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KIRJASTO ON - MUSEO TULEE

I

Kun Työväenperinne-Arbetartradition ry perustettiin vuonna 1983, sen sangen
konkreettisiksi tavoitteiksi asetettiin Työväenliikkeen kirjaston ja Työväen keskus
museon aikaansaaminen. Näiden kahden laitoksen perustamiselle oli vahvat pe
rusteet. Työväenliikkeen eri järjestöjen myönteisten kannanottojen ohella hankkeil
la oli kirjasto- ja museoalojen asiantuntijain vankka tuki. 1980-luvun kulttuuripoliit
tisessa myötätuulessa, josta työväen ja työväenliikkeen perinteen edistäminen
pääsi osalliseksi, toinen tavoite saavutettiin jo vuonna 1987, kun Työväenliikkeen
kirjasto perustettiin. Työväen Arkiston kirjastolle luovuttamat kirjakokoelmat ovat
olleet uuden erikoiskirjaston vankkana lähtökohtana, mutta ovat toisaalta anta
neet ja antavat jatkuvastikin paljon alaan liittyvää työtä. Joka tapauksessa Työvä
enliikkeen kirjasto on jo tähän mennessä osoittanut tarpeellisuutensa ja täyttänyt
paikkansa.
Työväen keskusmuseon osalta lähdettiin liikkeelle samanaikaisesti kirjastohank
keen kanssa ja siinäkin on koettu menestystä. Vuonna 1988 päädyttiin ratkai
suun, jolla museoajatusta toteuttamaan muodostettiin oma Työväen keskus
museoyhdistys. Se toimii Tampereella, josta on tulossa tulevan museonkin koti
paikka.
Työväen keskusmuseota on suunniteltu ja kehitelty huolellisesti ja sen aikanaan
syntyviin tiloihin on jo nyt kerätty merkittävästi aineistoa. Museo tulee saamaan ti
lansa Suomen teollisen historian kannalta arvokkaalta paikalta, Finlaysonin van
hasta tehtaasta Tammerkosken partaalta. Tila- ja rahoituskysymyksiä koskevat
selvittelyt ja neuvottelut ovat käynnissä eikä ole syytä epäillä, etteikö niissä pääs
tä toivottuihin tuloksiin.
Tavallaan Työväen keskusmuseo on jo olemassa, sillä hanketta toteuttava yhdis
tys on jo luonut mm. näyttelyitä, jotka ovat esitelleet museon toimialaan kuuluvia
asioita.
Työväen keskusmuseoyhdistys on käynnistänyt varainkeräyksen, jolla tavoitel
laan museohankkeelle tarpeellisen rahoituksen varmistamista. Talle keräykselle
on toivotettava mahdollisimman hyvää menestystä siitäkin huolimatta, että vallit
seva tilanne ei ole keräyksille kaikkein suotuisin ajankohta. Omatoimisuus on mo
nissa muissakin vaiheissa näyttänyt voimansa ja tehnee sen tälläkin kerralla.
Kirjasto meillä jo on, nyt on museon vuoro. Tehdään se yhdessä!
Olavi Hurri
Työväenperinteen puheenjohtaja

HYVÄ TOVERI JA YSTÄVÄ!
Työväentutkimus on työväenliikkeen arkistojen, museoiden ja kirjaston elävä tutki
mus -ja tiedotuslehti. Lehti välittää tietoa perinnelaitosten arjen työstä ja tulevai
suudesta. Lehti kertoo työväenliikkeen historiahankkeista ja työväenliikettä käsitte
levistä tutkimuksista sekä julkaisuista. Lehti tekee tunnetuksi suomalaisen työvä
estön muistitietoa, unohtamatta kansainvälistä yhteistyötä.
Rauhan Joulua Sinulle ja Onnen Vuotta 1992
Kirsti Lumisia
Päätoimittaja

TYÖVÄENLIIKKEEN
HISTORIANTUTKIJAT TAPASIVAT
LINZISSÄ

I

Itävallan Linzissä järjestettiin viime syys
kuussa kaksi työväenliikkeen historian
konferenssia. Ensin pidettiin IALHI:n (In
ternational Association of Labour History Institutions) konferenssi ja heti perään
ITH:n (Internationale Tagung der Historikerinnen und Historiker der Arbeiterinnen- und Arbeiterbevvegung) konfe
renssi.

H lALHkn vuosikokous
Suomalaiset ovat osallistuneet lALHkn
kokouksiin vuodesta 1980 lähtien joka
vuosi. Konferenssiin osallistui n. 40 hen
keä 15 eri maasta. Kaikkiaan lALHkin
kuuluu 97 laitosta 23 maasta. Kokous
hyväksyi seitsemän uuden jäsenen jou
kossa Työväenkeskusmuseoyhdistyksen Tampereelta.
Normaalien henkilövalintojen ja ta
loudenpidon lisäksi keskusteltiin lALHkn
projekteista. Mielenkiintoisinta oli Itä-Euroopan ja Neuvostoliiton työväenarkis
tojen tilanteesta käyty keskustelu. Kehi
tyksen suunta on äärimmäisen huoles
tuttava arkistojen ja kirjastojen säilymi
sen kannalta. Osa on jo päässyt tuhotumaan, mutta onneksi suurin osa odottaa

ratkaisua. Kommunististen puolueiden
yhteydessä toimineet laitokset ovat
muuttaneet nimensä ja niiden toiminta
on voimakkaasti supistunut. Uudet val
lanpitäjät eivät halua osallistua laitosten
ylläpitoon, joten henkilökunta on käy
tännössä irtisanottu. Näissä arkistoissa
on tavattoman vaikeata erottaa puolu
een, valtion ja työväenliikkeen käsitteitä
ja aineistoja toisistaan. Lisäksi asiakirjo
jen omistuksesta on epäselvyyttä, koska
sodan jälkeen sosialidemokraattien ja
muiden puolueiden aineistoa joutui
kommunistien haltuun. Myös henkilöarkistojen kohdalla on omistusepäselvyyksiä.
Ongelmat ovat niin suuria, että isoim
matkaan läntiset työväenarkistot eivät
voi auttaa kuin rajallisesti. Esim. Friedrich-Ebert-Stiftung ei kykene ottamaan
haltuunsa Itä-Saksan arkistoja. Ne siirre
tään todennäköisesti Saksan valtionar
kiston haltuun ja sitä varten perustetaan
säätiö, mutta ratkaisut ovat edelleen au
ki. Moskovan entinen marxismi-leninismi-instituutti on muuttanut nimensä,
mutta on suurissa vaikeuksissa. lALHkn
kokous lähetti kirjeen Gorbatsoville, Jeltsinille sekä Moskovan kaupunginjohtaja

Mikä järjestelmä romahti, kysyttiin Linzissä.
Popoville, jossa korostettiin arkistojen
säilyttämisen tärkeyttä.
Päätettiin, että suurten jäsenjärjestöjen
varoilla Prahaan palkataan työntekijä, jo
ka kartoittaa ensin Tsekkoslovakian työ
väenliikkeen arkisto- ja kirjastotilanteen.
Raportin pohjalta ryhdytään konkreetti
seen auttamistyöhön. Saatuja kokemuk
sia hyödynnetään muissa maissa. Ta
voitteina on turvata arkistojen ja kirjasto
jen kokoelmien olemassaolo ja saada ne
vähitellen toimimaan antamalla pää
asiassa asiantuntija-apua paikan päällä.
Koko ajan harjoitetaan painostusta val
taapitäviin. Se, että vallassaolijat tunte
vat vastenmielisyyttä entistä järjestel
mää kohtaan, ei oikeuta tuhoamaan his
toriallisesti arvokasta aineistoa.
Konferenssin päätteeksi tutustuimme
Wienissä sijaisevaan työväenarkistoon
(Verein fur Geschichte der Arbeiterbevvegung), joka itse asiassa muodostuu
kolmesta eri instituutista. Arkistot sijait
sevat vanhassa työväenjärjestöjen ja
työväen sanomalehden talossa. Sokke
loisen talon yläkerrassa sijaitsee KarlRenner- instituutti, joka vastaa pääasias
sa kuva-arkistosta. Alaspäin tultaessa

tullaan Bruno Kreiskyn arkistoon, jonne
on koottu Bruno Kreiskyn erittäin laaja
henkilöarkisto, jonka lopulliseen järjes
tämiseen kuluu vielä runsaasti aikaa. Sii
tä huolimatta arkisto on vapaasti tutkijoi
den käytettävissä.
Alimpana on varsinainen arkisto, kirjasto
ja esinekokoelmat. Aineisto koostuu
pääasiassa puoluearkistosta ja henkilöarkistoista, paikallista aineistoa ei juuri
ole. Henkilöarkistot ovat todella korkeaa
luokkaa, erikoisesti Victor ja Friedrich
Adlerin arkisto.

■ ITH:n vuotuinen konferenssi
Konferenssin ensimmäisenä keskustelu
aiheena oli: "Poliittis- yhteiskunnalliset
mullistukset Keski- ja Itä-Euroopassa ja
työväenliikkeen historiantutkijoiden his
toriakuva." Osanottajille oli lähetetty etu
käteen lähes 30 alustusta. ITH:n puheen
johtaja Helmut Konrad teki kokouksessa
yhteenvedon näistä. Hän jakoi lähetetyt
alustukset viiteen ryhmään. Ensimmäi
sessä ryhmässä käsiteltiin vuonna 1989
alkanutta muutosprosessia ja kysyttiin,
mikä järjestelmä itse asiassa romahti.

Toisessa ryhmässä kysyttiin, mitä mar
xismista on jäljellä. Kolmannessa ryh
mässä tarkasteltiin kysymystä yksittäis
ten maitten näkökulmasta. Neljännen
ryhmän alustukset käsittelivät teemaa
konkreettisesti instituutioiden näkökul
masta, joista henki voimattomuus ym
märtää ja vaikuttaa nykyiseen kehityk
seen. Viidennen ryhmän alustuksissa
pohdittiin miten muutokset vaikuttavat
ITH:n tulevaisuuteen.
Keskustelu lainehti äärimmäisyydestä
toiseen. Monet neuvostoliittolaiset ja en
tisten sosialististen maiden edustajat yl
tyivät itseruoskintaan ja kyseenalaistivat
kaiken. Toisen ääripään muodosti Kiinan
delegaation johtajan puhe, joka paatok
sessaan herätti naurua yleisössä. Jakow
Drabkin Moskovasta korosti, että paikal
la olevat venäläiset eivät muodosta dele
gaatiota, vaan jokainen puhuu omasta
puolestaan. Monet yhtyivät Hans-Josef
Steinbergin puheenvuoroon. Hän väitti,
että työväenliikkeen historia on muuttu
neissa olosuhteissa kirjoitettava uudes
taan. Hänen mielestään marxilaisuuden
ahdas tulkinta on johtanut työväenliik
keen ja sen historian peruskäsitteiden
väärintulkintaan. Mitä yhteistä Neuvos
toliiton ja muiden entisten sosialistimai
den eliitillä oli työväenliikkeen kanssa?
Toisaalta korkean elintason maat ovat
yhä epätasa-arvoisia, joten työväenliike
on edelleen tarpeellinen.
Konferenssin toisena teemana oli "Historianväärennökset ja valkoiset läikät työ
väenliikkeen historiankirjoituksen haas
teina". Kysymyksen alusti Herman We
ber, joka otti runsaasti esimerkkejä
DDR:ssä julkaistuista tutkimuksista.
Huomattava osa tutkimuksesta on so
sialidemokraattisen työväenliikkeen tut
kimusta kommunististen silmälasien lä
vitse. Monessa tapauksessa julkaistu

tutkimus ei kestä alkeellistakaan kritiik
kiä.
Vuoden 1992 tapaamiseen esitettiin vain
yksi teema "Sukupuoli ja luokka", joka
merkitsee naistutkimuksen esiin nosta
mista. Gabriela Hauch itävallasta valmis
telee pääalustuksen. Konferenssiin kut
sutaan myös ulkopuolisia asiantuntijoita
eli sellaisia tutkijoita, jotka eivät osallistu
ITH:n jäsenlaitosten toimintaan.
Ilmapiiri Lintzissä oli avoin, mutta häm
mentävä. Vuosia kestäneet vanhat ase
telmat, ajatuskulut, toimintatavat ja aat
teet oli myllerretty sekaisin eikä tilalle
ollut syntynyt "uutta järjestystä"

Esa Lahtinen
Työväen Arkiston johtaja

SUOMALAISEN KOMMUNISMIN VAI
SUOMALAISEN "KOMMUNISMIN"
HISTORIA?
Suomen kommunistisen puolueen ra
hoittama Skp:n ja vasemmistolaisen työ
väenliikkeen historiaprojekti käynnistyi
vuosi sitten. Projektia johtava historiatoi
mikunta palkkasi tuolloin päätoimisiksi
tutkijoiksi Kimmo Rentolan ja Tauno Saa
relan. Kimmon vastuualueena on liik
keen historia vuodesta 1944 eteenpäin
ja minun vuodet 1918-44. Tämän vuoden
alussa historiatoimikunta myönsi lisäksi
apurahoja pienempiin tutkimuksiin. Osa
projekteja on tällä hetkellä meneillään
parikymmentä.
Tämä kaikki jo osoittaa, että kyse on
tärkeästä asiasta. Itse asiassa tärkeäm
mästä kuin monet osaavat ajatellakaan.
Omalla tavallaan aiheen merkitys ilmeni
siinä, että muutamia viikkoja sitten ilta
päivälehtien lööpit julistivat Suomen
kommunistisen puolueen saaneen Neu
vostoliiton vastaavalta puolueelta huo
mattavia rahasummia. Lööppien laatijat
yrittävät yleensä myydä lehtiään kovin
kummallisilla jutuilla, mutta kenties he
tällä kertaa osuivat olennaiseen: kom
munismihan on - tai on ainakin ollut tärkeä osa suomalaisten maailmanku
vaa.

Enkä tarkoita tällä vain suomalaisia kom
munisteja, vaan kaikkia suomalaisia. Ve
näjän vallankumouksen ja erityisesti
vuonna 1918 käydyn kansalaissodan jäl
keen kommunismi juurtui suomalaisten
mieliin pelko- ja viholliskuvana: kommu
nisteiksi leimatut pyrittiin eri tavoin sulke
maan suomalaisen yhteiskunnan ulko
puolelle. Eivät nämä pelko- ja vihollisku
vat tietenkään syntyneet täysin irrallaan
"kommunistien" toimista. Toki heidän yh
teytensä Neuvostoliittoon ja puheensa
vallankumouksesta ja sosialistisesta yh
teiskunnasta ruokkivat niitä. Mutta vä
hintäin yhtä paljon pelko- ja viholliskuvi
en synnyssä oli kysymys poliittisesta tar
koituksenmukaisuudesta, epätietoisuu
desta, huhuista, juoruista, jne. Vähitellen
kuvat kuitenkin irtosivat synty-yhteydes
tään ja alkoivat elää omaa elämäänsä.
Pelko- ja viholliskuvat alkoivat murtua
1960-luvulla. Neuvostoliiton ja muiden
itseään sosialistisiksi kutsuneiden yh
teiskuntien romahtaminen ja kommunis
tipuolueiden katoaminen on jatkanut
prosessia. Eivät ne kuitenkaan koko
naan ole hävinneet.
Ajattelutavathan

nastaa sen Skp:n rahape
leihin 1980-luvulla.
■

Mikä
"kommunismi",
kenen
"kommunismi"?
Projekti ei toimi kommu
nistisin periaattein - aina
kaan jos niillä ymmärre
tään vain tiukkaa kuria ja
ylhäältä määrättyjä lähtö
kohtia. Projektilla ei näin
ollen ole yksityiskohtai
sesti määriteltyjä tavoittei
ta tai tapoja tarkastella
suomalaisen "kommunis
min" historiaa. Tässä esi
tetyt ajatukset ovat ennen
muuta minun, ja niissä
varmastikin näkyy jakson
1918-44 erityisyys ja halu
ni saivarrella termeillä.
Missä määrin ajatukseni
saavat kannatusta projek
tin muissa tutkijoissa, nä
kyy myöhemmin.
Mutta mitä projekti oikein
tutkii? Projektin nimi
Pelko- ja viholliskuvien etsintää. Hannes Kasasen Skp:n ja vasemmistolai
sen työväenliikkeen histo
kirjakaappi kotitarkastuksen jäljiltä 1930.
ria viittaa Sdp:n vasem
Kuva: Työväenaatteen museo
malla puolella olevaan
työväenliikkeeseen, mutta
ei ole yksiselitteinen. Sodanjälkeisenä
muuttuvat hitaammin kuin maailma. Kai aikana kohde, josta käytän tässä il
iltalehtien lööppien laatijatkin ajattelivat maisua suomalainen "kommunismi", voi
myyvänsä lehtiä vanhojen ajattelutapo daan toki löytää helposti ns. kansande
jen turvin.
mokraattisesta liikkeestä. 1920-ja 1930Toivottavasti nuo ajattelutavat säilyvät luvuilla sekä Skp:n että vasemmistolais
kin vielä jonkin aikaa, jotta Skp:n ja va ten organisaatioiden määrittäminen on
semmistolaisen työväenliikkeen histo paljon vaikeampaa. Itse asiassa se, mitä
riaprojektilla on lukijoita. En pysty etukä vasemmistolainen työväenliike on jak
teen lupaamaan iltalehtien lööppien kal solla 1918-44 selkiytyy vasta tutkimuk
taisia paljastuksia Skp:n rahankäytöstä. sen kuluessa. Se lienee kuitenkin selvää,
Näin markkinatalouden kulta-aikane voi että tutkimus ei voi rajoittua yksinomaan
si kyllä olla kiinnostavaa laskea Skp:n sdp:n ulkopuolelle, vaan sen on tunkeu
sotilasjärjestön kannattavuutta. Iltaleh duttava sdp:n sisälle ja raastettava sieltä
tien lööpparit voisivat sitten kenties rin tarkasteluun eri ryhmiä.

