdalla tai sosiaalisilla sidoksilla sinänsä.

Mira Kylli
Espoo

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
Kotiapulaisia vai kotiorjia? 

Palvelijatarkokemuksia 1890-luvulta 
talvisotaan. Turun yliopisto, 

poliittisen historian laitos, 2001.
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Pro gradu

Tervetuloa Neuvostoliittoon!
Intouristin ja Aeroflotin ulkomaille suuntaaman 
matkailumainonnan kehitys ja muutos vuosina
1959-1984

Neuvostomainonnan tutkimus on usein unohtu
nut lauseen "Eihän Neuvostoliitossa ollut mainon
taa” alle. Saman vastauksen sain kuulla usein myös 
venäläisiltä arkistonhoitajilta hakiessani materiaa
lia graduuni, jossa selvitin, miten neuvostoliitto
laisten ulkomaille suunnattujen turistimainosten 
Neuvostoliitosta antama kuva muuttui vuosina 
1959 -1984 . Tutkimuksen kohteena olivat maan 
suosituimpien turistikohteiden eli Moskovan, Le
ningradin, Sotshin ja Jaltan sekä matkamuistojen 
ja lentomatkojen mainokset. Ennen mainosten 
muutosten etsimistä työssä rakennettiin mainon
nan oppikirjojen ja mainontakonferenssien pape
reiden pohjalta ensi kertaa yhtenäinen kuva 
neuvostomainonnasta ja sen muutoksista sosialis
tisten maiden ensimmäisestä turisdmainonta- 
konferenssista eli vuodesta 1959 Gorbatshovin 
ajan alkuun.

Neuvostoliitto aloitti laajamittaisen turis- 
mimainonnan kansainvälisesti ajatellen hyvin 
myöhään. Mainonnan oppikirjoissa ja -ohjeissa 
käytettiinkin hyväksi myös länsimaiden mainon- 
taoppeja, esimerkiksi mainoskuvien asettelua 
määrittävä ohje oli kopioitu yhdysvaltalais- 
tutkimuksesta. Toinen esimerkki vaikutteista oli 
se, että vielä 1960-luvun alussa mainonta- 
teoreetikot kritisoivat länsimainoksia pornogra- 
fisuudesta eli vähäpukeisten naisten hyödyntämi
sestä mainonnassa. 1970-luvun aikana neuvosto- 
mainoksiin ilmestyivät etualalle bikinipukuiset 
naiset ja kansikuvat, joissa laineet löivät alastoman 
naisen yli. Mainonnan sääntöjen mukaan ulko
maille suunnattu sosialistinen mainonta sai poike
ta kotimaisesta mainonnasta.

Mainonnan sääntöjen mukaan mielikuva- 
mainonta oli kiellettyä. Kommunistisen puolueen

Sadonkorjuu Ukrainan valtiontilojen ja kolhoosien 
hedelmätarhoissa on alkanut. KA.

johtajien poliittiset painotuserot sekä länsimai- 
nonnasta otetut vaikutteet muuttivat mainosten 
kuva- ja mainontakieltä. Brezhnev korosti kansal
lisuuspolitiikassaan Neuvostoliiton koostuvan 
useista eri kansallisuuksista. Hrushtshev oli koros
tanut yhtä yhtenäistä neuvostokansaa. Kansalli
suuspolitiikan muutos näkyi esimerkiksi siinä, että 
mainoksissa niin Aeroflotin ystävällinen palvelu 
kuin matkakohteiden ruoat vaihtuivat neuvosto
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liitto laisista venäläisiksi. Sam a m uutos näkyi myös 
M oskovan kohdalla: sosialism in m allikaupunki 
m uuttu i korostetusti venäläisen rakennustaidon 
m estarinäytteeksi. M yös turism in kehitys m uutti 
m ainontaa. Hrushtshevin aikana m ainostettiin  
korostetusti "eksoottista Neuvostoliittoa . Länsi- 
turistien  kansainvälisillä messuilla esittäm iä epäi
ly jä  maan hotellien ja  ruoan tasosta koetettiin  vä
hentää m ainosten sivuilla kertom alla ruuan täyttä
vän kaikki ruoka-aineym pyrän vaatim ukset. Epä
luulojen poistamiseen tähdättiin  myös sillä, että 
Aeroflotin mainoksissa lentokoneet rinnastettiin  
N euvostoliiton nykyaikaiseen avaruustekniikkaan. 
V ärikkään pintansa alla mainokset toteuttivat siis 
koko ajan kom m unistisen puolueen niille asetta
maa kaksoistehtävää eli propagoivat neuvostovalti
on saavutuksia. Sam alla kun Yhdysvallat tavoitti 
N euvostoliittoa avaruuden valloituksessa ja  v iitta
ukset avaruusteknologiaan vähenivät Brezhnevin 
puheissa, v iittaukset avaruusteknologiaan hävisi
vät myös mainoksista. Eksoottinen Neuvostoliitto 
-vaiheen aikana neuvostovaltion sirppi ja  vasara - 
tunnus häivytettiin  taka-alalle. Intouristin kaupal
lisissa toim intaohjeissa syyksi m ain ittiin  se, että 
m onilla länsim aisilla turistiyhtiö illä ja  turisteilla 
o li epäluuloja "punaista Intouristia” kohtaan. Kun 
Intourist o li 1970-lukuun mennessä luonut suh
teet lähes kaikkien m erkittävien läntisten turisti- 
yritysten kanssa, n iin  sirppi ja  vasara -tunnukset 
palasivat m ainoksiin . M uutoksen taustalla oli

myös se, että Brezhnevin aikana turism in käyttö 
propagandatarkoituksiin voim istui.

Yhteiskunnan arkipäivän m ainostam inen 
nähtävyytenä erotti neuvostomainokset länsim ai- 
noksista. Länsimainoksissa arkipäivä ei näkynyt, 
koska m ainontateoreetikkojen m ukaan turistit ha
lusivat nauttia lom astaan unohtaen arjen. Neuvos- 
tom ainontateoreetikkojen m ukaan juuri sosialis
m in arkipäivä ja neuvostoihminen olivat m aan tär
keim piä m atkailu llisia vetovoim atekijöitä. M ai
nosten m ukaan m atkoilla oli m ahdollisuus tutus
tua uuden yhteiskuntam uodon omaksuneeseen 
neuvostoihmiseen. Vaikka tapaam isia m ainostet
tiin  teksteissä, todellisiin  tapaam isiin  ei rohkaistu: 
mainoskuvissa neuvostoihmiset loistivat poissa
olollaan. Neuvostomainokset olivat nim enom aan 
korkeakulttuurim ainoksia, koska m useoita ja  tai
de-esityksiä m ainostettiin  runsaasti, ja  iltaeläm ään 
löytyi vain rantakohteiden m ainoksista harvoja 
viitteitä.

Petri Vähä
Joensuu

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
Tervetuloa Neuvostoliittoon! Intouristin ja 

Aeroflotin ulkomaille suuntaaman matkailu
mainonnan kehitys ja muutos vuosina 1959

1984. Tampereen yliopisto, historiatieteen
laitos, 2001.

Pro gradu

Kerjäläisillä ei ollut toimivia 
yhteyksiä ruoan lähteille

Kotimaisessa sosiaalihistoriallisessa kirjallisuudessa 
kriisiaikainen turvautum inen epäviralliseen talou
teen on usein sivuttu m utta vähän tu tk ittu  ilm iö. 
Kansainvälisessä tutkim uksessa useiden tu lon
lähteiden yhdistelyä, sukulaisten apua ja  yhteyksiä 
m aataloustuottajiin  on p idetty tärkeinä selviy
tym iselle teollistum iskauden vakiintum attom an 
palkkatyön, epävakaisen talouskehityksen ja n iu
kan ju lkisen sosiaaliturvan oloissa. Tutkielm a kä

sittelee epävirallista taloutta ja  siihen liittyv iä  sosi
aalisia verkostoja kriisiaiko ina 1900-1950 maaseu
dun teollisuusyhteisön m uistitiedon kuvaamina. 
Pääaineisto koostuu 37 uusim aalaisen Kellokos
ken seudulla asuneen henkilön haastatteluista. 
Analyysi koskee kuvauksia kotitalouksien välisestä 
rahan, tavaran ja  palvelusten siirrosta, joka ei ole 
m uodollisesti organisoitua eikä noudata virallisia 
normeja.
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Millaisia olivat epäviralliseen talouteen liit
tyvät sosiaaliset verkostot maatalousvaltaisessa yh
teiskunnassa, jota leimasivat lisääntyvä alueellinen 
liikkuvuus, teollisen palkkatyön yleistyminen ja 
toistuvat yhteiskunnalliset kriisit? Hypoteesin mu
kaan liikkuvuus ei johda ihmisten välisten siteiden 
katkeamiseen, vaan synnyttää erilaisia sosiaalisia 
ympäristöjä yhdistäviä hajautuneita verkostoja. Ne 
suojaavat jäseniään, koska eri ympäristöissä riskit 
ovat eriaikaisia. Turvautuminen niiden apuun, jot
ka eivät ole yhtä pahoissa vaikeuksissa, on mahdol
lista. Mallia on testattu analysoimalla epävirallis
ten suoritteiden yhteyttä tietynlaisiin kriiseihin, 
sosiaalisiin verkostoihin ja kotitalouksiin muisti
tiedossa.

Vuonna 19 18  korostui poliittinen leiriraja 
sekä jako maataloustuottajiin ja markkinoista 
riippuvaisiin kuluttajiin. Rajat ylittävät suoritteet, 
valkoisten sukulaisten tai tuttavien tarjoama suoje
lu sodan jälkeiseltä terrorilta ja elintarvikeapu, oli
vat tärkeitä. Kerjäläisyys on nähtävissä niiden kei
nona, joilla ei ole ollut toimivia yhteyksiä ruoan 
lähteille.

Vuoden 1927  metallisulun aikana tärkeitä 
olivat yhteydet ulkomaailmaan työtaistelun ja 
häätöjen myötä kriisiytyvästä tehdasyhteisöstä. Su
kulaiset tarjosivat majoitusta ja e l in tarv ikeapua 
Osa lakkolaisista yritti hakea elintarvikkeita maa
seudulta kerjäten. Jotkut pääsivät sukulaisten tuel
la hyödyntämään Helsingin tarjoamia vaihtoeh
toisia työmahdollisuuksia.

Lamavuosina 1928-1936  maaseudulla liik
kuminen korostui selviytymisstrategiana. Kulku
miehet kiersivät talosta taloon hakien työtä ja elin
tarvikkeita. Toiminta ei perustunut aikaisempiin 
siteisiin, vaan kerjäläisten vastaanottoa koskeviin 
perinnäistapoihin, joita kunnioitettiin vaihtelevas
ti ja valikoivasti. Tiedon leviäminen johti liikkeen 
solmukohtien muodostumiseen sinne, missä vas
taanotto oli hyvä. Myös työpaikkojen välittäminen 
ja rahallinen apu parempiosaisilta olivat tärkeitä.

Sota-aikana 1939-1945  “elintarvikekysy
mys” nousi esiin vuoden 1918  tapaan. Mustan 
pörssin kaupassa yhteydet maaseudulle toteutuivat 
markkinavälitteisesti, ja niihin liittyy katkeruutta. 
Mahdollisuus hyödyntää tehtaan autoja kuljetuk
sissa helpotti vain joidenkin tilannetta. Toimivat 
sosiaaliset verkostot tarjosivat toisille salakauppaa 
kitkattomamman ratkaisun ruokapulaan. Sotilas
karkurien piilottelu pientiloilla nosti esille vuoden 
1918  leirijaon haamun.

Eri kriisiajoilla oli erojen lisäksi yhteisiä

Äiti lapsineen kerjuulla 1919. TA.

piirteitä: elintarvikkeiden saanti markkinoiden ohi 
tuli usein tärkeäksi. Tämä näkyi paitsi tehdas
yhteisöstä ja kaupungista maaseudulle ulottuvien 
sukulaisuusverkostojen aktivoimisena, myös ver
kostojen ulkopuolella olevien ongelmina, kerjäläi- 
syytenä ja sota-aikojen laittomaan kauppaan liitty
vinä jännitteinä. Sukulaisuusverkostot hallitsivat 
kaikkia paitsi liikkuviin käytäntöihin, kerjuuseen, 
kulkuriuteen ja kaupusteluun liittyvää elannon 
hankintaa. Verkostot perustuivat usein siteiden 
säilyttämiseen siirryttäessä maataloudesta teolli
seen työhön. Liikkuvat käytännöt perustuivat 
traditioihin, joita noudatettiin vaihtelevasti ja vali
koivasti ja joissa tehdastyöväestön kotitaloudet oli
vat yleensä vastaanottava osapuoli. Maaseudun 
kotitaloudet tukivat sekä sukulaisia teollisuus- 
yhteisöissä että entuudestaan tuntematonta liikku
vaa väestöä. Riskien jakamisen sijaan verkostojen 
toimintaa kuvasikin palkkatyöläisväestön tukeutu
minen maataloustuottajiin.

Sakari Saaritsa
Helsinki

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
Muistitieto ja selviytyminen. Riskeiltä suojaavan 

vaihtoverkoston malli ja kellokoskelaisten 
epäviralliset taloudelliset suoritteet kriisiaikoina 

1900-1950. Helsingin yliopisto, yhteiskunta
historian laitos, talous- ja sosiaalihistoria 2001.
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Kirja-arviot

Työllä ei oo kukkaan 
rikastunna." Naisten töitä 
ja toimeentulokeinoja 
1800-1900-luvulla. Toim. 
Marjatta Rahikainen ja 
Tarja Räisänen. Tietolipas 
176. SKS. Helsinki 2001. 
197 s.

Naisten monet 
ansiot

Naisten palkkatyön historiaa on 
tutkittu erityisen ahkerasti 
1960-luvulta lähtien. Nimen
omaan palkkatyöläisyys on nais
ten poliittisen toiminnan ohella 
ollut keskeinen innoituksen 
kohde niin yhteiskuntatieteili
jöiden kuin historioitsijoidenkin 
keskuudessa. Vuosikymmenten 
saatossa tutkimusten painopiste 
on tosin vaihtunut näkyväksi te
kemisestä ja kurjuustutkimuk
sista monipuolisempaan lähes
tymistapaan. Artikkelikokoelma

naisten töistä ja toimeentulo- 
keinoista asettuu luontevasti tä
hän tutkimustraditioon. Koko
elman kirjoittajat ovat ammatti
tutkijoita ja artikkelit perustuvat 
pääosin heidän aiempiin laajem
piin akateemisiin opinnäyttei
siinsä.

Kokoelmaan on koottu 
yhdeksän artikkelia, joissa valo
tetaan naisten rooleja maata
lousyhteisöissä (Tarja Räisänen, 
Ann-Catrin Österman), posti
neitien verkostoitumista (Marit
ta Pohls), palveluskunnan (Mar
jatta Rahikainen), kaupan 
neitien (Marjaliisa Hentilä) ja 
naisyrittäjien (Kirsi Vainio-Kor- 
honen) oloja sekä lama-ajan sel
viytymistä (Anu Suoranta) ja sa
mapalkkaisuutta (Anna-Maija 
Lehto). Ajallinen painopiste on 
1800-1900-luvun vaihteessa, 
joka onkin ollut historioitsijoi
den suosituin tutkimusajanjak- 
so. Eikä ihme, sillä juuri kansa
laisyhteiskunnan muovautumis
vaihe särmineen ja toteutumat- 
tomine mahdollisuuksineen tar
joaa mielenkiintoisia näkymiä 
naisten paikan määrittymiseen 
ja moninaisten roolien rakentu
miseen.

Yhden kiintoisan näkö
kulman maaseudun naisten 
osaan antaa Tarja Räisäsen artik
keli syytinkiläismuorien ja lois- 
eukkojen selviytymisestä suo
malaisella maaseudulla 1800-lu- 
vun jälkipuoliskolla. Kirjoitus 
perustuu Helsingin yliopiston 
Talous- ja sosiaalihistorian lai
toksen keräämään vanhusten 
elämänkulkurekisteriin, josta te
kijä on poiminut vihtiläisten yli 
60-vuotiaiden naisten elämäker
tatietoja. Vanhuustutkimushan 
on viimeisen kymmenen vuo

den aikana ollut kovassa nousus
sa ikääntyneiden määrän kasvun 
ja eliniän kohoamisen myötä. 
Räisänen on löytänyt aineistosta 
niin säätyläisiä kuin rahvaankin 
naisia. Krimin sodan sankarin 
C.G. von Rehausenin leski 
Gustave oli kymmenen lapsen 
äiti, joka eli turvatun vanhuu
den naimattoman poikansa ja 
tyttärensä kanssa pojan virka
talossa. Upseerin leskenä hänel
lä saattoi olla myös omia tuloja 
ja miehensä perinnön turva. 
Myös talollisen vaimo, äiti ja 
anoppi saattoi viettää turvatun 
vanhuuden lastensa taloudessa 
tai syytinkiläisenä, jos vanhin 
poika oli tarpeeksi varttunut ot
taakseen talon isännyyden isän
nän kuoleman jälkeen. Syytin- 
kijärjestelmä oli tärkein eläke
turvan muoto 1800-luvulla ja 
siitä oli käytössä useita eri 
variaatioita riippuen muun mu
assa siitä, asuiko syytinkiläinen 
päätalossa vai omassa torpas
saan. Syytinkiläisyys ei kuiten
kaan aina ollut onnistunut rat
kaisu, kuten lukuisat käräjäpöy- 
täkirjat todistavat.

Vähemmän turvattu sen 
sijaan oli loisten ja ruotulaisten 
osa. Räisäsen otoksessa tätä ryh
mää edustaa Henrikssonska, 
jonka sanotaan olleen köyhä 
koko lyhyen avioliitonsa ajan. 
Hänen miehensä ja lapsensa 
kuolivat varhain, ja Henriks
sonska asui yksin pikku mökis
sään. Vanhana hän kaitsi kylän 
karjaa yhteismetsässä, askarteli 
luutia ja vispilöitä, poimi marjo
ja, teki tuohisia ja välitti palve
lusväkeä. Näillä töillä hän pärjä
si eikä hänen tarvinnut turvau
tua köyhäinapuun. Räisänen 
huomauttaa aivan oikein, että
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vanhojen naisten keinot ansaita 
leipänsä p ien illä askareilla olivat 
sellaisia, jo ita väkilukutaulu ih in  
ei merkitty. Täm än ongelman 
poistamiseksi k irjo ittaja kehot
taa kääntym ään m uistitiedon 
varaan. Eri kokoelm ista onkin 
löydettävissä m ain into ja kierte
levistä m um m oista, jo tka kup- 
pasivat ja  hieroivat, kylvettivät ja 
paransivat väkeä henkensä p iti
m iksi. Yhdeksi lähteeksi voisi 
m ain ita vielä kaunokirjalliset 
teokset, joissa on oivallisia van- 
huskuvia. Kaikkein turvattom in 
osa oli vaivaisella eli huonokun
toisella ja  perheen tai suvun tur
vaa vaille jääneellä vanhuksella. 
H än eli p itäjän  köyhäinhoidon 
varassa. Vanhusta joko kierrä
tettiin  ruotuvaivaisena talosta 
toiseen tai sijo itettiin  ankeisiin 
vaivaistaloihin, jonne oli sijo i
tettu myös m ielisairaita, raaja

Anttila, Anu-Hanna & 
Suoranta, Anu (toim.): 
Ammattia oppimassa. 
Työväen historian ja 
perinteen tutkimuksen 
seuran vuosikirja 2001. 
Väki Voimakas 14. Vantaa 
2001.289 s.

rikko ja ja  yksinäisiä lapsia. R äi
säsen tutkim assa V ihdissä ruo- 
tuvaivaiset asuivat yleisim m in 
omissa mökeissään. V ihti oli 
myös aktiiv inen vaivaistalo-asi
assa: kunta osti viisi tilaa ja  pe
rusti ison m aatilan  vaivaista
loksi.

Kuten tästäkin yhdestä 
artikkelista ilmenee, olivat 
1800 -1900-luvun murrosvaih- 
teen naisten asema ja  roolit suo
raan sidoksissa heidän yhteis
kunnalliseen ja  taloudelliseen 
asemaansa, asuinalueeseensa, 
aviolliseen statukseen ja  ikään. 
Tästä johtuen myös toimeen- 
tulem isen m uodot olivat m o
nenkirjavat alkaen koulu
tyttöjen lehdenjakelusta lois- 
m um m ojen lo itsuihin . Sääty- 
läisperheen naim aton nainen 
löysi paikkansa postista, nätti 
työläistyttö kauppapuodista, kä

Näkökulmia 
ammattiin 
oppimiseen - 
"traditioiden 
vartijoista hyviin 
tyyppeihin"

Teos on kym m enestä artikkelis
ta koostuva m onipuolinen kat
saus suomalaisen am m attikou
lutuksen kehittym iseen sekä 
am m atissa toim im iseen ja  oppi
miseen. A rtikkeleista muodos
tuu toisiaan täydentävä koko
naisuus sitä kautta, että k irjo it
tajat edustavat eri tieteenaloja - 
historia-, kasvatus- ja  yhteiskun
tatieteitä. Lukijalle ei kuiten
kaan kerrota, m iksi juu ri näm ä

sistään näppärä nainen liike
yrityksestä... ja  kun oma apu ei 
enää auttanut lam an ja  työttö
m yyden aikana, turva löytyi yh 
teiskunnasta. Vaikka kokoelm a 
näyttää hiem an satunnaisesti 
kootulta, n iin  kaiken kaikkiaan 
itse artikkelit antavat hyvän ku
van m uutam ista ehkä vähem 
m än tunnetuissa ammateissa 
toim ineista naisista. Tehtaalais- 
tyttöjen urakierronhan me jo 
tunnem m ekin aika hyvin  aiem 
m ista ulkom aisista ja  kotim aisis
ta tutkim uksista. Ja  kotiapulai
set ja  korkeakoulutetut naiset as
tuvat kuvaan hiem an m yöhem 
m in.

Maria Lähteenmäki
Akatemiatutkija 

Helsingin yliopisto

artikkelit on valittu. Esipuheen 
otsikoinnin, “traditioiden varti
jo ista hyviin tyyppeihin”, kautta 
m uodostuu joka tapauksessa ku
vaava h istoriallis-paradigm aatti- 
nen kehityskaari am m attiin  op
pim isesta Suomessa.

Teos kulkee temaattisesti 
kolm ella alueella. Ensimmäinen 
osio tarkastelee työn oppim ista 
työtä tekem ällä ja  työyhteisöön 
sosiaalistum ista. Kari Teräksen 
artikkeli tarjoaa jännittävän 
analyysin am m attitaidon ja  am 
m attikuntien traditioiden siirtä
misen keinoista am m attikunta
laitoksen lakkauttam isen ja  
m uodollisen am m attikoulutuk
sen yleistym isen välisenä ajan
jaksona 1900-luvun vaihteessa. 
Esityksen otsikko ”oppi oli va
rastettava” v iittaa yhteen niistä 
värikkäistä tavoista, jo illa  tu lok
kaat sosiaalistettiin am m atteih in 
ja  työyhteisöihin. O ppim ista voi 
luonnehtia hiljaisen tiedon vä-
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hittäiseksi ja  usein hyvinkin  tar
kasti säädellyksi siirroksi van
hem m ilta nuorem m ille. Tema
tiikka tarjoaisi m onia hedelm äl
lisiä tarttum apinto ja myös sosi
ologisille tutkim uksille. Täm än 
teeman toisessa artikkelissa Vei
jo Turpeinen tarkastelee nyky
ajan kokemusten valossa am m a
tilliseen peruskoulutukseen si
sältyvän työssä oppim isen lähtö
kohtia ja  taustalla olevaa konst
ruktiiv ista oppim iskäsitystä.

K irjan toinen osio, joka 
koostuu kuudesta artikkelista, 
käsittelee suomalaisen am m atti
koulutuksen kehittym istä eri
laisten intressien ristitulessa. 
Pauli Kettusen tarkastelun koh
teena on se, m illaisiin  tarpeisiin 
koulutuksen on eri aikoina ja  
yhteiskunnan eri osapuolten ta
holta katsottu olevan vastaus. 
A rtikkeli käsittelee am m atillisen 
koulutuksen ideologisia kon
teksteja erilaisten kysym ysten 
valossa. Lopputuloksena on 
m ielenkiinto inen kehityskaari 
teollistuvasta Suomesta nykyi
seen ”k ilpailukyky-yhteisö”-läh- 
töiseen diskurssiin. Täm än tee
m an muissa artikkeleissa A n
nukka Jauh iainen  tarkastelee 
toisen asteen koulutuksen (eri
tyisesti ns. jatkokoulujen) funk
tiosta käytyä keskustelua, M ervi 
K ääm inen tyttöjen am m atti-

Jussi-Pekka Alander: 
Punakaartien merkit, 
tunnukset ja varain- 
keräysmerkit. Omakus
tanne. Painopaikka: 
Gummerus Kirjapaino Oy, 
Jyväskylä 2001. 80 s.

koulutuksen sisällön ristiriito ja, 
Kirsti K lemelä maatalousväes
tön am m atillista koulutusta, 
Anne Laiho sairaanhoitajakou
lutuksen syntyä ja  sen kehitys- 
ristiriito ja Pohjoismaissa sekä 
Rainer Leskinen am m atillisen 
kurssito im innan sisältöä, suun
tautum ista ja  tavoitteita sotien 
jälkeisenä aikana.

Kolm antena teem ana on 
työssä osaam inen, joka kohdis
tuu toisin kuin edellinen jakso 
enemmän am m attikoulutuksen 
nykypäivän haasteisiin. Jaksossa 
ei tarkastella vain kapeasti am 
m atin ja  toim enkuvan hallitse
miseen liittyv iä  kysym yksiä vaan 
työssä osaam ista erilaisten sel
viytym isstrategioiden sum m ana 
työm arkkinoilla. A nja H eikki
sen ja Lea H enrikssonin artikke
li, joka on myös k irjan pisin (58 
sivua), käsittelee am m atillisen 
kasvun jatkuvuutta ja  katkoksia 
terveydenhoitoalan ja  teknisen 
alan työntekijö iden haastattelu
jen  sekä sairaanhoitajien eläm ä
kertojen kautta. K irjo ittajat tar
kastelevat suom alaista am m atti
kasvatusta peilaten sitä kansalli
siin ohjelm iin , jo iksi he erotta
vat teollisuus-, maatalous/pien
viljelijä- ja  hyvinvointi-Suom en 
projektit. N äiden kehitystä ana
lysoidaan kuusivaiheisena kehi
tyskaarena, joka ulottuu am-

Tutkimaton 
merkkien 
maailma

Jussi-Pekka A lander on k irjo it
tanut m erkkien keräilijö iden ja 
m uidenkin  asianharrastajien 
iloksi kirjan  vuo den l918  pu
naisten m erkeistä ja tunnuksis-

mattikasvatuksen pioneerivai
heesta 1800-luvun puolivälistä 
uusliberalistisen EU-Suomen ai
kaan. Teoksen päätösartikkelissa 
Päivi Korvajärvi luo näkökulm ia 
eri tutkim usaineistojen valossa 
työelämän vaatim usten m uu
tokseen teollisuudessa ja  palve
lualoilla. Korvajärvi tuo k iin 
nostavalla tavalla esiin sukupuo
len m erkityksen am m attitaito
jen m äärittäjänä samoin kuin 
sen, kuinka työntekijö iden oma
kohtaisista toim intatavoista on 
alkanut tu lla  yhä kiinteäm pi osa 
sitä, m ikä m ielletään am m atti
taidoksi. O saam inen ei varsin
kaan palveluvaltaisissa työtehtä
vissä ole enää vain toimenkuvan 
hallitsem ista vaan yhä enemmän 
myös hyvän tyypin  roolin 
om aksum ista (näyttelem istä?) ja  
itsensä m yym istä asiakkaalle.

