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Vapaa-ajan ongelmia

T ietoverkko on uuden ajan työväentalo. Työväenkulttuuri ei ole ollut elävää elämää enää vuosikymmeniin, kertoi historia
tieteen profes 
työväentalo.

vapaa-ajan käsite. Siitä, kun 1960-luvullasiinyttiinviisipäiväiseen työviikkoon,keskimääräinen työaika ei ole lyhentynyt. 1990- 
luvun laman jälkeen työpäivä on taas venynyt vapaa-ajan kustannuksella

meiningin takaa "hauskanpidon lähettiläs”. Työelämään siirtynyt nuorin sukupolvi ei ole nousukauden huumassa piitannut oikpjik- 
sistaan, kun tarjolla on ollut pelkkiä etuja

Uusien alojen taloudellisia mahdollisuuksia ja uhkia kuvaahyvin se,että kännykkäpalveluja tuottaneen it-yrityksen entinen 
toimitusjohtajaMalo Valtonen löysi konkurssin jälkeen uuden työpaikan Linnanmäen huvipuistosta-vuoristoradan jarrumiehenä.

silla hoiva-ja opetusaloilla työ on yhä työtä, jonka kuormittavuus on lisääntynyt julkisen sektorin yksityistämisen ja suurten 
ikäluokkien ikääntymisen myötä.

Globalisaatioon liittyvät kilpailu-ja tehokkuus-ja sopeutumisvaatimukset on meillä otettu onkeen niin kirjaimellisesti, että 
työntekijöiden loppuunpalamisestaja masennuksesta uhkaa tulla uusi kansantauti. Kenelläkään ei ole kivaa, jos työssäkäyvät

käy työstä.
Protes

taessa löysin rantein, kuten Veikko Lavi aikanaan kiteytti.

tehtyihin rikoksiin on haettu syyllisiäja ehdotettu kansainvälisen totuustuomioistuimen perustamista. "Historian nuoli” on 
vaatinut aloitteentekijäksi Suomea.

Historiakeskustelu on terveellistäja kannatettavaa puuhaa. Mitä rehellisemmin kykenemme katsomaan menneisyytemme 
peiliin, sitä kypsempiä olemme kansakuntana. Silti toivoisi, että kapeasti kommunismin rikollisiin piirteisiin keskittyvän debatin

koska sitä puretaan kovaa vauhtia.
Työväki esiintyy tämän lehden ja sen julkaisijatahojen nimissä taajaan. Se saattaa maistua aikansa eläneeltä jäänteeltä. 

Perusongelmat ja vastakkainasettelut eivät silti ole kadonneet minnekään, vaikka niiden nimitykset saattavat vaihtua määritteli- 
jöidensä tarpeiden mukaisesti.

Joni Krekola
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Erkki Vasara
Helsinki

Entisajan elämää työväentalolla

Piirtoja vapaa-ajanvietosta Tikkurilan 
työväenyhdistyksessä 19 2 0  -1950-luvuilla

Jo alkuajoistaan lähtien perinteinen työväenliike 
oli paitsi poliittinen myös kulttuuriliike. Esimer
kiksi näyttämö- tai urheiluriennot olivat satojen 
työväenyhdistysten jäsenille tapa kokea oma 
yhteisöllisyytensä työväkenä miellyttävien har
rastusten parissa. Kulttuurityö loi myös pohjaa 
poliittiselle työlle. Työväenliike näyttäytyi kult- 
tuuriliikkeenä juuri paikallistasolla, yksittäisten 
työväenyhdistysten työväentaloilla kautta 
maan.

Tuhat työväentaloa

Helsingin maalaiskunnan Tikkurilassa vuon
na 1907 perustettu työväenyhdistys oh yksi niis
tä sosialidemokraattisen liikkeen paikallisosas
toista, jotka alusta alkaen panostivat myös jä
sentensä vapaa-ajanviettoon. Vuonna 1913 yh
distyksen pieni jäsenjoukko aloitti näyttämöhar- 
rastuksen paikallisella maaosuuskunta Peltolan 
talolla, jonka työväenyhdistys lopulta osti syk
syn 1917 kiihkeiden tapahtumien lomassa. Tik
kurilan työväenyhdistyksen jäsenistön runkona 
olivat paikallisten tehtaiden työväki sekä rauta
tieläiset. Ensimmäisen vuosikymmenensä aikana

yhdistyksessä oh vain noin 10 -1 5  jäsentä, mut
ta vuoden 1917 aikana jäsenmäärä nousi jopa yh 
400:n. Sisällissodan tappion jälkeen jäsenmäärä 
vakiintui noin 30:een, jona se pysyi aina vuoteen 
1944 asti. Jatkosodan jälkeen jäsenmäärä alkoi 
hilj akseen nousta. 1950-luvun lopussa yhdistyk
sessä oh mnsaat 100 jäsentä, joista ylivoimainen 
enemmistö edelleen työväestöä.

Talkoita, iltamia ja raittiusaatetta

Keväällä 1919toimintansa uudelleen aloitta
nut Tikkurilan työväenyhdistys keskitti toimen
sa takavarikosta vapautuneelle talolleen, jossa 
pidettiin johtokunnan kokoukset, jäsenten kuu
kausikokoukset ja yhdistyksen muut riennot. 
Suurikokoisesta ja erikoisen näköisestä raken
nuksesta tuh vuosikymmeniksi jäsenten jatku
van huolenpidon kohde. Suurimpana ongelmana 
oh talon lämmittäminen, sillä uunien kapasiteetti 
ei talvikausina ottanut riittääkseen. Erilaisia re
montteja ja kunnostustöitä oh tehtävä lähes jat
kuvasti, samoin riitti maalaamista niin sisä- kuin 
ulkopinnoillakin. Yhdistyksen jäsenille tämä ei 
kuitenkaan ollut rasitus vaan aihe lukuisiin tai-
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Maalaustalkoot Tikkurilan työväentalolla elokuussa 1931. Kuva Tikkurilan työväenyhdistys.

koorupeamiin. Varat olivat vähäiset, joten kaikki 
tehtiin mahdollisuuksien mukaan itse. Miehet 
nikkaroivat ja maalasivat, naiset pitivät huolta 
ruoasta ja juomasta - tai vaikkapa ompelivat ver
hoja. Talkoohengen loi kiintymys "toiseen ko
tiin”, yhdistyksen taloon.

Isojen talkoiden päätteeksi oh oivallista pitää 
iltamat, joita toki vietettiin muutoinkin useita 
vuodessa. Teemoina olivat yhtä lailla vappu, ju
hannus ja pikkujoulu kuin myös lähestyvät vaa
lit tai yhdistyksen finanssien kohentaminen. 
Usein iltamilla oli myös jokin yhteiskunnallinen 
teema ja puhujavieraana vaikkapa kansanedus
taja. Tarjoilusta huolehtivat naiset, joiden pyö- 
rittämä ravintolatoimikunta oh vuosikymmenet 
merkittävä tekijä yhdistyksen taloudelle. Naisten 
leipomat leivonnaiset samoin kuin heidän ompe
lemansa neuleet olivat lisäksi monien myyjäisten 
menestystuotteita. Työväentalon suuresta mer
kityksestä yhdistyksen jäsenille kertoivat myös 
kautta vuosikymmenten sen tiloissa muiden jä

senten kera vietetyt lukuisat perhejuhlat kuten 
häät ja syntymäpäivät. Iltama- ja juhlaperinneeli 
voimissaan aina 1950-luvulle asti.

Iltamien ohjelmassa oh lopuksi useimmiten 
tanssit. Vaikka ne herättivätkin osassa väkeä pa
hennusta, vetivät ne toisaalta nuorisoa paikalle 
yhdistyksen ja Tikkurilankin ulkopuolelta, millä 
oh oma taloudellinen merkityksensä. Silloin täl
löin ja varsinkin 1920-luvulla parhaaseen kielto- 
lakiaikaan talolla esiintyi myös juopuneiden ret- 
telöintiä, joka aiheutti töitä yhdistyksen järjes
tysmiehille ja sai yhdistyksen suuntaamaan huo
mionsa työväenliikkeessä muutoinkin arvos
saan olleeseen raittiustyöhön. Marraskuussa 
1924 todettiin kiivaasti, että "työläisten on kaik
kialla ja  joka paikassa pelkäämättä taisteltava 
raittiusasian puolesta ja tehtävä tyhjäksi porva
riston hankkeet kieltolain kumoamiseksi”. Yhdis
tys noudatti siten mallikkaasti sos.dem. puolu
een virallista raittiuslinjaa. Ilmeistä kuitenldn on, 
ettei mitään kiihkomielistä raittiushurmosta syn
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Tikkurilan 
työväenyhdis
tyksen Näyttä
mön kappale 
Pohjalaisia 
saavutti suu
ren suosion 
1950-luvulla 
ja  esitettiin 
useita kertoja. 
Kuva Tikkuri
lan työväen
yhdistys.

tynyt. Esimerkiksi syksyllä 1927 yhdistyksestä ei 
löytynyt ainuttakaan halukasta ryhtymään 
sos.dem. raittiusliiton joululehden asiamieheksi, 
vaikka puolueen varsinaisille julkaisuille sellai
nen löytyi aina. Tikkurilan työväenyhdistyksen 
raittiuspolitiikka, jossa idealismi ja käytäntö kul
kivat hieman eri latuja, oh kuitenkin tyypillistä 
sos.dem. paikallisosastoille tuolloin.

Teatterintekoa

Lukuisien työväenyhdistysten, nuorisoseu
rojen ja muiden paikallisten järjestöjen tapaan 
myös Tikkurilan työväenyhdistyksessä innos
tuttiin teatterin tekemisestä. 1920-luvun alussa 
yhdistys perusti ensimmäisen varsinaisen Näyt
tämönsä. Innostus teatterin tekemiseen kuiten
kin vaihteli ja matkaan mahtui myös suvanto- 
vuosia. Vuonna 1927 teatteriharrastus virisi jäl
leen tiiviimmin -  Näyttämö perustettiin uudel
leen alaosastona -  ja esityksiä oli niin iltamien 
osana kuin varsinaisina omina tapahtuminaan- 
kin. Kaksikymmenluvun peruja yhdistyksen 
näyttämöllä olivat tutut maisemakulissit sekä 
tuolit ja pöydät. 1930-luvulla yhdistyksen teatte
riohjaajana vaikutti Viljo Vallin, joka toimi myös 
työväentalon vahtimestarina. Vallinin aloitteesta 
työväenyhdistys "virallisti” kolmikymmenluvun

puolivälissä teatteriharrastuksensa erillisenä 
Näyttämönä, jonka puheenjohtajaksi valittiin 
Aretti Siren, yhdistyksen pitkäaikainen puheen
johtaja ja kunnanvaltuutettu 1920-luvulta

Näyttämötyö oh työväenyhdistyksen aktii
vien jäsenten talkootyötä, jossa jokaisella oh 
omat erityistehtävänsä. Esimerkiksi vuonna 1937 
puvustonhoitajana oh työväentalon tuolloinen 
vahtimestari Maria Nummelin, puvustonhankki- 
jana Impi Sohkanen ja lavastajana Lempi Berg
ström. Toimintansa tukemiseksi Näyttämö jäljes
ti omia iltamiaan. Kolmikymmenluvun lopun me
nestyskappaleita ohvat mm. "Isontalon Antti”, 
"Roinilan talossa” sekä Verneri Jokiruohon 
"Muilutus”. Sotien jälkeen Näyttämön työ jatkui 
vuonna 1945 perustetun kannatusyhdistyksen 
tukemana tiiviisti. Ohjelmassa ohvat mm. "Pohja
laisia” ja  "Seitsemän veljestä”. Vuonna 1960 
Näyttämö irtautui kuitenkin omille teilleen saa
dakseen "puolueettomana” paremmin esitystilo- 
ja paikallisista kouluista.

Vaikka Tikkurilan työväentalolla esitetty oh
jelmisto oh lähinnä perinteisiä kansannäytelmiä, 
joita esitettiin myös lukuisilla porvarillisten jär
jestöjen taloilla, kyse oh kuitenkin työväenkult- 
tuurista aidoimmillaan. Oleellista oh mukana ol
leiden keskinäinen yhteys, joka muodostui yh
teisestä elämänpiiristä, työläisyydestä, jäsenyy
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destä työväenyhdistyksessä sekä elämästä 
työväentalolla. Vaikka näytelmillä ei välttämättä 
ollut kovin suurta yhteiskunnallista sanomaa, 
työväenyhdistyksen jäsenet tekivät niistä työ- 
väenkulttuuria oman tulkintansa ja näyttämö- 
kokemuksensa kautta.Teatterin yleisöstä suuri 
osa oli yhdistyksen muita jäseniä tai yhdistyk
seen kuulumattomia työläisiä. Arkisten, usein 
raskaiden askareidensa jälkeen työväennäyttä- 
mön aktiivit halusivat osoittaa omat kykynsä 
luoda taidetta siinä kuin porvarisseurojenkin jä
senet tai ammattinäyttelijät.

Urheiluakaan ei unohdettu

Ensimmäinen oma urheiluseura perustettiin 
jo vuonna 1917, mutta poliittinen kuohunta vei 
mielet vakavampiin asioihin. Kaksikymmenlu
vulla urheilumieliset tekivät useammankin yri
tyksen käynnistää urheiluriennot uudelleen. 
Vihdoin vuonna 1929 syntyi seura, jokajäi elä
mään, Tikkurilan Kajastus. Sen alkuvuodet oli
vat pinnistelyä talouden vaikeuksissa, mutta 
vähitellen kilpailuelämä pääsi vauhtiin. Talkoilla 
tehtiin kenttä työväentalon kupeeseen; tär
keimmäksi lajiksi tuli yleisurheilu, jossa Kajas
tus sai TUL:n kisoissa menestystä varsinkin 
1940-ja 1950-luvuilla. Pienestä urheiluporukas- 
ta kasvoi talvisotaan mennessä lähes 140 jäse
nen seura, jonka aktiiveista suurin osa oli työ
väenyhdistyksen ulkopuolelta. Näin Kajastus 
valaisi monille tien työväenliikkeeseen.

Vuonna 1936 Kajastus irtautui muodollises
ti työväenyhdistyksestä itsenäiseksi urheilu
seuraksi. Seuran asemaan omassa kylässään ei 
kuitenkaan vaikuttanut se, oliko seura työväen
yhdistyksen alaosasto vai itsenäinen yhdistys. 
Seura jäljesti omia iltamiaan yhdistyksen ta
paan, sen voimistelijat esiintyivät myös yhdis
tyksen juhlissa ja saattoipa seuralla olla myös 
omia soittoniekkojaan. Vuonna 1958, useiden 
vuosien huomattavan kilpailumenestyksen jäl
keen ja lajivalikoimaansa laajennettuaan Kajas
tus kuitenkin irtautui lopullisesti 
sos.dem.liikkeen tuolloisissa kärhämissä.

Lopuksi

Perinteisen työväenkulttuurin kulta-aikaa oli
vat myös Tikkurilassa ennen kaikkea 1920 -1950- 
luvut. Poliittinen elämä oli saanut vuoden 1918 
jäljiltä selkeät kehykset, ja työväenliike oli erito
ten ennen sotavuosia kansakunnan aatteellises
sa taistelussa sorrettuna haastajana. Työväenyh
distyksen aktiiveja vei työväentalolle usein ras
kaankin työpäivän jälkeen voimakas aatteellisuus 
ja tarve harrastaa erilaisia kulttuuririentoja. Kyse 
oli yhteisen elämänpiirin ja vakaumuksen tuotta
masta voimakkaasta yhteenkuuluvuudesta. Osa 
jäsenistä oli mukana lähes kaikissa riennoissa ur
heilusta näyttämölle ja politiikkaan.

Vuonna 1957 yhdistyksen 50-vuotisjuhlissa 
herännyt ajatus uuden työväentalon rakentami
sesta merkitsi käytännössä vanhan talon kunnos
tustöiden loppua. Se taas vähensi erilaisten juhli
en määrää talolla. 1960-luvulta lähtien perinteinen 
työväenkulttuuri alkoi muutoinkin hiipua -  näin 
myös Tikkurilassa -  törmättyään yhteiskunnassa 
tapahtuneisiin moninaisiin muutoksiin, joista 
merkittävimpiä ohvat televisio, elokuvien yleisty
minen, laajeneva kiijastotoiminta, uusi nuoriso
kulttuuri ja kaikinpuolinen eri harrastusmahdolli
suuksien lisääntyminen. Tikkurilassa tilantee
seen vaikutti myös perinteisen kyläyhteisön tu
houtuminen 1960-luvulta alkaneen voimakkaan 
väestönkasvun ja elinkeinoelämän monimuotois
tumisen kautta. Sitä työläisyhteisöä -  väriteh
taan ja silkkiteiltään väkeä -  joka tiiviisti oh aiem
min elänyt elämäänsä työväentalolla, ei enää ol
lut. Lisäksi liikenneyhteyksien huomattava para
neminen hsäsi Helsingin taijoamien kulttuurimah- 
dollisuuksien käyttöä. Vanhojen aikojen lopulli
seksi päätökseksi Tikkurilan perinteisen työväen
kulttuurin näyttämönä ollut työväentalo purettiin 
vuonna 1968, ja sen tilalle rakennettiin yhtiömuo
toinen liiketalo, jonka pääomistajana on työväen
yhdistys.

ita^^BesemteSsradBeenTyOTäeBjakaiseucta 
puciE^TlWajBlmQ^äaQ4)dis^s90vuoKa 1907 -1997.
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Hanna Kuusi
Helsinki

Työmiehen lauantai

Joka aamu seitsemältä töihin hän menee 
hikipäässäperheellensä elatuksen hakee 
satoi taikka paistoi töissä hänet näkee 
kunnes koittaa viimein lauantai.
Viideltä saunaan ja  kuudelta putkaan 
se on sellainen työmiehen lauantai.1

Irwin Goodmanin vuonna 1965 levyttämästä 
singlestä Työmiehen lauantai tuli suuri sensaa
tio. Kappale joutui Yleisradiossa erityistarkkai
luun eikä sitä saanut soittaa kuin perustelluissa 
tapauksissa. Kertosäkeen katsottiin nimittäin 
halventavan työläisiä. Moraalinvartijoihin kyl
lästynyt radiotoimittaja keksikin kiertää soittora- 
joituksen leikkaamalla kappaleesta äänteitä pois, 
jolloin laulu muuntui Yömiehen lauantaiksi. Sen
surointi oli omiaan edistämään levyn myyntiä ja 
se nousi listasuosikkien kärkisijoille.2

Lauantai-iltaan keskittyvä väkijuomien käyt
tö erityisenä työläisten tapana oli tuolloin kui
tenkin jo lähes kaksi vuosikymmentä ollut alko- 
holiasiantuntijoiden silmätikkuna. Vuonna 1948 
ilmestyneessä kiijasessaan Suomen viinapulma 
gallup-tutkimuksen valossa piti Alkoholiliikkeen 
yleistarkastaja Pekka Kuusi haastattelujen pal
jastamia lauantaisia kulutusmääriä mielikuvituk
sellisen suurina. Lennokkaasti hän kuvasi kuin
ka "maaseudulla asuva miespuolinen tehdastyö
läinen hulahuttaa kurkustaan puolitoista pulloa, 
milloin hän lauantaiehtoona ryhtyy ryyppää
mään”.

Vaikka yli puolet gallup-kyselyn 3000 hengen

"pienois-Suomen” vastaajista piti itseään käy
tännöllisesti katsoen raittiina ja  väkijuomien 
käyttö osoittautui yleisimmäksi johtavan luokan 
keskuudessa, keskitti Kuusi suurimman huo
mionsa humalanhimoa aiheuttavaan "primitiivi
syyden peikkoon”, joka ei suomalaisista vielä 
ollut kaikonnut. Tutkimus osoitti, että valtaosa 
kaikesta väkijuomasta kulutettiin harvakseltaan 
ja viikonloppuisin, mikä ei sinänsä ollut hätkäh
dyttävää. Avainasemaan nousikin kysymys ker
ralla juodusta alkoholin määrästä.

Haastateltavilta kysyttiin, kuinka paljon he 
olivat nauttineet väkijuomia edellisenä lauantai
na. Tehdastyöväestön keskimääräinen annos 
osoittautui ylivoimaisesti suurimmaksi jakoos- 
tui lähes pelkästään viinasta. Keskiluokka ja joh
tavassa asemassa olevat taas näyttivät edellis
ten rinnalla kohtuukäyttäjiltä. Tutkimuksen joh
topäätöksenä ja päätuloksena oli se, että karttu
va sivistysmäärä supistaa nautittuja väkijuoma- 
annoksia.3

Tuloksen merkittävyyttä eivät haitanneet ne 
varaukset, joita tutkimusasetelmasta esitettiin. 
Ainoastaan 15 % kyselyyn vastanneista oli yli
päätään juonut jotakin edellisenä lauantaina. 
Kyselyn ajankohtakin oli pulmallinen. Se suori
tettiin 8.-20. joulukuuta vuonna 1946, torstaiksi 
sattuneen itsenäisyyspäivän jälkeen. Monet vi
rallisiin juhlallisuuksiin osallistuneethan saattoi
vat jättää illanvieton seuraavana lauantaina vä
hemmälle. Toisaalta joulunaluskausi ei varmasti
kaan voinut olla vaikuttamatta nautittujen väki-
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”Nautitteko väkijuomia viime lauantaina ja  
paljonko?” (Kuusi, Pekka: Suomen viinapul- 
ma gallup-tutkimuksen valossa. 1948.)

juomien määrään.4 Käsitys humalahakuisesta, 
viikonloppuisin ryyppäävästä ja  sivistymättö
mästä työläisestä jäi kuitenkin pitkään vallitse
vaksi teemaksi niin alkohohtutkimuksessa kuin 
-politiikassakin.

Kiija viinapulmasta oh ensimmäisiä gallup- 
menetelmän sovelluksia sosiaalitutkimuksessa 
ja enteili seuraavan vuosikymmenen amerikka- 
laisvaikutteisen ja tilastoihin uskovan ns. uuden 
sosiologian läpimurtoa. Väkijuomien käytöstä ja 
juomatavoista muodostui yksi suomalaisen 
1950-luvun sosiologian keskeisimpiä tutkimus
kohteita. Erik Allardtin ja Yijö Littusen oppikiija- 
klassikon ensimmäisessä painoksessa vuodelta 
1958 suomalaisia yhteiskuntaluokkien elämänta
poja kuvataan juuri juomatapojen eroina. Yleise
nä toteamuksena he esittivät sen, että väkijuomi
en käytöllä oh eri yhteiskuntaluokissa erilainen 
asema ja merkitys. Heidän mukaansa ylimpien 
luokkien alkoholinkäyttö oh normaalia seuruste
lua, työväestön sen sijaan ei:

” Ylimmässä kerroksessa ja  keskiluokassa 
alkoholinkäyttö kuuluu normaaliin seuruste
luun kotikutsuilla, juhlissa ja  julkisissa tilai
suuksissa. Sen sijaan alimmassa sosioekonomi
sessa ryhmässä ja  työväestössä alkoholia nau
titaan pikemminkin poikkeuksena tavallisesta 
seurustelusta, useinkin erityisesti juomistar- 
koitusta varten muodostuneissa pienryhmissä. 
Sen takia nautitaankin sosioekonomisilla ta
soilla sekä työväestön keskuudessa suuria juo
mamääriä kerrallaan juopumukseen saakka, 
kun taas ylimmillä tasoilla nauttimistiheys on 
suurempi. ”5

Vuonna 1968 Alkoholipoliittinen tutkimuslai
tos jatkoi haastatteluihin perustuvan juomatapa
tutkimuksen perinnettä. Klaus Mäkelän analy
soimat tulokset eivät kertoneet suurista muutok
sista alkoholinkäytön viikkorytmissä edelhsiin

V t l N A A  P O N T IK K A A  3 A IO V U N A A  V H N E 3 A
L IK Ö Ö R IÄ  

KO N 3A K K1An

I  1  h6<, w  65 c l M  3U  ¥  3?ct
*VUWM nAATALOt» TEHDAS- KSSKt- CPMStAM M METSÄ TYÖVÄISTÄ LUOKKA AUMASSA 
VÄffTÖ TYÖVÄESTÖ OlSVAT

N autitteko vikijuom ia viime lauantaina ja paijonkar

vuosikymmeniin nähden. Suomalaisten juomis- 
kerrat -  etenkin rajut humalatilanteet -  kasaan
tuivat edelleen viikonvaihteeseenpa lauantain 
asema oh itse asiassa vahvistunut entisestään.

Havainnot poikkesivat kuitenkin huomatta
vasti aiemmasta oletetuksesta, jossa keskiluo
kan juomatapaa pidettiin hillittynä. Kaikissa so
siaaliryhmissä käytettiin nimittäin suunnilleen 
saman verran absoluuttista alkoholia humalati- 
lanteissa. Työmiehen lauantaipuho ei siis ollut
kaan muiden pulloja kookkaampi, niin kuin asian
tuntijat pitkään ohvat uskoneet.

Sosiaaliryhmien väliset erot alkoholinkäy
tössä näkyivät ainoastaan siinä, että humalaha
kuisen lauantaijuomisen lisäksi ylemmissä sosi
aaliryhmissä nautittiin pienempiä määriä alkoho
lia erilaisissa rituaalisissa juomatilanteissa pitkin 
viikkoa. Humalattomat siemailukerrat eivät siis 
korvanneet rajua juomista missään ryhmässä. 
Ylimpien kerrostumien kokonaiskulutusta ne sen 
sijaan lisäsivät.6

Vuoden 1968 tutkimuksen valossa ”työ-
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S E K Ä  O A V I N T O I A S S A  ETTÄ W l ) A U  A

v a i n  N M J U A l l A  K U I N  R A V I N T O L A S S A

Väkijuomien käyttäjien jakautuminen kaupungeilta nauttimia 
paikan mukaan.

miehen lauantai” ei siis osoittautunutkaan luok- 
kasidonnaiseksi käyttäytymiseksi vaan yleiseksi 
tavaksi juoda alkoholia niiden keskuudessa, jot
ka ylipäänsä sitä joivat. Vielä tuolloinhan esimer
kiksi naisista oh raittiita lähes puolet ja alkoholin 
kokonaiskulutus suhteellisen pientä, vajaa kolme 
litraa absoluuttista alkoholia vuodessa henkeä 
kohden. 1960-luvun alkoholikulttuuri vahvisti 
siis käsitystä erityisestä suomalaisesta humala
hakuisesta juomatavasta: humalakäytön osuus 
oh kaikissa sosiaaliryhmissä yh puolet alkoholin 
kokonaiskulutuksesta.

Klaus Mäkelän mukaan keskiluokan juomata
vat saattoivat kuitenkin näyttää hillitymmiltä 
kuin työväestön alkoholinkäyttö. Sosiaalisen 
kontrollin tiukkuus keskiluokassa ehkä aiheutti 
sen, että humaltumisen ulkoiset merkit jäivät lie
vemmiksi. Syöminen juomisen yhteydessä oh 
keskiluokassa yleisempää, mikä hidasti alkoholin 
imeytymistä ja pidensi juomiseen käytettyä ai
kaa. Lisäksi yksilölle tarjoutui keskiluokassa run
saasti tilaisuuksia juoda itsensä humalaan sosi-

Väkijuomien käyttäjien jakautuminen kau
pungeissa nauttimispaikan mukaan. (Kuusi, 
Pekka: Suomen viinapulma gallup-tutkimuk
sen valossa. 1948.)

aahsesti hyväksyttävällä tavalla, eikä raju juomi
nen siten pistänyt ympäristön silmiin samalla ta
valla kuin työväenluokan humalakerrat.7

Suomalainen ravintolapolitiikka oh epäile
mättä vaikuttanut tehokkaasti juomatapojen väli
siin eroihin eri sosiaaliryhmissä. Kieltolain jäl
keen 1930-luvulla ravintolat luokiteltiin hintojen 
ja  anniskeluoikeuksien mukaan kolmeen luok
kaan, joista alimmat olutta tarjoilevat kansanra- 
vintolat oh tarkoitettu työväestölle. Olutravinto
loita pidettiin aluksi keinoina laittoman anniske
lun lopettamiseen, mutta ennen pitkää kaupunki
en työväestön suosituista kokoontumispaikois
ta haluttiin päästä eroon. Erityisesti niitä vastusti 
tuolloin vielä voimakas raittiusliike, joka halusi 
suojella työväestöä sortumasta alkoholismiin. 
Olut ei myöskään sopinut Alkoholiliikkeen kan
saa sivistävään linjaan, jossa ihanteellisena mai
tina nähtiin herrasväen julkisivujuominen ruoka- 
viineineen, -ryyppyineen ja  jälkiruokajuomi- 
neen.8

Ravintoloiden anniskeluoikeudet ohvat mää
räaikaisia. Aina uusimisen yhteydessä Alkoholi
liike karsi olutravintoloiden oikeuksia suosien 
ylempien hintaluokkien ravintoloita. Lopputu
loksena oh se, että kaupungeissakin olutravinto
lat kuihdutettiin lähes olemattomiin. Maaseudul
lahan niitä ei ohut lainkaan. Esimerkiksi 1960-lu- 
vun Helsingissä olutravintolapaikkojen määrä 
asukaslukuun suhteutettuna oh pienentynyt 
kahdenteenkymmenenteen osaan 1930-luvun ti
lanteesta.9

Huomattava osa väestöstä oh siten pitkään 
suljettu anniskeluravintoloiden ulkopuolelle. 
Kaskut kiistoista ankarien ovimiesten kanssa 
ovatkin olleet yleisiä ja usein saaneet selkeitä 
luokkakonfliktin sävyjä. Esimerkiksi elokuvassa 
Työmiehen päiväkirja (Risto Jarva 1967) tehtaan 
työmiehet kertovat juttua duunari Helmisestä, 
joka yritti sisään ravintolaan ”kaulurit kaulassa ja
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kravatti herrojen hirttämistä varten”. Kun häntä ei 
laskettu sisään, joutui portsari vetämään hänet 
ulos pitkin lattiaa. Siihen Helminen karjui, että 
"perkele vapaa-aikansakin duunari joutuu käyttä
mään kiillottaakseen lattioita perseellään”.

Voi siis hyvin päätellä, että pitkään vallalla ol
leet kieltoihin ja rajoituksiin uskovat alkoholipo
liittiset ratkaisut pikemminkin edistivät päihtymis- 
hakuista viikonloppujuomista kuin juurruttivat 
hillittyä tapakulttuuria. Kun sitten 1960-luvulla 
Alkoholiliike yritti opettaa suomalaisia "euroop
palaisille” tavoille juomaan viiniä ja olutta väkevi
en sijaan, eivät vanhat tottumukset kadonneet, 
vaan ennemminkin saivat uusia sosiaalisia merki
tyksiä. Samalla alkoholin kokonaiskulutus kol
minkertaistui runsaassa kymmenessä vuodessa. 
Yhteisestä humalasta tuli esimerkiksi väline häi
vyttää ja pehmentää työpaikkojen hierarkioita. 
Herran ja duunarin ero näytti hetkellisesti häviä
vän, kun humalassa "heitettiin tittelit pois”.

Juomista kuvaavat 1960-luvun iskelmät olivat 
yleensä humoristisia tai ironisia, täynnä maskulii
nista herravihaa ja suomalaisen viinapään kuva
usta. Sen ohella monissa lauluissa painottui myös 
juomisen esittäminen selittävässä ja ymmärtäväs
sä viitekehyksessä. Työmiehen lauantain työmies 
hankki hiltipäissään elantoa perheelleen. Tippa 
taas ei tappanut juuri lopputilin saanutta juhlijaa. 
Useat Irvvinin esittämät laulut olivatkin selkeän 
yhteiskuntakriittisiä, eivätkä silkkaa uhoilua, mikä 
niitä erinäisissä juhlatilanteissa hoilaavilta jälki
polvilta on monesti unohtunut.

Viitteet

1 .Työmiehen lauantai, säv.: Iroin Goodman, san. :Retee. Toi- 
velauluja67. Musiikki-Fazer, Helsinki 1966.
2 Järvelä, Jukka; Hommakävi. Erään pikkukaupungin pophis
toria Hämeenlinna 1997, s. 58 -59.
3. Kuusi, Pekka: Suomen viinapulmagallup-tutkimuksen va
lossa. Otava 1948.
4.Myöhemmin haastattelututkimusten yhteydessäon kiinnitet
ty huomiota niiden luotettavuuteen. Ainoastaan kolmasosa 
Alkon myymästä alkoholista tulee esiin haastatteluissa.
5. Allardt, Erik & Littunen Yijö: Sosiologia. Porvoo 1958, s. 
101.
6.Mäkelä, Klaus: "Alkoholin käytön viikkorytmi ennen ja

t  J

Tänään avataan
{klo 191

kaupungin uusin 
olut- ja viiniravintola 
PISPALAN PULTERI

{P ispalanvaltatie  23)

Pispalan Pulleri on intiimi kyläravintola, krouvi, 
jonka kaukaisia esikuvia ovat KeskiEuroopan niin 
suositut pubit, bierstubet, krot, tavernat, kroegtt ja 
brasseriet.

Pulteri on hyvin edullinen. Lounas: leikkeleet, leipä, 
voi, lämminruoka vain 3,50 ! !

Pulteri avataan klo 11 (paitsi sunnuntaisin klo 9 )  ja 
suljetaan klo 24 (paitsi perjantaisin ja lauantaisin 
klo 01).

Kuusi kuuluisaa pispalalahkirjailtjaa on saanut Pub 
terissa omat nirmkkoloolinsa.
Tulkaa kaikki kaistanaan , . .

Olut-ja viiniravintola Pispalan Pulterin ilmoi
tus Aamulehdessä9.9. 1968.

jälkeen lainuudistuksen.” Alkoholipolitiikka3/1970(a), ja 
"Ammatin arvostus, tulot ja alkoholijuomien käyttö”. Alkoho
likysymys 3/1970(b).
7.Mäkelä 1970b.
8.Koskikallio, Ilpo: Alkoja Suomen ravintolat Helsinki 
1981.
9.Mäkelä, Klaus & Pöysä, Toivo: 30-luvun olutravintoloista. 
Alkoholipolitiikka6/1967.
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Hannu Itkonen
Joensuu

Työläisurheilun ohjelma-asiakirjat 
vapaa-aikaa määrittämässä

”Ruumiillisen kasvatuksen avulla pyrkii työ- 
läisurheilu, mikäli se on sille mahdollista, edis
tämään työväenluokan terveyttä ja  poistamaan 
koneellistutetusta työtavasta ja  nykyaikaisesta 
yhteiskuntaelämästä työväestölle johtuvia 
vaaroja. Tässä mielessä se vastustaa ruumiillis
ta huolimattomuutta, johdattaa ihmisen ruu
miillisen olemuksen arvonantoon ja  tulee siten 
suurten joukkojen terveysurheiluksi.

Sosialistisen urheiluintemationaalin (SUI) 
vuonna 1929 hyväksymään kasvatusohjelmaan 
kirjattiin edellä esitetyllä tavalla työläisurheilun 
tehtävä. Kansainvälisen järjestön kannanotto 
linjasi myös suomalaisten työläisurheilijoiden 
toimia, sillä Työväen Urheiluliitto (TUL) hyväk
syi SUI:n ohjelmat kannanotoikseen. TULissa oli 
toki jo vuoden 1924 Tampereen liittokokoukses
sa hyväksytty omakin ohjelma-asiakirja. Henki
sen kasvatustyön kehittämisohjelman lähtökoh
tana oh hengen ja ruumiin kasvatuksen yhdistä
minen. Kasvatustavoitteeksi asetetun sosialisti
sen ihmisen tunnusmerkiksi nähtiin "yhteisen 
edun asettaminen yksityisen edun edelle, vasta
kohtana itsekkäälle omanvoiton tavoittelulle”.2

Työläisurheilun ohjelmadokumenttien ta
voitteena on ollut ihmisten opastaminen hyviin 
harrastuksiin ja virikkeelliseen vapaa-aikaan. 
Tekstissäni valaisen, kuinka suomalaisissa työ
läisurheilun asiakirjoissa on määritelty vapaa-ai

kaa. Yksilöidymmin kysyn: Millaisia tulkintoja 
vapaa-ajastaja sen merkityksestä on kirjattu 
dokumentteihin? Millainen merkitys urheilulle, 
liikunnalle ja ruumiinhaijoituksille annetaan kan
salaisten vapaa-ajan harrastuksena? Aineisto
nani käytän Työväen Urheiluliitossa hyväksyt
tyjä ohjelma-asiakirjoja.3

TULin ohjelmatyö käynnistyi varsinaisesti 
1940-luvun alussa. Ohjelma-asiakirjojen tarkas
telun jaottelen kolmen aikakauden dokumentaa
tioksi. Luokka-Suomen ohjelmia kirjoitettiin 
1940-ja 1950-luvuilla. Liikuntapolitiikkaa koros
tavia asiakirjoja ovatTULin 1970-ja 1980-lukujen 
liikuntapoliittiset ohjelmat. Eriytyneen liikunta
kulttuurin haasteisiin ovat vastanneet myöhem
mät ohjelma-asiakirjat.

Luokka-Suomen työläisohjelmat ja 
vapaa-aika

TULin ensimmäisen varsinaisen periaateoh
jelman (1940) lähtökohdaksi kirjattiin, että TUL 
"tahtoo tarjota jäsenistölleen tehokkaat edelly
tykset sekä itseopiskelun että muiden kulttuuri- 
ja yhteiskunnallisten järjestöjen ja opinahjojen 
avulla kehittyä terveiksi, vastuuntuntoisiksi ja 
aktiivisiksi yksilöiksi ja yhteiskunnan jäseniksi”. 
Rajaa porvarilliseen ammattilaisurheiluun vedet
tiin taistelemalla "sellaisia urheiluharrastuksen
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TUL:n I  liittojuhlat pallokentällä Helsingissä vuonna 1927. Kansan Arkisto.

sivuilmiöitä vastaan, jotka eivät ole sopusoin
nussa puhtaan amatööriurheilun periaatteiden 
kanssa”. Urheilun katsottiin olevan yhteiskun
nallinen välttämättömyys, "keino yhä enemmän 
teknillistyvän ja rationalisoituvan tuotantoelä
män työntekijöille aiheuttamien ruumiillisten ja 
henkisten haittojen torjumiseksi”. TUL:n tuli 
myös pitää yllä tarvetta entistä "tarkoituksen
mukaisempien ja yhteiskunnallisesti arvokkaam
pien vapaa-aikojen käyttömahdollisuuksien 
hankkimiseen henkisen ja ruumiillisen työn teki
jöille”.4

Ohjelma-asiakirjassa korostetaan niin työvä
estön kuin työläisurheilunkin tasavertaista ase
maa muiden toimijoiden suhteen. Välttämättömä
nä ja oikeudenmukaisena pidettiin, että juuri vä
hävaraisen väestön urheiluharrastuksen edistä
miseen kiinnitettäisiin erityistä huomiota. Kas
vatustyön menestymisen edellytykseksi puoles
taan nähtiin, että "työläisurheilu kaikissa suh
teissa varsinaisen urheiluväen ulkopuolellakin 
tunnustetaan täysin tasaveroiseksi ja  yhteis- 
kunnallisesvi samanarvoiseksi muiden kansa

laispiirien urheiluharrastuksen kanssa”. Ehdo
tonta raittiutta pidettiin urheilukasvatuksen pe
rusperiaatteena.5

Vuoden 1945 ohjelmassa ”Mihin TUL pyr
kii?” määritettiin työläisurheilu kappaleeksi työ
väenliikettä joko riippumattomana toimintahaa- 
rana tai elimellisenä osana suuressa kokonaisuu
dessa. Ero porvariurheiluun kirjattiin yksiselit
teisesti: ”Porvaristo näkee urheilussa keinon, 
jolla työläiset, urheilua harjoittaessaan, voi
daan pitää luokkatehtävistään erossa. Porva
risto tukee urheilussa yksilöllisiä pyyteitä no
jaten ihmisten alhaisimpiin vaistoihin ja  lietso
en kansallista omahyväisyyttä. ” Työpaikkaur- 
heilun alalla porvariston katsottiin saattavan 
työläiset rahanomistajain vaikutusvallan alaisik
si. Työläisuiheilijan tuli olla luokkatietoinen työ
läinen, joka harjoittaa urheilua, eikä urheilua har
joittava työläinen.6

Mihin TUL pyrkii -ohjelmassa määritellään 
myös työläisurheilun kasvatustehtävää. Työvä
estön heikon aseman vuoksi opinhaluisenkin 
opintie katkeaa liian aikaisin. Tiedonnälkää tulee



TYÖVÄENTUTKIMUS 2001

TUL:nIII liittojuhlat vuonna 1946. Kansan Arkisto.

kuitenkin tyydyttää, ja  tällöin avuksi voi tulla 
työväenliike. Työväen urheiluliike tavoittaa eri
tyisesti nuoret. Tosin ohjelmassa esitetään toi
vomuksia omankin toiminnan suhteen. Urheilu
seurojen nimittäin tulisi ”enemmän kuin tähän 
asti monipuolistaa ohjelmansa nimenomaan hen
kisille harrastusaloille”.7

Vuonna 1959julkaistiin TUL:n ohjelmaluon- 
toiset kannanmäärittelyt. Uutta on se, että va- 
paa-aika on käsitteenä noussut asiakirjassa 
omaksi otsikoksi. Urheiluja vapaa-aika -luku on 
kirjattu kokonaisuudessaan seuraavasti: "Kysy
mys työajan lyhentämisestä koskee läheisesti 
TUL:n jäseniä sekä yksityisinä työntekijöinä 
että urheilun harrastajina. Työajan lyhentämi
sestä seurauksena oleva vapaa-ajan lisäämi
nen korostaa urheilun merkitystä yhteiskun
nallisen kasvatuksen välineenä. Kun valtaosa 
TUL:n jäsenistä on palkkatyöntekijöitä, TUL:n 
järjestönä ja  ennen kaikkea liiton jäsenten yk
sityisinä kansalaisina on aiheellista tukea työ

ajan lyhentämistä ja  vapaa-ajan lisäämistä tar
koittavia toimenpiteitä. ”8

Liikuntapolitiikka vapaa-aikaa 
paikantamassa

TUL:n 1970-ja 1980-lukujen ohjelmat viesti
vät, kuinka liikuntapolitiikasta oli tullut yksi val
tiollisen politiikan osa-alue. Vastuun vapaa-ajas
ta ei nähty olevan enää entiseen tapaan järjestö
jen huolena. Jo 1970-luvun liikuntapoliittisen 
ohjelma-asiakirjan saatesanoissa tehdään ero 
porvarillisen ja työväen liikuntakasvatuksen vä
lille. Porvarillisen liikuntakasvatuksen katsotaan 
tukevan kapitalistista yhteiskuntaa, kun TUL:n 
antama liikuntakasvatus puolestaan tukee työ
väenliikkeen aatteellisia katsomuksia. Erityinen 
tehtävä TUL:lle asettuu laajojen joukkojen liikut
tajana sekä nuorten johdattajana työväenliikkee
seen. Vapaa-ajan resurssointiin otetaan kantaa 
määrittämällä yhteiskunnan liikuntapoliittiset
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tehtävät. Ajankohtaisiksi kysymyksiksi näh
dään muun muassa julkisen liikuntahallinnon ke
hittäminen, asumisen ja liikunnan suunnittelu 
sekä urheilupaikkojen ja -laitosten rakentami
nen.9

Työväen Urheiluliiton 80-luvun liikuntapo
liittisessa ohjelmassa TUL nähdään aktiiviseksi 
toimijaksi, jonka vastuulla on työläisurheilun ja 
maamme koko liikuntakulttuurin kehittäminen. 
Toisaalta TUL edellyttää liikuntapolitiikkaa hoi
dettavan tärkeänä yhteiskuntapolitiikan osa-alu
eena. Vapaa-ajasta ohjelmassa ei mainita suora
naisesti mitään. Sen sijaan työaikana tapahtuvan 
liikunnan katsotaan muodostuvan työelämän 
muutoksen seurauksena entistä tärkeämmäk
si.10

Liikuntapoliittisista ohjelmista löytyy myös 
yksi merkittävä ero. 1970-luvun liikuntapoliitti
nen ohjelma päättyy jo aiemmista dokumenteista 
lainattuun toteamukseen, jonka mukaan TUL 
kuuluu yhteiskunnassa johtavaan asemaan nou
sevaan työväenliikkeeseen edustaen samalla 
vallitsevaksi nousevia näkemyksiä. Vuosikym
mentä myöhemmin julkaistussa 80-luvun ohjel
massa tällainen hegemoniatulkinta on jo hylätty. 
Vallitsevaksi nousevien näkemysten sijasta 
TULille annetaan rajatumpi liikuntakulttuurinen 
tehtävä.

Eriytyneen vapaa-ajan haasteet

Vuoden 1991 TULin liittokokouksessa hy
väksyttiin perusteellisesti valmisteltu TUL 2000 - 
ohjelma-asiakirja, jonka sisällössä ovat näkyvis
sä niin liikuntakulttuurin kuin yleisemminkin yh
teiskunnan murroksen merkit. Niinpä TULikin 
joutuu yhtenä toimijana osallistumaan eri harras- 
tusalojen kesken käytävään kilpailuun vapaa- 
ajasta. Markkinoiden ja kaupallisen tarjonnan 
laajenemisen sekä tiedonvälityksen, mainonnan 
ja muodin tarjoamien mallien ja esikuvien katso
taan johtaneen muuttuneeseen tilanteeseen. 
TULin tehtäväksi asetetaan liikuntakulttuurin 
kehittäminen kansalaisten parhaaksi ja kansan
vallan ehdoilla."

