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TOTTELISINKO?

Taanilan Hannulta, tuo lta  Suomen kansan sunnuntaipojalta, pyydettiin 
tä h än  Työväentutkimukseen kirjoitusta to tte lem attom uudesta . Se teksti 
jäi tu lem atta  - tokko kuitenkaan to tte lem attom uudesta . Asian tiim oilta  
käydyssä keskustelussa H.T. kaipasi tottelem attom uuden tarken tam ista , 
kohdentamista ja rajaam ista. Tärkeää on hänen m ielestään m iettiä  to t
telem attom uuden yhteiskunnallis-historiallista subjektia, sitä  siis, e t tä  
keille on mahdollista olla to tte lem aton  ja keille ei; tä rkeää  on se, e t 
tä  ketkä m ääräävät kulloisessakin historiallis-yhteiskunnallisessa konteks
tis s a  sen, mikä on to tte lem atto m u u tta  mikä ei, ja mikä on sen ra tio- 
n a litee tti.

Tuota kaikkea näillä Työväentutkimuksen sivuilla pohditaan. Lähtökoh
tana työväenliike. V astakulttuuri. V astarinta. Tottelem attom uus. Pyyde
ty t  "puheenvuorot", esseet käsittelevät k ieltä vastakulttuurina; politii- 
kankieltä: puhetta ja valtaa; vastarin taa  ja am m attiyhdistysliikettä. Näis
sä kolmessa esseessä m ietitään vastakulttuuria, vastarin taa, k riittisyy t
tä  työväenliikkeessä nyt, kun ajanlasku on edennyt jo vuoteen 1988.

Työväentutkimuksen to tte lem attom uus teem anum ero on syntynyt pitkäl
t i  Työväenliikkeen kirjaston hankintapolitiikan kysym yksenasetteluista. 
Työväenliikkeen kirjasto on toim inut vuoden ja y rittäny t ja tkaa K.H. 
Wiikin ja Anna Wiikin v iito ittam aa työväen kirjastojen linjaa. Niistä tie - 
tojyvistä, joita tuosta  Wiikien ajasta  on, olen saanut kuvan, e t tä  sekä 
Anna e t tä  K.H. tiesivät m itä tah to ivat, m itä ta rk o itti työväen kirjaston 
rakentaminen ja sen kokoelmien luominen siinä ajassa. Ne m ahtavat vi
siot, jo ita työväellä oli, e ivät ainakaan kuvastaneet valtakulttuuria!

Kirjaston kokoelmat vuosisadan alusta 1920- ja 1930-luvun m ateriaaliin  
ovat m ahtavat: tiedon vastavoim a valtakulttuuriin . Siinäpä perinnettä 

yksivuotias Työväenliikkeen kirjasto.

25.3.1988

Leena Saarinen
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M atti Hako

MITEN TYÖVÄEN KIELI ILMENTÄÄ VASTAKULTTUURIA

Kun kirjoitetaan vuosiluku 1988, näy ttää  minulle annettu  otsikkoaihe 
vähintään kyseenalaiselta. Minusta kun tuntuu, e t tä  konsensus-Suomi, 
ylikansallisen massakultuurin Suomi, on vääntänyt ystävällisille äidinkas- 
voilleen vakiohymyn, kysyy, vastaa ja nyökkää itse  kullekin säädylle yh
tä  säädyllisesti. Samastumiskriisi koette lee  niin työväestöä kuin mui
takin  yhteiskuntaryhm iä. Puhu siinä vastakulttuurista kun työväentalo 
on autokorjaam ona ja työläisnuori kauko-ohjatun viihde-elektroniikan lu
moissa, kun Suomen Sosialidemokraatissa on annettu  yhtä paljon palsta
tilaa niin kokoomuksen puoluesihteerin kuin SKP:n veteraanin Aarne Saa
risen haasta tte lu lle . (SS 4.3.1988)

Vastakulttuurin yksi tuntom erkki on se, e ttä  sen käyttäm ä kieli kokoaa 
rive ih in  samoin a ja tte lev ia  ta i sitten  karkottaa  niitä, jotka kavahtavat 
tuon kulttuurin ulkonaisia merkkejä, esim . punaisia lippuja, ja ennakko
luulottom ia kielen ilmauksia.

Maassamme on ollut viime vuosina kaksi ryhmää, joiden käyttäm ä kieli 
on seivästi ilm entänyt vastakulttuuria: SMP ja SKDL:n vähemm istö. Veik
ko Vennamossa on aina ollut vanhan ajan ag itaa tto ria : suuri raha, raha- 
puolueet, seteliselkärankaiset, lahjuspehmitys, rö tösherrat, siviilijuntta 
(UKK:n valtarengas), rosvot h irteen, unohdettu kansa. Tämä on kansaan 
m enevää, ym m ärrettävää sanankäyttöä. Samaan aikaan jopa vasemmis
topuolueiden edustajat s iro tte liva t puheisiinsa ja kirjoituksiinsa m erito- 
kratian ilmauksia: urbaaninen, integroitum inen, problem atiikka... Tässä on 
kysymys kielentutkijoille tu tu sta  ilm iöstä: tarve pe ittää  oma alkuperäi
nen tausta , pyrkimys omaksua yhteisön arvostam ia käyttäytym isnorm eja 
ja nousta sosiaalisessa arvoasteikossa. Sen sijaan SKDL:n vähem m istö on 
tu rvau tunu t koeteltuun, luokkakantaiseen ilmaisuvarastoon; se viljelee 
perinnäistä m arxilais-leninististä vallankumousfraseologiaa. Tällainen lah- 
kolaiskieli on varm asti monelle sen käyttäjälle ja ym m ärtäjälle aitoa ja 
oikeaa puhetta. Mutta sam alla se on liikkumista tunteiden ja menneiden 
arvojen tasolla. Kun Aarne Saariselta kysyttiin, m itä m ieltä hän on uu
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den vasemmistopuolueen perustam isesta sosialidem okraateista vasemmal
le, hän vastasi: "Monilla on sellainen suhtautuminen, e t tä  jostakin van
hasta rakkaasta asiasta  ei voida luopua. Siihen liittyy paljon tunneseik
koja ja arvoja, jotka perustuvat tunteisiin." (SS 4.3.1988) Yksi näitä  van
hoja rakkaita asioita on myös poliittinen kielenkäyttö.

V astakulttuurin  yksi piirre on erottautum isen tarve . SMPrtä ja SKDL:n 
vähemmistöä lukuunottam atta ei suuria eroja ole enää esim . SDP:n, ke
pun ja kokoomuksen kielenkäytössä. Pekka Vennamon johtam an puolueen 
kielenkäyttö on sekin järjestyksen kourissa. L iituraita  muuten on vasta
kulttuurin pahimpia vihollisia. Kaukana ovat a ja t, jolloin työväenliikkeen 
kieli, varsinkin ag itaatto rien  ja matkapuhujien kieli, oli verrattav issa  
uskonnollisten herätysliikkeiden (nekin vastakulttuureja!) saarnaajien kie
lenkäyttöön. Tuon vanhan rituaalikielen etsivä löytää vanhoista kellas
tuneista lehdistä, kirjoista ja pöytäkirjoista. Se oli oman aikansa uskon- 
vahvistuskieltä. Mitä uskonvahvistusta ta rv itsee  suomalainen am m attityö- 
läinen, jonka palkka y littää  alemman palkkaluokan virastotyöntekijän 
palkan; jonka lapset opiskelevat yliopistoissa; jolla on auto, televisio, 
video, mikroaaltouuni. Ei vastakulttuurin k ieltä voi tu tk ia  kysym ättä 
ensin, ovatko rakennem uutokset vieneet mennessään myös itse  vastakult
tuurin. Valtakunnassa kaikki hyvin? Työttöm ät tuntuvat olevan suurem
massa kädessä. Onko koulutus- ja teknologiayhteiskunnan hinta osa- ja 
vastakulttuurien joutuminen suomalais-ylikansalliseen sulatusuuniin?

Olen edellä puhunut työväestön kielestä nimenomaan eri organisaatioiden 
p u itte issa . Mutta kieltä puhutaan myös kotona ja työpaikoilla. Se on 
arkikieltä, joka osaltaan on myös tapa olla ja elää. Tämä kieli, sosiaa
linen  murre, syntyi 1870-luvun jälkeen, jolloin vauhtiin päässyt teo llis
tum inen  ajoi väkeä m aaseudulta kaupunkeihin. Syntyi kaksi m urretta: 
työväestön kieli kansanmurteiden ja sivistyneistön kieli kirjakielen poh
jalle. Nykyään e ro t ovat taso ittunee t mm. koulutuksen vuoksi. Enää on
kin monessa tapauksessa kysymys siitä, e t tä  t ie ty t stilis tise t varian tit, 
tyy lip iirteet, saavat sosiaalisen varauksen. Sanojen sisältö m ääräytyy 
paljo lti sen mukaan, kuka puhuu, missä ja milloin. Sanojen m erkitykset 
ovat itse sanojassa, e ivät niinkään sanoissa.
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Työväenliikkeen parhaiden perinteiden mukaan pitäisi kai läh teä  eläm äm 
me tärkeim m istä sanoista: rakkaus, viha, vapaus, veljeys, tasa-arvoisuus, 
lähim m äinen, rauha, dem okratia, sorto, so ta ... Miten n iitä käytäm me? 
Mikä on aitoa mikä liturgiaa? Mitä on sanojen takana? Sanat ovat s it
ten k in  vain ajatusten kuorrutusta. P itää  katsoa, moniko on kakku vain 
päältä kaunis.
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"TYÖVÄENKULTTUURIN MURROS" -PROJEKTI

Kiinnostus työväenkulttuuria kohtaan on Suomessa 1980-luvulla huomat
ta v a s ti  lisääntynyt eri alojen tutkijoiden keskuudessa. Myös työväenpe
rinne on saanut osakseen valtiovallan huomion. Eduskunta on vuodesta 
1980 lähtien hyväksynyt valtion tulo- ja menoarvioon m äärärahan sen 
tallentam ista ja tu tkim usta varten . Opetusm inisteriön a se ttam a t kolme 
työväenperinnetyöryhm ää (1980-81, 1982-84, 1985-87) ovat tehneet mo
nia tuloksiin johtaneita  a lo itte ita  työväenkulttuuriin liittyvän toiminnan 
kehittämiseksi. Valtiovallan tuen saanut suomalaiseen työväenkulttuuriin 
kohdistuva kiinnostus on siten osoittautunut vakaaksi.