Kaikki artikkelit ovat 
huolella k irjo itettu ja, teos on 
myös ulkoasultaan huoliteltu ja 
siitä löytyy ainakin  itselleni ko
ko joukko uusia ajatuksia. Jos 
jo tain  jä i kaipaam aan, n iin  lä
h innä kokoavaa yhteenvetoa 
loppuun ja  artikkelien valinta
prosessin vajotusta johdantoon.

Tuomo Alasoini
projektipäällikkö 

Kerava

ta. Kuvitettu luettelom uotoinen 
teos on askel alueelle, jo lta ei 
juuri löydy aiem pia ju lkaisu ja. 
N um ism atiikan, m ilitarian  ja 
kansatieteen tutk ijat ja  harrasta
ja t ovat enim m äkseen kiertäneet 
aiheen kaukaa.

Vuoden 1918 punaisten 
m erkkien tutkim us on jäänyt 
m arginaaliin  m onestakin syystä. 
M erkkejä on o llut vähän ja  ne 
ovat useinkin olleet vaatim atto
m ia pahvisia varainkeruum erk-
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kejä. Kuten Alander mainitsee, 
vuoden 1918  tapahtumiin on 
liittynyt poliittisia intohimoja ja 
ennakkoluuloja, jotka ovat estä
neet niin tutkimusta kuin keräi
lyäkin. Tutkimuksen puolella 
sodan punainen osapuoli pääsi 
pannasta vähitellen 1960-luvul- 
ta lähtien. Keräily yksityisen ih
misen harrasteena ei kenties ole 
kuulunut työväenjärjestöjen po
liittisen kulttuurin arvostamiin 
asioihin. Säilyneisiin merkkei
hin ei useimmiten ole liitetty 
tarpeeksi tietoja. Samoin van
himpien merkkien suunnitteli
jat ovat jääneet unholaan.

Alander korostaa teok
sensa esipuheessa, että luettelo ei 
ole tieteellinen tutkimus. Silti 
kirja antaa haasteita sekä tutki
joille että keräilijöille. Teoksessa 
esitellään lyhyesti keskeiset vuo
den 19 18  sodan jälkeen ja 
1920-luvulla toimineet punais
ten avustus- ja huoltotyöstä vas
tanneet toimikunnat sekä viime 
sotien jälkeen perustetut entis
ten punakaartilaisten järjestöt. 
Myös lähihistoriaan kuulunut 
Punavankimuistomerkkitoimi- 
kunta saa esittelyn. Yhteistä 
näille kaikille on ollut se, että ne 
ovat rahoittaneet toimintaansa 
myymällä merkkejä ja muuta 
“rekvisiittaa”.

Varainkeräysm erkkejä  
julkaisseiden järjestöjen esittelyt 
ovat tärkeitä, koska järjestöistä 
ei juurikaan ole julkaistua ai
neistoa. Niukatkin esittelyt toi
mivat johtolankana merkkien 
valmistuksen ja myynnin taus
talla oleviin tapahtumiin. Mer
kit ovat toimineet varainkeruun 
välineinä, mutta ennen kaikkea 
vuoden 19 18  tapahtumien 
muiston ylläpitäjinä. Kun sodan 
uhrien julkinen muistaminen ja 
sureminen on ollut enemmän 
tai vähemmän kiellettyä, ovat 
rintamerkit toimineet vastarin-
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nan välineinä. Alander ei käsit
tele merkkien symbolista merki
tystä tai järjestöjen asemaa po
liittisessa kentässä, mutta viittaa 
kylläkin “yhteiskunnallisten 
olojen paineeseen”, joka saattoi 
pakottaa jopa hävittämään 
merkkejä.

Järjestöjen esittelyissä 
olisi ehkä kannattanut noudat
taa ajallista järjestystä. Se olisi 
luultavasti palvellut myös merk
kien keräilijöiden tarpeita, sillä 
esittelyistä löytyy tietoja myös 
merkkien valmistusajankoh- 
dista.

Teoksen luettelo-osassa 
on kuvauksia merkeistä jaotel
tuna materiaalin mukaan. Rin
ta- ja neulamerkit, paperi-, pah
vi- ja kartonkimerkit, kangas- 
merkit ja pienoisliput ja muu ai
neisto on kuvailtu omissa lu
vuissaan. Ensimmäiset esitellyt 
merkit ovat jo vuodelta 1905. 
Maantieteellisestikin kuvaukset 
ulottuvat “rajojen yli”, sillä mu
kana on pari Neuvosto-Venäjäl
lä valmistettua punaupseerin 
merkkiä. Merkkien esittelyjär- 
jestys on ilmeisesti valittu taittoa 
silmällä pitäen. Tuloksena on ul
koasultaan yhtenäinen, mutta 
hieman epälooginen esitys.

Kirjan kuvituksessa ja 
kuvauksissa on käytetty varsi
naisten merkkien ohella myös 
muuta aiheeseen liittyvää aineis-

toa: punaisen kaartin maksu- 
kuponkeja, jäsenkortteja, käsi
varsinauhoja, vankileirikirje, va
lokuva hauta-alueesta, mitaleja, 
puhdetöitä jne. Nämäkin saatta
vat olla keräilyn kohteita. Yh
teistyö keräilijöiden ja arkistojen 
ja museoiden kesken on toivot
tavaa, että kaikki tärkeä aineisto 
saataisiin tutkimuksen piiriin.

Merkkejä koskeva tie
donhankinta on ongelmallista 
niin keräilijöille kuin museo- 
väellekin. Merkkeihin liittyvä 
muistitieto voi olla epäluotet
tavaa eikä järjestöjen asiakirjoi
hin ole merkitty merkkien tun
nistetietoja. Alanderin kirjassa 
tämä epävarmuus tulee esiin. 
Kokonaisuudessaan teos toimii 
hyvänä pohjana, jonka avulla 
merkkejä koskevia tietoja voi
daan ehkä vielä täsmentää. 
Alander vetoaakin lukijakun
taan ja merkkien keräilijöihin 
kentällä vielä olevien tietojen 
julkituomiseksi. Osaltaan vetoo
musta tukee se, että kirjassa on 
onnistuttu välttämään sodan 
nimeämisongelma. Lähde- ja 
kuvaluettelo johdattanee kiin
nostuneet keräilijät syvemmäl- 
lekin aiheen piiriin.

Pirjo Kaihovaara
tutkija, Kansan Arkisto
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Jukka Rantala: 
Kansakoulunopettajat ja 
kapina. Vuoden 1918 
punaisuussyytökset ja 
opettajan asema 
paikallisyhteisössä. SKS 
Historiallisia Tutkimuksia 
214, Helsinki 2002,194 s.

Punaiset 
opettajat

Mitä kauemmaksi menemme 
ajassa taaksepäin, sitä suurempi 
ennalta määritelty ja valvottu 
rooli opettajilla oli paikallisyh
teisöissään. Heillä oli erittäin vä
hän, jos ollenkaan, poliittista 
liikkumisvaraa. Viran saannin 
edellytyksenä oli paitsi moraali
nen niin myös poliittinen 
nuhteettomuus. Tätä pykälää 
valvoivat kansakouluntarkasta
jat ja kunnan luottamushenki
löt. Mutta mitä jos opettaja kui
tenkin poikkesi roolistaan isän
maan kohtalonhetkinä tai hä
nen ainakin väitettiin tehneen 
niin?

Jukka Rantala on otta
nut tehtäväkseen tutkia opettaji

en ammattikunnan historiaa 
sota-aikojen jälkeisessä Suomes
sa. Hän on selvittänyt ensin väi
töskirjassaan 1940-luvun lopun 
tilannetta ja tänä vuonna ilmes
tyneessä tutkimuksessa.

Kansakoulunopettajat ja 
kapina sitä, miten opettajakun
nan poliittiseen ja vakaumuksel
liseen toimintaan suhtauduttiin 
kriisiaikojen jälkeen.

Rantalan väitöskirja kä
sitteli opettajien poliittisia puh
distuksia, joita kommunistit 
vaativat toisen maailmansodan 
jälkeen (Rantala Jukka, Sopima
ton lasten kasvattajaksi! Opetta
jiin kohdistuneet poliittiset 
puhdistuspyrkimykset Suomes
sa 1944-1948 , SKS Helsinki 
1997, ks. esittely Työväen
tutkimus 1998). Kommunistit 
vaativat tuolloin koululaitoksen 
demokratisoimista ja puhdista
mista äärioikeistolaisista ja 
neuvostovihamielisistä opetta
jista. Kommunistien tavoite jäi 
kuitenkin pelkäksi pyrkimyk
seksi, sillä puhdistuksia ei todel
lisuudessa tapahtunut. Rantala 
dokumentoi tutkimuksessaan 
"valkoisuussyytöksiä” ja ilmian
toja, jotka eivät johtaneet mi
hinkään. Rantala toteaa itse 
tutkineensa epätapausta.

Kansakoulunopettajat ja 
kapina -tutkimuksessa valai
staan sitä, miten sodan voittaja- 
osapuoli suhtautui työväestön 
pyrkimyksiä sympatisoiviin 
opettajiin. Tämä tutkimuskoh
de ei ole epätapaus, vaan puh
distuspyrkimykset toteutettiin. 
Kansalaissodan aikana teloitet
tiin seitsemän kansakoulun
opettajaa punaisina ja yksi ta
pettiin myöhemmin. Jäin alku
sivujen jälkeen pohtimaan sitä, 
että miksi tutkimuskysymys ei 
sisällä myös punaisen terrorin 
uhreiksi joutuneita opettajia? 
Heitä oli kaikkiaan 18 eli yli

kaksi kertaa enemmän kuin val
koisen terrorin uhreja. Toivotta
vasti tiedossa on vielä uutta tut
kimusta aiheesta, tai sitten tekijä 
jätti aiheen lähdepulan takia 
sotasurmaprojektin tehtäväksi. 
Rantalan väitöskirja samoin 
kuin kapina-kirja tukeutuu vah
vasti kouluhallituksen arkistoi
hin.

Kansalaissodan jälkeen 
opettajiin kohdistuneet "punai
suussyytökset” johtivat tuomioi
hin. Liki sata opettajaa istui tuo
mittavana, joista moni joutui 
vuosiksi vankilaan, 32 opettajaa 
erotettiin ja 34 painostettiin 
eroamaan virastaan. Punaisiksi 
syytetyistä vain kymmenen sel- 
visi ilman nuhteita.

Rantala osoitti väitöskir
jassaan, että oikeistolaismielisiä, 
AKS:n tai IKL:n toiminnassa 
mukana olleita opettajia ei irti
sanottu toisen maailmansodan 
jälkeen. Heitä kyllä ilmiannet
tiin ja syytettiin, mutta syytös
ten takana saattoi olla henkilö
kohtaista kaunaa tai muuten 
halu päästä eroon epäsopivasta 
opettajasta. Rantala on doku
mentoinut samanlaisia tapauk
sia myös kansalaissotaa käsitte
levässä tutkimuksessaan. Yhteis
kunnallinen tilanne antoi mo
lemmissa tapauksissa paikallis
yhteisölle mahdollisuuden yrit
tää päästä jollakin tekosyyllä 
eroon epäsuosiossa olevista 
opettajista.

Suomessa oli vuonna 
1918  noin kuusi tuhatta opetta
jaa. Opettajien vainot eivät ol
leet kovin laaja yhteiskunnalli
nen ilmiö edes kansalaissodan 
jälkeen, yksilötasolla ne kosket
tivat noin sadan ihmisen elä
mää. Ilmiannon tekoon saattoi 
riittää opettajan kuuluminen 
työväenyhdistykseen, vähem
män innostunut uskonnon 
opettaminen tai nuiva suhtautu
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minen suojeluskunta-aattee
seen. Kansalaissodan jälkeen 
suurin osa tuomituista opettajis
ta palasi 1920-luvun kuluessa, 
pienen välivaiheen tai muuta
man välivuoden jälkeen, vir
koihinsa. Hulda Salmen tapaus
ta Rantala käsittelee perusteelli
sesti, sillä hänen tuomiossaan oli 
raskauttavaa se, että hän toimi 
sosialidemokraattisena kansan
edustajana ja oli punaisen kou
luhallituksen, kouluneuvoston, 
jäsen. Hän pääsi palaamaan 
koulutoimeensa vasta viiden 
vuoden kuluttua. Kunnan luot- 
tamusmiehistä, jotka olivat teh
neet tai tekaisseet perättömiäkin 
syytöskirjeitä kouluhallitukselle,

Kallis toveri Stalin! 
Komintern ja Suomi. 
Toimittaneet Natalia 
Lebedeva, Kimmo Rentola 
ja Tauno Saarela. Edita, 
Helsinki.2002. 522 s.

pääsi useimmissa tapauksissa 
eroon sillä, että vaihtoi paikka
kuntaa. Näin opettaja pääsi 
aloittamaan uuden elämän ja 
työuran eikä menneisyys häirin
nyt sen enempää. Opettajien va
rovaisuus avointa poliittista toi
mintaa kohtaan mitä ilmeisim
min lisääntyi. Jos avoimesti työ- 
väenhenkisiä opettajia oli ennen 
kansalaissotaa marginaalisen vä
hän, heidän määränsä supistui 
nyt lähes nollaan.

On ilahduttavaa, että 
vuoden 1918  tutkimus on Jukka 
Rantalan tutkimusotteen myötä 
löytänyt uuden vaiheen ja luul
tavasti myös uuden vaihteen: 
saamme tarkasti dokumentoitua
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Olimme joukko 
ueras \aan

Eila Lahti-Argutina. 
Olimme joukko vieras 
vaan. Venäjänsuomalaiset 
vainonuhrit 
Neuvostoliitossa 1930- 
luvun alusta 1950-luvun 
alkuun.
Siirtolaisuusinstituutti, 
Vammala 2001. 651 s.

uutta tietoa siitä, miten yksi am
mattikunta koki vuoden 1918  ja 
sen jälkeiset tapahtumat. Ranta
la rakentaa tutkimuksensa hen
kilökuvien varaan. Mieluusti 
olisin lukenut lisää opettaja Y.K. 
Laineen elämästä, mutta tämä 
henkilökuva jää hyvin lyhyeksi. 
Kaiken kaikkiaan Jukka Ranta
lan piirtämät elämäkerrat ku
vaavat elävästi opettajien työs- 
kentelyoloja sekä heidän ja pai
kallisen yhteisön välisiä suhteita 
ja jännitteitä.

Marjaliisa Hentilä
tutkija, Työväen Arkisto

Suomalaiset 
stalinismin 
myllyssä

Kall is toveri Stalin! -doku
menttikokoelman aineisto on 
peräisin Kominternin Mosko
vassa sijaitsevasta arkistosta
(RGASPI, entinen RTsHIDNI). 
Dokumentit kattavat ajanjakson 
Kommunistisen internationaa
lin perustamisesta maaliskuussa 
19 19  vuoteen 1944. Komintern 
tosin lakkautettiin jo 1943 Stali
nin ulkopolitiikkaa häiritsevänä 
tekijänä, mutta osa järjestön toi
minnoista ja henkilökunnasta 
siirrettiin suoraan NKP:n kes
kuskomitean erikoisosastojen 
alaisuuteen.

Tauno Saarelan ja Kim
mo Rentolan artikkelit taustoit
tavat kirjan dokumentit tarpeel
lisella tavalla. Kiitoksen ansait
sevat myös kirjan henkilö- ja 
muut luettelot. Näin tulee esi
tellyksi myös muutama vähem
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män tunnettu Kominternissä 
elämäntyönsä tehnyt suomalai
nen, kuten Mauno Heimo ja 
Niilo Virtanen.

Eila Lahti-Argutina puo
lestaan on saattanut päätökseen 
useamman vuoden aikana ke
räämänsä matrikkelin noin 
8000 suomalaisen kohtaloista 
Stalinin vainoissa. Tiedot on ke
rätty peräti 40  Venäjän eri paik
kakunnalta. Lahti-Argutinan 
työn alkuna oli Karjalan salaisen 
poliisin KGB:n arkistosta saatu 
luettelo vuosina 1989-1990  
rehabilitoiduista 3487  ihmises
tä. Matrikkelin kokoaminen on 
vaatinut valtavasti työtä ja se on 
korvaamaton apu mm. niille, 
jotka kaipaavat tietoa kadonnei
den omaistensa ja sukulaistensa 
kohtaloista.

Kallis toveri Stalin! -ko
koelma vahvistaa sen, mikä on 
käynyt ilmi Saarelan ja Rento
lan jo aiemmin julkaisemista 
teoksista. Tiiviistä neuvostosi- 
teistään huolimatta suomalai
nen kommunismi ei sittenkään 
ole niin yksiselitteisesti ollut 
Moskovan johtamaa kuin on us
kottu. On myös mahdollista 
erottaa useita "kommunismeja”. 
Niistä voidaan nimetä Komin- 
tern ja sen eri suuntaukset, 
SKP:n ja NKP:n puoluejohdot 
ryhmäkuntineen samoin kuin 
Suomessa syntynyt heterogeeni
nen kommunistinen ja vasem
mistolainen, Saarelan suomalai
seksi kommunismiksi nimeämä, 
liike.

Kommunismien eroja 
voidaan selittää erilaisilla toi
mintaolosuhteilla ja traditioilla, 
toimijoiden erilaisilla organisa
torisilla tehtävillä ja intresseillä 
sekä toisistaan poikkeavilla aat
teellisilla ja poliittisilla lähtö
kohdilla.

Moskovassa hotelli Lu
xissa asuneet ja Kominternissä

työskennelleet emigranttikom- 
munistit katsoivat asioita usein 
eri perspektiivistä kuin Suomes
sa toimineet. Tästä on esimerk
kinä mm. vuoden 1927 kiista 
Suomen ammattiyhdistysliik
keen (SAJ) kansainvälisestä 
suuntautumisesta. Kommunis
tien sisäinen erimielisyys johtui 
siitä, että osa oli valmis liitty
mään sosiaalidemokraattien 
johtamaan Amsterdamin inter
nationaaliin, kun taas Otto Ville 
Kuusisen toimesta Kominternis
sä otettu kielteinen kanta perus
tui pelkoon, että liittyminen jät
täisi internationaalin ulkopuo
lella olleet Neuvostoliiton am
mattiliitot kansainväliseen eris
tykseen.

Kominternin ei ollut 
kuitenkaan mahdollista ohjailla 
kovin aktiivisesti ja konkreetti
sesti Suomessa tapahtuvaa toi
mintaa. Eivät siihen kyenneet 
myöskään SKP:n omat rajan ta
kaa toimineet johtoelimet. Suo
meen lähetetyt ohjeet myöhäs
tyivät usein, niitä ei aina nouda
tettu tilanteeseen soveltumat
tomina ja muutenkin yhteydet 
katkeilivat. Suomalaiset hoitivat 
myös Moskovassa melko itsenäi
sesti tonttinsa koko 1920-lu- 
vun. Rentola mainitsee yhden 
Stalinin omin käsin kirjoitta
man puolen liuskan ohjeen 
SKP:n poliittisen linjan korjaa
miseksi elokuulta 1923. SKP:n 
liikkumatilan kaventuminen al
koi Lapuanliikkeen noususta, 
mutta vasta Stalinin terrori su
pisti sen lähes olemattomiin.

Stalinin ja hänen esikun
tansa näkökulma Kominternin 
ja sen suomalaisen jäsenpuo- 
lueen asioihin oli kuitenkin toi
nen kuin se, miltä asiat SKP:ssa 
näyttivät Suomesta tai Edvard 
Gyllingin Karjalasta saatujen ra
porttien valossa. Niinpä Kuusi
sen vuonna 1943 laatima rau

hanaloite meni roskakoriin
suurvaltapolitiikan logiikan sa
nelemana. Karmaisevin esi
merkki Kremlin liikkeelle pane
mista prosesseista on tietenkin 
miljoonia uhreja vaatinut terro
ri. SKP:n entinen työntekijä
Helmi Heikkilä vertasi tilannet
ta Petroskoista heinäkuussa 
1938 Moskovaan lähettämäs
sään kirjeessä lapualaisvainoihin 
Suomessa: "Muistuu elävästi
mieleen vuosi 1930 Suomessa 
tuhopolttojen aikana Rovanie
mellä ja muilla paikkakunnilla, 
kun fasismi nousi ja alkoivat 
kauheat työläisten vainot. En 
ymmärrä, miksi tämä tapahtuu 
meidän sosialistisessa isänmaas
samme. Ei ole ajateltavissa, että 
fasistien ja vakoilijoiden toimin
ta ylettyisi tähän saakka, ennen 
kuin se paljastettaisiin.”

Jälkeenpäin on helppo 
nähdä, mihin tapahtumat johti
vat. Terrorin oloissa sankarit 
ovat vähissä ja hengissä selviyty
minen nousee useimmiten pääl
limmäiseksi. SKP:n johdosta 
”rahjalaisena” jo 1925 erotettu 
Leo Laukki pyysi 1937 turhaan 
useaan kertaan O.V. Kuusiselta 
todistusta poliittisesta luotetta
vuudestaan puolueen puhdis- 
tuskomissiota varten. Laukki va
kuutti Kuusiselle puolueuskolli
suuttaan ja ilmoitti pitävänsä 
ensimmäisenä tehtävänään "an
taa Rahjasta Suomen byrolle 
kaikki mitä minulla on tietoa... 
Haluan auttaa puoluetta, jos 
katsotte tarpeelliseksi, perin
pohjin murskaamaan rahjalais- 
legioonan.” Kaikkia epäiltiin, 
jokainen yritti olla antamatta ai
hetta syytöksiin ja syytetyt pan
tiin syyttämään toisiansa.

On vaikea löytää sisäl
lissotia, jollaisena myös Stalinin 
ajan terroria voidaan pitää, joi
hin joutuneet ihmiset eivät olisi, 
elleivät muuten niin ainakin vai
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kenemalla hyväksymällä, osalli
sia tapahtuneeseen. Tästä on 
monesti syytetty myös Otto Vil
le Kuusista. Melkein koko 
SKP:n kuusislainen johto oli 
vangittu tammikuun 1938 lo
pussa ja puoluetta odotti lak
kauttaminen Puolan kommu
nistipuolueen tavoin. Myös 
Kuusisen poika (1937) ja muita 
sukulaisia oli vangittu. Kuusi
nen otti Rentolan mukaan kui
tenkin tammikuussa 1938 ris
kin ja kirjoitti NKVD:n johta
jalle Nikolai Jezoville kirjeen, 
jossa huomautettiin, että pidäte
tyt saattoivat olla myös syyttö
miä, että heitä saatettiin syyttää 
väärin perustein, joita heidän 
kuulustelijansa eivät välttämättä 
tunteneet.

Kallis toveri Stalin! -kirja 
antaa vain kalpean aavistuksen 
terrorista. Eila Lahti-Argutinan 
matrikkeli taas listaa lakonisella 
tavalla yli 8000  ihmisen tuomi
on ja kuolinajan. Terrorin käsit
telyn puuttuminen Kominter
nin ja SKP:n asiakirjoista johtuu 
varmasti ainakin osaltaan siitä, 
että asia oli tabu, sitä ei yksin
kertaisesti voinut pelkästään 
oman turvallisuuden vuoksi kä
sitellä virallisessa kirjeenvaih
dossa. Muutamat kirjaan mu
kaan otetut SKP:n jäsenten

Moskovaan lähettämät hätä- 
huutokirjeet ovat kuitenkin ku
vaavia. SKP:n pitkäaikaisen 
työntekijän Aleksi Hirvelän ker
tomus kuulustelujen aikana ta
pahtuneesta kidutuksesta on 
omaa luokkaansa. Kuulustelta
vien kidutus otettiin yleisesti 
käyttöön NKVD:n ohjeella 
1937. Hirvelä kesti neljän mie
hen rautaketjuin ja pampuin ta
pahtunutta hakkaamistaan 10 
tuntia ja suostui antamaan vai
keasti loukkaantuneena valheel
lisen tunnustuksen "vain sillä 
ehdolla ettei murhata ja uskossa 
että pääsen oikeuteen, jossa saan 
tuoda esille totuuden”. Totuus ei 
tullut esiin, vaan Hirvelä tuo
mittiin pakkotyöleirille Kauko- 
Itään.

Tuomitut eivät usein us
koneet tai käsittäneet, että niin 
suurta vääryyttä voisi tapahtua. 
Tästä kertoo myös hakkaami- 
sensa jälkeen monta kuukautta 
sairaalassa maanneen Hirvosen 
usko siihen, että vääryys tulee 
lopulta korjatuksi, kun vain to
tuus saadaan “tovereiden ja lail
listen neuvostoviranomaisten 
tietoon”. Toisaalta, niin kuin 
Sheila Fitzpatrick ja monet 
muut ovat viime vuosien tutki
muksissaan todenneet, stalinis
tinen systeemi nautti myös kan

Service Robert: Lenin. 
WSOY, Juva 2001.

Brittiläinen 
Lenin-kuva

Oxfordilainen professori Robert 
Service on kirjoittanut yli kuusi- 
sataasivuisen elämäkerran Leni
nistä. Se lienee parasta mitä ai

san aitoa tukea. Kansan enem
mistö ei joutunut leireihin ja 
vankiloihin.

Kysymykseen, miksi ter
rori puhkesi ja sai mittasuhteet, 
joita ei mitenkään voida perus
tella järjestelmän tai vallanpitä
jien aseman turvaamisella, ei ole 
löytynyt yhtä vastausta. Venäläi
seen poliittiseen traditioon on 
aina kuulunut usko "hyvään 
tsaariin”, jolle kansa kertoo to
tuuden ja johon se vetoaa sille 
vääryyttä tekeviä vastaan. Kom
munistisen puolueen johdon 
auktoriteetti ja erehtymättö
myys olivat taas yksi puolueiden 
1930-luvulla tapahtuneen ”bol- 
shevisoinnin” peruspiirteitä. 
Tällaiseen poliittiseen ilmastoon 
sopivat hyvin terrorin jälkeen 
syötetyt selitykset siitä, että Sta
lin ja puoluejohto eivät tienneet 
tapahtuneesta, vaan syy oli vi
hollisten soluttaman NKVD:n 
ja puoluekoneiston pikku- 
Stalinien.

Markku Kangaspuro
tutkijatohtori 

Helsingin yliopisto

heesta toistaiseksi on saatavissa. 
Tämän sanottuani onkin mo
raalisesti oikeutettua puuttua 
kirjan heikkouksiin. On ikävää, 
että teosta sävyttää kirjoittajan 
turhan voimakas asenteellisuus. 
Service pitää Leniniä kieroon 
kasvaneena luonteena, joka 
nautti "veriteoista”. Tämä ei 
pidä paikkaansa, vaikka Service 
pyrkiikin keräämään tuekseen 
ennakkonäkemystään tukevia 
"dokumentteja”. Brittiprofesso- 
rilta olisi odottanut viileämmän

LENIN
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objektiivista lähestymistapaa. 
Vahinko on myös se, että kirja 
vilisee pienempiä asiavirheitä ja 
väärinkäsityksiä, vaikka suo
menkielisen version kustantajan 
toimittaja onkin uurastanut kii
tettävästi pahimpien kömmäh
dysten oikomiseksi.

Service on selvästikin 
viehättynyt liikaa Neuvostolii
ton romahduksen jälkeen sikä
läisistä arkistoista löytyneisiin 
aiemmin julkisuudelta piilossa 
olleisiin Lenin-dokumentteihin. 
Niiden tarkempi analysointi 
kyllä osoittaa, että ne ovat enim
mäkseen vähäpätöisiä ja vähem
män merkittäviä kuin Service 
antaa kirjassaan ymmärtää. Voin 
tämän todeta puhtain sydämin, 
koska minulla on myös ollut 
mahdollisuus Moskovan arkis
toissa niihin tutustua. Mielen
kiintoisia ne toki ovat, mutta 
niin pitkälle meneviä johtopää
töksiä kuin niistä innostunut 
brittitutkija vetää ei niistä voi 
tehdä joutumatta sivuraiteille.

