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Olavi Hurri
Työväenperinne ry: n puheenjohtaja

Kohti
työväenliikkeen
arkistoa?

I

Suomessa on kolme tunnettua työväen ja työväenliikkeen historiaa ja perinnettä vaalivaa ar
kistoa. Työväen Arkisto syntyi jo vuosisadan ensimmäisellä vuosikymmenellä vuonna 1909.
Kansan Arkisto puolestaan on toisen maailmansodan jälkeiseltä ajalta ja on toiminut vuodesta
1957 alkaen. Tuorein vesa on Ammattiyhdistysarkisto vuodelta 1976.
Työväen Arkisto on laaja yleisarkisto, jolla kuitenkin on sosialidemokraattinen tausta. Vastaa
vasti Kansan Arkisto on ns. vasemmistolaisen työväenliikkeen yhteinen arkistolaitos. Ammattiyhdistysarkiston nimikin ilmaisee sen taustan ja toimintakentän.
Vielä vajaa vuosikymmen sitten, kun Työväenperinne ry. muodostettiin koko työväenliikettä
edustavaksi ja yhdistäväksi perinneyhdistykseksi, sovittiin ja todettiin, että arkistot jatkavat toi
mintaansa erillisinä, Tällöin viitattiin lähinnä erilaisiin yhteiskunnallisiin taustoihin ja niihin raken
tuneeseen toimintaan.
Nyt 1990-luvun puolella edellä mainitut arkistolaitokset kuitenkin vakavamielisesti pohtivat ja
selvittävät toimintansa yhdistämistä. Poliittiset ja muut raja-aidat ovat madaltuneet tai kaatu
neet, jos toki käytännön toiminnassa ne eivät aina ole korkeita olleetkaan. Kaikki kolme arkis
toa ja Työväenliikkeen kirjasto ovat uusien, suurempien ja käytännöllisempien tilojen tarpeessa
ja ratkaisua tähän haetaan kokonaan uudelta pohjalta eli työskentelystä samoissa tiloissa. Sa
malla kuitenkin arkistojen taustayhteisöt ovat valtuuttaneet toimihenkilönsä etsimään myös hal
linnollisia ratkaisuja, joilla toimintaa voitaisiin edistää.
Kolmen nykyarkiston toimintojen järkeistäminen tavalla tai toisella tapahtuvan yhdistymisen ja
yhteistoiminnan kautta on ajan yleisiinkin kuvioihin liittyvä ajatus. Periaatteellisessa mielessä ar
kistojen piirissä on etsittäviin ratkaisuihin kypsytty ja niitä suorastaan odotetaan. Jos yhdistymi
seen päädytään, kuvaan liittyisi luontevasti myös Työväenliikkeen kirjasto. Käytännössä voi ol
la vielä monia ongelmia - ei vähiten taloudellisia - mutta meidän ulkopuolisten, vaikkakin asioi
ta läheltä lämmöllä seuraavien, taholta voidaan yhdentymisajatukselle ja hankkeelle toivottaa
yksinomaan menestystä.
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Kirsti Lumiala
Päätoimittaja

Hyvä
toveri
ja
ystävä!
1 yöväentutkimus -lehti välittää tietoa työväen perinnelaitosten ja työväenperinteen projektien
arjen työstä ja tulevaisuudesta. Lehden toimitusneuvosto ideoi jatkuvasti lehden sisältöä ja ul
koasua. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja sen levikki on 2000.
Tulevaisuudessa lehden joka toisen numeron sisältö keskittyy jonkun keskeisen teeman ympä
rille. Ensi syksyn teemana ovat työväenliikkeen valokuvat.
Jokainen Työväentutkimus-lehti antaa tiedon ajankohtaisesta työväentutkimuksesta ja jul
kaisuista sekä tapahtumista. Lehti pitää tärkeänä, että työväenliikettä käsittelevien opinnäyttei
den tekijät saavat äänensä kuuluviin lehdessä.
Lehdessä julkaistaan Työväenliikkeen kirjaston toimittama Vasen-tietokannan päivitys, mikä
koostuu keväällä työväenliikettä käsittelevistä opinnäytteistä ja syksyllä työväenliikkeen jul
kaisemien aikakauslehtien artikkeleista.
Arkistojen toimintaan tutustutaan niin koti- kuin ulkomaillakin. Museomaailma avartuu Työväen
tutkimuksen sivuilla ja Työväenliikkeen kirjaston toiminta tulee tutuksi ja tietysti myös kirjat.
Työväentutkimuksessa julkaistaan Työväen Muistitietotoimikunnan Tallentaja.
Tässä lehdessä aloitetaan uutuutena tiedonkierto- ja gradupalstat sekä haastattelut.
Työväentutkimus-lehti odottaa lukijoiltaan kirja-arvioita ja juttuja mielipidepalstalle sekä tietysti
palautetta lehdestämme.
Ihanaa kesää ja uimakelejä!
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Aimo Aitasalo ja Paula Leinonen
Tampereen kaupunginmuseo

Amurin
työläismuseokortteli
urin työläismuseokorttelin rakentaminen
alkoi 1970-luvun puolivälissä. Museon ensim
mäisenä valmistunut osa oli Osuusliike Voiman
myymälä, joka ajoittuu 1930-luvun puoliväliin.
Siitä korttelin museoksi rakentaminen on eden
nyt tähän päivään siten, että korttelissa on tällä
hetkellä 38 eri aikakausiin kiinnittyvää asun
noiksi sisustettua huonetta, 10 keittiötä sekä
erillinen yhteissaunarakennus, suutarinverstas,
lasten leikkihuoneet, 1930-luvun korttelileipomo, pula-ajan paperikauppa ja tietenkin jo mai
nittu osuuskauppa. Museovieraalle nähtävää
on tarjolla useaksi toviksi 1880-luvulta 1970-luvulle aidossa amurilaisessa ympäristössä.

■

rin kaupunginosan ensimmäinen asema-kaava
hyväksyttiin vuonna 1868. Uusi kaupunginosa
oli suunniteltu nimenomaan työläisasutusta
varten. Se sijaitsi tuolloisen käsityksen mukaan
niin kaukana varsinaisesta kaupungista, että
sitä alettiin kutsua Amuriksi tai Amurinmaaksi.
Silloisen Venäjän keisarikunnan, johon Suomi
kin kuului, kaukaisin kolkka täältä katsottuna oli
Siperian Amurinmaa.
Uudessa kaupunginosassa oli ruutukaava ja se
käsitti 29 nelitonttista asuinkorttelia eli yhteen
sä 116 tonttia. Tontin koko oli noin 660 m2.
Asuinrakennukset rakennettiin kadun suuntai
siksi katujen varteen ja ulkorakennukset tontin
sisäosiin. Tontit rakennettiin niin täyteen, että
pihamaaksi jäi juuri ja juuri vaaditut 200 neliötä.
Tonteille oli alkuaan tarkoitus rakentaa yhden
tai kahden perheen asuintaloja, mutta sitä ei
ollut erikseen mainittu rakennusjärjestyksessä.
Asuntopulan vuoksi Amuri rakennettiin kuiten
kin täyteen puisia kasarmimaisia asuinraken
nuksia. Kaupunginosasta muodostui näin var
sin omaperäinen ja yhtenäinen puukaupunki,
joka sittemmin 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun

M IK S I TYÖLÄISMUSEOKORTTELI?

Tampereen historia on mitä suurimmassa mää
rin teollisuuden ja työntekemisen historiaa.
Tampere tunnetaan työläiskaupunkina. 1800luvun puolivälissä kasvava teollisuus tarvitsi li
sää työvoimaa ja työvoima puolestaan asunto
ja. Varsinaisen kantakaupungin ulkopuolelle
alettiin suunnitella uusia kaupunginosia. Amu

4
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Puukaupunginosan idylliä. Vanhassa Amurissa oli kaikkiaan 29 neiitonttista asuinkorttelia. Asuinrakennukset rakenettiin katujen varteen ja ulkorakennukset tonttien sisäosiin. Kaupunginosa saneerattiin 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun
alussa, niin että jäljelle jä i vain kaksi puutalokorttelia, joista toinen on kuvan yläkulmassa näkyvä museokortteli.
Kuva E. M. Staf

alussa saneerattiin uudisrakentamisen tieltä.
Jäljelle jäi vain pari korttelia, joista toinen on
museokortteli, ja paljon nostalgisia ja legen
daarisia muistoja elämästä Amurissa. Jopa
niin, että osa Amurin gloriasta on siirtynyt ns.
uuteen Amuriin.

ta. Uudessa asemakaavassa yksi kortteleista
oli merkitty museoitavaksi. Museokortteli -aloit
teen tekijänä oli Hämeen museoseura.

Vuonna 1880 asui vanhassa Amurissa 905 asu
kasta. Asumisahtaus oli suurimmillaan vuonna
1900, jolloin Amurissa oli asukkaita 5351. Asujamistoa voi luonnehtia työväestöksi.

Museokorttelissa on yhteensä viisi asuinraken
nusta ja neljä piharakennusta. Yksi piharaken
nuksista on "uudisrakennus", jossa on Atnurissa tavallinen yhteissauna. Saunarakennuksen
paikalla oli vastaavan kokoinen ulkorakennus,
joka jouduttiin huonokuntoisuuden vuoksi pur
kamaan. Rakennuskanta on peräisin 1880- ja
1890-luvuilta. Rakennukset muodostavat yhte
näisen melko umpinaisen korttelin.

■

Edellä kuvattua taustaa vasten oli luontevaa,
että museosta päätettiin tehdä työläismuseo,
joka kuvaisi tyypillistä amurilaista asumista.En
simmäiset ajatukset Amurin museokorttelin pe
rustamisesta nousivat esiin 1950-luvulla, jolloin
alettiin suunnitella Amurin kaupunginosan uu
distamista ja vanhan puukaupungin purkamis

MUSEON RAKENTAMINEN

Museokorttelin asunnot ja liikehuoneet on en
tisöity niiden kuvaamaa aikaa vastaavaan

5
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1920-luvulle ajoitettu yhteiskeittiö. Keittiö on
Amurille tyypillinen neljän asunnon yhteis
keittiö eli osakeittiö, joka kulkee rakennuksen
halki poikkisuuntaan, ja sen kummallakin
sivulla on kaksi yhden huoneen asuntoa. Jo
kaisella asunnolla on om a hella. Päätyhellojen leivinuuneja käytettiin vuorotellen.
Kuva: Raija G rahn

asuun. Seinä- ja lattiapintojen sekä kattojen ja
tulisijojen entisöinnissä on pyritty kullekin ajalle
tyypilliseen amurilaiseen ratkaisuun ja säilyttä
mään alkuperäistä rakennetta mahdollisimman
paljon. Uudelleen maalatut seinäpinnat tai
muuratut tulisijat on työn jälkeen patinoitu.
Museorakennukset vaativat myös jatkuvaa hoi
tamista ja kunnostamista. Korjaaminen tulee
olemaan tulevaisuudessa yhä enemmän mu

seon resursseja vaativaa toimintaa. Korttelin
hieman yli satavuotiasten talojen ylläpitäminen
vaatii lähes jatkuvaa korjaustoimintaa.
Korttelin museoksi rakentaminen on nyt kestä
nyt 17 vuotta ja edelleen työ jatkuu. Yksi asuin
rakennuksista odottaa vielä kunnostamista. Sii
tä tehdään vuoteen 1995 mennessä tila nyky
ajan tekniikkaa käyttäville näyttelyille. Tähän
näyttelytaloon sijoitetaan myös korttelin kahvi
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Viisihenkisen perheen kamarissa eletään vuotta 1919. Puuvillatehtaan kehrinpuidenlaithga Kaarlen ja vaimonsa Jennyn
lapsista 18-vuotias Siiri työskentelee Haarlan paperitehtaassa ja 17-vuotias Jaakko Kattohuopatehtaalla. Peräkamarissa
toipuu lavantaudista 70-vuotias Susanna-m ummu. Aika on heinäkuinen perjantai. Jennyjä Siiri ovat torilla ostoksilla.
Museovieras saa halutessaan lisätietoja 1900-luvun alun Tampereen kauppatoreista ja niiden tavaroista huoneen heinään
kiinnitetystä tekstistä.
Kuva: M arkku Kekkonen

la sekä pieni yleisötila. Näyttelyt tulevat kuvaa
maan teemoja, jotka ovat jääneet asumisen
kuvaamisessa vähemmälle, kuten työ, vapaaaika, Amurin kaupunginosan kehitys, sosiaali
nen kehitys ja muita sosiaalihistoriallisia teemo
ja.

luessa asunut Amurin kaupunginosassa. Heille
on annettu nimet ja iät. Heidän elämäntilan
teensa on kuviteltu aikansa todellisuutta vas
ten. Siihen kuuluvat sosiaalinen asema, ta
loudellinen tilanne, esineellinen maailma ja his
torian tapahtumat. Näitä tietoja on sitten käy
tetty asuntojen sisustuksen suunnittelussa.

■

Etunimillään elävät asukkaat ovat pakottaneet
museontekijät elätymään kuhunkin huonee
seen eri tavalla kuin jos olisi tehty mikä tahansa
aikakauttansa edustava museointeriööri. Esi
neistöä asuntoihin valittaessa ei ole voitu tuijot
taa ainoastaan esineen ajalliseen sopivuuteen,
vaan on pitänyt ottaa huomioon myös asukkait
ten sosiaalinen tausta, perhesuhteet, ikä ja mui
ta inhimillisiä tekijöitä. Myös museovieraan on

MUSEOKORTTELIN ASUKKAAT

Kun museokorttelin ensimmäisiä asumisinteriöörien suunnitelmia alettiin tehdä 1970-luvun
lopulla valittiin lähestymistavaksi Amurin alku
peräiset asukkaat. Kuhunkin asuntoon luotiin
asukkaat tai asukas. Heidät nostettiin tutkimus
ten avulla esiin arkistomateriaalista. Henkikirjo
jen mukaan heidän kaltaisiaan on aikojen ku
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Ajurin kamarissa eletään vuotta 1930. j\juri Juho on 35vuotias, vaimonsa Sofia 31-vuotias ja lapset Martta 4-vuotias, Heikki 3-vuotias ja Eino yhden vuoden. On syksy. Äiti
mehustaa ja lapset ovat levittäneet lelunsa pitkin lattiaa.
Nurkassa on perheen arvohuonekalu, peilipiironki koristeineen.
Huonekalut on sijoitettu m useon huoneisiin m m. haastat
telujen ja valokuvien antam ien tietojen mukaan. Lisäksi on
otettu huomioon, että sisustusten pitää olla toimivia, esim.
vuoteiden on mahduttava kamareihin myös avattuina.
Kuva: Raija G rahn

Talonomistajan ruokasali kahvikattauksineen vuodelta
1928. Talonomistajan perheen vuokralaisia korkeampi so 
siaalinen asema näkyy sekä asunnon sisustuksessa että sen
suuruudessa.
Kuva: Raija G rahn

Osuuskaupanhoitaja Martta on vuonna 1934 poistunut vä
häksi aikaa kamaristaan. Hänellä on kaupan kirjanpito
työnalla.
Kuva: Raija G rahn
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Paperi-ja lyhyttavarakaupan hyllyiltä löytyy 1940-luvun lopulta tavaroita paperikangaskorsetista kreppipaperiverhoihln.
Kuva: Raija G rahn

helpompi eläytyä ja omaksua huoneitten ilma
piiri kuviteltujen asukkaitten kautta. 'Tuntuu
kuin asukkaat olisivat vain käväisemässä jos
sain" on tullut varsin tutuksi lauseeksi lehdistös
tä ja puheista, kun on luonnehdittu Amurin mu
seokorttelin tunnelmaa.

■

lapsiperheitä, perheitä, joista lapset ovat muut
taneet pois, alivuokralaisina asuvia tehtaan tyt
töjä ja poikia, yksineläjiä ja varakkaita talon
omistajia. Asukkaiden elämä on sidottu ajan
tapahtumiin joko Tampereella tai muualla Suo
messa.
1
Suurimpaan osaan asuntoja yleisö pääsee kat
somaan vain ovelta. Tämä on helpottanut mu
seaalista rakentamista, koska esineistö on voi
tu sijoittaa luonnollisille paikoilleen. Sisustus on
yritetty saada aidon sekaiseksi tai järjestykses
sä olevaksi. Huoneita kalustettaessa on pyritty
välttämään saattamasta niitä asuun, jossa val
litsee ikuinen "sunnuntaipäivän rauha". Esimer
kiksi vuoden 1930 kamarissa äiti mehustaa viinimarjoja, ja lapset ovat kaataneet lelu aatikkonsa keskelle lattiaa. Talonomistajan ruo
kasalissa vuodelta 1928 vallitsee rikkumaton
järjestys.
■

KURJUUS JA KÖYHYYS

Näyttelyn rakentaminen on vaatinut yritystä
eläytyä amurilaiseen elämään. Näyttelyn teke
minen on ollut ikäänkuin näytelmän käsikirjoi
tuksen laatimista. Kurjuus, köyhyys, poliittiset
ja uskonnolliset vastakohdat on tuotu asun
noissa esiin. Elämisen ja asumisen kuvaami
sessa on pyritty realismiin. Esiin on tuotu alko
holismi, punakaartit, pelastusarmeija, lasten
työssä käynti, työttömyys, asumisahtaus jne.
Museokorttelin asujamisto on monen kirjavaa:

9
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lippo Kivivuori

TYÖVÄEN
ASUNTO-OSAKEYHTIÖT
Vuosisadan vaihteen työväen asunto-osa
keyhtiöitä on kuvattu vauraamman työvä
estön mallitaloiksi, joissa asuttiin väljem
min ja sopuisammin kuin vuokrakasarmeissa. Yhtiöiden hellahuoneet olivat kui
tenkin korkeiden asumiskustannusten ta
kia täynnä alivuokralaisia. Osakkaat muut
tivat heti tilaisuuden tullen rapistuvista yhtiötaloista parempiin oloihin muualle.
Kaupunkien nopea kasvu 1800-luvun lopulla
nosti Suomessakin asunto-olot julkisen kes
kustelun kohteeksi. Esiteollisten kaupunkien
työväestö asui kurjissa oloissa verstaiden nur
kissa, mutta vasta kodin ja työpaikan eriytymi
nen nosti esiin erillisen "asuntokysymyksen".
Asuntojen tarkastuksen, rakentamismääräys
ten ja kaavoituksen käyttö asuntopolitiikan kei
noina saatiin vuosisadan vaihteessa alulle. Aja
tus siitä, että valtion ja kuntien varoilla olisi
tuettava myös asuntojen tuotantoa, oli kuiten
kin vielä vieras. Pohdiskelut keskieurooppalais
ten mallien mukaisista asunto-osuuskunnista
ja kunnallisista vuokra-asunnoista jäivät reformihenkisten taloustieteilijöiden pienen piirin
harrastukseksi. Autonomian ajan ainoa merkit
tävämpi yleishyödyllisen asuntorakentamisen
muoto olivat 1900-luvun ensimmäisinä vuosina
halpakorkoisilla valtionlainoilla rakennetut työ
väen asunto-osakeyhtiöt.
Viime vuonna valmistuneessa Suomen histori
an pro gradu -tutkielmassani Malliasumista vai
osakekeinottelua - työväen asunto-osakeyhti
öitä vuosisadan alun Helsingissä selvittelin yh

tiöitä asuntopolitiikan keinona sekä oloja kol
messa helsinkiläisessä työväen asunto-osa
keyhtiössä, Kalliossa, Otavassa ja Tyynelässä.

■

YHTIÖIDEN LYHYT HUIPPUKAUSI

Ensimmäiset aloitteet työväen asunto-osa
keyhtiöiden perustamisesta tehtiin 1880-luvulla
vvrightiläisen Helsingin työväenyhdistyksen pii
rissä. Samaan aikaan myös perustettiin muuta
mia yhtiöitä, kuten Alku-yhtiö Ruoholahdenka
dulla. Näitä ennen oli jo perustettu lähinnä liike
miespiirien aloitteesta muutamia "huokeita työväenasuntoja" rakentaneita yhtiöitä, mutta nii
den merkitys oli pieni. Esimerkiksi 1870-luvulla
rakennettujen Ruoholahden "sadan markan vil
lojen" yleishyödyllinen luonne oli varsin tulkin
nanvarainen.
Työväen asunto-osakeyhtiöiden perustaminen
sai vauhtia sen jälkeen, kun valtiopäivät päätti
Otto Stenrothin ja August Hjeltin aloitteesta
myöntää halpakorkoisia valtionlainoja yhtiöi
den perustamiseen. Lainoja myönnettiin vuosi
na 1898-1903 34 yhtiölle, joista 25 oli helsinki
läisiä. Tavanomainen kaava oli se, että osake
pääoma oli noin 20 prosenttia yhtiöiden raken
tamiskuluista ja valtionlaina noin 30 prosenttia.
Loput rahoitettiin yksityisillä lainoilla.
Yhtiöitä perustettiin valtionlainojen toivossa
huomattavasti enemmän kuin lainoja voitiin
myöntää. Vuosisadan ensimmäisinä vuosina
Helsinkiin rakennettiin noin 50:n työväen asun
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Kuvassa vuosina 1899 ja 1901 perustettujen työväen asunto-osakeyhtiöiden Väinölän ja Tapiolan talot osoitteissa Nejjäs
linja 17 ja 19.
Kuva: Eino Heinonen 1949. Helsingin kaupungin m useon kuva-arkisto

to-osakeyhtiön talot. Huippuvuosina 1900-02
ne vastasivat noin neljänneksestä Helsingin uu
sien asuntojen tuotannosta. Yhtiöiden useim
miten puisia yksi- tai kaksikerroksisia taloja
nousi vieri viereen erityisesti Linjoille Kallioon ja
Tehtaankadun tienoille Ullanlinnaan.
Vuoden 1903 jälkeen uusia valtionlainoja ei
enää myönnetty, ja sen jälkeen näiden yhtiöi
den perustaminen käytännössä loppui. Lainoi
tuksen päättyminen ei silti pysäyttänyt asuntoosakeyhtiömuotoista rakentamista. Se yleistyi
nopeasti erityisesti 1910-luvun alun raken
nusalan korkeasuhdanteen aikana. Tuolloin
Kallioon, Ullanlinnaan ja Katajanokalle raken
netut jyhkeät jugend-talot olivat usein työläis
ten perustamia ja rakennustyöläisten osuus
kuntien rakentamia. Omassa osakkeessa asu
minen yleistyi erityisesti varakkaamman työvä
estön ja alemman keskiluokan piirissä.
Näitä yhtiöitä pidettiin kuitenkin jo ta
vanomaisena kaupallisena rakentamisena. Val

tionlainojen saamiseksi aiempien työväen
asunto-osakeyhtiöiden piti kirjata sääntöihinsä
työväestön osuutta ja yhtiön yleishyödyllistä
luonnetta korostavia pykäliä. Kun lainoista ei
ollut enää toiveita, ei erityisiksi työväen asuntoosakeyhtiöiksi kannattanut enää erottautua.

■

TYÖVÄENLIIKE JA
ASUNTOREFORMISTIT

Vanhan työväenliikkeen suhtautuminen asun
to-osakeyhtiöihin oli jonkin verran ristiriitainen.
Kun työväenliike perusti omia osuuskuntia, ur
heiluseuroja ja raittiusyhdistyksiä, aluksi tuntui
luonnolliselta perustaa myös omia asuntoyhti
öitä.
i
1890-luvun lopulla työväenyhdistyksellä Oli eri
tyinen komitea, joka antoi neuvoja yhtiöiden
perustajille, mutta työväenliikkeen radikalisoi
tuessa kanta muuttui nopeasti.
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Työväenyhdistysten Viipurin edustajakokouk
sessa 1901 yhtiöitä pidettiin jo porvariston juo
nena työväestön sopeuttamiseksi ja "sitomi
seksi turpeeseen". Käytännössä monet työvä
enliikkeen johtohahmot, kuten Matti HällebergPaasivuori ja Edvard Valpas olivat kuitenkin
edelleen mukana yhtiöitä perustamassa. Yhti
öiden perustamista ajoivat innokkaimmin sosiaalireformistiset taloustieteilijät. Esimerkiksi
Otto Stenroth ja Oskar Groundstroem olivat
mukana työväenyhdistyksen asuntopoliittises
sa työryhmässä vvrightiläisellä kaudella ja työ
väenliikkeen linjanmuutoksen jälkeen he ajoi
vat asiaa muilla foorumeilla.
Sosiaalireformistit pitivät yhtiöitä paitsi asunto
politiikan keinona, myös osana laajempaa pyr
kimystä työväestön "kohottamiseksi". Esimer
kiksi Matti Helenius korosti vuonna 1896, että
omassa asunnossa asuminen kannusti säästä
väisyyteen, ahkeruuteen ja poliittiseen maltilli
suuteen. Asuntoyhtiön osakas oli hänen mu
kaansa sellainen, joka ei "kenen hyvänsä mu
kana huuda".
Kun yhtiöiden toiminnasta alettiin saada käy
tännön kokemuksia, myös sosiaalireformistit
alkoivat pitää niitä epäonnistuneena kokeiluna.
1900-luvun puolella yhtiöitä arvosteltiin yleises
ti huonoista asumisoloista ja osakekeinottelun
edistämisestä. Sosiaalireformistien mielenkiin
to siirtyi kunnallisiin vuokra-asuntoihin ja erilai
siin 'työväen etukaupunkeihin". Näiden käytän
nön toteutus alkoi kuitenkin paria poikkeusta
lukuunottamatta vasta 1920-luvulla.