Työväenkulttuuriin kiinnitetyn huomion ja itse työväenkulttuurin suhde on 
kiinnostava. Kun työväenkulttuurin sisältöä ta i m erkitystä 1980-luvun 
suom alaisessa yhteiskunnassa on pohdittu, huomio on kiinnitetty  lähes 
poikkeuksetta  erääseen täm än päivän yhteiskunnallista kehitystä hallit
sevaan piirteeseen. Työväenkulttuurin merkitys palkkatyöläisten yhteen
kuuluvuuden ja työväenliikkeen välisenä yhteytenä on kaventunut lähes 
olemattomiin. Tätä ilm entää mm. se, e tte i  työväenliikkeen kannattam i
nen enää ole samanlainen itsestäänselvyys kuin aiemmin. Useimmilie 
palkkatyötä tekeville on työväenliike, työväenkulttuurista puhum attakaan 

lähes m erkityksetön käsite.

Työväenkulttuurin tilan ja siihen kohdistuneen kiinnostuksen välinen e ri
tyislaatuinen suhde on yksi Helsingin yliopistossa käynnistetyn "Työvä
enkulttuurin murros osana suomalaisen kulttuurin m uuttum ista 1960-luvun 
jälkeen" -projektin lähtökohdista. Yliopiston konsistori on myöntänyt tä l
le poikkitieteelliselle hankkeelle rahoituksen kolmeksi vuodeksi. Projek
tin  tu tkijo ista  edustaa Timo Holmalahti Poliittisen historian, Raimo Pa
rik k a  Talous- ja sosiaalihistorian ja K irsti Stenvall Yleisen valtio-opin 
la itosta . Hankkeen vastuullisena johtajana on dosentti Jorm a Kalela.

Seitsemänkymmentäluvun alkupuolelta vilkastunut suomalaiseen työväen
kulttuuriin  kohdistunut tutkim us on tuo ttanu t monia erilaisia tulkintoja 
sen muodoista, niiden syntymiseen vaikuttaneista  h istoriallisista tekijöis
tä sekä työväenkulttuurin yhteiskunnallisista edellytyksistä. Vasta viime
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vuosien aikana on Suomessakin kuitenkin ryhdytty pohtimaan työväenkult
tuurin kokonaisyhteiskunnallista luonnetta työväen ja työväenliikkeen 
välisenä suhteena.

Työväenkulttuurista esite tty jä  tulkintoja arvioitaessa kiinnostavana on
gelm ana ovat ne käsittee t, joita on käy tetty  itse  ilm iötä luonnehditta
essa. Niiden historialliseen analysointiin pyrkivää tu tkim usta ei Suomes
sa ole juurikaan tehty . Esimerkiksi sellaisia käsitte itä  kuin työläinen ja 
palkansaaja ei käsitteinä ole a se te ttu  tutkimuksen kohteeksi. Mielenkiin
toisen näkökulman tällaiselle tutkim ukselle tarjoaa länsisaksalaisten so
siaalihistorioitsijoiden inspiroima käsitehistoria (Begriffsgeschichte).

Projektin yhtenä tutkim uskohteena on paikallisten työväenyhteisöjen ja 
työväenkulttuurin syntyprosessi, vuosisadan vaihteessa, suljetun, selvära
ja isen  erilliskulttuurin ja työväen asuntoalueiden kehitys 1910-luvulta 
1950-luvulle sekä noiden muodostumien törm äys modernin teollisuuska- 
pitalism in ja palkkatyöläisyyden kanssa 1960- ja 1970-luvuilla. Tähän 
liittyvän Raimo Parikan tutkimuksen ydinajatuksena on osoittaa paikal
lisen kulttuurin kehityksen om alaatuisuus ja eriaikaisuus sekä siihen si
sältyvät kansallisen kulttuurin kannalta yleiset p iirtee t siten kuin ne 
ovat ilm enneet "rahvaan"/ihm isten arkieläm ässä. Ns. ruohonjuurinäkökul- 
maa soveltam alla on mahdollista riittävän  laaja lti ja syvältä hahm ottaa 
s itä  jyrkkää ja nopeaa m uutosta, joka alkoi 1960-luvulla ihmisten arki
eläm ässä, tavoissa, asenteissa ja arvoissa.

Selvärajaiseen työväenyhteisöön kiinnittyneen "perinteisen" ta i "vanhan" 
työväenkulttuurin on useissa eri yhteyksissä m ainittu kadonneen 1950-lu- 
vulla alkaneiden yhteiskunnallisten muutosprosessien myötä. Suomalaises
sa tutkim uksessa ei silti juurikaan ole se lv ite tty  n iitä palkkatyöläisten 
yhteenkuuluvuutta tuo ttav ia  yhteiskunnan p iirte itä , jotka ovat säilyneet 
tuon sosiaalisen ja aineellisen yhteisöllisyyden häviäm isestä huolim atta. 
Vähälle huomiolle ovat myös jääneet heidän yhteisyytensä uudet muo
dot. Palkkatyösuhteeseen liittyvän sosiaalisen ja poliittisen identiteetin  
jatkuvuus ja muutos on Jorm a Kalelan tutkimuksen teem ana.



Raimo Parikan ja Jorm a Kalelan lähestyessä työväenkulttuuria konkreet
tisena historiallisena ilmiönä K irsti Stenvall ja  Timo Holmalahti keskit
tyvät sen historiallisiin m erkityssisältöihin.

Neljäkymmentäluvun jälkipuoliskon po liittista  ilmapiiriä hallitsevat työ
väenpuolueiden toim intakäytännöille annetut uudenkaltaiset m erkitykset. 
Sodan jälkeistä poliittisen kulttuurin m uutosta edelsivät jo ennen sotaa 
ja  sen aikana e s ite ty t vaatim ukset toiminnan sisältöjen m uuttam isesta. 
Keskeisinä esiintyivät sellaiset k äsittee t kuten dem okratia, kansallinen 
kulttuuri ja kansanvalta. Näiden käsitteiden sisällöille annetu t m erkityk
s e t  vaikuttivat myös sodanjälkeisen työväenliikkeen to im intaa ohjaaviin 
ajatusmuotoihin. Tähän kohdistuu Kirsti Stenvallin tutkim us.

Työväenliikkeen toiminnan uudenlaiset edellytykset jatkosodan pääty ttyä  
synnyttivät kansandem okraattisessa liikkeessä vilkkaan keskustelun kult
tu u ris ta . Enemmän kuin työväenkulttuuria pohdittiin työväenliikkeen 
suhdetta kansalliseen kulttuuriin. Timo Holmalahden tavo itteena  on sel
v ittää , minkälaisia kulttuurikäsityksiä kansandem okraattien keskuudessa 
e s ite t t i in  ja miten ne olivat rakentuneet. Miten erila iset näkemykset 
suhteutuivat yh täältä  toisiinsa ja to isaa lta  kommunistien ja kansandemok
raa ttien  kulttuuripolitiikkaan sekä sen tavoitteisiin .

Timo Holmalahti 
Jorm a Kalela 
Raimo Parikka 
K irsti Stenvall
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Ulla-Maija Peltonen

KANSALAISTOTTELEMATTOMUUTTA VALAISEVAT AINEISTOT
KANSAN ARKISTOSSA
Entisten poliittisten  naisvankien kokoelma

K ansalaistottelem attom uudesta kertovaa aineistoa on Kansan Arkistossa 
runsaasti. N äitä ovat esimerkiksi erikoiskokoelmat Suomen Luokkasota 
1918 ja P o liittise t vangitsem iset vuosina 1919-1944. Suomen Luokkasota 
1918 (3E) kokoelmassa on henkilökohtaista aineistoa: kirjeenvaihtoa, to 
distuksia, vapauspasseja jne., 203 henkilöltä. Kokoelmassa P o liittise t van
g itsem iset vuosina 1919-1944 (3E) on mm. vankilakirjeenvaihtoa, viran
om aisten lausuntoja ja asiakirjoja 186 henkilöltä. Arkiston m uistitieto- 
kokoelmassa (6A-6E) on eläm äkerrallisia muistelmia 950 henkilöltä. Edel
lä  esite tty jen  aiheiden lisäksi kansalaisto ttelem attom uutta  valaisevat 
esim erkiksi kymmenet m etsäkaartila isten  ta i jatkosodan aikaisessa vas
tarin taliikkeessä mukana olleiden m uistelm at. N äitä aihepiirejä rikas
tu tta a  myös arkiston edustava valokuvakokoelma.

Mielenkiintoisen kokonaisuuden muodostaa vuosina 1981-1982 koottu en
tisten poliittisten  naisvankien m uistelm a- ja vankeusaikaan liittyvä asia
kirja-aineisto 40 naiselta eri puolilta Suomea. Näiden naisten kokemuk
sista tehdään arkistossa parhaillaan antologiaa.

Vuosina 1919-1944 tuom ittiin  Suomessa arviolta 4 500 ihm istä rikoslain 
11. ja 12. lukujen perusteella valtio- ta i m aanpetoksesta ta i niiden val
m istelusta . Tuom itut olivat po liittisilta  m ielipiteiltään yleensä vasem 
mistolaisia ja monet heistä toim ivat kielletyissä järjestöissä, esim . kom
munistisessa puolueessa, Suomen ja Neuvostoliiton Rauhan ja Ystävyyden 
Seurassa ta i Puna-avussa. Sotien aikana noin 950 henkilöä suljettiin  ta 
savallan suojelulain nojalla turvasäilöön ilman oikeudenkäyntiä. P o liitti
sista vangeista neljäsosa oli naisia.

Tunnetuimpia poliittisia naisvankejamme ovat H ertta  Kuusinen, Elvi Si
nervo ja Hella Vuolijoki. He ovat kaikki käsitelleet vankilakokemuksiaan 
kaunokirjallisissa töissään ja muistelmissaan, m utta  ns. tavallisen naisen 
tarina  on jäänyt taka-alalle .
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Entisten poliittisten naisvankien aineisto on a inutlaatu ista . Se sisä ltää  90 
e n tis e n  poliittisen naisvangin h aasta tte lu t, jo tka ovat litte ro itu , kirjal
lisen m uistelmansa luovutti arkistolle 20 naista. Kokoelma sisältää  van
kila-aineistoa: satoja opintovihkoja, piirroksia, kirjeenvaihtoa om aisten ja 
ystävien kesken, viranom aisten asiakirjoja, valokuvia jne.

Tyypillistä entisen poliittisen naisvangin eläm änkaaressa on, e t tä  hän on 
lähtöisin työläisperheestä, tu llu t mukaan poliittiseen toim intaan nuorena 
ja v ie ttäny t nuoruutensa parhaat vuodet vankilassa. Eräs heistä oli vuon
na 1901 A ntreassa syntynyt kutoja Alina Kinnunen o.s. Haukka. Hän 
liittyi maanalaiseen kommunistiseen puolueeseen Ensossa vuonna 1929 ja 
v ie t t i  lähes kymmenen vuotta vankilassa. Alina Kinnusen aineistoa on 
kaksi kansiollista ja se sisältää mm. 158 k irje ttä  vuosilta 1935-1998, 
k irjoitetut m uistelm at vuosilta 1920-1999 (k irjo ite ttu  1978), haastatellun 
muistelman (1978), vankilavihkoja, opintotöitä ja jäsennyksiä 8 kappalet
ta, vankila-asiakirjoja vuosilta 1931, 1935-1990, 1999; työhakemuksia ja 
-todistuksia vuosilta 1998-1999; vankilapiirroksia vuosilta 1992-1999 yh
teensä 10 kappaletta  ja valokuvia.