TUL 2000 -ohjelmassa liiton keskeisiksi vaa

timuksiksi on kirjattu liikunnan oikeuksien julis
tus. 14-kohtaisen julistuksen yhdessäkään koh
dassa ei mainita vapaa-ajan käsitettä. Tavoitelta
viksi oikeuksiksi määritellään mahdollisuudet 
moninaisten liikuntamuotojen harrastamiseen 
sekä liikuntapoliittiseen päätöksentekoon osal
listumiseen. Julkishallinnolle ohjelma asettaa eri
tyisen resurssointitehtävän. Omassa toiminnas
saan TUL kasvattaa jäseniään yhteistyökykyi
siksi, valistuneiksi ja vastuuntuntoisiksi kansa
laisiksi. Järjestön liikuntapolitiikan keskeiseksi 
tavoitteeksi määritetään väestön liikuntaharras
tuksen edistäminen siten, että liikunnasta tulee 
yhä useammalle kansalaiselle elämäntapa.12

Suomalainen liikunnan järjestökenttä koki 
voimallisen murroksen 1990-luvulla. Myös 
TULin tehtävät määrittyivät uusiksi, mikä näkyy 
liiton kahdessa viimeisimmässä asiakirjassa. 
Vuonna 1995 hyväksyttyjen Toiminnallisten 
viestien tavoitteena on kuvata konkreettisella 
tasolla liiton uudistunutta toimintaa, liikuntapo
liittisia linjauksia sekä TULin roolia uudessa yh
teiskunnallisessa tilanteessa ja liikunnan järjes- 
törakenteessa. Erityisen selkeästi asiakirjassa 
painotetaan kansalaistoiminnan merkitystä tilan
teessa, jossa "markkinavoimat ovat vallanneet 
entistä enemmän tilaa yhteiskunnallisessa toi
minnassa”. Kansanliikkeenä liiton toiminta pe
rustuu ihmisten omatoimisuuteen ja vapaaehtoi
seen osallistumiseen. Työväenliikkeen suurim
pana toiminta- ja nuorisojärjestönä TULilla on 
aivan keskeinen rooli.13 Erityisiksi painopiste
alueiksi nimetään lapsi-ja nuorisoliikunta sekä 
kunto-, virkistys-ja vapaa-ajanliikunta.14

Vuoden 1999 liittokokouksessa TULissa hy
väksyttiin kaksi kannanottoa, jotka koskivat lii
kuntapolitiikkaa ja suomalaisen liikuntajärjestel
män kehittämistä. Liikuntapoliittisessa kannan
otossa liputetaan terveen liikunnan ja urheilun 
sekä seurojen toimintaedellytysten puolesta. Lii
kuntajärjestelmän osalta TUL paikantaa itseään 
muotoaan muuttavaan liikunnan järjestökent
tään. Keskeisiksi toimintojen suuntaajiksi hy
väksyttiin TULin kymmenen koottua avausta. 
JärjestölliSten tavoitteiden ohella TUL suuntaa 
aherruksensa painopistettä lapsiin ja nuoriin,
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ikääntyneisiin sekä kuntoliikuntaan. Perustason 
seuratoiminnan tukeminen on TULin toimintojen 
keskeinen tavoite.15

Ohjelmat aikansa kuvastajina

TULin ohjelma-asiakiijojen määrittelyt viesti
vät yleisemmästä vapaa-ajan yhteiskunnallises
ta muutoksesta. Aina 1960-luvulle saakka työ- 
läisurheilun vapaa-aika merkitsi tiivistä luokka- 
jäijestäytymistä. Liiton toiminnan ensimmäisten 
vuosikymmenten aikana asiaa ei edes tarvinnut 
todistella ohjelmatekstein. 1970-ja 1980-luvuilla 
vapaa-aika nousi selkeästi yhteiskuntapoliitti
sen suunnittelun ja arvioinnin kohteeksi. Niinpä 
TULin vaatimukset suuntautuivat vahvasti julki
sin varoin resurssoituun vapaa-aikaan. 1980-lu- 
vun lopulta alkanut liikuntakulttuurin eriytymis- 
kehitys pilkkoi myös TULin toimintakentän en
tistä useammaksi kohderyhmäksi. Jäijestöken- 
tän muutoksessa TULin huolehdittavaksi jäi eri
tyisesti lasten ja nuorten urheiluja liikunta sekä 
kunto-, terveys-ja vapaa-aikaliikunnan monet 
muodot.

Asiakiijojen sisältöjä voi arvioida myös julki
sen ja yksityisen elämänpiirin suhteiden muu
tosten lähtökohdista. 1960-luvulle saakka jatku
nut työläisyyden ja työväenluokkaisuuden ko
rostaminen kertoo myös tavoitteesta työväes
tön yhtenäiseen vapaa-ajanviettoon. 1970-ja 
1980-lukujen asiakirjoissa myös TUL haluttiin 
määritellä vahvaksi liikuntapoliittiseksi vaikutta
jaksi. Ajatuksena oli, että politiikan keinoin voi
daan vaikuttaa ihmisten vapaa-aikaan ja sen ta
voitteellisuuteen. Viimeisten vuosikymmenien 
aikana liikunnan ja koko liikuntakulttuurin eriy
tyminen on pakottanut TULin kohtaamaan kan
salaisten varsin eriytyneet liikuntakulttuuriset 
odotukset. Ajankäytön pirstoutuessa puhe yh
tenäisestä vapaa-ajasta on vaihtunut pohdinn
aksi siitä, kuinka vastata liikunnanharrastajien 
yksilöllisiin odotuksiin.

Viitteet
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Matti Hahneaho
Helsinki

Veikko Lavi 50-luvun 
viihdekiertueilla

Taiteilija Veikko Lavi (1912 -1996) on jäänyt 
mieliin monien vaikuttavien laulujen tekijänä. 
Ihmisen osa yhteiskunnassa, heikomman puo
lustus, sodanvastaisuus ja huumori lienevät 
Lavin laulujen tunnetuimpia teemoja.

Lavin taiteilijanura oli kaksijakoinen. Nyky
aika muistaa hänet niistä lauluista, jotka hän le
vytti toisella menestyskaudellaan vuosina 
1969 -1994. TunnetuimpiaLavin ralleja ovat 70- 
luvulta esimerkiksi "Jokainen ihminen on laulun 
arvoinen”, 80-luvulta "Evakon laulu” ja 90-lu- 
vulta vaikkapa "Ota löysin rantein”. Lavi ehti 
levyttää reilut 300 laulua.

Käsittelen tässä kirjoituksessa Lavin ensim
mäistä menestyskautta, joka ajoittuu 1950-lu- 
vun alkuun. Ennen ensilevyään Lavi oh ehtinyt 
kulkea jo nelikymppisen miehen kirjavan taipa
leen. Tässä tuon taipaleen muutamia kiinne
kohtia:

Lavi syntyi vuonna 1912 Kotkassa, 
näki 6-vuotiaana pihapiirissään kan
salaissodan kauhut, ahersi 20-lu- 
vulla nuortenlehtien innokkaana 
lukija-avustajana, kohosi 30-lu- 
vulla suomalaisten kuulantyöntä-

Veikko Lavi ensimmäisellä menes
tyskaudellaan 1950-luvulla. Matti 
Halmeahon arkisto.



jien kärkikaartiin, haavoittui talvisodassa, val
mistui sahateknikoksi, toimi puutavarapomona 
eri puolella maata vuoteen 1947 saakka. Tämän 
jälkeen kohtalo kuljetti hänet jokapaikan höyläk
si, näytelmäryhmien ohjailijaksi, vakuutusasia- 
mieheksi ja sukkien kauppaajaksi.

Levoton ja vilkas Veikko Lavi oli halunnut 
olla jo pienenä esiintyjä, rallien rustaaja ja ennen 
kaikkea humoristi. Hän oli naurattanut kansaa 
karamellipalkalla jo lapsuutensa pihamailla. 
Karkki vaihtui myöhemmin kaljapalkaksi kotka
laisissa kapakoissa.

Sukkakauppias Laville tarjottiin sotien jäl
keen joskus satunnaisia rahakeikkojakin lähitie- 
noiden iltamiin. Erikoista nykyajan esiintyjiin 
verrattuna oli, että Lavi esitti laulunsa usein il
man säestystä. Reilu-Vepa Lavin vetonauloina 
olivat itse väsätyt parodiset imitaatiot ajan levy- 
tähdistä. Hän matki Reino Helismaata kääntäen 
äänensä ja naamansa Repen irvikuvaksi. Laulu 
"Suutarin tyttärestä” muuttui sitä ilkkuvaksi 
"Räätälin pojaksi”. Tapsa Rautavaaran "Isoisän 
olkihattu” muuttui Vepan päässä "Isoäidin varsi-

Lavin viihdetaiteilijauran toinen menestys
kausi jatkui aina vuoteen 1994 saakka. Matti 
Halmeahon arkisto.

kengiksi”. Lavi matki 18 laulutähteäja väitti ol
leensa ensimmäinen suomalainen imitaattori.

Laville kävi tuuri, kun kohtalo yhdisti hänet 
50-luvun alussa kansakoulun luokkatoveriinsa, 
hanuristi Viljo Ylöseen. Levyfirma Westerlund 
naitti Vepan ja Villen kyvyt yhteen. Ville sävelsi ja 
Vepa sanoitti. Lavi pääsi purkamaan levyille 
koko ikänsä väsäämiään riimejä ja ralleja tutun 
melodiamestarin kanssa. Muutamana 1950-lu- 
vun alkuvuotena Vepa ja Ville urakoivat kasaan 
kymmeniä savikiekkoja, joista monista tuli aikan
sa hittejä: Tavallinen Reilu, Sinhvoonia Armiital- 
le jne. Kun yhteistoiminta Ville kanssa väljähtyi, 
hankki Vepa teksteilleen toisia melodiantekijöitä 
ja rupesi keksimään säveliä itsekin.

Jos ei nyt ihan kohtalokkaaksi, niin ainakin 
leimaavaksi Lavin uralle muodostui hänen satii
rinen kuplettinsa Mies Mekkonen. Se oli irvailu 
nousevasta poliitikosta, tuuliviirimäisesti mieli
pidettään vaihtavasta ministeri Mekkosesta. La
villa itsellään oli tarkoitus laulaa levylle tarina 
aatteitaan joustavasti vaihtavasta herra Heikki
lästä, mutta levyfirman johtajat kehottivat Lavia
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Veikko Lavi ja  tutkija Matti Halmeaho. Matti Halmeahon arkisto.

vääntämään Heikkilän Mekkoseksi. Laulu joutui 
radiossa arveluttavien joukkoon, j a Mekkosen 
tarinan tekijä ja esittäjä leimautui. Liekö sattu
maa, että Lavin ensimmäisen menestyskauden 
viimeinen levy ilmestyi samana vuonna, kun 
Mies Mekkosesta tuli maan presidentti?

Mutta Lavin laulama "Kotkan Kerttu” oli 
noussut jo sitä ennen levymyyntitilaston kär
keen. Kun sitä soitettiin "Lauantain toivotuissa 
levyissä”, kuuli esityksen myös haitaria näpelöi
vä savolaispoika Veikko Ahvenainen. Tämä in
nostui ja lähti Kouvolaan tapaamaan itseään 
tuplasti vanhempaa levytähti Lavia. Veikoista 
nuorempi esitti, että pannaan pystyyn viihdy- 
tyskiertue ja reissataan kotimaa haitarin kanssa 
päästä päähän. Veikoista vanhempaa ei tarvin
nut pitkään houkutella.

Sodasta toipuvaa maata kierteli tuohon ai
kaan monenmoista ohjelmaryhmää. Ykkösket- 
juun kuuluivat Dallape, Malmstenit, Kipparit, 
Virran Ola sekä tietysti Tapsan, Repen, Pakaris-

Esan, Kärjen Topin ja kumppaneiden porukat. 
Nämä kaksi uutta Veikkoa sopivat hyvin sekaan. 
Ahvenaisen kyllästyttyä Vepan yllättäviin kier- 
tuetempauksiin, kavereiksi löytyi aina muita soit
tajia.

Kiertuesuunnitelmien laatiminen vaati kekse
liäisyyttä, koska käytössä ei ollut puhelimia. 
Vepa itse kertoo Työväen Sivistysliiton julkaise
massa Aikamerkki-lehdessäv.1978 näin: ”Eukko 
järjesteli kotoa käsin kartasta katsellen meille 
lenkkiä. Valmiit osoitteet kirjoitettiin kaksi
puoliselle kortille. Toiseen korttiin vastasi hu
vipaikan vahtimestari. Hän ilmoitti nimismies- 
piirin, talon vuokran ja  vapaan ajan. Sitten 
vaan anomus nimismiehelle, aviisi ja  ennakko- 
lippunippu vahtimestarille. Kiertue organisoi
tiin tavallisesti pariksi viikoksi kerrallaan. Me 
kaikki sivukorpien viihdyttäjät tapasimme sil
loin tällöin toisemme ja kerroimme vaikutteita 
karvaan kiljulasin ääressä. ”

Lavin porukat matkasivat linjureilla ja junilla.
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Vain harvalla Helsingin huippubändillä oli keik
kabussi ja vain Olavi Virralla oma amerikanrauta. 
Lavin suosimaa aluetta oli Pohjanmaa, Oulun lää
ni ja Lappi. Yövyttiin halvoissa matkustajako
deissa, seurantalojen vinteillä tai vahtimestarei
den keittiöissä. Esiintymispaikat olivat kuijassa 
kunnossa. Huvitalot makasivat raunioina sodan 
jäljiltä. Saattoi olla, ettei huviparakissa ollut mi
tään lämmitystä ja ikkunatkin retkottivat säpälei
nä.

Lavi muistelee noita aikoja "Iskelmän kultai
sessa kiijassa” näin: "Yleisö istui huonoissa pu
vuissa meitä kuuntelemassa, ja  niistä näki että 
ne olivat tosissaan. Juuri sen mukaan tätä oh
jelmaa piti muokata. Me viihdytettiin, ja  moni 
sai siitä jonkinlaisen tyydytyksen ja  oli hetken 
ajan onnellinen. Jo silloin mie huomasin, että 
pitää tehdä tällaisia osallistuvia lauluja, lau
luja joilla on tarkoitus. ”

Iltama-ohjelmassa piti olla muutakin kuin mu
siikkia, jotta nimismies suostuisi luokittelemaan 
esiintymiset taiteeksi ja kiertueryhmä pääsisi ma
talammalla huviveroprosentilla. Illan ohjelmaa 
mainostettiin tähän tyyliin: Ensin alkumarssi hai
tarilla, sitten humoristi Veikko Lavi esittää huu
moria, tämän jälkeen Veikko Lavi esittää kuplette- 
jaan, sitten Veikko Lavi esittää jälleen huumoria, 
tämän jälkeen on vuorossa Veikko Lavin kirjoitta
ma humoristinen näytelmä, jonka humoristisessa 
pääroolissa esiintyy Veikko Lavi. Lopuksi puoli
toista tuntia tanssia haitarimusiikin tahdissa.

Lavin viimeinen kiertuereissu oli huikea mies- 
kunnon ja sisun näyte. Hän aloitti kiertueensa 
loppukesästä 1953 ja lopetti sen vasta seuraava- 
na talvena. Jouluna tosin käväistiin kotona. 
Tuolla maratonkeikalla meni Lavilta imitointiensa 
kanssa ääni. Samalla Lavi huomasi, että hänen 
kaltaistensa aika alkoi olla jo ohi. Muoti muuttui, 
ulkomainen musiikki tunki Suomeen ja iskelmä 
otti niskalenkin kotimaisesta kupletista.

Veikko Lavin oli pakko siirtyä muihin hom
miin. Hän pääsi supliikkinsa avulla Viialan tehtai
den sosiaalipäälliköksi. Herrana olemista kesti 
vain reilun vuoden. Lavit muuttivat pois pahan 
maailman melskeistä kymenlaaksolaiseen Jäppi-

län kylään. He pystyttivät sinne mökin ja kana
lan. Vepa oh varma, että kanat elättäisivät muni- 
misehaan yhden ison taiteilijan ja hänen pienen 
perheensä. Mutta iso taiteilija oh unohtanut, että 
jotenkinhan ne oh pienet kanatkin elätettävä. 
"Munan hinta laski samaan tahtiin kuin rehun 
hinta nousi. Siitä alkoi mulle hitonmoinen velka
kierre”, kertoi Vepa myöhemmin. Taiteilija Lavi 
joutui hätäapuhommiin jäiselle turvesuolle. Ke
sät kuluivat tukinuitossa. Entinen levytähti jou
tui ottamaan etäisyyttä viihdemaailmaan liki 15 
vuoden ajaksi.

Vuonna 1969 vapautui keskiolut Alkosta mai
tokauppoihin. Lavi teki sen kunniaksi kupletin 
"Pois, pois huolet jo kaljahanat aukes”. Levy
tuottaja Toivo Kärki kuuli Vepan touhuista ja kir
joitti: Tulehan ensi viikolla studioon ja tuohan 
mukanasi kaikki huilausvuosiesi aikana tekemäsi 
laulut.

Siitä alkoi Vepan toinen menestyskausi. Lavit 
myivät kanalansa ja muuttivat Haminaan. Siellä 
Vepa ehti rastailla laulujaan, näytelmiään, paki
noitaan ja  romaanejaan vielä 25 vuoden ajan. 
Sinä aikana muotoutui 50-luvun Reilu-Vepasta 
se Veikko Lavi, jonka nimi jäi historiaan.
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Pekka Lehtinen
Helsinki

Helsinginkatu -  bulevardi 
Helsingin Kalliossa

Hämeentien ja Brahen kentän välinen Helsingin
katu poikkeaa Kallion tyypillisestä katukuvasta. 
Mäkiseen maastoon tiiviisti rakennetussa kau
punginosassa kadut ovat usein kapeita ja jyrk
kiä, mutta Helsinginkatu on tasainen ja väljä, sen 
leveitä jalkakäytäviä reunustavat vaahterarivis- 
töt. Liikenne on monimuotoista, kaikki keskeiset 
joukkoliikennevälineet raitiovaunuja ja metroa 
myöten ovat läsnä. Helsinginkadun talot ovat 
Kallion seudulle tyypillisesti korkeita ja  syviä 
vuokrataloja. Asunnot ovat pieniä, ja  asukasti
heys on suuri, mikä näkyy katukuvassa vilkkau
tena. Varsinkin kadun aurinkoisen pohjoisreu
nan pikkuliikkeiden tiiviissä rivissä on monia ka- 
tukuppiloita.

Helsinginkadun itäisin puolen kilometrin 
osuus on tyypiltään leveä puistokatu eli bule
vardi. Sellaisia rakennettiin 1800-luvun loppu
puolella innokkaasti eri puolilla Eurooppaa vas
taamaan industrialismin aikakauden paisuvien 
suurkaupunkien uusia tarpeita. Monikaistaista 
liikennettä varten suunnitellut bulevardit ohvat 
aikakauden leimallinen tuote.

Bulevardit Pariisin 
kaupunkiuudistuksen runkona

Merkittävin esikuva 1800-luvun loppupuo
len kaupunkisuunnittelulle oh Napoleon IH:n ai
kainen, paroni Haussmannin johdolla toteutettu

Pariisin kaupunkiuudistus (1853 -1868), jonka 
yhteydessä kaupungin vanhaa tiivistä korttelira- 
kennetta raivattiin säälimättömästi leveiden puis
tokatujen verkoston tieltä. Teollisuuslaitokset ja 
niiden työväestö kasvoivat ennakoimattoman 
nopeasti -  sekä kasvattaen että tiivistäen kau
punkia. Liikenteen määrä oh jatkuvassa kasvus
sa.

Pariisin sisäiset liikenneongelmat ratkaistiin 
uudella katuverkolla. Kaupunkilaisten liikkumis
ta haluttiin paitsi tehostaa, myös hallita parem
min. Vahankumousvuodet ohvat osoittaneet, että 
sokkeloisessa kaupungissa oh mahdoton kont
rolloida niskuroivia kansanjoukkoja. Suorat, ta
saiset ja leveät kadut ovat edellytys sotilasjouk
kojen tehokkaalle siirtelylle ja luovat vaikutelman 
niiden vääjäämättömästä liikkeestä. Vanhat soti
lasparaateille mitoitetut pääkadut ohvat merkittä
vä esikuva bulevardeille samoin kuin barokkiajal- 
la suositut, kaupunkia halkovat ja hallitsijan pa
latsiin päättyvät valta-akselit.

Liikennevirtojen lisäksi leveät puistokadut 
raivasivat tilaa myös uudenlaiselle kaupunkilai
selle elämäntavalle. Uusilla bulevardeilla oh mah
tipontiset, vanhan kaupungin ahtaista ja sattu
manvaraisista kaduista täysin poikkeavat mitta
suhteet. Kadut oh suunniteltu huolellisesti eri lii
kennemuodot huomioiden. Nopea ajoneuvolii
kenne vilisti keskimmäisillä kaistoilla, hitaampi 
paikallinen liikenne reunemmalla. Leveitä jalka
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Kaupunkisaneeraus 1800-luvun puolivälin Pariisissa. Bulevardit raivattiin vanhojen sokkelois
ten korttelistojen läpi.

käytäviä reunustivat puurivit. Ohi kulkevaa lii
kennettä katseltiin jalkakäytävän reunoilta, kah
vilan pöydistä. Katu-ja torikauppa väistyi rah
vaan kortteleihin, sillä uusilla muodikkailla ka
duilla kauppaa käytiin näyteikkunoiden taakse 
somistetuissa pienissä liikkeissä. Näyteikkunoi
den katseluun perustuva ostoskävely oli pian 
ylempien luokkien muodikasta ajanvietettä. Pik
kukadut ja vanhat talot pääkatujen uusien julki
sivujen takana jäivät köyhälistön maailmaksi, 
jonka bulevardiverkko oli jakanut entistä pie
nempiin osiin.

Uudenaikaisuuden ja suunnitelmallisuuden 
korostamiseksi bulevardien varrella oh nouda
tettava yhtenäistä rakennuskorkeutta ja -tyyliä. 
Uudet kaupunkitalot olivat valtaosin vakiotyyp
pisiä vuokrataloja, mutta talon sisäiset ratkaisut 
olivat julkisivua vapaammin rakentajan päätettä
vissä. Koska hissejä ei vielä ollut, asukkaat si
joittuivat kukin luokkansa edellyttämään korke
usasemaan. Kadunvarren liikkeiden päällä alim
massa kerroksessa asui varakkain väki isoissa

huoneistoissa. Portaita ylös kiivetessä asunnot 
pienenivät ja olosuhteet kurjistuivat. Köyhim
mät asuivat ullakkoasunnoissa.

Kaupunkiuudistus Helsingin 
teollisuuskaupunginosassa

1800-luvun lopulla Helsinkikin oh saamassa 
suurkaupunkimaisia piirteitä. Teollistuminen 
kasvatti kaupunkia ulos entisistä rajoistaan. Kar
keasti ottaen kaupungin väkiluku lähes kaksin
kertaistui kahdenkymmenen vuoden välein. 
Kasvavat teollisuuslaitokset imivät kaupunkiin 
uutta väkeä työvoimakseen. Työväestön enna
koimattoman nopea kasvu johti vähävaraisten 
asuinolojen kurjistumiseen. Vuosisadan vaih
teen lähestyessä liikenne- ja terveydellisten olo
jen kohentaminen havaittiin välttämättömäksi 
Pitkänsillan pohjoispuolisella alueella, jota teol
listuminen eniten oh muokannut. Kun eurooppa
laisissa suurkaupungeissa jouduttiin raivaa
maan vanhat korttelit alta pois, Helsingin uudet
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kadut levittäytyivät etupäässä työväentaajami- 
en väliseen luontoon.

Helsinginkadun kohdalle hahmoteltiin ensi 
kertaa puistokatua, kun Kallion "linjoja” vedet
tiin viivottimella kartalle vuonna 1887. Paikalle 
on piirretty kaksoiskatu, joka erottaa aina Yhdek
sänteen Linjaan asti hahmotellun Kaihon katu
verkon Vaasankadun ympärille rakentuvasta 
Harjusta. Lähtökohtana ei tässä vaiheessa vielä 
ollut yleiseurooppalainen bulevardi-ihanne ja lii
kenneväylän avaaminen, vaan suomalainen 
puukaupunkirakentamisen käytäntö, jossa palo
turvallisuus oh määräävänä tekijänä. Vastaavan
laisia kaupunginosia toisistaan erottavia puisto
katuja ohvat Helsingissä esimerkiksi Esplanadi, 
Heikinkatu eh nykyinen Mannerheimintie ja Bu
levardi. Käytännössä Kaihota ei kuitenkaan tar
vinnut erikseen erottaa Harjusta, sillä Kaihon 
suunniteltu tonttijako toteutui vain Viidenteen 
Linjaan asti. Helsinginkadun paikalla ohut kos
tea painanne pysyi vielä viljelysmaana, joksi se 
oh vasta 1840-luvulla kuivattu.

Kaihon ja Haijun välisen alueen rakentami
nen tuli ajankohtaiseksi viemäriverkon rakenta
misen yhteydessä. Tonttien myymiselle, jolla

viemäri-, vesijohto- sekä katuverkkojen toteu- 
tuskulut peitettäisiin, oh edellytyksenä asema
kaavan laatiminen. Asemakaavaa vailla ohvat 
niin vuokratonteiksi jaetut ja jo täyteen rakenne
tut Kaihoja Haiju kuin niiden välinen rakentama
ton maastokin.

Asemakaavaa suunniteltaessa kiinnitettiin 
ulkomaalaisten esimerkkien mukaisesti erityistä 
huomiota liikenteen vaatimuksiin. Elettiin aikaa 
ennen raitiovaunuja, joten työmatkat tehtiin pää
asiassa jalan. Kun Itäinen Viertotie (nykyinen 
Hämeentie) oh ainoa kunnollinen katuyhteys 
Kaihon seudulle, sen asukkaiden työmatkalii
kenne eri puolilla kaupunkia kukoistaviin teolli
suuslaitoksiin alkoi rasittaa kauttakuljettavia 
alueita.

Vuoden 1898 asemakaavaehdotus

Ensimmäinen ehdotus Pitkänsillan pohjois
puolisen alueen asemakaavaksi valmistui vuon
na 1898. Sen selostuksessa painotetaan pääka
tujen merkitystä työväen asuinalueiden ja teolli
suusalueiden välisinä yhteyksinä. Vaikka alueel
le oh jouduttu piirtämään katuja moniin jyrkkiin

Kaupunkisanee- 
raus Helsingissä 
1900-luvun alus
sa. Helsinginka
tua raivataan 
Kallion ja  Har
jun väliseen kos
teikkoon. Viemä
rilinja on jo  val
mis, mutta katua 
on tasoitettu vas
ta lyhyt osuus 
puolelta levey
deltään. Valoku
va: Signe Bran- 
derl912. Helsin
gin kaupungin
museo.
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Yksityiskohta 1898 asemakaavaehdotuksen kartasta mittakaavassa 1/5000. Helsinginkatu viis
tosti vaakaan kuvan keskellä, Hämeentie oikeassa laidassa, Kallion kirkko vasemmalla alhaal
la.

mäkiin, istutetuista pääliikenneväylistä oli saatu 
asianmukaisen loivat ja suorat. Helsinginkadun 
paikalla ollut tasainen, lähes viivasuora kapea 
laakso näytti olevan ihanteellinen paikka päälii- 
kennekadulle.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä kaavaeh
dotuksen istutetut kadut todettiin liian kapeiksi. 
Niiden puurivit varjostaisivat kadunvarren 
asuntoja haitallisesti, eikä kadulla olisi riittävästi 
tilaa kaikille liikennemuodoille, joista esimerkkinä 
mainittiin polkupyöräilijät ja ratsastajat. Myös 
puistoa ja leikkipaikkoja oli liian vähän, eikä eh
dotettu kadunnimistö miellyttänyt Kaupungin
valtuustoa, joten ehdotus palautettiin kaupun
gin Rakennuskonttoriin korjattavaksi. Mukaan 
liitettiin toivomus, että asemakaavan laadinnas
sa käytettäisiin asiantuntijana kokenutta arkki
tehtia, jotta kaupunkirakennustaiteelliset näkö
kulmat tutisivat otetuksi huomioon.

Samoihin aikoihin itävaltalaisen Camillo Sit
ten kirjoitusten innoittama nuori arkkitehtipolvi 
oli aloittanut muutosvoimaiseksi osoittautuneen

keskustelun suomalaisen asemakaavoituksen 
periaatteista. Kritiikkiä sai osakseen erityisesti 
tonttijaon ja liikenteen tehokkuuden nimissä teh
ty suorien katujen tylsämielinen, maastosta piit
taamaton linjaaminen ja sen tuottama yksitoik
koinen ympäristö. Nyt tehokkuuden rinnalle 
vaadittiin kaunista kaupunkikuvaa. Suorien ka
tulinjojen sijaan tulisi suosia kaartuvia, taittuvia 
tai esimerkiksi merkittävään julkiseen rakennuk
seen päättyviä katuja. Pariisilaistyyppisten vii
vasuorina kaukaisuuteen katoavien bulevardien 
aika alkoi olla ohi.

Kallion seutu saa asemakaavan

Vuonna 1900 Rakennuskonttori esitti korja
tun, arkkitehti Gustaf Nyströmin tuella laaditun 
ehdotuksen Pitkänsillan pohjoispuolisen alueen 
asemakaavaksi, jonka kaupunginvaltuusto hy
väksyi. Vuonna 1902 se vahvistettiin senaatissa 
Helsingin X, XI ja XII kaupunginosien asema
kaavaksi. Edellisen ehdotuksen kovakätisten lii-
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Yksityiskohta vuonna 1902 vahvistetusta asemakaavakartasta mittakaavassa 1/5000. Helsin
ginkatu viistosti vaakaan kuvan keskellä, Hämeentie oikeassa laidassa, Kallion kirkko vasem
malla alhaalla. Helsingin kaupunginarkisto.

kennereittien halkoman seudun sijaan uudessa 
asemakaavakartassa esiintyy huolitellun monu
mentaalisen paikalliskeskustan ympärille jäsen
nettyjä korttelistoja. Silmiinpistävän keskussom- 
mitelman aineksia ovat Kallion kirkkoja nimeä
mättömät julkiset rakennukset Helsingintorin 
ympärillä, vehmaan Braahenesplanadin jabule- 
vardimaisen mutta vaihtelevan Helsinginkadun 
liitoskohdassa. Julkiset rakennukset on koko 
asemakaavakartan alueella sijoiteltu huolellisesti 
aukioiden äärelle tai katunäkymän päätteiksi.

Helsinginkatu on ainoa vuoden 1898 kaava
ehdotuksesta säilynyt puistokatu. Senkin suora 
linja on murrettu niin, että ”ei pelkästään tule ka
dusta vähemmän yksitoikkoinen, vaan myös 
Helsingintorin ja sen pohjoispuolisten istutus
ten säännöllinen ja kaunis järjestely on mahdol
lista”, kuten asemakaavan selostus kertoo. Itäi
sen Viertotien ja Fleminginkadun välisen bule- 
vardimaisen Helsinginkadun katuosuuden päät
tää katulinjan keskelle sijoitettu julkinen raken
nus Braahenesplanadin äärellä.

Asemakaavan toteutuminen

Kun Helsinginkadun viemärilinja oh saatu ra
kennetuksi, katurakentaminen sujui hitaasti. Töi
den edistyessä suunnitelmia karsittiin ja asema
kaavaan tehtiin muutoksia, joilla pyrittiin leikkaa
maan kadunrakennuskuluja ja kasvattamaan 
tonttien myyntituottoa. Helsinginkadun puuis
tutukset tehtiin vasta 1970-luvun lopulla. Tällöin 
täydentynyt Helsinginkadun bulevardiosuus on 
merkittävä jäänne vuoden 1900 asemakaavan 
mukaisesta, kokonaisuutena toteutumattomasta 
Kallion seudun paikalliskeskustan kaupunkitila- 
sommitelmasta.

Helsinginkadun varren tontit on mitoitettu 
suurten vuokratalojen rakentamiseen. Pääosa 
Helsinginkadun bulevardiosuuden tonteista 
myytiin 1920-luvun rakennusalan korkeasuh
danteen aikana. Ne rakennettiin lyhyessä ajassa. 
Leveän kadun varrelle sallitun suuren rakennus
korkeuden sekä teknisten uutuuksien, kuten 
asuntokohtaisten vesiklosettien, keskuslämmi
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tyksen ja hissin ansiosta pieniasuntoisten ker
rostalojen rakentaminen nähtiin erittäin kannat
tavaksi. Yksinkertainen, yhtenäistä kaupunkiku
vaa ihannoiva ulkoinen rakennustyyli peitti 
taakseen pieniä vuokrahuoneita täyteen sullo
tun, tontin viimeistä sallittua senttiä myöten 
täyttävän rakennusmassan. Talojen maantaso
kerroksiin rakennuttajat sijoittivat innokkaasti 
näyteikkunallisia liiketiloja. Asemakaavan katu
kaupalle varaamat laajat torialueet jäivät vähäi
selle käytölle kaupankäynnin siirtyessä sisätiloi
hin.

Kallion seudun asemakaavaa kritisoitiin jo 
heti 1900-luvun alussa vanhanaikaiseksi, katu
verkoltaan kaihiksi toteuttaa ja tonteiltaan vain 
suuria vuokrakasarmeja rakentaville gryndereille 
sopivaksi. Tontit kuitenkin pyrittiin myymään ja 
rakentamaan vahvistetun kaavan mukaisesti. 
Vaikeasti hyödynnettävässä maastossa, kuten 
Torkkelinmäellä, taivuttiin muuttamaan asema
kaava uudempien suuntauksien mukaiseksi. 
Uusi 1900-luvun alun ihanne suosi kevyesti 
puistomaiseen maastoon sovitettua kapeiden 
katujen, pienten tonttien ja  vapaasti seisovien 
pientalojen jäijestelmää. Muun muassa raitiolin- 
jojen ansiosta asuinalueet saatettiin sijoittaa yhä 
laajemmalle alueelle, kauemmas työpaikoista ja 
väljemmin. Puu-Käpylä ja suuri osa Helsinginka
dun rakennuksista toteutuivat samoihin aikoihin 
1920-luvulla. Käpylä edusti aikakauden ihantei
den mukaista väljää ja terveellistä työväenasu- 
mista, Helsinginkatu menneen vuosisadan epä
terveellistä perintöä ja rakennusalan keinotteli
joiden sumeilemattomuutta.

Lähteitä

Giedion, Siegfried; Space, Time and Architectuie. Cambridge 
1962.
Mumford, Lewis: Kaupunkikulttuuri, Porvoo 1949 
Nikula, Riitta; Yhtenäinen kaupunkikuva 1900 -1930, Hel
sinki 1981
Sennett, Richard: The Conscience of the Eye, New York,
1990
Sennett, Richard: Flesh and Stone, New York, 1994 
Sonek,Lars: "Modämvandalism: Helsingfors stadsplan”. 
kirjoitus Gustaf Mattsonin avustuksella Teknikem -lehdessä. 
Helsinki 1898.
Stiibben, Joseph. DerStädtebau. Handbuchder Architektur. 
IV:9.Darmstadt 1890.uud.painos 1980Braunschweig, Wies
baden
Waris Heikki: Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin 
Pitkänsillan pohjoispuolelle. Helsinki 1932 
Aström, S ven-Erik: Samhällsplanering och icgionsbildning i 
kejsartidens Helsingfors. Helsinki 1957 
Kertomukset Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta 1885
1914
Helsingin kaupunginvaltuuston painetut asiakiijat 1887:27, 
1889:15

- 2 6 -



TYÖVÄENTUTKIMUS 2001

Juha Koskinen
Helsinki

Kisällimatkalla kommunistiksi -  
C.D. Forssell

Ranskassa syntyi 1840-luvun alussa liike, jota 
kutsuttiin kommunismiksi ja sen kannattajia 
kommunisteiksi. Kommunistit olivat ennen kaik
kea Etienne Capet’ n seuraajia, mutta myös ba- 
beufilaisella perinteellä oli sijansa. Aikaa myöten 
kommunistisia suuntia oli useita. Pariisin saksa
laisten keskuudessa varsinkin Wilhelm Weitlin- 
gillaoli suuri vaikutus. Sosialisteilla tarkoitettiin 
owenilaisia, fourierilaisia ja heidän kaltaisiaan. 
Kommunismin kannattajakunnassa käsityöläis- 
kisälleillä oli tärkeä sija.

Vaeltavien käsityöMskisälhen mukana kom
munismi levisi myös Ruotsiin ja vaikutti siellä 
työväen ensimmäisissä sivistysseuroissa 1840- 
luvulla. Saintsimonismia maassa oh esiintynyt jo 
1830-luvulta. Ruotsissa oh myös omia utopisti
sia yhteiskuntaideoita. Varhaisen ruotsalaisen 
kommunistinCarlDanielForsselhn(1817 -1888) 
elämänvaiheet sivuavat myös Suomea, jossa 
hän asui vuosina 1838 -1839.

Räätälinkisälli Vänersborgista

Carl Daniel Forssell syntyi 13.10. 1817 moni
lapsiseen ja vähävaraiseen perheeseen Väners- 
bogin kaupungissa, joka sijaitsee Elfsborgin lää
nissä Vänem-järven lounaisimmalla rannalla. 
Kaupunki eli 1800-luvun alkupuolella paikalli
sesta kaupasta, käsityöstä ja laivaliikenteestä. 
Vuonna 1835 Vänersborgin asukasluku oh2173 
henkeä.

Päätettyään apologista-koulun C.D. Forssell 
meni 12-vuotiaana kirjanpainajan oppiin. Neljän 
vuoden päästä hän oh alan kisälli, joka meni rää- 
tähnoppiin -  räätäleillä oh kirjanpainajia parem
mat mahdollisuudet saada työtä eri paikkakun
nilla. Forssell oh ulosoppinut räätäli 21-vuotiaa
na. Hän aloitti heti kisälhnvaelluksensa.

Forssell on voinut saada jo nuorena vaikut
teita Ruotsin utopistisesta sosialismista. 
Vänersborgiin oh vuonna 1835 nimitetty pappis
virkaan, komministeriksi Anders Fredrik Räd- 
berg, joka oh maan ensimmäisiä utopisteja. Räd- 
berg kirjoitti vuodesta 1823 alkaen useita artikke
leita ja teoksia, joiden aihepiireinä ohvat mm. us
konto, filosofia, kasvatus, sosiaalireformit, nais- 
sivistys ja yhteiskuntakritiikki. Kirjallinen hui
pentuma -  vuonna 1839 ilmestynyt Friedland- 
teos -  kertoi utopiamaasta.

Kisälli Forssell Tlmissa ja Helsingissä

Carl Daniel Forssell lähti kisällimatkalleen 
nähtävästi puolimaissa vuotta 1838. Hän mat
kusti Ruotsista Turkuun todennäköisesti laival
la. Ruotsin alamainen räätälinkisälli Forssell sai 
20.7. 1838 läänin passin no 260ja oleskeluluvan 
Turkuun vuodeksi. Forssell meni kaiketi johon
kin turkulaiseen räätälinliikkeeseen töihin -  niitä 
oh kaupungissa puolentoistakymmentä. Asun
non hän sai joko mestarilta tai sitten sälli asui 
kisälhmajassa tai luona-asujana.
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Forssell asui Turussa noin kolme kuukautta. 
Sitten hän haki lääninhallitukselta passin Viipu
rin matkaa varten. Suunnitelmat muuttuivat kui
tenkin matkalla -  Forssell päätti jäädä Helsinkiin, 
jonne hän sai lokakuun lopulla vuoden oleskelu
luvan. Helsingissä oli tuohon aikaan parikym
mentä räätälinliikettä. Joissakin niistä sälli Fors
sell työskenteli vuodenvaihteen yli.

Oltuaan Helsingissä reilut 100 päivää Fors
sell sai jälleen matkakuumeen -  hän hankki mat- 
kaluvan Pietariin. Oletettavasti Forssell matkasi 
Turusta Helsinkiin ja edelleen Pietariin vanhaa 
Suurta rantatietä pitkin. Tie oli paras ja liikenne 
sillä vilkkain. Kisälleillä ei ollut oikeutta käyttää 
kyytilaitoksen palveluksia. Matka Turusta Hel
sinkiin joutui kesken syksyä, ja Helsingistä kisäl
li jatkoi eteenpäin talvisydännä. Mies kulki joko 
jalan ja/tai peukalokyytiläisenä palkallisten ja 
matkalaisten reissä ja kärryissä. Yönsä hän vietti 
taloissa ja mökeissä yövieraana tai kestikieva
reissa, joissa kisällin paikka oli väentuvassa tai 
hollituvassa.

Pietarissa

Moni helsinkiläinen, turkulainen ja riikinruot
salainen kisälli oh käynyt Pietarissa työssä. Eh
käpä Forssell oh juuri turkulaisten ja helsinkiläis
ten räätälinsällien Pietarin-tarinoiden vuoksi 
houkuttanut muuttamaan matkareittiään kohti 
Nevan rantojen suurkaupunkia. Pietarin Pyhän 
Katariinan seurakuntaan Forssell merkittiin 
15.6. 1840. Missä hän oh helmikuun 1839ja ke
sän 1840 välisen ajan, jää epäselväksi. Ehkä hän 
oh Pietarissa aluksi oleskeluluvalla ja vasta pää
tettyään jäädä pitemmäksi aikaa kirjoittautui seu
rakuntaan.

Pietarin ulkomaalaisiin kuului suomalaisten 
lisäksi myös suomenruotsalaisia, riikinruotsalai
sia ja muita pohjoismaalaisia. Omaa äidinkieltä 
puhuvan väen olemassaolo auttoi Forssellia sel- 
viämään muuten vieraskielisessä ympäristössä. 
Pietarista Forssell lähti toukokuun lopussa 1843. 
Seurakunnan kirjoihin lähtijän määränpääksi 
merkittiin Tukholma Elämäkertatietojen mukaan

Forssell matkasi kuitenkin Venäjältä lähdettyään 
Saksan kautta Ranskaan. Kisällin matka taittui 
jalan, ja hän saapui Pariisiin vielä vuoden 1843 
aikana

Pariisi ja Lontoo uusine aatteineen

Ivar Vennerströmin mukaan Forssell ei viih
tynyt Pietarissa kaupungin huonojen sosiaalis
ten olojen takia. Kokemukset tekivät hänet vas
taanottavaiseksi Pariisin aatteille. Kommunisti
set ja sosialistiset aatteet olivat levinneet ulko
maalaisten käsityöläisten -  saksalaisten, skandi
naavien ja  muiden -  keskuuteen. Itse asiassa 
Pohjolan vasemmisto kehittyi osaksi juuri Parii
sissa. Forssell vietti vuosia Pariisissa ja  asui 
vuosikymmenen loppupuolella myös Lontoos
sa. Erik Gamby mainitsee Forssellin ja toisen 
ruotsalaisen räätälinkisällin Lars Gustaf Stollbi- 
nin oheen Pariisissa Skandinaviska Sällskapetin 
ja Lontoossa Bund der Gerechtenin jäseniä. Mo
lemmat seurat ohvat kommunistisia.

Pariisissa käyneet kisällit toivat Tukholman 
aloittelevassa sivistyspiirissä esille kommunisti
sia näkemyksiään.

”Av C. D. Forssell, kommunist”

Tukholman komministerin Nils Ignellin kriti
soitua alkuvuodesta 1847 sanomalehdissä 
Capet’ n näkemyksiä kommunismin ja kristinus
kon suhteista C. D. Forssell, joka tuolloin asusti 
Etelä-Ruotsissa, tarttui kynään.

Yhdessä yössä hän kiijoitti vastineen, jonka 
Pariisissa myös oleskellut Pär Götrek luki Tuk
holman sivistyspiirin kokouksessa 21.2. 1847. 
Historiallisesti on merkittävää, että tekstin alle- 
kiijoituksena oh ”av C. D. Forssell, kommunist”. 
Käsitteenä kommunismi oh aivan vastikään tul
lut tunnetuksi Ruotsissa, kun Götrek oh edellis
vuonna ruotsintanut Capet’n teoksen kommu
nismista. Forssell esitti kommunismin yleisenä 
vakuutusjärjestelmänä, rauhallisen demokratian 
toteuttajana sekä alkuperäisenä puhtaana kris
tinuskona. Kaikkien oh työskenneltävä kykyjen
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sä ja voimiensa mukaan yhteiseksi hyväksi eikä 
kukaan saanut elää ylellisyydessä niin kauan 
kuin toisilta yhteiskunnassa puuttui välttämä
tön. Jokainen saisi tarpeidensa mukaan. Perus
ajatuksia levitettäisiin rauhallisin ja laillisin kei
noin niin, että yksilöiden ja kansojen tahto joh
dettaisiin ihmisrakkauden palveluun. Kurjuus ja 
sorto johtaisivat kommunismin leviämiseen työ
väestön keskuuteen. Näin Forssell esitteli kom
munismin eräänlaisina yleisperiaatteina ja 
utooppisena ihanteena.

Räätäli Forssell piti 1850-luvulla Värmlandin 
Karlstadissa huomattavaa räätälinliikettä, jossa 
oli ajoittain 50 työntekijää. Hän myi liikkeen ja 
aikoi lähteä Amerikkaan, mutta vaimon kieltäy
dyttyä pemsti kirjapainon ja alkoi julkaista radi
kaalia Nya V ärmlands-Posten-lehteä.

Kisälli vaellusten merkitys

Carl Daniel Forssellista tuli vaellusmatkoil- 
laan osallistuva vakaumuksen mies. Vierastyö
läisen kisällimatka on historiallinen kuriositeetti 
mutta nostaa esiin yleisen kysymyksen kisälliva- 
ellusten merkityksestä aatteiden leviämisessä.

Suomeen tuli kisällejä ja teollisuuden ammat
tilaisia (esim. mukit, lasiruukit, konepajat) jatku
vasti. Useimmat kävijät viipyivät työpaikassa 
kerrallaan jonkun kuukauden, joidenkin jäädessä 
pysyvästi Suomeen. Valtaosa vierastyöväestä 
tuli Ruotsista, mutta väkeä saapui myös Preus
sista ja muista pohjoisen Saksan valtioista. Suo
malaisia kisällejä vaelsi puolestaan Ruotsiin ja 
kauemmas Eurooppaan. Ruotsin, Saksan ja 
Tanskan sekä Pariisin ja Lontoon reissusällit aat- 
teinensa ovat vielä tuntematon luku suomalai
sen työväen historiassa.

Kirjallisuus

Gamby Erik, Hantvetkarkommunismen i Sverige 1845 -  
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Vättemin rannalla sijaitseva Vänersborg on 
yksi monista suurvaltakaudella perustetuista 
Ruotsin mmkuntakaupungeista. Vänersborg 
oli pienehkö kaupunki 1900-luvun alussakin, 
jolta ajalta kuva on. Ruotsin sosialistisen liik
keen historiassa Vänersborgilla on kuitenkin 
tärkeä merkitys, sillä kaksi alan vaikuttajaa 
Anders Fredrik Rädberg ja  Carl Daniel For- 
sell olivat kaupungista kotoisin ja  toinen 
heistä myös vaikutti siellä.
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Koti ilman äitiä on kylmä ja 
iloton paikka
♦♦

Äitiyden representaatiot 1920-luvun Suomen Naisessa 
ja Toverittaressa.

Tutkin pro gradu -työssäni äitiyden esittämistä 
kahdessa 1920-luvulla ilmestyneessä poliittises
sa naistenlehdessä. Lähdeaineistona käytetyistä 
lehdistä Suomen Nainen oli vuonna 1919 perus
tetun Kansallisen Kokoomuspuolueen naisten 
äänenkannattaja. Toveritar puolestaan perustet
tiin vuonna 1922 Sosialidemokraattisen Työläis- 
naisliiton lehdeksi. Molemmat lehdet ilmestyivät 
katkoksitta koko 1920-luvun ajan. Lisäksi molem
mat tunnustivat julkisesti edustavansa tiettyjä 
puolueita ja olivat täten selkeästi poliittisia nais
tenlehtiä.

