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ENTÄS NYT-TYÖVÄENPERINNE?

vJtsikkokysymys on aiheellinen. Työväen ja työväenliikkeen historian vaalimisessa on 
tultu vaiheeseen, jossa joudutaan kysymään, miten nyt mennään eteenpäin. Niin taak
sepäin suuntautuneeksi kuin perinnepolitiikkaa ja toimintaa voidaankin kutsua, sen 
harjoittajani katseet ovat kohdistuneet ennen kaikkea tulevaisuuteen.
Entäs nyt-kysymyksen nostattaa äskettäisten eduskuntavaalien työväenliikkeelle tap
piollinen tulos liittyneenä maan yleiseen taloudelliseen tilanteeseen.
Määrätietoiseksi yhteiskuntapolitiikan osaksi vasta myöhään muotoutunut työväenpe
rinteen vaaliminen koki 1980-luvun aikana erittäin merkittävän menestyksen. Tavoit
teeksi määritellyt asiat on osin saavutettu, osin ne ovat odottamassa toteutumistaan. 
Työväenliikkeen jo kauan toimineiden arkistojen rinnalle on perustettu Työväenliik
keen kirjasto, joka on vireässä ja suurella mielihyvällä vastaanotetussa toiminnassa. 
Työväen keskusmuseon suunnittelu on niin pitkällä, että museonkin avaaminen selväs
ti häämöittää.
Mutta, m utta: tämä kaikki on voitu saavuttaa sen ansiosta, että tarvittava rahoitus on 
saatu järjestetyksi valtion budjettiin otetuin määrärahoin ja eduskunnassa niihin vuo
sittain tehdyin lisäyksin. Työväenperinne ry:n vastuulla toimivan kirjaston toiminta ja 
lukuisat muut työväenperinteen kannalta tärkeät osaprojektit on voitu taata nimen
omaan ns. eduskunnan joululahjarahojen avulla. Sosialidemokraattinen eduskuntaryh
mä on osoittanut suurta ymmärtämystä työväenperinteen tärkeitä hankkeita kohtaan.
Nyt voi olettaa tämän vaiheen olevan ohi. Arvostellut joululahjarahat, joilla on saatu 
tavattoman paljon muuta hyvää aikaan, poistunevat ilman muuta tai eivät todennäköi
sesti enää kohdistuisi entisiin kohteisiinsa. Valtiontalouden tilasta annettu kuva ei elä
tä optimismia, että normaalit määrärahat voisivat kasvaa korvaamaan tämän poistu
van tuen.
Siksi on kysyttävä, miten tämän jälkeen eletään ja toimitaan. Onko välttämätön rahoi
tus turvattavissa työväenliikkeen järjestöjen ja laitosten omarahoituksella aikana, jol
loin senkin uudelleen hahm ottam inen on tapahtumassa? Onko myönteisesti alkanutta 
toimintaa ruvettava supistamaan, onko laitettava lappuja luukulle, onko pientäkin työ
voimaa supistettava?
Työväenperinne ry:n piirissä ei eletä maailmanlopun tunnelmissa eikä ole heittäydytty 
pessimisteiksi. Se kuitenkin on todettava, että nyt työväenliikkeen kulttuuritahto ja - 
tajunta joutuu jälleen kokeeseen. Toivottavasti työväenperinteen tehtäviä ei luokitella 
vähemmän tärkeitten ja sivuun sysättävien joukkoon.
Vielä yksi toteamus: kaikki takavuosien menestys on perustunut yhteisesti asetettujen 
tavoitteiden tavoitteluun yhteisin ja yksimielisin ponnistuksin. Nyt olisi mahdolliset 
vaikeudet otettava vastaan samalla yksimielisyydellä ja yhteistoiminnalla.

Olavi Hurri
Työväenperinne ry:n 
puheenjohtaja
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TARVITAANKO 
ERIKOISBIBLIOGRAFIOITA?

Suomen kansallisbibliografia Suomen 
kirjallisuus sisältää tiedot kaikista Suo
messa painetuista kirjoista. Koska se on 
järjestetty sekä aakkosellisesti että sys
temaattisesti, pitäisi siitä löytyä helposti 
kaikki se, mitä Suomessa on julkaistu 
myös jostain erityisaiheesta. Tämän bib
liografian laajan kattavuuden vuoksi voi
si olettaa, ettei erikoisbibliografioita 
enää tarvita.
Ennen kuin Suomen kirjallisuutta ja sen 
edeltäjiä alettiin toimittaa, oli suomalai
sesta kirjallisuudesta vaikea saada tieto
ja, koska kattavia bibliografioita ei ollut 
ja myös kirjastojen kokoelmat Suomes
sa olivat puutteellisia (Häkli 1985, 41). 
Kansallisbibliografian toimittaminen on 
kuitenkin muuttanut tilanteen suurelta 
osin. Kansallisbibliografian tekeminen 
perustuu kirjapainojen Helsingin yli
opiston kirjastolle lähettämiin vapaakap
paleisiin. Laki velvoittaa kirjapainot toi
mittamaan lähes kaikista painotuotteista 
kuusi vapaakappaletta. (Favorin 1982, 
21) Tämä on kansallisbibliografian teke
misen kannalta ehdottoman välttämä

töntä, mutta samalla siihen liittyy ongel
mia, koska on vaikea valvoa, kuinka tar
kasti kirjapainot noudattavat velvolli
suuttaan lähettää vapaakappaleita.

■  KANSALLISBIBLIOGRAFIA, 
VALIKOIVA BIBLIOGRAFIA, 
ERIKOISBIBLIOGRAFIA

Ritva Sievänen-Allen pitää kansallisbib- 
bliografioita enumeratiivisina systemaat
tisina bibliografioina, jotka vain kirjaavat 
kaiken jossakin maassa painetun kirjal
lisuuden. Sellaisten epäkriittisyyden 
poistamiseksi on laadittu selektiivisiä eli 
valikoivia bibliografioita. Selektiivisyys 
tuo esiin bibliografian tarkoituksen ja li
sää sen käyttökelpoisuutta. (Sievänen- 
Allen 1978, 169-170) Valikoiva bibliog
rafia sisältää vähemmän aineistoa kuin 
systemaattinen bibliografia, mutta se on 
tarkoituksenmukaisemmin koottu ja jär
jestetty.
Toisaalta voidaan erottaa kansallisbi
bliografiat ja erikoisbibliografiat (Fors
man 1985,13). Kun kansallisbibliografia
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Koittolaiset pelaamassa krokettia Lammassaaressa v. 1959. 
Työväenaatteen museo.

käsittää vain kirjoja, voi erikoisbibliogra- 
fiaan sisältyä myös muunlaista aineistoa 
kuten artikkeleita ja opinnäytteitä. Tämä 
onkin ollut hyvä perustelu erikoisbiblio- 
grafioiden laatimiselle.
Unesco suosittelee kaikille maille kansal
lisen bibliografian laatimista. Se sisältäisi 
tiedot kaikista tässä maassa painetuista 
uusista julkaisuista. (Guidelines..., 7) Tä
mä on osa IFLA:n aloitteesta syntynyttä 
Yleistä bibliografista valvontaa (UBC), 
jonka ansiosta eri maissa julkaistun ma
teriaalin bibliografista tietoa voitaisiin 
valvoa ja julkaisujen vaihtoa tehostaa. 
(Soisalon-Soininen 1986, 39) 
Kansallisbibliografian täydelliseen katta
vuuteen voi kuitenkin suhtautua epäillen. 
Käytännössä lienee lähes mahdotonta 
koota bibliografia, joka todellakin sisäl
tää tiedot kaikesta jossain maassa jul
kaistusta kirjallisuudesta. Sama rajoitus 
koskee tietysti myös erikoisbibliografioi
ta. Kuitenkin erikoisbibliografia voidaan 
koota suppeammalta alalta ja siksi sen 
kate voidaan saada laajemmaksi.

■  TYÖVÄENPUOLUEIDEN
JÄRJESTÖHISTORIIKIT
SUOMEN
KANSALLISBIBLIOGRAFIASSA

Olen selvittänyt miten Suomen kansallis
bibliografiasta löytyy työväenpuoluei
den järjestöhistoriikkeja. Työväen biblio
grafia 3, joka ilmestyy syksyllä 1991, 
sisältää tiedot työväenjärjestöjen histo
riikeista. Tärkeän osan muodostavat työ
väenpuolueiden paikallisjärjestöjen his
toriikit. Niistä kerättiin tiedot vuosilta 
1978-1989 (1990). Mukaan otettiin lähin
nä vain kirjoina ilmestyneitä historiikke
ja. Siksi aineisto on hyvin vertailukelpoi
nen Suomen kirjallisuuden aineiston 
kanssa, koska molemmat sisältävät vain 
kirjanmuotoisia julkaisuja. Muutenkin 
Suomen kirjallisuuden aineistosta on ra
jattu pois sellainen aineisto, joka ei sisäl
tyisi Työväen bibliografiaan (ks. Esipuhe, 
vi).
Kansalliset bibliografiat saattavat jättää 
pois aineistoa johtuen aineiston älkupe-
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rästä, tuottamistavasta, painoksen pie
nuudesta, jakelurajoituksista, koosta tai 
sisällöstä. Kansainvälisissä suosituksis
sa varoitetaan mekaanisten rajoitusten 
käyttämisestä. Sisällölliset seikat pitäisi 
ottaa huomioon riippumatta julkaisun 
mekaanisista ulkoisista tekijöistä. Lyhyt
aikaiseen käyttöön tarkoitettu aineisto 
on kuitenkin yleensä rajattu pois. Suo
messa on muodollisia valintakriteereitä 
käytetty hyvin vähän. Sivumäärääkään 
ei ole käytetty rajoituksena. (Soisalon- 
Soininen 1986, 42-43)
Työväen bibliografian aineisto kerättiin 
lähettämällä kysely puoluejärjestöille. Li
säksi aineistoa etsittiin erilaisista biblio
grafioista ja kirjastoista. Seuraavista tau
lukoista on poistettu selvästi monistus
koneilla tuotetut historiikit sekä vuonna 
1990 ilmestyneet julkaisut. Monistusko

neilla tehdyt julkaisut ovat sellaisia, että 
niiden monistaja ei välttämättä pidä niitä 
vapaakappalelain mukaisina kirjoina. 
Vuonna 1990 ilmestyneet kirjat ovat niin 
uusia, että niistä ei välttämättä ole vielä

ollut tietoa Suomen kirjallisuuden kuu- 
kausivihkoissa. Itse asiassa vuosibib- 
liografiat sisältävät jonkin verran myös 
edellisen vuoden loppupuolella ilmes
tynyttä kirjallisuutta. Suomen kirjallisuu
den kuukausivihkoja on tutkittu vuoden 
1990 loppuun asti.
Tiedot esitetään erikseen koskien työvä
enliikettä yleensä, sosiaalidemokraattis
ta puoluetta ja kansandemokraattisia 
puolueita. Lisäksi tarkastellaan erikseen 
yli 48-sivuisia julkaisuja ja alle 48-sivuisia 
julkaisuja. Kyseessä on kokorajoitus, jo
ta suuremmat lasketaan kirjoiksi. Suo
men kirjallisuudessa rajana käytetään 16 
sivua, jota pienempiä ei oteta mukaan 
painettuun bibliografiaan (Esipuhe, vi). 
Tätä pienempiä julkaisuja sisältyi Työvä
en bibliografian aineistoon vain 16 kap
paletta.

Taulukko kertoo selvästi, että parhaiten 
Suomen kirjallisuus -bibliografiasta löy
tyy jonkin paikkakunnan työväenliikettä 
kokonaisuutena käsittelevää kirjallisuut
ta. Se on varsin ilmeistä, koska tällaiset

Taulukko 1. Suomen kirjallisuus -bibliografioihin sisältyvät työväen-
puolueiden järjestöhistoriikit.

on Suomen ei ole Suomen
kirjallisuudessa ..kirjallisuudessa

kpl kpl % kpl %
työväenliike
-yli 48 s. 13 12 92 1 8
-alle 48 s. 1 1 100
SDP
-yli 48 s. 58 34 58 25 42
-alle 48 s. 61 .. . f t  M . 18 50 82
SKDL, SKP
-yli 48 s. 13 6 46 7 54
-alle 48 s. 4 4 100

.yhteensä
-yli 48 s , 85 52 61 33 39
-alle 48 s. 12 18 . 54 81
kaikki 64 42 87 58



Vaasan Työväenyhdistyksen soittokunta 1920-luvulla. Työväenaatteen museo.

julkaisut ovat yleensä melko laajoja kir
joja ja niissä on myös ISBN-numerot. 
Sosiaalidemokraattisen puolueen pai
kallisjärjestöjen historiikkeja löytyy jon
kin verran runsaammin kuin kansande
mokraattisten puolueiden järjestöjen 
historiikkeja.

■  KANSALLISBIBLIOGRAFIASSA 
PUUTTEITA

Tutkimus osoitti, että kaiken kaikkiaan 
puolueiden järjestöhistoriikkeja löytyy 
Suomen kansallisbibliografiasta yllättä
vän vähän. Varsinkin alle 48-sivuisia jul
kaisuja löytyy todella vähän. Mutta myös 
tätä laajempia kirjoja puuttuu kansallis
bibliografiasta paljon. Bibliogafian kate, 
vain hieman yli 60 %, on yllättävän pieni 
määrä. Yhteensä järjestöhistoriikkeja 
löytyy alle puolet. Se antaa todella vir
heellisen kuvan maassa julkaistujen his
toriikkien määrästä. Kuitenkin julkaisu
toiminnan suhde, se että sosiaalidemo
kraattiset puoluejärjestöt ovat julkais
seet historiikkeja paljon enemmän kuin

kansandemokraattiset järjestöt, näkyy 
tälläkin tavoin.
Kansallisbibliografian kate ei kuitenkaan 
ole niin huono kuin edellisestä taulukos
ta voisi olettaa. Mahdollisesti kirjapaino
jen hitaan julkaisujen toimittamisen 
vuoksi julkaisut ovat ehkä saapuneet va
paakappalekirjastoille niin myöhään, et
tä niitä ei ole otettu enää painettuun bib
liografiaan. Julkaisujen hidas toimittami
nen vapaakappalekirjastoille vaikeuttaa- 
kin kansallisbibliografian laatimista, joka 
on Unescon suosituksen mukaan toinen 
tärkeä peruste vapaakappaleille. Suo
messa ei ole vaadittu vapaakappaleiden 
luovuttamista niin nopeasti kuin monissa 
muissa maissa. (Hovi 1986, 54-55)

■  MIKROKORTEILLA ENEMMÄN 
AINEISTOA

Kansallisbibliografia on käytettävissä 
myös Fennica-mikrokortteina ja niihin si
sältyy enemmän aineistoa, muun 
muassa sarjoihin kuulumattomat monis
teet ja alle 16-sivuiset julkaisut. Seuraava



taulukko kuvaa Fennica-mikrokorttien 
katetta. Mikrokortteihin sisältyy aineis
toa vuodesta 1977, joten se on hyvin 
vertailukelpoinen Työväen bibliografian 
kanssa.

lämä taulukko osoittaa, että kansallis
bibliografian kate on paljon parempi kuin 
Suomen kirjallisuuden perusteella näytti. 
Fennica-kortit sisältävät neljä viidesosaa 
Työväen bibliografian historiikeista. Kui
tenkin yksi viidesosa historiikeista jää 
puuttumaan Fennica-korteistakin. Suun
taus eri puolueiden kohdalla on saman
lainen kuin Suomen kirjallisuudessa. 
Sen sijaan alle 48-sivuisia julkaisuja on 
saman verran kuin tätä laajempia kirjoja. 
Pelkkien numeroiden perusteella on vai
kea päätellä, miksi Fennicasta puuttuu 
näinkin paljon kirjallisuutta. Puuttuvilla 
julkaisuilla ei ole mitään erityisen selkeää 
piirrettä. Ne eivät ole vähäpätöisiä tai 
syrjäisissä paikoissa julkaistuja tai pai
nettuja pehmeäkantisia kirjasia. Mukana

on niinkin laaja teos kuin 639-sivuinen 
Tampereen työväenyhdistyksen 100- 
vuotishistoriikki, joka on ilmestynyt 
vuonna 1986.

■  ERIKOISBIBLIOGRAFIOITA 
TARVITAAN

Vastaavanlaiset ongelmat, jotka tulivat 
esiin Työväen bibliografian kohdalla, il
menevät varmasti myös muissa biblio
grafioissa. Esimerkiksi Uralica-tietokan- 
taan ei ole kerätty aineistoa kansallisbi
bliografiasta, koska mikään Uralicaa jul
kaisevista kirjastoista ei ole vapaakap
palekirjasto ja Uralican aineisto koostuu 
suurelta osin artikkeleista. Kaisa Sinikara 
pitää kuitenkin vapaakappaleita hitaana, 
mutta varmana keinona saada olennai
set julkaisut. Sen sijaan muunlaisia kei
noja hän pitää nopeana, mutta epävar
mana. (Sinikara 1988, 153)

Taulukko 2. Fennica-mikrokortteihin sisältyvät työväenpuolueiden 
järjestöhistoriikit.

on Fennica- ei ole Fennica-
mikrokorteissa mikrokorteissa

kpl kpl % kpl
työväenliike
-yli 48 s. 13 12 92 1 1
-alle 48 s. 1 1 100
SDP
-yli 48 s. 59 48 81 11 19
-alle 48 s. 61 51 84 10 16
SKDL, SKP
-yli 48 s. 9 69 4 31
-alle 48 s. 1 SUPI 3 75
yhteensä
-yli 48 s. pPtl1..::*:f 69 81 16 19
-alle 48 s. 53 80 13 20
kaikki 122 80 29 20



Tässä saatu tulos asettaa kuitenkin jos
sain määrin kyseenalaiseksi vapaakap
palekirjastojen kattavuuden. Varsinkin 
Suomen kirjallisuuden painettu versio si
sälsi niin vähän historiikkeja, että se 
osoitti Työväen bibliografian tarpeelli
seksi tiedonlähteeksi työväenjärjestöjen 
historiasta kiinnostuneille. Koska Fenni- 
ca-mikrokorteistakin puuttui viidennes 
Työväen bibliografian aineistosta, voi 
olettaa, että erikoisbibliografioita todel
lakin tarvitaan jopa täydentämään kan
sallisbibliografian tietoja. Ensisijaisesti- 
han erikoisbibliografioiden pitäisi kuiten
kin sisältää monipuolisempaa aineistoa 
rajatummalta alueelta ja systemaatti
semmin järjestettynä.

Pekka Kääminen
Työväen bibliografian toimittaja, 
Tampere
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Jukka Eenilä

TYÖVÄEN ARKISTON SÄÄTIÖ
Sulo Penttilä, pj.
Veikko Helle 
Maunu Ihalainen 
Tero Tuomisto 
Pentti Öhman

YHTEISKUNNALLINEN
ARKISTOSÄÄTIÖ
Pekka Pättiniemi, pj. 
Pirjo-Riitta Karppinen 
Kalle Kuittinen 
Solveig Levomäki 
Liisa Linsiö 
Jorma Pikkarainen 
Tauno Saarela 
Hilkka Seppä, siht.
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K A F
Mies ja hänen 
arkistonsa

K. A. Fagerholmin perhepotretti. TA

Suomalaisen työväenliikkeen p it
käikäiset järjestöaktivistit ovat saaneet 
pysyvän sijansa liikkeen historiassa. He 
ovat myös muokanneet muistelmillaan 
ja elämänkerroillaan sitä kuvaa, joka 
mielletään viralliseksi totuudeksi työvä
estön poliittisesta ja ammatillisesta jär
jestäytymisestä. Pitkäikäisyys näyttää
kin olleen yksi yhteinen nimittäjä ja kes
keinen kriteeri päästä kirjoihin ja kansiin, 
kokemuksen ääntä kuunnellaan ker
naasti, aikalaishistoriat antavat uskotta
van kuvan tapahtumien kulusta ja mikä 
tärkeintä: pitkäikäiset aktivistit ovat ehti
neet koota ja luovuttaa henkilökohtaiset 
kokoelmansa arkistoihin. Pitkäikäisiä on 
myös haastateltu niinä lukuisina merkki
vuosina, joita he ovat ehtineet täyttää, 
heistä on tehty ohjelmia radioon ja tele
visioon. Toinen kriteeri päästä kirjoihin ja 
kansiin on kulloisenkin henkilön hallitus- 
kelpoisuus: mitä korkeammalla puolu
een hierarkiassa ja mitä aktiivimmin val- 
tionpolitiikassa hän on ollut, sitä enem
män tietoa tallentuu arkistoihin.
Ei siis ole sattuma, että kaikki keskeisim
mät henkilökokoelmat työväenliikkeen 
arkistoissa ovat pitkäikäisistä puolueak
tivisteista. Karl-August Fagerholmin 
(1901-1984) arkisto Työväen Arkistossa 
on oiva esimerkki siinä missä 85-vuotiaa- 
na kuolleen Väinö Tannerin tai 78-vuoti- 
aana kuolleen Väinö Voionmaankin ar
kistot. Niistä naisaktivisteista, joiden ar
kistoja ylipäätään on säilynyt, kaikki ovat 
täyttäneet sekä pitkän iän että hallitus- 
kelpoisuuskriteerin: Martta Salmela-Jär- 
vinen (kuoli 95-vuotiaana), Tyyne Leivo- 
Larsson (75 v.), Miina Sillanpää (86 v.) ja 
Elli Nurminen (88 v.). Kaikki esitetyt ar
kistot ovat Työväen Arkiston henkilöko- 
koelman laajimpia ja monipuolisimpia, 
joten työväenpuolueita ja järjestäytymis
tä tutkiville ne ovatkin aarteita. Lähdeai
neiston puolesta heistä on myös suh
teellisen kivutonta tehdä elämänkertoja. 
*  *  *

K-A Fagerholm luovutti arkistonsa usei
den muiden puoluejohtajien tapaan itse
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vuonna 1979. Kokoelmasta pieni osa on 
ollut käyttökiellossa (lähinnä ulkopolitiik
kaan ja hallituksen iltakoulukin liittyviä 
papereita) aina vuoteen 1990, jolloin ko
ko arkisto järjestettiin uudelleen.
Fagerholmin arkisto on järjestetty viiteen 
pääluokkaan: 1) Henkilökohtaiset pape
rit (kaksi kansiota), 2) Kirjeenvaihto (kuu
si kansiota), 3) Sisällön mukaan järjes
tetty aineisto (17 kansiota), 4) Puheko
koelma (15 kansiota) ja 5) Lehtileikeko- 
koelma (kuusi kansiota). Ajallisesti hen- 
kilöarkisto sisältää aineistoa vuosilta 
1920-88, joskin pääpaino on 1930-luvun 
lopulta - Fagerholmin sosiaaliministeri- 
kaudesta - 1950-luvun ulkoministerikau
teen.
Kokoelman laajin, sisällön mukaan jär
jestetty aineisto, jakaantuu puolestaan 
kahdeksaan alaluokkaan, joista sosiaali
historioitsijoita kiinnostaa ehkä eniten 
yksittäisten kansalaisten ja yhteisöjen 
kirjeet ja vetoomukset sosiaaliministeril
le vuosilta 1937-43 ja 1948-49. Kaiken 
kaikkiaan kirjeitä on yli 200. lähän pää
luokkaan kuuluvat myös hallituksen ilta
koulujen pöytäkirjat liitteineen vuosilta

1948-50, Neuvostoliittoon liittyviä pape
reita sekä mm. Arabian ja Kemin lakkoi
hin liittyvät eri kansalaisjärjestöjen kirjel
mät (n. 70 kpl).
Henkilöarkiston toisen laajan kokoel
man muodostavat Fagerholmin pitämät 
puheet, jotka ajoittuvat vuosille 1930-77 
ja jotka on saatu suhteellisen hyvin tun
nistettua Fagerholmin omien reuna
huomautusten ansiosta.
K-A Fagerholmin omaelämäkerta on jul
kaistu vuonna 1977 nimellä "Puhemie
hen ääni". Lisäksi hänestä on tehty kaksi 
kirjaa: R. H. Oittisen vuonna 1961 toimit
tama "Mies ja ääni" sekä Lasse Lehtisen 
tekemä "Kekkosen tasavallan kakkonen" 
vuodelta 1981. Fagerholmin henkilöar
kiston yhteydessä on hänen kuva-arkis
tonsa, joka käsittää noin 240 valokuvaa. 
Arkistot ovat vapaasti tutkijoiden luetta
vissa Työväen Arkiston aukioloaikoina.

