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TYÖVÄEN ARKISTO 80 VUOTTA
Arkistotoimi on tämän vuosisadan kuluessa koke
nut huomattavia muutoksia. Tietotekniikan vallan
kumous ja uudistukset toimisto-ja kokoustyöskentelyssä ovat saattaneet arkistot uusien haas
teiden eteen. Työväen Arkiston aloittaessa toimin
taansa asiakirja oli lähes yksiselitteisesti
paperidokumentti. Järjestöt ja yksityiset henkilöt
toimittivat Työväen Arkistoon kokouspöytäkirjoja,
kirjeenvaihtoa, ohjelmia ja muita käsin tai koneella
laadittuja asiakirjoja. Alusta lähtien arkisto toimi
muiden pohjoismaisten työväen arkistojen tapaan
myös kirjastona.
Tänä päivänä työväenliikkeen historian lähteiden
säilyttäminen kuuluu usealle valtionapua saavalle
laitokselle. Vastuu työväen perinteen tallentamises
ta on eriytynyttä, sillä työväen historialliset
dokumentit ovat muodoltaan ja siksi myös säilytys
tavoiltaan hyvin erityyppisiä. Kirjojen, museoesinei
den, taidekokoelmien, arkistoaineiston,
muistitiedon ja muun henkisen perinteen keräämi
nen, luettelointi ja säilytys vaativat henkilökunnal
taan erilaisia ammattivalmiuksia. Tämän takia
Työväen Arkiston ja Kansan Arkiston yhteydessä
olleet kirjastot on yhdistetty Työväenliikkeen kirjas
toksi (Helsinki). Varsinaisesta arkistoaineistosta
vastaa Työväen Arkisto (Helsinki), Kansan Arkisto
(Helsinki) ja Ammattiyhdistysarkisto (Helsinki).
Työväen muistitietoa kerää Työväen Arkiston yh
teydessä toimiva Työväen Muistitietotoimikunta ja
museoesineet kuuluvat Työväen Keskusmuseon
alaan (Tampere).
Suomen poliittisen kulttuurin muotoihin ovat vah
vasti kuuluneet soitto-, laulu- ja lausuntaesitykset,
lippukulkueet, näytelmät ja puheet. Työväenliik
keen tilaisuuksia - kuukausi-, lakkokokouksia, mie
lenosoituksia tai huvitoimintaa - varten painatettiin
julisteita ja lentolehtisiä. Itse kokoontumisista puo
lestaan laadittiin pöytäkirjoja, otettiin valokuvia,
niitä äänitettiin ja niistä kirjoitettiin lehdistössä.
Kaikki tämä on työväenliikkeen perinnettä, jonka
säilyttäminen on Työväen Arkiston ja muiden työ
väenliikkeen perinteen tallentajien tehtävää. Uu
den tekniikan, mm. videokuvaamisen, avulla
saadaan entistä havainnollisempia dokumentteja ta
vallisen ihmisen arjesta ja juhlasta. Työväen Arkis
ton uutena palvelumuotona onkin mm. videoitujen
työväen historiaa kuvaavien elokuvien vuokraami
nen. Liiteosassa on niistä luettelo.
TYÖVÄENTUTKIMUKSEN toinen numero
vuonna 1989 on nimetty Työväen Arkiston 80-vuotisjuhlanumeroksi. Tässä numerossa sana on ollut
vapaa arkiston henkilökunnalle ja asiakkaille. Nuo
ret tutkijat ovat saaneet kirjoittaa omista tutki
mushankkeistaan. Artikkeleissa ilmenee se, että
uusia kysymyksiä asettamalla järjestöjen lähteistä
saa runsaasti uutta ja mielenkiintoista tietoa työvä
estön arkipäivän elämästä ja toiminnasta. Tästä
ovat esimerkkeinä Jyrki Paaskosken ja Matti Kaupin esitykset. Elina Rantapuska valaisee artikkelis
saan työläis- ja porvariskodin sisustamisen eroja ja
samankaltaisuuksia 1970-luvun Helsingissä.
Sosialidemokraattisen puolueen toisen maailman
sodan jälkeinen historia on lisääntyneen kiinnostuk

sen kohteena, aina ulkomaita myöten. Sak salaisen
historioitsijan Hermann Beyer-Thoman artikkeli
tuo uuden näkökulman suomalaiseen keskusteluun
vaaran vuosista. Hänen tutkimuksensa perustuvat
vahvaan SKP:n ja SDP:n arkistojen tuntemukseen
ja hänen tulkintansa on herättänyt Suomessa suur
ta mielenkiintoa. Kirjoittajan tutkimus ilmestyy tä
nä vuonna myös Suomessa.
TYÖVÄENTUTKIMUS avaa omalta osaltaan tä
tä keskustelua ja julkaisee katkelman Herman
Beyer-Thoman vielä julkaisemattomasta teoksesta
Vasemmistoja vaaran vuodet. Sosialidemo
kraattisen puolueen historian tarkastelua ajallisesti
vuodesta 1948 eteenpäin jatkaa Marja Rantala
artikkelissaan, jossa kuvataan puolueräjähdykseen
johtaneita syitä.
Tapio Bergholm toteaa kuljetusalan historiaa poh
tivassa artikkelissaan, että se oli erityisen miehistä
puuhaa. Poikamiehet olivat järjestäytymisen eturin
tamassa ja nousivat johtotehtäviin. Mitkä sitten oli
vat naisten puuhia työväenliikkeessä? Anu
Suoranta esittelee Työväen Arkistossa olevat työläisnaisliikkeen aineistot. Hän on järjestänyt ja luet
teloinut yli 300 työläisnaisyhdistystä, -osastoa ja
-ompeluseuraa. Lista näistä yhdistyksistä on leh
den liiteosassa.
Mitä nämä paikalliset naisyhdistyksien arkistot ker
tovat työväenliikkeen historiasta? Naisilla näyttää
aivan selvästi olleen työväenliikkeessäkin eri puu
hat kuin miehillä: politiikasta puhuminen ei ollut ai
na pääasia, vaan yhdessäolo, opiskelu ja käytännön
toiminta oli naisille tärkeää. He keräsivät rahaa vä
häosaisille, tekivät heille vaatteita, organisoivat hu
vitoimintaa. Naiset yleensä vastasivat yhdistyksen
ravintolatoiminnasta, mikä puolestaan usein oli ko
ko järjestön taloudellinen selkäranka.
Työväen Arkistossa on meneillään luetteloiden tal
lentaminen ATK:lle. Työläisnaisten arkistot on en
simmäinen kokonaisuus, joka on saatu valmiiksi.
Mitä hyötyä tästä mittavasta tallennustyöstä sitten
on? Tuoko se tutkijalle mitään uutta? Tietokone
nopeuttaa etsittävän tiedon löytymistä, sillä se mah
dollistaa tavallaan kolmen kortiston selaamisen sa
manaikaisesti. Tiedon hakua voidaan määritellä
systemaattisesti, alueellisesti ja ajan suhteen saman
aikaisesti. Lisäksi tietoja voidaan hakea myös sisäl
lön mukaan. Jo tallennetusta aineistosta on helppo
toimittaa täydellisiä luetteloita tai liitteiden kaltai
sia suppeita listauksia. Ja ennen kaikkea: tietoko
neella olevia kortistoja eivät asiakkaat eivätkä
työntekijät pääse sekoittamaan! Yli vuoden ajan
kaikki uusi järjestettävä materiaali on tallennettu
tietokoneelle. Mutta valtaisa työ on vanhojen luet
teloiden tallentamisessa. Kun valtaosa luetteloista
on saatu koneelle ja tarvittavat laitteet hankittu,
asiakkailla on mahdollisuus myös itsenäisesti selata
koneellisia luetteloita ja tehdä tilauksia. Aikataulu
riippuu rahasta - eli on viisasta olla antamatta lu
pauksia. Työ on hyvässä vauhdissa.
Marjaliisa Hentilä

Veikko Rytkönen

OMPELIJATTARIEN JA RÄÄTÄLIEN
TYÖOLOT VUOSISADAN VAIHTEESSA

Ompelijattaret olivat työläisnaisten eturintamas
sa. Kuva Fredrikssonin hanska- ja lakkitehtaan
ompelijattaria 1910-luvulla.

1 8 8 9 perustettu Wrightiläinen "Räätäleiden am
mattiyhdistys" ei enää 1890 - luvun puolivälissä
kyennyt vastaamaan työntekijöiden esittämiin vaati
muksiin. Toiminnan jatkuessa yksipuolisen yhteis
työn merkeissä kävi selväksi, ettei Räätäliammattiyhdistys voinut huolehtia sekä työnantajien
että työntekijöiden eduista. Työntekijät olivat sitä
mieltä, että yhdistys oli jaettava kahtia: mestareilla
tulisi olla erillinen oma järjestönsä ja työntekijöillä
omansa.
Ammattiyhdistyksen hajoamisen sinetöivät kiistat
työajasta ja palkasta. Helsingin Työväenyhdistyksen
tilastokomitean keräämien tietojen mukaan räätä
leiden keskimääräinen "päiväraha" oli 2.50, tosi
ammattimies ansaitsi jopa neljä markkaa päivässä.
Räätäleiden kannalta tilanne olisi saattanut olla tyy
dyttävä, jos työtä olisi riittänyt koko vuodeksi. Tilas
tokomitean laskelmien mukaan kuitenkaan kukaan
ei tehnyt räätälintyötä läpi vuoden, vaan keskimää
rin noin 200 työpäivää vuodessa. Työ oli siis sesonkiluonteista: keväisin ja syksyisin on vilkasta, mutta
talvella ja kesällä edessä oh työttömyys. Räätälei
den työhuoneiden kunto oli kehno ja sairaudet,
erityisesti keuhkotauti oli yleinen riesa, siksi heidän
palkkatasonsa parantamisen ja työolojensa kohen
tamisen tarve oli todella suuri.
Keväällä 1896 tilanne kärjistyi niin pahasti, että rää
tälit menivät lakkoon. He vaativat minimipäiväpalkaksi neljää markkaa ja kohtuullista työpäivää, joka
alkaisi seitsemältä aamulla ja päättyisi seitsemältä
illalla Päivällä tuli olla kahden tunnin ruokatauko.
Lakon tuloksena työnantajien järjestö, Helsingin
Räätälimestareiden klubi hyväksyi 10 - tuntisen työ
päivän.
Räätäleiden valtakunnallisessa kokouksessa Viipu
rissa 16 - 18. heinäkuuta 1896 keskusteltiin erityi
sesti työhuoneiden kunnosta. Vastaperustetun
työntekijöiden järjestön Helsingin Räätaliluton
edustaja Karl Ahonen vaati puheenvuorossaan yh
teisiä työhuoneita, jotta kotityö voitaisiin lopettaa.
S am alla tulisi mahdolliseksi noudattaa ja valvoa 10 tuntista työpäivää. Työnantajat olivat voimakkaasti
Ahosen esitystä vastaan, koska yhteiset työhuoneet
houkuttelivat työntekijöitä epäsiveellisyyteen. Pää
tös asiasta oli ympäripyöreä: työnteko työhuoneissa
oli eduksi, ja kukin ammattilainen velvoitettiin vai
kuttamaan asiaan niin paljon kuin mahdollista.
Vuoden 1900 työtaistelu
1890 - luvun viimeisinä vuosina alkanut taloudelli
nen noususuhdanne katkesi jo vuonna _1 8 9 9 Seuraavana vuonna alkoi lamakausi, joka ilmeni mm.
työttömyytenä. Talvella 1899 räätälit olivat lakkoil
leet kappale-tariffin poistamiseksi. Kappaletariffi
mahdollisti kotityön, joka samalla merkitsi urakka
työtä, jonka työaikaa oli mahdotonta rajoittaa.
Ratkaisuksi räätälit esittivät yhteisiä työhuoneita,
joissa työajan kontrollointi ousi helpompaa. Am
mattiyhdistys oli omasta puolestaan asettanut komi
tean selvittämään, kuinka monet sen jäsenistä
halusivat työskennellä yhteisissä työhuoneissa ja
k u in k a monet kannattivat kotityötä. Tulos oli selyä:
työhuoneita kannatti 256 ammattiyhdistyk-sen jä
sentä ja kotityötä 41. Ammattiyhdistys vaati työnan
tajia perustamaan yhteiset työhuoneet kaikille
halukkaille.
Työhuonekysymys yhdessä ammattiyhdistyksen esit
tämän uuden palkkajärjestelmän kanssa kiristi

työntekijöiden ja työnantajien suhteet äärimmil
leen. Maaliskuussa 1900 räätälit julistivat lakon, jo
hon työnantajat vastasivat työsululla. Yli 400 miestä
ja naista joutui pois työpaikoistaan. Varsin pian
pienemmät yritykset hyväksyivät palkkatanffin,
mutta suuremmat ryhtyivät hankkimaan työvoimaa
Pietarista. Vaikea taloudellinen tilanne ja työsulun
seuraukset alkoivat hajauttaa ammattiyhdistystä.
Räätälintyöntekijät siirtyivät maaseudulle, ja varsin
huomattava osa heistä lähti siirtolaisiksi Venäjälle
tai Pohjois-Amerikkaan.
Lakko kesti seitsemän viikkoa, mutta Räätäliliitto
'ulisti sen päättyneeksi vasta maaliskuussa 1901. La:on tulos oli tuhoisa: yhteisiä työhuoneita ei saavu
tettu, ja normaali sopimussuhdekin menetettiin.
Seurauksena oli myös lama ammattiyhdistyksen toi
minnassa.
Kun ammattiyhdistyksen jäsenmäärä vielä 1899 oli
313, niin seuraavana vuonna se oli pudonnut
80:een.
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Ompelijattarien ongelmat
Ompelijattaret olivat perustaneet ensimmäisen ammattiyhdistyksensä Helsinkiin 1890, mutta jo 1894
yhdistys lopetti toimintansa. Myös toinen yritys pe
rustaa ompelijattarien ammattiosasto tuotti laihoja
tuloksia. Osaston jäsenmäärä jäi pieneksi, joten am
mattiyhdistystoiminnan kautta ompelijattaret eivät
kyenneet vaikuttamaan omiin palkka- ja työoloihin
sa.
Ompelijattarien työ- ja elinolot nousivat julkisuu
teen teolUsuushallituksen ammattientarkastajan
Vera Hjeltin raportin myötä vuonna 1908. Hjelt oli
nimitetty ensimmäiseksi naispuoliseksi ammatti
entarkastajaksi vuonna 1903, ja hänen vastuualuee
seensa kuului naisten teollisuustyön valvonnan
ohella myös lapsityövoiman käyttö.
Hjeltin tutkimuksen mukaan Helsingissä oli 1045
ompelijatarta, jotka elättivät itsensä tai perheensä
ompelemalla. Suurin osa ompelijattarista työsken
teli kotonaan tai työnantajaperheissään, harvemmin
miesräätäleiden liikkeissä. Varsinaisissa ompeli
moissa ja räätälinliikkeissä työskentelevillä oli sään
nöllinen palkka. Taitava koneompelijatar saattoi
ansaita jopa kolme markkaa päivässä, kun keski
tasoinen ammattisisar ansaitsi kaksi markkaa. Työaaika alkoi aamulla kello kahdeksan ja päättyi
illalla seitsemältä. Välissä oli puolentoistatunnm
ruokatauko. Työhuoneissa oli puutteellinen ilman
vaihto ja valaistus. Öljytuikku oli tavallisin valon
lähde, kaasu- ja sähkövalo olivat vielä harvinaisia.
Räikein epäkohta muutamassa helsinkiläisessä om
pelimossa oli ollut se, että työntekijät myös nukkui
vat niissä.
Kotiompelijattaren työ oli puolestaan urakkatyötä
ja päivät pitkiä. Tavallisesti työ alkoi aamulla puoli
kuusi ja päättyi ilta kahdeksalta. Hjeltin mukaan
päiväansioiksi jäi noin yksi markka. Erityisenä on
gelmana oli edelleen työn sesonkiluonteisuus. Ta
vallisesti ompelijattaret olivat kaksi kuukautta
vuodesta työttöminä. Jos tulot lasketaan koko vuot
ta kohti, niin päiväpalkkojen alentuminen oli huo
mattava. Helsingissä ompelijattaret ansaitsivat
k esk im ä äräisesti paremmin kuin ammattisisarensa
m u n alla Suomessa. Oppilaiden asema oli myös on
gelmallinen, sillä he ansaitsivat päivässä noin 50
penniä. Tämä merkitsi työn sesonkiluonteesta joh
tuen todella pieniä vuosituloja. Tavanomaista oli

sekin, että oppilaat tekivät ensimmäisen oppivuotensa asuntoa ja ruokaa vastaan palkatonta työtä.
Suuri osa helsinkiläisistä ompelijattarista oli nai
mattomia ja asui sukulaistensa tai työnantajansa
luona. Varsin yleisesti myös 2 -3 ompehjatarta liittyi
yhteen ja vuokrasi kortteerin. Ainostaan 12 prosen
tilla oh varaa vuokrata oma huone. Enemmistö ei
viettänyt kesälomaa lainkaan, mutta muutamat
oleskelivat sukulaistensa luona maalla ja jotkut ker
toivat olleensa kesäsiirtoloissa.
Helsinkiläiset ompelijattaret arvioivat itse ter
veytensä hyväksi. Tilastot sen sijaan puhuvat toista:
Helsingissä 42,3 % ompelijattarista kuoli keuhko
tautiin. Suoraan työstä johtuva kuolinsyy oli ompelijattarilla hyvin yleinen ja terveydentila oli huono.
Erityisesti ompelimoissa työskentelevät naiset sai
rastuivat muita ompelijattaria u se am m in tuberku
loosiin. Sairastuneen ou turvattava toimeentulonsa
ottamalla ompelutyötä mukaan kotiinsa tai siirryttä
vä kevyempään ammattiin. Mahdollisen sairastumi
sen varalta ei ollut m in k ään laista turvaa, sillä vain
harvat olivat sairaskassojen jäseniä.
RäStäleiden ja ompelijattarien yhteistyö
1907 perustetun Suomen Ammattijärjestön tavoit
teena oli luoda eri paikkakunnille elinvoimaisia,
mutta myös riittävän voimakkaita ammattiosastoja.
SAJ kehoitti siksi myös ompelijattaria ja räätäleitä
yhdistämään voimansa. Aluksi ompelijattaret pel
käsivät yhteistyön tulevan heille liian kalliiksi ko
honneiden jäseiunaksujen takia. Kuitenkin joulu
kuussa 1909 helsinkiläiset ompelijattaret jättivät liittohallinnolleen vaatimuksen y h teisto im inn an aloit
tamisesta. Tosiasiassa yhteistyötä oli harjoitettu
paikallisella tasolla jo vuosikausia.
Esimerkiksi joulukuussa 1906 ompelijattaret kan
nattivat räätäliammattiosaston vaatimuksia yhteisis
tä työhuoneista. Vasta seuraavan vuoden maalis
kuussa työnantajat vastasivat räätäliammatti-osastolle. He pitivät vaatimusta yhteisistä työhuoneista
"kierona ja asiattomana", eikä neuvotteluissa onnis
tuttu etenemään.
Räätäliammattiosaston julistama lakko alkoi 28.4.
1907, ia jo neljän päivän kuluttua suurin osa räätälinliikkeistä oh suostunut työntekijöiden vaatimuk
siin. Lakko jatkui edelleen 41 liikkeessä. Ammatti
yhdistys ryhtyi tukemaan työttömiksi joutuneita ja
heidän perheitään siten, että työssä oleville mää
rättiin ylimääräinen vero. Miehet maksoivat markan
ja naiset 50 penniä suoraan lakkokomitealle, joka
jakoi rahat lakkolaisille.
Kolmen viikon työtaistelun jälkeen vain muutamat
suurimmista liikkeistä eivät olleet solmineet sopi
musta. 5.6. 1907 lakko päättyi työntekijöiden voit
toon, sillä työnantajat sitoutuivat to te u tta m a a n
yhteiset työhuoneet viimeistään vuoden 1907 lopus
sa.