Service vääntää pikku 
Vladimirin lapsuuden koltto- 
sista kertovien muistelmapät- 
kien perusteella Leninin koko 
psyyken kieroon kasvaneeksi. 
"Hänen luonteessaan oli aina 
jotain pahanilkistä.” Kirjassa 
painottuu Leninin lapsuus ja 
nuoruus suhteettomasti ja mie
lenkiintoisempi sekä yleiseltä 
merkitykseltään tärkeämpi elä
män loppukausi jää vähemmälle 
analyysille. Se on vahinko. Tar
kempi tutkimustyö olisi voinut 
välttää muun muassa seuraavan
kaltaiselta virhepäätelmältä: 
“Todistusaineisto ei minun mie
lestäni tue myöskään Moshe Le
winin ja Stephen Cohenin käsi
tystä, että Lenin hieman ennen 
kuolemaansa pyrki reformoi
maan kommunismia ja elimi
noimaan sen kytkennät dikta
tuuriin, luokkasotaan ja terro

riin.” Lenin nimenomaisesti 
joutui miettimään koko sosialis
min ideaa ja olemusta uusiksi 
sotakommunismin kokemusten 
ja Stalinin toimintatavan perus
teella.

Paikoin Service äityy ko
vasti lennokkaisiin luonnehdin
toihin: ”Lenin oli kävelevä aika
pommi. Intellektuaaliset vaikut
teet ajoivat häntä vallankumo
ukseen, mutta sisäinen raivo 
lietsoi prosessia. Tuhoamisen in
tohimo eli hänessä väkeväm- 
pänä kuin rakkaus proletariaat
tia kohtaan.”

"Hänen raivonpuuskan
sa olivat puolueessa legendaari
sia ennen vuotta 1917 , ja hie
man ennen hänen kuolemaansa 
ne kävivät niin ankariksi, että 
hänen henkistä tasapainoaan ja 
jopa mielenterveyttään alettiin 
vakavasti epäillä. Yleensä hän 
kuitenkin pystyi pitämään itsen
sä kurissa ja kanavoimaan vi
hansa kontrolloituun aggressi
oon.” Tämäntyyppisillä har
haanjohtavilla yleistyksillä luo
daan luonnollisesti lukijalle 
mielikuvaa päähenkilön persoo
nallisuudesta.

Hän eli ja kuoli leninis- 
tinä, toteaa Service. Koko ”leni- 
nisti” -termi on kiistanalainen. 
Lenin ei nimittäin ollut ”leni- 
nisti” termin stalinilaisessa mie
lessä. Marxismi-leninismi poliit
tisena uskonkappaleena luotiin 
vasta Leninin kuoltua ja etenkin 
Stalinin saatua vallan haltuunsa. 
Tämän takia on harhaanjohta
vaa puhua Leninistä elinikäisenä 
"leninistinä”. Marxismi-leninis
min nimissä Leninin kontolle 
laitetaan sellaista mikä sinne ei 
kuuluisikaan. Vasta kuoltuaan 
hänestä tehtiin "leninisti”. "Po
liittisilta peruskäsityksiltään hän 
ei ollut mikään kameleontti”, 
pitää kyllä paikkansa.

Service toteaa, että Le

nin loi Tshekan, valtiollisen po
liisin. Tässä Leninille annetaan 
jälleen turhan suuri kunnia, 
koska salainen valtiollinen polii
si oli Venäjällä pitkän historialli
sen kehityksen tulosta. Itse asias
sa jo Iivana Julma perusti orga
nisaation, josta se kehittyi. On 
tietysti totta, että Lenin otti 
käyttöönsä tuon koneiston uu
delleen organisoimalla ja nimeä- 
mällä sen Tshekaksi eli Poik- 
keustilakomissioksi. Sen oli tar
koitus toimia vain tilapäisesti 
ylimenokauden. Näin ei valitet
tavasti kylläkään tapahtunut. 
KGB on ollut jatkuvasti taka
piruna Venäjän politiikassa. Tie
dämme, kuinka merkittävä rooli 
nykyiselläkin salaisella poliisilla 
FSBdlä on venäläisessä yhteis
kunnassa. Ei siihen Leniniä tar
vita.

” Lenin oikeutti dikta
tuurin ja terrorin”, brittiprofes- 
sori ykskantaan toteaa. Lenin 
näyttää myös tunteneen suoras
taan mielihyvää vaatiessaan ter
roria, Service väittää lähteenään 
vähintäänkin epäluotettava ve
näläinen insinööri Latyshev. Ky
symys terrorista oli Leninille 
huomattavasti monimutkaisem
pi. Hän totesi myöhemmin, että 
poikkeustoimenpiteissä mentiin 
liian pitkälle; mentiin pitem
mälle kuin olisi pitänyt. Mutta 
hän ei valitettavasti voinut sitä 
estää, koska häntä oli ammuttu 
ja hän makasi tajuttomana 
kuolemankielissä, kun "punai
nen terrori” aloitettiin.

Service on pannut mer
kille Leninin suomalais-ugrilai- 
sen sukutaustan. Mordvalaiset 
tosin eivät olleet suinkaan mus
limeja. ”Lenin oli vanhempiensa 
lapsi” - ei ole puolestaan mikään 
erityisen terävä huomio.

Lenin kirjoitti Sveitsistä 
kotiväelleen korkeasta hinta
tasosta. Tästä Service vetää joh
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topäätöksen, että tämä oli tyy
pillinen reaktio miehelle, joka 
poliittisista mielipiteistään riip
pumatta halusi pitää työnteki
jöiden palkat minimissä. Johto
päätös on pahansuopaista soo
paa, sillä Lenin kirjoittaa ilman 
sen kummempia valituksia pel
kästään Sveitsin korkeasta hin
tatasosta eikä mitenkään ilmaise 
että palkat olisivat liian korkeita.

Selvästi ylilyövä väite on 
myös, että Leninin mielestä 
marxistien pitää aina ajaa luok
kataistelun ja väkivaltaisen vai-

R E N V A L L
i n k  I i I n i <>

'Blairism' - A Beacon for 
Europe? Edited by Keijo 
Rahkonen & Tapani Lausti. 
Renvall Institute 
Publications 11 (2001). 
University of Helsinki.

lankumouksen asiaa. Lenin ei 
kyseisessä kohdassa kirjoitus
taan esitä mitään niin älytöntä 
kuin että marxistien pitäisi aina 
ajaa väkivaltaisen vallankumo
uksen asiaa. Lenin oli marxilai
sen luokkataistelukäsityksen 
kannattaja, mutta ei suinkaan 
typistänyt sitä vain väkivaltaan. 
Hänen mielestään rauhanomai
nen tie sosialismiin oli suotava 
aina kun se suinkin oli mahdol
linen.

Arto Häilä on saanut 
tunnustusta teoksen suomenta-

Blairismin 
majakka 
maailman 
merillä

Oli kulunut vain vuosi Tony 
Blairin maanvyöryvaalivoitosta, 
kun keväällä 1998 Suomen 
Lontoon -instituuttiin kokoon
nuttiin pohtimaan blairismin 
ideaa. Instituutin, London 
School o f Economicsin ja New 
Statesman -lehden järjestämässä 
tapaamisessa haettiin erityisesti 
vastausta kysymykseen, mitä 
Blairin tarkoittamalla kolman
nen tien politiikalla olisi tarjota 
manner-Euroopalle ja pohjois
maiselle hyvinvointivaltiolle.

Paikalla oli niin britti
läisiä kuin pohjoismaalaisia po
litiikan tutkijoita ja toimittajia 
sekä mm. SDP:n kansanedus- 
tajaryhmän silloinen puheen
johtaja Erkki Tuomioja. Semi
naarin anti koottiin Renvall-ins- 
tituutin toimesta viime vuonna 
kirjaksi, joka käsittelee blairis- 
mia kolmen pääpuhujan luento
jen ja niihin liitetyn kommentti-

misesta. Lähinnä oikolukuohjel
mien kontolle voidaan lukea sel
laiset pienet virheet kuin että 
Lev Tolstoi tunnetaan suomeksi 
paremmin Leona, Kasanvalitus- 
ministeriöllä tarkoitetaan Kan- 
sanvalistusministeriötä, Jurjevin 
yliopisto tunnetaan Suomessa 
Tarton yliopistona jne.

Aimo Minkkinen
Lenin-museon johtaja, 

Tampere

ja keskusteluosuuden kautta.
Maailma on yllättävällä 

tavalla muuttunut niinä neljänä 
vuotena, mitä tästä seminaarista 
on kulunut. Kukaan tuskin enää 
edes mainitsee nimeltä Blairin 
kolmannen tien politiikkaa, ja 
sen yksi arkkitehti, myös insti
tuutin seminaariin osallistunut 
London School o f Economicsin 
johtaja Anthony Giddens, on 
ottanut aiheeseen etäisyyttä.

Blairia on kritisoitu niin 
mediamanipuloinnista kuin “ei
lispäivän konservatiivisuudesta, 
johon on lisätty hymy ja pop- 
imago”, joksi ruotsalainen pro
fessori Göran Therborn blairis- 
mia kirjassa kutsuu. Kolmannen 
tien lupaamat sosiaaliset uudis
tukset Britanniassa ovat edelleen 
pahasti kesken. Tilannetta ei tee 
paremmaksi se, että Tony Blair 
keskittyy nykyään mieluummin 
Bushin rinnalla Winston 
Churchillmaisen valtiomiesroo
linsa korostamiseen kansainväli
sen terrorismin vastaisessa tais
telussa kuin esimerkiksi valtiolli
sen terveydenhuoltojärjestel
män ongelmien korjaamiseen. 
Koska konservatiivien rivit ovat 
Britanniassa Thatcherin jäljiltä 
pahasti sekaisin, ei Blairille ole 
kuitenkaan näkyvissä vakavaa
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poliittista haastajaa. Näillä nä
kymin onkin todennäköistä, 
että hän tekee yhtä pitkän uran 
pääministerinä kuin Margaret 
Thatcher.

“A  Beacon for Europe” - 
teosta lukiessa nousee jatkuvasti 
mieleen, mitä politiikan teko 
itse asiassa nykyään on (jos 
unohdamme hetkeksi talouden 
lainalaisuudet). Mediastrategi- 
oiden luomista, valtiomiesuran 
rakentamista, keskitien äänestä
jien kosiskelua vai sosiaalisten 
ongelmien ratkaisua?

Moni kirjan kirjoittajista 
kiinnittää alati huomiota siihen, 
miten “hämärää” blairismin so
siaalipoliittinen ajatuksenkulku 
on. Missä mielessä Britannian 
kaltainen valtio, joka ei ole lä
helläkään pohjoismaista hyvin
vointimallia, on kuitenkin val
mis luomaan tälle mallille uu
den aihion?

Tätä taustaa vasten Erk
ki Tuomiojan artikkeli “Blairism

Erkki Vettenniemi: 
Surviving the Soviet Meat 
Grinder, Kikimora 
publications, Saarijärvi 
2001.263 s.

- Europes Shining Beacon or a 
Low-watt Glow?” sekä ranska
laisen sosiologian professori 
Loic Wacquanun “Blairism: 
Trojan Horse o f Americanisa- 
tion?” nousevat kirjassa erityi
sesti esiin. Tuomioja tuo artikke
lissaan esiin ne perustavanlaa
tuiset erot, jotka koskevat 
USA:n ja Britannian tyyppisten 
läntisten maiden suhdetta poh
joismaisiin hyvinvointivaltioi
hin. Wacquant taas pohtii sitä, 
kuinka paljon blairilainen kol
mas tie on ennemminkin velkaa 
Bill Clintonin poliittiselle perin
nölle kuin eurooppalaiselle 
sosiaalidemokratialle tai thatch
erismille. Ehkä juuri tämäntyyp
pinen keskustalais-vasemmisto- 
lainen ideologia on tehnyt myös 
Britannian konservatiiveista 
eräänlaisen “tarpeettoman puo
lueen”.

Blairin “erikoissuhde” 
USA: hän ratkaisee osaltaan 
myös blairismin suhteen eu

rooppalaiseen hyvinvointivalti
oon. Turhan usein blairismia kä
sittelevissä artikkeleissa mieleen 
hiipii ajatus, jonka mukaan sosi
aaliset kysymykset ovat anglo
amerikkalaisessa poliittisessa 
ajattelussa vain kirsikoita kakus
sa. Tämä tarkoittaa sitä, että 
blairismi on ehkä sittenkin lä
hempänä “clintonismia” tai 
“bushismia” kuin eurooppalais
ta vasemmistoa, koska sitä mää
rittelee anglokeskeinen käsitys 
historiasta. Britanniaa ja USA:ta 
ohjaa eteenpäin myös pragma
tistinen kohtalonyhteys, jossa 
valtionpäämiehellä on oltava jo
kin “elämää suurempi” rooli tai 
tehtävä. Hyvinvointivaltion uu
distaminen ei ole välttämättä 
nykyisessä maailmantilanteessa 
tarpeeksi inspiroiva aihe tähän.

Kari Kallioniemi
FT, tutkija, Turun yliopisto

Ääniä Gulagista

Tampereen ja Lontoon yliopis
tossa opiskelleen Erkki Vetten
niemen väitöskirjassa käsitellään 
Neuvostoliiton vankileireiltä 
selvinneiden suomalaisten kir
joittamia muistelmia. Näitä 
muistelmia, selviytyjien tarinoi
ta, tarkastellaan todistuskap
paleina ja todistajanlausuntoina 
neuvostokommunismin luon
teesta. Aihe on ilman muuta tär
keä ja, kuten tekijä toteaa, jää
nyt Suomessa aiemmin käsitte
lemättä huolimatta tarjolla ol
leesta materiaalista, paljolti kyl
män sodan aikaisen Neuvosto
liitto-suhteen takia.

Teoksen pääansioihin 
kuuluu Neuvostoliiton kommu

nistisen järjestelmän sortoko- 
neiston selkeä kuvaus. Lähtö
kohtana on tarkastella muistel
mien tarjoamaa kuvaa neuvos
tojärjestelmästä ja suhteuttaa se 
suomalais-neuvostoliittolaisten 
suhteiden vaihtelevaan hori
sonttiin. Käsitellyn 33 teoksen 
kattaman ajanjakson, 1920-lu- 
vulta 1990-luvulle, Vettenniemi 
on perustellusti jakanut kol
meen pääjaksoon: sotien väli
seen, sodanjälkeiseen ja Neuvos
toliitossa vuonna 1989 alkanut
ta avointa menneisyyskeskuste- 
lua seuranneeseen kauteen. Toi
sen jakson sisään sijoittuu myös 
kiinnostava käänne 1950-luvun  
puolivälissä, jolloin Suomen 
sekä sisäpoliittisen kamppailun 
että vahvistuneen ulkopoliitti
sen aseman seurauksena kriitti
nen suhtautuminen Neuvosto
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liittoon julkisuudessa voimistui, 
ja tässä yhteydessä myös vanki- 
leirimuistelmien julkaisu suurin 
painoksin kasvoi.

Vettenniemen käsittele
mien teosten pohjalta ei jää mi
tään epäselvyyttä siitä, että ny
kytietämyksen valossa pätevää 
tietoa Neuvostoliiton sortoko- 
neiston toiminnasta joukkopi- 
dätyksineen ja -teloituksineen 
sekä vankileireineen oli saatavil
la Suomessa jo pian neuvosto
järjestelmän syntymisen jälkeen. 
Tässä mielessä havainnollisina 
kuvauksina nousevat 1920-lu- 
vulta esiin mm. sosiaalidemo
kraattisen lehtimiehen Heikki 
Välisalmen ja liikemies Boris 
Cederholmin vankileirikoke- 
mukset. Jossain määrin laajem
min rangaistusjärjestelmän ul
kopuolista neuvostoyhteiskun
taa kuvaavina esimerkkeinä 
esiin nousevat 1950-luvulta Ai
no Kuusisen ja 1970-luvulta 
Taisto Huuskosen teokset. Kyl
män sodan päättymisen jälkeen 
avoimempi poliittinen ilmapiiri 
1990-luvulla mahdollisti vielä
kin kattavammin Neuvostolii
ton yhteiskunnallisen ja poliitti
sen järjestelmän luoman kon
tekstin huomioimisen Gulag - 
muistelmissa. Tämä näkyy eri
tyisesti Anna Petrovskajan, mut
ta myös Nikolai Multakarin 
kohdalla.

Juuri aiheen kiinnosta
vuus ja haastavuus antaa aihetta 
myös eräisiin kriittisiin huomi
oihin. Teoksen alaotsikko, The 
Politics o f Finnish Gulag Me- 
moirs, viittaa suoraan näiden 
muistelmien poliittiseen merki
tykseen. Poliittisuuden käsite on 
kuitenkin jätetty määrittelemät
tä, vaikka tekijä on kiitettävästi 
määritellyt joukon muita käsit
teitä alkaen GULAG:ista, neu
vostovastaisuudesta ja politi- 
soinnista. Tämä poliittisen mää

rittelemättömyys harmillisesti 
myös heikentää teoksen teemaa, 
kun Gulag-muistelmia tarkas
tellaan juuri todistajalausuntoi
na (testimonies) Neuvostoliiton 
poliittisesta järjestelmästä. Van- 
kileirimuistelmat itsessään ku
vaavat ymmärrettävästi vain 
osin laajempia, rangaistusjärjes
telmän ulkopuolisia poliittisen 
järjestelmän piirteitä. Näitä piir
teitä tarkasteltaessa pelkkä nii
den esiin nostaminen (high- 
lighting) ei tunnu riittävältä, 
vaan tekijältä kaipaisi myös näi
den havaintojen analyysiä.

Toisena kritiikin kohtee
na on historiallisen kontekstin 
esittely. Sinänsä pätevän perio
disoinnin pohjalta muistelmia 
tarkastellaan suhteessa Suomen 
historian tapahtumiin, mutta 
muistelmat itsessään käsittelevät 
pääosin tapahtumia Neuvosto
liitossa. Muistelmien arvioimis
ta kuvauksina sekä neuvosto
järjestelmästä että muuttuvista 
suomalaisista poliittisista olo
suhteista olisi helpottanut joh
donmukaisempi historiallisen 
kontekstin jäsentely. Suomalai
sen kontekstin kannalta oleelli
sia olisivat myös olleet tiedot 
Gulag -muistelmien kustantajis
ta ja painosmääristä eri ajan
kohtina.

Vettenniemi toteaa tar- 
kastelevansa Gulag -muistelmia 
osana vankilakirjallisuuden laji
tyyppiä ja on rajannut neuvosto
järjestelmän tarkastelun niiden 
antamaan kuvaan. Välillä herää 
kuitenkin kysymys, ovatko van- 
kileirimuistelmat autenttisuu
destaan huolimatta riittävän 
kattava materiaali sellaisten
koko neuvostoyhteiskuntaa kos
kevien yleistysten tekemiseen, 
johon niitä teoksessa käytetään. 
Vaikka sortokoneisto oli oleelli
nen osa neuvostojärjestelmää, se 
ei silti yksin muokannut todelli

suutta Neuvostoliitossa. Tämä 
ongelma on kuitenkin voitu 
osin välttää nimenomaan Anna 
Petrovskajan kuvauksella stali
nismiin kasvamisesta. Siitä käy 
ilmi ettei kaikki Neuvostoliitos
sa suinkaan tapahtunut vain pa
kon, tai niskalaukauksen uhalla, 
vaan että ihmiset saattoivat 
myös vilpittömästi (autentti- 
sesti) ihailla suurta johtajaansa, 
tuntea iloa “turvallisuusorgaa- 
nien” tehokkaasta toiminnasta 
ja odottaa parempaa huomista, 
luonnollisesti paljolti kontrol
loidun sosialisaation, indoktri
naation seurauksena. Huoli
matta Holocaust -rinnastusten 
tarjoamista kiinnostavista ver
tailuista joukkotuhon logiik
kaan, niiden jättäminen käsitte
lyn ulkopuolelle on perustelta
vissa työn rajauksen kannalta.

Kirjan, vaikkakaan ei 
Suomen ulkopoliittisen aseman 
kannalta, detaljina täytyy tode
ta, että kyllä Mihail Gorbatsho
vin lisäksi muutkin neuvosto
johtajat tunnustivat Suomen it
senäisyyden ehdoitta (uncon- 
ditionally) (s. 177), mutta puo
lueettomuuden tunnustivat vain 
hän ja Nikita Hrushtshev.

Kokonaisuutena Survi- 
ving the Soviet Meat Grinder on 
kiinnostava esitys tärkeästä ai
heesta antaessaan yksilölliset 
kasvot Neuvostoliiton totali
taarisen järjestelmän suomalai
sille uhreille. Myös kirjan suo
menkielinen versio tavoittaisi 
varmuudella suuren joukon 
lukijoita.

Aappo Kähönen
tutkija, Helsingin yliopisto
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Esa Ruuskanen: Aatteella 
ja työllä kehityksen tietä. 
Mäntän sosialidemok
raattisen toiminnan 
historia 1900-luvulla. 
Mäntän työväenyhdistys 
ry. Tampere 1999. 493 s.

Sosiaali
demokratiaa 
Mäntässä

Maisteri Esa Ruuskasen yli 400- 
sivuinen tutkimus Mäntän sosi
aalidemokraattien vaiheista on 
samalla kiintoisa paikallistason 
esitys suuren teollisuusyrityk
sen, tässä tapauksessa G. A. Ser
lachius Oy:n, ja sen työläisten 
suhteista sekä sitä myötä koko 
paikkakunnan elämän kulusta 
paikallisen suurtyönantajan tah
dissa. Ruuskanen kuljettaa luki

jansa Mäntässäkin esiintyneistä 
ja työväenyhdistyksille kautta 
maan tyypillisistä järjestökehi- 
tyksen alkuvaiheista vuoden 
19 18  sisällissodan kautta maail
mansotien väliseen kauteen ta
valla, joka vie lukijan mukanaan 
ja saa tämän odottamaan innolla 
jatkoa.

Mäntässä kehityksen 
taustalla oli paikkakunnalle 
1 860-luvulla muuttaneen G. A. 
Serlachiuksen vuonna 1881  
aloittanut paperitehdas, jonka 
patruuna osoittautui sittemmin 
sosialistista työväenliikettä vas
tustavaksi fennomaaniksi. Vaik
ka hänen perustamallaan teh
taalla oli valtaa ja voimaa Män
tässä, ei se pystynyt kuitenkaan 
estämään sosiaalidemokraatti
sen työväenyhdistystoiminnan 
alkamista, joka vauhdittui vuo
den 1905 suurlakon myötä. 
Työväenyhdistys tuli peruste
tuksi, mitä vielä seurasi vuonna 
1906 ammattiosaston perusta
minen. Jo vuosina 1907-1908

Mäntän työläiset kävivät lakko- 
taistelun, jolla saavutettiin Ser
lachiuksen sitoutuminen 8 tun
nin työpäivään; sen sijaan 
palkankorotusvaatimukset epä
onnistuivat tyyten.

Nuoren työväenyhdis
tyksen ensimmäisiä isompia on
gelmia oli oman työväentalon 
saaminen, mutta ongelmaksi 
muodostui tontin hankkimi
nen, jota vaikeutti tehtaan kiel
teinen suhtautuminen. Sopiva 
tontti löytyi ja yhdistys kävi ra
kentamaan taloaan, mutta teh
das katsoi maapalstan omak
seen, ja niin jouduttiin käräjille. 
Lopulta asia meni Vaasan hovi
oikeuteen, joka, kuinka olla
kaan, teki päätöksen tehtaan hy
väksi. Yhdistyksen saama häätö 
menetti kuitenkin merkityksen
sä työväentalon tuhouduttua tu
lipalossa. Toiminta oli saman 
tien täysin lamassa. Tehdas 
muutti kuitenkin hieman suh
tautumistaan työväenyhdistyk
seen ja tarjosi yhdistykselle uutta
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tonttia, kunhan vanhan tontin 
”vuokrarästit” maksetaan. Työ
väenyhdistyksellä ei ollut vaih
toehtoja ja niin se teki työtä käs
kettyä. Vuonna 1915  olikin tal
koilla tehty uusi työväentalo 
pystyssä.

Vuonna 1922 Serlachius 
möi työväentalon tontin työ
väenyhdistykselle, jonka toi
minta oli jo päässyt muutoinkin 
seesteisesti käyntiin. Edes kom
munisteista ei ollut ongelmia. 
Työväenyhdistys jatkoi tiiviisti 
sosiaalidemokraattisena, eivätkä 
kommunistit aloittaneet Män
tässä edes omaa järjestötoimin
taansa.

Ruuskanen kertoo kol
mikymmenluvun alun työttö
myydestä, talouden noususta, 
työväenyhdistyksen toimista 
muun muassa kouluolojen pa
rantamiseksi, työväenyhdistyk
sen kulttuuririennoista, muun 
muassa näyttämöharrastuksesta, 
sekä naisten ja nuorten toimista 
osana yhdistyksestä. Sotavuodet 
saavat perusteellisen tarkaste
lun. Kiintoisaa on, että jatkoso
dan jälkeisissä uusissa oloissa 
Serlachius muutti täysin suhtau
tumistaan työväenyhdistykseen. 
Yhtiö solmi yhdistykseen lämpi
mät suhteet ja kävi muun muas
sa tukemaan työväenyhdistyk
sen urheiluseura Valoa. Sotien 
jälkeisten vuosien kiintoisiin 
vaiheisiin kuuluu myös sosiaali
demokraattisen puolueen 1950- 
luvun lopulla tapahtunut repe
äminen, joka Mäntässäkin johti 
paikallisen TPSL-toiminnan al
kamiseen.

Mäntän sosiaalidemok
raattisen toiminnan vaiheet 
myötäilevät ymmärrettävästi 
yleistä kehitystä monessa. Yh
teistä lukuisille työväenyhdis
tyksille oli esimerkiksi toimin
nan monikymmenvuotisen tu
kikohdan, työväentalon rappeu

tuminen ja sen osoittautuminen 
vähäisten varojen takia korjaus- 
kelvottomaksi. Tutkiessani itse 
äskettäin Tikkurilan työväenyh
distyksen vaiheita saatoin seura
ta sen monivuotista ponnistelua 
talo-ongelmansa kanssa. Lukies
sani Ruuskasen kuvausta Män
tän työväentalon loppuvaiheista 
on kuin olisin lukenut omaa 
tekstiäni Tikkurilasta. Asetelmat 
ovat samat. Lopulta päädyttiin 
Mäntässäkin ratkaisuun, joka 
kaatoi sananmukaisesti vanhan 
talon ja toi tilalle yhtiö
muotoisen uudisrakennuksen. 
Lähinnä asuinkäyttöön Män
tässä tulleet uudisrakennukset 
merkitsivät 1970-luvun alusta 
lähtien työväenyhdistykselle 
mukavia vuokratuloja ja käänsi
vät yhdistyksen talouden 
vakaalle pohjalle. Uusista tilois
ta yhdistys otti itselleen kerho
huoneen, jonka puitteet olivat 
vanhaan työväentaloon verrat
tuna vaatimattomat, "mikä” - 
kuten Tikkurilassakin - ”oli vai
keasti hyväksyttävää etenkin 
vanhemmalle järjestöväelle”.

Viime toiminta on kes
kittynyt oman talouden pyörit
tämiseen voimavaraksi varsinai
selle poliittiselle työskentelylle, 
joka on tapahtunut valtuustossa, 
lautakunnissa ja muissa kunnal
lisissa elimissä sekä mm. naisten 
ja nuorten järjestöissä. Kunnal
lisjärjestö on 1950-luvun alusta 
ollut Mäntänkin sos.dem. jär
jestöelämän perustana.