■

H E IK K I WARIS JA MALLITALOT

Heikki Waris kuvasi väitöskirjassaan Työläisyh
teiskunnan syntyminen Helsingin Pitkänsillan
pohjoispuolelle (1932) myös ensimmäisiä työ
väen asunto-osakeyhtiöitä. Waris korosti työ
väen asunto-osakeyhtiöiden poikkeukselli
suutta ja esimerkkiluonnetta. Ne olivat "aivan
erikoisluontoisessa asemassa olevan pienen
valiojoukon" perustamia ja 'tärkeä, joskaan ei
laajalle ulottuva työväen omatoimisuuden ja
keskinäisen luottamuksen ilmaus".

Yhtiöt poikkesivat tavallisista vuokrataloista
VVariksen mukaan siinä, että osakkaat asuivat
itse asunnoissaan, asukkaiden vaihtuvuus oli
vähäistä ja asunto-olot parempia kuin muualla.
Yhtiöiden perustaminen oli pääomia vaativa
hanke, johon pystyivät vain hyvin toisensa tun
tevat, vakaassa työsuhteessa olevat työläiset.
Hänen mukaansa erityisesti rautatieläiset ja
rautateiden Pasilan konepajan työläiset olivat
ahkeria yhtiöiden perustajia.
Samassa sävyssä yhtiöitä on kuvattu myös
muistelmakirjallisuudessa. Väinö Tanner vietti
lapsuutensa Alku-yhtiössä ja hän kuvaa kirjas
saan Näin Helsingin kasvavan (1947) talon elä
mää 1890-luvulla varsin romanttiseen sävyyn.
Alku-yhtiön asukkaista muodostui Tannerin
mukaan "suuri perhe, jossa jokainen tunsi toi
nen toisensa perin pohjin ja jossa keskinäiset
suhteet muodostuivat aivan toisenlaisiksi kuin
tavallisissa vuokrataloissa, joissa asukkaat
vaihtelevat vuosittain".
Osakkeen omistaminen merkitsi sitä, että "irtolaiselämä oli päättynyt ja perhe oli siirtynyt ta
vallaan omistavan luokan jäseneksi. Sillä oli
oma vakava sijansa yhteiskunnassa". Asunnon
maksaminen vei aluksi melkein kaikki tulot ja
kamari oli vuokrattava ulkopuolisille, mutta vä
hitellen ahkeruus palkittiin ja olot väljenivät.
Talon lapset pärjäsivät Tannerin mukaan hyvin
- pojista tuli insinöörejä ja virkamiehiä, tytöt
pääsivät pankinjohtajien ja arkkitehtien kanssa
naimisiin.
VVariksen klassisen tutkimuksen päätelmät ja
Tannerin muistelmien kaltaiset nostalgiset ku
vaukset ovat vaikuttaneet myös uudemman
tutkimuksen kuvaan työväen asunto-osakeyh
tiöistä. Aikalaisten kuva yhtiöistä oli kuitenkin
huomattavasti kriittisempi.

■

KOLME YHTIÖTÄ

Tutkielmani kolme esimerkkiyhtiötä olivat var
sin tavallisia työväen asunto-osakeyhtiöitä.
Kaikki kolme perustettiin suurimman yhtiöaallon aikana ja niiden rakentaminen rahoitettiin
osaksi valtion erityislainoilla.
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Kallio-yhtiö (Helsinginkatu 28-30) oli yksi suu
rimmista työväen asunto-osakeyhtiöistä. Sen
rakennukset valmistuivat 1902 ja niissä oli 75
hellahuonetta, joista 70 oli osakkaiden asuntoja
ja muut liikehuoneistojen yhteydessä vuokrat
tavia. Otava (Alppikatu 21) oli pieni yhtiö Kallioyhtiön naapurissa. Sen kahdessa 1903 valmis
tuneessa talossa oli yhteensä 16 huoneen ja
keittiön asuntoa. Tyynelän (Malminkatu 28)
1901 valmistuneessa yhtiössä oli 34 huoneen
ja keittiön asuntoa ja joitakin erillisiä hellahuo
neita.

Ahtauteen oli kaikissa yhtiöissä kaksi syytä.
Ensinnäkin osakkeiden ostaminen tuli niin kal
liiksi, että asumiskustannuksista selviämiseksi
perheiden oli pakko pitää alivuokralaisia. Esi
merkiksi Kallio-yhtiössä kustannusarviot petti
vät rakennusaikana ja asuntojen lopullinen hin
ta oli kaksi kertaa suurempi kuin suunniteltu.
Osakkeen maksaminen vei kirvesmiehen vuo
den ansiot, mutta talojen valmistuttua asukkaat
maksoivat silti yhtiövastiketta, joka oli samaa
luokkaa kuin samankokoisten vuokra-asunto
jen vuokrat.

Kaikkien kolmen yhtiön talot olivat tyypillisiä
tuon aikaisia laitakaupungin asuintaloja - yksi
kerroksisia puutaloja ja kaksikerroksisia taloja,
joiden alakerta oli tiilestä ja yläkerta puusta.
Taloja lämmitettiin hellakakluuneilla ja kaikille
yhteinen vesijohto ja ulkohuoneet olivat pihalla.
Otavan ja Tyynelän huoneen ja keittiön asun
not edustivat pientä parannusta työväenkaupunginosien asumistasoon. Suurin osa ihmi
sistä asui tuolloin yhden hellahuoneen asun
noissa, mutta erilliset keittiöt olivat vuosisadan
alussa yleistymässä. Yhtiöt vastasivat kuitenkin
varsin heikosti kuvaa mallitaloista, joissa olisi
asuttu väljemmin kuin muualla. Todellisuudes
sa niissä asuttiin ahtaammin kuin vastaavissa
asunnoissa Helsingissä keskimäärin.
Vuonna 1910 Otavan huoneen ja keittiön asun
noissa asui keskimäärin 3,6 henkeä ja Tyynelässä 2,7 henkeä huonetta kohden, kun koko
kaupungin keskiarvo oli samankokoisissa
asunnoissa 2,5 asukasta. Tuolloin keittiö las
kettiin tilastoissa huoneeksi, joten esimerkiksi
Otavan asunnoissa oli keskimäärin yli seitse
män asukasta.
Kallion yhden hellahuoneen asunnoissa asui
samana vuonna 5,0 henkeä asuntoa kohden,
kun koko kaupungin keskiarvo yhden huoneen
asunnoissa oli 3,8 henkeä. Kallion hellahuo
neissa asui tuolloin jopa yhdeksän hengen ruo
kakuntia. 1910-luvun alussa tehdyssä kunnalli
sen asuntojentarkastajan selvityksessä Kallioyhtiö oli koko kaupungin ahtaimmin asuttu
kortteli pelastusarmeijan yömajan korttelin jäl
keen.

Kaikissa kolmessa yhtiöissä asui paljon "asuk
keja" eli alivuokralaisia, useimmiten nuoria nai
mattomia miehiä ja naisia. Esimerkiksi Qtavayhtiössä tehtiin vuonna 1916 varsin kuvaava
suositus, että asukasluku rajoitettaisiin kahdek
saan aikuiseen tai lapset mukaan lukien kym
meneen asukkaaseen huoneistoa kohden.
Toinen syy ahtauteen oli se, että yhtiöissä asui
paljon lapsiperheitä. Kallio-yhtiössä asui 1910
yli 150 lasta, lähes puolet asukkaista; Yksi
yhtiön perustajista, kirvesmies ja ammattiyh
distysjohtaja Matti Hälleberg-Paasivuori perustelikin Työmies-lehdessä yhtiöiden perustamis
ta sillä, että lapsiperheiden oli erityisen vaikea
saada vuokra-asuntoja. 'Täytyy ryhtyä rakenta
maan omaa asuntoa, josta ei voida sen tähden
ulos ajaa, että on sattunut taas se onnetto
muus, että perhe on yhdellä lisääntynyt", kirjoit
ti Hälleberg-Paasivuori, kuuden lapsen isä itse
kin.
Yhtiöiden asumistaso parani vuosien mittaan,
mutta se ei saavuttanut kaupungin yleistä asu
misväljyyttä. Vuonna 1930 Kalliossa asuiasuntolaskennan mukaan 3,3 asukasta huonetta
kohden, Otavassa 2,1 ja Tyynelässä 2,0. Kau
pungin keskiarvot olivat samaan aikaan 2,6
henkeä yhden huoneen ja 1,8 kahden huoneen
asunnoissa.
■

RAKENNUSTYÖLÄISET
KIINTEISTÖSUOITTAJINA

Käsitys siitä, että yhtiöt olivat hyvätuloisten,
vakaassa työsuhteessa olevien työläisten pe
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rustamia, ei myöskään pitänyt paikkaansa.
Heikki VVaris korosti erityisesti rautatieläisten
osuutta yhtiöiden perustamisessa. Ammatti
ryhmän kokoon nähden heidän osuutensa oli
kin suuri. He mahtuivat silti hyvin pariin Alppi
lassa rautateiden konepajan vieressä ollee
seen yhtiöön, joiden osuus korostui VVariksen
aineistossa. Kallion ja Tyynelän perustajat oli
vat pääasiassa rakennustyöläisiä, Otavan pe
rustajat taas seppiä ja muita metallityöläisiä.
Otavan ja Kallion osakkailla oli vaikeuksia asuntojensa maksamisessa ja yli kolmannes osak
keista vaihtoi omistajaa jo ennen talon valmis
tumista. Tämä kertoi toki osaltaan siitä, että
osakkeet olivat monille työväen ryhmille liian
kalliita, muttaTyynelän esimerkki kertoo toises
takin ilmiöstä.
Tyynelän kaikki perustajaosakkaat maksoivat
asuntonsa ajallaan, mutta tästä huolimatta 25
osaketta 32:sta oli vaihtanut omistajaa raken
nusaikana tai heti talon valmistuttua. Yhtiön
perustajilla ei ollut ollut aikomustakaan asettua
taloon asumaan. Edullisen valtionlainan turvin
rakennettu yhtiö oli hyvä sijoituskohde raken
nustyöläisille, jotka saattoivat maksaa osak
keensa työllä yhtiön rakennuksilla ja myydä sen
heti talon valmistuttua. Myös Otavan ja Kallion
pöytäkirjoista löytyy viitteitä samasta ilmiöstä.

hoja työläisosakkaita tai näiden koulutetumpia
lapsia.
Osakkeista tuli kuitenkin sijoituskohteita toises
sa mielessä. Vuosien mittaan osakkaat muutti
vat varojen salliessa muualle ja antoivat asun
tonsa vuokralle. Tämä kehitys oli nopeaa erityi
sesti 1920-luvulla ja vuonna 1930 vain vajaassa
puolessa yhtiöiden asunnoista asui osakas it
se.
Yhtiöiden toiminnan alkuvuosina yhtiövastikkeet olivat korkeita, mutta sitä mukaan kun
lainoja
kuoletettiin,
asumiskustannukset
alenivat. Kansalaissodan jälkeisen inflaation
syötyä lainat yhtiövastikkeet putosivat aivan
nimellisiksi.
Talot oli alunperinkin rakennettu melko vaati
mattomiksi ja korjauksia tehtiin säästeliäästi.
Muualla asuvat osakkaat eivät enää halunneet
maksaa talojen kunnostuksesta, sillä vuokraa
minen tuotti melkein puhdasta voittoa. 1920-luvulla yhtiöiden talot olivat jo pahasti rapistunei
ta ja osakkaiden kiinnostus alkoi vähitellen
suuntautua tonttien myymiseen mahdollisim
man hyvällä hinnalla rakennusmaaksi.

Sekä työväenliikkeen että asuntoreformistien
piirissä yhtiöitä arvosteltiin yleisemminkin siitä,
että niiden osakkeista tuli keinottelukohteita ja
ne siirtyivät vähitellen työväestöltä varakkaam
pien käsiin. Tämä väite ei taas tutkimissani yh
tiöissä pidä paikkaansa. Sen jälkeen kun talot
olivat valmistuneet, osakkeet vaihtoivat omista
jaa suhteellisen harvoin.

1920- ja 1930-luvuilla Kalliossa ja Otavassa
tonttikauppoja hierottiin jatkuvasti, mutta ne
kaatuivat hintaerimielisyyksiin ja yhtiöjärjestys
ten tiukkoihin määrävähemmistösäännöksiin.
Sodan jälkeen tonttikaupat saatiin vauhtiin ja
puutaloja purettiin ripeässä tahdissa uudisra
kennusten tieltä. Kallio-yhtiön talot purettiin
1950-luvun alussa ja Otavan 1960-luvun alussa,
viimeisenä Kallion kaupunginosan alkuperäi
sistä työväen asunto-osakeyhtiöistä. Tyynelän
kiinteistö myytiin 1957, mutta talo purettiin vas
ta 1970-luvulla. Nyt puisista vuosisadan vaih
teen yhtiötaloista ei ole jäljellä ainuttakaan,
mutta muutama samaan aikaan kivestä raken
nettu työväen asunto-osakeyhtiö on vielä jäljel
lä.

Alunperin yhden ammattikunnan hallitsemien
talojen osakaskunta monipuolistui, mutta uu
detkin osakkaat olivat useimmiten työläisiä.
Harvat keskiluokkaisissa ammateissa toimivat
osakkaat olivat useimmiten vaurastuneita van

Artikkeli perustuu tekijän Suomen historian pro
gradu -tutkielmaan Maiiiasumista vai osake
keinottelua - työväen asunto-osakeyhtiöitä
vuosisadan vaihteen Helsingissä (Helsingin
yliopisto, historian laitos, 1991). Tutkielma on
lainattavissa Työväenliikkeen kirjastosta. ■

■

OSAKKAAT MUUTTAVAT MUUALLE
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Matti Kauppi
FK

VUODEN 1918
SOTAORVOT
Kansalaissodassa ja sen jälkiselvittelyissä noin
20 000 lasta jäi orvoiksi joko toisen tai molem
pien vanhempien kuoleman, vaikean vammau
tumisen tms. takia. Sotaorpous määriteltiin
huoltajan kyvyttömyydeksi huolehtia perhees
tään, ei välttämättä hänen kuolemansa perus
teella. Täysin orvoiksi jäi runsaat 600 lasta.

taneiden ehdoilla. Piti varmistaa, ettei tapahtu
nut tule toistumaan.
Asiaa valmistelemaan asetettiin komitea, joka
otti neuvovan ja ohjaavan roolin. Mitään komi
teamietintöähän ei tässä tilanteessa voitu odo
tella. Keväällä 1919 valmistunut mietintö olikin
lähinnä jo toteutuneen kirjaamista. Lisäksi ko
mitea otti kantaa lastensuojeluun ja sen kehit
tämistarpeisiin yleisemminkin.

Orvoista n. 90% oli hävinneiden punaisten lap
sia. Valtaosa orvoista oli köyhistä kodeista. So
taorvot jakautuivat hyvin epätasaisesti maan eri
osien kesken. Uudenmaan, Turun ja Porin, Hä
meen ja Viipurin lääneissä eli punaisessa Suo
messa heitä oli paljon, pohjoisemmissa lää
neissä huomattavasti vähemmän. Toisissa
kunnissa sotaorpoja ei ollut lainkaan, toisissa
heitä oli satoja. Erityisen paljon orpoja oli eräis
sä taajamissa, kuten Helsingissä, Tampereella,
Turussa ja Viipurissa sekä Kymenlaakson teol
lisuuspaikkakunnilla. Näillä seuduilla sodan tu
hot olivat muutenkin suurimmat ja mm. elintar
vikepula pahin.

■

KÖYHÄINHOITOA JA ELÄKKEITÄ

Periaatteessa kuntien olisi pitänyt huolehtia
omista orvoistaan, kuten myös muista vaivai
sista ja työkyvyttömistä köyhistä. Sodan seu
rauksena puute, kurjuus ja turvattomuus oli
kuitenkin niin laajaa, että kunnat eivät olisi pys
tyneet huolehtimaan heistä. Valtio ryhtyikin tu
kemaan ja ohjaamaan sotaorpohuoltoa. Pyrki
myksenä oli tasoittaa huollon aiheuttamia kus
tannuksia maan eri osien kesken. Lisäksi tar
koituksena oli turvata valkoisten saavuttama
voitto. Lastensuojelu pyrittiin järjestämään voit

Valkoisten ja punaisten sotaorpojen huolto
päätettiin järjestää eri tavalla. Punaisten riveis
sä kuolleiden ja vammautuneiden perheille
mahdollisesti tarpeelliseksi katsottava apu an
nettiin köyhäinhoitona, joka oli ankara ja nöy
ryyttävä järjestelmä. Köyhäinavun varaah jou
tunut menetti yhteiskunnallisen täysivaltaisuu
tensa (mm. äänioikeutensa) ja suureni osan
ihmisarvoaan. Tarkoituksena oli pelotella mah
dollisimman moni huolehtimaan itsestään.
Punaorpoja varten ei kehitetty uusia köyhäin
hoidon muotoja. Heidän eloon jäänyt vanhem
pansa, yleisimmin leskiäiti saattoi saada avus
tusta pitääkseen lapsensa kotonaan. Orvot
saatettiin sijoittaa hoidettavaksi sijaiskoteihin
maaseudulle tai lastenkoteihin. Punaorpoja py
rittiin siirtämään melko järjestelmällisesti ko
deistaan huollettaviksi ja kasvatettaviksi sijais
kodeissa syksyn ja talven 1918-19 aikana Suu
rin osa sijaiskodeista sijaitsi Pohjanmaalle i. Siir
rot jäivät kuitenkin melko vähäisiksi, vajaat 600
lasta siirrettiin. Suurin osa punaorvoista jäi äi
tiensä hoitoon.
Valkoisten puolella vammautuneille ja kaatu
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neiden omaisille luotiin eläkejärjestelmä, jota
kehittämään asetettiin oma komitea. Laki sää
dettiin 1919. Tämä laki on pohja myöhemmälle
sotilasvammalainsäädännölle.

kettä maksettiin jatkuvasti varallisuudesta riip
pumatta.

■
Punaorpojen saama apu oli vähäistä kuten köy
häinapu yleensäkin. Myös valkoisille maksetut
eläkkeet olivat suhteellisen pieniä. Tosin val
koisten orpojen perheet olivat varakkaampia ja
siten riippumattomampia saamastaan avusta.
Järjestelmien keskeisenä erona oli se, että köy
häinhoito antoi vain kaikkein välttämättömimmän suurimman puutteen helpottamiseksi. Elä

VALKOISET JA PUNAISET

Sotaorpojen huollossa tehdyt keskeiset periaa
teratkaisut perustuvat punaisten ja valkoisten
väliseen ristiriitaan. Sotaorpokysymys oli myös
erittäin poliittinen ongelma. Valkoisten viran
omaisten mielipiteet punaorpoja kohtaan olivat
jyrkkiä. Heissä nähtiin uuden kumouksen sie
men. Aivan erityisen synkkä käsitys oli heidän
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kotioloistaan. Heidän vanhempiaan, erityisesti
äitejä pidettiin jo täysin menetettyinä tapauksi
na. Ajatus vastapuolesta edes jossain suhtees
sa tasa-arvoisena oli mahdoton. Armeliaisuus
ei tullut kysymykseenkään. Vähitellen valkoi
nen mieliala kuitenkin laantui. Tasavallan va
kiinnuttua tuli enemmän sijaa kansan eheyttä
miselle.

viettivät punaorpopäivää heinäkuussa ja so
sialidemokraatit turvattomien päivää syyskuus
sa. Näinä päivinä myytiin erilaisia julkaisuja ja
rintamerkkejä sekä järjestettiin juhlia. Turvatto
mien päivää vietettiin vuoteen 1926 asti ja pu
naorpopäivää ainakin vielä vuonna 1929.
Jaetut avustukset eivät olleet suuria. Niiden
vaikutus oli paljolti henkinen. Lisäksi työväen
joukkotoiminta tuli mahdolliseksi ja avustustyö
koettiin aatteellisesti tärkeäksi. Erityisen tärke
ää tämä oli työväenliikkeen vasemmistolle, jon
ka toiminta oli jatkuvissa vaikeuksissa. Sosiaa
linen työ antoi edes joitain toimintamahdolli
suuksia. Lisäksi selkeä "me - muut" -vastak
kainasettelu koettiin tärkeäksi.

Punaorpoja tuli kouluttaa ja kasvattaa sekä so
siaalistaa oikeaan yhteiskunnan jäsenyyteen,
oikeana pidettyyn elämäntapaan. Tässä oli
kansakoulun ja ammattikoulutuksen asema
keskeinen. Aluksi punaorpojen ja myöhemmin
muidenkin varattomien lasten ja nuorten kou
lunkäyntiä ja erityisesti ammattikoulutusta tuet
tiin taloudellisesti.
Punaorpohuollon keskeiset ratkaisut tehtiin
vuosina 1918-19. Vakiinnuttuaan järjestelmä
toimi vuoteen 1936. Kansalaissodan jälkeinen
sotaorpohuolto merkitsi valtion aiempaa laa
jempaa puuttumista lastensuojeluun. Syinä oli
vat ongelman tavaton laajuus, sodan luonne
sisällissotana sekä jo aiemmin alkanut sosiaa
lipolitiikan valtiollistuminen. Valtiosta tuli yhä
selkeämmin ylin köyhäinhoitaja ja lastensuoje
lua.

■

TYÖVÄENLIIKE PUNAORPOJA
HUOLTAMASSA

Työväenliikkeen, erityisesti sen vasemmiston
harjoittama kansalaissodan jälkeinen Ifiuoltotyö oli kuitenkin laajempaa kuin vain pun aorpoapua. Se kohdistui myös punaleskiin ja -invalideihin sekä valtiollisiin vankeihin.että peidän
perheisiinsä.

Artikkeli perustuu kirjoittajan Suomen historian
pro gradu-tutkielmaan Vuoden 1918 sotaorpo
jen huolto ja kasvatus (Helsinginyliopisto, his
torian laitos, 1992), joka on halukkaiden käy
tössä Työväen Arkistossa ja Kansan Arkistossa
sekä lainattavissa Työväenliikkeen kirjastosta.
Lisäksi sen voi tilata tekijältä Työväen Arkistos
ta omakustannushintaan.
■

Työväenliike kritisoi punaorpojen huoltoa ja
aloitti oman avustustyön. Toiminta tapahtui
aluksi, vuoteen 1920 saakka Suomen Työläis
ten Avustuskomitean ja parhaimmillaan 62 pai
kallisen avustuskomitean kautta. Varat hankit
tiin keräysten, punaorpojuhlien, iltamien jne.
avulla. Vuonna 1920 toiminta organisoitiin ta
pahtuvaksi keskeisten työväenjärjestöjen muo
dostaman Työväenjärjestöjen avustustoimi
kunnan kautta. Vuonna 1922 avustustoiminta
siirtyi suoraan työväenjärjestöjen hoidettavak
si. Järjestöt olivat tosin koko ajan huolehtineet
sodasta kärsineistä, osin ohi keskitetyn toimin
nankin.
Vuodesta 1921 alkaen kommunistit ja sosialistit
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Tuulikki Pekkalainen
VTM

MUSIIKIN FUNKTIOT
TYÖVÄENLIIKKEESSÄ
tuuritoimintansa uudelleen. Vuoden 1918 kan
salaissota merkitsi työväestölle tappiota, mutta
siitä mitä työväen musiikille oli tapahtunut jo
ennen sitä, on vaiettu: musiikki hylättiin lähes
täysin. Tutkimustulos tuskin ilahduttaa turkulai
sia, mutta on samalla todisteena myös työvä
enliikkeen yleisestä musiikin arvostuksen ta
sosta; samanaikaisissa työväenjulkaisuissakin
musiikkivalistus näytti olevan tutkimusteni mu
kaan lähes tuntematonta.

Työväenliikkeen musiikin historian tutkiminen
on hankalaa, varsinkin kun on lähdettävä liik
keelle "soittokunta soitteli" -tasosta, uskomuk
sista ja vääristä taustatiedoista. Työväenliik
keen sisäisen näkemyksen etsiminen musiikin
eri funktioista, kun dokumentteja on haettava
vinteiltä, kellareista, romuvarastoista, yksityisil
tä, museoista ja arkistoista, on selittävä tekijä
sille, että tämän alueen tutkimukset ovat kovin
vähäisiä. Soittokuntatoimintaa ehti työväenliik
keessä olla kuitenkin kolmisenkymmentä vuot
ta ennen kansalaissotaa, jakso vvrightiläisyydestä sosialismiin. Mikä merkitys musiikilla oli
työväenliikkeelle, sen johtajille ja työläisille?
Tutkimuskohteenani oli edustava otos suoma
laisista työväenyhdistyksistä, Turun työvä
enyhdistys. Suomen Työväenpuolue perustet
tiin Turussa, josta myöhemmin tuli myös punai
sen Suomen keskus. Tutkin TTY:n soittokuntatoiminnan taloudellisia, sosiaalisia ja yhteiskun
nallisia funktioita työväenyhdistyksessä ja -liik
keessä vuosina 1888-1917. Nimenomaan sosi
aalipoliittisena tutkielmana näkökulmani on uu
si.

