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TYÖVÄENTUTKIMUSTA KIRJOISSA, KANSISSA JA SUORAKÄYTÖSSÄ

Pari vuotta toiminut Työväenliikkeen kirjasto on astunut todellisen 
askeleen esiin ja eteenpäin: sen tuottama VASEN-tietokanta on maalis
kuusta ollut suorakäyttöisenä käytettävissä KDOK/Minttu-tietokanta- 
perheessä.

VASEN sisältää Työväen bibliografia I. Opinnäytteet 1978-1987 ja 
Työväen bibliografia II. Kuuden työväenliikettä lähellä olevan aika
kauslehden artikkeleita samalta kymmenvuotiskaudelta. Viitteitä kaik
kiaan lähes 1.500. Tähän Työväentutkimukseen on tulostettu VASEN-tie- 
tokannan ensimmäinen päivitys: opinnäytteet 1988.

Työväen bibliografia II ilmestyy paperitulosteena syksyn alussa.
Tässä Työväentutkimuksen numerossa tuota ilmestyvää bibliografiaa kä
sittelee Pekka Kääminen artikkelissaan Työväenliikkeen vuosikymmen 
1978-1987.

Työväenliikkeen kirjaston ensimmäinen uutuustiedote on tämän lehden 
liitteenä.

Niin se on, että nyt on työväentutkimusta kirjoissa, kansissa ja suo
rakäytössä. Työväenliikkeen kirjasto palvelee Sinua arkisin kello 
11-17, kesällä kello 10-16.

30.6.1989

Leena Saarinen
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Antti Metsänkylä

ONKO TYÖVÄENKULTTUURIA VIELÄ VAIKO EI?

KANSANTIETEELLISTÄ TYÖVÄENKULTTUURIN TUTKIMUSTA SAKSANKIELISESSÄ EU
ROOPASSA

Työväentutkimuksen parissa viime numerossa on omistettu palstatilaa 
Keski-Euroopalle esittelemällä Bochumin tutkimuslaitosta, prof. Hel
ga Grebingia ja selostamalla Linzin kongressia. Kaikki ovat työväen
liikkeen historian tutkimuksen kannalta tärkeitä aiheita. Luulen et
tä suomalaiset työväentutkijat eivät tunne yhtä hyvin saksankieli
sessä Keski-Euroopassa harjoitettavaa kansatieteellistä työväenkult- 
tuurin tutkimusta. Koska se on nykyään sekä määrällisesti että laa
dullisesti varsin mittavaa, lienee paikallaan käsitellä sitäkin muu
taman sivun verran. Tällaisesta aiheesta on tietysti mahdotonta saa
da varsinaista otetta perehtymättä siihen kirjallisuuden avulla, jo
ten tässä kirjoituksessa on kysymys vain aivan alkeista. 1 Ohessa 
julkaistaan myös suppea kirjallisuusluettelo, johon olen valinnut 
eräitä uudehkoja julkaisuja. Niiden kirjallisuusviitteiden ja -luet
teloiden avulla pääsee sitten eteenpäin.

Yksinomaan Länsi-Saksassa on viitisentoista kansatieteen laitosta. 
Suppeammassa muodossa kansatieteen opetusta annetaan lisäksi lukui
sissa muissa yliopistoissa ja korkeakouluissa. Tutkimusta harjoitta
vat laitokset ovat kaikki suuntautuneet hieman eri tavalla. Talonpoi
kaisen elämäntavan ja kulttuurin tutkimuksen rinnalle on syntynyt 
laaja ja monivivahteinen uudempien elämänmuotojen - työväenkulttuu- 
rin, kaupunkikulttuurin, maahanmuuttaneiden kulttuurin jne. - tutki
mus, jota harjoitetaan mitä moninaisimmista teoreettisista lähtökoh
dista käsin. Työväenkulttuurin tutkijalle kaikkein kiinnostavimmat 
ovat Tubingenin ja Marburgin yliopistojen kansatieteen laitokset. Mo
lemmissa on keskitytty kansan arkielämän tutkimukseen lähtökohtana

1Käsittelen aihetta esittelemällä alan tutkijoiden perustamaa komis
siota ja sen järjestämiä seminaareja.
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historiallinen materialismi. Varsin kiinnostava on myös Frankfurtis
sa toimiva kulttuuriantropologisesti orientoitunut interaktionisti- 
nen koulukunta. Muita Länsi-Saksan yliopistoja, joiden kansatieteen 
laitoksilla esiintyy muun ohella suuntautumista työväenkulttuuriin, 
ovat Munchenin, Freiburgin, Göttingenin, Hampurin ja Kielin yliopis
tot. Itä-Saksan puolella Berliinin Humboldt-yliopisto on luonnolli
sesti kansatieteellisen työväentutkimuksen keskus. Itävallassa on ak 
tiivisia työväentutkijoita sekä Wienin että Grazin yliopistojen etno 
logien joukossa.

Yliopistojen ohella kansatieteellisesti koulutettuja työväentutkijoi 
ta toimii eräissä tutkimuslaitoksissa ja - suomalaisittain nähtynä 
yllättävän monissa - museoissa.

Vanhan ja arvovaltaisen Saksalaisen Kansatieteellisen Seuran (Deutsc 
he Gesellschaft ftir Volkskunde) alakomissioiden joukossa on toiminut 
vuodesta 1980 lähtien myös työväenkulttuurikomissio (Kommission "Ar- 
beiterkultur"). Se sai alkunsa seuran kongressissa Kielissä v. 1979, 
jolloin pienessä piirissä spontaanisti syntyi ajatus Keski-Euroopan 
työväentutkijoiden organisaatiosta, joka järjestäisi seminaareja, 
joihin kutsuttaisiin aktiiveja alan tutkijoita esitelmöitsijöiksi ja 
sitten julkaistaisiin esitelmät. Tuohon pieneen piiriin kuuluivat 
Dr. Martin Scharfe Tiibingenistä (nykyään professorina Marburgissa), 
Dr. Dieter Kramer Frankfurtista, Prof. Helmut Fielhauer Wienistä se
kä - ainoana saksankielisen alueen ulkopuolisena henkilönä - Mag. 
Flemming Hemmersam Kööpenhaminasta.

Ajatusta levitettiin sitten kongressin muillekin työväentutkijoiksi 
tiedetyille osanottajille, ja näin muodostettu työtyhmä kokoontui 
huhti-toukokuun vaihteessa 1980 Prof. Fielhauerin Wienissä järjestä
mään ensimmäiseen seminaariin, jossa komissio samalla varsinaisesti 
perustettiin. Seuran hallitus hyväksyi sen alakomissioidensa jouk
koon kesäkuussa 1980.

Komission perustaminen voidaan nähdä luonnollisena seurauksena sille 
kehitykselle, joka 1970-luvun aikana oli huomattavasti monipuolista
nut saksalaista kansatiedettä (Volkskunde). Komission olemassaolon 
aikana työväenkulttuurin tutkimus on saanut jalansijaa yhä useammal
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la kansatieteen laitoksella Saksassa; mikä osuus komission olemassa
ololla ja toiminnalla on tähän ollut, sitä en ulkopuolisena osaa sa
noa.

Työväenkulttuurikomission tehtävä on ennen kaikkea tarjota alan tut
kijoille säännöllinen keskustelumahdollisuus, joka seminaarijulkai
sun ansiosta toimii myös laajemman yleisön tavoittavana foorumina. 
Samalla se pyrkii auttamaan työväenkulttuuria tutkivien tieteenalo
jen välistä vuorovaikutusta kutsumalla kansatieteilijöiden lisäksi 
sosiaali- tai kulttuurihistorian ja muiden lähialojen edustajia alus
tajiksi seminaareihinsa. Tässä suhteessa tilanne Saksassa onkin mie
lestäni kadehdittava: kansatieteilijät ja esim. sosiaalihistorioitsi
jat tuntevat toistensa tutkimukset, käyvät samoissa seminaareissa ja 
kongresseissa ja jopa tekevät yhteistyötä. Tietysti on olemassa suu
ria näkemyseroja, kuten jäljempänä käy ilmi, mutta niitähän on myös 
tieteenalojen sisällä. Tärkeää on, että perehdytään toisten tulok
siin ja käsityksiin ja myös kyetään keskustelemaan. Pohjoismaisella 
tasolla varovainen askel tähän suuntaan pyritään ottamaan syyskuussa 
Tampereella järjestettävässä kolmannessa pohjoismaisessa työväenkult- 
tuuriseminaarissa; nähtäväksi jää, onko sillä kauaskantoisempia seu
rauksia.