Vaikka Ruuskasen teksti 
on sujuvaa ja mukaansatempaa
vaa, on esityksessä silti myös 
huomauttamisen varaa. On 
pakko ihmetellä, miksi tekijä on 
jatkuvasti siirtänyt selkeästi var
sinaiseen tekstiin kuuluvia asioi
ta tähtiviitteillä sivun alalaitaan, 
josta lukijan on ne kuitenkin 
poimittava mukaan saadakseen 
kaikki kulloiseenkin asiaan liit

tyvät seikat osaksi kirjan tarjoa
maa tietämystä. Toinen ongelma 
on hankala dispositio pääluku
jen sisällä. Lukijan kannalta esi
tystapa on sekava, ja asiaa pa
hentaa se, että kussakin päälu
vussa eri aihealueiden käsittely
järjestys ja ryhmittely vielä vaih- 
televat.

Ruuskasella on ajalliselle 
jaottelulleen selityksensä, mutta 
ratkaisu ei oikein toimi, sillä 
useimpien lukujen osalta raja
pyykki ei kuitenkaan näytä vai
kuttaneen yhdistyksen varsinai
seen toimintaan erityisemmin. 
Yhdistyksen historian linjat ei
vät käy sen toiminnan eri muo
tojen osalta selkeästi esiin.

Kriittisistä huomioista 
huolimatta Ruuskasen työn 
kokonaisarvio on silti ehdotto
masti myönteinen. Tekijä on pa
neutunut aiheeseensa huolella ja 
tuo esiin huomattavan määrän 
tietoa tutkimuskohteestaan. 
Disposition heikkouksista huo
limatta tulee esiin se, miten 
paikkakunnalla huomattavan si
jan saanut suurliikeyritys oli 
aina sotavuosiin asti myös 
seutukuntansa merkittävin vai
kuttaja ja tilaisuuden tullen työ
väenliikkeen voimakkain pai
kallinen vastustaja. Niin ikään 
käy selväksi paikallisen, tällä 
kertaa mänttäläisen työväenliik
keen alati jatkunut pyrkimys 
työskennellä mahdollisuuksien
sa - ja vuosikymmenten saatossa 
alati parantuneiden mahdolli
suuksiensa - mukaan niin työvä
estön kuin laajemminkin koti
seutunsa ja samalla koko suoma
laisen yhteiskunnan tasa- 
arvoisemman ja harmonisen ke
hityksen puolesta.

Erkki Vasara
poliittisen historian 

dosentti, Helsinki
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Jouko Heinonen: 
Työväenliikettä Heinolassa 
kolmella vuosisadalla 
1891-2001. (Ei 
painopaikka- eikä 
painovuosimerkintää, 
esipuhe päivätty vuonna
2001.) 137s.

Työväenliikettä 
Heinolassa

Jouko Heinosen noin 140-sivui- 
nen työ Heinolan sosiaalidemo
kraattien noin 110 -vuotisista 
vaiheista etenee suppeasta sivu
määrästä johtuen viitosvaihteel- 
la tapahtumakokonaisuudesta 
toiseen. Tarkastelu on ymmär
rettävästi paljon yleisluontoi
sempaa kuin Ruuskasella. A i
hetta perusteellisempaan esityk
seen olisi kuitenkin ollut. Hei
nolassa työ lähti käyntiin jo 
1890-luvun alussa, ja Heinonen 
piirtääkin nopein vedoin lukijal
le kiintoisan kuvan alkuvuosien 
wrightiläisestä toiminnasta. Vä
hitellen, työväestön liittyessä en
tistä runsaammin yhdistykseen, 
mielialat alkoivat kuitenkin

kallistua toiseen suuntaan, ja 
vuonna 1902 yhdistys oli jo val
mis liittymään sosialidemo
kraattiseen puolueeseen. Han
kittuaan oman talon työväenyh
distys sai tukikohdan, jossa työ 
lähti vauhdittumaan. Heino
lassakin muodot olivat tutut 
kulttuurista ja opintotyöstä ur
heiluun ja iltamiin. Saipa yhdis
tys oman miehensä valtuusto
onkin. Vuoden 1905 suurlakko 
ja tapahtumat vuosina 19 17 
19 18  olivat tärkeitä etappeja 
myös Heinolassa. Toisin kuin 
Mäntässä, joutui työväenyhdis
tys Heinolassa kommunisteille 
1920-luvun taitteessa. Kaksi
kymmenluvun vaiheet ovatkin 
mitä kiintoisimpia ja onkin ikä
vää, ettei tekijällä ole ollut mah
dollisuuksia syvällisempään tar
kasteluun. Sos.dem. puolueen 
Mikkelin piirisihteeri esimerkik
si totesi vuonna 1922  Heinolan 
tilanteesta, että "kommunistit 
huushollaavat ty:n talolla ja 
sos.dem. jäsenet eivät voi ottaa 
osaa toimintaan”. Vuonna 1930  
Heinolan työväenyhdistys lak
kautettiin kommunistisena.

Sosiaalidemokraattinen 
työ saattoi kuitenkin jatkua uu
den, hetimiten perustetun työ
väenyhdistyksen puitteissa. Soti
en jälkeen kommunistit tulivat 
sos.dem. väen rinnalle ja kuten 
Mäntässä ja Tikkurilassakin - ra
janveto vasemmalle oli selvä. 
Ajan myötä oli kuitenkin myös 
yhteistyön aika asioiden hoita
miseksi kunnan elimissä. SDP:n 
puoluehajaannus ei Heinolan 
työväenyhdistystä juuri haitan
nut, vaikka TPSL-osasto perus
tettiinkin vuonna 1960. Seitse- 
mänkymmenluvun alussa sos. 
dem. valtuustoryhmää riivasivat 
Heinolassa sisäiset ristiriidat ku
ten samaan aikaan myös Helsin
gin maalaiskunnassa (Tikkuri
lassa). Toisin kuin Tikkurilassa,
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Heinolassa ristiriidat kestivät 
useita vuosia ja johtivat jopa uu
sien työväenyhdistysten perusta
miseen. On ikävää, ettei Heino
sella ole ollut mahdollisuuksia 
näidenkään kysymysten valotta
miseen juuri mainintoja enem
pää. Kunnallispolitiikka ja mo
ninainen harrastustoiminta saa
vat mahdollisuuksien mukaan 
sijansa Heinosen työssä, jonka 
päätössanat saavat lukijan jäl
leen harmittelemaan suppeaa 
esitystä. Asiaa olisi ollut paljon 
enempään: "Vaikka sitä ei tässä 
ole haluttu korostaa, täytyy to
deta, että meno toverien kes
kuudessa on välillä ollut varsin 
kovaa, erityisesti 1920-luvulla ja 
1940-luvun jälkipuoliskolla so
sialidemokraattien ja sosialistien 
välillä sekä 1960- ja 1970-lu- 
vuilla sosialidemokraattien (ja 
kansandemokraattien) sisällä. 
Toveri on jätetty aina kun on 
voitu, eikä kulloistakaan vähem
mistöä juuri ole noteerattu.. .”

Erkki Vasara
dosentti, Helsinki
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Eila Jokinen: Ajassa 
avoimin mielin. Kertomus 
Lahden Sos.dem. Nais
yhdistyksen sadasta 
toimeliaasta vuodesta 
1900-2000. (Ei painopaik
ka- eikä painovuosimer- 
kintää, esipuhe päivätty 
vuonna 2000.) 182 s.

Timo Jalonen: Raision sos. 
dem.ty Voima 11906-2001. 
Piispanristi 2001. 44 s.

Veikko Jylhä: Katsaus 
Launosten työväen
yhdistyksen toimintaan 
6.2.1996-6.2.2001. 28 s.

Heinonen, Viljo: Pois 
isäntien varjosta. 
Maaseututyöväen liitto 
vuosina 1945-1993. 
Jyväskylä 2001.416 s.

Äberg, Veijo: 
Toimihenkilöiden aika. 
Suomen
Teollisuustoimihenkilöiden 
Liitto 1967 - 2001. 
Jyväskylä 2001. 240 s.

Lahti, Raisio, 
Launonen

Lahden Sos.dem. Naisyhdistyk
sen puheenjohtajan Eila Jokisen 
oman yhdistyksensä satavuoti
sista vaiheista koostama esitys 
jakautuu päälukuihin tasavuosi- 
kymmenittäin, mitä täydentävät 
lopussa olevat muutamat eri
koisluvut kuten esitykset Lah
den ensikodista ja yhdistyksen 
kesäpaikasta (1939-1988) Hie
tarannasta. Jokinen on halun
nut kertoa yhdistyksensä vaiheet 
arkipäivän näkökulmasta ja 
onnistuukin pyrkimyksessään. 
Ote on empaattinen ja rauhalli
sen kuvaileva. Naiset ovat olleet 
monessa mukana ja kuten tiede
tään, usein miesten järjestötyötä 
tukien. Poliittisen historian 
taitekohdat näkyvät tietenkin 
Jokisenkin esityksessä, mutta 
pääpaino on monissa sinänsä 
kiintoisissa episodeissa, joiden 
ketjuna esitys etenee. Raittius- 
aate, sosiaalinen työ, virkistys
toiminta ja erilaiset harrastukset 
ovat esillä runsaasti, mutta sosi
aalidemokraattista aatettakaan 
ei unohdeta. Kirjoittaja kulkee

Ammattiyhdis
tystoimintaa 
korvessa ja 
konttorissa

Kaksi toimintansa liittofiiusioon 
päättänyttä liitoa on saanut his
toriansa. Veijo Äberg kirjoittaa 
teollisuustoimihenkilöistä, jotka 
jatkavat ay-toimintaansa yhdes-

tiiviisti yhdistyksensä vaiheiden 
mukana. Lukuisien kiintoisien 
kuvausten äärellä jää kuitenkin 
kaipaamaan tutkimusotetta, asi
oiden selvittämistä syineen ja 
seurauksineen ja sitomista yh
teen niin toisiinsa kuin - tehtyä 
selvemmin - ympäröivään po
liittiseen kehitykseenkin. Mutta 
silti, kirjasta jää mukava tunne 
lukijan mieleen.

Timo Jalosen vihkonen 
Raision työväenyhdistys Voima 
I:n 95-vuotisesta historiasta pi
tää sekin sisällään kiintoisia ku
vauksia paikallisen työväenliik
keen moninaisista vaiheista. Jo 
pelkästään yhdistyksen nimeen 
"Voima ykköseen” liittyy kysy
mys kommunistien ja sosiaalide
mokraattien suhteista 1920-lu- 
vun alussa raisiolaisesta vinkke
listä. Jalosen työtä, samoin kuin 
Veikko Jylhän pikkukatsausta 
Lopen Launosten työväenyhdis
tyksen viime vaiheisiin, voikin 
pitää herätteenä sille, että kysei
set yhdistykset tarttuisivat tosi
toimiin ja teettäisivät vaiheis
taan varsinaiset historiateokset.

Erkki Vasara
dosentti, Helsinki

sä teknisten toimihenkilöiden 
kanssa STTKdaisessa Toimi- 
henkilöunionissa ja Viljo Hei
nonen metsä- ja maaseutualan 
työntekijöistä, jotka nykyisin 
ovat SAKdaisen Puu- ja 
erityisalojen liiton jäseniä.

Teollisuustoimihenkilöi
den historiassa tarkastellaan tu
lopolitiikan aikaa, viimeistä 
runsasta kolmeakymmentä 
vuotta. Sitä edeltäneeltä viidel- 
täkymmeneltä vuodelta 19 17  - 
1967  on liiton historiikin kir
joittanut liiton kunniapuheen-
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johtaja Lauri Hyppönen. Met
sä-, uitto- ja muiden maaseutu
ammattien järjestäytymisen his
toria ulottuu 1900-luvun al
kuun. Viljo Heinonen antaa sii
hen tiiviin katsauksen kirjan 
alussa, parillakymmenellä sivul
la. Kirjan alussa on myös hyvä 
parikymmensivuinen katsaus 
metsätyön oloihin ennen työeh- 
tosopimuskauden alkua 1960.

Molemmissa kirjoissa 
keskeisessä asemassa on liiton 
tärkeimmät tehtävät, työehtoso
pimukset ja muu siihen liittyvä 
edunvalvonta, järjestäytymisen 
edistäminen ja jäsenpohjan vah
vistaminen. Molemmissa on 
myös katsaukset alan aseman

tarkasteluun ja alan työntekijöi
den työn ja aseman muutoksiin. 
Tältä osin ne jatkavat hyvää ja 
olennaiseen painottunutta jär- 
jestöhistoriatraditiota. Toki 
myös sisäiset valtataistelut kaik
kine keinoineen, henkilöongel- 
mineen ja välistävetoineen ovat 
mukana.

Molemmat liitot kokivat 
voimakkaan kasvun 1960-luvun  
lopulta alkaen, Palkkatyöläis- 
Suomen synnyn, vasemmistolai
suuden uuden nousun ja tuo
tannon rakennemuutoksen. 
Alat ovat työolosuhteiltaan niin 
kaukana kuin vain voi - toisaalla 
pimeä, kylmä talvinen metsä, 
toisaalla toimistotyö kehittyvine 
atk-laitteineen - mutta yhteis
kunta, työmarkkinapolitiikka ja 
suuret käänteet olivat samat. 
Tämä samankaltaisuus näkyy 
myös teosten rakenteessa. Teki
jät kertovat ammattiyhdistys
toiminnan monipuolisuudesta 
varsinaisen edunvalvonnan 
ohella: jätkien kulttuuripäivistä, 
solidaarisuustoiminnasta, liitto
juhlista.

Teollisuustoimihenkilöt 
kokivat jäsenmääränsä ja jär
jestäytymisasteensa huipun la
mavuosina 1990-luvun alussa. 
A m m attiyhdistystoim innalle  
luotiin omat perinteensä, ja 
omat TVK:laiset toimintatavat 
niin hyvässä (ennakkoluuloton 
jäsenhankinta, uudet sopimus- 
poliittiset avaukset jne.) kuin 
pahassakin (esimerkiksi johdon 
keskinäisten henkilöristiriitojen 
toistuva vienti jäsenten keskuu
teen). Toimihenkilöliikkeelle 
ominaista olivat myös jyrkät 
käänteet suurissakin asioissa, 
kuten ero TVK:sta ennen sen 
konkurssia. Uutta on tähänas
tista laajempi sisäpiiritieto toi- 
mihenkilöjärjestöjen yhteistyö- 
kaavailuista SAKdaisen liikkeen 
vastapainoksi, vaikka koko pal-

kansaajakunnan yhteinen int
ressi ja työtaistelusolidaarisuus 
on myös vahvasti esillä. Äberg 
kertoo tapahtumista avoimesti 
ja puolueettomasti. Kieli on su
juvaa, ilmaisu selkeää ja tär
keimmästä aineistosta on lähde
viitteitä.

Maaseututyöväen järjes
täytyminen ja järjestäytymisaste 
nousivat tasaisesti 1960-luvun  
puolivälistä lähtien. Jäsenmää- 
rähuippu saavutettiin 1980-lu- 
vun alussa ja jopa järjestäytymi
sen sataprosenttisuus 1990-lu- 
vun lamavuosina, jolloin san
koin joukoin hakeuduttiin liiton 
ja työttömyyskassan jäsenyy
teen. Heinosella on varsin pe
rinteinen "vaaran vuodet”-näke- 
mys 1940-luvun loppupuolen 
tapahtumista, mutta toisaalta 
monipuolinen näkemys liittoa 
leimanneesta hyvin aktiivisesta 
ryhmätoiminnasta. Heinosella 
on kypsyyttä asettua tapahtumi
sen ulkopuolelle ja nähdä asioita 
oikeissa mittasuhteissa. Myös 
henkilöongelmat eri vuosikym
meninä tuodaan esiin suoraan, 
mutta ilman poltinmerkkejä. 
Erityisen ansiokasta on kuvauk
set työn, työsuojelun ja 
maaseutuelämän muutoksista ja 
niiden yhteydestä liiton sopi
mustoimintaan. Kirjasta löytyy 
myös toimittajamaisia detaljeja 
ja niistä johtuvaa pientä rosoi
suutta. Kieli on hyvää ja help
polukuista. Kuvitus on hyvää ja 
tukee maaseudun työntekijöi
den tarinan kerrontaa.

Viljo Heinosen työlle 
olisi ollut eduksi, jos hän olisi 
kirjoittanut sekä kansandemok- 
raattisvetoisesta Metsä- ja uitto- 
työväen liitosta myös sen SAK: n 
ulkopuolisen (1949-1960) tai
paleen osalta että myös kepu- 
laisvetoisesta Metsätyömieslii- 
tosta (1957  - 1975). Näin alan 
työntekijöiden historia olisi saa-
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tu yksiin kansiin; toisaalta ym
märrän hyvin tekijän tarpeen 
saada varsinainen urakka tehtyä.

On ilahduttavaa, että lii
tot ovat tehneet kulttuuriteon ja 
kirjoituttaneet historiansa. Jos 
ammattiliitot eivät tee historioi
taan, eivät niitä muutkaan tee. 
Näin merkittävä osa Suomen 
hyvinvoinnin rakentajien kansa
laistoimintaa ja kansallista kult
tuuriperintöämme jäisi pimen
toon. Toivottavaa olisi, että his- 
torianharrastajien lisäksi liitto- 
historiat kuluisivat myös alan 
entisten ja nykyisten aktiivien - 
ammattiyhdistysliikkeen voiman 
luojien - käsissä.

Jyrki Helin
tutkija, SAK

Mies peltotöissä. 
Valokuvaaja Norjavirta. TA

Taina Ukkonen: 
Menneisyyden tulkinta 
kertomalla. Muistelupuhe 
oman historian ja 
kokemuskertomusten 
tuottamisprosessina. SKS. 
Helsinki 2000. 272 s.

Telakkatöitä 
muistellen

Taina Ukkosen tutkimus koh
distuu turkulaisen ammattiosas
to Metalli 49:n  viiden naisvete-

raanijäsenen yhteisen historian 
tuottamisprosesseihin. Kyse ei 
ole näiden naisten yhdessä ker
tomasta, työelämään liittyvästä 
historian kuvauksesta vaan 
muistelemisen prosessista ts. 
muistelupuheesta ilmiönä. Yksi
tyisestä tulee julkista ja jaettua, 
siis yhteisöllistä. Muistia tarkas
tellaan tässä tapauksessa proses
sina ja yhteisöllisyyden luojana, 
ei pelkästään tietoa tarjoavana 
lähdeaineistona.

Väitöskirjan muotoutu
miseen on vaikuttanut 1980-lu- 
vun lopulla Turussa tehty työvä
enliikkeen historiahanke, jossa 
Ukkonen haastatteli työväen-

Menneisyyden
tulkinta
kertomalla
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liikkeen aktiiveja positiosta, jon
ka hän ja kaksi historioitsijaa 
olivat etukäteen määritelleet. 
Silloin haastatellut turkulaiset 
työläiset vastasivat haastattelijan 
ennakolta laadittuihin kysy
myksiin eikä heitä päästetty 
"omin nokkinensa” selostamaan 
ja selittämään omaa historia- 
näkemystään. Lähtökohtana 
näytti olevan asiantuntijahisto- 
ria, ei informanttien omat elä
mänvaiheet tai kokemukset, mi
tä alun perin oral history -kou
lukunnan innoittamana oli
suunniteltu.

Näistä edellä mainituista 
vaikeuksista ja tutkimuksellisista 
korulauseista oppineena Ukko
nen päätyi siihen tulokseen - ja 
tutkimukselliseen reunaehtoon - 
että haastattelujen teemojen on 
liityttävä ensisijassa haastatelta
vien arkielämään ja kokemus
piiriin, ja vasta toissijaisesti tut
kijoiden ennakkohypoteeseihin.

Tutkittavien ymmärtä
minen voi kuitenkin osoittautua 
kaksiteräiseksi miekaksi, kuten 
nyt Ukkosen kohdalla on käy
nyt. Hyvänä puolena tutkitta
viin samastumisessa on tasaver
taisuus, jolla tutkimusta tehdään 
tutkijan ja tutkittavien välillä. 
Huonona puolena taas voisi

Kauko Asikanius: 
Puuseppiä ja liimareita,

nähdä sen, että itse puheen
aiheet jäävät muisteluprosessin 
tutkimisen varjoon. Kirjan lop
pupuolella tekijä valottaa lyhy
esti metallinaisten suosikkipu- 
heenaiheita, joista olisi lukenut 
mielellään enemmänkin. Miksi 
metallinaiset esimerkiksi mielsi
vät muut, ay-toiminnan ulko
puolella olevat metallinaiset, ka
teellisiksi? Eikö juuri tällaiset 
näkemykset ja tulkinnat ole ih
misten “omaa” historian tulkin
taa?

Menneisyyttä siis kons
truoidaan jatkuvasti erilaisten 
kertomusten ja kirjoitusten väli
tyksellä, mikä käy varsin konk
reettisesti selväksi Metalli 49:n  
naisten kerronnasta. Sinänsä 
tämä huomio ei ole mitenkään 
uutta tai ihmeellistä. Päinvas
toin: ihmisten itsensä tuottami
en omakohtaisten lähdeaineis
tojen tutkimuksessa on jo vuosia 
vallinnut konstruktivistinen pa
radigma, ts. menneisyyteen ei 
enää ole mahdollisuutta päästä, 
ja menneisyydestä kertovat do
kumentit ja aineistot heijastele
vat niiden tuottamishetken ja - 
mielen informaatiota. Tämä 
huomio pätee myös muistitie
toon: se, mitä muistetaan, muis
tetaan nykyisyyden ehdoilla ja

poliitikkoja ja urheilijoita. 
Järvenpään puuseppien 
osaston historia 1929
1993.2001. (Moniste, 
löytyy Työväenliikkeen 
kirjastosta)

Markku Tasala: Lasin- 
tekijöiden tarinoita Iitta
lasta, Hämeenlinna 2001.

Juha Valtonen: Kivijalasta 
vesikattoon. Sata vuotta 
rakentajien ay-toimintaa 
Lahdessa, Jyväskylä 2001.

ihmisen tämän hetken tarpeita 
silmällä pitäen.

Ukkonen ei salaile työn
sä eri vaiheita ja omia tuntojaan 
lukijalta. Onko tämä muisti- 
tietohistorian tutkimusta par
haimmillaan? Ainakaan pietee- 
tin puutteesta väitöskirjan teki
jää ei voi syyttää, sillä hän kuvai
lee tarkasti esimerkiksi omaa 
rooliaan ja kysymysten aset
teluja haastattelutilanteissa. 
Ajoittain tutkijan omien tunto
jen esiintuominen häiritsee eikä 
niiden tutkimuksellista arvoa 
tahdo hahmottaa, funktion kyl
läkin.

Menneisyyden tulkinta 
kertomalla on ennen kaikkea 
“case study” muistitiedon luon
teesta. Lukija viedään antropo
logisesti ajatellen kentälle katso
maan, miten metallinaisten yh
teisöllisyyttä tuotetaan ja ylläpi
detään kerronnan avulla. Samal
la osoitetaan, miten ennen niin 
hyljeksitty vapaamuotoinen ker
ronta on mitä mainiointa pri- 
maariaineistoa ihmisen sosiaali
sesta olemuksesta kiinnostu
neelle tutkimukselle.

Eija Stark
FM, Helsinki

Paikallisia 
näkökulmia 
työn historiaan

Olen saanut tehtäväkseni arvioi
da kaksi ammattiosastohistoriaa 
ja yhden yrityshistorian. Kauko 
Asikaniuksen tekemään Järven
pään puuseppien osaston histo
riaan sain tutustua jo käsi
kirjoitusvaiheessa. Asikaniuksen
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Pien-Mattilan kansakoulun katon- 
rakentajat tauolla. Takana vas. 
peltimiehet Sulo Kaalinpää ja Yrjö 
Suhonen, Lauri Leino, Tenez-niminen 
"pluutumaakari". Edessä vas. 
Villehard Grönlund, Koskela ja Eino 
Simola. KA.

vahvuutena on paikallistunte
mus. Hän on itse osallistunut 
pitkään järvenpääläiseen järjes
tötoimintaan. Tämä näkyy pa
neutumisena ammattiosaston ja 
ammattiliiton sekä työväenjär
jestöjen välisiin suhteisiin. Asi- 
kanius käsittelee huolellisesti 
palkkakiistoja ja työehtosopi- 
mustoimintaa.

Tekijä lainaa runsaasti 
alkuperäisiä asiakirjoja, toimin
takertomuksia ja lehtikirjoituk
sia. Useimmiten lainaukset ovat 
hyvin valittuja. Asikanius on 
käyttänyt paikallislehti Keski- 
Uusimaata seuratakseen järven- 
pääläisen puuseppäteollisuuden 
kehitystä. Puuseppien korkea 
järjestäytyminen ja järvenpää- 
läisen teollisuuden pienimuotoi
suus johtivat siihen, että kolme 
ammattiosaston toimintaa vielä 
vuonna 1936  vetämässä ollutta 
ammattitoveria oli seuraavana 
vuonna siirtynyt työnantajapuo
lelle.

Asikaniuksen esityksen 
vahvuus on puoluepoliittisen, 
ammatillisen ja urheilullisen toi
minnan limittäisyyden ja ver- 
kostuneen toimintatavan selkeä 
hahmotus. Tämä työ on sikäli 
harvinainen ammattiosastohis- 
toria, että se on osa Järvenpään 
ammattiosastojen historian kar

toitusta. Toisaalta jo kuolleen 
ammattiosaston historialle ei ole 
löytynyt painolaskun maksajaa.

Markku Tasalan muisti- 
tietohistoria Iittalan lasiteh
taasta on kiehtova. Sen esitys
tavan paikoittaiset toistot kun
nioittavat etelähämäläisen pu- 
hunnan parhaita perinteitä. Ta
salan kokoamat tiedot ja tarinat 
Iittalan lasitehtaasta työnjoh
don, suunnittelijoiden ja työn
tekijöiden keskinäiset suhteet 
jännittävällä tavalla esiin. Yhti
ön taseet, markkinaosuudet ja 
omistajat eivät ole tässä kirjassa 
eniten esillä.

Tarina polveilee moniää
nisenä, kun työntekijät, työn
johto ja konttoriväki ovat saa
neet muistella lasitehtaan värik
käitä vaiheita. Hyviä lohkaisuja 
on useita, mutta parhaat eivät 
aukea kuin kirjan tarjoamaa ko
konaiskuvaa vasten. Tässä nyt 
kuitenkin muutamia. Juho 
Snellman oli 1944 saanut kut
sun jatkosodan lopulla linnoi- 
tustöihin. Tämä kertoi tuolloin 
tokaisseensa: "Taidetaan sota 
hävitä - punakaartikin hävisi, 
kun minut kutsuttiin palveluk
seen.”

Tapio Virkkala oli suun
nitellut Kalvolan sankaripat- 
saan, josta tuli komea abstrakti-

taideteos. Tasala kertoo tarinan, 
"että kun suojavaate oli vedetty 
pois patsaan yltä, oli yleisön jou
kossa ollut ainakin yksi näke
määnsä tyytymätön sotaveteraa
ni. - Eihän tuo ole mikään enke
li, mies oli jupissut kuuluvalla 
äänellä.

- Oletko koskaan nähnyt 
enkeliä? kysyi Virkkala miehel
tä.”

Juha Valtonen on jo ai
emmin paneutunut Tampereen 
rakennustyöläisten historiaan 
vuonna 1998 julkaistussa Puus
ta betoniin - sata vuotta rakenta
jien ay-toimintaa Tampereella - 
teoksessa. Lahden ammattiosas
ton historia on selkeästi raken
nettu. Samojen väliotsikoiden 
toisto pistää hieman silmään, 
vaikka ne auttavat hahmotta
maan toiminnan eri puolia.