Alina Kinnunen kävi kirjeenvaihtoa vankilasta käsin vuonna 1925 synty
neen ty ttärensä  kanssa, k irjeitä  on säilynyt vuosilta 1935-1999 yhteensä 
105. Kirjeenvaihdossa äidin ja ty ttä ren  välillä voi rivien välistä lukea, 
miten kipeä asia poliittinen vankeus molemmille oli. Kirjeissä välittyvät 
m onet arkieläm än kysymykset: asunnon hankinta, nuoren työnhaku, to i
meentulovaikeudet, ilmapiiri sota-ajan Helsingissä. Alinan veljensä kans
sa käymää kirjeenvaihtoa on säilynyt 23 vuosilta 1992-1993. Näissä kir
jeissä vä littyvät sodan vaikutukset to isesta  näkökulm asta, perheen, Ali
nan vanhempien evakkoon joutuminen, veljen joutuminen sotaan jne. Van- 
kilakirjeenvaihtoa valvoi sensuuri, poliittisen ilmapiirin tiukentum inen ja 
höllentym inen näkyy suoraan sensuurin käyttäm än musteen m äärästä.
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Kuva:

P o liittis ia  naisvankeja viettäm ässä lukuhetkeä sotapimennyksessä sellis
sään. Kaisa Junttilan  piirros Hämeenlinnan naisvankilasta 1939. Kansan 
Arkisto.
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Marja R antala

PAKOLAISTOIMIKUNNAN ARKISTO TYÖVÄEN ARKISTOSSA

Hitlerin valtakaudella vuosina 1933-1945 huolehti Suomessa pakolaisasi
o is ta  lähinnä kaksi elintä: Suomen Sosialidem okraattisen Puolueen ja 
Suomen Am m attiyhdistysten Keskusliiton (SAK) pakolaishuoltotoimikunta 
sekä juutalainen seurakunta. Nämä huolehtivat ennen kaikkea H itlerin 
toimien vuoksi pakenevien ihmisten asioista. Valtion pakolaishuolto hoi
ti Neuvosto-Venäjältä tulleiden pakolaisten asioita.

Pakolaiskysymys nousi esille SDP:ssä vuonna 1933 ja erity isesti asiasta 
k an to i huolta laajoista kansainvälisistä suhteistaan tunnettu  K.H. Wiik. 
19.9.1933 SDP teki päätöksen: "jos tänne saapuu Saksasta sosialidemok
raattisia maanpakolaisia, koetetaan heitä  mahdollisuuksien mukaan avus
taa".

Varsinaisen sysäyksen työväenliikkeen pakolaishuollon organisoimiselle 
a ih eu tti Itävallan Anschluss vuonna 1938. Silloin SDP ja SAK p ää ttivä t 
a se tta a  erityisen pakolaishuoltotoimikunnan käsittelem ään pakolaisten 
avustus- ja huoltokysymyksiä. Työväen Arkistossa on täm än vuoden 1938 
perustetun pakolaishuoltotoimikunnan arkistoaineistoa viisi kansiota vuo
silta  1938-1941. Arkisto koostuu pöytäkirjoista, kirjeenvaihdosta ja t ili
asiakirjo ista . SDP:tä toimikunnassa edustivat puoluesihteeri Aleksi Aal
tonen  ja järjestösih teeri Kalle Lehmus, SAK:ta puheenjohtaja Eero A. 
Wuori ja sih teeri Aku Sumu. Pian käytännöllisten tehtävien hoito vaati 
erillisen pakolaistoim iston avaam ista. Toimisto sijaitsi SDP:n puoluetoi
mistossa ja se avattiin  29.12.1938 ja sitä  hoiti Taimi Torvinen. SDP:n ja 
SAK:n pakolaistoim ikunta vastasi nimenomaan sosialidem okraattisista 
pakolaisista; aktiivisista sos.dem. ja ay-ihm isistä. Toimikunta pyrki sel
v ittäm ään  tulijoiden tau s ta t mahdollisimman tarkkaan. Pakolaistoim i
kunta oli yhteistyössä pohjoismaisten ja e rito ten  Ruotsin vastaavien elin
ten  kanssa. Pakolaistoimikunnan kirjoissa oli vuonna 1940 98 ihm istä.
Tärkeim m ät pakolaisryhm ät olivat: sudeettisaksalaiset, Baltian pakolai
set, unkarilaiset, saksalaiset, Tsekkoslovakian unkarilaiset, itävalta la ise t 
ja  norja la iset. Pakolaishuolto oli pääasiassa taloudellista to im intaa ja
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auttam ista, m utta toim isto myös neuvoi ja pyrki järjestäm ään pakolais
ten asioita viranom aisten ja ulkomaisten avustusjärjestöjen kanssa.

SDP:n ja SAK:n om at varat eivät r iittän ee t pakolaishuoltoon, vaan se sai 
apua Kansainväliseltä am m attiyhdistysliitolta ja Skandinavian m ailta. 
Myös Sos.dem. Työläisnaisliitto kantoi kortensa kekoon keräysten muo
dossa.

Pakolaiset eivät jääneet pysyvästi Suomeen, vaan siirty ivät edelleen Ka
nadaan, Englantiin ja Ruotsiin. Eritoten Suomen joutuminen uudelleen 
so taan  vuonna 1941 a iheu tti sen, e ttä  viimeisetkin pakolaiset lähtivät 
m aasta. Pakolaistoimistokin lakkautettiin  31.12.1941. Pakolaistoimikunnan 
arkisto Työväen Arkistossa on tutustum isen arvoinen. Siellä v ilahtelevat 
u se a t tunnetu t sosialidem okraatit, mm. Karl Kautskyn poika insinööri 
F e lix  Kautsky ja lehtim ies Willy Brandt (H erbert Ernst Karl Frahm).
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Sakari Hänninen 

PUHE JA VALTA

Harvoin yleisölle ta rjo taan  sellaista spektaakkelia - sanan varsinaisessa 
m erkityksessä: oireiden teeskentelynä etujen saamiseksi - joka tapahtu i 
Joensuun sem inaarissa "Korpilammen hengessä". Paikalle oli kokoontunut 
valtaosa maan p ää ttä jis tä  puhumaan ennalta annetusta  teem asta: raken
nem uutoksesta. Tilaisuuden isäntä oli pääm inisteri H arri Holkeri, joka 
to iv o tti tervetulleeksi myös kritiikin. Tapa, jolla hän se teki, on ylen 
kiinnostava. Holkeri nim ittäin  sanoi "sivistyneen kritiikin olevan paikal
laan". Haluan lyhyesti pohtia m itä täm ä näennäisen vilpitön muotoilu 

saa tta is i v iestiä.

Jokainen muotoilun "sivistynyt kritiikki on paikallaan" term i on tärkeä. 
Sivistyneellä uskoisin Holkerin tässä  tarko ittaneen  jotain sellaista, mis
tä  Aksel Sandemose puhuu kirjassaan Pakolainen y littää  jälkensä. San- 
demose sanoo sarkastisesti, e t tä  sivistynyt on mies, joka kulkee kadulla 
ran k a isem atta . Sivistyneisyys on a jateltav issa  normien noudattam iseksi, 
sääntöjen seuraam iseksi. Tämäkin sivistyneisyys on itse tie to isuu tta , kos
ka sääntöjen sisäistäm inen an taa  varm uutta tu lla  toim een totunnaisissa 
tilan teissa , se on kyvykkyyttä sovinnaiseen käyttäytym iseen. Toki oma 
tulkintani Holkerin sanoista ei ole kovin sivistynyt.

Kritiikin samoin kuin kriisin kantasana (krisis) ta rk o ittaa  alunperin p ää t
täm istä , ratkaisem ista . Kriittisyys voisi ta rk o ittaa  varsinkin päättävä i
sy y ttä  historiallisissa käännekohdissa, murroksissa, joissa ra tka istava t 
ongelmat kasaantuvat. Rakennemuutos halutaan epäilem ättä  tu lk ita  kään
nekohdaksi. Tilanteen hallitsem iseksi myös kritiikki to ivo tetaan  te rv e tu l
le ek s i. Tältä k ritiik iltä  odotetaan rakentavuutta  eikä repivyyttä, kuten 
sanonta kuuluu. Ollakseen tehokasta kritiikin olisi tunnettava rajansa. 

Miten ne sitten  ase ttuvat?

Tekojen ohella myös sanoille ase te taan  rajoja. Se onkin luonnollista: niin 
ään te iden  kuin kirjainten, tavujen, sanojen, lauseiden on e ro tu ttava  
- rajoilla - toisistaan, jo tta  ne olisivat m erkityksellisiä. Monet k ielitie
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te ili jä t  väittävätkin , e t tä  juuri (kielen sisäiset rakenteelliset) e ro t syn
ny ttävä t m erkitykset. Tämä on puolitotuus. K ieltä käytetään (puheena ja 
kirjoituksena) aina kanssakäymisessä, kielellisessä yhteisössä, puhumossa. 
Kunkin puhumon sisäiset valtasuhteet vaikuttavat siihen miten m erkityk
set m uuttuvat eli uudet m erkitykset syntyvät. Merkityksiä syntyy miel
tämällä asioita uudella tavalla, ne säilyvät ym m ärtäm ällä asioita "sovi
tulla" tavalla.

Tuskin on sattum a, e t tä  joissakin kielissä ymmärtäminen juontuu paikan- 
tumisesta, kuten term eissä verstehen ta i understand (ym m ärtää). Vallan
haluinen tausta-a ja tus voisi olla jokin seuraavista: sinut ym m ärretään 
(oikein) vain mikäli a) puheesi on paikallaan, b) puhuntasi on paikallaan 
ja c) puheesi osuu paikalleen.