Työväenkulttuurikomission tähänastiset seminaarit ovat käsitelleet 
seyraavia aiheita. Wienissä v. 1980 teemana oli "kansatiede, sosiaa
litieteet ja työväenkulttuuri". Seminaarin ohjelmassa oli joukko teo
reettisesti orientoituneita esitelmiä, runsaasti empiiristen tutki
mushankkeiden kuvauksia sekä neljä esitelmää aihepiiristä "työväen
kulttuuri ja museo". (Seminaarien julkaisut, ks. erillinen kirjalli
suusluettelo). Toisen, v. 1983 Hampurissa pidetyn seminaarin teema 
oli "työväenkulttuuri 1800- ja 1900-luvulla". Teemaryhmät olivat 
"työväestön kulturellin orientoitumisen yleisiä kysymyksiä" ja "elä- 
mänolot ja ryhmäkulttuuri - suurkaupunki ja kylä". Lisäksi seminaa
rissa kuultiin selostuksia käytännöstä (Berichte aus der Praxis). 
Marburgin seminaarin (v. 1985) teemaksi oli muotoiltu "työväenkult
tuuri ja proletaarinen ryhmäkäyttäytyminen 1800- ja 1900-luvulla". 
Teoreettisten esitelmien lisäksi ohjelmassa oli seuraavia aihepiire
jä: protestikäyttäytyminen ja protestityylit", "protestista itsensä
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auttamiseen", "kriittisiä kysymyksiä työväen asumisesta", "työväen- 
kulttuuri v. 1945 jälkeen" sekä "historian subjektiivinen puoli".

Komission neljäs seminaari pidettiin v. 1987 Steyerissä, siis toisen 
kerran Itävallassa. Itävaltalaiset ovatkin olleet alusta lähtien 
erittäin aktiivisia komission toiminnassa. Heillä on myös tutkimus
toimintaa esiteltäväksi. Eräs heidän spesialiteettinsa on museotoi
minta, mikä heijastui myös Wienin seminaarin ohjelmaan. Steyrissä 
pääteemana oli työväenkulttuurin esittely museoissa. Seminaari jär
jestettiin uuden "Museum der industriellen Arbeitswelt" -museon ava
jaisten yhteydessä. Museoteeman ohella seminaarissa käsiteltiin mm. 
elämäntapatutkimusta teoreettiselta kannalta, vappuun liittyviä luok- 
kataistelumyyttejä sekä työttömyyden heijastumista työväenkulttuu- 
riin.

Olen itse osallistunut komission seminaareihin kaksi kertaa, ensin 
Steyrissä ja toisen kerran tänä vuonna Tubingenissä. Sikäläisen mai
neikkaan kansatieteen laitoksen järjestämällä (Ludwig-Uhland-Insti- 
tut fur empirische Kulturwissenschaft, Universität Tubingen) järjes
tämällä seminaarille oli annettu kiehtova otsikko "Loppu vai muutos? 
Työväenkulttuuri vuodesta 1945 alkaen". ("Ende oder Veränderung? Ar- 
beiterkultur seit 1945.") Koska tila ei anna myöten koko seminaarin 
referoinnille, keskitys yhden, seminaarin pääteemaan läheisimmin 
liittyvän istunnon sisältään. Otsikkona oli "työväenkulttuurin lop
pu?" ("Ende der Arbeiterkultur?)". Esitelmöitsijät olivat historian 
professori Klaus Tenfelde Innsbruckista ja tubingeniläinen kansatie
teillä, dosentti Wolfgang Kaschuba. Heidän käsityksensä työväenkult
tuurin olemassaolosta ja sen edellytyksistä menevät voimakkaasti ris
tiin, ja seurannut keskustelu olikin pääasiassa heidän välisensä 
väittely aiheesta, onko nykyään olemassa työväenkulttuuria vai ei. 
Väittely oli kuulijalle luonnollisesti hauskaa sana-akrobatiaa, mut
ta sen sisällöllistä merkitystä vähensi se tosiasia, että väitteli
jöiden käsitykset kulttuuri-käsitteen sisällöstä poikkesivat toisis
taan huomattavasti.

Pessimisti näistä kahdesta oli Tenfelde, joka katsoi, että klassinen 
saksalainen työväenkulttuuri saavutti huippunsa 1800-luvun lopulla, 
jonka jälkeen se vähitellen on joutunut konstitutionalisoitumisen uh-
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riksi. Tenfelden mielestä nykyisen kaltaisessa kapitalistisessa jär
jestelmässä ei enää voi tuottaa mitään todellista työväenkulttuuria. 
Urbaani elämäntapa uusine kommunikaatiomuotoineen muutti vähitellen 
työväenkulttuurin ja vähensi samalla työläisten ja muiden kansalais
ten välisiä eroja. Voidakseen elää tyypillistä normaalia elämään, 
esimerkiksi perustaa perheen, edellytyksenä oli porvarillisen elä
mänkäsityksen omaksuminen. Urbaanin elämänmuodon leviämiseen kuului 
edelleen kulutuksen yksityistyminen, joka myös osaltaan hävitti tyy
pillistä työväenkulttuuria. Nykyisin voidaan Tenfelden mielestä pu
hua pikemmin palkansaaja- tai työtekijäluokasta (Arbeitnehmerklasse) 
kuin työväenluokasta (Arbeiterklasse). Se on nimenomaan teollisen 
kulttuurin tuote. Se mitä Tenfelde lähinnä ymmärtää työväenkulttuu- 
rilla, on nimenomaan työväenliikkeen kulttuuria, ja jos sitä halut
taisiin vahvistaa, olisi ammattiyhdistyskulttuurilla oltava siinä 
keskeinen sija; sen pitäisi siis kohottaa omaa profiiliaan. Kun sii
hen yhdistetään Tenfelden toinen keskeinen työväenkulttuurin muoto, 
poliittiset rakennekäskyt ("politische Strukturdiktaten"), saadaan 
aikaan jotain, joka vaikuttaa myös työläisten vapaa-ajan kulttuu
riin. Mutta - edelleen Tenfeldeä lainaten - koska sosialidemokraatit 
ovat sysänneet syrjään saksalaisen työväenliikkeen vanhat tavoit
teet, muodot ovat konstitutionalisoituneet eikä enää voida puhua 
mistään olemassaolevasta saksalaisesta työväenkulttuurista.

Myös Wolfgang Kaschuban mielestä Tenfelden tarkoittama vanha työväen- 
kulttuuri on pirstoutunut mosaiikiksi, joka on olemassa enää vain mu
seoissa, mutta työväenkulttuuri voidaan tietysti tulkita myös nykya
jan ilmiöksi. 1950-luvun alkupuolella jo todettiin, että nuori työ
läinen ei enää juuri eroa muista nuorista. Tämä ilmiö merkitsi myös 
työläisten keskinäisen solidaarisuuden vähenemistä. Rationalisointi 
ja automatisointi ovat osaltaan lisänneet yhteiskunnan negatiivista 
homogenisoitumista, jonka yhteydessä tapahtuu samalla sisäinen hete- 
rogeenistuminen. Objektin - kansankulttuurin - homogenisoitumiseen 
liittyy subjektin - työväestön - privatisoituminen. Tämä monivivah
teinen prosessi on vain osa paljonpuhutusta porvarillistumisesta. 
Luokkatietoisuus ja sen mukainen politiikka olisivat tietysti edelly
tys työväenkulttuurin säilymiselle. Päinvastaisessa kehityksessä Sak
sassa oli tietysti natsismin kausi pahin vaihe, koska silloin kaikki 
työväenliikkeen organisaatiot, myös kultturellit, hajoitettiin ja ri
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kottiin. Kaschuban mielestä työväenkulttuuri pitäisi nyt pelastaa ah
taasti rajatuksi, mutta realistiseksi käsitteeksi. Jos kulttuuri on 
elämän kokonaisuus ("Lebenstotalität"), voidaan työväenkulttuuri sil
loin käsittää osaksi sitä. Liikkeen kulttuuri ("Bewegungskultur") ja 
arkipäivän kulttuuri ("Alltagskultur") ovat Kaschuban mielestä epäi- 
denttiset kaksoset, jotka kuuluvat rakenteellisesti yhteen, mutta 
ovat sisällöltään täysin erilaiset. Kulttuurin ilmiasuun vaikuttavia 
tekijöitä on tullut monia uusia, mm. privatisoitumisen aiheuttama he
donistinen suhtautuminen perhe-elämään. Porvarillisista kulttuuriar
voista ei oikeastaan enää edes kiistellä.