En kirjoittanut pelko- ja viholliskuvista
vain korostaakseni, miten "kommunismi"
on ollut tärkeä kaikille suomalaisille. Sen
voisi lukea myös niin, että kommunistien
vastustajat määrittivät "kommunismin" ja
että sitä pitäisi tutkia ennen muuta suo
malaisten porvarien ja sosiaalidemo
kraattien määrittelyistä, kannanotoista ja
teoista.
Tämä saattaa kuulostaa saivartelulta ja
itsestään selvältä. Sitä se ei kuitenkaan
ole. Aiempi suomalaisen "kommunis
min" tutkimus osoittaa aivan liian selväs
ti, että kirjoittajat eivät ole kunnolla oival
taneet, miten "kommunismin" määritte
lystä on itse asiassa aina käyty poliittista
kamppailua. Nyt kun erilaiset vihollisku
vat ja sankaritarinavaatimukset ovat hei
kenneet, tämä on helpompi oivaltaa. Toi
nen vaara on silti olemassa: käyttämällä
lähteitä yksipuolisesti samastutaan hel
posti niiden välittämään "kommunismi"kuvaan.

■

Paikallinen, kansallinen,
kansainvälinen
Mitä alkanut projekti sitten pitää tavoiteenaan? Niissä maissa, joissa kommu
nismia on tutkittu enemmän kuin Suo
messa, tutkimus on yleensä edennyt kol
messa aallossa. Erityisesti kylmän so
dan vuosina voimistui tulkinta, jonka mu
kaan kommunismi oli Neuvostoliiton sa
lajuoni - siis samaan tapaan kuin suoma
laisten viholliskuvissa. Se puolestaan
synnytti vastareaktion: kommunismia
tarkasteltiin suhteessa kotimaan politiik
kaan ja kulttuuriin. Kolmannessa vai
heessa on sitten pyritty näkemään kan
sallisen ja kansainvälisen vuorovaikutus,
oivaltamaan, mikä yhteys puolueiden
toiminnassa oli kansainvälisessä kom
munistisessa liikkeessä käydyillä kes
kusteluilla ja niissä esitetyillä arvioilla se
kä oman maan asettamilla ehdoilla.
Suomalaisessa tutkimuksessa olisi ken
ties toisen vaiheen vuoro, sillä Erkki Sa
lomaan hyvistä yrityksistä huolimatta

täällä ei ole läheskään samassa määrin
tutkittu "kommunismia" suhteessa
omaan yhteiskuntaan kuin esimerkiksi
Saksassa - tai vaikkapa Yhdysvalloissa.
Kun viholliskuvat ja sankaritarinavaati
mukset ovat heikenneet, nyt voi kenties
nähdä selvemmin, millaisessa tilantees
sa suomalainen "kommunismi" syntyi ja
eli, miten siihen suhtauduttiin ja miten
"kommunismi" muodostui omien tavoit
teidensa ja ulkoisten olojen vuorovaiku
tuksessa.
Suomalainen "kommunismi" erosi muis
ta suomalaisista puolueista ja liikkeistä
siinä, että se sanoutui irti vallitsevasta
järjestelmästä, sen instituutioista, arvois
ta ja normeista ja asetti tavoitteekseen
toisenlaisen yhteiskunnan. Toisaalta liike
kuitenkin joutui ajamaan jäsentensä ja
kannattajiensa etuja ja tarpeita ja teke
mään sen kieltämänsä järjestelmän si
sällä - se loi pakosta ehtoja liikkeen toi
minnalle. Onkin kummallista, miten suo
malainen "kommunismi" pystyi yhdistä
mään eritasoiset tavoitteensa, millainen
keskinäissuhde niillä oli liikkeen politii
kassa.
Aiemmissa tutkimuksissa suomalaisen
"kommunismin" jäsenet on yleensä näh
ty passiivisina olentoina, jotka noudatta
vat tuhansien kilometrien päässä tehtyjä
käskyjä mukisematta. "Kommunismi"
varmaankin eroaa muista suomalaisista
liikkeistä juuri siinä, että heille aate on
kovin tärkeä. Useasti se jopa tuntuu ol
leen niin tärkeä, että se on estänyt varsi
naisen politikoimisen. Tai sitten liike on
ollut niin ahtaalla, että poliittinen kamp
pailu käy kovin symboliseksi. Siksi onkin
tärkeää tutkia, missä määrin "kommunis
tit" pystyivät irtoamaan historiallisten,
sosiaalisten ja aatteellisten ehtojensa
kahleista.
Aatteellisuuden kahleet palauttavat jutun
takaisin kommunismin kansainvälisyy
teen. Suomalaisessa "kommunismissa"
se on kenties kiinteämpi osa kuin muu
alla. Siksi tarkasteluissa ei halutakaan
luopua kansainvälisen tutkimuksen uu

simmista oivalluksista. Itse asiassa yri
tämme hieman nokittaa niitä: tavoitteena
pidetään suomalaisen "kommunismin"
tarkastelua kansainvälisellä, kansallisel
la ja paikallisella tasolla. On selvää, että
toiminnan lähtökohdat ovat eri tasoilla
erilaiset ja eriaikaiset ja että niiden välillä
vallitsee jännite. Sen sijaan ei ole selvää,
että siirryttäessä kansainväliseltä tasolta
paikalliselle hypättäisiin myös keskuk
sesta periferiaan. Mikäli tärkeintä on te
keminen eikä puhuminen, suomalaisen
"kommunismin" kannalta paikallinen
saattaa pikemminkin olla keskus ja Neu
vostoliitossa olevat emigrantit periferiaa.

I
Vallankumous ja historia
Käytettävissä olevaan aikaan nähden
esittämäni tavoitteet ovat kenties liian
suuret. Projektin tulosten on nimittäin
tarkoitus ilmestyä vuoden 1994 aikana.
Mutta pyrkihän tutkimamme liikekin te
kemään vallankumouksen. Ja väitti vielä,
että se tulee pian. Kenties vallankumous
tulikin. Kenties se ei ollut aivan sellainen
kuin liike halusi. Kovasti se kyllä puhui
vallankumouksesta.
Jos projektimme on uskollinen tutkiman
sa liikkeen perinteelle, sekään ei täytä
tavoitteitaan. Ja mitä enemmän kuulette
meidän puhuvan "suomalaisen kommu
nismin" historian valmistumisesta, sitä
varmempia voitte olla siitä, että tekstiä
on syntynyt kovin vähän.
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Seminaarit
Etukäteen on vaikea sanoa, miten toi
veet toteutuvat tai miten ne pystytään
esittämään yksissä kansissa. Monet
osatutkimukset - esimerkiksi vuoden
1918 perinne vasemmistolaisessa työvä
enliikkeessä, perhe- ja sosiaalipolitiikka
vasemmistonaisten toiminnassa, työväenkulttuuri, paikallinen tai alueellinen
työväenliike, "kommunistien" toiminta
työpaikoilla tms. - viittaavat kansallisen
ja paikallisen tason painottumiseen.
Vaikka projektilla ei olekaan yhteisesti
tarkkaan määriteltyjä tutkimuslähtökohtia, se ei silti ole kokonaan luopunut kol
lektiivisista muodoista. Niitä edustavat
erilaiset seminaarit. Ensimmäisessä ko
kopäiväisessä tapaamisessa mietiskel
tiin, miten suomalaisten "kommunistien"
historiaa on tähän mennessä kirjoitettu
ja miten heistä voisi kirjoittaa. Toisessa
puolestaan leiriydyttiin eli pohdittiin suo
malaista työväenkulttuuria ja politiikkaa.
Pienemmissä tutkijaseminaareissa on
puolestaan mietitty ajankohtaisia tutki
musongelmia. Kesällä sellaisessa vieraili
englantilainen historiantutkija ja kommu
nisti E.J.Hobsbawm, joka ihastutti kuuli
joitaan kaunopuheisuudellaan ja intel
lektuaalisuudellaan.

Tauno Saarela
tutkija
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ARABIAN LAKKO 1948 OLI
VARASLÄHTÖ - El LÄHTÖKÄSKY

Fagerholmin hallituksen nimittäminen yl
lätti täysin SKP:n johdon. Paniikkitila tart
tui Arabian kommunisteihin, jotka ajoivat
työpaikkansa hallitsemattomaan korpi
lakkoon. Aikataulusta irronnut, "vaiston
varainen" lakko sai sittemmin johtajien
tuomion.
Arabian Helsingin tehtaalla käytiin syk
syllä 1948 pitkä lakkotaistelu, joka on
painanut lähtemättömän jäljen Suomen
työmarkkina- ja poliittiseen historiaan.
Kuuluisaksi sen on tehnyt 21. - 23. loka
kuuta toistunut väkivalta ratsupoliisien,
lakkolaisten ja rikkurien kesken. Lakkoa
pidettiin - ja on yhä pidetty - SKP: n joh
dosta lähtöisin olevana Fagerholmin hal
lituksen kaatamisyrityksenä.
Aikalaisten ja myöhempien kirjoittajien
lähtökohtana on oikea näkemys SKP:n
hallituksenvastaisuudesta. Koska puo
lue vastusti hellittämättä sos.dem. vähemmistöhallitusta, sen yleiseen asen
teeseen on mutkattomasti liitetty yksityi
nen ilmiö, Arabian lakko. Lakko on ollut
kepeästi sovitettavissa SKP:n pirtaan.
Vakiintuneen tulkinnan mukaan SKP:n
johto käynnistää Arabian lakon, kun sen
muut keinot ovat ehtyneet.

On totta, että SKP: n ulkopoliittinen valt
tikortti ei pidä, koska Neuvostoliitossa
arvostetaankin valtiosuhteet puoluesiteitä korkeammalle ja koska Paasikivi ja
hallitus hoitavat ulkopolitiikan niin kor
rektisti, ettei asiapohjaiselle arvostelulle
löydy sijaa. Eduskuntatyökin on toivo
tonta, sillä muu oppositio tukee hiljaksiin
hallitusta. Totuus selviää 5.10., kun
SKDL:n välikysymystä idänsuhteiden
huonontamisesta ei mikään muu ryhmä
kannata.
Tämän jälkeen SKP:n johto - tulkintakaavion mukaan - "siirtää" taistelun paino
pisteen parlamentista työpaikoille. Ara
bian lakko on nähty laajan liikehdinnän
suunniteltuna lähtökäskynä, jota muut
työpaikat seuraavat. Päämääräksi aset
tuu hallituksen horjuttaminen, parhaas
sa tapauksessa kumoaminen.
Lyhyesti tuollaisin vedoin piirtyy se yk
sinkertaistettu kuva, jossa Arabialla on
vissi paikkansa. Kuitenkin SKP:n johdon
ja lakon yhteyksien seikkaperäisempi
tarkastelu osoittaa ajatuskuvion virhe
päätelmäksi, lyhyen perspektiivin näköharhaksi. Tottakai puolueella ja lakolla on
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m u , Rilli työ hö n » palanneiden
työläisten lukumäärä lisääntyi eiM:llä verrattuna edelli
seen päivään. Paellan konepajalla,
Hletalabdessa Ja Kone Ja Sillassa
pidetyistä kommunistien työmaa
kokouksista tuli JärJestäjilleen täy
dellinen fiasko. Helsingin satama
miehet sen sijaan komennettiin ei
lisaamuna taas kertaalleen Jättä-

alussa törkeitä uhkauksia tehtaalle
työhön palanneita työntekijöitä koh
taan ja yrittäessä estää heitä pääse
mästä työhönsä, on poliisin ollut jär
jestyksen
turvaamiseksi
asetettava
muutamia poliisimiehiä tehtaan portin
läheisyyteen, Se on poliisin velvolli
suus kaikissa vastaavanlaisissa ta
pauksissa. Varsinkin toissa aamuna
tehtaan portilla tapahtunut korpilak-

TUKHOLMA. 82. 10.
(STT—L) Budapestin kansantuo
mioistuin on antamallaan päätök
sellä todennut, että ruotsalaisen
diplomaatin Raoul \Vallenbergln
murhasivat unkarilaiset natsit. Tä
män ratkaisun tuomioistuin on lehnyt päätöksessään
kolmeatoista
natsia vastaan, jotka Budapestin
piirityksen aikana suorittivat usei
ta murhia Budan kaupunginosassa.
Yksitoista syyteltyä tuomittiin kuo
lemaan. heidän Joukossaan tämän
ryhmän apulaispäällikkö Oregan.
Dregan oli tammikuussa IMS an
tanut määräyksen, että juutalaisia
avustanut Raoul Wallcnbcrg oli sur
mattava heti, kun hänet tavataan.
Tuomioistuin katsoo näytetyksi, eitä
Wallenbcrg ennen matkaan-a Dabreczrniin kävi Budassa yrittääkseen pc-

Suomen Sosialidemokraatti uutisoi Arabian lakon.
yhdysside, mutta monisyisempi ja sattu
manvaraisemmin rakentuva.
I
Arabia, hallitus ja SKP:n ay-linja
2500 työläisen posliinitehtaalla lakkoiltiin
sodan jälkeen tuon tuostakin, ja työpaik
ka oli tärkeällä sijalla SKPin organisaa
tiossa. Arvo Hautala oli tuolloin sekä Ara
bian pääluottamusmies että SKPin puo
luetoimikunnan jäsen. Kahdella tuolilla
istuva Hautala on ilman muuta SKPin
"poliittinen upseeri" Arabian lohkolla,
viestintuoja ja -viejä, tulkki, jolla on näkö
alapaikka kahteen suuntaan. Hän on sit
temmin lakon aikana (ja sen jälkeen)
kahden roolinsa alituisessa puristukses
sa.
Vastikään VVärtsilä-konsernin omistuk
seen ajautuneen Arabian uuniosastolla
on kytenyt palkkariita keväästä 1948 asti.
Sitä on yritetty liittoneuvotteluin ratkoa,
vaan tuloksetta. Elokuussa selkkaus on
jo levitä koko tehtaan lakoksi, mutta
SKPin Helsingin piiri kieltää laajennuk

sen. Tilanne tuotannollisesti tärkeällä uu
niosastolla on jumissa. Kärkevyyttä to
distaa sekin, että Työnantajain Yleinen
Ryhmä kysyy jo 21. heinäkuuta STKilta
neuvoa, miten Hautalalle voitaisiin sopi
muksia rikkomatta antaa potkut. Ryhmä
väittää "törkeäkäytöksisen" Hautalan
työläisiin kohdistamaa "painostusta" rii
dan alkusyyksi.
Neuvottelut eivät edisty, ja SAKin
sos.dem. johdon evättyä kahdesti, 18. ja
21.9., ammattiosastolta lakkoluvan Ara
biassa päädytään 27. syyskuuta seitsenviikkoiseen korpilakkoon. (Huomatta
koon siis, että lakko alkaa selvästi ennen
SKDLin em. välikysymystä.)
Vaalien jälkeisissä neuvotteluissa kom
munistit siirretään taitavasti syrjään, ja
Paasikivi nimittää 29.7. vitkastelematta
luottomiehensä Fagerholmin sos.dem.
hallituksen. SKP aloittaa äänekkään
tempoilunsa oppositiossa.
Ratkaisu jättää SKPin alle ammottavan
tyhjän tilan, hallitusvastuuseen pohjaava

tulevaisuus on kerralla pyyhkäisty si
vuun. Ensi alkuun puoluejohto joutuu
paniikinomaisen reaktion valtaan. Siltä
puuttuu vaihtoehtoinen käsikirjoitus,
pääosin on turvauduttava demagogi
aan.
Hyvin pian SKP valitsee "palkkaliikehtimisen" taktiikkansa keskeiseksi keinok
si. Lakot ovat se vipuvarsi, josta kylliksi
kampeamalla paluu hallitukseen onnis
tuu.
Puoluejohto toimittaa 12. -13.8. kenttä
väelle ohjeet, joissa kehotetaan epäviral
lisen tyytymättömyyden lietsontaan
sos.dem. johtoisissa ammattiliitoissa ja
-osastoissa, ei "omissa". Koska palkkamekanismi on viime kädessä hallituksen
ohjattavissa, pyrkimys on näin saattaa
sos.dem. työväestö ja korotuksia vierok
suva hallitus vastakkain. Jos hallitus ei
korota palkkoja, paljastuu sen "työväenvastaisuus"; jos korottaa, on seuraukse
na sekä palkkavyöry että häiriötila työ
markkinoilla ja yhteiskunnassa.
"Omien" liittojen käyttöä SKP varoo, kos
ka liittojen hajotus- ja erotusuhka on va
kava. Se merkitsisi SKP: n eristämisen
vaaraa. Poliittisia puheita ei niin ikään
harrasteta, siitä on Leino- lakkojen epä
onnistumisesta asti ollut kielto päällä.
Syyskuun 15. päivänä SKP pitää "instruktöörikokouksen". Kenttäkommunisteille esitetään aikataulu, jonka mu
kaan lakkoaaltoa on lokakuussa kasva
tettava niin että tihentymä osuu Venäjän
vallankumouksen vuosipäiväksi, 7. mar
raskuuta. Vahvimmaksi aseeksi on aja
teltu maa- ja merikuljetukset lamaannut
tavaa kuljetustyöläisten lakkoa (jonka
uhka viritetäänkin lokakuussa). Otollisik
si taustatapahtumiksi luokitellaan kyl
män sodan kiristyminen Berliinin saar
ron vuoksi ja Väinö Tannerin vapauttami
nen piakkoin sotasyyllisyysvankeudesta. Näin saadaan luoduksi edellytykset
täysimittaiselle poliittiselle kriisille.
SDP:n ja oikeiston tiedustelu saa oitis
vihiä SKP:n "lokakuun kampanjasta", ja
vastatoimet käynnistyvät.