Puhumisen valvonta eli m ieltäm isen ehdollistam inen voi siis kohdistua 
n iin  puhumoon, puhuntaan ta i puheeseen. Joensuun sem inaarissa kaikki 
nämä valvontakeinot olivat käytössä. Ensinnäkin, sem inaariin olivat vain 
harvat kutsutut, vain valittu jen  puhe oli siinä puhumossa paikallaan. Muut, 
ja varsinkin rakennemuutoksen osalliset, olivat su ljettu  ulkopuolelle kat
somoon. Toisekseen, sem inaarikieli oli sovinnaistettu eli puhunnan oli 
o lta v a  paikallaan; tärkeäm pää kuin m itä sanottiin  oli miten sanottiin. 
Sem inaarissa ei m itään sisällöllisesti uu tta  sanottukaan, ja sen sanomi
seksi vakuuttavasti ta rv ittiin  keinotekoisia ja julkeita k äsitte itä : ha llit
tu  rakennemuutos, kilpailukyky, yhteisym m ärrys, tie toyhteiskunta. Kol
manneksi, yksittäisten  puheiden osuvuutta ym m ärrettiin  sem inaarissa sen 
kautta  kuka puhui eli ketä  kukin "edusti". Jokaisen valitun odotettiin  
puhuvan "paikaltansa" eikä yllätyksiä tapahtunut. Odotukset palkittiin. 
Mutta kenen?
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Ilpo Rossi

KUIN TIIKERI PENSAASSA...

- V astarinta ja am m attiyhdistysliike

On oireellista, e t tä  k irjoittajan löytäminen otsikon aiheesta  am m attiyh
distysliikkeestä tu o tti melkoisia vaikeuksia. Kaupallisten arvojen varassa 
to im iva  aikam me yhteiskunta sam astaa vastarinnan kaikkineen väkival
taan  ja terrorism iin. Erityisesti joukkotiedotusvälineiden - varsinkin te 
levision - maailmankuvien ansiosta on käsityksemme vastarinnasta mys- 
tifioitum assa, muuttum assa mystiikaksi. On olemassa yhdenmukaisuuden 
vaatim uksesta lähtevää vastarin taa  vastarin taa  vastaan.

V astarinnalla on kuitenkin am m attiyhdistysliikkeessä - niin kuin muus
sakin työväenliikkeen aateperinnön pohjalta kumpuavassa toim innassa - 
om a e e tt in e n  oikeutuksensa. Ei ole sattum aa, e ttä  Karl Marxin toinen 
tunnuslause kuului: Jokainen tark istus on ta rk is te ttav a ; ennen kaikkea, 
on epäiltävä. Am m attiyhdistysliikkeenkin to im intaa sävy ttää  täm ä dia
lektinen m etodi. Se läh tee ihmisen m oraalisesta ja ee ttise s tä  oikeudes
ta  tarkaste lla  eläm ää ja ilm iöitä ihmisen om ista lähtökohdista. Ihmisel
lä on oikeus hakea tarpe itaan  paremmin vastaavia vaihtoehtoja. Tämän 
omaehtoisen lähestym istavan oikeutta  korostaa vielä arvoperinteestä läh
tevät vaatim ukset ihmisen oikeudesta ilm aista m ielipiteitään, oikeus ko
koontua, järjestäy tyä sekä toim ia tavoitteidensa toteutum iseksi. Tämä 
sama arvoperintö vaatii ihmiselle myös o ikeutta  olla an tam atta  työ- ta i 
to im in tapanostaan  tilan teessa, jossa siitä  saatava hyöty on toim ien ta i 
arvopääm äärien kannalta tode ttu  m ielettöm äksi.

Meidän aikamme autoritaarisuus on varautunut pehm eästi m utta  päät
täväisesti m urtam aan itsenäistä  a ja tte lua , toim intaa, siis vastarin taa. 
Siksi täm änpäivän am m attiyhdistysliikkeen jäsenelle tietoisuus om aehtoi
sen ajattelun  ja toiminnan oikeutuksesta on suurenmoinen kokemus. My
kistyvä ihminen osana mykistyvää massaa on aav iste ttav issa  olevan lä
h e llä  oleva visio, omalla tavallaan hätkähdyttävä symboli. Am m attiyh
distysliikkeellekin se m erkitsisi loppua, alistum ista valtakulttuurin ehtoi

hin ja ilman vaihtoehtoja.
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Luova, omaehtoinen toim inta, itsensä to teu ttam inen pitää aina sisällään 
vastarintaa ta i ainakin sen siemenen lepotilassa. O losuhteet laukaisevat 
vastarinnan näkyväksi toiminnaksi ja  suurelta osin m ääräävät myös sen 
m uodotkin. Hengeltään terve vastarin ta  sisältää kuitenkin aina vision, 
näkemyksen siitä , miten asioiden tulisi olla. Tämän valppaan ja aktiivi
sen asennoitumisen tunnuksia ovat siis luovuus suhteessa työhön ja to i
m intaan sekä rakastam inen ja ym m ärtäm inen suhteessa kanssaihmisiin. 
Juuri vision voimakkuus tekee siitä  taistelukykyisen.

Vastarinnan vääristym ät

Kyllä am m attiyhdistysliikkeestäkin löytyy vastarin taa, joka on vailla vi
siota, näkem ystä, josta syystä siitä  myöskin puuttuu sitä kiihottavaa 
voimaa, joka tem paa mukaansa. Yhtäällä uudistusvaatim usten pilkkoutu
minen vaatim attom iksi osaratkaisuiksi lannistaa mukanaolijaa ja estää  
häntä hahm ottam asta aa ttee llises ti ravitsevia tav o itte ita . Toisaalta työ
m arkkinajärjestöjen runsaus kielii siitä, e t tä  kaikkien tav o itte e t eivät 
tä y tä  työväenliikkeen edelly ttäm iä solidaarisuus- ja tasa-arvovaatim uk- 
sia. Tällainen vastarin ta  on jo lähtökohdiltaan vieraantunutta, vailla to i
voa. Vieraantuneen vastarinnan muotoja löytyy am m attiyhdistysliikkees
tä  ja yksittäisestä to im in tatilan teesta . Mitä on täm ä väärä vastarin ta?

A m m attiyhdistysliikkeessä tapaa usein kapinallisuutta, jossa yhdistysten 
johtokunnat, liiton johdot ja herra t yleensä haukutaan pettureksi ja ma
nataan alimpaan helvettiin  samalla kun m aalataan kuvaa jäm eräotteises- 
ta  tulevaisuudesta, mieluiten kapinoitsijan itsensä johdolla. T avo ittee t
tom asta kapinallisesta näy ttää  kuitenkin tulevan lauhkea ja paljon itse l
leen  vapauksia salliva, mikäli hän itse joutuu asioista vastuuseen. Am
m attiyhdistysliikkeen vastarin ta  ei voi perustua pelkkään autoritaariseen 
kapinointiin.

Usein tapaa vastarin taa, jossa henkilö käy kuumana asioiden puolesta, 
m u tta  suhtautuu kylmästi - jopa jäätävästi - mukana oleviin ihmisiin. 
Täm ä "burning ice" -asenne on tyypillistä fanaattisuudelle, joka ei se
kään sovi am m attiyhdistysliikkeen vastarinnan perusmallistoon.
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Toisen puolen au toritaarisessa toim innassa muodostaa autom aattinen yh
denmukaisuus, jo ta arm eijoissa opetetaan  sulkeisen ja muun äkseeraam i- 
sen muodossa. V astarintanana se on epäproduktiivista sekin. Se ei edel
lytä tavoitteiden ym m ärtäm istä, pelkkä to ttelem inen  r iittää . Sen suurim
pia heikkouksia on kritiikittöm yys a se te ttu ja  tav o itte ita  kohtaan. Ei voi
tane kiistää, e tte ik ö  am m attiyhdistysliikkeenkin vastarin ta  ole nojautunut 
aika ajoin tällaisen uniformaalisen yhdenmukaisuuden vaatim iseen. Näin 
tapahtuu, jos ei osata perustella järjestäytym isen ja solidaarisuuden m er
k ity stä . Myös työtaistelu tilanne huonosti perusteltuna saa ttaa  nojautua 
autom aattisen yhdenmukaisuuden vaatim ukseen. Todellista solidaarisuut
ta  ei ole kuitenkaan ilman ym m ärtäm istä ja siihen perustuvaa an tautu- 
muksellisuutta. On vain alistum ista - siitä  nauttien ta i kärsien - yhtei
seksi oletettu ih in  toim enpiteisiin.

Onko vakaumukseton, nokkela väitte ly , "irtopisteiden keruu" arvoperin- 
teem m e edelly ttäm ää luovaa vastarin taa? Tuskinpa vain, ennen pitkää 
täm ä markkinointihenkinen suunpieksintä osoittautuu hedelm ättöm äksi. 
Am m attiyhdistysliikkeessä se kalahtaa pahasti omaan nilkkaan.

Ahneuteen ja omistushaluun, statuksen hankkimiseen perustuva, joskus 
raivokaskin omien etujen puolustaminen ei sekään täy tä  aidon, solidaa
risen vastarinnan tunnusmerkkejä. Am m attikuntapohjäisessä järjestäy ty
misessä ja työtaistelussa on usein nähtävissä täm ä epäsolidaarinen, epä- 
vireinen to im inta-ajatus. Omien tarpeiden tyydyttym inen - jos se s ta tu s
ta hakevalle on ollenkaan mahdollista - jä ttä ä  joukot nuolemaan näppe- 
jään. Erityisesti julkisen sektorin palkkaluokkakipuamisessa ja kuoppako- 
ro tusa jattelussa  täm ä näkyy selvästi. Samalla suurempien tavoitteiden 
saavu ttam inen  siintää - ja pysyy - edelleenkin kaukaisessa horisontissa 
yhtä epäm ääräisenä kuin ennenkin.

Tuhoavan ja väkivaltaisen vastarinnan juonne ei ole am m attiyhdistysliik
keen toiminnassa ollut koskaan laajalti hyväksyttyä. Se ei kuitenkaan 
tarkoita sitä , e tte ikö  asennetasolla tällaiseen olisi aina ollut kiinnostus
ta  ja edellytyksiä. Tämä yhteiskunnallisten olojen synnyttäm ä, e rity i
sesti nuoria ja vitaalisia m utta  turhautuneita  voimia kiinnostava vasta
rinnan muutos näkyy niin katukuvassa kuin televisiossakin. Vaikka am 
mattiyhdistysliike ei hyväksykään patologisia vastarinnan muotoja, näkee
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se ne kuitenkin osoituksena epäonnistum isesta mielekkäiden yhteiskun
n a llis ten  rakenteiden luomisessa. Patologinen vastarin ta  on lähes aina 
oso itus luovan toim intaulottuvuuden perusteellisesta tukkeutum isesta. 
Järkev ien  vaikuttam isen mahdollisuuksien tukahduttam inen johtaa juuri 
epätoivoisiin vastarinnan muotoihin.