Työväenkulttuuri ja työkulttuuri ovat eri asioita. Teollisuuden työo
losuhteita kansatieteilijät ovat tutkineet hämmästyttävän paljon. Se 
on kuitenkin elämänalue, jonka saksalainen työväenliike luokittelee 
vain palkkapolitiikan osaksi. Kaschuban mielestä työkulttuurin yksi
tyiskohdat eivät edes ole olleet niin tärkeitä kultturelleja element
tejä työläisten elämässä kuin talonpojilla, joiden työtä kansatiede 
varhemmin pääasiassa tutki. Mutta nykyään tilanne on kehittynyt vä
hän toiseksi: "Arbeiteridentität" sisältää myös "Arbeitsidentitä- 
tin". Työ on sosiaalinen interaktioprosessi ja pysyy sellaisena myös 
tulevaisuudessa. Siihen liittyvät sellaiset asiat kuin työtoveruus 
ja ammattiylpeys sekä myös esimerkiksi ruumiillisen työn tekemisen 
aiheuttama toverillinen, usein "miehinen" yhteenkuuluvuus. Palkka
työn epävarmuus luo sellaisen kulturellin merkitystason, joka leimaa 
työväkeä nykyäänkin. Tämän ajatuskulun lopuksi Kaschuba korosti, et
tä kategorisia päätelmiä pitää kuitenkin varoa.

Nyky-yhteiskunnan arvojen omaksuminen on joka tapauksessa Kaschuban 
mukaan aiheuttanut porvarillistumista. Elämäntapaa on kuitenkin tut
kittu vielä liian vähän eikä tarpeeksi monipuolisesti. Kulttuurin ma
teriaalinen ilmiasu liittyy siihen olennaisesti. On muistettava, et
tä myös kollektiiviset käytänteet tai suhtautumistavat sisältävät yk
siköllisiä piirteitä.

Klaus Tenfelde ei yhtynyt Kaschuban näkemyksiin. Elementit, joista 
Kaschuba kokoaa nykyajan työväenkulttuurin, eivät Tenfelden mielestä 
kestä kriittistä tarkastelua. Ruumiillisen työn ja siihen liittyvän 
miehisyyden aiheuttama yhteenkuuluvuus, josta Kaschuba puhui, on Ten-
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felden mielestä täysin tyhjänpäiväinen asia. Hän kehotti Kaschubaa 
perehtymään sosiaalipsykologian alkeisiin, joista hänen mukaansa käy 
ilmi, että ilmiö esiintyy kaikissa yhteiskuntaluokissa aikuisikäis
ten miesten keskuudessa eikä siis ole mitenkään leimallinen erityi
sesti työväenluokalle. Koko arkielämän tutkimus lepää Tenfelden mie
lestä hataralla pohjalla eikä sitä kautta ole löydettävissä mitään 
erityistä työväenkulttuuria. '

Esitelmöitsijöiden välillä näin alkaneen kiivaan väittelyn palautti 
maan pinnalle Dieter Kramer - Saksan kansatieteen merkittävä toisina
jattelija, eräs Länsi-Saksan huomattavimmista työväenkulttuuriteoree- 
tikoista - toteamalla, että lopultakin kysymys työväenkulttuurin ole
massaolosta on akateeminen. Tärkeitä ovat "Diktate der Lebensweise 
oder Lebensstil" eli kanavat joita myöten ihmisten elämäntapoja ja 
-tyylejä sanellaan. Kramer korosti siis sitä, että kansatieteilijän 
on analysoitava elämäntapaa sekä tutkittava politiikan ja sosiaali
sen elämän yhteyttä. Keskusteluun osallistui myös ttibingeniläinen so
siaalihistorioitsija, professori Dieter Langewiesche, jonka mielestä 
Tenfelde näkee työväenkulttuurin liian konkreettisena ja päätyy si
ten liian jyrkkään tulkintaan.

Muiden tämän seminaarin kiinnostavien alustusten ja keskustelujen 
osalta jätän lukijat odottamaan seminaarijulkaisua, jota järjestäjät 
lupailivat painosta ulos vielä tämän vuoden puolella. Luettelen seu- 
raavassa joitakin aiheita. Vapunvieton muotojen ja funktioiden muu
toksia pohdittiin paneelissa, johon osallistui keskustelijoita molem
mista Saksoista, Sveitsistä, Itävallasta, Tanskasta ja Ruotsista. 
Muita aihepiirejä olivat työväestön elämäntavan muutokset ja jatku
vuus, työkulttuurin muutokset sekä työväestön vapaa-ajankulttuuri 
Liittotasavallassa ja DDR:ssä. Viimeksimainitussa havainnollistui 
selkeästi se tosiasia, että tutkijoiden käsitykset työläisten vapaa
-ajasta osana heidän kulttuuriaan ovat Saksojen välisen rajan eri 
puolilla täysin erilaiset. Seminaarin päätösistunnon otsikko oli: 
"Työväenliike tänään: uusia tehtäviä - vanhoja symboleja?.

Valtaosa työväenkulttuurikomission seminaarien osanottajista on län- 
sisaksalaisia ja itävaltalaisia. Itä-Saksasta on ajoittain osallistu
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nut jokin yksittäinen tutkija, mutta esim. Styerin seminaarissa ei 
ollut yhtään itäsaksalaista. Tubingenissä oli kaikkien iloksi peräti 
seitsemän tutkijan ryhmä DDR:stä; useimmat heistä toimivat myös alus 
tajina. Sveitsiläisiä tutkijoita on komission työskentelyssä mukana 
muutama. Tubingenin seminaariin osallistui myös yksi hollantilainen. 
Pohjoismaat ovat olleet alusta lähtien edustettuina komission toimin 
nassa. Tubingenissä oli mukana kaksi tanskalaista, kaksi ruotsalais
ta sekä tämän kirjoittaja Suomesta. Näistä kahdeksasta valtiosta oli 
yhteensä noin 80 varsinaista osanottajaa. Heidän lisäkseen läsnä oli 
(työväenkulttuurikomission seminaareissa jo vakiintuneen tavan mu
kaan) runsaasti opiskelijoita monista Länsi-Saksan ja Itävallan ylio 
pistoista.

Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että näihin semenaareihin kokoontuu 
säännöllisesti varsin edustava joukko saksalaisen kielialueen työvä
enkulttuurin tutkijoita, suureksi osaksi kansantieteilijöitä, mutta 
myös muita. Ulkomaalaisena tässä seurassa havaitsee sen, että työvä
enkulttuurin tutkimusta harjoitetaan Keski-Euroopassa runsaasti ja 
todella vakavassa mielessä. Empiria on kovassa kurssissa - tutkimu
saineistot ovat todella saksalaisella perusteellisuudella koottuja - 
mutta ei koskaan teorian kustannuksella. Olen saanut sen vaikutel
man, että saksalaiset pitävät aisteja herkkinä ulkomaailmaan päin ja 
seuraavat varsin tarkkaan alan tutkimusta muualla. Heidän keskuudes
saan on vallalla runsaaksi erilaisia teoreettisia suuntauksia; seik
ka joka voi antaa kaoottisen vaikutelman, mutta jonka he itse aina 
lopulta kääntävät hyödykseen.