Lähestyin tutkimuskohdettani representaati
on käsitteen avulla. Representoiminen voidaan 
ymmärtää joko fyysisenä edustamisena tai jon
kin asian kuvaamisena. Näin ollen Suomen Nai
sessa ja Toverittaressa esiintyneiden äitihahmo- 
jen voidaan toisaalta katsoa edustavan suoma
laisia äitejä. Toisaalta representaatio-termin toi
nen merkitys -jonkin asian esittäminen jonkinlai
seksi -  tuo esiin sen, että lehtien äitihahmot eivät 
välttämättä vastaa yksi yhteen oikeita äitejä, 
vaan äidit esitetään lehdissä tarkoituksellisesti 
tietynlaisina. Voidaankin ajatella, että Suomen 
Nainen ja Toveritar esittelivät sivuillaan juuri tie
tynlaisia äitihahmoja, koska näillä hahmoilla oli 
tarkoitus tavalla tai toisella vaikuttaa oikeiden äi
tien käyttäytymiseen ja mielikuviin hyvästä äitiy
destä.

Kuten aiemman tutkimuksen perusteella 
saattoi odottaa, äitiys esitetään Suomen Nai
sessa ja Toverittaressa yhdeksi naisen tärkeim
mistä tehtävistä, ellei tärkeimmäksi. Lisäksi leh
tien representoima äitiys paljastuu jopa yllättä
vän samankaltaiseksi. Molemmista lehdistä on 
löydettävissä samat viisi äitihahmoa, jotka ni- 
mesin ammattiäidiksi, ansioäidiksi, yhteiskun
nalliseksi äidiksi, antiäidiksi sekä universaaliksi 
äidiksi. Nimityksistä kolme ensimmäistä on ol
lut käytössä jo aiemmissa tutkimuksissa. Sen 
sijaan antiäiti ja universaali äiti ovat omia terme- 
jäni.

Ammattiäidin representaatiot Suomen Nai
sessa ja Toverittaressa liittyvät siihen laajem
paan keskusteluun, jota käytiin jo 1920-luvulle 
tultaessa ja  joka koski kodin-ja lastenhoidon 
kansantaloudellista merkitystä. Nyt myös koti
talouden hoitoja äitiys alettiin nähdä koulutus
ta vaativina tehtävinä. Termillä ammattiäiti olen 
halunnut korostaa äitinä olemisen ammatti
maista luonnetta. Optimaalisessa tilanteessa 
lehdissä esiintynyt ammattiäiti keskittyi pelkkä
nä äitinä olemiseen, mutta saattoi äidin työnsä 
ohella käydä myös kodin ulkopuolella ansio
työssä.

Koska kaikilla äideillä ei käytännössä ollut 
mahdollisuutta toimia vain ja ainoastaan äidin 
ammatissa, eivät Suomen Nainen ja Toveritar
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Äiti Toverittaren kansikuvassa numero 17 -  
18/1924.

millään voineet sivuuttaa äitien ansiotyön prob
lematiikkaa. Molempien lehtien sivuilla esiintyi 
erilaisia kodin ulkopuolella työssä käyviä äiti- 
hahmoja, joista käytän nimitystä ansioäidit. An- 
sioäidin hahmo on lehdissä ristiriitainen. Työs
säkäyvä äiti teki toisaalta työtä lastensa hyvin
voinnin eteen, mutta samalla ansiotyö verotti 
äidin voimia eikä tällä riittänyt enää voimia toi
mia ammattiäidin kaltaisena kunnon perheen- 
emäntänä. Varsinkin Toverittaressa esiintyvä 
ansioäiti olikin jatkuvasti luhistua tämän kak- 
soistaakkansa alle. Suomen Naisessa ansiotyön 
katsottiin sopivan vain "erittäin terveille ja so- 
pusointuisesti elämään valmistautuneille naisil
le”. Toverittaressa puolestaan suurin osa äitiy
den representaatioista on joko suoraan tai epä
suorasti ansioäitejä. Äitien kodin ulkopuolinen 
ansiotyö esitetään pakkona johon työläisäitien 
täytyi alistua turvatakseen edes lapsilleen pa
remman tulevaisuuden.

Yhteiskunnallisen äidin käsitettä on vaikea 
sivuuttaa kun puhutaan 1900-luvun alkupuolen 
erilaisista äidin rooleista. Suomen Naisessa ja 
Toverittaressa äitien yhteiskunnallinen tehtävä 
ja merkitys lastensa kasvattajina oli selviö, mutta 
kysymys äideistä yhteiskunnallisina toimijoina 
laajemmin on yhtä lailla ongelmallinen kuin kysy
mys äitien ansiotyöstä. Näyttää kuitenkin siltä, 
että Suomen Naisessa aktiivisesti kodin ulko
puoliseen toimintaan osallistunut äiti oli jonkin
lainen esimerkillinen ihannetyyppi, kunnollisen 
suomalaisen naisen ja äidin perikuva. Hän oli to
teuttanut äidin kutsumustaan kaksinkertaisesti, 
sekä kotona että kodin ulkopuolella. Toveritta
ressa yhteiskunnallisesti toimeliaita äitejä ku
vaavia kirjoituksia on vähemmän. Aktiivisista 
toiminnan naisista kyllä kerrotaan jonkin verran, 
mutta näissä teksteissä yhteiskunnallista osal
listumista ei kytketä yhtä laajassa mitassa äitiy
teen kuin Suomen Naisessa.

Vaikka Suomen Nainen ja Toveritar pääasial
lisesti esittelevät sivuillaan esimerkillistä äitiyttä

TO VER ITÄ R
Turvattomainpälvä numero

ja pyrkivät kertomaan joko suoraan tai epäsuo
rasti, mikä on äideille sallittua ja tavoittelemisen 
arvoista, on joukossa kuvauksia myös epäon
nistuneista äideistä, antiäideistä. Esimerkiksi äi
din liiallinen työnteko saattoi tilanteesta riippu
en olla tuomittavaa, samoin kuin liiallinen yhteis
kunnallinen aktiivisuus ainakin sille, joka kuului 
väärään yhteiskuntaluokkaan. Lisäksi äitien ul
konäköön kiinnitetään runsaasti huomiota. Liial
linen itsensä koristaminen paljasti antiäidin.

Viides äitiyden representaatio on nimeltään 
universaali äitihahmo. Tähän tyyppiin on lehdis
sä sijoitettu eräänlaisia kaikille maailman äideille 
tunnusomaisina pidettyjä hyviä ominaisuuksia 
ja luonteenpiirteitä. Tätä tyyppiä voidaan luon
nehtia sanoilla rakastava ja uhrautuva. Univer
saalia äitiyttä kuvaavissa kirjoituksissa äitiyttä ei 
esitetä pelkästään kutsumuksena vaan suoras
taan jumalallisena tehtävänä. Tämäntyyppisten 
kirjoitusten voidaan katsoa osaltaan liittyneen 
pyrkimykseen kohottaa äitiyden arvostusta. Sii
nä mielessä niiden tarkoitus on siis samansuun
tainen kuin ammattiäitikiijoituksilla. Toisaalta
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vastakohtana ammattiäitikiijoituksille universaa
lin äitihahmon äitiys nähdään ja kuvataan nimen
omaan myötäsyntyisenä ominaisuutena.

Lehtien esittämät erilaiset äitiyden represen
taatiot ohvat keskenään ristiriitaisia, jopa toisen
sa pois sulkevia. Samankin julkaisun sisällä oli 
siis tavallaan eri suuntiin vieviä linjoja. Lehtien 
esittämien representaatioiden perusteella näyt
tää siltä, että äitejä ei haluttu aivan yksiselittei
sesti asettaa pelkkään kotiäidin tai universaalin 
rakkauden symbolin rooliin. Lehtien sisäinen 
häilyvyys paljastuukin juuri tässä. Toisaalta an
nettiin ymmärtää, että naisen ja äidin paras paik
ka on kotona lasten ja kodin hoitajana. Samaan 
aikaan toisaalla kuitenkin esitettiin, että naisten 
ja äitien olisi suotavaa laajentaa maailmaansa 
kodin seinien ulkopuolelle. Äidit haluttiin toi
saalta vapauttaa kotiin, kodin hengettäriksi, mut
ta samalla erityisesti Toverittaressa heidät halut
tiin vapauttaa kodilta. Näennäisestä ristiriitai
suudesta huolimatta ajatus on looginen. Toverit- 
taren äiti teki useimmiten työtä sekä kotona että 
kodin ulkopuolella. Tällainen äiti ei voinut tehdä

I j V iti. VrjOKlKEBTA. X:o 7 HELSINGISSÄ 2 ». II. i m  \ 1

| j S u o n ) e i ?  M a in e p ;  :
» To>mitd« ! ^
j  IJBA TIUÖKOSRJSKX. ALLI KALLIONI EMI AIKA LAHTEENOJA j ^

Uusien erehdysten välttämiseksi.
Bi fttit&oe nUa mydtJtiaaÄU&, elit paljoa kok<®iu*taMilA,taiU* tatondmin 

iiVa^iMnrof- on lebtv v&UUntAttä tarriJaao ja  ttälä ilman 
«refctiyk*i» uima vuosin», jolloin olo- voidaan otto. Kokm ufc**» be 
»nhttei ovat pakottaneet tätontat»- myfia Qetättrt, miten on efiotarpeiU 
itunäAn maan elintarp^U. Viimei- säavtrttivA niin etteivät s# pOaaiKn. 
am »M aa »arjasta on non «Aerin iieiUä «lm näd«* jskeittimkin näd> 
jafatan järjett&mneti. Eikä ede kat- den monta hyvää ehdotusOa, ehdo- 
•xxtet sopi Väkiä ainakaan toistaneksi tutua, jotka o ra t kypsymx* joaofcas- 
korjata eitä, vaikka varon pätevaHä v, m. fu k ra tta  kestettäessä.
tahal*» —  lääkärien  ja  perheenemäti- Näin on sanot».

molempia töitään hyvin, vaan yleensä kotityöt 
kärsivät tai äiti muuttui työtaakkansa alla "hoip
puvaksi haamuksi”. Jotta äiti olisi voinut hoitaa 
luontaisia tehtäviään äitinä hyvin, yhteiskun
nan piti muuttua niin, että olisi ohut mahdollista 
jäädä pois ansiotyöstä. Yhteiskunnan muutos 
puolestaan edellytti äitejä, jotka aktiivisesti ajoi
vat tätä muutosta. Tällaiset äidit siis tavallaan 
uhrasivat itsensä, luopuivat äitiyden käytännön 
toteuttamisesta, jotta tulevaisuudessa voisivat 
täydestä sydämestään toimia kotiäiteinä.

Suomen Naisessa vastaavanlaista uhrautu
mista ei tapahdu. Ylipäätään äiti joka laistaa koti
töistään yhteiskunnallisten töiden vaijolla, ei 
Suomen Naisessa ole mahdollinen. Nainen joka 
ei selviydy äidin tehtävistä ei Suomen Naisen 
näkemykseen mukaan voi selvitä mistään muus
takaan. Ja kääntäen: nainen joka on loistava äiti, 
on myös loistava vaimo, kauppias, opettaja, 
naisyhdistyksen puheenjohtaja tai mikä muu ta
hansa mihin vain keksii ryhtyä.

Tiina Haakana 
Helsinki

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
Koti ilman äitiä on kylmä ja  iloton paikka -  
äitiyden representaatiot 1920-luvun Suomen 
Naisessa ja  Toverittaressa. Helsinginyliopis
to, yhteiskuntahistoria 2001.

Äiti Suomen Naisen kansikuvassa 7 /1920.
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Kenen joukoissa istut?

Hämeenlinnan poliittiset naisvangit

Kahdeksaa poliittista naisvankia rangaistiin 
vuoden 1933 toukokuussa vesileipärangaistuk- 
sella heti ensimmäisenä vankeuspäivänä, sillä he 
olivat käyttäytyneet huonosti matkalla Hämeen
linnan keskusvankilaan. Vaihdettaessa vanki
vaunua Toijalassa kahleissa olevat naiset äityi
vät laulamaan työväenlauluja niin, että uteliasta 
väkeä kerääntyi heidän ympärilleen. Ulkopuoli
set sivustakatsojat huutelivat naisille ja jopa ap- 
lodeerasivat. Poliisi joutui lopulta ajamaan ylei
sön pois.

Vankeinhoidon suhtautumista poliittisiin 
naisvankeihin voi luonnehtia tuskastuneeksi. 
Minkälaiset ovat mahdollisuudet onnistua van
gin parantamisessa, jos tämä ei pidä itseään 
syyllisenä tekemäänsä rikokseen eikä edes 
myönnä edustamaansa rikollisuutta olevan ole
massa? Miten kohdella vankia, joka pyrkii hor
juttamaan yhteiskunnan rakenteita ja vielä ylpei
lee sillä?

Pro gradu -tutkielmani kohteessa, Hämeen
linnan keskusvankilassa vuosina 1924-1939, 
edellämainitut kysymykset nousivat keskeisiksi. 
Tarkastelin poliittisten naisvankien yhteisön si
säistä toimintaa vankilassa sekä vankeinhoidon 
ja vankilaympäristön asettamien rajojen vaiku
tusta vankeuteen.

Oikeushistorioitsija Lars Bjömen mukaan 
valtiopetokset olivat maailmansotien välisenä ai
kana yleisimpiä poliittisia rikoksia. Tärkein lain
kohta vasemmistojäijestöjä vastaan taisteltaes
sa oh RL 11:4 §, valtiopetoksen valmistelu. Tätä 
pykälää käytettiin perusteena hyvinkin erilaisille 
rikoksille, joita ohvat esimerkiksi kommunististen 
painotuotteiden säilyttäminen ja levittäminen, 
Neuvostoliitossa kouluttautuminen sekä SKP:n

salaisten lähetysten, kirjeiden ja rahavarojen vä
littäminen.

Vuosina 1924 -1939 poliittisia naisvankeja 
oh Hämeenlinnassa noin 450. Yleisimmin tuomi
on pituus vaihteli vuodesta kahteen ja  puoleen 
vuoteen. Sosiaalinen asema oh alhainen: kaikista 
Hämeenlinnan poliittisista naisvangeista kaikki
aan 85 % voidaan katsoa työväestöön kuulu
neiksi. Iältään naiset ohvat melko nuoria, sillä 65 
% naisista oh vankilaan tullessaan 20 -35-vuoti- 
aita. Nuorin vanki oh vankilaan tullessaan 17-ja 
vanhin 71-vuotias.

Poikkeuksellista -  joskaan ei hämmästyttä
vää -  oh hyvin korkea kirkosta eronneiden 
osuus: lähes 3/4 poliittisista naisvangeista ei 
tunnustanut mitään uskontoa. Avioitumisaste- 
kin oh matala, vain 26 prosenttia. Ikärakenteen 
lisäksi tähän henee vaikuttanut se, että siviihvih- 
kiminen tuli mahdolliseksi vasta vuonna 1929.

Kapinointi vankiyhteisön vahvistajana

1920-luvun jälkipuoliskolla poliittisia vankeja 
oh Hämeenlinnassa niin vähän, että he saattoi
vat viettää melko vapaasti aikaansa yhdessä. 
Vuosikymmenen vaihtuessa Suomen vankilat -  
myös Hämeenlinnan naisvankila -  alkoivat mo
nen eri tekijän yhteisvaikutuksesta täyttyä ää
rimmilleen.

Vankimäärän kasvaessa ja tilan vähentyessä 
Hämeenlinnan vankilassa alkoi syntyä tietynlai
nen kapinointikulttuuri. Passiiviinen vastarinta 
ilmeni ennen kaikkea työurakoiden alituksina 
(ks. taulukko).

Passiivisen vastarinnan järjestelmällisyyttä 
osoittivat myös poliittisten naisvankien kollek
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Poliittisten vankien vieraita odottamassa Hämeen linnan portilla vuonna 1934. Kansan 
Arkisto.

tiiviset kurinpitorangaistukset. Ero kriminaali- 
vankeihin oli selvä, sillä näitä rangaistiin yleensä 
yksittäin.

Noidankehä syntyi, kun vankilan johtokunta 
kovensi kurinpitorangaistuksia, mihin vangit 
reagoivat tekemällä vuorostaan entistä hitaam
min työtä. Pahimmiksi katsotuille yllyttäjille jär
jestettiin erillinen kurinpito-osasto vuonna 1933. 
Samana vuonna vangit organisoivat näkyvim
män voimannäyttönsä, nälkälakon. 121 poliitti
sesta naisvangista 114 osallistui lakkoon, jonka 
tavoitteeksi ilmoitettiin vangeilta poistettujen oi
keuksien palauttaminen. Sitkeästä kamppailusta 
huolimatta lakko ei johtanut toivottuihin tulok
siin.

Hyvä vanki vai hyvä kommunisti?

Naisvankien elämää määritti tiheä sääntö- 
verkko. Sekä vankila että poliittisten vankien 
oma yhteisö asettivat normeja vangin käyttäyty
miselle. Suurin ero normijärjestelmien välillä oli,

että vankiyhteisön vaatimusten mukaan voimat 
piti suunnata selkeästi toista ryhmää, vankein
hoidon virkamiehiä, vastaan. Tämä selittynee 
vasemmistolaisen työväenliikkeen taisteludog- 
milla. Toisaalta tekemällä toinen ryhmä viholli
seksi, luomalla ulkoinen uhka, saatettiin myös tii
vistää alistetussa asemassa olevan oman ryh
män yhtenäisyyttä.

Kaikki poliittiset naisvangit eivät suostuneet 
noudattamaan ryhmän asettamia vaatimuksia. 
Tällaisten vankien osuus ei ollut kovin suuri, 
mutta heidän olemassaolonsa kertoo siitä ristirii
dasta, jonka poliittinen vanki joutui vankilassa 
kohtaamaan.

Vankeinhoidon piirissä normeja ylläpitävät 
keinot ilmenivät lähinnä formaaleina sanktioina, 
kurinpitorangaistuksina. Poliittisen vankiyhtei
sön sanktiot olivat epäformaaleja, mutta henki - 
sesti äärimmäisen raskaita: normien rikkomisesta 
seurasi painostusta, halveksuntaa ja pahimmil
laan täydellinen toveriyhteisön ulkopuolelle sul
keminen.
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Taulukko. Poliittisille naisvangeille annettujen kurinpitorangaistusten perusteet Hämeenlinnan 
keskusvankilassa 1924 -1939.

Peruste______________________________________________ Rangaistusten lkm
laiskuus /  työstä kieltäytyminen 1753
luvaton kontaktinotto vankitoveriin 83
luvaton laulaminen /  metelöinti 78
tottelemattomuus /  järjestyssääntöjen rikkominen 66
mielenosoituksellinen käytös 55
salakirjeet / salainen opiskelu 44
sähköttäminen 44
vankilaruuan väärinkäyttö 39
sopimaton käytös 35
vankilan omaisuuden turmelu 25
vehkeileminen /  valehteleminen 12
vankilan päiväjärjestyksestä poikkeaminen 7
vartijan solvaus / vastustaminen 6
ikkunassa kiipeäminen 5
aiheeton kantelu /  vartijan kutsuminen 4
keskinäinen riita /  päällekarkaus 3
luvaton työ / työaineiden anastus 3
luvattoman esineen hallussapito 3
luvaton kontaktinotto tapaajaan 2
sekalaiset luvattomat teot 4
Yhteensä 2271

Lähde: HMA, Hämeenlinnan keskus- ja lääninvankilan arkisto, rangaistuspäiväkirjat1924 -1939.

Yhteisöstä eristäminen kävi toverikurista todennäköisesti huomattavasti korkeampi, mikä-
luopuneille vangeille niin raskaaksi, että johto- li mukaan olisi otettu toisen maailmansodan ai-
kuntaalkoi 1930-luvunalkupuoliskollapitäänäi- kaisetturvasäilövangit.
tä vankeja omana ryhmänään. Toisena pontime- Poliittisten vankien yhteisö toimi tehokkaana
na toverikurista luopuneiden eristämiselle oli toi- kilpenä vankeinhoidon edustamaa parannus-
ve siitä, että muut seuraisivat näiden vankien ajattelua vastaan luomalla kuvan vankilassa ah-
esimerkkiä. kerasti itseään sivistävästä ja vahvistavasta

kommunistinaisesta. Vankila nähtiin vain välivai- 
Kommunistien koulu heena matkalla uuteen taistoon.

Michel Foucaultin mukaan vankila voidaan 
nähdä tilana kahden maailman, rikoksen ja oike- Hanna Savolainen
aan ja hyvään palaamisen välissä. Samalla vanki- Jyväskylä
la on paikka, jonka on tarkoitus mahdollistaa yk
silön muuttuminen siten, että tämä voi palata
yhteiskuntaan kunnon kansalaisena. Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan

Poliittisten naisvankien kohdalla vankilan Tuomittu elämään. Poliittiset naisvangit Hä-
parannusvaikutus ei ollut kovin hyvä, sillä lähes meenlinnan kuritushuone- ja  keskusvankila-
12 prosenttia poliittisista naisvangeista ehti pa- yhteisössä 1924 -1939. Jyväskylän yliopisto,
lata vankilaan tutkittuna ajanjaksona. Luku olisi Suomen historia. 2000.
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Avioliitto aatteen varjossa. 
Hertta Kuusisen ja Yrjö Leinon 
avioliiton anatomia

Kuule Hertta Kuusinen! Miks 'petit Suomen 
työv. luokan aatteen ja  annoit sen mennä omien 
itsekkäitten virtaustesi mukaan. Miks 'petit mi
nut, jonka tiesit taistelevan Suomen 
työv. luokan elinehtojen ja  eteenpäin menon 
puolesta. Ehkä siksi, jonka olet kuvannut Ho
peapeilissä v. 1956 kesäkuussa, jossa mainit
set, että olet turhamainen haluat koreita vaat
teita ja  tanssia.

Tällaisen ajatelman Yijö Leino oli kirjoittanut 
omiin sekalaisiin muistiinpanoihinsa joskus vuo
sia sen jälkeen kun hänen ja Hertta Kuusisen tiet 
ohvat jo lopullisesti eronneet. Yksi kiihkeästi ja 
suttuisesti yhdelle irtopaperille raapaistu ajatus 
kertoo Suomen poliittisen historian ehkä mielen
kiintoisimman avioparin lyhyestä mutta tunteik
kaasta Uitosta paljon. Se kertoo Yrjö Leinon tun
teista enemmän kuin hän koskaan avioliittonsa 
aikana suostui vaimolleen niistä paljastamaan.

Kuusinen ja Leino olivat naimisissa vuodet 
1945 -1950. Sekä Kuusinen että Leino kuuluivat 
Suomen Kommunistiseen Puolueeseen (SKP) 
sekä Suomen Kansan Demokraattiseen Liittoon 
(SKDL). Leino toimi sisäministerinä 1945 -1948, 
ja Kuusinen kansanedustajana ja kansandemo
kraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtajana 
vuodesta 1945. Heidän nopeasta ensirakastumi- 
sestaan alkanut, pitkät jatkosodanaikaiset erot 
kestänyt suhteensa muuttui luonteeltaan hyvin 
poliittiseksi avioliitoksi. Suhde oh jatkuvaa vuo
ropuhelua rakkauden ja  politiikan, yksityisyy
den ja julkisuuden välillä.

Pro gradu -tutkielmassani seurataan poliitti
sen avioliiton tapahtumia rinnastamalla Hertta 
Kuusisen kirjeitäja Yrjö Leinon muistelmia arkis

tolähteisiin sekä tutkimuskirjallisuuteen "vaaran 
vuosista” 1944 -1948. Ylläoleva Yrjö Leinon 
mietelmä sisältää työn kannalta kaikkein olennai
simman ja mielenkiintoisimman kysymyksen, jo
hon tutkielmassa haetaan vastausta. Miksi van
hat rakkaudentunnustukset ohvat muuttuneet 
poliittisen katkeruuden ja yksityisen pettymyk
sen sekä loukkaantumisen sekavaksi yhdistel
mäksi? Kuinka yhteisestä sosialistisesta aatteel
lisuudesta, tulevaisuudenuskosta ja rakkaudes
ta oh tullut vuosien saatossa pelkkää panettelua, 
kateutta ja täydellinen välirikko?

Mielenkiintoiseksi avioliiton tekee se, että 
käytännössä se kesti juuri vuodet 1945 -1948, 
jolloin Yijö Leino oh Suomen ensimmäinen kom
munistinen sisäministeri, mies kahden tulen vä
lissä. Hän oh vastuullinen toimistaan maan sisäi
sen järjestyksen ylläpitäjänä maan hallitukselle 
ja eduskunnalle. Toisaalta kotikommunistit Hert
ta Kuusisen johdolla sekä Neuvostoliiton johto 
lähinnä valvontakomission Andrei Zhdanovin 
hahmossa edellyttivät Leinolta rivakkaa toimin
taa puhdistusten toimeenpanossa ja sosialistis
ten tavoitteiden ajamisessa. Tämä Leinon kan
nalta hyvin ristiriitainen tilanne heijastui parin 
yksityiselämään ja ajoi heidät tilanteeseen, jossa 
yksityisyys ei enää ollut erotettavissa julkisista 
velvoitteista. Yleensä kun poliittisella rintamalla 
oh rauhallista, oh kotikammarissakin kaikki hyvin 
- kun oh erimielisyyksiä tavoitteista ja etenkin 
niihin pääsemisestä, oh Leinon ja Kuusisen yksi- 
tyinenkin elämä usein aallonpohjassa. Kommu
nistit kohdistivat sisäministeri Leinolle paljon 
vaateita ja hänen oletettiin toimivan Neuvostolii
ton satelliittimaiden sisäministerien tavoin. Ker-
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lukujen vaihteessa. Kansan Arkisto.

ran hän tulikin tokaisseeksi: ”En minä voi tehdä 
niin. Suomessa pitää noudattaa suomalaisia la
keja. Ei sisäministeri voi tehdä mitä tahansa.” 

Tästä kaksijakoisesta tilanteesta alkoivat 
kummuta lukuisat Hertan Yrjölle kirjoittamat tun
teikkaat kirjeet. Keskusteluyhteyttä ei puolisoi
den välillä ristiriitatilanteissa useinkaan enää ol
lut. Hertta joutui yhä useammin vaikean valinnan 
eteen: olisiko hän lojaali puolueen linjalle vai 
aviomiehelleen. Useimmiten uskollisuus puolu
eelle voitti. Yrjö puolestaan muuttui yhä sulkeu
tuneemmaksi ja alkoi viihtyä muissa seuroissa 
enemmän kuin kotona tai puoluetoimistossa. 
Hän oli hiljalleen alkanut alkoholisoitua, sillä mi
nisteriys oli tuonut mukanaan uudet seurapiirit 
ja makean elämän houkutuksen. Paheneva on
gelma lisäsi eripuraa myös kotona, sillä pikku hil
jaa Hertta kyllästyi humalassa kotiin kompuroi

vaan mieheensä. Ei riittänyt, että aviomies ryyp
päsi, vaan vielä pahemmaksi asian teki se, että 
sisäministeri-aviomies ryyppäsi poliittisesti ar
veluttavassa seurassa.

Yksityisyyden j a julkisuuden puristuksessa 
eläminen kasvatti myös katkeruutta, ehkä jopa 
kateutta puolisoiden välille. Hertta Kuusinen 
edusti suomalaisille kommunisteille itsensä li
säksi myös isäänsä. Kuusinen oh Kuusinen nuo
remmassakin polvessa, ja Yrjö Leino muistettiin 
usein mainita myös Otto Wille Kuusisen vävy- 
poikana. Hertalla oh paljon vaikutusvaltaa Yijön 
aseman suhteen. Hän pystyi toimimaan tämän 
poliittisena suojelijana, mutta toisaalta myös lau
sumaan pahimmat syytökset Leinon toiminnasta 
-  tai sosialistien kannalta pikemminkin sen puut
teesta. Tämä kahtiajako näkyi avioliiton loppuun 
asti Hertan kirjoittamissa kirjeissä: syytöksen
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sana politbyroossa ja lohdutuksen sana yksityi- vaateita tai pyyntöjä toiselle. Se on vain viralli-
syydessä. Eivät Hertan viestit silti tahallaan oi- nen ilmoitus siitä, että liitto on lopultakin ohi.
leet ristiriitaisia tai kaksinaamaisia. Hän luuli toi- Avioliitto aatteen varjossa päättyi samasta
mivansa parhain päin, vaikka yhteensovittamat- syystä, mistä se oli alkanutkin: poliittisista haa-
tomat lauseet lopulta vain ruokkivat epäluuloa ja veistä, ihanteista ja halusta toimia sosialistisen
katkeruutta puolisoiden välille. tulevaisuuden puolesta.

Leinon ja Kuusisen erkaantuminen ei lopul
takaan ollut mitään hiljaista erilleen kasvamista, M aija Alli
vaan kaikki kävi hyvin nopeasti aina jonkin suu- Tbrku
remman poliittisen käänteen kautta. Rakkaus 
tuntui aluksi vilpittömältä ja vahvalta. Hertta
Kuusiselle kommunismi oli rakkauttakin suurem- Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan
pi intohimo -  Yijö Leinolle se sitä vastoin oli en- Avioliitto aatteen varjossa. Hertta Kuusisen ja
nemminkin vain poliittinen kanta. Hertan rakkaus Yrjö Leinon avioliiton anatomia. Turun yli-
Yijöön murtui, mutta kommunismiin ei koskaan, opisto, Poliittisen historian laitos 2001
Avioerosopimuskin on yksinkertainen: ei mitään

“ Yrjölle muistoksi Moskovan matkaltani Hertta Kuusinen Kulttuurivaltuuskunnan kanssa 
Moskovan lentokentällä vuonna 1945. Kansan Arkisto.

- 3 8 -



TYÖVÄENTUTKIMUS 2001

"Taisteluun taiteen puolesta!"

1960-ja 70-luvun taitteessa suomalainen nuori 
älymystö tunsi voimakasta vetoa puoluepolitii
kan vasempaan äärilaitaan. Kommunistisen puo
lueen vähemmistö, joka tuli tunnetuksi taistolai
sena liikkeenä, sai innokkaita kannattajia eritoten 
opiskelijoista ja taiteilijoista. Opiskelijaliike orga
nisoitui Sosialistisen opiskelijaliiton (SOL) suo
jiin taiteilijoiden ja muun kulttuuriväen keräänty
essä vuonna 1972 perustetun Kulttuurityönteki- 
jäin Liiton (KTL) ympärille. Äänekäs ja näkyvä 
mutta kulttuuri- ja taideinstituutioissa määrälli
senä vähemmistönä koko vuosikymmenen py
synyt taistolainen kulttuuriliike herätti toimin
nallaan huomiota ylitse puoluerajojen -  jopa sii
nä määrin, että 1970-luku muistetaan usein ni
menomaan taistolaisten valtakautena.

Reaalisosialismin romahtamisen myötä va
kiintui tulkinta taistolaisista yksipuolisina ja na
iiveina rähmälläänolijoina, jotka Moskovan tuel
la puuhasivat vallankumousta Suomeen. Jokai
sella 1970-luvun eläneellä tuntuu olevan aihees
ta tiukka mielipide, usein vieläpä muotoa "mitäs 
minä sanoin”. Taistolaisaktivistien tapaa muis
tella menneisyyttään puolestaan rajoittavat syy
tökset takinkäännöstä ja  ihanteiden hylkäämi
sestä. Moinen kiivailu saa 1970-luvulla synty
neen kiinnostumaan: millainen saattoi olla se 
maailma, jossa taistolaiset elivät? Mitä ovat aika
laisilleen merkinneet esimerkiksi taistolaislaulut 
ja niiden ensisilmäyksellä outoja vieras retoriik
ka?

Erään väylän kulttuuritaistolaisten tapaan 
merkitykselhstää ympäröivää todellisuutta avaa 
tutustuminen heidän kiijalliseen elämäänsä. Sen 
piiriin kuuluvat primaaristen tekstien ja tekijöi
den lisäksi esimerkiksi merkittävinä pidetyt teks
tit ja niiden tekijät sekä teosten vastaanottoja 
käyttö, se miten tekstit jatkavat elämäänsä laului

na, esityksinä ja sitaatteina. Samoin tekstien mer
kityksistä ja asemasta käyty keskustelu sekä sen 
perustana olevat käsitykset kirjallisuudesta kuu
luvat olennaisesti kirjalliseen elämään. Koska 
tietyn ryhmittymän kirjallinen elämä sisältää 
tekstien verkon lisäksi myös "ulkokirjallisen” 
puolensa, vaatii sen ymmärtäminen tekstien ja il
miöiden liittämistä kulttuurisiin ja sosiaalihistori
allisiin yhteyksiinsä eli sanalla sanoen konteks- 
tualisoimista.

Muutosta maamme kulttuuripiireissä 1960-ja 
70-lukujen vaihteessa kuvaa osuvasti opiskelija
liikkeen yhteydessä usein käytetty analyyttinen 
käsite "proletaarinen käänne”. Kulttuuriväen 
kohdalla käsitteellä viitataan kehitykseen, jossa 
sitoutumattoman ja länsimaisesta radikalismista 
ihanteensa löytäneen kulttuuriradikalismin tilalle 
alkoi nousta avoimen poliittinen suhtautuminen 
taiteeseen ja kulttuuriin sekä lähentyminen työ
väenluokkaan. Prosessiin kuului myös sitoutu
minen kommunistiseen puolueeseen ja myöntei
sen kannan ottaminen Neuvostoliittoon. Kult
tuuriradikalismin vuosilta tutut taiteilijat, kuten 
esimerkiksi Maija-Leena Mikkola, Aulikki Oksa
nen ja Kaj Chydenius, kuuluivat alusta asti tais
tolaisen kulttuuriliikkeen keskeisimpään organi
saatioon Kulttuurityöntekijän Liittoon, joka leh
tensä Kulttuurivihkojen sivuilla ilmoitti nojautu
vansa toiminnassaan marxismi-leninismiin ja 
proletaariseen internationalismiin. Liiton itseym
märrys marxilais-leniniläisenä kulttuurijärjestönä 
ohjailikin pitkälti kulttuuriliikkeen kirjallista elä
mää korostamaan sekä kansainvälisen kulttuurin 
että kansallisen kulttuuriperinnön merkitystä.

DDR, Chile, Neuvostoliitto

1960-luvun nuorten taiteilijoiden innostus
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T a i s t e u ^  
T a i t e e n  
P u o l e s t a

Kuittuurityöntekijät ja taiteilijat 
rauhan ja kansojen ystävyyden puolesta
Työväenluokan rinnat -  
,*aj%nus » Säomaa staafc
\ 4 % '  A  a a  ä  ■ A*>, -j ■** -  - — *

Kulttuurityöntekijäin Liiton liittokokous Vanhalla ylioppilastalolla. Kuvaaja Sakari Sunila. 
Kansan Arkisto.

Bertolt Brechtiin ja saksalaiseen perinteeseen sai 
jatkoa seuraavalla vuosikymmenellä. Kulttuuri- 
työntekijäin Liitto nosti tärkeäksi tavoitteekseen 
yhteistyön sosialististen maiden, mm. DDR:n 
veljesjäijestöjen kanssa. Yhteiskunnallisista an
sioista oli etua taistolaisten hyväksymien kirjaili
joiden joukkoon pääsemisessä: natsien hirmu
hallintoa paenneessa, kommunistiksi tunnustau
tuneessa ja sittemmin DDR:ssä asuneessa Ber
tolt Brechtissä oh selvää sankarikiijailijan aines
ta. Brecht kytkeytyy taistolaisen kulttuuriliik- 
keen kirjalliseen elämään erityisesti teatterin ja 
poliittisen laululiikkeen kautta.

Kulttuuriliike osasi painottaa ja tulkita Brech- 
tin tuotantoa omia käsityksiään tukevalla tavalla 
jopa siinä määrin, että sitä on syytetty yksisil
mäisestä ja väärästä Brecht-tulkinnasta. Brech- 
tin omaa käsitettä lainaten, taistolaiset ymmärsi
vät Brechtin "käyttöarvon” esimerkiksi yhteis
rintaman vahvistamiseen ja kollektiivisen hen

gen nostattamiseen tähtäävissä ilmaisuissa. 
Brechtiä ja  kulttuuritaistolaisia yhdisti paitsi 
rauhan kannattaminen myös väkivallan hyväk
syminen silloin, kun sen avulla pyrittiin väkival
taisen sortovallan murskaamiseen. On kuitenkin 
muistettava, ettei Brecht puheistaan huolimatta 
koskaan itse osallistunut sotaan, eikä taistolai
sen liikkeen kehitys johtanut väkivaltaisten ter- 
roristiryhmien syntyyn, kuten kävi vasemmisto
laisille radikaaleille esimerkiksi Länsi-Saksassa.

1960-luvulta oh niin ikään peräisin tietoisuus 
kolmannen maailman tapahtumista. Vietnamin 
rinnalle nousi muitakin solidaarisuustyön koh
teita, joista yksi tärkeimmistä oli Latinalainen 
Amerikka. Ylivoimaisesti eniten huomiota 1970- 
luvun alkupuolella herättivät Chilen tapahtu
mat. Vasemmistolaisen presidentti Allenden 
murha ja CLA:n tuella toteutettu verinen vallan
kaappaus 1973 näyttäytyivät oppikiijaesimerk- 
kinä imperialismin julmuuksista ja vahvistivat
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vuonna
1979. Kuvassa mm. Pirkko Saisio, Marja-Leena Mikkola, Päivi Eriksson, Eeva Eloranta. Ku
vaaja U.F. Inkinen. Kansan Arkisto.

uskoa siihen, kumpi puoli kahtiajakautuneesta 
maailmasta taisteli rauhan puolesta. Rauhan 
puolesta puhuminen oh myös eräs syy chileläi
sen kiijailijan Pablo Nerudan kulttuuritaistolais- 
ten keskuudessa saavuttamaan suosioon. Lati
nalaiselle Amerikalle osoitettiin solidaarisuutta, 
sinne tehtiin matkoja ja niistä raportoitiin. Es
panjankielistä kiijalhsuutta suomennettiin ja teh
tiin tunnetuksi, erityisesti Nerudan mnoja laulet
tiin ja hänelle omistettiin kulttuuriliikkeen piiris
sä mnoja. Latinalaisen Amerikan ja espanjankie
lisen kirjallisuuden kytkeytyminen kulttuuriliik- 
keeseen paljastaa taistolaisen todellisuustulkin- 
nan holistisen luonteen: maailma oli yhteinen 
kamppailun areena, jossa taistelu sitoi ajallisesti 
ja maantieteellisesti erilliset osat kokonaisuu
deksi.

Taistolaisen kulttuuriliikkeen suhtautuminen 
Neuvostoliittoon mainitaan usein kritiikittömäk
si ihailuksi. Kulttuuritaistolaisten suhdetta suu

reen ja mahtavaan isoveljeen voi lähestyä useas
ta eri näkökulmasta, ja yksinkertaisen toteamuk
sen sijasta voi kysyä ihailun perusteita ja lähtö
kohtia. Mielenkiintoinen aihe on esimerkiksi 
kulttuuritaistolaisten omaksuma marxilais-lenini- 
läinen puhetapa ja Neuvostoliiton yhdistäminen 
kysymykseen rauhasta sen osana. Neuvostoliit
to tulkittiin rauhanvoimien edelläkävijäksi, joka 
harjoitti johdonmukaista rauhanpolitiikkaa. Jos 
siis halusi toimia rauhan saavuttamiseksi maa
pallolle, oli toimittava Neuvostoliiton hyväksi. 
Kulttuurijärjestölle tämä merkitsi Neuvostoliiton 
kulttuurin ja politiikan opiskelua ja tunnetuksi 
tekemistä. Neuvostoliiton ihailu oli moraalinen 
valinta ja seurausta rauhanaatteen kannattami
sesta, tai ainakin sellaisena se esitettiin. Syytä 
marxilais-leniniläisen diskurssin -  johon puhe 
rauhastakin kuului -  viehätykseen voi etsiä 
myös 1970-luvulla heränneestä tarpeesta koko
naisvaltaiselle maailmanselitykselle. Kehitty
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neen tiedonvälityksen ja länsimaiden yli pyyh
käisseen radikalisoitumisaallon seurauksena tie
to maailman tapahtumista lisääntyi ja samassa 
suhteessa kasvoi myös tarve löytää epäoikeu
denmukaisuuksille syitä. Tyydyttävän koko
naistulkinnan katsottiin löytyvän tieteellisestä 
maailmankatsomuksesta, marxismi-leninismistä.

Taide kuuluu kansalle

Kulttuurityöntekijäin Liiton omakseen mää
rittelemän marxilais-leniniläisen taidekäsityksen 
peruselementtejä ohvat esimerkiksi sosialistisen 
realismin metodi sekä Leninin muotoilemat puo- 
luekantaisuuden ja kansanomaisuuden periaat
teet Ohjelmallinen marxilais-leniniläinen taidekä
sitys oh kulttuuritaistolaisille ennen kaikkea kir
jallisuuden vastaanotossa käytetty teilaamisen 
väline: teosten luokitteleminen epäonnistuneiksi 
tai arvottomiksi perusteltiin marxilais-leniniläisiä 
iskusanoja käyttäen. Taidekäsityksen periaat
teet vaikuttivat osittain taistolaisten omissa tai
teellisissa tuotoksissakin, mistä johtuen kriitikot 
leimasivat ne "sosialistiseksi kitchiksi”. Kauno
kirjallisuuden diskurssi on kuitenkin vapaampaa 
kuin opillisten periaateohjelmien, eikä taistolai
nen kirjallisuuskaan tyystin alistunut säännöille. 
Esimerkiksi sosialistisen realismin romaanitai
detta ei toiveista huolimatta juurikaan ilmestynyt 
kulttuuritaistolaisten parissa, vaan heidän omim
pana lajinaan säilyi agitprop-tyyppinen laululy- 
riikka.Taistolaiset muotoilivat taidekäsitykses
sään ihanteen, johon eivät edes itse pystyneet 
tai aina pyrkineetkään vastaamaan.

Kirjallisuutta arvostettiin Kulttuurityönteki
jäin Liitossa. Myös kotimaisen kirjallisuuden pe
rinteeseen suhtauduttiin kunnioittavasti, joskin 
reippaasti uusia tulkintoja luoden. Liiton suhtau
tumista väritti käsitys ylikansallisen ja kaupalli
sen "imperialistisen massakulttuurin” uhkaa
masta kansallisesta kulttuurista. Taistolainen si
vistyneistö määritteli oman asemansa kansan 
enemmistöstä eli työväenluokasta käsin. Suh
detta kuvattiin liittolaisuudeksi, jossa taiteilijat 
asettuvat työväenluokan palvelukseen sen eh
doilla. Sivistämisen merkitystä korostettiin, mut

ta samalla haluttiin purkaa perinteistä, eliitiltä 
metsäläiseen kansaan kohdistuvaa liikettä. Tai
teilijat halusivat ottaa ensin oppia työväenluo
kalta ja  saattaa sen jälkeen oman panoksensa, 
taiteen, kansan hyötykäyttöön. Ajatusta kansan 
sivistämisestä taiteen avulla perusteltiin Leninin 
paljon toistellulla lausahduksella "taide kuuluu 
kansalle”. Kansallista kirjallisuutta käsiteltiin 
Kulttuurityöntekijäin Liitossa laajalti aina kale
valaisesta perinteestä nykypäivään asti tulkiten 
sitä yhteiskunnallis-tuotannollisista suhteista 
käsin. Porvarillisen kirjallisuushistorian tunnus
tamat nimet saivat rinnalleen uusia seuralaisia 
vanhan kaanonin ulkopuolelta. Kansallisen kir
jallisuuden perinne oh kulttuuritaistolaisille työ
tätekevän kansan kirjallisuuden suuri kertomus, 
jonka perään oman liikkeen kirjailijat -  kuten Au
likki Oksanen, Marja-Leena Mikkola, Matti Rossi 
ja Pentti Saaritsa -  Uitettiin.

Taistolaisen kulttuuriliikkeen kirjallisessa 
elämässä historia oli monella tapaa läsnä. Samoin 
kuin kirjallisuuden kaanon myös menneisyys 
ideologisoitiin antamalla sille totutuista tulkin
noista poikkeavia painotuksia ja merkityksiä. La- 
pualaisoopperasta alkanut historian uudelleen- 
merkityksellistäminen jatkui näkyvästi ennen 
kaikkea Matti Rossin runotuotannossa. Mennyt 
näyttäytyi työväenluokan taistelun historiana ja 
kirjalliseen elämään liittyvät tekstit nostivat esiin 
tuon taistelun kannalta keskeisiä tapahtumia Es
panjan sodasta lakkokamppailuihin ja "luokka
sodasta” siirtolaisuuteen. Nykyisyydessä yhä 
jatkuva kamppailu oikeutettiin liittämällä se 
osaksi kunniakasta traditiota, ja suhdetta men
neisyyteen leimasi usko historian kehittymiseen 
lainmukaisesti kohti nykyisyydestä kumpuavaa 
tulevaisuuden tilaa, kommunismia.

Virve Raittinen 
Tampere

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
”Taisteluun taiteen puolesta!” 1970-luvun 
taistolaisen kulttuuriliikkeen kirjallinen elä
mä. Turun yliopisto, Kulttuurihistorian laitos, 
1999.
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Gradulista
Työväentutkimus on koonnut luettelon suoma
laista työväenliikettä ja työväenperinnettä käsit
televistä, vuodesta 2000 alkaen valmistuneista 
opinnäytteistä. Se perustuu laitosten internetis
sä julkaisemiin opinnäytelistoihin eikä ole katta
va, koska listojen päivitystiheys vaihtelee mel
koisesti.