Lakko vastarinnan muotona

Kieltäytyminen työpanostuksen antam isesta m ielettöm iksi ta i  vähintääkin 
epämielekkäiksi koettujen työolosuhteiden parantam iseksi on perinteinen 
am m attiyhdistysliikkeen vastarinnan muoto. Ammattiyhdistysliike on vaih- 
te le v a lla  menestyksellä puolustanut oikeuttaan lakko-oikeuden hyväksy
miseksi yleism aailm allisesti. Sellaisen solidaarisuuden aikaansaaminen, 
joka perustuu yhteisen tavo itteen  ym m ärtäm iseen ja tie to iseen työpanok
sen kieltäm iseen, edelly ttää  selkeitä, oikeansuuntaisia ja s tra teg isesti 
o ikein  m ito ite ttu ja  tav o itte ita . Ihanteellisim millaan se on hyvin järjes
tettyä kansalaistoim intaa ja sen mahdollisuuksia käyttää suuremman so
lidaarisuuden aikaansaam iseksi. Epäproduktiiviset vastarinnan muodot 
ov a t omiaan to isaalta  heikentäm ään työtaistelun arvonantoa. Sokea tu 
keutum inen markkinavoimiin taas näy ttää  valm istautuvan kaikkien työ- 
taistelum uotojen krim inalisointiin - ja sam alla myös inhimillisen luovan 
panoksen tukahduttam iseen.

Kuva tu levasta  luotava eläväksi

Ammattiyhdistysliikkeen vastarin ta  on siis parhaimmillaan to im intaa laa
jasti hyväksyttyjen yleisten, eläm än peruslaatua parantavien tavoitteiden  
puolesta. Se on valmiuksien luomista joukkoliikkeessä sellaisiksi, e t tä  
viim ekädessä jokainen jäsen on valmis tie to isesti käyttäm ään voimava
rojaan tavoitteiden  puolesta. SAK on juuri nyt uusimassa periaateohjel
maansa. Onnistuessaan täm ä prosessi tu o ttaa  joukkoliikkeen, jossa näke
mykseen ja ym m ärtäm iseen perustuva vastarin ta  ja omaehtoinen luova 
toim inta yhtyvät.
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KOTIMAISTA KIRJALLISUUTTA KANSALAIS
TOTTELEMATTOMUUDESTA

Työväenliikkeen kirjaston käytössä on kuluvan vuoden alusta lähtien ol
lut kotimaisen kirjallisuuden v iite tie tokan ta  KOTI, kotim aisten aikakaus
lehtien artikkele ita  ja erikoisbibliografioiden aineistoa sisältävä KATI, 
Suomen tieteellisiin  kirjastoihin hankitun ulkomaisen kirjallisuuden tie 
tokanta KAUKO sekä Suomessa julkaistujen äänitteiden tie tokan ta  MU
SA.

Työväentutkim us-lehteä varten etsin  kansalaisto tteiem attom uutta  koske
vaa kirjallisuutta sekä KOTIsta e t tä  KATIsta. Hakusanoilla kansalaistot
telem attom uus, siviilivastarinta ja vastarin ta  löytyi 8 re levan ttia  v iite t
tä  KOTIsta ja 10 re levan ttia  v iite ttä  KATIsta. Parhaan tuloksen tu o tti 
hakusana kansalaistottelem attom uus, jolla löytyi lähinnä parin vuoden 
takainen K ansalaistottelem attom uus-teos, sen sisältäm ät artikkelit ja 
siihen  liittyvä keskustelu. Toiseksi parhaiten v iitte itä  sain hakusanalla 
v a s ta rin ta . S iviilivastarinta ei tu o ttan u t yhtään täm än haun kannalta 
re levanttia  v iite ttä .

KOTIsta löytyivät seuraavat viitteet:

Ajatuksia kansalaisto ttelem attom uudesta 
Isaksson Paavo, Kuoppala Kari
J:Tam pere K:Tampereen yliopiston ylioppilaskunta. 2, 65 leh teä  10 mk. 
TAMY:n julkaisusarja; 1982, 1 
ISSN: 0358-9137
1982

Ideologiset m ahdit ja vastarin ta  
TsHaug W.F.
A stala Erkki
J:Hki, K :Tutkijaliitto. 1, 238, 2. 38 mk 
Tutkijaliiton julkaisusarja; 23 
ISBN: 951-9297-34-0 
ISSN: 0357-4083
1983

K ansalaistottelem attom uudesta 
Lauhakangas Outi, Thoreau Henry David 
J:Helsingissä Hki K:Otava. 169 s. 69 mk 
Visio
ISBN: 951-1-08630-8 
1986

Maan alla: vakoilua, vastarin taa  ja urkintaa Suomessa 1941-1944
T: Rislakki Jukka
J:Hki K:Love kirjat. 200 s. 95 mk
ISBN: 951-835-099-X
1985

Omantunnon kujanjuoksu: kirjoituksia rauhasta ja
kansalaistottelem attom uudesta
T: Tolstoi Leo
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Adrian Esa
J:Porvoo J:Hki J:Juva K:WSOY. 188, 3 s. 59 mk 
Taskutieto; 154 
ISBN: 951-0-10475-2 
1981

Tuleeko Suomesta Ankkalinna?: vaihtoehto on vastarin ta:
Koivukylä 22.-24.1986 
Piri Tapani
J:Hki K:Punaisen nuorison neuvosto. 16 s.
Y: Punaisen nuorison neuvosto 
1986

Uhka, toivo ja vastarin ta  
T: Eskola A ntti
J:Hki K:Kirjayhtymä. 133 s. 79 mk
ISBN: 951-26-2659-4
1984

Valvonta, vastarin ta , valta  
T: Kevätsalo Kimmo
3:Hki K:Kansan sivistystyön liitto . 65, 1 s. 61 mk 
ISBN: 951-9225-94-3 '
1984

Seuraavat artikkelit löytyivät KATIsta:

Junasta resiinaan (Yhteiskunnalliseen muutoksen täh tääv ä t s tra teg ia t 
ovat m uuttuneet, trad itionaaliset taistelum uodot eivät päde, vaan ta r 
vitaan pieniä ryhmiä, kansala isto ttelem attom uutta  ja yksilöiden idealis
tis ta  työtä)
T: Rosenberg Thomas 
L: K antti (1986): 3-4, s. 37-40

K ansalaistottelem attom uuden ja dem okratian mahdollisuus Lutherin a ja t
telussa
T: Ruokanen Miikka 
Luther Martin
L: Teologinen aikakauskirja 90 (1985): 1, s. 37-41

K ansalaistottelem attom uuden m äärittely  ja oikeutus /  M atti Wiberg 
T: Wiberg M atti
K ansalaistottelem attom uudesta /  toim . Outi Lauhakangas. Hki, s. 110-122

K ansalaistottelem attom uuden m äärittely  ja oikeutus: kom m entti
Erikssonille
T: Wiberg M atti
Eriksson Lars D.
K äsitte lee  kirjoitusta K ansalaistottelem attom uus - hyväksyttävää vai 
rik o llis ta?  /  Lars D. Eriksson / /  Mitä, missä, milloin: kansalaisen vuo
sikirja 35 (1985), s. 272-275.
L: Oikeus 14 (1985): 1, s. 65-67
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K ansalaistottelem attom uuden velvollisuudesta 
T: Thoreau Henry David 
Suom. M atti Rossi
L: Kulttuurivihkot 12 (198*0: 3, s. 55-60

K ansalaistottelem attom uus - hyväksyttävää vai rikollista? /  Lars D. Eriks
son
T: Eriksson Lars D.
L: Mitä, missä, milloin: kansalaisen vuosikirja 35 (1985), s. 272-275: kuv.

Studia juridica 1982: oikeudenmukaisuudesta kansalaisto ttelem attom uu
teen /  3. K ortteinen 
T: K ortteinen 3.
L: Pykälän uutiset 15 (1982): 2, s. 23-27: kuv.

Thoreau, henkinen aikalaisem m e /  Paavo Nikula 
T: Nikula Paavo
K ansalaistottelem attom uudesta /  toim . Outi Lauhakangas. Hki, 2. 110-122

Tottelisinko (K ansalaistottelem attom uudesta /  toim . Outi Lauhakangas)
T: Kekkonen 3ukka
Lauhakangas Outi
L: Ydin 20 (1986): s. 30-31

Väkivaltainenkin kansalaistottelem attom uus voi olla o ikeutettua /  M atti 
Wiberg
T: Wiberg M atti
L: Oikeus 13 (1984):3, s. 187-192

Marja Oksa-Pallasvuo
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KANSAINVÄLISTÄ

TIETOA ULKOMAISISTA KOKOUKSISTA JA TAPAHTUMISTA

Työväentutkim us on päättän y t a lo ittaa  uuden "Kansainvälistä" -palstan, 
johon kootaan tie to ja  sellaisista ulkomaisista kokouksista ja tapahtum is
ta ,  joilla toim itus arvelee olevan kiinnostusta suomalaisten työväen- ja 
työväenliikkeen tutkijoiden keskuudessa. Sitä silm ällä pitäen Työväentut
kimuksen toim itus o tta a  jatkossa vastaan niin suullisesti kuin kirjallises
sa muodossa olevia tie to ja  erila isista  kansainvälisistä sem inaareista, ko
kouksista ja tapahtum ista, joilla arvelet olevan yleisempää kiinnostusta.

N yt ensim m äisellä kerralla kerromme palstallam m e ehkä m erkittävim 
mästä säännöllisesti kokoontuvasta kansainvälisestä työväentutkim usfoo- 
rumista, International Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung (ITH) 
- järjestöstä, ns. Linzin kokouksista. ITH-järjestö on jo kohta neljännes
vuosisadan ajan järjestänyt Linzin idyllisessä miljöössä aina syyskuussa 
pidetyn muutaman päivän m ittaisen kansainvälisen tutkijasem inaarin, 
jossa on aina pari pääteem aa. Kussakin ITH-järjestön kokouksessa lyö
dään lopullisesti lukkoon seuraavan vuoden pääteem at sekä suunnitellaan 
alustavasti muutaman edessä olevan vuoden teem oja.

Kokouksiin o tta a  osaa tu tk ijo ita  ympäri maailmaa: Euroopasta, Aasiasta 
ja  A m erikasta aina Oseaniaa myöten, tu tk ijo ita  on niin kapitalistista  
kuin sosialistista m aista, joten tässäkin suhteessa ITH-kongressi tarjoaa 
ainutlaatuisen viitekehyksen yli rajojen tapahtuvalle form aaliselle ja in
formaaliselle mielipiteenvaihdoille. ITH-kongressin kävijäkunnasta 60-70 % 
on enem m än ta i vähemmän pysyviä kävijöitä, joille Linzin m atka on 
muodostunut traditioksi. Suomalaiset ovat o ttaneet osaa kongressityös- 
kentelyyn 1970-luvun alusta lähtien. Tienraivaajana suom alaisten m atkoil
la on erity isesti ollut Helsingin Yliopiston poliittisen historian laitos. 
Suom esta ITH-järjestön jäseninä ovat mm. Työväen Arkisto ja Työväen 
historian ja perinteen tutkim uksen seura.