■

VVrightiläisyyden ajan soittokuntamusiikin tar
koituksena oli viihdyttää ja sivistää työläisiä,
mutta samalla integroida ja kasvattaa heitä se
kä työväenliikkeen aatemaailmaan että parem
pien harrastusten pariin. Omaatyöväenkulttuuria ei vielä ollut, joten sivistyneistön musiikki
kulttuuri otettiin työväenliikkeeseen sellaise
naan. Vuosisadan vaihde merkitsi kuitenkin va
kavaa takaiskua tälle kulttuurimuodolle, koska
sosialistisen työväenliikkeen oli arvioitava kult

AINEISTOT HAJALLAAN

Paljon aineistoa on Turun Ty:ssä, kuten muis
sakin työväenyhdistyksissä, hävinnyt tai oletet
tu hävinneen kansalaissodan aikana. Yhteis
kuntatieteilijöitä ei aihe ole innostanut, työväen
historioissa ei yleensäkään soittokuntatoiminta
ole ollut etusijalla. Erityyppisten aineistojen yh
distäminen toi kuitenkin esiin paljon uutta tie
toa. Turkulaisten työväenlehtien Länsisuomen
Työmiehen ja Sosialistin vuosikerroista v. 1900
1917 löytyivät soittajien esiintymiset, tilaisuuk
sien järjestäjät sekä aikalaisten kannanottoja
musiikista. Kartoitin myös viihteellisten ja yh
teiskunnallisten työväenjulkaisujen musiikkisisällöt, koska tarpeellinen viitekehys aika
kauden työväenliikkeen musiikki-ilmapiiristä
puuttui. TTY:n virallisten toimintakertomusten
lisäksi tietoa taloudellista funktiota varten löytyi
TTY:n ja sen johtokunnan, juhla- ja huvitoimikunnan, puhuja- ja keskusteluseuran sekä
sos.dem. nuoriso-osaston käsinkirjoitetuista
pöytäkirjoista, joista osa löytyi Turusta, osa
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TTY:n soittokuntatoiminta on jatkunut Turussa jo vuodesta 1888. Tässä kapellimestarina Olavi Vikman.

mm. Helsingistä Työväen Arkistosta, Valtionar
kistosta, Kansan Arkistosta ja Suomalaisen Kir
jallisuuden Seuran Kansanrunousarkistosta.
Mitään yhteistä musiikkitiedostoa ei ole ole
massa, niinpä tutkimus eteni hitaasti ja vaival
loisesti. Vanhoja aineistoja ei saa lainaksi, ja
esimerkiksi 1800-luvun ja 1900-luvun alku
vuosikymmenien TTY: n Soittokunnan nuottikir
jojen tutkiminen oli hankalaa; sivut hilseilivät tai
olivat esimerkiksi saaneet vesivaurioita. Nuotis
to käsitti yhteensä 750 kappaletta, joista TTY: n
Jousiorkesterin osuus oli 100. Lisäongelmana
erilaisten aineistojen analyyseissä olivat sen
suurin ajat, oletettavasti myös itsesensuuri pe
lasi.

■

SOITTOKUNTA
TYÖVÄENYHDISTYKSEN
TALOUDESSA

TTY: n soittokunta perustettiin vuonna 1888,
vuosi yhdistyksen toiminnan aloittamisen jäl

keen, ja sen merkitys yhdistyksen taloudelle oli
huomattavan suuri. Joinakin vuosina tuloista
suurin osa saatiin soittotoiminnan avulla. Yh
teiskunnan vaikeat työttömyysvuodet, 1892
1893 merkitsivät myös soittajien ansiotason
alenemista, kuitenkin soittokunta oli jo ehtinyt
saada ansioistaan ensimmäisen palkinnon
soitto- ja laulujuhlilla Turussa. Soittajat liittyivät
työväenyhdistykseen, joka vuonna 1897 siirtyi
työläisten haltuun. Vuosisadan lopun vaikeat
yhteiskunnalliset olot hillitsivät myös musiikki
toimintaa, mutta sosialistisen ohjelman lopulli
nen läpimurto työväenliikkeessä merkitsi soittokuntatoiminnan lopettamista Turun Ty:ssä.
Vuoden 1901 ensimmäinen puolivuotiskausi ei
kertonut juhlinnan haluttomuudesta, mutta yh
distyksen johto katsoi, ettei soittokunta tuota
"vastaavaa hyötyä". Tarkoittiko hyöty kasvatuk
sellista, sosialistista "hyötyä", panee tutkijan ai
nakin miettimään, sillä aineellinen hyöty olisi
toiminnan jatkuessa ollut yhdistykselle tar
peen. Kyse on voinut olla myös porvarillisen
taustan omaavan soitonjohtajan savustami
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sesta ulos. Tätä näkemystä tukee mm. ensim
mäisen kapellimestarin lähisukulaisen kanssa
käymäni keskustelu. Vuonna 1903 "sosialisti
nen" soittokunta aloitti uuden johtajan avulla,
mutta suurlakon saavutusten jälkeen soittokuntatoiminta keskeytyi taas, vaikka työvä
enyhdistyksen tehtäväksi oli annettu lähinnä
kulttuuritoimintojen järjestäminen. Vuoteen
1917 mennessä näytti TTY arvostavan soitto
kuntaansa vain integroimisvälineenä jäsen
määrän laskiessa ja ammattiosastojen määrän
kasvuvaiheessa. Kun tavoitteet kulloinkin saa
vutettiin, soittokunnan arvostus TTY:ssä lop
pui. Erikoista oli, että suurlakon aiheuttamaa
yleistä innostusta ei hyödynnetty, soittotoiminta alkoi vuonna 1906 vasta loppuvuodesta. Sa
maan aikaan esimerkiksi viihteellisiksi jaottele
missani valtakunnallisissa työväenjulkaisuissa
oli selvästi havaittavissa musiikin merkityksen
kasvu. Tämä selittynee myös sillä, että vuosia
1906-1907 ei lasketa niin sanottuihin sorto
vuosiin. Musiikkitoiminta kärsi luonnollisesti
sortovuosien aikana siinä missä työväenliik
keen toiminnat muutenkin, mutta varsinaiseksi
murrosvaiheeksi katson vuosien 1908 ja 1913
välisen ajan. TTY yritti "sivistää" työläisiä jou
siorkesterillaan, perimmäinen tarkoitus lienee
kuitenkin ollut varojen säästäminen pienem
mällä yhtyeellä. Tätä oli kokeiltu, tosin vaatimat
tomin tuloksin, jo vuosisadan alussa. Soitto
kunta koettiin mieluisammaksi.

■

M U S IIK K I KATALYSAATTORINA,
TODENTAJANA JA ENNUSTAJANA

Vuosi 1913 oli mielenkiintoinen, nyt oli selvästi
havaittavissa kielteisyyttä TTY: n johdossa mu
siikkitoimintaa kohtaan, sitä moralisoitiin, ja
soittokunnan ja jousiorkesterin toiminnan tuo
tot yritettiin maksimoida saiturimaisen tarkasti.
Vakavia yhteistyöhäiriöitä oli esiintynyt jo aiem
minkin samasta syystä, työttömyysaika ja
I maailmansota lisäsivät vielä tappioita. Mitä
lähemmäksi vuotta 1917 tultiin, sitä vähemmän
TTY arvosti musiikkia. Vuonna 1900 TTY järjesti
peräti 80 prosenttia soittajien tilaisuuksista,
vuonna 1917 enää 10 prosenttia. Kansa halusi

kuitenkin huvitella, niinpä toiminta ohjautui ohi
työväentalon muualle. Ammattiosastot korjasi
vat "löytölapsen", kuitenkin ty:n mahdollisuu
det kokoavana voimana olisi musiikin avulla
voitu ottaa käyttöön.
Esitettävän soittokunta- ja jousiorkesterimusiikin taso TTY:ssä oli korkealuokkaista, mutta
mahdollisuudet sen esittämiseen loppuivat.
Olen yhteiskunnan samanaikaisia tapahtumia
tarkasti seuraamalla pyrkinyt löytämään vas
tauksen siihen, mikä oli musiikin asema, merki
tys ja tehtävä työväenliikkeessä. Tutkimusai
neistoni oli siksi kattava ja monipuolinen, että
voin esittää tutkimustuloksena, miten musiikki
oli yhteiskuntapolitiikassa sekä katalysaattorin,
todentajan että ennustajan asemassa; musiik
kikulttuurilla pystyttiin mittaamaan samaa mitä
muillakin yhteiskuntamittareilla. Musiikki seura
si tarkasti yhteiskuntaa, se pystyi ennakoimaan
myös selvästi työväenliikkeen romahduksen
vuonna 1918; mitä tapahtui musiikille vuonna
1917, todentui työväenliikkeessä vähän myö
hemmin. Johtopäätöksenä olen vielä esittänyt,
että musiikilla olisi saattanut olla myös ennalta
ehkäisevä funktio vuosien 1917-1918 sekasor
toisessa yhteiskunnassa. Tämä on huima väite,
kuitenkaan ei tutkimustulosten! valossa mah
doton.
Jatkan työväenliikkeen musiikkikulttuuritutkimuksia oikeussosiologisena sivulaudaturina
'Turun piirin Punaisen kaartin Soittokuntaosasto vuonna 1918. Musiikin funktiot Valtiorikosoikeuksien tuomioissa." Tämä soittokuntaosasto
mobilisoitiin TTY:n Soittokunnasta.

Artikkeli perustuu kirjoittajan sosiaalipolitiikan
pro gradu -tutkielmaan Musiikin funktiot työvä
enyhdistyksessä ja -liikkeessä (Turun yliopis
to, taloustieteen ja sosiaalipolitiikan laitos,
1992). Tutkielma on lainattavissa Työväenliik
keen kirjastosta.
■
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Marjatta Piironen
Työväenliikkeen kirjasto

Opinnäytteet
Vasen-tietokannassa
KATI:n omalla UDK-luokituksella, sitten Vasentietokannan luvuilla. Asiasanoituksessa käyte
tään Työväenliikkeen kirjaston omaa sanastoa,
sekä Yleistä suomalaista asiasanastoa (YSA).
Tämä vaihe on hyvin työläs. Indeksoduista
opinnäytteistä tehdään atk-pohjainen luettelo,
jonka kopio lähetetään levykkeenä Valtion tie
tokonekeskukseen. Täällä se ajetaan osaksi
valtakunnallista tiedostoa ja siitä otetaah Työväentutkimus-iehteä varten paperikopio!

X yöväenliikkeen kirjasto valikoi vuosittain
Suomessa hyväksytyistä opinnäytteistä ne, jot
ka aihepiiriltään ovat työväentutkimusta kiin
nostavia. Nämä tiedot menevät valtakunnalli
sen KDOK-viitetietopankkiin Vasen-alatietokantaan. Nämä tietokannat ovat paitsi tieteellis
ten kirjastojen, myös suurimpien yleisten kirjas
tojen välityksellä käytettävissä. Indeksoituja
opinnäyteviitteitä on Työväenliikkeen kirjaston
Vasen-tietokannassa n. 1800 kpl. Tänä kevää
nä päivitettäviä oli hieman yli 100. Määrä vaihtelee vuosittain n. 60-90. Opinnäytteiden valinta
on vaikeaa monestakin syystä.
Valinnan kriteerit: Opinnäytteistä on yllättävän
vaikea saada ajankohtaisia tietoja muulla ta
voin kuin kirjeitse/puhelimitse pyytämällä ao.
korkeakoulusta/oppilaitoksesta. Siispä laitok
set itse valitsevat meille lähetettävät viitteet,
jotka karsin ennen indeksointia. Opinnäytteitä
pyydetään seuraavista aihepiireistä:
1. työväestön elinolot, elämäntapa, rakenne,
ammatit ja työolot
2. vasemmistoliikkeiden ja työväenliikkeen his
toria (myös ulkomailla)
3. työelämän tutkimus, mikäli näkökulma on
työntekijän (esim. työttömyyden tai työkyvyttö
myyden kohtaaminen)

Kuten jo alussa mainitsin, tietoja uusistä opin
näytteistä on yllättävän vaikea saada korkea
koulujen/oppilaitosten erilaisten "elämäntapo
jen" vuoksi. Joskus täytyy tiivistelmät pyydellä
kuin "rautalangasta vääntäen". Opinnäytteiden
luettelointi ja indeksointi vaihtelee laitoksesta
toiseen. "Perinteiset" yliopistot julkaisevat tiivistelmäluetteloita, mutta ne ovat yleensä 1-2
vuotta ajastaan jäljessä. Uudet opinahjot hoita
vat asiansa näköjään mieluimmin vain atk:lla,
josta ei välttämättä ole helppoa tulostaa tarvit
semiamme tietoja. Suurin osa antaa tiedot il
maiseksi, mutta veloittaviakin jo alkaa olla.

Kolme kärjessä ovat
(määrällisesti ja laadullisesti):

Ryhmä 3:n osuus on näinä lama-aikoina sel
västi kasvanut, vaikkei se ehkä edusta "perin
teistä" työväentutkimusta.

1. Tampereen yliopisto
2. Helsingin yliopiston valtiotieteellinen ja
historiallis-kielitieteellinen tiedekunta
3. Turun yliopiston eri laitokset

Opinnäytteestä pyritään saamaan virallinen tii
vistelmä, joka on pakollinen melkein kaikissa
korkeakouluissa. Tiivistelmän perusteella opin
näyte luokitetaan, kahteenkin kertaan, ensin

Kyselyyn vastaavat tavalla tai toisella kaikki
Suomen yliopistot ja korkeakoulut. Myös työ
väenliikkeen omista opinahjoista otetaan tieto
ja sitä mukaa kun niitä saadaan.
■
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Petri Tanskanen
Työväenperinteen filmiprojekti

Se oli melkoinen pyykki
rasin sitten tätä 'Valkeakoski rakentaa’ -eloku
van tekoa niinkuin Erikin olan takaa ja Erik aina
sanoi, että eiks oo pottumaista istua siellä taka
na. Mutta mä sanoin että eikun tää on kauhean
mielenkiintoista, että kyllä mä istun mielelläni
täällä vaikka kuinka paljon."

Kirjoittaja kävi kesällä 1991 Tampereen
Tohlopissa haastattelemassa TV-2:n toimi
tuspäällikköä Heimo Palanderia (s. 1928),
lukuisien Kansan Elokuva Oy:n ja Allotria
Filmi Oy:n lyhytelokuvien kuvaajaa ja leik
kaajaa vuosina 1952-1959. Hän avasi sa
naisen arkkunsa ja valotti persoonallisilla
ja hauskoilla muisteluksillaan elokuvante
on vaiheita silloin, kun miehet olivat rau
taa ja filmi herkästi syttyvää.

H e i m o Palander lumoutui nitraattifilmin ha
justa vuonna 1944 ja aloitti uransa filmimaail
massa työskentelemällä Oy Suomen Filmiteollisuus Ab:n laboratoriossa. Hän vastasi mm.
Erik Blombergin elokuvan "Valkoinen peura"
trikkikuvista. Samaan aikaan hän työtoverinsa
Erkki Erosen kanssa aloitteli omaa elokuvausta
tekemällä muutamia matkakertomuksia, "travelogeja" mm. Lapista ja Pariisista. Kansan Elo
kuvan ihmisiä Palander tapasi jatkuvasti kopioidessaan yhtiön filmejä SF:n laboratoriossa.
Viimein, vuonna 1952 Kansan Elokuvan Ahti
Ilomäki pyysi Heimo Palanderia yhtiön palve
lukseen poislähtevän Pentti Lintosen tilalle.
"Ja tota, sitten vaan Janne Hakulisen putiikkiin.
Janne vaan sano, että jos ette osaa, niin ope
tellaan, ei siinä mitään, että ruvetaan tekemään
elokuvia. Silloin mä törmäsin sitten Erik Blombergiin varsinaisesti oikein kunnolla, nimittäin
Erik oli tekemässä kahta kaupunkielokuvaa1
siihen aikaan Kansan Elokuvalle. Nyt mä seu-

"Mä luulen, että ihan ensimmäisiä omia töitä oli
'Jannen putiikki’2, jota mä rupesin tekemään
tästä viiden yhtiön konsernista, sellaista omaa
kuvaa. Se oli mun ensimmäinen oma työ, alusta
loppuun saakka ja ihan kylmiltään. Oli aika arka
homma, että ruveta oikein tekemään... Aikai
semmin kun oli kuvattu ulkona jotain travelogeja. Tosin yks suunnaton helppous siihen aikaan
oli, että meillähän ei ollut äänilaitteita ollenkaan.
Me tehtiin mykkänä kaikki."
"Janne oli kerännyt siihen porukkaa, meitä oli
siinä alta sata henkeä siinä Kaivokatu 8:ssa kun
oli tää firma. Erikoista oli se, että yhtiöiden
sisällä oli eri alojen ammattilaisia, mutta mitään
tämmöstä poliittista suuntautumista ei ollut
näillä työntekijöillä ollenkaan. Janne sano aina,
että te ootte aikamoisia kusipäitä kaikki, te ette
ymmärrä yhteiskunnasta yhtään mitään, teillä
ei ole minkäänlaisia käsityksiä näistä asioista,
mutta te olette kaikki oman alanne eksperttejä
ja sen takia mä tykkään teistä kaikista."
"Yhteismainoksessa oli mainostoimittajana Os
mo Lampinen. Osmo oli tehnyt pari nuorisokir
jaa, Science Fiction-kirjaa ja hän kirjoitteli
kuunnelmia radiolle. Mä pyysin Osmolta joskus
viiskytkolme (1953) lopulla, että jos sä tekisit
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sanoi, että milloin sää filmin aiot vaihtaa. Paljas
tui tämmönen huijaus, hah hah haa. Mehän
oltiin tietysti ajateltu ihan tarkkaan, että ketä
kuvataan ja ketä ei."

tekstejä, kun sä kirjoitat, mä kyllä teen (eloku
vat) valmiiksi. Osmo teki vähän aikaa tekstejä
eikä kestänyt kuin puoli vuotta, niin me oltiinkin
parivaljakko. Me tehtiin Osmon kanssa töitä
ihan tuonne viiskymmentäseitsemän (1957)
kieppeille.'3

"Yleensä suunnittelu, josta tehdään käsikirjoi
tus... se oli tietysti meidän heiniä. Viiskytviis
(1955), vissiin keväällä, Rautatieläisten liitto tilas meiltä elokuvan. Silloinen puheenjohtaja
sanoi, että se on teidän asianne miettiä, minkä
lainen elokuva siitä tulee. Jos se palvelee mei
dän päämääriä, niin ei meillä ole minkäänlaisia
esityksiä että mitä siellä pitää olla ja mitä ei saa
olla."

"Historiallisesti aika tärkeä asia oli, että Janne
alkoi voimakkaasti vetämään mukaan jo viidenkymmenenkolmen (1953) aikana näitä työväen
eri järjestöjuttuja, eli mehän alettiin tehdä elo
kuvia kaikista silloisista työväen liitoista. Sillä on
Metalliliittoa, Toveriliittoa, Työväen Akatemia."
"Ja nyt viiteenkymmeneenkolmeen (1953) liit
tyy aika iso juttu, tää sosialidemokraattisen
puolueen viiskytvuotisjuhia4. Me oltiin viikko
Forssassa ja kuvattiin kaikkea, mitä siellä ta
pahtui. Siinä tapahtui melkoinen katastrofi tä
män jutun yhteydessä... Oli se pääkokous, niin
silloin myöskin puolue järjesti valtavan suuren
kulkueen. Ja kaikki hommat kuvattiin, Aulis5
kuvasi toisella kameralla ja minä toisella."
"Kun sitten kehitin (filmiä) seuraavalla viikolla,
niin se katkesi se peijakkaan yksi kuuskytmetriä6 kehityskoneessa. Ja nyt kun filmi katkeaa
negakehityskoneessa, niin se kone pysähtyy ja
tietysti kehittää ja kehittää ja... Eli pari minuuttia
niinkun varmasti häipyi, ja siinä oli se tärkeä
kulkue siinä. Kyllä ne melkein sabotaasista
syytti mua silloin, että ei, ei voi mennä tärkeä
kuvaus kätki missään koneessa. No, kyllä Suo
mi-Filmi (laboratorio) kirjoitti mulle todistuksen,
että näin on, ja kulkue esiintyy tässä Taistelun
vuosilta’-elokuvassa7, mutta se on valokuvista
tehty, heh heh."
"Aika iso juttu oli Puutyöväen Liiton liittojuhla
Varkaudessa , sehän me tehtiin Osmon kanssa
jo yhdessä silloin viiskytneljä. Se oli kuuskymmentä metriä vaan kun se veti se kameran
kasetti. Ja nyt kun puheita pidettiin urheiluken
tällä, niin aina tuli uusi puhuja ja uusi puhuja ja
minä vaan painoin nappulaa ja sehän kuulu
aina kun se kävi se kamera, enkä mä sitten
vaihtanut kasettiakaan, kun tää oli niinkun koh
teliasta ettei kukaan (puhuja) loukkaannu. Siel
tä sitten tuli joku ulkopuolinen ja löi olalle ja

"Ja sitten Osmo valitsi tällaisen aiheen, jo s »
kerrotaan mitä tapahtuu junalle kuustyytyks ,
mitä sillä välillä tapahtuu kun se on asemalla.
Ja lähdimme seuraamaan tätä junaa. Se oli
mahtavaa... mä en ikinä uskonut, että si tä seu
raa semmosia kokemuksia. Riihimäen veturihallilla kun kokonainen veturi menee siellä il
massa savun keskellä, valtavan hallin keskellä.
Mä sanoin, että mä olen nyt saanut sellaista
kuvaa että mä meinasin pyörtyä; mä kun olin
toisessa semmoisessa transportissa, tiilin ju
naa vastaan... aivan ihania juttuja."
"Osmon idea ehkä perustui hiukan tähän eng
lantilaiseen 'Night Mail’ -elokuvaan. Meillähän
se elokuva loppuu samaan tyyppiin, jossa lue
tellaan kiskojen tahdissa kaikki: ratamies, vaih
demies, tämmönen juttu ja siellä on sitten Wag
neria ja komeita savuja. Se oli ensimmäinen
suomalainen lyhytelokuva, joka on kokonaan
äänitetty. Nimittäin saimme keväällä Putopa-nimisen magnetofonin hankittua jostain - muis
taakseni tsekkiläinen kannettava magnetofoni.
Ja nyt tehtiin siten, että kun minä otin seenin10
sisälle, niin sen jälkeen mä toistin sen sill{ä mag
netofonilla. Joka kuva otettiin niinku nykyään
sanotaan 'vanhanaikaisena', että ensin kuva ja
sitten ääni magnetofonille. Englundin11 äänittämössä voitiin nämä Putopa-äänet siirtää koordille, jonka mä leikkasin sitten pöydässä paikal
leen."
!
"Se oli aika jännää, se muutti meidän koko
työskentelysysteemin, koska me ei tämän jäl
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keen tehty enää muuta kuin äänitettyjä lyhyt
elokuvia. Aina kun ääni kuulu, se kuulu. Putopa
oli visusti mukana. Hävisimme arvalla Fennada-Filmin matkailuaiheiselle elokuvalle sen
vuoden Jussin. Tiedän sen, että se meni arvalla
sillä kertaa..."

kuuttamaan suomalaisille, että se on mahtava,
mahtava auto, että kun ei muuta saanut siihen
aikaan, heh, sitäkin saattoi joutua jonottamaan.
Olihan meillä Hartwall, Pannonia , ihan nor
maali määrä mainospaloja. Ilmeisesti meidän
töitä ruvettiin arvostamaan aika lailla."

"No sitten viiskytkuus on tietysti melkoinen
pyykki. Tuli mukaan 'Ajan kuvastin’13. Ja tämä
lähti siitä että Janne kerran sanoi, että kuulkaa
nyt kundit, meillä on tämä Allotria-teatteri ja
sinne tarvitaan nyt lyhytelokuvia ja sitten mei
dän pitäis saada myöskin näitä työväenliikkeen
asioitakin aina silloin tällöin näkyville, nyt on
foorumi sille. Ja niin oli sitten tehtävä, että kek
sikää nyt jotakin, mikä on se semmoinen uutis
katsaus mikä me voitais tehdä, ja Osmo keksi
tietysti nimen 'Ajan kuvastin’."

"Melkein mä sanoisin, että 'Meren arkea’15 on
nyt sitten semmoinen yks pyykki. Tietysti Jannella oli Niilo VVälläriin läheiset kontaktit. Me
istuttiin Osmon kanssa kerran sitten VVällärin
edessä. Ja tämä oli samanlainen kuin se Rau
tatieläisten Liiton juttu, että tehkää niin kuin
haluatte."