Helsingin yliopisto

f Ala-Häivälä,Kai: Vankina valkoisten. Oulun vankileiri 1918

/ Hakala, Riitta: Keskustelu lapsiluvun rajoituksesta Työläis- 
nainenja Valkonauha-lehdissä 1910-luvulla

Laitinen, Sanna: Virallista ystävyyttä: Suomen ja Neuvosto
ja  liiton välinen ystävyyskaupunkitoiminta 1950-luvultaNeu- 

vostoliiton hajoamiseen

^Lampinen, Mika: Imperialismin iltarusko? Nuortaistolaisen 
I liikkeen ideologian muotoutuminen

Ranta, Elina: Suuri ja samalla pieni. Otto Wille Kuusisen 
vaikutus Hertta Kuusisen elämässä

, Metsämäki, Mikko: Taistelu rauhasta-Sadankomitea ja Rau- 
7 hanpuolustajat 1960-luvun Suomessa

Mäki, Kirsi: Valtion turvallisuudelle vaarallisia naisia Sota
/ )  /vuosien 1939 -1944poliittiset naisvangit Hämeenlinnan kes- 

' kus-ja lääninvankilassa

Niittysalo, Rami: "Kommunismin myrkky kitkettävä!”Työ- 
(jpien jäijestöjen lakkauttaminen Oulun läänissä lapualaisvuo- 

^  A ina 1929 -33

Saaritsa Sakari: Sei viytyminen ja muistitieto. Riskeiltä suo-

f taloudelliset suoritteet kriisiaikoina 1900 -1950 

Joensuun yliopisto

Leistola Jukka-Pekka: "Pelintekijät”. Suomen Palloliiton ja 
Työväen Urheiluliiton suhteet vuosina 1919 -1955

Markkanen, Sami: Valtion-jamaanpetoksen tekijät, valmiste
lijana avunantajattuomiolla.Lokakuun 1917 vaaleissa r 
eduskuntaan valittujen sosialidemokraattisten kansanedustajia-' * 
en tuomitseminen valtiorikosoikeuksissav. 1918 -1920

Pukero, Mika: Popinniemen Ponnistus ja muutosten vuosi- <=- 
kymmenet työläisurheilussa 1929 -1979

Puruskainen, Tuula: Valta-analyyttinen tutkimus Joensuun . 
Malkapostimiesosastory:n toiminnasta vuosina 1973 —1991 Af

Väänänen, Marko: LaitonrajaliikenneKarjalan Kannaksella^ 
1928-1933 3 ,

Jyväskylän yliopisto

Lehtimäki. Niina: Hertta Kuusisen puite Messuhallissa 24. >
maaliskuuta vaaran vuonna 1948-tulkinta. vastaanottoja I
merkitys

Oulun yliopisto

Alanko, Elina: Ihminen auta ihmistä. Oulun Ensi-ja turva
koti 1945-1998

Autio. Kirsti: Työväen asunto-olot Oulussa neljän esimerkki-, 
kohteen valossa vuosina 1891 -1925

Saukko. Markku: Porvarien palloseura punaisessa Kemissä. 
KeminPalloseura 1932 -1999

Tampereen yliopisto

Tylli, Mira: Kotiapulaisia vai kotiorjia? Palvelijatarkokemuk- 
sia 1890-luvulta talvisotaan

TUrun yliopisto

Isoniemi, Minna: Köyhä, köyhempi, turvaton lapsi. Kasva- 
tusapua köyhille ja turvattomille lapsille Turun ja Porin lää- /
nissä vuosina 1776 -1821
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j  Kinkku, Markus: SKP/SKDL:n osapuolten aktiivien tavoitte- Suonpää, Visa: Kohti valoa jajärjestystä. Aleksanteri Ahola- M
/  lemaSuomen sosialismi Valon 1930-ja40-lukujen rationaalinen ajattelujatulevaisuu- O

,  .. _ , • .. , den ihmisen muokkaaminen
* Laihnen, Janne: Vahdinvaihto. Muutoksia työn luonteessa ja

P j  elämäntavoissa konkarin luotsi-ja majakkayhteisön kokemina Sytjäsuo, Kristiina: Puosun pojat ja timpurin tyttäret. Meri- 1
_ ... . . .  .. . miesperheidenelämääTurussal800-luvulla '

Nyyssönen, Mika: Terv eellistä puhtauttaPyykmpesemisen r
nxxiemisoituminen suomalaisten kaupunkien yksityistalouk- Tuomaala, Henri: Rautaisen perämiehen kaipuu. OttoWjHe * 3
sissa 1880-luvulta 1950-luvulle Kuusinen jaSKP 1945 -1951 '

f Rantanen, Mika: Luokkaviha suomalaisissa pilapiirroksissa Uusitalo, Taina: Kun sosialismi työväentupaan sisään astui... ** *
vuosinal916 -1921 Aatteellinenmurroskausi Turun, Forssan, KotkanjaLimingan

„ ^  „ . .... työväenyhdistyksissä vuosina 1899 -1907
/.Saikko, Satu: Taisteleva satama. Turun satamaja sen liikenne

i Suomenhuollontakaajanatoisenmaailmansodan aikana Ägren,Maria: “Kysymys on ennen kaikkea poliittinen!” _
   . . ,, . . . .  . Suomi-Neuvostoliitto-Seurantoimintavenäiänkielenopiske-

Sandell,Paivi:HoitajanaKupittaalkMielisairaanhoitajanja . . ......... . , |Q7„ v  ^

H sairaanhoitajan elämää Kupittaan sairaalassa 1913 -1989
lunjaopettamisen lisäämiseksi Suomessa vuosina 1944 -1970

L .K  - t l

H ä t ä a p u t y ö t  jä r je s te tä ä n  15 %  p a lk an alen n u ks e lla

Riistäjä ruoskineen Paukku-lehden joulunumerossa vuodelta 1921.
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Tehtaan pillin 
tahdissa

Jussi Koivuniemi: Tehtaan 
pillin tahdissa. Nokian tehdas- 
yhdyskunnan sosiaalinen jär
jestys 1870 -1939. Bibliotheca 
Historica 64, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Helsin
ki 2000.263 s.

Tuttu sävel Nokian 
pillissä

Vuonna 1869 Knut Erik 
Idestam perusti puuhiomon Pirk
kalan pitäjän Nokian kylään, ja 
pari vuotta myöhemmin perustet
tiin osakeyhtiö Nokia Ab. Teh
taan ympärille rakentui vähitellen 
paperitehdasyhdyskunta. 1800- 
luvun lopulla paikkakunnalle ulot
tui jo rautatiekin,ja vuonna 1904 
Suomen Gummitehdas Oy:n ku- 
mitehdas siirtyi edullisen sähkön 
ja alhaisempien palkkakustannus
ten perässä Helsingistä Nokialle. 
Vuonna 1918 kumiyhtiö sai hal
tuunsa osake-enemmistön paperi

tehdas Nokiasta. Talvisodan kyn
nyksellä paikkakunnan kahdek
sassa tehtaassa työskenteli jo 2 
500 teollisuustyöntekijää. Kumi- 
yhtiön tehdas oli tällöin työnteki
jämäärältään Suomen yhdeksän
neksi suurin.

Jussi Koivuniemen keskeinen 
tavoite on kuvata väitöskirjassaan 
"Tehtaan pillin tahdissa. Nokian 
tehdasyhdyskunnan sosiaalinen 
järjestys 1870-1939” tämän 
puunjalostus- ja kumitehdasyh- 
dyskunnan sosiaalisen järjestyk
sen muotoutumista ja muutosta. 
Hieman tarkentaen kyse on myös 
kansalaisyhteiskunnan syntymi
sestä paikallisyhteisössä. Kirjas
sa tarkastellaan monenlaisia asioi
ta: taloutta, väestöä, elinoloja, 
ajattelutapoja ja politiikkaa. Pertti 
Haapalaa seuraten Koivuniemi 
kutsuu lähestymistapaansa sosi
aalihistorialliseksi vuorovaikutus
malliksi. Haapalan lisäksi tekstis
sä ja viitteissä vilahtelevat usein 
nimet Risto Alapuroja Pauli Ket
tunen. Aika harvoin kirjoittaja on 
eri mieltä heidän kanssaan, mitä 
voisi tietenkin jo sinällään pitää 
tutkimustuloksena tai metodin 
hyödyllisyyden mittarina. Koivu
niemen kuvaamana Nokian tapaus 
tarjoaa kansalaisyhteiskunnan 
muotoutumiseen melko vähän uu
sia ulottuvuuksia.

Kirjan ydin kiteytyy tehdas- 
patemalismin muutoksen kuvauk
seen. Tehdaspatemalismi tarkoitti 
hierarkkista tehdashallintamuo- 
toa, jossa työnantajan ehdotto
man määräysvallan vastapainona

oli jonkinlainen huoltovelvolli
suus työntekijöitä kohtaan. Ideo
logiaan kuului, että työntekijän 
tuli olla tyytyväinen, mikäli kuu
liaisen työsuorituksen vastapai
noksi sai itselleen siedettävät elin
olot. Tehdaspatemalismin tai sa
nan taakse kätkeytyvän vastavuo
roisuuden myönteisiä puolia on 
kuitenkin helppo liioitella. Työn
antajan harjoittamaa fyysistä vä
kivaltaa ja työntekijän mahdolli
sesti tuntemaa pelkoa kuvataan 
kirjassa "isälliseksi” toiminnaksi, 
jossa "työntekijän rikkoessa vä
hänkin tehtaan järjestyssääntöjä, 
saattoi hän tuntea patruunan kä
velykepin kopautuksen seläs
sään" (s. 38). Samaan 'yhteisön 
ristiriitoja lieventelevään’ tyyliin 
Koivuniemi kuvaa esimerkiksi 
suurlakon jälkeistä työväenliik
keen hajaannusta ja etenkin liik
keen uutta linjaa: ”Todennäköistä 
on, että uuden suunnan edustajat 
saivat ratkaisevan kannatuksen
sa nimenomaan vakiintumatto
man kannattajakunnan piirissä, 
joka suurlakon innoittamana 
osallistui yhdistyksen kokouksiin. 
Tällöin mukaan tuli runsaasti pa
peritehtaan ulkopuolista nuorta 
työväkeä, joka ei ollut sisäistänyt 
yhdyskunnan patemalistista, so
puisaa henkeä. ” (s. 106) Kansa
laisoikeuksia oli toki helpompi 
niiden vaatia, joiden ei joka hetki 
tarvinnut juosta tehtaan pillin tah
dissa.

Suurlakon lisäksi lukija löytää 
muistakin kansallisista tai kan
sainvälisistä ilmiöistä kiinnosta
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vaa mikrotason kuvausta. Vuoden 
1917 elintarvikepulan aikaan No
kialla nähtiin suorastaan nälkää. 
Syynä oli, että suuri osa väestä oli 
riippuvaista ostoviljasta. Yleisla
kon aikaiset työväen kaarteihin 
liittymiset Koivuniemi tulkitsee 
monien kohdalla joko työyhteisön 
sosiaalisesta paineesta johtuviksi 
tai palkan perässä juoksemiseksi. 
Sisällissodan aikainen punaisten 
valtakausi puolestaan päättyi No
kialla maaliskuun lopulla, kun pu
naiset kiiruhtivat valkoiset peräs
sään kohti Tamperetta. Noin sata 
nokialaista kuoli sodassa, mutta 
erivärisiä terroritekoja oli vain vä
hän. Tässä Koivuniemi korostaa 
paikallisten johtajien maltillisuut
ta ja jonkinlaista tehdasyhdyskun- 
nan keskinäiseen kunnioitukseen 
perustuvaa yhteisöllisyyttä. Nä
kemys on sopusoinnussa tekijän 
tehdaspaternalismitulkinnan 
kanssa. Kansallisestikin merkittä
västä vuosien 1928 -1929 kumi- 
tehtaan lakosta kirja kertoo myös 
paljon mielenkiintoista.

Palkoista, työllisyydestä ja 
1930-luvun lamasta kiinnostu

neelle lukijalle Koivuniemi tarjoi
lee niin ikään paljon informaatio
ta. Vahinko vain, että tutkimuksen 
tämä osuus olisi kaivannut sel
keämpää jäsentelyä. Etenkin jat
kuva vertailu puunjalostusteolli
suuden ja kumitehtaan välillä han
kaloittaa palkanmuodostusmeka- 
nismien, yleisen palkkakehityk
sen ja -erojen hahmottamista. 
Vuoden 1931 valinta palkkaerojen 
kuvaajaksi kummastuttaa, koska 
tuolloin oltiin keskellä lamaa ja 
kumitehdaskin vähensi työvoi
mastaan 250 henkilöä. Koko maa
ta ajatellen ja moneen muuhun 
alaan verrattuna nimellispalkkoja 
laskettiin Nokialla lamavuosina 
melko vähän, mutta ansiotasoon 
vaikutti myös toteutunut työaika. 
Lisäksi lukija jää pohtimaan, mik
si Nokian tehtaan johto korotti 
vuokria ja joidenkin elintarpeiden 
hintoja vuosina 1930ja 1931 sa
maan aikaan, kun muualla Suo
messa ajauduttiin deflaatioon! 
Tämä huomioon ottaen syste
maattisen reaalipalkkatarkastelun 
puuttuminen häiritsee aika lailla.

Edellä esitetyistä kriittisistä

kommenteista huolimatta Koivu
niemen väitöskiija on varsin kel
vollista luettavaa. Ainakin tekijä 
osoittaa tuntevansa tutkimuskoh- 
teensa. Osa mahdollisista ongel
mista liittyy pitkään tarkastelu- 
periodiin ja laaja-alaiseen näkö
kulmaan; yhdessä väitöskirjassa 
on yksinkertaisesti vaikea hallita 
niinkin erityyppisiä asioita kuin 
poliittinen tapahtumahistoria, so
siologinen teoria tehdasyhteisön 
toimintamekanismeista ja kansa
laisyhteiskunnan muotoutumises
ta tai kvantifioiva palkka- j a työl- 
lisyysanalyysi. Mutta toisaalta 
juuri tästä kunnianhimoisesta ”ko- 
konaishistoriallisesta” otteesta 
johtuen on helppo arvata, että kir
jasta tulee peruslukemistoa jokai
selle tehdasyhdyskuntien histori
asta kiinnostuneelle. Tätä vielä 
edesauttaa, että Koivuniemi kir
joittaa sujuvasti ja hänen laati
mansa kuviot ja taulukot ovat riit
tävän selkeitä ja helposti ymmär
rettäviä.

Matti Hannikainen
Helsinki

Nokian tehdasyhdyskunnan 
keskustaa 1940-luvulla. 
Asiakkaatjärjestäytyneenä 
jonoon ostaakseen tupakkaa 
Osuusliike Voiman myymäläs
tä. Työväen keskusmuseon 
kokoelmat.
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Arjessa ja liikkeessä

• A

Kari Teräs: Arjessa ja liik
keessä. Yerkostonäkökulma 
modernisoituviin työelämän 
suhteisiin 1880 -1920. Bibliot- 
heca Historica 66, Suomalai
sen Kirjallisuuden Seura, 
Helsinki 2001,422 s.

Arjessa ja liikkeessä

Turun historian laitoksella 
opiskellut ja siellä tutkijana ja as
sistenttina työskennellyt Kari Te
räs tutkii väitöskirjassaan työelä
män suhteiden ja ammattiyhdis
tysliikkeen historiaa uudenlaises
ta näkökulmasta. Miten ammatti
yhdistysliike muokkasi ja uudisti 
työläisten arkipäivää 1800-luvun 
lopun ja 1900-luvun alun Suomes
sa, on tutkimuksen keskeinen ky
symys. Tutkimus kuuluu työvä
enhistorian ja arkipäivänhistorian 
alaan ja on otteeltaan mikrohisto- 
riallinen.

Kari Teräksen tutkimusot
teessa on suuri arvo siinä, että hän 
on lukenut perinteisiä ammattiyh
distysliikkeen lähteitä uudella ta

valla ja selvittää tutkimuksessaan 
perusteellisesti työläisen elämää 
työpaikalla. Miten aatteen palon 
saaneet työläismiehet yhdistivät 
arjen ja työn? Johtavan ammatti
yhdistysaktiivin E. K. Louhikon 
käyttäminen "kertojana” tuo oi
vallisesti inhimillisen näkökulman 
tutkimukseen.

Otsikot Arjessa ja Liikkeessä 
jakavat Kari Teräksen tutkimuk
sen kahteen päälukuun.

Arjessa -luvussa työläisten 
vapaa-aikaa kuvataan verkostojen 
ja lähinnä miesverkostojen avulla. 
Toinen teema on työpaikan aijen 
tason kuvaaminen siitä näkökul
masta, miten työnantajat ja työto
verit yrittivät ja onnistuivatkin te
kemään työläisistä kurinalaisia ja 
tehokkaita.

Liikkeessä -luvun sisältöä hal
litsee ammattiosaston tarkastelu 
verkostona. Mitä ammattiosasto 
kollektiivina velvoitti jäseniltään? 
Miten ammattiosaston tai työpai
kan säädöksiä ja moraalia voitiin 
kiertää tai ylittää? Arkipäivän po
litiikan soveltaminen käytäntöön 
ei ollut ongelmatonta. Mutta vähi
tellen tämän sitkeän työn tulokse
na kehkeytyi työehtosopimustoi- 
minnan perusmalli. Toinen lukuja 
ammatillisen järjestäytymisen 
historia saa tutkimuksessa määräl
lisesti suuremman painoarvon. 
Työväenhistorian lähdeaineisto 
osoittautuu hyvin käyttökelpoi
seksi arkipäivänhistorian tutki
mukseen.

Miten arki ja ammattiyhdis
tysliike sitten kohtasivat aikana, 
jolloin ammatillisen liikkeen vai
kutus oli vielä erittäin vähäinen? 
Miten ihmiset verkostoi toivat ja

mikä merkitys ammatillisilla jär
jestöillä oli ihmisten elämässä?

Työyhteisö on yksi ihmiselä
män tärkeimpiä yhteisöjä ja ver
kostoja. Teräksen tutkimuksen 
värikkäimpiäkohtia on kuvaus sii
tä, miten työyhteisö käytti valtaa, 
kun nuori työmies otettiin eri ritu
aalien kautta sen jäseneksi. Am
mattiin ja ammattimiesten verkos
toon kuulumisen rituaalit ja riitit 
koskivat työhön oppimista ja 
työpaikalla käyttäytymistä. Ny
kyajan termeillä puhuttaisiin sel
västi työpaikkakiusaamisesta ja 
henkisestä väkivallasta. Työkave
rit saattoivat esimerkiksi puhua 
ammattislangia, jotta nuori tulo
kas ei ymmärtänyt mitä tehtäviä 
hän sai. Slangi vahvisti ammatti
miesten yhteisöllisyyttä ja sen 
hallinta oli tärkeä työhön oppimi
sen muoto -  mutta tätä taitoa van
hemmat työntekijät eivät aivan 
heti nuoremmille opettaneetkaan. 
Kesti jonkin aikaan ennen kuin 
uusi kaveri telakalla sai tietää mitä 
”senkkaus, seevaus tai joklaus” 
olivat. Teräksen mukaan työyh
teisö annosteh ammatin sosiaali
sia normeja niin, että tulokas sai 
vuorotellen kokea häpeää ja kun
niaa. Työyhteisö simputti mielel
lään nuoria työntekijöitä, jotka 
joutuivat myös raskaimpiin töi
hin.

Yksi alkuaikojen työyhtei
söön liittämisen riitti oli viinan 
tarjoamisen pakko. Tämän asian 
Teräs toteaa muuttuneen tutki- 
musaikavälillä: uusi työntekijä 
tarjosikin viinan sijasta kahvit. 
Raittiusliikkeellä j a järjestäytymi
sellä oli tässä muutoksessa tärkeä 
rooli. Ammattiosastot saivat vai
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Tampere-Jyväskylä rautatien Pönttövuoren tunnelityömaa 1913. Työväen keskusmuseon koko
elmat.

kutusvaltaa tuntemalla työläisten 
elämäntapojaja saivat sananvaltaa 
jopa työntekijöiden valinnassa. 
Tunnetut työmaajuopot erotettiin 
ammattiosastosta, ja he saattoi
vat joutua alan työnantajien lis
toilla "virkakieltoon”.

Lukija jää miettimään sitä, että 
mitä muita suuria muutoksia työ- 
paikkakulttuurissajajäijestäyty- 
neiden työntekijöiden aijessa ta
pahtui tutkimusaikavälillä? Kari 
Teräksen tutkimusperiodi on pit
kä, jotta muutosta voidaan havai
ta. Mikä niistä oli tärkein? Tämä 
kysymys tuntuu joskus hukku
van, sillä tutkimus keskittyy ää
rimmäisen tarkasti itse substans
siin eli työelämän suhteiden mo
dernisoitumisprosessiin. Mutta

mistä lähdettiin 1880-luvulla ja 
mikä oli tulos 1920-luvun alkuun 
mennessä?

Mielestäni tutkimusperiodin 
alkupuolella oli kysymys siitä, 
että Suomen harvalukuisia tehdas- 
työpaikkoja johdettiin patemalis- 
tisesti. Tehdas oli isäntävallan alla 
ja ikään kuin omistajansa oman ta
louden jatke, jossa vallitsi tietty 
sosiaalinen hierarkia. Työntekijä 
ja hänen palkkansa määriteltiin 
perheen koon ja sen tarpeen mu
kaan: perheenhuoltajat ja miehet 
saivat parempaa palkkaa kuin yk
sinäiset henkilöt ja naiset/nuoret/ 
lapset. Työsopimukset ja palkat 
määräytyivät täysin yksilöllisten 
periaatteiden mukaan. Tämän 
käytännön muuttaminen tehtaissa

ja suurilla työpaikoilla, aluksi kir
japainoissa, oli huomattava mur
ros. Se, että samat palkkaedut 
koskivat yhden asemasta useita 
työntekijöitä oh ammatillisen liik
keen merkittävä saavutus, kun 
Suomi siirtyi teollisuuskapitalis- 
min aikaan. Tutkimusperiodin 
loppuvaiheessa 1920-luvun alus
sa voi sanoa, että jokainen palkka
työläinen löysi jo halutessaan it
selleen ammattiliiton, joka pyrki 
esittämään työnantajille paitsi 
paikallista myös valtakunnallista 
työehtosopimuksen mallia. Tut
kimusperiodi on tärkeä, sillä näi
den neljän vuosikymmenen aikana 
työelämän suhteet alkoivat mo
dernisoitua, kuten tutkimuksen 
otsikko asian hyvin tiivistää.
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Tämä on Kari Teräksen tutkimuk
sen tärkeintä antia.

Ammatillisella liikkeellä oli 
työehtoihin omat mielipiteensä, 
jotka se toi ilmi. Ammatillisen liik
keen ja työnantajien välillä käytiin 
vakavaa keskustelua mm. siitä, 
missä muodossa työtä tulisi teh
dä, tunti- vai urakkatyönä. Tämä 
keskustelu on tutkimuksen laajim
min käsitelty yksittäinen aihe. 
Järjestäytyneet työntekijät kan
nattivat tuntityötä mm. siksi, että 
tuntipalkkoja oli helpompi ver
tailla keskenään kuin urakkatyötä. 
Tuntipalkkasysteemi oli järjes
täytyneiden mukaan periaatteena 
tasa-arvoisempi kuin urakkatyö. 
Työnantajien suosimassa urakka
työssä työntekijät kilpailivat tois
tensa kanssa työn hinnalla ja te
hokkuudella. Siinä yksilön henki
lökohtainen suoritus korostui, 
mikä oli työnantajien mieleen: se 
oli heidän mukaansa modernia 
yrittäjähenkisyyttä. Molemmat 
järjestelmät löivät järjestäytynei
den vastustuksesta huolimatta it
sensä läpi. Urakkatyötä tehtiin 
mielellään, koska siinä pääsi kun
nollisiin ansioihin.

Teräksen tutkimuksen tulos 
on, että (miehinen) ammattiyhdis
tysliike oli tiukasti kiinni arkipäi
vässä eri verkostojen kautta. Am
mattiosastoilla oh merkitystä työ
suhteiden ja työolojen uudista- 
misajatusten tiedonvälittäjinä. 
Ammattimiehet saattoivat ajaa 
epämuodollisissa porukoissa yk
simielisesti työehtojen parannuk
sia. Ammatillinen liike oh alkuvai
heessaan hyvinkin spontaania ja 
luovaa toimintaa, liikkeelle lähdet
tiin jonkun yksittäisen epäkohdan

takia ja mukaan saatiin mnsaasti 
ei-järjestäytynyttä väkeä. Kari 
Teräksen tutkimus osoittaa, että 
paikalliset sopimiset ja joustot -  
nykyajan muotitermit -  eivät ole 
uusia ilmiöitä palkkatyön histori
assa, vaan itse asiassa ammatilli
sen liikkeen lähtökohta. Työläiset 
joustivat usein niin kauan kunnes 
pinna katkesi tai tietoa toisenlai
sesta käytännöstä saatiin mm. am
mattiosaston kautta.

Työläiset olivat erittäin am- 
mattikuntatietoisia, asia, jolle am
mattiosaston toiminta oh alisteis
ta. Järjestäytymättömät ja suh- 
dannejäsenet ohvat ammatillisen 
liikkeen alkuaikoina tärkeä osa lii
kettä. Teräs kuvaa ammattiosas
toa kestikievariksi ja majataloksi, 
jossa ajoittain kävi runsaasti vä
keä. Tämä jäijestörakenne oh kui
tenkin toiminnan suuri ongelma: 
vierailijoiden solidaarisuuden va
raan ei voinut luottaa ja jäsenmak
sutulot ohvat epävarmoja.

Ammattiosastot löysivät työ
elämän suhteissa paikkansa. Ta
voite oh luonnollisesti ihanteelli
nen, että kaikki työläiset olisivat 
järjestäytyneitä. Tätä tavoitetta 
ammattiosastot pyrkivät edistä
mään vaatimalla ”closed shop” eh 
suljettujen työmarkkinoiden jär
jestelmää, jonka mukaan etusija 
työhön oh järjestäytyneillä työn
tekijöillä. Työnantajat saattoivat 
suostua tällaiseen menettelyyn, 
sillä se takasi hyvän työvoiman 
saannin ja työrauhan. Tämä lain
vastainen menettely saatettiin kir
jata jopa työehtosopimukseen.

Kari Teräs esittää tutkimuk
sessaan uutta tietoa ammatillisen 
liikkeen institutionalisoitumisesta

työpaikoille. Ammattiosastot loi
vat aluksi luottamusmiesjärjestel
män jäsenmaksujen ja palkkatieto
jen keräämistä varten. Työsuoje
lulainsäädäntö tuli tässä liikkeen 
avuksi: se vakiinnutti työlainsää
dännön puitteissa luottamusmies
ten ja samalla myös ammattiosas
tojen asemaa työpaikoilla ohi 
työnantajien päätösvallan.

Kari Teräksen tutkimus on 
erittäin kunnianhimoinen ja ansio
kas. Siitä huolimatta jäin kaipaa
maan esimerkiksi analyysiä eri su
kupuolten ja naimisissa olevien/ 
naimattomien erilaisesta asemasta 
arjen ja työelämän verkostoissa. 
Kirjan upeat naisten työkuvat 
ovat lupaavia, mutta valitettavasti 
niitä ei tekstissä juuri käsitellä. On 
totta, että naisten arki ja verkostot 
ohvat erilaisia kuin miehillä eivät
kä ne tulleet kirjatuiksi lähteisiin 
yhtä hyvin kuin miesten toiminta. 
Mutta tämän asian pohtiminen 
olisi ollut useissa kohdin paikal
laan, esimerkiksi kun kuvataan 
työläisten ruokatuntien viettoa. 
Varhaisista kuvauksista on jäänyt 
mieleen sellainen kuva, että työ- 
läisvaimot kävivät ruokatunneil
laan kotona imettämässä lapsiaan 
tai lapsi tuotiin hänelle imetettä
väksi. Eikö tällaisesta käytännös
tä ollut verkatehtaissa enää mitään 
jälkeä? Miten ja mikä taho, työ- 
säännöt, ammattiosasto vai las
tensuojelu, sai nämä naiset kuriin?

Marjaliisa Hentilä
Espoo
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Tapio Huttula: Nauloilla laa
dittu laki. Työväentalojen sul
kemiset 1929 -1932. Bibliot- 
heca Historica 55, Suomalai
sen Kirjallisuuden Seura, 
Helsinki 2000.443 s.

Työväentalojen 
sulkemiset

Seitsemänkymmentä vuotta 
sitten Suomessa kiivailtiin niin 
voimakkaasti, että maassa suljet
tiin noin 400 työväentaloa. Valta
osa taloista pantiin kiinni viran
omaisten käskyjen nojalla, mutta 
niiden toimeenpanoa vauhditti 
Vaasan läänistä alkunsa saanut oi
keistolainen liikehdintä, joka tur
vautui myös oman käden oikeu
teen -  se naulasi työväentaloja 
kiinni.

Työväentalojen sulkeminen 
oli niitä toimia, joilla osalta suo
malaista työväenliikettä vietiin oi
keus osallistua poliittiseen toi
mintaan -  suomalaisen kommu
nismin järjestöt ja lehdet lakkau

tettiin, sen edustajia estettiin osal
listumasta vaaleihin ja heidät pois
tettiin eduskunnasta ja kunnanval
tuustoista. Suuri osa työväenta
loistakin suljettiin liikkeen vah
voilla alueilla Oulun ja Kuopion 
lääneissä, mutta sulkemiset kos
kettivat myös sosiaalidemokraat
tien hallussa olleita taloja. Para
doksaalisesti niihin jopa kohdistui 
enemmän väkivaltaa.

Tapio Huttulan kirjan nimi 
Nauloilla laadittu laki viittaa san
gen nokkelasti oikeistolaisen lii
kehdinnän ja valtiovallan suhtee
seen työväentalojen sulkemisessa. 
Huttula kuvaakin hyvin seikkape
räisesti tapahtumien vaiheita la- 
puanliikkeen, hallituksen ja viran
omaisten näkökulmasta.

Lähtökohdastaan huolimatta 
Huttula puhuu naulauksista ajoit
tain omana liikkeenään, ikään kuin 
lapuanliikkeestä irrallisena. Vaik
ka työväentalojen sulkemisiin liit
tyi paikallista spontaanisuutta, 
niiden irrottaminen muista kom
munisminvastaisista toimista ei 
ole perusteltua. Juha Siltalahan 
korosti, että epämääräisyys ja 
kyky yhdistää erilaisia toiminta
muotoja oh alkuvaiheessa lapuan- 
liikkeen voima. Eikä lapuanliik
keestä jäisi paljon jäljelle, jos ryh
dyttäisiin puhumaan naulausliik- 
keestä, kyyditysliikkeestä, kun
nanvaltuustojen puhdistamisliik- 
keestä,jne.

Juha Siltala liitti lapuanliik- 
keen valkoisen Suomen perintee
seen. Huttula hyödyntää tätä läh
tökohtaa vain viittauksenomaises- 
ti -  hän huomaa, että etsivä kes
kuspoliisi esitti jo 1920-luvun

puolivälissä lainsäädännön tiu
kentamista ja että kokoomuksen 
vaaliohjelmassa oli kesällä 1929 
paljon samanlaisia vaatimuksia 
kuin lapuanliikkeen ohjelmassa. 
Kokoomuslaisten aiempia vastaa
vanlaisia vaatimuksia Huttula ei 
mainitse. Hän olisi myös voinut 
käsitellä laajemmin oikeistoryh
mien ja viranomaisten näkemyksiä 
työväentaloista.

Huttula toijuu perinteisen ar
vion, jonka mukaan lapuanliik
keen nousu olisi ollut vain reaktio 
kommunistisen liikkeen aktivoitu
miseen vuosikymmenen lopussa. 
Johtopäätös tuntuu hieman yllät
tävältä, sillä Huttula aloittaa kir
jansa hyvin laajalla kuvauksella 
suomalaisen kommunismin toi
minnasta 1920-luvun lopulla. 
Huttula myöntää sen olleen jon
kinlainen kipinä oikeistolaiselle 
liikkeelle, mutta korostaa Siltalan 
tavoin pitempiaikaisia tekijöitä. 
Tässä hän ilmeisesti yhtyy myös 
käsityksiin poliittisen vihollisku
van merkityksestä - Esa Ruuska- 
nenhan hyödynsi sitä työssään 
Pohjois-Savon työväentalojen 
sulkemisista.

Huttula purkaa kujassaan ste
reotyyppistä näkemystä valtio
vallan ja lapuanliikkeen suhteesta. 
Sen mukaanhan valtiovalta asettui 
kommunistisen liikkeen toimin
nan estämisen jälkeen vastusta
maan lapuanliikkeen pitemmälle 
meneviä vaatimuksia. Huttula tuo 
tähän näkemykseen vivahteita 
osoittaessaan viranomaisten käyt
täneen hyväkseen liikkeen vaati
muksia. Sävyjä tulkintaan antavat 
myös kuvaukset maaherrojen eri
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laisesta asennoitumisesta työvä
entalojen sulkemisiin.

Kertomukset etsivän keskus
poliisin yrityksistä vaikuttaa suo
malaisen yhteiskunnan päätök
sentekoon kuuluvat myös kirjan 
ansioihin. Tässä suhteessa Huttu
la on tehnyt paljon sellaista, min
kä etsivän keskuspoliisin histori
asta kirjoittaneet jättivät tekemät
tä. Kuvaukset etsivän keskuspo
liisin aktiivisuudesta ns. kommu- 
nistilakien säätämisessä kesällä 
1930, yrityksistä saada säädettyi
hin lakeihin vaatimuksia takavari
koidun omaisuuden menettä
misestä valtiolle tai 
pyrkimyksistä vii
vyttää työväentalo
jen luovuttamista 
takaisin sosiaali
demokraateille 
osoittavat, että 
etsivän keskus
poliisin aineis
toa voi
myös sen omien 
toimien ja käsitys
ten arvioimiseen.

Huttula suhtau
tuu ajoittain myös riit
tävän kriittisesti etsivän 
keskuspoliisin arvioihin kom
munistisesta liikkeestä ja huomaa 
sen liioittelevan kommunismin 
vaaraa. Silti hän usein hyväksyy 
sen tulkinnat kommunisteista tai 
jopa sosiaalidemokraateista, vaik
ka muista lähteistä olisi saanut asi
allisempaa tietoa. Taloudelliset 
työväenyhdistykset eivät olleet 
kommunistien keksintöä, sillä nii
tä oli syntynyt jo ennen työväen
liikkeen jakautumista. Puheet pei- 
tejärjestöistä ja solutuksesta kom

munisteille tyypillisinä toiminta
muotoina kuulostavat myös etsi
vän keskuspoliisin raporteista 
poimituilta arvioilta. Pahimmil
laan Huttulan luottamus etsivään 
keskuspoliisiin on suoraviivaisis
sa väitteissä Kommunistisen in
ternationaalin vaikutuksesta Suo
messa. 1920-luvun lopun satama- 
lakon kuvaaminen Kominternin 
vaatimaksi on niin 
naiivia, että 
määrään

Huttulan rangaistuksena luke
maan Tapio Bergholmin kiijal kul- 
jetustyöläisten historiasta.

Huttula esittää kirjassaan 
useita yksittäistapauksia työvä
entalojen sulkemisesta ja häiritse
misestä. Se tuo esitykseen vahvaa 
paikallista sävyä, jota liitteeksi 
laadittu luettelo suljetuista työvä
entaloista lisää. Välillä kirjan pää
kysymykset uhkaavat kuitenkin

hukkua yksittäistapausten alleja 
värikkäät tapahtumat syrjäyttä
vät asian pohdinnan.

Nauloilla laadittu laki osoit
taa, että perustuslaissa säädetyt 
kansalaisoikeudet eivät olleet 
1930-luvun alussa kunniassa. Vi
ranomaiset tai valtaa pitävät po
liittiset päättäjät muistivat niitä 
harvoin, oikeistolaisen kansanliik
keen jäsenet vieläkin harvemmin. 
Huttulakaan ei kovin usein tartu 
sulkemisten ja kansalaisoikeuksi
en väliseen suhteeseen. Tästä huo

limatta Huttulan kirja on san
gen ajankohtainen, kun kes

kustelu hyväksyttävän 
kansalaistoiminnan ra

joista, järjestyksestä 
ja laillisuudesta 
sekä viranomais
ten toiminnasta 
näyttää herää
vän. Mutta oli
siko sen anti ny

kypäivänä vielä 
suurempi, jos kir

jaan olisi laskettu 
työväentalojen sul

kemisten aiheutta
mat taloudelliset me

netykset?

Tauno Saarela
Helsinki
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Neuvosto-Karjalan 
taistelu itsehallinnosta

Markku Kangaspuro: Neuvos
to-Karjalan taistelu itsehallin
nosta. Nationalismi ja suoma
laiset punaiset Neuvostoliiton 
vallankäytössä 1920 -1939. 
Bibliotheca historica 60, Suo
malaisen Kirjallisuuden Seu
ra. Helsinki 2000.402 s.

Punaisen Suonien auto- 
nomiataistelu

Markku Kangaspuron väitös
kirja käsittelee Neuvosto-Kaijalan 
itsehallinnollisen aseman kehitty
mistä sen synnystä toiseen maail
mansotaan asti. Samalla hän tutkii 
laajemminkin neuvostojärjestel
män kansallisuuspolitiikkaa ja 
neuvostovaltaa. Näin hänen työn
sä on tutkimus siitä, miten neuvos
tovalta levitti ja vakiinnutti valtan
sa periferiassa ja miten kansalli
suuskysymykset jäsensivät erilai
sia intressejä ja miten niitä käytet
tiin erilaisten päämäärien peruste
luina.

Tarina alkaa Venäjän vallanku
mouksesta ja Suomen sisällisso
dasta. Venäjän ja Suomen sisällis

sodat nivoutuvat kiinteästi yhteen 
juuri (Itä-)Karjalassa, Suomesta 
tehtiin ensimmäinen sotaretki Kar
jalaan jo keväällä 1918ja vielä Tar
ton rauhansopimuksen jälkeenkin, 
vuonna 1922, Vienassa eli Pohjois- 
Kaijalassa syttyneessä kapinassa 
suomalaisilla oh suuri osuus. Kan
gaspuro osoittaa nyt, että samaan 
aikaan Suomen puolella syttynyt 
läskikapina oh Neuvosto-Venäjän 
vastaveto vienalaisten kapinalle, ja 
sen takana ohvat suomalainen Eino 
Rahjajatsheka.

Karjalan Työkansan Kom
muunin, sittemmin Katjalan auto
nomisen sosialistisen neuvostota
savallan, perustaminen selittyy 
shs kahdella asialla: Suomen uhalla 
ja tarpeella vakiinnuttaa neuvosto
valta. Antamalla Karjala Edvard 
Gyllingin ja muiden suomalaispu- 
nikkien läänitykseksi bolsevikit 
pystyivät pitämään vienalaisten 
suomalaissympatiat aisoissa pa
remmin kuin tukeutumalla Petros
koissa toimineeseen, venäläise- 
nemmistöiseen Aunuksen kuver- 
nementin neuvostojohtoon. Suo
malaiset onnistuivat neuvottele
maan itselleen muita autonomioita 
laajemman itsehallinnon, talouden 
alalla jopa poikkeuksellisen laajan. 
Ajan mittaan talouden autonomia 
kaventui, kun neuvostovalta lujitti 
asemiaan Katjalassa, Suomen uhka 
hälveni ja tilalle nousi Saksan 
uhka. Talvisodan yhteydessä Teri
joen hallitus sekoitti pakan uudes
taan, ja vuosina 1940 -1956 Kar
jala oh peräti neuvostotasavalta.

Kangaspuro ei käsittele neu
vostovaltaa yhtenäisenä monohit- 
tina, vaan osoittaa myös diktatuu
rin rajat: koko 1920-luvun ajan

neuvostojohdon parissa oli mo
nenlaisia erilaisia näkemyksiä ja 
ristiriitoja, samoin kuin erilaisilla 
hallinnonhaaroilla ja teollisuusyri
tyksillä oli omat intressinsä, ja 
kaikki nämä kamppailivat keske
nään. Myöhemmin 1930-luvulla 
neuvostojohto pyrki kaventamaan 
eri alueiden autonomiaa, mutta esi
merkiksi Katjalan johto saattoi tul
kita määräyksiä omalla tavallaan 
tai jopa jättää niitä noudattamatta. 
Vasta siinä vaiheessa, kun Stalin 
otti käyttöön suoranaisen terrorin 
hallintomenetelmänä, saattoi kes
kus laajentaa valtansa totalitaari
seksi. Oman piirteensä neuvosto
vallan luonteeseen tuo se, ettei 
Katjalan autonomiaa koskaan vah
vistettu selvin laein ja säännöin, 
vaan se riippui suhteista Pietarin 
ja Moskovan kulloisiinkin johto
henkilöihin (tässä tulee väkisinkin 
mieleen Suomen autonomia 1800- 
luvulla).

Kangaspuro kuvaa ansiok
kaasti myös neuvostotyöläisten 
asemaa ja heihin kohdistunutta 
vallankäyttöä; kun vielä NEP:n ai
kana 1920-luvun alkupuolella 
työnantajat ja ammattiyhdistyk
set sopivat palkoista neuvottele
malla, keskusjohtoinen suunnitel
matalous merkitsi tehtaiden ja 
trustien johtajien yksinvaltaa. 
Kun pääomia ja uutta teknologiaa 
ei juurikaan ohut, tuotannon hsäys 
oh mahdollista vain piiskaamalla 
työläiset tekemään enemmän työ
tä pienemmällä palkalla. Työläis
ten lisäksi käytettiin halvempaa
kin työvoimaa, kolhoositalonpoi- 
kia ja vankeja. Edellisten käyttö 
metsätöissä tuo mieleen rinnastuk
sen maaoijien käyttöön erilaisissa
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VII Yleisen Karjalan Neuvostojen edustajakokouksen osanottajat ryhmäkuvassa 1927Petros
koissa. Kansan Arkisto.

töissä. Vankien asema ei taas eron
nut varsinaisesta orjuudesta.

Nationalismin aallot

Kansallisuuskysymyksillä oli 
Neuvosto-Karjalan politiikassa 
keskeinen rooli. Maan kantaväestö 
jakautui kielellisesti kahteen pää
osaan, venäläisiin ja karjalaisiin. 
Karjalan autonomia ei kuitenkaan 
ollut karjalaisten, vaan Suomesta 
tulleiden punapakolaisten autono
mia. Gyllingille ja kumppaneille 
Karjala oli ennen kaikkea Punainen 
Suomi, ja alkuvaiheessa sen tarkoi
tuksena oli vallankumouksen levit
täminen Suomeen ja muihinkin 
Pohjoismaihin. Punaisetkin suo
malaiset olivat omaksuneet suo
malaisen nationalismin opit, ja nii
den mukaan suomalaiset ohvat sel
västi venäläisiä edistyneemmällä 
kannalla. Karjalaiset ohvat heidän 
näkemyksissään suomalaisia, jot
ka ohvat joutunet tsarismin aikana

kärsimään venäläistämisestä. 
Tämä vääryys piti nyt korjata. Sa
maan aikaan kun Karjalan talou
dellista autonomiaa kavennettiin 
voimakkaasti 1920-luvun loppu
puoliskolla, aloitettiin voimakas 
suomalaistamispolitiikka, tosin 
karjalaistamisen nimellä. Tämän 
politiikan tulokset eivät aina olleet 
kovin hyviä, sillä etenkin Aunuk
sessa monet karjalaiset kokivat 
suomalaisuuden itselleen vieraak
si. Myöskään suomentaitoisia, 
koulutettuja ihmisiä ei ollut riittä
västi.

Bolsevismiin kuului itsestään 
selvästi voimakkaan lineaarinen ja 
nousujohteinen historianäkemys, 
jossa venäläiset olivat korkeim
malla asteella. Vielä 1920-luvulla 
neuvostohallinto varoi huolellises
ti antamasta isovenäläisille liian 
johtavaa asemaa. Tässä suhteessa 
tilanne muuttui ajan mittaan, ja ve- 
näläistämispohtiikka 1930-luvulla 
oh jo selvää isovenäläistä nationa

lismia, nyt vain "neuvostopatrio- 
tismin” nimellä. Pääasiassa suoma
laisten ja venäläisten kesken käy
tyyn kielikamppailuun toivat 
oman lisänsä toistuvat hankkeet 
Karjalan oman kirjakielen luomi
sesta, hankkeet, jotka lopulta oli
vat toteutumassa aivan 1930-lu- 
vun lopulla, mutta hautautuivat 
talvisodan ja Terijoen hallituksen 
myötä.

Kangaspuro tuo hyvin esille 
kansallisuuteen liittyvät intressit; 
1920-luvulla työmaiden ja tehtai
den johto oh venäläistä, mikä he
rätti närää venäjää huonosti osaa- 
vassa "kansallisessa” väestössä, 
siis karjalaisissa ja suomalaisissa. 
Karjalaistamispolitiikka suosi 
puolestaan suomalaisia, mikä kis
mitti venäläisiä ja karjalaisia. Kar
jalaisille ei kehittynyt näissä olois
sa omaa, yhtenäistä rintamaa, vaan 
osa heistä orientoitui suomalaisiin, 
osa taas venäläisiin päin. Kollekti- 
visointivaihe merkitsi voimakasta
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työvoimapulaa, jota pyrittiin 
paikkaamaan muun muassa hou
kuttelemalla maahan amerikansuo
malaisia, mutta yrittämällä estää 
venäläisten muuttoa alueelle. Hie
man myöhemmin, kun isovenäläi- 
syys nousi kunniaan ja Stalin aloit
ti puhdistuksensa, Karjalan suo
malaiset onnistuivat aluksi pitä
mään puolensa yllättävän hyvin. 
Puhdistuksien ensimmäinen kier
ros kohdistui muihin kuin työläis- 
taustaisiin puolueen jäseniin, siis 
juuri talonpoikaistaustaisiin karja
laisiin ja venäläisiin. Tässä yhtey
dessä Kangaspuro tekee senkin 
tärkeän huomion, että puolueen jä
senistä valtaosa oli itse asiassa 
työläisperheissä kasvaneita toi
mitsijoita, ei niinkään työläisiä. 
Valta oh siis puolueen ja hallinnon 
virkailijoilla

Venäläistämispolitiikka pääsi 
voitolle yhteiskunnan kaikilla osa- 
alueilla 1930-luvun puolivälissä, 
kun Karjalan johtoa ja virkailija- 
kuntaa ryhdyttiin toden teolla 
puhdistamaan. Keskus viimeisteli 
valtansa ja ”neuvostopatriotis- 
min” voiton paikallisesta "natio

nalismista” ja ”viholliskansaksi” 
leimatuista suomalaisista vuosina 
1937 -1938, kun koko Neuvosto
liiton yli pyyhkäisi uusi terrorin 
aalto, Isoviha (kuten se karjalais
ten suussa kulkee). Vainot kohdis
tuivat toki Neuvostoliiton koko 
väestöön, mutta erityisen raskaas
ti reuna-alueiden epäluotettaviksi 
laskettuihin ryhmiin. Suomalais
ten kohdalla ky se oh Kangaspuron 
mukaan etnisestä puhdistuksesta: 
kaksi kolmannesta suomalaisista 
joutui vainojen kohteiksipa suo
malaisten lukumäärä Karjalassa 
laski 1930-luvulla puoleen enti
sestä. Vuonna 1940 suomalaisuu
den maine palautettiin, mutta se ei 
merkinnyt enää luopumista venä
läistämisestä. Karjalasta tehtiin 
Karjalais-suomalainen sosialisti
nen neuvostotasavalta, minkä 
Kangaspuro arvelee viittaavan sii
hen, että Suomesta kaavailtiin 
Neuvostoliiton osaa Baltian mai
den maihin.

Kangaspuron kirja tarjoaa siis 
erinomaista tietoa Neuvosto-Kar
jalan ja myös suomalaispunikkien 
historiasta. Tutkimuksena sitä voi

kehua etenkin kahdesta asiasta: 
teoreettiset työkalut on otettu 
ihan oikeasti käyttöön empiirisen 
aineiston jäsentämiseksi ja näin on 
pystytty kuvailemaan erittäin mo
nitasoista ja rikasta aineistoa jä- 
sentyneesti ja analyyttisesti. Kan
gaspuron tutkimus on myös erin
omainen lisä vielä varsin harvalu
kuiseen Karjalan omaa historiaa 
käsittelevään kirjallisuuteen (suo
malaisten karelianismista on kyllä 
kirjoitettu). On kuitenkin hyvä 
huomata, että kyseessä on yhtä 
hyvin suomalaispunikkien kuin 
Karjalan historia; Karjalan kanta- 
väestöllä (karjalaisella, vepsäläi
sellä ja venäläisellä) ei ole suurta
kaan roolia, vaan he ovat alisteisia 
suomalaisen paikallisen esivallan 
ja venäläisen valtakunnallisen esi
vallan kamppailulle. Kangaspuro 
ei kuitenkaan olejättänyt karjalai
sia huomiotta, päinvastoin. Hän 
tutkii perinteistä poliittista histo
riaa käsitteen myönteisessä mie
lessä: kun tutkitaan vallanpitäjiä, 
tutkitaan nimenomaan vallanpitä
jiä. Se, että paljon muunkinlaista 
tutkimusta tarvitaan, ei tee vallan
pitäjien ja politiikan tutkimusta 
tarpeettomaksi, melkeinpä päin
vastoin.