Riittävän saksan kielen taidon omaavien työväenkulttuurin tutkijoi
den on mahdollista perehtyä varsin laajaan saksalaiseen tutkimuskir
jallisuuteen. Tutustumisen voisi aloittaa po. työväenkulttuurikomis
sion seminaariraporteista, joita on ilmestynyt tähän mennessä kolme, 
Steyrin julkaisu ilmestyy kesäkuussa 1989. Seuraavassa luettelossa 
myös joitakin muita kirjallisuusvihjeitä kiinnostuneita.
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Volkskunde, Sozialwissenschaften und Arbeiterkultur. Ein Tagungs- 
bericht. Wien, Munchen, Zurich : Europaverlag, 1982.
ISBN 3-203-50798-6
Lehmann, Albrecht (Hrsg.): Studien zur Arbeiterkultur. Beiträge 
der 2. Arbeitstagung der Kommission "Arbeiterkultur" in der 
Deutschen Gesellschaft fiir Volkskunde in Hamburg vom 8. bis 12.
Mai 1983. (Beiträge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland, Heft 
44). Munster: Coppenrath, 1984.
ISBN 3-88547-289-9 
ISSN 0724-4096
Assion, Peter (Hrsg.): Transformation der Arbeiterkultur. Ein Ta- 
gungsbericht. Beiträge der 3. Arbeitstagung der Kommission "Arbei
terkultur" in der Deutschen Gesellschaft fiir Volkskunde in Marburg 
vom 3. bis 6. Juni 1985. Marburg: Jonas, 1986.
ISBN 3-922561-59-4
Bockhorn, Olaf & Eberhardt, Helmut & Zupfer, Wolfdieter (Hrsg.): 
Auf der Suche nach der verlorenen Kultur : Arbeiterkultur zwischen 
Museum und Realität. Referate der 4. Tagung der Kommission "Arbei
terkultur" in Steyr, 1987. Wien, 1989.

Teoriaa:

Kramer, Dieter: Theorien zur historischen Arbeiterkultur (Schrif- 
tenreihe der Studiengesellschaft fiir Sozialgeschichte und Arbei- 
terbewegung, Band 57). Marburg, Köln: Verlag Arbeiterbewegung und 
Gesellschaftswissenschaft, 1987.
ISBN 3-921630-62-2
Maase, Kaspar: Lebensweise der Lohnarbeiter in der Freizeit : em- 
pirische Materialien und theoretische Analyse (Institut fiir Mar- 
xistische Studien und Forschungen. Informationsbericht 38). Frank
furt am Main: IMSF, 1984
Jeggle, Utz & Korff, Gottfried & Scharfe, Martin & Warneken, Bernd 
JUrgen (Hrsg.): Volkskunde der Moderne. Ro-ro-ro Verlag, 1986.
ISBN 3-499-55431-3
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Bausinger, Hermann: Volkskultur in der technischen Welt. Frankfurt 
am Main, New York: Campus, 1986. (aiemmin ilmestynyt 1961)
ISBN 3-593-33594-8
Lehmann, Albrecht: Das Leben in einem Arbeiterdorf. Eine empirisc- 
he Untersuchung iiber die Lebensverhältnisse von Arbeitern. Stutt
gart: Fredinand Enke, 1976 (Göttinger Abhandlungen zur Soziologie 
und ihrer Grenzgebiete, Band 23.)
ISBN 3-432-88701-9
Brosius, Gerhard & Haug, Frigga (Hrsg.): Frauen/Männer/Computer. 
Hamburg: Argument, 1987.
ISBN 3-88619-151-6
Bleicher, Siegfried & Stamm, Jurgen (Hrsg.): Fabrik der Zukunft. Hamburg: VSA, 1988.
ISBN 3-87975-402-0

Sarjasta Untersuchungen des Ludwig-Uhlands-Instituts der Universität Tiibingen:

Warneken, Bernd Jurgen: Populäre Autobiographik. Empirische Stu- 
dien zu einer Quellengattung der Alltagsgeschichtsforschung, Band 61. Tubingen, 1985.
ISBN 3-925340-38-6
Ausländer - Inländer. Arbeitsmigration und kulturelle Identität. Band 67. Tubingen, 1986 
ISBN 3-925340-36-X
Hug, Markus: Kultur- und Freizeitpolitik in der Mittelstadt, Band 68. Tubingen, 1986.
ISBN 3-925349-50-5
Riedmiller, Thomas: Arbeitslosigkeit als Thema der Bild-Zeitung. 
Eine inhaltsanalytische Untersuchung. Tubingen, 1989 (ilmestyy)
Ruess, Karl-Heinz: Kommunaler Wohnungsbau fiir Arbeiter. Verbesse- 
rungen der sozialen Lage der Arbeiterschaft in Wiirttemberg vor dem ersten Weltkrieg. Tubingen, 1989 (ilmestyy)
Döffinger, Gertrud & Althaus, Hans-Joachim: Mössingen 1945. Arbei- 
terbewegung in einem wiirttembergischen Dorf 1945-1949: Traditionen und Briiche. Tubingen, 1989 (ilmestyy)
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DDR:ssa julkaistua:

Jacobeit, Sigrid & Jacobeit, Wolfgang: Illustrierte Alltagsgesc- hichte des deutschen Volkes. Leipzig: Urania.
Band 1. 1550-1810. 1985. ISBN 3-332-00044-6 
Band 2. 1810-1900. 1987. ISBN 3-332-00006-3
Rach, Hans-Jiirgen & Weissel, Bernhard & Plaul, Hainer: Die werk- 
tätige Bevölkerung in der Magdeburger Börde. Studien zum dörf- 
lichen Alltag vomm Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum Anfang der 
60er Jahre. Berlin: Akademie-Verlag, 1986. (Veröffentlichungen zur 
Volkskunde und Kulturgeschichte, Band 66/4)
ISBN 3-05-00135-6 
ISSN 0138-3167
Muhlberg, Dietrich: Proletariat. Kultur und Lebensweise im 19. 
Jahrhundert. Leipzig: Böhlau, 1986.
ISBN 3-205-00561-9
Groschopp, Horst: Zwischen Bierabend und Bildungsverein. Zur Kul- 
turarbeit in der deutschen Arbeiterbewegung vor 1914. Berlin, 
Leipzig: Dietz, 1985.
Autorenkollektiv unter Leitung von Dieter MUhlberg: Arbeiterleben 
um 1900. Berlin, Leipzig: Dietz, 1985. 2. Auflage
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Risto Kekarainen

TYÖVÄENPERINTEEN ELOKUVAPROJEKTI

Työväenperinne käynnisti kesällä 1987 nk. filmiprojektin, jonka ta
voitteena on selvittää mitä elokuvia työväenliikkeen järjestöt ovat 
tehneet tai tuottaneet. Lisäksi selvitetäänk mitä työväenliikkeen ul
kopuoliset yhteisöt ovat työväenliikkeestä kuvanneet. Olennaisena 
osana kyseistä selvitystyötä on vanhojen elokuvien restaurointi ja 
uudelleen käytön mahdollistaminen videoinnin avulla.

Itse selvitystyön tuloksena kootaan parhaillaan pitkälle yli 2000 ni
mikettä käsittelevää työväestä ja työväenliikkeestä kertovien eloku
vien luetteloa. Luettelo tehdään varsin karkealla seulalla siten, 
että mukaan pyritään ottamaan myös elokuvat, jotka "sivulauseessaan- 
kin" käsittelevät työväestöä ja sen oloja. Luetteloon otetaan mukaan 
pääasiassa dokumentinluonteiset elokuvat, sillä vaikkakin useimmissa 
fiktiivisissä elokuvissa on myös työväestö ainakin jollain lailla 
edustettuna, sen funktio niissä on useimmiten jollain lailla edustet
tuna, sen työväen ja työväenliikkeen roolista. Fiktiivisten eloku
vien työväkikuva olisikin aivan oma, joskin hyvin mielenkiintoinen 
tutkimuskohteensa.

Projektin kuluesa on saatu talteen lähes kaikki merkittäviksi maini
tut työväenliikkeen järjestöjen itse tuottamat tai tekemät elokuvat. 
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaimmat löydöt koskevat 1920- ja 
1930-luvuilla tehtyjä elokuvia. Vanhin elokuvallinen löytö oli TUL:n 
Tampereen piirin urheilujuhlaa kuvaava lyhyt filminpätkä 1920-luvun 
puolivälistä. Toinen TUL:oon liittyvä merkittävä 1920-luvun löytö on 
TUL:n ensimmäisistä liittojuhlista vuodelta 1927 kertova elokuva, jo
ka on saatu entisöityä lähes alkuperäsispituudessaan.