ITH-järjestö kokoontuu seuraavan kerran vuosittaiseen kongressiinsa 
13.-17.9.1988. Syyskuun konferenssin kaksi keskeistä teem aa ovat:
1) "Työväenluokan kehittym isen ja poliittisen muotoutumisen ongelmia"

ja
2) "Työväenliike ja ekologia"

L isä tie to ja  Linzin kongressiin liittyv istä  asioista saa mm. Työväen Ar
k istosta  allek irjo ittaneelta . Luonnollisesti voi o tta a  yh tey ttä  myös suo
raan ITH-järjestöön:

Internationale Tagung der H istoriker der Arbeiterbewegung (ITH) 
International Conference of Historians of the Labour Movement 
(ITH)
Altes Rathaus, Wipplingerstr. 8, 1010 Wien, Austria 
Tel. 63 07 31/210

ITH-kongressin viralliset kielet ovat saksa, englanti ja  ranska.

Simo Laaksovirta 
puh. 90-736 322
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BOCHUMIN TYÖVÄENLIIKKEEN HISTORIAN TUTKIMUSLAITOS

Ruhrin alueen sydämessä, Bochumissa, toim ii Saksan L iittotasavallan 
ainoa valtion ylläpitäm ä ja yliopiston yhteydessä toim iva työväenliikkeen 
historian laitos. Toki työväenliikkeen historiaa muuallakin tu tk itaan , m ut
ta  Bochumin laitos on arkistojen ohella e rittä in  antoisa kirjasto alansa 
tutkijoille.

Saksan L iittotasavallan tärkeim m ät työväenliikkeen historiaa dokumen
to iv a t laitokset ovat keskittyneet lähes tulkoon kaikki Nordrhein-W est- 
fa len in  alueelle. Tähän on syynä alueen proletaarinen historia. Ruhrin 
alue oli 1800-luvun alusta lähtien tärkeä  taloudellinen keskus Preussille. 
Kaivosteollisuuden ohella myös m etalli- ja tekstiiliteollisuus kehittyivät 
Ruhr-, Lippe-, Rhein- ja Wupper-jokien läheisyyteen. Arkistoissa on säi
lynyt kuvauksia siitä , miten eri viikon päivinä Wupperin veden väristä 
näki, m itä väria inetta  värjääm öt kulloinkin käyttivät. Friedrich Engelsin 
kotipaikka oli Wupperthal, missä hänen perheensä om istam at teh taa t 
kertovat nykyisin alueen teollisuuden ja työväenliikkeen historiasta. Ruh
rin alue ja sen ym päristö säily ttivät hallitsijoiden toim enpiteiden johdos
ta  korostetun proletaarisen luonteensa. Bismarck nimenomaan kielti 
perustam asta alueelle korkeakouluja ta i yliopistoja. Hänen politiikkansa 
m ukaan työläisten piti paiskia siellä ainoastaan tö itä  ja opinahjot kuu
luivat muualle. Alueen työläisten am m atillista  ja po liittista  jä rjestäy ty
m istä vaikeutti lisäksi heidän vahva uskonnollisuutensa. Niinpä 1960-lu- 
vun alkuun tu ltaessa  Ruhrin alueella ei todellakaan ollut ainuttakaan 
yliopistoa, vaikka alue oli e rittä in  tiheästi asu ttu . 1960-luvulla oli s itten  
korkeakoulujen perustamisboomi, nykyisin n iitä  on alueella toistakym m en
tä. Työväenliikkeen laitoksen perustam inen sopi hyvin nuoren Bochumin 
yliopiston imageen. Bochumista katsottuna noin viidenkymmenen kilom et
rin  säteellä  ovat myös Dusseldorfin am m attiyhdistysliikkeen arkisto ja 
Dortm undin työväenliikkeen kirjallisuuden laitos. Kaukana ei ole myös
kään sosialidem okraattisen puolueen arkisto ja kirjasto Bonnissa (Fried- 
rich-Ebert-Stiftung).

Bochumin työväenliikkeen historian laitoksen perustana on vuonna 1972 
historiallisen osaston hankkima työväenliikkeen historiaa käsittelevä ko
koelm a. Se oli noin 25 000 n ide ttä  käsittävä kaksoiskappalekokoelma, 
jonka Amsterdamin sosiaalihistoriallinen laitos myi pois. O stajia koko
e lm alle  oli Japanista asti, m utta professori Hans Mommsenin ja Siegf
ried Bahnen välityksellä kokoelma saatiin  hankituksi Bochumiin. Työvä
enliikkeen historian kokoelma laajeni noin kQ 000 niteeseen, kun itäval
talaisten työväenjohtajien yksityiskirjastojen ostaminen to teu tu i. Kirjas
ton luette lo in ti ja järjestäm inen tapahtui pääasiassa vapaaehtoisin voimin 
ja  erity isesti opiskelijat o ttiv a t järjestäm isen hoitaaksen. Vuonna 1973 
työväenliikkeen kirjasto voitiin avata  ja sille saatiin heti vakituinen joh
ta ja , tr i  Peter Friedemann, joka on yhä edelleen laitoksen sielu. Vuon
na 1979 kirjasto järjesti kansainvälisen työväenliikkeen historian laitos
ten konferenssin (IALHI).

K irjaston  teh täv iä  laajennettiin  vuonna 1980. Sen kuvaan sisälly tettiin  
työväenliikkeen historian tutkim inen ja opetus ja kirjaston nimi m uutet
tiin  laitokseksi (Institut zur Geschichte der Arbeiterbewegung). Kirjaston 
henkilökuntaa on saatu lisätyksi viiteen. He huolehtivat nykyisin noin 
70 000 niteen ja 10 000 brosyyrin, noin 5 ^00 lehden ja aikakauslehden



24

sek ä  useita sato ja  käsittävän karttuvien lehtien kokoelman järjestäm i
sestä. Arkistokokoelmia ei Bochumissa ole. K irjastoa käy ttää  noin 5 000 
asiakasta vuodessa, joista yli puolet on yliopiston ulkopuolisia. Kirjaston 
kokoelmat ovat o lleet lähteinä sadoille tutkim ustöille, esitelm istä  väi
töskirjoihin. Laitoksella ei ole vakituisia tutkijanpaikkoja, vaan Friede- 
mannin lisäksi laitoksen nimissä ta i sen suojissa eri alojen tu tk ija t pi
tävät työväenliikkeen historiaan liittyv iä  sem inaareja ja luentoja. Laitos 
jä rje s tää  myös näyttely jä  tiloissaan ja yleisöluentosarjoja yliopistolla. 
Viimeinen luentosarja käsitteli kansainvälistä am m attiyhdistysliikettä. 
Nämä luennot julkaistaan kirjasena, joka sisältää myös Suomea ja mui
ta  Pohjoismaita käsitte levät artikkelit.

H allinnollisesti la ito sta  johtaa eri alojen ja laitosten edustajista koottu 
d irek torium , johtajisto . Se nimeää la itosta  ulospäin edustavan johtajan, 
joka on viime vuosina ollut taloushistorioitsija, prof. Werner Abelshau- 
ser. Tehtävä siirtyy vielä tänä vuonna tunnustetulle työväenliikkeen his
torian professorille Helga Grebingenille. Johtajistonsa kautta  laitos pyr
kii olemaan eri tie teenalo illa  työskentelevien työväenliikkeen historian
tu tk ijo iden  ydinelin. Korostaakseen tä tä  tehtäväänsä virallinen nimi 
m uutettiin  viime vuonna Institut zur Erforschung der Europäischen Ar- 
beiterbewegung. Nimenmuutos kuvastaa myös laitoksen kokoelmien ke
hitystä.

Yhä enenevässä määrin laitos on kiinnittänyt huomiota viime vuosina 
kansainvälisen kirjallisuuden ja tutkimuksen hankintaan. Painoalueena on 
luonnollisesti Keski-Eurooppa. Saksan ja Itävallan, romaanisen kielialueen 
ja  o s itta in  myöskin Venäjän työväenliikkeen historian kokoelmat ovat 
jatkuvan seurannan ja täydentäm isen kohteina. K irjasto on jä rje ste tty  
Amsterdamin mallin mukaan m aittain  ja niiden sisällä a iheittain . Koros
te tusti esille tu levat laajat kokoelmat työväenliikkeen poliittisesta  teo 
riasta, sosialidem okaattisen ja kommunistisen puolueen kehityksestä (pai
netut pöytäkirjat, julkaisut, brosyyrit, lehdet ja tutkim ukset) ja eri työ
väen järjestöjen organisaatiohistoriasta. Runsaat opinnäytteet kertovat 
s iitä , e t tä  kirjasto kätkee monipuolista aineistoa lähes kaikista työvä
estön historiaan liittyv istä  aiheista.

K irjastossa  on e rittä in  m iellyttävä työskennellä, sillä kaikki kokoelmat 
ovat avokokoelmia. Sama koskee koko yliopiston pääkirjastoa. On ihan
teellista kuljeskella hyllyjen väleissä, katsella ja selailla vapaasti kirjo
ja. Laitos sijaitsee yliopiston kirjaston rakennuksessa neljännessä kerrok
sessa.

Laitoksen kansainvälisyyttä ed istetään  myös käytännössä. Deutscher Aka- 
demischer Austauschdienstin (DAAD) ja Hans-Böckler-Säätiön kautta  lai
toksella on ollut työharjo ittelijo ita  Ranskasta, Englannista, Turkista, Es
pan jasta  ja Suomesta (Carola Johansson). A llekirjoittaneella on puolen- 
to istavuoden DAAD:n tutkim usstipendi Bochumin työväenliikkeen histo
rian laitoksella. Kokemukseni yhteistyöstä ovat e rittä in  m yönteiset. Lo
puksi en voi olla m ainitsem atta  laitoksen e rittä in  hyvistä suhteista poh
joism aisiin Työväen Arkistoihin, e rity isesti Kööpenhaminan arkistoon. 
Kirjojen vaihtosysteem i niiden välillä on ollut hedelm ällistä. Bochumin 
laitoksen lähinnä sotien jälkeistä tu tk im usta koskeva kaksoiskappaleko- 
koelma on hyvin kortisto itu  ja jä rje s te tty , mikä tarjoaa  hyvät edellytyk
set kansainväliselle vaihdolle. Kirjallisuuden ohella luulisin, e ttä  suoma
laisia tu tk ijo ita  kiinnostaisivat kaksoiskappalekokoelman lehtisidokset,
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esimerkiksi saksalaisten ja hollantilaisten syndikalistien lehdet vuosisadan 
vaih teesta . Bochumin la itosta  kiinnostaisivat vastaavasti ruotsinkieliset 
ja  venäjänkieliset työväenliikkeen historian dokum entit, k irjat ym. pai
netut läh tee t. Löytyneekö sellaisia Suomen työväenliikkeen kirjastosta ta i 
arkistoista?