"Ensin alkuun me tehtiin semmoinen aikamoi
nen kulttuurilenkki... Turkuun Turun museoon,
ja sitten me oltiin pitsinnypläämössä siellä Rau
malla ja Porin kautta Kuopioon, josta hauska
muisto kun siellä on savutupa museossa. Ja mä
kannoin kaikki lamput mitä oli ja se oli yhtä
musta edelleenkin, heh heh... Se oli kaamee
kuvata, mustaa savutupaa filmille."
"No nyt meillä oli erilaista, kivaa kulttuuria sa
notaan tunti. Me leikattiin ne katkelmiksi ja sit
ten ruvettiin tekemään sitä päähommaa, että
aina kun oli joku tilaisuus jossain, jolla oli jotain
merkitystä - saattoi olla SAK: n kokous, joku
liittokokous, ihan mikä vaan - ja näin sitten
rakennettin viikkokatsaus, jossa oli kaikkea
mahdollista. Ja mä ehdin tehdä niitä - jossain
vaiheessa katsoin - yli viiskymmentä. Ja se oli
vaan tämä kahden hengen tiimi. Ei me 'Ajan
kuvastinta’ äänitetty kaikkia (100-prosenttisena), koska se oli pikaproduktio. Että se koski
niinku oikeeta lyhytelokuvaa, heh, heh."
"Mainospalathan oli sitten kyllä yks semmonen
aikamoinen työllistäjä oikeestaan koko ajan.
Kansan Pika-arpojen mainoksia teki Kansan
Elokuva jo neikytluvun loppupuolella. Me teh
tiin Moskvitsista, Gaz-kuorma-autosta ja...
Muistan, kun Moskvits tehtiin. Ajettiin Lahteen
ja takaisin hirmuisessa säässä ja pystyttiin va

"Blomberg oli edelleenkin silloin meillä tuotan
topäällikkönä ja kun hän näki ensimmäisen ker
ran 'Meren arkea’ leikattuna - se oli vissiin yli
kakskyt minuuttia pitkä - niin Erik sanoi, että
kyllä se hyvä on, se on mielenkiintoinen juttu
(mutta liian pitkä). Sanoin vaan Blombergille,
etten mää oikeen pysty sitä lyhentämään. Mää
olen käyttänyt opetuksessa ja monissa yhteyk
sissä tätä Erikin lausetta: 'Onhan sulia sakset',
hah hah hah. Se oli helvetin hyvä, 'onhan sulia
sakset’, heh heh."
Vuoden 1957 keväällä Heimo Palanderin työto
veri, ohjaaja ja käsikirjoittaja Osmo Lampinen
siirtyi mainospäälliköksi Oy Kari Fazer Ab:n
palvelukseen. Ulf Bäckström, johon Heimo Pa
lander oli törmännyt SF:n laboratorioilla ja joka
oli tehnyt omia lyhytelokuvaan, ilmestyi Allotria-Filmiin ja ajautui luontevasti Heimo Palan
derin pariksi.
"Sitten tultiin kevääseen viiskytseitsemän
(1957), niin Erik totesi, että 'Kuulkaa nyt kaverit,
teillä on kauhee prässi koko ajan ja teette lyhyt
elokuvaa täällä yötä päivää, mainosta ja kaik
kea tommosta. Mää olen miettinyt, että jos
noiden hylkeenpyytäjien mukaan pääsis joku
porukka, niin sieltä vois saada aika jännän ju
tun.'"
"Ja nyt, ehkä tää on aika jännä tää hylkeenpyyntitarina
Oli ilta... aika alkuiltaa, kun se
paatti eli hyljevene - jossa on mastoja moottori,
ja sitte tää masto pannaan poikittain veneen

24

T Y Ö V Ä E N T U T K I M U S 1 /92

Hylkeenpyytpä Jouko Vierimaa väijyy saalistaan. Elokuvasta "Perämeren hylkeenpyytpä!" (Allotria-Fllml 1957/Työväenperinne iy). Kuva: Suomen elokuva-arkiston kokoelmat

päälle - sitä työnnetään jäälle. Mä kysyin, että
saanko mä kuvata, mullahan oli Arriflex silloin
ja Putopa mukana. Pojat sano, että kuvaa
rauhassa, ei tässä oo mitään..."
"Illalla rupesin kattoon, että mitä on tapahtunut.
Mulla oli tuhat metriä kolkytviismillistä Agfa Super-Pan -negatiivia mukana, niin mä olin kolme
sataa metrii käyttäny sen ensimmäisen päivän
aikana! Ja mä olin aivan puhki, mä aattelin että
ei jumankauta sentään, että me ollaan menos
sa tonne ulos ja kun nää hyljemiehet sanoo,
että sieltä pääsee takas silloin kun jäät sulaa,
kun meillä on hylkeitä vene täys. Mä aattelin:
Täähän kestää tää reissu varmaan vaikka kuin
ka kauan’ ja niin mä sitten sinä iltana teippasin
kameralaukun kiinni ja kaikki peittoon ja kah
teen viikkoon mä en koskenu kameraan enää
ollenkaan."
"Sitten kävi kerran niin, että me oltiin Joukon ja
Jorman mukana, ja jäällä oli kolme hyljettä.
Jouko ampuu sillä tavalla, että se saa niistä

kaksi. Siitä alkoi käsikirjoitus! Se oli niinku isku
meille että ’aha!’, nyt meillä on yksi pyynti ku
vattu. Kun sitten vielä yhtenä aamuna tul] toinen
tapaus... Siitä kirjoituskone esille, oli matkakone mukana, siinä vaan hissun kissun rakennet
tiin kuvio kuntoon, että miten Jouko ajautuu
siihen tiettyyn pyyntitilanteeseen, mikä on Jor
malla se tilanne ja miten kevät tulee... Eli itse
asiassa koko ryhmittely alkoi tapahtua siinä
näiden asioiden vuoksi. Pilvellä ei voiriut am
pua, kun hylkeet huomas aina kun ei ojlut var
joja, niin silloin pystyttiin kuvaamaan muuta.
Että ne oli sitten ihan tämmöisiä elokuvantekotilanteita nää joutoajat."
"Sitten kun elokuva oli valmis ja tuli viiskytkahdeksan (1958) Jussien jako, niin sitten Ljlf yhte
nä päivänä tuli vähän kalpeena ja sano, että
Tää on nyt semmonen juttu että kun rhä tuun
saamaan Jussin kuulemma... En aio ottaa vas
taan muuten sitä. Ei ne ollu jäällä, me oltiin jäällä
ja me maattiin siellä viis viikkoo rinnatusten ja
tehtiin niinku tehtiin, että mä en ota vastaan
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Viitteet:

sitä’. No, mähän hiillyin sit todella siitä, mä
aattelin, että tää on musta sikamaista... Ois
pitäny vähän olla tarkempi lopputekstien ja al
kutekstien kodalla, kertoo että se onkin yhteis
yritys tietyiltä osin."
"No, oli sitten ilta silloin kun se jaettiin, me
mentiin vaimoni Hillevin kanssa elokuviin ja
oltiin ihan muina ja tultiin sit kotiin. Muistan kun
illalla puhelin soi, kun Ulf soitti että ’Sä sait sen’.
Mä sanoin että 'Kuin niin?’ ’Ne sano sun nimes
ensin’, hah hah hah. Sano Ulf ja onnitteli ja
sitten tuli ruusuja. Andreas Valentino Platan
elikkä apulaisjohtaja lähetti ruusuja kotiin, ja
olihan se ihmeellistä kun mieheltä saa ruusuja
kotiin."
"Se, että sitten aikanaan lähdin Allotria-Filmistä
pois , niin oli kysymys kyllä siitä, että Jannen
putiikki oli kaatumassa. Että viiskytyhdeksän
(1959) alkoi olla merkkejä - jo viidenkymmenenkahdeksan (1958) aikana - kun katsottiin
kotona papereita, että yks palkka oli jäänyt
väliin ja eihän me saatu enää viiskytyhdeksän
palkkaa ollenkaan. Että laskut meni yhtiölle,
kaikki ruokalaskut ja kaikki mahdolliset saatet
tiin lähettää yhtiölle ja mä näin ihan selvästi ettei
tämä talo tuu pysymään pystyssä millään, kos
ka siilon alko loppua jo rahat. Mun arvio oli se,
että tämä sos.dem. puolueen kahtiajako oli se
varsinainen aiheuttaja. Nythän Janne jäi
TPSL:n puolelle. Tässä loppuvaiheessahan pe
rustettiin muunmuassa tämä Työväentalojen
Takaus ry.... jolla haettiin lainoja. Ja kun puolue
meni kahtia, niin lainat sanottiin irti, jolloin Jan
nelta loppui likviditeetti."
"Tää on niinku aika pitkälle, mä sanoisin... filmikoulu. Hyvät laitteet, hyviä, kivoja tyyppejä aina
mukana. Mä kyllä totuin esimerkiksi kuvauksis
sa siihen, että mä en vaihda kompositiota mis
sään kohtaa kenenkään käskystä, tuli semmonen olo. Tosin kaks kaveria kun tekee elokuvaa,
niin ajatukset menee hyvin yhteen pikkuhiljaa...
Alussa aina pitää sanoo 'Kato nyt, tarkotaksä
tämmöst juttuu’, mutta sitten... sitä toinen kyl
lästyy kattomaan sinne, kun se on aina kuiten
kin se mistä on puhe."
■

1 Valkeakoski rakentaa, 4324/13.1.1953,600 m (35 mm),
Kansan Elokuva; Nokia eilen ja tänään, 4732/10.11.1953,
485 m (35 mm), Kansan Elokuva.
2 Yhteistyötä yhteisvoimin, 4416/12.3.1953, 500 m (35
mm), Kansan Elokuva.
3 Osmo Lampinen paitsi käsikirjoitti myös ohjasi kevää
seen 1957 saakka lyhytelokuvat, joissa Heimo Palander
oli kuvaajana ja leikkaajana.
4 Forssan vuoden 1903 kokouksen 50-vuotisjuhla vuonna
1953.
5 Aulis Finnig, valaisija ja apulaiskuvaaja useissa Kansan
Elokuvan produktioissa.
6 Kevyen 35 mm:n elokuvakameran filmikasetin pituus
oli 60 metriä eli n. kaksi minuuttia.
7 Taistelun vuosilta, 4809/22.12.1953, 490 m (35 mm),
Kansan Elokuva. Video Työväenperinne ry:llä.
8 Puutyöväen arjesta juhlaan, 5149/19.8.1954,270 m (35
mm), Kansan Elokuva. Video Työväenperinne ry:llä.
9 Selvä junalle 61, 5836/15.9.1955, 320 m (35 mm),
Kansan Elokuva. Video Työväenperinne ry:llä.
10 Kohtaus.
11 Evan Englund toimi useiden Kansan Elokuvan ja
Allotria Hirnin lyhytelokuvien äänittäjänä.
12 Tarkoittaa 100-prosenttisena eli aktuaalissa kuvausti
lanteessa äänitettyjä elokuvia.
13 Ajan kuvastin, osat 1-18, 20, 21, 23-27 ovat videolla
Työväenperinne ry:llä.
14 Unkarilainen moottoripyörämerkki.
15 Meren arkea, 6552/5.10.1956,575 m (35 mm), Allotria
Rlmi. Video Työväenperinne ry:llä. - Vuoden 1955 lopulla
Kansan Elokuvan toiminnan laajentuessa yhtiö organi
soitiin uudelleen ja sen nimi muutettiin 1.10. neutraalim
maksi Allotria Rlmi Oy:ksi. Kaupparekisteriin nimenmuu
tos hyväksyttiin 29.7.1957.
16 Perämeren hylkeenpyytäjät, 7381/25.10.1957, 380 m
(35 mm), Allotria Rlmi. Video Työväenperinne ry:llä.
17 Hylkeenpyytäjät Jorma ja Jouko Vierimaa sekä Taisto
Tanska Kalajoelta.
18 Heimo Palander lähti Allotria Rlmistä syyskuussa
1959 töihin Mainos-Televisioon. Hakulisen konsernin
konkurssikypsyys oli yleisesti tiedossa syksyllä 1961, ja
21.10.1961 pidettiin ensimmäinen konkurssikäsittely Hel
singin raastuvanoikeudessa. Lopullinen konkurssipäätöksen raastuvanoikeus pystyi antamaan vasta 7.7.1962,
jolloin Allotria Rlmin toiminta päättyi.
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Seppo Hentilä
dosentti

Entisen DDR:n
arkistojen salat
K

400 työntekijää. Yksi sen osastoista oli SED:n
keskuspuoluearkisto Zentrales Parteiarchiv.
Muut osastot olivat kirjasto, joka toimii yhä, ja
tutkimuslaitos, joka lakkautettiin vuoden 1991
lopussa. Arkistolla oli viime tammikuun alussa
33 työntekijää, mikä on säilytettävän aineiston
määrään ja meikäläisiin normeihin nähden pal
jon.

Lävin entisen DDR:n entisen valtapuolueen
SED:n arkistossa Itä-Berliinissä tammikuun 3.
päivänä 1992. Edellisestä käynnistä oli vieräh
tänyt jo kymmenen vuotta. Silloin ovella oli
seisonut kaksi konepistoolein aseistautunutta
kansanpoliisia ja talo oli kuhissut sosialismin
ylpeitä rakentajia. Nyt sisään saattoi kävellä
kuka hyvänsä ja talon kolkoilla käytävillä kumisi
tyhjyys. Ei näkynyt edes kuuluisaa kommunis
min aavetta, jolta olisi voinut kysyä tietä arkis
toon.

■

Vuoden 1990 alusta laitoksen nimi on ollut Ins
titut fur Geschichte der Arbeiterbevvegung
(Työväenliikkeen historian laitos). Sitä pjtää yllä
SED:n seuraajaksi joulukuussa 1989 perustet
tu Partei des Demokratisoinen Sozialismus
(PDS), joka kärsii jatkuvista taloudellisista vai
keuksista. Laitoksen on ollut pakko luopua 140niteiseksi suunnitellun Marxin ja Engelsjn teos
ten täydellisen laitoksen, Marx-Engels-Gesamtausgaben (MEGA) julkaisemisesta. Editointityötä jatkaa läntisin varoin toimiva kansainväli
nen Marx-Engels-säätiö IMES, jossa on muka
na edustajia viidestätoista maata.

ENTISESSÄ JUUTALAISTEN
TAVARATALOSSA

Ex-SED:n arkistoja säilytetään yhä vanhassa
paikassaan Itä-Berliinissä, talossa, jonka osoite
on Wilhelm-Pieck-Strasse 1-3. Viime vuosisa
dan vaihteessa rakennetun talon kohtalo on jo
sinänsä kappale Saksan dramaattista lähihisto
riaa: vuoden 1938 marraskuun 9. päivään (ns.
kristalliyöhön) saakka talossa toimi juutalainen
tavaratalo, sen jälkeen Hitler-Jugendin Berliinin
-toimisto ja vuodesta 1946 Saksan sosialistisen
yhtenäisyyspuolueen SED:n keskuskomitean
ensimmäinen päämaja. Kun puoluejohto vuon
na 1959 muutti entiseen Saksan valtionpankin
palatsiin Marx-Engels-Platzille, rakennus luo
vutettiin keskuskomitean alaiselle Marxismi-le
ninismi -instituutille.
Laitoksessa oli ennen DDR:n romahdusta noin

Keskuspuoluearkistossa on aineistoa nbin nel
jä hyllykilometriä. Joukossa on erittäin arvokas
ta Saksan vanhan työväenliikkeen jäämistöä
aina Marxin ja Engelsin ajoista lähtien^ Tämä
aineisto on joutunut SED:n arkistoon pääosin
kahdesta syystä:
1. SED siirsi vuoden 1945 jälkeen omaan arkis
toonsa kolmannen valtakunnan aikana (1933
1945) työväenpuolueilta ja muilta vainotuilta
järjestöiltä ja liikkeiltä takavarikoitua aineistoa.
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Tämän materiaalin alkuperäiset omistajat halu
avat nyt luonnollisesti omansa takaisin. Lisäksi
on syytä mainita arkistokokonaisuus, joka syn
tyi kolmannen valtakunnan aikana kommunis
teja ja muita antifasisteja vastaan käytyjen oi
keusjuttujen yhteydessä. Tämä ns. Nazijustiz
-kokoelma on nyttemmin siirretty takaisin alku
peräiselle paikalleen Potsdamin valtionarkis
toon.
2. SED:n arkistoon on joutunut Neuvostoliiton
DDR:lle luovuttamaa aineistoa, joka koskee
Saksan kommunistista puoluetta KPD:tä, sak
salaisia emigranttikommunisteja Neuvostolii
tossa sekä Kominternin saksalaista fraktiota
1919-1943. Lisäksi arkistossa on puna-armei
jan Saksasta sotasaaliina ryöväämää aineistoa,
jota palautettiin DDR:ään, mutta kukaan ei tie
dä, mitä ja minkä verran jäi palauttamatta.
Kaksi maailmansotaa ja kaksi diktatuuria ovat
pahoin riepotelleet itäisen Saksan arkistoja.

Asiakirjoja on irroitettu väkivaltaisesti alkupe
räisistä yhteyksistään ja muodostettu uusia po
liittisesti tarkoituksenmukaisia kokonaisuuksia.
Tämä on toistunut myös vuoden 1989 kään
teen jälkeen, sillä DDR:n aikana rakennettua
järjestelmää on osittain purettu. Tutkija joutuu
tekemään suuren työn selvittäessään esimer
kiksi sen, miksi Saksan vanhan työväenliikkeen
papereiden sijoituspaikkaa on niin monesti
muutettu.

■

STALINISMI SISÄLTÄ PÄIN NÄHTYNÄ

DDR:n historian osalta mielenkiintoisin ja eh
dottomasti antoisin on SED:n varsinainen puoluearkisto. Se käsittää lisäksi puolueen alaisten
ns. joukkojärjestöjen eli nuorisoliiton FDJ:n,
naisliiton ja kulttuuriliiton aineistoja. SED:n ar
kistot puolueen perustamisesta vuodesta 1946
lähtien ovat säilyneet täydellisinä. Niiden avulla
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voidaan selvittää koko SED-valtion rakennetta
ja toimintaa.
SED:n arkistot ovat DDR:n poliittisen historian
kannalta tärkeämpiä kuin valtiollisten elinten
arkistot. Puolueen keskuskomitealla, tarkem
min sanoen sen toimeenpanevalla elimellä politbyroolla oli maassa kaikki valta. DDR oli to
dellisuudessa yhden puolueen ja käytännössä
yhden miehen diktatuuri, eli Walter Ulbrichtin
(vuoteen 1971) ja Erich Honeckerin (1971-89).
Valtion parlamentaariset elimet (kansankamari
ja ministerineuvosto) olivat pelkkiä kumilei
masimia.
Aineistot ovat korvaamattoman arvokkaita, kun
selvitetään sitä, kuinka Saksan jako tapahtui,
millä tavoin DDR syntyi, miten puna-armeijan ja
saksalaisten emigranttikommunistien yhteis
peli toimi, jne. (Yksityiskohdista mainittakoon
vaikkapa antifasistiset puhdistukset, venäläis
ten keskitysleirit Saksan itävyöhykkeellä vuo
teen 1950, poliittisten vankien luovutukset
DDR:stä Neuvostoliittoon, jne.).
Tiivistäen voi sanoa: niin SED:n kuin muidenkin
Itä-Euroopan entisten sosialististen maiden en
tisten valtapuolueiden arkistot ovat oikotie mo
niin asioihin, joita lännessä (ja ehkä kaikkein
tiukimmin meillä Suomessa) pidetään lukkojen
takana. Nyt on olemassa kaikki edellytykset
siihen, että kylmän sodan historiaa voidaan
ryhtyä kirjoittamaan uudelleen. Reaalisosialis
min arjen ja rakenteellisen stalinismin tarkkailu
sisältä päin avaa siihen aivan uusia näkökulmia.
Lähihistorian tutkijoiden kannattaa todella
suunnata matkansa Berliiniin, Prahaan, Buda
pestiin, Varsovaan, ja miksei myös Pietariin ja
Moskovaan, mikäli arkistojen avaaminen ei
siellä jää pelkäksi bluffiksi.
Tutkijoita kiinnostavat erityisesti DDR:n johdon
suhteet Kremliin. Niistähän on tihkunut tietoja
jonkin verran jo julkisuuteenkin. Esimerkiksi
vuonna 1968 ennen Tshekkoslovakian miehi
tystä DDR:n puoluejohtaja Walter Ulbricht oli
SED:n asiakirjojen mukaan erittäin aktiivinen ja
suorastaan painosti liittolaisia sotilaalliseen
operaatioon, Prahan kevään tukahduttami

seen. Myös Berliinin muurin rakentamista edel
täneet neuvottelut, joita kommunistisen leirin
korkeimmassa johdossa käytiin, on dokumen
toitu SED:n arkistoon.
Onko SED:n papereissa jotakin uuttaja mielen
kiintoista Suomea koskevaa? Saadaanko vih
doin vahvistus huhuun, jonka mukaan TPSL:n
pää-äänenkannattaja Päivän Sanomat sai kuu
luisan painokoneensa lahjoituksena DDR:stä?
Tuskinpa sentään, sillä ei kai tällaisia asioita
missään panna paperille.
DDR:n aktiivisuus Suomen suunnalla alkoi kas
vaa 1960-luvulla ja oli huipussaan ennen vuotta
1973, jolloin Suomi ns. Saksan paketilla tun
nusti yhtä aikaa molemmat Saksat. Suomen
ainutlaatuisen laajasta ja poliittisesti laajapoh
jaisesta DDR: n tunnustamisliikkeessä, jollaista
ei ollut missään muualla lännessä, löytyy var
masti yhtä ja toista mielenkiintoista.
Kuka vielä muistaa Rostockissa vuosittain jär
jestetyt Itämeren viikot? Suomen nykyisistä po
liitikoista moni kävi siellä nuorisopoliitikkona
laulamassa "Itämerestä rauhan merenä" ja har
joittamassa Neuvostoliiton etuja myötäilevää
ulkopoliittista liturgiaa. Kyseessä on kappale
suomettumisen historiaan, johon myös SED:n
arkistot antavat lisävalaistusta. Tällä hetkellä on
vielä epäselvää, koskeeko Saksan arkistolai
toksen soveltama 30 vuoden salassapito myös
näitä papereita.
Kaikki SED:n arkistot ovat avoimia pääsääntöi
sesti vuoteen 1961 (Berliinin muurin rakentami
seen saakka!). Mutta arkistosta kerrottiin, ettei
ole esteitä myöskään tuoreemman materiaalin
saamiseen, jos tutkija tietää tarkoin, mitä ha
kee. Ulkomaalaisia koskevia käyttörajoituksia
ei ole.

■

JOUTUVATKO BERLIININ ARKISTOT
"JÄRJESTYKSEN KOURIIN"?

SED:n arkistojen omistusoikeudesta on kiistel
ty Saksan yhdistymisestä lähtien, eikä lopullista
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selvyyttä asiaan ole saatu vieläkään. Joka ta
pauksessa Saksan hallituksen ja kaikkien mui
den puolueiden kuin PDS:n kanta on se, että
kyseessä oli SED-valtio, eli puolue ja valtio
olivat yhtä. Näin ollen PDSrllä ei ole edeltäjänsä
omaisuuteen samanlaista omistusoikeutta kuin
seuraajalla normaalisti. Ongelmallista PDS:n
kannalta on myös se, ettei sillä ole minkäänlai
sia taloudellisia mahdollisuuksia ylläpitää
SED:n valtavaa jäämistöä.
Syksyllä 1990 PDS kävi neuvotteluja Saksan
sosialidemokraattista puoluetta SPD:tä lähellä
olevan Friedrich-Ebert-säätiön kanssa SED:n
arkistoista huolehtivan yhteisen säätiön perus
tamiseksi. Sosialidemokraatit luopuivat kuiten
kin neuvotteluista, kun kävi ilmi, ettei Bundestagin enemmistö hyväksyisi ratkaisua eikä
myöntäisi varoja perustettavalle arkistosäätiöl
le.
Tammikuussa 1992 Berliinissä neuvoteltiin rat
kaisumallista, jonka mukaan PDS:n hallussa

Kesäseminaari
Voionmaan opistolla
17.-18.8.1992
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen
seuran kesäseminaari järjestetään Voionmaan
opistolla Ylöjärvellä 17.-18.8.1992.

olevat SED:n jäämistöt (entinen puolueen kes
kusarkisto ja kirjasto) siirrettäisiin puolivaltiolli
sen säätiön haltuun. Säätiön hallinnosta ja ra
hoituksesta (mm. henkilökunnan palkkaukses
ta) vastaisi suunnitelman mukaan Saksan val
tionarkisto Bundesarchiv. Tällainen ratkaisu
malli vaikuttaa hyvin todennäköiseltä, sillä sekä
hallituspuolueet CDU/CSU ja FDP että suurin
oppositiopuolue SPD kannattavat sitä.
Uusi laki, johon myös SED:n arkistoa koskeva
järjestely sisältyy, tulee Saksan liittopäivien kä
siteltäväksi jo lähiviikkoina. Jos laki hyväksy
tään, se takaa SED:n jäämistön säilymisen Ber
liinissä yhtenä kokonaisuutena. Toinen esillä
ollut vaihtoehto, aineiston hajottaminen ja si
joittaminen eri puolille Saksaa moniin eri arkis
toihin olisi DDR-tutkimuksen kannalta tuhoisaa.
Oma lukunsa olisivat DDR:n valtion turvallisuusministeriön, "Stasin" arkistot, jotka doku
mentoivat DDR:n brutaalia väkivaltakoneistoa.