1930-luvulla tehdyt työväenliikkeestä kertovat elokuvat ovat olleet 
kenties etsityimpiä niiden aikanaan aiheuttaman kohun vuoksi. Esimer
kiksi Helsingin Sos.-dem.kunnallisjärjestön vuonna 1934 tekemä "Hel
sinki punaiseksi" -elokuva juuttui aikanaan elokuvasensuurin rattai
siin ja niin se joutui esityskieltoon sisältämänsä "puoluepropagan
dan" vuoksi. Samoin kävi SAK:n tuottamalle "Vastusten kautta voit
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toon" -elokuvalle, jota ensin saatiin vuoden 1935 alussa esittää rei
lut kaksi kuukautta ympäri Suomea, mutta maaliskuussa 1935 siitä teh
dyn ilmiannon perusteella Filmitarkastamo vaati elokuvan uudelleen 
nähtäväkseen. Uudelleentarkastuksen jälkeen se määräsi elokuvasta 
leikattavaksi kohtaukset, jotka suoraan viittasivat lapuanliikkeen 
työväenliikkeeseen kohdistamiin painostustoimiin. Huomiota aikanaan 
herätti se, että ilmiannon tästä elokuvasta teki lappeenrantalainen 
kansakoulunopettaja, joka oli Suomen Sosialidemokraatin mukaan aiem
min ollut yhteyksissä presidentti Stählbergin kyydittäjiin.

Ennen toista maailmansotaa tehdyistä työväenliikkeestä kertovista 
elokuvista on löydetty lähes kaikkia työväenliikkeen toimintalahkoja 
käsitteleviä elokuvia. Elokuvia on löytynyt nais-, nuoriso-, ay-, 
osuus-, urheilu- ja poliittisesta työväenliikkeestä. Ainoana näyttä
vät jäävän puuttumaan lukuisat työväen pienviljelijäjärjestön tuotta
mat elokuvat, jotka ovat tuhoutuneet Pienviljelijäin Liiton loman
viettopaikan tulipalon yhteydessä.

Löydetyistä elokuvista on teetetty videokopiot Työväenperinteen koko
elmiin, josta niitä on saatavissa tutkimuskäyttöön. Alkuperäiset elo
kuvat on talletettu Suomen Elokuva-arkistoon, joka on suhtautunut 
hankkeeseemme kaiken kaikkiaan erittäin sympaattisesti antaen mer
kittävää apua tässä haastavassa tehtävässämme.

Elokuvaprojektimme tuloksena Työväenperinteellä on tällä hetkellä vi
deoituna runsaat sata työväenjärjestöjen tuottamaa elokuvaa sekä tut
kimustuloksena yksi työväenliikkeestä ja elokuvasta kertova pro gra
du-työ (Kekarainen 1988).

Huomattavaa on ollut se, että elokuvahankkeen aikana Työväenperinne 
on saanut oikeudet Kansan Elokuvan ja Allotria-Filmin tekemiin eloku
viin. Kyseiset elokuvayhtiöt olivat v. 1945-1962 suoraan yhteyksissä 
työväenjärjestöihin siten, että Kansan Elokuvan perustivat v. 1945 
kaikki merkittävät vasemmistojärjestöt yhdessä ja Allotria-Filmi puo
lestaan jatkoi nimenvaihdoksen myötä edeltäjänsä Kansan Elokuvan pe
rinteitä. Allotria-Filmi tosin toimi kaventuneella jäsenpohjalla, 
mutta yhtäkaikki työväenjärjestöjen omistamana. Kansan Elokuva ja Al
lotria-Filmi tekivät jälkimmäisen vuonna 1962 tapahtuneeseen konkurs
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siin mennessä 270 dokumenttielokuvaa eri aiheista sekä muutaman ko
koillan fiktiivisen elokuvan. Merkittävää Kansan Elokuvan ja Allotri- 
a-Filmin ohjelmapolitiikassa oli se, että yhtiöt työllistivät nuoria 
ja lahjakkaita elokuvantekijöitä ja niinpä näiden elokuvayhtiöiden 
elokuvantekijöinä onkin toiminut eräitä suomalaisen elokuvahistorian 
merkittävimpiä vaikuttajia. Mm. Erin Blomberg toimi jopa aikanaan 
Kansan Elokuvan johdossakin.

Elokuvien videolle saattamisen jälkeen avautuu tutkijoille aivan uu
dentyyppinen, Suomessa lähes käyttämätön lähdemateriaali. Nyt onkin 
sitten historioitsijoiden ja yhteiskuntatieteilijöiden vuoro käyttää 
tätä ainutlaatuista materiaalia tutkimuksissaan suomalaisen yhteis
kunnan kuvaajina, mutta myös muut elokuvista kiinnostuneet henkilöt 
ovat toki tervetulleita tutustumaan kokoelmiimme ja saamaan elämyksi
ä menneestä ajasta. Elokuvien tulkinnan, lähdekritiikin ja filmien 
teon ympärille liiittyvien tapahtumien avulla on luotavissa kiintoi
saa kuvaa työväenliikkestä sekä sen merkityksestä suomalaisessa yh
teiskunnassa .

Työväenperinteen videot aiheen mukaan luokiteltuina, elokuvien val- 
mistamisvuodet mainittu:

Sos.-dem. Puoluetta käsittelevät: 9 kpl, 1934-1963.

Sos.-dem Työläisnaisliittoa käsittelevät: 3 kpl, 1930-luvulta 1953. 

Sos.-dem Työläisnuorisoliittoa käsittelevät: 4 kpl, 1927-1946.

Nuoria Kotkia käsittelevät: 2 kpl, vuosilta 1946 ja 1953.

SKDL:oa ja SKP:ta käsittelevät: 4 kpl, 1948-1970-luvulle.

SDNL:oa käsittelevät: 2 kpl, vuodelta 1956.

Vaaleja käsittelevät: 5 kpl, 1946-1963.
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Vappua käsittelevät: 3 kpl, 1930-luvun alusta ja vuodelta 1945.

KK:laista osuustoimintaa käsittelevät: 13 kpl, 1928-1965.

TUL:oa käsittelevät: 12 kpl, vanhin 1920-luvun puolivälistä jatkuen 
1980-luvulle.

Ay-liikettä käsittelevät: 14 kpl, 1935-1980-luvulle.

Työväen sivistys- ja harrastustoimintaa käsittelevät: 4 kpl, 
1939-1962.

Ajan Kuvastin -uutiskatsauksia: 17 kpl, 1955-1957.

Toisen maailmansodan jälkeisen Suomen jälleenrakentamista kuvaavat:
4 kpl, 1946-1951.

Lisäksi: - Ensi Koti, 1948
- Rikostutkimuskeskus, 1947
- Raikkaita tuulia, 1946

Ajan Kuvastin -uutiskatsaukset ovat sisältäselvitettyjä ja niistä 
löytyy paljon yllämainittuihin luokkiin kuuluvia uutispätkiä 10:stä 
sekunnista yli näljään minuuttiin.

Kuluvan vuoden aikana videoimme vielä ainakin kymmenen Kansan Eloku
van ja Allotria-Filmin tuotetta lisää, joten videokokoelmamme täyden 
tyvät kaiken aikaa.

Halukkaat pääsevät parhaiten tutustumaan kokoelmiimme Työväenperin
teen toimitiloissa Paasivuorenk. 5 (H:ki), minne helpoimmin löytää 
Työväen Arkiston kautta. Videoihin liittyvissä kysymyksissä voi kään 
tyä Tanskasen puoleen p. 90-750 429.
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Pekka Kääminen

TYÖVÄENLIIKKEEN VUOSIKYMMEN 1978-1987

Työväen bibliografian toisen osan aikarajauksena ovat vuodet 
1978-1987. Sama ajanjakso sisältyi myös Työväen bibliografian ensim
mäiseen osaan. Lisäksi varhaisimmat työväenliikkeen bibliografiat 
ovat ulottuneet vuoteen 1977, joten sitä vanhempaa aineistoa ei kat
sottu tarpeelliseksi enää ottaa mukaan. Aikarajaus on siis osittain 
sattuman varainen. Kuitenkin siihen sisältyy myös ajallisesti kiin
nostava jakso Suomen työväenliikkeen historiassa. Politisoitunut 
1970-luku oli kääntymässä konsensuksen 80-luvuksi. Jo 1979 Taisto Si- 
nisalol oli otsikoinut erään kirjoituksensa "1970-luku -oikeistolais
tumisen vuosikymmen".