Varsinainen työntekijäjärjestöjen yhtyminen tapah
tui pitkällisten neuvottelujen tuloksena elokuussa
1911. Uusi ompelijattarien ja räätäleiden yhteinen
kattojärjestö otti nimekseen Vaatetustyöntekijäin
Liiton. Liiton toimikunta koostui kokonaisuudes
saan helsinkiläisistä ompelijattarista ja räätäleistä.
Puheenjohtajaksi valittiin ensimmäisessä liittotoimikunnan kokouksessa Helsingin Räätäliammatti
osaston puheenjohtaja Matti Väisänen ja liiton
luottamusmieheksi osaston sihteeri Vilho Ruusu
vuori.
Jyrki Paaskoski

Sos.-dem työläisnaisliitto järjesti Turvattomien
päivän keräyksen.

TYÖVÄENLIIKE JA PUNAORPOHUOLTO
K a a»nsalaissodan seurauksena jäi n. 20 000 lasta
orvoiksi joko toisen tai molempien vanhempien
kuoleman, vaikean invalidisoitumisen tms. takia.
Sotaorpous määriteltiin huoltajan kyvyttömyydeksi
huolehtia perheestään, ei välttämättä hänen kuole
mansa perusteella. Useimmat orvot olivat hävinnei

den punaisten lapsia ja/tai köyhistä perheistä.
Sotaorvot jakautuivat hyvin epätasaisesti maan eri
osien kesken. Uudenmaan, Turun ja Porin, Hä
meen ja Viipurin lääneissä eli punaisessa-Suomessa
heitä oli paljon, pohjoisemmissa lääneissä huomat
tavasti vähemmän. Toisissa kunnissa sotaorpoja ei
ollut lainkaan, toisissa heitä oli satoja. Erityisen
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suuri ongelma oli orpojen suuri määrä eräissä Ete
lä-Suomen taajamissa, kuten Helsingissä, Turussa,
Tampereella ja Viipurissa ympäristöineen sekä Ky
menlaaksossa, joissa elintarvikepula ym. ongelmat
olivat suurimmat.
Kunnat, valtio ja 1918 sotaorvot
Periaatteessa, voimassa olleen 1879 vaivaishoitoasetuksen mukaan kuntien olisi pitänyt huolehtia tur
vattomista lapsista ja työkyvyttömistä aikuisista,
lähinnä vanhoista ja sairaista. Muiden puutteen
alaisten avustaminen oli vapäaehtoista. K aikkiaan
köyhäinhoito arvioitiin yleisesti vanhentuneeksi ja
kehittymättömäksi. Järjestelmän uudistaminen ei
kuitenkaan ollut juuri edennyt. Osin johtuen au
tonomian loppuajan poliittisesta tilanteesta, osin
köyhäinhoidon kehittämissuunnasta vallinneiden
erimielisyyksien takia. Avun hakeminen köyhäin
hoidon kautta koettiin leimaavaksi ja tuomitsevaksi.
Lisäksi köyhäinhoidon varassa oleva menetti täysi
valtaisuutensa kansalaisena, mm. äänioikeutensa.
Köyhäinapua koetettiin viimeiseen asti välttää. Uusi
köyhäinhoitolaki astui voimaan vuoden 1923 alusta
eikä juurikaan käytännössä muuttanut köyhäinhoi
don asemaa ja mahdollisuuksia.
Naapuriapu ia hyväntekeväisyys (mm. rouvasväenyhdistykset) sekä kunnallinen köyhäinhoito avus
tivat turvattomiksi joutuneita lapsia jo kansa
laissodan kestäessä ainakin jossain määrin. Osassa
punaisen Suomen kuntia kunnallishallinto oli pu
naisten hallintaansa ottamaa. Mm. Helsingissä pyrlö
kaupungin
punainen
kunnallishallinto
järjestämään köyhäinhoitoa, mm. lastensuojelua.
Toisissa kunnista vanha hallinto toimi ainakin osit
tain. Eräissä kunnissa tilanne oli hallinnollisesti py
sähdyksissä, jäissä. Köyhäinhoitojärjestelmän mah
dollisuudet toimia kansalaissodan aikana olivat ko
konaisuudessaan heikot. Toimintamahdollisuudet
eivät oletettavasti juurikaan parantuneet ennenkuin
vuoden 1919 puolella.
Kansalaissodan seurauksena puute, kurjuus ja tur
vattomuus oli kaikkiaan niin majaa, että kunnat ei
vät olisi pystyneet huolehtimaan turvattomien
lasten ja muiden avuttomien huollosta. Valtio ryh
tyikin tukemaan ja ohjaamaan sotaorpohuoltoa.
Pyrkimyksenä oli tasoittaa huollon aiheuttamia kus
tannuksia maan eri osien kesken. Ilmeisesti myös
sodan luonteella ja vallitsevan yhteiskuntajärjestyk
sen turvaamisella oli osuutensa siihen, että valtio
osallistui aiempaa huomattavasti laajemmin köy
häinhoitoon. Sotaorpohuollon suunnittelemiseksi ja
ohjaamiseksi perustettiin komitea, v. 1918 kapinan
aiheuttamani turvatonten lasten huoltokomitea. Ke
sällä 1918 huoltokomitea esitti, että valkoisten ja
punaisten sotaorpojen huolto järjestettäisiin eri ta
valla. Valkoinen armeija katsottiin laillisen hallituk
sen joukoiksi. "Kapinassa" henkensä tai terveytensä
menettäneitä ja heidän perheitään varten ryhdyttiin
luomaan eläkejärjestelmää, jota suunnittelemaan
asetettiin erityinen komitea. Laki eläkkeistä annet
tiin huhtikuussa 1919. Kapinallisten ja vallanku
mouksellisten punaisten riveistä kuolleiden ja
vammautuneiden leskille, orvoille ja muille omaisil
le mahdollisesti tarpeelliseksi katsottava apu annet
tiin köyhäinhoitona.
Punaorpojen huollossa käytettiin yleisesti muuten
kin turvattomien lasten huollossa omaksuttuja me
netelmiä, lähinnä sijaiskotiin tai lastenkotiin
sijoitusta ja lesken tukemista. Mitään varsinaisesti
uusia menetelmiä ei kehitetty. On muistettava, että
tässä vaiheessa ei pidetty itsestäänselvyytenä, että
lapsen hoidosta ja kasvatuksesta huolehtisivat juuri
hänen omat vanhempansa, esim. leskiäiti. Lisäksi
kaupunkia ei pidetty ihmiselle luonnollisena kasvu
6

ympäristönä. Kaupunkilaisorvolle pidettiinkin par
haana lähettämistä maalle sijaiskotiin tai lasten
kotiin. Maalla oli ruokaa ja lapsi sai kasvaa "ter
veessä ympäristössä".
Voittajat ja häviäjät: Jako kahteen
Kansalaissodan seurausten hoidossa tehdyt ratkai
sut, keskeisimpänä punaisten ja valkoisten selkeä
erottelu, selittyvät voitolle päässeiden valkoisten
suhtautumisesta punaisiin. Taustana on ns. hallitse
vien piirien ilmeinen kyvyttömyys käsittää ja hah
mottaa työväestöä ja heidän maailmaansa sekä
työväenliikettä. Katsottiin, että punaiset olivat
nousseet kapinaan laillista hallitusta, vakiintunutta
järjestystä sekä lain pyhyyttä ja loukkaamattomuut
ta vastaan. Ns. hallitsevien piirien ihmiskuvan mu
kaan tavallinen rahvas oh kärsivällistä, nöyrää,
Jumalaa pelkäävää ja uskollista. Tähän m a a ilm aan
ei juuri kuulunut muutos, edistys eikä vallankumous
tai edes näiden mahdollisuus. Mahdolliset uudis
tukset olivat "parempien" ylhäältäpäin antamia.
Vallankumouksellinen aseellinen toiminta ei mää
rittynyt näin määritellyn oikean elämän mukaisesti.
Punaiset koettiin vaarallisiksi, jossain mielessä ri
kollisiksi ja järjettömiksi. Kapinan perimmäisenä
syynä nähtiin ulkoa, Venäjältä tullut bolsevistinen
tartunta, "sosialismin kavala tauti", joka tuli idästä
kuten esim. kolera tai rutto. T au ti sai työväestön
hurjan kuumeisen houreen valtaan ja vaaralliseen
kiihkoon. Punaiset ja muu työväestö, rahvas miellet
tiin myös harkintakyvyttömäksi massaksi, joka voi
tiin helposti johtaa harhaan, ja joka ei ymmärtänyt
omaa parastaan vaan oli ikäänkuin jatkuvan hol
houksen tarpeessa. Ihmisten katsottiin jakautuvan
luokkiin/säätyihin myös olemuksensa ja mahdolli
suuksiensa mukaan. Tämän käsityksen mukaan pa
remmat, hyvässä asemassa olevat ovat perineet van
hemmiltaan hyviä ominaisuuksia. Alempiarvoiset,
köyhät yms. ovat perineet huonoja ominaisuuksia.
Edistyksen toivona pidettiin nousevien polvien kas
vatusta.
Punaorpoja kohtaan mielipiteet olivat melko jyrk
kiä. Heissä nähtiin^ uuden Kumouksen siemen. Sen
estämiseksi tarvittiin toimia. Etenkin punaorpojen
huollon ja kasvatuksen jäljestämistä pidettiin tär
keänä tulevaisuuden kannalta. Siksi virallisen punaorpohuollon järjestelmässä korostui erityisesti
kasvattaminen oikeana pidettyyn elämäntapaan ja
arvomaailmaan, jonka hyveitä olivat talonpoikaisuus, ahkeruus, kristillisyys ja itsensä elättäminen
omalla työllään.
Työväenliike ja punaorvot
Suuri orpomäärä aiheutti vaikeuksia hitaasti ja jähmeästi toimivalle köyhäinhoitojärjestelmälle, jota
työväenliike oli jatkuvasti arvostellut jo ennen vuot
t i 918- E.räs työväenliikkeen, erityisesti työläisnaisliikkeen keskeisiä tavoitteitahan oli juuri köy
häinhoidon kehittäminen. Lisäksi arvosteltiin kan
salaissodan seurausten hoitoa. Punaorpoihin suh
tauduttiin vihamielisesti tai välinpitämättömästi.
Kuntia arvosteltiin siitä, että ne eivät anoneet val
tiolta apua orpojen huollon kustannuksiin, jolloin
huomattava osa avuntarpeessa olevista orvoista jäi
kokonaan avustusta vaille. Jaetutkin avustukset kat
sottiin pieniksi, kuten köyhäinhoitona annettu apu
yleensäkin. Se pyrki takaamaan vain välttämättömimman elannon.
Erityisen kielteisen arvion sai melko järjestelmälli
nen pyrkimys punaorpojen siirtämiseksi pois omista
kodeistaan (mikäli heillä sellainen oli) sosiaalihalli
tuksen lähinnä Pohjanmaalta hankkimiin sijoituskoteihin lähinnä syksystä kevääseen 1918-1919. Mm.

Sylvi-Kyllikki Kilven ja Elin Fagerholmin mukaan
monilta äideiltä suorastaan kiellettiin avustus ja
lapset otettiin kunnan hoitoon. Ajan käytännön mu
kaan se merkitsi sijoittamista johonkin varak
kaampaan kotiin hoidettavaksi. Köyhäinhoitolainsäädännön m u k a an h a n kunta ei ollut velvollinen
elättämään leskeä, jos tämä oli työkykyinen, ainoas
taan turvattoman alaikäisen lapsen. Pelättiin, että
lapsia vietäisiin Pohjanmaan talonpojille halvaksi
työvoimaksi ja kasvatettaviksi valkoisen-Suomen
ihanteiden mukaisesti. Tämä pyrkimys ei lopulta
kuitenkaan toteutunut kovin laajalti mm. äitien vas
tustuksen takia. On kuitenkin myös syytä muistaa,
että sijoitushoito sinänsä ei kuitenkaan ollut poik
keus yleisestä köyhäinhoitokäytännöstä. Siirto voi
daan siis myös nähdä - ainakin osittain - vanhan
köyhäinhoitokäytännön jatkona eikä punaisiin koh
distuneena jyrkkänä toimintana.
Työväenliike pyrki parantamaan kansalaissodasta
kärsineiden työläisperheiden asemaa. Se aloitti
oman avustustyön. Punaleskien ja -orpojen auttami
sen tavoitteena oli, että äidit voisivat pitää lapset
luonaan - enin osa oli äitinsä tai sukulaisten hoivissa
- ja samalla kuitenkin pysyisivät yhteiskunnan täysi
valtaisina jäseninä. Sijoitushoitoa vastustettiin sekä
lasten- ja päiväkoteja vaadittiin lisää. SDP:n nais
kansanedustajat tekivät turhaan aloitteita, että
myös punaiset lesket, orvot ja invalidit pääsisivät
osallisiksi valkoisten sotainvalidien, -leskien ja -or
pojen eläkkeistä.
Kritiikin ja eläkealoitteiden perusteena oli käsitys
ihmisten tasavertaisuudesta ja sodan seurausten
ulottumisesta yhtälailla kaikkiin. Taustana oleva ih
miskäsitys oli ainakin osin hyvin poikkeava viralli
sen sosiaalipolitiikan määrittelijöiden ihmiskuvasta.
Suomen Työläisten Avustuskomitea
14.8.1918 kokoontui helsinkiläisiä sosialidemo
kraatteja osuusliike Elannon tiloissa Heimolan ta
lossa neuvottelemaan toimista "niiden kovan
kohtalon alaisiksi joutuneiden vaimojen ja lasten
avustamiseksi, jotka kansalaissodan johdosta olivat
menettäneet elättäjänsä, joko vankina, kuolleena tai
maanpakolaisina ja siten joutuneet säälittävään ase
maan, joka oli vielä sitä raskaampi, kun maassa val
litsi paitsi työttömyyttä ja kallista aikaa, vielä lisäksi
ankara elintarve pula". Avustuksen järjestämiseksi
erustettiin Suomen Työläisten Avustuskomitea, jo
on tulivat jäseniksi:
Toimittaja Artturi Aalto
Taloudenhoitaja A. Halme
Ravintolanhoitaja E.J. Hämäläinen (kuoli kesällä
1919)
Maalari Sv. Lehtonen
Muurari E. Leino (varapuheenjohtaja)
Kansanedustaja Matti Paasivuori (puheenjohtaja)
Lääketieteen lis. Hannes Ryömä
Tarkastaja Miina Sillanpää
Tuomari Väinö Tanner
Sekä myöhemmin lisäksi:
Vanginvartija Mikko Korhonen
Asemamies Hannes Stolt (Finlands Svenska Arbetarförbund)
Sörnäisten työväenyhdistyksen vahtimestari J. Kivi
lahti kieltäytyi komitean jäsenyydestä mahdollisesti
poliittisista syistä. Taustalla voidaan nähdä alka
neen työväenliikkeen hajaannuksen.
Sihteerinä toimi A. Halme vuoden 1918 loppuun
asti. Hänen siirryttyään SAJ:n taloudenhoitajaksi
1919 tammikuun alusta alkaen sihteeriksi tuli maa
lari Albin Airisto. Lisäksi oli palkattuna yksi ja
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parhaimmillaan useampikin toimihenkilö. Tosin va
rat palkkoihin loppuivat jo vuoden 1919 puolivälis
sä. Komitealla oli käytössään toimistohuoneisto
Työväen Säästöpankin talossa Eläintarhantie 1.
Aluksi komitean toiminta oli vaikeaa. Työväenjär
jestöillä ei ollut mahdollisuuksia toimintaan. Hel
singistä käsin olisi myös ollut mahdotonta järjestää
koko maata kattavaa avustustoimintaa. Muutamiin
suurempiin kaupunkeihin ja teollisuuskeskuksiin
saatiin kuitenkin perustettua paikallisia avustusko
miteoita. Työväenliikkeen saatua toimintansa uu
delleen
alkuun
työväenjärjestöt
perustivat
paikallisia avustuskomiteoita, joita oli lopulta toi
minnassa 62. Ne toimivat yhteistyössä Suomen Työ
läisten Avustuskomitean kanssa.
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PUNA-ORPO
Kommunistit propagoivat Punaorpo-julkaisun
avulla.

Varat avustustoimintaa varten hankittiin keräyksil
lä. Lisäksi saatiin lahjoituksia. Paikalliset avustus
komiteat jakoivat osan varoista suoraan tarvitsijoille
kotikunnissaan. Tilinpito kulki kuitenkin Helsingin
kautta. Kotimaasta koottiin keräyksillä ja mm. ilta
mia järjestämällä sekä lahjoituksina 404 956.23 mk.
Parhaimmat keräystulokset saavutettiin Savossa,
Karjalassa ja Pohjanmaalla, ts. sodan pahimmalta
hävitykseltä säilyneillä alueilla.
Suurimmat kotimaiset lahjoittajat olivat:
Helsingin juutalainen seurakunta 100 000 mk.
Kauppias Hj. Tammilehto vaatteita 15 227.50 mk
arvosta ja rahaa 2 000 mk.
SAJ:n työttömyyskeskuskomitean varat
14926.92 mk.
Varatuomari A. Granroth 10 000 mk.
Tuntematon (Tannerin kautta) 10 000 mk.
Tuomari Lauri af Heurlin 30 hl nauriita (900 mk).
Keittiönomistaja P. Hile jouluksi ruokaa
150 annosta (750 mk).
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Töölön Työläisten Kauppa O.Y. 5 000 mk.
Helsingin juutalaisen seurakunnan antama suuri
lahjoitus on mielestäni erityisen kiinnostava. Komi
tean jäämistöstä ei asiasta kuitenkaan löytynyt tar
kempaa tietoa.
Väinö Tanner oli syksyllä 1918 matkalla Skan
dinavian maissa, joissa hän kertoi Suomen tilantees
ta ja
esitti paikallisille työväenjärjestöille
vetoomuksen Suomen työläisten avustamisesta. Li
säksi vedottiin amerikansuomalaisiin työläisiin.
Ulkomailta saapui lahjoituksia seuraavasti:
Ruotsin ammattijärjestön kautta
147 594.46 mk
Tanskan ammattijärjestön kautta 117 908.80 mk.
Norjan ammattijärjestön kautta
34 669.73 mk.
Amerikasta eri paikoista
150 037.95 mk.
Yhteensä
450 210.94 mk
Yhteensä Suomen Työläisten Avustuskomitealle
saatiin koottua varoja 855 167.17 mk. Lisäksi ameri
kansuomalaiset lähettivät ruokaa ja vaatteita Suo
men vähävaraisille asukkaille. Näille tavara
lähetyksille saatiin tullivapaus ja 50% rahtialennus.
Toimintansa aikana komitea avusti 13 062 perhettä,
joissa oli yhteensä 42 467 henkeä ja näistä 29 405 al
le 15-vuotiaita lapsia. Avustaminen jakautui seuraa
vasti:
lapsia
Helsinki ja läheinen
maaseutu
3190
Yksityisesti, muualla
Suomessa asuvia
1540
8 332
Maaseutukomiteat
Koko maa

%

mk

%

24

310 276.97 39

12
63

95400.00 12
382 340.85 49

13 062 100 788017.82 100

Työväenjärjestöjen Avustustoimikunta
Suomen Työläisten Avustuskomitea lopetti työnsä
helmikuussa 1920. SDP:n toiminta saatiin käyntiin
vuoden 1919 aikana. Keskeisiä puolueen vaikuttajia
oli kovin sidottuna komiteassa. Lisäksi saattoi olla
niin, että Avustuskomitea oli liian sidoksissa SDP:
een eikä näin pystynyt vastaamaan jakautuneen työ
väenliikkeen uusiin haasteisiin. Olihan harjoitettu
keräystoiminta jo aiheuttanut riitoja komitean ja so
sialidemokraatteja vasemmistolaisempien välille.
Lisäksi oli syntynyt ajatus avustustoiminnan siirtä
misestä työväenjärjestöille.
26.4.1920 kokoontuivat Helsingissä olevat keskus
järjestöt perustamaan Työväenjärjestöjen avustus
toimikuntaa. Tässä ensimmäisessä kokouksessa oli
edustettuina 21 järjestöä. Toimikunta kasvoi sittem
min käsittämään 23 jäsenjärjestöä:
Suomen Am m attijärjestö
Suomen sosialidem okraattinen puolue
Suomen sosialidem okraattinen työläisnaisten liitto
Sosialidem okraattinen Naisliitto
Vaatetustyöntekijäin liitto
Valtion rautateiden konepajojen työntekijäin liitto
Puutyöntekijäin liitto
Kiijatyöntekijäin liitto
T alous-ja Ravintolatyöntekijäin liitto
K auppa-ja Liiketyöntekijäin liitto
M uurarien, Rapparien ja Uunintekijäin liitto
M aalarien liitto
A jurien liitto
Kuljetustyöntekijäin liitto
Kivityöntekijäin liitto
Metallityöntekijäin liitto
Työväen Urheiluliitto
Työväen Sivitysliitto
Leipomotyöntekijäin liitto
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Tehdas- ja Sekatyöntekijäin liitto
Sosialidem okraattinen N uorisoliitto
Suom en Sosialistinen Työväenpuolue
Sosialidem okraattinen eduskuntaryhmä