Klaus Lindgren
Helsinki

Punaisten partisaanien kon
ferenssin osanottajia v. 1930. 
Lenin-museon kokoelmat.
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KiFLLETYT KIRiAT

Kai Ekholm: Kielletyt kirjat 
1944 -1946. Yleisten kirjasto
jen kirjapoistot 1944 -1946. 
Things to Come. Jyväskylän 
yliopiston kirjasto, Julkaisu
yksikkö (jakaja). Jyväskylä ja 
Lievestuore 2000.300 s.

Se suuri puhdistus

"Kaikki kirjat, aikakauskirjat 
ja muut painotuotteet, joiden sisäl
tö on tähdätty Neuvostoliiton etuja 
vastaan, poistetaan viipymättä 
kaupasta ja kirjastokäytöstä."

Näin määrättiin ulkoasiainmi
nisterin 16. lokakuuta 1944, kuu
kauden verran välirauhansopi- 
muksen allekirjoittamisen jälkeen, 
antamassa nootissa, jajo neljä päi
vää aikaisemmin oli oikeusminis
teri Ernst von Bom lähettänyt val
tion kirjastotoimistolle samansi
sältöisen kirjeen.

Valtion kirjastotoimisto reagoi 
nopeasti ja lähetti kirjastoille 
20.10. kiertokirjeen, jossa tarkem
min erittelemättä kehotettiin pa
nemaan vapaaehtoisesti syrjään 
yleisön saatavilta sellainen kirjal

lisuus, jonka luonnetta ja sävyä 
Neuvostoliitto voi pitää itselleen 
vihamielisenä. Kolme päivää 
myöhemmin Suomen kustannus- 
yhdistys pyysi kirjakauppoja 
poistamaan nimetyt, luetteloksi 
kootut teokset myynnistä. Samoi
hin aikoihin seuraavana vuonna 
kustannusyhdistys vielä täydensi 
poistettavien teosten valikoimaa. 
Näihin kahteen luetteloon sisältyi 
yhteensä noin 300 kirjaa.

Kirjastojen poistot jäivät siis 
kokonaan kunkin kirjaston oman 
harkinnan varaan, eikä nimen
omaisia teoksia ohjeissa myöhem
minkään mainittu. Tästä sekä kir
jastojen erityisluonteesta-niissä- 
hän oli runsaasti myös sellaista 
kirjallisuutta, jota ei kirjakaupois
ta enää ollut saatavissakaan -  seu
rasi, että kirjastoista poistettiin 
huomattavasti enemmän teoksia 
eli 1783 nimikettä. Keväällä 1958 
opetusministeriö sekä kirjastoilta 
tulleiden aloitteiden että ilmeisesti 
myös lehtikirjoittelun rohkaise
mana kumosi poistot jättäen kui
tenkin voimaan tietyn rajoituksen: 
"Sellaisia kirjoja, joiden sisällön 
on katsottava loukkaavan maa
hamme ystävällisissä suhteissa 
olevia vieraita valtoja, erityisesti 
naapurimaitamme, ei kuitenkaan 
ole pidettävä yleisön välittömästi 
saatavana, vaan on niitä annetta
va lainaksi ainoastaan tutkimus
tarkoituksiin kirjaston johtokun
nan harkinnan mukaan. ” Julki
suuteen "kiellettyjen kirjojen” 
houkuttelevaksi katsottu aihe noi
den rajoitusten vuoksi palasi 
myöhemminkin, laajimmin 1979 
Helsingin Sanomissa.

Nyt tämä Suomen kirjahisto

rian omalaatuinen vaihe on saanut 
perinpohjaisen selvityksensä. Kai 
Ekholm on väitöskirjaansa koon
nut poistettujen kirjojen luetteloi
den lisäksi laajan ja kiinnostavan 
yleisenkin aineiston kirja-ja kir- 
jastosensuurin olemuksesta ja 
käytännön sovellutuksista eräissä 
esimerkkimaissa.

Ekholm itse korostaa, että "ta
pahtuma on heti alkuun syytä 
asettaa mittakaavaansa”. Tuota 
varaustaan hän ei kuitenkaan ole 
malttanut noudattaa: hän haluaa 
kovin mielellään liittää kirjojen 
poistamiset suomalaiseen "itse
sensuuriin”, jopa määrittelemään 
ne itsesensuurin peruskiveksi.

Ekholmin oma aineisto antaa 
kuitenkin myös aivan toisenlaisen 
tulkintamahdollisuuden. Kysyä 
voidaan jopa, oliko kysymykses
sä lainkaan sensurointi, koska 
poistettavia teoksia ei nimetty 
eikä niihin ilmiselvästi kuuluvien- 
kaan kirjojen kohtaloita jotakin 
vuoden 1945 tapausta (valvonta
komission edustajat löysivät Rau
malta kirjaston poistamia kirjoja 
lukitsemattomasta kaapista) lu
kuun ottamatta seurattu. Omasta 
kokemuksestani muistan myös, 
että esimerkiksi minua pikkupoi
kana kiinnostaneita Kaarlo Nuor
valan, Outsiderin ja Armas J. Pul
lan kirjakaupoissa kiellettyjä kir
joja oli aivan vapaasti saatavissa 
ainakin Porin ja Helsingin antikva
riaateista.

Ekholmin selostukset kirjojen 
kieltämisestä kolmessa esimerkki
maassa, Yhdysvalloissa, kansal
lissosialistisessa Saksassa ja Neu
vostoliitossa, olisivat muuten kai
vanneet täydennyksekseen luvun
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siitä, mitä liittoutuneiden miehi- 
tysvaltojen edustajat tekivät kir
jastojen aineistolle Saksassa kan
sallissosialismin romahdettua. 
Juuri se tilannehan olisi ollut lähei
sin vertailukohde Suomen tietysti 
paljon vaatimattomammille ta
pahtumille.

Vaatimattomia Suomen tapah
tumat olivat sikäli
kin, että poistettu
jen teosten joukos
sa oli kovin vähän 
sellaisia joita oli

Eniten jäin kaipaamaan tietoja 
siitä, kuinka monta kappaletta ku
takin kirjaa maan kirjastoihin yli
päänsä oli hankittu. Nyt saamme 
tietää vain että esimerkiksi Hitle
rin Taisteluni ymmärrettävästi 
poistettiin lähes kaikista kirjas
toista mutta että hänen erillisinä 
vihkosina julkaistuja ja etupäässä

eikä sen jälkeenkään (?) jyrkimpiä 
kansallissosialistisia teoksia, eikä 
arvostelija siksi (kursivointi mi
nun) puoltanut esim. Yrjö Ruu
dun Liberalismi, fasismi, sosialis
mi -teoksen hankkimista, koska se 
korosti kansanvaltaisen sosia
lismin edistämistä. Pieniä virheitä 
on siellä täällä: pari hassuinta on 

osunut Tauno Ka
rilaan kohdalle. Hä
nen teoksensa 
Kuolemaantuomit
tu majuri esiintyy 
nimellä Kuole
maantuomittujen 
naapuri, ja hänen ti
liinsä on pantu 
myös Yrjö Karilaan 
tietokirja Pikku jät
tiläinen, joka pois
tettiin yhdestä kir
jastosta.

Korostan kui
tenkin, että Kai Ek
holmin teos on ke
nelle tahansa sota- 

ajan kirjojen kohtaloista välittä
välle kiehtovaa luettavaa ja että 
sen poleemisiin korostuksiin olen 
tässä vain vastannut poleemisesti 
minäkin. Erilaisista tavoitteistaan 
huolimatta se toimii myös erään
laisena jatko-osana Kari Immosen 
suurisuuntaiselle perusteokselle 
Ryssästä saa puhua... (Otava 
1987), joka antaa musertavan ku
van siitä, millaista Neuvostoliit
to-kirjallisuutta Suomessa vuosi
na 1918 -39 julkaistiin ja millais
ta aineistoa 1944 -  46 siis pois
tettiin.

Risto Hannula
Helsinki

ayy mjaaua ivaipaa-
maan muuten kuin 
kulttuurihistorial
lisena tutkimus
kohteena. Tämän 
osoittaa sekin, että 
tuosta aineistosta 
on myöhemmin 
otettu aniharvoja 
uusia painoksia.
Ylipäänsä minusta 
on jokseenkin mah
dotonta kuvitella
kaan, että valtaosaa poistetuista 
teoksista olisi sodanjälkeisissä 
oloissa voitu pitää yleisesti saata
villa.

Ekholmin myös mainitsema 
hätävarjelun liioittelu osuu parem
min kohdalleen, sillä luetteloista 
löytyy tosiaan aivan huvittavia
kin tapauksia. Olennaista minusta 
kuitenkin olisi korostaa kirjaston
hoitajien ilmeistä pätevyyttä ai
neiston valikoijina myös tässä nu
rinkurisessa tapauksessa, siis kir
jojen poistajina. Valtion kirjasto- 
toimiston johtajaa Helle Kamulaa 
kohtaan taas tunnen huomattavas
ti suurempaa sympatiaa kuin Ek
holm.

ruotsinkielisinä käännöksinä mai
nittuja puheitaan vain muutama. 
Oliko niitä ylipäänsä hankittu kir
jastoihin? Oliko liioin hankittu 
vaikkapa Trotskin ruotsinnoksia 
tai, toisenlaisen esimerkin valitak- 
seni, Outsiderin Karma-kirjoja, ai
kana jolloin dekkareita ei tiettäväs
ti kirjastoihin juuri ostettu?

Oman värinsä teokseen tuovat 
otteet kirjastojen valikoimia tiu
kasti ohjailleen Arvostelevan kir
jaluettelon kannanotoista ennen 
sotaa ja sodan aikana. Kommen
teissaan Ekholm väsähtää kansal
lissosialismia käsitteleviin kirjoi
hin päästessään: luettelo ei hänen 
mukaansa suositellut sodan aikana
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Pirkko-Liisa Kastari: Mao, 
missä sä oot? Kiinan kulttuu
rivallankumous Suomen 1960- 
luvun keskusteluissa. Biblio- 
theca historica 65. Helsinki: 
Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura. Helsinki 2001.471 s.

Takaisin Pekingiin

Voi pitää merkillisenä, ettei 
Kiinan kulttuurivallankumouksen 
vaikutuksesta Suomessa ole aikai
semmin keksitty tehdä väitöskir
jaa. Sehän on hieno, kompakti 
aihe. Nyt puutteen korjaa Pirkko- 
Liisa Kastari, jonka massiivinen 
teos on valmistunut suureksi 
osaksi leipätyön ohella.

1960-luku alkaa olla taajim- 
min tutkittu sodanjälkeisen histo
riamme vuosikymmen. Marja 
Tuominen, Veli-Pekka Leppänen, 
Laura Kolbe ja monet muut ovat 
tutkimuksissaan eri näkökulmista 
tarkastelleet tätä kiehtovaa kym
menlukua, ja Pirkko-Liisa Kastari 
tuo uuden erittäin tervetulleen li
sän tähän ketjuun, jälleen uudesta 
näkökulmasta. Mikään ei kuiten

kaan viittaa siihen, että 1960-luku 
olisi vielä pitkään aikaan tyhjiin 
ammennettu tutkimuskohde. 
Päinvastoin, nythän on julkisuu
dessa viritetty ajatusta 1960-lu- 
vun paluusta, ja se ruokkii taas 
uusia tutkijoita.

Kastari kirjoittaa oikeastaan 
kolmea eri tutkimusta, jotka toki 
limittyvät toisiinsa. Ensinnäkin 
tarkastellaan suomalaisten yleisen 
Kiina-kiinnostuksen vaiheita; ku
ten kaikilla suurilla maailmankult
tuureilla, myös Kiinalla on Suo
messa pitkään ollut omat harras
tajansa ja intomielensä. Kirjan 
pääteemalle tämä tarkastelu muo
dostaa eräänlaisen taustan, millä 
on myös huonot puolensa, sillä 
tiettyä yleisluontoista esittele- 
vyyttä ei ole voitu kokonaan vält
tää. Toisaalta täytyy merkitä ansi
oksi, että Kiina-harrastuksen vai
heita on saatu kootuksi yksien 
kansien väliin. Tällaiset suhteet 
ovat kiinnostava teema, joka aut
taa ymmärtämään ja rajaamaan 
paremmin myös omaa identiteet
tiämme, niin kuin voi havaita 
myös vastaavasta Latinalaisen 
Amerikan suuntaa käsittelevästä 
kirjasta.

Kastarin toinen pääteema on 
Kiinan 1960-luvun kulttuurival
lankumouksen vastaanottoja kä
sittely suomalaisessa mediassa. 
Olisiko kirjoittajan oma tausta toi
mittajana Hämeen Sanomissa tuo
nut tämän teeman näinkin voimak
kaasti mukaan? Vai työnohjaus? 
Vaikka näitä jaksoja on paikoin 
hauska lukea, varsinainen tutki
mustulos on kyllä helposti arvat
tavissa jo ennen asiaan perehty- 
mistäkin: Suomen tiedotusväli

neet eivät pysyneet kovin hyvin 
kärryillä kulttuurivallankumouk
sen melskeissä. Seikka on niin it
sestään selvä, ettei kovin pitkä to
distelu ole tarpeen. Tässä yhtey
dessä Kastari tulee kirjoittaneeksi 
aika lailla myös Kiinan tapahtu
mien historiaa. Vaikka tekijä siinä 
lähinnä seurailee ulkomaisen tut
kimuksen tuloksia pikemminkin 
kuin tutkii itse alkulähteitä, on tie
tysti paikallaan että suomeksikin 
saadaan ajantasainen katsaus ny
kyiseen tutkimustietoon. Yllättä
vän paljon asiat ovat jo valjenneet.

Kolmas päätarina on varsinai
sen maolaisuuden synty Suomes
sa. Tässä kohtaa tekijällä on eni
ten uutta annettavaa. Hän on toi
mittajana lukenut lehtiä paljon 
enemmän kuin historiantutkija 
yleensä viitsii, jaerittäin moni asia 
on aikoinaan jo kirjoitettu lehdes
sä, tämän teeman osalta etenkin 
erilaisissa nuoriso-, ylioppilas-ja 
kulttuurilehdissä. Arkistolähteis
tä merkittävin uutuus on suojelu
poliisi, joka vuoden 1968jälkeen 
seurasi maolaisuuden muodostu
mista ja vaiheita varsin tarkkaa
vaisesti; omien raporttien ohella 
suojelupoliisin haltuun on jäänyt 
myös runsaasti eri järjestöjen ja 
muiden tahojen lentolehtisiä ja 
muuta alkuperäisaineistoa, jota ei 
aina ole muualla saatavissa. Kol
mas merkittävä tiedonlähde ovat 
aikalaisten haastattelut, joita teki
jä on jaksanut tehdä paljon enem
män kuin historiantutkimuksessa 
yleensä on tapana. Haastateltujen 
luettelossa on 45 nimeä. Kun kyse 
on paikoin heikosti dokumentoi
dusta nykyhistoriasta, haastatte
lut ovatkin välttämättömiä. Yllät
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tävän paljon tekijä on saanut irti, 
vaikka varsinaisia salaisuuksia hä
nelle ei ulkopuolisena juuri olekaan 
uskottu, ja paikoin hän näyttää 
joutuneen vähän vedätyksenkin 
kohteeksi. Viimeksi mainittuihin 
taitaa kuulua väite siitä, että Maon 
pienen punaisen kirjan (1967) pai
nokustannuksiin olisi jouduttu vie
lä vuosia myöhemmin keräämään 
ankarasti rahaa maolaisten keskuu
dessa. En yhtään epäile, ettei sillä 
syyllä olisi rahaa kerätty, mutta il
man todisteita on vaikea uskoa, 
että rahoja olisi tarvittu nimen
omaan punaisen kirjan velanmak
suun. Olisivatko kiinalaiset jättä
neet arvovaltansa kannalta ensi
luokkaisen hankkeen epämääräisen 
rahoituksen varaan? Pikemminkin 
voisi olettaa heidän maksaneen kir

jan painatuksen heti käteisellä. 
Kun kyseessä on johtajan ideologi
an markkinointi, yksikään alan maa 
ei ole ollut köyhä.

Hyvästä yrityksestään huoli
matta tekijä ei mielestään saa täy
sin vakuuttavasti selitetyksi sitä, 
miksi maolaisuus jäi nuoren vasem
miston keskinäisissä mittelöissä 
Suomessa lopulta marginaaliin eikä 
siitä tullut valtavirtaa niin kuin 
Ruotsissa ja Norjassa. Tekijä hakee 
selitystä Tshekkoslovakian miehi- 
tyksestäja Suomen asemasta ja on 
siinä mielestäni oikeilla jäljillä, 
mutta vakuuttavaa selitystä vaille 
jää, miksi tämän käänteen vaiku
tuksen realisoitumista piti odottaa 
pari vuotta, 1968 -70 (s. 321). 
Vuoden 1969 mutkikas kehitys oli
si ehkä vaatinut yksityiskohtai

sempaa analyysiä, mutta siinä 
kohtaa näyttää iskeneen aineiston 
vähyys, ymmärrettävä loppukirin 
tarve ja se tekijän otsikosta ja raja
uksesta johtuva seikka, että varsi
nainen kulttuurivallankumous al
koi Kiinassa 1969 jo ehtyä eikä 
kysymys siten enää ollut sen vä
littömästä vaikutuksesta.

Erityisen kiitoksen ansaitse
vat hakemisto-osat, jotka tekijä on 
tehnyt kunnolla. Suomalaisista 
Kiina-aktivisteista on kerätty hen
kilötiedot, ja varsinaisessa hake
mistossa on henkilöiden lisäksi in
deksoitu myös asiat, mikä on suo
malaisessa tutkimuksessa erittäin 
harvinaista mutta sitäkin tervetul- 
leempaa.

Kimmo Rentola
Helsinki

Timo Larmela kantaa anarkistilippua ”pu
naisen kesän ” mielenosoituksessa Runeber
gin patsaalla. Pentti Järvisen kokoelmat, 
Työväen Arkisto.
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Suomalaisen työn historiaa. 
Korvesta konttoriin. Toimitta
nut Raimo Parikka. Suomalai
sen Kirjallisuuden Seura. 
SKS:n Toimituksia 730. Hä
meenlinna 1999.441 s.

Välähdyksiä suomalai
sen työn ääreltä

Kansan elämästä ei juuri ole 
voitu kirjoittaa niin, ettei työ 
muodossa tai toisessa tulisi esiin. 
Usein sen osuus on keskeinen, 
niin kansanelämänkuvauksissa

kuin tutkimuksissakin. Silti koko
ava katsaus aihepiiriin yksien kan
sien sisällä on Suomessa puuttu
nut. Raimo Parikka ryhtyi poista
maan puutetta tilaamaalla lukui
silta työn historian ja työelämän 
tutkijoilta artikkelit heidän osa- 
alueistaan. Syntyi mittava tieto
paketti työstäjä työnteosta -  sen 
luettuaan voi sanoa saaneensa ku
van erityisesti siitä, miten ja mistä 
näkökulmista työtä on Suomessa 
tutkittuja kyllä siinä jonkinlainen 
kokonaiskuvakin alkaa hahmot
tua.

Artikkeleiden kirjo ulottuu 
Savon kartanoista 1800-luvun al
kupuolelta aina suurten ikäluokki
en työntekoon asti. Kovin suunni
telmalliseksi ja kattavuuteen pyr
kiväksi kirjan rakennetta ei voi sa
noa, mutta vaikeaa se olisi artikke
likokoelman muodossa ollutkin. 
Tietty fragmentaarisuus kuuluu 
asiaan. Seuraavassa eräitä esi
merkkejä artikkeleista.

Kirjan kiehtovin ja persoonal
lisin artikkeli on mielestäni Matti 
Peltosen sukupuolenmukaista 
työnjakoa maataloudessa käsitte
levä briljantti pieni tutkimus. Kir
joittajan poikkeuksellisen laaja lu

keneisuus ja kristallinkirkas histo- 
rianäkemys tuottavat pienen sivu
määrän puitteissa hämmästyttä
vän ehjän analyysin, jonka etene
mistä on ilo seurata. Varsinainen 
oivallus on ollut ottaa lähtökoh
daksi kahden 1930-luvulla jul
kaistun valistuskirjan esittämä nä
kemys maatalon emännän roolista. 
Olaus Magnuksen ja Friedrich En
gelsin esimerkkien, kotimaisen ti
lastoaineiston ja kansanelämänku- 
vausten sekä monien nykyajan eu
rooppalaisten tutkijoiden tulosten 
analyysin kautta Peltonen päätyy 
omaan tulokseensa: jaon miesten ja 
naisten töihin voi nähdä sosiaali
seen tilaan liittyvinä sääntöinä, 
joiden avulla eri sukupuolet pyrki
vät säilyttämään kunniansa ja hy
vän maineensa. Nielaiseeko lukija 
tämän sellaisenaan, nykypäivää
kin koskevana, on kysymys sinän
sä, mutta herkullisesti Peltonen 
päättelyketjunsa kokoaa.

Hanna Snellmanin artikkeli 
‘Moottorisahavallankumous’ 
osoittaa, miten kansatieteellisestä 
näkökulmasta voi hyvin valottaa 
työmenetelmien ja -välineiden tek
nisen muutoksen vaikutuksia yh
den suuren ammattiryhmän, met

Tampereen Lakalaivassa 
maanviljelijä pitää kiinni 
kunniastaan ja  maineestaan 
vuonna 1940. Työväen kes
kusmuseon kokoelmat.

-59-



TYÖVÄENTUTKIMUS 2001

sätyömiesten, työhön ja elämään. 
Jyrki Pöysä puolestaan edustaa 
kirjassa folkloristeja käsitelles
sään metsä-jauittotyömaiden sa
nanparsia työsuhteiden (?) kuvas
tajina. Snellmanin kirjoituksesta 
jää paljon enemmän käteen kuin 
Pöysän, ainakin minulle.

Monet kirjoittajista ovat 
osanneet asennoitua siihen, että 
kiijasta olisi iloa myös ns. suurelle 
yleisölle, eivät kuitenkaan kaikki. 
Pauli Kettusen tärkeän ja mielen
kiintoisen aiheen, työsuojelun, kä
sittelyä rasittaa raskas ja paperin
makuinen kielenkäyttö. Kari Te
räksen artikkeli satamatyön muu
toksista on pitkä ja seikkaperäi
nen, mutta niin kiinnostavasti kir
joitettu, että Kettusen tekstin jäl
keen sen lukee mielikseen. Tommi 
Hoikkala pyrkii elävään kuvauk
seen suuria ikäluokkia käsitelles
sään, mutta lopputulos jää varsin 
tavanomaiseksi.

"Siistiä sisätyötä” kirjassa 
edustavat mm. Maijaliisa Henti
län artikkeli Tikku myyjätär’ ja 
Susanna Fellmanin ’ Kirjanpitäjäs

Tampereen Työväen 
Sanomalehtiosa- 
keyhtiön konttoristit 
tekevät siistiä sisä
työtä vuonna 1939. 
Työväen keskusmu
seon kokoelmat.

tä kontrolleriksi - konttoripäälli
köstä talousjohtajaksi’. Kummas
sakin on kysymys muutoksesta. 
Hentilä tarkastelee vähittäiskau
pan kehitystä vuosisadan vaih
teen molemmin puolin, ammatin 
naisistumista sekä hygienian ja ra
tionalisoinnin kotiutumista alalle. 
Fellman puolestaan esittelee ta
loushallinnon ylempien toimihen
kilöiden asemaa ja tehtäviä teolli
suusyrityksissä vuosisadan alusta 
1960-luvulle. Kummatkin käsitte
levät mielenkiintoista ajanjaksoa, 
mutta kumpaakin lukiessa herää 
myös mielenkiinto myöhempään 
kehitykseen, koska on selvää, että 
suurimmat mullistukset ovat ta
pahtuneet parin-kolmenkymme- 
nen viime vuoden aikana. Kaupan 
myyjien osalta lukija voi edetä ar
tikkelista Hentilän väitöskirjaan 
’Keikkavaakajakousikka’ ja sen 
myötäl 960-70-luvun taitteeseen, 
mutta ei sen pitemmälle. Fellma
nin teksti kärsii joistakin harkitse
mattomuuksista, esim. "Koska 
konttoritoimihenkilöiden sosiaali
nen tausta oli usein suhteellisen

korkea, moni oli suorittanut yli
oppilastutkinnon ja osasi kieliä.” 
Siis ikään kuin tausta oh ollut rek
rytoinnin ensimmäinen peruste, 
koulutus ja taidot toissijainen.

Edelleen kujassa tarkastellaan 
mm. yrittäjiä, sosiaalityöntekijöi
tä ja automiehiä. Toimitustyö ja 
kirjallisuusluettelon kokoaminen 
on ollut vähän huolimatonta. Yh
dessä SKS:nv. 1995 julkaiseman 
'Leivän tähden’ -kirjan työnteki
jöiden omien kertomusten kanssa 
tämä suomalaisen työn historia 
muodostaa hyvän kokonaisuuden. 
Ns. yleisesitykset ovat ehkä vä
hän poissa muodista, mutta roh- 
kenen silti olla sitä mieltä, että 
suomalaisen työn historia aiheena 
ansaitsisi sellaisen. Tämä kirja ei 
sen tarvetta poista.

Antti Metsänkylä
Helsinki
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Leena Laine: Työväen urhei
luliikkeen naiset. Otava, Keu
ruu 2000.351 s.

Maria Lähteenmäki: Vuosisa
dan naisliike -  naiset ja sosia
lidemokratia 1900-luvun Suo
messa. Hakapaino, Helsinki 
2000.344 s.

Vuosisadan naisliike ja 
urheilutarina

Viime vuonna ilmestyi kaksi 
suomalaisen työläisnaisliikkeen 
historian perusteosta: Maria Läh
teenmäen Sosialidemokraattisten 
Naisten 100-vuotishistoria ja Lee
na Laineen Työväen Urheiluliiton 
naistoiminnan historia. Kumpikin 
teos poikkeaa edukseen perintei
sistä järjestöhistorioista, vaikka 
niiden taustalla ovatkin mukana 
Sosialidemokraattiset Naiset ja 
Työväen Urheiluliitto TUL. Sekä 
Lähteenmäki että Laine onnistu
vat tuomaan työläisnaisten histo
rian tutkimukseen kulttuuri-ja so
siaalihistoriallista otetta. Aiempi 
työläisnaishistorian tutkimus 
(1980-ja 1990-luvulla) maassam
me on pitkälti painottunut talous
historiaan ja poliittiseen histori
aan. Tutkimusaiheina ovat olleet 
työelämä ja naisten järjestäytymi
nen ja poliittinen toiminta.

Molemmat teokset ovat myös 
kohtuullisen pitkäkestoisten his- 
toriahankkeiden päätepisteitä. 
Sosialidemokraattisten naisten 
historiahanke kesti kutakuinkin 
kymmenen vuotta. Sen aikanajär- 
jestettiin muistitietokeruita, jul
kaistiin v. 1996 matrikkelikirja 
"Sosialidemokraattiset Naiset 
Suomen hallituksessaja eduskun
nassa 1907 -1996” sekäkirjaset 
"Työläisnaisen tarina” v. 1995 ja 
"Kotitalousvalistusta työläisnai
sille” v. 1999. Myös Maria Läh
teenmäen Vuosisadan naisliike - 
teos on naisliiton pölyisten arkis
tojen järjestämisestä Työväen Ar
kistossa alkaneen tutkimustyön 
päätös. Aiemmin Lähteenmäki on

tutkinut aihepiiriä lisensiaatti
työssään "Naisia liikkeessä” v. 
1991 ja väitöskirjassaan "Mah
dollisuuksien aika. Työläisnaiset 
ja yhteiskunnan murros 1910 — 
30-luvun Suomessa” v. 1995.

Työväen Urheiluliiton naisten 
historiaprojektia oli jatkunut 
kymmenen vuotta ennen Laineen 
kirjanjulkistamista. Muistitiedon 
keruu aloitettiin v. 1990 Suomen 
Urheilumuseon perinnekeruukil- 
pailulla ja matrikkelikirja "Liik
keen puolesta” julkaistiin v. 1996. 
Laineen teoksen lähdeaineistona 
kerätty ruohonjuuritason muisti- 
tietoaineisto on hyvin keskeisessä 
roolissa, koska tekijän mukaan ar
jen tutkimukselle ei löydy juuri 
muita lähteitä: "vasta haastattelu
ja muisteluaineiston tai naisten it
sensä kehittämien epävirallisten 
(ja kapinallisten) muistiinpanojen 
kautta on hahmotettavissa se, 
mikä urheilussa on naisille merki
tyksellistä” (Laine s. 10). Maria 
Lähteenmäen teos pohjautuu sel
vemmin varsinaiseen asiakitjalli- 
seen lähdemateriaaliin, eivätkä 
Työväen Muistitietotoimikunnan 
kokoelmiin kerätyt naismuistel- 
mat ole merkittävässä roolissa kir
jassa. Keruuprojektin tuloksia 
enemmän Lähteenmäki käyttää 
itse tekemiään haastatteluja ja kir
jaan liittyvää kirjeenvaihtoa so
sialidemokraattisen naisliikkeen 
vaikuttajien kanssa.

Näkymättömät naiset urheilu
liikkeessä

Leena Laine luo kirjassaan 
varsin kattavan kuvan naisten toi
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minnasta työväen urheiluliikkees
sä sadan vuoden aikana 1800-lu- 
vun lopulta 1900-luvun loppuun. 
Tutkimuksen näkökulma on pe
rustasolla. TULin naisia on tar
kasteltu suhteessa TULin miehiin, 
porvarilliseen naisten liikunta
kulttuuriin ja -liikkeeseen, suh
teessa työläisnaisliikkeeseen ja 
jonkin verran myös kansainväli
seen työläisnaisten urheiluliikkee
seen. Perustason näkökulma on 
antoisa, mutta joissain paikoin lu
kija kaipaisi tarkempia ylätason 
analyyseja määrittelemään naisten 
toimintaympäristöä.

Työläisnaisten urheilutoimin
ta otti varhaisvaiheessa vaikut
teensa ennen kaikkea Suomen 
Naisten Voimisteluliitolta, jonka 
linja oli saattaa naisten liikunta
kasvatus omiin käsiin. Suomen 
Naisten Voimisteluliiton kilpaur- 
heiluvastaisuudellaoli suuri mer
kitys v. 1919 perustetun Työväen 
Urheiluliiton naistyöhön. Työvä
en urheiluseuroissa naisten rooli 
oli vuosisadan alussa yleisen työn 
tukeminen ja varainhankinta. Eril
listen urheiluseurojen naisosasto
jen perustaminen yleistyi vuoden

1906jälkeen ja erityisesti 1910- 
luvulla. Alkuvaiheessa toiminta 
usein takelteli ohjaajien ja tilojen 
puuttuessa. Työläisnaisurheilua 
ohjasivat lähes poikkeuksetta 
miehet. Työväenjärjestöillä oli 
Laineen mukaan keskeinen osa 
maamme ensimmäisessä naisur- 
heilun ja nimenomaan naisten kil
paurheilun nousukaudessa, joka 
alkoi 1906 ja jonka taustalla oli 
suurten kansanliikkeiden tarve 
hyödyntää urheilun vetovoimaa. 
Työväenseurojen naiset kilpaili
vat 1910-luvulla hämmästyttävän 
paljon. Ensimmäiset kilpailut työ
läisnaisille järjesti tiettävästi 
Forssan Alku v. 1904, lajeina oli
vat 100 metrin juoksu ja 400 met
rin kävely.

Vuonna 1919 perustetun Työ
väen Urheiluliiton naistoiminta 
kangerteli aluksi. Pyrkimys itse
näiseen naistoimintaan kohtasi 
TULin miehissä vastarintaa, ja 
TULin naisten entiseltä "porvaril
liselta” naisvoimisteluliitolta 
omaksumaa liikuntakasvatuslinjaa 
kritisoitiin. Naistoimikunta pe
rustettiin Työväen Urheiluliiton 
liittokokouksessa v. 1924, sitäen-

Tampereen Kilpaveljien nais
voimistelijoita 1920-luvulla. 
Työväen keskusmuseon koko
elmat.

nen liitossa toimi naisten voimis
telu-ja urheilujaosto. TULin en
simmäinen puolipäiväinen nais- 
sihteeri aloitti työnsä v. 1924. 
Työväen Urheilulehdessä naisten 
toiminnan oh vaikea saada ääntään 
kuuluviin, ja naiset perustivatkin 
oman Työläisnaisten urheiluleh
den v. 1921 (lehti ilmestyi vuoteen 
1947 saakka). Alkuvaiheen toi
minnassa naisten erillinen järjes
täytyminen oli sukupuolikysy- 
myksen ohella myös poliittinen. 
Työväenliikkeen kahtiajako kan
salaissodan jälkeen vaikutti myös 
juuri perustetun TULin toimin
taan.

Laineen tutkimuksen mukaan 
miltei koko tutkimusajanjakson eli 
sadan vuoden ajan naisten on ollut 
vaikea päästä merkittäville pai
koille Työväen Urheiluliiton toi
minnassa. Naisjäsenmääriin ver
rattuna edustus päättävissä eli
missä piiri-ja keskusjäqestötasol- 
la on ollut pientä. Naisten toimin
ta on painottunut naisjaostoihin ja 
ohjaajatehtäviin ja jäänyt osin nä
kymättömäksi, ainakin TULin 
poliittisten, johtotason kamppai
lujen näkökulmasta. Vaikutukset 
työläisnaisten ja -lasten elämän
laatuun ovat olleet sitäkin merkit
tävämmät. 1990-luvun aikana 
naisten osuus liiton ja piirien joh
topaikoilla on noussut nopeasti, 
lajijaostoissa kehitys ei ole ollut 
yhtä hyvä. Laineen kujan tilasto- 
osasta selviää myös, että toisin 
kuin yleisesti on ajateltu, varsin

-62-



TYÖVÄENTUTKIMUS 2001

harvat TUL:n naisjäsenet ovat ol
leet aktiivisia poliittisissa ja am
matillisissa järjestöissä.

Ennen Laineen teoksen luke
mista mielikuvani TUL:n naistoi- 
minnasta oli, että se on pelkkää 
voimisteluaja ennen kaikkeajouk- 
kuevoimistelua. Työläisnaisurhei- 
lun keskiössä on toki ollut voimis
telu ja sen kehittäminen, mutta 
muitakin lajeja naiset ovat harras
taneet ja kilpailleet mm. uinnissa, 
yleisurheilussa ja hiihdossa me
nestyksekkäästi. Yleisurheilulla 
oli merkittävä rooli erityisesti 
vuosisadan alussa. Voimistelu liit
tyi työväenliikkeen juhlakulttuu
riin, TUL:n ensimmäinen voimis- 
telujuhla järjestettiin v. 1922 ni
menomaan naisten aloitteesta. 
Näyttävät joukkovoimisteluesi- 
tykset ovat edelleen olennainen 
osa TUL:n tapahtumia. Voimiste
lun kulta-aikaa oli nimenomaan 
1930-luku (TUL:oon liittyneistä 
naisista yli 80 % harrasti voimis
telua). Voimistelu oli yleisesti hy
väksyttyä naiseksi kasvattajana, 
ohjaajakoulutusta oli tarjolla ja 
myös voimistelusaleja paremmin 
käytettävissä kuin vuosisadan 
alussa. Voimistelun valta-asema 
säilyi TUL:n naisten keskuudessa 
kauan, voimistelua harrastaneiden 
määrä väheni puoleen vasta 1960- 
luvulla liittoon liittyneiden kes
kuudessa.

Laine kuvaa kujassaan mielen
kiintoisesti TUL:n naisvoimisteli-

Työläisnaistenkesäsiirtolan 
tamperelaiset puuhanaiset 
Nokialla 1910-luvun puoli
välissä. Työväen keskusmuse
on kokoelmat.

joiden osuutta sota-ajan viihdy- 
tyskiertueissa. Kuopion Työväen 
Naisvoimistelijat mm. kiersivät v. 
1943 sotavankileirejä. Kiertue oh 
suunnattu leirien henkilökunnalle, 
mutta joissakin paikoissa vangit
kin pääsivät katsomaan ja jopa 
esiintymäänkin.

Toisen maailmansodan jälkeen 
jalansijaa liiton naistoiminnassa 
saivat uusina lajeina mm. koripal
lo ja lentopallo sekä 1900-luvun 
loppupuolella rytminen kilpavoi
mistelu, voimanosto, jalkapallo ja 
aerobic.

Leena Laineen kirja on ehjä ja 
rikas työläisnaisten urheilutarina. 
Runsas haastattelumateriaalin 
käyttö on pääosin onnistunutta, 
muutaman kerran jäin miettimään 
oliko puhe suoraan muistitiedosta 
vai tekijän kynästä. Lähdeviitteitä 
on muistitiedon yhteydessä välillä 
harvakseltaan. Laine kyllä ottaa 
ongelman itsekin esille kiijan esi
puheessa. Kirjan kuvitus on hyvin 
valittuja mukana on paljon juuri 
historiahankkeen aikana saatua, 
uutta kuvamateriaalia.

Sosialidemokraattiset naiset 
puolueen ja naisasian välissä

Maria Lähteenmäen tutki
muksessa "Vuosisadan naisliike” 
esitellään naisten toiminnan jäsen
tymistä ja kehittymistä miesjoh- 
toisessa sosialidemokraattisessa 
liikkeessä. Lähteenmäen mukaan 
koko sadan vuoden ajan sosialide
mokraattisten naisten tavoitteena 
on ollut oikeudenmukaisuuteen 
perustuva yhteiskunta. ”Eri nais- 
sukupolvet tekivät aatteellista 
työtään välillä pienin askelin, vä
lillä perääntyen, välillä väistäen, 
välillä vaieten, yhteistyössä mui
den naisjärjestöjen ja kansalaisjär
jestöjen kanssa, siirtäen tehtävän 
sukupolvelta toiselle, mutta koko 
ajan hiljaisessa liikkeessä ollen.” 
Lähteenmäki osoittaa, että tämä 
hiljaisen vallankumouksen linja on 
ollut onnistunut; sadassa vuodes
sa suomalainen yhteiskunta on 
tasa-arvoistunut ja naisten jalansi
ja sosialidemokraattisessa liik
keessä mitattuna vaikkapa kan
sanedustajien ja ministereiden
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määrällä on vahvistunut. Naisten 
eteneminen SDP:n johtoon on ol
lut vaikeaa, ensimmäinen naisva- 
rapuheenjohtaja puolueelle valit
tiin vasta v. 1972ja puoluesihtee
rinä nainen on toiminut kerran 
vuosina 1987-1991. Toisaalta 
maamme ensimmäinen naispresi- 
dentti tuli sosialidemokraattien ri
veistä.

Lähteenmäen mukaan tasa-ar- 
voistumisen takana on puhtaasti 
naisten oma työ. Naiset ovat sa
dan vuoden ajan tehneet aloitteita 
ja esityksiä puoluekokouksissa, 
eduskunnassa ja sitkeällä työllä 
saaneet aikaan tuloksia.

Lähteenmäki jakaa sosialide
mokraattisten naisten toiminnan 
suhteessa puolueeseen neljään 
ajanjaksoon. Ensimmäisessä vai
heessa, ns. vanhan työväenliik
keen kautena (1899 -1918) sosia
lidemokraattisen naisliiton naiset 
olivat aktiivisiaja itsenäisiä yleis- 
poliitikkoja. Toisessa vaiheessa 
kansalaissodasta 1950-luvulle re
formistinen sosialidemokraattinen 
naisliike toimi kotitaloutta ja per
hettä korostavalla linjalla. Naiset 
toimivat itsenäisessä omassa lii
tossaan ja vaikutus puolueen 
edustuselimissä väheni. Kolmas, 
hajaannuksen vaihe 1950-luvulta 
1970-luvun loppuun oli ristiriito
jen sävyttämä. Itsenäinen Sosiali
demokraattinen Naisliitto oh nais- 
kysymyspainotteisella linjalla ja 
SDPissä toimiva Sosialidemo
kraattisten Naisten Keskusliitto 
vieroksui naisasiaan leimautumis
ta. Neljännessä vaiheessa, vuodes
ta 1979 lähtien naiset ovat taas 
"sukeltaneet puolueen sisälle”.

Lähteenmäen teos esittelee

runsaaseen ja monipuoliseen läh
deaineistoon pohjautuen sosiali
demokraattisten naisten järjestöl
lisen ja poliittisen kehityksen sa
dan vuoden aikana hiton perusta
misesta, kesästä 1900 näihin päi
viin. Järjestötoiminnan arkeen pu
reudutaan muutamien yksilöiden 
elämäntarinoiden kautta. Sosiali
demokraattisen puolueen johto- 
naisten Ida Aalle-Teljon, Miina 
Sillanpään, Hilja Pärssisen, Hilda 
Seppälän, Martta Salmela-Järvi- 
sen ja Tyyne Leivo-Larssonin ar
kinen ja välillä raskaskin aherrus 
kuvataan mielenkiintoisesti. Eri
tyisesti Martta Salmela-Järvisen 
hyvin kirjoitetut tuntemukset toi
mimisesta naisena ja äitinä joskus 
varsin raadollisessakin sosialide
mokraattisessa liikkeessä saavat 
kirjassa paljon tilaa. Entisenä ar- 
kistoammattilaisena Lähteenmäki 
tuntee lähteensä ja värittää tarinaa 
vaikuttavilla dokumenteilla. Esi
merkiksi kansalaissotaan liittyvät 
dokumentit-Anton Huotarin jää
hyväiskirje lapsilleen (aviopari 
Huotari pakeni ja vangittiin v. 
1918, erosta ei tullut lopullista sil
lä Anni Huotari vapautui vanki
lasta kesällä 1919 ja Anton tammi
kuussa 1922)jaNaistoverin puo
lustuspuhe -  konkretisoivat kan
salaissodan kauhut yksilötasolle.

Lähteenmäen kirjan vahvin 
osuus on naisliikkeen toiminnan 
kuvauksessa ennen toista maail
mansotaa. Tähän aikakauteenhan 
hän on perehtynyt jo aiemmissa 
tutkimuksissaan. Toisen maail
mansodan jälkeiseltä ajalta on vie
lä käytettävissä valitettavan vä
hän sosialidemokraattisen liikkeen 
perustutkimusta, johon naistoi-

minnan tutkimuksessa ohsi voinut 
tukeutua. SDP:n historia on kirjoi
tettu vain hajaannukseen, vuoteen 
1952 asti.

Mielestäni kirjan parasta antia 
on satavuotiaan sosialidemokraat
tisen naisliikkeen, Suomen van
himman poliittisen naisjärjestön 
laajan sosiaalipoliittisen työn ku
vaus lyhyillä, värikkäästi kirjoite
tuilla tietoiskuilla. Toiminta on ol
lut hämmästyttävän laajaa, monet 
nykypäivän naisten itsestään sel
vyyksinä pitämät asiat ovat vaati
neet sitkeää, perusteellista työtä. 
Myös se miten varhain sosialide
mokraattiset naiset olivat liikkeel
lä vaikkapa lasten päivähoidon, 
kesäsiirtoloiden, ensikotien, las
tenneuvoloiden, äitiysavustusten, 
vanhustyön tai kuluttajatoimin- 
nan alueilla on merkillepantavaa. 
Samoin kuin urheiluliikkeessä, 
sosialidemokraattisessa naisliik
keessä on tehty suuri määrä näky
mätöntä mutta yhteiskunnallisesti 
tärkeää työtä esimerkiksi kotita- 
lousvalistuksen alueella.

Lähteenmäen tulkinnan mu
kaan sosialidemokraattinen nais
liike on koko satavuotisen histori
ansa ajan ollut ennen kaikkea puo
lueensa sosiaalinen omatuntoja 
arjen tarpeiden tulkki, tasa-arvoi- 
sen hyvinvointiyhteiskunnan tär
keä perusteiden luoja. 1900-lukua 
voi syystä kutsua tasa-arvon, 
naisasian ja sosialidemokratian 
vuosisadaksi.

Marja Rantala
Vantaa
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K O M M U N I S M I N  

M U S T A  K I R J A

Mayme Sevander: Vaeltajat 
Siirtolaisuusinstituutti, Ibrku 
2000.249 s.

Kalle Ranta: Arpi korvassa ja 
sydämessä. Muistelmia ja 
mietelmiä myrskyisän vuosi
satamme historian pyörteissä 
tuhlatusta elämästä. WSOY, 
Juva 2000.455 s.

Stephane Courtois et ai: 
Kommunismin musta kirja. 
Rikokset terrori, sorto. 
WSOY, Juva 2000.863 s.

Karjalan kuumeesta 
kommunismin mustaan 
surmaan

Kommunismin mustan kiijan 
mukaan kommunistisen ideologi
an nimissä tehtyjen rikosten uh
reina kuoli viime vuosisadalla noin 
100 miljoonaa ihmistä. Tästä joh
tuvia inhimillisiä kärsimyksiä on 
hyvin vaikea käsittää. Maailman
laajuisen ja ”lyhyen 1900-luvun” 
pituisen tilinpäätöksen ohessa on 
siksi mielekästä lukea yksittäisten 
ihmisten kohtaloista kommunis
missa.

Vaikka Kommunismin mus
tassa kitjassa puhutaan Suomesta 
hyvin vähän, Neuvosto-Venäjän 
kansallisuuksien mereen hukku
neiden suomalaisten kohtalot oli
vat usein kovia. Eila Lahti-Arguti- 
na on koonnut tähän mennessä

kattavimman luettelon uhreista 
otsikolla "Olimme joukko vieras 
vaan: venäjänsuomalaiset vai- 
nouhrit Neuvostoliitossa 1930-lu- 
vun alusta 1950-luvun alkuun” 
(Siirtolaisinstituutti 2001).

Karjalaan siirtyneiden suoma
laisten joukossa Kalle Ranta 
(1919 -2001)jaMayme Sevander 
(s. 1923) ovat selviytyjiä. Luotu
aan hankaluuksista huolimatta 
menestyksekkäät työurat Neu
vostoliitossa molemmat emigroi
tuivat jälleen, Sevander Yhdysval
toihin venäjää opettamaan ja Ran
ta Suomeen eläkepäiviä viettä
mään. Rannan värikkäät ja sujuvat 
muistelmat kertovat kulttuurielä
mästä, journalismista ja ystä- 
vyyspolitiikasta sekä siitä, miten 
neuvostojärjestelmän sisällä oli 
mahdollista menestyä. Sevanderin 
uuttera tutkimustyö selvittää laa

jemmin amerikansuomalaisuuden, 
radikalismin ja Karjalan tuhoisaa 
kolmiyhteyttä.