Työväen bibliografian 2. osaan on koottu aineistoa työväenliikettä 
lähellä olevista kuudesta aikakauslehdestä. Mukaan on valittu leh
det, joiden sisältöä ei ole kartoitettu muissa bibliografioissa. Ar
tikkeleista on otettu mukaan työväenliikettä ja työväestöä ja sen 
elämää ja elämäntapaa koskevat kirjoitukset. Kaikki muu aineisto sa
moin kuin suurin osa keskusteluluontoisista päivänpoliittisista pu
heenvuoroista on jäetty pois.

Koska lehdet ovat jonkin vasemmistolaisen järjestön julkaisemia, voi 
niiden kautta tarkastella myös mitä suomalaiselle vasemmistolle ta
pahtui tämän kymmenen vuoden aikana. Monessa suhteessa ajanjakso oli 
varsin merkityksellinen, ja se näkyy myös näissä lehdissä.

Muutokset ovat ilmenneet sekä lehtien sisällössä että ulkoasussa ja 
ilmestymistiheydessä. Eniten muutokset ovat koskettaneet kansandemok
raattisia lehtiä. Kommunisti ilmestyi ensimmäiset tarkasteluvuodet 
tieteellisenä aikakauslehtenä, jossa oli tukevat pahvikannet ja run
saasti tiivistä tekstiä. Vuodessa ilmestyi 12 numeroa ja sivuja oli 
noin tuhat. Tähän sivumäärään tosin sisältyy lehdessä julkaistu Rau
han ja sosialismin ongelmia -lehden aineisto. Kommunistin täyttäessä 
40 vuotta vuonna 1984 tapahtui muutos. Edellisenä vuonna SKDL oli ko
kenut selvän tappion eduskuntavaaleissa. Ilmestymiskerrat vähenivät 
ja lehden ulkoasu muuttui tavallisen aikakauslehden kaltaiseksi.
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Ulkoasun muuttumisen myötä myös sisältö muuttui. Tieteellisesti noo- 
titettujen artikkelien ja keskustelupuheenvuorojen tilalle tulivat 
haastattelut, selostukset ja muu yleinen journalistinen aineisto. 
Kuitenkin tutkimukseen perustuvat artikkelit ja huolellisesti perus
tellut mielipidekirjoitukset säilyivät. Lehden ilmestymistiheys vaih- 
teli muutaman vuoden ajan ollen suurimmillaan 20 ja vakiintui sitten 
taas 12:ksi.

Samanlainen kehitys tapahtui myös SOL:n lehdessä Soihdussa. Vuosikym
men sitten se oli pahvikantinen tieteellinen aikakauslehti, jossa il
mestyivät kaikki tärkeät kirjoitukset ja johon kirjoittivat useat 
ajan keskeisimmistä keskustelijoista. Lehden koko suureni ja ilmesty- 
mismääräkin kasvoi. Mutta vuonna 1984 tapahtui muutos. Soihdun sivu
määrä pieneni, pahvikannet olivat kadonneet jo aikaisemmin, paperi 
huononi ja ladonta muuttui konekirjoitustekstiksi. Kuvitukseksi tuli
vat jostain kerätyt vanhat ameebat ja muiden loisten kuvat. Seuraa- 
van vuoden jälkeen Soihtu on ilmestynyt tabloidikokoisena ja sanoma
lehtipaperille painettuna. Sisällön muutos on ollut vielä suurempi 
kuin Kommunistissa. Yleinen sanomalehtiaineisto tuli vallitsevaksi 
ja tieteelliset artikkelit ja syvälliset keskustelupuheenvuorot kato
sivat.

Sosiaalidemokraattiset lehdet Sosialistinen aikakauslehti ja Sosia
listinen politiikka ovat myös muuttuneet, mutta eivät niin paljon 
kuin kansandemokraattiset lehdet. Näiden ulkoasu ja koko ovat pysy
neet pieniä muutoksia lukuunottamatta lähes ennallaan. Yleisaikakaus- 
lehtimäinen suuntaus on ollut selvästi näkyvissä varsinkin Sosialis
tisessa aikakauslehdessä, jossa haastattelut ja muistiin merkityt 
ryhmäkeskustelut alkoivat 1980-luvun alussa muodostaa varsin näkyvän 
osan lehden sisällöstä.

Uudistuva ihmiskunta oli alkanut ilmestyä vuonna 1988 nimellä Ihmis
kunta. Se ei ole puolueisiin sitoutunut ja on siten hieman muista 
poikkeava. Lehden sisältö on muuttunut kymmenessä vuodessa runsaas
ti, vaikka kantaaottava ja kritisoiva tyyli onkin säilynyt. Ulkoasu 
on pysynyt samanlaisena pahvikantisena ja pienen kirjan kokoisena. 
Sivumäärät ovat silti vaihdelleet, kun on ilmestynyt ohuempia, pak
sumpia ja vielä paksumpia lehtiä. Uudistuva ihmiskunta on ollut ajan
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kohtaisin ja kansainvälisin näistä lehdistä. Siinä on ilmestynyt ul
komaista keskusteluaineistoa muutaman vuoden ikäisinä käännösartikke- 
leina.

Tarkasteltujen lehtien joukossa on yksi, joka ei ole muuttunut. Työ
väen taloudellinen tutkimuslaitos, Katsaus ilmestyy edelleen samalla 
tavoin kuin vuonna 1978. Vuodessa ilmestyy neljä punakantista nume
roa, joista N:o 2 on katsaus taloudelliseen tilanteeseen. Taloudelli
sen elämän tutkimus tuottaa edelleenkin tieteellistä tekstiä ja tut
kimuksia samoin kuin 1970-luvun lopulla.

Bibliografiaan rajattiin mukaan vain työväenliikettä ja työväestöä 
koskeva aineisto. Siksi sen avulla ei saa kokonaiskuvaa lehtien si
sällöstä ja siinä tapahtuneista muutoksista. Pääasiassa lehdet ovat 
kuitenkin käsitelleet työväenliikettä ja sen toimintaa. Runsaasti 
kirjoituksia on kertynyt vasemmistopuolueista ja niiden tilanteesta. 
Varsinkin varhaisimpina vuosina ne muodostivat lähes yksinomaan leh
tien sisällön. 1980-luvun kuluessa muunlainen aineisto on kuitenkin 
lisääntynyt. Rauhanliike, naisliike, kansainväliset kysymykset ja 
vihreät ovat kiinnostaneet myös näitä vasemmistolehtiä.

Suomalaisen vasemmiston tapahtumat ovat kuitenkin olleet keskeisim
min esillä. SKP:n hajoaminen ja sen yhdistymispyrkimykset näkyvät 
selvästi kansandemokraattisten lehtien sivuilla. Ne ovat myös melko 
selvästi siirtyneet bibliografiaan, vaikka aiheeseen liittyvää kes
kusteluaineistoa onkin karsittu aineiston päivänpoliittisen luonteen 
vuoksi. SKP:n sisäiset ongelmat olivat myös Uudistuvan ihmiskunnan 
taustalla.

SDP:n kannalta keskeisiä asioita ovat olleet uuden periaateohjelman 
käsittely ja siitä käyty keskustelu lehtien palstoilla sekä Mauno 
Koiviston valinta presidentiksi ja sen analysointi. Periaateohjelma- 
keskustelu on keskeisintä ideologista aineistoa sosiaalidemokraatti
sissa lehdissä.

Kuviossa on vertailtu prosentteina bibliografian koko aineiston sekä 
sosiaalidemokraattisten ja kansandemokraattisten lehtien artikkelien 
jakaantumista eri luokkiin. Kuviossa on yhdistetty muutamia bibliog-
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Kuviossa käytetty luokitus

1 Aatehistoria ja teoreettiset kysymykset
2 Eri maiden työväenliike
3.1-3.2 Suomen valtakunnallinen ja paikallinen poliittinen elämä
3.3 Sosiaalidemokraattiset puolueet
3.4 Kansandemokraattiset puolueet
4 Ammattiyhdistystoiminta
5-6 Kulttuuri, urheilu, koulutus, lehdistö
7 Työväestön elämäntapa ja elinolosuhteet
8 Henkilöhistoria
9 Osuustoiminta, talouselämä
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rafian aiheen mukaisia luokkia. Erot lehtien välillä eivät kuiten
kaan ole kovin suuria. Selvää on, että aineistoa on kasaantunut luok
kiin 3.3 ja 3.4, jotka käsittelevät juuri näitä puolueita. Kumpikin 
ryhmä on keskittynyt vain oman puolueensa asioiden selvittelyyn ja 
kannanotot toisen vasemmistopuolueen asioihin ovat olleet lähes ole
mattomia. Oma puolue oli molemmissa lehtiryhmissä suurin yksittäinen 
luokka. Kansandemokraattisissa lehdissä on käsitelty enemmän aatteel
lisia kysymyksiä ja ammattiyhdistysliikettä. Kirjoittelun teoreetti
suus näkyy juuri luokan 1 suurena osuutena. Sosiaalidemokraattisissa 
lehdissä puolestaan olivat näkymämmin esillä muiden maiden työväen
liike, henkilöhistoria ja talouselämä.