Pitkää ikää toivottaen

Maria Lähteenmäki
tutkija, Helsingin yliopisto

SEMINAARIIN VOIONMAALLE

Tamperelaiset sos.dem. 
nuoret vierailulla Pöllö- 
hovissa kesällä 1940. TA

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaari järjeste
tään 19.-20.8.1991 Voionmaan opistolla Ylöjärvellä. Teemana TYÖVÄEN 
JA TYÖVÄENLIIKKEEN MIELIALAT VÄLIRAUHAN AIKANA JA JAT
KOSODAN ALKUVAIHEESSA. Ilmoittautumisohjeet ja ohjelma seuran jä
senkirjeessä sekä laitosten ilmoitustauluilla. TERVETULOA!
Lisätietoja tarvittaessa Olli Vehviläiseltä puh. 931 -156539 tai 
Aimo Aitasalolta puh. 931 -196329.



I TYÖVÄEN HISTORIAN JA PERINTEEN 
TUTKIMUKSEN SEURAN JULKAISUJA

TULOSSA
K. Bäsk & A. Metsänkylä (red.), Arbetar- 
klassen i samhällets vardag. PAPERS 
ON LABOUR HISTORYIII. Julkaisu sisäl
tää Tampereella vuonna 1989 järjestetyn 
kolmannen pohjoismaisen työväenkult-

tuuri-seminaarin "Arkielämä - tietoisuus - 
luokka" alustuksia.
SYKSYLLÄ ILMESTYY
Väki voimakas 5, vuoden 1990 "Myytit, 
symbolit, kollektiivisuus" -kesäseminaa- 
rin alustuksia.

TYÖVÄEN AKATEMIAN KIRJASTO

■  ALUKSI HIEMAN HISTORIAA
Työväen Akatemia on kansanopisto, jo
ka on perustettu vuonna 1924. Taustalla 
oli pyrkimys työväenluokan sivistämi
seen ja sitä kautta työväenliikkeen yh
teiskunnallisten tavoitteiden tukeminen. 
Tärkeimpiä vaikuttajia olivat Julius Ailio 
ja Väinö Voionmaa, jotka kumpikin toimi
vat pitkään myös opiston esimiehinä.
Opiston päärakennus on rakennettu tä
män vuosisadan alussa. Se oli alunperin 
tehtailija Pelanderin yksityishuvila ta
lousrakennuksineen ja huvimajoineen.

Vuonna 1924 raken
nukset myytiin Akate
mialle ja niitä on sen jäl
keen laajennettu ja ton
tille on rakennettu lisä
rakennuksia.
Työväen Akatemian kir
jasto on toiminut opis
ton perustamisesta läh
tien, aluksi pääraken- 

i nuksessa ja vuodesta 
1951 lähtien omassa 
erillisessä kirjastora
kennuksessaan.

■  TYYPILLISTÄ 
OPISKELIJAA 
El OLE

Työväen Akatemian perusoppijaksolla 
on kolme linjaa: vuoden pituinen yhteis
kunnallinen linja, kahden vuoden pitui
nen kansainvälisen toiminnan ja kehi
tysyhteistyön linja sekä pohjakoulutuk
sesta riippuen kolme tai neljä vuotta 
kestävä kulttuurisihteerin opintolinja. Li
säksi opistossa on erilaisia lyhytkursse
ja, jois-ta valtaosa on nykyään kielikurs
seja. Avoimen korkeakoulun opetukse
na opistossa on mahdollista suorittaa 
valtio-opin approbatur-arvosana ja Eu



roopan ulkopuoliset kulttuurit -opintoko
konaisuus. Kulttuurihistorian approba
tur-arvosana on mahdollista suorittaa 
syksystä 1991 lähtien.
Opistossa on 85 kokopäiväopiskelijaa. 
Tyypillistä opiskelijaa ei kirjastonhoitaja 
Aulikki Pakasen mukaan ole helppo 
määritellä. Opiskelijat ovat eri ikäisiä ja 
taustaltaan erilaisia.
- Ihan suoraan peruskoulusta tulevia ei 
taida olla. Mutta viime kevään ylioppilaita 
on varmasti muutamia, jotka ovat vähän 
sillä mielellä, että he ovat hakemassa 
yliopistoon ja tämä on jonkinlainen prep
pauspaikka ja ehkä mietintäpaikka. Sit
ten on niitä, jotka ovat olleet työelämäs
sä ja haluavat pitää välivuoden. Ikäja
kauma on suunnilleen 18-45 vuotta ja se 
on tasaisesti jakautunut. Tämä koskee 
siis kokopäiväopiskelijoita. Viikonloppu- 
kurssilaisissakin on sitten vakiokävijöitä, 
jotka käyvät kurssista toiseen, lukevat 
esimerkiksi jotain kieltä systemaattisesti.

■  YHTEISKUNTATIETEELLINEN 
KIRJALLISUUS KESKEISTÄ

Kirjaston kokoelmat ovat muodostuneet 
opistossa opetettavien aineitten mu
kaan. Eniten on yhteiskuntatieteellistä 
kirjallisuutta ja melko paljon myös kas
vatustieteellistä. Syksyllä 1986 aloitetun 
kansainvälisen toiminnan ja kehitysyh
teistyön linjan myötä kirjastoon on han
kittu myös kehitysyhteistyötä ja kansain
välistä taloutta koskevaa kirjallisuutta. 
Yhteiskuntatieteellinen materiaali on ky- 
sytyintä.
Kaiken kaikkiaan lainattavia teoksia on 
avokokoelmassa noin
25 000 ja varastossa noin 10 000. Ko
koelmiin kuuluu myös kielikurssimateri- 
aalia, kirjoja ja kasetteja. Kaunokirjalli
suutta on sekä vieraskielistä kielikursse
ja varten että suomenkielistä kirjallisuu
den opetusta varten.
Kirjaston aineistosta suunnilleen 70% on 
suomenkielistä, 10-15% englanninkielis
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tä ja vajaa 10% ruotsinkielistä. Muita kie
liä on hyvin vähän.
Kirjasto säilyttää ja luetteloi myös opis
ton opiskelijoiden laatimat tutkielmat.

■  KEVÄT ON VILKKAINTA AIKAA
Opiskelijat käyttävät kirjastoa eniten ke
väällä.
- Maalis-, huhti- ja toukokuu on tutkiel
man jättöaikaa, eli silloin on vilkasta, to
teaa Aulikki Pakanen. - Syksyllä sitten 
kun uudet opiskelijat tulevat, annan kir
jaston käytönopetusta. Opiskelijat teke
vät myös paljon pieniä 10-15 minuutin 
pituisia esitelmiä tunneille ja hakevat nii
hin materiaalia, sitä on pitkin vuotta.
Kirjaston käyttäjät ovat opiston opiskeli
joita, opettajia ja muuta henkilökuntaa. 
Jos joku sattuu pistäytymään lähiympä
ristöstä, hän saa kyllä lainata, kunhan 
teos ei ole kurssikirja. Lainoja on vuo
dessa nelisentuhatta.
- Päivä voi olla melko rauhallinen, jos on 
tiivis opiskelujakso eli paljon tunteja tuol
la opiston puolella. Mutta sitten ruoka
tunnin aikana täällä käy tietenkin asiak
kaita. Ja sitten on joitakin, jotka käyvät 
vakituisesti päivästä toiseen lukemassa 
täällä vapaa-aikoinaan. Itse lähden kir
jastosta neljän maissa, mutta ovet ovat 
täällä auki kahdeksaan tai yhdeksään 
asti, vahtimestari käy ne sulkemassa. 
Neljän jälkeen täällä saa vapaasti itse 
etsiä aineistoa ja täyttää lainakuitit. 
Opiskelijoitten tutkielmien aiheet mää
räävät pitkälle sitä, millaista materiaalia 
kirjastosta kysytään.
- Aiheet ovat usein hyvin moderneja ei
vätkä liity välttämättä mitenkään työvä
enaatteeseen, kertoo Aulikki Pakanen. - 
Esimerkiksi naisen asemasta on tehty 
jonkin verran. Monet tekevät kotipaikka
kunnan asioista, esimerkiksi kunnallis
politiikan tai kunnallishallinnon alalta tai 
vaikka äänestyskäyttäytymisestä. Tai sit
ten tehdään työpaikkaan liittyvistä ai
heista. Aiheet voivat olla mitä vain. Elo
kuvasta tulee tänä keväänä tutkielma. Ja

Rosa Liksomin kirjoista - siinä on femi
nistinen näkemys taustalla. Joku tekee 
jonkun kirjailijan naiskuvasta. Eräs tyttö 
on käynyt päiväkodissa äänittämässä 
lasten leikkejä ja lauluja, hänellä on dio
ja, ja siihen tulee kuviin ja nauhoituksiin 
liittyvä teksti ja lisäksi raportti työn teke
misestä opettajalle.

■  OPETTAJILTA
HANKINTAVINKKEJÄ

Kirjaston määrärahat ovat kaiken kaikki
aan noin 100 000 markkaa vuodessa. 
Kirjastonhoitaja ei tee etukäteen kirjas
ton budjettia, vaan määräraha tulee 
opiston kokonaisbudjetista opiston val
tionavun ja taloudellisen tilanteen mu
kaan. Sen käyttö on melko pitkälle kirjas
tonhoitajan harkinnanvarassa. Määrära
hasta noin viidesosa menee lehtiin ja 
muuten se kuluu kirjoihin, atk- ja kauko- 
lainakustannuksiin ja tarvikkeisiin. Suu
remmista hankinnoista kirjastonhoitaja 
neuvottelee erikseen talouspäällikön 
kanssa.
Opettajat antavat paljon vinkkejä siitä, 
mitä kirjoja kannattaa hankkia.
- Olemme suunnitelleet, että kukin opet
taja kävisi läpi sen luokan, joka liittyy 
hänen opetukseensa ja katsoisi, puut
tuuko sieltä jotain hyvin keskeistä. Hinta 
ja saatavuus tietysti ratkaisevat viime kä
dessä sen, mitä hankitaan.
Kurssikirjoja ei hankita sen mukaan, 
kuinka monta ihmistä käy kurssilla, vaan 
kutakin muutamia kappaleita näytteeksi 
ja tenttikysymysten tekemistä varten. 
Työväen Akatemian kirjasto on Kauniai
sissa osoitteessa Vanha Turuntie 14. Kir
jastonhoitaja on paikalla kello 8-16 ja 
hänet tavoittaa numerosta 505 3221.

Leena Rantamäki
kirjastosihteeri, Työväenliikkeen kirjasto 
kuvat: Kirsti Lumiala



SIROLA-OPISTON 
KIRJASTO
■  VANAJANLINNA
Entisen Äikäälän kartanon rakennukset 
(päärakennus Vanajanlinna) rakennutti 
vuosina 1919-1924 Rosenlevv-yhtymän 
silloinen pääosakas, lääketieteen ja ki
rurgian tohtori Carl Wilhelm Rosenlew.
Rakennukset suunnittelivat arkkitehdit 
Sigurd Frosterus ja Ola Gripenberg. 
Päärakennuksen huonepinta-ala on 
noin 6000 neliömetriä, tilavuus 17 741 
kuutiometriä ja huoneita oli alunperin 80. 
Vuonna 1942 Vanajanlinnan osti saksa
lainen asetehtailija Willy Daugs, joka oli 
Tikkakosken asetehtaiden johtaja ja 
pääosakas.
Sodan päätyttyä Suomessa ollut saksa
lainen omaisuus siirtyi sotakorvauksena 
Neuvostoliitolle, niin myös Äikäälän kar
tano.
Poliittisista syistä vankilassa olleet Yrjö 
Sirolan entiset oppilaat perustivat vuon
na 1945 Yrjö Sirolan Säätiön valtiolta 
saamistaan korvauksista. Säätiö perusti 
Sirola-opiston keväällä 1946. Toimintan
sa se aloitti syksyllä 1946 Helsingissä. 
Kesällä 1947 Vanajanlinna toimi lepoko
tina (kävijöitä oli silloin noin 15 000), 
syksyllä Sirola-opisto siirtyi Vanajanlin
nan tiloihin.

■  KIRJASTO
Sirola-opiston kirjasto sijaitsee Vanajan
linnan päärakennuksen läntisessä sii
vessä. Kirjaston käytössä ovat kartanon 
alkuperäinen kirjastohuone, viereinen 
pelihuone ja vuonna 1963 katettu teras- 
siosa.
Sirola-opiston kirjastoon on hankittu en
si sijassa uusinta suomalaista tietokirjal
lisuutta yhteiskuntatieteiden alalta ja li
säksi kaunokirjallisia uutuuksia sekä ha

kuteoksia. Keväällä 1984 kirjasto sai lah
joituksena taiteilija Tapio Tapiovaaran 
taidekirjastosta 500 nidettä ainutlaatuis
ta ja harvinaista taidekirjallisuutta. Teok
set on kortistoitu ja halukkaiden käytet
tävissä.
Suurin osa kirjastomme teoksista liittyy 
työväenliikkeen historiaan ja yleensä yh
teiskunnalliseen toimintaan.
Iällä hetkellä opiston kirjaston kartunta- 
luettelossa on lähes 30 000 nidettä. 
Sirola-opiston kirjastoa voivat kaikki ha
lukkaat käyttää sopimuksen mukaan, 
mutta yksityisille lainaajille kirjoja ei lai
nata ulos.
Kirjastonhoitaja: Leila Partanen, puh. 
917-19561.

Leila Partanen
kirjastonhoitaja, Sirola-opiston kirjasto

METALLITYÖVÄEN 
MURIKKA-OPISTON 
KIRJASTO
Murikka-opisto on Metallityöväen liiton 
koulutuskeskus, joka on toiminut vuo
desta 1977 lähtien ja vuodesta 1980 se 
on ollut kansanopisto. Opetus on kurssi
muotoista aikuisopiskelua, joka tähtää 
erilaisten työ- ja järjestöelämän muutos
tilanteiden ymmärtämiseen, hallitsemi
seen ja kehitykseen vaikuttamiseen. Am
mattiyhdistysliikkeen toimintaperiaat
teet ja metalliteollisuuden erityispiirteet 
toimivat opetusta jäsentävänä viiteke
hikkona. Myös yleissivistävää yhteiskun
ta- ja kansalaistietoutta sisältyy opetuk
seen, joka siten suuntautuu muullekin 
Metallityöväen liiton jäsenistölle kuin 
vain "huippuaktiiveille".



Opiston kirjasto palvelee opiskelijoita, 
opettajia ja muuta henkilökuntaa heidän 
opiskeluaan ja työtään tukien, mutta tar
joten sisältöä myös heidän vapaa-ai- 
kaansa. Vaikka kirjaston kokoelma pai- 
nottuukin tietokirjallisuuteen, on käytet
tävissä varsin huomattava kaunokirjalli
suuden kokoelma sekä musiikkikirjaston 
suppeahko levykokoelma.
Kirjaston kokoelman keskeiset aihealu
eet määräytyvät opiston opetusalueista 
käsin. Niinpä työelämän tutkimus monis
ta eri lähtökohdistaan, teollisuuden ase
ma yhteiskunnassa ja sen rakennemuu
tos, teollisuuden automaation ja tekno
logian kehitys, metalliteollisuuden ase
ma ja muutokset erityisesti, työn sisältö
jen ja työorganisaatioiden muuttuminen, 
työsuojelun kysymykset erityisesti me
talliteollisuudessa, mutta yleisemminkin 
sekä työoikeuden ja työehtosopimusten 
problematiikka ovat kirjaston keskeistä 
tietoaineistoa. Toisaalta henkisen työ
suojelun kautta mielenkiinnon kohteiksi 
opetuksessa ja siten myös kirjaston ai
neistoissa nousee ihminen psykologise
na ja sosiaalipsykologisena olentona, jo
ka tarvitsee monenlaisia vuorovaikutus
taitoja niin työympäristössään kuin muu
toinkin elämässään. Viime aikoina olem
me alkaneet seurata sitä, miten metalli
teollisuus kuormittaa ympäristöään ja 
luontoa.
Kirjastossa on myös mahdollista käyttää 
useita eri tietopankkiyhteyksiä tiedonha
kujen apuna. Näitä ovat KDOK-Minttu 
-tietokannat, oikeudelliset FINLEX-tieto- 
kannat sekä Työsuojeluhallituksen Tapa- 
turmaselostusrekisteri.
Kirjaston iehtikokoelma sisältää noin 
150 aikakaus- ja järjestölehteä "miehisis
tä" Metsästys ja kalastus, Tekniikan maa
ilma ja Suomen autolehti -julkaisuista 
vaikkapa Naisten Ääni ja Suomen Luon
to -lehtiin.
Kirjallisuutta kertyy tällä hetkellä 9000 
niteen verran, mutta varastossa on tu
hatkunta nidettä vanhempaa historiallis
ta materiaalia, vaikkapa Stalinin kootut ja

vanha Venäläinen Ensyklopedia sekä 
englanninkielistä marxilaista taloustie
teellistä kirjallisuutta.

Tarja Nikander
kirjastonhoitaja, M urikka-opiston 
kirjasto

TYÖVÄENPERINTEEN
UUSIA
JULKAISUJA

Espanjan sisällissota 1936-1939 -ko
koelmaluettelo sisältää työväenliik
keen kirjaston kokoelmissa olevat Es
panjan sisällissotaa käsittelevät jul
kaisut. Luettelossa on 272 viitettä jul
kaisuista, joista valtaosa on painettu 
vuosina 1936-1939.

Ameriikka -kokoelmaluettelo sisältää 
328 viitettä työväenliikkeen kirjaston 
amerikansuomalaisen kirjallisuuden 
kokoelmasta. Kokoelmassa on Ameri
kassa pääosin vuosisadan alkupuolel
la julkaistua suomalaisten kustanta
maa kirjallisuutta.

Kummankin luettelon hinta on 10 mark
kaa.
Luetteloita voi tilata Työväenliik
keen kirjastosta, Paasivuorenkatu 
5 B, 00530 Helsinki, 
puh. 90-766 429.



TYÖVÄEN KESKUSMUSEON 
ESINEKOKOELMAT

Työväen keskusmuseon esinekeruu al
koi systemaattisesti syksyllä 1988. En
simmäisenä suurena lahjoituseränä mu
seo sai E-Osuuskunta Ekalta vuonna 
1983 toteutetussa fuusioissa lopetettu
jen osuuskauppojen erilaista irtaimistoa 
ja arkistomateriaalia. Iällä hetkellä mu
seon kokoelmiin kuuluu n. 5000 luetteloi
tua esinettä.
Työväen keskusmuseon esinekeruun ta
voitteena on tallentaa työväen perinnettä 
ja työn historiaan sekä työväen henki
seen kulttuuriin liittyvää esineistöä. Näin 
ollen esineistön rungon muodostavat 
erilaisten työväen poliittisten ja ammatil
listen yhdistysten ja yhteisöjen aineelli
nen materiaali. Tavoitteena ei ole muo
dostaa työväen teknistä työkoneita ja 
-välineitä esittelevää museota, vaan 
pikemminkin tutkia miten työ on vaikut
tanut ihmisten elämään, erityisesti hen
kiseen kulttuuriin. Työkoneet ja -välineet 
kuuluvat museon keruun piiriin siltä osin 
kuin ne kuvaavat vallinneita työoloja ja 
esimerkiksi työsuojelun kehitystä.
Käytännössä esinedokumen- 
tointi alkaa siitä, kun lahjoi- 
tuserä diarioidaan ja se jää 
odottamaan seuraavaa vaihetta 
eli luettelointia. Luetteloinnin 
yhteydessä esineelle annetaan 
numero, se peruspuhdistetaan 
ja siitä täytetään luettelointikaa- 
vake. Vielä toistaiseksi kaavake 
täytetään käsin, jonka jälkeen 
tiedot syötetään tietokoneelle. 
Tulevaisuudessa luettelointi ta
pahtuu suoraan tietokoneelle. 
Luetteloinnin jälkeen esine va
lokuvataan, pakataan ja siirre
tään säilytystiloihin.