Näistä jokaisesta oli valittu edustaja toimikuntaan,
joka ou keskuudestaan valinnut toimeenpanevan
komitean.
Avustustoimikunnan periaatteena oli jakaa kuu
kausittain avustusta kaikille 15 vuotta nuoremmille
turvattomille lapsille. Se osoittautui heti alkuun
mahdottomaksi. Apua tarvitsevia ja sitä hakeneita
oli niin paljon, että vapaaehtoisina lahjoituksina
kootut varat eivät mitenkään voineet tähän riittää.
Vuoden 1921 syksyyn mennessä toimikunta oli jaka
nut avustuksia n. 742 000 mk 3995 perheelle, joissa
lapsia oli 9600. Suurin osa toimikunnan varoista,
611425 mk oli peräisin Amerikasta.
Työväenjärjestöjen Avustustoimikunta lakkautettiin
1922 ja avustustoiminta siirtyi suoraan työväenjär
jestöjen hoidettavaksi. Ne olivatkin koko ajan huo
lehtineet myös punaorvoista paikallisesti. Osin ohi
keskitetynkin työväenliikkeen punaorpohuollon.
Turvattomien päivä - punaorpopäivä
Sosialidemokraatit viettivät turvattomien päivää
syyskuussa vuodesta 1921 alkaen. Tällöin myytiin
erityistä päivälle omistettua julkaisua sekä punaorpomerkkejä ja -kukkia ja järjestettiin juhlatilaisuuk
sia. Kommunistit ja sosialistit viettivät punaorpopäivää heinäkuussa vastaavin menoin. Kootut
varat käytettiin punaorpojen ja -leskien sekä poliit
tisten vankien perheiden avustamiseen. Aina eivät
nämä juhlat sujuneet ongelmitta: Esim. Reposaaren
VPKrn talolla sunnuntaina 3.7.1921 pidettyyn punaorpojuhlaan "oli saapunut myöskin Porista pari oh
ranaa, jotka komisario A. Lehtosen avulla ryöstivät
työmies Blomsterilta 43 orvonkukkaa ja rahaa 17
markkaa". Lisäksi mainittu työmies Blomster joutui
tämän takia käymään keskustelemassa poliisikamarilla. Samaisena päivänä Loimaan Kojonkulmalla
pidettäväksi aiotun punaorpojuhlan oli Loimaan ni
mismies kokonaan kieltänyt. Näiden juhlien vietos
sa oli erimielisyyttä myös työväenliikkeen sisällä.
Turvattomien päivää vietettiin vuoteen 1926 asti ja
punaorpopäivää ainakin vielä vuonna 1930.
Työväenliikkeen punaorpoavun merkitys
Työväestö eli kansalaissodan jälkeen vaikeissa
oloissa, joten kovin suuria summia ei ollut liikkeel
lä. Pahinta hätää pystyttiin kuitenkin lieventämään.
Vertailun vuoksi mainittakoon, että punaorpojen
huollon valtionavun maksamista varten oli vuoden
1919 menoarvioon varattu 5 milj. mk ja 1920 7 milj.
Samoina vuosina Suomen Työläisten Avustamiskomitea jakoi avustuksia vajaan 800 000 mk:n edestä.
Kuten edellä jo mainittiin, kunnat huolehtivat itse
osasta punaorpohuollon kuluja, ja myös porvarilli
set hyväntekeväisyysjärjestöt avustivat punaorpoja.
Toiminta herätti myös jonkin verran myötätuntoa
"vapaamielisemmässä porvaristossa".
Vasemmalta kuului kovia näitä näkemyksiä kri
tisoivia äänenpainoja. Myötätunnon etsiminen por
varistolta katsottiin 1918 vallankumouksellisen
perinnön pettämiseksi ja tuomittavaksi. Sosialide
mokraattien toimintaa ja näkemyksiä pidettiin pelk
känä puuhasteluna, ei todellisiin ongelmiin rat
kaisua hakevana toimintana. Vaadittiin järeämpää
otetta. Turvattomien ja hätääkärsivien aseman kat
sottiin paranevan todella vasta työväenluokan pääs
tyä valtaan.
Yleisesti kuitenkin työväenliikkeessä omaa punaorpoapua pidettiin tarpeellisena. Lisäksi siinä sel
keästi tuli mahdolliseksi työväen joukkotoiminta ja
se koettiin aatteellisesti tärkeäksi.
Matti Kauppi

Sotasyyllisten tuomitseminen merkitsi kommu
nistien vaatimien poliittisten puhdistusten täytän
töönpanoa. Väinö Tanner tulossa tuomiolta.

VALLANKUMOUS,
JOSTA El TULLUT MITÄÄN
F agerholmin hallituksen (1948-1950) muodosta
minen ilman SKDL:n mukanaoloa merkitsi ainakin
näennäisesti paluuta normaalioloihin. Kommunis
tien hallitsema valtiollinen poliisi lakkautettiin ja
korvattiin kokonaan uudella suojelupoliisilla. Kan
sandemokraatit menettivät valta-asemansa Yleisra
diossa, kun pääjohtaja Hella Wuolijoki ja eräitä
toimittajia erotettiin. Jo syksyllä 1947 aloitettiin so
tasyyllisten armahtaminen sitä mukaa kun puolet
tuomiosta oli kärsitty. Tätä sovellettiin myös sisä- ja
ulkopoliittisesti arkaluontoisiin Tannerin ja Rydin
tapauksiin; tosin viimemainitun kohdalla hsäperusteena oli myös vakava sairaus. Mutta näihin "nor
maalioloihin" kuuluivat myös poliittiset ristiriidat,
jotka olivat peräisin jo maailmansotien väliseltä
ajalta. Ne lientyivät lopullisesti vasta 1960-luvun
puolivälin jälkeen.Oppositioon joutuminen, jota
SKP:n johdon oli aluksi hyvin vaikeaa käsittää, mer
kitsi myös puolueelle ja erityisesti sen jäsen ja kan
nattajajoukoille monessa suhteessa paluuta nor
maalioloihin. SKDL:n kannatus palautui ennalleen
1950-luvun eduskuntavaaleissa ja oli korkea vielä
vuonna 1962. Näin ollen äänimäärän romahtaminen
kesällä 1948 saattoi johtua suurelta osin siitä, että
SKDL:n kannattajat jättivät äänioikeutensa käyttä
mättä. Syynä oh katkera pettyminen hallitusyhteis-

työhön, sillä se ei ollut johtanutkaan kaivattuun
sosialismiin. Tässä valossa on tietysti hyvin_ mielen
kiintoista, että myös SKP:n seuraava hallitukseen
osallistuminen 1960-luvun lopulla, t.s. kompromissi
en solmiminen parlamentarismin ehdoilla, oli puo
lueen sisäisen hajaannuksen yksi tärkeimmistä
laukaisijoista. Kommunistien vuoden 1944 lopulla
aloittama yritys valloittaa poliittinen valta parla
mentaarisin keinoin oli vain taktinen välivaihe. Ke
sän 1948 pettymysten jälkeen SKP:n johto ei sen
tään palannut 1930-luvun antiparlamentarismiin,
mutta joka tapauksessa proletariaatin diktatuuri,
joka alusta lähtien oli sisältynyt puolueen ohjel
maan, kirjattiin siihen yhä vuonna 1957. Parlamen
taarinen toiminta tunnustettiin jo vuoden 1948
puoluekokouksessa vain sillä varauksella, että myös
muut, jopa väkivaltaiset menettelytavat tulevat ky
seeseen. Taustalla oli koko ajan usko siihen, että
Neuvostoliiton vallankumouksellinen mahti tavalla
tai toisella vaikuttaisi myös Suomen kohtaloihin.
Missään tapauksessa SKP:n linjanvalintaa syksyllä
1944 ei voiaa, vaikka näin on tehty, luonnehtia peri
aatteelliseksi ratkaisuksi "reformistisen" tai "demo
kraattisen" asennoitumisen puolesta. Sehän oli
merkinnyt paljon enemmän kuin laskelmoitujen
kompromissien tekeminen, jopa valmiutta luopua

valta-asemista, mikäli kansa päättäisi toisin. Todel
lisuudessa SKP:n syksyllä 1944 valitsema linja pe
rustui Neuvostoliiton sanelemaan taktiikkaan, jonka
tarkoitus oli välttää voittajavaltioiden välisiä kon
flikteja. Suomalaiset kommunistit ryhtyivät noudat
tamaan tätä menettelytapaa vakuuttuneina siitä,
että se johtaisi Euroopan kehityksen väistämättä so
sialismiin. Kysymystä, sisältyisikö tähän parlamen
tarismin ja demokratian tunnustaminen, SKP:n
johto ei sodan päättymisen jälkeen lainkaan asettanut.Parlamentaarisen ja "demokraattisen" tien alku
peräisten edellytysten häviäminen sai sekä Neu
vostoliiton että SKP:n johdon asteittain peräänty
mään tästä taktiikasta. Neuvostoliitto alkoi yhä sel
vemmin nähdä, että kommunististen puolueiden
johtoasema olisi sen vaikutuspiiriin kuuluvissa
maissa ainoa takuu ystävällisen ulkopolitiikan jatku
miselle. SKP taas alkoi sisäpoliittisessa toiminnas
saan reagoida yhä aggressiivisemmin kasvavaan
vastarintaan ja takaiskuihin. Koko tutkimusjakson
aikana huomattava osa kommunistien kannattaja
kunnasta ei lainkaan ymmärtänyt SKP:n "demo
kraattista" julkisivua. Joukot odottivat heti sodan
päättyessä tai aivan pian sen jälkeen Neuvostoliiton
tuella tapahtuvaa vallankumousta. Tämä tuli ilmi
siinä, että kommunistit jatkuvasti turvautuivat työ
paikoilla painostukseen ja uhkauksiin toisinajattele
via kohtaan. Joukot olivat puoluejohdon h arm iksi
koko ajan taipuvaisia pitämään jokaista suunnitel
tua joukkoliikehtimistä kutsuna "viimeiseen tais
toon . Tästä syystä SKP:n johto menetti kerran
toisensa jälkeen otteensa tapahtumien kulusta. Ku
ta kauemmin vallankumous viipyi ja kuta synkemmäksi kansainvälinen tilanne kävi sitä vaikeampi
tätä radikalismia oli hallita.Yhtä vähän "demokraat
tisia" olivat SKP:n johdonkin päämäärät ja menet
telytavat jo aivan alusta lähtien. Diktaattorin ottein
kommunistit asettivat jatkuvasti uusia "tehtäviä",
joiden toteuttamiseen kuitenkin tarvittiin sosialide
mokraattien tai maalaisliiton tukea. Toisin kuin po
litbyroo väitti, SKP ei ollut koskaan valmis vil
pittömään ja tasa-arvoiseen yhteistyöhön, sillä se
pyrki alituisesti liittolaispuolueiden, erityisesti
SDP:n kentän nostattamiseen omia puolueitaan
vastaan, jotta niiden olisi pakko taipua SKP:lle mie
luisiin ratkaisuihin.Vielä vähemmän "demokraatti
sia" olivat SKP:n yhä äänekkäämmiksi käyneet
vaatimukset, jotka koskivat poliisitoimenpiteiden
lisäämistä ja vastustajien taloudellisen ja sosiaalisen
perustan tuhoamista kansallistamisen ja maarefor
min avulla, sekä tarttuminen poliittisiin lakkoihin
kesästä 1947 lähtien. SKP asetti ainakin verbaalisel
la tasolla parlamentarismin periaatteet kyseenalai
seksi, kun se ryhtyi spekuloimaan sillä, että se voisi
Neuvostoliiton tuella luoda pelottelun ja terrorin il
mapiirin, ja "tilanteen muuttaminen" kyettäisiin to
teuttamaan kommunistien korkeintaan näennäisesti
demokraattisella vaalivoitolla.Kaikki tämä onnistui
kommunisteille kuitenkin vain hyvin rajoitetussa
määrin, ja sekin oli lähinnä venäläisten hallitseman
liittoutuneiden valvontakomission läsnäolon an
siota, eli kommunistien pelivara oli suurimmillaan
niin kauan kun Suomen ja Neuvostoliiton suhteet
olivat vielä avoimet, eli yya-sopimuksen solmimi
seen saakka.Kun kommunistit olivat yliedustettuina
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hallituksessa, niin nimenomaan hallituksen kaatu
misen pelko pakotti SKP:n johdon jatkuviin myön
nytyksiin.
Vallitsevissa
parlamentaaris-demokraattisissa oloissa kommunistit eivät millään voineet
vapautua siitä epäluottamuksesta ja vastenmielisyy
destä, jota heidän käyttämänsä menettelytavat ja
heidän alistumisensa Neuvostoliiton vaatimuksiin
oli synnyttänyt. Kommunistien toiminta oli jyrkästi
ristiriidassa syvälle Suomen kansaan juurtuneen
laillisuusajattelun ja demokraattisten menettelyta
pojen kanssa. Nämä periaatteet olivat järkkyneet it
senäisyystaistelussa ja vapaussodassa, mutta
toisaalta 1930-luvun äärioikeistolaisen terrorin tor
juminen oli vakiinnuttanut vallitsevia arvoja. Suo
men kaikki merkittävimmät puolueet olivat yhtä
mieltä siitä, että enää ei koskaan saisi syntyä tilan
netta, jossa vähemmistö pääsisi sanelemaan ehtoja
laillisesti valitulle eduskunnalle ja parlamentaarisel
le hallitukselle.Lujaa oikeusvaltioperiaatetta oli
vielä omiaan vahvistamaan se, että Suomen poliitti
nen jäijestelmä kesti vahingoittumattomana toisen
maailmansodan yli. Tästä syystä kommunistisen si
säministerin tehtävä oli jo lähtökohdiltaan Suomes
sa huomattavasti vaikeampi kuin Itä- ja Kaakkois-Euroopan "vapautetuissa" ja miehitetyissä
maissa. Neuvostoliittokin otti tämän heti sodan
päättyessä tuolloisen sotilaallisen tilanteen mukai
sesti huomioon sillä tavoin, että Suomen välirauhansopimuksessa liittoutuneiden valvontako
mission toimivalta määriteltiin huomattavasti tar
kemmin kuin lähes samaan aikaan solmituissa Ro
manian ja Bulgarian välirauhansopimuksissa.
Kommunistien vastustajat, ennen kaikkea sosialide
mokraatit ja yhä aktiivisemmin taustalta vaikuttanut
presidentti Paasikivi olivat poliittisesti kokeneem
pia, älykkäämpiä, nopeampia ja taitavampia kuin
SKP:n johto. Kommunistit syyllistyivät jatkuvasti sa
moihin virheisiin ja epäonnistumisiin, ja tilanteiden
vaihtuminen yllätti heidät kerran toisensa jälkeen.
SKP:n johto ei kyennyt toimimaan riittävän nopeas
ti, koska sillä ei ollut selkeää suunnitelmaa edes nii
den tavoitteiden ajamiseen, joita se itse esitti.
Politbyroo piti tiukasti kiinni kerran omaksutuista
tunnuksista ja vanhoista menettelytavoista - silloin
kin, kun ne olivat osoittautuneet tehottomiksi tai joa vahingollisiksi.Kaiken lisäksi SKP oli suorastaan
ämmästyttävän kyvytön johtamaan puoluekoneis
toa, hallituspolitiikkaa, eduskuntatyötä ja joukkoja
sillä tavoin, että kaikki osaset olisivat muodostaneet
ehyen kokonaisuuden. Puolueen johdon vaikutusta
hallituksen työhön rajoittivat sekä SKDL:n sosialis
tisten ministereiden omapäisyys että kommunisti
sen hallituspolitiikan koordinaattoriksi valitun Yrjö
Leinon menettelyJoukkojen into aiheutti puolueen
johdolle jatkuvasti epämiellyttäviä yllätyksiä. SKP:n
ohdon ja kaadereiden taso ei lainkaan vastannut
kansandemokraattien ja kommunistien kannatuk
sen nousua, voimakasta järjestöllistä kehitystä eikä
heidän parlamentaarista voimaansa. Tämä oli ehkä
merkittävin syy siihen, että suomalaiset kommunis
tit eivät kyenneet valtaamaan poliittista valtaa jat
kosodan jälkeisinä vuosina.SKP:n johdon keskin
kertaisuus tuli erityisen selvästi näkyviin siinä, mi
ten he suhtautuivat Neuvostoliiton ja eurooppalais
ten veljespuolueidensa linjanvetoihin. Kommu
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nistisen valtakeskuksen ohjeet tulivat Suomeen
SKP:n johtajien vieraillessa Moskovassa. Siellä hei
dän keskeinen neuvonantajansa ja tulkitsijansa oli
vuoden 1946 lopulle asti puolueen perustaja
O.W.Kuusinen. Aluksi, niin kauan kun SKP:llä ei
vielä ollut suoria yhteyksiä Moskovaan, se sai ta
paus tapaukselta neuvoja Helsingissä olleilta liit
toutuneiden valvontakomission venäläisiltä edus
tajilta. Tästä syystä SKP:n kehitys kulki paljolti sa
maan suuntaan kuin muiden Euroopan maiden
k o m m u n ististen puolueiden, ja erityisesti niiden,
jotka sijaitsivat Neuvostoliiton välittömässä etupii
rissä.
Tästä samankaltaisuudesta olivat osoituksena mm.
k an salliseksi rintamaksi tähtäävän järjestön muo
dostaminen syksyllä 1944, sisäministerin paikan
vaatiminen hallitusta muodostettaessa 1945, poliitti
sen linjan radikalisoituminen keväällä 1946 sekä
nähtävästi myös SKP:n ohjaaminen kesällä 1947 lin
jalle, joka ennakoi jo Kominformpolitiikkaa. SKP ei
kuitenkaan kyennyt yhdessäkään näistä tapauksista
täysin lunastamaan Neuvostoliiton odotuksia. Siksi
su o m alaisia kommunisteja nuhdeltiin ankarasti ke
väällä ja kesällä 1946 ja vuodenvaihteessa 1947-48.
Itä- ja Kaakkois-Euroopan veljespuolueet olivat
SKP:n keskeisiä vertailukohteita ja esikuvia. Bulga
rian ja Romanian kommunistien menestys syksyllä
1944 nopeutti SKP:n järjestöllistä avautumista, ja se
tapa, jolla suomalaiset kommunistit ensi kerran
hyökkäsivät sotasyyllisten kimppuun, noudatti Bularian esimerkkiä. Kolmen suuren hallituksen esiuva saatiin keväällä 1945 tshekkoslovakialaisilta
tovereilta. Suomenkin kommunistien piirissä käytiin
keskustelua työväenpuolueiden mahdollisesta yh
distämisestä. Tähän löytyi esimerkkejä muista poh
joismaista, romaanisista maista, Saksan itävyöhykkeeltä sekä Romaniasta.SKP:n johto ei kyennyt
havaitsemaan sitä, milloin Suomen sisäpoliittinen
kehitys lakkasi kulkemasta kansandemokratian
suuntaan. Sen vuoksi suomalaiset kommunistit ko
ettivat kesästä 1947 lähtien kuumeisella kiireellä
"ottaa kiinni" muita Neuvostoliiton vaikutuspiirissä
olleita maita. Tämä johti jatkuviin epäonnistumisiin
ja SKP:n sisäpoliittiseen eristäytymiseen. Nämä ta
kaiskut ja eristäytyminen vahvistivat toinen toisiaan
ja saivat umpikujaan ajautuvan SKP:n yhä enem
män turvautumaan Neuvostoliiton ja veljespuoluei
den tukeen. Kohtalokkaimmin tämä mekanismi
vaikutti keväällä 1948, jolloin huomattava osa kent
täväestä ja puolueen johdostakin ihastui Prahan
helmikuun tapahtumiin.Suomen kommunistien on
nistumisia ja epäonnistumisia vuosina 1944-48 voi
daan arvioida Hugh Seton-Watsonin ja Gotthold
Rhoden esittämien mallien avulla. He kuvaavat
kommunistien valtaannousun Itä- ja Kaakkojs-Euroopassa kolmivaiheisena prosessina. Tässä ei halu
ta ottaa kantaa siihen kiistanalaiseen kysymykseen,
kuinka yhtenäinen ja samansuuntainen kommunisti
sen politiikan kehitys eri maissa oli. Tästähän Seton-Watson ja Rhodekin ovat keskenään eri miel
tä. Kaikista eroavaisuuksista huolimatta voidaan sa
noa, että SKP epäonnistui jo ensimmäisen vaiheen
tehtävässään, eli kommunistien hallitusvallan lujit
tamisessa, vaikka kolmen suuren hallitus muodolli
sesti muistuttikin työväen- ja talonpoikais
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puolueiden antifasistista liittoa. Suomessakin kom
munisteilla oli hallituksessa avainasemat, nimen
omaan sisäministerin paikka, ja sotasyyllisten
tuomitseminen ainakin osittain merkitsi kommunis
tien vaatimien poliittisten puhdistusten täytäntöön
panoa. Puhdistukset jäivät Suomessa kuitenkin
vähäisiksi, puhumattakaan talous- ja yhteiskuntajär
jestelmän muutoksista, joita ei tapahtunut lainkaan.
Sosialidemokraatit käyttivät propagandassaan taita
vasti hyväkseen kommunistien heikkouksia. Taiste
lu k o m m u n iste ja ja heidän kanssaan "lehmäkauppoja" tehnyttä maalaisliittoa vastaan oli SDP:lle
vakava haaste ja se vaikutti merkittävällä tavalla
puolueen nuoren asevelijuntan poliittisiin mielipi
teisiin ja käyttäytymiseen.Tuolloin, 1940-luviula
syntyneistä ja osin jo vanhempaakin perua olleista
ajatustottumuksista, viholliskuvista ia taistelumenetelmistä tuli sosialidemokraateille myöhem
min melkoinen rasite. Erityisesti ristiriidat maa
laisliiton ja vääjäämättä eteenpäin rynnistävän U r
ho Kekkosen kanssa olivat hedelmättömiä.
SDP:n ennakkoluulot Neuvostoliittoa kohtaan aihe
uttivat sen, että venäläiset suhtautuivat 1960-luvun
puoliväliin saakka jyrkän kielteisesti sosialidemo
kraattien johtamaan hallitukseen. Sen jälkeen kun
kommunistit oli ajettu Suomen politiikassa ja työvä
enjärjestöissä sivuraiteelle, sosialidemokraattien
karkeat menetelmät, sodanjälkeisinä vuosina opitut
menetelmät tulivat käyttöön puolueen sisäisessä
valtataistelussa ja olivat yksi osasyyllinen SDP:n ns.
puolueräjähdykseen 1950-luvun lopulla. Vasta tä
män kriisin voittaminen antoi SDP:lle edellytykset
kohota Suomen johtavaksi poliittiseksi voimateki
jäksi. Olisi kuitenkin väärin historiaa kohtaan, jos
sosialidemokraattien 1940-luvun politiikkaa arvioi
taisiin pelkästään SDP:n myöhempään kehitykseen
vaikuttaneiden virheiden näkökulmasta. Työväen
puolueiden yhteistyön onnistumisen mahdollisuu
det eivät heti sodan jälkeen olleet kovin hyvät:
k o m m u n istit pitivät tiukasti kiinni "johtavan roolin"
vaatimuksestaan, ja heidän uskonsa johtokeskukseensa Neuvostoliittoon oli vielä järkkymätön. Re
helliseen ja vilpittömään yhteistyöhön valmis SDP:n
oppositio jäi kuin myllynkivien väliin: toiselta puo
len sitä jauhoivat kommunistien hegemoniavaatimukset ja toiselta puolen asevelisosialistien
häikäilemättömät poliittiset menettelytavat. Suurin
osa sosialidemokraattisesta oppositiosta oli lopulta
valmis palaamaan emopuolueen siipien suojiin, sillä
maailmansodan voittajavaltojen erimielisyyksien ki
ristyminen pakotti jokaisen valitsemaan puolensa.
Neuvostoliitto syytti läntisiä "oikeistososialidemokraatteja" päävihollisikseen, ja osansa näistä syytök
sistä sai myös SDP:n oppositio.
SDP:n kum m an k in siiven suhtautuminen kommu
nisteihin perustui jo maailmansotien väliseltä ajalta
ja sotavuosilta periytyneeseen sosialidemokraattien
y hteisk u n n allise e n integroitumiseen; puolue oli saa
nut valtaaja vaikutusmahdollisuuksia, vaikka ei vie
lä läheskään niin paljon kuin sen parlamentaarinen
voima olisi edellyttänyt. Vallan ja vastuun kasvaessa
sosialidemokraatit olivat valmiita tunnustamaan
suomalaisen oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen.
SDP puolusti laillisuutta äärioikeistolaisen Lapuan
liikkeen hyökkäyksiä vastaan ja oli mukana kandes11