Valtosen työssä on ansio
na se, ettei ammattiyhdistystoi
minnan heikkouden aika vie 
kohtuuttomasti tilaa. Hän kes
kittyy aikakauteen, joka alkaa 
toisen maailmansodan jälkeisel
lä ripeällä järjestöllisellä nousul
la ja sitä pian seuranneella lasku
kaudella. Kuva 1950-luvun  
ammattiyhdistystoiminnasta on 
tyly mutta puhutteleva. Järjes
töllinen nousu, kommunistien 
sisäisten kiistojen heijastuminen
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osastoon, rakentamisen paras 
aika 1980-luvulla ja kova lama 
1990-luvulla esitellään.

Valtonen tuo selkeästi ja 
peittelemättömästi esiin ammat
tiosaston poliittisen kytköksen 
työväenliikkeen vasempaan lai
taan. Ammattiosasto kunnioitti 
Josef Stalinin muistoa hiljaisella 
hetkellä vuonna 1953, kun 
tämä oli kuollut. Politiikka on 
selkeästi käsitelty, mutta ei pää
osassa. Jäsenmaksujen kannon 
vaikeus, jäsenten vaihtuvuus ja 
vapaa-ajan riennot tulevat yhtä 
hyvin kuvatuksi kuin poliittiset

Anne Seppänen : 
Populaarikulttuuri 
sosiaalistumisväylänä. 
Tampereen työväestön 
julkiset huvit 1860-luvulta 
vuoteen 1917. Tampereen 
yliopisto. Acta 
Universitatis Tamperensis 
786. 2000. 230 s.

Sivistävien 
tehdashuvien 
osanottajista 
viihde
teollisuuden 
kuluttajiksi

Anne Seppänen tarkastelee väi
töskirjassaan huvittelua tampe
relaisen tehdastyöväestön yh- 
teiskuntaintegraation helpotta
jana 1860-luvulta itsenäisty
misvuoteen saakka. Huvielämän 
kehitys on hyvin kiinnostava nä
kökulma suuren ihmisryhmän 
sopeutumiseen ja identiteetin

koitokset. Myös ammattiosas
ton pyrkimykset raittiuden edis
tämiseksi ja korttipelin pois kit
kemiseksi työpaikoilta tuodaan 
esiin.

Kuten Asikanius myös 
Valtonen paneutuu erityisesti 
työehtoihin, palkkoihin ja sopi
muksiin. Työtaistelut ja sopi
musten sitkeä soveltaminen työ
paikoilla ovat paikallisvärillä 
maustettuina esillä. Ammatti
yhdistystoiminnan ydinkysymys 
on tässäkin työssä pääaiheena.

Asikaniuksen ja Valtosen 
töissä on muutamia vuosiluku-,

etsintään uusissa olosuhteissa, 
tässä tapauksessa kaupunkiin 
teollisuustöihin muuton jäl
keen. Teollistumisen mukanaan 
tuomista arjen mullistuksista va
paa-ajan selkeä erillisyys työ
ajasta sekä rahapalkka ovat ol
leet merkittävimpiä tekijöitä po
pulaarikulttuurin kehittymises
sä: kaupunkien työväestä tuli 
kuluttajia myös vapaa-ajan 
aktiviteettien suhteen. Vielä 
1800-luvun puolella kaupalli
nen populaarikulttuuri ei kui
tenkaan ollut ominaista työväes
tön huveille. Seppänen tutkii 
huvien kehitystä yhtenä juon
teena suomalaisen teollistuvan 
ja liberalisoituvan yhteiskunnan 
"kansalaistumisprosessissa”. Yli 
puolen vuosisadan aikana tutki
mus kulkee sääty-yhteiskunnas
ta "kansalaistuvan yhteiskun
nan” kautta “luokkaistuvaan yh
teiskuntaan”. Kulttuurin perus
tana ollut luterilainen arvo
hierarkia muuttuu fennomanian 
ja liberalismin aatteiden aikana 
julkikansalliseksi valistuskult- 
tuuriksi ja lopulta, työväestön 
oman itsetuntoisen kulttuurin ja 
demokratian myötä, lokeroitu- 
vien kansanryhmien useiksi 
kulttuureiksi.

nimi- tai asiavirheitä, jotka vä
hän heikentävät lukunautintoa. 
Kaikki kolme teosta perustuvat 
laajaan aineistoon ja kovaan työ
hön. Tasalalla on niukka alavii- 
teapparaatti, mutta Asikanius ja 
Valtonen tyytyvät vain lopussa 
luetteloimaan käyttämänsä läh
teet. Tulevaa tutkimusta nämä 
historiateokset olisivat palvelleet 
paremmin, jos niissä olisi ollut 
kunnolliset viitteet lähteisiin.

Tapio Bergholm
tutkija, SAK

Sivistyneistön valistus- 
ihanteilla on alkuun ratkaiseva 
asema työväen huvielämätarjon- 
nan kehityksessä. Tehtaanisän- 
tien rahvaalle tarjoamien kan
sanhuvien käytännön toteutuk
set juontavat juurensa luterilai
sista arvoista ja vahvistavat pat
riarkaalista alistussuhdetta työn
antajan ja työntekijän välillä. 
1880-luvun puolivälin tienoilta 
kansalaistumisprosessi käynnis
tyy toden teolla: työväestö alkaa 
kehittää omaehtoisia sivistyksen 
ja harrasteiden muotoja. Työvä
estö "ottaa sivistyneistön anta
man haasteen vastaan” ja ryhtyy 
itse integroimaan ja sosiaalista
maan itseään yhteisöön, "kun
non kansalaisiksi” - paljolti kes
kiluokan ehdottamin keinoin. 
Mitä olisi mahtanut tarkoittaa 
sivistyneistön haasteen hylkää
minen? Ehkäpä työväestön sel
keästi vastakulttuurisia huveja - 
siis sellaisia, joilla kyseenalaistet
taisiin sivistyneistön määrittä
män "kunnon kansalaisuus” - 
projektin toimintasuunnitelma: 
kurinalaisuuden, järkiperäisyy
den, lainkuuliaisuuden, säästä
väisyyden ja itsenäisyyden har
ras opettelu? Asetelmaan kie
toutuu tietenkin alkoholin käyt
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Pispalan työväenyhdistyksen 
näytelmäkerho on kokoontunut. TA

tö vapaa-aikana, seikka, joka oli 
vahvasti mukana sivistyneistön 
huolessa kaupungistuvan rah
vaan sosiaalisen ja poliittisen 
käytöksen ennakoitavuudesta. 
Vastakkainasettelu "markkina
humun” ja kansan sivilisoitu
neen huvikulttuurin välillä vä
lähtää kirjassa, mutta varsinaista 
vastakulttuurin tematiikkaa ei 
selkeästi nosteta esiin.

Vuoden 1905 suurlakon 
jälkeen, yleisen ja yhtäläisen ää
nioikeuden myötä, työväestön 
kulttuuri on jo pitkälti omaeh
toista. Sivistyneistön porvarilli
sen huvikulttuurin vastaanoton 
ja soveltamisen sisältänyt työvä
en selviytymisstrategia on onnis
tunut: työläisillä on nyt paikka 
suomalaisessa yleiskulttuurissa, 
ja tämä kulttuuri alkaa kirja
voitua erilaisten rinnan elävien 
yhteisökulttuurien kokonaisuu
deksi. Työväen omimman kult
tuurin, iltamien, ohjelma hakee 
entistä omaperäisempiä suuntia. 
Uuden työläissukupolven va- 
paa-aikaan kuuluvat myös kau
palliset viihteen muodot: selviy
tymisen ja oman yhteisöllisen 
identiteetin rakentumisen kysy
mykset eivät enää hallitse huvi- 
elämän viettoa yhtä keskeisesti 
kuin aiemmin.

Seppänen esittelee laajal
ti materiaalia sanomalehdistön 
huvi-ilmoituksista ja huvien 
seurannasta. Aika ajoin huvien 
listaaminen lukumäärineen, jär- 
jestäjineen, alkamisaikoineen ja 
ohjelmistoineen voi tuntua 
lukijasta melkein läkähdyttä- 
vältä. Vielä hitusen voimak
kaampi tulkinnallinen ote ai
neistoon olisi ollut tervetullut 
virkistys. Esimerkiksi mitä tar
kalleen ottaen välittyy konsert
tien ohjelmistovalinnoista kuna
kin aikana tai suurmiesinsti- 
tuution eri kunnianosoituksista, 
mitä "jaloon palokunta-aattee
seen” kuului ja miten se niveltyi 
muuhun aatteelliseen toimin
taan?

Kuten kirjoittaja itse 
alussa toteaa, rientojen tuollois
ta merkitystä ei ole helppo ta
voittaa - koska työläisten jäljiltä 
ei juuri jäänyt kirjallisia kuvauk
sia. Teoksessa esitettävät aika
laiskuvaukset vapaa-ajan aktivi
teeteista ovat enimmältään leh
titekstiä. Työn aineistojen jou
kossa on myös pieni muiste- 
luaineisto, joka saisi analyysin 
kohteena nousta enemmänkin 
esiin. Kokemuksellisuus hiipii 
paikka paikoin tekstiin tulkin
toina, ja onkin ehkä uskallettua

sanoa yhteisöllisyystarpeiden ol
leen itse aktiviteetteja (kuoro
laulua tai kansantanssia) "tär
keämpiä” järjestöissä toimineille 
ihmisille, kun väitettä ei näky
västi pohjata näiden ihmisten 
omiin lausuntoihin. Tekijän 
johtopäätökset ovat vielä varo
vaisia sen suhteen, mitä "sosi
aalistuminen” käytännössä tar
koittaa, ja mitkä elementit hu
vittelussa ja huvielämässä ovat 
juuri niitä, jotka edesauttavat in
tegroitumista. Ehkä jatkotutki
mus, tämän jämäkän huvi- 
elämää tutkivan työn pohjalta, 
voisikin keskittyä juuri sosiaa
listumisen kokemukselliseen 
puoleen?

Kaarina Kilpiö
tutkija, Helsinki

-68-



Työväentutkimus 2002

Helena Honka-Hallila: 
Lasten kesät. Lasten Kesä 
ry. 1952-2002. Jyväskylä.
2002. 93 s.

Mervi Kääminen: Loma 
Kotorannassa. Lomakoti 
Kotoranta ry. Saarijärvi. 
2001.90 s.

Elina Katainen: Oikeus 
lomaan. Äitien 
lomahuolto ry. - 
Lomakotien Liitto ry. 
Kerava. 2001.111 s.

"Lapsille kesä - 
äideille lepo!"

Otsikon tehokkaan sloganin 
löytää Lasten kesä ry:n kierto
kirjeestä, jonka avulla kerättiin 
avustuksia lasten kesäkylän kun
nostamiseen 1950-luvun alussa. 
Vuonna 1939  oli astunut voi
maan ensimmäinen kaikkia työ
läisiä koskeva vuosilomalaki. 
Kuitenkin lomaoikeus kosketti 
vain kodin ulkopuolisissa työ
suhteissa olevia, joten perheen- 
emännät eivät kuuluneet loma- 
oikeutettuihin. Lisäksi kotityöt 
ja lastenhoito jäivät naisten har
teille, vaikka he olisivatkin olleet 
palkansaajia ja siten myös lo
manviettäjiä.

Perheenemäntien lisäksi 
vailla loma-aikaa olivat kausi
työntekijät, joiden työsuhteet 
olivat kestoltaan liian lyhyitä. 
Oman ongelmallisen ryhmänsä 
muodosti maataloustyöväestö, 
jonka loma-asiat saatiin kun
toon vasta 1970-luvulla. Nais
ten lomakysymys ratkesi sekin 
samoihin aikoihin. Ns. suuren 
muuton jälkeen naisten työssä
käynti oli yleistynyt, ja laki kun
nallisesta päivähoidosta oli rat
kaissut monen lastenhoito-on
gelmat.

Naisten ja tätä kautta 
lasten lomakysymys nousi edellä 
mainituista seikoista johtuen va
paaehtoisen lomatoiminnan 
kohteeksi toisen maailmanso
dan jälkeen. Siinä missä raittius
työ myös lomatoiminta oli osa 
puolueiden toimintaa, kuten 
esimerkiksi SNDL:n Päiväkum- 
mun lomakodin sekä Maalaislii
ton Maaseudun Lomaliiton ja 
Lomayhtymän toiminta. Vuon
na 1941 työntekijä- ja työnan- 
tajatahot, loma- ja matkailujär-

jestöt sekä kunnat ym. yhteisöt 
järjestäytyivät Lomaliiton (ent. 
Lomatoiminnan keskusliiton) 
kattojärjestön alle. Useiden lo- 
majärjestöjen toimintaa rahoitti 
Raha-automaattiyhdistys kan
nattajayhdistysten ohella.

Näin ollen ei ole mikään 
ihme, että äitien ja lasten kesä- 
lomanvieton järjestämisestä ker
tovia historiikkeja on nyt ilmes
tynyt useampia, koska monet 
yhä toimivat lomajärjestöt juhli
vat pyöreitä vuosia. Helena 
Honka-Hallilan Lasten kesät, 
Elina Kataisen Oikeus lomaan 
ja Mervi Kaarnisen Loma Koto- 
rannassa -teokset ovat kaikki so
sialidemokraattisten lomajärjes- 
töjen historiikkeja. Kaksi ensin 
mainittua ovat 50-vuotisjuhla- 
kirjoja, sen sijaan Kotorannan 
lomakodin historia on vielä pi
dempi.

Lasten kesät on värikyl- 
läinen, taitavasti koostettu juh
lakirja Lasten Kesä ry:n Miehik
kälässä, Tullisaaressa ja Hauhol
la järjestettävästä lasten leiritoi
minnasta. Oikeus lomaan ker
too Lomakotien Liiton (ent. Äi
tien lomahuolto ry) sosiaalisesta 
lomatoiminnasta, joka on koh
distunut aluksi äiteihin ja eläke
läisiin. Useamman jäsenjärjes
tön yhteiselimen toiminta on 
nyttemmin laajentunut muihin 
syrjäytymisvaarassa oleviin
ryhmiin. Loma Kotorannassa - 
teoksessa tarkastellaan naisten 
lomakotitoimintaa Kiljavalla
aina 1800-luvun lopulta asti, 
vaikkakin varsinainen lomakoti 
aloitti toimintansa Nurmijärven 
Kiljavalla vuonna 1947.

Nämä teokset ovat epäi
lemättä tilaustöitä, jotka on teh
ty haastatteluihin, vieraskirjoi
hin, arkistolähteisiin ja aikai
sempiin historiikkeihin pohja
ten. Mitään yleisesitystä tai var
sinaista tieteellistä tutkimusta
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tältä alueelta ei juurikaan ole. 
Varmaankin juuri tästä johtuu, 
että Kataisen painotuore teos on 
ehtinyt samana vuonna ilmesty
neen Kaarnisen teoksen lähde
luetteloon.

Usein erilaisten järjestö
jen historiikkeihin suhtautuu 
pienellä varauksella, sillä monet 
niistä on kirjoitettu suppealle lu
kijakunnalle - asiaan jo vihkiy
tyneille. Tällöin historiikki toi
mii kollektiivisena muistina, jo
hon kytkeytyvät muistojen vä
lähdykset ja kokemukset voi ja
kaa. Olen ollut taipuvainen tar
kastelemaan näitä historiikkeja 
lähinnä omana genrenään; se il
menee tapana kirjoittaa, kertoa, 
kontekstualisoida sekä kohdis
taa kertomukset lukijoille, 
"meille”.

Kollektiivisen muistin 
kiinnittymiskohtia ovat toimi
joiden nimet, tarkat päivä
määrät ja valokuvat. Kertomuk
sen tarinassa ”me” selviämme 
alkuvaikeuksista, käynnistämme 
toiminnan ja vastoinkäymis-

tenkin - lue: rahaongelmien - 
jälkeen koemme toiminnan jat
kamisen mielekkääksi ja tarpeel
liseksi. Kohdetta kuvataan elä
västi ja moni-ilmeisesti; erityi
sesti Kataisen ja Honka-Hallilan 
teokset puhuttelevat lukijaa 
useilla suorilla haastattelupät- 
killä ja hyvillä valokuvilla.

Olen sangen vakuuttu
nut myös siitä, että useampaan 
samantyyppisen järjestön tai ta
hon (siis useamman "meidän”) 
historiikkiin uppoaminen avaa 
esiin toisen oleellisen ulottuvuu
den, eräänlaisen hyvinvointival
tion rakentamisen ja ylläpitämi
sen metakertomuksen. Tällöin 
näiden järjestöjen syntyyn on 
vaikuttanut tarve muuttaa joita
kin yhteiskunnallisia olosuhteita 
paremmiksi. Ihmiset ovat omal
la toiminnallaan, yhteisillä pon
nistuksillaan sekä sattumienkin 
myötävaikutuksella saavuttaneet 
päämääränsä. Ja ajan myötä toi
minnan tarkoitus on muokkau
tunut uudelleen ajan vaatimus
ten mukaan, sillä hyvinvointi

valtion rapautuessa on sen toi
mintojen paikkaaminen sälytet
ty entistä enemmän kolmannel
le sektorille. Toiminnan merki
tys todistetaan tarkkojen tilasto
tietojen ja kontekstualisoinnin 
avulla, kuten Kaarnisen teok
sessa.

Kaikki kolme teosta tuo
vat esiin nämä molemmat ulot
tuvuudet: ne nostavat esiin kol
lektiivisen arjen historian, yhtei
set tapahtumat ja muistot sekä 
muodostavat yhdessä suuren 
kertomuksen kansalaisyhteis
kunnan toiminnasta. Niiden ai
hepiiri on äärimmäisen kiinnos
tava, onhan loma ollut aina ni
menomaan luokka-, sukupuoli- 
ja sukupolvikysymys, sillä oike
us lomaan ei ole syntynyt 
palkkatyöläisille itsestään, vaan 
työväen- ja ammattiyhdistysliik
keen aktiivisen toiminnan tu
loksena.

Anu-Hanna Anttila
FM, sosiologian 

assistentti, Turku
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N f l O M I  K L E I N

Naomi Klein: 
No Logo. Tähtäimessä 
brändivaltiaat. (Suom.
Liisa Laaksonen ja Maarit 
Tillman.) WSOY, Juva 2001. 
s. 463.

Takaisin 1800- 
IuvuIle, mutta 
brändinä

"Ainoa selitys siihen, miten rik
kaat ja kaikesta päätellen lain- 
kuuliaisetkin monikansalliset 
yhtiöt ovat iljenneet taantua 
1800-luvun riistäjien tasolle (ja 
joutuvat tästä myös vähän väliä 
kiinni), liittyy itse alihankinta- 
järjestelmän luonteeseen. Sopi- 
musvalmistajat, näiden alihank
kijat ja alihankkijoille työsken
televät kotityöläiset käyvät kai
kissa vaiheissa keskenään tar
jouskilpailun, joka painaa hin
taa alemmas, ja jokaisella tasolla 
tarjotusta summasta vähenne
tään pieni voitto-osuus. Kauka
na tämän hinnanpolkemisket- 
jun loppupäässä on sitten työn
tekijä (usein kolmen tai neljän 
välivaiheen etäisyydellä alkupe

räisen tilauksen tehneestä yh
tiöstä) kädessään palkkasumma, 
jota on karsittu joka portaassa. 
"Kun monikansalliset kiristävät 
alihankkijoita, alihankkijat ki
ristävät puolestaan työläisiä”, 
selvittää vuoden 1997 raportti 
Niken ja Reebokin kiinalaisista 
kenkätehtaista.”

Kun esimerkiksi Pohjois- 
Amerikan ja Euroopan kenkä
tehtaita suljetaan ja kymmeniä
tuhansia ihmisiä jää työttömäk
si, siirtävät kalliisiin mielikuviin 
- "brändeihin” - pääsääntöisesti 
pohjaavat isot ylikansalliset fir
mat tuotantonsa Aasiaan ja 
muille kehitysmaa-aluille. Nii
hin muurien ympäröimiin, kes
kittyneisiin ja eristettyihin va
paakauppa-alueisiin, joissa uni
vormuihin pukeutuneet nuoret 
tytöt tekevät pahimpina aikoina 
24:n tunnin työvuoroja alle 
neljännesdollarin tuntipalkalla. 
25-vuotias on jo aivan liian van
ha. Enimmäkseen tytöt ovat 
maaseudulta tulleita köyhiä 
murrosikäisiä. Mahdollisen ras
kauden sattuessa he saavat pot
kut. Raskaustestejä tehdään ja 
monet tehtaat jakavatkin ehkäi
sypillereitä - jopa amfetamiinia 
ruuhka-aikoina.

Länsimaissa taas, joissa 
asiat ovat työläisilläkin valovuo
sien päässä kehitysalueista, yli
kansalliset brändivaltiaat, kuten 
McDonalds, pakottavat ihmiset 
pätkätöihin. Tähänhän on Suo
messakin laman jälkeen saatu 
tottua. Useimmat laman aikana 
tai sen jälkeen työelämään mu
kaan tulleet ottavat tilanteen 
luultavasti jo itsestäänselvyy
tenä.

Ylikansallisten brändi- 
firmojen tuotannon siirtäminen 
halpatyöalueille on eräs tärkeä 
osa Naomi Kleinin kohuttua No 
Logo -kirjaa, joka suomennet
tiin viime vuoden lopulla. Klein

kävi Suomessakin ja herätti pal
jon huomiota vierailullaan. Yli
kansallisen kaupankäynnin kie
roihin peleihin jo kolmisenkym
mentä vuotta sitten perehtynyt 
ja tiedostava ulkoministerim- 
mekin otti osaa keskusteluun.

Kohu kirjan ympärillä ei 
ole kupla. Päinvastoin. No Logo 
tuo kovan faktan kautta ja varsin 
toteavasti ilmi globaalin markki
natalouden vääristyneen, ihmi
siä hyväksikäyttävän ja stan
dardisoivan systeemin. Useim
mat arkipäivässämme näkyvät 
tuotemerkit harjoittavat suunni
telmallista riistoa, joka vetää 
vertoja teollistumisen alkua
joille. Lisäksi kun siihen yhdiste
tään nykypäivän mediakeskei- 
nen, tehokkuusajattelussaan ää
rimmilleen viety manipulointi, 
on tilanne huolestumisen arvoi
nen. Tai ei pelkän huolestumi
sen - globalisaation vastustami
sen ei pitäisi olla vain aktivistien 
asia.

Lisäksi Klein perustellen 
toteaa, miten esimerkiksi brän- 
difirmat tunkeutuvat kouluihin 
ja yliopistoihin sekä miten isot 
kauppaketjut sensuroivat myy
täviä tavaroitaan. Case-tapauk- 
sina käsitellään isoimmat pahat: 
Nike, Shell ja McDonalds.

Klein ei päästä itseään- 
kään helpolla, kun hän kertoo 
lapsuuden logoihin hurmioitu
neesta kulutuskapinastaan nau
rettavia hippivanhempiaan ja 
heidän ajattelumaailmaansa 
kohtaan. Tai kun hän ruotii itse
ään 90-luvun alun opiskelijana, 
jolloin kaikki radikaalin energia 
meni rotu- ja sukupuolikiis- 
toihin, eikä siinä tiedostavuu- 
dessa nähty yritysten soluttau
tumista. Yliopistoissa se tapah
tui lähinnä tekniikan, talouden 
ja luonnontieteiden alueilla, ei
vätkä itsekästä kulttuurin, tai
teen, historian tai yhteiskunta
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tieteiden opiskelijaa sellaiset asi
at kiinnostaneet.

Tylyä on myös lukea, 
kuinka nopeasti brändivaltiaat 
hyödyntävät ja vesittävät erilai
set ala- ja vastakulttuuritkin. 
Tätä varten he paikkaavat erityi
siä "coolin nuuskijoita”, jotka 
brändivaltiaitten laskuun rapor
toivat katujen tapahtumia. Ket
tutytöt nähtiin jo suomalaisessa 
vaatemainoksessa muutama 
vuosi sitten. Onkohan aktivisti-

huppu ensi syksyn trendi?
No Logo on luultavam

min varsin kiireellä käännetty. 
Vaikka en alkuperäistä olekaan 
lukenut, niin tuskinpa esimer
kiksi Kleinin "sähköinen mu
siikki” on jokin uusi termi jolle
kin nuorisomusiikille, vaan 
huono käännös elektrosta, joka 
eurooppalaisittain ja suoma
laisittain merkitsee suunnilleen 
samaa kuin tekno. Kirjan ulkoa
su tuo mieleen enemmän suo

malaisen mediajätti Sanoma- 
konsernin osittain kaappaaman 
pienkustantaja Liken kirjat - 
enimmäkseen pahassa. Fontti 
on outo ja marginaalit pieniä. 
Mutta samapa sille. Pääasia, että 
kirja on käännetty ja ilmeisen 
hyvin löytänyt lukijansa.

Jukka Kortti
tutkija, Helsingin yliopisto

Jaakko Kiander:
Laman opetukset. Suomen 
1990-luvun kriisin syyt ja 
seuraukset, Valtion talou
dellinen tutkimuskeskus, 
Saarijärvi 2001.142 s.

Opiksi ja 
ojennukseksi

Suomen Akatemia rahoitti vuo
sina 1998-2000  tutkimusohjel
maa 1990-luvun talouskriisistä. 
Ohjelmassa oli mukana kymme
niä tutkimusryhmiä monilta eri 
oppialoilta, pääasiassa kuitenkin

yhteiskuntatieteilijöitä. Tutkijat 
hyödynsivät sekä olemassa ole
via tietokantoja että keräsivät ai
van uusia aineistoja, joiden avul
la on ollut mahdollista luoda ai
kaisempaa moniulotteisempi ja 
kokonaisvaltaisempi analyysi 
1990-luvun lamasta. Tutkimus
ohjelmassa oli mukana myös 
historiantutkijoita, jotka keskit
tyivät aikaisempiin lama-aikoi- 
hin luoden näin kontekstia ja 
vertailua viime vuosikymmenen 
kehitykseen.

Valtion taloudellisen tut
kimuskeskuksen tutkimuspro
fessori Jaakko Kiander toimi oh
jelman koordinaattorina.
Omiin tutkimuksiinsa ja mui
den projektien tuloksiin pohjau
tuen hän on kirjoittanut yleis
tajuisen kuvauksen laman talou
dellisista syistä ja sen sosiaalisista 
seurauksista. Kirjassa esitellään 
myös päättäjien käsityksiä la
man syistä ja luonteesta sekä 
vertaillaan jonkin verran Suo
men 1990-luvun kehitystä 
1930-lukuun ja muiden maiden 
lamakokemuksiin. Tarkempaa 
analyysiä haluaville voi suositel
la tutkimusohjelman englannin
kielistä kokoomajulkaisua
"Down from the heavens, up 
from the ashes”, joka on pääasi
assa ammattitutkijoille suunnat
tu teos.

Lamaan on esitetty mo
nenlaisia syitä. 1990-luvun alun 
kansainvälinen taantuma, kor
kojen nousu Saksassa ja Neuvos
toliiton romahtamisen myötä 
tyrehtynyt itävienti tukahdutti
vat talouden toimintaa. Tausta
tekijöitä löytyy kuitenkin jo 
edellisiltä vuosilta. Rahamarkki
nat ja ulkomainen luototus va
pautettiin hallitsemattomasti, 
mistä seurasi voimakas korkea
suhdanne. Hallitsevan eliitin 
mielestä erityisesti rakenteelliset 
ongelmat olivat keskeisiä: julki
nen sektori oli liiaksi paisunut, 
työmarkkinat jäykistyneet ja yk
sityiset taloudet holtittomasti 
velkaantuneet. Tästä seurasi 
tilannearvio ja ideologia, jonka 
mukaan tarvittiin yhteiskunta
rakenteiden peruskorjausta. 
Vientiä piti kasvattaa, mutta 
kotimarkkinasektoria ei saanut 
elvyttää, koska talouden piti ter
vehtyä.