I
Mikä vie väkivaltaan Arabiassa?
Lakon neljännellä viikolla puhkeavat vä
kivaltaisuudet Arabian portilla. Vakavin
kahakka ajoittuu perjantaiaamuun
22.10., kun apuun hälytetyt ratsupoliisit
pamputtavat väkijoukot pakosalle. Myö
hemmin 10 siviiliä saa vankeustuomion
ja kolme sakkoja.
On nähtävissä kolme tekijää, jotka kaikki
- luonteeltaan provokatiivisina - ruokki
vat väkivallan mahdollisuutta. Ensinnä
kin SAK: n johto on 16.10. nopeuttanut
lakonmurtoa julistamalla Arabian lakos
ta vapaaksi työpaikaksi. Kun rikkurileiman pelko näin lieventyy, töihin palaa
heti useampi sata työläistä. SAK:n johto
on jo syyskuussa evännyt lakkoluvan, ja
voikin kysyä, miksi se enää kajoaa asi
aan. Riita on menossa työtuomioistui
meen: SAK:n puuttumiselle ei ole perus
teita, se tekee kirkkaasti politiikkaa.
SAK:n päätös ei synny vapaan harkin
nan pohjalta, siihen vaikuttaa porvarilli
sen mielipiteen vankka painostus.
Toinen tekijä on SKP:n 19.10. päättämä
lakkovahtien lisääminen. Päätöstä puo
lustetaan sillä, ettei rikkurien täsmällinen
lukumäärä ole tiedossa. Perustelu on ou
to, kun määrän selvittäminen vaatisi yhtä
monta laskutaitoista kuin Arabiassa on
portteja. Tiukentunut lakkovartiointi on
ilman muuta omiaan kärjistämään mie
lialoja.
Kolmas väkivaltaan johtava tekijä on rat
supoliisien komentaminen paikalle. Hal
litus on ollut selvillä siitä, että käskyn
seurauksena saattaa olla lisääntyvä epä
järjestys. Se ottaa tuon askelen tietäen,
mikä maine "kasakoilla" on työväenliik
keen (ja eritoten sen vasemman siiven)
keskuudessa. Ne herättävät aggressioi
ta. Saman illan radiopuheessaan sisämi
nisteri Simonen vakuuttaa linjan pitävän.
On mitä todennäköisintä, että SAK: n ja
hallituksen päätökset pohjustetaan lakonvastustajien sisäpiirissä: SAK tekee
uhkarohkean lakonmurtoratkaisun, jota
hallitus tukee asettamalla poliisit rikkuri
en suojakilveksi. Ylisummaanhan halli

Ratsupoliisit ajavat työläisiä 22.10.1948 Arabian tehtaan edustalla lakon aika
na. Kuva: Työväenaatteen museo
*
tuksen ja SAK:n sosiaalidemokraatit
ovat noina aikoina kiinteässä yhteistyös
sä.

H

Häviö ja kampanjan
peruuttaminen
Aluksi SKP:n johto ei tohdi tuomita lak
kolaisia. Lakon annetaan vähin äänin ol
la. Johtajat ovat lakon voittamiseksi huo
mattavan passiivisia ja ulkopuolisia, kos
ka se ei alkujaankaan ollut heidän ot
teessaan. Selkkauksella on vahvasti ara
bialainen tausta. Kun vasta lakon puhjet
tua sille määrätään "illegaalinen keskus
johto", on jo paljon korjaamatonta men
nyt omia raiteitaan.
Kahakoiden jälkeen SKP organisoi tyn
gäksi jäävän tukilakkoliikkeen, johon
STK:n mukaan osallistuu koko maassa

vain 12 700 työläistä. Tukitunnus vede
tään pian pois, laskusuunta ja häämöttä
vä tappio ovat selviöitä. Antautumispäätös lyödään pöytään kuitenkin vasta 14.
marraskuuta. Sitä ennen on työnantaja
aiheuttanut lakkoon toisen murtuman
uhkauksillaan irtisanomisista ja eläkeym. etujen menetyksistä.
Marraskuun alussa SKP:n johdolle kir
kastuu, että Arabian tapaus on murskan
nut mahdollisuuden laajempaan offen
siiviin. Kohokohdaksi kaavailtu kuljetuslakko siirretään viime hetkellä 4.11., ja
koko kampanja on pakko ajaa alas. Perääntymiseen vaikuttaa vahvasti
myös SKP:n johdolle välitetty varma tie
to kuljetuslakon murtamisvalmisteluista.
VR:n pääjohtaja kenraali Roos on luonut
yksityisautoilijoiden kanssa järjestelmän
maakuljetusten turvaamiseksi, ja lakko
jäisi siten pelkkien satamien varaan. Tan

nerista saatava propagandahyötykin pu
toaa laskuista pois, kun hänet - harkitusti
- vapautetaan vasta 22. marraskuuta.
Tuossa tilanteessa SKP:n johto ymmär
tää selvät merkit ja vetäytyy. Työmarkkinakenttä hiljenee ratkaisevasti kesään
1949 asti, jolloin alkavat Kemin lakot.

H Vaistonvaraisuus sekoittaa pelin
Lakon jälkeen mm. Hautalaan kohdistu
vat syytökset pääsevät valloilleen: Arabi
an vastuuhenkilönä hän on laskenut la
kon liian aikaisin irti! SKP:n katsannosta
olisi oikea ajoitus osunut noin kuukautta
myöhempään, loka-marraskuun vaih
teeseen, jolloin liike olisi elänyt virkeässä
nousussa ja ollut hyvin liitettävissä kuljetuslakkoon tukeutuvaan yleiseen vyöry
tykseen. Mutta syyskuun lopulla al
kaneena lakosta ei ole hyötyä, vaan
haittaa, se on pahasti raunioitunut, irral
linen ja tuhoon tuomittu.
Syytösten avainkäsite on vaistonvarai
suus. Sillä viitataan kaikkiin poliittisiin
siirtoihin (lakot tms.), jotka pannaan al
kuun ilman johdon kontrollia, omin päin
tai väärällä hetkellä. Ylipäänsä kaikenlai
nen spontaanisuus, joka rikkoo puolu
een kanonisoitua johtoroolia vastaan, on
tuomittavaa. Hautalaan ja muihin arabia
laisiin lyödään vaistonvaraisuuden poltinmerkki.
Hautala kieltää menetelleensä väärin.
"Oli kehoitus, että santaa pitää heittää
Fagerholmin tielle", hän puolustautuu
osoittaen suoraan siihen kohtaan, mistä
alun perin on ollutkin kysymys - Fager
holmin hallituksen herättämästä paniik
kitilasta. Kun SKP:n johto elokuun alussa
viestittää aivan tajuttavasti, "että nyt lak
koja, nyt liikehtimisiä", Hautala ja Arabi
an muut kärkikommunistit näkevät tilai
suutensa. Ja niin lähtee - oikein luvan
kanssa - luja agiteeraus käyntiin, ison
tehtaan lukuisat osakysymykset yhdiste
tään uuniosaston riitaan ja juntataan
suuri kansanjoukko voimansa tuntoon.

Tällainen on tapahtumien tausta elokuul
ta. SKP:n kampanja- aikataulut tulevat
kohtalokkaasti myöhässä: asiat on jo
ajettu niin jyrkkään hakaukseen tehtaan
johdon ja SAK: n kanssa, että hallitse
mattomien tapahtumien väistämättö
mäksi lopputulokseksi muotoutuu korpi
lakko. On uskominen Hautalaa, kun hän
moneen kertaan vakuuttaa lakon lykkää
misen olleen syyskuussa täysin mahdo
tonta.
Lakkomotiivien voi katsoa perustuneen
SKP:n johdolta saatuun alkuimpulssiin,
sen kirjaimelliseen ja välittömään omak
sumiseen Arabiassa. Jälkikäteen tulkit
tuna kyse on siis kenttäkommunistien
"väärinkäsityksestä", varaslähdöstä.
Asian paradoksaalinen puoli on siinä, et
tä kaikki mistä Hautalaa seuraajineen
niin kovasti tuomitaan, on palautettavis
sa puoluejohdon itsensä kontolle. Hau
talan osuutta on pidettävä traagisena;
siihen nähden miten uskollisesti hän joh
don "kehoituksia" seuraa, häntä kohdel
laan täysin epäoikeudenmukaisesti. Hy
vä, etteivät puolueesta erota.

Veli-Pekka Leppänen
VTM
Artikkeli perustuu kirjoittajan poliittisen
historian pro graduun "Syksy 1948: SKP
ja Arabian lakko".
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SUOMALAISJARJESTOT
KANADAN A R K IST O ISSA

Kanadansuomalaisten historia on nous
sut ajankohtaiseksi tänä vuonna ilmes
tyneen Varpu Lindströmin "Uhmattaret"
-kirjan myötä: se käsittelee suomalaisten
siirtolaisnaisten vaiheita Kanadassa va
laisten myös historian unohdettuja puo
lia, kuten ehkäisyä ja prostituutiota.
Itse olen kiinnostunut erityisesti kana
dansuomalaisten nyrkkilehdistä, joita
toimitettiin 1940- luvulle saakka. Erityi
sen jännittävää on se, että Kanadassa
vain suomalaisilla siirtolaisilla on tiettä
västi ollut tällaisia käsin kirjoitettuja leh
tiä, joista käytetään myös englanninkie
listä nimitystä "the fist press". Suomalai
set siirtolaiset toivat tämän perinteen
mukanaan Suomesta: teen itse tutki
musta Karkkilan työväenjärjestöjen kä
sin kirjoitetuista lehdistä 1910- ja 1920luvuilta.
Lokakuussa sain tilaisuuden vierailla pi
kaisesti tutkimassa kanadansuomalais
ten työväenjärjestöjen arkistoja, joista
tärkeimpiä säilytetään Kansallisarkistos
sa Ottavvassa. Näistä merkittävin on Ka
nadan Suomalaisen Järjestön (aik. Ka
nadan Suomalainen Sosialistijärjestö)
kokoelma, joka käsittää lähes 50 hylly
metriä vuodesta 1881 lähtien.
Kansallisarkistossa työskentely on koke
mus itsessään: onneksi oppaanani oli
eläkkeellä oleva arkistonhoitaja Mauri
Jalava, joka on itsekin tutkinut kanadansuomalaista työväenliikettä. Hyvässä ly
kyssä voi joutua selvittämään kolmellekin virkailijalle tarkoituksiaan ja esittele
mään henkilöllisyyspapereitaan ennen
kuin "tutkijanpassi" heltiää. Se on sen
tään voimassa puoli vuotta ja muistetta
va pitää mukana kaikissa käänteissä. It
se arkistotyöskentely on joustavaa: tut
kijasalit ovat avoinna ympäri vuorokau

den ja virka-ajan jälkeen voi aineistot
jättää turvalokeroon.
Tutkijasalin suurista ikkunoista saatoin
ihailla syksyistä jokimaisemaa samalla
kun siirryin hauraiden lehtitekstien väli
tyksellä vuosisadan vaihteen Torontoon
taiTimminsin kaivoskylään 1910-luvulla.
Toronton nyrkkilehdet olivat kirjallisesti
hiottuja luomuksia: suurkaupungissa
asui paljon valistuneita ja aktiivisia työ
läisiä, monet heistä räätäleitä. Timminsin
nyrkkilehti 1910-luvulta taas oli varsinkin
alkuvaiheessa kirjallisesti kömpelöä, vä
lillä melkein käsittämätöntä tekstiä. Siitä
heijastuu kuitenkin elävänä suomalais
siirtolaisten todellisuus: "pätsärit" eli poikamiehet, koiratorpat eli salakapakat ja
raskaat työolot. Erityisen suosittuja oli
vat sutkaukset, joissa on vahva paikalli
nen sävy.
Aineiston hakeminen eri puolilla Ottawaa sijaitsevista varastoista voi kestää
parikin vuorokautta, joten tutkimusta
suunnitelevan olisi syytä ottaa jo etukä
teen yhteyttä suomalaiskokoelmista
(Finnish Canadian Archives Program)
vastaavaan tutkijaan. Kansallisarkiston
suomalaiskokoelmista on myös ilmes
tynyt Edward Laineen seikkaperäinen
opas, joka Suomessa on lainattavissa
ainakin Turun Siirtolaisinstituutista.
Torontossa kävin tutustumassa Ontarion
arkiston suomalaiskokoelmiin, jotka
suurelta osalta liittyvät uskonnollisten ja
konservatiivisten järjestöjen toimintaan.
Kanadaan muutti 1920-luvulla Suomesta
myös valkoisia ja vuonna 1931 perustet
tiin oikeistolainen järjestö "The Loyal
Finns in Canada". Kansallisseurat käyt
tivät monessa suhteessa samoja toi
mintamuotoja kuin työväenjärjestötkin:

Kanadan-Suomalaisen Järjestön Toronton osaston näyttämötoimintaa 1935.
Kuva: Työväenaatteen museo _________________________________ ________________________

järjestettiin iltamia ja urheilukilpailuja se
kä kirjoitettiin seuralehtiä. Oikeistolaisille
nyrkkilehdille olivat tyypillisiä kauniit, vä
rikkäät kansikuvat, joita oli asetettu näyt
teille Ontarion arkiston aulaan.
Ontarion arkistoon on siirretty Multicultural History Society of Ontarion suoma
laiset arkistokokoelmat, joista merkittä
vin on Finnish Canadian Historical So
ciety Collection. Aineistoon kuuluu
myös joitakin työväenjärjestöjen kokoel
mia, mm. Edmontonin suomalaisen sosialistiseuran lehti "Moukari" vuodelta
1915.
Vuonna 1976 perustetun Multicultural
History Societyn arkisto Torontossa on
myös tutustumisen arvoinen. Seuran ta
voitteena on ollut kerätä kaikkien Onta
riossa eläneiden siirtolaisryhmien muis
titietoa, valokuvia ja arkistoaineistoa viimeksi mainitut on kylläkin suurelta
osin luovutettu Ontarion arkistoon. Li
säksi seuralla on paljon mielenkiintoisia
julkaisuja: "Polyphony" -julkaisusarjaan
sisältyy esimerkiksi numeroita siirtolais
ten teatteritoiminnasta, lehdistöstä ja
naisten asemasta. Myös suomalaissiir
tolaisista on julkaistu monia tutkimuksia
ja muistelmia.
Kaikista arkistoista on helppo tilata koh
tuuhintaisia valokopioita. Suuremmat
kopiomäärät lähetetään perässä vaikka

pa Suomeen ja myös laskun voi maksaa
myöhemmin.
Kirsti Salmi-Niklander
tutkija
Keskeisten arkistojen osoitteita:
National Archives of Canada 395 Wellington
Street Ottawa, Ontario K1A 0N3
The Archives of Ontario 77 Grenville St. Toronto,
Ontario M7A 2R9
Multicultural History Society of Ontario 43
Queen's Park Crescent East Toronto, Ontario
M5S 2C3
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Suomalainen Järjestö 1983.
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Laine, Edward J: Archival Sources for the Study
of Finnish Canadians. National Archives of Ca
nada. Ottawa 1989.
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MATTI LEPISTÖN ARKISTO
Työväenliikkeessä mittavan päivätyön
tehnyt Matti Lepistö luovutti arkistonsa
Työväen Arkistoon elokuussa 1991. Mar
raskuussa 90 vuotta täyttävä Lepistö
syntyi 8.11.1901 Toholammilla Keski
pohjanmaalla. Hän kävi kansakoulun,
kiertävän maanviljelyskoulun ja opiskeli
vuosina 1925-26 Työväen Akatemiassa.
Vuonna 1929 hänet valittiin sos.dem.
kansanedustajaksi Vaasan läänin poh
joisesta vaalipiiristä. Lepistö siirtyi v.
1958 sos.dem. riippumattomaan edus
kuntaryhmään eikä häntä tämän jälkeen
enää valittu valtiopäiville. Lepistö toimi
maatalousministerinä 1948-50 ja toisena
maatalousministerinä sekä vuosina
1951-52 että 1957-58. Hän oli myös va
litsemassa maallemme presidenttiä kuu
si kertaa vuosien 1931 ja 1956 välillä.
Vuosikymmenien kuluessa Lepistö kerä
si mittavan arkiston. Hän säilytti syste
maattisesti saamansa kirjalliset doku
mentit pääasiassa Toholammin Riutta
sen kylässä sijaitsevan maatilansa Kan
gastaan päärakennuksessa. Riuttaseen
kansanedustaja Lepistö kuljetti mm.
vuosina 1929-58 keräämänsä valtiopäiväpöytäkirjat asiakirjoineen ja liitteineen.
Niitä kertyi peräti 13,5 hyllymetriä. Aluksi
Lepistön arkistoja käsikirjasto oli sijoitet
tu maatilan päärakennuksen yläkertaan.
Toistakymmentä vuotta sitten Lepistö
siirsi arkistonsa ja kirjastonsa, lukuunot
tamatta uudempaa kirjallisuutta, maa
tilan pihapiirissä sijaitsevaan navettaan.