sa Neuvostoliiton vastaisessa sodassa, joista ensim 
mäistä
se
piti
puolustussotana
ja
toista
hyvityssotana. Erityisesti sosialidem okraattien nuo
ri polvi oli sitoutunut aseveliliikkeen m uodosta
m aan laajaan kansallisen yksimielisyyden rin
tam aan, joka kaatoi ja ylitti kaikki perinteiset poliit
tiset raja-aidat. T oisaalta sosialidem okraateilla ja
kom m unisteilla ei
Suom essa ollut yhteistä vastarintaliikkeen perintöä,
sillä Saksa ei ollut m iehittänyt Suom ea eikä Suo
m een ollut m uodostunut sellaista fasistista tai ääri
oikeistolaista järjestelm ää, joka olisi vainonnut
sosialidem okratiaa.Suurin osa sosialidem okraateis
ta piti N euvostoliittoa ja kotikom m unisteja yhtenä
ja sam ana vihollisena. Siksi sosialidem okraateilla ei
ollut kovin korkeaa käsitystä kom m unistien dem o
kraattisuudesta ja vilpittömyydestä. SDP:n enemmistösiiven epäluuloisuus tavallaan jo ennakoi
'lmän sodan asenteita, ja niiden vuoksi puolue jäi
uksi joksikin aikaa eristyksiin. M utta jo keväästä
1946 lähtien SDP alkoi aktivoitua, ja puolueen luja
tahtoinen jo h to asetti tavoitteeksi poliittisen aloit
teen riistäm isen kom m unistien käsistä.
Presidentti Paasikivi tajusi hyvin nopeasti ja herkäs
ti voittajavaltojen välisten ristiriitojen ensim m äiset
m erkit ja alkoi käyttää uutta poliittista suhdannetta
hyväkseen sisäpoliittisen suunnanm uutoksen aikaan
saamiseksi. V aikka osa sosialidem okraateista vilpit
töm ästi halusi yhteistyötä kom m unistien kanssa, ei
vät he m issään tapauksessa olleet valmiita luo
pum aan dem okratian ja oikeusvaltion norm eista ei
vätkä om ista valta-asem istaan ammattiyhdistysliikkeessä.ä Siksi opposition hallitsem a puolueen
ammattiyhdistysväKi ryhtyikin ensim m äisenä tosi
toim iin ja aiheutti yllättävän railakkailla otteillaan
komm unisteille katkeria takaiskuja. N uoret sosiali
dem okraattiset johtajat saattoivat käyttää hyväk
seen sota-ajan m ieliala- ja propagandatyössä
hankkim iaan kokem uksia ja taitoja. N iiden pohjalta
sosialidem okraatit saattoivat rakentaa yllättävän is
kukykyisen asiam iesverkoston, joka oli kom m unis
tien valtapyrkimysten vastaisessa kam ppailussa
SD P:n tehokkaim pia aseita. Sen merkitys oli erityi
sen suuri torjuttaessa kom m unistien p ainetta "al
haalla", kaduilla, toreilla ja työpaikoilla.
V uosina 1944-48 Suom en ja Neuvostoliiton välisissä
suhteissa ryhdyttiin rakentam aan aivan uusia nor
m ijärjestelm iä ja uusia käytäntöjä, jo tk a vakiintuivat
m onien kriisien jälkeen vasta 1960-luvulla. Neuvos
toliitolle riitti periaatteessa se, että Suom essa oli
sellainen valtionpääm ies, joh o n se saattoi vuoren
varm asti luottaa. Vastavuoroisesti Neuvostoliitto
011 valmis sietäm ään porvarillis-kapitalistisen järjes
telm än säilymistä Suomessa. T äm ähän oli varsin
poikkeuksellista, kun m ittapuuksi asetetaan N eu
vostoliiton m uut naapurim aat. N euvostoliiton suh
tautum inen Suom een oli sotienjälkeisinä vuosina
aluksi melko horjuva. Aivan ensi vaiheessa venäläi
set näyttivät laskevan kaiken Paasikiven ja m uiden
sellaisten ei-kom m unististen voimien varaan, jotka
olivat vilpittöm ästi valmiita kunnioittam aan N eu
vostoliiton'turvallisuusintressejä. M utta suurin piir
tein m aaliskuun puolivälistä 1946 venäläiset al-
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koivat myös Suom essa pitää kom m unisteja näiden
intressien ainoina takuum iehinä. Aivan sam oin kuin
muissakin etupiiriinsä kuuluneissa maissa Neuvos
toliitto laski myös Suomessa, että poliittiset vastus
tajat voitaisiin syrjäyttää nim enom aan kom m u
nistisen sisäm inisterin toim eenpanem illa puhdis
tuksilla ja taloudellis-sosiaalisen järjestelm än rakennem uutoksilla.SK P osoittautui kuitenkin täysin
kyvyttömäksi täyttäm ään Neuvostoliiton odotuksia.
T oisaalta presidentti Paasikivi ja m uut ei-kommunistiset voimat olivat valmiita idän ja lännen suhtei
den kiristymisestä huolim atta jatkam aan hyvien
naapurisuhteiden rakentam ista. N äistä syistä IG-eml
m enetti jo syksyllä 1946 kiinnostuksensa SKP:tä
kohtaan. Keväästä 1947 lähtien venäläiset eivät
en ää käyttäneet diplom aattisia painostuskeinoja
kom m unistien vaatim usten tukemiseksi. Neuvosto
liiton siirtyminen Kominform -politiikkaan syksyllä
1947 nosti SKP:n jälleen hetkeksi tem ppelin harjal
le. M utta tätä kesti vain niin kauan kun oli epävar
maa, suostuisiko Suomi vapaaehtoisesti yhteistyöja avunantosopim uksen solmimiseen. V uodenvaih
teen 1947-48 ja kevään 1948 kriittisinä kuukausina
SKP oli kuitenkin Kremlin kaavailuissa vain yksi
kortti. V enäläiset eivät millään tavoin ryhtyneet tu 
kem aan suomalaisia kommunisteja. S I6 3 sai M os
kovasta vain ohjeita ja nuhteita, jotka olivat
sävyltään kovin jyrkkiä, m utta sam alla tavoinhan
N K P noihin aikoihin läksytti myös m uita "veljes
p uolueitaan”.

Hermann Bayer-Thoma
(kääntänyt M arjaliisa H entilä)

Väinö Leskisen edustama yleispuolueen linja hä
visi periaateohjelmaa uudistettaessa - ja voitti
puolueen hajotessa. Kuva vuoden 1955 puo
luekokouksesta.

KAKSI SOSIALIDEMOKRATIAA
Sosialidemokraattisen puolueräjähdyksen lähtölaskenta 1948-1952

S u o m e n Sosialidemokraattisella Puolueella oli
1940- ja 1950-luvun taitteeessa edessään monia pulmakysymyksiä. Aikalaiset eivät osanneet pitää näitä
kysymyksiä suurina ongelmina, sillä sosialidemo
kraatit elivät voimainsa tunnossa. Puolue oli eheyty
nyt 1940-luvun lopussa asevelisiipensä ympärille ja
taistelu kommunisteja vastaan TUL:n ia SAK:n työ
väen joukkojärjestöissä oli ollut voitokasta. Puolue
oli parlamentaarisesti vahva ja sitä pidettiin mitä
parhaimpana panssarina kommunismia vastaan ja
varmana suomalaisen kansanvallan puolustajana.
Esimerkiksi presidentti Paasikivi luotti sosialidemo
kraattien suoraselkäisyyteen kommunismin torjumi
sessa.
SDP:ssä alkoi kuitenkin syntyä selvää erilinjaisuutta
jo 1940-luvun loppupuoliskolla. SDP oli sekä aat
teellisesti että järjestöllisesti tienhaarassa. Toisen
maailmansodan jälkeen puolueeseen ja sen johtoaikoille virtasi nuoria asevelisosialisteja, joiden näemys sosialidemokratiasta ja sosialidemok
raattisesta toiminnasta poikkesi tuntuvasti perintei
sen järjestöväen ajatuksista. Asevelisosialistit etu
nenässä Unto Varjonen ja Väinö Leskinen toivat
SDP:hen uusia menettelytapoja ja organisaatiorat
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kaisuja. Saavutettuaan ehdottoman voiton ylimää
räisessä puoluekokouksessa v. 1946 nämä aseveli
sosialistit ryhtyivät todenteolla muuttamaan SDP:tä
mm. uudistamalla sen kenttätyöorganisaatiota.
SDP:n kehittämistyö oli ajanjaksona 1948-1952
puhtaasti puoluesihteeri Väinö Leskisen käsissä.
SDP:n puneenjohtjaksi v. 1946 asevelisosialistien
tuella valittu Emil Skog oli vielä 1940-luvun lopussa
ja 1950-luvun alussa varsin profiiliton puoluejohtaja
ja tyytyi siunaamaan nuorten intomielisten
puoluetoimiston työntekijöiden uudistukset. Skog
edusti SDP:ssä perinteistä järjestöväkeä, olihan hän
vanha ammattiyhdistysaktiivi.
Väinö Leskisen SDP
Millaisen puolueen Väinö Leskinen sitten halusi tu
kijoineen SDP:stä muokata? Ensiksikin Leskinen
halusi vahvistaa merkittävästi SDP:n ja sen puolue
toimikunnan asemaa sosialidemokraattisen liikkeen
kokonaisuudessa. Sosialidemokraattisen liikkeen
kokonaisuuden muodostivat toisen maailmansodan
jälkeen SDP, SAK, Sos.dem. Pienviljelijäin Neuvot
telukunta, KK-lainen osuusliike, TUL ja TSL - vain
tärkeimmät mainitakseni. Leskisen mielestä SDP:n
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asema oli heikentynyt sodan jälkeen joukkojärjestöjen SAK:n ja TULen rynniessä joukkovoimallaan
politiikkaan. Leskisen käsityksen mukaan kuitenkin
SDP oli ainoa itsestäänselvä sosialidemokraattisen
toiminnan johtaja ja SDP:n puoluetoimisto ainoa,
jolla oli edellytykset laajan sosialidemokraattisen
toiminnan yhteennivomiseen. Leskisen ja hänen
taustavoimiensa, jotka koostuivat lähinnä akateemi
sista sosialidemokraateista, toinen johtoajatus oli
SDP:n käytännön toiminnan modernisoiminen ja
propagandatyön tehostaminen. SDP oli monessa
suhteessa edellä aikaansa 1940-luvun lopun ja 1950luvun alun propagandatvössään, SDP:n uusia valt
teja olivat mm. mielipidetutkimukset. Puoluetyötä
ou Leskisen mukaan tehokkaasti organisoitava ja
myös valvottava. Kolmas Väinö Leskisen ja muiden
SDP:tä modernisoimaan pyrkivien voimien idea oli
keskiluokan saaminen puolueeseen. SDP oli vielä
ainakin jäsenkunnaltaan selkeästi luokkapuolue;
leskisläiset halusivat tehdä siitä yleispuolueen ja
saada puolueeseen keskiluokkaisia virkamiehiä ja
akateemisesti sivistyneitä, jotka kehittäisivät puolu
een henkisiä voimia. Leskisen mielestä politiikkaa
ia esimerkiksi talouspolitiikkaa ei voinut enää jat
kossa tehdä ilman asiantuntijoita ja sitä paitsi SDP
tarvitsi omia miehiään virkapaikoille. SDP:n ter
minologiakin muuttui, enää ei puhuttu työläisistä,
vaan palkansaajista ja kuluttajista, joihin myös kes
kiluokkaiset toimihenkilöt ja virkamiehet kuuluivat.
SDP:n periaateohjelmakin pyrittiin modernisoi
maan länsimaisen sosialidemokratian henkeen.
SDP:llä oli voimassa vuodelta 1903 peräisin oleva
luokkapuolueen ohjelma, joka ei luonnollisesti so
pinut Väinö Leskisen mielestä nykyaikaiselle so
sialidemokraattiselle puolueelle. Aloite ohjelman
uudistamiseen tuli puoluesihteeri Leskiseltä, hän
kirjoitti kesäkuussa 1948 Pekka Railolle, R.H. Oitti
selle, Unto Vaijoselle ja Juhani Paasivirralle ja pyy
si heiltä kirjallisia näkökohtia periaateohjelmasta.
Railon komitean modernin periaateohjelmaesityksen mukaan SDP:stä olisi tullut yleispuolue. Tätä
periaatetta Väinö Leskinen kannatti myös avoimes
ti.
Modernisoimispyrkimysten kohtalo
Vuosina 1948-1952 edellä kuvatut pyrkimykset mo
dernisoida SDP olivat kuitenkin selvästi aikaansa
edellä. Mutta nämä uudistukset eivät ottaneet huo
mioon sitä, että SDP oli edelleen tiukasti kiinni
perinteisessä sosiaalisessa taustassaan: teollisuustyöväessä ja pienviljelijöissä. Kaikki modernisoimispyrkimykset synnyttivät sos.dem. järjestöväen
vastarintaa. Jaosto-organisaatiouudistus toteutet
tiin, mutta se ei koskaan saavuttanut puoluekentän
ehdotonta hyväksymistä. Huipputehokkaita asia
miehiä vieroksuttiin ja tavallinen puolueväki jopa
pelkäsi heitä. Ennen kaikkea kenttäväki ei ymmär
tänyt
organisaatiouudistusten
tarpeellisuutta.
SDP:n puoluetoimisto puolestaan pettyi kentän toi
mintaan, toimintajaostoja oli vain suurimmilla paik
kakunnilla eikä työ niissäkään ollut niin tehokasta
kuin oli etukäteen toivottu. Maaseutupaikkakunnilla toimintaa johtivat perinteisesti työväenyhdistyk
set - ammattiyhdistysjaostoista tai puolueasia
miehistä oli hädin tuskin kuultukaan. A-jaoston
alainen yhdysmiesverkosto oli varsin tehokas. Jaos
ton yhdysmiehet keskittyivät ammattiyhdistysliik
keen vaalien hoitamiseen. Yhdysmiesverkosto muo
dostui kuitenkin varsin nopeasti SDP:lle ongelmak
si, kun puolueenja SAK:n välillä alkoi esiintyä eri
mielisyyksiä. Yhdysmiesverkosto toimi SDP:n
kustannuksella, mutta teki SAK:n politiikkaa.
SDP:n järjestöväen jyrkän tuomion sai puolueen
periaateohjelman modernisoimisyritys. Railon esirs v. 1949 teilattiin täysin mahdottomana. Sosialiemokraattinen puolue oli työväenluokan ja pien
viljelijöiden puolue ja sen ohjelman tuli olla seivästi
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sosialistinen. Forssan ohjelmasta haluttiin pitää tiu
kasti kiinni. Uusi, vuonna 1952 hyväksytty ohjelma
ei heijastellutkaan mitään moiaernisoitumispyrkimyksiä, vaan oli pikemminkin Forssan ohjelman
korjattu painos. SDP:n ohjelmassa ei piitattu kan
sainvälisen sosialidemokratian virtauksista. Ohjel
masta oli R.H. Oittisen mukaan yritetty tehdä
mahdollisimman omintakeinen. Vuoden 1952 peri
aateohjelma vastasi 1920-luvulla Ruotsissa ja Sak
sassa voimassa olleita ohjelmia. Kohtalonuskoinen
kautkskylaisuus jäi edelleen ohjelmaan.
SDP:n keskiluokkaistumiseen järjestöväki ja erityi
sesti sosialidemokraattinen ammattiyhdistysväki
suhtautui nuivasti. Heidän mielestä toimihenkilöitä
ja virkamiehiä eli henkisen työn tekijöitä voitiin hy
väksyä puolueen jäseniksi, mutta keskiluokkaa ei
tarvitsisi erikoisesti sosialidemokraattiseen liikkee
seen houkutella -ei ainakaan luokkataistelutunnuksia pyöristämällä eikä kietomalla sosialismia
"pumpuliin". Puoluetoimiston järjestämät henkisten
voimien inventoinnit aiheuttivat hämmästystä puoluekentässä.
Vielä 1950-luvun alussa Leskisen johtamat "modernisoimiskampanjat” epäonnistuivat, mutta puo
luekokouskaudella v. 1952 - 1955 Leskinen sai
pyrkimyksilleen aikaisempaa enemmän kannattajia
puolueväen piirissä. Tämä merkitsi puoluekoneis
ton ja järjestösosialidemokraattien, ennen kaikkea
SARssa ja TUL:ssä toimineiden sosialidemokraat
tien, välisen kuilun syvenemistä ja puolueen kahtia
repeämisen nopeuttamista. Vuosina 1952 - 1955
SDP:ssä haettiin selvästi sisäisiä rintamalinjoja; esi
merkiksi syksyllä 1954 Kekkosen neljättä hallitusta
muodostettaessa Penna Tervo ja Emil Skog asettui
vat jäijestöväen rintamaan, SA Rn puolelle.
Puolueräjähdys
SDP:n puolueriita puhkesi ilmiliekkeihin 1950-luvun puolivälissä ja najaanus ulottui nopeasti kaik
kiin sosialidemokraattisen liikkeen järjestöihin.
Järjestösodan lopputulos oli alkuasetelmien mukai
nen; Väinö Leskinen tukijoineen voitti vahvan puo
luekoneiston avulla SDP:stä käydyn taistelun.
Puolue oli leskisläisille tärkein ja sosialidemokraat
tisen liikkeen ehdoton lippulaiva. Skogilaiset eli järjestösosialidemokraatit
voittivat
puolestaan
joukkojärjestöistä käydyn kamppailun. SAK, TUL,
Sos.dem. Naisliitto ja Sos.dem. Nuorisoliitto jäivät
skogilaisille.
SDP:n puoluehajaannuksesta on sanottu, ettei siinä
ollut kysymys ideologisista erimielisyyksistä, ei aina
kaan oikeisto-vasemmisto -akselilla siten, että les
kisläiset olisivat edustaneet oikeistoa ja skogilaiset
vasermnistoa. Hajaannuksen syynä on haluttu pitää
rikkiä henkilönstiriitoja. Hajaannuksen taustatejöitä ja syntytilannetta tutkiessani olen tullut sii
hen tulokseen, että kysymyksessä oli kuitenkin
esitettyä syvällisempi, periaatteellinen erimielisyys
sosialidemokratian ja sosialidemokraattisen puolu
een luonteesta. Sosialidemokraattisessa liikkeessä
eli 1940- ja 1950-luvulla "kaksi sosialidemokratiaa".
Toinen suunta piti SDP:tä yleispuolueena, jonka
tehtävä oli koko kansan ja erityisesti kuluttajien
parhaaksi toimiminen. Talle sosialidemokratialle,
jota selvimmin puheissaan ja kirjoituksissaan hahmotteli Väinö Leskinen, puolueväki ja jäsenistö oli
objekti, ei liikkeen subjekti, jos asia hieman kärjis
tetysti ilmaistaan
Toinen käsitys sosialidemokratiasta puolestaan us
koi omaehtoiseen järjestötoimintaan ja piti SDP:tä
luokkapuolueena. SDP:n tuli tämän näkemyksen
mukaan ajaa ennen kaikkea työläisten etuja, se koi
tuisi kaikxien kansanosien eduksi. Sosialidemokra
tian muodostivat ihmiset, eivät puoluetoimiston
suunnitelmat.
Marja Rantala
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KULJETUSALAN
JÄRJESTÖ HISTORIAN
KOVASTA MIEHISYYDESTÄ