Tämänhetkisten kokoelmiemme pää
asialliset lahjoittajatahot ovat seuraa- 
vat:
1) työväen poliittiset ja ammatilliset yh

distykset ja yhteisöt
2) kaupallista toimintaa harjoittavat työ- 
väenhenkiset liikelaitokset, kuten esim. 
E-Osuusliike Eka ja STS
3) yksityiset työväenperinteen harrasta
jat
Poliittisista yhdistyksistä mainittakoon 
Sos.dem. Raittiusliitto ja TSL. Myös 
muutamat paikallisyhdistykset ovat lah
joittaneet esineistöä. Järvenpään työvä
enyhdistys ja Perttulan kansankirjasto 
ovat lahjoittaneet kirjastonsa. Kansan
demokraattisilta järjestöiltä on saatu 
mm. banderolleja ja kulkueplakaatteja. 
Kokoelmiimme on kertynyt myös pio- 
neeritoim innasta kertovia esineitä. 
Liiketyöväenliitto ja Maalarien ammat
tiyhdistys Tampereelta ovat lahjoittaneet 
esineistöä ja arkistoa.

Entinen Osuusliike Voiman kiinteistö, jossa ny
kyään sijaitsee mm. Työväen keskusmuseon va
rasto. TKM.



Luetteloidut esineet pakataan hapottomaan paperiin ja sijoitetaan 
hapottomasta pahvista tehtyyn laatikkoon. TKM

E-Osuusliike Eka on edelleen suurin yk
sittäinen lahjoittaja. Ekalta saamissam
me erissä on paljon konttorihuonekalu- 
ja, konttorityövälineitä, myymäläkalus- 
teita ja -rekvisiittaa. Suurin osa esineistä 
on kerätty Ekan Länsi-Suomen piiristä. 
Kerääjänä toimi Ekan silloinen arkiston
hoitaja Keijo Riihonen, joka muutenkin 
on innokkaasti kerännyt erilaista työvä
enperinteeseen liittyvää materiaalia. 
Muista yksittäisistä perinteen tallettajista 
m ainittakoon tamperelainen histo
rianopettaja Virpi Kolinen, joka on luo
vuttanut museolle monella tavalla tam
perelaisessa työväenliikkeessä vaikutta
neiden perheenjäseniensä esine- ja ar
kistomateriaalia.
Museo on harjoittanut yhteistyötä mui
den työväenperinteen tallentamista har
rastavien laitosten kanssa. Yhteistyötä 
on tehty mm. Kansan Arkiston, Lenin- 
museon ja erityisesti Työväen Arkiston 
kanssa. Työväen Arkisto on lahjoittanut 
mm. esinekokoelmansa (n. 1500 esinet
tä), taidekokoelmansa ja n. 800 julisteko- 
koelmansa duplikaattia museolle. 
Erikoisimpia esineitä kokoelmissa edus
tavat vaikkapa Kalle Karvosen tekemä ja

lahjoittama Kuusamon työväentalon pie
noismalli ja Elsa Keurulaisen Imatralta 
lähettämät miehensä 1918 vankileirillä 
käyttämät koruhihnojen valmistusväli
neet. Kokoelmiin on kertynyt runsaasti 
myös työväenyhdistysten näyttämöiltä 
erilaista näytelmärekvisiittaa.
Yksi museon tärkeitä toimintamuotoja 
on nykypäivän työväenperinteen tallen
nus. Esineistöä ja myös suullista perin
netietoa on tallennettu STS-pankin kont- 
torifuusioiden yhteydessä. Tämänkal
taista toimintaa on tarkoitus myös jat
kaa.
Esinekokoelmien lisäksi museossa on 
tallessa arkistoaineistoa (mm. Oripään 
ja Matildedahl/Terhon osuuskauppojen 
arkisto, TPSL:n Valkeakosken kunnallis
järjestön arkisto), kirjoja ja valokuvia. Va
lokuvien luettelointi on hyvässä alussa - 
luetteloituja valokuvia on n. 400 kpl.

Leea Oksiala 
Kimmo Kestinen
Kirjoittajat työskentelevät Työväen kes
kusmuseossa tutkimusapulaisina



KIRJOJA:

TOI Ml HENKILÖ JÄRJESTÖJEN 
HISTORIANKIRJOITUS VILKASTUU

Toisen maailmansodan jälkeinen Suo
men historia on tullut jo voimakkaasti 
tutkimuksen piiriin. Toisen maailmanso
dan jälkeisessä Suomessa merkittävään 
asemaan nousseet toimihenkilöiden am
matilliset järjestöt ovat toistaiseksi jää
neet historian tutkimuksessa työväestön 
ammatillista järjestötoimintaa huomatta
vasti vähemmälle huomiolle.

SAK:hon ja SAK-laisiin liittoihin verrattu
na myös toimihenkilöjärjestöjen oma 
historiaharrastus on ollut verrattain vä
häistä. TVK: n, Akavan ja STTK: n keskus- 
järjestöhistoriat ovat puuttuneet täysin ja 
liittotasonkaan historioita ei ole kovin 
paljon. Lähinnä opettaja- ja lääkärijärjes
töt sekä Virkamiesliitto ovat julkaisseet 
historioitaan.

1990-luvulle tultaessa toimihenkilöitä 
koskeva historiantutkimus on vilkastu
massa. Tutkimusedellytyksetkin ovat pa
rantuneet sen jälkeen kun Toimihenkilö- 
arkisto perustettiin v. 1988 pitämään kes
kitetysti huolta toimihenkilöjärjestöjen 
arkistoaineistosta. Ensimmäisenä kes
kusjärjestönä historiansa ehätti kirjoitut
tamaan v. 1950 perustettu Akava. Jukka 
Vuoren joulukuussa 1990 ilmestynyt 
"Oppineiden klubista keskusjärjestöksi - 
Akava 1950-1975" on perusteellinen ja 
kokonaisvaltainen kuvaus akateemisten 
toimihenkilöiden ammatillisen järjestäy
tymisen ja edunvalvonnan muuttumises
ta 1800-luvulta 1970-luvun puoliväliin. 
Vuoren kirjan ehdottomasti parasta antia 
on Akavan perustamista edeltävän kehi
tyksen kuvaus, joka sisältää runsaasti 
tietoa ja päteviä tulkintoja yleisestikin

henkisen työn tekijöiden järjestäytymi
sestä maassamme. Vuori kuvaa hyvin 
ennen toista maailmansotaa henkisen 
työn tekijöiden keskuudessa vallinnutta 
epäluuloisuutta ammatillista edunval
vontaa kohtaan ja toisaalta välittömästi 
toista maailmansotaa seuraavaa amma
tillisen toiminnan sekä määrällistä että 
laadullista rajua muutosta. Vuoren teos 
Akavasta nivoo akateemisen ammatti- 
järjestötoiminnan kiinteästi osaksi yleis
tä Suomen historiaa ja myös kansainvä
liset vertailut esim. Ruotsiin auttavat jä
sentämään suomalaisten toimihenkilöi
den järjestötoiminnan luonnetta.

Teoksen loppuosan perustehtävä on ku
vata Akavan muuttumista miltei puhtaas
ta virkamiesjärjestöstä yleiseksi akatee
misten keskusjärjestöksi, jollainen Aka
vasta tuli 1970-luvun puoliväliin mennes
sä. Viimeisenä sinettinä tässä kehityk
sessä oli opettajien OAJ:n liittyminen 
Akavaan v. 1975. Vuoren teos kertoo 
Akavan yhteiskunnallisista suhteista ja 
niiden monimuotoistumisesta 1960-lu- 
vulta lähtien kuten myös toimihenkilöjär
jestöjen keskinäisestä kilpailusta ja ka
hinoista (erityisesti Virkamiesliiton ja 
TVK:n suhtautumisesta Akavaan).

Akavan historia on saamassa myös seu
raajia. Ainakin TVK on jo aloittanut histo- 
riahankkeensa, jonka tuloksia voitaneen 
odotella 1990-luvun puolivälissä.

Marja Rantala
tutkija, Työväen Arkisto



Pnfekti
MUISTITIETOPROJEKTI

Pikkupässi Hallan sahalta 1929. Kuva: Työväen muistitietotoim ikunta

Työväenperinne ry on jo useampana 
vuotena rahoittanut projektia, jonka teh
tävänä on ollut luoda automaattiseen tie
tojenkäsittelyyn perustuva järjestelmä 
työväen muistitietoaineiston sisällön luo
kitukselle. Monien vaiheiden jälkeen 
saatiin niin ATK-ohjelma kuin ha- 
kusanajärjestelmäkin valmiiksi syksyllä 
1990. Nyt on meneillään itse aineiston 
luokittelu ja keruutiedostojen vieminen 
tietokoneelle.
Projekti kattaa Työväen Muistitietotoimi
kunnan keräämät kokoelmat, joita säily
tetään Työväen Arkistossa, ja Kansan Ar
kiston muistelmakokoelmat.

■  MITEN MUISTITIETOAINEISTOT 
OVAT SYNTYNEET

Jotta saisimme käsityksen projektin 
merkityksestä ja laajuudesta, on palatta
va ajassa taaksepäin ja kerrattava työvä
en muistitiedon keruun historiaa.

Työväen Muistitietotoimikunta perustet
tiin vuonna 1960. Hankkeen takana oli
vat mm. kaikki työväenpuolueet, eri alo
jen tutkijoita, TSL, SAK ja Työväen Arkis
to. Pyrkimyksenä oli kerätä työväeltä 
omakohtaisia kokemuksia heidän elä
mänpiiristään: arkipäivästä, työstä, toi
minnasta työväenliikkeessä. Kiinnostuk
sen kohteena oli myös historia, ennen 
kaikkea kansalaissota. Vuoden 1918 
traumaattisten kokemusten purkaminen 
ja puolueelliseksi koetun historiankirjoi
tuksen korjaaminen nähtiin tärkeänä. 
Työväen Muistitietotoimikunta aloitti in
tensiivisen keruutyön, joka sai hyvää 
vastakaikua myös kentältä: haluttiin ker
toa totuus ankeista elinolosuhteista ja 
ponnisteluista niiden parantamiseksi. 
Tuoreessa muistissa oli työväenliikkeen 
nousukaudet, kansalaissodan ja vanki
leirien kauhut ja 1920-1930-lukujen ta
louspula, lapuanliikkeen aika ja kommu
nistien maanalaisuuden kausi. Kerrotta
vaa piisasi.
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■  TYÖVÄEN
MUISTITIETOTOIMIKUNNAN
KOKOELMAT

31 vuoden aikana Muistitietotoimikunta 
on kerännyt noin 170.000 liuskaa haas
tatteluja ja muistelmia. Kokoelmia on 
koottu sidoksiksi, joita on tällä hetkellä 
223 kappaletta. Sitomatonta aineistoa 
on lisäksi 6 hyllymetriä.
Kertojia on arviolta 5500 - osa heistä on 
lähettänyt toimikunnalle itse kirjoitta
mansa muistelmat, osaa on haastateltu. 
Täsmällisiä lukuja on toistaiseksi vaikea 
esittää vanhojen kortistojen puutteelli
suuden takia.
Kokoelmia säilytetään Työväen Arkistos
sa ja ne karttuvat jatkuvasti jokavuotis
ten keruukilpailuiden myötä. Vuonna 
1990 Työväen Muistitietotoimikunta sai 
kirjalliset muistelmat 136 lähettäjältä, 
näiden laajuus oli yhteensä 3800 sivua. 
Lisäksi saapui 24 äänitettä ja 6 video- 
haastattelua.

■  KANSAN ARKISTON 
KOKOELMAT

Kansan Arkistossa on noin 1000 kertojan 
muistelmat, jotka vievät tilaa neljä hylly
metriä. Litteroimattomia äänitteitä on nii
den lisäksi 500 kappaletta. Vuonna 1990 
arkisto sai kymmenkunta muistelmaa ja 
169 äänitettä (näistä osa on kokousten 
äänityksiä). Kansan Arkisto ei järjestä 
säännöllisiä muistitiedon keruukampan- 
joita.

■  MUISTITIETO
TUTKIMUSAINEISTONA

Muistitiedon suosio tutkimusaineistona 
on jatkuvasti kasvanut. Sitä voivat käyt
tää niin historiantutkijat, sosiologit, kan- 
satieteilijät kuin folkloristitkin. Lisäksi 
muistitietoa voidaan hyödyntää esi
merkiksi museotoiminnassa, elokuvissa, 
televisiodokumenteissa ja kaunokirjalli
suudessa.

Laajojen muistitietoaineistojen käyttö 
kuitenkin edellyttää aiheenmukaisen ha
kujärjestelmän olemassaoloa. Tähän 
saakka Työväen Muistitietotoimikunnan 
aineiston käyttäjä on saanut tyytyä lähin
nä paikkakuntakortistoon sekä muistel
mien sisällysluetteloihin. Korvaamaton 
apu lähes 30 vuoden ajan oli toimikun
nan sihteeri Heimo Huhtanen, joka tunsi 
kokoelmat kuin omat taskunsa.

■  PERINTEEN PROJEKTI: 
MUISTITIEDON 
HAKUJÄRJESTELMÄ

Kaivattu sisällönmukainen hakujärjestel
mä on nyt toteutumassa.
Viime syksystä alkaen olen vienyt ATKille 
sekä keruutiedostoja että muistelmien 
sisällönluokitusta.
Keruutiedostot sisältävät mm. henkilö
tiedot muistelman kertojasta ja mahdol
lisesta haastattelijasta, tiedot liitteistä, 
esim. valokuvista, maininnan mahdolli
sesta käyttörajoituksesta sekä muistel
man otsikon.
Sisällönluokituksessa luen tai silmäilen 
aluksi muistelman kertaalleen läpi, saa
dakseni yleiskuvan tekstistä. Sen jälkeen 
alan poimia sieltä luokitteluun soveltuvia 
asiakokonaisuuksia. Tällaisen koko
naisuuden on oltava niin laaja, että sen 
voi katsoa hyödyttävän tutkijaa, joka et
sii kyseisestä asiasta kvalitatiivista tie
toa. Käytännössä se merkitsee vähin
tään puolta liuskaa selkeästi ilmaistua 
asiaa - toki rajaa ei voi mekaanisesti aset
taa. Joissain tapauksessa parikin virket
tä riittää, jos asia on hyvin sanottu ja aihe 
kiinnostava ja harvinainen. Toisaalta laa
jakin muistelma voi jäädä vain muuta
man hakusanan varaan, jos muistelija - 
tai haastattelija - kiirehtii asiasta toiseen 
tai ilmaisee itseään muulla tavoin epäsel
västi.
Asiakokonaisuuden havaittuani syötän 
koneelle sisällysluettelorivin, jonka 
myös tutkija aikanaan saa eteensä. Esi-



Pikkupässi miehistöineen 
Hallan sahalla v. 1929. Työvä
en muistitietotoimikunta.

(Hallan sahan takana sijaitsee 
pieni Tervasaari, jonne talous
vesikin oli kannettava mante
reelta. Työväen muistitietotoi
mikunta.
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merkki: Muistelija, entinen aktiivinen 
nuorisoliittolainen, kuvailee elämäänsä 
alkoholistin vaimona, kertoo rahapulas
ta, yleisestä ankeudesta, liikkumisva
pauden rajoittumisesta jne. Kirjoitan si
sällysluetteloon "juoppo mieheni ei 
päästänyt minua kokouksiin". Sen jäl
keen haen kolmiportaisesta luokitusjär
jestelmästä sopivat hakusanat: perhe- 
elämä sekä sosialidemokraattinen nuo
risotoiminta. Kun kertoja vielä kuvailee 
miehensä juopottelua, laitan hakusanak
si vielä alkoholin.
Tavallisinta toki on, että yhtä sisällysluet- 
teloriviä vastaa yksi hakusana. Sisällys- 
luettelorivi voi olla joko yleistävä tiivistys 
asiakokonaisuudesta (esim. "kansalais
sodan tapahtumia Tampereella") tai mie
lenkiintoinen yksityiskohta (esim. "opet
taja Virtasen murha 1918"). Molempien 
hakusanaksi sopisi valkokaartit ja valkoi
nen valta. Jälkimmäisessä tapauksessa 
on todennäköistä, että muistelmasta löy
tyy muutakin kerrontaa vuoden 1918 ta
pahtumista kuin mainitun opettajan mur
ha.
Kolmannen portaan hakusanoja, kuten 
"sosialidemokraattinen nuorisotoimin
ta", "alkoholi" tai "valkokaartit ja valkoi
nen valta" on tällä hetkellä reilut 300 ja 
niitä voidaan lisätä yhä tarpeen mukaan. 
Kuitenkaan hakusanajärjestelmää ei 
kannata ylenmäärin paisuttaa, jottei ha
kusanoihin tulisi turhaa päällekkäisyyttä 
ja sen myötä valinnan vaikeutta niin luo
kituksen tekijälle kuin tulevaisuudessa 
asiakkaallekin. Sisällysluettelorivi täs
mentää aiheen joka tapauksessa, ja aut
taa näin ollen myös pitämään ha
kusanojen määrän kohtuullisena. 
Asiasanan valinnan jälkeen määrittelen 
myös tapahtumavuoden tai vuosikym
menen, ilmoitan tapahtumapaikan ja et
sin tapahtumakunnan. Vain äärimmäi
sen harvoin luokittelen sellaisia asiako
konaisuuksia, joista tapahtuma-aika tai 
paikka eivät käy ilmi, eivätkä ole kertojan 
iän tms. seikan avulla pääteltävissä.

Asiakaskäytössä tutkija tutustuu ensin 
asiasanastoon päästäkseen selville niitä 
hakusanoista, jotka liittyvät hänen tutki
musaiheeseensa. Sen jälkeen hän valit
see kolmiportaisen valikon avulla halu
amansa asiasanat, ja saa eteensä kaikki 
ne sisällysluettelorivit, joissa aihetta on 
käsitelty. Näistä tekstinpätkistä tutkija 
voi päätellä, onko kyseisessä muistel
massa häntä kiinnostavia asioita. Sitten 
tutkija saa tarvitsemiensa muistelmien 
numerot ja hänelle haetaan käsikirjoitus- 
aineisto tutkijasaliin.
Luonnollisesti asiakas voi hakea aineis
toa myös tapahtuma-ajan ja paikan sekä 
muistelijoiden sukupuolen, ammatin tai 
nimen mukaan.

■  LUPAAVA SYSTEEMI?
Hakujärjestelmä vaikuttaa ainakin syöt
tövaiheessaan lupaavalta. Jos systemis- 
sä olisi pelkät hakusanat eikä lainkaan 
sisällysluettelorivejä, olisi asiakkaalla 
yhä valtava työ tarpeellisen aineiston et
simisessä. Esimerkiksi tutkija, joka olisi 
kiinnostunut alkoholin kotipoltosta, saisi 
kahlata läpi kaikki alkoholi-mainintaiset 
muistelmat vain todetakseen, että ehkä 
yhdessä kahdestakymmenestä käsitel
lään hänen aihettaan.
Hakujärjestelmä tulee tutkijakäyttöön 
ehkä jo vuoden 1991 aikana, niiltä osin 
kuin sisällönluokittelua on tehty. Koko 
tähän mennessä tulleen aineiston luokit
teluun on arvioitu kuluvan kymmenisen 
vuotta aikaa, jos yksi tutkija tekee sitä 
täysipäiväisesti. Mukana ovat silloin se
kä Kansan Arkiston aineistot että Työvä
en Muistitietotoimikunnan kokoelmat. Ja 
aineistothan kasvavat jatkuvasti...

Hilkka Helsti
tutkija
Työväenperinne ry



Pnfekti
JULISTEITA, JULISTEITA, JULISTEITA

...joissa vaaleissa pyritään 
parempaan...vaaditaan sa
maa palkkaa...vedotaan soli
daarisuuteen...joista työnty
vät Marxin ja Chen tuuhean- 
takkuiset parrat...ja edullises
ti saa niin maittavan aterian... 
Juliste on yksi työväenliikkeen 
tärkeimmistä kuvallisen viestin
nän välineistä. Varsinaisen julki
sen esiintymisensä kaduilla va
semmistolaiset ja osuustoimin
nalliset plakaatit aloittivat 1910- 
luvulla alkupuolella ja ovat jat
kaneet sitä menestyksellisesti 
näihin päiviin saakka.

■  JULISTEPROJEKTI
Työväenperinne ry käynnisti 
1989 julisteprojektin. Sen tar
koituksena on järjestää, luette
loida ja valokuvata julisteita 
Työväen Arkistossa ja Työvä
enaatteen museossa. Projektin 
aikana on muokattu julisteille 
sopiva tietokoneohjelma, joka nopeut
taa tietojen hakua. Päämääränä on 
myös tehdä tutkimus yhteiskunnallisista 
julisteista.

■  POLIITTINEN KOKOELMA
Poliittinen julistekokoelma kattaa va
semmistopuolueet, vaalit, järjestöjen 
kulttuuri-, sivistys,- raittius- ja urheilutoi
minnan sekä lisäksi sellaisia alueita kuin 
rauhan-ja solidaarisuustyö, vappu, sisä
politiikka, kustannustoimi ja vapaa-aika 
sekä erilaisia yhdenasian liikkeitä. Työ
väen Arkiston ja Työväenaatteen mu
seon kokoelmat sisältävät yhteensä yli 
10 000 julistetta. Vuosittain kokoelmat 
karttuvat noin 800 kappaleella.

■  KK:N KOKOELMA
Projektin aikana on luetteloitu tietoko
neelle koko Kulutusosuuskuntien 
Keskusliiton (KK) kokoelma, joka käsit
tää noin 2000 julistetta 1910-luvulta vuo
teen 1957. KK perustettiin vuonna 1916 
ja sen yhteydessä on julistepajana toimi
nut mainososasto. Painomenetelminä 
on varhaisimmilla vuosikymmenillä käy
tetty etupäässä lito- ja linografioita, 
1950-luvulla etupäässä serigrafiaa eli 
silkkipainoa ja saman vuosikymmenen 
lopulta lähtien offsetia.