Pääsyy oli se, että erityisesti valtiopäiväpöytäkirjojen paino rasitti talon rakentei
ta. Lepistö rakensi jo käytöstä poistet
tuun navettaansa erityisen arkistohuoneen. Tässä yhden vasikanparren kokoi
sessa huoneessa arkistomateriaali säilyi
hyllyillä, kaapistossa ja kansioissa san
gen hyvin, huolimatta lämpötilan ja kos
teuden vaihteluista vuodenaikojen mu
kaan. Kesällä 1991 allekirjoittanut järjesti
arkiston ja siirrätti sen Helsinkiin. Arkis
ton järjestämisen yhteydessä Lepistö
lahjoitti kotikuntansa kunnankirjastolle
valtiopäiväpöytäkirjansa asiakirjoineen
ja liitteineen.
Matti Lepistön arkisto jakautuu viiteen
pääluokkaan: 1) Henkilökohtaiset pape
rit (8 kansiota) 2) Kirjeenvaihto (11 kan
siota) 3) Sisällön mukaan järjestetty ai
neisto (36 kansiota) 4) Puheet (4 kan
siota) 5) Lehtileikkeet (2 kansiota) Hen
kilökohtaisista papereista mainittakoon
esim. 66 kappaletta kalentereita vuosilta
1918-89. Ne sisältävät Lepistön lähes
päivittäisiä merkintöjä. Kirjeenvaihto si
sältää mm. kansiollisen kiitos- ja käyntikortteja sekä kansiollisen ohjelmia. Si
sällön mukaan järjestetty aineisto ja
kaantuu neljään alaluokkaan: 1) Opinnot
2) Työskentely valtiopäivillä ja valtioneu
vostossa 3) Puoluetoiminta 4) Muuta
Puoluetoimintaa koskevassa alaluokas
sa on mm. papereita eduskuntavaaleista
v. 1927-66, puoluekokouksista v. 1939
81, TPSL ry.n aineistoa, sos.dem. pien

Alapään työväenyhdistyksen näytelmäryhmäläisiä vappuna
1924. Lepistö kuvassa oikealla.
viljelijäin neuvottelukuntaa koskevia pa
pereita ja sos.dem. maaseutuvaltuuskunnan toimintaan liittyviä dokumentte
jä. Alaluokassa "Muuta" on esim. Suo
men Pienviljelijäin Liittoa koskevaa ai
neistoa vuosilta 1949-70. Neljännessä
pääluvussa puheet on ryhmitelty tee
moittain, sillä niiden ajoittamiseen liittyi
lähdekriittisiä ongelmia. Viides pääluok
ka "Lehtileikkeet" sisältää kaksi leikekir

jaa ja kansiollisen Lepistöä koskevia leh
tileikkeitä. Lepistön arkiston yhteyteen
kuuluu myös hänen kuva-arkistonsa, jo
ka sisältää n. 800 valokuvaa.

Elisa Määttälä
projektitutkija

"Putkimies pusaa ja pätkii."

■ PUTKITYÖ MUSEO-PROJEKTI
Kuluvan vuoden heinäkuun 2. ja 4. päi
vän välisen ajan allekirjoittanut vietti
Kontiolahdella Jakokosken kylän Tasasessa videokameroineen kuvaustyössä.
Jakokoskella nimittäin sijaitsee Suomen
ja Euroopan oloissa ainutlaatuinen Putkityömuseo. Se on nykyisin eläkkeellä
olevan putkimiehen Toivo Vartiaisen in
tohimo ja kunnioitettaviin mittoihin kas
vanut harrastus. Museoesineistön

keruuseen Toivo on keskittynyt 1980-luvun puolivälistä alkaen ja itse museon
avajaiset pidettiin vuonna 1986. Museo
rakennus sijaitsee Toivon kodin pihapii
rissä ja putkimiehen ammattiin liittyviä
esineitä sinne on kertynyt yli 3000 kap
paletta. Museosta löytyy mitä erilaisim
pia putkimiehen työkaluja ja LVI-kalustoa (erilaisia putkia, wc- istuimia, lavuaareja, hanoja jne.) eri vuosikymmeniltä.

vyys ja vaikeus. Mutta sujuvasti hommat
hoituivat alan ammattilaisilta!
Seuraavaksi kuvasimme aidossa tilan
teessa wc-putken ja vesijohdon asen
nuksen Tormulaisen Tuomon talon re
montoitavassa yläkerrassa. Verrattuna
vanhoihin työmenetelmiin uusien muovi
putkien asennus ja liitosten teko sujui
f e
todella nopeasti. Lopuksi tallensimme vi
deolle vielä "turpakäräjät" eli putkimiehet
muistelivat menneitä, kertoivat omista
kokemuksistaan työssään ja ammattiyh
distystoiminnassa sekä antoivat näyttei
Vanhin työkaluista on 1800-luvun loppu tä putkimieshuumorista.
puolelta periytyvä kierrelopa. Esineistö Videoitua materiaalia kertyi kaiken kaik
on siististi esillä rakennuksen kahdessa kiaan n. 4 tuntia. Tämä raakamateriaali
kerroksessa.
tullaan säilyttämään Työväenperinne
Putkityömuseon kuvausprojektin aloit ry: n videoarkistossa (Työväen Arkiston
teentekijöinä ja puuhamiehinä toimivat tiloissa) ja siitä on tarkoitus editoida
Toivo itse ja naapurinsa Tuomo Tormulai- esim. opetus- ja esittelykäyttöön sovel
nen. Opetusministeriön Työväenperin- tuva n. 45 minuutin pituinen videokoosteentutkimuksen määrärahoista saatiin te, jonka tulisi hyvin esitellä putkityön
varat suunnitella ja toteuttaa itse kuvaus- erilaisia työmenetelmiä, putkimiesperinprojekti. Työväenperinne ry. lähti mu nettä ja putkimuseon edellä mainittua
kaan yhteistyöhön antamalla käyttöön traditiota sekä esineistöä vaaliva luonne.
videokameran ja kuvaajan (allekirjoitta Museokäynnistä ja putkimiesperinteestä
nut), Työväen Keskusmuseoyhdistys r.y. kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Toivo
kuvausassistentiksi Leea Oksialan. Vartiaiseen osoitteella: Tasanen 1,81220
Hankkeen lähtökohtana oli tallentaa Jakokoski. Puh. 973-73909. Vastaanotto
paitsi itse museoesineistö myös vanho museolla on varmasti pohjoiskarjalaisitjen ja uusien putkityömetodien sekä put- tain sydämellinen!
kimiesperinteen esittely.
Ensimmäiseksi kuvattiin kohta kohdalta
museon esineet Toivo Vartiaisen esitel
lessä niitä ja kertoessa niihin liittyviä ta Petri Tanskanen
rinoita. Elävää perinnettä! Itse kuvaustyö Työväenperinne ry: n filmi- ja
oli "yllättävän" raskasta ja aikaa vievää, videoprojekti
työpäivän pituudeksi venähti 12 tuntia.
Mutta rento pohjoiskarjalainen ilmapiiri
piti mielen hyvänä ja virkeänä.
Toisena päivänä oli vuorossa vanhojen
työmetodien tallentaminen videonauhal
le. Toivo vanhoine putkimiesystävineen
oli järjestänyt ulkosalle oikein näytök
sen, jossa ahjossa kuumennettuja eri
vahvuisia putkia taivutettiin, katkottiin ja
karkaistiin sekä esitettiin erilaisten putkiliitosten tekoa. Näytöksestä kävi hyvin
ilmi vanhojen työmenetelmien aikaa vie-
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NÄYTTELY EDISTYSMIELISESTÄ
OSUUSLIIKKEESTÄ

I

Eli voiko Puupään pistää tervehtimään
Naulapäätä HAKA- esittelyssä?

Työväen keskusmuseo tekee näyttelyä tietysti välttää ylimääräinen mainonta.
E-liikkeestä ja siihen läheisesti liittyvistä Meitä E-liike kiinnostaa tietysti lähinnä
yrityksistä. Tämä ei ole ollenkaan sitä siitä näkökulmasta, miten se liittyy työvä
mitä meidän alunalkaen piti tehdä. Tee en kulttuurisiin ja taloudellisiin ponnis
mana oli aluksi vain Kulutusosuuskun tuksiin, ja mitä se kertoo työläisidentiteetien Keskusliiton 75-vuotissyntymäpäivä tistä ja sen mahdollisesta muuttumises-näyttely. KKrlta tuli kuitenkin ehdotus ta.Suurin ongelma oli näyttelyn fyysinen
aiheen laajentamiseksi, koska OTK:n pe toteutus. Näyttelypaikat ovat hyvin erilai
rustamisesta tulee ensi vuonna ku sia ja näyttely saattaa joutua esille sellai
luneeksi samaiset 75 vuotta. Lisäksi ta siin tiloihin, joita emme edes vielä tiedä.
vallinen yleisö ei mahdollisesti tiedä tai Lähtökohdaksi valitsimme kaksi 16muista KK:n toiminnasta mitään, mutta osaista kuljetettavaa seinäkettä, jotka
kaikki tuntevat E-liikkeen tai ainakin pienissä tiloissa toimivat yksinäänkin.
EKAn. Käsittelyn kohteeksi tuli sitten tär Kaikkien olennaisten asioiden tuli sisäl
keimmät yritykset, jotka ovat liittyneet tyä niihin. Mutta toisaalta esimerkiksi tä
edistysmieliseen osuustoimintaliikkee män näyttelyn avajaiset pidetään Tam
seen: paikalliset osuusliikkeet, kes pereen kaupungin museossa Hatankusosuusliikkeet KK ja OTK, HAKA, W O, pään kartanossa, jossa tilaa on yllin kyl
KANSA-yhtiöt sekä YH-rakentajat. Ra lin. Näyttelyä pitää pystyä tarvittaessa
kenneuudistus 1983 tuntui olevan vielä laajentamaan luontevasti, ilman silmiin
niin lähellä ajallisesti ja emotionaalisesti, pistävää toistoa esinevitriinein, interiöö
että käsittelimme sitä vain faktojen valos rein, nukein jne..
sa.
Seinäkkeihin perustuvassa näyttelyssä
Museomme on edelleen vailla vakinaisia meidän on muistettava, että me emme
näyttelytiloja, joten meidän on luontevaa ole arkisto. Näyttelyobjektit ovat tällöintehdä kiertäviä näyttelyitä. Siitä seuraa mahdollisimman "esineellistä" eli mie
useamman laatuisia ongelmia. Ensinnä luummin vanhoja mainoksia, julisteita ja
kin näyttely on suunnattava mahdolli muuta painettua materiaalia kuin var
simman laajalle ja heterogeeniselle ylei sinaisia asiakirjoja. Yleensä on niin, että
sölle. Ihmiset, jotka siihen törmäävät ei mielenkiintoisin materiaali on myös muvät ole tulleet nimenomaan näyttelyä seaalisesti ja historiallisesti arvokkainta.
katsomaan vaan esimerkiksi kirjojaan Jos tällaista materiaalia pistetään esille
palauttamaan Tampereen Metsoon. Tee kiertonäyttelyyn, jota ei ole vahtimassa
malla täytyy olla yleistä kiinnostavuutta, museohenkilökuntaa, on objektien suo
joten laaja-alainen rajaus puolusti kyllä jaukseen kiinnitettävä erityistä huo
paikkaansa. Tällöin yksityiskohtiin ei voi miota. Vaihtoehtona olisi tietysti valokotu liiaksi syventyä mutta yksinkertaistaa- pionäyttely, mutta valokopiossa ei kos
kaan ei saanut.
kaan ole aidon esineen "henkeä". Pää
Näyttelyn teema aiheutti muitakin ongel dyimme jonkinlaiseen kompromissirat
mia, koska aiheena olivat edelleen toimi kaisuun: mikäli esine on harvinainen tai
vat kaupalliset yritykset, ja pyrkimys on ainutlaatuinen, siitä on otettu värivalokopio; mikäli taas meillä on samaisesta esi-

Kansainvälinen juliste osuuskauppa
liikkeen alkuajoilta Osuusliikkeen
museosta._______________________
neestä useita identtisiä kappaleita, olem
me käyttäneet alkuperäistä. Julisteet
ovat kuitenkin kaikki aitoja, mutta niistä
on olemassa kaksoiskappaleet Työväen
Arkistossa.
Tekniikka on tullut nykyään jo museoi
hinkin. Liikkuvan kuvan teho on ollut jo
kauan tunnettu, joten näyttelyymme lainasimme Työväen perinteen filmiprojek
tilta videon osuustoimintaliikkeen 50 v.
-juhlista. Samoin nauhalle olemme siirtä
neet OTK:n vanhoja opetusdioja sekä
mustavalkoisen rainasarjan, joka kertoo
säästökassoista.
Tässä näyttelyssä olemme myös kokeil
leet ATK:n uusia mahdollisuuksia multija hypermedian osalta. Olemme valmis
telleet esityksen, joka sisältää mustaval
koisia valokuvia, tekstisivuja, animaatioi
ta ja ääntä.
Työvälineenä olemme käyttäneet ohjel
maa, jonka nimi on Amigavision. Periaat
teessa olisi täysin mahdollista yhdistää
myös video yhdeksi osaksi samaan hypermediaohjelmaan, mutta se vaatisi videolaserlevysoittimen. Videonauhassa
on aina alku, keskikohta ja loppu, eli se
on selvästi "lineaarinen". Hypermedia
esitys saattaa pitää sisällään samoja ai
neksia kuin video, mutta se on "ei-lineaarinen", eli sillä ei välttämättä ole alkua tai
loppua. Siinä informaatio liittyy vapaasti

muuhun informaatioon. Esimerkiksi
Rochdalen perustajista mainitaan, että
he olivat Ovvenin ja chartistiliikkeen kan
nattajia. Hiirellä "klikkaamalla" Owen-sanan kohdalla saadaan lyhyt esitys Ro
bert Ovvenista ja valokuva hänestä. Ovve
nin kohdalla on linkki, joka vie ammat
tiyhdistyspolitiikkaan Englannissa 1800luvun alussa jne.
Esityksen aiheet liikkuvat samoilla linjoil
la kuin itse näyttelynkin, mutta tätä kaut
ta on mahdollista saada paljon enemän
tietoa, jos jokin tietty asia kiinnostaa.
Mm. raskas tilastomateriaali tai muu sel
lainen aines, johon rajallisissa tiloissa
toimiva näyttely ei voi puuttua, voidaan
sijoittaa tietokoneen muistiin. Esimerkki
nä tällaisesta käytöstä on koneessa tie
dot kaikista KK:n jäsenosuuskunnista eri
niinillään, joita tietokannassa on tähän
mennessä yli 370. Näyttelyn tulee aina
perustua tutkimukseen. Meidän näytte
lymme perustuu suurimmalta osin jo jul
kaistuun tutkimuskirjallisuuteen (mm.
Kaj Ilmosen väitöskirjaan Jäsenet ja jä
senten liike), koska henkilöresurssimme
ja tämän näyttelyn tekoon varattu aika
aiheen laajuuteen nähden olivat varsin
pienet. Lisäksi henkilökunta on projektin
kestäessä vaihtunut. Näyttelyn suunnit
telun aloitti Ulla Jaskari, joka alkuvai
heessa siirtyi vakinaiseen toimeen Tam
pereen Nykytaiteen museoon. Työväen
keskusmuseo palkkasi osuustoimintaaatetta tutkineen Timo Yliahon kuukau
deksi avuksemme.
Näyttelyn pystytykseen ovat osallistu
neet allekirjoittaneiden lisäksi Maija-Liisa
Ilvessola, Eva Jansson ja Matti Takala.
Tampereen kaupunginmuseot ovat ystä
vällisesti avustaneet näyttelyn fyysistä
toteutusta lainaamalla mm. näyttelykalustoa.
Työväen keskusmuseon
tutkimusapulaiset
Tiina Tuulasvaara-Kaleva
Kimmo Kestinen

ARKISTOAKATEMIA MAINIO ASIA!
Osallistuin ensimmäiselle Arkistoakatemia-kurssille Ruotsissa Biskops-Arnössa. Paikka on muinoin ollut Uppsalan
arkkipiispan kesäasunto, mutta nykyisin
se on kansanopisto. Luonto saarella oli
ihana, kaikkialla ikivanhoja tammia ja
lehmuksia. Näinpä käärmeenkin tässä
paratiisissa!
Kurssin aiheena oli valokuva arkistossa.
Kurssi oli suunnattu nimenomaan arkis
toissa työskenteleville, mutta mukana oli
myös joitakin museoalan ihmisiä. Kaikki
aan kurssilaisia oli 30 henkilöä eri Poh
joismaista. Suomesta kurssilaisia oli vii
si. Mukavaa oli tavata myös Pohjolan
työväen arkistojen edustajia, heitä oli
Ruotsista ja Norjasta.
Kurssin luennoitsijoita oli kaikista Poh
joismaista. Suomea edusti Sirkku Dölle
Museovirastosta. Kaikki luennoitsijat oli
vat alansa asiantuntijoita ja olivat huolel
lisesti valmistaneet esityksensä - oli ilo
kuunnella.
Kurssi oli jaettu erilaisiin teemoihin. Tee
masta "Kuva tiedonlähteenä" pidin eri
koisen kiinnostavana Göte Askin esittelemää ns. samtidsdokumentation’ia eli
miten esim. arkistot voivat aktiivisesti
tehdä työtä tulevien polvien hyväksi va
lokuvaamalla itse nykyhetken elämää.