J . arkastelen tässä artikkelissani suomalaisten
kuljetustyöläisten järjestäytymiseen ja toimintaan
vaikuttaneita rakenteita. Yhteiskunnallisten liikkei
den historiaa selitetään usein vain taloudellisilla ra
kenteilla
ja
suurilla
johtajilla.
Omassa
tutkimuksessani olen koettanut etsiä alalle ominais
ten taloudellisten rakenteiden ohella myös työpe
räisiä kulttuuri- ja sukupuolirakenteita, jotka ovat
muovanneet kuljetusalan järjestötoimintaa.
Marxilaisvaikutteinen historiantutkimus on halvek
sinut kansanluonne-selityksiä. Tutustuminen kan

sainväliseen kuljetusalan työläisiin kohdistuneeseen
tutkimukseen on ollut sikäli mielenkiintoista, ettei
erityisiä eroja kansojen välille kuljetusalan työnteki
jäin työkulttuurissa tahdo löytyä. Ehkä kapitalis
tinen maailmantalous on muovannut yhden
mukaisia ammattisidonnaisia syväkulttuureja, joista
yhtä kovinta ja miehisintä on tässä tarkoitus tarkas
tella.
Vaikka suhtaudun kriittisesti yksinomaan taloudes
ta lähtäviin selitysmalleihin, oli jo Karl Marxilla te
räviä huomioita kuljetusalaa muovaavista raken
teista. Marx havaitsi kuljetustuotannon kaksoisroo15

Iin ia hän painotti tavarakuljetusten ratkaisevaa
merkitystä kehittyvälle kapitalismille. Marx totesi
(melko kömpelön käännöksen mukaan) näin:
"Kapitalistinen tuotantotapa alentaa yksityisen tava
ran kuljetuskustannuksia kehittäessään ja keskittäessään kuljetus- ja kulkuneuvoja sekä laajentaessaan
liikennettä. Se lisää tavaran kuljetuksen vaatimaa
sekä elävän että esineellistyneen yhteiskunnallisen
työn määrää muuttaessaan ensin kaikkien tuotteiden
suuren enemmistön tavaroiksi ja siten korvatessaan
paikalliset markkinat etäisillä.
Tavarankierto, ts. tavaroiden todellinen kiertoliike
avaruudessa ilmenee tavarankuljetuksena. Kuljetusteollisuus muodostaatoisaalta itsenäisen tuotannon
haaran ja niin muodoin tuotantopääoman eri
koisen sijoitusalan. Toisaalta sillä on se eri
koisominaisuus, että se jatkaa tuotantoprosessia kier
toprosessin aikana ja sitä palvellen.”
Samaan seikkaa korosti Ammattijärjestön puheen
johtaja Oskari Tokoi: ”Nykyaikainen yhteiskunta ei
woi tulla toimeen, se ei woi elää, ilman kul
kuneuvoja.” Kuljetustuotantoa on hankala tehdä
"varastoon". Jakeluauton on vietävä tuoreet pullat
‘oka aamu, laivan voi lastata tai purkaa vain silloin,
:un se on satamassa, roskalaatikot on tyhjennettävä
jne. Kuljetusalan tuotanto ei näy, esineellisty,
valmistuneina tavaroina, mutta tuotannon loppumi
nen ajaa yhteiskunnan nopeasti sekasortoon.
Kuljetusalan työt vaativat itsenäisyyttä, fyysistä voi
maa ja kykyä nopeisiin ratkaisuihin. Satamamiehen,
ajurin, merimiehen tai autonkuljettajan tekemisiä
eivät esimiehet pystyneet jatkuvasti seuraamaan ja
valvomaan. Varsinkin satamissa nopea reaktiokyky
oli ja on ammatissa toimimisen perusedellytys. Kul
jetusalalla työläiset olivat pitkään sesonki- ja
tilapäistyöntekijöitä, mikä osalta osaltaan kasvatti
yksilöllisyyttä, verrattuna tehtaiden "laumasieluisuuteen". Norjalainen historiantutkija Edvard Bull
on erityisesti korostanut sesonkityöläisten teollisuustyöläisiä suurempaa kykyä lakkoihin ja
ammattiyhdistystoimintaan. Kaupunkien ajurikunta
oli naiseton työyhteisö jo kunnallisten ohjesääntö
jen vuoksi. Vielä tänä päivänä miehinen autokulttuuri vetää henkilö- ja tavarankuljetukseen
ensisijaisesti miespuolisia työntekijöitä. Kuljetusala
on myös raskautensa, vaarallisuutensa ja liik
kuvuutensa ansiosta miehinen ala, joka 1980-luvun
puolivälissä oli työntekijäjoukoltaan entisestään
miehistymässä.
Kuljetusalan järjestäytymisessä nämä erityispiirteet
ovat tuoneet mahdollisuuksia ja ongelmia. Nuoret
ja naimattomat miehet olivat järjestäytymisen etu
rintamassa ja ammattiyhdistysliikkeen johtotehtä
vissä lähes kaikilla aloilla. Naisten ja perheellisten
miesten turvallisuuden tarve on usem johtanut alis
tumiseen ja entisiin oloihin tyytymiseen. Poikamiehelle työpaikanmenetykseen päättynyt lakko oli
pienempi uhkatekijä.
Itsenäiset, itsetietoiset ja suruttomat kulkumiehet
kestivät tilapäiset tappiot ilman järjestöllistä la
maannusta. Kun tehdasteollisuuden työläisten am
mattiliitoista lähes kaikki olivat heikkoja ja
merkityksettömiä aina vuoteen 1944 saakka, sata
matyöläisten järjestöt olivat vahvat ja toimin
takykyiset aina 1920-luvulle saakka. Rakennus
työläisten, metallityöläisten j a pienten käsityöläisammattiliittojen ohella ohvat kuljetustyöntekijäin järjestöt myös työmarkkinasuhteisiin vaikuttava
voimatekijä jo ennen toista maailmansotaa.
Itsenäisyys ja itsepäisyys ovat olleet myös
ammattiyhdistystoimintaa hajottava tekijä. Jo vuon
na 1917 toi järjestäytymisen voimistuminen esiin
ammattikuntaisen omapäisyyden. Tuolloin perusti
vat kauppatyöntekijät ja ajurit itsenäiset ammatti
liittonsa. Toisen maailmansodan jälkeen ammatti
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kuntaiset ja poliittiset intohimot purkautuivat kul
jetusalalla aivan toisin kuin tehdasteollisuudessa.
Vain puutyöläisten ja tekstiilityöläisten hajaannus
oli yntä syvää kuin kuljetustyöläisten. Kun
ammatillinen järjestötoiminta oli helpottunut ei
yksityisellä kuljetussektorilla vuosina
19481970(1978) ollut muuta vahvaa ammattiliittoa kuin
Merimies-Unioni.
Ammattiyhdistysliikkeelle ominainen puolisotilaal
linen kun sopii huonosti kuljetustyöläisten elämän
tyyliin ja maailmankuvaan. Heidän johtamisensa on
yhtä vaikeata kuin Tuntemattoman sotilaan Rokan
alistaminen sotilaskuriin. Tämä on ilmennyt kahdel
la tavoin. Ensinnäkin rikkuroimisena (minua ei työ
toverit ja liitot määräile) ja toiseksi villeinä lakkoina
(minua ei kukaan pomo määräile). Ammatti
kuntaiset epäluulot ja itsenäisyys ovat tietysti
voimavaroja, kun kuljetusalan ammattiliitto vetää
itsenäistä linjaa suhteessa muihin ammattiliittoihin
ja keskusjärjestöön.
Kuljetusalan keskeinen asema nykyisin yhä enem
män kuljetusta vaativassa tavaratuotannossa on ol
lut tekijä, joka on saanut toiset työntekijä
järjestötkin panostamaan vahvan kuljetusliiton
heikentämiseen. Vuosina 1948-1949 ja 1957-1960
toiminta oli suoraviivaista. Teollisuustyöläisten
avoin hermostuminen kuljetusalan am m attiliitto o n
näkyi viimeksi vuoden 1976 sitkeän satamalakon yh
teydessä. Tuolloin keskusjärjestön johto ilman po
liittista erimielisyyttä painosti AKT:n hyväksymään
sovittelijan esityksen. Sen jälkeen käsi on voinut ol
la nyrkissä, mutta SAKin kuje AKTille vuonna 1976
lienee viimeinen virallinen kurinpalautus.
Kuljetusala tarjoaa työläisille järjestäytymisen edis
tämiseen ja työtaistelujen tehostamiseen keinon, jo
ka toimii parhaiten kuljetusalalla. Tämä mahdolli
suus on saarto eli boikotti. Monipuolista mainetta
saavuttaneiden Teamsterien järjestöllinen menestys
Yhdysvaltain Länsirannikolla perustui enemmänkin
"long distance sqeeze"-, "hot cargo"- eli "secondary
boycott" menetelmän kuin väkivallan käyttöön.
Myös Suomen kuljetusliitot ovat tätä mahdollisuut
ta käyttäneet. Kuuluisin boikotti on Etelä-Afrikan
viennin ja tu o n nin lopettaminen, joka tapahtui
AKTin satamamiesten voiman osoituksena.
Kuljetusalan lakkoihin helposti liittyvä väkivalta on
mielestäni tulosta sekä työnantajien, rikkureiden ja
lakkolaisten kovasta miehisyydestä että alan keskei
sestä asemasta nykyisen teollisuusyhteiskunnan
aineenvaihduntana. Kuljetustuotannossa vähäinen
kin rikkurointi on mielekästä, koska yksi rikkuri saa
hevosvaljakon tai auton liikkeelle ja pieni porukka
pystyy käynnistämään laivan lastauksen. Teollisuu
dessa tuotannon käynnistäminen vaatii laajaa re
peämää lakkorintamassa. Koska pienikin rikkurijoukko pystyy heikentämään lakon tehoa, ovat
kuljetusalan lakkolaiset turvautuneet koviin ja ää
rimmäisiin keinoihin rikkuroinnin lopettamiseksi.
Väkivalta ajuri-, satama-, merimies- ja autoalan la
koissa on kansainvälinen ilmiö. Väkivallan aste-erot
voidaan selittää paikallisesti "kansanluonteella",
yhteiskunnallisella tilanteella tai lakon kiivaudella,
mutta kuljetusalan yleismaailmallista yhtäläisyyttä
kuvaa se, että kaikkien maiden kuljetustyönantajat
ja -työläiset käyttävät ristiriitatilanteissa herkästi
fyysisiä argumentteja.
Naishistoria on tuonut päivänvaloon naisnäkökul
man ja naisten vaietun historian. Naisnäkökulma
vaatisi minulta vahvan esiymmärryksen ja sisäiste
tyn sukupuoleni syväkulttuurin ylittämistä, mutta
kenties miespuolinen tutkija voi tarjota ihmisten
historiaan miesnäkökulman. Kuljetusalan työnteki
jöitä tutkiva ei voi mieskulttuuria kiertää.
Tapio Bergholm

ASUMISEN IHANTEITA JA
ARKIELÄMÄÄ
1970-LUVUN HELSINGISSÄ

Ä ^ u s e o k a tu ia Vaasankatu sijaitessaan kahdella
erityyppisellä alueella Helsingin keskustassa muo
dostavat hyvän vertailuparin tutkittaessa mitä ta
hansa kaupunkikansatieteen alueeseen kuuluvaa
ilmiötä, kuten tässä tapauksessa asumista.

Museokatu on rakennettu kahden lyhyen jakson ai
kana, jolloin kaupunkikuvallinen ilme on yhtenäi
nen. Vaasankadun ilme on puolestaan muotoutunut
pitkän ajanjakson kuluessa. Aluetta on rakennettu
nykyiseen asuunsa vuosisadan alusta saakka.
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Tutkimusaineistoa vertailtaessa ilmeni, että Museo
kadun suuret asunnot olivat usein tilasuunnittelul
taan sokkeloisia ja epäkäytännöllisiä. Vaasankadun
asunnot olivat funktionalististen periaatteiden mu
kaan rationaalisia ja toimivia pienasuntoja. Kuiten
kin käytännössä Museokadun suurasunnoissa asui
pieniä perheitä tai pariskuntia ja useampilapsiset
perheet asuivat ahtaasti sekä Museokadulla, että
Vaasankadulla.
Museokatu keskiluokkaisuudessaan edusti pysyviä
arvoja myös asumisessaan. Asukkaat olivat asuneet
kauan kodeissaan. Eläkeläisasuntoja ei ollut hankit
tu nimenomaan eläkepäivien varalle, vaan niissä oli
asuttu ensin perheen kanssa ja sitten jääty yksin tai
kaksin. Muutotkin olivat pääasiassa lähialueilta, jo
pa lähikortteleista. Keskustan välitön läheisyys, suu
rempi asumismukavuus ja parempi taloudellinen
asema edesauttoivat vakiintumista.
Tutkimusajankohtana Vaasankatu oli selvästi työvä
enluokan asuinympäristö. Väestö oli paljolti muual
ta muuttanutta ja vakiintumatonta. Useimmat
suunnittelivat muuttoa isompiin tiloihin vaikka kau
emmaksikin ydinkeskustasta. Oman ryhmänsä muo
dostivat eläkeläiset, jotka olivat hankkineet
asuntonsa usein suurin ponnistuksin vanhuuden
päivien varalle ja edustivat näin pysyvämpää asuintapaa Vaasankadun varsin vilkkaasti liikkuvassa
asukasjoukossa. Molemmat kadut olivat vielä sel
keästi asuinkatuja, vaikka niissä olikin runsaasti ns.
"kivijalka" kauppoja. Museokatu oli tutkimusajan
kohtansa (1970) jälkeen muuttumassa muiden kes
kusta alueiden tapaan liike ja toimistokaduksi.
Vaasankatu puolestaan oli menettämässä työväenluokkaisuuttaan parantuneiden yhteyksiensä, asun
tojen kohonneiden hintojen ja alueelle tunkeutuvan
uuden ajattelutavan vuoksi.
Keskiluokan konservatismi, työläisten
vakiintumaton status
Koska asuinalueet ja asukkaat olivat erilaisia, poik
kesivat Museokadun ja Vaasankadun kotien sisus
tuksetkin toisistaan. Museokadulla vallitsi kotien
sisustuksissa keskiluokkainen konservatismi. Tyylik
kyys ja arvokkuus olivat arvoja joita tavoiteltiin.
Korkeampi sosioekonominen asema antoi tilaisuu
den tavoitteiden saavuttamiseen.
Usein asukkailla oli käytössään arvokkaita perintöesineitä ja antiikkihuonekaluja, joko itse perittyjä
tai taloudellisen nousun myötä hankittuja. Asunto
jen väljyys antoi mahdollisuuden sisustaa koteihin
erilliset edustustilat, joissa ei arkipäiväisiä
asumistoimintoja tarvinnut suorittaa. Museokadun
aineistossa oli myös muutamia tunnettuja kulttuurikoteja, joiden sisustuksissa välittyi jopa pala kansal
lista historiaamme.
Museokadulla asui myös sisustamisen ammattilai
sia: arkldtehtejä ja sisustustoimittajia ja heidän ko
deissaan oli aikakauden muodikas ilme. Ääri18