Nainen, perhe ja sosiaalivaltio - historiallisia
taitekohtia (erit. sota-aika):
Tutkija Mirja Satka (JY)
Rakennemuutos 1950-1990:
Dos. Pertti Haapala (TaY)

Ohjelmaluonnos on seuraava:
Sosiaaliturvan rakentaminen ja sen poliittinen
historia 1945-1990:
VTT Heikki Niemelä (KELA)

"Hyvinvointivaltion nousu ja tuho (?)"
Kun elämä oli turvatonta - sosiaaliturva ja
toimeentulo ennen sotia:
Yliass. Jouko Jaakkola (TaY)

Suomalaisen elämän muutos 1945-1990:
alustaja avoin

Sosiaalivaltion idut - yhteiskunnan
ohjausajatukset 1900-1939:
Tutkija Ilkka Turunen (HY)

Hyvinvointivaltion tilanne:
YTT Raija Julkunen (JY)
Seminaari on kaikille avoin.
Lisätietoja Jouko Heikkilältä
puh. (931) 156 199.

Yhteiskuntapolitiikan taite 1942-1948:
Dos. Jorma Kalela (TuY)
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Leena Riska
tutkija
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Kädenvääntöä
aktikasalla
Saksojen yhdentymisen vuoksi ovat saksalai
set saaneet lukea lähes päivittäin lehdistöstä
paljastuksia Stasin, DDR:n turvallisuuspoliisin
arkistosta kaivetuista ihmiskohtaloista. Tämän
ihmismieliä kuohuttavan tapahtuman varjoon
on siten jäänyt historiantutkijoita yleisemmin
kiinnostava prosessi, joka yhtä lailla on yhden
tymisen seurausta. Entisen DDR:n alueella oli
valtaosa koko Saksan historiaa käsittelevä ar
kistomateriaali, joka nyt on tarkoitus hallinnol
lisesti, ja osin konkreettisestikin siirtää Saksan
Liittotasavallan arkistolaitoksen alaisuuteen.
Saksan sisävaliokunta on muodostanut jo yli
vuosi sitten komitean, jonka tehtävänä on saa
da aikaan suunnitelma arkistoasetuksen uudis
tamisesta. Komitealle suurimman ongelman
muodostavat DDR:n eri puolueiden ja joukkojärjestöjen arkistot. Uusimman (joulukuulta
1991) esityksen mukaan nämä arkistot muo
dostaisivat oman julkisoikeudellisen säätiönsä,
joka hallinnollisesti kuuluisi Liittotasavallan ar
kistolaitoksen (Bundesarchivin) alaisuuteen.

kaan säätiössä tulisivat olemaan valtion asiakir
jat, muut DDR:n historiaa ja saksalaista sosiaa
li- ja nykypäivän historiaa käsittelevät perus
asiakirjat mukaan lukien työväenliikkeen histo
riaa käsittelevä materiaali. Täten säätiö turvaisi
parhaiten materiaalin säilyvyyden ja käyttökel
poisuuden. Vaatimus elävästä, itseään täyden
tävästä ja systematisoidusta arkistosta täyttyi
si.
Ongelman ratkaisua ei suinkaan helpota se,
että asia suoraan koskettaa jokaista Saksan
puolueista, joilla kullakin oli omat sisarpuol
eensa itäisessä Saksassa. Nyt nämä puolueet
ovat yhdistyneet, ja jokaisella on halukkuutta
säilyttää itse omaa puoluettaan koskeva arkis
tomateriaali.

Puolueeton arkisto tulisi kiistämättä sijaitse
maan Berliinissä. Komitean luonnoksen mu
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Esimerkiksi SPD ei ole ollut tyytyväinen komi
tean ehdotukseen, vaan vaatii suunnitelmasta
luopumista. Syksyllä 1991 Saksan sosialide
mokraattinen puolue ehdottikin kolmen erilli
sen säätiön muodostamista Bundesarchivin
alaisuuteen: yksi työväenliikkeen historiaan
keskittyvä SED:n materiaalin, yksi ammattiyh
distysliikkeen historiaan keskittyvä FDGB:n
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ennen vuotta 1945 muodostuneet asikirjat, jot
ka käsittelevät joko Kolmannen valtakunnan
oikeuslaitosta (Nationalsozialistische Justiz,
NJ) tai turvallisuutta (Staatssicherheit, St). Siir
to vaikuttaakin perustellulta; kyseisen arkisto
materiaalin sijainti SED:n arkistossa kuvaakin
ainoastaan puolueen ja valtion erottamatto
muutta, ja siten arkistojen hallinnollisen järjes
tämisen vaikeutta.

materiaalin, ja yksi muiden puolueryhmien ja
joukkojärjestöjen (esim. FDJ) materiaalin käsit
tävä arkisto. Yksimielisyyttä tuntuu toistaiseksi
olevan vain arkiston (arkistojen) sijainnista. Se
tulisi olemaan Berliini.

■

INSTITUT FtJRGESCHICHTE DER
ARBEITERBEVVEGUNG

Suurimman kiistakapulan muodostaa kuitenkin
juuri SED:n arkisto. SED oli yhtä kuin valtio, ja
valtio yhtä kuin SED, joten eräiden mielestä
tämä arkistokokonaisuus tulisi sijoittaa Koblenzissa sijaitsevaan Liittoarkistoon. SED:n seu
raajan, PDS:n mielestä asia ei kuitenkaan ole
näin yksinkertainen, joten köydenveto aktivuoresta jatkuu yhä.
SED:n arkisto sijaitsee Berliinin Wilhelm Pieck
Strassella lähellä Alexanderplatzia. Jykevänharmaassa kulmatalossa sijaitsee arkiston li
säksi instituutin ylläpitämä kirjasto ja mm. Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung’in
toimitus. DDR:n aikana talo oli tiukan vartioin
nin alaisena, eivätkä arkistoon päässeet kuin
tarkoin valitut ja luotettaviksi havaitut henkilöt.
Nykyisin paikka on kaikkien historiantutkijoi
den kiinnostuksen kohteena, eikä enää tarvita
kuin pientä sinnikkyyttä, niin ennen niin tarkoin
valvotut ja salaiset arkistokokoelmat ovat ulot
tuvissa. Viidennessä kerroksessa sijaitseva tut
kijasali onkin tänä päivänä täynnä tutkijoita ym
päri maailman.
Kansainvälisen työväenliikkeen historian kan
nalta ainutlaatuinen puoluearkisto ja -kirjasto
kiinnostaa monia, sillä talon makasiinit täyttyvät
vain osittain SED:n 60 000 asiakirja-aktista. Tä
män lisäksi sieltä löytyy alkuperäislähteitä Mar
xilta, Engelsiltä ja mm. Lassallelta. Kansainväli
sen kommunistisen liikkeen tutkijoista arkiston
kokoelmat vaikuttavatkin aarreaitoilta.
Arkisto on edelleen (toistaiseksi?) PDS:n hal
lussa, joskin osa materiaalista on jo siirretty
muualle. Siirrettyyn materiaaliin kuuluvat mm.

■

LUPAMENETTELYJÄ
ARKISTOKÄYTÄNTÖ

Arkiston kokoelmista on tutkijoiden käytössä
periaatteessa kaikki yli 30 vuotta vanhempi ma
teriaali - sääntö joka koskee kaikkea Saksan
arkistoaineistoa. (Poikkeuksena tästä ovat ai
noastaan Stasin surullisen kuuluisat henkilöaktit, mutta nekin ovat avoimia vain asianosaiselle
itselleen.) Saapuessaan arkistoon tutkijan tulee
täyttää hakulomake, jolla anotaan (ja saadaan)
arkiston käyttölupa. Lomakkeessa kysytään
mm. tutkimusaihetta ja siihen kannattaa vasta
ta suhteellisen tarkasti, koska tämän perusteel
la sinulle kerrotaan mitä aihetta käsittelevää
materiaalia arkistossa on. Mahdollisuuksien
mukaan tämä kannattaa tehdä jo Suomessa,
mutta välttämätöntä se ei enää ole.
lfGA:n tutkijasalin seinää kiertävät kaapistot,
joiden sisälle kannattaa kurkistaa. Niissä sijait
sevat arkistoluettelot, joita instituutin tutki
musosasto on vuosien varrella kokoelmistaan
tehnyt. Mm. DDR:n (Saksan) ja Neuvostoliiton
(Venäjän) suhteita käsittelevä kolmiosainen erikoisluettelo on tehty jo 1970-1980-lukujen vaih
teessa. Eri henkilöarkistoista (Pieck, Ulbricht,
Lassalle...) on olemassa tarkat luettelot. Suo
men arkistolaitoksesta poiketen kortistot eivät
ole tutkijoiden käsien ulottuvilla; ne kuitenkin
ovat olemassa, ja päivystäjältä pyytämällä saa
mahdollisesti laatikon tai kaksi nähtäväkseen.
Myös DDR:ää ja kommunistista puoluetta kä
sittelevää muistitietoaineistoa IfGArn tutkijat
ovat keränneet runsaasti. Tyyliltään ne ovat
kuitenkin pitkälle "Wilhelm Pieck ja minä" -tyyp-
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pisiä käsikirjoituksia, jotka kuvaavat enemmän
kin keräysajankohtaa kuin muistelun kohdetta.
Lupalomakkeesta selviytymisen jälkeen arkis
ton tutkijatilat ovat kuitenkin käytössä, ja asia
kaspalvelun johtaja, Herr Lange auttaa ystäväl
lisesti aloittelevankin tutkijan (saksaksi) alkuun.

■

mapin paksuisia, tai jopa lukuisien kymmenien
(kuten esim. ulkoministeriön - ennen v. 1945 arkiston luettelot). Findbucherien yksityiskoh
taisen ja selostavan luonteen vuoksi ne eivät
ole olleet aiemmin tutkijoiden ulottuvilla, mutta
nykyisin niiden käyttö on avautunut ulkomaisillekin tutkijoille. Fyysisesti kuitenkin kaikki tälläinen luettelo- ja kortistoaineisto näyttää Saksas
sa olevan ovien ja pyyntöjen takana.
■

BUNDESARCHIV ABTEILUNG
POTSDAM

Toinen tärkeä arkisto Berliinin seudulla sijaitsee
Potsdamissa Berliner Strassen varrella. Tämä
"Bundesarchiv, Abteilung Potsdam" on entisel
tä nimeltään Zentrale Staatsarchiv in Potsdam
(ZStAP), ja se on entisenä kansallisarkistona
DDR:n suurin. Täten arkisto käsittää vuosien
1871-1945 tärkeimmät ministeriöiden ja puolu
eiden arkistot.
Lupamenettely Potsdamissa on samankaltai
nen kuin lfGA:ssakin. Lomakkeen täytettyäsi se
toimitetaan arkiston tutkijoille, jotka tekevät
puolestasi ratkaisun siitä, kiinnostaako sinua
heidän arkistossaan mikään. Jouduin odottele
maan tyhjässä, tupakkahuoneen kaltaisessa ti
lassa noin puoli tuntia, kunnes minulle tultiin
sanomaan, ettei heillä ole mitään mikä kiinnos
taisi minua... Tilanteesta kannattaa kuitenkin
suoriutua sinnikkäästi eteenpäin, sillä arkiston
kokoelmat ovat siksi laajat, ja ainakin Saksan
historian kannalta merkitykselliset, ettei pidä
antaa byrokratian lannistaa.
Taaskaan yksityiskohtaista tietoa arkiston ko
koelmista ei tutkijasalissa automaattisesti ole
saatavilla. Arkiston kokoelmista on julkaistu yk
si opas (Helmut Loetzke: Ubersicht uber die
Bestande des DZA, Potsdam 1957.), mutta se
kin antaa vain yleiskuvan kokoelmista. Yhtä
kaikki se on edelleenkin paras tapa aloittaa
kokoelmiin tutustuminen. Päivystäjältä saa sen
pyynnöstä käyttöönsä.
Varsinainen avain materiaalin käyttöön on ar
kiston julkaisemattomat luettelot (Findbucher).
Tärkeimpien kokolemien ollessa kyseessä nä
mä tarkat luettelot voivat olla kahden, kolmen
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Pontus Blomster
va. museonjohtaja
Työväen keskusmuseoyhdistys r.y.

Arbetets museum
on avattu
iime joulukuun 14. päivä avattiin Norrköpin
gissä Arbetets museum, Ruotsin valtakunnalli
nen työn historian keskusmuseo. Museon joh
taja Erik Hofrän korostaa Arbetets museumin
roolia eri kulttuurien, sukupolvien ja kokemus
ten kohtauspaikkana, jota tarvitaan nykyisen
yleismaailmallisen epävarmuudentunteen kas
vaessa. Hofren asettaa siis Arbetets museumil
le huomattavan yhteiskunnallisen julistajan ja
osallistujan tehtävän. Tätä ajatusta on tarkoitus
toteuttaa järjestämällä Arbetets museumissa
tulevaisuudessa työelämää ja työn historiaa kä
sitteleviä erilaisia kokouksia ja tapahtumia. Li
säksi Hofrän tuntuu asettavan naisen historian
tutkimukselle erityistä painoa.
Museon taustaorganisaationa toimivan Stiftelsen Arbetets Museumin muodostavat LO (Työ
väestön ammatillinen keskusjärjestö), TCO
(Virkamiesten ammatillinen keskusjärjestö),
ABF (Työväen sivistysjärjestö), TBV (Virka
miesten sivistysjärjestö) ja KF (Osuustoimin
nan keskusjärjestö). Ruotsin valtio ja Norrkö
pingin kaupunki ovat luonnollisesti avustaneet
keskeisesti vuonna 1983 perustetun säätiön
toimintaa.
Arbetets museumin toimitiloiksi on restauroitu
Norrköpingin kaupungin keskustassa sijaitse
va entinen puuvillatehdas, "Strykjärnet", joka
on rakennettu vuosina 1916-1917. Rakennus
myytiin vuonna 1983 Norrköpingin kaupungil
le, joka puolestaan osoitti sen Arbetets mu

seumin käyttöön. Rakennus soveltuu hyvin museokäyttöön, ja Arbetets museumilla on siinä
toimitiloja lähes 7000 kerrosneliömetrin verran.
Keskeisimmät restaurointityöt tässä alunperin
arkkitehti Folke Bensowin piirtämässä raken
nuksessa suoritettiin vuosina 1990 ja 1991 ark
kitehti Ove Hidemarkin johdolla.

Museorakennuksen viileä ja kostea pohjaker
ros on jätetty pitkälti koskemattomiksi. Näin
rakennuksen vahvat rakenteet luovat oman eri
koisen tunnelmansa tähän muuten vaikeakäyt
töiseen tilaan. Sisäänkäynti museoon on suo
raan toiseen kerrokseen, sillä pohjakerros on
osittain vesirajan alapuolella. Ensimmäiseksi
museovieras kohtaa informaatio- ja museokauppatiskin, joiden takana kohoaa massiivi
nen Lars Kleen veistos "käsi". Tämän kerroksen
tila on varsinaisesti varattu erilaisten tapahtumi
en järjestämiselle ja vaihtuville näyttelyille. Tä
hän yhteyteen on varattu myös tila, jossa omien
eväitten syönti on mahdollista. Myös kolman
nessa kerroksessa on tiloja tilapäisille näytte
lyille, vaikka se on varsinaisesti tarkoitettu näyt
telyjen rakennustilaksi. Museon arkisto-, kirjas
to- ja tutkijatilat on sijoitettu neljänteen kerrok
seen yhdessä museon toimiston kanssa. Varsi
naiset museon näyttelytilat ovat hieman yllättä
en viidennessä ja seitsemännenessä kerrok
sessa siten, että niiden väliin kuudenteen ker
rokseen on sijoitettu konferenssitila sekä kah
vila-ravintola.
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Museon ensimmäisiksi näyttelyiksi on valmis
tettu viidenteen kerrokseen näyttely "Kuudes
aisti" ja seitsemänteen kerrokseen "Työn maa
ilma". "Kuudes aisti" pyrkii valottamaan aistien
merkitystä ihmiselle toteamalla aistien käytön
ja kehittämisen yhdeksi ihmisoikeuksista. Tä
hän liittyen näyttely kysyy, toteutuuko tämä
oikeus myös työelämässä. Näyttelyn luontees
ta johtuen siinä ei perinteisessä museaalisessa
mielessä alkuperäisillä esineillä juurikaan ole
merkitystä vaan näyttely rakentuu keskeisesti
myös muiden kuin näköhavaintojen varaan.
"Työn maailma" on massiivinen valokuvanäyt
tely, johon on kerätty kaikkiaan noin 500 valo
kuvaa sadalta valokuvaajalta. Kuvat on ryhmi
telty 20-vuoden periodeihin vuodesta 1900 läh
tien. Lisäksi omat ryhmänsä muodostavat ku
vat ennen vuotta 1900 ja kuvat vuoden 1980
jälkeen. Näyttely keskittyy ennen kaikkea työ

elämän ehtojen ja työn kuvauksen muutok
seen, ja sen pohjalta on tarkoitus järjestää ku
luvana vuonna myös seminaarisarja.
Kaiken kaikkiaan on hyvin vaikea sanoa, miten
Arbetets museum sopii perinteisen museokäsityksen piiriin. Se ei ole olemassa tallentaakseen
esineistöä - ja näyttelytoimintaa varten tarvitse
mansa esineistön se siten tarvittaessa lainaa
museon ulkopuolelta. Tältä osin Arbetets mu
seum eroaa esimerkiksi Suomeen perusteilla
olevasta Työväen keskusmuseosta ratkaise
vasti. Arbetets museumin tallennustoiminta
keskittynee ennen kaikkea työtä ja työn histo
riaa koskevan kirjallisen tiedon tallentamiseen.
Toisaalta museon laajapohjaiset pyrkimykset
oman erityisalansa tiedon tuottamiseen on var
masti helpompi hyväksyä missä tahansa mu
seossa yhdeksi modernin museotoimen perus
tehtäväksi.
■
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Marja-Uisa Hentilä
Työväen Arkisto

En ollut
sotatamma
Väinö Voionmaan ja Martta Salmela-Järvisen välinen sotakiihkoilua koskeva kiista
henkilökohtaisten päiväkirjamuistiin
panojen valossa.

V ä i n ö Voionmaan pojalleen Tapio Voion
maalle Sveitsiin vuosina 1941-1946 kirjoittami
en kirjeiden julkaiseminen hämmensi sota-aikana toimineiden sosialidemokraattien mieliä.
Voionmaan kirjeenvaihdossa käsiteltiin kaik
kein salaisimpiakin tietoja avoimesti, koska dip
lomaattiposti takasi koskemattomuuden. Voi
onmaa luonnehti aikalaisiaan vapaasti ja erityi
sen värikkään luonnehdinnan kohteeksi joutui
Martta Sai mela-Järvinen Voionmaan 3.8.1945
päivätyssä kirjeessä.

"Rakas Tapio,
Aion olla perusteellinen ja esittää sinulle Suo
men poliittista asemaa eräissä suhteissa yksi
tyiskohtaisesti. Alan vanhasta sos.dem. puolu
eesta. Muistat, että viime syksynä oli puolueko
kous, jossa valittiin puoluetoimikuntaan kyllä
kin tannerilainen enemmistö, mutta opposi
tiosta vähemmistö. Aleksi Aaltonen jäi pois,
mutta p.sihteeriksi tuli sapelisosialisti upseeri
ja maisteri Varjonen, meille vanhoille puoluemiehille tuntematon herra, aseveljien yms. eh

dokas. Järjestösihteeriksi tuli V. Leskinen, kris
tillinen ja asevelihenkinen mies. Nämä herrat
eivät ole saaneet suurempaa merkitystä ja sel
västi joutuvat pois tulevassa puoluekokouk
sessa, joka todennäköisesti pidetään ensi vuo
den alussa. Puoluetoimikunnassa on asema
sekava. Tannerilaista hapatusta on kyllä jäljellä
(paitsi sihteerejä tuo sotatamma Martta Salmela-Järvinen ja joitakuita muita), mutta puheen
johtaja Hiltunen on jo "höpertelijä" (kuten luon
nollistakin, kun täytyy palvella Tannerin haa
mua ja samalla hallituksessa järjestää so
tasyyllisten syyttämistä) ja Skog samalla tavoin
on uusilla linjoilla, vaikka ei tahtoisi sotasyylli
siksi julistaa juuri ketään, ainakaan ei sosiali
demokraattia..."
(Väinö Voionmaa, Kuriiripostia 1941-1946,
Helsinki 1971 s. 412)
Voionmaa siis nimitti Salmela-Järvistä "sotatammaksi", eikä se jättänyt Marttaa kylmäksi.
Vielä vuosia Voionmaan muistelmien julkaise
misen jälkeen asia vaivasi Salmela-Järvistä ja
hän puolustautui voimakkaasti syytöstä vas
taan päiväkirjojensa sivuilla vielä 81-vuotiaana.

"Väinö Voionmaan postuumi muistelma, kuriiripostikirjeet Tapio Voionmaalle Sveitsiin sodan
aikana ovat tulleet julkisuuteen. Ne ovat herät
täneet aika tavalla hälyä ja ovatkin monella
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sotahulluja, "sotatamma", jolla nimellä V. su
vaitsee minua tituleerata. Jos kysymys todella
olisi ollut huolenpito maan ja kansan kohtalos
ta niin suuttumuksen saattaisi ymmärtää, mutta
kun näkee kuinka herjamielisesti käsitellään
esim. elintarvikekysymystä, joka todella oli
elintärkeää, sillä kansan keskuudessa elävä
ihminen ei voinut olla näkemättä, että nälässä
elettiin. Kun professori valittelee pojalleen vain
sitä, että tämä on sysätty Sveitsiin lähettilääksi
eikä siis parempaan paikkaan, tuntuu tämä ir
vokkaalta, kun ajattelee, että meidän muiden
edustajien pojat olivat rintamilla, kuolema sil
miensä edessä joka päivä...

tavalla ihmeelliset. Ei todella olisi uskonut, että
V., jota todella pidin hienona, hyvänä ihmisenä
olisi ollut niin kaunainen. Syytöksiä on sivu
sivulta, etupäässä tietenkin Tanneria kohtaan,
mutta myös me muut ryhmän jäsenet saamme
kuulla kunniamme. Olemme olleet sotakiihkoilijoita, uskoneet sokeasti Hitlerin voittoon, mitä
suinkaan emme tehneet. Tosin pelkäsimme
sitä ja niin tuntuvat tehneet muutkin, jopa Eng
lannin ja Amerikan politiikot.... Meidän piirissä
ei suinkaan ainakaan eduskuntapiireissä oltu
sinisilmäisiä natsien suunnitelmiin nähden,
mutta ei myöskään luotettu Neuvostoliittoon.
Voionmaa vetoaa siihen, että hän joissakin vai
heissa puhui rauhan tekemisen puolesta, mut
ta on aivan toista toivoa jotakin kuin sanoa,
miten se temppu tehdään. Hänen puheensa ei
jaksanut herättää luottamusta, sillä muistettiin
miten hän alkuun intoili Itä-Karjalan meille saa
misen puolesta ja useimmille meistä juuri tämä
oli punainen vaate. Sinne oli himoittu v. 21-22.
Sinne oli kyyditetty rajan ylitse ihmisiä 30-luvulla. Monikaan meistä ei jaksanut haaveilla runo
laulajista eikä veljeskansasta. Tanner oli vaalipoliitikko sodankin aikana, kun vanha raja yli
tettiin ja alettiin touhuta Karjalan kansan ta
loudellisen ja henkisen kulttuurin kohottamista
Hän (Tanner) sanoi, ettei sinne pidä ryhtyä
upottamaan viljavuoria, sellaiseen "jälleenra
kentamiseen" meillä ei tule olemaan varaa.
Mutta V. touhotti vielä Karjalaa Pariisin rauhan
neuvotteluissakin. Kuinka silloin tavallinen
kansan ihminen olisi saattanut muodostaa
mielipidettä häneen nojautuen.
Olin vihreä kansanedustaja, tulin eduskuntaan
1939 syyskuussa. Saksa oli hyökännyt Puolaan
edellisenä yönä, ei siinä päässyt minkäänlai
seen normaaliin työn alkuun. En tehnyt ainoata
kaan aloitetta. Jos yrittikin niin vanhat edustajat
sanoivat: se on minun entinen aloitteeni ja he
sen tekevät, jos tekivät. Puhunut en eduskun
nassa koko syysistuntokaudella, joulukuun
alussa lähdettiin Kauhajoelle ja vasta keväällä
12.4. puhuin äitiysavustuksen korottamisesta.
Ryhmässä istuin myöskin kuunnellen viisaimpien puheita, mutta harkitsin kyllä tarkkaan mi
tä äänestin...