Saksan terveisin

Marjaliisa Hentilä 
Ruhr-U niversität Bochum
Institu t zur Erforschung der Europäischen Arbeiterbewegung 
U niversitätsstr. 150, Gebäude: UB 4/3 
Portfach 10 21 48 
D-4630 Bochum 1

ONGELMALLINEN BIBLIOGRAFIA

K irsti Stenvall, K irjallisuusluettelo kansatieteellisestä  ja folkloristisesta 
työväestön tutkim uksesta Suomessa v. 1918-1986. Summary: A biblio- 
graphy of Finnish ethnologic and folkloristic research carried out bet- 
ween 1918 and 1986 concerning the working class. - Scripta ethnologi- 
ca  36. Turun yliopiston K ansatieteen laitoksen julkaisuja. Turku 1987. 
ISBN 951-880-039-1, ISSN 0582-320X.

Bibliografioiden laatim inen ja ajan tasalla  pitäm inen on nykyisen tie to 
tekniikan ansiosta jossain määrin helpottunut - nimenomaan teknisenä 
suorituksena. Sen sijaan erikoisbibliografioiden aiherajaukseen liittyvät 
ongelmat ovat ja  pysyvät. Erikoisbibliografian ensimmäinen ehdoton edel
lytys on kattavuus. Tiedän, e t tä  sataprosenttiseen kattavuuteen päästään 
harvoin jos koskaan, ainakaan ensim mäisellä yrityksellä. Tässä nykyinen 
tekniikka tu lee avuksi mm. siinä suhteessa, e t tä  täydennysten ja lisäys
ten tekem inen käy vaivattom asti.

Bibliografian käyttäjän kannalta olisi ollut hyödyllistä - suorastaan vält
täm ätöntä - e t tä  tekijä olisi esipuheessa maininnut tärkeim m ät lähialo
jen bibliografiat. Tarkoitan lähinnä Ilkka Liikasen laatim aa Suomen työ
väenliikkeen historiallista bibliografiaa vuodelta 1979, Sosialistisen Opin
toneuvonta- ja Tukikeskuksen SOTKin vuonna 1975 julkaisemaa Suomen 
työväenliikkeen yhteiskuntatutkim uksen bibliografiaa sekä M atti Liina
maan laatim aa teollisuushistoriabibliografiaa (luettelo  Suomen teollisuus
yritysten ja kauppaliikkeiden historiikeista vuodelta 1952 ja sen täyden
nys vuodelta 1954). Paitsi e ttä  bibliografian käy ttä jää  opastettaisiin  
etsim ään lisä tieto ja  näistä kirjallisuusluetteloista, myös rajanveto niiden 
suuntaan olisi selkeästi esite ttäv ä .

Tekijä m ääritte lee  tehtävänsä näin: "Tämän työn tarkoituksena on ollut 
koota yhteen suomalaisen työväestön kansankulttuuriin liittyvää tutkim us
ta. Luettelo sisältää pääasiallisesti kansatieteellisiä  ja folkloristisia työ
v äestö ä  käsitteleviä m onografioita, a rtikkele ita  ja kirjoituksia vuosilta 
1918-1986. Näiden lisäksi mukaan on o te ttu  myös aiheeseen liittyviä 
opinnäytetöitä."



26

M itenkä tällaisen teh tävänm ääritte lyn  puitteissa s itten  ra ja taan  kohde? 
Näin: "Kirjallisuusluetteloon sisältyvien monografioiden ym. valintaperus
teena on ollut työväestö. Siihen on tässä yhteydessä katso ttu  kuuluvak
si to rp p a rit ja käsityöläiset, teollisuusväestö ja toim ihenkilöt. Lisäksi 
m ukaan on o te ttu  edellä m ainittuja ryhmiä välillisesti sivuavia teem a- 
a lu e ita . Näihin sisältyvät mm. työväenyhteisöjä sekä työväenperinnettä 
ja -kulttuuria  käsittelevät nim ekkeet. Mukana on myös työväen muisti
tie toa  ja esineellisen kulttuurin dokumentointia koskevia v iitte itä ."

E räs täm än kirjallisuusluettelon suurista ongelmista on juuri tekijän il
meinen into ra ja ta  aineistoa pois. Olen hyvin selvillä siitä, e t tä  mukaan- 
o te tta v a  a lu e tta  voisi laajen taa eri suuntiin lähes ra ja ttom asti. Mutta 
juuri siksi tekijän olisi m uodostettava itselleen selkeät työskentelyperi- 
a a tte e t ja myös ilm oitettava ne esipuheessa.

Jätän tässä k äsitte lem ättä  havaitsem ani tekniset puu tteet ja epätarkkuu
det, jo ita kirjastoalan asiantuntija osaa esitellä  pätevämmin, ja keskityn 
yksinomaan sisällöllisiin kysymyksiin.

H istorialliset tutkim ukset on enimmäkseen jä te tty  tä stä  bibliografiasta 
pois. Esim. Veikko Talven teos "Pohjois-Kymenlaakson teollistum inen" 
on varustettu alaotsikolla "Kymin Osakeyhtiön historia 1872-1917". Siis
pä s itä  ei ole o te ttu  mukaan. Se on kuitenkin kansatieteilijoidenkin kes
kuudessa tunnettu  poikkeuksellisena yrityshistoriana siksi, e t tä  yli puolet 
sen sivum äärästä on om istettu  tehdasyhdyskuntien vaiheiden ja niiden 
elämän esittelyyn. Näkökulma on lähes kansatieteellinen.

Kaupunkikansatieteellinen tutkim us on ra ja ttu  tä s tä  bibliografiasta suu
rimmaksi osaksi pois. Jos tutkim uksen otsikossa esiintyy sana työväki, se 
on sa a te ttu  kelpuuttaa mukaan. (Esim. nimeke 34: Jukka Eenilä, Port 
Arthur. Turkulainen työväenkaupunginosa 1900-1920.) Mutta jos tutkim uk
sen nim i on vain "Kuopion Haapaniemi", sitä  ei enää ole voitu o tta a  
täh än  bibliografiaan. Ei siitä  huolim atta, e t tä  täm än Juhani U.E. Leh
tosen ja M atti Räsäsen kaupunkikansatieteellisen tutkimuksen sivulla 28 
sanotaan: "Haapaniemen luonne työläiskaupunginosana oli selvä. Siellä 
asui viilaajia, kirvesmiehiä, sorvaajia, rullanlukijoita, läm m ittäjiä, nah
k u re ita , koneenhoitajia, a se tta jia  ja ennen muuta tavallisia työmiehiä." 
S am alla  tavoin Veikko Anttilan "Jyväskylän Tourula" on jä te tty  pois. 
Lainaus täm än kansatieteellisen yhteisötutkim uksen sivulta 58: "Ammat
tinimikkeiden perusteella Tourula on ollut am m atillisesti heterogeeninen 
yhteisö. Sen väestön ydinosa ovat m uodostaneet am m attityö läiset. Tou
ru la  on ollut Jyväskylän kaupunkia työläisvaltaisem pi yhteisö." Koska 
kaupunkikansatieteellisissä tutkim uksissa yleensä käsitellään kaupunkien 
työväestöä - usein aivan keskeisenä elem enttinä - niiden pitäisi ehdot
tom asti sisältyä tällaiseen bibliografiaan. Jos bibliografiassa olisi tem aa t
tinen hakemisto - kuten pitäisi olla - kaupunkikansatieteen olisi kuulut
tava siihen omana pääryhmänään.

K ansatieteen laitosten - e rity isesti Turun yliopiston - työväenkulttuuria 
koskevat julkaisut on o te ttu  varsin kattavasti mukaan. Jos laitoksen pii
rissä teh ty jä  työväentutkim uksia on julkaistu muualla, esimerkiksi mu
seoiden julkaisusarjoissa, on seuraaminen ollut jo vaikeampaa. Osa niis
tä  on mukana, m utta esim. Matias Ahon Mäntsälän tulitikkuteollisuutta 
koskeva tutkim us, joka on julkaistu Lahden museo- ja taidelautakunnan 
tutkim uksia-sarjassa, puuttuu.
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Marianne Lukalan artikkeli "Kvinnans arbetsro ll i industrisam hället..." on 
m ukana, m utta miksi saman tekijän v. 1986 ilm estynyt kirja "Dalsbruk 
1686-1986" puuttuu? Sen esipuheessa sanotaan: "I boken 'Daksbruk 1686-1986' 
b esk river de människor, som har levät, a rb e ta t och form ats av livet i 
D alsbruk  sinä erfarenheter av livet i Bruket bäde under förgängen tid 
och den tid som ännu kan nds av v ä rt eget minne." R akenteeltaan kir
ja  on samantyyppinen antologia kuin Työväen m uistitietotoim ikunnan 
julkaisut ja SKS:n työväenperinneaiheisten kyselyjen vastausaineistosta 
laad itu t antologiat, jotka molemmat Stenvall on o ttanu t mukaan.

G.R. Snellman, monien hyvien työeläm ää ja asum ista käsittelevien tu t
kimusten tekijä on mukana vain "artikkelillaan" 'Tam pereen työväenasun- 
no t', julkaistu Kulttuurivihkoissa v. 1981. Onko meillä siis keskuudessam
me G.R. Snellman -niminen työväentutkija? Kai bibliografiasta olisi hy
vä käydä ilmi, e t tä  Kulttuurivihkoissa julkaistu teksti on to im ittajan  
valitsemia o tte ita  Snellmanin v. 190^ ilm estyneestä tutkim uksesta. Juu
ri G .R. Snellmanin lukuisten teosten  puuttuminen tä s tä  bibliografiasta 
kiinnittikin ensimmäisenä huomioni sen aikarajaukseen, 1918-1986. Työ
oloista ja asum isesta on meillä todella k irjo itettu  jo ennen vuotta 1918, 
m u tta  ym m ärrettävästi ei niin paljon, e t tä  se paisuttaisi tä lla ista  bib
liografiaa kohtuuttom asti. Tekijä ei -  tietenkään - perustele aikarajaus
taan esipuheessa. Kun työväenluokan historia Suomessa ei vielä ole ko
vin pitkä, niin miksi ihmeessä jä ttä ä  ensim m äiset vuosikymmenet pois?