■  TIETOJEN METSÄSTYKSESTÄ
Julisteita tutkittaessa on tärkeää selvit
tää miltä ajalta se on peräisin ja kuka sen
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1 xzO1548Hurskainen, Kai KalevaRosa Luxemburg ja militarismi. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1989. - 59 s. -Poliittisen historian laudatur-tutkielma..VAS: 1VAS : 2 ♦marxismi ♦mi 1itar ismi♦kansainvälinen työväenliike UDK: 329

1 xzO1633Laaninen, ArtoTyön ideologia sekä uhri- ja pinnarimyytit suomalaisen työvoimapolitiikan perusteluina. - Joensuu : Joensuun yliopisto, 1990. - 68 s . + 2  liites. -Yhteiskuntapolitiikan ja filosofian pro gradu -tutkielma.. VAS: 1VAS : 4♦työvoimapoliti ikka♦työllisyyspolitiikka♦työUDK: 331.5 UDK: 331

1 xzO 16 34Laaninen, ArtoTyömarkkinoiden muutos marxilaisessa toimintakehikossa. - Joensuu : Joensuun yliopisto, 1990. - 79 s. - Kansantaloustieteen sivulaudaturtutkielma..VAS : 1VAS : 4♦työmarkk inat ♦poliittinen taloustiede ♦marx i smi UDK: 331 UDK: 331.5
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1 xz01614Lahtinen, MikkoAntonio Gramscin puoluekäsitykset. - Tampere : Tampereen yliopisto, 1989. - 201 s. -Valtio-opin pro gradu -tutkielma, sosiologian sivulaudaturtutkielma..VAS: 1♦marxismi♦puolueet♦yhte iskuntateor iät ♦työväenpuolueet UDK : 321 UDK: 329

1 xzO1557Lehtinen, HeikkiKommunistisen puolueen puolueteoria ja porvarillisen yhteiskunnan todellisuus. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1989 . - 13 9 s . -Yleisen valtio-opin pro gradu -tutkielma..VAS: 1VAS: 3.9 ♦marxismi ♦valtio♦kommunistiset puolueet UDK: 321 UDK: 329

1 xz01565
Luukkanen, ArtoLeninin asenne uskontoon, ortodoksiseen kirkkoon ja uskonnollisiin yhteisöihin vuosina 1895-1917. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1989. - 106 s. -Yleisen kirkkohistorian pro gradu -tutkielma..VAS: 1VAS : 2♦marx ismi-leninismi♦uskontoUDK: 329UDK : 2

1 xzO1651
Markkula, Harri TapaniUnitilasta valvetietoisuuteen : Yrjö Kallisen heräämisen filosofia. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1989. - 87 s . + 7 

liites. -Uskontotieteen pro gradu -tutkielma..VAS: 1♦f ilosof ia ♦teosof ia UDK: 19

1 xz01612
Peltola, JarmoLenin ja maailmanval1ankumousprosessi suhteessa Venäjän lokakuun vallankumoukseen ja Euroopassa vuosina 1917-1921 tapahtuneeseen vallankumoukselliseen 1iikehdintään. - Tampere : Tampereen yliopisto, 1989. - 192 s. -Yleisen historian sivulaudatur-tutkielma..VAS: 1VAS : 2 ♦marxismi♦kansainvälinen työväenliike ♦Lenin♦vallankumoukset Eurooppa 1917-1921 

UDK: 329 UDK: 327
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1 xzO 1 6 O 3Rautio, Veli-MattiBernstein-debatin ensimmäinen vaihe : Eduard Bernstein, poliittis-ideologiset suuntaukset ja puolueideologia Saksan sosiaalidemokraattisessa puolueessa 1896-1899. - Tampere : Tampereen yliopisto, 1989. - 265 s. + 8 liites. - Yleisen historian lisensiaattitutkielma..VAS: 1VAS : 2♦kansainvälinen työväenliike ♦marx ismi ♦reformismi ♦revisionismi♦sosiaalidemokraattiset puolueet historia Saksa ♦SPDUDK: 329

1 xzO1628Rolin, Kristina HelenaLouis Althusserin ja Jon Elsterin käsitykset Karl Marxin selittämisen metodista. - Helsingin : Helsingin yliopisto,1990 . - 79 s . -Käytännöllisen filosofian pro gradu -tutkielma..VAS: 1♦marx ismi ♦se 1ittäminen UDK: 14

1 xzO1644Saarela, Tauno"Eniten ja hyödyllisintä opittavaa Itävallan sosialidemokratialta” - Cay Sundström ja sosialistiset opit 1926-1934. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1990. - 269 s. - Poliittisen historian lisensiaattityö..VAS : 1VAS : 2VAS: 3.3♦marxismi♦austromarxismi♦sivistyneistö♦sosiaalidemokratia♦työväenliike historia SuomiUDK: 329

xzO 1596Suvikas, Annukka
Uilliam Morrisin esittämiä vastauksia työn, etiikan ja utopian kysymyksiin 1880-luvulla Englannissa. - Joensuu : Joensuun yliopisto, 1989. - 150 s. -Yleisen historian pro gradu -tutkielma..VAS: 1♦sosialismi historia ♦utooppinen sosialismi ♦utop i at UDK: 930

2 KANSAINVÄLIHEH TYÖVÄENLIIKE JA TYÖVÄENLIIKE ERI MAISSA

xzO1548Hurskainen, Kai KalevaRosa Luxemburg ja militarismi. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1989. - 59 s. -Poliittisen historian laudatur-tutkielma..VAS: 1VAS : 2 ♦marxismi ♦militarismi♦kansainvälinen työväenliike UDK: 329
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2 xzO16 37
Kantola» MikaValta Espanjan anarkistisen liikkeen ongelmana vuosina 1868-1936. - Turku : Turun yliopisto* 1990. - 191 s. - Yleisen historian pro gradu -tutkielma..

VAS : 2 ♦anarkismi♦työväenliike historia Espanja 1868-1936♦valtaUDK: 329

2 xz01565
Luukkanen» ArtoLeninin asenne uskontoon* ortodoksiseen kirkkoon ja uskonnollisiin yhteisöihin vuosina 1895-1917. - Helsinki : Helsingin yliopisto* 1989. - 106 s. -Yleisen kirkkohistorian pro gradu -tutkielma..vas: 1VAS : 2♦marx ismi-leninismi♦uskontoUDK: 329UDK : 2

2 xzO1599
Majander» Mikko . ..Internationaalien välissä : SAK ja kylmä sota kansainvälisessä ammattiyhdistysliikkeessä 1997-51. - Helsinki : Helsingin yliopisto» 1990. - 150 s. -Poliittisen historian pro gradu -tutkielma..

VAS : 2 Vas : 9♦kansainvälinen ammattiyhdistysliike♦ammattiyhdistysliike Suomi
♦SAK♦kansainvälinen politiikka ♦ammatilliset keskusjärjestöt 
UDK: 331.1 UDK: 327

2 xz01638
Pakola» Eija ......  .........Uusi ja vanha vastakkain : opiskelijaradikalismi ja perinteinen vasemmisto Ranskassa Algerian sodasta (1959-62) toukokuun 1968 tapahtumiin. - Turku : Turun yliopisto, 1990. - 

127 s. + 2 liites. -Yleisen historian pro gradu -tutkielma..
VAS : 2♦vasemmistopuolueet Ranska ♦kommunistiset puolueet Ranska ♦opiskelijaliikkeet Ranska 
UDK: 329 UDK: 378

xzO1591
Palin, Olavi . . .Italian kommunistinen puolue historiallisen kompromissin kaudella vuosina 1973 - 1983. - Turku : Turun yliopisto, 1990. 

- 108 s . -Poliittisen historian pro gradu -tutkielma..VAS: 2 . .♦kommunistiset puolueet historia Italia 
♦PCI♦eurokommunismi UDK: 329
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2 xzO1612
Peltola» JarmoLenin ja maailmanvallankumousprosessi suhteessa Venäjän lokakuun vallankumoukseen ja Euroopassa vuosina 1917-1921 tapahtuneeseen vallankumoukselliseen 1iikehdintään. - Tampere : Tampereen yliopisto» 1989. - 142 s. -Yleisen historian sivulaudatur-tutkielma..VAS: 1VAS : 2 ♦marxismi♦kansainvälinen työväenliike ♦Lenin♦vallankumoukset Eurooppa 1917-1921 UDK: 329 UDK: 327

2 xzO1597Pohjonen» JuhaLakot ja TUC 1921-1926 : työtaistelujen vaikutus Englannin ammattiliittojen keskusjärjestöön. - Joensuu : Joensuun yliopisto» 1989. - 97 s. -Yleisen historian pro gradu -tutkielma..VAS : 2♦ammatilliset keskusjärjestöt Englanti ♦TUC♦työtaistelut
♦ammattiyhdistysliike historia Englanti UDK: 331.1

2 xz01603Rautio» Veli-MattiBernstein-debatin ensimmäinen vaihe : Eduard Bernstein» poliittis-ideologiset suuntaukset ja puolueideologia Saksan sosiaalidemokraattisessa puolueessa 1896-1899. - Tampere : Tampereen yliopisto» 1989. - 265 s. + 8 liites. - Yleisen historian lisensiaattitutkielma..VAS: 1 VAS : 2♦kansainvälinen työväenliike♦marxismi♦reformismi♦revisionismi♦sosiaalidemokraattiset puolueet historia Saksa ♦SPDUDK: 329

2 xzO1644Saarela, Tauno"Eniten ja hyödyllisintä opittavaa Itävallansosialidemokratialta” - Cay Sundström ja sosialistiset opit 1926-1934. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1990. - 269 s. - Poliittisen historian lisensiaattityö..VAS: 1VAS : 2VAS: 3.3♦marxismi♦austromarxismi♦sivistyneistö♦sosiaalidemokratia♦työväenliike historia SuomiUDK: 329

2 xzO1636Uusimäki, SirkkuPoliittisen vallan kritiikki englantilaisessa radikaalilehdistössä 1830-1832. - Turku : Turun yliopisto,1990. - 144 s . -Yleisen historian pro gradu -tutkielma..VAS : 2♦työväenliike historia Iso-Britannia 1830-1832 ♦lehdistökirjoittelu UDK: 329 UDK: 941
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xzO1624Haarala. Maria JohannaSuomi ja kansainvälinen puuttumattomuuskomitea Espanjan sisällissodan aikana 1936-1939. - Helsinki : Helsingin yliopisto. 1989. - 101 s. + liitteet -Poliittisen historian pro gradu -tutkielma..VAS : 2»sisällissodat Espanja 1936-1939»rauhanturvajoukotUDK: 232UDK: 327

SUOMEN POLIITTINEN ELÄMÄ JA POLIITTINEN HISTORIA

3.1 VALTAKUNNALLINEN NÄKÖKULMA

.1 xzO1627
Hauvonen. RistoHallituskumppanit vastoin tahtoaan : sosialidemokraattisen puolueen ja maalaisliiton synty- ja kriisivaiheet 1951-56. - Helsinki : Helsingin yliopisto. 1990. - 118 s. - Poliittisen historian pro gradu -tutkielma..VAS : 3.1»hai 1itukset»sosiaalidemokraattiset puolueet Suomi 

»SDP»Maalais1i itto UDK: 328 UDK: 329

.1 xzO16 17
Heikkilä. JuhaLaki ja lakkautukset : vuonna 1930 muutettu yhdistyslain 21 ö ja sen toteuttaminen kaarinalaisyhdistysten oikeudenkäyntien valossa. - Turku : Turun yliopisto. 1990. - 118 s. + 13 lii tes . -Suomen historian pro gradu -tutkielma..VAS: 3.1VAS: 3.9»peruso ikeudet»poliittiset vainot»yhdistymisvapaus»työväenliike historia KaarinaUDK: 329UDK: 392

.1 xzO 1 6 1 0
Kangas, Jussi-PekkaPoliittinen lehdistö ja metallisulun puhkeaminen 21.5.1927. - Turku : Turun yliopisto, 1989. - 85 s. - Suomen historian pro gradu -tutkielma..VAS: 3.1 VAS : 9»työtaistelut 1927 »metalliteollisuus »lehdistökirjoittelu UDK: 331.1



8

, 1 xzO1586
Virtamo, TuijaLain voimalla kommunismia vastaan : Lapuaniiikkeen painostuksen vaikutus ns. kommunisti lakien syntyyn 1929-30. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1989. - 106 s. + 17 liites. - Poliittisen historian pro gradu -tutkielma..VAS: 3.1 VAS: 3.9»oike istoli ikkeet »kommunisminvastaisuus * lait»Lapuan liike UDK: 329

.1 xzO1587
Virtanen, Timo VesaKolmen suuren välinen taistelu hegemoniasta siirryttäessä sotataloudesta säännöstelytalouteen 1995-98. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1990. - 126 s. -Poliittisen historian pro gradu -tutkielma..VAS: 3.1»sisäpolitiikka Suomi 1995-98 »talouspolitiikka Suomi 1995-98 UDK: 323

3.2 PAIKALLINEN JA ALUEELLINEN NÄKÖKULMA

.2 xzO1556Kronlund, Jarl EvertHyvinkää itsenäisyyssodassa 1918. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1989. - 102 s. - Suomen historian laudaturtyö.VAS: 3.2»kansalaissota Hyvinkää »sisällissodat Suomi »paikallishistoria HyvinkääUDKUDKUDK
323 998 . 0 908

.2 xzO1577Ranki, TapaniKeravan "viitosten" synty : sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän repeytyminen vuoden 1976 kunnallisvaalien jälkeen. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1989. - 139 s. - Poliittisen historian pro gradu -tutkielma..VAS: 3.2 VAS: 3.3»sosiaalidemokraattiset puolueet Suomi »SDP»kunnallispolitiikka UDK: 329 UDK: 352

3.3 SOSIAALIDEMOKRAATTISET PUOLUEET
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3.3 xzO1602 Asunmaa» PirittaSosialidemokraatit, kommunistit ja Akateeminen Sosialistiseura vuosina 1933-1937. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1990. - 133 s . -Poliittisen historian pro gradu -tutkielma..VAS : 3.3 VAS: 3.9»sosiaalidemokraattiset puolueet Suomi *SDP»kommunistiset puolueet Suomi »SKP»Akateeminen Sosialistiseura 1930-luku UDK: 329

3.3 xzO1592 Harhakoski, EijaNaisten toiminta puolueissa SDP:n, TPSL:n ja Suomen Kansanpuolueen naiset 1958-1963 : vertaileva tutkielma keskusjärjestötasolta paikallistasolle. - Turku : Turun yliopisto, 1990. - 162 s. -Poliittisen historia pro gradu -tutkielma..VAS: 3.3 VAS: 3.5 VAS : 7»sosiaalidemokraattiset puolueet Suomi»sosialistiset puolueet Suomi»SDP»TPSt»Suomen Kansanpuolue »naisjärjestöt »poliittinen osallistuminen UDK: 329 UDK: 396

3.3 xzO1599 Heikkilä, Jouko
Sosiaalidemokraatit ja Suomen kansallisen autonomian puolustus 1906-1919. - Tampere : Tampereen yliopisto, 1989. - 316 s. - Suomen historian lisensiaatintyö..VAS: 1 VAS: 3.3»sosiaalidemokraattiset puolueet »SDP»national ismi »autonomia UDK: 329 UDK: 323.1

3.3 xzO1653 Lähteenmäki, Ilaria
Naisia liikkeessä : työläisnais1iike poliittisena ja yhteiskunnallisena liikkeenä (1918-1930). - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1990. - 215 s. - Suomen historian lisensiaattityö..VAS: 3.3 VAS: 3.9 VAS : 7»työväenliike historia Suomi»työläisnais1iike historia Suomi 1918-1930»naisliikkeet historia SuomiUDK: 329UDK: 396
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3 . 3 xzO16 0 6
Matinlauri, Tapio Vesa Juhani ,Suomen Sosialidemokraatin suhtautuminen neuvostoliiton Euroopan etupiirin syntyyn 1943-1948. - Oulu : Oulun yliopisto, 1990. - 171 s. -Yleisen historian pro gradu -tutkielma..

VAS: 3.3 VAS : 6♦lehdistökirjoittelu ♦Suomen Sosialidemokraatti ♦kansainvälinen politiikka ♦ulkopolitiikka Neuvostoliitto
UDKUDKUDK

32932707
xzO15693Pajula, Simo-Pekka . . . .Penna Tervo : asevelisosialisti. - Helsinki : Helsingin 

yliopisto, 1989. - 160 s. - .Poliittisen historian pro gradu -tutkielma..
VAS: 3.3♦sosiaalidemokraattiset puolueet 
♦SDP♦kommunisminvastaisuus 
UDK: 329

3 xzO 1 577
Ranki, Tapani . ...Keravan "viitosten" synty : sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän repeytyminen vuoden 1976 kunnallisvaalien jälkeen. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1989. - 139 s. - Poliittisen historian pro gradu -tutkielma..

VAS: 3.2VAS: 3.3 .♦sosiaalidemokraattiset puolueet Suomi 
♦SDP♦kunnallispolitiikka UDK: 329 UDK: 352

3 xzO1644
Saarela, Tauno"Eniten ja hyödyllisintä opittavaa Itävallansosialidemokratialta" - Cay Sundström ja sosialistiset opit 1926-1934. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1990. - 269 s. - Poliittisen historian lisensiaattityö..

VAS: 1VAS : 2VAS: 3.3♦marxismi♦austromarxismi♦sivistyneistö♦sosiaalidemokratia♦työväenliike historia Suomi
UDK: 329

3 xzO1590
Toivonen-Karjula, Ulla   . ...Vasemmistopuolueet ja politiikka edistysmielisen osuustoimintaliikkeen vaaleissa Turussa, Helsingissa ja Tampereella vuosina 1920 - 1940. - Turku : Turun yliopisto, 

1990. - 95 s. + 11 liites. -Poliittisen historian pro gradu -tutkielma..VAS: 3.3 VAS : 3.4VAS : 9♦osuustoiminta ♦osuusto imintali ike ♦vaalit UDK: 329 UDK: 334
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.3 xzO1592Turunen, Vesa
Asevelisosialistien perivihollinen : aseve1isosialistien Neuvostoliitto-käsitys. - Helsinki : Helsingin yliopisto,1989 . - 10 9 s . -Poliittisen historian pro gradu -tutkielma..VAS: 3.3»sosiaalidemokraattiset puolueet Suomi »SDP»v iho 11iskuva UDK: 329

3 xzO1621Ukkonen, Pekka
Ministerisosialismi ideologisena kysymyksenä Suomen Sosialidemokraattisessa Puolueessa 1929-1926. - Turku : Turun yliopisto» 1990. - 81 s. -Poliittisen historian pro gradu -tutkielma..VAS : 3 . 3

»sosiaalidemokraattiset puolueet historia Suomi»SDP historia»reformismi»revisionismi»austromarxismiUDK: 329

3.9 KANSANDEMOKRAATTISET JA KOMMUNISTISET PUOLUEET

3.9 xzO1602 Asunmaa, Piritta
Sosialidemokraatit, kommunistit ja Akateeminen Sosialistiseura vuosina 1933-1937. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1990. - 133 s . -

Poliittisen historian pro gradu -tutkielma..VAS: 3.3 VAS : 3 . 9
»sosiaalidemokraattiset puolueet Suomi »SDP»kommunistiset puolueet Suomi »SKP»Akateeminen Sosialistiseura 1930-luku UDK: 329

3-1»    t xz01617Heikkilä, Juha
Laki ja lakkautukset : vuonna 1930 muutettu yhdistyslain 21 ö 
ja sen toteuttaminen kaarinalaisyhdistysten oikeudenkäyntien valossa. - Turku : Turun yliopisto, 1990. - 118 s. + 13 1i ites . -Suomen historian pro gradu -tutkielma..VAS: 3.1VAS: 3.9»peruso ikeudet»poliittiset vainot»yhd i styrni svapaus»työväenliike historia KaarinaUDK: 329UDK: 392

3 • 9 icZ0 1626Kymalainen, Hannu VeikkoSuomen Kommunistisen Puolueen hallituspolitiikka 1999-98. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1990. - 66 s. - Poliittisen historian pro gradu -tutkielma..VAS: 3.9»kommunistiset puolueet Suomi 1999-1998»SKP 1999-1998»hai 1itukset»vaaran vuodetUDK: 329
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Laaksonen» AriPuhdasoppisuuden vartijat : Suomen Kommunistinen Puolue ja kansainvälinen kommunistinen liike 1956-1958. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1990. - 83 s. + 2  liites. - Poliittisen historian pro gradu -tutkielma..VAS: 3.k»kommunistiset puolueet historia Suomi 1956-1958 
»SKP»kansainvälinen työväenliike UDK: 329

, li xzO 1 6 2 5

g xz01557
Lehtinen, Heikki ....Kommunistisen puolueen puolueteoria ja porvarillisen yhteiskunnan todellisuus. - Helsinki : Helsingin yliopisto,

1989. - 139 s . -Yleisen valtio-opin pro gradu -tutkielma..
VAS: 1VAS: 3.9 »marxismi »valtio»kommunistiset puolueet 
UDK: 321 UDK: 329

' 4 xzO1653
Lähteenmäki, Maria ...... .Naisia liikkeessä : työläisnais1like poliittisena ja yhteiskunnallisena liikkeenä (1918-1930). - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1990. - 215 s. - Suomen historian lisensiaattityö..

VAS: 3.3 VAS: 3.9 VAS : 7»työväenliike historia Suomi»työläisnais1iike historia Suomi 1918-1930»naisliikkeet historia Suomi
UDK: 329UDK: 396

g xzO1593
Merisaari, RaunoSuomen Kommunistisen Puolueen johdon koostumuksessa, valinnassa ja asemassa tapahtuneita muutoksia. - Turku : Turun yliopisto, 1990. - 98 s . + 2 liites. -Yleisen valtio-opin pro gradu -tutkielma..