ilmiöitä kuitenkin vältettiin näissäkin kodeissa.
Esteettiset arvot kulkivat pelkän muodikkuuden
edellä.
Tämän keskiluokkaisen, osin yläluokkaisenkin il
meensä ohella Museokatu on myös työväestön
asuinpaikka. Heidän olohuoneensa eivät merkittä
västi poikenneet Vaasankadun asukkaiden enem
mistön olohuoneista. Vaasankadun kodeissa oli
huomattavasti suurempi asukasmäärä asuin
huonetta kohti kuin Museokadulla. Vaasankadun
olohuoneissa jouduttiin suorittamaan useita eri asu
mistoimintoja. Niitä ei voitu jättää pelkiksi edustus
tiloiksi, vaikka edustaminen oh sielläkin yksi
olohuoneen pääfunktioista. Vaasankadun asukkais
ta valtaosa kuului työväestöön ja koska alueella oli
paljon muualta muuttaneita, leimasi vakiintumaton
status kotien sisustuksia. Useimmissa kodeissa oli
tietty väliaikaisuuden tuntu. Olohuoneet kalustet
tiin usein tulevaa väljempää asumista eikä silloista
tilanahtautta varten. Asumista keskikaupungin tun
tumassa ei koettu siinä määrin merkittäväksi kuin
Museokadulla. Esikaupunkialueelle muuttamisen
kustannuksellakin oli riittävän asumisväljyyden saa
vuttaminen tärkeintä.
Vakiintumattomuutta ja taloudellista epävarmuutta
kompensoitiin rakentamalla "unelmakoti” ja esiku
vana käytettiin huonekaluhallien mallisisustuksia.
Koti varustettiin menestyksen ulkoisilla symboleilla
ja tavararunsaudesta etsittiin turvallisuuden tunnet
ta. Haluttiin antaa itselle ja ulkomaailmalle mieliku
va hyvin toimeen tulevista ihmisistä.
Sisustuksen ihanteet
Tavalliselle kodinsisustajalle malliratkaisuja tarjoa
vat sisustustoimistojen ja lehtien ammattisisustajat,
jotka myös yleensä kirjoittavat sisustusoppaat. Am
mattilaisen näkökulma kodinsisustukseen on esteettis visuaalinen. Hänen pyrkimyksenään on luoda
yhtenäisiä sisustuskokonaisuuksia, jossa kaikki osa
set ovat sopusoinnussa keskenään. Olivat yksittäiset
elementit itsessään kuinka hätkähdyttäviä hyvänsä,
lopputuloksen tulisi aina olla tasapainoinen.
Sisustuslehtien toimittajat ovat myös lehtiensä
markkinoijia. Artikkelien pitää olla myyviä ja sisustustoimittajan tulee aina tarjota lukijoilleen jotakin
uutta. Sisustuslehdet paitsi esittelevät muoteja, ne
myös itse synnyttävät niitä. Jatkuva uudistuminen
on lehtien elinehto. Tutkimusajankohtana lehdissä
esiteltyjä ideaaliolohuoneita aineistossa esiintyi hy
vin vähän. Yksittäisiä muoti-ilmiöitä, esineitä ja
huonekaluja oli useammassakin kodissa, mutta vain
alle 10% olohuoneista oli luokiteltavissa sisustus
lehtien mallien mukaan sisustetuiksi.
Muoti-ilmiöt poikkeavat aina rajusti entisestä ja to
tutusta. Uutuuksien vastaanottaminen ja valtaryh
mästä
erottautuminen
edellyttää
ennakko
luulottomuutta. Suurin osa pitäytyy vanhoissa totu
tuissa ratkaisuissa. Muodikkaan, sisustuslehtien

markkinoiman kodin rakentaminen oli aina tietoi
nen valinta. Näissä värikylläisissä, selkeälinjaisissa
ja sisustusratkaisuiltaan toimivissa kodeissa asuvat
olivat kiinnostuneita kodinsisustuksen kysymyksistä
joko ammattinsa perusteella, tai heidän harrastuk
sensa olivat esteettisesti suuntautuneita. Sisustuslehtien ideaaliolohuoneen asukas oli yleensä nuori,
aktiivinen ja aikaansa seuraava. Hänellä oli tavalli
sesti melko korkea koulutus ja vakiintunut status.
Kim tausta oli turvattu, oli kodin poikkeava sisusta
minen sosiaalisesti riskitöntä. Toisentyyppisen sisustusmallin tarjosivat huonekalujen valmistajat.
Sisustuslehtien ideaalit tavoittivat vain harvalukui
sen eliitin, mutta huonekalumarkkinoijien täytyi
saavuttaa suuret ostajajoukot. Huonekalut valmis
tettiin kaupallisten näkökohtien ohjailemina. Es
teettiset arvot jäivät vähemmälle huomiolle.
Yksinkertainen selkeys ei pysäytä ostajaa yhtä te
hokkaasti kuin huomiotaherättävä Komeus ja
koristeellisuus.
Huonekalutehtaat olivat yleensä perheyrityksiä,
joissa suunnittelusta vastanneet työntekijät olivat
oman perheen jäseniä ja heillä harvoin oli alan kou
lutusta. Erityisesti Pohjanmaalla oli tämän tyyppisiä
yrityksiä jo 1970 luvun alussa runsaasti. Näiden
nuonekaluvalmistajien myyntirekat kiersivät ovelta
ovelle ympäri Suomea myymässä tuotteitaan, jotka
näin olivat miltei kaikkien saavutettavissa. Uuden
sohvakaluston hankinta saattoi olla yhtäkkinen he
räteostos kauppiaan ilmestyessä oven taakse. Suur
ten huonekalunallien valikoimat olivat pääasiassa
samojen tehtaiden tuotantoa. Suuret sarjat, halvat
materiaali-imitaatiot ja suunnittelukustannusten
puuttuminen laskivat hinnat huomattavasti alem
mas kuin mitä erikoisliikkeiden design ja muotikalusteiden hinnat olivat. Koristeellisten ja näyttävien,
mutta edullisten kalusteiden ollessa lähes kaikkien
hankittavissa, yleistyivät nämä muhkeat plyysikalustot ja jurvalaiset tyylihuonekalut nopeassa tahdissa.
Naapurien esimerkki innoitti hankintoihin vastahakoisemmankin.
Lisääntyvä hyvinvointi synnytti elintasokilpailua,
jonka välineiksi huonekalutkin kelpasivatilmiö nä
kyi myös Museokadun ja Vaasankadun kodeissa.
Tämän tyyppinen muotikalustus löytyi Museoka
dulla joka neljännestä ja Vaasankadulla miltei joka
toisesta olohuoneesta. Ideaaliajattelun ulkopuolelle
jäivät Hassiset ja ajattomat sisustusratkaisut, joita
muoti-ihanteet eivät koskettaneet. Interiöörit saat
toivat olla perittyjä eivätkä olleet tietoisen valinnan
tuloksia. Sisustus saattoi olla hankittu myös erikois
liikkeistä ja huutokaupoista kohonneen statuksen
vahvistamiseksi, mutta tällöinkään ei kysymys ollut
markkinoiduista sisustusideaaleista.
Arkielämän asettamat rajat
Merkittävin sisustustottumuksia ohjaavista tekijöis
tä oli sisustajan taloudellinen asema. Käytettävissä

olevasta varallisuudesta riippui asunnon koko ja sen
myötä asuinhuoneiden määrä ja olohuoneen käyttö
en asumisfunktioihin. Se miten paljon rahaa oli
käytettävissä määräsi myös huonekalujen ja muiden
sisustuselementtien määrän ja laadun. Edustavuut
ta tavoiteltiin miltei joka kodissa ja olohuoneen ka
lustus oli yleensä niin upea kuin mahdollista.
Toisaalta oli olemassa myös asukkaita, joille kodinsisustus ei ollut kaikkein tärkein asia ja rahaa käy
tettiin ensisijaisesti muihin kodin ulkopuolisiin
harrastuksiin. Yleisesti kuitenkin voidaan Museo
kadun ja Vaasankadun kotitutkimusten perusteella
sanoa, että olohuoneen kalustamiseen käytettiin
eniten kodinsisustukseen varatuista rahoista mui
den huoneiden jäädessä vähemmälle. Olohuoneen
hankinnat liikkuivat poikkeuksetta asukkaan ta
loudellisten resurssien ylärajoilla.
Toinen ratkaiseva tekijä oli asukkaan sosiaalinen
kenttä, joka määräsi kodin edustamistameita.
Ylemmissä sosiaaliluokissa koti oli osa asukkaan
julkista minää ja kotia käytettiin myös am m attiin ja
statukseen kuuluvana edustustilana. A lem m issakin
sosiaaliryhmissä sosiaalinen asema ratkaisi kanssa
käymisen kentän. Sisustusmalleja omaksuttiin tutta
vilta ja naapureilta. Haluttiin yltää v äh in täinkin
samalle tasolle kuin he, joiden kanssa oltiin sosiaali
sissa suhteissa. Elämänvaiheet ja perhetilanne
ratkaisivat olohuoneen asumisfunktiot. Tilantarve
ja olohuoneen asum isto im in n o t olivat lapsiperheel
lä olennaisesti erilaiset kuin yksinään asuvalla van
hemmalla leskirouvalla. Myös asunnon kuluminen
'a turvallisuusvaatimukset poikkesivat eri perhevaileissa. Elämänkokemukset muovasivat myös olo
huoneen sisustusta. Juuret maaseutuympäristössä,
nuoruus merillä, pula-ajan avioliitto sotakokemuk
set jne. välittyivät olohuoneiden esineistössä. Yksit
täiset esineet yhdessä kertoivat asukkaan
elämäntarinaa. Asukkaan esteettiset mieltymykset
näkyivät käytetyissä väreissä, huonekalujen muo
doissa ja materiaaleissa. Esteettisiä tarpeita tyydy
tettiin joko yksinkertaisella tyylikkyydellä, runsaalla
koristeellisuudella tai niiden lukemattomilla väli
muodoilla.
Sisustuselementtien saavutettavuus muokkasi olohuoneinteriööriä. Saavutettavuus oli riippuvainen
paitsi asukkaan omista taloudellisista edellytyksistä,
myös ulkopuolisista vaikuttajista. Huonekalukaup
pojen läheisyys helpotti olennaisesti uutuuksien
hankintaa etenkin silloin, kun asukkaan liikkuminen
oli muuten rajoitettua.
Ulkopuoliset mallit vaikuttivat yllättävän vähän. Sisustuslehtiä luettiin monessakin kodissa, mutta teh
tyihin hankintoihin ne vaikuttivat e n e m m änkin
satunnaisesti. Mainonnalla, kauppojen tarjonnalla
ja tuttavien esimerkillä oli huomattavasti suurempi
merkitys kuin ns. asiantuntijoiden neuvoilla.
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Elina Rantapuska
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SUOMEN TYÖVÄENLIIKKEEN
TUTKIMUSTA DDR:SSÄ

SDP:n pitkäaikaisella puoluesihteerillä K.H. Wii
killä oli keskeinen asema puolueen kansainvälis
ten suhteiden hoidossa. Kuvassa Karl Kilbom,
Y.Sirola, Ruth Nyström ja Wiik v. 1917.

S u o m e n historian tutkimuskeskus on DDR:n
pohjoisosassa sijaitseva Greifswaldin Ernst-MoritzArndt-yliopisto, jolla on pitkät perinteet PohjoisEurooppa-tutkimuksessa. Siellä on yli 20 vuoden
ajan tehty Suomen historiaan, sisä- ja ulkopolitiik
kaan, kulttuuriin, kieleen ja kirjallisuuteen liittyvää
tutkimusta. Tutkimuksen pääpaino on keskittynyt
erityisesti kahteen asiakokonaisuuteen, Suomen
rooliin Saksan imperialismin laajentumispolitiikassa ja Suomen työväenliikkeen historiaan.
Oma erityisalueeni on ollut Suomen työväenliik
keen historia. Mielenkiintoni on kohdistunut ennen
kaikkea Suomen sosialidemokraattisen puolueen
kehitykseen eri aikoina. Vuonna 1976 valmistui väi
töskirjani aiheesta "Suomen sosialidemokraattinen
puolue ja sen ulkopoliittisten käsitysten muuttumi
nen kuusikymmenluvulta lähtien". Tämän lisäksi
olen useissa julkaisuissa käsitellyt SDP:n toimintaa
Sosialistisessa Internationaalissa ja muissa suoma
laisen sosialidemokratian kansainvälisissä yhteyk
sissä kuusikymmen- ja seitsemänkymmenluvulla.
Toinen suurempi tutkimushankkeeni käsittelee
Pohjois-Euroopan - myös Suomen - sosialidemo
kraattisten puolueiden kansainvälistä toimintaa
kaksikymmen- ja kolmekymmenluvuilla. Tässä työs
sä tarkastelen ensi sijassa sitä roolia, mikä PohjoisEuroopan sosialidemokraattisilla puolueilla oli
Sosialistisessa Työväen Internationaalissa (Sozialistische Arbeiter-Intemationale - SAI), johon nämä
puolueet kuuluivat SAI:n perustamisesta vuodesta
20

1923 lähtien aina sen lakkauttamiseen saakka vuon
na 1940.
Tässä tutkimuksessa selvitän lähemmin Pohjois-Eu
roopan sosialidemokraattisten puolueiden suhtau
tumista fasismiin, työväenliikkeen toimintayhtenäisyyttä ja lisääntyvän sodanuhkan aiheutta
maa reaktiota Pohjolassa. Keskeisiksi aiheiksi nou
sevat SDP:n taistelu lapuanliikettä vastaan ja SAI:n
reaktio Suomessa tapantuneeseen kehitykseen kol
mekymmentäluvulla.
Myös sosialidemokraattisen puolueen ja ammat
tiyhdistysliikkeen johdon välinen pohjoismainen
yhteistyö on edellä m ain itu n tutkimuksen kohteena,
sillä kolmekymmenluvun kuluessa sosialidemo
kraattisten puolueiden pohjoismainen yhteistyöko
mitea sai SALssa yhä lisääntyvää merkitystä.
Pohjoismaiset puoluejohtajat halusivat saada ää
nensä SAI:n piirissä voimakkaammin esiin. Poh
jois-Euroopan
sosialidemokraattiset
puolueet
pyrkivät johtaviin asemiin SAI:ssa saadakseen in
ternationaalin ja sen jäsenpuolueet omaksumaan
reformistisen linjan. Kun 1930-luvun puolestavälistä
lähtien alkoi käydä yhä selvemmäksi se, ettei refor
mistinen linja lyönytkään itseään läpi, pohjoismaiset
puolueet pyrkivät toiminnassaan SALssa yhä enem
män vasemmistolaistumisen ja radikalisoitumisen
estämiseen.
Toisen maailmansodan kynnyksellä Pohjoismaiden
sosialidemokraattiset puoluejohdot verhoutuivat
neutralismiin. Kansainvälisen toimintansa ne ra

joittivat suurimmaksi osaksi paikallistoimintaan.
Pohjoismainen yhteistyökomitea, joka alunpitäen
oli muodostettu Ponjoiseuroopan sosialidemo
kraattisten puolueiden asemien vahvistamiseksi
SAlissa, kehittyi lopulta yhä enemmän vaihtoeh
doksi Internationaalille. Pohjoiseuroopan sosiali
demokraattisten puolueiden johtavat edustajat piti
vät toisen maailmansodan kynnyksellä tärkeimpänä
tehtävänään välttää sotkeutumista sotaan. Heille
kansallisen itsenäisyyden säilyttäminen tuli pää
asiaksi.
Erittäin mielenkiintoinen ja kiehtova persoonalli
suus Suomen työväenliikkeen historiassa on K.H.
Wiik, josta allekirjoittanut on myös laatinut artik
keleita. Hän oli SDP:n kansainvälisten suhteiden
hoitaja, toimi puoluesihteerinä vuosina 1926-1936 ia
oli keskeinen nahmo SDP:n ja SAI:n välisissä suh
teissa.
Vastikään on käynnistetty saksalais-suomalainen
tutkimus Saksan ja Suomen työväenliikkeen välisis
tä suhteista vuosisadanvaihteessa. Tämä on Greifswaldin yliopiston ja Joensuun yliopiston välinen
yhteishanke.

Tutkimuksessa lähdetään siitä, että kehkeytyvä suo
malainen työ-väenliike piti vallankumouksellista
saksalaista työväenliikettä esikuvanaan. Saksan työ
väenliikkeellä oli Suomen työväenliikkeelle "ideolo
gisen oppimestarin" merkitys. Yhteydet Saksaan
olivat monessa suhteessa leimaa-antavia sosialistis
ten näkemysten muovautumiselle Suomessa.
Suomen työväenliike puolestaan sai saksalaisesta
sosialidemokra-tiasta aktiivisen puolustajan taiste
lulleen tsarismia ja kaikki-naista sosiaalista ja kan
sallista sortoa vastaan. Varsinkin vasemman siiven
edustajat, joista tunnetuin oli Karl Liebknecht,
asettuivat jatkuvasti ajamaan suomalaisen työväen
liikkeen asiaa.
Yhteenvetona voidaan todeta, että Suomen työvä
enliikkeen tutkimukset DDR:ssä kohdistuvat pää
asiassa sen kansainväliseen toimintaan, kun taas
suomalaiset tutkijat painottavat Suomen työväen
liikkeen kehityksen "sisäisiä kysymyksiä".
Dörte Putensen
(Kääntänyt: Eeva Valkama)

TYOLAISNAISLIIKKEEN JÄRJESTÖARKISTOT TYÖVÄEN ARKISTOSSA

JL yöväen Arkistossa on järjestettynä ja luetteloitu

na ATK:lle järjestäytyneen sosialidemokraattisen
naisliikkeen sekä liitto-, piiri- että osastotason ai
neistoa. Kokonaisuutena työläisnaisten toiminnasta
on arkistoituna 67 hyllymetriä aineistoa, joista 2/3
käsittää liiton ja eri piirijärjestöjen sekä loput 1/3
yksittäisten työläisnaisosastojen materiaalia.
Osastotason materiaali sisältää 332 eri naisosaston
asiakirjoja vaihtelevilta ajanjaksoilta koko työläisnaisliikkeen historian ajalta. Tämä osa aineistosta
on kokonaisuudessaan tallennettuna ATK:lle. Tavanomaisimmillaan osastojen säilynyt aineisto käsit
tää lehtileikkeitä ja virallisina pidettyjä asiakirjoja:
pöytäkirjoja, toimintakertomuksia ja tilikirjoja. Vi
rallisina pidetyt asiakirjat eivät välttämättä kuiten
kaan kerro työläisnaisten varsinaisesta toiminnasta
vaan muodollisista kokousrutiineista. Joidenkin
osastojen toiminnasta on lisäksi säilynyt viitteitä
vilkkaasta opinto-, ompelu- ja huvitoiminnasta.
Asiakirjoista näkyy, että useiden osastojen keskuu
dessa on 1900-luvun alkuvuosikymmeninä käyty vil
kasta sananvaihtoa työläisnaisille suunnatun
opintotoiminnan tarpeellisuudesta. Opintotoimin
taa vastustavien naisten argumenteissa vilahtelee
mainintoja uuden tiedon mahdollisista vieraannut