Hyvin opettavainen oli kokonainen päivä
Kööpenhaminan konservaattorikoulun
valokuvakonservaattorin Jesper Stub
Johnsenin kanssa. Hän on toistaiseksi
alansa ainoa edustaja Pohjoismaissa.
Aamupäivällä hän luennoi ja olin todella
iloinen, että esitystä tukivat hyvät piirto
heitinkalvot, sillä tanskan YMMÄRTÄMI
NEN on jo kyllin vaikeaa ilman outoja
asiasisältöjäkin. Valokuvakonservaattoreita meistä ei toki yhden päivän aikana
tullut, mutta selväksi tuli, että asiat ovat
monimutkaisia ja monta seikkaa on otet
tava huomioon valokuvien säilytyksessä
ja hoidossa.
Todella innostunut olin norjalaisen Ro
ger Erlandsenin ja Thomas Röjmyrin esi
tyksistä. He esittelivät tämän hetken uu
tuutta, elektronista kuva-arkistoa. Siinä
valokuvat kuvataan scannerilla tietoko
neen muistiin. Tarkoituksena on luoda
järjestelmä, jota asiakkaat voivat itsekin
käyttää. Jokaista kuvaa luonnehditaan
samassa yhteydessä tietyillä tiedoilla,
esim. valokuvaajan nimi, milloin ja missä
valokuva on otettu, valokuvan aihe ja
henkilöt jne. Kuvista on mahdollista saa
da myös kopioita. Tällaisella järjestel
mällä valokuva-arkisto saadaan todella
käyttöön. Tai sanotaanpa, että huolelli

Osuusnaiset organisoituivat "Naiset mukaan" -liikkeeseen. Raahelaisnaiset
ilakoivat kesällä 1956.
sesti näitä apuvälineitä käyttäen valoku
va-arkisto toimii.
Kurssin aikana valittiin työryhmä, jossa
on edustajat kaikista Pohjoismaista,
Suomesta Sirkku Dölle. Työryhmän tar
koituksena on suunnitella jatkokurssia,
valikoida kurssikirjallisuutta ja yrittää vai
kuttaa siihen, että valokuvia koskeva
lainsäädäntö saataisiin Pohjoismaissa
yhtenäiseksi. Tämä kuvaa kurssilaisten
tunnelmia valokuva-asioiden suhteen:
tietoa tarvitaan vieläkin lisää. Nyt pidetty
kurssi oli hyvä alku, mutta kouluttaminen
ei saa jäädä tähän. Valokuvia on arkis
toissa päivä päivältä enemmän ja niiden
kysyntä kasvaa koko ajan. Arkistojen
täytyy pystyä pitämään huolta kuvista ja
palvelemaan asiakkaita mahdollisim
man hyvin.

Kurssin huonona puolena pidin sen mel
ko korkeaa hintaa, 5000 kruunua. Tässä
pulmassa minua auttoi tällä kertaa Kan
san Sivistysrahasto, joka antoi apurahan
kurssille osallistumista varten.
Työväen Arkistossa suunnitellaan elekt
ronisen kuva-arkiston käyttöönottoa tu
levaisuudessa. Olemme käyneet Some
rolla tutustumassa nk. Finsca-järjestelmään. Elän toivossa, että pääsemme
jossain vaiheessa Norjaan tutustumaan
siellä käytössä olevaan järjestelmään.
Suuret ratkaisut on harkittava huolella ja
monelta kannalta.
Ulla Tapiovaara-Harpf
Työväen Arkisto

Tuula Lehtisen grafiikkaa "Tehdas".
Kuva: Timo Lehtinen

TUE TYÖVÄEN KESKUSMUSEO
-HANKETTA!

I

Suomeen ollaan nyt viimein perusta
massa valtakunnallista työväenperin
teen ja työn historian erikoismuseota,
Työväen keskusmuseota. Museon pe
rustamisen esteenä olleet pysyviin toi
mitiloihin liittyvät ongelmat ovat vähitel
len ratkeamassa. Tämä tuo kuitenkin
mukanaan taas uusia ongelmia: museon
perustamisen työväenliikkeelle asetta
ma rahoitusvelvoite täytyy toteuttaa.
Vaikka valtaosa Työväen keskusmuseon
tulevista menoista katetaan julkiselta
sektorilta saatavilla avustuksilla, työvä
enliikkeen tulee nyt vastata "huudois
taan" kokoamalla museon rahoittami
seen tarvittavan omarahoitusosuuden
perusta. Tämän vuoksi Työväen keskus
museoyhdistys r.y. on hakenut Hämeen
lääninhallitukselta luvan toteuttaa valta
kunnallinen varainkeruu hankkeen tuke
miseksi 1.11.1991 -31.10.1992 välisenä
aikana.
Käytännössä varainkeruu toteutetaan
mahdollisimman suuressa määrin Työ
väen keskusmuseoyhdistys r.y.:n omaa
henkilökuntaa käyttäen, mutta keräyk

sen varsinaiseksi vetäjäksi on kutsuttu
Kansan Sivistysrahastosta Seppo Pu
hakka. Keräystä varten luodaan alueelli
sia työryhmiä, joiden kautta kaikki haluk
kaat voivat osallistua varainkeräyksemme edellyttämään vapaaehtoistyöhön.
Tavoitteenamme on näin saada keräys
viedyksi kaikkien työväenperinteestä ja
sen tulevaisuudesta huolta ja vastuuta
tuntevien ihmisten luokse. Uskomme
työväenliikkeen keskuudessa edelleen
vallitsevan sellaisen solidaarisuuden ja
yhteistyöhalun, että Työväen keskus
museon perustaminen ei ole ainakaan
työväenliikkeen omasta panoksesta kiin
ni!
Työväen keskusmuseon tarpeellisuus
on todettu kaikkien mahdollisten yhteis
kuntaryhmien toimesta. Myös kansain
välisesti vastaavat laitokset ovat saavut
taneet laajojen kansalaispiirien voimak
kaan tuen. Tästä hyvänä esimerkkinä on
Ruotsin vastaavan laitoksen, Arbetets
museumin, avajaiset 14.12.1991. Suo
messa hankkeen merkitys ilmenee varainkeruun toteuttamista varten muo

Tuula Lehtisen grafiikkaa "Kuusivonkinen".
dostetun valtuuskunnan koostumukses
ta, joka on pyritty muodostamaan yh
teiskunnallisesti mahdollisimman edus
tavaksi. Valtuuskunnan jäseniä ovat:
Kalevi Sorsa (pj), Claes Andersson,
Pekka Hynönen, Lauri Ihalainen, Tytti
Isohookana-Asunmaa, Matti Järventie,
Tapani Kahri, Tuulikki Kannisto, Kalevi
Kivistö, Alpo Korkeela, Juhani Leino,
Pertti Paasio, Tarmo Pukkila, Kari Puro,
Jarmo Rantanen, Viljo Rasila, Ylermi
Runko, Ulf Sundqvist, Risto Tainio
Tämän varainkeruun yhteydessä Työvä
en keskusmuseoyhdistys r.y. jakaa raha
lahjoituksen tehneille lahjoituksen suu
ruudesta riippuen myös erilaisia keräystunnuksia, jotka kaikki on valmistettu eri
tyisesti tätä keräystä varten. Lisäksi va
roja kerätään perinteellisellä listakeräyksellä. Keräystunnuksista grafiikanlehdet
kuvaavat Työväen keskusmuseon tule
vaksi toimitilaksi suunniteltua Suomen
vanhinta nykymuotoista teollisuusra
kennusta, Tampereen Finlaysonin teh
dasalueella sijaitsevaa ns. 6-vooninkista.

Kuva: Timo Lehtinen

Postikortit ja juliste puolestaan esittele
vät laajemmin edellä mainitun rakennuk
sen ym päristöä. Keräystunnuksien
saanti edellyttää seuraavan suuruisia
lahjoituksia: 5 kappaleen postikorttinippu 30 markkaa, juliste 50 markkaa, grafiikanlehti (oppilastyö) 300 markkaa,
grafiikanlehti (Tuula Lehtinen) 2500
markkaa.
Lisätietoja Työväen keskusmuseoyhdis
tys r.y.in järjestämästä varainkeräyksestä ja keräysvastikkeista saa Työväen kes
kusmuseoyhdistys r.y.:n toim istosta
(osoite: Hämeenkatu 16, 33200 Tampe
re, puhelin: 931 12 12 77). Työväen kes
kusmuseo -hanketta voi tukea myös
suoraan tekemällä rahalahjoituksen
postisiirtotilille TA 1293 052.
Ota yhteyttä!
Pontus Blomster
va. museonjohtaja

■ h is t o r ia n s a l a p o l iis it k o o l l a
p o h j o is m a is e t a r k is t o p ä iv ä t

HÄRNÖSANDISSA 11.-14.6.1991.
Kokkolan ystävyyskaupunkiin, Härnösandiin oli viime kesäkuussa kutsuttu
lähes kaksisataa arkistotyöntekijää kai
kista Pohjoismaista. Suomalaisia oli
näistä viisitoista Valtionarkiston järjestä
mällä ryhmämatkalla. Suomalaisista
alustivat Raimo Pohjola Valtionarkistos
ta ja Kenth Sjöblom Suomen Urheiluarkistosta.
Arkistopäivien aiheina olivat arkistoalan
koulutus, maakunta-arkistojen organi Arkistotyö edellyttää monitieteellistä
saatio ja tehtävät sekä erikoisarkistot. koulutusta. Kuvassa kansantieteilijä
Härnösandissa keskusteltiin siitä, mikä Teija Norvanto järjestää työväenlehon arkisto ja arkistotyöntekijä, onko ar distön aineistoa Työväen Arkistossa
kisto-oppi oma tieteenalansa, minkälais syyskuussa 1991.
ta koulutusta eri maissa annetaan ja oli
siko tarvetta pohjoismaiselle yhteistyölle asiakaspalvelu sekä kokoelmista ja tutki
koulutusasioissa. Islantilainen pääalus- mustuloksista tiedottaminen.
taja, valtionarkistonhoitaja Olafur As- Osanottajat olivat yksimielisiä siitä, että
geirsson määritteli arkistot kulttuurilai yhteispohjoismaisesti olisi perustettava
toksiksi ja osaksi yhteiskuntamme hallin arkistoakatemia. Perustamista valmiste
nollista rakennetta. Julkiset arkistot ovat lee työryhmä, joka koostuu kaikkien
tieteellisiä laitoksia, jotka suorittavat Pohjoismaiden valtionarkistonhoitajista.
omaa tutkimustaan luetteloimalla ja kar Arkistoakatemia toimisi vuoronperään
toittamalla aineistoa sekä tekemällä pe eri Pohjoismaissa. Sen tulisi olla akatee
rustutkimusta. Arkistojen saatavuudella misten arkistotyöntekijöiden jatkokoulu
on luonnollisesti vaikutuksensa oman ai tuspaikka. Akatemia järjestäisi kurssi
kansa tutkimukseen.
muotoista opetusta ja kutsuisi luennoitArkistoalan opiskelussa on neljä tärkeää sijoikseen pohjoismaisia asiantuntijoita.
kokonaisuutta. Ensimmäiseksi arkisto- Ensimmäinen askel arkistoakatemian to
oppiin kuuluu asiakirjamateriaalin laa teutuksessa on tämän vuoden syksyllä
dun tuntemus sekä sen kielialueen ja pidetty yhteispohjoismainen vaiokuyhteiskunnan tietämys, jossa eletään ja vauskurssi. Arkistoakatemian ideaan
työskennellään. Toiseksi arkistotyö vaatii kuuluu myös työntekijöiden vaihto eri
tietoja maan historiasta, juridiikasta ja maiden välillä, mistä maakunta-arkistoil
kirjanpidosta. Kolmanneksi arkistotek- la on jo hyviä kokemuksia. Seuraavat
niikan hallitseminen merkitsee arkiston- Pohjoismaiset arkistopäivät pidetään
muodostuksen, kirjaamisen, hallinto- ja vuonna 1994 Norjassa.
arkistointimenetelmien tuntemusta. Ny
kyaikana arkistot saattavat sisältää pa Marjaliisa Hentilä
perin lisäksi filmejä, CD-levykkeitä ja
magneettinauhoja. Neljänneksi, eikä Työväen Arkisto
lainkaan vähiten tärkeänä kohtana, on

ELNU:laiset Typy Tapiovaara, Voitto Mikkola ja Sakari Selin kokoamassa valo
kuvanäyttelyä nuorisoliittolaisajoiltaan. Kuva: Pekka Pajuvirta

TAJUATHAN VALOKUVAN
MERKITYKSEN?"
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Kansan Arkistossa on menestyksellisesti
käytetty valokuvia aineiston keruutyön
siivittäjänä. Olemme oppineet, että ar
kiston järjestämät tapahtumat, erilaiset
"happeningit", useimmiten poikivat. Ar
kistolle syntyy uusia kontakteja "kent
tään". Löytyy uusia arkiston ystäviä, joi
den merkitys on ensiarvoisen tärkeää
varsinkin yksityisiä henkilöitä koskevan
aineiston hankinnassa. Mikään ei voita
"puskaradiota" tiedotusvälineenä arkistoasioissakaan. Valokuva toimii usein
ahaa-elämyksen luojana: minäkin voisin
luovuttaa jotain arkistoon.
Tällaisen ketjun käynnisti Kansan Arkis
tossa viime keväänä järjestetty Suomen
Demokraattisen Nuorisoliiton alkuvuosi
en toimintaa esittelevä valokuvanäyttely.
Tai itse asiassa ketju käynnistyi jo paljon
aikaisemmin, kun 1930-luvulla toimineet
Toveriseuralaiset kokosivat omaa histo
riaansa kuvaavan näyttelyn. Sotien jäl

keinen sukupolvi ei halunnut jäädä "pek
kaa pahemmaksi".
Haastattelimme näyttelyn tiimoilta 194050-luvun nuorisoliittolaista Sakari Seliniä. Hän kertoi, että valokuvanäyttelyn
kokoamisen idea syntyi eläkkeellä olevi
en nuorisoliittolaisten (ELNU) keskuu
dessa. Helsinkiläisten vanhojen nuo
risoliittolaisten yhteistoiminta oli alkanut
jo kolmisen vuotta sitten. Harrastettiin
säännöllistä ja järjestäytynyttä toimin
taa: pidettiin palavereja, tehtiin retkiä ja
jopa ulkomaanmatkoja. Tässä yh
teydessä nousi esiin myös kysymys val
mistautumisesta SDNL:n 50-vuotisjuhlaan ja ajatus kuva- tai vuosijulkaisun
toimittamisesta.
Valokuvanäyttelyn valmistamiseen pää
dyttiin parin asian innoittamana: Toveriseuran näyttely Kansan Arkistossa oli

haastava esimerkki. Lisäksi tuli halu ker massa melkoinen joukko väkeä. “Helsin
toa keväällä 1991 kokoontuneelle gissä on paljon sen ajan nuorisoliittolai
SDNL:n liittokokoukselle, miten kaikki sia, jotka halusivat verestää vanhoja
sodan jälkeen alkoi.
muistoja. Tietysti olemassa oleva yhteis
toiminta
loi pohjaa näyttelyn suosiolle.
Näyttelyn kokosivat SDNL:n alkuaikojen
toiminnassa keskeisesti mukana olleet Soittelimme toisillemme. Entisten nuo
liiton sihteeri Voitto Mikkola, liiton kan risoliittolaisten puhelimet olivat kovassa
sainvälisessä ja kulttuuritoiminnassa ah käytössä, kun sovittiin menosta näytte
keroinut Typy Tapiovaara ja mm. Terän lyä katsomaan", kertoo Selin.
toimittajana ja päätoimittajana toiminut Monet näyttelyyn tutustujat olivat ensim
Sakari Selin. Kaikilla oli myös kontakteja mäistä kertaa käymässä arkistossam
arkistoon ja kiinnostusta historian tutki me. Monien kanssa virisi valokuvien kat
miseen. "Aluksi ryhmällä oli hirmuinen selun myötä keskustelua aineiston luo
huoli siitä, mistä saadaan kuvia", muiste vuttamisesta Kansan Arkistoon. "Minul
lee Selin. "Olimme kauhean hämmästy lakin olisi kotona... Kiinnostaisiko tei
neitä ja tyytyväisiä, kun selvisi, että Kan tä...?" aloitti moni. Kuva-arkistoon ja mui
san Arkisto oli pelastanut nuorisoliiton ja hinkin kokoelmiin luvattiin täydennystä.
sen julkaisemien lehtien kuva-arkistot."
ELNU:laisten näyttely innosti katsele
Näyttelyryhmä kokoontui Kansan Arkis maan myös Kansan Arkiston valokuva
ton tiloissa ja ELNU:laisten palaverit kuu kokoelman vihreiden arkistokaappien si
lostivat riemukkailta. "Kun lähes 50 vuo sältöä. Arkistolle annettiin lisätietoja ku
den takaisia kuvia selaillaan, tulee väis vien tapahtumista ja henkilöistä. Jo näyt
tämättä mieleen monia niihin liittyviä telyn suunnittelijat olivat tunnistaneet
muistoja. Siitä syystä näyttelyn tekijöillä huomattavan määrän nuorisoliittolaiskuoli todella hauskaa", kertoo Selin. Mutta via ja nyt tunnistettiin lisää! Samalla oli
työryhmä uurasti myös tiedonkeruussa. hyvä tilaisuus antaa ohjeita valokuvien
Näyttelyn asiasisällöstä vastasi Voitto käsittelystä, säilytyksestä ja kuvia koske
Mikkola, vaikka kaikki olivat mukana ta vien tärkeiden tietojen tallentamisesta.
pahtumien arvioinnissa, jatkaa Selin ryh Monikaan ei ollut aiemmin tullut ajatel
män toiminnan kuvausta. "Pyrimme te leeksi, että kotienkin valokuvilla on kult
kemään ensimmäisen 10-vuotiskauden tuurihistoriallista arvoa, kun ne tallete
kronologisen historiikin niin että se sisäl taan arkistoon asianmukaisin tiedoin va
si mahdollisimman monipuolisesti nuo rustettuina, luetteloituina ja arkistokel
risoliiton toiminnan kaikkia aloja. Tuntuu poisiin suojuksiin sijoitettuina. Ja monille
yhä siltä, että tehty jäsentely on hyvä valokuva-arkistoon tutustujille vaikeni,
pohja myöhemmin tapahtuvalle juhlakir millainen on valokuvan tie piirongin laa
jan toimittamiselle."
tikosta julkisuuden valokeilaan Kansan
Valokuvanäyttely valmistui ja oli esillä 90- Arkistossa.
luvun nuorisoliittolaisten liittokokouk
sessa. Kokousedustajien kertoman mu Pirjo Kaihovaara
kaan se kiinnosti kovin. "Luulen, että yh
tenä syynä oli se, ettei oman historian tutkija, Kansan Arkisto
harrastus ole ollut kovin suurta: näyttely
toi esiin monia unohduksiin jääneitä asi
oita", arvelee Selin.
Kokouksen jälkeen näyttely oli esillä
Kansan Arkiston aulassa puolentoista
kuukauden ajan. Niukasta mainostuk
sesta huolimatta näyttelyä kävi katso

City-tili on
kaupunkilainen
tapa hoitaa
raha-asiat.