"Karjalan kuume” tempaisi 
1930-luvun alussa noin 6000 ame- 
rikan-ja kanadansuomalaista toi
vioretkelle Karjalan sosialismiara- 
kentamaan. Syyt lähtöön olivat 
ideologisia: huolimatta lamasta 
vain 30 % siirtolaisista oli lähtö- 
hetkellä työttömänä. Sevanderin 
isä Oscar Corgan oli johtanut New 
Yorkissa Karjalan tekninen apu - 
järjestöä, joka värväsi etenkin am
mattitaitoisia työläisiä matkaan. 
Heistä kuudesosa menehtyi Kar
jalassa vainon vuosina. Oscar Cor
gan sai luodin niskaansa muiden 
mukana. Vaino tuntuu erityisen 
epäoikeudenmukaiselta, koska 
monet siirtolaisista olivat ylittä
neet valtameren jo toiseen ker
taan, myyneet omaisuutensajara-
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Henkilökansio Karjalan entisestäpuoluearkistosta. Eila Lahti- 
Argutinan teoksen liitteenä.

kertoneet vilpittömästi uutta uto
piaa punaisessa Karjalassa.

M eym e Sevander kirjoittaa 
Karjalaan siirtyneen kansansa his
toriasta jo neljättä teostaan. Ensim
mäinen suomeksi ilmestynyt Vael
tajat sijoittuu muistelmien ja tutki
muksen välimaastoon. Sen tavoit
teena on ollut selvittää kaikkien 
Karjalaan siirtyneiden amerikan
suomalaisten kohtalo. Inhimilliset 
tragediat heräävät kirjassa todista
maan vuosikymmenten vaikenemi
sen ja häpeän taakkaa. Karjalasta 
takaisin Amerikkaan palanneita pi
dettiin radikaalipiireissä N euvos

toliiton pettureina -  Karjalaan jää
neltä puolestaan kansanvihollisina 
ja Suomen ohranan agentteina.

Sevanderin om a elämäkerta 
kulkee suomalaiskollektiivin ker
tomusten rinnalla. Varsinkin lap- 
suudenm uistelmat 1930-luvun  
Karjalasta ovat kiehtovaa luetta
vaa. Elintason romahdusta kuvaa
vat hyvin asum isolot: vuonna 
1983 Sevandereillajuhlittiin, kos
ka uusi asunto vastasi vihdoinkin 
mukavuuksiltaan Amerikkaan jää
nyttä. Silti amerikansuomalaiset 
ammattilaiset olivat Karjalassa 
etuoikeutettu ryhmä paikallisiin ja

Suomen rajaloikkareihin verrattu
na. Sevanderin mukaan siirtolais
ten ponnistuksilla oli vaikutusta 
Karjalan talouden ja kulttuurin ku
koistukseen ennen vainon vuosia: 
"Jos sosialismin toteutuminen olisi 
riippunut näistä suomalaisista siir
tolaisista, sosialismi olisi toteutu
nut ja onnistunut.” Pelko alkoi var
jostaa elämää vuodesta 1935 alka
en. Kirjan loppuun on koottu luet
telot amerikansuomalaisista stali
nismin uhreista sekä työarmeijassa 
ja sodassa menehtyneistä.

Yksityiskohtaisuus on Sevan
derin Vaeltajien ansio, mutta ulko
puoliselle lukijalle nimien ja kohta
loiden rönsyily on välillä uuvutta
vaa. Kirjoittaja viittaa usein alan 
tutkimuskirjallisuuteen mutta huo
mauttaa, ettei hän ole historiantut
kija. Kiijan aihe on siksi kiinnosta
va, että tekstin hiomattomuuden 
antaa mielellään anteeksi. Sen si
jaan on vaikea ymmärtää, miksi sen 
sekaan on sulkeisiin jätetty kirjan 
toimittajan asiattomia huomautuk
sia.

Kieroon kasvanut sosialismi

Kalle Ranta oli jäänyt orvoksi 
jo  Kanadassa, josta hän siirtyi sit
temmin teloitetun setänsä matkas
sa Karjalaan. Kansanvihollisen lei
masta, sielunsa arvesta huolimatta 
Ranta pääsi opiskelemaan pedago
giseen korkeakouluun. Sota passit
ti miehen Kuusisen kansanarmei
jaan upseeriksi, jatkosota sekä 
viihdytys- että Tuure Leheninjoh- 
tamiin suomalaisiin propaganda- 
joukkoihin. Tulevaisuuden kannal
ta tärkeintä oli NKP:n jäsenyys, 
jota ilman ei neuvostomaan ”ruos
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teisessa valesosialistisessa uraput
kessa” edetty.

Välirauhan solmimisen jälkeen 
Ranta lähetettiin Suomeen Itäme
ren sukellusveneprikaatin tulkiksi. 
Komennus jatkui Porkkalan vuok
ra-alueella vuoteen 1949, jolloin 
lupaava upseerin ura katkaistiin 
kansallisuuspoliittisista syistä. 
Suomesta Rantaan tarttui j äijestel- 
mäkriittisyyden siemen, joka na
kersi "kieroon kasvanutta sosialis
tista maailmankuvaa”. Kuvaukset 
sodanjälkeisestä Suomesta ovat 
kiinnostavia mutta jollain tavalla 
kivuttoman ystävyyspolitiikan 
sävyttämiä. Suomenkielinen tulkki 
ei edes valvontakomission palve
luksessa saanut osakseen venäläi
siin kohdistunutta korrektia katke
ruutta. Sotakorvaukset Ranta tul
kitsee pitkällä tähtäimellä suoma
laisen hyvinvoinnin rakentamisek
si.

Kalle Ranta palasi pariksi vuo
deksi Suomeen TASSin kirjeen
vaihtajaksi 1965, mutta varsinai
sen elämäntyönsä hän teki Petros
koissa suomentajana, lehtimiehenä 
ja Karjalan television palvelukses
sa. Ystävyyspolitiikan vaaliminen 
Suomeen päin ja aikanaan elämän
uraksi kaavailtu kulttuuriharrastus 
kasvoivat korkoa kirjallisuuslehti 
Punalipussa, vuodesta 1982 lähti
en päätoimittajana. Glasnostin ja 
S talin-kriitti sy y den aallossa jul
kaistu Inkeri-numero herätti inke
riläisten kansallistunteen ja sai 
Suomessakin ansaittua huomiota.

Ranta uskoi vielä Gorbatsho
viin ja tämän mahdollisuuksiin uu
distaa kieroon kasvanutta sosialis
mia. Järjestelmästä hyötyvä puo
lue-eliitti, jota Ranta kautta kirjan 
arkarasti suomii, ei ollut valmis

uudistuksiin. Suomalaistuneen 
Rannan johtopäätös sosialistisesta 
kokeilusta on tyly: Venäjä olisi il
man lokakuun vallankumousta ny
kyään kehittynyt hyvinvointival
tio.

Musta kommunismi

Traagiset elämänkohtalot saa
vat tilaa myös Kommunismin 
mustassa kirjassa mutta vain ter
rorin ja rikosten todisteina aina 
puuduttavuuteen asti. Ranskalais- 
itaeurooppalaisen tutkijaryhmän 
kohuttu tutkimus arvioi kommu
nismia lähtökohtanaan inhimilliset 
uhrit, joita perusteltiin utopian to
teuttamisella. Näkökulma on ka
pea mutta kieltämättä tehokas. 
Tässä on tulos, vaikka kommunis
tien pyrkimykset olisivat olleet 
kuinka yleviä. Kommunismin se
littämiseen ilmiönä Musta kirja ei 
paljon eväitä anna.

Tekijät mainitsevat tutkimuk
sensa väkivaltaisen viime vuosisa
dan välitilinpäätökseksi. Pyrki
mys kaikkien kommunistimaiden 
mahduttamiseen yksiin kansiin 
tuo osuuksiin väistämättä epäta
saisuutta. Mustan kirjan Neuvos
toliittoa koskeva osuus on hyvin 
dokumentoitua perustutkimusta, 
jossa todistetaan terrorin metodin 
isäksi Lenin. Tämä ei ole uusi tut
kimustulos, mutta sitä ei liene ai
kaisemmin yhtä vakuuttavasti esi
tetty suomeksi. Yhä sosialismia li
puttavien maiden kohdalla tutkijat 
ovat joutuneet tyytymään toisen 
käden lähteisiin ja emigranttien 
kertomuksiin, mitä ei vielä kannat
taisi kutsua tutkimukseksi - jo 
senkin takia, että Neuvostoliiton

tapauksessa kommunismin tuhot 
ovat osoittautuneet pakolaisten ai
kanaan kertomaa pahemmiksi.

Musta kirja on eri kielillä il
mestyttyään herättänyt paljon 
keskustelua ja kysymyksiä. Suo
messa ovat älähtäneet ne, jotka 
kommunismin nimissä yhä tekevät 
politiikkaa, tutkijat ja journalistit, 
jotka ovat arvioineet teoksen tul
kintojen kestävyyttä, sekä joka- 
miehet (niin, lähinnä miehet), jotka 
ovat pohtineet yksittäisten rivi
kommunistien syyllisyyden tema
tiikkaa. Kirjan voimakkaasti kan
taa ottavien esipuheiden takia kes
kustelu on levinnyt alueille, joita 
kirjassa ei ensinkään tutkita. Fasis
min ja kommunismin rinnastami
nen olisi mielekkäämpää, jos kir
jassa olisi luku Saksasta, maasta, 
jossa vallankumouksen piti marxi
laisen luokkateorian mukaan puh
jeta.

Puhuttelevinta Mustassa kir
jassa on se, miten vähän kommu- 
nistidiktatuurit kautta viime vuo
sisadan ovat kunnioittaneet ihmis
henkeä. Rationaalisuuteen, tietee
seen ja suunnitteluun vetoamalla 
saatiin aikaan mittaamatonta tu
hoa. Terroria käytettiin tietoisesti 
omaa kansaa, jopa puoluejäseniä 
vastaan. Kirja syyllistää kommu
nistisen ideologian ja puolueet sen 
toteuttajina käytännössä. Tekijöi
den suuri sanoma lukijoille lienee, 
että vallankumoukselliset ja no
peat muutokset yhteiskuntajärjes
telmissä johtavat yksipuoluedik- 
tatuuriin. Mutta millaiseksi muo
toutuu se länsimainen demokratia, 
jolle ei enää ole vaihtoehtoa?

Joni Krekola
Helsinki
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Seppo Rustanius: Syytteitä 
utopistille. Edvard Gylling ja 
punainen Karjala 1920 -1935. 
Dokumenttielokuva, esitetty 
TV 2:ssa 7.3.2001.54 min. Oh
jaus: Seppo Rustanius. Tuotta
ja: Jouko Aaltonen, Illume Oy.

Gyllingin Karjala

Dokumenttielokuva alkaa ku
vauksella tyhjästä oikeussalista, 
jossa näkymättömän "tuomarin” 
ääni luettelee syytöksiä Edvard 
Gyllingiä vastaan. Tuomioistuin- 
kohtaus toistuu pariinkin kertaan, 
rikoksia luetellaan lisääjä lopulta 
tuomioistuin tuo julki päätöksen
sä: Gylling tuomitaan kuolemaan 
vastavallankumouksellisen organi
saation perustamisesta ja  vakoi
lusta ulkomaisen tiedustelupalve

lun hyväksi.
"Kehyskertomuksen” välillä 

käydään läpi G yllingin elämää

Punainen Karjala vuodelta 
1931. Lenin-museon kokoel
mat.

harvinaisten filminpätkien ja tuo
reiden haastattelujen muodossa. 
"Interveivatuf ’ päähenkilön tunte
neet ihmiset ja hänen lapsensa oli
vat tietenkin 1920 -1930-luvulla  
hyvin nuoria, jopa keskenkasvui
sia

Porvarillisesta, mutta vähäva
raisesta kodista lähtenyt Edvard 
G ylling (18 8 1 -1 9 3 8 ) kiinnostui 
torpparilaitoksesta opiskeluaika
naan ja nousi sen tutkijana väitös- 
kiijatasolle. Sosiaalidemokraattina 
hän asettui 1918 punaisten puolel
le ja päätyi punaisen Suomen kan
sanvaltuuskunnan ministeriksi. 
Osapuolen häviön jälkeen Gylling 
siirtyi Tukholmaan haaveenaan  
pohjoismaiden muodostama sosia
listinen tasavalta. Seuraava etappi 
oli rajantakainen Karjala. Perhe jäi 
Suomeen. Karjalaan vaimo lapsi
neen pääsi vasta 1931. Gyllingistä 
tuli M oskovassa 1918 perustetun 

SKP:n jäsen.
Edvard Aleksandrovits G yl

ling oli yhteydessä Leniniin, joka

X P U N Ä f N E N

AfOi NMOT. TM »« jc K Am n l«Mi

imi

la mi il
un

piti häntä ja hänen ajatuksiaan ar
vossa. Lenin hyväksyi Karjalan 
autonom isen tasavallan periaat
teen. G ylling halusi aikaansaada 
kulttuurisesti ja taloudellisesti 
vahvan sosialistisen yhteiskun

nan.
Vuonna 1920 perustettu Kar

jalan työkansan kommuuni sai laa
jan itsehallinnon. Kaijala oli jaettu 
hallinnollisesti kahtia: kommuunin 
tehtävä oli yhdistää osat. Karjalan 
autonominen neuvostotasavalta 
perustettiin 1923, ja  sen hallitus 
toimi aluksi lähes neljä kuukautta 
junanvaunussa!

Suomenkielinen kulttuurielä
mä kukoisti: ryhdyttiin julkaise
maan Punainen KaijalajaRintama 
-lehtiä, perustettiin kustannusliike 
Kiijajakujailijaliitto. Suomenkie
linen teatteri sekä sinfonia-ja tans
siorkesteri ryhtyivät toimimaan. 
Osallistuminen kulttuuritalon ja  
klubien tilaisuuksiin oli vilkasta.

Karjalaan oli hävityn kansa
laissodan jälkeen tullut Suomesta

Neuvostojen lesavallj on se etsitty ja lopulta !o> 

det ly  pofcHlinen muoto, [onka pulleissa proletariaatin 

taloudellinen s apautumtnen. sosubsmui täydellinen tö il

l e  on päätettävä f State.)

g  Kallis Im . Gylling

Hedelmällisen ja tulssrikkua 
työn tnarkklplltfnl *

Kj A s  t n .  t d » .  Gylling

lkm

Toi. CyHlBHfl tflyttted 
50 vuotta

SY Y T I ELTA U T 0 PIST II.Lt
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Karjalan alueellinen puolue
konferenssi v. 1934. 
Lenin-museon kokoelmat.

paljon vasemmistolaisia. Lisävä- 
keä Petroskoihin ja Kontupohjaan 
värvättiin myös "Karjala-kuu
meen” valtaan joutuneista USA:n 
ja Kanadan suomalaisista emigran
teista.

Gylling halusi jakaa paikallisil
le ihmisille enemmän valtaa. 
Osuuskunnallisen sosialismin 
muotoa lujitettiin ja perustettiin 
metsäkombinaatti Karelles, jonka 
"punkteilla” monet työläiset ra
kensivat sosialismia. Optimismi 
oli väestön keskuudessa suuri. 
Eräskin haastateltava sanoo näyt
täneen siltä, että "kyllä sinne kom
munismiin tullaan!”

1930-luvun alussa ruvettiin 
vankityövoimin rakentamaan Vie
nanmeren ja Itämeren yhdistävää 
ns. Stalinin kanavaa, joka valmis
tui 1933. Sosialismin suursaavus 
vaati kymmeniä tuhansia ihmis
henkiä.

1930-luvun alun jälkeen tun
nelma Karjalassa alkoi latistua. 
Gyllingiä ruvettiin syyttämään na
tionalismista: hän kuulemma suosi 
suomalaisia enemmän kuin muita. 
Gylling oh lähtenyt "nationalisti
selle sovinismin hehe”. 1933 Kar
jala menetti taloudellisen autono
miansa, pian myös kulttuuriauto
nomian. Menestyvä Karelles valti
ollistettiin, ja iskurit tulivat valvo
maan metsäpunktien työntekoa.

Edvard Gylling siirrettiin 1935 
Moskovaan Maailmantalouden ja 
-politiikan instituuttiin. Hänet

tuomittiin oikeudenkäynnissä 
kuolemaan ja ammuttiin 1938. Ed
vard Gylhng, periaatteellinen työ
väenluokan mies, rehabilitoitiin 
Neuvostoliitossa 1955.

Syytteitä utopistille on paitsi 
henkilökuva Edvard Gyllingistä 
myös kuvaus päähenkilön ja mo
nen aikalaisen jakamasta idealis
mista. Oikeudenkäynnin syytök
set ovat vastakohtana henkilö
haastatteluille, joissa ei poikki
puolista sanaa mainita. Gylhng on 
häntä muistelevien mielissä mies, 
joka ei matkoillaan kansan pariin 
paljoa syönyt eikä nukkunut, vaan 
puhui ja kyseli.

Elokuvaa Edvard Gyllingistä 
ei ole ennen tehty. 25 vuotta sitten 
ilmestyi Arvo Ylärakkolan teos 
Edvard Gylhng, Itä-Kaijalan suo
malainen rakentaja. Muitakin tut
kimuksia on ilmestynyt ja semi
naareja pidetty. Aihe on edelleen
kin tutkimuksen arvoinen, ja tämä 
dokumentti antaa sille hsäpotkua.

Leena Suvanto
Helsinki
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Asko Alanen, Samson, Jouko 
Ruokosenmäki: Vapauden tu
likaste. Kansalaissodan Val
koinen Korkeajännitys. 
Taistoon työkansan puolesta! 
Kansalaissodan Punainen 
Korkeajännitys. Egmont kus
tannus, Tampere 2000.64 s.

Kansalaissota Korkka- 
reina

Veljeni Jorman opiskelija- 
asunnon kirjahyllyssä oli noin 25 
vuotta sitten lukematon määrä kir
joja. mutta vieraat tarttuivat 
useimmin nidokseen, jossa oh use
ampia “kuin miljoona volttia iske

viä” Korkeajännitys-lehtiä, ajan 

puhekielen mukaan tuttavallisesti 
Korkkareita. Nyt kansalaissota on 
päässyt Korkkareiden kansien vä
liin. Suomen historian populari
sointi on pahasti jälkijunassa seu
raamassa brittien esimerkkiä, kun 
sarjakuvalehtien ja -kirjasten ai
heiksi otetaan maamme historialli
sia sotatapahtumia. Korkeajänni
tys on tuonut aiem min brittiläis
ten tekemän talvisotaa kuvaavan 
julkaisun, mutta nyt tekijöinä  
ovat suomalaiset piirtäjät ja käsi
kirjoittajat.

Tämä Korkeajännityksen  
kaksoi sj ulkaisu, joka on saatavis
sa myös samassa niteessä, kuvaa 
ja  samalla tuottaa mielenkiintoi
sella tavalla perustulkintaa Suo
m en kansalaissodasta vuonna  
1918. Tekijät ovat paneutuneet 
kohtuullisen hyvin aikoinaan ar
kaan ja vieläkin tunteita pintaan 
nostavaan aiheeseen. Käsittely on 
korostetun tasapuolista. "Vapau
den tulikaste” kuvaa sotaa val
koisten näkökulmasta ja "Tais
toon työkansan puolesta!” on rin-

nakkaiskertomus, joka kertoo pu
naisten sodankäynnistä.

Tasapuolisuus näkyy juonen  
kehittelyssä siten, että tarinoiden 
urheat ja sym paattiset sankarit 
ovat sosiaalisen taustansa vuoksi 
valkoisten ja punaisten puolelle 
ajautuneet lapsuuden ystävät. 
Sankareiden rinnalle on sijoitettu 
klassisen korkkaritradition mukai
sesti sekä valkoisten että punais
ten joukkoon yksi julma sotahul- 
lu. Perinteiseen tapaan julmurit 
kuolevat ja  sankarit taistelevat 
läpi sodan. Taistelujen mäiskettä - 
siis tykistötulta, kuularuiskujen 
papatusta, luotien osum ia, lähi- 
taisteluita ja ruumiita -  on riittä
västi. Panssarivaunun, lentoko
neen ja panssariauton mahdutta
minen juoneen kertoo korkeajän- 
nityssarjojen sotateknologiaan  
kohdistuvasta kiinnostuksesta ja  
ihailusta.

Juonien limittäisyys on tasa
puolisuuden näkökulmasta perus
teltua. Se vie kuitenkin osan kor
keaksi tarkoitetusta jännitykses
tä. Saman taistelun katselu m o

« A A T tH JO N eeu .*  L A t*C *«T  NAte*AARTilA>5ET A \JO O O $V  
AT f X X N  W *E*S*STA «JUMEISTA WA^TARtNTAPE5AKKEoV A 
PARHAAT AMPUJAT TjLfTTHiUT TAFRftMSTl AVC06.N lACMTES 
SA ArtcERASTl KVAARftTA H EOAN TAKANAAN kE<*oj?»T(TRi 
O U  TArNN MfctPAN TALLINNAKAAN

-70-



TYÖVÄENTUTKIMUS 2001

jm9» •*•*> i e — 1 1 ■'
ASEMALLA TAPÖTAYTEEN AHDETTU JUNA VEI PUNAKAARTICAI5W PAKOON

Kuolema astuu junaan 
Kansalaissodan Punaisessa 
Korkeajännityksessä.

lempien puolien kiväärien tähtäi
mien kautta korostaa mielenkiin
toisella tavalla historian monitul- 
kinnallisuutta. Samojen tapahtu
mien kertaaminen eri kuvakulmis- 
tajajoskus jopa samoilla kuvilla 
vie jännitettä ja yllätyksellisyyttä 
juonesta. Esimerkiksi sankareiden 
kannalta onnellinen loppu on toi
sella lukemalla menettänyt dra
maattisen tehonsa.

Esityksen historiakuva on 
mielenkiintoinen. Albumien yleis- 
otsikossa on sana kansalaissota. 
Näin Jaakko Paavolaisen ja Hannu 
Soikkasen suosima termi vahvis
taa asemiaan myös tulevaisuutta 
silmälläpitäen. Tekstissä vilahte- 
levat myös muut nimitykset, mut
ta pääotsikko on tärkein. Molem
mat sarjakuva-albumit kuvaavat

Tampereen rintaman taisteluita. 
Näin ollen venäläinen pääkallopri- 
kaati on ohimennen mukana, mut
ta saksalaiset eivät lainkaan.

Teokset korostavat kansalais
sotaa suomalaisten yhteiskunta
luokkien välisenä väkivaltaisena 
yhteenottona, joka lähti liikkeelle 
Venäjän tapahtumista. Punainen 
sankari on pientilallisen poika ja 
valkoinen sankari sahatirehtöörin 
poika, joten kansalaissodan luok- 
kaluonne korostuu jo automaatti
sesti heidän kauttaan. Tämä yh- 
teiskuntahistoriallinen tulkinta on 
siis kestänyt vuoteen 2000.

Albumit ovat poikkeukselli
sia, koska molemmissa on sekä 
kirjoitettu johdanto että tiivistel
mä punaisen/valkoisen kansalais
sodan tärkeimmistä päivämääristä

ja tapahtumista. Tämä selittelyjä 
kansansivistys on perinteisille 
Korkeajännityksille täysin vieras
ta. Niissä historian realiteeteista ei 
piitattu, jos ne haittasivat juonen 
kehittelyä. Nämä Korkkarit tun
tuvat tasapuolisuudessaan, asial
lisuudessaan ja realistisuudessaan 
hyvin suomalaisilta. Ja se on teki
jöille luettava ansioksi.

Tapio Bergholm
Järvenpää
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Claes Andersson: Kaksitoista 
vuotta politiikassa -  katkel
mia, muistikuvia, unia. Suom. 
Leena Vallisaari. WSOY Juva 
2000.179 s.

Kalevi Sorsa: Ihmisiä ilmiöitä. 
Otava, Keuruu 2000.281 s.

Kaksi taitavaa kirjoitta
jaa ja erilaista vasem
mistolaista muistelee

Claes Andersson ja Kalevi 
Sorsa ovat tärkeitä jakiinnostavia 
henkilöitä sekä molemmat hyviä 
kirjoittajia, Andersson kirjailijaja 
Sorsa ainakin lähellä sitä. Näin hei
dän kirjansa ovat, kuten odottaa 
sopii, elävästi kirjoitettuja ja mie
lenkiintoisia. Kummatkin lähtevät 
liikkeelle uusin pyrkimyksin. Sor
sa tekee tapahtuma-analyysin val- 
tiomiesmuistelmien osien välillä, 
Andersson on taas lähtenyt tietoi
sesti tekemään toisenlaisia muis
telmia tyrmäten kovin sanoin 
useimmat, "tavalliset”, toki toi
sessa yhteydessä mainiten hyviä
kin.

Itse innokkaana muistelmien 
sekä lukijana että niitä lähdemate
riaalina käyttävänä ymmärrän An
derssonin kovaa tuomiota. Mo
nethan alkavat muistelmissaan 
kirjoittaa historiaa ja väittävät, 
että se on totuus ohi oman koke
muksen. Muistelmista parhaat 
ovat niitä aitoja kertomuksia siitä, 
miten he ovat silloin kokeneet asi
at ja ihmiset. Mielestäni avoin 
subjektiivisuus on paikallaan. On 
vielä ymmärrettävää, että väliin 
tulevat tapahtumat muuttavat nii
tä, mutta sekin on mielenkiintois
ta. Toki on sellaisiakin, joihin An
derssonin arvostelu puree, joissa 
"imelin viisauden laji” kukkii. An
derssonin kovassa arvostelussa 
vähän ihmetyttää, kun hän sanoo, 
että "valehdellaan niin pentelees- 
ti”. Silloin voi kysyä, että mistä 
hän sen tietää ja toisaalta epäilee, 
että hänellä on vanhakantainen kä

sitys "totuudesta”, joka on kirk
kaana jossakin. Kuitenkin An
derssonin ajatus "toisenlaisista 
muistelmista” on tervetullut ja 
kiehtovakin, tosin vähän elitisti
nen.

Itse Kuusankoskella kasva
neena sosialidemokraattisen työ
läiskodin poikana huomaan suh
tautuvat Anderssoniin aika en
nakkoluuloisesti. Takana on paitsi 
kasvupaikkakuntani yläluokan 
kieli, myös "inho” salonkibolshe- 
vikkeja kohtaan. Anderssonhan ei 
heitä muistuta tai muistuttaa vain 
etäisesti. Aina epäilee, vainohar
haisuuttako, että kommunismin 
ajatus etujoukosta on hiipinyt 
kaikkiin sosialidemokraateista va
semmalla oleviin?

Sorsan tekstiin sisältyy vain 
välähdyksittäin muistelmia. Se si
sältää esseitä uusista tapahtumis
ta, mm. kiintoisa analyysi Tarja 
Halosen valinnasta presidentiksi. 
Sorsa esiintyy ensi sijassa sosiali
demokraattina, jopa korostaen 
niin, että sitä voi pitää näkökent
tää rajoittavana. Toki se on hyvin 
luonnollinen pitkäaikaisen pu
heenjohtajan tavaramerkki. Sorsan 
analyysi Halosen ja Ahon kannat
tajista on siinä määrin uuden ja 
vanhakantaisuuden vastakohtaa 
korostava, että se on pikemminkin 
Sorsan kokemus kuin analyysi 
asiaan vaikuttaneista tekijöistä. 
Itse näkisin asian niin, että televi
siokeskusteluissa Halonen hallitsi 
asiat paremmin. Tällöin niin Sor
salle kuin paikoin Anderssonille
kin heittäisin tuon vennamolaisen 
sloganin, "kyllä kansa tietää”. Sor
san analyysista etsii ja löytääkin 
esivaalipettymystä, kun väljä
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Lauri Ihalainen ja  Kalevi Sorsa Sosialidemokraattisen Nuorison Keskusliiton 70-vuotisjuhlissa 
vuonna 1976. Työväen keskusmuseon kokoelmat.

osallistumisoikeus, politiikan vas
tainen vahva aalto Neuvostoliiton 
romahdettua ja "kekkoslaisuus” 
tekivät sen, että osin puolueen jä
senet ja nimenomaan muut torjui
vat Sorsan. Kekkosvastaisuus eli 
piilossa, mutta sitkeästi, yöpak
kaset ja noottikriisi eivät monilta 
unohtuneet, vaikka ulkonaisesti 
ne olivat poliittisia selviytymisiä 
ja voittoja. Yhteistyöstä Kekko
sen kanssa tarttui Sorsan liepee
seen jotain, joka käänsi suunnan 
Koivistoon, ja vielä senkinjälkeen 
häneen jäi tätä leimaa.

Anderssonin "muistelmissa” 
on kaksi kiinnostavaa ulottuvuut
ta. Toinen on Vasemmistoliiton 
vieminen samaan sateenkaarihalli- 
tukseen kokoomuksen kanssa ja 
sen puolesta kamppailu huolimat
ta siitä, että Anderssonin omalta
kin osalta tätä ratkaisua edelsi

tyypillinen oppositioretoriikan 
kausi. Hänen silloinen puheensa 
voisi sellaisenaan olla nykyhalli
tuksen opposition käyttämää. 
Tästä syntyy politiikkaan jänni
tys ja uskottavuusongelma. Osa 
kannattajista näet ottaa retoriikan 
hyvin tosissaan, kun taas päätoi
miselle poliitikolle päämäärät ja 
keinot ovat selvemmin erossa. 
Toinen Anderssonin kirjan juonne 
on hyvin epätavallinen erittely 
politiikasta yleisimmällä tasolla. 
Siinä erittelyssä psykiatrin koulu
tus antaa osan välineistä. On jän
nittävää lukea julkisuudesta ja val
lasta sinänsä kiehtovina. Anders
sonin politiikan sairaskertomus 
on hätkähdyttävä. Voiko osaseli
tys piillä siinä, että Andersson tai
teilijana on herkempi kuin monet 
muut poliitikot. Tosin varmasti on 
oikea oivallus siitä, että poliitik

kojen imagoon kuuluu olla vahva 
ja terve, kansa odottaa johtajilta 
vahvuutta myös tässä mielessä. 
Kekkonen antoi kovan poliitikon 
mallia, piti olla nopeaälyinen, te
rävästi sivaltava ja käsityksensä 
läpi runnova niin, ettei ollut vas- 
taansanomisen paikkaa.

Sorsan esseet ovat hyvin toi
senlaisia kuin Anderssonin itsensä 
paljastaminen ja muiden analy
sointi. Ilmaus voi herättää kieltei
sen mielikuvan, mutta se on mie
lestäni myönteinen. Sorsa edustaa 
politiikan pitkää perinnettä, jossa 
valtiomies näkee kauemmaksi, ja 
sitä hän tekee. Sorsan esseet ovat 
kahdessa kohdin erityisen antoi
sia: Toinen on sosialidemokratian 
erittely, siinä Sorsa on vahvoilla. 
Uuttaja perusteltua on mm. kun- 
nianpalautus vvrightiläisyydelle. 
Toinen hyvin kiinnostava puoli on
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vanhuuden kokemusten erittelyjä 
siinä tuo omaan sukupolveen si
toutuminen aina "vääryyttä” -ma
rinaan asti. Siellä, missä on nuoria 
lähellä, saa kyllä äkkiä vastaansa 
ahneussyytökset.

Sorsan niin persoonassa kuin 
poliittisessa toiminnassa on jännit
tävää kaksijakoisuutta. Juuri se voi 
olla menestyvän poliitikon salai
suus. Hän on joviaali, taiteellinen 
ja nimenomaan aatteellinen. Mutta 
tämän vastapainoksi politiikka on 
hänelle mahdollisuuksien taidetta, 
sosialidemokratialle tyypillistä 
mahdollisen korottamista, mutta 
samalla myös toivottavan esillä pi
tämistä. Mutta toisaalta, kun hä
net 1960-luvun lopulla nostettiin 
politiikan kovimpaan keskiöön, lä
helle Suomen historian tunnetuinta 
"machiavellistia”, Urho Kekkosta, 
niin hän menestyi tässä yhteis
työssä, sen vallankäytön menetel
mät yllättävän äkkiä oppineena. 
Sorsan valtiomiestaitoon kuului 
puolueen ja maankin kannalta vai
keiden asioiden läpiajo, puolueen 
vasemmiston ja oikeiston nujerta
minen, poikkeuslain läpiajaminen, 
Kekkosen pyytäminen vuonna 
1975 presidenttiehdokkaaksi ja 
uudenlainen suhtautuminen yri
tystoimintaan vuosikymmenen lo
pulla. Kaikki nämä toimenpiteet 
vaikuttivat siihen, että suomalai
nen yhteiskunta selvisi ilman krii
siä, ja ne olivat puolueen ja maan
kin edun kannalta tärkeitä. Mutta 
niihin sisältyi vahva poliittinen 
tarkoituksenmukaisuus ja siihen 
liittyvä kova poliittinen retoriikka 
ja vastustajien leimaaminen, esi
merkiksi poikkeuslain yhteydessä 
vaalien vaatijat äärioikeistoksi.

Molemmat, niin Sorsa aikoi
naan kuin sitten Anderssonkin 
myöhemmin, joutuivat ajamaan 
muutosta ja saivat vastaansa pe
rinteiset, fundamentalistit, Sorsa 
jopa kahdelta puolen. Andersson 
vei Vasemmistoliiton puheenjoh
tajana puolueensa yhteistyöhön 
kokoomuksen kanssa ja sai 
niskaansa sosialidemokraateille 
niin tyypilliset "petos” -syyt
teet. Sorsa taas muutti puolueen 
suhtautumista yritystoimintaan 
1970-luvun loppupuolellapa ns. 
Korpilampi-henki antoi Suomen 
taloudelle muusta Euroopasta 
poikkeavaa vauhtia. Vaikea tasa
painoilu neuvostokaupan ja län
nen mahdollisuuksien välillä an
toi eväät hyvinvointivaltion ra
kentamiseen.

Molemmissa kirjoissa oli ni
menomaan yksi kohta, jossa är
ryin. Niissä harvoissa kohdissa 
kummatkin käyttäytyivät kuten 
tyypilliset poliitikot. Yritetään 
pikkuepärehellisyydellä suutut
taa lukijaa, minua. Sorsa, vaikka 
puhuu toisaalta Ahtisaaren eh
dokkaaksi tulon kansanliikemai- 
suudesta, mainitsee vain pro
senttiluvut esivaalijakautumisen 
osalta eikä absoluuttisia, jotka 
olivat todella pieniä verrattuna 
Ahtisaaren ja Sorsan silloisiin lu
kuihin. Anderssonin osalta se 
taas koskee neuvostomyöntei- 
syyden esittämistä 1960-luvulta 
alkaen idealismina. Kun maalla 
oli 1000 km yhteistä rajaa maail
man silloin vahvimman sotilaalli
sen ja herkästi reagoivan suurval
lan kanssa, ja kun tämän nuorison 
ihailun kohteena oli niinkin läpi
näkyvä machiavellisti kuin Urho

Kekkonen, niin odotin Andersso
nilta edes viittausta siihen, miten 
laskelmointi vallan ja etujen saa
vuttamisesta liittyi tähän idealis
miin. Sehän on selvää, ettei sitä 
silloin sanottu, ihminen yleensä 
kirkastaa motiivejaan.

Erityisesti Anderssonin mut
ta myös Sorsan kirja on lukuelä- 
mys. Molemmista saa sekä tietoja 
että aitoja välähdyksiä siitä, miten 
asianomaiset ovat kokeneet, ne 
ovat siis myös muistelmia par
haimmillaan. Näin kaikki hyvän ja 
kiinnostavan kirjan ainekset ovat 
koossa. Sorsassa hiukan vierastin 
sosialidemokraattista tosikkomai
suutta ja Anderssonin osalta vai
nusin elitistisyyttä. Mietin, mistä 
tämä johtui. Se saattaa olla sitä, 
että eräitä yhteiskuntaan liittyviä 
ihanteita lukuun ottamatta tämän 
kirjoittajalla ja Anderssonilla ei 
ole yhteistä, taustat ovat niin eri
laiset, ja tästä syntyy uumoilu 
Anderssonin elitismistä.

Kaksi suomalaisen yhteiskun
nan ja politiikan kehitykseen pal
jon vaikuttanutta henkilöä on 
kumpikin kirjoittanut merkittävän 
kirjan.

Hannu Soikkanen
Helsinki
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Pauli Kettunen: Kansallinen 
työ. Suomalaisen suoritusky
vyn vaalimisesta. Yliopistopai
no, Helsinki 2001.325 s.

Kansallinen ”me” ja 
vertaileva katse

Globalisoituminen on mitä 
ajankohtaisin aihe, joka suoras
taan hyppää silmille päivän lehteä 
lukiessa. Usein vaikuttaa siltä, 
että lähes kaikki mahdolliset asiat 
kytketään globalisaatioon, joka 
esitetään -  jälleen kerran -  tyystin 
uutena asiana. Teema on sinänsä 
erittäin merkittävä, mutta ongel
mana on historiaton ja melkoisen 
epäkriittinen julkinen keskustelu, 
josta huomattavaa osaa voi nimit
tää pinnalliseksi. Jos jotakin kai- 
paa, niin ilmiön sellaista syvällistä 
ja analyyttista pohdintaa, joka 
avaisi siihen uusia näkökulmia ja 
ulottuvuuksia. Aiheesta on toki 
kirjoitettu kansainvälisesti valta
vat määrät tieteellisiä tutkimuk
sia, ja suomeksikin on ilmestynyt 
muutamia avaintekstejä.

Pauli Kettusen teos on kauka
na pinnallisuudesta. Hän ei tyydy 
kansallisen ja globaalin suhteita 
analysoidessaan tavanomaisiin kä
sitteisiin tai ainakaan niiden totut
tuihin sisältöihin. Teokseen sisäl
tyy oivaltavaa käsitehistorialhsta 
pohdintaa monista sellaisista kate
gorioista, joita tieteellisissäkin 
teksteissä käytetään löysästi ja 
yksioikoisesti, otettakoon esimer
kiksi nationalismi, kansallinen, 
pohjoismaisuus, kansainvälinen, 
ylikansallinen, kansallinen kilpai
lukyky, yhteiskunta tai moderni. 
Kirjoittajan tyyliin kuuluu, että 
hän katsoo ajatteluamme ohjaavia 
käsitteitä monesta eri suunnasta, 
asettaa ne historiallisiin yhteyk
siinsä, erittelee niiden muuttuvia 
merkityksiä, puntaroi niiden keski
näisiä suhteita ja esittää niille uusia 
määritelmiä. Aluksi tuntuu, että 
yleensä annettuna otettu käsiteap
paraatista hajoaa Kettusen käsitte
lyssä pieniksi pirstaleiksi, mutta 
sitten alkaa laajaan empiiriseen ai
neistoon ja teoreettiseen kirjalli
suuteen perustuva käsitteellinen 
rakennustyö, jonka tuloksena on 
uusi, entistä ehompi työkalupakki.

Kettusen teosta lukiessa voi 
myös seurata, miten uudet tutki
muskysymykset hahmottuvat ja 
miten aiemmat teemat niveltyvät 
osaksi uutta projektia. Kettusen 
edellisten tutkimusten "suuret” 
avainkäsitteet, politiikka ja tieto, 
sisältyvät myös käsillä olevaan 
teokseen, mutta ne saavat jo uusia 
merkityksiä tutkimushankkeessa, 
jossa keskitytään kansainvälisyy
den muuttuviin merkityksiin työ
elämän suhteiden historiassa. Kir
joittaja kehittelee teoksen alkusi

vuilta lähtien kansallisten ja kan
sainvälisten tehtävänasetteluiden 
suhteita, ja esimerkiksi suojelus
kuntia käsittelevässä avausluvus- 
sa valotetaan uudella tavalla suo
malaisen kansanvallan luonnetta. 
Teoksen kolme viimeistä lukua, 
joissa pureudutaan koulutukseen 
kansainvälisen kilpailukyvyn nä
kökulmasta, kansainvälisen ver
tailun käytäntöihin ja kansallisen 
”me”-subjektin merkityksiin glo- 
balisoituvassa maailmassa, ovat 
selvimmin uuden projektin tuo
toksia. Jatkoa on vielä tulossa.

Jos lukijalla on kirjaa aloitta
essaan varma käsitys siitä, mitä 
esimerkiksi käsitteellä kansallinen 
tarkoitetaan, niin on todennäköis
tä, että se ainakin hoijuu ja luulen
pa, että se myös muuttuu. Olen
naista on se, että paikallinen, kan
sallinen, kansainvälinen ja globaali 
eivät Kettusen päättelyssä asetu 
hierarkkisiksi tasoiksi, joiden kos
ketuspinnat ovat ulkokohtaisia, 
vaan ne sisältyvät toisiinsaja kes
keistä on niiden muuttuvien suh
teiden pohdinta. Nationalismi oh 
1800- ja 1900-luvun johtavia aat
teita. Sille antaa automaattisesti 
kansallisen, esimerkiksi suoma
laiskansallisen, sisällön eikä tule 
aina ajatelleeksi, että kansallisval
tion ja kansallisen yhteiskunnan 
muotoutuminen oli "sekä kan
sainvälinen että ylikansallinen 
prosessi”. Kun kansallisen ja kan
sainvälisen käsittää toistensa ra
kenteellisiksi ehdoiksi, niin natio
nalismin historiakin saa aivan uu
sia piirteitä ja ulottuvaisuuksia. Ja 
toisaalta on mahdollista havaita, 
kuinka globalisaatio uusintaa kan
sallista eikä vain jyrää sitä alleen.
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Kun Kettunen hahmottaa his
toriallista ja kriittistä näkökulmaa 
globalisaatiokeskusteluun, hän te
kee tärkeän erottelun toteamalla, 
että tämä keskustelu ei pelkästään 
käsittele muutosta vaan on osa 
sitä: ”Se on sitä ideologisilta vai
kutuksiltaan että ilmentymänä 
uusista vaatimuksista ja mahdolli
suuksista refleksiivisyyteen poli
tiikassa ja taloudessa.” Ajatus 
tuntuu erityisen merkittävältä 
tänä päivänä, kun etsitään kii
vaasti ratkaisuja globalisaatioon 
liitettyihin taloudellisiin, sosiaali
siin ja poliittisiin ongelmiin.

Kettusen teoksen yhtenä pu
naisena lankana on seurata kansal
lisen erilaisten merkitysten histo
riaa kansainvälisen vertailun nä
kökulmasta. Työelämän historia 
tarjoaa tähän oivallisen lähtökoh
dan, josta avautuu näköaloja yh
teiskuntaelämään laajemminkin. 
Kansainvälisistä vertailuista pu
huttaessa tulee ensimmäiseksi 
mieleen tutkimusmenetelmä, mut
ta Kettunen erittelee niitä osana 
kansallisten instituutioiden muo
toutumisen ja muuttumisen histo
riaa. Kansainvälinen vertailu oli 
suomalaisen 1800-luvun eliitin 
toimintatapa, jolla se realisoi "jäl
keenjääneisyyden etuja”, mutta se 
rakenteistui myös moniin erilai
siin yhteiskunnallisiin ongelmiin, 
toimintakäytäntöihin ja ajatus- 
muotoihin, aina ihmisten arkielä
mään saakka. Muihin maihin koh
distettiin vertaileva katse kansal
lisesta näkökulmasta. Kettunen 
käsittelee laajasti Kansainvälistä 
Työjärjestöä ILOa, jossa tuotet
tiin vertailujen kautta kansallisia

malleja eli toteutettiin kansainvä
listä sääntelyä tiedon ja sopimus
ten perusteella. Teokseen sisältyy 
myös uusia tulkintoja "pohjois
maisesta mallista” globalisaation 
oloissa.

Puhe "meidän” taloudellisesta 
kilpailukyvystämme on ollut vah
vasti esillä erityisesti 1970-luvun 
jälkeen, mutta sinänsä teema ei ole 
uusi. Se on vain ulottunut kaikille 
yhteiskuntaelämän tasoille ja saa
nut uusia merkityksiä. Vertailua 
on viime vuosikymmeninä tehty 
ensi sijassa ylikansallisesta pers
pektiivistä. Globaalissa maail
massa kansallisten tai paikallisten 
toimijoiden on osoitettava jatku
vasti oma erinomaisuutensa yli
kansallisten toimijoiden edessä, 
jotta ”me” saisimme sijoituksia, 
uusia työpaikkoja ja taloudellista 
vaurautta. Näiden toimijoiden 
merkitys pikemminkin vahvistuu 
kuin heikkenee, ja kilpailukyvyn 
vaatimukset tunkeutuvat vertai
lun kautta osaksi ihmisten elämän
hallintaa. Puhe kansallisesta yhte
näisyydestä saa uutta kaikupoh
jaa oloissa, joissa ulkoa tulevat 
pakot tuntuvat yhä enemmän oh- 
j aavan kansallista politiikkaa. 
Globaalin talouden vaatimukset 
muuttavat "meitä” ja "meidän” on 
hyväksyttävä se, että meitä verra
taan jatkuvasti muihin.

Olen tässä nostanut esiin vain 
muutamia Kettusen teoksen sel
laisia teoreettisia pohdintoja, jois
ta lukija saa paljon iloa seurates
saan ylösrakennusta ja osallistu
essaan vilkkaaseen globalisaa
tiokeskusteluun. Mutta kirjassa 
on myös toinen, edelliseen erotta

mattomasti liittyvä, "taso”: se on 
elävää, hyvin kirjoitettua ja run
saasti ajatuksia herättävää työelä
män suhteiden historiaa, jonka ai
hepiireihin kuuluvat mm. työläis
ten sielunrakennus, työsuojelu, 
ammattientarkastus, työn ratio
nalisointi, työmarkkinasuhteetja 
ammattikoulutus. Kettusen esi
tystavalle on luonteenomaista, 
että hän käsittelee aihepiirejään 
erityisen paljon työelämän arkea 
muokanneiden reformaattoreiden 
elämän ja ajattelun kautta. Voin 
huoletta luvata, että hetket esi
merkiksi naispuolisen ammattien
tarkastajan Vera Hjeltin, kasva
tustieteilijä Akseli Kurjen tai käsi
työ-ja teollisuuskoulujen tarkas
tajan Jalmari Kekkosen kanssa 
ovat mielenkiintoisia ja antoisia. 
Tällaiset persoonat ovat suotta 
jääneet poliittisten suurmiesten 
varjoon.

Kari Teräs
Turku
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Veikko Koivusaloja Timo Kal
linen (toim.): Pitkä 70-luku - 
valokuvia ja muistikuvia. Kus
tannusyhtiö TA-tieto. Helsinki 
2000.192 s.

Kädenlämpöistä 1970- 
lukunostalgiaa

"Pitkä 70-luku ” on nimensä 
mukaisesti enemmän muistelma-ja 
selailuteos kuin tietokirja. Taisto
laisliikkeen aktiivihahmojen muis
tikuvia tallentavana opuksena se 
on hyvä lisä aikakauden harvaksel
taan täydentyvään muistelukirjalli- 
suuteen.