Kiander ei kuitenkaan 
pidä edellä kerrottuja tekijöitä 
keskeisimpinä laman synnyn ja 
sen syvyyden selittäjinä. Olen
naisempaa on väärä talouspoli
tiikka. Epäuskottavaa vakaan 
markan politiikkaa jatkettiin lii
an pitkään, ja reaalikorot nousi
vat sietämättömän korkeiksi. 
Samaan aikaan negatiivisten tu
levaisuuden odotusten myötä
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varallisuusarvot (etenkin asun
tojen hinnat) laskivat. Syntyi 
velkadeflaatio - tilanne, jossa 
velkojen vakuutena oleva varal
lisuuden arvo laski samaan ai
kaan kun velanhoitokustan
nukset korkeiden korkojen 
myötä kasvoivat. Monet joutui
vat myymään omaisuuttaan pa
kon edessä ja alhaisin hinnoin 
selviytyäkseen veloistaan. Yri
tyksiä ajautui konkurssiin, tuo
tanto väheni ja työttömyys kas- 
voi. Tuloksena oli pankkikriisi, 
jossa etenkin SKOPin osuus oli 
keskeinen.

Jälkikäteen arvioiden 
kiinteiden valuuttakurssien po
litiikalla ei saavutettu mitään, 
koska valittu linja epäonnistui. 
Suomi joutui devalvoimaan syk
syllä 1991, ja syksyllä 1992  
markka päästettiin kellumaan. 
Näiden toimien seurauksena 
vientisektorin kilpailukyky li
sääntyi, ja vienti kasvoi sen jäl
keen valtavasti koko 1990-lu- 
vun. Lama ei kuitenkaan hellit
tänyt, koska kotimarkkina- 
sektori oli vaikeuksissa. Työttö
myys jatkoi kasvuaan ollen 
enimmillään yli 500 000  henki
löä vuoden 1994  alussa. Samaan 
aikaan valtion menoja supistet
tiin erilaisin leikkauslistoin.

Toinen talouspoliittinen 
virhe - epäuskottavan vakaan 
markan lisäksi - oli Kianderin 
mukaan se, että työttömyyden 
annettiin kasvaa liian suureksi 
vuosina 1991-93 . Tilannetta on 
vaikea hyväksyä yhteiskunta
moraalin näkökulmasta, mutta 
sille ei löydy myöskään taloudel
lisia perusteita. Olihan myös ai
kaisempien lamojen kohdalla 
tunnettua, että työttömyyttä on 
myöhemmin vaikea alentaa, jos 
sen ensin annetaan kasvaa kovin 
suureksi. Etenkin julkisen sekto
rin irtisanomisilla saavutettiin 
vähän todellisia säästöjä, koska 
samalla verotulot laskivat ja 
työttömyysmenot kasvoivat.

Pidemmällä aikavälillä 
tarkastellen harjoitetulle politii
kalle löytyy vielä vähemmän pe
rusteita. Suomeen muotoutui 3- 
vaiheinen lama, jossa taloudel
lista lamaa seurasi työmarkki
noiden lama ja sen jälkeen sosi
aalipoliittinen lama. Jatkuvasti 
toimeentulotuella elävien kasva
va määrä viittaa siihen, ettei vii
meinen vaihe ole ehkä vieläkään 
ohi. Köyhyyden vähentäminen 
on 2000-luvun alun yhteiskun
tapolitiikan suurin haaste, joka 
on tavalla tai toisella ratkaistava.

Kokonaisuutena tarkas

tellen suomalainen hyvinvointi
valtio selvisi lamasta kuitenkin 
kohtuullisen hyvin. Monia 
etuuksia on kavennettu, mutta 
julkisia palveluita ja tulon
siirtoja on edelleen paljon ja 
niillä on olennainen merkitys 
yhteiskunnassa. Tämä osoittaa 
myös sen, ettei "liiaksi paisunut” 
hyvinvointivaltio ollut laman 
syynä. Talous alkoi elpyä ennen 
kuin leikkauslistat ehtivät vai
kuttaa oikeastaan millään ta
voin, ja hyvin paljon 1980-lu- 
vun kaltainen hyvinvointivaltio 
ei estänyt talouden nopeaa kas
vua 1990-luvun jälkipuolella.

"Laman opetukset” on 
monessa mielessä surullinen ku
vaus suomalaisesta yhteiskun
nasta. Kirjaa kannattelee kuiten
kin optimistinen perusvire; pa
rempaa talouspolitiikkaa toteut
tamalla 1990-luvun kaltaiset 
talouslamat voidaan välttää tai 
ainakin niitä voidaan olennai
sesti lieventää. Kianderin kirja 
on merkittävä yhteiskuntapoliit
tinen puheenvuoro, josta aina
kin poliittiset päättäjät ja virka
mieseliitti voisivat ottaa opiksi.

Matti Hannikainen
tutkija, Helsingin yliopisto

Simo Laakkonen: 
Vesiensuojelun synty. 
Helsingin ja sen 
merialueen ympäristö
historiaa 1878-1928. 
Gaudeamus 2001, 309 s.

Vesiensuojelun 
synty 
Helsingissä

Simo Laakkonen on tutkinut 
perusteellisesti Helsingin veden 
saastumisen ja veden puhdistuk
sen varhaisvaiheita. Historiikki 
alkaa siitä että vesivessat olivat 
sata vuotta sitten Helsingissä ja 
muissa Suomen kaupungeissa
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vielä kiellettyjä. Yhtenä kiellon 
syynä oli pelko vesien saastumi
sesta, kun ihmisulosteita pidet
tiin erityisen vaarallisena tervey
delle. Kaupungininsinööri Tall
qvist tunsi pahasti saastuneen 
Thamesin ja Seinen varottavat 
esimerkit. Viranomaiset pohti
vat käymäläjäteongelmia erilais
ten jo käytössä olleiden kuoppa
, säiliö- ja poiskuljetusratkai- 
sujen uudistamisen kannalta. 
Ihmislannan arvo lannoitteena 
oli myös yksi peruste ulosteiden 
"vesittämistä” vastaan. Virtsan 
johtamista rantavesiin ei sen si
jaan pidetty vaarallisena.

Vesivessat silti tulivat, ul
komaisten esimerkkien innoit
tamina, yksittäisten rakennut
tajien ollessa tienraivaajia, vas
toin lakiakin. Vesivessojen ra
kentaminen oli tietoinen valin
ta, jossa mukavuussyistä ja 
bakterologian tuoman uuden 
tautien ymmärtämisen vuoksi

uhrattiin Itämeren tyttären 
rantavedet, Laakkonen esittää. 
Vesistöille käymälätekniikan 
edistys ja koko moderni 
bakterologia oli haitallista - 
tämä edistyksen likainen puoli 
yleensä unohdetaan. Vesivesso
jen ja viemäreiden tulon yhtey
dessä jäi hieman kaipaamaan 
esitystä Helsingin vanhojen, 
saastuneiden juomavesikaivojen 
lakkauttamisesta ja vesijohto
järjestelmän synnystä, joka ta
pahtui samaan aikaan. Puhdas 
vesi joutui putkiin ensin, pian 
sen jälkeen likavedet.

Töölönlahti oli ensim
mäisten saasteskandaalien polt
topisteessä. Se kukki sinilevää 
1908 ja kesällä 19 10  Töölön
lahden kalat kuolivat happika
toon. Asutusjätevesien ohella 
lahtea saastutti sokeritehdas. 
Ratkaisuiksi ehdotettiin lahden 
pohjan ruoppaamista, lisäveden 
johtamista lahteen kanavien

avulla ja myös lahden täyttämis
tä. Lahden rannalle päätettiin 
rakentaa 1909  Alppilan ja 
Savilan biologiset jätevedenpuh
distamot, sillä ne olivat esitetyis
tä vaihtoehdoista halvin. Vaikka 
ne käyttivät melko kehittynyttä 
tekniikkaa, niiden kapasiteetti 
oli kasvavassa Helsingissä jo 
alun alkaen liian pieni.

Veden saastuminen vai
keutti yhden jo heikossa asemas
sa olevan ryhmän, pyykkärien, 
asemaa pahasti. Pyykki käytiin 
huuhtelemassa lähimmässä ran
nassa Helsingissä vielä sata vuot
ta sitten. Talvella 19 11  tervey
denhoitolautakunta sulki Hel
singissä useita pyykin huuhtelu- 
huoneita, kun tutkimuksissa to
dettiin, että pyykki likaantui 
huuhtelussa puhdistumisen si
jasta. Lisäksi itse pyykin huuh
telua pidettiin rantavesien likaa
jana. Pyykkärit pakotettiin käyt
tämään uusia huuhteluhuoneita

- 74-



Työväentutkimus 2002

ja niiden maksullista vesijohto
vettä. Tämä johti pyykkärien 
ammattiyhdistysten esiintymi
seen tavallaan ensimmäisenä 
Helsingin "ympäristöliikehdin- 
tänä”. Pelissä oli mukana tietysti 
alipalkattujen pyykkärien elin
tärkeät edut - mahdollisuus 
käyttää ilmaista luonnonresurs- 
sia, rantavettä.

Ympäristöhistoriaa osu
vampi luonnehdinta Simo 
Laakkosen väitöskirjatyölle oli
sikin ympäristöongelmien histo
riaa. Ympäristöongelmien ja nii
hin reagoimisen historia on Suo
messakin pitkä - vaikka usein 
ajatellaan, että ympäristöherätys 
ajoittui vasta 1960-luvulle. Tä
män näkökulman Simo Laakko
nen on tuonut ansiokkaasti esiin

Sirpa Haila: Paasitornin 
tarina. Helsingin 
työväenyhdistys, Helsinki 
2001.207 s.

Tarinaa Talosta

Helsingin työväenyhdistys on 
tehnyt tervetulleen kulttuurite
on, kun historiallisen graniitti-

useissa muissa vesiympäristö- 
historiaa käsittelevissä kirjoituk
sissaan.

Ympäristömme histori
aa - sitä, miten ihmisen toimet 
aiheuttavat nopeita muutoksia 
luonnossa - teos käsittelee vain 
pääkaupungin rantavesien li
kaantumisen, pilaantumisen 
kannalta, ja niiden ympäristö
ongelmien kannalta, mitä tämä 
aiheutti ihmisille, uimareille, 
promeneeraajille ja pyykkäreille. 
Missä ovat muutoksesta kärsi
neet kasvi-, kala- tai lintulajit?

Ja toisaalta, jos kirjoi
tamme ympäristöhistoriaa, ih
misen vaikutus vesistöympäris- 
töönsäkin on kuitenkin muuta
kin kuin tuhoamista, rehevöity
misestä myös hyötyvät useat la-

linnan vaiheet on asiantuntevas
ti koottu loistokkaaksi kirjaksi. 
Paasitornin tarinan tutkimus
työstä ja tekstistä vastaa raken
nustaiteeseen paneutunut taide
historian tutkija, FT Sirpa Haila 
ja teoksen näyttävä ulkoasu on 
graafikko Aimo Katajamäen 
tunnustettua käsialaa.

Teosta tarkastellessa voi 
mieleen hiipiä kavala ajatus siitä, 
että teos on jopa liiankin komea 
runsaine kuvauksineen ja ul- 
jaine painoasuineen. Kallis teos 
jää helposti näyttäväksi lahja
kirjaksi vaikka se olisi antoisaa 
luettavaa kenelle tahansa, joka 
on kiinnostunut arkkitehtuurin 
historiasta tai työväenliikkeen 
vaiheista. Molempia kirjassa va
lotetaan asiantuntevasti ja mie
lenkiintoisesti ja toki havain
nollinen kuvitus palvelee erin
omaisesti tätä päämäärää. Lisäk
si kaunis kirja on aina houkutte- 
leva.

Teoksen nimi ei kerro 
koko totuutta kirjan sisällöstä. 
Paasitornin tarina - nimestään

jit. Helsingin ja muiden vesien 
historiassa huomiota ansaitsisi
vat myös ravinteikkuudesta hyö
tyvät lajit, järviruoko, ruovik- 
koympäristöön sopeutuneet
kosteikkolinnut, särkikalat, ve- 
denpuhdistamoiden lauhdeve
sistä hyötyvät talvehtivat vesilin
nut. Kirjaan pitää saada piste, 
mutta kokonaiskuvaan pyrkivä 
kaupungin ja kaupunkien ym
päristöhistoria käsittelee tulevai
suudessa toivottavasti ympäris
töä vielä enemmän koko koko
naisuudessaan. Helsinginkin
ympäristöhistorian kirjoittami
nen on vasta alullaan.

Eero Haapanen
toimittaja, Helsinki

huolimatta - käsittelee HTY:n 
talon koko historiaa sen synty
vaiheista nykypäivään, eikä siis 
vain Paasitornin nimellä tunne
tun kongressikeskuksen vaihei
ta. Itse sisällössä taidehistorial
linen näkökulma ja poliittinen 
historia kiedotaan taitavasti yh
teen. Arkkitehtuurityylien yh
teiskunnallisten merkitysten tar
kastelu antaa teokselle mielen
kiintoisen ja uudenkin näkökul
man. Rakennustaide voi olla si
sällöltään poliittista. Talon 
syntyhistoriaan perehtyessään 
lukija pääsee tutustumaan myös 
eurooppalaisiin esikuviin, ja his
toriallinen tarkastelu suhteuttaa 
Talon rakennustaiteelliset omi
naisuudet pohjoismaiseen kan- 
santaloperinteeseen, jolloin ra
kennuksen omaleimaisuus ko
rostuu.

Suomalaisten sankari
arkkitehtien varjoon ja töittensä 
taustalle jäänyt Karl Lindahl saa 
myös ansaitsemansa huomion. 
On virkistävää lukea arkkiteh
dista, joka toteutti joustavasti
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Helsingin työväentalon lisärakennus 
on valmistunut. TA.

toimeksiantajan toiveet. Hän 
osoitti vaihtelevissa olosuhteissa 
muuntautumiskykyä omaa tai
teellista näkemystään menettä
mättä. Talo on historiansa aika
na osoittautunut toimivaksi ja 
perusratkaisuiltaan kestäväksi 
lukuisista muutosvaiheistaan 
huolimatta.

Muutosvaiheet ja niiden 
taustat on kirjattu perusteellises
ti. Nykynäkökulmasta rajut tila- 
uudistuksia koskevat päätökset 
saavat tekstissä selityksensä. 
Muutostöihin suhtautuu ym- 
märtäväisemmin, kun tuntee 
ankarat taloudelliset olosuhteet, 
joissa päätöksiä tehtiin. Kaikki
en toimenpiteiden kohdalla 
kirjoittajakaan ei työväenyh
distykselle synninpäästöä anna. 
Vuosikymmenien modernisoin- 
tivimma ja tehokkuusvandalis- 
mi eivät onneksi pystyneet tuho
amaan taloa.

Erityisen ilahduttavaa oli 
perehtyä talon nykyasuun. Talo 
on palannut juurilleen ja kauan 
kaivattu historiallinen ilme on 
hienovaraisen entistämistyön 
jälkeen vihdoin palautettu. Ny
kyajan toiminnalliset vaatimuk
set on toteutettu kevein teknisin 
ratkaisuin ja ne ovat sopusoin
nussa nykyisen korjausrakenta
misen periaatteiden kanssa. 
Nykytilan esittelyä tosin häirit
see historiateokseen sopimaton 
kongressikeskuksen tekstimai
nonta. Yläravintola nykyasus
saan (Paasisali) olisi myös an
sainnut valokuvan yleisilmees
tään viimeksi tehtyjen muutos
ten selventämiseksi.

Tarinaa rasittaa myös 
paikoin pienet epäloogisuudet ja 
etenkin alaluvut tuntuvat välillä 
toistensa suhteen eriaikaisilta ja

erillisiltä. Viimeistely olisi ollut 
paikallaan ainakin käytettyjen 
nimien kohdalla. Esimerkiksi 
Paasisalia ja Paasiravintolaa käy
tetään ennen nimenmuutosten 
esittelyä, ja se hieman hämmen
tää lukijaa.

Muutosten keskitetty 
dokumentointi yhtenäisen jul
kaisun muodossa palvelee myös 
tulevaa tutkimusta, siksi olisi ol
lut toivottavaa tarkentaa arkisto
aineistojen lähdetietoja. Mitä 
eroa on merkinnöillä HTA 
(Helsingin työväenyhdistyksen 
arkisto), HTY (Helsingin työvä
enyhdistys)? Entä sitten kun 
edessä on TA (Työväen Arkis
to), mistä aineisto fyysisesti on 
löydettävissä? Kuvalähteet ja va
lokuvaajat jäävät myös paikoin 
ilman mainintaa. Erityisesti lop
puosan teknisesti ja taiteellisesti 
korkeatasoiset valokuvat työvä
entalon nykyasusta edellyttäisi
vät, että myös valokuvaaja esiin

tyisi. nimeltä mainiten. Muuten 
teos on viimeistelty ja nykyään 
niin yleiset painovirheetkin on 
onnistuttu minimoimaan.

Kokonaisuutena Paasi- 
tornin tarina on innostava ja 
viihdyttävä lukukokemus.

Oivallisena monumen
taalirakennuksen vaiheiden do
kumenttina se yhdistää onnistu
neesti poliittisen historian sekä 
taide- ja kulttuurihistorian nä
kökulmat. Toivottavasti teos 
helppolukuisena ja ulkoisesti 
houkuttelevana puhuttelee tut- 
kijapiirejäkin laajempaa lukija
kuntaa.

Elina Rantapuska
taiteen ja muotoilun 

historian lehtori, Lahti
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Asennetta! Kiilan albumi 
2001. Toimittaneet Otso 
Kantokorpi ja Petr Rehor. 
Kiila, Helsinki 2001. 82 s.

Asennetta!

Pitkän hiljaiselon jälkeen Kiila 
ry on jälleen julkaissut uuden 
albuminsa. Edellisestä albumis
ta onkin kulunut aikaa, se 
julkaisiin vuonna 1986.

Kiila perustettiin vuon
na 1936  vasemmistolaisten kir
jailijoiden yhteenliittymäksi. Se 
halusi erottua Tulenkantajain 
Seurasta, johon kuului muuta
kin kulttuurisivistyneistöä, ja 
joka ainakin aluksi edusti laa
jempaa kulttuurivapaamielistä 
linjaa.

Vaikka Kiila alun perin 
perustettiin nimenomaan kirjai
lijoiden seuraksi, voidaan nyt 
julkaistun albumin katsoa edus
tavan muitakin taiteenlajeja. 
Albumia voi kutsua poikkitai
teelliseksi sen artikkelien aihe
piirien perusteella. Tarkoitukse
na on ollut kerätä eri taiteenalo
ja valottavia kirjoittajia ja 
artikkeleja. Jälkisanoissa onkin

pahoiteltu, ettei valikoima ole 
kattavampi.

Albumin esipuheen 
“Asennetta!” kirjoittaja Otso 
Kantokorpi on toinen albumin 
toimittajista. Hän nostaa esipu
heessa joitakin kirjoittajia esille. 
Jouko Turkan ja Petr Rehorin 
artikkelien hän katsoo edusta
van vaikutushistoriallista tapaa 
käsitellä asioita. Tällaista syiden 
ja seurausten vertailua Kanto
korpi näyttää kaipaavan. Muita 
Kantokorven mainitsemia kir
joittajia ovat Pessi Raitio ja Tee
mu Mäki.

Turkan mukaan Suo
mesta puuttuu vasemmistolai
nen, kansanomainen ja älykäs 
teatteri. Teatteri on parikym
mentä vuotta kestäneen oikeis
tolaisen ajan kuluessa menettä
nyt johtavan asemansa taiteessa 
musiikille. Tähän viittaa artik
kelin nimikin, "Suuren väsy
myksen teatteri”. Petr Rehor 
käsittelee omassa tekstissään 
1970-luvun kantaaottavaa ja 
osallistuvaa taidetta. Teemu 
Mäki tutkii esseessään omalla 
tinkimättömällä tavallaan tai
teen suhdetta markkinatalou
teen, globalisaatioon ja konsu- 
merismiin. Pessi Rautio puoles
taan pohtii “Luokatonta nyky
taidetta” -artikkelissaan, miksi 
vastustaa porvarillista kulttuuri- 
hegemoniaa, kun sellaista ei 
enää ole, ja kun lähes kaikki var
teenotettavat taiteilijat pääsään
töisesti ovat puoluepoliittiselta 
kannaltaan vasemmistolaisia tai 
ainakin vihreän suuntaan kallis
tuvia. Vastustettavaa löytyy kui
tenkin vaikkapa talouden ylival
lasta taiteessa.

Edellä mainittujen lisäk
si albumi sisältää kolme muuta 
artikkelia. Omassa artikkelis
saan Kantokorpi pohdiskelee 
taiteen kritisointia ja siihen käy
tettävää retoriikkaa. Teksti on

alun perin ilmestynyt Forum 
Artisin juhlakirjassa "Kulttuuri 
on oma tasavaltansa” vuonna
2000. Kalevi Aho puolestaan 
pohtii taidetta ja ajanhenkeä 
sekä taiteilijoiden suhtautumista 
oman aikansa ilmiöihin. Ritva 
Harle esittelee kuvien ja runon 
avulla Helsingissä Tuusulan- 
väylällä vuonna 2000  toteutet
tua Halkopino -projektia. Jälki- 
sanat on kirjoittanut Heikki 
Kaskimies, joka lupaa albumi- 
perinteen jatkuvan, vaikka ei ai
van joka vuosi.

Kiilan uusin albumi tuo 
varmasti oman lisänsä kotimai
seen taidekeskusteluun. Artik
kelien tarkoituksena on jakaa 
tietoa sekä saada aikaan keskus
telua, missä luultavasti onnistu- 
taankin. Toisin paikoin kielen
käyttö ja sanavalinnat ovat kui
tenkin sellaisia, että maallikolla 
tai ainakin asiaan vihkiytymät
tömällä on vaikeuksia seurata 
asioiden kulkua. Tämä on tuttu 
ilmiö muillakin aloilla. Omiin 
piireihin vaikutuksen tekemisen 
tärkeys johtaa helposti siihen, 
että asia jää vieraaksi suurelle 
yleisölle. Toisaalta ammatti- 
piireissä on käytettävä ammatti
kieltä. Kiilan uusin albumi an
taa mielestäni pienistä puutteis
taan huolimatta mielenkiintoi
sen, vasemmistolaisen läpileik
kauksen taiteisiin ja taide
keskusteluun.

Mikko Kosunen
tutkija, Työväen Arkisto
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Alpo Ruuth: Kallion kundi 
ei kuole. Tammi, Jyväskylä 
2001.447 s.

Karheaa Stadin 
ja Kallion 
historiaa

Nuori Seppo Saarela asettuu 
vuoden 1951 maaliskuussa Alp
pilan hyppyrimäen harjalle ja 
miettii uskaltaako liukua vauhti- 
ladulle: ”En minä heidän jutuis
taan välittänyt, sen sijaan pelkä
sin kuollakseni mäkeä. Se oli 
pyörryttävän korkea, ja eikö 
vain keskellä ollut pälvikohtia. 
Minä väitin, että mäkeä oli 
mahdoton laskea, koska se oli 
vaarallinen, pitkin matkaa päi
viä ja jos suksi osuisi niihin, se 
olis menoa ( .. .) .( ...)  Huki tyrk
käsi minut selästä liikkeelle. 
Parkaisin, mutta olin jo mäes
sä.”

Kun Seppo tönäistään 
liikkeelle alkaa Alpo Ruuthin 
kertoma tarina elämänjanoisesta 
Kallion kundista, kertomus sta-

dilaisuudesta ja kasvamisesta 
1950-luvun jälkeisessä Helsin
gissä. Romaanissa Ruuth kuvaa 
elämäkerran omaisesti Sepon 
elämää Kallion kaduilla, kahvi
loissa, kapakoissa, kouluissa. 
Matka alkaa Alppilasta mutsin 
ja faijan nurkista ja perheen 
valokuvausliikkeestä. Se päättyy 
50 vuotta myöhemmin politii
kan huipulle.

Ruuthin tarina jakautuu 
useaan erilaiseen tarkasteluta
paan. Yksi niistä on Sepon elä
mänkaari, jonka ensimmäisten 
vuosien kuvaus on lasten- ja 
nuorten kaupunkihistoriaa par
haimmillaan. Nuoren pojan sil
min nähty maailma, kasvami
nen ja aikuistuminen kertovat 
idyllisen tarinan 1950-70-luvun  
Helsingistä virikkeellisenä kas
vuympäristönä.

1960-luvun puolivälissä 
Seppo siirtyy mukaan politiik
kaan, ja kirjaan tulee vahvaksi 
vetäväksi tekijäksi poliittinen 
elementti. Siirrytään nuoruu
den- ja lapsuudenhistoriasta 
suomalaisen poliittisen ja erityi
sesti työväenhistorian kiinnos
tavalle kentälle. Kansan Uutis
ten ja Terän toimitusten kautta 
Seposta tulee pikkuhiljaa politii
kan kokenut konkari. Hänet va
litaan kaupunginvaltuutetuksi 
ja hänestä tulee tärkeä tekijä 
suomalaisen vasemmiston piiris
sä. Ruuth kuvaa ja repii auki elä
västi kommunistisen puolueen 
sisäisiä ristiriitoja, jotka lopulta 
johtivat sen jakaantumiseen. 
Hän ei säästele sarkasmia Seppo 
Saarelan mielessä ja ajatuksissa, 
jotka heijastavat vasemmiston 
keskuudessa vallinnutta sekasor
toa ja epätoivoa. Kirjassa kuva
taan muutenkin kiinnostavasti 
Sepon mieltä ja pohdintoja suo
malaisen sisä- ja ulkopolitiikan 
tärkeistä tapahtumista, henki
löistä ja muutoksista. Yksilöta

solla Sepon vahva idealismi tait
tuu vuosien varrella ja muuttuu 
suvaitsevaiseksi keskitien kulke
miseksi. Sepossa tavallaan per
sonoituvat suomalaisen poliitti
sen kentän muutokset useiden 
vuosikymmenten aikana.

Ruuthin 20. teos on jäl
leen raikas tuulahdus stadilaista 
maailmankuvaa ja ajatusmaail
maa. Hän kuvaa elävästi pieniä 
tapahtumia naimisiinmenoista 
dokaamisiin, kuolemiin, naimi
siin, puoluekokouksiin jne. Eri
tyisen rikkaita ovat kuvaukset 
juopottelureissuista ja naisseik- 
kailuista. Kallion perinteiset ja 
tutut baarit kolutaan Juttutu
vasta ja Bistrosta lähtien läpi. 
Myöskään naisseikkailuissa ei 
Ruuth kuvauksissaan kursaile. 
Kallio, Alppila ja Sorkka saavat 
lämpimän ja elävän luonteen 
Ruuthin kuvauksessa, ja lukijan 
mieleen nousevat lukuisat kuva
ukset alueesta monivivahteik- 
kaan, sykkivän ja huurteisen 
kaupunkielämän ainutlaatuise
na perintönä.

Juonen osalta tarina on 
vivahteikkaista kuvauksistaan 
huolimatta hieman kapea. Se
pon tarina kannattelee yksin, 
mutta juoniaines voisi olla ra
kennettu myös monikerroksi- 
semmin. Varsinkin Sepon po
liittisen uran kuvauksissa ei luki
ja jaksa pitää mielenkiintoa yllä. 
Ruuthin realismi on taitavaa ja 
miellyttävää lukea, mutta me
nettää hieman terää kirjan pi
tuuden takia. Kirjasta (s. 447) 
olisi pitänyt tehdä sata sivua ly
hyempi, jottei lukeminen muu
tu turhankin usein selailuksi.