Saat City-tilin joustavalla
City-luotolla tai ilman. Verolli
sena tai verottomana. Nostat
rahaa automaatista. Et maksa
automaattikortista. Käytät
ilmaista kuititonta maksupalve
lua. Saat ilmaisen tiliotteen.
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KERTOJANÄKÖKULMA:
KK:N JOHTAMISEN ARKEA
1960-LUVULTA1980-LUVULLE
Maaliskuussa 1961 istun taas Mai
noselokuvan työhuoneessa miettimässä
ehdotuksiani. - Lyhytaikainen työtoverini
Kalevi Seilonen oli hieman aikaisemmin
lennätetty maailmalle firman leivistä hä
nen nukahdettuaan työpöytänsä ääreen.Pauli Myllymäki soittaa ja kertoo
suositelleensa minua Kuluttaja-lehden
to im itu s s ih te e rik s i M artti Larnille.
Eräänä päivänä oli minunkin aikani irro
ta; tapaan Sosialidemokraatin päätoimit
taja Atte Pohjanmaan - teosofi muuten
miehiään - eräässä kyläpaikassa ja hän
innostuu minun mahdollisuudestani
päästä KK:n palvelukseen. Ryhdyn hoi
tamaan KK:ssa toimitussihteerin tehtä
viä. Onneksi takanani on luja ammattiop
pi Ilmariselta, kustantajalta, joka 1950-luvulla työnsi maailmalle Lukemista Kaikille-lehteä, Viikonloppua, Seikkailukerto
muksia ja Jännityslukemistoa.
Olin vuodesta 1961 ollut myös osuus
kauppaliikkeen edustajakokouksien ns.
sanomalehtisihteeri eli tiedottaja. Se
kuului Kuluttaja-lehden oheishommiin.
Siirryttyäni tiedotuspäälliköksi tämä teh
tävä jäi edelleen minulle. Heti KK:n 1970
edustajakokouksen jälkeen palattuani
Mikonkadulle pääkonttoriin saapui sinne
myös kiireinen KK:n sihteeri Pekka
Kuoppala, joka nähtyään minut työ

pöytäni ääressä kokoamassa lehtitiedotetta, kysäisi:"Miltä tuntuu olla kuolevan
KK:n tiedotuspäällikkö?" Muistan vas
tanneeni jotain siihen suuntaan, että ei
se ainakaan vielä erikoisemmalta tunnu.
Ja ehtihän sitten kulua yli 15 vuotta, en
nen kuin "loppuratkaisu" kohdalleni tuli.
Oleellista episodissa oli se, että KK:n
johtoryhmän jäsen oli väläyttänyt vision,
josta vähitellen alkoi vuosien mittaan nä
kyä ja kuulua.
KK:n johdossa tapahtui kuitenkin jo lä
himmän viiden vuoden aikana täydelli
nen miehityksen vaihdos. Ensin siirtyi
toinen johtaja Aaro Haapio OTK: n kenttäjohtajaksi. Hänen matkassaan menivät
myös KK: n neuvontaosasto jatoimenvälitys. KK:lle tämä merkitsi arvovallan me
netystä, mutta niinhän oli sovittu, että KK
keskittyisi pääasiassa "henkimaailman"
asioihin. Taloudellinen vastuu kuului nyt
keskusosuusliikkeelle. Haapion tilalle
KK:oon kutsuttiin E-instituutin rehtori Sa
kari Kiuru,muuten yksityiskauppiaan
poika syntyjään. Kommunistien man
daatille oli jo 1962 tullut Toivo Längströmin jälkeen ay- johtaja Jaakko Kiven poi
ka Lennart, josta tuli Salovaaran hank
keiden kansandemokraattinen kulmakivi
ja joka 1973 siirtyi niinikään johtajaksi
OTK:oon. ...Monista valinnoista ulko
puolelta KK.oon tulleeseen iskostui epäi
lemättä helposti käsitys, että sukuyhteys
tai osuuskauppasukulaisuus näytteli
vahvaa roolia talon sisällä.

KK:n johtokunnan kokous 1961. Henkilöt vasemmalta: KK:n toinen johtaja
Veikko Kuoppala, sihteerin pöydän ääressä Raili Roine, P. Roine, Kusti Kulo,
Väinö Tanner, pääsihteeri Jorma Jalava, pääjohtaja Jalmari Laakso, johtaja
Paavo Heimo, OTK:n pääjohtaja Uuno Takki, kansanedustaja Tyyne Paasivuori
ja kansanedustaja Gunnar Henriksson.
Syksyllä 1974 oli KK:n hallintoneuvoston
esityslistalle merkitty toimitusjohtaja
Jorma Jalavan seuraajan valinta. Jalava
oli tuumailuissa päätynyt SAK:n puheen
johtajaan Niilo Hämäläiseen; miten, sitä
ei liene vaikea ymmärtää. Hämäläistä ei
pidetty ensisijaisesti talousmiehenä
vaan järjestömiehenä, joka oli yhdistä
nyt SAK:n ja SAJ:n. Päätöksen tultua jo
tehdyksi Hämäläinen jostain syystä pyy
si sen julkaisemista siirrettäväksi, joten
tiedotetta asiasta ei KK:sta lähtenyt. Mut
ta ei aikaakaan, kun jo radion uutisissa
asiasta kerrottiin.Olettaisin "nuorten ra
dikaalien" olleen lievässä kostomielessä
liikkeellä, he kun olisivat mielellään näh
neet Sakari Kiurun ykköspaikalla... Jou
duinkin KK:n tiedotuksen nimissä kieltä
mään julkisuudessa selvän totuuden.
Niilo Hämäläinen oli saanut Urho Kekko
selta läksytystä tämän kuultua, että Hä
mäläinen oli valinnut KK:n työpaikakseen. Kekkonen sanoi jotain siihen ta
paan, että voi helvetti, mihkä menet, siel

lä (E-liikkeessä) ei sinua kuunnella, mi
tään ideaa et saa lävitse, niillä on niin
juuttuneet ja riitaiset periaatteet. - Ja pre
sidentti oli vielä ennustanut: "Niitten
kanssa et pärjää". - Hämäläinen toteaa
nyt vuosia myöhemmin,että oikeassa
Kekkonen oli.

Kenen poika hän on?
Eräs vähitellen esiinpilkistävä piirre oli
usein hienovaraisesti kerrottu vihje, mitä
kautta tämä henkilö, johon oli tutustunut,
oli sukua kenellekin. Eivät kaikki olleet
sukua toisilleen. Mutta lukuisasti törmäsi
niihin, joiden isä oli - tai oli ollut - johtaja
na jossakin, joskus jopa täti saattoi olla
sen ja sen korkean johtajan vaimo.
...Eräällä bussimatkalla, jonka kohteena
oli Jyväskylän uusi jakelukeskus, oli vä
kisinkin herättänyt huomiota nuori mies,
jonka reteä käytös viittasi vahvaan sukulaissiteeseen. Hän oli melkein kuin olisi
omistanut koko lafkan.
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Paluumatkalla bussin jyristellessä yömyöhällä kohti Lahtea, en pidättele enää
uteliaisuuttani. Ajattelen kysyä vieressä
istuvalta Teuvo Tikkaselta, kuka tämä
nuori johtomies on, mutta hiljainen nepo
tismi -kummasteluni vaikuttaa julki tule
vaan kysymykseeni. Kenen poika hän
on! Sitä en tarkoittanut julkisesti kysyä. Vierustoverini katsoo hämmästellen mi
nua ja ihmettelee, enkö tosiaan tuntenut
johtaja X:n poikaa. Öisistä bussimatkois
ta tulee vielä mieleeni matka, jolla pa
lasimme hallintoneuvoston kanssa Rau
malta. On tehty päätös OTK:n lihateolli
suuden myymisestä, ja lauluduetto Eero
Rantala ja Matti Vimpari esittää repertu
aarin rekilauluja - hyvä ääni kumpaisella
kin.

Uusvasemmisto KK:ssa
Pälkäneläisyyden elähdyttämiä nuoria
sosialidemokraatteja alkoi ilmestyä KK:n
osastoille 1960-luvun jälkipuoliskolla.
Samaan aikaan oli heräämässä jo hiljai
nen puhe Osuusliike Suomesta ja keskit
tämisen välttämättömyydestä. Tavallaan
siis kapitalistisen liikkeenhoidon keskit
täminen ja toisaalta uusvasemmistolai
nen "neukkusosialismi" kohtasivat toi
sensa. - Kummallekin suuntaukselle sopi
hyvin vallankeskitys yksiin käsiin. Ja sitä
varten oli "jääräpäät"puristettava ahtaal
le ja saavutettava sopu keskittymistä
ymmärtävien kansandemokraattien
kanssa.
Joskus vitsin tasolla todettiinkin minulle,
kuinka hyvää minulle tekisi ojennusleiri
Kuolan niemimaalla. Ja kait aivan tosis
saan heitettiin puheissa sellainenkin aja
tus, että SDP:n ei tarvitse pyrkiä haali
maan suuria joukkoja kaiken sisäänsä
sulkevilla periaatteillaan ja ohjelmillaan.
Tehokas, aktiivinen iskujoukko riittäisi
vallanpitoon ja maan kehittämiseen.
Pitkälle 1960-luvulle "vanha järjestys"
säilyi KK:ssa lähes rikkumattomana.
Tuhmia vitsejä ja rekilauluja ei yleensä
laulettu naisten kuullen - eikä paljon

miestenkään. - Ainoa tavoista tehty poik
keaminen oli KK:n hallintoneuvoston ret
kellä Lahdessa, jolloin saunatuvassa pa
ri SKDL:n ryhmän edustajaa innostui lau
lamaan Horst VVesseliä saksaksi. Ja lau
loivat antaumuksella.
Mutta uusi polvi toi uudet tavat ja - par
ran. Työehtoliiton asiamies Matti Rapeli
ilmestyi lomalta komea parta leuassaan
-Jalava katseli muodonmuutosta sekun
nin, käänsi sitten päänsä Rapelin tuomiin
papereihin ja köhi vaisusti: "Parta pois,
parta pois!" Tähän KK:n työmarkkinajuristi Rapeli ilmoitti, ettei ollut olemassa
lainpykälää, jonka perusteella parta yksiään voidaan irtisanoa... ja parta jäi leu
kaan.
Radikalismin jo haalistuttua 1983 osui
KK: n lehtien toimituksessa käteeni map
pi, joka sisälsi Me-lehteen tarjottujen jut
tujen palautuskirjeitten jäljennöksiä. Olin
itse sellaisia kirjoitellut 1960-luvulla. Sil
loin oli tarkoitus olla kohtelias ja roh
kaiseva, vaikka palauttamisiin voi kieltä
mättä nähdä sisältyneen myös sensuu
rin ajatusta. Sensuurin sakset olin koke
nut yrittäessäni 1981 kirjoittaa Väinö Tan
nerista, kun tuli sata vuotta täyteen hä
nen syntymästään. Nyt lukiessani toimit
taja Kari Sallamaan palautuskirjeitä huo
masin oikein, minkälainen 'taantumuk
sellinen" Olinkaan ollut.

"Wenäläisen wodkan lumoissa"
Sallamaa taisi vielä 1970-luvun alussa
sanoa olevansa sosialidemokraatti. Kerran sitten sattui silmiini Tiedonanta
jan vapputervehdysten allekirjoittajien
joukosta myös Kari Sallamaan nimi.
Poikkesin hänen huoneeseensa, jonka
seiniä koristivat Leninin ja Marxin kuvat
ja EEC:n vastaiset tarrat. Sanoin hänelle,
etteikö olisi rehellisempää tunnustautua
suoraan kommunistiksi kuin leikkiä pii
lossa demarikaavun alla. -Ehkä tämä
auttoikin häntä löytämään identiteettin
sä, sillä pian hän oli kuuma taistolainen.

Kuluttaja-lehden toimitus 1960-luvulla. Kuvassa vasemmalta: Sirkka Räikkö
nen, kuluttaja-asiat, päätoimittaja Martti Larni, toimittaja Teuvo Tikkanen,
vaihtosivujen toimittaja Elli Valovuori, taiteilija Oiva Hurme, taiteilija Irma Salmi
sekä toimitussihteeri Pertti Tuominen.
Eikä Kari ollut yksin maailmankatsomuksineen Me-lehden toimituksessa.
Sisäiset neuvottelut 1965-1981
Sallamaan lähetekirjeissä, jotka liitettiin
päätoimittajan tai toimitussihteerin pa Sisäinen neuvottelu oli KK:n johdon
lautettaviksi määräämiin juttuihin, esite osastopäälliköille järjestämä yleis-, taus
tään usein väite, että me palautuskirjoit- ta- ja talouspoliittisen taustatiedon selvittajina olimme eri mieltä esimiehemme telytilaisuus. Pöytäkirjoja niistä ei aluksi
ratkaisusta. Tällainen asenne on minulle tehty. Kokouksissa pääjohtaja Jalava
uutta. Teimme vain niin kuin päätoimitta saattoi puuttua hellävaraisesti myös
ja tahtoi, emmekä hänen oikeellisuut KK:n sisäistä järjestystä koskeviin kysy
taan epäilleet. Maailmankatsomuksellis myksiin, usein huumorilla höystäen. Kun
ta julistusta ei olisi saanut olla lehden kerrankin alkoholin käyttö oli eräillä
huomioon ottaen lainkaan. Mutta ehkä osastoilla päässyt sille asteelle, että sen
juuri tämä seikka elähdytti Sallamaata saattoi käytävillä aistia, Jalava kakaisi
toimittajan työssä. Sallamaan paljon pu asian ulos ihmettelyllä: "Ettei vaan ole
huviin paiautuskirjeisiin sisältyy vuodelta alkoholikulttuuri päässyt KK:oon..."
1974 kirje: "Palautan ohessa, valitetta Ensimmäinen pöytäkirjoissa esiintynyt
vasti pitkään viipyneenä tosin, viskijut- maininta kuluttajaliikkeestä on vuodelta
tunne. Me emme täällä ole scotlantilai- 1965. Pääjohtaja Jalava ilmoitti silloin
sen vvhiskyn vaan wenäläisen vvodkan kokoukselle, että "koska osuuskauppaI liike on kuluttajajärjestö ja KK hoitaa tätä
lumoissa".

työtä itse, ei KK osallistu Kuluttajat ry:n
toimintaan eikä KK:n edustaja ole hank
keessa mukana".Viisi vuotta myöhem
min Sakari Kiuru kertoi merkittävästä val
mistelun alla olleesta kuluttajaohjelmasta E-liikkeelle. Ilmoitus liittyy myöhem
min ns. torstaipalavereissa käytyihin
keskusteluihin E-liikkeen imagosta. Ku
luttajapolitiikka poistui E-liikkeen tehtä
vistä vasta Osuusliike Suomen eli EKA:n
muodostumisen jälkeen.

Pitsingin paperi
Kun näin jälkeen päin muistelen tiedotuspäällikkökauttani KK:ssa, on ns. Pit
singin paperi eräs hauskimmista sattu
muksista. Maaherra Pitsinki pani 1978
lopulla liikkeelle nimenkeräyksen julki
lausumaan, jossa esitettiin neljä teesiä.
Toistamatta niitä sanatarkasti vaadittiin
varsin järkevästi, että radio- ja TV- toimin
ta laajennettaisiin useiksi itsenäisiksi yk
siköiksi. Mutta Pitsingillä oli myös ilmei
nen halu huitaista puoluetta, ja SDPreen
sohaisu osui kipeästi juuri vaalien alla.
Eila Pitsinki, rohkea ja miellyttävä puo
luetoverini Sos.dem. Keskusteluseuran
johtokunnassa, toi vetoomuksen ja näyt
ti sen ennen kokouksen alkua Eino Sirenille, Allan Nurmiselle ja minulle ja ky
syi, josko haluaisimme alkuperäisinä al
lekirjoittajina panna nimemme paperiin.
-Sillä tavalla tuli nimemme- painettuina
paperin alle. Omana asenteenani toin
allekirjoittamalla esiin arvostelumielialani puolueen viestintäpoliittista ohjelmaa
kohtaan, jota pidin aikaa kestämättömä
nä.
Alkoi tietysti paukkua, mutta mitään erot
tamisia eikä edes vihjauksia siihen suun
taan esitetty. SAK:n tiedotuspäällikkö
Saku Montonen ryöpytti tutulla sanoituk
sella Pitsingin hengenheimolaisista ja
"julistukselle alttiista henkilöistä". Turun
Päivälehden Aimo Massinen käytti puo
luesihteeri Ulf Sundqvistin ääntä kirjoit
taessaan, että kyse on puoluevastaisesta työstä.