VAS: 3.9 .»kommunistiset puolueet Suomi 
»SKP»poliittinen eliitti UDK: 329

3 4  xzO1590
Toivonen-Karjula, Ulla ... ...Vasemmistopuolueet ja politiikka edistysmielisen osuustoimintaliikkeen vaaleissa Turussa, Helsingissä ja Tampereella vuosina 1920 - 1990. - Turku : Turun yliopisto,

1990. - 9 5  s. +11 liites. - .Poliittisen historian pro gradu -tutkielma..
VAS: 3.3 VAS: 3.9 VAS : 9»osuustoiminta »osuusto imintali ike »vaalit UDK: 329 UDK: 339
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3.4 xzO 1586Virtamo, TuijaLain voimalla kommunismia vastaan : Lapuaniiikkeen painostuksen vaikutus ns. kommunisti lakien syntyyn 1929-30. - Helsinki : Helsingin yliopisto» 1989. - 106 s. + 17 liites. - Poliittisen historian pro gradu -tutkielma..VAS: 3.1 VAS: 3.4»oikeistoli ikkeet »kommunisminvastaisuus * 1 ait»Lapuan liike UDK: 329

3.5 P1UUT TYÖVÄENPUOLUEET

.5 xzO1592Harhakoski. EijaNaisten toiminta puolueissa SDP:n, TPSL:n ja Suomen Kansanpuolueen naiset 1958-1963 : vertaileva tutkielma keskusjärjestötaso1 ta paikallistasolle. - Turku : Turun yliopisto» 1990. - 162 s. -Poliittisen historia pro gradu -tutkielma..VAS: 3.3 VAS: 3.5 VAS : 7»sosiaalidemokraattiset puolueet Suomi»sosialistiset puolueet Suomi»SDP»TPSL»Suomen Kansanpuolue »naisjärjestöt 
»poliittinen osallistuminen UDK: 329 UDK: 396

AMMATTIYHDISTYSTOIMINTA, TYÖMARKKINAT, TYÖELÄMÄ

xzO 1 604Alin, MarkkuTurun seudun metallityöläisten suhtautuminenammattijärjestöihinsä. - Turku : Turun yliopisto, 1990. - 73 s . + 5 li ites. -Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma..VAS : 4»ammattiyhdistystoiminta Turku»metallityöläisetUDK: 331.1

4 xzO 1 540Autere, HeikkiAmmattiyhdistysosal1 istuminen ja sen esteet. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1989. - 90 s. + liitteet - Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma..VAS : 4»ammattiyhdistystoiminta »poliittinen osallistuminen UDK: 331.1
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Ekman, Pirjo LiisaTapaus Vuosaari : Vuosaaren telakan yhteisön purkautuminen telakkateollisuuden rakennemuutoksen seurauksena. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1989. - 103 s. -Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma..VAS : 4»rakennemuutokset »te 1 akkateo1 1  isuus »metai lityöläiset »rationalisointi UDK: 331.5

4 x z 0 1 5 4 2

xzO1640
Hanki, MarjaanaKouliintuminen muurarin ammattiin Jyväskylässä 1800-luvun puolivälistä 1980-luvulle. - Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1990 . - 1 33 s . -Suomalaisen ja vertailevan kansatieteen pro gradu -työ..VAS : 9 VAS: 5.1 »ammatit »muurar it UDK: 39

4 xzO 1 600
Hartikainen, UllaPätevät ja pätemättömät : sosiaalityöntekijöiden ammattiliitto professionalismin edeltäjänä. - Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1989. - 71 s. + 5 liites. -Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma..VAS : 4»ammatti 1 i itot»sosiaalityönteki jät»sos iaalityö»kelpoisuus»toimihenkilötUDK : 331.1UDK: 364.6

4 xzO1619
Hurme, HannuSAK - uhka demokratialle vai ulkopolitiikan tukija : tutkimus kansainvälisen toiminnan asemasta Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestössä, tämän toiminnan sisällöstä ja SAK:n roolista kansainvälisessä ammattiyhdistyspolitiikassa vuosina 1969-1976. - Turku : Turun yliopisto, 1990. - 295 s. + 10 

1 i ites. -Yleisen valtio-opin pro gradu -tutkielma..VAS : 4»ammatilliset keskusjärjestöt
»ammattiyhdistysli ike»SAK»kansainvälinen ammattiyhdistys1 i ike»ulkopolitiikkaUDK: 331 . 1

xzO 16 39Hyttinen, TiinaPalkkatyön yhteiskunnan kehitys ja sen tulevaisuus ay-liikkeen näkökulmasta. - Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1990. - 89 s . -Sosiologian pro gradu -työ..VAS : 4»ammattiyhd istys1 i ike »SAK»palkkatyö UDK: 331
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Kangas, Jussi-PekkaPoliittinen lehdistö ja metallisulun puhkeaminen 21.5.1927. - Turku : Turun yliopisto, 1989. - 85 s . - Suomen historian pro gradu -tutkielma..VAS: 3.1 VAS : 9»työtaistelut 1927 »metalliteollisuus *lehdistökir joittelu UDK: 331.1

4 xzO 1 6 1 O

9 xzO1607
Kivimäki, RiikkaTyömarkkinoille paluu ja työuran murros : keski-ikäisen naisen koulutus- ja työllisyyssuunnitelmat. - Tampere : Tampereen yliopisto, 1990. - 89 s. -Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma..VAS : 9 VAS : 7»naiset työelämässä »työl1 isyys »työmarkkinat UDK: 331.5

9 xzO1632
Koivuniemi, JussiKokian kumitehtaan lakko 1928-29. - Tampere : Tampereen yliopisto, 1990. - 135 s. + 1 liites. - Suomen historian pro gradu -tutkielma..VAS : 9 * 1 akot»ammattiyhdistystoiminta Nokia UDK: 331.1

9 xz01555
Koskensalmi, Saija Kirsi-PIarja AnnaSukupuolten väliset palkkaerot ongelmana ja palkkaerojen syyt naistyöntekijöiden käsitysten mukaan. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1990. - 99 s. + 19 liites. - Sosiologian pro gradu -tutkielma..VAS : 9VAS : 7»palkat»syrj intä»terveydenhuoltoUDK: 331.2UDK: 396

9 xzO1633
Laaninen, ArtoTyön ideologia sekä uhri- ja pinnarimyytit suomalaisen työvoimapolitiikan perusteluina. - Joensuu : Joensuun yliopisto, 1990. - 6 8  s . + 2 liites. -Yhteiskuntapolitiikan ja filosofian pro gradu -tutkielma.. 

VAS: 1VAS : 9»työvoimapoliti ikka»työllisyyspolitiikka»työUDK: 331.5 UDK: 331

g xzO1639
Laaninen, ArtoTyömarkkinoiden muutos marxilaisessa toimintakehikossa. - Joensuu : Joensuun yliopisto, 1990. - 79 s. - Kansantaloustieteen sivulaudaturtutkielma..VAS : 1VAS : 9»työmarkk inat»poliittinen taloustiede»marxismiUDK: 331UDK : 331.5
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4 xzoi599
Majander, Mikko . „Internationaalien välissä : SAK ja kylmä sota kansainvälisessä ammattiyhdistysliikkeessä 1997-51. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1990. - 150 s. -Poliittisen historian pro gradu -tutkielma..VAS : 2 VAS : 9»kansainvälinen ammattiyhd istys1 i ike»ammattiyhdistysliike Suomi»SAK»kansainvälinen politiikka »ammatilliset keskusjärjestöt UDK: 331.1 UDK: 327

g xzO16 1 1

Ojala, Pasi . . .Tampereen nuohoojain työhuonekunnan ja ammattiosaston toiminta 1923-1988. - Tampere : Tampereen yliopisto, 1989. - 81 s. - Suomen historian sivuainetutkielma..
VAS : 9»ammattiosastot»nuohoojat»ammattiyhdistysliike historia Tampere »työväenliike historia Tampere UDK: 331.1

g xzO1573
Peltomaa, SirpaToimeentulotuen sosiaalityöntekijän työ : työntekijän näkökulma. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1990. - 95 s. - Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma..

VAS : 9»sos iaalityö »toimihenkilöt UDK: 369.6

g xzO1575
Pukkio, MäärettäAmmattikuntahenkistä ammattiyhdistyspolitiikkaa : maalareiden ammattiyhdistystoiminta Suomessa vuosina 1888-1912. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1989. - 236 s. -Poliittisen historian pro gradu -tutkielma..

VAS: 9»ammatit»maalarit»ammattiyhdistystoiminta UDK: 331.1

9 xz01608
Sillanpää, Eeva-LiisaKTV:Iäiset ja työsuojelu : tutkimus KTV:Iäisten työsuojeluaktiivien työsuojelun nykytilaa ja kehittämistarpeita koskevista näkemyksistä. - Tampere : Tampereen yliopisto, 1990. - 151 s. -Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma..VAS : 9»ammatti 1 i itot »KTV»työsuojelu»ammattiyhdistystoiminta »työsuo jeluvaltuutetut UDK: 331.9
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Tynkkynen, Auli Harita
Työttömyys elämänhallinnan ongelmana : tutkimus viidentoista työttömän perheellisen naisen elämäntilanteesta. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1990. - 80 s. + liite - Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma..VAS : 4VAS : 7»työttömät»naiset työelämässä»e1 ämänt i1 anneUDK: 331.5

xzO1620Ventä, EevaTyöelämän suhteiden vaikutus talouden kehitykseen : Suomen sopimusjärjestelmään kohdistuneet muutospaineet 1980-luvulla.- Turku : Turun yliopisto, 1990. - 102 s. + 3 liites. - Yleisen valtio-opin pro gradu -tutkielma..VAS : 4»työelämän suhteet *korporatismi »työehtosopimukset »työmarkkinajärjestöt UDK: 331.1

xzO1585Vireä, Hannu TapioTyönantaja- ja työntekijäjärjestöt ja tuotantokomiteaa ja yritysdemokratiaa koskevat lainsäädäntöprosessit. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1989. - 155 s. -Yleisen valtio-opin pro gradu -tutkielma..VAS : 4»yr itysdemokratia »yhteistoiminta »työmarkk inajär jestöt * lait UDK: 331.1

xzO1622Väänänen, AnnePitkäaikaistyöttömät kemianteollisuudessa. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1990. - 140 s. -Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma..VAS : 4 »työttömät »työttömyys »kemianteol1 isuus UDK: 331.5

x z O 1648

SIVISTYS JA KOULUTUS

5.1 KULTTUURI, HARRASTUKSET, URHEILU, TYÖVÄENPERINNE

.1 xzO1640Hanki, HarjaanaKouliintuminen muurarin ammattiin Jyväskylässä 1800-luvun puolivälistä 1980-luvulle. - Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto,1990. - 133 s . -Suomalaisen ja vertailevan kansatieteen pro gradu -työ..VAS : 4 VAS: 5.1 »ammatit »muurar it UDK: 39
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. 1 xzO1615
Hautamäki, TarjaTampereen työväenyhdistyksen soittokunta : työväen keskusjohtoinen musiikkiryhmä 1980-luvulla. - Tampere : Tampereen yliopisto, 1989. - 91 s. + 19 liites. - Kansanperinteen pro gradu -tutkielma..VAS: 5.1*työväenkulttuur i »työväenliike Tampere »työväenyhdistykset Tampere »puhal1 inorkester it »työväenmus i ikk i UDK: 329 UDK: 78

.1 xzO1652Huttu-Hiltunen, MikkoKansalais- ja työväenopistolaitoksen synty ja kehitys sekä Lapin kansalais- ja työväenopistojen kehitys vuosina 1969-1985. - Rovaniemi : Lapin korkeakoulu, 1990. - 121 s. - Kasvatustieteen tutkielma..VAS: 5.1»kansalaisopistot historia Suomi »työväenopistot historia Suomi »kansalaisopistot historia Lappi »työväenopistot historia Lappi UDK: 379

.1 xzO1599Inkinen, TiinaArvid Järnefeltin romaanien naiskuva. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1989. - 109 s. -Kotimaisen kirjallisuuden pro gradu -tutkielma..VAS : 5.1»kirjallisuudentutk imus »naiset »emansipaatio UDK: 396UDK: 82(091)+82.0

.1 xzO1650Kontioinen, MariaPoliittisista teemoista Pentti Saarikosken runotuotannossa. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1990. - 121 s. - Kotimaisen kirjallisuuden pro gradu -tutkielma..VAS: 5.1»kirjallisuudentutk imus* 1 yr i ikkaUDK: 82(091)+82.0

. 1 xzO16 31Lappalainen, TarjaSuomen Työmiehen (1920-23) ilmentämä kulttuuri-, taide- ja kirjal1 isuuskäsitys : sosialistisen realismin ihanteita kehityksensä alkuvaiheessa. - Oulu : Oulun yliopisto, 1989. - 155 s . -Kirjallisuuden pro gradu -tutkielma..VAS: 5.1 VAS : 6»lehdistökirjoi ttelu »Suomen Työmies »kulttuur ipolitiikka »sosialistinen realismi UDK: 07 UDK: 7.0
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5.1 xzO1623 Nikander» TarjaArkiston kokoelmasta itsenäiseksi kirjastoksi :Työväenliikkeen kirjaston suunnitteluprosessin evaluointi. - Tampere : Tampereen yliopisto» 1990. - 100 s. -Kirjastotieteen ja informatiikan pro gradu -tutkielma..VAS: 5.1 »kirjastot »suunnittelu »arviointi »työväenkirjastot UDK: 02

5.1 xzO1599 Niku» KirsiJyväskyläläinen nainen rakennustyömaalla vuosina 1995-19*8. - Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto» 1989. - 125 s. - Suomalaisen ja vertailevan kansatieteen pro gradu -tutk ielma. .VAS : 5.1 VAS: 7»naiset työelämässä »työväenkulttuur i »rakennustyö 1 äiset UDK: 39 UDK: 396

5.1 xzO1570 Palje» EevaSavenvalaja : erään vanhan käsityöammatin muodonmuutoksista. - Helsinki : Helsingin yliopisto» 1989. - 153 s. + 7 liites. - Sosiologian pro gradu -tutkielma..VAS: 5.1 »käs ityöläiset »ammatit »savenvalajat UDK: 39

5.1 xzO1659 Riihelä» MarjukkaMarja-Leena Mikkola novellistina. - Turku : Turun yliopisto» 1990 . - 99 s . -Kotimaisen kirjallisuuden pro gradu -tutkielma..VAS: 5.1 VAS : 7»kirjallisuudentutkimus»naisen asema»novel1 itUDK: 82(091 ) +82 . 0

5 .1 xzO1635 Telin, TuulaPihlavan sahayhdyskunnan rakennemuutos ja työväen joukkotoiminta. - Tampere : Tampereen yliopisto, 1990. - 136 
s . -Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma..VAS: 5.1 VAS : 7»teo 1 1 isuusyhdyskunnat »Pihlava»työväenliike historia Pihlava UDK: 329 UDK: 908
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. 1 xzO1613
Tiihonen, KaisaÄitejä ja vallankumouksellisia : nainen kuvattuna ja kuvaajana Elvi Sinervon tuotannossa. - Tampere : Tampereen yliopisto,1989. - 71 s. -Kotimaisen kirjallisuuden pro gradu -tutkielma..VAS: 5.1 VAS : 7»k i r jal1 isuudentutk imus»naisen asema»äitiys»työväenkirjallisuus UDK: 82(091)482.0

. 1 xzO 1609
Uutela, SakariTUL:n Tampereen piirin suhtautuminen liiton sisäisiin kiistakysymyksiin 1930-luvulla. - Tampere : Tampereen yliopisto, 1990. - 175 s. -Suomen historian pro gradu -tutkielma..VAS: 5.1»urheilujärjestöt »työväenliike historia Suomi »TULUDK: 796/799

5.2 KOULUTUS, OPISKELIJALIIKE, NUORISOJÄRJESTÖT

LEHDISTÖ

xzO1631Lappalainen, TarjaSuomen Työmiehen (1920-23) ilmentämä kulttuuri-, taide- ja kirjallisuuskäsitys : sosialistisen realismin ihanteita kehityksensä alkuvaiheessa. - Oulu : Oulun yliopisto, 1989. - 155 s . -Kirjallisuuden pro gradu -tutkielma..VAS: 5.1VAS : 6»lehdistökirjoittelu »Suomen Työmies »kulttuuripolitiikka »sosialistinen realismi UDK: 07 UDK: 7.0

xzO 1 6 0 6tlatinlauri, Tapio Vesa JuhaniSuomen Sosialidemokraatin suhtautuminen Neuvostoliiton Euroopan etupiirin syntyyn 1993-1998. - Oulu : Oulun yliopisto, 1990. - 171 s. -Yleisen historian pro gradu -tutkielma..VAS: 3.3 VAS : 6»lehdistökirjoittelu»Suomen Sosialidemokraatti»kansainvälinen politiikka»ulkopolitiikka NeuvostoliittoUDK: 329UDK: 327UDK: 07

7 TYÖVÄESTÖN ELÄMÄNTAPA JA ELINOLOSUHTEET
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Harhakoski, EijaNaisten toiminta puolueissa SDP:n, TPSL:n ja Suomen Kansanpuolueen naiset 1958-1963 : vertaileva tutkielma keskusjärjestötaso1ta paikallistasolle. - Turku : Turun yliopisto» 1990. - 162 s. -Poliittisen historia pro gradu -tutkielma..VAS: 3.3 VAS: 3.5 VAS : 7»sosiaalidemokraattiset puolueet Suomi»sosialistiset puolueet Suomi»SDP»TPSI»Suomen Kansanpuolue »nais j är jestöt »poliittinen osallistuminen UDK: 329 UDK: 396

xzO1595Heikkilä» MattiSuomalainen köyhyys ja huono-osaisuus. - Helsinki : Helsingin yliopisto. 1989. - 393 s. -Sosiologian lisensiaattityö..VAS : 7 »köyhyys »hyv invo int i »syrjäytyrninen »e 1 ino1 ot UDK: 369.2

xzO1607Kivimäki, RiikkaTyömarkkinoille paluu ja työuran murros : keski-ikäisen naisen koulutus- ja työl1isyyssuunnitelmat. - Tampere : Tampereen yliopisto, 1990. - 89 s . -Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma..VAS : 9 VAS : 7»naiset työelämässä »työl1 isyys »työmarkk inat UDK : 331.5

xzO1559
Koivuniemi, TimoRautateiden rakentajien taloudelliset ja sosiaaliset olot Suomessa 1857-1913. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1989. - 

75 s. -Talous- ja sosiaalihistorian pro gradu -tutkielma..VAS : 7»radanrakennus»rakennustyö Iäiset»rautatiet»e 1 inolot»työväestöUDK: 656UDK: 998.0

xzO1555
Koskensalmi, Saija Kirsi-Harja AnnaSukupuolten väliset palkkaerot ongelmana ja palkkaerojen syyt naistyöntekijöiden käsitysten mukaan. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1990. - 99 s. + 19 liites. - Sosiologian pro gradu -tutkielma..VAS : 9VAS : 7»palkat»syr j intä»terveydenhuoltoUDK: 331.2UDK: 396

x z O 1592
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7 xzO 1 653Lähteenmäki, IlariaNaisia liikkeessä : työläisnaisliike poliittisena ja yhteiskunnallisena liikkeenä (1918-1930). - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1990. - 215 s. - Suomen historian lisensiaattityö..VAS: 3.3 VAS: 3.9 VAS : 7»työväeniiike historia Suomi »työläisnaisliike historia Suomi 1918-1930 »naisliikkeet historia Suomi UDK: 329 UDK: 396

7 xzO1560Markkola, PirjoNaisten ansiotyö maatalousyhteiskunnassa : tutkimus Hämeen maaseudun naisista 1870-luvulta ensimmäiseen maailmansotaan. - Tampere : Tampereen yliopisto, 1989. - 188 s. + 2 liites. - Suomen historian lisensiaatintyö..VAS : 7»maatalous»naiset työelämässä»tilaton väestöUDK: 396UDK: 998.0

7 xz01599Niku, KirsiJyväskyläläinen nainen rakennustyömaalla vuosina 1995-1988. - Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1989. - 125 s. - Suomalaisen ja vertailevan kansatieteen pro gradu -tutk ielma..VAS: 5.1 VAS : 7»naiset työelämässä »työväenkulttuuri »rakennustyöläiset UDK: 39 UDK: 396

7 xzO1566Oittinen, Riitta
Ompelu naisten työnä : esimerkkinä ompelutyötä tekevien helsinkiläisten naisten elämänpiiri 1800-luvun lopulla. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1989. - 123 s. + 9 s. + 39 s.

Talous- ja sosiaalihistorian pro gradu -tutkielma..VAS : 7»naiset työelämässä»kotityö»ammatit»ompe1 i jätUDK: 396

7 xzO1699Paasilinna, Hääri
Kohti kansalaispalkkaa? : perustulo- ja perusturvakysymykset politiikan päiväjärjestyksessä. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1990. - 100 s. -Yleisen valtio-opin pro gradu -tutkielma..VAS: 7»kansalaispalkka »sos i aali turva »to imeentuloturva UDK: 369 UDK: 331.2
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7 xz01568Paasivuori, LeenaVuosisadan vaihteen torpparilakot ja Laukon lakko. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1989. - 102 s. - Sosiologian pro gradu -tutkielma..VAS : 7 * 1 ak o t»maanomistus *torppar it »Laukon lakko UDK: 329

7 xzO1659Riihelä, MarjukkaMarja-Leena Mikkola novellistina. - Turku : Turun yliopisto,1990. - 99 s . -Kotimaisen kirjallisuuden pro gradu -tutkielma..VAS : 5.1 VAS : 7*kirjallisuudentutk imus»naisen asema»novel1itUDK: 82(091)+82.0

7 xzO1641Tainio, MinnaTyöväenhuolto Enso-Gutzeit Osakeyhtiössä 1919-1939. - Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1990. - 123 s. - Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -työ..VAS : 7»sosiaaliturva historia »el inolot UDK: 364

7 xzO1635Telin, TuulaPihlavan sahayhdyskunnan rakennemuutos ja työväen joukkotoiminta. - Tampere : Tampereen yliopisto, 1990. - 136 s . -Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma..VAS: 5.1 VAS : 7*teol1isuusyhdyskunnat »Pihlava»työväenliike historia Pihlava UDK: 329 UDK: 908

7 xz01613Tiihonen, Kaisa
Äitejä ja vallankumouksellisia : nainen kuvattuna ja kuvaajana Elvi Sinervon tuotannossa. - Tampere : Tampereen yliopisto,1989. - 71 s . -Kotimaisen kirjallisuuden pro gradu -tutkielma..VAS: 5.1 VAS : 7»kirjallisuudentutk imus»naisen asema»äitiys»työväenkirjal1 isuus UDK: 82(091)+82.0

7 xzO1648Tynkkynen, Auli MaritaTyöttömyys elämänhallinnan ongelmana : tutkimus viidentoista työttömän perheellisen naisen elämäntilanteesta. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1990. - 80 s . + liite - Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma..VAS : 4VAS : 7»työttömät»naiset työelämässä»elämäntilanneUDK: 331.5
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ft HENKILÖHISTORIA

Heikkinen. PeggyEn främmande fägel : Hella Uuolijoki som aktör pä Finlands politiska arena under ären 1944-1954. - Helsinki : Helsingin yliopisto. 1990. - 105 s. + 7 liites. -Yleisen valtio-opin pro gradu -tutkielma..VAS: »*poli itikot ♦naiset UDK: 929 UDK: 323

8 x z 0 1 5 4 6

9 OSUUSTOIMINTA. TALOUSELÄMÄ, TALOUSPOLITIIKKA

9 Jantunen. Riitta MariaOsuustoiminta ja sen kehittyminen sekä työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet päätöksentekoon yrityksissä. - : Helsingin yliopisto. 1990. - 145 s. + 10 liites. - Valtio-opin pro gradu -tutkielma..VAS : 9♦osuusto iminta♦osuustoimintayr itykset
♦E-liikeUDK: 334

9 xzO1590
Toivonen-Karjula. Ulla . . .Vasemmistopuolueet ja politiikka edistysmielisen osuustoimintaliikkeen vaaleissa Turussa. Helsingissä ja Tampereella vuosina 1920 - 1990. - Turku : Turun yliopisto.