On hienoa, että stadi- 
laisuus ja siihen liittyvät omalaa
tuiset miljööt ja kasvuympäris
töt ovat edelleen lähteitä, joista 
Alpo Ruuth kirjoihinsa ammen
taa. Kaiken kaikkiaan "Kallion 
kundi ei kuole” on sopivan kar
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hea ja pelkistetty kuvaus elämäs
tä värikkäällä ja ainutlaatuisella 
alueella pääkaupunkimme sydä
messä. Sepon tarina ei häikäise, 
mutta se koskettaa. Kirja ei sä
väytä, mutta sen pelkistetty kon
septi toimii.

”Älä nyt saatana sekota, 
se on selvä juttu, me tullaan 
takas stadiin eikä jäädä mihin
kään lähiöihin, me tullaan kes
kelle kaupunkia Kallioon. Sillä 
hetkellä sisuksiani kouri (...). 
Miksi minun piti elää jossain lä

hiössä, vaikka olin Kallion poi
ka, ollut siellä koko elämäni.”

Mikko Salasuo
tutkija, Helsingin yliopisto

LflURff HOnKflSflLO

Laura Honkasalo: Sinun 
lapsesi eivät ole sinun. 
Gummerus, Jyväskylä 
2001.396 s.

Kahdeksan
vuotiaana 
tiesin, että 
maailma 
tuhoutuu

Laura Honkasalon esikoisro
maani aikuisten sarjassa on 
kasvukertomus, jossa kuvataan 
perheen ja taistolaisen maail
mankatsomuksen haaksirikko 
tyttären näkökulmasta. Isä häi
pyy ydinperheestä Kanadaan se
littelemättä ja vaihtaa akateemi
sen kommunisminsa boheemiin 
porvarillisuuteen, mitä tytär 
Nelli ei vielä nuorena aikuisena- 
kaan pysty ymmärtämään.

Sinun lapsesi eivät ole si
nun on saanut runsaasti palstati
laa tiedotusvälineissä, sillä Hon
kasalo on antanut kasvonsa 
taistolaisuuden varjossa varttu
neelle, nykyään kolmikymppi
selle pioneerisukupolvelle. Kirja 
on julkisuutensa ansainnut, se 
on luistavaa luettavaa, ajan
kuvassaan tarkka ja uskottava. 
Myönteinen vastaanotto saattaa 
tosin olla vastalahja siitä synnin
päästöstä, jonka romaanin lem
peä taistolaistulkinta antaa suur
ten ikäluokkien kulttuuriäly- 
mystölle.

Honkasalon kirja ei ole 
suurta proosaa, ja siitä jää joten
kin nuortenkirjamainen jälki

maku. Toisaalta se on oikean ro
maanin kokoinen ja näköinen 
eikä mitään ohutta lyhyt
proosaa, jollaisiksi esikoiset ny
kyään tuppaavat jäämään. Rie- 
mastuttavimmillaan romaani 
aktivoi muistin kätköistä häm
mästyttäviä yksityiskohtia. Mi
ten olen saattanut unohtaa ne 
Elannon keltaiset kuitit, joilla 
sai lähikaupasta ostohyvitystä?

Romaanissa perheen äiti 
toteuttaa omaa sukupolvikapi
naansa tyypillisesti, hyökkää
mällä änkyrätaistolaisuudella 
oman rikkaan ja vanhoillisen 
kotinsa aristokratiaa vastaan. 
Isän taustaa ei eritellä, mutta 
hän lukee Kansan Uutisia ja 
lukeutunee enemmistöläisiin. 
1970-luvun kuvauksessa liiku
taan kulttuuritaistolaisten kos
teissa bileissä, Agit-Prop soi ja 
hippimäisen nuhjuinen tyyli 
viestii solidaarisuutta kaikkia vä
häosaisia kohtaan.

Lapsi-Nelli viihtyy tais- 
tolaisyhteisössä ja perheessä, 
vaikka äiti ravaa illat kokouksis
sa, polttaa tupakkaa ja väsyy. Isä 
ja äiti "keskustelevat” kovaääni
sesti, ja punkkua kuluu. Lapsuu
delle ei jätetä tilaa, sillä pioneeri 
oppii jo varhain tiedostamaan 
maailman epäoikeudenmukai
suuden, kantamaan syyllisyyttä 
hyvinvoinnista ja puolustamaan 
itäblokin määrittelemää rauhaa. 
Nelli on isän tyttö, mutta isä ei 
kestä ideologian rapautumista ja 
äidin mustavalkoisuutta vaan 
päättää hylätä sekä perheen että 
kommunismin.
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Honkasalon romaani on 
julkisuudessa kaventunut 1970- 
luvun ja pioneerilapsuuden ku
vaukseksi. Valtaosa kirjan sisäl
löstä on kuitenkin reaktioita 
pioneeritaustaan ja isän yhtäk
kiseen lähtöön. Nelli säilyttää 
lapsuuden ihanteellisuutensa, 
joka jalostuu Kallion taidelukio- 
laisen angstin kautta 1990-lu- 
vun nuoren naisen kansainväli
seksi juurettomuudeksi. Maail
ma ei ole muuttunut parem
maksi, mutta vanhempien radi- 
kaalisukupolvea vastaan on vai
kea kapinoida.

Romaanissa on otsikkoa 
myöten hyödynnetty runsaasti 
taistolaislauluja, joita jopa Ben 
Zyskovvicz aikoinaan hoilasi. 
Yksi ilmeinen on joukosta pois
sa, Meripioneerien esittämä Le
n in  s e tä  a suu  Venäjällä, jossa las
ten ideologinen hyväksikäyttö 
on paljaimmillaan. Tämä lienee 
Honkasalolta tietoinen valinta, 
sillä taistolaiskrapula kiteytyi 
vuonna 1988 samannimiseen 
Kanerva Cederströmin ja Riikka 
Tannerin dokumenttifilmiin.

Minuun tehosi varsinkin 
romaanin loppu. Äiti lahjoittaa 
Nellille vanhan taistolaishuivin- 
sa, ja lapsuuden yhteisymmärrys 
välähtää hetkeksi. Kimppakäm- 
pällä uskolliset ystävät juhlista
vat Nellin syntymäpäivää. Luki
jankin iho nousee kananlihalle, 
kun Agit-Propin levyltä lehah
taa lentoon L in tu  m u sta s iip i. Ys
tävät ja yhteisö ovat Nellin per
he, jossa nostalgia on sallittua.

Uljaan kohottava tun
nelma tarttui. Siinä on jotain 
pelottavaa.

SDPL:n Satakunnan piirin 
valtuuskunta lähdössä Ranskaan 
1970-luvulla. KA.

Joni Krekola
tutkija, Etelä-Matinkylän 

pioneeri vuosimallia 1968, 
Helsingin yliopisto
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Tiedonkierto
Vuoden Työväentutkimuspalkinto Kari Teräkselle

Työväenperinne - Arbetartradition ry: n Vuoden 
työväentutkimus -palkintolautakunta on valinnut 
vuoden 2001 työväentutkimukseksi turkulaisen 
historiantutkijan FT Kari Teräksen teoksen Arjes
sa ja liikkeessä (esitelty Työväentutkimuksessa 
2001).

Palkintolautakunta jakaa myös kaksi kun
niamainintaa, FT Sirpa Haitalle teoksesta Paasi- 
tornin tarina (ks. kirja-arvostelu) ja tutkija Pirkko- 
Liisa Kastarin väitöskirjalle Mao, missä sä oot? Kii
nan kulttuurivallankumous Suomen 1960-luvun  
keskustelussa (esitelty Työväentutkimuksessa 
2001).

Työväenperinne ry: n palkintolautakun
taan ovat kuuluneet akatemiantutkija Maria Läh
teenmäki, historiantutkija Simo Laaksovirta, do
sentti Kimmo Rentola ja pankinjohtaja Jukka 
Hako.

Vuoden 2001 Työväentutkimuksen tekijä FT Kari Teräs 
Turusta (vas), palkintolautakunnan puheenjohtaja FT 
Maria Lähteemäki, kunniamaininta FT Sirpa Haila 
Helsingistä ja työvänperinnepäivän väkeä Työväenliikkeen 
kirjastossa.Työväenliikkeen kirjasto.
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Työväenliikkeen kirjastossa tapahtuu

Kirjakahvilat 2002
Työväenliikkeen kirjaston kirjakahvilassa torstaina
29.8.2002 alkaen klo 17.30 Pirkko-Liisa Kastari 
kertoo väitöskirjastaan Mao, missä sä oot? Kiinan 
kulttuurivallankumous Suomen 1960-luvun kes
kustelussa. Tilaisuuden vetää historiantutkija Simo 
Laaksovirta.

Kirjakahvilassa tiistaina 24.9 .2002  alkaen 
klo 17.00 Seppo Hentilä ja Panu Pulma alustavat 
aiheesta Mihin pohjoismaista yhteistyötä tarvi
taan? Alustus pohjautuu juuri ilmestyneeseen 
teokseen tekijät Seppo Hentilä, Christian Krötzlin 
ja Panu Pulma.

Lokakuun kirjakahvilassa on teemana 
Martta Salmela-Järvinen, jonka syntymästä on 
110  vuotta. Tilaisuudessa tutustutaan hänen mo
nipuoliseen tuotantoonsa. Illan vetää Aira Heinä
nen.

Kirjailija Alpo Rooth kertoi ja keskusteli viimeisestä 
kirjastaan Kallion kundi ei kuole kirjakahvilassa 
29.11.2001. Työväenliikkeen kirjasto ja asiakkaat 
kunnioittavat hänen muistoaan. Työväenliikkeen kirjasto.

Työväenperinnepäivä
Perinteistä työväenperinnepäivää vietetään Työvä
enliikkeen kirjastossa keskiviikkona 5.3.2003 al
kaen kello 14.00. Päivän teemana on Forssan puo
luekokouksesta 100 vuotta. Tapahtumassa palki
taan "paras” harrastajahistorioitsijan tekemä työ
väentutkimus vuodelta 2002 .

Työväenliikkeen kirjasto - Helka-kirjasto
Työväenliikkeen kirjasto liittyi 1 .10 .2001 Helsin
gin yliopiston kirjaston erilliskirjastona Helka- 
tietokantaan ja sitä kautta Suomen yliopisto- ja 
korkeakoulukirjastojen Linnea 2-verkkoon, Lin- 
da-tietokantaan. Lokakuun alussa kirjasto aloitti 
uuden ja takautuvan monografia- sekä kausijulkai- 
suaineiston luetteloinnin Helkaan. Lainaus aloi
tettiin joulukuun alussa. Työväenliikkeen kirjaston 
tunnus Helka-tietokannassa on TYL. Kesällä 
2002  konvertoidaan suurin osa kirjaston sähköi
sessä muodossa olevaa kokoelmaa (noin 40 000 
nimekettä) Helka-tietokantaan.

Tällä hetkellä kirjastossa on vielä käytössä 
kolme atk-pohjaista kirjastojärjestelmää. Luette
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loimaton aineisto lainataan käsinkirjoitettavilla 
lainakuiteilla. Uuden järjestelmän käyttöönotto 
on sujunut mukavasti ja kirjaston upeat asiakkaat 
ovat olleet pitkämielisiä, huumorintajuisia ja 
yhteistyökykyisiä.

Työväenperinne - Arbetartradition ry:n 
hallitus 2002
Työväenperinne ry: n hallituksen uudeksi puheen
johtajaksi valittiin historiantutkija Tero Tuomisto 
ja uudeksi varapuheenjohtajaksi arkistonjohtaja 
Anna-Maija Nirhamo. Hallituksen muut jäsenet 
ovat tutkijat Maria Lähteenmäki ja Marjaliisa 
Hentilä, informaatikko Pekka Kuittinen ja toimit
sija Pirkko Kaskikorpi.

Vietä Vappua laulaen
Vapun vietto aloitetaan perinteisesti yhteislaululla
30.4.2003 kello 15 .00 Helsingin työväentalolla 
Työväenliikkeen kirjaston järjestämässä tilaisuu
dessa. Lauluyhtye Uusi Kukka laulaa ja laulattaa 
työväenlauluja. Tervetuloa!

Lisätietoja Työväenliikkeen kirjastosta, Paasivuo
renkatu 5 B (katutaso), 00530 Helsinki (Hakanie
mi), p. 09-766  429 tai perinne@tyovaenperinne.fi

Työväenperinnelaitosten työntekijät talviretkellä Suomen
linnassa. Huivipäinen Satu Saarikivi siirtyi lähes 13 
työvuoden jälkeen Työväenliikkeen kirjastosta Eduskunnan 
kirjastoon. Kiitos Satu! Työväenliikkeen kirjasto.
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Työväen keskusmuseossa vauhdikas toimintavuosi

Työväen keskusmuseon ensimmäinen toiminta
vuosi uusissa tiloissa on ollut vaiherikas. Kohta 
Werstaan valmistumisen jälkeen syyskuun alussa 
2001 Työväen keskusmuseo isännöi kansainväli
sen työväenperinnelaitosten järjestön IALHI:n 
vuosikokousta. Werstaan tasokkaista kokoustilois
ta ja kokouksen monipuolisesta vierailuohjelmasta 
saatiin paljon kiitoksia vielä kokouksen jälkeenkin.

Lokakuussa vietettiin Työväenkulttuurin 
neuvottelupäiviä, jonne saapui mukava määrä 
osallistujia. Teemana oli "Digitalisointi työväen
kulttuurin tallennuksessa”. Aihe herättikin paljon 
keskustelua. Päivän aikana kuultiin puheenvuorot 
mm. Asko Mäkelältä (Valokuvataiteen museo), 
Veikko Rytköseltä (Työväen arkisto), Tiina Tuulas- 
vaara-Kalevalta (Tampereen museot) sekä Maria 
E. Rehbinderiltä (Kuvasto ry).

Werstas oli tänä keväänä mukana myös 
Tampereen kansainvälisillä lyhytelokuvajuhlilla, 
jotka pidettiin nyt ensimmäistä kertaa Finlaysonin 
alueella. Werstaan Kirjasto-tilassa toimi mm. alan

Runsaslukuinen kutsuvierasjoukko oli kutsuttu VVerstaan 
vihkiäistilaisuuteen 29.9.2001. Varsinaisen tilaisuuden 
jälkeen taloon kävi tutustumassa myös Suomen tasavallan 
presidentti Tarja Halonen puolisoineen. TKM.

IALHI:n vuosikokoukseen Tampereelle osallistujia saapui 
jopa 16 eri maasta. TKM.

ammattilaisten suosima Elokuvamarket. Yhteis
työssä Työväen arkiston Petri Tanskasen kanssa 
koostettiin Werstaan auditorioon myös oma ohjel
misto, jossa esitettiin lyhytelokuvia Kansan Eloku
van ja Allotria Filmin arkistosta nimikkeellä "Työ
väen arkieloa ja lystinpitoa”. Esitetyt lyhytelokuvat 
olivat erittäin mielenkiintoisia ja silti paljon hyviä 
filmejä jäi vielä näkemättä. Ajatus heräsi myös 
oman työväenkulttuuriaiheisen elokuvatapahtu
man järjestämisestä Werstaassa. Ideaa kypsytellään 
vielä.

Vilkasta näyttelytoimintaa
Werstaassa on avattu myös näyttelyjä tiuhaan tah
tiin. Sukupolvien tarina avattiin joulukuun alussa
2001. Näyttelyt Museon aarteet ja Työkalu - työ
läisen paras ystävä avattiin tammikuussa 2002 . 
Nämä näyttelyt ovat esillä ainakin vuoden 2003  
loppuun asti. Edellä mainittujen lisäksi Werstaassa 
nähtiin syksyn 2001 ja kevään 2002  välisenä aika
na 6 erilaista vaihtuvaa näyttelyä, joista kiinnos
tusta herätti erityisesti Kansan arkiston kanssa yh
teistyössä toteutettu Valtiolle vaaralliset - poliitti
sista naisvangeista 19 19 -19 44  kertova näyttely.

Höyrykonemuseo ja Herra Finlayson
Tampereella vietettiin toukokuussa Finlayson- 
viikkoa ja Werstaan yhteyteen avattiin Höyry
konemuseo. Höyrykonemuseossa on nähtävillä 
Suomen suurin höyrykone Sulzer alkuperäisessä
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ympäristössään. Mahtava höyrykone saa kaiken
ikäiset vierailijat haukkomaan henkeään ihastuk
sesta. Niin uskomattoman vaikuttava näky' se on. 
102-vuotias höyrykone on jauhanut voimaa Fin
laysonin puuvillatehtaan koneille 1900-luvun  
alussa. Alkujaan tehtaan yksityinen museo on nyt 
siis avattu yleisölle osana Werstasta.

Samaisella Finlayson-viikolla Työväen kes
kusmuseon johtaja Pontus Blomster nimettiin en
simmäiseksi Herra Finlaysoniksi. Nimeäminen ta
pahtui alueen yrittäjistä ja rakentajista koostuvan 
Finlayson tänään -ryhmän toimesta.

Blomsterin valinnassa painoivat hänen 
henkilökohtainen osaamisensa, tarmonsa ja innos
tuneisuutensa tehdä Finlaysonin aluetta ja sen his
toriaa tunnetuksi sekä hänen halunsa toimia yh
teistyössä Finlaysonin alueen muiden toimijoiden, 
kuten yksityisten yritysten ja oppilaitosten kanssa. 
Vastaisuudessa nimeäminen tehdään vuosittain, 
aina Finlayson-viikolla toukokuussa.

Kokousta ja retkeile VVerstaassa
Werstaan auditorio Väinö sopii tasokkaaksi ko
koustilaksi noin 70 hengelle. Lisäväriä kokous
ohjelmaan tuovat esim. opastetut kierrokset ''Vers
taan näyttelyihin ja Finlaysonin alueen historiaan. 
Kysy lisää museosta!

M useokahvila Valpurin erikoisuutena on mm. Väinön 
eväsleipä, joka tarjotaan voipaperiin käärittynä 
pullom aidon kera.TKM .

Kesän ja syksyn uudet näyttelyt

9.7. -1 8 .8 . Finlayson - kaupunki keskellä 
kaupunkia. Näyttely Finlaysonin tehdasalueen 
historiasta ja rakentumisesta nykypäivään.

16.7. - 25.8. Dikunov, Pak & Somma.Teatteri- 
aiheisia veistoksia ja opiskelumuistoja.

3.9. - 24.11. Bruno Kreisky - eräs aikakausi. 
Kansainvälinen näyttely itävaltalaisesta valtio- 
miehestä ja poliitikosta.

VVerstas avoinna ti-su klo 11-18.

Työväen keskusmuseo 
Väinö Linnan aukio 8 
33210 Tampere, Finlaysonin alue 
p (03) 2538 800, www.tkm.fi
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Punapäällikkö Verner Lehtimäki -näyttely 
Lenin-museossa

Tampereen Lenin-museoon on tulossa syksyksi 
2002 näyttely erittäin mielenkiintoisesta suoma
laisen työväenliikkeen henkilöstä, Verner Lehti
mäestä. Lenin-museo on yhdessä Lehtimäen su
vun nykyisen päämiehen Kimmo Lehtimäen kans
sa valmistellut näyttelyä Verner Lehtimäestä jo 
muutaman vuoden ajan.

Nyt olemme saaneet kokoon tarpeeksi ai
neistoa, jotta täysipainoinen henkilökuva voidaan 
näyttelyn avulla rakentaa. Kimmo Lehtimäki on 
hankkinut kattavan valokuva-aineiston ja lisäksi 
on käytettävänä dokumentti-aineistoja sekä jonkin 
verran esineistöäkin.

Verner Lehtimäki syntyi Vahdon pitäjässä 
Turun lähellä vuonna 1890. Hänen lapsuutensa 
on melko hyvin dokumentoitu, koska hän sattui 
olemaan tunnetun työväenkirjailijan Konrad Leh
timäen veli. Hänellä oli myös pikkuveli Jalmar, 
joka myös oli työväenliikkeessä aktiivisesti mukana.

Nuorena miehenä Verner oli Amerikassa 
’cowboyna” karjatilalla ja laivapoikana Mississip

pijoella. Siellä hän oppi hyvän englanninkielen 
taidon. Vuonna 19 16  hän työskenteli Pietarissa 
Vauxhall-autoliikkeen palveluksessa. Venäjän hel
mikuun vallankumouksen 19 17  hän koki paikan 
päällä Pietarissa.

Vuonna 19 17  hän perusti Turkuun puna
kaartin ratsukomppanian. Uudenkaupungin ret
ken jälkeen hän lähti ratsukomppaniansa kanssa 
Vilppulan rintamalle. Verner Lehtimäki oli vuon
na 1918  Tampereella punaisten ylipäällikkönä. 
Heikki Ylikangas totesi: "Punaiset rivimiehet tun
tuvat Tampereelta muistavan ylipäällikkönään pa
remmin Verner Lehtimäen kuin Hugo Salmelan 
konsanaan.”

Punaisen Tampereen luhistumisen jälkeen 
Verner Lehtimäki pakeni Neuvosto-Venäjälle. 
Hän oli Muurmannin legioonan johtajia ja sai
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brittiarmeijan everstin arvon. Jukka Nevakivi kir
joitti Muurmannin legioona -kirjassaan: ”Ennen 
kuin tutkittavaksi saadaan Verner Lehtimäen oma
kohtainen kuvaus Muurmannin tapahtumista, oi
kein kunnollista historiaa ei koko legioonasta voi 
kirjoittaa.” Nyt Kimmo Lehtimäellä on tuo kuvaus 
hallussaan ja se on käytössä näyttelyä koostet
taessa.

Verner Lehtimäki kohosi Neuvosto-Venä
jällä korkeaan sotilasarvoon lentäjien kouluttaja
na. Vuonna 19 19  he olivat taistelulentäjinä Jude- 
nitshia vastaan käydyissä taisteluissa. Maaliskuus
sa 1921 Verner ja Jalmar Lehtimäki olivat lentäjinä 
kukistamassa Kronstadtin kapinaa. Verner oli en
simmäinen Kronstadtia vastaan hyökännyt lentäjä 
ja Jalmar putosi Suomenlahden jäälle taisteluissa. 
Hän säilyi hengissä. Näyttelyssä on esillä mm. Ver
ner Lehtimäen lentäjän lasit.

Verner Lehtimäki matkusti vuoden 1923  
lopulla Kiinaan. Hänen vaimonsa, sveitsiläinen 
oopperalaulajatar Lilly Leemann jäi esiintymään 
Shanghain oopperaan. Kimmo Lehtimäki on on
nistunut hankkimaan Lillyn levyttämiä ooppera
esityksiä, joten näyttelyssä on myös ääninäytteitä.

Verner itse jatkoi seuraavan vuoden alussa 
Amerikkaan. Hän oli siellä lentokonekouluttajana 
ja lentokonetehtaassa johtotehtävissä. Hän oli ED. 
Rooseveltin henkilökohtainen ystävä. Jälkeenpäin 
on ilmennyt, että hän toimi ilmeisesti USA:ssa 
Kominternin toimeksiannosta. Hän palasi Neu
vostoliittoon mukanaan parikymmentä lentoko
netta osina sekä lentokonetehtaan tuotantolinja.

Verner Lehtimäki sai surmansa Stalinin 
puhdistuksissa. Lenin-museon näyttelyssä on do- 
kumenttijäljennöksenä KGB:n kuulustelupöytä
kirjoja Verner Lehtimäestä.

Näistä ja monista muista Verner Lehtimä
en elämän yllättävistä vaiheista on Lenin-museo 
koonnut yhdessä Kimmo Lehtimäen kanssa ai
neiston USA:sta, KGB:n arkistoista, muista venä
läisistä arkistoista, sukulaisilta; mm. Vernerin po
jan Einon valokuva-albumista.

Aimo Minkkinen
Lenin-museon johtaja

Muistitiedossa tapahtuu

Työväen Muistitietotoimikunta aloitti uuden viisi
vuotisen toimikautensa. Puheenjohtajana jatkaa 
neuvotteleva virkamies Risto Laakkonen.

Menneellä toimikaudella toteutettiin 
muistitietokeruut työväenliikkeen opistojen vuosi- 
kurssilaisista, yleisökeruu “Muutoksen portilla” 
1960-70  -lukujen mielipide- ja työpaikkamaa- 
ilmasta ja yhteistyöprojekti kunnanalan ammatti- 
yhdistysmuistojen kokoamisesta ajalta 1960
2000. Muistitietoa kysyttiin yhä enenevästi ja toi
mikunnan kokoelmat olivat apuna valtioneuvos
ton rahoittamassa “Sotasurmat 19 14 -19 2 2 ” tutki
muksessa. Toimikunta jakoi vuoden 2001 tunnus
tuspalkinnon pitkäaikaisille muistelijoilleen Aune 
Lautasalolle Ikaalisista ja Toivo I. Laineelle Van
taan Rekolasta.

Uusiin keruukohteisiin kuuluu Eläkkeen
saajien Keskusliiton kanssa vasta aloitettu “Elämä
ni iltamat” -muistelmakeruu. Uutena avauksena 
on myöhemmin määrä paneutua teollisuuspaikka
kuntien ympäristömuutoksia kartoittavaan keruu
seen yhdessä Suomen akatemian tutkijoiden kans
sa. Toimikunta jatkaa myös yksittäisten ihmisten 
ja luottamustoimissa olleiden työväen veteraanien 
haastatteluja. Niiden kokoelmiin saamista tehoste
taan perustamalla omatoimiseksi alajaostoksi vasta 
eläköityneiden haastattelurengas, jossa yhdessä 
keskitytään kirjoittamaan itse kunkin järjestö- 
elämäkertoja.

Muistitiedosta ja toimikunnan ohjelmasta 
kiinnostuneet voivat kääntyä toimikunnan sihtee
rin Risto Reunan puoleen, puh. vaihde 09
7 7 4 3 110 , sähköposti risto.reuna@tyark.fi

Muiksi toimikunnan jäseniksi valittiin: va
rapuheenjohtajaksi arkiston johtaja Esa Lahtinen, 
viestintäpäällikkö Jaana Aaltonen, akateemikko 
Erik Allardt, tutkija Simo Laakkonen, päätoimit
taja Tuomo Lilja, sosiaalineuvos Sinikka Luja- 
Penttilä, professori Pirjo Lyytikäinen, rovasti Lee
na Märsylä, lehtori Päivö Puhakainen, päätoimit
taja Jukka Riksman, liittosihteeri Katri Tamminen 
ja assistentti Lotte Tarkka.

- 8 7-

mailto:risto.reuna@tyark.fi


Työväentutkimus 2002

Työväen elämää Sortavalassa 1889-1939

Näyttely Työväen Arkistossa 
vuoden 2002 loppuun asti
Laatokan Karjalan pääkaupungista Sortavalasta on 
tallennettu Työväen Arkistoon monipuolista ai
neistoa: valokuvia, julisteita, muistelmia ja asiakir
ja-aineistoa 25 eri työväenjärjestöstä. Sortavala- 
näyttelyn tarkoitus on antaa välähdyksiä työväes
tön elämästä ja työväenkulttuurista Sortavalassa ja 
esitellä arkiston kätköissä olevia aarteita. Sortava
lan työväenyhdistyksen aineistoa on vuodesta 
1892 alkaen ja muistitietoa vanhemmiltakin ajoil
ta. Kokoelma sisältää upeita käsinkirjoitettuja leh
tiä vuosilta 1892-1905, joita näyttely haluaa eri
tyisesti tuoda esiin. Näyttelyssä on kuvia Sortava
lan työväestön elämästä työssä, työväentaloilla ja 
poliittisessa toiminnassa, kuten äänioikeusmarssil- 
la, osuustoiminnassa, teatteriharrastuksessa ja 
oman lehden julkaisemisessa.