Teos koostuu neljästä osasta: 
kirjan toimittajan, teatteriohjaaja 
Timo Kallisen kokoavasta essees
tä, Veikko Koivusalon valokuvista, 
kahdestatoista aikalaisen muistel- 
mapalasta sekä Kallisen tekemästä 
kolmesta haastattelusta. Muisteli
joiden joukossa ovat muun muassa 
Pertti Hynynen, Reijo Kalmakurki 
ja Cay Sevon.

Kirjan rakenteellinen toteutus 
on varmasti monen makuun turhan

levoton, mutta yllättävän hyvin sir
palemaisuus toimii. Salaisuus lienee 
pohditussa rytmityksessä. Toki 
ansionsa on myös substanssilla, sil
lä tekstit tarjoavat ajankuvien lisäk
si mielenkiintoisia lisätietoja 70-lu- 
vun käminnöistä kulissien takaa.

"Pitkä 70-luku ” ei ripittäydy 
tai hae ironialla etäisyyttä kohtee
seensa, vaan lupaa olevansa "var
masti vasemmistolainen” -  aatteen 
alalajia sen kummemmin määrittele
mättä. Johdantomaisessa artikke
lissaan "70-luku” Kallinen pistää- 
kin lukijan valinnan eteen. Tulkin
nat vaativat joko hyväksymään tai 
hylkäämään kirjoittajan näkemyk
set poliittisen potkunyrkkeilyn 
vuosikymmenestä.

Kallisen tulkinnoista voidaan 
perustellusti olla montaa mieltä. 
Suomettumisesta hän toteaa lyhy
esti, että se "tarkoitti hyviä suhtei
ta Neuvostoliittoon”. Leninin 
100 -vuotispäivääjuhlittiin meillä 
näyttävästi, sillä "myönsihän tuo 
mies meille itsenäisyyden”. Paik
kansapitäviä kiteytyksiä, mutta 
ikään kuin lauseista olisi nielaistu 
puolet.

Teoksen mittavin anti on Veik
ko Koivusalon valokuvaosuus, 
joka lukuisiin kulkueotoksiin viita
ten on nimetty ”Pitkäksi marssik
si”. Kuvat ovat muutamaa poikke
usta lukuun ottamatta peräisin eri
laisista 70-luvun joukkotilaisuuk
sista kuten spartakiadeista, lakko- 
kokouksista ja vappumarsseista. 
Toteavassa mustavalkorealismissa 
on vahva dokumentaarinen sävy.

Poliittisen historian kannalta 
todistusvoimaisinta aineistoa ovat 
kirjan loppupuolen aktiivihahmo
jen muistelmakirjoitukset sekä Kal
lisen tekemät haastattelut. Kirjoit
tajat ja haastateltavat kertovat 
omasta toiminnastaan kulttuurielä
mässä, ammattiyhdistyksessä tai 
kehitysmaaliikkeessä.

Hupaisaa luettavaa tarjoaa 
muun muassa Reijo Kalmakurki 
kuvatessaan prosessia, joka johti 
lopulta Jorma Ollilan valintaan 
S YL:n puheenjohtajaksi. Samoin 
Aulikki Oksanen paljastaa kirjoit
taneensa runon ” Kenen joukoissa 
seisot” jo alkuvuodesta 1969. 
Mutta vaikka aiheiden heterogeeni
syys viehättääkin aluksi, kokonai
suudesta jää silti sekava vaikutel
ma

Muisteluiden sävy on lämmin 
ja toverillinen. Tässä on hyvät ja 
huonot puolensa. Tutussa seurassa 
kirjoittajat ja haastateltavat ovat 
päässeet tarinoimaan elävästi ilman 
turhaa defenssiä tai kireyttä. Toi
saalta muistelut lipsuvat vähän vä
liä tekijöiden keskinäiseksi selän- 
rapsutteluksi, johon ulkopuolisen 
on vaikea päästä väliin.

Miska Rantanen
Helsinki
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Naurava työläinen, naurettava 
työläinen. Näkökulmia työ
väen huumoriin. Toim. Joni 
Krekola, Kirsti Salmi-Niklan
der ja Johanna Valenius. Työ
väen historian ja  perinteen 
tutkimuksen seura. Gumme
rus, Saarijärvi 2000.219 s.

Nauru ei teitittele

Työväen historian ja perin
teen tutkimuksen seuran julkaise
man "naurukiijari' yhteinen nimit
täjä löytyy työläisen naurusta; 
naurua, huumoria ja humoristi- 
suutta peilataan suhteessa työvä
estöön. Kirja on sekä naurutee- 
maan liittyneen kesäseminaarin 
alustustekstien että myöhemmin 
aiheesta kirjoitettujen artikkelei
den kokoelma. Tekstien yhdistä
vänä tekijänä on ainakin nauruja 
ilottelu arjen erikokoisille helve
teille -  oli kyseessä sitten herroja 
tai karuja raatamisen paikkoja.

Teksteistä vastanneet tutkijat 
ovat tehneet hyvää ja perusteel lis
ta työtä. Näkökulmat eroavat kui
tenkin sen verran toisistaan, että

kantavien ja yksioikoisten humo- 
rologisten johtopäätösten tekemi
nen koko naurettavasta paketista 
tuottaa vaikeuksia.

Huumorin tutkimukseen on 
sinänsä syytä suhtautua vakavas
ti, muttajo sanat "nauru” tai "huu
mori" vetävät monen suuta ilo i
seen virneeseen. Paradoksi tämä
kin: asiallinen tutkimus karkottaa 
usein naurun ja huumorin kauem
maksi, koska ne saattavat häiritä 
uskottavuuden vaikutelmaa.

Huumoria ja huumorintajua 
koskevat tutkimukset lähtevät 
usein myös erilaiselta ponnistus
alustalta: toisten huvittamisen  
tutkiminen on yksiselitteisempää 
kuin esimerkiksi huumorintajun 
tutkaileminen ihmisen ominaisuu
tena, kuten mm. poliisipäällystön 
huumoria tutkinut Paavo Kerkkä
nen muistuttaa.

Moniulotteisuus ja -tieteelli
syys onkin huumoritutkimuksen 
niin rikkaus kuin riesakin. Yhtä ai
noaa tulkintaa m yös naurun ja  
huumorin yhteiskunnallisille tar
koitusperille on vaikea löytää. 
Naurava työläinen, naurettava 
työläinen -kirja tuokin hyvin esiin 

laajan kirjon esimerkkejä, joissa  
huumori on toiminut jaksamisen 
apuna, pelon ja paineen purkaja
na. ryhmäyttäjänä, vallan välinee
nä ja hervottomana rentouttajana. 
Huumoria ja naurua riittää siis 
moneen lähtöön ja monenlaiseen 
tutkimiseen.

Kustaa H. J. Vilkunan artik
keli säätyläisten ja rahvaan väli
sistä huumorieroista todistelee 
hyvin siitä seikasta, että mistään 
tuoreesta ilmiöstä ei ole kysymys. 
Jo esiteollisen ajan kansanhuumo

rissa oli esilläherravihaista, todel
lisuutta ja yhteiskuntajärjestel
mää nurinpäin nuljauttavaa huu
m oria- samoja teemoja kuin myö- 
hemmässäkin työväenhuumoris- 
sa.

Esimerkkejä nurinpäin kään
tävästä huumorista voi etsiä vielä
kin kauempaa. Ainakin itselleni 
tuli mieleen venäläisen akateemi
kon Dmitri Lihatsevin esseet mui- 
naisvenäläisestä huumorista. Li
hatsevin havainto oli, että liian to
delliset tapahtumat eivät välttä
mättä muutu aina naurumaailmak- 
si. Todellisia menetyksiä ja yh
teiskunnallisia onnettomuuksia ei 
voi välttämättä kuvata huumorin 
keinoin. Huumoriaja naurua syn
tyy. kun vastassa on jotain epäai
toa, valheellista ja väärennettyä.

Papeille, mammonalle ja  te
kopyhyydelle on jaksettu  
nauraa satoja vuosia. T. Lind
qvistin pilakuva vuodelta 
1953. Työväen keskusmuseon 
kokoelmat.
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Osuusliike Voiman osuusjuhlien yleisö hymyilee niin että näyttämölle asti roiskuu M. Heiskasen 
esiintyessä vuonna 1960. Työväen keskusmuseon kokoelmat.

Sääty-yhteiskunnassa tosin sitä
kin lajia oli tarjolla yllin kyllin.

Tuota samaa problematiikkaa 
pohdiskelin Anne Heimon artik
kelia lukiessa. Heimo tutkii sam
mattilaisten muistoja 1918-tapah- 
tumistajatutkailee artikkelissaan, 
mikä sammattilaisia noissa tapah
tumissa oikein nauratti. Itse ta
pahtumien aikaan naum taisi olla 
aika kaukana. Raaka todellisuus ei 
sellaisenaan synnytä huumoria. 
Huumori ja naum tulevat luonnol
lisena varoventtiili-ilmiönä usein 
pelon, ahdistuksen ja stressin seu
rauksena. Heinon haastatteluko- 
kemuksetkin kertovat siitä todel
lisuudesta, että erityisesti ne hen
kilöt, jotka pystyvät itse stres- 
saavissa tilanteissa tuottamaan

huumoria, selviytyvät paremmin 
ja pystyvät helpottamaan koke
muksiaan kuin ne, joiden huumo
rin käyttö ilmenee lähinnä toisen 
huumoriin reagointina.

Useissa kirjan artikkeleissa 
tutkaillaan työläisen naurua viih
teen näkökulmasta: iltamista, elo
kuvista, iskelmistä ja tv-saijoista. 
Näiden artikkelien näkökulmissa 
nauretaan edelleenkin erisorttisille 
herroille ja käännetään asioita nu
rinpäin, mutta osataan myös itsel
le nauramisen jalo taito jakameva- 
listinen tyhjännauraminen, jolle 
osataan jo antaa arvoa sen vapaut
tavan ja rentouttavan vaikutuksen 
vuoksi.

Päällimmäiseksi näistä ”viih- 
deartikkeleista” jää ainakin se kes

tävä havainto, että totinen asialli
suus, virallisuus ja tiukka kontrol
li tarjoavat taatusti aina hyvää ti
laa komiikalle. Työläiselle ja pal
kanansaitsijalle kaikenmaailman 
tiukkapipot tarjoavat jatkossakin 
varman naurun paikan. Naurua 
riittää vieläkin pitemmälle, jos 
mukaan voidaan liittää kielellistä 
näppäryyttä, kiellettyjä ja salat
tuja aineksia sekä karnevalistista 
kyseenalaistamista. Silloin ei va
pauttavaa naurua pidättele mi
kään!

Vesa Karvinen
Jyväskylä

Kirjoittaja on toimittaja ja  
naurukouluttaja
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Vuoden työväentutkimus

Kolarin m etsäkaartin jatkosota ja rauha

Talvisodassa sotilaskarkuruus 
oli Suomessa harvinaista. Kolaris
sa metsään karkasi silloinkin kol
me miestä. Kun kesäkuussa 1941 
palvelukseenastumismääräyksiä 
jaettiin Tomionjokilaaksossa, 
alettiin Kolarin järvikylissäkin 
pakkailla reppuja, mutta aivan toi
senlaista reissua varten kuin koti-

mökkiin toimitetussa käskykor- 
tissa oli määrä.

Pienessä läntisen Lapin kun
nassa sotilaskarkuruus saavutti 
poikkeuksellisen laajat mittasuh
teet. Jatkosodan alla metsään pa
keni viitisenkymmentä miestä 
enimmäkseen kahdesta järvikyläs
tä, Venejärveltäja Vaattojärveltä.

He kieltäytyivät lähtemästä 
"hyökkäyssotaan” Neuvostoliit
toa vastaan. Sotaylioikeudessa 
tuomittiin myös 15 kittiläläistä 
karkuria 1942.

Syksyn 1941 aikana suurin 
osa Kolarin metsäkaartilaisista pi
dätettiin. Kolme metsäkaartilaista 
ammuttiin pidätysten yhteydessä 
ja yksi menehtyi väkivaltaisissa 
kuulusteluissa saamiinsa vammoi
hin. Samana syksynä myös yksi 
valtiollisen poliisin etsivä ammut
tiin hengiltä.

Valtaosa Kolarin metsäkaarti
laisista tuomittiin Länsi-Pohjan 
suojeluskuntapiirin kenttäoikeu- 
dessa tammikuussa 1942. Kun jat
kosota päättyi, saivat tuomionsa 
vuorostaan ne henkilöt, jotka oli
vat osallistuneet metsäkaartilais
ten etsintöihin ja pahoinpitelyi
hin. Kenttäoikeuden ja sotaylioi- 
keuden kautta juttu päätyi kor-

Mäntyojan korsu oli Kolarin 
metsäkaartilaisten komento
paikka. Kaksiosainen korsu 
oli naamioitu hyvin maas
toon ja  sen ympärille oli ra
kennettu ”sotilaalliseen ta
paan” juoksuhaudat. Tämän 
kummun päältä ammuttiin 
korsusta pakenevia Kyrön 
veljeksiä. Pauli Kylmämaa 
osoittaa savupiipun paikkaa. 
(Markku Tasala)
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Amanda ja  Pauli Marjeta (en
tinen Hietanen) kotinsa por
tailla Vaattojärvellä 1994. 
Pauli tuomittiin tammikuussa 
1942 sotapalveluksesta pois
jäämisestä, törkeästä varkau
desta ja  avunannosta mur
haan yhteensä seitsemäksi 
vuodeksi kuritushuoneeseen. 
(Markku Tasala)

keimpaan oikeuteen helmikuussa 
1948. Kolarin metsäkaartilaisjuttu 
oli poikkeuksellinen jo senkin ta
kia, että karkureiden etsintöjen ai
kana pahoinpideltiin useita siviili- 
henkilöitä, etupäässä metsäkaarti
laisten omaisia.

Näihin rikoksiin oh osallisina 
sotilaita ja ilmasuojelumiehiä, jois
ta jotkut olivat kotoisin samoista 
järvikylistä kuin sotilaskarkurit
kin. Korkeimman oikeuden langet
tava päätös ei lopettanut oikeu
denkäyntiä kolarilaisten keskuu
dessa, vaan se jatkui vuosikym
meniä.

Poliittinen kauna jatkosodan 
alla

Tomionjokilaaksossa työvä
enliikkeen voi katsoa nousseen ja
loilleen 1920-luvulla. Kolariin pe
rustettiin useampia vasemmisto
laisia järjestöjä, jotka sijoittuivat 
pääasiassa kunnan etelä-jaitäosan 
järvikyliin. Naamijoen uittolakko 
1929 hävittiin taloudellisesti, 
mutta se osoitti paikkakuntalaisil
le järjestäytyneen ammattiosas
ton voiman.

Kommunistien ja suojelus
kuntalaisten välillä jatkuva nahis
telu kasasi 1920-luvun lopulta 
lähtien paikkakunnalla paineita, 
jotka purkautuivat ensimmäisen 
kerran väkivaltaisesti Vaattojär
vellä syksyllä 1933, kun yksi suo
jeluskuntalaisina tunnetuista Ar
vid Kylmämaan pojista ampui ko
titalonsa pihalla kommunistiksi 
tiedetyn Väinö Vaattovaaran.

Monien vasemmistoliikkees
sä mukana olleiden ihmisten ker
tomuksissa jatkosodan väkivalta
tekojen taustalla nähdään juuri 
tämä vanha kauna. Poliittinen il
mapiiri salli etsintöihin osallistu
neiden paikallisten suojeluskunta
laisten kostaa erimielisyydet lain 
ja järjestyksen nimissä.

Sodanjälkeisissä kunnallisvaa
leissa vasemmisto voitti täysin 
ylivoimaisesti Kolarin järvikylis
sä. Myöhemmin vasemmiston 
kannatus on ollut sekä Venejärvel- 
lä että Vaattojärvellä hieman las
kusuunnassa, mutta vielä 1990-lu- 
vulla sen saamat äänimäärät kun
nallisvaaleissa ovat liikkuneet 
kahden kolmasosan tietämissä.
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Myytti pakottaa - ja armahtaa

Syksystä 1941 tuli Kolarin 
omassa historiassa vedenjakaja. 
Kun aikaisemmin kyläläisiä olivat 
hiertäneet poliittiset ristiriidat 
kommunistien ja suojeluskunta
laisten kesken, jatkosodan ensim
mäisen syksyn väkivaltaisuudet 
jakoivat väen laajemminkin.

Sodassa tappion kokeneet ja 
rintamalta palanneet miehet jou
tuivat kotona kohtaamaan myös 
poliittisen tappion vasemmiston 
noustessa valtaan. Väärinkäytök
siin syyllistyneet joutuivat kanta
maan sen moraalisen painolastin, 
jonka sodasta kieltäytyneet omai- 
sineen heille sälyttivät. Metsä
kaartilaisten etsimiseen osallistu
neet miehet joutuivat sodan jäl
keen eristäytymään kyläyhteisös
sä suojellakseen omia perheitään.

Sodanaikaiset viholliskuvat 
olivat yllättävän sitkeitä ja niitä 
kaatamaan tarvittiin useamman 
sukupolven ponnistelut. Tänä 
päivänä tilanne kylissä on jo 
muuttunut ja yhteistyötä on tehty 
jo pitkään yli puoluerajojen. Suu
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Monet Kolarin metsäkaartilaisista 
osallistuivat talvisotaan. Asepuvussa 
vas. Leevi Teurajärvi (Lammi), Olavi 
Niva ja  Juho Aukusti Liikamaa. Leevi 
pakoili jatkosotaa Ruotsissa sodan 
loppuun saakka, mutta Valpon etsivän 
surmannut Olavi ammuttiin pidätyksen 
yhteydessä 1941. Juho oli metsäkaar- 
tissa vain kaksi viikkoa ja  ilmoittautui 
viranomaisille. Miestä ei rangaistu 
lainkaan. Hän kaatui lokakuussa 1944 
Karihaarassa.

rin osa metsäkaartilaisista ja hei
dän aikalaisistaan on jo kuollut, 
mutta he ovat jättäneet perinnök- 
seen Kolarin metsäkaartiin liitty
vät tarinat.

Kolarissa tarinat elivät pit
kään omalla tavallaan sekä lujitta
en että eheyttäen työväenliikettä. 
Poliittisessa liikkeessä mukana ol
leet kokivat ne myös velvoittavi
na. Kolarin metsäkaartin merki
tystä tälle liikkeelle voisi kuvata 
nuolena, joka tunkeutui sen sydä
meen. Se aiheutti kipua, joka 
muistutti aiempien sukupolvien 
kärsimyksestä ja lujitti poliittisen 
toiminnan moraalista selkärankaa. 
Sen takia haavaa myös vaijeltiin. 
Mutta samalla metsäkaartin sisäi

set ja osittain käsittelemättä jää
neet ristiriidat saivat aikaan sen, 
että tuosta liikkeestä tuli oudolla 
tavalla haavoittuvainen. Oliko 
nuoli sittenkään puhdas?

Arvostelijat vastakkaisesta 
poliittisesta leiristä, tarttuivat 
juuri tähän heikkoon kohtaan. Oli
vatko kaikki metsäkaartiin paen
neet miehet tehneet ratkaisunsa 
poliittisen vakaumuksensa vuoksi 
vai oliko heillä siihen muita syitä? 
Sotilaskarkuruudelle oli vaikeaa 
osoittaa joukkomitassa ymmär
rystä vasemmistonkaan piirissä, 
jos se tapahtui vain pelosta tai 
muista henkilökohtaisista syistä.

Kolarin metsäkaartista kasvoi 
vuosikymmenien aikana myytti,

joka lyötiin terävillä nauloilla kiin
ni. Siksi vielä tänäkään päivänä 
valtiollisen poliisin etsivän ampu
misesta kerrottaessa ei paikka
kunnalla käytetä tapauksesta 
"murhan” nimeä, vaikka juridisesti 
tekoa arvioitaessa kysymyksessä 
on selvä ryöstömurha. Se on hyvä 
esimerkki siitä, kuinka vähäinen 
liikkumatila poliittisen taisteluta- 
rinan rakentajille sallittiin.

Markku Tasala
Kalvola
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Toimittaja Markku Tasala Kaivolasta vuoden 2000 Työväentutkimuksen tekijä, kunniamainitut 
Aarno H. Tahvanainen Vantaalta ja  Raimo Blomqvist Valkeakoskelta. Palkintolautakunnan jä 
sen FT Maria Lähteenmäki luovutti palkinnot.

M etsäkaartilaiset vuoden 2 0 0 0  työväentutkim us
Työväenperinne - Arbetartradition ry palkitsi 

vuoden 2000 työväentutkimuksena kalvolalaisen 
Markku Tasalan kirjan Metsäkaartilaiset. Kolarin 
metsäkaartin jatkosota ja rauha. (Pohjoinen). Tällä 
kertaa palkinnosta kilpailivat työväenhistorian har
rastajakirjoittajat. Palkintolautakunta perusteli valin
taansa seuraavasti:

Metsäkaartilaiset kertoo jatkosodasta kieltäyty
vistä kolarilaisista miehistä, heidän vanhemmistaan, 
vaimoistaan ja lapsistaan sekä heitä etsivistä polii
seista, suojeluskuntalaisista ja sotilaista. Kirja kuvaa 
jatkosodan aikaisia tapahtumia, mutta tuo julki myös

niistä syntyneiden kertomusten merkitystä sodanjäl
keisenä aikana. Kirjan voima syntyy pyrkimyksestä 
esittää näiden kertomusten moninaisuus, asettaa rin
nakkain niihin eri lailla osallistuneiden ihmisten ääni. 
Sen toteuttamiseksi Tasala on käyttänyt erinomaisen 
runsaasti muistitietoainesta.

Palkintolautakunta pitää ansiokkaana kirjan tapaa 
tarttua yhtä yhteisöä, sen keskinäissuhteita ja suh
detta ulkopuoliseen virkavaltaan koskeviin kysy
myksiin. Kirjoittaja välittää koskettavasti erilaisia ta
poja reagoida metsäkaartilaisiin liittyviin tapahtumiin 
ja tuo julki siihen nykypäivänäkin yhdistyviä tuntei
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ta - ahdistuneisuutta, vaikenemista, hiljaista vihanpi
toa. Hän on pystynyt käsittelemään pientä yhteisöä 
kipeästi jakaneita kysymyksiä ymmärtäväisesti, ke
tään syyllistämättä.

Tasalan kiija on rohkea teos siinä mielessä, että se 
luottaa paljon lukijan kykyyn ottaa kantaa erilaisiin 
kertomuksiin. Tasala auttaa lukijaa pohtimalla kujas
saan ansiokkaasti muistitiedon luonnetta. Samanlais
ta arviota hän ei valitettavasti tee kirjallisista lähteis
tä, vaikka pyrkii liittämään viranomaisten toimet ajan 
tapahtumiin ja ajattelutapoihin. Näin viranomaisten 
asiakirjat saavat luotettavamman sävyn kuin ihmisten 
muistitietoon pohjaavat kertomukset. Tässä mielessä 
virallisten ja epävirallisten kertomusten samanarvoi
suus ei aivan toteudu.

Metsäkaartilaiset jättää hyvän kiijan tapaan avoi
mia kysymyksiä. Esimerkiksi se, miten eri poliittiset 
ryhmät käyttivät myöhemmin hyväkseen sodanai
kaisia tapahtumia, jää tulevien kirjoittajien pohditta

vaksi. Kirja tarttuu Suomen historian ja nykypäivän 
kannalta tärkeään teemaan kansalaisten ja viranomais
ten suhteesta. Metsäkaartilaiset on lukuelämys, jota 
kirjoittajan taitavan johdattelun ja komeiden kieliku
vien ohella värittävät osallisten ja heidän läheistensä 
kertomukset.

Työväenperinne ry palkitsi lisäksi kunniamainin
nalla valkeakoskelaisen Raimo Blomqvistin kirjan 
Gutenbergin irtokirjasimista fontteihin - Valkeakos
ken kirjatyöntekijäin yhdistys r.y. 1945 -1995, kot
kalaisen Pekka Siukkolan kirjan Torvisoitosta puhal
linmusiikkiin -  Kotkan sosialidemokraattisen työvä
enyhdistyksen soittokunta 1900 -2000, vantaalaisen 
Aarno H. Tahvanaisen kiijan Yhteistyöllä parempaan 
huomiseen -  Vantaan sosialidemokraattisen kunnal
lisjärjestön historia sekä muistelmakirjoista Kalle 
Rannan teoksen Arpi korvassa ja sydämessä -  muis
telmia ja mietelmiä myrskyisän vuosisatamme pyör
teissä kahlatusta elämästä.

Raittiusyhdistys K oitto -  vuosisata kansansivistystä

Suomen kansa raittiiksi

Raittiusyhdistys Koitto perustettiin 14. päivä 
lokakuuta vuonna 1883 Helsingissä Kohtuuden ystä
vien ensimmäiseksi alaosastoksi. Järjestön perustajat 
edustivat ylä-ja keskiluokkaa, sivistyneistöä, eivät 
siis yhteiskunnan alinta luokkaa tai niitä, joille alko
holi oli suuri henkilökohtainen ongelma.

Koitto oh murrosajan lapsi, jolle syntyi keskelle 
sääty-yhteiskunnan suurta järjestäytymiskautta. 
Koiton perustajien, fennomaanisen sivistyneistön 
ajatus kansakuntaa yhtenäistävästä ja valtiota lujitta
vasta yhdistystoiminnasta oli kantava näkemys Koi
ton toiminnan ensimmäisinä vuosina Granfeltilaisuu- 
den mukaisesti parempaan yhteiskuntaan voitiin 
päästä säätämällä parempia lakeja ja kasvattamalla 
parempia ihmisiä. Koiton raittiustyön tarkoituksena 
oh taistella juoppoutta ja juomatapaa vastaan. Aluksi

Koitossa oh ehdottoman raittiuden ja kohtuuden 
osastot. Viimeksi mainittuun kuuluivat ne jäsenet, 
jotka hyväksyivät raittiusliikkeen päämäärän (täys
raittius), mutta eivät halunneet antaa ehdottoman 
raittiuden lupausta.

Raittiusaate ja muu toiminta veti Koittoon jou
koittain pääkaupunkiin muuttaneita nuoria työläisiä. 
Heti ensimmäisinä vuosina Koittoon perustettiin kir
jasto, laulu-ja soittokuntia. 1900-luvun alussa opin
haluisille järjestettiin erilaisia kursseja kansakoulu- 
kursseista ruotsin ja viulunsoittokursseihin asti. Viik
kokokouksissa keskusteltiin urheilusta, säästäväi
syydestä, väkijuomista ja naisten asemasta, äänioi
keudesta. Kokousten lisäksi kohtalaiset kokoontui
vat yhteisille kävely-, hiihto-ja mäenlaskuretkille. 
Koiton jäsenistön enemmistö oh hieman yli kaksi- 
kymmentävuotiaita. Vaihtuvuus oh suuri. Vain mur
to-osa oh syntyperäisiä helsinkiläisiä.. Erottamisia ja
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Koittolaisia Pohjolan Pirtin portailla Lammassaaressa 1910. Kansan Arkisto.

eroamisia tapahtui muun muassa juopottelun, paik
kakunnalta muuton ja maksamattomien jäsenmaksu
jen takia. Koitto antoi uuden maailmankuvan ja sosi
aalisen yhteisön juuriltaan irronneille.

Työväen omaksi liikkeeksi

Raittiusliikkeestä tuli työväen ensimmäinen jouk- 
kojäijestö. Koitto loi otollisen maaperän poliittiselle 
heräämiselle. 1890-luvulla alkanut työväen radikali
soituminen, työlakot, raittiusmarssit, juomalakko- 
liikkeen joukkokokoukset jakieltolakivaatimukset 
herättivät laajemmat kansanjoukot omaehtoiseen toi
mintaan.

Puutteen ja ahdingon luokkaperustainen tiedosta
minen johti yhteiskunnallisten olojen kyseenalaista
miseen. Raittiuskysymyksestätuli yhteiskunnalli
nen työväenkysymys. Työväenluokan kunnon ko
hottamisen katsottiin vaikuttavan köyhälistön lopul
liseen voittoon.

Vuonna 1918 Koiton toiminta oh pysähdyksissä. 
Järjestö kielsi olleensa mukana sodassa, mutta koitto
laisia oli osallistunut kansalaissotaan ja joutunut so
dan jälkeen vankileireille. Sodan päätyttyä yhdistyk
sen omaisuus julistettiin myymis- ja hukkaamiskiel- 
toon; toiminnan jatkaminen näytti vaikealta. Kuiten
kin ravintolaliike käynnisti toimintansa kesän kulues
sa. Syksyllä Koiton Näyttämö aloitti esitykset, ja 
perässä tulivat useat piirit ja itse yhdistys. Kansalais
sota hävittiin, mutta kieltolaki (1919 -1930) saatiin 
voimaan, mikä olikin merkittävä saavutus raittiusliik
keelle.

Itsenäisen Suomen kiristyvä poliittinen ilmapiiri 
näkyi myös Koitossa. Kommunistien aktiivinen toi
minta aiheutti lapualaisissa ankaraa vihaa Koiton ta
loa kohtaan. Heinäkuussa viranomaiset sulkivat ja si
netöivät talon ovet. Niiden avaamisen ehtona oli kom
munistien erottaminen.

Koiton sääntöihin lisättiin pykälä, jonka mukaan 
johtokuntaan sai kuulua vain sosiaalidemokraattisen
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Koiton jäseniä kahvipöydässä 5. 3. 1926. Kansan Arkisto.

puolueen jäseniä. Talon ovet avattiin uudelleen alku
kesästä vuonna 1931.

Vuonna 1948 sosialistit palasivat Koittoon ja yh
distys erosi sosiaalidemokraattisesta raittiusliitosta 
liittyen vasta perustettuun Kansan Raittiustyön 
Keskukseen. Koiton toiminta jatkui v ilkkaana kult
tuurin eri saroilla. Toiminta painottui aikaisemman ai- 
kuistoiminnan sijasta enemmän lapsi-ja nuorisotoi
mintaan.

Sadan vuoden taival

Koiton runsaan vuosisadan historiaan mahtuu 
monta vaihetta: ensimmäisinä vuosikymmeninään 
Koiton voidaan sanoa olleen leimallisesti yhteiskun
nallinen liike, sittemmin sivistys-ja kulttuuriliike ja 
1950-luvulta lähtien nuoriso-ja varhaisnuorisoliike.

Koitto oli alkeiskouluja työväenopisto. Sen toi
minnassa tarvittiin satoja puheenjohtajia, pöytäkiijan 
kirjoittajia, taloudenpitäjiä, toimittajia, kerhojen vetä
jiä ja leiriohjaajia. Koitto oli monille elinikäinen raitti
us-ja sivistysprojekti ja useasti myös toinen koti.

Koiton talo tavoitti 80-vuotisen toimintansa ai
kana lähes kaikki pääkaupungin asukkaat. Se oh kult
tuurikeskus, nuorisotalo ja politiikan näyttämö. 
Koitto toimi alullepanijana useilla yhteiskuntaelämän 
alueilla: kansansivistystyössä, opintokerhotoimin
nassa, liikuntakasvatuksessa ja raittiusopetuksessa. 
Koittolaisesta kulttuuritoiminnasta tuli käsite. Koi
ton Näyttämö, Koiton Sekakuoroja Koiton Laulu 
ovat nauttineet laajaa arvostusta.

Koitto Kansan Arkistossa

Oman talon myynti ja talousvaikeudet enteilivät 
1980-luvulla raittiustoiminnan päättymistä. Vuoden 
1982 syksyllä talolta siirrettiin ensimmäinen erä Koi
ton historiallista aineistoa Kansan Arkistoon. Kun 
talon saneeraus alkoi, käytiin tilat läpi huone huoneel
ta kellarista vinttiin. Tuolloin löydettiin mm. paljon 
talon piirustuksia. Viimeinen arkistosiirto tapahtui 
raittiusyhdistyksen muuttaessa taloltaan vuonna 
1985. Aineistoa tuli valtavasti. Oman talon suojiin oh 
voitu tallentaa kaikki sadan vuoden aikana syntynyt
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Koiton autot järjestön raittiuskulkueessa 1927. Kansan Arkisto.

materiaali. Koiton arkistosta muodostui yksi Kansan 
Arkiston kokoelmien suurimmista.

Yhtenä arvokkaanakokonaisuutena Koiton arkis
tossa on käsinkiijoitetut lehdet (1900 -1948). Leh
dissä käytiin keskusteluja päivänpolitiikasta, julkais
tiin runoja, esseitä ja kuvauksia yhteisistä retkistä ja 
tapahtumista. Lehtien kansilehdet ovat oivia piirus
tus-ja maalaustyön näytteitä. Lehdistä on laadittu 
oma luettelo, joka käsittää 23 kansiota ja 35 lehtinimi- 
kettä. Koiton pöytäkirjat ovat sidottuja vuodesta 
1883 vuoteen 1924 asti ja lähes täydellisesti säily
neet. Vielä lokakuussa 1999 löydettiin Koiton sihtee
rin Sulo Winterin jäämistöstä pöytäkirjoja vuosilta 
1942 -1948. Koiton arkiston rungon muodostavat 
sarjat J Koiton piirit ja piirimiehet sekä K Koiton 
toimialat tuovat esille Koiton toiminnan laajuuden ja 
khjavuuden. Asiakirjojen lisäksi Koiton toimintaa 
kuvastavat valokuvat, äänitteet, liput, piirustukset ja 
seinälehdet.

Raittiusyhdistys Koiton arkiston lisäksi Kansan 
Arkistossa on myös Raittiustalo Oy Koiton, Koiton 
Näyttämön, Koiton Sekakuoron ja Koiton Laulun ar
kistot.

Raittiusyhdistys Koiton arkiston luettelointi

työn loppuunsaattamiseen liittyen Kansan Arkistos
sa on vuoden 2001 ajan esillä näyttely "Koitto -  Vuo
sisata kansansivistystä”. Näyttely kuvaa Koiton mo
nipuolista toimintaa 1900-luvun alusta aina 1970-lu- 
vulle asti valokuvin ja asiakirjoin.

Näyttelyn kanssa samanaikaisesti on käynnissä 
kilpakeruu "Minun Koittoni”, jonka tarkoituksena on 
saada talteen ihmisten omakohtaisia kokemuksia toi
minnasta Raittiusyhdistys Koitossa ja osallistumi
sesta tapahtumiin Koiton talolla tai Lammassaaressa. 
Koiton arkistoajärjestettäessähuomattiin, että 1940- 
luvulta lähtien jäsenistön ääni katoaa: ei ole käsinkir
joitettuja lehtiä, muistelmia, epävirallisia kokouspöy
täkirjoja mehukkaine juttuineen. Muistelmilla ja haas
tatteluilla halutaan laajentaaja syventää kuvaa Koiton 
historiasta. Muistelmiin voi liittää myös valokuvia, 
piirroksia, muistiinpanoja ja muuta arkistoaineistoa. 
Kilpakeruu päättyy joulukuussa 2001 ja tulokset jul
kaistaan helmikuussa 2002.

Lisätietoja Kansan Arkiston kotisivuilta 
www.kansanarkisto.fi

Reetta Riihimäki
Tampere
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Työväen keskusmuseo valmistautuu toivottamaan museokävijät tervetulleeksi uusiin tiloihinsa 
lokakuun alussa. Kuva Kimmo Kestinen. Työväen keskusmuseo.

Työväen keskusmuseo m uutti W erstaaseen

Työn historian ja työväenperinteen valtakunnal
lisen erikoismuseon, Työväen keskusmuseon uusien 
tilojen rakennustyöt valmistuivat tänä kesänä. Uudet 
tilat sijaitsevat vanhassa tehdasrakennuksessa Fin
laysonin historiallisella tehdasalueella aivan museon 
aikaisempien tilojen naapurissa.

Werstas-nimisen museorakennuksen varusteluja 
kalustaminen jatkuu vielä elo-syyskuun ajan, mutta 
museon henkilökunta pääsi muuttamaan uusiin tiloi
hin jo heinäkuun helteillä. Yleisölle uusi museo ava
taan lokakuun alussa, jolloin kaikki näyttelyt ja vii
meistelytyöt ovat valmiina.

Näyttelytilat toiseen kerrokseen

Werstaan toiseen kerrokseen sijoittuvat museon 
näyttelytilat eli valoisa Galleria Bertel, avara pää- 
näyttelysali sekä pienempi näyttelysali Kisälli.

Suureen päänäyttelysaliin rakennetaan kolmesta 
eri näyttelykokonaisuudesta muodostuva perusnäyt
tely, jossa esitellään työn ja työväen historiaa:

"Sukupolvien tarina ” kertoo kuvitteellisen tam
perelaisen työläissuvun kohtaloista 1830-luvulta 
1920-luvulle saakka.

"Työkalu -  ihmisenparas ystävä” onpienois- 
näyttely työvälineistä puukosta sirpin ja vasaran 
kautta puhelinvaihteeseen.
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”Museon aarteet” näyttelyssä kerrotaan työvä
enliikkeen värikkäistä vaiheista viidentoista esineen 
avulla, joihin kuhunkin liittyy mielenkiintoinen tarina.

Galleria Bertel taijoaa avajaisnäyttelynään Pieta
rilaista teollisuusarkkitehtuuria ja näyttelysali Kisäl
lissä juhlitaan 50-vuotiasta Sosialistista Internatio
naalia nimensä mukaisesti kansainvälisenä yhteistyö
nä. Werstaan näyttelyt avataan yleisölle lokakuun 
alussa.

Tilaisuudet Werstaassa

Werstaan tiloista Auditoriotaja Galleriaa voidaan 
käyttää yritysten ja yhteisöjen juhlatilaisuuksiin, ko
kouksiin tai vaikkapa kansainvälisten konferenssien 
jäijestämiseen.

64 henkilön auditorion tekninen varustelu on ny
kyaikaisinta kokoustekniikkaa. Kaikki av-välineet 
toimivat tietokoneohjauksella. Erityisesti huomio 
kannattaa kiinnittää auditorion äänentoistoon, joka 
digitaalisen monikanavaäänijäijestelmän ansiosta on 
huippuluokkaa!

Kansainvälisiä tilaisuuksia varten auditoriossa on 
olemassa valmiudet myös simultaanitulkkauksen jär
jestämiseen.

Werstaan katutasoon auditorion viereen avautuu 
museokahvila, jonka omaleimaiseen tehdasmiljööseen 
on mukava poiketa nauttimaan kahvia, pikkupurtavaa 
tai vaikkapa lasi viiniä. Museokahvila avataan loka
kuun alussa ja sen toimintaa hoitaa Juvenes-Ravinto- 
latOy.

Galleria Bertel. Kuva Kimmo Kestinen. Työvä
en keskusmuseo.

Museon tyylikkäät pääportaat. Kuva Kimmo 
Kestinen. Työväen keskusmuseo.

Opastuksia

Näyttelyopastusten lisäksi Työväen keskusmu
seo järjestää ryhmille ennakkotilauksesta myös Fin
laysonin alueen opastuskierroksia. Reilun tunnin kes
tävän "Finlaysonin alueen historiaa ja nykypäivää” 
-kiertokävelyn hinta on 300 mk/ryhmä (max. 25 hlöä).

H uom !

Työväen keskusmuseon uusi osoite (1.8.2001 alkaen):

Työväen keskusmuseo 
Väinö Linnan aukio 8 
33210 TAMPERE 
puh(03)2538 800 
fax (03) 2538 850 
info@tkm.fi, www.tkm.fi

Tervetuloa Verstaalle!

Tiedustelut ja tilanvaraukset:
Asiakaspalvelupäällikkö Minna Karhunsaari, 
p. 03-2538800

-89-

mailto:info@tkm.fi
http://www.tkm.fi


TYÖVÄENTUTKIMUS2001

kesällä 2 0 0 1

Museon kahvila toimii 
Finlaysonin entisessä vär
jäämässä, jonka kaakelit 
on jätetty näkyviin. Kuva 
Kati Lehtinen

Museon henkilökunta ryh
mäkuvassa ennen muuttoa. 
Eturivi: vas. PontusBloms- 
ter (seisomassa), Ulla Jas
kan, HeliHaimila, Marita 
Viinamäki, Kati Lehtinen, 
takarivi: Pentti Visa, Kari 
Pajula, Jussi Mäkelä, Kim
mo Kestinen, Panu Rissa
nen, Minna Karhunsaari ja  
Tuula Leino. Kuva Tuomo 
Koivisto.
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Osa suomalaista delegaatiota IALHLn 31. vuosikokouksessa Oslossa viime vuonna. Vas. Aimo 
Minkkinen (Lenin-museo), Esa Lahtinen (Työväen Arkisto) ja  Pekka Kalliokoski (Ammattiyhdis- 
tysarkisto). Kuva Kimmo Kestinen. Työväen keskusmuseo.

lALHhn vuosikokous Tampereella
Työväenperinteen ja työn historian piirissä toi

mivien laitosten ja jäijestöjen kansainvälisen yhteis
työjärjestön IALHLn (International Association of 
Labour History Institutions) 32. vuosikokous pide
tään Tampereella 5. -  8. 9. 2001. Päätös Tampereen 
kokouksesta tehtiin Milanossa vuonna 1998 pidetys
sä IALHLn kokouksessa, kun tieto Työväen keskus
museon uusien toimitilojen rakentamisesta oli saatu. 
Tampereen kokouksessa on esillä poikkeuksellisen 
merkittäviä asioita, kuten järjestön uuden puheenjoh
tajan valinta belgialaisen, tohtori Wouter Steenhautin 
luopuessa tehtävästä monivuotisen uransa jälkeen.

Kokouksen järjestelyistä vastaa Työväen keskus
museo, joka on myös itse IALHLn jäsen. Pääosa ko
koukseen liittyvistä tilaisuuksista jäljestetään Wers- 
taassa, Työväen keskusmuseon vasta valmistuneissa 
tiloissa. Lisäksi ohjelmaan kuuluu vierailuja niin Tam
pereen kuin lähialueidenkin mielenkiintoisiin tutustu
miskohteisiin. Kaikkiaan noin 100:staeri puolilla 
maailmaa sijaitsevista jäsenyhteisöistä odotetaan 
noin 50 kokousvierasta.
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Työväenkulttuurin neuvottelupäivät Tampereella 19.10.2001 
"Nyt virtuaalihihat heilumaan - 

digitalisointi työväenkulttuurin tallennuksessa"

Paikka Työväen keskusmuseon/ Werstaan Auditorio, 
Väinö Linnan aukio 8, Tampere

Alustava ohjelma

Klo 9.45 -10 .15  Aamukahvi ja ilmoittautuminen

Kk» 10.15 - 1 2 . 1 5  Digitalisointi ja aineiston luettelointi
- Avaus: PontusBlomster/Kmmo Kestinen
- Museokokoelmien digitalisoinnin hyödyllisyys.

Panu Rissanen (Työväen keskusmuseo)
- Valokuvan muisti. Asko Mäkelä (Valokuvataiteen museo)
- Kuva-arkisto-ohjelman valintakriteerit. Jarmo Niinimäki (Postimuseo)

Klo 12.15-13.00 Lounastapa

Kk) 13.00-14.30 Yhteiskäyttöisyys
- Teollisuusperinne verkostoituu Pirkanmaalla Tiina Tuulasvaara-Kaleva 

(Tampereen museot)
- Kokemuksiayksilyisarkistojenyhteisestä rekisteristä Veikko Rytkö

nen (Työväen Arkisto)
- Julkiset rekisterit jayksityisyydensuoja Alustqja varmistamatta

Kb 14.30-15.00 KahvrtoP®

Kb 15.00-18.00 Tuote/OtyelmaesrttelytTDemot tms.

Kb 17.00 -18 .00  Työväen keskusmuseon uusien tibjen esittely halukkaille

Tiedustelut ja  ilmoittautumiset (15.9. mennessä): 
Työväen keskusmuseo/Kestinen tai Karhunsaari, p. 03-2538800, info@tkm.fi tai 
minnakarhunsaari@tkm.fi
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Työväenliikkeen kirjastossa tapahtuu

Kirjakahvilaillat Työväenperinnepäivä

Työväenliikkeen kirjaston kujakahvilailtojajäije- 
tetään tänäkin syksynä kerran kuukaudessa. Tutkija 
Kari Teräs esittelee väitöskirjaansa torstaina loka
kuun 11. päivänä alkaen kello 17.30. Syksyn kirja
kahviloista saa tietoa Työväenliikkeen kirjastosta, 
Paasivuorenkatu 5, 00530 Helsinki, puhelin 09
766429 tai kirjaston kotisivuilta 
http://www.tsl.fr/~perinne/tlk/.

Työväenperinne - Arbetartradition ry:n hallituk
sen puheenjohtajana jatkaa dosentti, tutkija Tapio 
Bergholm ja varapuheenjohtajana Pirjo Kaihovaara. 
Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin pankinjohtaja 
Jukka Hako, arkistonjohtaja Esa Lahtinen sekä tutki
jat Maria Lähteenmäki ja Tauno Saarela.

Työväenperinnepäivää vietetään Työväenliik
keen kirjastossa tiistaina 5. 3. 2002 alkaen kello 
15.00. Päivän teemana on työväenliikkeen vaikuttajat 
ja tapahtumassa palkitaan "paras” tieteellinen työ
väentutkimus vuodelta 2001. Tervetuloa!

http://www.tsl.fr/~perinne/tlk/
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Työväenlaulut raikuivat Työväenliikkeen kirjastossa vappuna 2001.

Vietä vappua laulaen

Vapun vietto aloitetaan perinteisesti yhteislaulul
la 30. 4. 2002 kello 15 Työväenliikkeen kiijastossa. 
Lauluyhtye Uusi Kukka laulaa ja laulattaa työväen
lauluja. Tervetuloa!

Uusi kirjastojärjestelmä

Työväenliikkeen kirjasto siirtyy syksyn 2001 ai
kana Helsingin yliopiston kirjaston Helka-tietokan- 
taan ja sitä kautta Suomen korkeakoulukirjastojen 
Linnea 2-verkkoon. Uuteen kirjastojärjestelmään siir
tyminen vaatii kirjaston asiakkailta "pitkää pinnaa” ja 
hyvää huumoria kuten tähänkin asti. Sydämellinen 
kiitos kirjaston ihanille asiakkaille!
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Työväentutkimuksen nykyinen ja  edellinen päätoimittaja sekä lippalakki-idean äiti Riitta Oitti
nen tähyävät kohti uutta vuosituhatta.

Työväentutkimus-lippis -  
nyt saatavana!

Joko sinulla on 2000-luvun kuumin trendi- 
tuote? Osta omaksi Työväentutkimus-lippis 
naurettavaan 50 mk hintaan Työväenliik
keen kirjastosta (Paasivuorenkatu 5 B, 
Helsinki).

Oiva päähine kaikenikäisille ja -kokoisille, 
jokaiseen vuodenaikaan ja tilanteeseen.

Hae omasi, nyt!