Vasemmistossa tapahtuneet muutokset heijastelevat myös koko yhteis
kunnassa tapahtuneita muutoksia. Vasemmiston kannatus eduskuntavaa
leissa on vähentynyt ja se osaltaan näkyy myös lehdissä. Vähentynyt 
tuki on vaikuttanut lehdistön asemaan. Sosialististen puolueiden kan
natus eduskuntavaaleissa vuodesta 1975 vuoteen 1987 putosi kuusi pro
senttiyksikköä ja paikkamäärä 18. Suurimmaksi osaksi vähennys kohdis
tui SKDLroon. SDP:11a on nyt kaksi paikkaa enemmän kuin 1975 valitus
sa eduskunnassa. Sen sijaan SKDL:11a ja Devalla on yhteensä vain puo
let niistä paikoista jotka oli 1975. Kannatuksen muutoksen syitä on 
pohdittu monissa artikkeleissakin.

Politisoituneesta ja vasemmistolaisesti sävyttyneestä 1970-luvun puo
livälistä on edetty hillittömän rakennemuutoksen konsensus-Suomeen. 
Edelleenkin kaikki muuttuu, mutta ehkä johonkin muuhun suuntaan kuin 
kymmenen vuotta sitten arveltiin tapahtuvan. Monet keskeiset seikat 
ovat kuitenkin edelleen ajankohtaisia, työttömyys, työelämän muutok
set, valta ja sen jakaminen, toimeentulo, puolueiden asema, politiik
ka. Mm. näistä kirjoitetaan edelleen. Rakennemuutoskaan ei ole nyky
päivän keksintöä, vaan esiintyi otsikoissa jo 1978.

Artikkelien kohdehenkilöt osaltaan kuvastavat niitä vaikuttajia, jot
ka kirjoittelua ovat herättäneet. Viisi eniten artikkelin kohteena 
ollutta henkilöä olivat Karl Marx, Rudolf Bahro, Mauno Koivisto,
O.W. Kuusinen ja V.I. Lenin. Kaikki varsin näkyviä nimiä. Bahron mu
kana olo listalla tosin johtuu yhdestä häneen keskittyneestä teemanu
merosta. Muiden mukanaolo on ollut pitkäaikaisempaa.
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Jo artikkelien otsikot kertovat jotain asioiden erilaisesta tilasta. 
1970-luvun lopulla ajankohtaisia aiheita olivat: "Irti Leninismistä 
vai kohti Leninismiä - ajatuksia opiskelijoiden taistelun ongelmis
ta", "Demokraattisen käänteen puolesta", "Valtiomonopolistisen kapi
talismin tarkoitus ja toimintasuunnat", "Totaliteetin konkreettisuus 
ihmistieteissä", "Sosialidemokratian tehtävä historiallisesti tarkas
teltuna", "Työn arvo ja sen tekijöiden kerrostuneisuus", "Pankkien 
kansallistaminen ja hallinnon demokratisointi eräissä Länsi-Euroopan 
maiss".

Uudempia otsikoita ovat olleet esim: SDP:n uusi ympäristöohjelma vaa
tii: Ympäristön etu asetettava etusijalle", "Ammattiyhdistysliikkeen 
pääomat ja sijoitustoiminta", "Tietotekniikka ja työpaikan uudelleen 
rakentaminen", "Kulutuksen kiusaukset ja järjen vaateet - sosialis
tisen kulutusmallin ongelmista", "Kansalaistulo tavoitteena ja keino
na", "Marx, Gulag ja markkinat".

Otsikoiden väliä on vajaa kymmenen vuotta. Ne puhukoot puolestaan.
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xzO152 2
Pessi, Juha .George Oruellin demokraattinen sosialismi ja Englannin sosialistinen liike. - Tampere : Tampereen yliopisto, 1988. - 

9 6 s . -Yleisen historian pro gradu -tutkielma.
VAS : 1VAS : 2«työväenliike historia Iso-Britannia «sos ialismi UDK: 329
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2 xzO153 3
Kononen, Leena ......Englannin ammattiyhdistysliikkeen kansainväliset suhteet 1914-1920. - Joensuu : Joensuun yliopisto, 1987. - 159 s. - Yleisen historian pro gradu -tutkielma..

VAS : 2VAS: 4 . .«ammattiyhdistysliike historia Iso-Britannia «kansainvälinen ammattiyhdistys 1i ike 
UDK: 331.1UDK: 327



Meurman, PetriHarold Uilsonin hallituksen talous- ja tulopolitiikka sekä suhde Britannian keskusammattijärjestöön vuosina 1966-70 muistelmien ja päiväkirjojen valossa. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1987. - 108 s. -Poliittisen historian pro gradu -tutkielma..VAS : 2»ammatilliset keskusjärjestöt Iso-Britannia »talouspolitiikka Iso-Britannia »tulopolitiikka Iso-Britannia UDK: 331.1 UDK : 338.2

x z O 1536

xzO 1 532Niiranen, SeijaAy-liikkeen esiinmarssi ja Englannin ammattiyhdistyskomitea 1867-1869. - Joensuu : Joensuun yliopisto, 1988. - 153 s. - Yleisen historian pro gradu -tutkielma..VAS : 4 VAS : 2»ammattiyhdistysliike historia Iso-Britannia UDK : 331.1

xzO1522Pess i , JuhaGeorge Oruellin demokraattinen sosialismi ja Englannin sosialistinen liike. - Tampere : Tampereen yliopisto, 1988. - 96 s. -Yleisen historian pro gradu -tutkielma.VAS : 1VAS : 2»työväenliike historia Iso-Britannia »sos ialismi UDK: 329

xzO1510Ristimäki, MarttiItä-Euroopan kansandemokratioiden synty ja kommunisminvastaisuus Suomessa : Itä-Euroopan tapahtumien vaikutus kommunisminvastaisiin asenteisiin ja puolueiden propagandaan Suomessa 1947-1948. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1988. - 166 s. -Poliittisen historian pro gradu -tutkielma..VAS: 3.4 VAS : 2 »propaganda»vallankumoukset Itä-Eurooppa »kommunistiset puolueet »SKPUDK: 329

. , , . xzO1524Ristolainen, Jouni
Työläisradikalismin aseet : poliittisen työläisradikalismin luonne ja toimintakeinot Englannissa 1815-1840 -luvulla. - Turku : Turun yliopisto, 1988. - 93 s. - Yleisen historian tutkielma..VAS : 2»työväenliike historia Englanti »radikalismi UDK: 329

SUOMEN POLIITTINEN ELÄMÄ JA POLIITTINEN HISTORIA

.1 VALTAKUNNALLINEN NÄKÖKULMA



■ 1 , , .  . . .  xzO1509Pollari, Marja-Liisa .
Wrightiläinen työväenliike ja käsityöläisten järjestäytyminen. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1988. - 195 s. - Poliittisen historian pro gradu -tutkielma..VAS: 3.1 VAS : 4»työväeniiike historia »käs ityö Iäiset *e1inke inovapaus »järjestötoiminta UDK: 331.1 UDK: 329

1 xz01502Riska, Leena
Suomi-Neuvostoliitto-Seuran perustamisen tausta ja vaiheet. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1988. - 104 s. + 13 liites. - Poliittisen historian pro gradu-tutkielma..VAS: 3.1 VAS: 3.4.»SKP historia »Suomi historia»ystävyysseurat Neuvostoliitto »Suomi-Neuvostoliitto-Seura UDK: 327 UDK: 329