(Martta
Salmela-Järvisen
3.12.1973, Työväen Arkisto).

päiväkirja
■

Työväen keskusmuseolle
kannatusyhdistys
Työväen keskusmuseolle ollaan perustamassa
kannatusyhdistystä. Se perustetaan virallisesti
ensi syksynä, vaikka toiminta aloitetaankin pikinmiten. Kannatusyhdistyksen tarkoitus on
edesauttaa Työväen keskusmuseoyhdistyksen
tavoitteiden toteutumista ja auttaa sen toimin
taa. Kannatusyhdistyksen yhteyshenkilönä toi
mii Virpi Koiinen Mäkipäänkatu 41 A 26, 33300
Tampere, puh. (931) 551 622.

Työväenperinteen
vuosikokous 11.3.1992
Työväenperinteen vuosikokouksessa valittiin
yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi ope
tusneuvos Olavi Hurri ja jäseniksi Fjalar Björk
qvist, Jukka Eenilä, Jukka Hako, Anna-Maija
Nirhamo sekä Marjaana Valkonen.
Kokouksessa hyväksyttiin sääntömääräiset
asiat ja kuultiin tilannekatsaus Ammattiyhdistysarkiston, Kansan Arkiston ja Työväen Arkis
ton sekä Työväenliikkeen kirjaston yhdistymis
hankkeesta.
Kokoukseen osallistui 23 henkilöä, jotka edus
tivat 14 jäsenjärjestöä.

Saamme vastaamme syytöksen, että olimme
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Risto Reuna
Työväen Muistitietotoimikunta

Työväen muistitiedon keruu 1991
TYÖVÄEN MUISTITIETOTOIMIKUNNAN toi
mintaa kohtaan tunnettiin vuonna 1991 laa
jenevaa mielenkiintoa. Ihmisen todettiin men
neen kertojana olevan asiakirjoja vivahteik
kaampi, ennen kaikkea visionääri, jonka muisti
loihtii esiin yksityiskohdissaan eläviä ympäris
tökuvauksia. Muistitiedon tuottamisesta kysel
tiin sihteeriltä, kokoelmista haluttiin etsittävän
kirjoituksia yhä useammalta elämänalueelta ja
itse muistitiedon luonteeseen kohdistui aiem
paa suurempi mielenkiinto. Lokakuun 14. toimi
kunta ja sen v.t. sihteeri Risto Reuna järjestivät
seminaarimuotoisen yleisötilaisuuden muistitietouden keräämisestä 26:lle KK: n entiselle toi
mihenkilölle.
Kohdekeruista julkaistiin kysely sodanjälkei
sestä työväentalosta, joka jatkoi suosittua
1950- ja 1960-lukuihin kohdistunutta muisteluteemaa "Säännöstelytaloudesta kulutusyhteis
kuntaan". Keruutyössä on korostunut muistele
minen sukua ja jälkeläisiä varten, eli eräänlai
nen muistitiedon sukuarkistointi. Sisällöllisessä
jaossa muistitiedon työväki -käsite on moni
puolistunut. Naismuistelijoiden, virka- ja jul-

kisalojen samoin kuin Karjala -muistelijoiden
osuus on lisääntynyt. Toimikunta vastaanotti
159 muistelijan lähetykset, yhteensä 3800 sivua
ja 17 äänitettä. Taloudellisten olojen yleisen
heikentymisen takia Tallentaja sisällytettiin
omaksi osastokseen perinnealojen Työväen
Tutkimus -lehteen.

■

PALKITUT

Vuoden 1990 keruusadosta toimikunta palkitsi
1000 markan pääpalkinnoilla porilaisen AnnaLiisa Erikssonin ja helsinkiläisen Pertti Tuomi
sen. Eriksson muisteli lapsuutensa Muuntajakadun hullunkurisia perheitä ja Tuominen kir
joitti KK:n johtoportaan arkipäivästä 1961
1985. Lyhennelmät näistä on julkaistu Työväen
Tutkimus 1 ja 2/1991 numeroissa.
Rahapalkinnoilla muistettiin lisäksi seuraavia:
Taimi Hintukaista Lappeenrannasta, Anja Hie
talaa Järvenpäästä, Olli Kakkoa Kotkasta, Onni
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Korkeakoskea Hämeenlinnasta, Eero Lempi
äistä Liedosta, Vuokko Marttala-Hurria Siun
tiosta, Eino Tammilehtoa Espoosta ja Aarne
Tikkasta Karhulasta.
Kirjapalkintoihin ylsivät Veijo Immonen Helsin
gistä, Olli Laitinen Espoosta, Anna-Liisa Karhu
nen Helsingistä, Aarne Karttunen Ruvaslahdelta, Kalevi Markkanen Palokasta, Taito Mörk
Jyväskylästä, Hannes Rajasärkkä Pieksämäel
tä, Pekka Salokannas Juttilasta, Usko Seppälä
Kuusankoskelta ja Tauno G. Virta Turusta.

■

MUISTELEMISHARRASTUS TOIVOO
OSANOTTAJIA

Muistitieto ei kysy ikää... Muistelmien kirjoitta
minen ei ole niin hankalaa kuin ensi istumalta
luulisi. Mitään vaatimustasoa muistelusten kir-

joittamiselle ei ole. Aiheita itse kultakin löytyy
lähes mistä vain. Voit kirjoittaa omasta elämäs
täsi, työ|3aikoista ja niiden olosuhteista, muista
ihmisistä, kotikulmiesi muuttumisesta ja tieten
kin osallistumisestasi yhteisiin rientoihin. Muis
titiedon tallentaminen ei kohdistu vain kaukai
seen menneisyyteen. Perinne elää myös lähi
menneisyydessä ja nykyajassa. Työväen Muis
titietotoimikunnan tehtävä on käydä läpi kirjoi
tukset ja äänitteet, tallentaa ne kokoelmiimme,
ja varsinkin ohjata vuosittain muistelemista.

Risto Reuna
Työväen Muistitietotoimikunta

Muistitiedon keruukilpailut 1992
laselämästä? Miten nuorison leireily liittyi var
haisnuorten Nuorten Kotkien tai pioneerien
auttamiseen ja ohjaajapulan helpottamiseen?
Mitä muistat ulkomaille suuntautuneesta leiri
toiminnasta ja kansainvälisistä suurleireistä
(mm. Wienissä 1953 ja IUSY:n leiri Tampereella
1956). Huomionarvoista 1950-luvussa on sak
sankielisten maiden nuorisotyön korostumi
nen, sekä Itävalta että Saksat olivat työväenliik
keen nuorison mielenkiinnon kohteita, näkö
aloja Eurooppaan. Miksi?

KERUUKILPAILUJEN AIHEINA tänä vuonna
ovat sodanjälkeinen työläisnuoriso ja nuo
riso! iittotoiminta, työväen sodanjälkeinen huvitoiminta ja sosialidemokraattisten naisten so
danjälkeinen toiminta. Seuraavassa esitetyt ky
symykset on tarkoitettu muistin virkistämiseksi,
ja ne ovat ohjeellisia. Toivomme, että kertoisit
mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja laajasti
muistoistasi.

■

KOHDE 1 : TYÖLÄISNUORISON
TOIMINTA SODAN JÄLKEEN

Sivistysihanteita pidettiin korkealla nuorisoliit
tolaisten monissa henkisissä kilpailuissa. Kes
keistä oli oppia esiintymään ja esittämään niin
tunteita kuin asioita ymmärrettävällä tavalla.
Palattiin uudelleen myös joukkolausunnan ko
keiluun, näyteltiin, laulettiin ja väiteltiin. Sosiali
demokraattisen nuorison puhekilpailussa pal
kinnoille ylsivät mm. Keijo Liinamaa (v.1953
kolmas), ja Matti Savola (v.1957 puhujamesta
ri). Millä eri tavoilla henkisissä kilpailuissa miteltiin? Millaisia esikuvia sinulla oli puhujissa/kirjoittajissa/näyttelijöissä/filmitähdissä tms.?

Sotaan osallistunut ja sen jälkeinen jälleenra
kennusajan "leirisukupolvi", varsinkin työläis
nuoriso, valitsi usein yhteiskunnallisen vaikut
tamisen kentäkseen nuorisoliiton. Vireitä nuo
risoliittoja toimi sekä kommunisteilla että so
sialidemokraateilla ja ainakin 1950-luvun
SSN:ssa eli Sosialidemokraattisessa Nuo
risoliitossa kukoistivat monenlaiset yhdessä
olon eri muodot. Miten ja missä elämän tilan
teessa sinä tulit mukaan, ja oliko liittyminen
tietoinen valinta ehkäpä sukutradition pohjal
ta?
Nuoriso toimi omaehtoisesti neuvokkuutensa
varassa ja kokoukset olivat vain pieni osa nuorisoliittolaisuutta. Telttaleirit olivat tuttuja kesäi
siä tapahtumia. Varsinkin suurleirien järjestämi
nen herätti keskustelua siitä, millainen oman
osallistumispanoksen tuli olla ja millaista oikea
osallistuminen oli. Joku paheksui sitä, että tul
tiin "valmiisiin paikkoihin", joissa teltat oli pys
tytetty ja suorituspaikat, ruokailu ym. odottivat
tulijoita. Mitä muistat telttaleireistä ja niiden oh
jelmasta? Otettiinko esikuva leireilyyn ja retkei
lyyn muualta, kenties partioliikkeestä tai soti

Työläisnuorison keskuudessa syntyi erilaisia
esiintyviä ohjelmaryhmiä ja "kansan tähtiä".
Ryhmissä näyteltiin ja musisoitiin. Musisoivia
esiintyjäryhmiä olivat esim. Helsingin ja Porin
kisällit ja kisäliittäret, sekä Tampereen pelimannipojat. Millaisia lauluja muistat lauletun? Miten
laulut syntyivät, miten ne sanoitettiin ja puettiin
äänelliseen asuun? Mitä muistat iskelmämusiikin työntymisestä ryhmien ohjelmistoon?
Mambo Italianohan vääntyi herkästi antikekkoslaisten suussa v. 1955-1956 rallatukseksi
"Hei mambo, tehdäänkö Kekkosesta luuran
ko?". Mitä muistat poliittisesta lauluperintees
tä?
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Uusia nuoriso-osastoja perustettiin ja vanhoja
elvytettiin, erikoisesti Helsingin ympäristössä ja
liikekeskuksissa. Millaisissa tiloissa nuorisoosastot kokoontuivat? Kokoonnuttiinko jäsen
ten kotona? Nuoriso-osastoista ainakin Kot
kassa toteutettiin jo 1954 harrastusten alajako
kamera- ja rytmikerhoihin. Rytmikerhossa jazz
nousi suosituimmaksi musiikin lajiksi. Yleisen
nuorisokulttuurin synty veti sos.-dem. nuorisoa
lähemmäksi elokuva- ja musiikki-ihanteita, irti
"vanhan polven" nuorisoliittolaisten perintei
sestä kulttuurikäyttäytymisestä. Kommunisti
sessa nuorisoliikkeessä ristiriita vanhan ja "län
tisen hapatuksen" välillä jopa kärjistyi. Mitä
muistat suhteestasi tanssiin? Miten poliittisessa
liikkeessä oleva nuoriso suhtautui tanssimi
seen? Mitä tanssimuotoja itse harrastit?

Mitä teit presidentinvaalitaistelun aikana 1955
56? Mitä teit ja missä olit maaliskuun 1956
yleislakon aikana? Mitä muistat syksyn 1956
Unkarin kapinan ajoilta?

Nuoriso-osastoissa monet maalta tulleet löysi
vät itselleen elämänkumppanin. Kuvaile toveri
piiriä, erilaisiakin nuoria, joita nuorisotoimin
nassa kohtasit. Oliko toverihenki aina "puhdas
ta", moraalisesti moitteetonta? Tunnetustihan
esim. alkoholinkäyttö oli tabu. Miten toverikuria
pidettiin yllä? Millaisia olivat sukupuolten väliset
suhteet, olivatko tytöt tehtävien jaossa oma
leirinsä ja pojat oma pilttuunsa? Erottuivatko
kaupunkilaisnuoret arvostuksissa edeltäkävelijöinä so. parempina maaseutunuoriin nähden,
vrt. vanha ryhmäkäsitys "me stadilaiset". Haaveilitko asunnosta tai "omasta kodista" (millai
sesta?), perheestä tai moottoriajoneuvosta?
Millainen oli nuorisoliiton nais- ja miesihanne?

Millaisia muistikuvia sinulla on vuoden 1956
kokouksesta? Entä vuoden 1959 Lahden liitto
kokouksesta? Molemmat sisälsivät dramatiik
kaa, millaista kohdaltasi? Milloin ja mistä läh
teestä muistat ensi kertaa kuulleesi SDP:n puolueriidastatai huomanneesi olevasi siinä muka
na? Miten valitsit puolesi? Oliko valintasi tietoi
nen vai sattumanvarainen, seurasitko kaverei
tasi?

Nuorisoliittolaiset näyttävät käsittäneen poliitti
sen toiminnan ennen muuta puolueiden tuke
miseksi, toimimiseksi puolueen järjestämien ti
laisuuksien onnistumisen eteen. Itsenäinen
nuorisopolitikointituli kuvaan vasta 1960-luvulla, vai onko tämä väärä olettamus. Sotiiko se
omia kokemuksiasi vastaan? 1950-luvun asia
kysymyksiä olivat koulutuksen järjestäminen,
ammatinvalinnan tärkeyden korostaminen ja
rauhankysymys atomipommin uhan varjossa.
Yleisesti pohdiskeltiin, mitä tehtäisiin, kun lauantaityö vähenisi tai kokonaan väistyisi tulevai
suudessa. SDP:n nuoret ja kommunistien Rauhanpuolustajanuoret olivat eri linjoilla rauhan
työn poliittisesta luonteesta. Esiintyikö pasifis
mia? Mitä muita asiakysymyksiä muistat?
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Kerro, millaisia muistoja sinulla on nuorisoliiton
edustamisesta eri kokouksissa, kunnallisissa
tai ammatillisissa, mahdollisesti liittokokouksis
sa. SSN piti edustajakokouksia toukokuussa
1953,1956 ja 1959, jolloin Sosialidemokraatti
nen Nuorisoliitto hajosi kahtia. Yleislakon jäl
keen toukokuussa 1956 SSN piti Helsingissä
liittokokouksen työväentalossa. Sen esivaihei
siin liittyi jo puolueriidan kypsymisen kylkiäise
nä junttaus ja varhainen ryhmäjakautuminen,
eikä liittokokous voinutkaan päättää johdon
henkilövalinnoista ilman äänestyksiä.

Nuorisoliiton lehteä Vihuria luettiin ja sen levit
tämiseksi käytiin levikkikilpailua. Mitä muistat
1950-luvun lukemistostasi? Millaista kirjoittami
nen mahdollisesti omaan osastolehteesi tai Vi
huriin oli? Mitä muistat Vihurin toimittamisesta
tai sen päätoimittajista, mm. Olavi Hurrista ja
Kalevi Sorsasta? Kerro, millaisia henkilöitä seuraavat nuorisoliittolaiset olivat, kun tapasit heitä
tai seurasit heidän toimintaansa: Viljo Kuukkanen, Antti Hietanen, Urpu Vihavainen, Heimo
Taskinen, Terttu Pylkkänen, Pentti Kymensalo
tai joku muu.

■

KOHDE 2 : TYÖVÄEN HUVITOIMINTA

Toisin kuin ylemmät väestöryhmät, jotka kesäi
sin viettivät vapaa-aikaansa juhlien huviloillaan,
sodan jälkeisen ajan työläiset huvittelivat suu
rina ihmisryhrhinä. (Virikkeitä huvitoiminnan

muisteluun saat katsomalla nuorisotoiminnan
keruukilpailun kysymyksiä.)

Kertomaperinteestä, kaskuista, visailuista, tietomittelyistä ym. on riittänyt hupia työväen tilai
suuksissa. Kerro millaista ja minkälaisissa olo
suhteissa. Miten muistat poliittisen laulukulttuurin, esim. pilkkalaulujen muuttuneen?

YLEISÖHUVIT
Huvituksista päästiin osallisiksi joko yleisissä
huvitilaisuuksissa, tai jos työväestöä katsotaan
suppeasti, työväentaloilla, joiden käyttö kattoi
lähes kaikkia ihmisen yhdessäolon tarpeita. Mi
tä kaikkia huvi- ja viihdetoiminnan muotoja
muistat työväentalossa kokeneesi? Elokuvia,
näytelmiä, laulua, soittoa, tansseja, naami
aishuveja, äitienpäivätilaisuuksia, vappujuhlallisuuksia? Kerro huvitilaisuuksien luonteesta,
puitteista, huvittavista piirteistä, naurettavuuk
sista ja kömmähdyksistä, kuinka niitä sattui ja
miten tilanne taas saatiin hallintaan.
Minkälaisia toimia huvien järjestäminen vaati?
Kerro esim. järjestyksenpidosta, tarjoilusta,
pääsylipuista, huvilupien hankkimisesta ja han
kaluuksista, joita esiintyi.
Eräs yleisöhuvien vetonauloista oli sirkus ja ns.
ihmenäytännöt. Työväen ohjelmatoimintakin
tuki mm. Sirkus Sariolaa. Mitä muistoja sinulla
on sirkuksista ja ihmenäytöksistä arjen vasta
painona? Pidettiinkö näitä työväen oman huvitoiminnan kannalta vähempiarvoisena viihtee
nä?
JÄRJESTÖHUVITTELU
Ammattiyhdistysten, -liittojen, urheilujärjestö
jen ym. perinteisiin kuuluvat retkeily-ja liittopäivät, joiden ohjelmistossa huvit näyttelevät ko
koavaa roolia. Minkälaista huumoria ja esityk
siä niissä viljeltiin, miten hauskaa pidettiin kes
kenään? Kerro esiintyjistä, kolttosista, visailuis
ta, tietokilpailuista, esiintymisehdoista ja olo
suhteista, joita ohjelmaan sisältyi.

PELIT
Pelasitko korttia porukassa työpaikalla tai ulko
na kallioilla. Kerro eri peleistä, myös muista
kuin kortin lyönnistä. Pelasitteko rahasta, muut
tuiko peli koskaan katkeraksi todellisuudeksi?
Löitkö vetoa, mistä ja milloin? Oliko vedonlyön
ti arvuuttelun, oikeassa olemisen vai mahtailun
välikappale? Pitikö joku vedonlyöntikassaa?
Kerro pelihuveista viihteen ja vallan rajamailla.

■

KOHDE 3 : SOSIALIDEMOKRAATTISET
NAISET MUISTELEMAAN

Suomen Työläisnaisliiton perustamisesta tulee
v. 2000 kuluneeksi sata vuotta. Sen kunniaksi
kirjoitetaan historia naisten toiminnasta työvä
enliikkeessä. Kutsumme sosialidemokraattisia
naisia kirjoittamaan kokemuksistaan ja tunte
muksistaan naisliikkeestä ja sen ulkopuolelta.
Parhaat kirjoitukset naisliitto tulee palkitse
maan.
Sosialidemokraattinen naisliike koostuu moni
en naisten elämäntarinoista. Naisten toimin
taympäristöt ovat olleet mitä erilaisimpia. He
ovat olleet tehtaalaisia, kotirouvia, sairaanhoi
tajia, myyjiä, konttoristeja jne. Myös jokaisella
naisosastolla on omat tapansa ja perinteensä,
joita vaalitaan. Parhaiten mieleen jäävät tieten
kin vuoden suuret tapahtumat tai ne tavoitteet,
joiden eteen on uurastettu vuosia. On järjestet
ty lomia äideille, päiväkotipaikkoja lapsille tai
apua yksinäisille äideille.

TYÖVÄEN PILAILUPERINNE
Muistele työväen pilalehtiä, esim. Kurikkaa, Sii
liä tai jotain omatekoista. Millaista näkemäsi
komiikka, hupailut, hulluttelu, sketsit ja yhtei
nen ilonpito tyyliin "hauskaa porvarien kustan
nuksella" oli? Miten pitkälle uskallettiin mennä?

Mutta millaista on ollut toiminta yhdessä mies
ten kanssa? Ovatko naiset pitäneet yhtä ja saa
neet äänensä kuuluville muuallakin kuin heille
tavallisesti varatuilla alueilla sosiaali- ja ter
veydenhoidon piirissä. Ovatko he keskittäneet
äänensä naisehdokkaille? Monta kertaa vapaa
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Sos.dem. Naisliiton liittojuhlilta Tampereelta vuodelta 1953.
Kuva: Työväen Arkisto

ehtoistyöllä on näytetty suunta naisten yleisten
vaikutusmahdollisuuksien
parantamiseksi.
Suuressa joukossa syntyy välillä erimielisyyk
siä. Sosialidemokraattisen puolueen hajaan
nus ulottui naisliikkeeseenkin ja johti siihen,
että Sosialidemokraattisen Naisliiton rinnalle
perustettiin v. 1959 Sosialidemokraattisten
Naisten Keskusliitto. Tuolloin tapahtui paljon,
kokouksia valmisteltiin pienissä porukoissa ja
tutkailtiin sitä, mitä kukakin oli ja kenen rinnalla
seisoi.
Miten lähdit mukaan työväenliikkeen toimin
taan? Oliko sinulla tätä ennen kosketuksia työ
väenliikkeeseen tai muihin poliittisiin tai aatteel
lisiin liikkeisiin sukulaisten tai tuttavien välityk
sellä.
Mihin naisliiton osastoon liityit? Innostivatko
tuttavasi sinua mukaan toimintaan? Missä oma
osastosi toimi ja kokoontui? Miten keräsitte
varat toimintaa varten? Minkälaista toimintaa
osastolla oli? Opiskelua, kursseja (poliittisia,
kokoustekniikan ym.), kotitalousvalistusta ja

muita "naisten taitoja" parantavia tilaisuuksia,
kotien messuja? Järjestettiinkö perhesuunnitteluneuvontaa, keskusteltiinko tai annettiinko
neuvoja ehkäisykysymyksissä? Miten aborttiin
suhtauduttiin?
Sosialidemokraattisella naisliikkeellä on ollut
joitakin erityistoiminnan kohteita, joihin osallis
tuminen ja mielenkiinto on vaihdellut paikka
kunnittain. Näitä ovat mm. sosiaalinen avustus
toiminta oman toiminnan ja Amerikan pakettien
avulla, kummilapsitoiminta, Ensi Koti -toiminta,
äitien lomatoiminta, vanhusten huolto ja van
hainkotien rakentaminen, lasten päivähoito ja
lasten ja nuorten toiminnan ohjaus (raittiusosastot, Päivän Nuoret, Nuoret Kotkat, SNK
ja kansainvälinen toiminta).
Kerro, minkälaista konkreettista toimintaa oli ja
miten osastosi otti osaa eri kohderyhmien aut
tamiseen? Miten näihin toimintoihin saatiin va
roja? Järjestettiinkö myyjäisiä tai kerättiinkö
avustuksia esim. pankeilta tai kunnalta?
Oletko osallistunut naisliikkeen piiritoimintaan?