Ei työyhteisössä eikä Keskusteluseurassakaan kukaan tullut meluamaan minulle
asiasta. Olin puolueessa kuitenkin niin
oikealla, että KK:ssa sosialidemokraatteihin lukeutunut Pekka Alenius ilmoitti
siitä leikillään huolestumisensa Veikko
Oittiselle. Veikko itse kertoi vastanneen
sa Pekalle, ettei hän ollut huolissaan sii
tä, että Tuominen putoaisi tangon pääs
tä; olihan siellä oikeanpuoleisessa pääs
sä topparina Pekka Alenius itse.
Yksi harvoista Pitsingille myönteisistä
lausunnoista julkisuudessa oli luettavis
sa Niilo Hämäläisen haastattelusta. Hä
mäläinen arveli lehdissä, että monet
viestintäpoliittiset kiistakysymykset ovat
julkisuudessa saaneet SDP:n kannalta
kielteisen sävyn. Hän hämmästeli myös
MTV:n uutishanketta koskenutta "val
taisaa kiistelyä". -Uskon, että myös
useampien kansalaisten oikeustaju suh
tautuu myönteisesti tähän hankkeeseen,
sanoi Hämäläinen.
Pertti Tuominen
Pääkonttorin tiedotusmies
Lyhennelmän toimittanut tutkija
Risto Reuna
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Kotiturva korvaa
lähes kaikki irtaimis
tolle sattuvat vahingot,
myös tahattomasti itse
aineutetut. Kun sinulla
on Kotiturva, on kotisi
irtaimisto aina vakuu
tettu täydestä arvos
taan.

p a re m m in . K o rv a u k se n pii
riin k u u lu v at jo p a p u u tarh asi
istu tu k sille tap ah tu v at v ä h in
;ot, jo ita ta v a llin e n k o tiv a
tu u tu s ei k o rv a a !

tap ah tu v at v a h in g o t o v a t var
sin p ie n iä , o n m y ö s K otitu r
v an o m a v a stu u p ie n i. V u o n n a
1991 vain 6 0 0 m k!
V ak u u tu k seen sisälty v ät
m y ö s vastu u )a o ik e u stu rv a
v a k u u tu k set.

K o titu rv a k o rv a a m at
HsftvaknMtofatoi
k alla m u k a n a o le v a n om aiK o titu rv aan v o it liittää
su u tesi ain a 2 5 . 0 0 0 m a rk a n
Kotona ja
m äärään asti. E rillistä m atk a ed u llisesti v a ik k a v ap aa-ajan
tav ara v a k u u tu sta et siis tar ta p a tu rm a v a k u u tu k se n itsel
keäbäöfcmä
lesi ja p e r h e e lle s i, v ak u u tu k
K on tu rva o n o ik e a v a k u u  v itse!
se n v e n e e lle s i, k o ir a lle s i..
tus ta lo lle si ja k e sä m ö k ille s i
^ tw w n » l» a
K ysy lis ä tie to ja ja p y y d ä tar
se k ä n iid e n y h te y d e ssä o le
|ous o m a sta v a k u u tu sp a k e tis
v ille
ta lo u s ra k e n n u k sille .
K osk a u se im m a t k o to n a tasi!
K o titu rv a su o ja a k o tisi p a ljo n

M

T

U

R

V

A

SULKUSEN
TIETEELLINEN
ITSETILITYS
Irma Sulkunen: Retki naishistoriaan.
- Helsinki: Hanki ja jää, 1991. - 123 s.
ISBN 951-8916-25-X
Retki naishistoriaan on Sulkusen vastalausepamfletti, joka on syntynyt Kristiina-instituutin perustamisen herättämäs
tä ärtymyksestä. Kolmiosainen artikkeli
kokoelma paljastaa Sulkusen historianfi
losofisen ja naishistorian isen näkemyk
sen. Keskeisenä teemana on kritiikki niitä
voimia vastaan, jotka yrittävät eriyttää
naishistorian omaksi tieteenhaarakseen.
Ensimmäisessä osassa Sulkunen tar
kastelee naishistorian teoreettisia perus
teita ja perää naishistorioitsijat haasta
maan koko historian tutkimuksen traditi
on uudelleen arviointiin. Naiset ovat hä
nen mukaansa tiedemaailman uusi ele
mentti, jonka tulisi uudistaa tutkimuksen
perusteet ja toimia tutkijamaailman vas
tuullisena omanatuntona. Eriytyneenä
naistutkimuksella on vaarana joutua sul
jetuksi tiedeyhteisön ja tieteellisen kes
kustelun ulkopuolelle. Vaikka se kenties
luo hyödyllistä täydennystutkimusta ja
palvelee naistutkijoiden itsetunnon vah
vistajana,lukkiutuu naistutkimukselta
eriytyneenä mahdollisuus vaikuttaa tie
deyhteisön perusrakenteisiin ja perus
kysymyksiin.
Feministinen naishistoria rakentaa histo
riankuvansa modernista feminismistä,
sitoutuu jatkuvuutta korostavaan lineaa
riseen ja evolutionistiseen historianäkemykseen. Sulkusen oma historiannäkemys poikkeaa tästä olennaisesti. Hänelle
historia on syklistä muutosta, jonka kat
koskohdat ovat tutkimuksen pääasial
lisena kohteena. Kokonaisuus ja sen
hahmottuva muoto riippuu tutkijan valit
semasta näkökulmasta.
Toisessa osassa Sulkunen valottaa
omaa näkökulmaansa ja tutkimusotet
taan valitsemalla omista tutkimuksistaan
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Valtaosa suomalaisnaisista on toimi
nut yhdessä miesten kanssa. Suur
lakko Sortavalan torilla.
selittäviä esimerkkejä. Naisten yhteis
kunnallinen järjestäytyminen rinnan kan
salaisyhteiskunnan synnyn kanssa on
Sulkusen tutkimusten keskeisiä teemo
ja. Tutkimuksissaan hän pääsee siihen
lopputulokseen, että naisten järjestöaktiivisuus ei valtavirtana suuntaudukaan
naisasiäyhdistyksiin vaan kansanliikkei
siin sekä naisten ja miesten yhteisjärjes
töihin esimerkkeinä raittiusliikkeet ja So
sialidemokraattinen puolue.
Hän ei pyri eristämään naisia omaksi
yhteiskunnalliseksi kategoriakseen vaan
etsii aikakauden sukupuolijärjestelmän
luonnetta ja erityispiirteitä, kytkentöjä
kokonaisuuden muihin rakenteisiin. Lo
pullisena tavoitteena on ymmärtää aikalaiskäsitys sukupuolten välisistä suhteis
ta ja ihmisidentiteetistä.
Artikkelikokoelman kolmas osa on suo
raa naishistorian sekä tiede-ja sukupuolipolitiikan kritiikkiä. Osa näistä pamfle
tinomaisista artikkeleista on jäänyt hie
man raaoiksi, osa on pääasiassa ennen
julkaisemattomia puhtaita tunteenpur
kauksia. Sulkunen on kuitenkin tehnyt
hyviä havaintoja naishistorian vääristy
mistä. Perinteinen käsitys naisasianai
sista pohjaa keskiluokkaiseen arvomaa
ilmaan ja ydinperheeseen, joka on histo
riallisesti varsin nuori ilmiö. Naisten laa
jamittainen työssä käynti aina kaskivilje
lyn ajoista teollistumiseen asti on ollut
suomalaiselle yhteiskunnalle ominaista.

Työläisnaisia eivät naishistorian käsit
teet "vapaus" ja "oikeus työhön" kosketa
samassa mielessä kuin keskiluokan ko
tirouvia. Työväenluokan naisille työ on
itsestään selvä velvollisuus ja järjestäy
tyminen on heillä lähtenyt liikkeelle aivan
muista lähtökohdista. Perinteinen nais
asialiike on tästä syystä jäänyt suhteelli
sen pienen piirin harrastukseksi. Jos
naistutkimus ei ota tätä huomioon, jää
sen esittämä kuva naisten järjestäytymi
sestä kapeaksi.
Tehdessään kärkeviä huomautuksia tie
deyhteisöstä Sulkunen osuu oikeaan to
detessaan, että naisten läpimurto yli
opistoihin on jo tapahtunut. Hän ei kui
tenkaan etsi vastauksia kysymyksiinsä
"miksi naiset pitäisi tasa-arvon ja eman
sipaation nimissä ohjata marginaaliin?"
Eikö naisen paikka ole yhtä keskellä kuin
miestenkin?
Onko kenties kysymys siitä etteivät nais
tutkijat luota omiin voimavaroihinsa kil
pailussa tieteentekemisen niukoista re
sursseista, vaan pyrkivät kiintiöimään
naistutkimukselle taatut tulonlähteet?
Toivottavasti ei, sillä ghettoutuminen ja
suojamuurien rakentaminen voi lopulta
näivettää koko naistutkimuksen siinä
vaiheessa kun popularistinen julkisuus
ja uutuuden viehätys naistutkimuksen tii
moilta häviää. Jos taas Kristiina-instituutin kaltaiset laitokset koetaan vain lisä
resurssien antamisena ja vauhdittajana
kehittyvälle naistutkimukselle, on suunta
oikea. Tällöin naishistorioitsijoiden ja tutkijoiden pitäisi ammentaa lisäka
pasiteettia, kehittyä ja rekrytoida voima
varoja ympäröivästä tiedeyhteisöstä jat
kuvalla vuorovaikutuksella, eikä tyytyä
vain toimimaan omien instituuttiensa si
sälle. Avoin kilpailu niukoista resursseis
ta on kenties vaikeampaa, mutta palkin
tona on mahdollisuus vaikuttaa Sulkusen peräämällä laajemmallakin rintamal
la myös tieteen perusrakenteita muuttavasti.
Marja Piiroinen
Työväen Arkisto

VUOSISATA
YHDISTYSTOIMINTAA
MIKKELISSÄKIN
Janne Viitamies: Kumous ja kompro
missi. Mikkelin työväki ja kansalais
ten Suomi 1890-1918. - Mikkelin työ
väenyhdistyksen historia 1. - Mikkeli:
Mikkelin työväenyhdistys, 1990. - 462
s. ; kuv. ISBN 952-90-2550-5.
Viime vuosina ovat yhä useammat työ
väenyhdistykset viettäneet satavuotisjuhliaan. Useimmiten on juhliin liittynyt
myös laajan historiateoksen aikaansaa
minen. Vuonna 1990 oli Mikkelin työvä
enyhdistyksen vuoro.
FiL.yo. Janne Viitamiehen kirjoittama yh
distyksen historiateos kattaa ajallisesti
vasta autonomian aikakauden ja se
päättyy yhdistystoiminnan uuteen viriä
miseen kansalaissodan jälkeen joulu
kuussa 1918. Teokselle on luvassa jat
koa myöhemmin.
Teos lähtee vauhdikkaasti liikkeelle Mik
kelin kaupungin esittelyllä, sellaisena
kuin se oli 1890. Kadut olivat huonokun
toisia, sateella liejuisia, puutaloja oli
2500. Sokerileipuri Heikki Miettisen ta
lon kahvilassa oli huhtikuun 27. päivänä
1890, illalla klo 18, kokous "työväen-yhtiön" perustamiseksi. Tästä alkoi Mikke
lin työväenyhdistyksen taival.
Kirjoittaja kuvailee vasta perustamistilaisuuden jälkeen laajemmin 'työväenliik
keen syntyä maailmalla ja Mikkelissä".

Mikkelin Ty:n nuoriso-osasto retkel
lä Rouhialassa vuosisadan alussa.

Vauhtia haetaan ehkä turhankin kaukaa;
kuvitusta on jopa Marseljeesin ensiesi
tyksestä 1789 ja Pariisin kommuunista
1871.
Työväenyhdistyksen synnyn taustalla
esitellään mielenkiintoisella tavalla muu
tamia henkilöitä ja heidän yhteiskunnal
lista asennoitumistaan. Heidän henkilö
kohtainen panoksensa näkyy olleen hy
vin vahva. Kuvaava on seuraavanlainen
I kertova luvun otsikko: "Lehtori Jaakko
Päivärinta, fennomaani joka tunsi Snell
manin".
Väliotsikot ovat muuallakin monesti pit
kiä ja kuvailevia, kuten esim. 'Työvä
enyhdistyksen toiminta ja sisäiset jännit
teet 1894-1896" tai "Puheenjohtaja Hjal
mar Sahlan eroaa työväenyhdistykses
tä keväällä 1899" taikka "Kansallinen
ajattelu yhdistää Mikkelin sosialisteja ja
porvareita kesällä 1917". Niihin tiivistyy
luvun ydin.
Yhdistystoiminnan viriämistä esitellään
tarkoin ja perusteellisesti. Toiminta muis
tutti muidenkin vvrightiläisten yhdistys
ten piirteitä. Kun Helsingissä oli keskei
sessä asemassa pienteollisuuden har
joittaja Viktor Julius von Wright, oli Mik
kelissä vastaavasti sosiaaliliberalismin
keskeisenä edustajana räätäli Johan
Kaihlanen.
Yhdistyksen alkuvuosien huvitoiminnassa olivat mukana sekä kansallinen, isän
maallinen panos että työväenaate. Vuo
sisadan alkuvuosina järjestettiin Sai
maan ympäristön työväenyhdistysten
yhteisiä kesäjuhlia. Niitä järjestettiin nii
den yhdistysten kesken, jotka eivät kuu
luneet työväenpuolueeseen. Yhdistys
liittyi sosialidemokraattiseen puoluee
seen vasta 1904.
Oman talon yhdistys sai 1900. Taloa laa
jennettiin 1910-luvun alussa, mutta se
tapahtui epäonnen tähtien alla. Kesällä
1912 yhdistyksen omaisuus joutui pak
kohuutokaupattavaksi.
Viitamies kuvailee seikkaperäisesti kaik
kia niitä toimintamuotoja, joita työvä

enyhdistyksellä autonomian aikana oli.
Osansa saavat mm. erilaiset kulttuuriharrastukset ja monipuolinen huvitoiminta, osuuskauppa ja yhdistyksen lu
kuisat alaosastot. Yhden työväenyhdis
tyksen katon alle oli Mikkelissäkin ko
koontunut huomattavan laaja työväen
oman toiminnan kokonaisuus.
Monessakin paikassa huomaa, että tut
kija on saanut virikkeitä viime vuosina
käynnissä olleesta kansalaisyhteiskun
nan ja kansanliikkeiden tutkimuksesta.
Se näkyy etenkin otsikoinnissa ja kysy
myksenasettelussa, jonkin verran itse
tekstissäkin.
Suurelta osalta teksti on kuitenkin, voisi
ehkä sanoa, perinteisen yhdistyshistorian tekstin kaltaista, eloisaa, perusteellis
ta ja yksityiskohtaista kuvausta. Tapah
tumia Mikkelin työväenyhdistyksessä ja
Mikkelissä pyritään nivomaan yhteen
laajempien, koko maata ja kansalaisyh
teiskuntaa koskevien tapahtumakulku
jen kanssa. Erityisiä solmukohtia ovat
vuosisadan alun sortovuodet sekä mar
raskuun 1905 suurlakko sekä vuosien
1917-18 tapahtumat.
Kuvitus on runsasta ja varmasti ainakin
paikkakuntaa tunteville monia elämyksiä
tuottavaa. Tummanpuhuvan, dramatiik
kaa tihkuvan kansiaiheen on suunnitellut
A. Hämes. Kaaviot ja käyrät havainnollis
tavat tekstin lomassa jäsenistön raken
netta ja määrää eri aikoina.
Lähdeluettelo on laaja ja perusteellinen.
Jostain syystä kirjallisuuden luettelosta
on jokaisen kirjoittajan etunimi unohtu
nut. Teoksen lopussa on vielä hyödylli
nen henkilöhakemisto. Ykkösosan päät
teeksi ei ole mitään yhteenvetoa tai yleisarviointia käsitellystä ajanjaksosta.
Mikkelin työväenyhdistys on saanut ihan
kelvollisen, meille muillekin runsaasti tie
toja tarjoavan satavuotishistorian yk
kösosan.
Tero Tuomisto
tutkija

SDP-HISTORIAA 1944
1952* valtataistelunvuosista
periaateohjelmaan

vaaleissa sosiaalidemokraatit saivat
merkittävän vaalivoiton.
Sisäisen järjestökamppailun ohella Han
nu Soikkanen kuvaa seikkaperäisesti
SDP:n suhtautumista sodan jälkeisten
vuosien vaikeisiin kysymyksiin, kuten
sotasyyllisyysoikeudenkäyntiin ja yyasopimuksen syntyyn. 1950-luvulle tulta
essa tullaan Urho Kekkosen aikaan ja
takaisin myös punamultahallituksiin. Kir
ja päättyy vuodesta 1903 voimassa ol
leen Forssan ohjelman korvaamiseen
vuonna 1952 hyväksytyllä uudella peri
aateohjelmalla.
Soikkasen trilogian kolmas osa on erityi
sen kiinnostavaa luettavaa nyt, jolloin
monet sodan jälkeisen kauden arvioinnit
ovat ajankohtaisina käynnissä.

Hannu Soikkanen : Kohti kansanval
taa 3. SDP:n historiaa 1944-1952. Helsinki : SDP, 1991. - 588 s. ISBN
951-9220-50-X
Pitkään odotettu Suomen Sosialidemo Olavi Hurri
kraattisen Puolueen historian kolmas Työväenperinteen puheenjohtaja
osa on ilmestynyt. Hannu Soikkasen kir
joittama "Kohti kansanvaltaa 3" valottaa
MAAKUNNALLISTA
lähes 600 sivullaan SDP: n vaikeita vuo
sia ja työväenliikkeen sisäisen valta
TYÖVÄENHISTORIAA
kamppailun selkiintymisen jälkeistä ai
POHJANMAALLA
kaa kohti uutta periaateohjelmaa.
Kun Suomi pääsi irrottautumaan sodas
ta syksyllä 1944, työväenliikettä kohtasi
sisäinen järjestösota. Lailliset toimintaoikeutensa saaneet kommunistit tulivat jul
kiseen poliittiseen toimintaan, jossa heil
lä oli ajan tarjoamat edulliset lähtökoh
dat. Heillä oli menneiltä ajoilta paljon
kaunaa muita kohtaan. Silti oli tietysti
outoa, että he julistivat sosialidemokraa
tit jälleen päävastustajikseen, vaikka juu
«torni
ri nämä olivat puoltaneet lapualaisvuosi
KANSANVALTAA
na heidän toimintaoikeuksiaan.
RAKENTAMASSA
^KUDeMOKRAÄnrBSKN TVÖVÄfcNt,IKK££N HtSTOÄtAA. P0W.4NMAAi.LA
Näin alkoi raju, pitkäaikainen ja monesti
kenojakin kaihtamaton kamppailu hege
moniasta työväenjärjestöissä ja työvä Yli neljä vuosikymmentä vireillä ollut
enliikkeen liikelaitoksissa. SDP: n rivit oli hanke Pohjanmaan sosialidemokraatti
vat aluksi epäyhtenäiset ns. sos.dem. sen työväenliikkeen historian kirjoittami
opposition ollessa enemmistöä haluk sesta on toteutunut.Marraskuussa il
kaampi yhteistoimintaan kommunistien mestyneen Kansanvaltaa rakentamaskanssa. Puolueen rivit kuitenkin tiivistyi sa-teoksen on kirjoittanut opetusneuvos
vät lyhyen ajan kuluessa. Vuoden 1948 Olavi Hurri.