tavista vaikutuksista. Epäiltiin, että naiset irtautuvat
liiaksi kodista osallistuessaan yhteiskunnallisiin
rientoihin .T o isa alta esimerkiksi Söömäisten työvä
enyhdistyksen naisosasto on perustamisestaan läh
tien kamppaillut työläisnaisen yhteiskunnallisen
aseman parantamiseksi. Alusta lähtien keskusteltiin
siitä, miksi naisten palkat samoista töistä ovat pie
nemmät kuin miehillä. Myös työttömyysrahaston
perustaminen ja elintarvikehuollon järjestäminen
puhuttivat Söömäisten työläisnaisia.
Ensimmäisten työläisnaisosastojen syntyprosessi
kytkeytyi kiinteästi koko työväestön heräämiseen
Suomessa vuosisadan vaihteessa. Sosialide
mokraattisen puolueen hajaannus 50- luvun loppu
vuosina ulottui myös Sosialidemokraattiseen
naisliikkeeseen, sillä 60-luvun alkuvuosina perustet
tiin useita uusia naisosastoja yhä toimivien osasto
jen rinnalle. Monissa tapauksissa osaston
jakautuminen kulminoitui tiettyjen näkyvien henki
löiden erottamisiin, kuten Martta Salmela-Järvisen
erottamiseen Helsingin Sosialidemokraattisesta
naisyhdistyksestä.
Liitteessä 1. on aakkosellinen luettelo naisosas
toista.
Anu Suoranta
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Liite 1: LUETTELOIDUT NAISOSASTOT TYÖVÄEN ARKISTOSSA
Aholahden ty naisjaosto
Alapitkän sos.dem. ty naisjaosto
Alavuden ty naisjaosto
Anjalan sos.dem. ty naisjaosto
Auranlaakson sos.dem. ty naisjaosto
Enonkosken ty naisjaosto
Enson ja lähiympäristön työläisja talonpoikaisnaiset
Enson sos.dem. ty naisjaosto
Euran ty naisjaosto
Fiskarin sos.dem. ty naisjaosto
Forssan ty naisjaosto
Fredriksbergin ulkotyöväenyhdistyksen naisosasto
Friitalan ty naisjaosto
Haagan sos.dem. naiset
Haapamäen ty
Haapamäen ty naisosasto
Haimoon-selin ty yhteinen naisjaosto
Haminan sos. dem. naisyhdistys
Hangon ty
Hankasalmen ty naisjaosto
Harjavallan sos. dem ty naisjaosto
Harjunpään ty naisjaosto
Harvialan ty naisjaosto
Heinolan ty naisjaosto
Heinäveden sos.dem.naiset
Helsingin sos.dem. kunnallisjärjestön
naisjaosto
Helsingfors sos.dem. kvinnoklubb
Helsingin liikennelaitoksen
sos.dem.yhdistyksen naisjaosto
Helsingin sos.dem. keskusteluseuran
naisjaosto
Helsingin työväenyhdistyksen nais
osasto
H elsingin ty naisosaston tehtaalaisosasto
Hermannin sosialistinen naisyhdistys
Herttoniemen sos.dem. naiset
Hämeenlinnan läntisen ty naisjaosto
lisveden ty naisjaosto
Imatran sos.dem. ty naisjaosto
Inhan sos.dem. naisyhdistys
Inhan ty naisjaosto
Inkeroisten sos.dem. naisyhdistys
Inkilän ty naisosasto
Isokyrön sos.dem. ty naisjaosto
Iso-heikkilän sos.dem. ty naisjaosto
Itä-ähtärin sos.dem. ty naisjaosto
Ivalon sos.dem. naisjaosto
Jalasjärven sos.dem. naisjaosto
Joensuun sos.dem. naistoverit
Joensuun sos.dem. naisyhdistys
Jokelan ty naisjaosto
Jokivarren ty naisjaosto
Joutsenon sos.dem. naisyhdistys
Jyväskylän kaupungin sos.dem.
naisten kerho
Jyväskylän sos.dem. naisyhdistys
Jämsän ty naisjaosto
Jämsänkosken sos.dem. ty naisjaosto
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Järvenpään sosialistinen naisyhdistys Kurjenmäen ja vasaramäen
Järventauksen ty naisjaosto
sos.dem. yhd. naisjaosto
Kaarinan ty uurtajan naisjaosto
Kuusankosken sos.dem. naisyhdistys
Kajaanin sos.dem. ty naisjaosto
Kyläsaaren ty naisjaosto
Kalevan sos.dem. naisjaosto
Kymin ty naisosasto
Kalevan sos.dem. naisyhdistys
Kymintehtaan sos.dem. naisyhdistys
Kallion sos.dem. naisyhdistys
Kypärämäen ty naisjaosto
Kaisun sos.dem. naisjaosto
Käpylän sos.dem. naisyhdistys
Kangasalan kirkonkylän ty naisjaosto
Kärsämäen sos.dem. ty naisjaosto
Kankaanpään ty naisosasto
Könönpellon sos.dem. ty naisjaosto
Kannuksen sos.dem. kerhon naisjaos Laaksolahden sos.dem. yhdistyksen
to
naisjaosto
Karhulan läntinen sos.dem.
Lahden sos.dem. naisyhdistys
naisyhdistys
Lahnuksen sos.dem. yhdistyksen
Karhulan sos.dem. ty naisosasto
naisjaosto
Karihaaran sos.dem. ty naisjaosto
Lamminpään sos.dem. yhdistyksen
Karjaan sos.dem. yhdistyksen naiset
naisjaosto
Karjalan sos.dem. naiset
Lapinlahden sos.dem. ty naisjaosto
Karjulan sos.dem. ty naisosasto
Lappeenrannan sos.dem. naisyhdis
Karkkilan ty naisjaosto
tys
Kaskisten sos.dem. naisyhdistys
Lapuan ty naisjaosto
Kaskisten ty naisosasto
Launosten ty naisjaosto
Kauklahden sos.dem. naiset
Lauritsalan ty naisjaosto
Kaulirannan sos.dem. ty naisjaosto
Lehtoniemen sos.dem. naisosasto
Kauttuan sos.dem. ty naisjaosto
Lempäälän sos.dem. ty naisjaosto
Kellokosken ty naisosasto
Lestijärven ty naisjaosto
Kemin sos.dem naisyhdistys
Lielahden sos.dem. naisyhdistys
Keravan ty naisosasto
Lielahden sos.dem. toveriseuran
Kerimäen ruokojärven ty naisjaosto
naisjaosto
Kerttulin sos.dem. yhdistyksen
Lievestuoreen ty naisjaosto
naisjaosto
Linnavuoren ty naisjaosto
Keski-espoon sos.dem. yhdistyksen
Lohjan sos.dem. naisyhdistys
naisjaosto
Loimaan sos.dem. yhdistyksen naisja
Keuruun sos.dem. naisyhdistys
osto
Kiikan ty naisjaosto
Loviisan sos.dem. naisyhdistys
Kiukaisten ty naisjaosto
Luttilan ty naisjaosto
Kokkolan sos.dem. naisyhdistys
Länsi-kotkan ty naisjaosto
Kolhon ty kehityksen naisjaosto
Länsi-raision sos.dem. yhdistyksen
Kolkontaipaleen ty naisjaosto
naisjaosto
Konginkankaan sos.dem. naiset
Länsi-vanajan ty naisjaosto
Korian ty naisjaosto
Löydön sos.dem. naisyhdistys
Korpilahden ty naisjaosto
Löytänän sos.dem. naisyhdistys
Korson sos.dem. naisyhdistys
Malmin sos.dem. naisyhdistys
Korson sos.dem. ty naisjaosto
Marinkaisten sos.dem. naiset
Korvenkylän ty naisjaosto
Martin sos.dem. yhdistyksen naisjaos
Koskelan sos.dem. naiset
to
Koskenmäen ty naisjaosto
Martiniemen sos.dem. ty naisjaosto
Kotkan sos.dem. naisyhdistys
Messukylän sos.dem. naisyhdistys
Kouvolan sos.dem. naisyhdistys
Metsolan sos.dem. naisjaosto
Kruununhaan sos.dem. yhdistyksen
Metsäperän sos.dem. naisjaosto
naisjaosto
Metsäpirtin ty naisjaosto
Kuhmon sos.dem. naisjaosto
Mikkelin sos.dem. naisyhdistys
Kukkumäen sos.dem. ty naisjaosto
Mikkelin urheiluväen
Kuljun sos.dem. naisjaosto
sos.dem. yhd. naisjaosto
Kulloon sos.dem. kerhon naisjaosto
Munsaaren ty naisosasto
Kulosaaren sos.dem. naiset
Muuramen sos.dem. naisjaosto
Kumivaaran sos.dem. naisjaosto
Muurlan sos.dem. ty naisjaosto
Kuomionkosken sos.dem. naisyhdis Myllykosken sos.dem. naisyhdistys
tys
Mynämäen sos.dem. ty naisjaosto
Kuopion sos.dem. naisyhdistys
Mäntyharjun sos.dem. yhdistyksen
Kuopion ty naisjaosto
naisjaosto
Kurikan sos.dem. naisyhdistys
Mäntän ty naisjaosto
Neuvottoman sos.dem. ty naisjaosto

Niinisalon sos.dem. ty naisjaosto
Nokian ty naisjaosto
Nummelan ty naisjaosto
Nummenmäen sos.dem. yhdistyksen
naisjaosto
Nurmeksen sos.dem. naisyhdistys
Ojakkalan ty naisjaosto
Otalammen ty naisjaosto
Otsolan sos.dem. naisjaosto
Oulun seudun kotien puolesta
Oulun sos.dem. työläsnaisyhdistys
Oulun ty naisosasto
Oulun vaaran sos.dem. naisyhdistys
Oulunkylän sos.dem. naiset
Outokummun ty naisjaosto
Pakila- pirkkolan sos.dem. tynaiset
Paloheinän sos.dem. ty naisjaosto
Palosaaren ty naisjaosto
Palviaisten sos.dem. naisyhdistys
Pankakosken sos.dem. ty naisjaosto
Pansion sos.dem. yhdistyksen naisja
osto
Paraisten ty naisosasto
Parikkalan ty naisjaosto
Parkkarilan ty naisjaosto
Pateniemen ty naisosasto
Petsamon sos.dem. naisyhdistys
Pieksämäen ty naisjaosto
Pietarsaaren sos.dem. ty naisjaosto
Pispalan sos.dem. naisjaosto
Pitkäjärven sos.dem. naisyhdistys
Pitäjänmäen ty naisjaosto
Popinniemen sos.dem. naisyhdistys
Porin sos.dem. naisyhdistys
Porin ty naisosasto
Porvoon ty naisjaosto
Pukinmäen sos.dem. naiset
Puistolan sos.dem. ty naisjaosto
Puistolan sos.dem. naiset
Pyhtään sos.dem. naisyhdistys
Raittiusväen sos.dem. naisjaosto
Rantaperkiön ty naisjaosto
Rantasalmen ty naisjaosto
Ranuan sos.dem. naisyhdistys
Rauman sos.dem. naisyhdistys
Rauman ty naisjaosto
Raunistulan sos.dem. ty naisjaosto
Riihimäen läntinen sos.dem.
yhdistyksen naisjaosto
Riihimäen sos.dem. naisyhdistys
Riihimäen ty naisjaosto
Ristinpohjan ty naisjaosto
Roihuvuoren sos.dem. yhdistyksen
naisjaosto
Rovaniemen sos.dem. ty naisjaosto
Ruoholahden sos.dem. yhdistyksen
naisjaosto
Ruoveden kirkonkylän sos.dem. ty
naisjaosto
Ryttyiän ty naisjaosto
Saaren sos.dem. naisyhdistys
Salmelan sos.dem. naisjaosto
Salon sos.dem. ty naisjaosto

Savonlinnan sos.dem. naisyhdistys
Seinäjoen sos.dem. yhdistys
Seinäjoen ty naisosasto
Siikajoen ty naisjaosto
Siilinjärven ty naisosasto
Simpeleen sos.dem. naisyhdistys
Siuntion sos.dem. naisyhdistys
Someron kirkonkylän ty naisosasto
Sorsakosken sos.dem. naisjaosto
Sortavalan ty naisosasto
Sos.dem. virkanaisten klubi
Strömbergin työntekijöiden
sos.dem. yhd. naisjaosto
Sukevan sos.dem.
naisyhdistys/naisjaosto
Suojärven välikylän sos.dem.
naisyhdistys
Suomenkylän ty naisjaosto
Suoraman ty naisjaosto
Sysmän ty naisjaosto
Säynätsalon ty naisjaosto
Söörnäisten sos.dem. seuran naisja
osto
Söörnäisten ty naisosasto
Tahmelan ty naisjaosto
Tainionkosken sos.dem. naisyhdistys
Talikkalan ty naisosasto
Tampereen jalkinetyöläisten
sos.dem. yhd. naisjaosto
Tampereen kutomatyöväen
sos.dem. yhd. naisjaosto
Tampereen lentokonetehtaan
sos.dem. yhd. naisjaosto
Tampereen sos.dem. klubin
naisjaosto
Tampereen sos.dem. naiset
Tampereen sos.dem. naisyhdistys
Tampereen sos.dem. toveriseuran
naisjaosto
Tapanilan ty naisjaosto
Tapiolan sos.dem naisyhdistys
Tapiolan sos.dem. kerhon naisjaosto
Tarvasjoen sos.dem. naisjaosto
Teiskon velaatan ty naisosasto
Tienhaaran sos.dem. naisosasto
Tikan sos.dem. naiset
Tikkakosken ty naisjaosto
Tikkurilan ty naisjaosto
Tiutisen sos.dem. naisyhdistys
Toejoen sos.dem. naisyhdistys
Toholammian alapään ty naisjaosto
Toijalan ty naisjaosto
Tottijärven ty naisjaosto
Turengin ty naisjaosto
Turun kunnantyöntekijöiden
sos.dem. yhdistyksen naisjaosto
Turun kutoma-alan
sos.dem. yhdistyksen naisjaosto
Turun sosialistinen naisosasto
Turun sos.dem. kunnallisjärjestön
naisjaosto
Turun sos.dem. naiset
Turun sos.dem. naisyhdistys

Turun urheiluväen sosialistiseuran
naisjaosto
Töölön ty naisosasto
Uskelan ty naisjaosto
Uudenkaupungin sos.dem. naiset
Uudenkylän ty naisjaosto
Uuraan ty naisjaosto
Uusikoiviston sos.dem. naisyhdistys
Vaasan sos.dem. naisosasto
Vaasan ty naisosasto
Valkeakosken sos.dem. naisyhdistys
Valkon ty naisjaosto
Vallilan seudun sos.dem. naiset
Vallilan sos.dem. naisyhdistys
Vallilan ty naisjaosto
Valtimon sos.dem. ty naisjaosto
Valtionviran ja toim.halt h:gin
sos.dem.yhd. naisjaosto
Vampulan sos.dem. ty naisjaosto
Vanhankoiviston ty naisjaosto
Vanhankylän sos.dem. ty naisjaosto
Vantaan sos.dem. naisjaosto
Varkauden sos.dem. naisyhdistys
Varkauden ty naisjaosto
Vartsalan ty naisosasto
Veitsiluodon sos.dem. ty naisjaosto
Viialan sos.dem. naisyhdistys
Viialan ty naisjaosto
Viipurin sos.dem. naisyhdistys
Viitasaaren ty naisjaosto
Virkkalan ty naisjaosto
Virojoen sos.dem. naisyhdistys
Virtain ty naisjaosto
Voikkaan sos.dem. naisyhdistys
Vuoksenniskan sos.dem. naisyhdistys
Vähä-heikkilän ja puistomäen
sos.dem .yhd. naisjaosto
Värtsilän ty naisjaosto
Ylistaron ty naisjaosto
Ylivieskan sos.dem. ty naisjaosto
Yläneen ty naisjaosto
Ylöjärven pohjoisen sos.dem. yhdis
tyksen naisjaosto
Ypäjän kirkonkylän sos.dem.
naisjaosto
Ähtärin sos.dem. ty naisjaosto
Ähtärin ty naisjaosto
Äystön ty louhen naisjaosto
Äänekosken ty naisjaosto
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Liite 2:
TYÖVÄENPERINTEEN VIDEOIDUT
ELOKUVAT:
Videonauhat ovat kopioitu Työväen
perinteen keruukampanjan tuottamis
ta elokuvista. Nauhat on katsottavissa
Työväen Arkiston tiloissa.
Nauhoja voi myös vuokrata kotikäyt
töön.

SUOMEN SOSIALI
DEMOKRAATTINEN PUOLUE:
1. Taistelun vuosilta. SDP 50 vuotta.
4809/22.12.1953.
17 min.
Kansan Elokuva,
vhs.
2. Tähän suomalaiseen käteen
(SDP 60 vuotta).
vhs.
3. Turvattu tie. 5862/22.9.1955.
13 min.
Kansan Elokuva,
vhs.
4. Valveutuminen. 1080/13.12.1938.
40 min.
Filmistudio/SDP.
vhs.
5. Elämä ihmiselle.
1135/1.3.1939.
9 min.
Filmistudio/SDP.
U-matic.
6 . Pohjois-Hämeen sos.-dem.
maakuntajuhlat 1935-1937.
Kaarlo Harvala.
vhs ja U-matic.
7. Helsinki punaiseksi eli
Työläiselämää Helsingissä.
421/14.3.1935.
23 min.
H:gin Sos.-dem.kunnallisjärjestö.
vhs ja U-matic.
8 . Enson työväen maakuntajuhlat
v.1939.
vhs ja U-matic.
9. Sos.-dem.Puolueen ylimääräinen
puoluekokous v.1957 Helsingissä
mm.Emil Skog, Väinö Tanner, Väinö
Leskinen,Olavi Lindblom ja
K-A Fagerholm.
Tämä n.20 sekunnin kooste on
Ajan Kuvastin 27:ssä.
vhs.
10. Tannerin tie.
22239/31.1.1975. 1338m.
Pituus 46min 15 sek.
Veikko Laihanen Oy.
vhs.

SOSIALIDEMOKRAATTINEN
TYÖLÄISNAISLIITTO:
1. Sos.-dem.naisliiton kesäpäivät
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1930-luvulla.
U-matic.
2. Pohjoismaiset sos.-dem. naisten
päivät v. 1938.
U-matic.
3. Sos.-dem.naisten liittojuhlat
Tampereella 13.-14.06.1953.
vhs.
4. Sos.-dem.Työläisnaisliiton21.
liittokokous Helsingissä HTY:llä,
kuvissa mm.Tyyne Leivo-Larsson,
Olga Tainio, veteraanien kukitus,
esitellään Helsingin Ensi Kotia ja
Käpyrinteen vanhainkotia Helsingin
sosiaalisina laitoksina.
Tämä runsaan minuutin pituinen
kooste on Ajan Kuvastin 9:ssä.
vhs.
5. Tulevaisuus-lehden 50-v.juhla,
Tyyne Leivo-Larsson juhlaesitelmöi,
H:gin Kauppakorkeakoululla
juhlanäyttely "Nainen tänään" kat
somossa suojelija Sylvi Kekkonen.
Tämä runsaan minuutin mittainen
kooste on Ajan Kuvastin 20:ssä.
vhs.

SOSIALIDEMOKRAATTINEN
NUORISOLIITTO:
1. Sos.-dem.Työläisnuorisoliiton
liittojuhlat v.1927 Hämeenlinnassa.
14316/19.7.1927.
10 min.
SuFi. U-matic.
2 . Pohjoismainen Sos.-dem.
nuorisokokous v. 1945.
vhs.
3. Työn Nuorten liittojuhlat
Porissa 24.6.1945.
2063/21.6.1945
8 min.
Finland ia-Kuva/
Sos.-dem.Työläisnuorisoliitto.
vhs.
4. Nyt on helluntai. Sos.-dem.
nuorisoliiton liittojuhlat
v.1946.
2226/11.07.1946.
7 min.
Kansan Elokuva,
vhs.
5. SSN:n järjestämä kansainvälinen
nuorisoleiri heinäkuussa v. 1956
Tampereella.
Tämä lähes minuutin pituinen
kooste on Ajan Kuvastin 12:ssa.
vhs.

NUORET KOTKAT:
1 . 1 sommarens soliga dagar.
26627/loka-marraskuu 1946.
16 min.
Filmo.

vhs.
2. Heitän reppuni selkään.
Hagström v.1953
12 min.
vhs.

SKDL/SKP:
1.30 vuotta Suomen kansan puolesta.
2748/9.12.1948.
Kuvatyö.
vhs.
2. Tiet auki lipuillemme.
3020/27.9.1949.
Kuvatyö.
vhs.
3. SKP:n 40-vuotisjuhlat l-ll.
v.1958.
Yht.34 min.
vhs.
4. Työtä Suomen hyväksi.
27 min.
vhs.

SUOMEN DEMOKRAATTINEN
NUORISOLIITTO:
1. SDNLrn kesäkisat v. 1956.
25 min.
vhs.
2. SDNLn talvipäivät v.1956.
5 min.
vhs.