Oletko ollut edustajana liittokokouksessa? Mil
laista siellä oli? Kerro tehtävistäsi osaston
edustajana. Mikä oli naisten toiminnan suhde
miesten järjestötoimintaan, yhteistyötä ja rau
hanomaista rinnakkaiseloa? Kahvittamista?
Rahoittivatko naiset miesten poliittista toimin
taa tai päinvastoin?
Mitä teit maaliskuun 1956 yleislakon aikana?
Olitko huoltotehtävissä? Miten puolueen suuntariidat vaikuttivat osaston piirissä, oliko junt
tausta tai muuta salaista valmistelua, kuppikun
tia, joita seurasit tai joihin osallistuit? Miten
naisliikkeen hajaannus vaikutti osaston toimin
taan, myrkyttikö se naisten välisiä suhteita ero
amisiin asti, hajosiko osasto? Vaikuttiko nais
liikkeen yhdistyminen osaston toimintaan ja
millä tavoin? Oliko paikkakunnallasi kaksi osas
toa? Mitä muistat naisliikkeen yhdistämisestä ja
sen vaikutuksista osastotoimintaan 1970-luvulla?
Oletko ollut kunnallisissa tai valtiollisissa luotta
mustehtävissä, millaisissa? Miten sinut valittiin
ja lähditkö mielelläsi mukaan? Onko jotain sel
laisia hankkeita tai aloitteita, joita erityisesti olet
ajanut eteenpäin? Oliko paikkakunnallasi joi
tain naisten yhteisesti ajamia esim. lastenhoi
toon, neuvolatoimintaan tai perheneuvonnan
uudistuksiin liittyviä asioita, joissa tehtiin yhteis
työtä yli puoluerajojenkin?
Mitä poliittinen valta ja vastuu on sinulle mer
kinnyt? Onko naistoiminnassa mukanaolo teh
nyt sinut vastuuherkäksi? Onko sinulle jäänyt
mieleen esimerkkitapausta siitä, että naiset oli
sivat olleet joissain asioissa riitaisempia kuin
miehet? Jos niin millaisessa tilanteessa? Millai
set päätökset ovat olleet vaikeita: eettiset, mo
raaliset vai sosiaaliset? Miten miehet ja naiset
ovat suhtautuneet naiseen, jolla on valtaa?

koiselle paperille ja vain toiselle puolelle. Jätä
paperin vasempaan reunaan noin 3 cm tyhjää
tilaa marginaaliksi. Jos kirjoituspaperin hankki
minen on pulma, Muistitietotoimikunnasta saa
standardipaperia soittamalla tai kirjoittamalla.
Laita muistelmien alkuun nimesi, syntymäaikasi ja -paikkasi sekä postiosoitteesi. Kirjoita ly
hyesti myös tiedot vanhemmistasi, heidän am
mateistaan, sisaruksistasi, koulutuksestasi,
työurastasi ja perheestäsi. Mikäli olet haastatel
lut jotakuta toista, kirjoita paperille myös haas
tateltavan henkilötiedot. Nimeä ei tarvitse tois
taa joka arkin ylälaidassa.
Kirjoituksen etenemistapa voi olla aivan sinua
itseäsi, pääasia on, että ajatukset ovat selkeästi
esitettyjä. Kannattaa vältellä itsestään selvyyk
siä ja yrittää muistella yksityiskohtaisesti kuule
maansa, näkemäänsä ja jopa haistamaansa.
Kirjoittamisessa on se hyvä puoli, että voi kir
joittaa rivin silloin, toisen tällöin. Hyväksi apu
neuvoksi muistamisessa ovat osoittautuneet
vanhat valokuvat, kalenterit, radio-ohjelmat ja
lehdet, jotka palauttavat herkästi aikalaistunnelmia uuteen eloon.
Vastaukset tulee lähettää seuraavaan osoittee
seen: Työväen Muistitietotoimikunta, Paasi
vuorenkatu 5 B 00530 Helsinki. Jos haluat lisä
tietoja voit soittaa numeroon (90) 736 322.
Keruuseen osallistuvien edellytetään luovutta
van kirjoituksensa kokoelmiimme tulevaa tutki
muskäyttöä varten. Parhaat kirjoitukset palki
taan keväisin.
Huom! Naisliikettä koskevien muistelmien tu
lee olla perillä 31.12.1992 mennessä. Muissa
keruukilpailuissa määräaikaa ei ole, mutta toi
vomus on, että vuoden sisällä jotain kuulemme.
Terveisin sihteeri Risto Reuna.

Vastausohjeet:
Suositelemme tapahtumapaikkojen, -aikojen
ja nimien esittämistä muuttumattomina. Jos ai
neisto on arkaluonteista, voit pyytää, ettei kir
joituksessa mainittuja nimiä esitetä julkisuu
dessa. Kirjoita muistelmasi tavalliselle A4-ko-
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MUISTITIEDON KÄYTTÄJÄPUHEENVUORO:
Jyrki Paaskoski
tutkija

Muistitieto Nstoriatutkimuksessa
HISTORIAN TUTKIMUSKOHTEIDEN lähesty
essä nykyaikaa perinteisen asiakirjalähteisiin
nojautuvan tutkimustavan pulmat korostuvat.
Menneisyyden kuvaa voidaan monipuolistaa
käyttämällä muistitietoa niin pitkälle kuin se on
mahdollista. Muistitietoa käyttämällä on mah
dollista palauttaa aikalaiskokemus ja löytää
päätöksenteon taustalla olevat valta- ja vaiku
tussuhteet.

■

porvoolaisten suhtautumista ammattiyhdistys
liikkeen hajautumiseen.
■

Yleisemminkin on syytä pohtia, missä määrin
aikalaishistoria (Zeitgeschichte) on arkistohistoriaa. Erityisesti sähköisen viestinnän kehitys
on merkinnyt kirjallisen materiaalin merkityk
sen vähentymistä tiedonvälityksessä, mutta
puhtaiden instrumentaalisten syiden rinnalla
on otettava huomioon se, ettei kaikissa inhimil
lisen elämän tilanteissa ole voitu tai yksinkertai
sesti haluttu tehdä muistiinpanoja tai pöytäkir
joja. Niin kauan kuin tutkijoiden on mahdollista
tavoittaa tapahtumiin osallistuneita tai niitä lä
heltä seuranneita henkilöitä, haastatteluja tulisi
käyttää asiantuntevasti hyväksi. Muistitiedon
kautta menneisyyden kuva monipuolistuu, ja
samalla tutkijalla on mahdollista ymmärtää tut
kimiensa henkilöiden asennoitumista eri vai
heissa.

ASIAKIRJAMATERIAALIN KUVA
MENNEISYYDESTÄ

Porvoon Kirjatyöntekijöiden Yhdistyksen 1960luvun historiassa vaikutti kummalliselta, että
ammattiyhdistysliikkeen hajaantuminen ja kirjaiiiton jäsenyys SAK:n rinnalle perustetussa
Suomen Ammattijärjestössä (SAJ) olivat por
voolaisille lähes tuntemattomia asioita. Kuiten
kin ammattiyhdistysliikkeen kriisi oli tärkeä kes
kustelujen aihe sekä lehdistössä että erilaisissa
yhdistyksissä ja järjestöissä. Haastatellessani
kirjatyöntekijöitä havaitsin, että keskusjärjestökysymyksen tiimoilta oli vaihdettu runsaastikin
mielipiteitä. Keskustelua ei kuitenkaan viety
pöytäkirjoihin asti, koska kukaan ei ollut kysy
nyt yhdistyksen virallista mielipidettä. Niinpä
pöytäkirjat olisivat suoranaisesti vääristäneet

MUISTITIEDON ASEMA

Esimerkkinä voidaan tarkastella 1950-luvun jäl
kipuoliskolla alkanutta ammattiyhdistysliikkeen
hajaannusta. Kehitysprosessia on mahdollista
seurata asiakirjalähteiden avulla melko hyvin
niin kauan, kuin sosialidemokraattien keskinäi
nen kiistely pysyi puhtaasti poliittisena ja kes
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kustelu siten julkisena. Tilanne muuttui ratkai
sevasti 1960-luvun alkupuolella, jolloin henkilökysymykset nousivat poliittisten kiistojen ylä
puolelle. Käytännössä tällainen tilanne merkit
see sitä, että asiakirjojen avulla tapahtumia ei
voida enää ymmärtää. Mikäli tässä tilanteessa
on mahdollista käyttää muistitietoa, tutkijan on
mahdollista selvittää, rakentaa uudelleen, eri
laisia ammattiyhdistysliikkeen sisäisiä valta- ja
vaikutusyhteyksiä.Muistitietoon ei pidä suhtau
tua pelkästään asiakirjalähteitä täydentävänä
metodina. Tämä johtaa muistitiedon alisteiseen
asemaan: pahimmillaan muistitiedosta vain et
sitään hauskoja sutkauksia, joita sitten sirotel
laan sinne tänne sopiviin ja epäsopiviin paikkoi
hin keventämään pöytäkirjamateriaaliin poh
jautuvaa tekstiä.
■

MUISTITIEDON METODOLOGISET
ONGELMAT

vaittavissa, että lakon tuloksena saavutettu viisipäiväinen ja 40-tuntinen työviikko ansiotasoa
alentamatta ensimmäisenä ammattiryhmänä
Suomessa sai alkuperäisen tapahtumasarjan
kannalta liian suuren korostuksen. Sen sijaan
lakon aikana Porvoossa tärkeäksi koetun an
siotason nostamisen ja uudistetun viikkojärjestelmän monet haastateltavista olivat unohta
neet. Tosiasiassahan 40-tuntinen työviikko oli
ratkaistu jo keskusjärjestöjen välisessä sopi
muksessa v. 1965 - ja SAK:n esityöllä - ja se oli
joka tapauksessa lankeamassa vuoteen 1970
mennessä kaikille palkansaajille. Porvoossa ei
siten liittotoimikunnan kannasta poiketen lakon
puhkeamishetkellä ja sen aikana pidetty lakon
tärkeimpänä syynä pyrkimystä 40-tuntiseen
työviikkoon.

■

Tutkittaessa yksittäisen ihmisen vaikuttimia ja
niitä keinoja, joilla hän päämääräänsä pyrkii,
myös muistitieto joutuu koetukselle. Ihmisen
persoonallisuus ja siihen vaikuttaneet elämän
vaiheet muovaavat myös hänen näkemyksiään
menneisyydestä. Haastatteluiden alussa tutkija
pyytää haastateltavaa lyhyesti kuvailemaan
esimerkiksi perhesuhteitaan, elämänvaiheitaan
ja ammattiuraansa voidakseen tarkastella
muistitietoa laajempaa taustaa vasten: Viimeis
tään tässä vaiheessa tutkija myös havaitsee,
millaisia yksinkertaistuksia hän on pakotettu
tekemään tutkimansa päätösprosessin selvittä
miseksi.
Muistitietoon on sovellettava samoja lähdekri
tiikin muotoja kuin asiakirja-aineistoihin. Suu
rimman ongelman aiheuttaa muistitiedon etäi
syys itse tapahtumasta. Haastattelussa koros
tuu jälkikäteinen näkökulma, jossa mennei
syyttä tarkastellaan lopputuloksesta käsin.
Haastateltava usein korostaakin lopputuloksen
kannalta merkittäviä seikkoja alkuperäisten ta
pahtumien kustannuksella, unohtaa lopputu
loksen kannalta ristiriitaiset kehityskulut.

AVAIN LÄHIMENNEISYYTEEN

Aikalaishistoriaa tutkittaessa muistitiedolla on
tärkeä asema rekonstruoitaessa uudelleen
menneitä tapahtumia. Sen käyttäminen on en
nen kaikkea metodinen valinta, jonka avulla on
mahdollista luoda uudenlaista kuvaa lähimen
neisyydestä. Tässä mielessä muistitiedon ase
ma on tasavertainen - ei alisteinen eikä pelkäs
tään täydentävä - asiakirjalähteisiin verrattuna.
Muistitietoon liittyvät metodologiset ja lähdekriittiset ongelmat ovat samoja kuin asiakirja-ai
neiston käytössä, vaikka niiden antama histo
riallinen tieto on luonteeltaan hyvin erilaista.
Asiakirja-aineistot luovat faktisen perustan ta
pahtumien lopputulokseksi, mutta ne eivät ker
ro mitään esimerkiksi yhdistyksen tai järjestön
sisällä olevista todellisista valta-ja vaikutussuh
teista. Lisäksi muistitiedolla pyritään tavoitta
maan päätökseen vaikuttanut yleinen ja yhdis
tyksen sisäinen ilmapiiri sekä palauttamaan
edellä mainituin varauksin aikalaiskokemus.

Kirjoittaja työstää parhaillaan Porvoon Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen 100-vuotishistoriaa.

Haastatellessani porvoolaisia kirjatyöntekijöitä
vuoden 1967 lakkotapahtumista oli selvästi ha
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Vanhat käsitteet
uusissa yhteyksissä

telulle. Kulttuurintutkimuksessa on kuitenkin jo
pitkään tarkasteltu myös moderneja teollistu
neita yhteiskuntia näiden antropologisten kä
sitteiden avulla.
Johdantoluvussa toimittajat antavat yleistä tie
toa myyttien ja symbolien tutkimuksesta. Näin
laajasta aiheesta on vaikea saada otetta lyhyen
katsauksen perusteella, mutta kirjallisuusviitteineen alkuluku antaa suuntaviivoja tarkempaan
tutustumiseen.
Muissa artikkeleissa joko etsitään laajoja tulkin
takehyksiä tai analysoidaan erityisiä historialli
sia tapahtumia. Kaj Ilmosen artikkeli on teok
sen painavimpia: hän luo teoreettista mallia
kollektiivisten liikkeiden rituaalisen luonteen
analyysille. Tämän mallin yksityiskohdat eivät
tietenkään ole itsestään selviä, mutta sen avulla
voidaan tarkastella ja vertailla erilaisia poliittisia
ilmiöitä.

Myytit ja sym bolit: kirjoituksia suomalaisista
kulttuuritulkinnoista/ Ulla-Maija Peltonen, Kirsti
Stenvall toim. - Tampere : Työväen historian ja
perinteen tutkimuksen seura, 1991. - (Väki voi
makas, ISSN 0782-2332 ; 5)
ISBN 952-90-3265-X
"Myytit ja symbol it" on koottu Työväen historian
ja perinteen tutkimuksen seuran vuoden 1990
kesäseminaarin esitelmien pohjalta. Toimittajat
ovat muotoilleet teoksen otsikon yleisluontoi
seksi, mutta useimmissa artikkeleissa pohdi
taan erityisesti työväenliikkeen ja -kulttuurin il
miöitä antropologisten peruskäsitteiden, myy
tin ja symbolin avulla.
Näillä molemmilla käsitteillä - samoin kuin ritu
aalilla - on rasitteenaan monitasoisia arkimerki
tyksiä, joiden takia työväenliikkeiden tutkijat ja
edustajat ovat vierastaneet niiden soveltamis
ta. Usein arkikielessä ja erityisesti poliittisessa
kielenkäytössä kuulee puhuttavan vähättele
vään sävyyn erilaisista ilmiöistä "pelkkinä myyt
teinä", joilla on "vain symbolinen merkitys".
Myytti ja symboli on nähty "primitiivisinä" ja
siten vastakohtina modernille kulttuurille ja ajat

Pirjo Kaihovaaran artikkelissa käsitelty punais
ten lippujen symboliikka on konkreettista ja
sellaisena suhteellisen helposti käsiteltävää.
Tulkintojen tekeminen vaikeutuu, kun siirrytään
puheen ja toiminnan tasolle. Suomalaisen työ
väenliikkeen vaiheiden tulkitsijoista Tauno Saa
rela on varsin varovainen, Matti Hyvärinen roh
keampi. Molemmat käsittelevät akateemisen
nuorison vasemmistolaista liikehdintää, Saare
la 1930-luvun ASS:aa ja Hyvärinen 1970-luvun
taistolaisliikettä.
Merja Kinnusen ja Seppo
Knuuttilan artikkelit irtoavat etäämmälle keskei
sestä aihepiiristä, mutta puuttuvat molemmat
tärkeisiin kysymyksiin: Kinnunen käsittelee
miesten ja naisten ammattiluokittelujen symbo
lisia merkityksiä, Knuuttila taas taiteen, perin
teen ja "roskakulttuurin" määrittelyjä.
Kokonaisuutena tämä pieni kirja on monipuoli
nen ja ajatuksia herättävä. Nykyinen työväen
liikkeen kriisi voi merkitä myös virikettä tutki
mukselliseen uudelleenarviointiin samoin kuin
mielenkiintoiseen tieteidenväliseen yhteistyö
hön.
Kirsti Salmi-Niklander
tutkija
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K IM
Aseilla vai sanoilla?
näihin kysymyksiin. Voisi tietenkin arvella, että
taistelujen jääminen vähäisiksi varsinaisessa
kansalaissodassa säilytti osallistujien intoa.
Paikoin työväenliikkeen jäsenten teloitukset ja
vangitsemiset koettiin ilmeisesti kohtuuttomiksi
taisteluiden olemattomuuteen nähden. Kenties
oma osansa oli myös sillä, että pohjoisen har
vaan asutuilla alueilla oli enemmän mahdolli
suuksia aseiden -tai heinäseipäitähän ne usein
olivat - käytön harjoitteluun.

Kommunistien salainen toiminta
Tornionlaaksossa 1918-1939

Aseelliseen toimintaan osallistuvien motiivien
selvittely ei luultavasti ole kuitenkaan mahdol
lista, ellei tarkastella työväenliikkeen julkista toi
mintaa. Mikä merkitys pohjoisen aseellisen toi
minnan harjoittelussa on sillä, että julkinen toi
minta pääsi virkamiesten nihkeän suhtautumi
sen takia käyntiin vasta keväällä 1919? Näyttikö
aseellinen toiminta muiden toimintaoikeuksien
puuttuessa ainoalta mahdollisuudelta? Eteläs
sähän kansalaissodasta toipuminen ja julkisen
toiminnan alku sattuivat ilmeisesti paremmin
yhteen - ei syntynyt samanlaista tilaa aseharjoitteluun. Etelässä haluttomuutta epäilemättä
lisäsivät työväenliikkeen paljon suuremmat
menetykset.

Kommunistien salainen toiminta Tornion
laaksossa 1918-1939 / Matti Lackman. - Oulu
: Pohjoinen, 1991. - (Scripta historica. Acta
Societatis Historicae Ouluensis, ISSN 0358710X ; XVI) ISBN 951-749-146-8

Aivan näin suoraviivainen ei julkisen ja salaisen
- tai salaisen aseellisen - toiminnan suhde kui
tenkaan liene, sillä pohjoisessa aseryhmien pe
rustaminen jatkui vielä vuonna 1920, vaikka
julkisen toiminnan puitteet olivatkin jo vakiintu
neet. Voisi tietenkin aprikoida, olivatko
aseidenkalistelijat kokonaan eri henkilöitä kuin
julkiseen toimintaan osallistujat. Eivätkö kaikki
suomalaiset "kommunistit" pyrkineetkään
aseelliseen vallankumoukseen?

Matti Lackman on tunnettu siitä, että hän nos
taa päivänvaloon Pohjois-Suomen kommunis
tien toimintaa. Tällä kertaa tutkimusvuorossa
on salainen puuhastelu Tornionlaaksossa vuo
sina 1918-1939. Rajoittumalla vain salaiseen
Lackman kuitenkin jättää pohtimatta tärkeitä
kysymyksiä. Yritän tässä hieman mietiskellä joi
takin niistä.
Uusi tutkimus vahvistaa Lackmanin aiempien
töiden kuvaa, että valmistautuminen uuteen
aseelliseen yhteenottoon porvariston kanssa
sai tulta Pohjois- ja Itä-Suomessa. Etelä-Suo
mestahan ei aseharjoituksista ole samalla ta
valla mainittu. Mikä sai pohjoisen miehet usko
maan aseellisen vallankumouksen voimaan?
Vai uskoivatko he?
Lackmanin tutkimus ei suoranaisesti vastaa

Suomalainen Kommunistinen Puolue sanoutui
perustavassa kokouksessaan jyrkin sanoin irti
vanhan työväenliikkeen menettelytavoista ja
määritti päätehtävikseen agitaation ja aseelli
sen koulutuksen. Silti voi kysyä, missä määrin
suomalaiset kommunistit julistuksistaan huoli
matta kantoivat vanhaa perintöä. Aseellinen
koulutus ja Ruotsissa laaditut sotasuunnitelmat
sekä puheet neuvostoista viittaisivat siihen, että
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he olivat ainakin jollain tavalla irronneet vanhan
työväenliikkeen "vallankumouksellisesta pas
siivisuudesta".
Toisaalta kommunistien Suomessa vuonna
1919 tekemää agitaatiota voisi tulkita samanlai
seksi "puhevallankumouksellisuudeksi" kuin
vanhassa työväenliikkeessä, jossa käytännön
ratkaisujen katsottiin riippuvan tapahtumista
Venäjällä. Erona oli se, että vuonna 1919 vallan
saannin arveltiin ratkeavan maailmanvallanku
mouksen myötä tai kenties hiljaa toivottiin pu
na-armeijan tulevan hoitamaan sen. Yhteys Ve
näjältä palanneiden ja Suomessa olleiden työ
väenliikkeen ihmisten väliltä löytyneekin "jyr
kästä luokkataistelusta" puhumisesta ja sen
taustalla olleesta yhteisyyden kokemisesta, ei
niinkään uuden aseellisen kapinan valmiste
luista tai maailmanvallankumouksen välittö
myyden ajattelusta.
Se, että sosialidemokraateista vasemmalla ole
vassa työväenliikkeessä oli erilaisia ihmisiä ja
erilaisia pyrkimyksiä, on yleensä hävinnyt, kun
"kommunismi" on samastettu aseelliseen val
lankumoukseen. Ja samalla on annettu liikaa
myöten vuosina 1918-19 syntyneille porvarilli
sen julkisuuden käsityksille. Sehän halusi vihja
ta, että esimerkiksi lakot, mielenosoitukset, pai
koin jopa jotkut kokouksetkin olivat kommunis
tien touhuja - siis osa aseellista vallankumous
ta. Sdp:n johto omaksui mielihyvin samankal
taisia nimittelyjä torjuessaan kriitikoltaan vuon
na 1919. Kun kommunistitkin hyväksyivät ryh
mänsä suurentamisen, on tämä "yhteisrintama"
peittänyt alleen esimerkiksi sen, että monet
sdp:n johtoa kritisoineet ja sitten puolueesta
eronneet vastustivat uusia aseellisia kapinoita.
Tai sen, että "aseenkalistelijoiden" määrä oli
kovin pieni julkiseen toimintaan osallistuneiden
rinnalla. Senhän Lackmanin tutkimukset sekä
Kainuusta että Tornionlaaksosta todistavat.
Mutta oliko aseelliseen vallankumoukseen val
mistautuminen sittenkään tärkeintä maanalais
ta toimintaa? Kommunistit puhuivat yleensä jat
kuvasti kapitalismin romahtamisesta ja vallan
kumouksen läheisyydestä, mutta Suomessa ei
esimerkiksi 1920-luvun lopulla harjoiteltu
aseenkäyttöä. "Sotaa" käytiin pikemminkin his
toriallisten tapahtumien tulkinnasta: Tornion
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laakson kauttakin pyrittiin Suomeen salakuljet
tamaan Amerikassa painettua Suomen luok
kasota -teosta. Ja ilmeisesti salaisessa toimin
nassa tärkeintä olikin rajojen ulkopuolella pai
netun materiaalin levittäminen. 1930-luvulla
maanalaisessa toiminnassa puolestaan oli ylei
semmin kyse siitä, että vasemmistolaiset yritti
vät saada omaa ääntään näkyviin edes jollain
tavalla: maahan koetettiin saada lehtiä ja konei
ta niiden valmistamiseen.
Hieman Tornionlaaksonkin kohdalla jää apri
koimaan, osallistujatko ihmiset maanalaiseen
toimintaan 1930-luvulla laajemmin kuin välittö
mästi kansalaissodan jälkeen. Lackman on kyl
lä toisessa yhteydessä todennut, että sosialis
tisten järjestöjen toimintakieltojen jälkeen nii
den jäsenet etsiytyivät muuhun julkiseen toi
mintaan. Halu ilmaista itseään ja omia näke
myksiään ei silti hävinnyt. Ei Tornionlaaksossa
kaan. Lackman kertoo erityisesti Kittilässä vuo
sina 1934-36 ilmestyneestä Kyyhkysestä. Jää
kuitenkin aprikoimaan, mikä merkitys näillä
suurella vaivalla tehdyillä lehdillä oli. Olivathan
ne sisällöltään usein yleisiä julistuksia lahtarisorrosta ja tulevasta vallankumouksesta. Il
meisesti lehdet olivatkin tärkeitä ennen muuta
tekijöiden ja lukijoiden identiteetin säilyttämi
seksi. Sillä kommunistina olemiseenhan kuuluu
ehdottomasti pian tulevan vallankumouksen
julistaminen. Ellei sitä julista, ei kenties olekaan
kommunisti, ei kuulukaan historian kulkua oh
jaavaan suureen voimaan.
Vaikka Matti Lackman ei olekaan kirjassaan
kysynyt nimenomaisesti sitä, mitä minä olen
tässä kaivannut, tutkimus on arvokas lisä
maamme "kommunismin" tutkimukseen.
Tauno Saarela
tutkija
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Foreign language literature on the nordic
labour movement - Fremdsprachige Literatur iiber die nordischen Arbeiterbevvegungen/ Marianne Bagge Hansen, Marja Oksa,
Birgit Parding, Synnöve Standahl; ed. by Ma
rianne Bagge Hansen, Gerd Callesen. - Kobehavn : Arbejderbevaegelsens Bibliotek og Arkiv, 1992. -143 s. - (ABAs bibliografiske serie,
ISSN 0107-4628 ; 7) ISBN 87-981184-6-3
Pohjoismaisessa työväen arkistojen ja kirjasto
jen kokouksessa Helsingissä kesällä 1986 pää
tettiin koota bibliografia pohjoismaiden työvä
enliikkeestä. Bibliografia haluttiin suunnata
kansainväliselle yleisölle ja siihen haluttiin kerä
tä tiedot englannin-, saksan-, ranskan- ja venä
jänkielisistä julkaisuista. Kun Työväenliikkeen
kirjasto perustettiin vuonna 1987, siirtyi bibliog
rafian Suomen osuuden toimittaminen Työvä
en Arkistolta vastaperustetulle kirjastolle. Alus
tava bibliografia Suomen osalta koottiin seuraavaan pohjoismaiseen arkisto/kirjastokokoukseen Kööpenhaminaan ja sitä jaettiin täy
dennettynä IALHI:n kokouksessa Helsingissä
kesällä 1990. Bibliografiaan sisällytettiin vuo
den 1990 loppuun mennessä ilmestyneet mo
nografiat sekä aikakauslehtien ja kokoomate
osten artikkelit. Aiherajauksen kohdalla kes
kusteltiin maittaisten toimittajien kesken mm.
siitä tulisiko bibliografian kohteena olla pohjois
mainen työväenliike vaiko laajemmin pohjois
mainen työväenliikkeen ja -luokan tutkimus, jol

loin sen piiriin sisältyisi myös pohjoismaissa
tehty kansainvälistä työväenliikettä ja sen aate
historiaa koskeva tutkimus. Lopulta annettiin
melko vapaat kädet kunkin maan toimittajalle.
Niinpä Suomen osalta on mukaan otettu myös
kansainvälistä työväenliikettä ja marxilaisuu
den kehitystä koskevaa, lähinnä historian alan
tutkimusta. Luokka 16 (political theory) käsittää
vain suomalaisia julkaisuja. Pelkästään Suo
mea koskevan aineiston osuus on 238 viitettä
kaikkiaan 1165 viitteestä.
Bibliografian rakenne on systemaattinen ja
maittainen. Kunkin luokan alussa ovat vähin
tään kahta maata koskevat julkaisut ja niiden
jälkeen yksittäisiä maita koskevat. Luokitus on
muokattu yhteispohjoismaiseksi siten, että
esim. Suomen kansalaissotaa koskevat jul
kaisut ovat luokassa 2 (työväenliike, yleistä).
Samoin Norjan fasisminvastainen liike on sijoi
tettu pääasiassa luokkaan 10 (internationalis
mi). Vastaavasti Ruotsin työväenliikkeen piiris
sä käytyä hyvinvointivaltiokeskustelua on luo
kassa 12 (talous-ja sosiaalipolitiikka). Keskus
teluista huolimatta ei työläisnaisliikettä koske
vaa luokkaa haluttu ottaa erikseen, vaan nais
liikettä koskevat tutkimukset sijoitettiin muihin
luokkiin. Sen sijaan ammattiyhdistysliike ja
osuustoimintaliike ovat saaneet ovat luokkan
sa.
Bibliografiaan liittyy tekijä-järjestöhakemisto.
Asiahakemistoa ei ole, koska yhteistä
asiasanastoa aineiston indeksoimiseksi ei ollut
käytettävissä. Bibliografian suhteellisen perus
teellinen luokitus korvaa asiahakemistoa te
hokkaasti ja onkin ainoa tapa päästä aineistoon
käsiksi aiheeenmukaisesti. Bibliografiaan on lii
tetty luettelot kunkin maan työväenliikkeen
kansainvälisillä kielillä julkaisemista lehdistä se
kä luettelo lehdistä, joissa on julkaistu erityisen
usein pohjoismaiden työväenliikettä koskevaa
aineistoa. Näitä lehtiä ei ole indeksoitu bibliog
rafiaa varten. Bibliografian on julkaissut tanska
lainen Arbejderbevaegelsens biblioteg og arkiv
omassa bibliografiasarjassaan. Suomessa bib
liografiaa voi ostaa Työväenliikkeen kirjastosta,
Paasivuorenkatu 5 B, 00530 Helsinki, puh. (90)
765 428 tai 766 429. Sen hinta on 65 mk.
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Marja Oksa
kirjastonhoitaja, Eduskunnan kirjasto
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Lapsen tasa-arvoa
tavoittamassa
saivat äänioikeuden ja pääsivät itse lainlaati
joiksi, vaikuttamaan.