3.2 PAIKALLINEN JA ALUEELLINEN NÄKÖKULMA

3.3 SOSIAALIDEMOKRAATTISET PUOLUEET

3 xzO1521Anttila, TimoIdänsuhteiden ongelma Suomen sosialidemokraattisessa puolueessa vuosina 1954-57. - Turku : Turun yliopisto, 1987. - 114 s . -Poliittisen historian tutkielma..V A S : 3.3 »ulkopolitiikka»sosiaalidemokraattiset puolueet »SDPUDK: 327 UDK: 329

.■3 xzO 1 508Norrena, VaulaSosialidemokratian myytit murroksessa : semioottinen viitekehys mainonnan analyysia varten ja sen käyttö tutkimuksessa SDP:n vaalimainosten arvojärjestelmistä eduskuntavaaleissa 1987. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1988. - 142 s. -Yleisen valtio-opin pro gradu -tutkielma..VAS: 3.S»sosiaalidemokraattiset puolueet »SDP»vaalikampanjät »semioti ikka »mainonta * ideologiat UDK: 329 UDK: 659 UDK: 324



3 . H K A N S A N D E M O K R A A T T I S E T  JA K O M M U N I S T I S E T  PUOL UEET

i ™ • xz01503Holmalahti, Timo
Kolme näkemystä kulttuurista vasemmistolaisessatyöväenliikkeessä 1944-1948. - Helsinki : Helsingin yliopisto,1700. - // S. ~

Poliittisen historian pro gradu -tutkielma..V A S : 5.1 V A S : 3.4
»työväenliike historia »kulttuuripoliti ikka »työväenkulttuur i UDK: 008 UDK: 329

;.4 xzO 1 506Katainen, ElinaSuomen Naisten Demokraattinen Liitto 1944-1948. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1988. - 106 s. -Poliittisen historian pro gradu -tutkielma..VAS: 3.4»järjestötoiminta »työväenliike historia »nais jär jestöt »SNDL»työläisnais1i ike UDK: 329

1.4 xzO1538Koskinen, TeijaKorpikommunismin järjestäytyminen Sodankylässä 1900-luvun alusta vuoteen 1946. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1988. - 7 3 s . -Poliittisen historian pro gradu -tutkielma..VAS: 3.4 »kommunismi»työväenliike historia Lappi»SKP»SKDLUDK: 329

(.4 xzO1531Postinen, PerttiVasemmistoradikaalisen työväenliikkeen järjestörakenne ja toimintamuodot 1920-1930. - Turku : Turun yliopisto, 1988. - 351 s. -Poliittisen historian lisensiaatintutkimus..VAS: 3.4 VAS: 3.5»työväenliike historia Suomi»kommunistiset puolueet historia»SKP historia* jär jestöto iminta»radikalismiUDK: 329

1.4. xzO1502Riska, Leena
Suomi-Neuvostoliitto-Seuran perustamisen tausta ja vaiheet. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1988. - 104 s. + 13 liites. - Poliittisen historian pro gradu-tutkielma..V A S : 3.1 VA S : 3.4.»SKP historia »Suomi historia»ystävyysseurat Neuvostoliitto »Suomi-Neuvostoliitto-Seura UDK: 327 UDK: 329



4 xzO151 ORistimäki, MarttiItä-Euroopan kansandemokratioiden synty ja kommunisminvastaisuus Suomessa : Itä-Euroopan tapahtumien vaikutus kommunisminvastaisiin asenteisiin ja puolueiden propagandaan Suomessa 1947-1948. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1988. - 166 s. -Poliittisen historian pro gradu -tutkielma..VAS: 3.4 VAS : 2 »propaganda»vallankumoukset Itä-Eurooppa »kommunistiset puolueet »SKPUDK: 329

5 MUUT TYÖVÄENPUOLUEET

5 xzO1531Postinen, PerttiVasemmistoradikaalisen työväenliikkeen järjestörakenne ja toimintamuodot 1920-1930. - Turku : Turun yliopisto, 1988. - 351 s. -Poliittisen historian lisensiaatintutkimus..VAS: 3.4 VAS: 3.5»työväenliike historia Suomi»kommunistiset puolueet historia»SKP historia* j är jestoto imintä»radikalismiUDK: 329

5 xzO1535Riikonen, PäiviOskari Vihantola (1876-1936) : kristillisestätyöväenliikkeestä herännäisyyteen. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1987. - 94 s. -Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian pro gradu -tutk ielma..VAS: 3.5»kristillinen sosialismi »työväenliike historia »herännäisyys UDK: 27

AMMATTIYHDISTYSTOIMINTA, TYÖMARKKINAT, TYÖELÄMÄ

xzO1528Haavisto, OutiYhdistymisvapaus Suomen työmarkkinoilla. - Turku : Turun yliopisto, 1987. - 70 s. - Työoikeuden tutkielma..VAS : 4»yhdistymisvapaus »ammattiyhdistysto im intä »työelämän suhteet UDK: 331.1



Hakkarainen, RaijaTyöhön, eläkkeelle, työttömäksi : sahan lakkauttamisen vaikutukset työntekijöiden sosiaalisiin oloihin. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1988. - 85 s, - Sosiologian pro gradu -tutkielma..VAS : 4* irtisanominen »työntekijät »e1inolot »elämänt i1anne U D K : 331.5

xz0151 4

xzO150 4
Holappa, VesaTyön sisältö, työmarkkina-asema ja hierarkkisuus : metallityöläisten työn sisällön ja työmarkkina-aseman tarkastelu erityisesti hierarkian näkökulmasta. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1988. - 174 s. + 8 liites. - Sosiologian pro gradu -tutkielma..VAS: 4»työnsosiologia »työprosess it »metallityöläiset »työmarkk inat UDK: 331.4
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1 xzO1526
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TYÖVÄEN HISTORIAN JA PERINTEEN TUTKIMUKSEN SEURA ry

Seuran vuosikokouksessa 15.2.89 valittiin seuran uusi hallitus. Pu
heenjohtajana jatkaa Olli Vehviläinen (Tampere) ja varapuheenjohtaja 
na Aimo Minkkinen (Tampere). Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin 
Johannes Koikkalainen (Turku), Seppo Lappi (Tampere), Jaakko Mäkelä 
(Turku), Ulla-Maija Peltonen (Helsinki) ja Kirsti Stenvall (Helsin
ki). Varajäseniksi valittiin Olavi Anttila (Tampere), Anja Järvenpää 
(Vantaa) ja Esa Lahtinen (Espoo). Rahastonhoitajana jatkaa Tapani 
Tauriainen, sihteerinä Markku Hyrkkänen ja apulaissihteerinä Juha 
Hannikainen.

Jäsenmaksu on edelleen 30 mk (kannatusjäsenmaksu 100 mk henkilöiltä 
ja 500 mk yhteisöiltä). Jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksu 
seuran tilille STS-Tampere, 710055-580595.

Seura järjetää yhdessä Työväen Sivistysliiton kanssa seminaarin ai
heesta "Suomalainen yhteiskunta ja työväestö 1890-luvulla" Voionmaan 
Opistolla 21.-22.8.89. Alustusten aiheina ovat taloudellinen kehi
tys, lakkoliikkeet (mukaanlukien juomalakkoliikkeet), työväenpuolu
een synty, työläisnaisliike, kaupunki- ja maaseututyöläisten olot ja 
työväenkulttuuri. Lisätietoja seminaarista antaa sihteeri Markku 
Hyrkkänen, p. 931-156545 (t) ja 431790 (k).

Seuran "Väki voimakas" -julkaisusarjasta ovat tähän mennessä ilmesty 
neet: 1 Työväen historiaa ja perinnettä, Tampere 1987 (2.p.); 2 Kirs 
ti Stenvall & Timo Holmalahti, Tutkimus ja työväenkulttuuri, Turenki 
1987 ja 3 Näkökulmia työväenn ammatilliseen ja paikalliseen histori
aan, Tampere 1987. "Papers on Labour History" -sarjasta ovat ilmesty 
neet: 1 Det nordiska i den nordiska arbetarrörelsen, Helsinki 1986 
ja Der Zusammenbruch der Zweiten Internationale, Helsinki 1988. Jul
kaisuja myy edulliseen jäsenhintaan (myös postitse) Tiedekirja (os. 
Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki, p. 90-635177). Tiedekirja on Tieteel
listen seurain valtuuskunnan kirjakauppa. Seura hyväksyttiin valtuus 
kunnan jäseneksi valtuuskunnan vuosikokouksessa maaliskuussa 1989.
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