1990. - 95 s . + 11 liites. -Poliittisen historian pro gradu -tutkielma..VAS: 3.3 VAS: 3.4 VAS : 9♦osuustoiminta ♦osuustoimintali ike ♦vaalit UDK: 329 UDK: 334

xzO 1551 

Helsinki



on tehnyt. Kun työstä löytyy signeeraus 
on taiteilija selvitetty. Erilaiset tyylisuun
nat auttavat tekemään melko tarkan ajoi
tuksen. Julistetutkimuksia on tehty niu
kanlaisesti ja niissä on yhteiskunnalliset 
ja osuustoiminnalliset julisteet yleensä 
jätetty mainintojen varaan. Tietoja kui
tenkin löytyy lehdistä, valokuvista, taitei
lijoiden teosluetteloista, mainososasto- 
jen tilauslistoista osuustoimintakirjalli- 
suudesta sekä osuusliikkeiden arkistois
ta. Joissakin tapauksissa julistetietojen 
selvittäminen on varsinaista salapoliisin 
työtä.

■  MITÄ MAINOSTETTIIN?
KK:n julisteita luetteloitaessa huomaa 
selvästi eri vuosikymmenillä vallinneet 
painotukset. Varhaisvuosina koroste
taan osuustoiminnan aatteellista puolta: 
yksityiskauppias kuvataan lihavana ka- 
pitalistisikana, joka hamuaa moninker
taista voittoa. Osuuskauppaa mainoste
taan rehellisenä ja edullisena ostopaik- 
kana ja rahatkin menevät yhteisen hyvän 
kehittämiseen. 1920-luvun pula-aikana, 
kuten myöhemmin sota-aikanakin, neu
votaan julisteissa miten halvoista ja saa
tavilla olevista aineksista saa maittavia 
aterioita.
Elintarvikkeet ovat selvästi mainostetuin 
ryhmä, sitten tulevat maatalouteen liitty
vä tarvikkeet, säästäväisyyden korosta
minen, vuotuisjuhlat, jäsenhankinnat ja 
erilaiset kampanjat. Aina 1950-luvulle as
ti kaupataan oman osuuskuntateollisuu- 
den tuoteryhmiä kuten leipää, jauhoja ja 
makkaraa; mainonta ei tuolloin ole vielä 
saanut merkkikohtaista luonnettaan. 
Myöskään muotivaihtelujen aiheuttamia 
alennusmyyntejä ei juuri esiinny ennen 
viisikymmenluvun loppua.
Julisteita on ripustettu kauppojen ik
kunoihin ja kiinnitetty puotien seinille. Ne 
ovat tuoneet väriä liikkeen vähäiseen 
tuotevalikoimaan. Varsinkin elintarvike
korttien aikana taiteilijat loihtivat vaati

mattomista aineksista herkullisia julistei
ta, silmänruokaa.

■  KOHDERYHMÄ JA IHMISKUVA
Mainonta näyttää suuntautuvan maa
seudulla asuviin perheenemäntiin, aina
kin jos toistuvan teeman tarkoitus on 
kuvata ostajaa. Julisteiden naiskuva on 
1950-luvulle asti työteliään punaposki
nen, rivakan ja kaikesta huolehtivan ko
tiäidin prototyyppi, joka on hyvin arki
nen. Hienostelua esiintyy hyvin harvoin.
Mies taas esiintyy pussihousuissaan tai 
haalareissaan metsätyömaalla, he
vosensa kanssa tai taloa rakentamassa. 
Poikkeuksena mainittakoon paria veike
ää kaverusta esittelemässä säilykkeitä 
hihkaisten hampaat säihkyen "Kyllä ke- 
sälesken kelpaa...".

■  TAITEILIJAT
KK:n mainososasto työllisti monia suo
malaisia taiteilijoita, joista tunnetuimpia 
ovat Ola Fogelberg (Pekka Puupää -sar
jakuvan piirtäjä), Theodor Björnström, 
Martti Mykkänen, Lassi Hietala, Juhani 
Hausmann, Olli Javanainen ja Kalevi 
Mustonen. Topi Törmä, joka toimi mai- 
nospäällikkönä 1949-1957, valikoi koulu
tettavakseen lahjakkuuksia, jo ista  
useimmista tuli eturivin graafikoita. Niin
pä kuuluisan KK:n "julistepiirtäjien kou
lun" antina jälkimaailmalle on Työväen 
Arkistossa ja Lahden julistemuseossa 
noin 3000 erilaista julistetta.
Siis, julisteet talteen! Ne ovat tärkeä ja 
mielenkiintoinen osa työväenliikkeen 
kulttuuriperintöä.

Leena Koskinen
FK, julisteprojektin tutkija



i MENNEISYYDEN SÄILYTTÄMINEN 
TULEVAISUUDELLE

- VIDEO JA ELOKUVA HISTORIAN JA PERINTEEN 
TALLENTAJANA JA LÄHDEMATERIAALINA

Pääsiäistä edeltävällä viikolla, maalis
kuun 26. ja 27. päivänä, järjesti British 
Universities Film and Video Council 
(BUFVC) Lontoossa konferenssin "Vi
deo History - Keeping the Past for the 
Future". Teemana o li s iis  videon 
käyttäminen suullisen perimätiedon ja 
historian tallennusvälineenä ja tiedon vä
littäjänä. Vaikutti erittäin kiinnostavalta ja 
allekirjoittanut löysikin itsensä istumasta 
konferenssipaikkana toimineen National 
Film Theatren auditorium ista ohjel
malehtinen yhdessä ja muistiinpanoväli
neet toisessa kädessä.
Konferenssin käsiohjelma lupaili kiinnos
tavia alustuksia tasaisesti jakautuneena 
molempien päivien osalle. Lisäksi lähes 
jokaisen alustuksen yhteydessä näytet
täisiin otteita kunkin puhujan tai ryhmän 
töistä. Ensimmäisen päivän ohjelman 
aloittivat Murray Weston (BUFVC) ja Will 
VVyatt (BBC) puhumalla yleistä videon ja 
filmin mahdollisuuksista perinteen ja his
torian tallentajina sekä "oman metodin" 
luomisesta. Molemmat herrat korostivat 
videoimisen dokumentoivaa ja historiaa 
tallentavaa luonnetta, ts. kyseessä on 
raakamateriaalin hankinta historian läh
teeksi, ei välttämättä valmiiden ohjelmi
en tekeminen.

■  KATOAVAN NYKYISYYDEN 
DOKUMENTOINTIA

Nick Lane (Museum of London) toimii 
Lontoon Docklandsin alueen muutosten 
dokumentoinnin parissa. Lane mainitsi, 
että koska hänen työpaikkansa on sosi
aalihistorian museo, hän ja hänen ryh
mänsä eivät ole filmintekijöitä. Heidän

kuvaamisensa on puhdasta dokumen
tointia eli kuvausryhmä ei pyri ohjai
lemaan kuvattavaa kohdetta. Lane on 
kuvannut katoavia ammatteja, teolli
suusyrityksiä, tehtaita ennen niiden lo
pullista häviämistä. Dokumentointia on 
tehty, koska muiden lähteiden säilymi
seen ei luoteta! Mutta Lanen mielestä 
pitäisi osata ennakoida ja kuvata myös 
uusia aloja ja projekteja, ei vain kuolevia 
ja katoavia.
Roger West (Hanover Video Group) liik
kui aika paljon samoilla alueilla kuin Mr. 
Lane. Hänen ryhmänsä on tallentanut 
yhteisön historiaa Brightonissa, mm. 
paikoitusalueen tieltä purettavaksi mää
rätyn Portlandin valimon viimeiset päi
vät. Westin mukaan dokumentointi ei ole 
vain ihmisten muistojen vaan myös ny
kyisen toiminnan ja suunnitelmien tallen
tamista. Ryhmä onkin kiinnostunut 
enemmän ns. valmiista tuotteesta kuin 
pelkästä historian tallentamisesta liittyen 
kampanjointiin katoavien yritysten, elin
keinojen ja asuinympäristöjen puolesta.

■  MUISTITIETO HISTORIAN 
LÄHTEENÄ

Frank Harris ja Michael Scarborough (Vi
deo History Project for Yorkshire and 
Lincolnshire, Yorkshire Television) esit
telivät vuonna 1989 aloitettua projektia 
suullisen perimätiedon tallentamiseksi 
Yorkshiren asukkaiden elämästä. Tähän 
mennessä materiaalia on kertynyt n. 450 
tuntia. Harrisin ja Scarboroughin mieles
tä video tuo uusia ulottuvuuksia ihmis
ten muisteluihin: ympäristön, eleet, il
meet jne. Projekti käyttää kuvauksissaan
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S-VHS kameranauhureita ja ne ovat lai
nassa yksityisille harrastelijoille ja ryh
mille, jotka ovat kiinnostuneita perinteen 
tallentamisesta. Hanke ei siis ole ohjel- 
matavoitteinen, vaikkakin materiaalia on 
esitetty televisiossa. Kuvattua materiaa
lia ei editoida, koska kyseessä on ensisi
jaisesti arkistomateriaali. Tällöin haasta
teltavan "tekijänoikeudet" on otettava 
huomioon: tiedot saadaan julkaista vas
ta haastatellun kuoleman jälkeen. Video
aineistoa säilytetään West Yorkshiren ar
kistossa ja käyttökopiot ovat tutkijoiden, 
historioitsijoiden ja ohjelmantekijöiden 
vapaasti käytettävissä (hyvin indeksoitu 
ja arkistoitu).
Television History Workshop on ensim
mäisiä organisaatioita Englannissa, joka 
toi "oral historyn" televisioon. Worksho
pin lähtökohtana on valmiiden ohjelmien 
tuotanto ja eräänlaisena informaa
tiopankkina toimiminen. Tavallisten ih

misten haastatteluilla ja heidän mielipi
teillään on rakennettu dokumenttiohje- 
mia, mm. Oxfordissa sijaitsevan auto
tehtaan historia ("Making Cars") ja erään 
sairaalan historia kaikkia sen ammatti
ryhmiä haastattelemalla ("City General").

■  HAASTATTELUJEN VIDEOINTI 
El RIITÄ!

Toinen konferenssipäivä oli valjennut ja 
ohjelma käynnistyi Paul Thompsonin 
(University of Essex) alustuksella suulli
sen perimätiedon (tai muistiedon tai...) 
metodologiasta. Kaksikymmentä vuotta 
sitten muistitietoa ja sen tutkimista pidet
tiin uutuutena. Tänä aikana käsitykset 
sen luotettavuudesta ovat muuttuneet 
täysin ja audiomenetelmiä hyväkseen- 
käyttävä muistitieto on kehittynyt aktiivi
seksi tutkimuskentäksi, jolla on oma me
todologiansa. Videon käytöllä luodaan 
haastattelutilanteeseen uusia ulottu
vuuksia: kertojan eleet, olemus, ilmeet, 
oma kieli ja ilmaisut jne. (vrt. Frank Harris 
ja Michael Scarborough). Nämä uudet 
ulottuvuudet ovat tärkeämpiä tekijöitä 
kuin vain pelkkä henkilön näkeminen. 
Tosin videon visuaalisuus saattaa haitata 
jonkin olennaisen havaitsemista varsi
naisesta haastattelun sisällöstä. 
Haastatteluthan ongelmat ovat usein 
asiakokonaisuuden hallintaan liittyviä: 
on mietittävä ketä ja miten on haasta
teltava. Kysymysten tulee olla ytimekkäi
tä ja keskityttävä olennaiseen, on annet
tava haastateltavan kertoa. Haastattelun 
kohde määrää kysymyksenasettelun. 
Thompsonin mielestä on virhe vain nau
hoittaa tai videoida haastatteluja, mutta 
ei translitteroida niitä! Haastattelujen 
purkamatta jättäminen haittaisi nauho
jen ja videoiden hyväksikäyttöä, sillä 
historioitsijoilla ja tutkijoilla ei ole välttä
mättä aikaa kuunnella nauhoja tai katsoa 
videoita kokonaisuudessaan. 
Thompsonin mielestä tekniikan kehitys 
ja videoiden tekemisen suhteellinen
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edullisuus demokratisoivat historian 
dokumentointia ja kirjoitusta.

■  MUISTITIETO JA TELEVISIO
Itsenäinen filmintekijä ja luennoitsija 
Stephen Peet a lo itti vuonna 1968 
BBC:ssä sarjan "Yesterday’s VVitness", 
joka pyöri kaksitoista vuotta ja joka aika
naan oli täysin uutta televisiolle: kuvitet
tua muistitietoa ja suullista perimätietoa. 
Ohjelmissa tavalliset ihmiset kertoivat ta
rinansa kameralle, oheiskuvituksena 
käytettiin saatavilla olevaa aiheeseen ja 
aikakauteen liittyvää aineistoa. Haastat
telut tehtiin aina haastateltavan luona ja 
kyseessä oli itseasiassa tarinanker- 
tominen, sillä kysymykset leikattiin ma
teriaalista pois. Koska Peet on ammatti
lainen elokuvantekijä, hänen lähtökoh
tansa ja tavoitteensa on toimiva tele
visio-ohjelma tai elokuva, ei puhdas tal- 
lemateriaali. Peet parantelee ja tiivistää

materiaalia kuvakokojen vaihteluille ja 
leikkauksella, poistaa virheet, änkytyk
set, toistot jne. Leikkauksen avulla voi
daan myös eri kysymykset tai saman 
kysymyksen eri osat yhdistää sujuvaksi 
filmiksi - ja tässä on olennainen ero ar- 
kistoihmiseen ja historioitsijaan verrattu
na. Viimeksi mainitut vaalivat ajatusta kä
sittelemättömästä tallemateriaalista, 
puhtaasta dokumentista, josta ei ole lei
kattu tai editoitu mitään pois.

■  VIDEOKIRJASTOT JA 
-ARKISTOT

Mary-Ann Gomes (North West Film Ar- 
chive) ja Janet McBain (Scottish Film 
Archive) kertoivat arkistojensa toimin
nasta ja niiden sisältämästä materiaalis
ta. Gomesin mukaan North West Film 
Archiven (per. 1977) tavoitteena on Luo- 
teis-Englannissa ja Luoteis-Englannista 
tehtyjen elokuvien kartoittaminen, pelas



taminen, identifioiminen, restauroiminen 
ja säilyttäminen. Runsaasti materiaalia 
on urbaanielämästä yleensä (asumises
ta, vapaa-ajasta, urheilusta), mutta vä
hän teollisuudesta ja poliittisista aktivi
teeteistä. Arkisto pyrkii vastaamaan ylei
sön materiaalia kohtaan osoittamaan ky
syntään videokirjaston ylläpidolla ja lai
naustoiminnalla kirjastoille, kouluille, eri 
yhteisöille jne. Arkiston filmimateriaalia 
on myyty myös televisiolle. Arkisto kerää 
ja säilyttää alkuperäisten elokuvien ja vi- 
deokopioiden lisäksi valokuvia, ää
ninauhoja ja kopioita sanomalehtiartik
keleista. Arkisto on valmistanut erityises
ti kouluille suunnattuja videoita, joissa 
kuvan on annettu puhua puolestaan, ts. 
haastatteluja ei ole käytetty ääniraitana, 
sillä puheen on pelätty syövän kuvan 
antamaa informaatiota.
Scottish Film Archiven toiminta noudat
taa samoja linjoja. McBainin mukaan 
skottilainen kansallistunne värittää arkis
ton toimintaa, ja paljon materiaalia pai
kallishistoriasta onkin kerätty (erittäin 
paljon perhe- ja yksityiskokoelmia). 
James Pattsion (National Film Archive) 
puuttui alustuksessaan lähinnä filmi- ja 
videosäilytyksen ongelmiin ja aineiston 
saatavuuden turvaamiseen tutkijoille. 
NFA on kerännyt dokumenttielokuvia ja 
TV-ohjelmia säilytykseen 1950-luvulta 
lähtien ja järjestänyt ne aloittain syste
maattisesti. Nykyisin videot kuuluvat it
sestäänselvästi filmimateriaalin rinnalle 
NFA:n arkistoinnissa. Videoiden säily- 
vyysongelmat ovat samat kuin filmima
teriaalillakin. Tärkeintä ei niinkään ole se, 
mikä videotyyppi on televisiolähetyskel- 
poista kuin se, mikä videotyyppi kestää 
arkistointia parhaiten! Tällä turvataan 
menneisyyden ja nykyisyyden säilymi
nen tulevaisuudelle.

■  KRITIIKKIÄ!
Jerry Kuehl (Vision Group/Open Media) 
esitti kritiikkiä kaikkea alustusten yh
teydessä näytettyä uutta materiaalia

kohtaan ja provosoi osallistumaan kes
kusteluun: videot olivat osin teknisesti 
heikkoja, niissä esiintyi tylsiä haastatel
tavia, osa oli valmiiksi editoituja (tutkijan 
voi olla vaikea käyttää haluttua kohtaa). 
Kuehlin mielestä materiaalin tulisi olla hy
vin kuvattua ja äänitettyä, sillä historioit
sijat kaipaavat materiaalia, jota ohjaa
ja/tekijä ei ole päässyt "taiteellisesti pi
laamaan". Materiaalin on oltava editoi- 
matonta, koska tulevaisuuden tutkijoilla 
voi olla eri kysymykset kuin nykyisillä 
tutkijoilla. Konferenssissa oli puhuttu au
diovisuaalisen materiaalin merkityksestä 
varsin paljon "oral historyn" näkökul
masta ja Kuehlkin korosti allekirjoitta
neen mielestä puhtaan tallemateriaalin 
arvoja. Historian audiovisuaalinen läh
deaineisto on kuitenkin muutakin kuin 
muistitietohaastatteluja ja muuta talle- 
materiaalia, jotka tuleekin säilyttää edi- 
toimattomina tutkijoille ja historioitsijoil
le. Mutta historiantutkimus ei voi sulkea 
eikä suljekaan pois valmiita dokument
tielokuvia tai -videoita lähteenä. Se, mitä 
editoimattomuudella tässä yhteydessä 
ehkä tarkoitetaan, on sitä, ettei materiaa
lia ole jälkikäsitelty ja sen luonnollista 
kuvajärjestystä muutettu. Historiantutki
muksen lähteeksi sopivat kaiken lisäksi 
mainiosti esim. mainokset, jotka yhdes
sä 'taiteellisten" dokumenttien ja jopa 
fiktiivisten filmien ohella peilaavat asen
teita, arvostuksia, toiveita, unelmia ja 
elintasoa varsin mainiolla tavalla. 
Allekirjoittaneelle kaksipäiväinen konfe
renssi Lontoossa muodostui ideoita an
tavaksi ja jo syntyneitä ajatuksia vahvis
tavaksi kokemukseksi. Sitä paitsi Lontoo 
on iso kaupunki, jossa on paljon nähtvää 
ja mielenkiintoisia asioita!
Ja sitten pubiin...

Petri Tanskanen
Työväenperinne ry:n elokuvaprojekti



>M T TYÖVÄENLIIKKEEN 
ELOKUVA-AARTEET - 
TYÖVÄENPERINNE RY:N 

I Ie l o k u v a p r o j e k t i

Näin mainostettiin olutta v. 1957. Kuvassa Pertti "Spede" Pasanen ja humalat- 
taret. Allotria/Työväenperinne ry.

■  ELOKUVAT TALTEEN!
Työväenperinne ry:n elokuvaprojekti 
käynnistettiin syksyllä 1987 Suomen työ
väenliikkeestä tehtyjen filmien kartoitta
miseksi, identifioimiseksi ja pelastami
seksi. Alkuvaiheesta lähtien projekti 
osoittautui tulokselliseksi. Jo kevääseen 
1988 mennessä työväenelokuvia oli Työ
väenperinteelle luovutettu 153 kappalet
ta. Niiden joukossa olivat mm. erittäin 
harvinaiset, jo kadonneiksi luullut "Hel
sinki punaiseksi" (eli 'Työläiselämää Hel
singissä") ja "Vastusten kautta voittoon" 
vuodelta 1934. Molemmat klassikot löy
tyivät Puutyöväen Liiton museosta. Vuo

den 1990 loppuun mennessä elokuva- 
projektin keräämien filmien määrä oli jo 
420 nimikettä ja ne on talletettu Suo
men Elokuva-arkistoon, missä arvok
kaimmista ja huonokuntoisimmista elo
kuvista tehdään pelastekopiot. 
Vastaanotettujen elokuvien kirjo ulottuu 
mainosfilmeistä pitkiin kokoillan eloku
viin, ja ajallisesti niitä on 1920-luvun lo
pulta 1960-luvulle. Luovuttajina ovat toi
mineet lukuisat työväenjärjestöt, taus
tayhteisöt ja yksityiset jäsenet. Viime ai
koina on myös kartoitettu ja saatu eri 
työväenjärjestöjen ja yksityistenkin vi
deotuotantoa aivan viime vuosilta, joten
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voidaan sanoa, että työväenliikkeen fil
mi- ja videotuotantoa on onnistuttu seu
raamaan ja säilyttämään sen alkuvai
heista nykypäiviin asti.
Vuoden 1990 aikana aloitettiin tähän 
mennessä kartoitettujen ja pelastettujen 
työväenelokuvien tietoja syöttää Työvä
en Arkiston tietokantaan, filmografiatie- 
dostoon. Jokaista elokuvaa kohti on va
rattu 46 kenttää (field), yhteensä 3 sivua, 
joihin saadut filmografiset ja tekniset tie
dot kirjoitetaan. Filmografiatiedoston 
luominen tähtää tutkijapalvelun helpot
tamiseen, elokuvaluetteloiden helppoon 
täydentämiseen ja ajan tasalla pitoon.