Sortavala teemana Arkistojen päivän 
ohjelmassa 9.11. Työväen Arkistossa
Lauantaina 9 .11 .2002  vietetään kansainvälistä Ar
kistojen päivää. Silloin useat arkistot esittäytyvät ja 
järjestävät ohjelmaa. Työväen Arkisto on tuolloin 
auki k lo l2 .00-15 .00 , jolloin voi tutustua Sortava
lan työväestön historiaa esittelevään näyttelyyn.

Klo 13 .00-14 .00  on luentaa työväen elämästä Sor
tavalassa 1900-luvun alussa, mm. luetaan otteita 
omaelämäkerroista ja muistitiedosta. Miten työvä
estö, palvelijattaret ja miespalvelijat kokivat elä
mänsä Sortavalassa? Miksi päätettiin yhdessä men
nä lakkoon - nimittäin tupakkalakkoon?

Tervetuloa tutustumaan Työväen Arkistoon!

Näyttelyyn voi tutustua Työvä
en Arkistossa Hakaniemessä ar
kiston aukioloaikana ma-pe klo 
10 .00-16.00  ja ti, to klo 10 .00
19.00

Osoite: Paasivuorenkatu 5 B, 
00530 Helsinki 
Tiedustelut: 0 9 -7 7 4 3 1110

Naiset mukaan -kurssit Sortavalassa 
1931. Kurssin nuorin osanottaja oli 
vain kolmen kuukauden ikäinen. TA
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Kansan Arkiston aarteita 
työväen lauluperinteen tutkijoille

Työväenlauluperinne on aina ollut tärkeä osa työ- 
väenkulttuuria. Työväenlaulujen tehtävänä on ol
lut valistaa, julistaa ja viihdyttää, kohottaa aatteel
lisuutta ja yhdistää jäsenistöä. Musiikkiharrastus 
on vetänyt puoleensa työväestöä aivan työväenliik
keen järjestäytymisen ensiaskeleista lähtien. Hel
singin kirjatyöntekijäin yhdistys perusti mies
kuoron jo vuonna 1869. Ensimmäinen työväen- 
laulukirja ilmestyi vuonna 1900 ja siinä oli yksi
toista laulua. Kirjan laulumäärä kasvoi painos 
painokselta ja kirjaa painettiin vuoteen 19 18  men
nessä lähes 200 000  kappaletta. Vuonna 1915  toi
mi sos.dem. puolueessa jo 44  kuoroa ja 69 soitto
kuntaa. Työväenlauluperinnettä ovat rikastutta
neet ammattilaisten rinnalla myös sadat laulu-

Lehtoniemen soittokunta 1898-1901, paikkana tod. näk. 
Varkaus. KA, Työväenmusiikki-instituutin kokoelmat.

ryhmät mölykööreistä, opintoyhdistysten sinipu- 
seroryhmistä ja kisälliryhmistä aina 1970-luvun  
uuteen laululiikkeeseen.

Kansan Arkistoon on talletettu monipuoli
set kokoelmat työväenlauluperinnettä tutkijoiden 
ja laulukulttuurin harrastajien käyttöön. Laajim
mat aineistot sisältyvät Työväenmusiikki-instituu
tin, Ohjelmatyö ry:n, Ohjelmakeskus ry:n ja Kan
san Sivistystyön Liiton arkistoihin ja Ohjelmatoi
minta-erikoiskokoelmaan.

Työväenmusiikki-instituutti perustettiin 
TSL:n ja KSL:n vuosina 1975-1977  toimeenpane
man työväenlaulukeräyksen jälkeen (instituutin 
nimi muutettiin sittemmin Maailman musiikin 
keskukseksi). Menestyksellisen työväenlaulukerä
yksen tulos oli 159 vastausta, yhteensä noin 3000  
työväenlaulua. Nämä keräysvastaukset on nyt vie
ty tietokantaan, josta voi tehdä hakuja mm. laulun 
nimen, tekijöiden tai sisällön mukaan. Lukuisat
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muutkin instituutin arkistossa olevat keruiden, 
kilpailujen, julkaisuprojektien, musiikkitapahtu
mien ja tutkimustoiminnan aineistot valaisevat 
työväenmusiikin historiaa.

Ohjelmaryhmiä, kuoroja ja työväenlaulun 
harrastajia yhdisti 1950- ja 1960-luvuilla Ohjel
matyö ry, vuodesta 1964 KSL:n ohjelmapalveluja 
1970-luvulla lisäksi Ohjelmakeskus ry. Kaikkien 
näiden ohjelmatoimistojen arkistot sisältävät laulu
jen tekstejä ja nuotteja, ohjelmakokonaisuuksia, kil
pailuja ja musiikkitapahtumia, painotuotteita jne.

Kansan Arkistossa koottu Ohjelmatoimin
ta-erikoiskokoelma sisältää satoja työväenlauluja 
(käsikirjoituksia, monisteita, pienpainatteita, leh
tileikkeitä) arkkiveisuista ja vankileirilauluista aina 
1970-luvun lauluryhmien monistevihkosiin. Ko
koelmassa on myös kisälliryhmien ohjelmistoa 
sekä harrastajien laulu- ja runovihkoja.

Työväenlaulujen historiaan voi perehtyä 
myös kuorojen ja orkesterien arkistoja tutkimalla. 
Arkistoja löytyy helsinkiläisestä Agitpropista Ke
min työväen puhallinorkesteriin. Arkistoaineistot 
sisältävät ryhmien omien tekstien ja sävellysten 
lisäksi myös toiminnan organisointiin liittyvää ai
neistoa kuten pöytäkirjoja, kirjeenvaihtoa, keikka- 
tilauksia jne.

Ilmoitus

Työväentutkimus-lehden vapaaehtoinen tukimaksu 
5 euroa

Arvoisat lehtemme lukijat,

Työväentutkimus-lehti on ollut lukijoilleen 
ilmainen tähän asti. Kohonneet postimaksut 
ovat muuttaneet tilanteen eikä lehteä enää 
voida lähettää veloituksetta. Tämän takia 
lehden toimitus ystävällisesti pyytää lukijoitaan 
suorittamaan vapaaehtoisen viiden euron 
tukimaksun Työväenperinteen tilille Sampo 
800015-490348 (tiedonantoon merkintä 
tukimaksu).

Näin varmistatte lehden saannin ensikin 
vuonna. Kiitokset yhteistyöstä!

Työväentutkimus 
Toimituskunta

Kapellimestari ja säveltäjä Reino Sandellin 
(1909-1996) hieno henkilöarkisto tarjoaa tutkijal
le sekä laajan käsikirjoitusaineiston että edustavan 
kokoelman työväenlaulujen sanoituksia ja kuoro- 
sovitusten partituureja.

Kysy lisää Kansan Arkistosta: tutkijapal
velu puh. 09-7536 972 tai info@kansanarkisto.fi

Vineta-yhtye kuvattuna todennäköisesti Varkaudessa 
1930-luvun alkupuolella. KA, Työväenmusiikki-instituutin 
kokoelmat.
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Yksityiset keskusarkistot ry internetissä

Suomessa toimii useita yksityisiä keskusarkistoja, 
jotka kokoavat oman alansa yhteisöjen ja henkilöi
den arkistoja ja pitävät niitä tutkijoiden käytettä
vissä. Ne avartavat näkemystämme suomalaisen 
ihmisen ja yhteiskunnan elämän monimuotoisuu
desta ja rikkaudesta. Yksityiset keskusarkistot 
ry:hyn kuuluvat Ammattiyhdistysarkisto, Kansan 
Arkisto, Keskustan ja maaseudun Arkisto, Porva
rillisen Työn Arkisto, Suomen Elinkeinoelämän 
Keskusarkisto, Suomen Urheiluarkisto, Svenska 
centralarkivet, Toimihenkilöarkisto, Työväen A r
kisto ja Urho Kekkosen arkisto.

YARK-projekti
Viime vuonna julkistettiin Yksityiset keskus
arkistot ry:n yhteisrekisteri (www.yksityiset 
keskusarkistot.fi), jossa on noin 19 700  poliittisen 
järjestön, etujärjestön, ammattiyhdistyksen, yri
tyksen, urheiluseuran tai muun yhteisön, suvun, 
perheen ja tai yksityishenkilön arkiston perustie
dot. Tietokannasta voi tehdä hakuja yhteisön, yri
tyksen tai henkilön nimen, paikkakunnan, vuosi
en, toimialaluokittelun ja säilytyspaikan perusteel
la. Vuonna 2001 sivuilla kävi noin 8500  tiedon
etsijää.

KARK-projektin vaiheet ja tulokset
Opetusministeriöltä saadun tietoyhteiskunta- 
avustuksen turvin käynnistettiin Yksityiset keskus
arkistot ry:n uusin hanke: KARK kuva-arkisto- 
projekti, jonka ensimmäinen vaihe on nyt valmis
tunut. Projekti koostui kahdesta osiosta: kuva
kokoelmien inventoinnista sekä kuvatietokannan 
rakentamisesta. Inventoinnissa 
tuli esiin, että arkistojen kokoel
missa on yli 1,7 miljoonaa ku
vaa, joista kuvatietokantaan va
littiin n. 300 kuvaa teemalla 
“Ihmisiä työnsä äärellä”. Niinpä 
tietokannan sisältämä kuvamää
rä on vain pieni otos ja esittely 
arkistojen varsinaisista kokoel
mista.

Kuvakokoelmien 
inventointi
Inventoinnin tarkoituksena oli 
selvittää jäsenarkistojen valoku

va-aineistojen määrä, laatu, aihealueet, ajallinen 
jakautuminen sekä selvittää fyysiseen kuvaan ja 
sen käsittelyyn liittyviä seikkoja. Inventoinnista 
kerrotaan enemmän internet-sivuston etusivulla. 
Sivuston arkistot-painikkeesta aukeaa yhteystiedot 
kuhunkin arkistoon. Tässä yhteydessä kerrotaan 
myös lyhyesti kunkin arkiston kuvakokoelmista, 
keskeisistä aiheista ja kuvamääristä.

KARK kuvatietokanta
Tietokannassa jokaisesta kuvasta on kerrottu sen 
perustiedot: kuvan aihe, valokuvaaja, kuvauspaik
ka, kuvausaika sekä säilyttävä arkisto. Kuvia voi 
hakea arkistoittain, ajoituksen mukaan tai vapaa- 
sanahaulla. Käyttöliittymältään varsin helpon ku
vatietokannan toivotaan palvelevan opetusta, tut
kimusta sekä kaikkia vanhoista valokuvista kiin
nostuneita. Tietokannan kuvamäärä tulee kasva
maan arkistojen tulevien yhteistyöprojektien myötä.

Nyt julkistettavan kuvatietokannan myötä 
asiakkaille haluttiin tarjota väline, jonka avulla he 
saisivat käsityksen eri arkistojen kuvamateriaalista 
ja näin löytäisivät tiensä arkistojen kuvakokoel
mien luokse.

KARK kuva-arkistoprojektin tuloksena 
syntynyt kuvatietokanta ja inventointiraportti löy
tyvät osoitteesta www.yksityisetkeskusarkistot.fi/ 
kark.

Ruokahetki lastenkodissa Porissa 1950-luvulla. 
Kuva löytyy Kark-sivuilta. KA.
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Teetkö gradua 
työväenhistoriasta?

Teetkö tai suunnitteletko gradua työväestön - työ
väenliikkeen - työelämän historiaan tai kulttuuriin 
liittyvästä aiheesta?

Työväen historian ja perinteen tutkimuk
sen seura ry kutsuu sinut graduntekijöiden tapaa
miseen Tieteiden talolle Helsingissä (Kirkkokatu 
6) 24 .1 .2003  klo 10.00  alkaen. Tilaisuudessa voit 
keskustella tutkijoiden, arkistojen edustajien ja 
toisten graduntekijöiden kanssa kysymyksenaset
telun, aiheen rajauksen ja lähdeaineiston ongel
mista.

Ohjelman runkona ovat graduntekijöiden 
vapaamuotoiset työpaperit. Niiden tarkoituksena 
ei ole teettää hyödytöntä lisätyötä, vaan mahdollis
taa valmisteltu kommentointi ja rakentava keskus
telu.

Ilmoittautumiset joulukuun 17. päivään 
mennessä Ulla Aatsinki, 03-2156543  / ulla.aatsinki 
@uta.fi tai Matti Hannikainen, 0 9 -19 124846  / 
matti.hannikainen@helsinki.fi. Ilmoittautumisen 
yhteydessä mainitaan gradun aihe ja käsittelytapa 
lyhyesti.

Työpaperi toimitettaan levykkeellä tai säh
köpostitse (mieluiten rtf-muodossa) 3.1 mennessä 
Kimmo Kestiselle (otkike@uta.fi). Työpapereiden 
pituudeksi suositellaan vähintään 3 sivua ja enin
tään 15 sivua. Lisätietoja www.helsinki.fi/jarj/thpts.

Harrastajatutkijat 
koolla Helsingissä

Työväen Arkiston ja Työväenliikkeen kirjaston ti
loissa Helsingin Siltasaaressa pidettiin 17 .11 .2001  
yhden päivän seminaari työväenhistorian harrasta
jille. Tämän perinteisen tapahtuman järjestäjä oli 
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 
yhdessä Työväen Arkiston, Kansan Arkiston, Am- 
mattiyhdistysarkiston ja Toimihenkilöarkiston 
kanssa.

Seminaarin tarkoitus oli luoda mahdolli
suus työväen historian harrastajille tavata toisiaan 
ja alan ammattilaisia. Seminaarin avasi seuran pu
heenjohtaja, dos. Pirjo Markkola. Historioitsija 
Tero Tuomisto piti esitelmän historiikin tekemi
sestä ja kultaseppä Leila Rantanen kertoi koke
muksestaan kirjoittaa Helsingin kultaseppien am
mattiosaston naistoimintaa käsittelevä tutkimus.

Ohjelmassa oli arkiston ja kirjaston esittely. 
Seminaarilaiset jakaantuivat työryhmiin keskuste
lemaan etukäteen lähetetyistä tutkimussuunnitel
mista tai tutkimuskysymyksistä. Työryhmissä käsi
teltiin mm. Postiliiton Helsingin osaston historia- 
hanketta, Lahden muurarien satavuotishistoriaa, 
Rakennusliiton Kittilän osaston historiaa, Pro 
Sunila-historiaprojektia, Helsingin sanomaleh- 
denjakajien ja heidän ammattiosastonsa historiaa, 
metalliteollisuuden naisten työtä sota-aikana Val
metin tehtailla ja useita työväenyhdistysten, mm. 
Seinäjoen ja Messukylän, historiahankkeita. Jokai
nen osallistuja esitteli oman tutkimusaiheensa ja 
paikalla oli aiheisiin perehtyneitä asiantuntijoita 
yliopistolta. Keskustelua käytiin vilkkaasti ja tutki
mustyön monet ongelmat nousivat esiin ja ehkäpä 
selkiintyivätkin. Seminaarilaiset saivat vinkkejä 
uusista lähteistä ja tutkimuksesta. Monen työn 
osalta palavereissa kohtasivat toisensa pitkäaikai
nen aihetta koskenut harrastus ja perehtyneisyys ja 
ammattihistorioitsijan tietous, mistä molemmat 
osapuolet hyötyivät.

Seminaari päättyi lyhyehköön yhteiseen ti
laisuuteen, jossa kommentoitiin kulunutta päivää. 
Osallistujat pitivät seminaaria erittäin hyödyllisenä.

Juha Koskinen
Helsingin sanomalehdenjakajien 

historian tutkija
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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) 770 71, www.metalliliitto.fi
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Ihanteena
oikeudenmukainen
yhteiskunta

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

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

Unelmat, tahto ja poliittinen toiminta muuttavat 
todellisuutta ihanteitamme kohti.

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

Saariniemenkatu 6 • 00530 Helsinki • puh. (09) 478 988 • faksi (09) 712 7 3 |

VASEMMISTO
V Ä N S T E R F Ö R B U N D E T  LIITTO

Puheenjohtaja: Suvi-Anne Siimes 
Varapuheenjohtajat: Matti Huutola ja Minna Sirnö 
Puoluesihteeri: Aulis Ruuth 

Viheraiemenkatu 5 A, 00530 Helsinki 
puh. 09 774741 

emaii: vas@vasenunistoliitto.fi 

Lisää tietoa Vasemmistoliitosta www.vasemmistoiiitto.fi
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Raakaa.
vaatteita
/irxViiflT'

S E
SKS -  kirjasi merkki

Kirsi Vainio-Korhonen 
Ruokaa, vaatteita, hoivaa
N aiset ja  y r i t tä jy y s  p a ik a lli
s e n a  ja  y l e i s e n ä  i y o o - lu v u l t a  
n yk yp ä ivä ä n
Miksi on olemassa naisten 
töitä ja miesten töitä? 
Suomalaisten naisten työn 
ja toimeentulon historia 
yrittäjänaisen näkökulmasta. 
27 €

VUODEN TYÖVÄENTUTKIMUS 
Kari Teräs
Arjessa ja liikkeessä
V erk ostonäk ök u lm a  
m o d e r n i s o i t u v i in  t y ö e lä m ä n  
s u h t e i s i in  1880-1920  
Tutkimus työelämän suhteiden 
modernisoitumisesta arjen 
ja ammattiyhdistysliikkeen 
näkökulmista. 26,91 €

Jukka Rantala 
Kansakoulunopettajat 
ja kapina
V uoden  1918  p u n a s y y -  
t ö k s e t ja  o p e t ta ja n  a s em a  
p a ik a llis yh  t e i s ö s s ä  
Teos valottaa punakapinasta 
syytettyjen opettajien 
kohtaloita sekä 
kansakoulunopettajien 
asemaa 1900 -luvun alku
vuosikymmeninä. 27 €

t S K S ^ m
H a llitu sk a tu  1, 0 0 17 0  H e ls in k i
T ila u k s e t  (09) 131 23 2 16 , faksi (09) 131 23 218
k irja m Y yn ti@ fin lit.fi • w w w .finlit.fi

Sinussakin on 
säästäjää inesta
Helpoin tapa säästää on tehdä säästösopimus 
Nordea Pankissa. Kun pienikin summa siirtyy 
säännöllisesti Kasvutilille, tuskin huomaat 
säästäväsi. Samalla saat mahdollisuuden 
myös kanta- tai avainasiakkuuteen.
Avaa Kasvutili ja tee säästösopimus 
konttorissamme. Tervetuloa!

Nordea®
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AUTO JA KULJETUSALAN TYONTEKIJALilTTO

AKT
&KANSAN 

SIVISTYSRAHASTO

KSR:n kirjekukka - 
kaunis tapa onnitella 

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

Kansan Sivistysrahasto 
Paasivuorenkatu 4-6 A 3. kerros 
00530 Helsinki 
Puh. 09-765 433 
Telefax 09-761 787

K S L

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 
KSL-opintokeskus

s y d ä m i s s ä

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

Eläkeläiset r.y. 
Mechelininkatu 20 A 1 

00100 HELSINKI 
P. 09-348 691 

wtew.dakdaiset.fi
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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 :

UUTISPÄIVÄ

T I L A A  N U M E R O S T A  ( 0 9 )  701 05 00  
w w w . d e m a r i . f i

y
/ a -

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

keskustan palvelin kävelymatkan etäisyydellä

Paasivuorenkatu 5 A FIN -  00530 Helsinki 
p. 09-7089 611 Fox 09-7089 658 m yyn ti.paa sitom i.fi ww w .paasitom i.fi

K T V ©
H u o m a a t

m e i d ä t
v a r m a s t i

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

Kom munsekto rns fac k fö rb und K A T  rf

K o l m a s  l i n j a  4  
PL 101, 0 0 5 3 1  H e ls in k i  

v a ih d e  ( 0 9 )  7 7 0  31 
t e le f a x  (0 9 )  7 7 0  3 3 3 0

H W W W .ktV.fi

U skotko  
am m attitaitoon?

V p e m
Palvelualojen ammattiliitto

U sko m atto m an  u p e ita  ik m is iä  
w w w .p am liitto .li
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Kun haluat lisää 
tietoa metsäalasta, 

puutuoteteollisuudesta 
tai maaseutuelinkeinoista, 

tule käymään, 
soita tai 

käy kotisivullamme.

PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO
TRÄ- OCH SPECIALBRANSCHERNAS FÖRBUND

Haapaniemenkatu 7-9 B 
PL 318,00531 Helsinki 
Puh. (09)615161 
Sähköposti: puuliitto@puuliitto.fi 
www.puuliitto.fi

Hyvinvointia
julkisilla

palveluilla

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

www.VALry.fi

m u s e o n a

S ilin en  elää^^ trlassa.
Verlan ainutlaatuinen ruukkikylä on harvinainen 
maailmanperintökohde. Kierros vanhassa 
puuhiomossa ja pahvitehtaassa on elävä katsaus 
historiaan. Lukemattomat yksityiskohdat, kuten 
Verian Marian jalanjäljet lattialankuissa, antavat 
aihetta kiehtoviin tarinoihin.
Arvokas Patruunan Pytinki ravintoloineen henkii 
kartanotunnelmaa. Vehreä puutarha, näyttelytilat, 
pikkupuodit ja kahvila ovat kokemus sinänsä.
Avoinna ti-su 2.5.-15.9.2002 klo 10-18. 
Opastetut kierrokset tasatunnein. 
Ryhmävaraukset ja tiedustelut puh. 020415 2170.

3
_ l
LII UP-UUTISPALVELU OY

Paasivuorenkatu 4 - 6 B
_ l PL 290

< 00531 HELSINKI

Q_
CO Puh. (09)4780 8800
1__ Faksi (09) 4780 88401---
3 E-mail: up@up-uutispalvelu.fi

VERLA 1
V E R L A N T E H D A S M U S E O  

vO L /  Jaala
w w w .verla.fi
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Myynnissä olevat työväen perinnelaitosten julkaisut 
Työväenliikkeen kirjastossa

Työväenperinne:
- I Opinnäytteet 1978-1987. Toim Mervi Kääminen 1988. 

79 s. 2 e.
- II Artikkeliaineistoa 1978-1987. Toim. Pekka Kääminen. 

1989. 95 s. 2 e.
- III Historiikit 1978-1990.Toim. Pekka Kääminen. 1991. 

104 s. 2 e.
- IV Suomen työväenliikkeen historiallinen bibliografia 

Toim. Pekka Kääminen. 1991. 2 e.
- Ameriikka-kokoelmaluettelo: amerikansuomalaista 

kirjallisuutta Työväen liikkkeen kirjaston kokoelmissa. 
1991.44 s. 2 e.

- Espanja 1936-1939-kokoelmaluettelo. Espanjan 
sisällissotaa käsittelevää kirjallisuutta Työväenliikkeen 
kirjaston kokoelmissa. 1991. 36 s. 2 e.

- Internationaalit-kokoelmaluettelo. 1990. 70 s. 2 e.
- Osuustoiminta-kokoelmaluettelo. 1990.380 s. 2 e.
- Foreign Language Literature on the Nordic Labour 

Movements - Fremdsprachige Literatur iiber die 
nordischen Arbeiterbevvegungen. 1992.143 s. 2 e.

- Reijo Frank: Veli, sisko. CD-levy. 10 e.

Työväen keskusmuseo:
- Tuulasvaara-Kaleva, Tiina: 1930-luvun pula. 1992 14 s 

0.84 e.
- Työväenkulttuurityöryhman muistio. Työväen keskus

museon julkaisuja 1994:1. 52 S. 0.84 e.
- Jaskari, Ulla - Vanhala-Selin, Kristiina: Työväki esittää - 

lystinpitoa ja aatteen paloa. Työväen keskusmuseon 
julkaisuja 1995:1.47 s. 2.52 e.

- Ranskan suuri vallankumous. Työväen keskusmuseon 
julkaisuja 19971. Kielinä suomi/venäjä. 28 s. 0.17 e.

- Koivisto,Tuomo; Ammatillista järjestöyhteistyötä 
Tampereella 100 vuotta. 1998.28 s. 0.84 e.

- Rissanen, Panu: 1917. Tavoitteena kansanvalta. Työväen 
keskusmuseon julkaisuja 1998:1 .24  s. 0.84 e.

- Hyvää työtä - 110 vuotta työsuojelua Suomessa. Työväen 
keskusmuseon julkaisuja 1999:1.46 s. 0.84 e.

- Sukupolvien tarina - näyttelyjulkaisu. Työväen keskus
museon näyttelyjulkaisuja 2002:1.22 s. 1 e.

Työväen Arkisto:
- Marjaliisa Hentilä & Maria Lähteenmäki: Kansainvälinen 

naistenpäivä 1910-1990.1990.112 s. 2 e.

Muistitietokirjat:
- Aatteet ja vaatteet. Toim. M Hako- H. Huhtanen- M 

Nieminen. 1964. 255 s. 10 e.
- Jako Kahteen. Työmiehen 20-luku. Toim. Hako- 

Huhtanen- Nieminen. 1975. 353 s. 60 e.
- Kotirintaman kahdet kasvot: sota-ajan muistelmia Toim. 

Hako-Huhtanen. 1985. 255 s. 10 e.
- Lapuan laki vain kansanvalta? Toim. Hako-Huhtanen. 

1981.322 s. 10 e.

Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö:
- Kansan Arkiston yleisluettelo 1.1996 274 s 10 e.
- Kaihovaara Pirjo, Nirhamo Annamaija: Kohti uutta aikaa,

työväenperinteen keruuopas. 1984.92 s. 5 e.
- 60-luku. 60-luku-semionaarin aineistot 20.3.1993 ja 

17.4.1993 pidetyistä seminaareista Kirjan talolla 
Helsingissä. KSL 1994.60 s. 5 e.

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura: 
Väki voimakas -sarja
- 1. Työväen historiaa ja perinnettä. Toim. Jouko Jaakkola 

& Olli Vehviläinen. 2. p. 1987.159 s. 2,52 e.
- 3. Näkökulmia työväen ammatilliseen ja paikalliseen 

historiaan. Toim. Markki Hyrkkänen et ai. 1987.213 s.
2,52 e.

- 4. Suomi 1917-1918. Toim. Juha Hannikainen, M arkku 
Hyrkkänen & Olli Vehviläinen.1990.388 s. 2,52 e.

- 5. Myytit ja symbolit. Toim. Ulla-M aija Peltonen ja Kirsti 
Stenvvall. 1991.144 s. 2,52 e.

- 6. Hyvinvointivaltio ja historian oikut. Toim. Pertti 
Haapala. 1993.154 s 2,52 e.

- 7. Työ ja työttömyys. Toim. Raimo Parikka. 1994. 368 s. 
8,46 e.

- 8. Äänekäs kansa. Toim. Pauli Kettunen et ai. 1996.152 
s. 8,46 e.

- 9. Talonpoikainen sosialisti - Santeri Mäkelä poliittisena 
toim ijana ja kirjailijana. Toim. Tauno Saarela. 1997.139 
s. 8,46 e.

- 10. Työväestö ja kansakunta. Toim. Raimo Parikka. 1997. 
281 s. 8.46 e.

- 11. Aave vai haave. Toimi. Tauno Saarela et ai. 1998.364 
s. 13.46 e.

- 12 Koti kaupungin laidalla, toim. Elina Katainen et ai. 
1999. 204 s. 13,46 e.

- 13. Naurava työläinen - naurettava tyläinen. Näkökulmia 
työväen huumoriin. Toim. Joni Kreklia, Kirsti Salmi- 
Niklander, Johanna Velnius. 2000.219 s. 13,46 e.

- 14. Ammattia oppimassa- tieto, taito ja oppiminen 
työelämässä. Toim. Anu-Hanna Anttila ja Anu Suoranta 
289 s. 15 e.

Papers on Labour history
- II Der Zusam m enbruch der Zvveiten internationale. Toim 

Paavo Jokela. 1988.133 s. 2,52 e.
- III Arbetarklassen i sam hällets vardag. Red. Katia Bäsk et 

ai. 1991.405 s. 2,52 e.
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