Teos kertoo 432 sivullaan ja 216 kuval
laan pohjalaisen sos.dem.työväenliikkeen vaiheista Vaasan työväenyhdistyk
sen vuonna 1883 tapahtuneesta perus
tamisesta lähtien aina viime kevään vaa
leihin asti.
Kirja käsittelee paitsi varsinaista
sos.dem.puoluetoimintaa Pohjanmaalla
myös siihen läheisesti liittyviä nais-,nuo
riso- .eläkeläis-, sivistys-, urheilu-ja
osuustoimintaa sekä sosialidemokraat
tien osuutta ns. yhteisissä työväenjärjes
töissä ja työväen omissa liikelaitoksissa.
Kansantasavaltaa rakentamassa-kirjan
laajin luku muodostuu Lapuanliikkeen
vuosista, jotka poikkeuksellisen anka
rasti kohtelivat sosialidemokraattien toi
mintaa lapualaisuuden kotimaakunnassa.Olavi Hurri on koonnut talteen kaikki
sos.dem.työväenyhdistyksiin, niiden
omistamiin työväentaloihin ja myös liik
keen jäseniin kohdistetut mieli- ja väkivallanteot.Sosialidemokraattisesta työ
väenliikkeestä on melko runsaasti kirjoi
tettua historiaa. Äskettäin on valmistunut
mm. SDP:n historian 3. osa. Samaten
paikalliselta tasolta on runsaasti histori
oita, varsinkin kaikkein vanhimpien työ
väenyhdistysten toiminnassa. Sensijaan
maakunnallista historiankirjoitusta puut
tuu. Pari vuotta sitten ilmestyneen Kai
nuun työväenliikkeen historian - joka kä
sitti sekä sosialidemokraattisen että en
tisen kommunistisen työväenliikkeen toi
minnan - jälkeen Pohjanmaan
sos.dem.työväenliikkeen historia on ai
noa alallaan.
Kansantasavaltaa rakentamassa-kirjan
on julkaissut TSL:n Pohjanmaan piirijär
jestö. Kirjan hinta on 200 markkaa ja sitä
voi ostaa SDP:n jaTSLn piiritoimistoista
Seinäjoelta.
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VASEMMISTOJÄRJESTÖJEN
HISTORIIKIT
YKSISSÄ KANSISSA
Suomalaisten järjestöjen ja yhdistysten
suuri määrä näkyy myös työväenliikkeen
toiminnassa. Tiedot viimevuosina ilmes
tyneistä vasemmistojärjestöjen historii
keista löytyvät nyt yksistä kansista, sillä
Työväenliikkeen kirjaston julkaisemassa
Työväen bibliografia-sarjassa on ilmes
tynyt kolmas osa. Se sisältää tiedot vuo
sina 1978-90 Suomessa julkaistuista työ
väenliikkeen järjestöjen historiikeista.
Bibliografiaan on koottu tiedot 751 histo
riikista. Suurin osa niistä on ilmestynyt
kirjoina järjestön täytettyä merkkivuosia.
Aineiston on koonnut VTM Simo Laakko
nen ja bibliografian toimitustyön on suo
rittanut FM Pekka Kääminen.
Mukana on ennen kaikkea ammattiyh
distysten ja puoluejärjestöjen sekä pai
kallisten työväenyhdistysten historiikke
ja. Lisäksi mukaan on otettu kulttuurijär
jestöt, mutta ei urheiluseuroja, koska nii
den historiikit löytyvät liikuntabibliografioista.
Historiikit on järjestetty bibliografiaan ai
heensa mukaisesti. Hakemistojen kautta
löytyvät nopeasti tarvittavat tiedot. Kir
jassa on hakemistot julkaisijajärjestöistä, historiikkien kirjoittajista sekä aiheis
ta, joita historiikeissa käsitellään. Maan
tieteellisen hakemiston avulla löytyvät eri
paikkakunnilla toimineet järjestöt.
Bibliografian aineisto on olemassa myös
osana Vasen-tietokantaa. Siksi tietoja
historiikeista voi hakea myös atk: n avul
la. Se voi tapahtua esimerkiksi kunnan
kirjastossa, sillä useilla kunnallisilla kir
jastoilla on yhteys Kati-tietokantaan, jo
hon sisältyy myös Vasen-tietokanta.
Työväen bibliografiaa myy Työväen
liikkeen kirjasto ja sen hinta on 100
mk.

Työväenliikkeen kirjasto porttikäytävässä.

PAASIVUORENKATU 5 E
Työväenliikkeen kirjasto on Työväen
perinne ry:n ylläpitämä tieteellinen kir
jasto, joka avattiin maaliskuussa 1987.
Kirjaston osoite on Paasivuorenkatu 5 E,
2 kerros. Kirjasto on arkisin avoin kaikille
klo 11-17. Kirjastosta kotilainataan kaik
kea muuta aineistoa paitsi aikakausleh
tiä ja käsikirjaston kirjoja. Kirjaston laina-aika on kuukausi.
■ KOKOELMAT
Kirjaston pääkokoelma koostuu Työvä
en Arkiston ja Kansan Arkiston kirjako
koelmista, jotka on deponoitu Työväen

liikkeen kirjastolle. Pääkokoelma sisäl
tää seuraavat erilliset järjestetyt ja luette
loidut kokoelmat:osuustoiminta (OSU),
internationaalit (INTE), työväenpuoluei
den aineiston ja julkaisut (VARA), Espan
jan sisällissodan aineiston (ESPA), ame
rikansuom alaisen kirjallisuuden
(AMER), venäläisen kirjallisuuden (SLAVICA) sekä sosialismi-ja kommunismikokoelman (AATE).
Työväenliikkeen kirjasto on kartuttanut
uutta kokoelmaa (UUSI) perustamisestaan asti. Uusi kokoelma välittää tietoa
yhteiskunnallisesta muutoksesta, politii-

Poliittisten puolueiden kirjallisuutta.

■ KUKA LAINAA
Kirjaston tavallinen asiakas on 30-40
vuotias hyvin koulutettu mies, joka on
ammatiltaan tutkija, toimittaja, toimitsija
tai päällikkö. Hän työskentelee korkea
koulujen, sanoma-tai aikakauslehtien,
television, ammattiliittojen tai poliittisten
puolueiden palveluksessa. Hän tarvitsee
kirjastoa yliopistollisiin opinnäytteisiin,
työhönsä liittyviin selvityksiin, puheiden
ja lehtijuttujen kirjoittamiseen.
Hän on tyytyväinen kirjaston palveluun,
mutta esittää rakentavaa kritiikkiä ja pa
rannusehdotuksia Työväenliikkeen kir
jaston kehittämiseksi.
Kirjaston käyttölomakkeen täytti 90 asia
■ PALJONKO LAINATAAN
Kirjasto luokitti ja tutki touko-kesäkuun kasta, joista 69 prosenttia oli miehiä.
kaikki kotilainat. Lainoja oli 960 ja kauko Käyttäjistä oli alle 30-vuotiaita 27%, 31lainoja eri kirjastoihin 61. Lainoista 394 40-vuotiaita 38%, 41 -50-vuotiaita 18% ja
(42%) oli uudesta kokoelmasta ja pääko- yli 50-vuotiaita 17%.
koelmasta 566 (58 %). Uudessa kokoel Käyttäjistä akateemisen loppututkinnon
massa oli tutkimushetkenä pari tuhatta oli suorittanut lähes puolet ja yliopiston
lainattavaa kirjaa. Uuden kokoelman opiskelijoita oli neljäs osa.
suosio on selvä. Kokoelman lähes kaikki
kirjat on painettu viimeisen viiden vuo ■ TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO
den aikana ja kokoelman kaikki kirjat ja
-MIELENKIINTOINENKO
pienpainatteet on luokitettu, indeksoitu "Kirjaston kokoelmat ovat niin mielen
ja luetteloitu. Asiakas voi vapaasti hakea kiintoiset, että on harmillista, kun kirjas
haluamaansa aineistoa.
toa ei löydä ja tilat ovat tosi ahtaat",
Kirjaston kaikki muu aineisto on suljetus kirjoittaa eräs käyttäjä.
sa varastossa.
"Suurin toiveeni on, että kirjaston luette
lot saataisiin ajantasalle",toteaa toinen.
Kolmas haaveilee pienoisesta kahvilasta
■ MITÄ LAINATAAN
Uuden kokoelman lainatuin luokka (329) kirjastossa, jossa voisi katsella ja ajatella
käsitteli poliittisia puolueita. Tästä luo sekä kuunnella menneisyyden ääniä tu
kasta oli lainassa 113 kirjaa tai pien- levaisuus mielessä.
painatetta. Kansallinen ja kansainväli Työväenliikkeen kirjastolla on taloudelli
nen sosialidemokratia kiinnosti eniten sesti ensi vuonna vaikeaa, mutta eikö
toukokesäkuussa 1991.
hän me yhdessä selvitä ja todeta per
Pääkokoelman sosialismi ja kommunis aspera ad astra.
mi oli suosituin lainakohde. Luokasta oli
lainassa 99 julkaisua.
Kirjaston kaikista lainoista 3/4 osaa on
Kirsti Lumiala
yhteiskuntatieteiden luokista.
Johtava kirjastonhoitaja
Kirjaston laaja elämänkerta-ja muistelmakokoelma on vilkkaassa käytössä.
Työväenlaulukirjoista ja -näytelmistä
asiakkaat tekevät löytöjä.

kan tutkimuksesta, tämän päivän poliitti
sesta keskustelusta, poliittisista puolu
eista, työväenliikkeen historiasta, aat
teista, ammattiyhdistysliikkeestä, työvä
enperinteestä ja työväestön elämänta
vasta.
Kirjastossa on kirjoja noin 104 000, pienpainatteita noin 34 000 ja aikakauslehtinimekkeitä 4500. Kirjastossa on kirjahyllymetrejä noin kaksituhatta eli Paasi
vuorenkadulta Rautatieasemalle ja takai
sin.
Kirjaston uusi kokoelma karttuu ostoin ja
lahjoituksin vuodessa noin 1500 kirjalla.
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TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO
Paasivuorenk. 5 E, 00530 Helsinki
p. (90) 766 429, (90) 765 428
avoinna ma-pe 11.00 -17.00 (10.00 16.00)
TYÖVÄEN ARKISTO
Paasivuorenk. 5 B, 00530 Helsinki
p. (90) 736 322
avoinna ma, ke, pe 10.00 -16.00
ti, to 10.00-19.00
TYÖVÄEN
MUISTITIETOTOIMIKUNTA
Paasivuorenk. 5 B, 00530 Helsinki
p. (90) 736322
KANSAN ARKISTOJA
TYÖVÄENAATTEEN MUSEO
Vetehisenkuja 1, 00530 Helsinki
p. (90) 7536 972 tutkijasali
7536 917 toimisto
7536 935 arkistonhoitaja
739 619 museonhoitaja
avoinna ti-pe 9.00 -16.00 (8.00 -15.00)

AMMATTIYHDISTYSARKISTO
Siltasaarenk. 3 A, 00530 Helsinki
p. *77211 (Pekka Kalliokoski)
avoinna syys-huhtikuussa ti-pe 9.00 15.30
kesällä ti-pe 8.30 -15.00
TYÖVÄEN KESKUSMUSEO
Hämeenkatu 16,33200 Tampere
p. (931) 121 277
TYÖVÄEN HISTORIAN JA
PERINTEEN TUTKIMUKSEN SEURA
Tampereen yliopisto, Historiatieteen
laitos,
PL 607,33101 Tampere
p. (931) 196 329
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Ulla-Maija Peltonen & Kirsti Stenvall toim.
julk. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura
Väki voimakas 5
Hinta jäsenille 60 mk, muille 86 mk
Saatavissa Työväenliikken kirjastosta,
Paasivuorenkatu 5 E

JOUKKOJULKAISU

Työväenperinne: _________________________
-Työväen bibliografia I : opinnäytteet 1978
1987. Toim. Mervi Kääminen. 1988. 79 s. Hinta
35 mk.
-Työväen bibliografia I I : artikkeliaineistoa 1978
1987. Toim. Pekka Kääminen. 1989. 95 s. Hinta
50 mk. (I + II yhteishintaan 70 mk.)
-Työväen bibliografia III: historiikit 1978-1990.
Toim. Pekka Kääminen. 1991. 104 s. Hinta 100
mk.
-Ameriikka kokoelmaluettelo : amerikansuoma
laista kirjallisuutta Työväenliikkeen kirjaston ko
koelmissa. 1991. 44 s. Hinta 30 mk.
-Espanja 1936-1939 kokoelmaluettelo : Espan
jan sisällissotaa käsittelevää kirjallisuutta Työvä
enliikkeen kirjaston kokoelmissa. 1991. 36 s.
Hinta 30 mk.
-Internationaalit-kokoelmaluettelo. 1990. 70 s.
Hinta 45 mk.
-Osuustoiminta-kokoelmaluettelo. 1990. 380 s.
Hinta 50 mk.
-Työväenperinnelaitokset. Toim. Tuomas Harpf
& Marjaliisa Hentilä. 1990. 15 s. (ilmainen esite)
-Inrättningar för arbetartradition i Finland. Red.
Tuomas Harpf & Marjaliisa Hentilä. 1990. 15 s.
(ilmainen esite)
-The Institutions of the Labour Movement Heritage in Finland. Ed. by Tuomas Harpf & Marjalii
sa Hentilä. 1990. 15 s. (ilmainen esite)
-Viljo Sohkanen: Punakaartilaisen päiväkirja.
1988. 303 s. Hinta 50 mk.
-Työväen Arkisto : Slaavilaisen kokoelman luet
telo. Hinta 50 mk.
Työväen Arkisto:
_________
-Ei yksin leivästä : järjestöhistoria työväenliik
keen kulttuurin kuvaajana. Toim. Simo Laakso
virta & Maria Lähteenmäki. 1985. 75 s. Hinta 10
mk.
-Marjaliisa Hentilä & Maria Lähteenmäki: Kan
sainvälinen naistenpäivä 1910-1990. 1990. 112
s. Hinta 50 mk.
-Jännittävä työväenhistoria. Toim. Marja Ranta
la. 1990. 127 s. Hinta 50 mk.
-Työväenyhdistykset-luettelo (julkaistaan vuo
denvaihteessa)

Muistitietokirjat:
-Aatteet ja vaatteet (M. Hako - H. Huhtanen - M.
Nieminen). Hki 1964. 255 s. Hinta 60 mk.
-Elämän kaaria : viiden eri työntekijän elämän
kokemuksia. Hki 1988. 136 s. Hinta 30 mk.
-Jako kahteen : työmiehen 1920-luku (Hako Huhtanen - Nieminen). Hki 1975. 354 s. Hinta
60 mk.
-Kotirintaman kahdet kasvo t: sota-ajan muistel
mia (Hako - Huhtanen). Hki 1985. 288 s. Hinta
60 mk.
-Lapuan laki vai kansanvalta ? (Hako - Huhta
nen). Hki 1981. 322 s. Hinta 60 mk.
Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö:_____—____
- Pirjo Kaihovaara & Anna-Maija Nirhamo: Kohti
uutta aikaa, työväenperinteen keruuopas. 1984.
92 s. Hinta 40 mk.
- Pirjo Kaihovaara: Juurella lipun punaisen.
1986. 94 s. Hinta 100 mk.
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen
s e u r a :__________________________________
- Väki voimakas 1. Työväen historiaa ja perinnet
tä. Toim. Jouko Jaakkola & Olli Vehviläinen.
2.p. 1987. 159 s. Hinta 42 mk.
- Väki voimakas 2. Kirsti Stenvall & Timo Holmalahti: Tutkimus ja työväenkulttuuri. 1987. 141 s.
Hinta 42 mk.
- Väki voimakas 3. Näkökulmia työväen amma
tilliseen ja paikalliseen historiaan. Toim. Markku
Hyrkkänen & Olli Vehviläinen & Juha Hannikai
nen. 1987. 213 s. Hinta 42 mk.
- Väki voimakas 4. Suomi 1917-1918. Toim. Ju
ha Hannikainen & Markku Hyrkkänen & Olli Veh
viläinen. 1990. 388 s. Hinta 60 mk.
- Väki voimakas 5. Myytit ja s y m b o lit: kirjoituk
sia suomalaisista kulttuuritulkinnoista. Toim. Ulla-Maija Peltonen & Kirsti Stenvall. 1991. 144 s.
Hinta 86 mk.
- Det nordiska i den nordiska arbetarrörelsen.
Toim. Pauli Kettunen. 1986. 411 s. Hinta 63 mk.
Kaikkia julkaisuja voi tiedustella Työväenliik
keen kirjastosta, Paasivuorenkatu 5 B 00530
HKI. Puh. 766 429 tai 765 428.