■  KANSAN ELOKUVA OY JA 
ALLOTRIA-FILMI: TYÖVÄEN 
OMAA TUOTANTOA

Varsinainen voitto Työväenperinteelle oli 
tekijän- ja esitysoikeuksien saaminen 
kesällä 1988 työväenliikkeeseen sidok
sissa olleiden Kansan Elokuva Oy:n ja 
sen seuraajan Allotria-Filmin koko eloku
vatuotantoon. Kansan Elokuva ja Allotria 
olivat pieniä elokuva-alan yrittäjiä, joilla 
oli astetta selkeämpi yhteiskunnallinen 
tendenssi tuotannossaan kuin muilla 
suomalaisilla lyhytkuvavalmistajilla (eh
kä Aho & Soldania lukuunottamatta). 
Kansan Elokuvan ja Allotria-Filmin tuo

tanto on hieno ja arvokas kulttuurihisto
riallinen kokonaisuus, jonka monipuoli
nen materiaali sisältää joukon tyylik- 
käimpiä Suomessa tuotettuja lyhytelo
kuvia 1940- ja 1950-luvulta - puhumatta
kaan filmien arvosta historian lähteinä! 
Näitä elokuvia säilytetään Suomen Elo
kuva-arkistossa asianmukaisissa tilois
sa, jotka turvaavat niiden säilymisen jäl
kipolville.

■  ELOKUVIIN KOHDISTUVA
KYSYNTÄ JA LAINAUSTOIMINTA

Yleisön elokuviin kohdistamaan kysyn
tään Työväenperinne ry. pyrkii vastaa
maan siirtämällä filmejä videolle ns. vi
deokirjastoon ja lainaamalla näitä vide
oita kaikille kiinnostuneille. Iällä hetkellä 
videokasetteja on käyttökopioina 147 
kappaletta, yhteensä 151 eri filmiä. Run
saimmin eri aloista ovat edustettuina 
ammattiyhdistysliike, työläisurheilu, työ
väenpuolueet, Ajan kuvastin-uutiskat
saukset ja Yleisradion ystävällisellä myö
tävaikutuksella osuustoimintaliike (oi
keudet osuustoiminnasta kertovaan 
KK:n materiaaliin on Ylellä). Videokirjas
ton suhteellisen nopean kasvattamisen 
on tehnyt mahdolliseksi juuri em. oikeuk
sien hallinta Kansan Elokuvan ja Allotria- 
Filmin materiaaliin. Lähes kaikki video

kasetit ovat elokuvista 
kiinnostuneiden lainatta
vissa tai käytettävissä Työ
väen Arkiston tiloissa. 
Elokuvia kohtaan on ollut 
kysyntää myös televisios
sa ja Työväenperinteen fil
mimateriaalia onkin myyty 
Yleisradiolle käytettäväksi 
mm. Suomen baletin his
toriasta ja siirtokarjalais
ten vaiheista kertovissa 
dokum enteissa. Suu
risuuntaisin hanke Yleisra
dion kanssa on ollut TV- 
2: n tuottamana vapunpäi
vänä 1.5.1991 esitetty 
lyhyt dokumenttielokuvaMiss Suomi-kilpailut v. 1956. Kilpailija no. 21 Raija- 

Leena Jauhiainen. Allotria/Työväenperinne
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"Aatteen tiellä" Suomen työväenliikkeen 
historiasta ja kehityspiirteistä. Doku
menttielokuvan toteuttaminen kesti hie
man yli vuoden ja Työväenperinteen elo- 
kuvaprojekti hankki siihen kuvitukseksi 
filmimateriaalia, dioja, valokuvia, asiakir
joja, lehtiä ja julisteita osallistuen myös 
ohjelman rahoitukseen eräiden jäsenjär
jestöjensä tuella.

■  ELOKUVAPROJEKTIN OMA 
TUOTANTO

Elokuvaprojektin oma tuotanto ottaa 
vasta ensiaskeleitaan. Joitakin koosteita 
vanhasta filmimateriaalista on tehty, mm.

videot 'TUL kisaa 1931-37" ja "Suomen 
työväenliikkeen omakuva 1930-luvulla" 
('The Self Portrait of the Finnish Labour 
Movement in 1930s" - englanninkielisin 
välitekstein). Yhteistyössä Työväen Kes
kusmuseoyhdistys r.y:n kanssa valmis
tui 1990 22 minuutin pituinen dokument- 
tivideo Tampereen Finlaysonin jo lopete
tusta puuvillalankakehräämöstä. Tarkoi
tuksena on panostaa yhä enemmän 
oman tuotannon kasvattamiseen: ei vält
tämättä valmiiden dokumenttielokuvien 
valmistamiseen vaan haastattelujen ja 
katoavaa nykyisyyttä tallentavien vi

deonauhojen (ns. tallemateriaalia histo
riantutkimuksen lähteeksi) kuvaami
seen, luokitteluun ja arkistointiin eli sii
hen, mihin elokuvaprojektin resurssit an
tavat myöten.

■  VIELÄKÖ LÖYTYY ELOKUVIA?
Työväenliikkeeseen liittyvää arvokasta 
filmimateriaalia on varmasti vieläkin kar
toittamatta ja löytämättä. Tiedetään, että 
esim. Kokemäellä kuvattiin 1930-luvulla 
maakuntajuhlia, mutta filmit ovat kateis
sa. Lisäksi Pienviljelijäin Liiton 1930-lu- 
vulla valmistamat elokuvat odottavat löy
täjäänsä. Lisäksi yksityisillä harrasteli

joilla saattaa hallussaan ol
la kaitafilmejä tai videoita, 
jotka kiinnostavalla tavalla 
valottaisivat työväenliik
keen vaiheita ja historiaa. 
Työväenperinteen eloku- 
vaprojekti on kiinnostunut 
kaikista mahdollisista elo
kuviin liittyvistä tiedoista 
tai itse elokuvista ja ottaa 
ne ilolla vastaan. Jo ole
massa olevista ja uusista 
filmilöydöistä voi tiedottaa 
Petri Tanskaselle osoitteel
la Työväenperinne ry., Paa
sivuorenkatu 5 B, 00530 
Helsinki. Puhelin 90-750 
429 tai 736 322 (Työväen 
Arkisto). Samalta hen
kilöltä ja samasta osoit

teesta saa pyydettäessä täydellisen luet
telon Työväenperinne ry: n videokopiois- 
ta, joita voi vuokrata edulliseen omakus
tannushintaan tai tulia katselemaan Työ
väen Arkiston tiloihin tai vaikkapa ostaa 
edullisesti omakseen. Elokuvista kiin
nostuneet ryhmät ja yksityiset ovat ter
vetulleita hyödyntämään elokuviemme 
aarreaittaa!

Petri Tanskanen
Työväenperinne ry:n elokuvaprojekti

Olavi Lindblom puhuu SAK:n valtuuston kokouk
sessa ennen yleislakkoa 1956. Allotria/Työväenpe- 
rinne



MUISTINVARAISTA

Juttuseminaari järjestettiin 26.11.1990

Eräänä marraskuisena aamuna 1990
täytti odotuksen sekainen puheensorina 
Helsingin työväentalon käytävät. Seitse
misenkymmentä tuttua ja vähän tunte
mattomampaa jututtivat toisiaan kuulu
misista. Työväen Muistitietotoimikunta 
oli kutsunut muistitietoihmisiä päiväksi

koolle "Jokanaisen ja -miehen jut- 
tuseminaariin". Toimikunta juhlisti 30- 
vuotista olemassaoloaan yleisellä muis- 
telutapahtumalla. Työväen muistitietoa 
verestettiin sekä ns. tavallisen ihmisen 
kokemusmaailmasta käsin että työväen
liikkeen paikallisten toimihenkilöiden



muistojen pohjalta. Pohjustustarkoituk- 
sessa oli pyydetty yhdeksää veteraania 
muistelemaan sodanjälkeistä aikaa, ar
kea ja järjestöelämää. Päivä täyttyi jopa 
liiankin kanssa, mutta samalla huojenta
vaksi huomattiin seminaarin toimiminen 
ihmisten tapaamisfoorumina - muistitie
to yhdisti.
Tietysti oltiin myös erimuistisia, tiukkaa
nakin, haurasäänisiä ja dokumentoivia 
muistista kertojia. Saatiin ihmiset pape
rien takaa kertojiksi, ja ylipäätään se
minaari jätti jälkeensä paljon ajatuksia ja 
kehittelyn varaa kuin pesämunaksi seu- 
raaville yleisötilaisuuksille.

*  *  *

Muistitietotoimikunnan 30. toim inta
vuosi oli tuloksellinen erikoisesti onnis
tuneiden keruiden vuoksi. "Järjestö elä
mässäni" työllisti alkuvuoden ja loppu
vuonna alkoi tiuhaan tahtiin sadella vas
tauksia sodanjälkeistä muutosta kartoit
tavasta "Säännöstelytaloudesta kulu
tusyhteiskuntaan" -keruusta. Se jatkuu 
menestyksellisesti yhä. Vuoden 1990 ai
kana toimikunta teki ulkopuolisista Eläk
keensaajien Keskusliitolle tilaustyönä 12 
henkilön ja 158 sivun laajuisen haastat- 
telutyön liiton historiankirjoitusta varten. 
Työväen Muistitietotoimikunnan työtä 
valvoi 14-jäseninen neuvottelukunta pu
heenjohtajana taiteilijaprofessori Arvo 
Salo ja sihteerinä FL Risto Reuna. Juhla
vuonna toimikuntaa muistettiin Posti
pankin lahjoituksella, mikä käsitti terve
tullutta nauhoitus-, purku-ja tekstinkäsit- 
telylaitteistoa.
Vuoden 1990 keruuaineistosta (136 
muistelijaa ja 3 800 sivua) toimikunta 
palkitsi 500 markan pääpalkinnoilla jy
väskyläläisen Taito Mörkin ja helsinki
läisen Paavo Rantasen. Mörk kirjoitti vi
vahteikkaan kuvauksen kunnanalan 
palkkalaisen sodanjälkeisestä "matkasta 
työläiskeskiluokkaan", ja Rantanen 
muisteli monialaisesti pitkää poliittista 
toimintaansa.

E-keräysprojektin muistelijoista 400 
markan tunnustuspalkinnoilla palkittiin 
tamperelainen Pentti Lumme ja Pertti 
Tuominen Helsingistä. 300 rahapalkin
not saivat Anja Hietala Järvenpäästä, 
Keijo Hummelin Karjaalta, Tauno Leino 
Kotkasta, Saga Maria Keveri Kotkasta, 
Kalle Pirttijärvi Klaukkalasta, Leo Tarvai
nen Katajarannasta sekä yhteispalkitut 
Kristiina Pellinen ja Päivi Siekkinen Hel
singistä. Lisäksi kirjapalkinnoilla muis
tettiin 15 kerääjää ja muistelijaa.

* * ★

MUISTITIETO El KYSY IKÄÄ...
Muistitiedon kerääminen, mitä se on:
Työväen Muistitietotoimikunta kerää ja 
tallentaa työväen perinnettä ja muistitie
toa. Tallentaminen ei kohdistu vain men
neisyyteen. Perinne elää myös nykyajas
sa. Tuoreetkin omat, läheisten ja tuttavi
en ajatukset ovat tärkeitä.
Keruun aihepiirejä ovat työ, palkansaaji
en taloudellinen toiminta, vaikuttaminen 
työväen- ja kansalaisliikkeissä, arki, va- 
paa-aika, harrastukset, perhe-elämä ja 
yhteiskunnan muutosten vaikutus elä
mään ja ajatteluun.

SUPPEA KERUUKILPAILU VUOSIKSI 
1991 JA 1992:
Sodanjälkeinen työväentalo elävänä ja 

hiljenevänä miljöönä
Juhlavuoden 1990 keruu "Säännöstely- 
taloudesta kulutusyhteiskuntaan" jatkuu 
vielä tämän vuoden aktiivisesti. Sodan
jälkeisestä niukkuuden helpottamisesta 
on riittänyt ilahduttavan paljon muistele
mista. Teemaan voi palata ja kirjoittaa 
ajasta muidenkin ilmiöiden kautta kuin 
kysyttyjen asumisen, ruoan, puhtauden, 
lastenkasvatuksen tai rahankäytön 
muistelemisen kautta.
Esimerkkinä tästä on muualla tehdes
sämme erään tuonajan työläiskadun ja 
sen varrella asuneiden perheiden kortte- 
likuvaus.



Korttelin kundit pelaamassa koronaa 1960-luvun 
alussa. Työväen Muistitietotoimikunta.

Uudeksi keruuksi toimikunta julistaa tee
maa täydentävän suppean kyselyn ko
kous- ja kokoontumiskulttuurista ja va
paa-ajan vietosta työväentaloissa. Kyse
lyn tarkoitus on palauttaa mieliin työvä
entalojen sodanjälkeinen kokoava rooli 
käyttäjien, talon ylläpitäjien ja iltamiin 
osallistuneiden muistoissa. Kuinka talo
jen omistuksesta sodan jälkeen kiistel
tiin, taloa eli entistä "pirunkirkkoa" käytet
tiin hyöty- ja vapaa-ajan tarkoituksissa ja 
miten elämä hiljaa hiipui hiljalleen talos
sa 1960-luvulle tultaessa, rakennuskin 
rapistui.
Taloa, yhdessäoloa ja iltamia pyydetään 
nyt muistelemaan osana sodanjälkeistä 
elämänmuutosta, vertaillen - "sellaista oli 
talon iltamissa, millaista muualla iloitte- 
lu".

Mitä vastaamisessa on syytä 
ottaa huomioon:
Voit paitsi muistella itse, kirjoit
taa ylös toisten Sinulle kerto
maa haastattelutietoa. Pyy
dämme myös Sinua mahdolli
suuksien mukaan auttamaan 
meitä kirjoittamisessa eli vä
hentämään puhtaaksikirjoitus- 
kuluja kirjoittamalla joko ko
neella tai käsin puhtaaksi haas
tattelut. Se nopeuttaa aineis
ton käyttöä ja saattamista tut
kijoiden luettavaksi. Otamme 
haastatteluja vastaan myös ää
nitteinä.
Ja sitten itse asiaan... 
Seuraavassa esitetyt kysy
mykset on tarkoitettu muistin 
virkistämiseksi auttamaan kir
joituksen etenemisessä. Kaik
kiin kysymyksiin ei tietenkään 
tarvitse vastata; riittää kun saat 
"langasta kiinni". Kerrot vain 
omin sanoin muistamiasi asioi
ta, jopa kuulemiasikin. Keskity 
kuitenkin mieluummin joihin
kin keskeisiin asioihin, sillä sillä 
tavoin vältetään itsestään sel
vyyksiä ja muistelmasi saa 

omaa kokemistasi korostavan yksittäi
sen kertomusarvon.
Voit myös muistella vapaasti, "nuotitta" 
haluamastasi aiheesta tai alkaa kirjoitel
la omaa elämäkertaasi, sitä kauttahan 
muistosi ovat jäsennettävissä. Kaikki ka
lenterivuoden aikana lähetetyt muistel
mat ovat mukana arvioitaessa ja harkit
taessa palkittavia.
Sanomalehtileikkeitä emme enää tilan
puutteen takia arkistoi, elleivät ne liity 
olennaisesti muistelijan toimintaan. 
Millainen oli sodanjälkeinen työväentalo 
ulkoasultaan ja sisäiseltä sonnustuksel- 
taan, ja millaiseksi muistat sodanaikai
sen, kenties armeijan käytöstä vapautu
neen työväentalon kunnoltaan?



Sijaitsiko se maaseudulla, vai oliko se 
kaupungin kivirakennus, oli ränsistynyt, 
ja osallistuuko ylläpitoon, taikoihin? Mil
laisia tiloja ja huoneita rakennuksessa eri 
käyttöä varten oli, ja kuka huolehti läm
mityksestä ja vuokrauksesta? Eteisessä 
kenties oli ilmoitustaulu ja talossa suuri 
sali, jossa oli näyttämö ja varastokome- 
rot mm. kalusteiden säilyttämiseksi. Oli
ko hyllyjä kirjoja ja viirejä varten, tai jopa 
kirjasto? Entä mitä muistat piha- ja ulko
tiloista, joita lämpimänä aikana käytettiin 
oleskelussa, ulkojuhlia ja virkistystarkoi
tuksia varten. Oliko lipputankoja? 
Työväentalossa kokoonnuttiin: Sodan- 
jälkeen alkoi taistelu työväentalojen 
omistuksesta, mitä siitä muistat? Pidet
tiin isoja kokouksia, ja johtokunnilla oli 
pienempänsä. Puhetilaisuudet, vappu
ja vuosijuhlat kokoontuivat talossa. Ker
ro jostakin mieleen jääneestä tilaisuu
desta. Sodan jälkeen talo oli avautunut 
muidenkin väestöryhmien ihmisille. Kei
tä kaikkia muistat talossa käyneen, ja 
keille ulkopuolisille taloa vuokrattiin?
Ennen sotia työväentalo oli maalaispaik
kakunnan väen keskus ja työtaistelujen 
aikana tukikohta, jossa lakkojohto ko
koontui, jonka taululle saatettiin liidulla 
kirjoittaa lakkopetturien nimet. Missä 
määrin talo sodan jälkeen enää oli suo
japaikka tai "komentokeskus", ja syntyi- 
kö skismaa talossa olleiden ammat
tiosastojen osuudesta taloon tai kunnos
tukseen? Työväentalolla oli sosiaalisen 
huoltopaikan merkitys suurten lakkojen 
aikana. Mitä muistat työväentalon käy
töstä 1949,1950 metallin ja 1956 yleisla
kon aikana? Työväentalo huvi- ja vapaa- 
ajan toimitilana: Muistele iltamia, joihin 
talossä osallistuit, niiden ohjelmistoa ja 
vaikkapa työväentaloa urheilupaikkana. 
Sota-aikaisissa ohjelmailloissa ammatti
taiteilijat alkoivat syrjäyttää aikaisem
man amatööriperinteen. Syntyikö talon 
suojissa tanssi-, ohjelma- tai kisälliryh- 
miä, uusia ammattilaisia, jotka esiintyivät 
muuallakin? Ja talollahan tanssittiin, si
näkin olit lattialla? Kerro muistikuvistasi.

Elokuvissa käynti "työviksellä" oli yleistä 
sodan jälkeen. Opiskelua, esitelmiä ja 
varsinkin työväen toim ihenkilöiden 
opastuskursseja pidettiin talon suojissa, 
mutta minkälaista muuta opinto- ja yh- 
dessäolotoimintaa muistat olleen, arpa
jaisia, myyjäisiä, äitienpäiviä va i... mitä? 
Kaupungeissa työväentaloon liittyi myös 
ravintola, mitä sen puitteista ja menosta 
muistat?
Mihin vaiheeseen 1950-lukua paikka
kuntasi työväentalon hiljeneminen ajoit
tui? Siihenkö, jolloin toiminnat alkoivat 
siirtyä pois taloista muihin valmistuviin 
rakennuksiin ja tiloihin? Huolimatta Työ- 
väenyhteisöjen Keskuksen avusta talo
jen kunto heikkeni, monissa pöly alkoi 
laskeutua. Kerro vieraantumisesta ja 
ränsistymisestä.

VASTAUSOHJEITA:
Suosittelemme tapahtumapaikkojen, - 
aikojen ja nimien esittämistä muuttumat
tomina. Jos aineisto on arkaluontoista, 
voit pyytää, ettei kirjoituksessa esiintyviä 
nimiä mainita julkisuudessa. Kirjoita 
muistelmat tavalliselle A 4-kokoiselle pa
perille ja vain toiselle puolelle. Jätä lius
kan reunaan noin 4 cm tyhjää.
Laita kirjoituksen alkuun nimesi, synty- 
mäaikasi ja -paikkasi sekä postiosoittee
si. Mikäli olet haastatellut jotakuta toista, 
kirjoita paperille myös haastateltavan 
henkilötiedot. Nimeä ei tarvitse toistaa 
joka arkin ylälaidassa. Pyrimme saa
maan aikaan standardiarkin, jota voivat 
paperin puutteessa olevat tulevaisuu
dessa kysyä meiltä.
Lähetä vastauksesi osoitteella Työvä
en Muistitietotoimikunta, Paasi
vuorenkatu 5 B 00530 HELSINKI.
Keruuseen osallistuvien edellytetään 
luovuttavan kirjoituksensa kokoelmiin 
tulevaa tutkimuskäyttöä varten. Parhaat 
kirjoitukset palkitaan keväisin.
Tiedusteluja ja lisätietoja voit soittaa 
meiltä numerosta 90-736 322.



Tervetuloa imminimMm 

PUUALAN 
HETTORIANÄYTTELYYN 

MjnjymoteHille

AKT ON 
YLI 45 000: n 
TYÖNTEKIJÄN 
SAK-LAINEN 
ETUJÄRJESTÖ

AUTO- JA KULJETUSALAN 
TYÖNTEKIJÄLIITTO AKT r.y.