Torpparit ja käsityöläisetkin on esipuheessa laskettu  työväestöön kuulu
viksi. K atsotaanpa käsityöläisiä. Mukana on esim . Arne Appelgrenin ja 
Esko Aaltosen artikkeli m essinkivalureista, August Löfgrenin artikkeli 
tinan valajista ja kolme Irja Sahlbergin artikkelia (kam m antekijät, kello
s e p ä t, keltavalurit). M utta kun näitä  ryhtyy ottam aan mukaan, pitäisi 
o ttaa  kaikki. K äsityöläisistä on meillä k irjo ite ttu  varsin paljon. Kokeilin 
aivan sattum anvaraisesti kymmenkuntaa muistam aani edellä m ainittujen 
tyyppistä artikkelia am m attikäsityöläisistä (valureista, kellosepistä ja 
nahkureista): a inuttakaan ei löytynyt tä s tä  bibliografiasta. Mitä hyötyä 
on siis luetella muutama, kun suurin osa puuttuu?

Tekijän nirsous muiden kuin puhtaasti kansatieteellisten  ja folklorististen 
nimekkeiden suhteen ei onneksi kohdistu yhtä suuressa määrin muihin 
tieteenaloihin kuin historiaan. Esim. työväen musiikkia koskevia, Vesa 
Kurkelan, Ilpo Saunion ja eräiden muiden kirjoituksia on ilahduttavassa 
m äärin  mukana. Kukaan k irjo itta jista  ei ole etnologi ta i folkloristi, 
mutta se seikka on aivan oikein jä te tty  huom ioonottam atta. Myös muu
ta  ei-etnologista ta i -folkloristista aineistoa on o te ttu  mukaan. Ongelma 
on vain se, e t tä  kun minkäänlaista rajanvetoa ei ole a se te ttu  bibliogra
fian käyttäjän nähtäville, on m ahdotonta tie tää , puuttuuko jokin julkai
su lue tte losta  "tarkoituksella vai vahingossa".

Puute tässä bibliografiassa on sen valikoivuus. Bibliografian laatijan teh 
tävä ei ole kantaa huolta siitä, tuleeko mukaan mahdollisesti jotain "lii
kaa", jotain joka ei käsittelekään työväkeä ta i työväenliikettä "riittäväs
ti"  ta i  jotain jo ta ei voi katsoa kansatieteelliseksi ta i folkloristiseksi. 
Minusta lähtökohdan olisi oltava "mieluummin liikaa kuin liian vähän". 
Viime kädessähän bibliografian käy ttä jä  kuitenkin ratkaisee, m istä teok
sesta ta i artikkelista  on hänelle hyötyä. Erikoisbibliografiassa juuri puut
teellisuus, aukollisuus on suuri virhe.
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Positiivista tässä  bibliografiassa on se, e ttä  sellaisen laatim inen on näh
ty  tarpeelliseksi ja  sen painaminen on to te u te ttu . Seuraava askel on 
ryhtyä m iettim ään bibliografian edelleen kehittäm istä. Toivottavasti sii
hen päästään pian. L aad in taperiaa tte ita  on m ielestäni syytä ta rk istaa  ja 
niistä olisi sovittava yksiselitte isesti ennen työn a lo ittam ista . Olisi ehkä 
myös hyvä, jos bibliografian laatijalla  olisi tukenaan jonkinlainen kollek
tiivi, asiantuntijatyöryhm ä.

A ntti Metsänkylä

TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTOON VUODEKSI 1988 TILATUT 
ULKOMAISET AIKAKAUSLEHDET

Bulletin of the Society for the study of labour history. Coventry

C a p ita l & class. Bulletin of the Conference of Socialist ekonomists. 
London

Fafian news. Pubi. by the Fabian Society. London.

F o lk e ts  h istoria. Utg. av Rörbundet för folkets historia. Stockholm 

Historisk tid sk rift. Stockholm

History workshop. A journal of socialist historians. Oxford

In to rm atio n en . Projektteam  Geschichte der Arbeiterbewegung. Wien

International labor and working class history. Ed. by Studies group on 
international labor and working class history. Los Angeles

International review of social history. Ed. by International Instituut 
voor Sociale Geschiedenis. Amsterdam

The journal of communist Studies. London

Kaktus. Tidskrift för vardagslivets politik. Malmö

Kommentar. Oberoende socialistisk tid sk rift. Stockholm

M arxistische B lätter. Fur Probleme der G esellschaft, W irtschaft und 
Politik. Frankfurt/M ain

Marxistische Studien. Jahrbuch des IMSF, Institu t fur M arxistische Stu- 
dien und Forschungen. Frankfurt/M ain

New le f t review. London

New politics. Journal of socialist thought. Brooklyn, N. Y.
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New sosialist. The magazin of political theory and debate of the le ft. 
Pubi. by the Labour Party

New Society. London

Nord Nytt. Nordisk etnologisk folklorisktisk arbetsgrupp. Hki 

Oral history. The journal of The oral history society. Colchester 

PROKLA. Problem e des Klassenkampfes. Berlin

Radical history review. MARHO (M id-Atlantic Radical Historians Or- 
ganization). New York

Tiden. Tidskrift för socialistisk kritik och politik. Stockholm

Tidskrift arbetarteatern. Utg. av Sveriges A rbetarteaterförbund. Stock
holm

Zenit

TYÖVÄENAATTEEN MUSEO

T yöväenaatteen museo on Yhteiskunnallisen A rkistosäätiön ylläpitäm ä 
pieni museo Kotkankadulla. Perusnäyttelyn TUOKIOITA TYÖVÄENLIIK
KEEN TAIPALEELTA ohella museon kevään ja kesän 1988 näy tte ly tar
jontaan kuuluu seuraavaa:

- pienoisnäyttely VUODEN 1918 VANKILEIRIESINEET (avataan 2.5.1988)
- k iertonäy tte ly  VUOSI 1918 JA NAISET. Dokumentein täydennetty  

valokuvanäyttely työläisnaisten osallistum isesta v. 1918 tapahtum iin. 
10 näyttelytaulua. Näyttelyyn liittyy äänite.

- k ie rtonäy tte ly  TYÖVÄEN HELSINKIÄ - ELÄMÄÄ LAITAKAUPUN
GILLA. Dokumentein täydennetty  valokuvanäyttely helsinkiläistyö- 
väestön eläm äntavasta vuosisadan vaih teesta  1980-luvulle. 16 näyt- 
te ly tau lusta  koostuva kokoonpantava näyttely teline.

K iertonäyttely t ovat esillä museossa, jolleivat ne ole lainassa. 
Työväenaatteen museo, Kotkankatu 9, 00510 Helsinki, puh. 90-739619, 
avoinna: TI -  PE klo 12-16 (kesäaika klo 12-15) tai sopimuksesta.
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NÄYTTELYTIETOA 

TYÖVÄEN ARKISTO

Helm ikuussa avattiin  näyttely  "30 vuotta sos.dem. naurua". N äyttely 
koostuu nimimerkki Stefanin (Tapani Kovanen) Suomen Sosialidem okraat
t i in  tekem istä  piirroksista vuosilta 1957-1986. Näyttely on koottu noin 
5 500 piirroksen kokoelmasta, jo ta  säily tetään Työväen Arkistossa. N äyt
tely on esillä Työväen Arkiston näyttely tilassa kesän loppuun asti.

Työväen Arkisto on tehnyt Sos.dem. Raittiusliiton tilauksesta kiertonäyt
te lyn  " Juomalakkoliike 90 vuotta". N äyttelyä voi tila ta  SDR:n toim is
tosta .

Molemmat näy tte ly t on suunnitellut ja to teu ttan u t projektitutkija Elina 
Rantapuska.

Työväenperinne-Arbetartradition ry, Työväen Arkisto ja Kansan Arkisto 
te k e v ä t vuoden 1918 m uistonäyttelyn, joka avataan Tammisaaressa ke
säkuun 4.-5. päivänä. N äyttelyn avaaminen on yhteydessä Tammisaaren 
punavankileirin 70-vuotismuistojuhlaan. Näyttely on esillä Tammisaaren 
kirjastossa kesäkuussa, jonka jälkeen osasta näy ttelyä kootaan kiertonäyt
tely.
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TYÖVÄEN MUISTITIETOTOIMIKUNNAN KILPAKERUU 1988

Keruutyö painottuu tänä vuonna vuoden 1918 perintöön ja 1950-luvun 
hajaannukseen työväen järjestöissä. Näistä aiheista julkaistaan Tallenta- 
ja-lehdessä kysymyssarjat.

M uistitietotoimikuntaan ovat edelleen te rve tu lle ita  kaikki työväen eläm ää 
ja  järjestö to im in taa koskevat m uistelm at, h aasta tte lu t, muut muistiin
panot ja äänitykset. Myös eläm äkertoja ja 1956 yleislakkoa koskevat 
kyselyt ovat edelleen ajankohtaisia. Keruita koskevia lisätieto ja:

TYÖVÄEN MUISTITIETOTOIMIKUNTA 
Paasivuorenkatu 5 B 
00530 Helsinki

TYÖVÄEN HISTORIAN JA PERINTEEN TUTKIMUKSEN 
SEURA TIEDOTTAA

Työväen historian ja perinteen tutkim uksen seura perustettiin  Tam pereel
la 1984 yhdyssiteeksi alan tutkijoiden ja harrastajien  välille. Seura on 
poliittisesti riippumaton järjestö , jonka pyrkimyksenä on tukea ja edis
tä ä  työväestön ja työväenliikkeen historiaan, teoriaan ja perinteeseen 
kohdistuvaa tutkim usta sekä h e rä ttää  muutoinkin kiinnostusta tä lla ista  
tutkim usta kohtaan erity isesti työväestön keskuudessa. Seura järjestää  
seminaareja ja esitelm ätilaisuuksia ja sillä on oma julkaisusarjansa "Vä
ki voimakas". Seuran julkaisuja ovat:

"Väki voimakas" 1. Työväen historiaa ja perinnettä . Tampere 1985,
159 s.

"Väki voimakas" 2. Tutkimus ja työväenkulttuuri. Turenki 1987, 141 s. 
"Väki voimakas" 3. Näkökulmia työväen am m atilliseen ja paikalliseen

historiaan. Tampere 1988.

Seuran vieraskielinen julkaisusarja on nim eltään "Papers Labour Histo
ry".

Julkaisuja myydään mm. seuran tilaisuuksissa jäsenhintaan 40 mk. Seuran 
jäsenmaksu on 30 mk. (Kannatusjäsenmaksu henkilöltä 100 mk, yhteisöil
tä 500 mk.) Seuran puheenjohtajana toim ii Olli Vehviläinen ja sihteerinä 
Markku Hyrkkänen. L isätietoja Työväen historian ja perinteen tutkim uk
sen seura c/o

Tampereen yliopisto 
H istoriatieteen laitos 
PL 607
33101 Tampere

Seuran kesäseminaari järjestetään Voionmaan Opistolla 22.-23.8.1988. 
Teemana on kansalaissodan vaikutukset työväestössä ja työväenliikkees
sä.
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