Lapsen
tasa-arvoa
tavoittam assa

Kirjan "juonessa" on mukana suurten vaikutta
jien, Miina Sillanpään ja Martta Salmela-Järvisen rinnalla suuri joukko uurastajia. Kaikkia
heitä yhdistää halu tukea heikompiosaisia per
heitä solidaarisessa hengessä. Lastensuojelu
on se sarka, jota Ensi- ja turvakotien liitto ja sen
20 jäsenyhdistystä edelleenkin kyntää. Turva
koteja on 14 ja ensikoteja 9 eri puolilla maata,
ja avopalvelutoiminnan määrä nousee jatku
vasti.
Aira Heinäsen kirja kertoo tapahtuneesta kehi
tyksestä edeten ensikodeista turvakoteihin, tenavatuvista tapaamispaikkoihin, vauvahieronnasta itkuvauvoihin ja isyyslaista vanhempain
lomaan. Liiton lippulaiva koulutus-ja perhekuntoutuskeskus Sopukka on oma lukunsa kehi
tyksen kulussa. Lapsi- ja perhelainsäädännön
kehitystä seurataan, samoin arvioidaan asen
teiden muutoksia.
Sosiaalijärjestöjen toiminnassa 1970- ja 1980luku ovat olleet kokeilu- ja kehittämisprojektien
erityisaikoja. 1990-luvulle siirryttäessä pelotta
vat laman merkit ahdistavat, ongelmilla on ta
pana kasaantua. Leikkaukset koskevat kovim
min vähäosaisia.

Lapsen tasa-arvoa tavoittamassa : Ensi- ja
turvakotien liiton historiikki 1945-1990 / Aira
Heinänen ; Markus Itkonen typografia ja taitto.
- Jyväskylä : Gummerus, 1992. ISSN 0789
0583 ISBN 951-9227-12-1
Ensi- ja turvakotien liiton toimitusjohtaja, sosi
aalineuvos, yht.maist. Aira Heinänen on kirjoit
tanut 20-vuotisen työkautensa päätteeksi liiton
historiikin ja omistanut sen edeltäjälleen "Mart
ta Salmela-Järviselle ja muille rohkeille äideille".
Mainituilla äideillä tarkoitetaan ensi- ja turvako
tien palveluita vuosikymmenien aikana käyttä
neitä, rohkeita ratkaisuja tehneitä perheenhuoltajia.

Kirjoittaja tyytyy arvioon: edelleen tarvitaan so
lidaarista työtä heikoimmassa asemassa olevi
en lasten ja perheiden parhaaksi. Vuosi 1992
on nimetty ensi- ja turvakotien liiton piirissä
vapaaehtoisuuden uuden tulemisen vuodeksi.
Uusinta uutta on valtakunnallisen tukihenkilöprojektiin osallistuminen.

Lapsen tasa-arvoa tavoittamassa on kuvaus
Ensi- ja turvakotien liiton lähes viiden vuosi
kymmenen (1945-1990) toiminnoista. Kerronta
alkaa jo siitä vaiheesta, kun suomalaiset naiset
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Suomen
työväenliikkeen
historiantutkimusta
saksaksi
Mitteilungsblatt
des Instituts zur Erforschung
der europäischen
Arbeiterbewegung 1 ^ 0
men Akatemian, Helsingin yliopiston poliitti
sen historian laitoksen ja Työväen Arkiston
kanssa. Julkaisu on ilmestynyt eripainoksena
sarjassa Mitteilungsblatt des Instituts zur Erfor
schung der europäischen Arbeiterbevvegung,
IGA nr 12, Forschungen zur Arbeiterschaft und
Arbeiterbevvegung in Finnland, toim. Marjaliisa
Hentilä, Seppo Hentilä, Essen 1992, 106 s.
Myynti: Työväen Arkisto, Paasivuorenkatu 5 B,
00530 Helsinki, puh. 736 322, hinta 40 mk.

Forschungen zur Arbeiterschaft und
Arbeiterbewegung in Finnland

Mif Beiträgen von:
Pertti Haapala, Marjaliisa Hemilä, Seppo Hemilä, Timo Hotmaiathi.
Pauli Kettunen. Sime Laaksovirta, Mana Lähteenmäki,
Marja Ranisia. Kimmo Rentola. Risto Reuna, Teto Tuomisto
Herausyebert von Marjaliisa Hentilä und Seppo Hentilä

12
Forschungen zur Arbeiterschaft und Arbeiterbevvegung in Finnland/ Pertti Haapala...[et
ai]. - Bochum : Institut zur Erforschung der
europäischen Arbeiterbevvegung, Ruhr-Universität, 1992. -(Mitteilungsblatt des Instituts
zur Erforschung der europäischen Arbeiterbe
vvegung IGA, ISSN 0173-2471 ; 12)
ISBN 87-981184-6-3
Työryhmä Pertti Haapala, Marjaliisa Hentilä,
Pauli Kettunen, Marja Rantala, Kimmo Rentola,
Risto Reuna, Maria Lähteenmäki, Tero Tuomis
to, Timo Holmalahti ja Simo Laaksovirta, on
laatinut Saksan Bochumin yliopiston työväen
liikkeen historian laitoksen pyynnöstä yleisesi
tyksen Suomen työväenliikkeen historiankirjoi
tuksesta. Hanke toteutettiin yhteistyössä Suo

Artikkelit antavat hyvän yleiskuvan koko Suo
men työväenliikkeen historiallisesta ja ajankoh
taisesta tutkimuksesta. Vastaavaa kokonaisesi
tystä ei aiheesta aikaisemmin ole tehty. Kokoo
mateos sisältää esitykset työväenliikkeen laajaalaisesta tutkimustoiminnasta yhtä hyvin liikeelämän alalla, kulttuuri-ja järjestöelämässä,
sosialidemokraattien kuin kommunistienkin
keskuudessa. Artikkelit eivät sisällä alaviitteitä
eivätkä artikkelikohtaisia bibliografisia tietoja,
koska yhteispohjoismaisena hankkeena Työ
väenliikkeen kirjasto on kerännyt tiedot Suo
men työväenliikettä koskevista ulkomaisilla
kielillä ilmestyneistä kirjoista ja artikkeleista, ks.
Foreign Language Literature on the Nordic La
bour Movements, Fremdsprachige Literatur
uber die nordischen Arbeiterbevvegungen,
toim. Marianne Bagge Hansen, Gerd Callesen,
Arbejderbevvaegelsens bibliotek og arkiv, Köö
penhamina 1992. Yhdessä nämä julkaisut ovat
perusteoksia henkilöille, jotka eivät osaa suo
mea ja haluavat perehtyä Suomen työväestön
ja työväenliikkeen historiaan.
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Leikkaa irti ja lähetä!

Posti
merkki
Haluan tilata Työväen bibliografia III -kirjaa
kpl ä 100 mk

Nim i_______________________________
Osoite______________________________

Työväenliikkeen
kirjasto
Paasivuorenkatu 5 D
00530 Helsinki
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mään nykyisenkin toiminnan pyörittämiseen.
Eletään kädestä suuhun.
Vähintään kolmenkymmenen markan lahjoi
tuksesta saa viiden kortin postikorttisarjan, viidestäkympistä julisteen ja kolmestasadasta tai
de! ukiolaisen tekemän grafiikanlehden. Vähin
tään kahdentuhannenviidensadan markan lah
joituksesta saa vastalahjaksi Tuula Lehtisen
hienoviritteistä taidegrafiikkaa. Kaikkien näiden
keräystunnusten aiheena on Tampereen kes
kustan vanha tehdasmiljöö.
Työväen keskusmuseoyhdistyksen tilinumero
on PSP Ta 1293 052. Lisätietoja saa puhelinnu
merosta 931 -121277.

Löytyykö lama-aikana
solidaarisuutta Työväen
Keskusmuseolle?
Nyt on näytön paikka. Mitä oma kulttuuri
perintö merkitsee? Jos työväenliike ei itse
kulttuuriaan arvosta, ei voi odottaa, että
kukaan muukaan sitä arvostaisi, sanoo
va. museonjohtaja Pontus Blomster.
Työväen keskusmuseoyhdistys r.y. käynnisti
marraskuussa 1991 varainkeruun. Ensiksi lähe
tettiin esitteitä ja keruulistoja Vasemmistoliiton
ja Sosialidemokraattisen puolueen kautta. Tä
män vuoden alusta on lähestytty ammattiliittoja
ja loppukeväästä liike-elämää. Keräys kestää
lokakuun loppuun.
- Perusjärjestötasolla keräys on mennyt varsin
hyvin läpi. Vaikka laman vuoksi lahjoitukset
eivät usein ole suuren suuria niin niitä on paljon.
Omille on jo päästyjä samalla osoitettu päättä
jille että tässä on paljon ihmisiä takana.
Keräys toteutetaan siis lähinnä järjestöjen kaut
ta. Mutta varmasti löytyisi järjestöihin kuulu
mattomiakin ihmisiä, jotka mielellään tukisivat
Työväen keskusmuseota. Vaikka vähistä va
roista ja vaikka piruuttaankin. Varsinkin, kun
lama-Suomessa eriarvoisuus kokoajan lisään
tyy ja monet niistä saavutuksista, joita työväen
liike ensimmäisenä on ollut ajamassa,ovat nyt
uhattuina.
- Valitettavasti meillä ei ole taloudellisia eikä
henkilöresursseja viedä keräystä kadulle niin
kuin suurilla yleishyödyllisillä yhteisöillä. Meiltä
puuttuu ne miljoonat. Tiedotusvälineiden kaut
ta voimme vedota yksittäisten ihmisten solidaa
risuuteen.
Alunperin toivottiin, että keräys tuottaisi perus
pääoman museon omarahoitukselle. Museon
toiminta tulevaisuudessa olisi turvattu ja vaki
tuinen oma tila olisi voitu hankkia ja kunnostaa.
Mutta lama vain pahenee eikä optimistisimpiin
keräystavoitteisiin varmaankaan päästä. Lisäk
si museoyhdistyksen valtionapuja leikattiin 40
prosenttia. Keräysvaroja joudutaan käyttä

Pasi Pikkupeura
Työväen keskusmuseo

Edistysmielinen
osuustoimintaliike 75 vuotta
-näyttely kiertää
Työväen keskusmuseolaisten kokoama Edis
tysmielinen osuustoimintaliike 75 vuotta -näyt
tely kiertää maata ja esittelee E-liikettä ja siihen
läheisesti liittyviä yrityksiä. Näyttely pyrkii ker
tomaan miten E-liike liittyy työväenliikkeen kult
tuurisiin ja taloudellisiin pyrkimyksiin, ja mitä se
kertoo työläisidentiteetistä. Seinäkkeiden lisäk
si näyttelyyn kuuluu multi- ja hyperme
diaosuus, joka esittelee osuustoiminnan histo
riaa laajemmin.
Näyttely on nähtävissä seuraavilla paikkakun
nilla:
Virrat, Perinnekylä 15.5. -10.6.1992
Tampere, Metso 10.8. -21.8.1992
Turku, Vasemmistoliiton kokous 22. -23.8.1992
Pirkkala, Luuppi 24.8. -10.9.1992
Valkeakoski, Myllysaaren museo
20.9. -18.10.1992
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Elämänkuvat kertovat
sosiaalisten asiain edustajana, poliitikkona, kir
jailijana ja aikansa naisasianaisena hänen omil
la sanoillaan. Martta Salmela-Järvinen kirjoitti
vuodesta 1907 lähtien lähes säännöllisesti päi
väkirjaa ja kävi kirjeenvaihtoa hyvin laajan tut
tavapiirin kesken. Salmela-Järvinen oli hyvin
voimakastahtoinen nainen päämäärissään,
älykäs, taiteellinen ja herkkä henkilö.

Kuva: Reijo Kantola

"Elämänkuvat kertovat", Martta Sai mela-Järvi
sen syntymän 100-vuotisnäyttely, välittää tun
nelmia sosiaalineuvos Salmela- Järvisen elä
mästä ja työstä (s. 31.3.1892, k. 16.9.1987).
Salmela-Järvinen toimi kymmenvuotiaasta lap
sesta, vuodesta 1902 alkaen mukana työväen
järjestöissä useissa eri tehtävissä. Toimenku
vat vaihtelivat puhujan, toimistotyöntekijän, toi
minnanjohtajan, näyttelijän, näytelmäkirjailijan,
kansanedustajan ja eri sosiaalisten järjestöjen
puheenjohtajuuksien välillä. Hän oli vapaa-ajat
telija, intohimoinen valistaja, antimilitaristi ja
suosittu sanaseppä niin puheissa kuin kirjoituksissaankin. Aktiivisti Maitta Salmela-Järvinen
vaikutti yhteiskunnassamme yli kuudenkym
menen vuoden ajan ja ehti kokea elämänsä
aikana useita maamme historian dramaattisia
tapahtumia: kansalaissodan, lapualaisajan, toi
sen maailmansodan ja 1950-luvulla sosialide
mokraattisen puolueen kipeän hajaantumisen.
Martta Salmela-Järvinen oli naimisissa kaksi
kertaa ja synnytti yhteensä seitsemän lasta,
joista hän hyvin pitkälle yksin joutui kantamaan
vastuuta.
Sosiaalineuvos Salmela-Järvinen oli elämäs
sään kokenut orvon aseman 1890-luvun Suo
messa ja yksinhuoltajan aseman 1920- luvulla.
Koko elämänsä ajan hän teki työtä äitien, erityi
sesti yksinhuoltajaäitien ja heidän lastensa ase
man parantamiseksi. Näyttelyn kuvat kertovat
Salmela-Järvisen elämästä perheen parissa,

Työväen Arkiston laatima näyttely, jonka ava
jaiset olivat 31.3. Helsingin Työväentalolla, pe
rustuu Martta Salmela-Järvisen ja hänen tyttä
riensä Irja Salmelan ja Hertta Myllymäen sekä
Ensi Kotien Liiton ja Työväen Arkiston valoku
viin. Aikalaistunnelmaa valokuviin on luotu si
teeraamalla tapahtumia kuvaavia jaksoja Mart
ta Salmela-Järvisen päiväkirjoista ja muistel
mista. Martta Salmela-Järvisen henkilökokoelma on tallennettu Työväen Arkistoon.
Näyttely on laadittu Kansan Sivistysrahaston
apurahan turvin valtakunnalliseksi kiertonäytte
lyksi. Näyttelyn on toteuttanut Petri Tanskanen
Marjaliisa Hentilän käsikirjoituksen pohjalta. Li
sätietoja ja kopioita näyttelyn valokuvista saa
Työväen Arkistosta, puh. 90 - 736 322.
Näyttely kiertää kesän aikana seuraavilla
paikkakunnilla:
Sipoo: Ensi- ja turvakotien liiton Sopukka 26.
31.5. Tampere (ajankohta avoin lehteä taitetta
essa) Kotka: Kymenlaakson Ensi-Koti Yhdistys
ry, Kymen Maakuntamuseo 23.-28.7. Kotka,
Karhula: Karhunkulma 3.-16.8. Turku: Turun
Ensi-Koti Yhdistys ry 22.-27.8. Lahti: Lahden
ensi-ja turvakoti ry 19.-23.9. (ajankohta varmis
tuu myöhemmin) Pori: Porin ensi- ja turvakoti
ry 26.-27.9. Helsinki: Helsingin ensikoti ry
30.9.-4.10. Outokumpu: Pohjois-Karjalan Ensi
Koti ry, Outokummun kirjasto 10.-18.10. Oulu:
Oulun Seudun Mäntykoti 16.-30.11.
Lisätietoja näyttelystä sekä näyttelypaikkoihin
ja -aikoihin mahdollisesti tulevista muutoksista
antaa Tytti Salminen Ensi-ja turvakotien liitosta,
puh. (90) 409 710.
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Apurahat ja lahjoitukset 1992
Pohjoismaiden Graafinen Unioni (NGU) on
päättänyt myöntää vuoden 1992 kulttuuriapu
rahan Tampereella sijaitsevalle Työväen kes
kusmuseolle. Apurahan myöntämisperusteena
on työväen kulttuuritoiminnan edistäminen.
NGU:n 30 000:n Ruotsin kruunun suuruinen
kulttuuriapuraha on myönnetty vuodesta 1990
alkaen.
Työväen opintorahasto on myöntänyt Työvä
enliikkeen kirjastolle 10 000:n markan ja Työvä
en keskusmuseolle 2000:n markan lahjoituk
sen.

Mainiot mainokset

Mainokset, tuoteluettelot, lentolehtiset ja muut
pienpainatteet ovat tärkeä osa museoiden tallentamistyötä. Esimerkiksi mainokset antavat
näyttelyissä hyvän havainnollisen kuvan aikan
sa ilmiöistä ja ihanteista. Tuoteluettelot taas
ovat tärkeitä tutkimuksen apuvälineitä. Monet
museot kyllä keräävät tällaista materiaalia mut
ta usein sen saatavuus etenkin ulkopuolisten
tutkijoiden käyttöön on hankalaa puutteellisen
dokumentaation vuoksi.
Työväen keskusmuseossa on saatu suuri n.
3000 erilaista pienpainatetta käsittävä erä luet
teloitua atk:lle ja siten helpommin myös tutki
joiden käyttöön. Erä on saatu lahjoituksena
E-osuuskunta EKA:lta. Se sisältää pääasiassa
osuustoimintaan ja kauppaan liittyvää materi
aalia, mutta mukana on myös esimerkiksi am
mattiyhdistysten, SDP:n ja KSL:n julkaisemia
pienpainatteita. Arkistoidusta materiaalista
suurin osa on 1960-1980-luvuilta.

Työväen
keskusmuseoyhdistyksen
vuosikokous
Työväen keskusmuseoyhdistyksen vuosiko
kous pidettiin 16.4.1992 Tampereella. Kokouk
sen puheenjohtajana toimi SAK:n Hämeen pii
rin piirisihteeri Seppo Jokela ja sihteerinä Pontus Blomster. Asialistan käsittely sujui nopeasti
ja yksimielisesti. Työväen keskusmuseoyhdis
tyksen hallituksen puheenjohtajana jatkaa kau
punkineuvos Vilho Halme. Erovuoroisten halli
tuksen jäsenten tilalle valittiin vanhoista jä
senistä uudelleen Pekka Kivekäs ja Matti Salmi
nen. Uutena edustajana hallitukseen tuli Matti
Kivimäki. Tilintarkastajina jatkavat Markku
Laakso ja Markku Niskanen.

Työväen keskusmuseossa on aloitettu pienpainatteiden luettelointi ja tietokoneelle vienti.
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SAATAVISSA OLEVAT JULKAISUT
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 : amerikan
suomalaista kirjallisuutta Työväenliikkeen kir
jaston kokoelmissa. 1991. 44 s. Hinta 30 mk. Espanja 1936-1939 kokoelmaluettelo : Espan
jan sisällissotaa käsittelevää kirjallisuutta Työ
väenliikkeen kirjaston kokoelmissa. 1991.36 s.
Hinta 30 mk. - Internationaalit-kokoelmaluettelo. 1990. 70 s. Hinta 45 mk. - Osuustoiminta-ko
koelmaluettelo. 1990. 380 s. Hinta 50 mk. Työväenperinnelaitokset. Toim. Tuomas Harpf
& Marjaliisa Hentilä. 1990.15 s. (ilmainen esite)
- Inrättningarförarbetartradition 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 & Marjaliisa Hentilä. 1990.15 s. (ilmainen
esite) - Viljo Sohkanen: Punakaartilaisen päivä
kirja. 1988.303 s. Hinta 50 mk. - Työväen Arkis
to : Slaavilaisen kokoelman luettelo. Hinta 50
mk. - Foreign Language Literature on the Nor
dic Labour Movements -Fremdsprachige Literatur uber die nordischen Arbeiterbevvegungen. 1992. 143 s. Hinta 65 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:
Kansainvälinen naistenpäivä 1910-1990. 1990.
112 s. Hinta 50 mk. - Jännittävä työväenhistoria.
Toim. Marja Rantala. 1990.127 s. Hinta 50 mk.
- Mitteilungsblatt des Instituts zur Erforschung
der europäischen Arbeiterbevvegung : Forschungen zur Arbeiterschaft und Arbeiterbe
vvegung in Finnland. 1992.106 s. Hinta 40 mk.
- Työväenyhdistykset-luettelo (ilmestyy 1992
aikana)

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 kasvot: sota-ajan
muistelmia (Hako - Huhtanen). Hki 1985.288 s.
Hinta 60 mk. - Lapuan laki vai kansanvalta ?
(Hako - Huhtanen). 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 seura:
- Väki voimakas 1. Työväen historiaa ja perin
nettä. 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. Mark
ku Hyrkkänen & Olli Vehviläinen & Juha Hanni
kainen. 1987. 213 s. Hinta 42 mk. - Väki voima
kas 4. Suomi 1917-1918. Toim. Juha Hannikai
nen & Markku Hyrkkänen & Olli Vehviläinen.
1990. 388 s. Hinta 60 mk. - Väki voimakas 5.
Myytit ja symbolit : kirjoituksia 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.
- Der Zusammenbruch der zvveiten Interna
tionale (Papers on Labour History 2) . Julk.
Paavo Jokela, 1988.133 s. Hinta 75 mk.- Arbetarklassen i samhällets vardag (Papers on La
bour History 3). Toim. Katia Bäsk, Antti Metsänkylä, Katariina Koskiranta. 1991.405 s. Hinta 82
mk.
Kaikkia julkaisuja voi tiedustella Työväenliik
keen kirjastosta, Paasivuorenkatu 5 B 00530
HKI. Puh. 766 429 tai 765 428.