Työväenliikkeen kirjaston kirjakahvilan kir- 
jailijavieras Claes Andersson lakitettiin 
26. 4. 2001.
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Väinö Tannerin eläm äntyötä arvioitiin

Maaliskuussa 2001 vietettiin suomalaisen sosia
lidemokratian keskeisen vaikuttajan Väinö Tannerin 
(1881-1966) syntymän 120-vuotisjuhlallisuuksia. 
Tapahtumiin kuului mm. kunniakäynti haudalla hä
nen syntymäpäivänään maaliskuun 12. päivänä.

Tannerin monitahoista elämäntyötä arvioitiin 
HTY:n talon suuressa salissa pidetyssä seminaarissa 
maaliskuun 10. päivänä. Tilaisuus oh avoin yleisölle, 
jota olikin runsaasti paikalla.

Seminaarin avasi kansanedustaja Liisa Jaakonsaa
ri. Esitelmät ja alustukset muodostivat neljä kokonai
suutta, joihin liittyi vielä useita yleisöpuheenvuoroja, 
muistelmia Tannerista ja keskustelua.

Tutkija Jukka Relander Helsingin yliopistosta 
valotti esitelmässään mm. sitä miten monenlaisten 
ristiriitojen pirstoma suomalainen yhteiskunta oli 
1920-ja 1930-luvulla sisällissodan jälkeen. Hänen 
mukaansa juuri Väinö Tanner oh ominaisuuksiltaan 
paras mies tuolloin johtamaan sosialidemokraattista 
liikettä. Relanderin mukaan Tannerilla oh suuri merki
tys kansanvallan vahvistamisessa lapualaisvuosina.

Kirjailija Lasse Lehtinen, joka tekee väitöskirjaa 
Urho Kekkosen ja sosialidemokraattien suhteista, 
esitelmöi sodanjälkeisistä vaaran vuosista. Kekkonen 
oh huolella dokumentoidussa ja monta herkullista 
kaskua sisältäneessä esityksessä Tannerin selkeänä 
vastaparina. Sotienjälkeisessä valintatilanteessa Tan
nerin ja Kekkosen sekä heidän tukiryhmiensä linjave- 
dot menivät jyrkästi ristikkäin. Tanner tuomittiin yh
tenä sotasyyllisistä, millä oh sitten heijastuksensa 
1950-luvun politiikan asetelmiin.

Kolmantena kokonaisuutena oh SDP:n puheen
johtajan, pääministeri Paavo Lipposen puheenvuoro. 
Lipponen tarkasteli kansamme vaiheita väljästi Ruot
sin vahan alkuajoista lähtien rinnastaen samalla kehi
tystä muiden Euroopan maiden kokemuksiin. Suo
mella oh monesti onnea matkassa, ja Tannerilla oh 
Lipposen mukaan huomattava merkitys siinä, että 
nuori, itsenäinen Suomi kehittyi kansanvaltaisella ta

valla. Lipponen arvioi, ettei Tannerin todellinen mer
kitys sotienjälkeisessä tilanteessa ole vielä tullut riit
tävästi näkyviin J. K. Paasikiven ja Mannerheimin 
rinnalla. Sosialidemokraatit pelastivat silloin Suomen, 
korosti Paavo Lipponen.

Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpi
nen esitteli seminaarin lopulla Tannerin talouspoliitti
sen ajattelun ääriviivoja ja vertasi niitä osin nykyhet
ken talousnäkemyksiin. Tanner painotti rahan arvon 
vakauttaja rahapolitiikan merkitystä. Osuuskauppa- 
miehenä Tanner korosti myös mm. yksityisen kulu
tuksen merkitystä työllisyyden parantamisessa, 
Korpinen arvioi. Liikaa velanottoa oh Tannerin mu
kaan varottava.

Tannerin syntymän 120-vuotisjuhlallisuuksiin 
liittyy Työväen Arkiston toteuttama pienimuotoinen 
näyttely "Väinö Tanner-murroskausien mies”, joka 
oh ensi kerran esillä juhlaseminaarin yhteydessä. 
Näyttely keskittyy Tannerin kamppailuun kansan
vallan puolesta unohtamatta kuitenkaan hänen roole- 
jaan osuustoimintamiehenä, kirjoittajana ja kääntäjä
nä sekä yksityishenkilönä. Näyttely on tehty kierto
näyttelyksi ja halukkaat järjestöt tai yhdistykset voi
vat tilata sen tilaisuuksiinsa Työväen Arkistosta 
(Paasivuorenkatu 5 B, 00530 Helsinki, puh. (09) 
7743 110) tai Työväen Sivistysliitosta (Siltasaaren
katu 4,7 krs., 00530 Helsinki, yhteyshenkilö Jouko 
Muuri, puh. (09) 47628 650).

Yhteistyössä Työväen Sivistysliiton kanssa 
näyttelystä on toteutettu myös Internet-versio, joka 
julkistettiin yhtä aikaa varsinaisen kiertonäyttelyn 
kanssa. Intemet-näyttely on nähtävissä osoitteissa 
http://www.tyark.fr, http://www.tsl.fi/tanner ja 
http://www.sdp.fr/index2.htm

Tero Tuomisto
Helsinki
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SUOMI, TYÖVÄENLIIKE, HISTORIA

Seminaari 25 vuotta sitten ilmestyneestä kirjasta 
Suomen työväenliikkeen historia

Perjantaina marraskuun 30. päivä 2001 klo 12-16

Helsingin yliopisto, päärakennus, auditorio XIII

Mukana keskustelemassa mm. professorit Seppo Hentilä, Jorma Kalela 
ja Pauli Kettunen sekä nuorempia tieteenharjoittajia

Seminaariohjelma: http://www.helsinki.fi/jarj/thpts/toiminta.html

Järjestäjä: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura

Lisätietoja: Matti Hannikainen (matti.hannikainen@helsinki.fi)
Anu Suoranta (anusuo@utu.fi)
Joni Krekola (joni.krekola@ helsinki.fi)
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Teetkö gradua työväenhistoriasta?

Teetkö tai suunnitteletko gradua työväestön -  
työväenliikkeen -  työelämän historiaan tai kulttuu
riin liittyvästä aiheesta?

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seu
ra ry kutsuu sinut tutkielmantekijöiden tapaamiseen 
Tieteiden talolle Helsinkiin (Kirkkokatu 6) perjantai
na tammikuun 25. päivänä 2002 alkaen klo 10.00.

Tilaisuudessa voit keskustella tutkijoiden, arkis
tojen edustajien ja toisten graduntekijöiden kanssa 
kysymyksenasettelun, aiheen rajauksen ja lähdeai
neiston ongelmista.

Ohjelman runkona ovat graduntekijöiden vapaa
muotoiset työpaperit. Niiden tarkoituksena ei ole 
teettää hyödytöntä lisätyötä, vaan mahdollistaa val
misteltu kommentointi ja rakentava keskustelu.

Ilmoittaudu 21. 12. 2001 mennessä ja kerro sen 
yhteydessä osoitteesi, tutkielmasi aihe ja oppiaine, 
johon olet sitä tekemässä. Halutessasi voit osallistua 
kertomalla työstäsi suullisesti, mutta matkakustan
nukset korvataan vain kirjallisen esityksen laatijoille.

Työpaperit toimitetaan levykkeellä tai sähkö
postitse (mieluiten rft-muodossa) Kimmo Kestiselle 
(kimmo.kestinen@uta.fri viimeistään 8. 1. 2001. 
Työpaperit muokataan www-muotoon ja julkaistaan 
kotisivuilla, josta ne ovat tulostettavissa työryhmien 
jäsenille.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Ulla Aatsinki 
(ulla.aatsinki@uta.fr). Tampereen yliopisto, Histo
riatieteen laitos, p. 03-2156111

Tervetuloa harrastajatutkijoiden tapaamiseen!

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 
järjestää yhteistyössä alan arkistojen kanssa seminaa
rin harrastajatutkijoille Työväen Arkiston tiloissa 
Helsingissä (Paasivuorenkatu 5 B) lauantaina 
17. 11. 2001 klo 9.30-16.30.

Kolmatta kertaa järjestettävään seminaariin kut
sutaan harrastajatutkijoita, jotka tuottavat historiaan 
liittyvää tietoa ja tietoisuutta esimerkiksi työntekijä- 
ja toimihenkilökentän ammattiosastojen tai muiden 
järjestöjen historiankirjoittajina tai opistokerhojen 
vetäjinä.

Seminaarin työmuotoina ovat lyhyet alustukset 
ja työryhmätyöskentely. Alustukset käsittelevät 
käytännönläheisesti tutkimustyön eri vaiheita ja on

gelmakohtia. Osanottajilta toivotaan etukäteen val
misteltuja, mieluiten kirjallisia esittelyjä tekeillä tai 
suunnitteilla olevista tutkimustöistään. Hankkeita 
käsitellään työryhmissä, joihin pyydetään alan asian
tuntijoita keskustelijoiksi ja kommentaattoreiksi.

Ilmoittautuminen seminaariin Ulla Aatsingille 
puhelimitse tai sähköpostitse (03-215 6111, 
ulla.aatsinki @ uta.fi) viimeistään keskiviikkona 
31. 10. Ilmoittautuneille toimitetaan tarkemmat tie
dot seminaarin ohjelmasta. Matkakustannuksissa 
pyritään tukemaan niitä pääkaupunkiseudun ulko
puolelta tulevia, jotka eivät saa seminaarimatkoihin 
muuta rahoitusta.
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Kommunistiprosopografiaa Manchesterissa

Kommunistit väittivät olevansa erityisiä ihmi
siä. Väite ei ole vielä täysin unohtunut, sillä seitsemi
senkymmentä tutkijaa ympäri maailmaa kokoontui 
huhtikuun alussa Manchesterissa keskustelemaan 
teemasta People of a Special Mould? Alaotsikossaan 
konferenssi, jonka jäljesti Englannin kommunisti
puolueen biografiaprojekti, mainosti vertailevaa 
kommunistista biografiaa ja prosopografiaa.

Kiinnostus henkilöihin saattaa heijastaa jotain 
nykypäivän "yksilöllisyydestä”, mutta kommunis- 
mitutkimuksen parissa se nousee myös meneillään 
olevista projekteista -  käynnissä ovat mm. saksa
laisten rahoittama Kommunistisen internationaalin 
henkilöiden elämäkertahanke, englantilaiset ovat 
aloittaneet oman puolueensa jäsenten elämäkerta- 
projektin ja ranskalaisilla on ollut sellainen käynnis
sä jo pitkään. Projektit kertovat puolestaan halusta 
selvittää tarkemmin kommunistien elämänvaiheita ja 
kokemuksia sekä kommunistista identiteettiä ja elä
mää. Kenties kansalliset elämäkertaprojektit ovat 
myös jonkinlainen vastalause Kommunistisen inter
nationaalin tai venäläisten merkitystä korostavalle 
tutkimukselle.

Nimensä mukaisesti konferenssi lähestyi kom
munismia henkilöiden näkökulmasta -  monet esite
tyistä papereista käsittelivät yhtä tai useampaa hen
kilöä. "Erityislaatuisiksi ihmisiksi” tarjottiin mm. 
Kommunistisen internationaalin alkuvuosien kak- 
kosmiestä Karl Radekia, Punaisen ammattiyhdistys- 
intemationaalin johtajaa Solomon Losovskia, nais- 
toiminnan keskeistä hahmoa Clara Zetkiniä ja moni
en kansallisten puolueiden nimimiehiä ja -naisia. 
Monet tosin yrittivät nimenomaisesti kiistää henki
lönsä olleen “of Special mould”.

Runsaasti keskustelua herätti myös Kominternin 
30-luvun tähti Georgi Dimitrov, jonka päiväkirjat 
vuosilta 1933 -43 (Georgi Dimitroff, Tagebucher 
1933 -  1943. Herausgegeben von Bernhard H. 
Bayerlein. Berlin 2000 (Aufbau-Verlag)) julkaistiin 
saksaksi viime joulukuussa. Ne saivat paikalla olleet 
epäilemään, että aiemmat puheet Dimitrovin itsenäi
sestä linjasta olivat liioiteltuja.

Henkilöhistoriat eivät sinänsä ole mikään uutuus 
kommunismin historiassa. Sen sijaan vertailevan ai
neksen sekoittaminen henkilöihin -  eri maissa vai
kuttaneiden kommunistien tarkastelu rinnakkain -  
oli uutta. Ammattiyhdistysmiehiin tämä asettelu 
sopi oikein hyvin, mutta muuten vertailussa on vielä 
kehittämistä.

Vaikka konferenssi osoitti kommunismille epäor
todoksista kiinnostusta yksilöihin, kollektiivilla oh 
yhä vahva asema -  oikeastaan jo elämäkertaprojektit 
osoittavat sitä. Samaa todistavat myös esitelmät 
puolueiden jäsenkoostumuksesta, kasvatuksesta, 
kommunistisukupolvista ja -perheistä, etnisistä ryh
mistä puolueissa tai omaelämäkertojen asemasta 
kommunistien kaaderipolitiikassa. Siitä voivat kon
ferenssiin osallistumattomatkin vakuuttua tutustu
malla Manchesterissa esitettyihin papereihin Kan
san Arkistossa
(ks. www.kansanarkisto.fi/seminaariesittelyt).

Tauno Saarela
Helsinki
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Työväenkulttuuria, vastarintaa, viestintää ja erotiikkaa

Kevätretki Kööpenhaminan museoihin

Punaliput heiluivat lähes rehvakkaasti tuulessa 
Arbejdermuseetin porttikongin molemmin puolin. 
Kongin toisessa päässä kohottautui harmaata taivasta 
vasten Lenin-sedän raskas hahmo. Mahtipontinen 
Lenin ei ollut oikein kotonaan pienellä tanskalaisella 
sisäpihalla.

Tanskan työväenmuseo Arbejdermuseet on pari
kymmentä vuotta esitellyt työväenperinnettä runsaat 
sata vuotta sitten rakennetussa Kööpenhaminan työ
väentalossa. Vanha, sokkeloinen rakennus viestii rau
hallista ilmapiiriä ja näyttelyt on rakennettu talon eh
doilla intiimeiksi. Autenttisuutta lisäävät vielä ilmeik
käät, todellisten ihmisten kaltaiset nuket persoonal- 
lisine vartaloineen. Museon kunnia-asiana on ollut 
näyttelyiden esillepano niin vähin tekstein kuin suin
kin. Pientä hämminkiä syntyy kuitenkin sen suhteen,

missä edellinen näyttely loppuu ja seuraava alkaa. 
Alakerran kahdessa salissa oh esillä tanskalaisen ku
vittajan Anton Hansenin (1891 -1960) elämäntyötä 
esittelevä näyttely, joka koostui parista sadasta ku
vasta. Hansenia on luonnehdittu sotien välisen ajan 
mustaksi satiirikoksi, joka herätteli poliittisilla piir
roksillaan niin tanskalaisia kuin noijalaisiakin lehden
lukijoita. Hansenin tyyli on hyvin tunnistettavaa: 
mustien ja valkoisten pintojen dramatiikka on epäta
vallisen taidokasta.

Tanskan historiassa näyttää toisen maailmanso
dan saksalaismiehityksen aika muodostavan tärkeän 
heijastuspinnan, jonka kautta katsotaan nykyistä elä
mää itsenäisenä kansakuntana. Jotta muisto totalitaa
risen ajan ankaruudesta säilyisi myös tulevaisuudes
sa, on lähelle Pienen merenneidon levähdyspaikkaa, 
Churchillin puiston laidalle rakennettu Frihedsmu- 
seet, jossa herää eloon vastarinnan aika 1940 -45.

Museorakennus on pieni, vaatimaton ja yksinker
tainen, mutta siihen on kytketty luonto mukaan mie
lenkiintoisella tavalla. Näyttely kiertää seinänkor- 
kuisten lasi-ikkunoiden takana olevan sisäpihan. Nyt 
kasvit ja ruohikko olivat toiveikkaasti vihertymässä, 
mutta näkymät saattavat luoda erilaista tunnelmaa eri 
aikoina

Pienen museon vaikuttavuus perustui sen aineis
ton alkuperäisyyteen. Natsien univormut, keskitys- 
leirivankien raita-asujen keltainen tähti puseron rin
nassa kertovat tunteisiin vetoavasti Euroopan lähi
historian todellisuudesta, siis siitäkin, että Tanskasta 
toimitettiin satoja ihmisiä keskity sleirihe. Tanskalais
ten vastarinta oli myös voimakasta: liittoutuneiden 
avustamina ne hoputtivat saksalaisen vahan rakennel
mia laajoin verkostoin ja sabotaasein.

Leninin patsas tarkkailee museokävijöitä Ar
bejdermuseetin edustalla. Kuva UllaJaskari, 
Työväen keskusmuseo.
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Pienen mutta vaikuttavan 
Frihedsmuseetin näyttelyti
lat kiertävät sisäpihan ym
pärillä. Kuva UllaJaskari, 
Työväen keskusmuseo.

Uuden uutukaisen Tanskan 
postimuseon (Post & Tele Mu
seum) sisääntuloaula on kaunis ja 
valoisa ulottuen kolmen kerrok
sen läpi lasikattoon. Museo avasi 
uudet ovensa aivan kaupungin 
keskustassa vuonna 1998, ja se 
pyrkii taijoamaan aktiviteetteja kaikenikäisille ihmi
sille. Kommunikaation talossa, joksi museota kutsu
taan, on lasten mahdollista kokeilla kaikenlaista työ
pajassa: morsettaa, suunnitella omia postimerkkejä 
tai kirjoittaa kirjeitä sulkakynällä. Teini-ikäisille puo
lestaan on museossa oma paikka nimeltään com-city, 
joka mahdollistaa uuteen teknologiaan tutustumisen. 
Museon ei-museaahsena vetonaulana toimii viiden
nen kerroksen ravintola, josta on loistavat näköalat 
yli kaupungin.

Postimuseo kertoo Tanskan 400-vuotisen posti- 
historian, joka alkoi kun kuningas Kristian IV perusti 
pohjoismaiden ensimmäisen julkisen postilaitoksen 
vuonna 1624. Kommunikaation talossa historia ker
rotaan esinein, joista lähes kaikki on asetettu tiukasti 
seiniin upotettuihin vitriineihin. Esineiden ainutlaa
tuisuus vaatii eristämistä, mutta samalla niiden yh
teenkuuluvuus asiakokonaisuuksiin hämärtyy. Jos 
työväenmuseota leimasi elämänmaku, henki posti
museo viileyttä ja virallisuutta. Leikkimielisyys ja 
huumori olivat tipotiessään.

Perusteellinen tutustuminen Tanskan kansallis
museoon (Nationalmuseet) olisi vaatinut reippaasti 
aikaa. Tanskan menneisyys ei ole aivan pikkujuttuja 
kun museoon on koottu laajat etnografiset aineistot 
ympäri maailmaa, olisi tuon kaiken omaksuminen ol
lut laajempi projekti.

Erityisen mieleenpainuviksi jäivät näyttely grön
lantilaisen kulttuuriperinnön palauttamisesta Tans
kasta takaisin Grönlantiin ja toisaalta informaation 
välittäminen etnografisen kokoelman näyttelyissä.

Jälkimmäisessä runsas tietomäärä oh mahdollista saa
da esille tietokoneen kosketusnäytöstä.

Vierailin myös Museum Eroticassa, Tanskassa 
kun olin. Ja olihan pomo vapautettu ensimmäisenä 
maana maailmassa juuri Tanskassa 1960-luvun lopus
sa sosialidemokraattisen hallituksen toimesta. Muse
on oman ilmoituksen mukaan sen haasteellisena teh
tävänä oh määrittää rajaa erotiikan ja pomon välillä. 
Tähän selvitystyöhön se oh käynyt asettamalla esille 
mitä ronskeimpia installaatioita, erityisesti kuvama
teriaalia ja toisaalta Marilyn Monroen julkisesta elä
mästä kertovan kuvakoosteen. Minun kotikasvatuk
sellani varustettu henkilö pitää museon nimeä har
haanjohtavana. Se toinen vaihtoehto ohsi osuvampi. 
Museon yleisilmettä hallitsi punainen ja musta väri
tys ja kuuluva äänimaailma.

Museomaailman viihdeosastoa edustaa myös Lo
uis Tussaudin Vahamuseo, joka tosiaankin kutsuu it
seään museoksi. Nimitystä ei kuitenkaan lunasteta 
vahakabinetissa, sillä alkuperäiset esineet puuttuvat. 
Sen sijaan Tivohssa sijaitsevasta rakennuksesta löy
tyy yli kaksisataa vahanukkea, joista suurin osa esit
tää manan majoille siirtyneitä tai nykyään eläviä ihmi
siä. Katsojalla on siis tilaisuus nähdä kertakäynnillä 
merkittäviä henkilöitä, mutta vahanukkien äärellä 
mieleen pyrkii väkisinkin ajatus: miksi tämän kaiken 
oletetaan kiinnostavan katsojaa. Pelkkä näköisyyden 
ihasteleminen ei kauan jaksa innostaa.

UllaJaskari
Tampere
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Lenin ja  sähköaura. Lenin-museon kokoelmat.

Lenin-museon sähköistämissuunnitelma
Tietoyhteiskunta edellyttää myös museoilta ai

neiston siirtämistä sähköiseen muotoon: skannaamis- 
ta, digikuvaamista, nettisivuja, cd-romppuja. Lenin- 
museossa aineistojen vieminen tietokoneilla käsiteltä
vään muotoon on otettu erityisen haastavana vastaan. 
Lenin oli näet itse sähköistämisen innokas puolesta
puhuja ja edelläkävijä.

Sähkön tuottaminen Venäjälle oh Leninille sydä
men asia. 1900-luvun alussa Lenin, Stalinja Siemensin 
insinööri Leonid Krasin olivat nähneet Tampereella 
käydessään sähkövalon katuvaloissa ja tehdassalissa.

Lenin piti sähköistämistä ensimmäisenä tärkeänä 
askeleena moderniin yhteiskuntaan siirtymisessä. 
Hän kutsui sähköistämissuunnitelmaa (GOELRO = 
Venäjän sähköistämisen valtionkomitea) puolueen 
toiseksi ohjelmaksi. Leninin lentävä lause kuului: 
"Kommunismi on neuvostovalta plus koko maan säh
köistäminen”. Jälkimmäinen osa Leninin yhtälöstä

saatiin toteutetuksi. Neuvostovallasta luisuttiin puo
luevaltaan ja Stalinin diktatuuriin.

Lenin-museon aineiston sähköiseen muotoon 
saattaminen, digitoiminen on edistynyt hyvin. Le
nin-museon intemet-sivuilla on keskimäärin käynti
kertoja on noin 40 000 kuukaudessa. Suomalainen In- 
temet-lehti valitsi ne kesällä 1996 kymmenen parhaan 
suomalaisen intemet-sivun joukkoon.

Opetusministeriö avusti Lenin-museon aineistos
ta yhdessä HiQ-yhtiön kanssa tehtyä cd-romppua 
”Soviet dada”, joka on saanut kiitettävät arvostelut 
alan lehdissä. Romppu on museovieraiden käytössä 
Lenin-museon salissaja myynnissä WSOY:n markki
noimana.

Tämän hetken haasteena on museon digitoidun 
aineiston siirtäminen tietoverkkoon, www-sivujen 
laatiminen tästä aineistosta. Samalla parannetaan si
vustojen englanninkielistä tarjontaa. Näin museo ta
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Sähkövalo tuo edistystä Venäjälle. Lenin-museon kokoelmat.

voittaisi virtuaalisesti moninkertaisesti normaalin ai
neistoihinsa tutustujien määrän.

Edellä mainittu tarkoittaa käytännössä ”Soviet 
Design”-kokoelman saattamista sähköiseen muotoon 
ja siirtoa Lenin-museon www-sivujen yhteyteen. Va
litut esineet kuvataan uudelleen, mikäli jo olemassa 
oleva tunnistekuva ei kelpaa nettikäyttöön. Jokaisen 
esineen ns. luettelointitiedot kiijataan, minkä lisäksi 
khjoitetaan kertomus esineen historiasta, käytöstä, 
siihen mahdollisesti liittyvistä tarinoista ja anekdoo
teista jne.

Toinen parannettava osio nettisivuilla on Leninin 
elämäkerta. Kuva-arkiston kuvat lapsuudesta kuole
maan liitetään nettisivuille. Teksti olisi kerronnallista 
eikä luettelointia vuosittain, niin kuin nykyisillä 
www-sivuilla (www.tampere.fi/culture/lenin). Teks
tiosuuteen tutisi mukaan viimeisintä Lenin-tutkimus- 
ta, myös sen nykyiset kriittiset sävyt.

Lenin-kultti esiteltäisiin nettisivuilla sekä Lenin- 
aiheisin esinein että kulttia analysoimalla. Tärkeä osa

tekijä on myös sivujen ajanmukainen linkitys (esi
merkiksi venäläiseen Leninin virtuaatimausoleumiin, 
amerikkalaisten yliopistojen Lenin-sivuihin, mm. 
Idaho, Colorado).

Tarkoituksena ei ole tehdä vielä täydellisesti "vir
tuaalimuseota”, koska kotikoneiden kapasiteetti ei 
vielä moiseen riitä. Tavoitteena olisi tehdä perinteisiä 
www-sivuja, joissa on tekstiä ja kuvia. Mutta kohti 
virtuaalimuseota näin kuljettaisiin ja kotikäytössä 
olevan tekniikan edistyttyä voitaisiin nopeasti ja vai
vatta siirtyä suoraan virtuaalimuseoon; osaksi "suur
ta suomalaista museota”. Digitoituja aineistoja voi
daan myöhemmin mahdollisesti hyödyntää myös 
digitv-ympäristössä.

Aimo Minkkinen
Lenin-museon johtaja 
Tampere

- 103-

http://www.tampere.fi/culture/lenin


TYÖVÄENTUTKIMUS 2001

Ajankohta 2 0 0 1 -  poliittisen historian vuosikirja

AJANKOHTA on Helsingin ja Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineen yhteinen vuosikiija,

gradu -töiden pohjalta.
Vuoden 2001 kooste pohtii kansallisten monumenttien merkityksiä ja kaivelee konkurssiin ajautuneen 

levy-yhtiön jäämistöä. Suomen ensimmäisen ydinvoimalan hankinta 1960-luvulla tarjoaa kutkuttavia näkymiä 
ajan poliittiseen kulttuuriin, kiinankorealaisten historian tarkastelu puolestaan aineksia Suomessakin ajankoh
taistuvaan kysymykseen ylikansallisten etnisten yhteisöjen paikasta. Entä keitä historian henkilöitä psykolo
git aikoinaan luonnehtivat "tunteettomaksi finanssivelhoksi”, "teatraaliseksi lapseksi” ja "vainoharhaiseksi 
pomokeisariksi”?

Sisältö:
Missä mennään poliittinen historia?
Mielekkyyttä etsimässä 
Pentinkulman totuudesta 
Regeringens avgöranden i lantdagshusfragan 
LoveRecords
Kokoomusopiskelijatja 1960-luvun radikalismi 
Suomen Ukraina-suhteet 1917-19 
Atomivoimaa idästä vai lännestä?
Länsivallat ja Suomen talvisota 
Henrik Ramsay ja puolueettomuuspyrkimys 
SAK ja kylmä sota 
Kansanmurhaajan päänsisällä 
Ylikansallisten etnisten yhteisöjen tutkimus

Vanhojen AJANKOHTTEN sisällysluettelot löytyvät Helsingin poliittisen historian kotisivulta 
http://www.valt.helsinki.fi/vhis/polhis/tutkimus/aiankohta html

TILAUKSET Yliopistokirjakauppa / Porthania Yliopistonkatu 3, Helsinki 
Turun yliopiston Poliittisen historian laitoksen kanslia 
p. 02-333 5370 tai polhist@utu.fr
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English summary

Työväentutkimus (The Journal of Labour Research) is pub- 
lished annually by the archi ves, museum, library and Scientific 
society of labour history and tradition in Finland. First publis- 
hedin 1987,ithastoday acirculationof3000copies. Työväen
tutkimus is edited by volunteers and financed by the Finnish 
Labour Heritage Association (Työväenperinne - Aibetaitradition 
ry): printing and layout costs are mainly paid for by advertising 
revenue and various grants.

The common theme of the aiticles published in this year’s 
issue of Työväentutkimus is that of leisure time. The choice of 
this theme defines our position within the debate which has been 
raging throughout this year in the Finnish media and which has 
focused on the crimes committed in the name of Communism, 
and on Communist history and morality. Any narrow view limi
ted to the criminal aspects of Communism conveniently hides 
the incontestableachievementsof the labour movement, just one 
of which is the increased amount of leisure time for wage eamers, 
time which in the last few years has again come under threat with 
the advance of globalisalion.

So what did workers actually do in their fiee hours? In his 
article, Eridd Vasara offers an insight into the leisure acti vities of 
the labour organization members ai their Workers’ Community 
Hall. This was “their” hali, ahome from home for activists, a 
real source of pride, a visible and tangible reminder of the thou
sands of hours of voluntary work they had put in. The culture of 
theWorkers’ Hallsflourished from the 1920srightuptothe 
1950s when it began to fade with the advent of television, Com
mercial youth culture and opportunities to pursue wider inter- 
ests.

Hanna Kuusi devotes her article to unravelling the Finnish 
mythof the “woiking man’s Saturday”, the woddng-class drin- 
king culture the whole object of which was to drink to a standstiU 
every weekend.Inthe 1950sresearchersengagedinthestudyof 
alcoholism became aware of the problem and advocated restricti- 
ve and corrective action to moderale drinking habits. Laler it was 
discovered that weekend drinking combined with the ritualistic 
useofalcohol throughout the weekwasinfactjust as common-

place among the higher social classes. Prohibitions and restric- 
tions on the other hand funnelled working class drinking into 
alcoholic weekend bingeing and can now be interpreted as one 
form of patronizing class politics.

Hannu Itkonen sets out to examine to what extent the official 
programme of the Workeis’ Sports Federation (TUL) has defined 
the leisure-oriented physical culture of the Finnish woridng class 
throughoutthecountry’sindependence.Uptothe 1960s leisure 
time activities were inseparable fiom class oiganization whereas 
by the 1970s and 1980s we begin to see the influence of social 
policyplanning.TheWoikers’ Sports Federation supported the 
development of leisure time subsidised by publie funds. During 
the last decade the Federation has made its mark by differentia- 
ting between aspects of physical culture, emphasizing the impor- 
tance of sport for chi ldren and young people, for instance, as well 
as distinguishing between fitness- and health-specific, and leisu- 
re-linked physical education.

Matti Halmeaho’s article is an account of the lesser known 
eariy years ofthe career of the well-known Finnish singer-songw- 
riter Veikko Lavi. Despite his considerable popularity in the 
early 1950s, Lavi did not find it easy to eam a living and was 
obliged to undeitake long tours to ali sorts of primiti ve venues 
where woridng people might be found.

In addition to the thematic aiticles, Pekka Lehtinen exami- 
nes Helsinkiä town planning, its ideals and their practical 
implementation in the woiking-class Kallio district Juha Koski
nen in his tum writes about the travels to Finland and to Europe 
of the Swedish “Communisf’ D. Forssell. Koskinen also explo- 
resmoreextensively the influence ofjoumeymen on the difliision 
of socialist ideas in the 19,h century.

Finally, Työväentutkimus also provides resumes of disserta- 
tions, as well as book reviews and information about current 
e vents organized by the Institutions of Labour Heritage in Fin
land (Työväenperinnelaitos) (http://tkm.fi/heritage.htrnl) and the 
Finnish Society for Labour History (Työväen historian japerin- 
teen tutkimuksen seura) (http://www.helsinki.fi/iari/thpts/).

Translation: Maija Kivisaari
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Verkottuminen, alihankkijaketjut, joustovaatimukset 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.

<S> Metalli
Metallityöväen Liitto ry

Hakaniemenranta 1, 00530 Helsinki puh.(09) 770 71, www.metalliliitto.fi

- 106 -

http://www.metalliliitto.fi


TYÖVÄENTUTKIMUS 2001

KEMIA
KEMIANLIITTO KEMIFACKET

Haapaniemenkatu 7-9 B 
00531 HELSINKI 
Puh: (09) 773971 
Fax: (09) 753 8040 
etunimi.sukunimi@kemianliitto.fi

Nordea®
Ota täysi hyöty 
asiakkuudestasi!
Kun taloudellinen tilanteesi muuttuu, 
muuttuu myös pankkipalvelujen tarpeesi. 
Samalla saatat saada lisää etuja! Sillä kun 
tarvitset meitä enemmän ja keskität raha- 
asiasi meille, voimme myös antaa sinulle 
enemmän.

Ota selvää m ahdollisuudestasi liittyä 
Merita Pankin Kanta-asiakkaaksi tai 
Avainasiakkaaksi. Lisätietoja konttoristamme 
ja w w w .m e r ita .f i

^ M e r i t a
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SUOMEN TYÖVÄEN 
URHEILULIITTO 

TUL RY

Paasivuorenkatu 4-6 A 
PL 315 

00531 Helsinki

puh. (09) 7706211 
fox (09) 7706234

KSR:n 
kirjekukka - 

kaunis tapa onnitella 
tai ottaa osaa

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

Kansan Sivistysrahasto 
Paasivuorenkatu 5 A 453, 
00530 Helsinki 
Puh. 09-765 433 
Telefax 09-761 787

Suomen
Sosialidemokraattinen
Puolue -
Finlands
Socialdemokratiska 
Parti r.p.

Saariniemenkatu 6 
00530 Helsinki 
puh. 09-478 988
fax 09-712 752
E-mail palaute@sdp.fi 
Internet www.sdp.fi
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•liata t t l t l i  iB iit t l l l lt t i

Valtion Ja erityispalvaiujan 
ammattiliitto VAL ry

Fackförbundat för 
statsanställda och 
specialtjänster VAL rf

PL 321
00531 HELSINKI 
Puh/Tel +358 (0)9 7010 120 
Fax +358 (0)9 735 525 
e-mail: VAL@VALry.fi 
http://www.VALry.fi

itartnti fackfirknt

‘R a u h a  s y k k i i  

s y d ä m i s s ä

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

lEfäkefäiset r.y:n kesäpäivät 
l i . - i 2.6. 2002 Vaasassa

lEkäkekäiset r.y. 
puhekin 09-348691 

www.ekakekaiset.ji

K T V ©
Huomaat

m e id ä t
v a rm as t i

Kaata-alaa aaraiattililtta KTV ry 
KMMaaatcktara* fackftrbaad KAT r f

Kolmas linja 4 
PL 101. 00531 Helsinki 

vaihde (OS) 770 31 
telefax (0») 770 3330 

www.ktv.fi

Suomalaista 
laatua ja työtä 
turvallisuuden 

myötä

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL r.y.
Siltasaarenkatu 6 ,0 0 5 3 0  Helsinki 
puh. 0 9 -3 9 3  881 fax 0 9 -7 1 2  059  

www.selry.fi
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Su o r a Y h t e y s  
Ed u s k u n t a a n

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

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

YHDESSÄ UUDELLE 

VUOSITUHANNELLE

Suomen Merimies-Unioni r.y.

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

-110-
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VASEMMISTO
t  r i T ^ r r v

V Ä N S T E R F Ö R B U N D E T  I j l l  X X L /

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

Vihemiemenkatu 5 A, 00530 Helsinki 
puh. 09 774 741
email: vas@vasenunistoliitto.fi

Lisää tietoa Vasemmistoliitosta www.vasemmistoliitto.fi
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Työmies - 
Suomen 

Sosialidemokraatti - 
Demari

Elävää perinnettä jo  
vuodesta 1895

P L  338, H aapan iem enkatu  7*9,00531 H elsinki, pu h .0 9 -7 0 1  041

Tilaa ja  lue!
Olet mukana luomassa 

uutta perinnettä 
tuleville polville!

www.demari.fi

Jospa voittaisin.

VEIKKAUS
- 112 -
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A IN U TLA A TU IS E T  PUITTEET 
O N N IS TU N EELLE  KOKOUKSELLE

♦  100-paikkainen auditorio
♦  500-paikkainen juhlasali
♦  Kaksi 100 hengen kokoustilaa
♦  Useita 20-70 hengen kokoustiloja
♦  Nykyaikainen kokoustekniikka
♦  Toiveiden mukaiset ravintolapalvelut

Aloita onnistuneen kokouksen suunnit
telu soittamalla myyntitoimistoomme.

■ IP A A S IT O R N I
H g  KOKOUS-|A KONGRESSIKESKUS

Paasivuorenkatu 5 A 
00530 Helsinki 
Puh. (09)7089 611 
Fax (09)7089 658
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Työväenliikkeen 
juuret ovat 

teollisuustyöväessä.

P p a p e r il iit t o
Paasivuorenkatu 4 - 6 A, PL 326, 00531 Helsinki 
Puh. (09) 70891

www.paperiBittoji

—  ̂ Paasivuorenkatu 5 B 
__| 00530 Helsinki

^  Postiosoite: PL 290 
>  00531 Helsinki

“ } p. (09) 4780 8800 
<C fax (09) 4780 8840 
D email: up@up-uutispalvelu.fi

CO

h-

t ! t p

Kun haluat lisää 
tietoa metsä- 

ja  puualasta tai 
maaseutuelinkeinoista, 

tule käymään, 
soita tai 

käy kotisivullamme.

t | D  PUU- JA ERITYISALOJEN UITTO
U TRÄ- CXH SPECIAIBRANSCHERNAS FÖRBUND

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

4 » STTK
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Saatavissa olevat julkaisut

Työväenperinne:
Työväen bibliografiat
- I : opinnäytteet 1978-1987. Toim. Mervi Kääminen.
1988. 79 s. 20(10) mk.
- II: artikkeliaineistoa 1978-1987. Toim. Pekka Kääminen.
1989. 95 s. 20 (10) mk.
- I I I : historiikit 1978-1990. Toim. Pekka Kääminen. 1991. 
104 s. 20 (10) mk.
- IV : Suomen työväenliikkeen historiallinen bibliografia. 
Toim. Pekka Kääminen. 1994.50 (20) mk.
- Ameriikka-kokoelmaluettelo: amerikansuomalaista kir
jallisuutta Työväenliikkeen kirjaston kokoelmissa. 1991. 
44 s. 10 mk.
- Espanja 1936-1939 -kokoelmaluettelo: Espanjan 
sisällissotaa käsittelevää kirjallisuuttaTyöväenliikkeen 
kirjaston kokoelmissa. 1991.36 s. 10 mk.
- Internationaalit-kokoelmaluettelo. 1990.70 s. 15 mk.
- Osuustoiminta-kokoelmaluettelo. 1990.380 s. 10 mk.
- Foreign Language Literature on the Nordic Labour 
Movements - Fremdsprachige Literatur iiber die 
nordischen Arbeiterbevvegungen. 1992.143 s. 10 mk. 
-Tanskanen Petri: Työväen arjesta juhlaan. Kansan 
Elokuvan ja Allotria Filmin tuotanto 1945-1962. 
Filmografia. 311 s. 100 mk.
Reijo Frank: Veli, sisko. CD-levy. 80 mk.

Työväen Arkisto:
- Marjaliisa Hentilä & Maria Lähteenmäki: Kansainvälinen 
naistenpäivä 1910-1990.1990.112 s. 15 mk.
- Sosialidemokraattiset naiset Suomen hallituksessa ja 
eduskunnassa 1907-1996: matrikkeli Toim. Marja 
Piiroinen-Honkanen. 1996.181 s. 100 (50) mk.

Muistitietokirjat:
- Aatteet ja vaatteet. Toim. M. Hako-H. Huhtanen-M. 
Nieminen. 1964.255 s. Hinta 60 mk.
- Jako kahteen. Työmiehen 20-luku Toim Hako-Huhta- 
nen-Nieminen. 1975.353 s. Hinta 60 mk.
- Kotirintaman kahdet kasvot: sota-ajan muistelmiaToim. 
Hako-Huhtanen. 1985.255 s Hinta 60 mk.
- Lapuan laki vai kansanvalta? Toim. Hako-Huhtanen. 
1981. 322 s. Hinta 60 mk.

Työväen keskusmuseo:
- Tiina Tuulasvaara-Kaleva: 1930-luvun pula. 1992.
14 s. 5 mk.
- Työväenkulttuurityöryhmän muistio. Työväen keskus
museon julkaisuja 1994:1. 52 s. 20 mk.
- Ulla Jaskari - Kristiina Vanhala-Selin: Työväki esittää - 
lystinpitoa ja aatteen paloa. Työväen keskusmuseon jul
kaisuja 1995:1. 47 s. 15 mk.
- Ranskan suuri vallankumous. Työväen keskusmuseon 
julkaisuja 1997:1. Kielinä suomi/venäjä. 28 s. 3 mk. 
-Tuomo Koivisto: Ammatillista järjestöyhteistyötäTam- 
pereella 100 vuotta. 1998.28 s. 10 mk
- Panu Rissanen: 1917. Tavoitteena kansanvalta. Työvä
en keskusmuseon julkaisuja 1998:1.24 s 10 mk

Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö:
- Pirjo Kaihovaara & Anna-Maija Nirhamo: Kohti uutta- 
aikaa, työväenperinteen keruuopas. 1984.92 s. 40 mk.
- Pirjo Kaihovaara: Juurella lipun punaisen. 1986.94 s. 
100 mk.
- 60-luku: Seminaarien aineistot. 20.3.93 ja 17.4.93 pide
tyistä seminaareista Kirjan talolla Helsingissä. KSL1994. 
60 s. 30 mk.
- Kansan Arkiston Yleisluettelo 1.1996.274 s. 60 mk.

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura:
Julkaisusarjat: Väki voimakas 
-1. Työväen historiaa ja perinnettä. Toim. Jouko Jaakko
la & Olli Vehviläinen. 2.p. 1987.159 s. 15 mk.
- 3. Näkökulmia työväen ammatilliseen ja paikalliseen 
historiaan. Toim. Markku Hyrkkänen et ai. 1987.213 s. 
15 mk.
- 7. Työ ja työttömyys. Toim. Raimo Parikka. 1994.368 s. 
70/50 mk.
- 8. Äänekäs kansa. Toim. Pauli Kettunen et ai. 1996 
152 s. 50 mk.
- 9. Talonpoikainen sosialisti - Santeri Mäkelä poliittise
na toimijana ja kirjailijana. Toim. Tauno Saarela. 1997. 
139 s. 50 mk.
-10. Työväestöjä kansakunta. Toim. Raimo Parikka. 
1997.281 s. 75/50 mk.
-11. Aave vai haave. Toim. Tauno Saarela et ai. 1998. 
364 s. 80 mk.
-12. Koti kaupungin laidalla. Toim. Elina Katainen et ai.
1999. 204 s. 70 mk/50 mk.
-13. Naurava työläinen- naurettava työläinen. 
Näkökulmia työväen huumoriin Toim. Joni Krekola,
Kirsti Salmi-Niklander, Johanna Valenius. 2000.219 s. 
80 mk.
-14. Ammattia oppimassa - tieto, taitoja oppiminen 
työelämässä. Toim. Anu-Hanna Anttila ja Anu Suoranta 
Paperson Labour History
- II DerZusammenbruch derZvveiten Internationale. 
Toim. Paavo Jokela. 1988.133 s. 15 mk.
- III Arbetarklassen i samhällets vardag. Red. Katia Bäsk 
et ai. 1991 405 s. 15 mk.
- IV Arbete och samhällsmodell. Red. Pauli Kettunen & 
Tapio Rissanen. 1995. 405 s. 85 mk.
- V Meeting local challenges - mapping industrial 
identities Eds. Sakari Hänninen, Kirsti Salmi-Niklander, 
Tiina Valpola. 1999.80 mk
Lisätietoja seuran julkaisuista myös: 
www.helsinki.fi/jarj/thpts/

Kaikkia julkaisuja voi tiedustella Työväenliikkeen 
kirjastosta, Paasivuorenkatu 5,00530 Helsinki, 
p. (09) 766 429 tai 765 428, fax (09) 753 5151, 
e-mail: perinne@tsl.fi.
Julkaisuja myynnissä myös Työväen keskus
museossa, Väinö Linnan aukio 5,33210 Tampere, p. 
(03)2110404, email: info@tkm.fi.

http://www.helsinki.fi/jarj/thpts/
mailto:perinne@tsl.fi
mailto:info@tkm.fi


JOUKKOKIRJE

OSOITTEET JA PUHELINNUMEROT
AMMATTIYHDISTYSARKISTO 
Hakaniemenranta 1, 00530 Helsinki 
p. (09) 772 1428, 
fax (09) 772 1447 
email: pekka.kalliokoski@sak.fi 
http://www.sak.fi/ay-arkisto/ 
avoinna syys-huhtikuussa ti -pe 9.00
15.30
kesällä ti-pe 8.30-15.00

TYÖVÄEN HISTORIAN JA PERIN
TEEN TUTKIMUKSEN SEURA RY 
Tampereen yliopisto 
Historiatieteen laitos 
PL 607, 33101 Tampere 
(03) 215 6543 (siht. Ulla Aatsinki) 
fax (03) 215 6980 
email: ulla.aatsinki@uta.fi 
http://www.helsinki.fi/jarj/thpts

KANSAN ARKISTO 
Vetehisenkuja 1, 00530 Helsinki 
p. (09) 753 6972 tutkijapalvelu 
p. (09) 731 86010 kuva-arkisto 
p. (09) 753 6917 toimisto 
p. (09) 753 6935 arkistonjohtaja 
fax (09) 739 619 
email: info@kansanarkisto.fi 
http://www.kansanarkisto.fi 
avoinna ti-pe 9.00-16.00

TYÖVÄEN KESKUSMUSEO
Väinö Linnan aukio 8, 33210 Tampere
p. (03) 2538 800
fax (03) 2538 850
email: info@tkm.fi
http://www.tkm.fi
toimisto avoinna ma-pe 8.30-15.45 
näyttelytilat ti-su 11.00-18.00

TYÖVÄEN ARKISTO 
Paasivuorenk. 5 B, 00530 Helsinki 
p. (09) 7743 110 
fax (09) 7743 1111 
email: info@tyark.fi 
http://www.tyark.fi 
avoinna ma, ke, pe 10.00-16.00 
ti, to 10.00-19.00

TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO 
Paasivuorenk. 5, 00530 Helsinki 
p. (09) 766 429, 765 428 
fax (09) 7743 1111 
email: perinne@tsl.fi 
http://www.tsl.fi/~perinne/tlk/ 
avoinna ti-pe 11.00 -17.00 
kesällä 10.00-15.00

TYÖVÄEN MUISTITIETOTOIMIKUNTA 
Paasivuorenk. 5 B, 00530 Helsinki 
p. (09) 7743 1170 
fax (09) 7743 1111 
email: risto.reuna@tyark.fi 
avoinna ma-pe 10.00-16.00

TYÖVÄENPERINNE RY 
Paasivuorenk. 5 B, 00530 Helsinki 
p. (09) 750 429 
fax (09) 7743 1111 
e-mail:perinne@tsl.fi 
http://www.tsl.fi/-perinne/
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