VAALIT:
1. Presidentinvaali 1946.
2180/14.3.1946.
12 min.
Kansan Elokuva,
vhs.
2 . SKDL nousuun.1950-1.
vhs.
3. Yhteisvoimin maatamme
rakentamaan.
SKDL v. 1955.
5970/14.11.1955.
vhs.
4. Parempia päiviä kohti. SKDL v. 1959.
9320/22.12.1959.
vhs.
5. Tästä tulevaisuuteen l-ll.
25 min.
Honka-filmi.
vhs.
6 . K-A Fagerholmin vaalimainoksia
pystytetään Hikiin Pitkälle sillalle
tammikuussa 1956, myös Eino Kilven
kuva vilahtaa.
Tämä runsaan 30 sekunnin kooste on
Ajan Kuvastin 3:ssa.
vhs.
7. Osuuskauppavaalit 25.11.1962.
Tämä n. 1 min 30 sek pituinen
kooste on KK: n katsaus 1:ssä.
vhs.

VAPPU:
1. Vappumielenosoituksia Tampe
reella ja Helsingissä 1930-lLivun
alussa.
vhs ja U-matic.
2 . Sos.-dem. vappujuhlaa v.1934.
6 min.
vhs.
3. Vappu v.1945.
9 min.
vhs.

OSUUSTOIMINTALIIKE:
1 . Tulitikku. Esittelee OTK:n
tulitikkutehtaan Tampereella.
14708/14.1.1928.
2 0 min.
U-matic.
2 . Herra Elanto.
16575/23.10.1930.
70 min.
SuFi.
U-matic.
3. KK:n mainosjuna Viipuriin.
U-matic.
4. Osuusliike ja -toimintakuvia
1930-luvulta.
U-matic.
5. Hyvinkään osuuskauppajuhlat
1930-luvulla.
U-matic.
6 . Yrjö Kallinen:
Lappi-kuvauksia 1930-luvulta.
U-matic.
7. Yrjö Kallinen:
Rochdale-kuvauksia.
U-matic.
8 . Näin me rakennamme
(OTK:n eri toimintamuotojen
esittelyä 1930-luvulta).
U-matic.
9. Tärkeä kirja.1950-1.
9 min.
vhs.
1 0 . KK:n katsaus 1 . v. 1962.
14 min.
vhs.
11. KK:n katsaus 2 . v. 1963.
18 min.
vhs.
1 2 . KK:n katsaus 3. v.1964.
17 min.
vhs.
13. KK: n katsaus 4. v.1965.
14 min.
vhs.
14. KK:n Naiset Mukaan kampanjaa
Högforsin Osuusliike Tuen alueella,
mm. leipomiskurssin ja ompelukurssin

esittelyä,juhlaakin mm. Elli Nurminen
näkyy.
V.1956 kuvattu n.2 min. kooste on

Ajan Kuvastin 2:ssa.
vhs.
15. KK:n kurssi H:gin PSP:ssa.
Psp:n esittelee apulaisjohtaja Tilli.
Tämä n.40 s. mittainen kooste on
Ajan Kuvastin 20:ssa.
vhs.
16. Marjaniemen osuuskauppakoulun
esittelyä.
Tämä n.25 s. mittainen kooste on
Ajan Kuvastin 20:ssa.
vhs.
17. KK:n 40. edustajakokus
toukokuussa v.1956 Helsingissä.
Kuvissa mm. Tanner jakaa
veteraaneille ansiomerkkejä, lopuksi
sateenkaarikulkue.
Tämä minuutin kooste on
Ajan Kuvastin 10:ssä.
vhs.
TYÖVÄEN URHEILULIITTO:
1. TUL:n liittojuhla Helsingissä
16.-19.6.1927.
14559/5.11.1927.
Säilynyt n. 10 min.
U-matic.
2 . TUL:n piirijuhlat Tampereella
1920-luvulla.
Säilynyt n.4 min.
U-matic.
3. TUL:n II liittojuhla v.1934.
339/24.9.1934.
2 0 min.
U-matic.
4. Wienin työläisolympialaiset v.1931.
17042/5.11.1931.25 min.
Allianz-Film A.B. Itävalta.
U-matic ja vhs.
5. Työväen III talviolympialaiset
Johannisbadissa.
21492/4.4.1938.
Schlosser.
n .2 0 min.
U-matic ja vhs.
6 . TUL-Neuvostoliitto yleisurheiluliittoottelu Helsingissä.
641/14.8.1936.
12 min.
vhs ja U-matic.
7. Korkealle kansan kunto.
TUL:n III liittojuhlat v. 1946 Helsingissä.
2234/6.8.1946.
9 min.
Kansan Elokuva,
vhs.
8 . Rytmiä ja kauneutta.
2319/29.10.1946.
10 min.
Kansan Elokuva,
vhs.
9. Käsi kädessä eteenpäin.
TUL:n V liittojuhla.

9040/6.10.1959.
Allotria-Filmi.
18 min.
vhs.
1 0 . Kuntourheilumme ahjoja.
(Vierumäen ja Pajulahden esittely).
8 min.
Laihanen.
vhs.
11. TUL:n juhlavideo 1980-luvulta.
vhs.
1 2 . Työväen Urheiluliitto kisaa
v.1931-1937.
Videokooste
n.2 2 min.
Työväenperinne.
U-matic ja vhs.
13. TUL: n aloite "maamme urhei
luelämän yhdistämiseksi"
-käsittelyä, mm.äänestys.
Tämä n.45 s. pituinen kooste on
Ajan Kuvastin 2:ssa.
vhs.
14. TUL:n naisten 9.
joukkue-mestaruuskilpailut
Jyväskylässä. Kuvissa Kotkan
Kisailijat, Tampereen Kisa-Toverit,
Jyväskylän Työväen Naisvoimistelijat
ja Helsingin Jyry.
Tämä n.2 min 40 s.pituinen kooste on
Ajan Kuvastin 9:ssä.
vhs.
15. TUL:n nuorten henkiset kisat
Hämeenlinnassa v.1956.
Esiintyy mm.yksintanssin voittaja Kirs
ti Hopia sekä Turun Toverit.
Tämä noin minuutin kooste on
Ajan Kuvastin 14:ssä.
vhs.
16. TUL:n painimestaruuskilpailut
v.1956 Pihlavalla.
Painivat mm.Veikko Peltonen, Petteri
Nordlund, Taisto Kangasniemi,Vilho
Laulainen.
Tämä n. 1 min 10 sek kooste on
Ajan Kuvastin 8 :ssa.
vhs.
17. TUL:n painonnostomestaruuskilpailut v.1956 Riihimäellä.
Nostavat mm.Anttila(PoPy), Jalo(TuWe), Taito Stält(RiPy).
Tämä n. 1 min 10 s. kooste on
Ajan Kuvastin 8 :ssa
vhs.
18. TUL:n vuoden 1955
yleisurheilumestaruuskilpailut.
Lajeista esitellään mm. 400m aidat,
seiväs Valto Olenius ja Kataja,
kiekko Lindroos, pituus Lampinen ja
Valkama, 1 0 0 m Voitto Hellsten
ja 2 0 0 m Voitto Hellsten.
Tämä n. 1 min 40 s. kooste on
Ajan Kuvastin 1:ssä.
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vhs.
19. TUL:n urheilijat lähtevät v.1955
kilpailumatkalle Itävaltaan.
Tämä n.20 s. kooste on
Ajan Kuvastin 1:ssä.
vhs.
20. Työväen Shakkiliiton kilpailut.
Unto Laakso ja Kosti Marttinen
pelaavat pikapelin.
Tämä n. 35 sekunnin kooste on
Ajan Kuvastin 21 :ssä.
vhs.
2 1 . TUL:n päivän pääjuhla Kansallis
teatterissa. Esiintyvät mm. Helvi
Raatikainen, Ikinuoret, H:gin Jyryn
tytöt, Kaarina Valtonen puomilla,
mestarivoimistelijat Suoniemi, Ero
nen, Kestola, Olkkonen, Pekka Martin
puhuu.
Tämä 2 minuutin mittainen kooste on
Ajan Kuvastin 23:ssa.
vhs.
22. TUL 50.
Tark.no.20590/24.7.1969. 290m.
Valm.Veikko Laihanen, selostus Paa
vo Noponen. Lyhyt historiikki TULsta
ja vuoden 1969 liittojuhlan kuvausta,
vhs.
23. TUL:n naisten I liittopäivät
9.-10.6.1956 Tampereella.
Osanottajina 6 .0 0 0 naista ja tyttöä.
Kuvissa mm. juhlakulkue, pääjuhla,
pikkutytöt, Ikinuoret, itävaltalaisia
ja tsekkoslovakialaisia.
AMMATTIYHDISTYSLIIKE:
1. Vastusten kautta voittoon.v.1935.
Käsittelee puutyöväenliittoa
ja yleensäkin ay-liikettä.
390/10.1.1935.
n.25 min.
Yrjö Kallinen,
vhs ja U-matic.
2 . Puu puhuu, 80 vuotta puutyöläisten
järjestötoimintaa.
vhs.
3. Liiketyöntekijäin lii liittojuhla
Helsingissä 8.-9.6.1946.
Kansan Elokuva.
vhs.
4. SAK: n V edustajakokous.
2453/16.9.1947.
Kansan Elokuva,
vhs.
5. Rajasuutarista tehdassaliin.
2455/16.9.1947.
Kansan Elokuva,
vhs.
6 . Yhteisö isäntänä.
Kunnallisia työntekijöitä käsittelevä.
2720/9.11.1948.
Kansan Elokuva,
vhs.
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7. Palkannauttijain parlamentti,
välähdyksiä SAK: n Vl:sta
ed ustajakokouksesta.
3752/23.10.1951.
Kansan Elokuva,
vhs.
8 . Rakenna kanssamme.
2380/27.2.1947. 9 min.
Kansan Elokuva.
vhs.
9. Rakentajat.
Rakennustyöväen liittoa käsittelevä.
2454/16.9.1947.
vhs.
10. Nuori SAK.
Heickell. 1980-1.
n .1 0 min.
vhs.
11. Yleislakko v.1956 Haminassa.
3 min.
vhs.
1 2 . Minustako valajaksi.
2472/2.10.1947.
8 min.
Kansan Elokuva,
vhs.
13. Puutyöväen arjesta juhlaan.
5149/19.8.1954.
12 min.
Kansan Elokuva,
vhs.
14. Yhteisvoimin. SAK:ta käsittelevä.
2447/2.9.1947.
8 min.
Kansan Elokuva,
vhs.
15. SAJ:n perustamisen 50-v.juhlat
Tampereella. Esiintyvät mm.
Eero Antikainen ja Vihtori Rantanen,
Tampereen Työväentalo.
Tämä 2 min. 30 s. kestävä kooste on
Ajan Kuvastin 27:ssä.
vhs.
16. SAK:n VII edustajakokous
Tampereella v.1956.
Tämä lähes minuutin kooste on
Ajan Kuvastin 12:ssa.
vhs.
17. Paperityöntekijäin Liiton 50 v.
-juhlat Tampereella v.1956.
Tämä n.50 sekunnin kooste on
Ajan Kuvastin 12:ssa.
vhs.
18. Yleislakkoa v.1956 Helsingissä.
Sisältöselvitys ks. Ajan Kuvastin 7,
jossa n. 5 minuutin kooste lakosta,
vhs.
TYÖVÄEN SIVISTYSTOIMINTA:
1. Päin tiedon vuoria.
Työväen Akatemiaa käsittelevä
elokuva.
2334/28.11.1946.

Kansan Elokuva,
vhs.
2. Avarampia näköaloja l-ll.
TSL: n toimintaa esittelevä elokuva.
5670/31.5.1955.
15 min.
Kansan Elokuva,
vhs.
3. Toveri päivät Työväen Akatemiassa
v.1953.
Alkukuvat hyvin huonokuntoisia!
4523/2.6.1953.
7 min.
Kansan Elokuva,
vhs.
4. Kansan Sivistysrahaston
perustamistilaisuus.
Tämä 30 s. pituinen kooste on
Ajan Kuvastin 2:ssa.
Kuvissa mm. Yrjö Kallinen,
R.H.Oittinen ja Jalmari Laakso.
5. Työväen Akatemian toveripäiviä v.1957 esitellään n. 20 s.
Ajan Kuvastin 27:ssä.
vhs.
6 . Kansan Sivistysrahaston hallituksen
kokous v.1957. Kokouksessa läsnä
mm.
Jalmari Laakso, R.H.Oittinen ja
Väinö Tanner.
Tämä n. 25 s.kooste on
Ajan Kuvastin 25:ssä.
vhs.
MUUT:
1. Suomen Työväen Musiikkiliiton VI
laulu- ja soittojuhlat
v. 1938 Tampereella.
1094/11.1.1939.
n.25 min.
E.K. Louhikko.
U-matic.
2 . Ensi koti v.1948.
2744/7.12.1948.
Kansan Elokuva,
vhs.
3. Rikostutkimuskeskus.
2368/4.2.1947.
8 min.
Kansan Elokuva,
vhs.
4. Raikkaita tuulia.
2253/22.8.1946.
8 min.
Kansan Elokuva,
vhs.
5. Suomi maksaa.
Kertoos otakorvauksien maksusta
3493/13.2.1951.
6 8 min.
Kansan Elokuva,
vhs.
6 . Lappi nousee.

Kertoo Lapin jälleenrakentamisesta.
2367/4.2.1947.
7 min.
Kansan Elokuva.
U-matic ja vhs.
7. Meret vapaiksi.
Suomenlahden toisen maailmanso
dan jälkeisten miinojen raivausta.
2300/3.10.1946.
8 min.
vhs.
8 . Festivaalit 1962.
Maailman nuorison festivaalit
Helsingissä v.1962.
Erik Blomberg.
15677/18.9.1963.
n.35 min.
vhs.
9. Luvattu maa.
3679/6.9.1951.
Kertoo sodanjälkeisestä siirtoväen
asuttamisesta.
Englanninkielinen kopio!
Pituus n.35 min. Kansan Elokuva.
vhs.
10. Helsingin Työväenteatteri
harjoittelee operettia
"Viktorian husaari" v.1956.
Tämä n.1 min 2 0 sek kooste on
Ajan Kuvastin 3:ssa.
vhs.
11. Jyväskylän Työväenyhdistyksen
uutta teatterirakennusta ja ravin
tolaa esitellään.
Tämä n. 50 sekunnin kooste on
Ajan Kuvastin 8 :ssa.
12. Yhteismainoksen asiakkailleen
järjestämä kurssi, mm.
Janne Hakulinen.
Tämä n. 15 sekunnin kooste on
Ajan Kuvastin 25:ssä.
vhs.
AJAN KUVASTIMET (Uutiskatsauk
sia):
1. Aikamme kasvot 1 (=A jan Kuvastin
1 ).
5963/8.11.1955.
315m
Allotria-Filmi.
vhs.
2. Ajan kuvastin n:o 2.
6045/22.12.1955.
355m.
Allotria-Filmi.
vhs ja U-matic.
3. Ajan kuvastin nro 3.
6106/26.1.1956.
330m.
Allotria-Filmi.
vhs ja U-matic.
4. Ajan Kuvastin nro 4.
6114/31.1.1956.

240m.
Allotria-Filmi.
vhs.
5. Ajan Kuvastin nro 5.
6159/16.2.1956.
265m.
Allotria-Filmi.
vhs.
6 . Ajan Kuvastin nro 6 .
6192/8.3.1956.
250m.
Allotria-Filmi.
vhs.
7. Ajan Kuvastin nro 7.
6216/22.3.1956.
290m.
Allotria-Filmi.
vhs.
8 . Ajan kuvastin nro 8 .
6326/17.5.1956.
260m.
Allotria-Filmi.
vhs.
9. Ajan kuvastin nro 9.
6337/22.5.1956.
265m.
Allotria-Filmi.
vhs.
10. Ajan Kuvastin nro 10.
6500/14.9.1956.
2 2 0 m.
Allotria-Filmi.
vhs.
11. Ajan Kuvastin nro 11.
6501/14.9.1956.
215m.
Allotria-Filmi.
vhs.
12. Ajan Kuvastin nro 12.
6608/8.11.1956.
205m.
Allotria-Filmi.
vhs.
13. Ajan Kuvastin nro 13.
6574/19.10.1956.
205m.
Allotria-Filmi.
vhs.
14. Ajan kuvastin nro 14.
6641/23.11.1956.
225m.
Allotria-Filmi.
vhs.
15. Ajan Kuvastin nro 15.
6725/21.12.1956.
2 2 0 m.
Allotria-Filmi.
vhs.
16. Ajan kuvastin nro 16.
6709/18.12.1956.
245m.
Allotria-Filmi. vhs.
17. Ajan Kuvastin nro 17.

6716/20.12.1956.
210m.
Allotria-Filmi. vhs.
18. Ajan Kuvastin n:o 18.
6704/18.12.1956.
215m.
Allotria-Filmi. vhs.
19. Ajan kuvastin n:o 20.
6759/22.1.1957.
205m.
Allotria-Filmi.
vhs.
20. Ajan Kuvastin n:o 2 1 .
6760/22.1.1957.
21 Om.

Allotria-Filmi.
vhs.
2 1 . Ajan Kuvastin n:o 23.
6969/9.4.1957.
215m.
Allotria-Filmi.
vhs.
22. Ajan Kuvastin n:o 24.
Allotria-Filmi.
vhs.
23. Ajan Kuvastin n:o 25.
7083/10.5.1957.
194m.
Allotria-Filmi.
vhs.
24. Ajan kuvastin n:o 26.
6861/1.3.1957.
2 0 0 m.
Allotria-Filmi.
vhs.
25. Ajan kuvastin n:o 27.
7105/21.5.1957.2
17m.
Allotria-Filmi.
vhs.
26. Ajan kuvastin n:o 6 .
työkopio.
6192/8.3.1956.
n.200-300m.
Allotria-Filmi.
huonokuntoinen, kuva hyppii, mykkä,
vhs.
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KIRJOITTAJAT,

RANTALA MARJA, s.1963, VM,
Työväen Arkiston tutkija. Artik
keli perustuu kirjoittajan pro
gradu -tutkielmaan Luokka- vai
yleispuolue, Suomen Sosialide
mokraattisen Puolueen järjestö
jä aatteellispoliittisia ongelmia
vuosina 1948-1952 (Helsingin
yliopisto 1987).

PAASKOSKI JYRKI, s.1964,
fil.yo., kirjoittanut Vaatetustyöväen Helsingin osaston no 184
satavuotishistorian (Tampere
1989).

BEYER-THOMA HERMANN,
s. 1952, FT, Munchen, laatinut
väitöskirjan Suomen kansande
mokraattien ja sosialidem o
kraattien suhteista 1944-1948.
Artikkeli on yhteenvetokappale
piakkoin ilmestyvästä väitöskir
jan suomennoksesta Vasem
m is to ja va a ra n v u o d e t
(Kirjayhtymä). Tekeillä saksan
kielinen dokum enttijulkaisu
Suomen historiasta v.19451948.

RANTAPUSKA ELINA, s. 1956,
FK, etnologi, kansatieteen ja
kulttuuriaineiden opettaja Lah
den muotoiluinstituutissa. Toi
minut vv. 1986-1989 Työväen
Arkiston tutkijana. Artikkeli pe
rustuu pro gradu -tutkielmaan
Olohuoneiden sisustus Helsin
gin Museokadun ja Vaasanka
d un ko d e issa 1 97 0-luvun
alkupuolella (Helsingin yliopisto
1989).

BERGHOLM TAPIO, s. 1958, FL,
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton AKT ry:n koulutussihtee
ri, tutkinut kuljetusalan historiaa
ja julkaissut mm. teoksen Ko
vaa peliä kuljetusalalla - Kulje
tu sa la n a m m a tti y h d is ty s toimintavuoteen 1924 (Helsinki
1988).

PUTENSEN DÖRTE, s.1949,
FT, Greifswaldin yliopiston do
sentti, julkaissut väitöskirjan ja
useita artikkeleita Suomen työ
väenliikkeen historiasta. Tekeil
lä laaja tutkimus Suomen ja
Saksan työväenliikkeen suhteis
ta ennen vuotta 1914.

SUORANTA ANU, s.1966, valt.
yo, kesätöissä Työväen Arkis
tossa.

KAUPPI MATTI, s.1961, fil.yo, ajoittainen arkistoavustaja Työväen Arkistossa. Artikkeli liittyy kir
joittajan laajempaan tutkimukseen kansalais
sodan Dunaorpoien huollosta ia kasvatuksesta.
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