(90) 70 911 V A IH D E

37



KERTO JANÄKÖKULM A
(lyhennys)
Anna-Liisa Eriksson:

Porin Toejoen
MUUNTAJAKATU
Kotikatuni "hullunkuriset" perheet
Synnyin työläisperheeseen, isä oli ns. 
keernatyöntekijä. Sain usein selittää 
muille, mikä se sellainen 'tekijä" on. On 
valumuotin tekemistä, selitti isä. Monen 
perheen elättäjä sai toimeentulonsa Ro- 
senlewiltä joko konepajalta, puutaloteh- 
taalta, tai voimalaitokselta, hiivatehtaal
ta tai sitten Porin puuvillatehtaalta. Äitikin 
oli nuoruudessaan "säätiläisenä" ollut 
puuvillatehtaan "pumpulienkeli".
1930- ja 1940-lukujen lapsuuteni katu, 
Muuntajakatu, oli ja on yhä Porin Toe
joen kaupunginosassa. Toejoki on Koke
mäenjoen haara. Se kiertää pääjoesta 
erilleen Uun muotoisen lenkin.
Äitini vanhemmat tulivat monen muun 
Rosenlewin työntekijäin tavoin lähialueil
ta Merikarvialta tänne tulvamaalle, jonne 
he kotinsa perustivat, sittemmin minun
kin kotini. Kun "isojoki" tulvi, se tuntui 
sekä Toejoessa että Toejoella. Aiemmin 
kadun alapäässä ja pihoilla olivatkin "lan- 
konkit" eli lankut, joita pitkin kuljettiin.
Katu oli nimeltään ja on yhä Muuntajaka
tu, koska alapäässä katua sijaitsi sähkö
muuntaja. Kadulla numerossa yksi asui
vat "Helanterit". Äiti ja tyttäret pitivät 
kauppaa. Isä oli myös hevosmies ja toi 
tammitynnyreissä vettä kirkkolähteeltä. 
Ämpärit valmiina oltiin kadun yläpäässä, 
kun Helanteri ja hevonen tulivat. Kauppa 
oli 50 penniä ämpäriltä. Kai sillä hevosel
la oli muutakin käyttöä, mutta vedenha- 
ku oli se tärkein...Kakkosessa asuivat 
Pietilät. Värikäs, suu vaahdossa puhuva, 
kaikkia "helppaava" Sulo oli perheenpää, 
ja töissä telakalla. Kaikki vanhat porilai
set Sulon tunsivat, niin äänekkäitä olivat

lähtönsä käynnistysmanauksineen ja 
paluutkin. Sulolla näet oli moottori
pyörä...oli hänellä myös useampi puu- 
paatti eli moottorivene peräjälkeen, aina
kin Huvi 1:nen, josta sitten väännettiin 
Sulon Tuska 1:nen ja Vaiva 2:nen. Vers
taassaan Sulo korjaili omia ja toisten 
"vehkeitä" laidasta laitaan.
Seiskassa asuimme me, äiti, isä, minä ja 
veljeni. Isä oli "keernantekijä" ja luulta
vasti aika velmu ja suustaan hyvä. Sel
kään antoi vaikka lapsilleen, nyrkit heilui
vat herkästi, jos poikkipuolisesti sanoi. 
Omien sanojensa mukaan hän lappoi 
sodassa ryssiä" useammankin (?) ja oli 
aina etulinjassa. Aika kai kultasi ne vuo
det, jotka siellä oli pakko olla.
Isä ja äiti, joka oli punaorpo, menivät 
naimisiin elokuulla 1935, kun minä jo 
synnyin lokakuussa - siis isä korjasi te- 
konsa.Äiti oli minun syntyessä 18 v. ja isä 
23 v. Talo, jossa asuimme,oli hirsitalo ja 
hyvä, äitini isältään saama perintö. Sa
moihin aikoihin kuitenkin, kun vanhem
pani menivät naimisiin, sai isä arpajaisis
sa päävoiton, todella ison potin. Sen tur
vin ja voimansa tunnoissa hän ns. pisti 
anopin pellolle. Talo tyhjennettiin ja siltä 
istumalta isä lähti ja ja osti kaiken uutena. 
Radio pii ihme sinänsä, ja meillä se oli. 
Siitä kuunneltiin sota-ajan uutiset ja sii
hen osallistui monta henkeä katumme 
ihmisiä.Ja yksitoista se vasta ihmeelli
nen talo oli, se oli puinen kivitalo!!! Joku 
omapäinen kaveri oli saanut "ilmatteeks' 
puuklapeja", siis lankunpäitä, ja keksinyt 
muurata ne tiilen tapaan. Rapannut vielä 
ulkopuolelta...Neljässätoista asui suku
laisia, äidin serkkuja - sitä hienompaa 
haaraa eli Friimannit. Isä oli äitini serkku
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ja niin hieno mies, että oli liivi päällä ja 
kellon vitjat vatsan päällä. Aina ennen 
ruoka-aikaa tuotiin pöytään pienoiska- 
raffi, jossa sanottiin olevan "suolahap
poa" (?!), ja sitä otettiin ruokalusikalla 
erittäin juhlallisesti...
Viidessätoista asuivat vanha pappa ja 
mamma tyttärensä ja tämän pojan, Kau
kon, kanssa isän ollessa "käpykaartis- 
Kaikki tiesivät Kaukon isän olevan käpy
kaartilainen - ja monissa meissä se ei 
herättänyt sen kummempaa vastustus
ta. Kun isänsä aikanaan palasi metsästä, 
ryhtyi hän vahtimestariksi... Loppua koh
ti Muuntajakatu teki mutkan takaisin. 
Puoliksi Luoto-, puoliksi Muuntajakadul- 
la katujen yhtymäkohdassa asuivat "Jak
ki" (olikohan Jack?) ja Martta Perkiö, työ
väenliikkeen veteraaneja. Oli mukana jo 
Forssan puoluetta perustavassa ko
kouksessa. Martta piti postia ja Jakki, 
mustanpuhuva miehensä, oli posteljoo
ni. Pelkäsimme Jakkia, varsinkin kun pe
loteltiin, että jos et tottele, Jakki tulee.
Sitten oli joesta katsoen oikealla se, mis
tä katu sai nimensä, muuntaja, ja tilkku 
peltoa sekä lankonkit ja iso makaava 
vesi. Vähän matkan päässä kulki teolli- 
suusraide konepajalle ja vekslausrata 
kohti Uun toista päätä, jota sanottiin 
Makkarajuovaksi. Se purki Toejoen kaut
taan takaisin Kokemäenjokeen läheltä 
Kirjurinluotoa.
Tämän kotikatuni varrella ilot, surut, ih
miset ja ihmetykset vaihtelivat talo talol
ta. Oli tappoja, joku oli "hullu", jonka 
poisviemistä koko katu seurasi hiljaise
na. Oli nainen, joka jo yli 50 vuotta sitten 
otti nakuna aurinkoa pihallaan eikä häi
riintynyt, vaikka lapset vierestä töllötti
vät. Muuntajakadulla ihmisiä oli monek
si. Siellä koin ensikerran kuulla "äpäräs
tä", "homosta", "huorasta", alistajasta, 
kuulin sanottavan, kuka oli milläkin lailla 
hullu, kuka kommunisti tai sossu, kuulin 
sotasankarien palvontaa, kotihirmuista 
ja mitä oli käpykaartilaisen kotiinpaluu.

Hakaniemen 
monitoimitalo 
keskellä Helsinkiä

BYGGA
»Tanssit Kahvitanssit, Limudisco

g  Konsertit Kuorot, Puhallinorkesteri, Soittokunta, 

Orkesteri, Erikoiskonsertit

iE lo ku va t Eläkeläissarja, Lastensarja

g iLasten Bygga Teatterit, Konsertit

^Musiikkikoulutus Lasten musiikkileikkikoulu,

^Kurssi- ja opintotoiminta Kurssi-, luento- ja 

opintotoiminta. Poliittiset "päiväntapahtumat", 

Väittelytilaisuudet

PAASITORNI
KOKOUS- JA KONGRESSIKESKUS 
ikokoukset, kurssit, kongressit 

juhlatilaisuudet, konsertit, messut, jne. 

Myyntitoimisto, puh. 708 96 71

HELSINGIN TYÖVÄENTALO
Paasivuorenkatu 5A 00530 HKI, puh 708 981
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Prof. Hannu Soikkanen

I MUISTITIETO POLITIIKAN JA 
VALLANKÄYTÖN TUTKIMUKSEN 
PALVELUKSESSA:

H  Muistitiedon merkitys Kohti 
kansanvaltaa 3:ssa

Sosialidemokraattisen puolueen histori
an 3. osa käsittää ajan rauhanteosta vuo
den 1944 syksystä periaateohjelman hy
väksymiseen eli vuoden 1952 kesään. 
Tältä ajalta on paljon kirjallista materiaa
lia: puolueen eri elinten ja piirikokousten 
pöytäkirjat, puolueen kirjeenvaihto ja 
useiden puolueessa keskeisissä asemis
sa olleiden päättäjien arkistot. Tällöin jo
ku voi kysyä, mikä on muistitiedon paik
ka tutkimuksessa, jolla on käytettävis
sään paljon kirjallista materiaalia. Vaikka 
säilynyttä materiaalia on paljon, jopa niin 
paljon, että puolueen kirjeenvaihtoa ei, 
pitäen silmällä työn ekonomiaa, pysty 
käyttämään riittävästikään, jää siitä huo
limatta aukkoja. Yleisesityksen kaltai
sessa puolueen historiassa on pakko jät
tää käyttämättä sekä paikallista asiakir
jamateriaalia että erityisesti puolueen 
toimiston tuottamaa materiaalia, joka va
laisisi puolueen johdon ja puoluetoimis
ton suhdetta paikallisiin luottamusmie- 
hiin ja toimihenkilöihin.

Tästä runsaudesta huolimatta on voinut 
todeta, että muistitietomateriaali on ollut 
monella tavalla hyödyllistä, valaisevaa ja 
välttämätöntä.
Suorastaan perusmateriaalia muistitieto 
on sellaisissa tapauksissa, ettei muuta 
materiaalia ole. Yleensä kirjallista mate
riaalia on organisaatioiden suhteesta toi
siin, puolueiden suhteista toisiin puoluei
siin, mutta ei juurikaan puolueen sisällä 
vaikuttaneiden ryhmien toiminnasta. 
SDP:hän oli jo sodan aikana jakautunut 
rauhanoppositioon ja enemmistöön, ja 
tämä jako jatkui sitten vuoden 1948 alus
sa tapahtuneeseen eheytymiseen asti. 
Vuoden 1946 ylimääräisen puolueko
kouksen jälkeen oppositio joksikin aikaa 
järjestäytyi ja sen jälkeen sen pitämissä 
kokouksissa pidettiin pöytäkirjaa. Tällöin 
siitä on käytettävissä materiaalia.Sen si
jaan puolueen enemmistön strategiasta, 
joka toimi epävirallisesti kokonaisuute
na, ei ole muuta kuin muistitietoa. Mutta 
sitäkään ei ole säilynyt suppeammasta



aseveliryhmän epävirallisista keskuste
luista eikä myöskään ammattiyhdistys- 
miesten, vaikka SDP:n ay-jaostosta on
kin materiaalia.

M  Muistitieto
sattumanvaraisuuden
paljastajana

Henkilöihin liittyvää tietoa on usein mah
dollista saada vain muistitiedosta ja 
haastatteluista. Asiakirjoihin jäävä kuva 
politiikasta on usein rationaalinen, motii
veja kirkastava ja vain asioihin keskitty
vä. Kuitenkin henkilöiden panos - ja se 
tulee haastatteluissa esiin - on merkittä
vämpi kuin pöytäkirjamateriaalista voisi 
päätellä. Henkilöitä koskevat tiedot ovat 
kahdenlaisia: sellaisia, jotka koskevat jo
tain toista henkilöä tai kahden henkilön 
suhteeseen liittyviä tai tavallisesti omaa 
aatteellista kehitystä koskevia. Esimer
kiksi vain muistitiedossa, mutta sitä vah
vemmin siellä, tulee esille sodanjälkei
sen oppositiokauden perusteella K.-A. 
Fagerholmista muodostunut kuva, että 
"hänellä oli herkkä nenä" poliittisen tuu
len haisteluille huolimatta siitä, että hän 
julkisuudessa otti jämäkästi pääministe
rinä vastaan kommunistien ja neuvosto
lehden ankaran itseään koskevan ryöpy
tyksen. Juuri muistitiedosta voi välittyä 
arkipäivään, henkilöiden luonteenpiirtei
siin ja tilanteisiin liittyvää informaatiota, 
joka havainnollistaa ja valaisee tärkeän 
tapahtumaketjun yhtä vaihetta ja osoit
taa, kuinka tällaiset seikat saattavat olla 
tärkeitä.Esimerkiksi edesmennyt kun
nallisneuvos Yrjö A. Manninen Ilomant
sista kertoi, ettei hän vuonna 1945 vaa
leissa SKDL:n listalta valituksi tulleena 
kansanedustajana ollut vielä ratkaissut 
kantaansa jäädäkö sosialidemokraattei- 
hin vai siirtyäkö SKDLoon, mutta puo
luetoimistossa asia ratkesi jalat pöydällä 
istuvan uuden puoluesihteerin Unto Var
josen sarkastisuuden vuoksi SKDL:n hy
väksi. Myöhemmin Manninen siirtyi ta
kaisin sosiademokraatteihin. Matti Le

pistö muisteli Varjosen selittäneen tätä 
asennettaan siten, että hän ei nuorena 
miehenä muutoin pärjäisi puoluetoimi
kunnassa oppositioon kuuluvien Kedon 
ja Mauno Pekkalan kanssa, jotka olivat 
liittyneet puolueeseen silloin, kun hän oli 
syntynyt. Varjosen persoona siis oli mo
nella tapaa jakava ja antoi lähtökohdat 
suuremmille selityksille.
Risto Reunan suorittamissa puolueen 
avainhenkilöiden haastatteluissa tulee 
esille mielenkiintoinen piirre: keskeisellä- 
kin paikalla olevan henkilön ratkaisuihin 
on vaikuttanut hyvin sattumanvaraiselta 
tuntuva tekijä. Joskus tuttu, jonka kans
sa on joutunut tekemisiin yllättäen, on 
pyytänyt johonkin ja tästä on sitten 
auennut tie eteenpäin seuraaviin ratkai
suihin. Juuri muistitiedon pohjalta hah
mottuu kuva useista mahdollisuuksista. 
Viime aikoina on korostettu historiassa 
avoinna ollutta vaihtoehtoa ja tämä tilan
teiden monimutkaisuus tulee muistitie
dossa paremmin esille. Tosin joihinkin 
ratkaisuihin on olemassa myös ennalta 
selviä valmiuksia ja edellytyksiä.

■  Kahden minän ongelma

Toisen tietoryhmän muodostavat sellai
set asiat, joita on haluttu pitää salassa, 
ja siksi niitä ei ole pantu paperille ja ne 
voi saada selville vain muistitiedon avul
la. Työväenliikehän oli koko ajan toiminut 
yhteiskunnassa, jossa sen jäsenten oli 
paras vaieta eräistä asioista, Tämä jatkui 
sodan aikana koskien mm. Saksan voi
ton epäilyä tai sodan päämääriä. Sodan 
jälkeen sosialidemokraattien kohdalta 
jatkui sama muuttuneena koskemaan 
käsitystä Neuvostoliitosta ja joissakin 
yhteyksissä myös kommunisteista. Uu
den ulkopolitiikan rakentaminen ja työ
väenliikkeen yhteistyön korostumisen 
kausi johti siihen, että käsityksiä Neuvos
toliiton politiikan tavoitteista ja kommu
nistien toiminnasta ei tuotu julkisuuteen. 
Niitä voi jäljittää muistitiedon avulla. Pal



jon on poliittisessa elämässä ja yleensä 
elämässä sellaista, mikä jää julkituomat
ta. Lähes kaikkeen liittyy virallinen ja 
epävirallinen puoli. Julkisen ja salaisen 
jännite on eräs kiinnostavimmsita järjes
töelämässä.
Puolueen laajenevat tehtävät kasvattivat 
menoja, mikä vaati lisää tuloja, ja näin 
rahoitukseen liittyi sellaista, mitä ei halut
tu julkisuuteen. Tältä osin kaikki puolu
eet olivat "samassa veneessä". Asiakir
joista saa kyllä jotain tietoa siitä, etteivät 
perinteiset kansanliikkeenomaiset rahoi
tuskeinot, jäsenmaksut, arpajaiset ja 
merkkien sekä tilapäisjulkaisujen myynti 
tuottaneet tarpeeksi. Puolueen entisen 
taloudenhoitajan Aarne Paanasen haas
tattelu on antanut viitteitä siitä, miten 
puolue ja puolueet rahaa 1940-luvun lo
pulla ja 1950-luvun alussa hankkivat. Sa
moin teollisuusneuvos Visa Kiven haas
tattelu on antanut viitteitä SDP:n ta
louteen. Mutta paljon on vielä jäänyt sä
lään. Kaikkien puolueiden pitäisi paljas
taa korttinsa yhtä aikaa.

M  Täydentävä tehtävä

Muistitiedolla on perinteisesti ollut täy
dentävä tehtävä. Kun kirjallisesta materi
aalista on ei ole saatu riittävästi tietoa, 
sitä on jatkettu muistitiedolla. Tällainen 
on tilanne esimerkiksi työpaikoilla tapah
tuneesta mielipidetaistelusta sodan jäl
keen. Niistä on jotain tietoja ay-jaoston 
pöytäkirjoissa ja SDP:n kirjeenvaihdos
sa, muuta pääosin tiedonsaanti on muis
titiedon varassa. Esimerkiksi Torsti Toi
vosen kertomukset taistelusta Ström- 
bergillä ovat tuoneet esille asioita, joilla 
voi jatkaa ay-jaoston papereiden tarjo
amia niukkoja viitteitä.
Perinteisesti historian metodiopeissa on 
lähdetty siitä, että asiakirjatieto on var
mempaa ja luotettavampaa kuin muisti
tieto. Viime aikoina on nähty asia niin, 
että ne ovat luonteeltaan erilaisia. Asia
kirjoista saa luotettavampia faktatietoja.

Kuitenkin myös pöytäkirjoihin sisältyy 
monenlaisia ongelmia esim. selvitettäes
sä niiden perusteella vaikutus- ja val
tasuhteita erilaisissa elimissä. Muistitie
toon takertuu matkan varrelta erilaista 
lisäainesta niin, että se harvoin kuvaa 
aidosti juuri tuon tilanteen kokemuksia ja 
tuntemuksia. Mutta kiinnostavaa on 
myös tuo tiedon muuntuminen ajassa. 
On nimittäin selvää, että myös kirjallisen 
aineiston perusteella tekemissämme tul
kinnoissa on mukana oma aikamme. 
Muistitieto on kiehtova ja ongelmallinen 
lähdeaineisto varsinkin silloin, kun me 
pyrimme pitämään silmällä erästä tärkeä 
historiantutkimuksen tavoitetta, nimit
täin menneen aikalaiskokemuksen pa-

YHDESSÄ
Olemme teollisuuden suurin 
toimihenkilöjörjestö. Ponnis
telemme jäsentemme elinta
son ja elämänlaadun paran
tamiseksi.

Tunnemme vastuumme myös 
yhteiskunnan kehittämisessä.
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Keräämme ja otamme vastaan 1950-luvun valokuvia teemalla "Ajan kuva"
Valokuvapalvelussamme meiltä kysytään päivä päivältä yhä enemmän 1950- 
luvun kuvia:
Aiheina voivat olla perhe, koti, rakentaminen, työ, asuinympäristö, lomamat
kat, tapahtumat mm. vappu, työväentalolla kokoontuminen jne., lapset, nuo
riso ja järjestövalokuvat
Pyydämme mahdollisuuksien mukaan tunnistamaan henkilöt ja kertomaan 
paikan ja ajan. Kuvista, joista ette henno luopua voidaan ottaa kopio ja 
palauttaa alkuperäinen.
Valokuvat voi postittaa tai toimittaa osoitteeseen: Työväen Muistitieto- 
toimikunta, Paasivuorenkatu 5 B 00530 Helsinki

Kunnallisten työntekijä in  ja viranhaltija in  liitto  KTV ry 
Kolmas linja 4, 00530 Helsinki, puh. 90-770 31

S uurin  osa ym pä ris töp ää tö ks is tä  tehdään kunnissa. 
Näm ä pä ä tökse t va iku ttavat m m .
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• suu ron n e tto m u u s riske ih in

Me toimimme terveellisemmän 
ympäristön puolesta
M eille  ym pä ris tön  suo je lu  on m yös osa työsuoje lua . 
Toim im m e niin, e ttä  m eillä  ka ik illa  o lis i te rvee llinen ja  
viih ty isä ym pä ris tö  n iin työ- ku in  vapaa-aikana.
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■ HUOMIONARVOISIA 
VIERAILUKOHTEITA

Eräillä ammattiliitoilla on riittänyt mielen
kiintoa saada aikaan ammattiperintei- 
tään ja järjestäytymistään valaiseva py
syvä historianäyttely, jotkut ovat jopa 
osallistuneet museon hoitoon. Yksi näis
tä on mekaaninen puuala. Puolivälissä 
Heinolaa ja Mikkeliä viitostien varressa 
sijaitsee Mäntymotellin yhteyteen järjes
tetty saha- ja puusepänteollisuuden his
torianäyttely. Se on pystytetty henkilö
kunnan asuntona aikaisemmin ollee
seen rakennukseen. Näyttelytalossa voi 
motelliin pysähtyvä käydä helposti pii
pahtamassa.
Alakerta on varattu puualan vanhoille jär- 
jestölipuille. Sahateollisuudesta nimit
täin alkoi jo 1898 - vuotta ennen työvä
enpuoluetta - Suomen teollisuuden 
yleistyövoiman ammatillinen järjestäyty
minen. Varsinaisessa näyttelytilassa on 
tuhanteen nouseva määrä saha- ja 
puusepänteollisuuden ammattivälineis- 
töä, työkalu- ja pienoismalleja sekä mm.

huonekalu-, harja-, sivellin-,puulaiva- ja 
tulitikkuteollisuuden työnurkkauksia ja 
kuvauksia työsuorituksista. Sieltä selvi
ää, mitä teki repsikka, kuka työntekijöis
tä oli kanttari tai taaplari, ja miten 1800- 
luvun Tikkulan tytöt tulitikkunsa tekivät. 
Harva tietää, että tulitikun sytytyskärjes- 
sä on ollut jopa 38 eri kemikaalia varmis
tamassa, että tikku syttyi. Enää tulitikku
tehtaita ei Suomessa ole.

Puualan perinteikkäästä järjestöhisto- 
riasta näyttely luo lyhyen poikkileikkauk
sen aina 1960-luvulle ammattiyhdistys
liikkeen hajaannuksen ajan propagan
dasodan dokumentteihin. Tämä "Saha 
soi" -näyttely on kaikkien halukkaiden 
tutustuttavissa, kunhan Mäntymotellille 
tullessaan osaa pyytää avaimet näyttely
taloon.
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