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Olavi Hurri
Työväenperinne ry: n puheenjohtaja

Perinne ei syö tulevaisuutta
T yöv ä en liik k een hieman myöhäsyntyinen perinnepolitiikka koki taakse jääneellä
1980-luvulla melkoisen menestyksen. Historian ja perinteen vaalimisen tekoja on to
ki jo hyvinkin varhaisista ajoista alkaen, mutta suunniteltuun, määrätietoiseen ja yh
tenäiseen toimintaan edettiin kuitenkin vasta hämmästyttävän myöhään. Työväen
liikkeen omien arkistojen rinnalle syntyi Työväenliikkeen kirjasto, ja valmistelut Työ
väen keskusmuseon aikaansaamiseksi pääsivät hyvään vauhtiin.
Nyt juuri ollaan sellaisessa yhteiskunnallisessa vaiheessa, jossa monille hyville asioil
le ja hankkeille lyödään jarruja päälle ja suitsia suuhun. Määrärahoja, joilla yhteis
kunta on halunnut edistää ja tukea koulutuksen ja muun kulttuurin erialueita, nipis
tetään ja uhataan eräissä tapauksissa kokonaan lopettaa. Ei ihme, jos esimerkiksi
työväen perinnelaitoksissa ja yhteisöissä aprikoidaan, mitä kaikkea vielä saatetaan
joutua kokemaan.
Hieman ihmeelliseltä kuitenkin tuntuu, että jälleen - kuten monesti aikaisemminkin
- työväenliikkeen omasta piiristä kuuluu ääniä, jotka yllyttävät jarruttamaan työväen
oman historian ja perinteen vaalimista sillä esitetyllä perustelulla, että nyt on kaikki
voimat keskitettävä tulevaisuuden varmistamiseen. Perinnetoiminta tulkitaan kovin
usein vain taaksepäin katsomiseksi, jolla muka ei ole tulevien aikojen kannalta suur
takaan merkitystä.
Tätä jahkailua ei varmaan tarvitse eikä kannata jatkaa.Väheksyviä puheenvuoroja
ei tule jättää huomiotta, mutta ei niistä tarvitse yöuniaankaan menettää. Kehitty
neessä yhteiskunnassa - jollainen Suomi ajankohtaisista ongelmistaan huolimatta
on - historian ja perinteen vaaliminen kuuluu kulttuurin kuvaan kiinteänä ja jopa
kirkkaana osana. Perinteenvaalijat ja siitä kiinnostuneet eivät ole nykyvaikeuksiamme aikaansaaneet, heitä ei ole kasinopeleissä nähty. Perinne ei syö tulevaisuuden
markkoja. Siihen käytetyt varat ovat edelleenkin vaatimattomat ja korkeintaan koh
tuulliset.
Joten kaikki perinteestä kiinnostuneet - ei muuta kuin eteenpäin!

HYVÄ TOVERI JA YSTÄVÄ!
Rauhan ja onnen vuotta 1993
Työväentutkimuksen toimituskunta
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Martti Lintunen
Helsinki

OTTAMATON KUVA
Valokuvat kertovat tarinoita. Tarinoita, joi
ta ei voi sanoin kertoa, tai on epätaloudel
lista kertoa ne sanoin. Minäpä kerronkin valokuvaajana - tarinan, jota ei voi valoku
vin kertoa.

kaan) haalari tai työtakki-nimisessä vaatetuk
sessa. He käsittelevät joitakin työkaluiksi nimi
tettyjä laitteita. Mutta heitä on täytynyt olla to
della pieni merkityksetön vähemmistö.Merkillepantavaa on myös, ettei työläinen rakentanut
itselleen lainkaan asumusta. Sillä ns. koteja tai
ns. vapaa-aikaa esitteleviä kuvia ei löytynyt kuin
muutama."
Mitä opimme tästä? Tutkija teki työnsä hyvin.
Hän teki johtopäätelmänsä ainoastaan tiedos
sa olevan aineiston pohjalta.Näin hänen tulee
kin menetellä. Mutta me tiedämme asian olleen
ja olevan toisin. Emme vain voi todistaa sitä,
kuvia ei ole.Ottamaton kuva on ainaiseksi pois
sa. Suomalaista työläistä ja suomalaista työvä
enliikettä ei näet valokuvata järjestelmällisesti
kenenkään toimesta. Kuitenkin suomalainen
työläinen on kuvan arvoinen.
Kerroin tarinani siksi, että monet yrittävät jäärä
päisesti uskoa kuvitelmaan... "Kun ummistam
me silmämme maailma katoaa. Ei ainoastaan
meidän silmistämme vaan kaikkialta. Jos käyt
täydymme kuin kuvallista ei olisi, niin sitä ei ole
muillakaan." Se on paikkansa pitämätön harha.
Maailma ei katoa. Jotkut muut vain näkevät ja
kuvittavat sitä omilla ehdoillaan, omista lähtö
kohdistaan.
Haluan muistuttaa, että valokuvaukseen, lehtikuvaukseen ja kuvalliseen kulttuuriin liittyy mui
takin merkityksiä kuin välitön uutistuotanto.
Tutkimustenkin mukaan merkittävä osa siitä
mitä pidämme suomalaisena kansallisena kult
tuurina muotoutuu ja pysyy muistissa kuvina.
Kuvat muodostavat hyvin suuren osan yhteisöl
lisestä muististamme. Eräissä tutkimuksissa

Kuvitelkaamme tilannetta, jossa maatamme on
kohdannut jokin suuri katastrofi. Kaikki on häviksissä ja rikki. Mitään ei ole jäänyt jäljelle.
Jostakin kuitenkin saapuu tutkija... niinkuin
usein saapuu. Ankaran raunioiden penkomisen
jälkeen hän löytää peruskalliosta syvään hau
dattuna työväenlehtien ja työväenliikkeen yh
teisen kuva-arkiston. Se on piilotettu sinne het
kellisen oivalluksen vallassa, jotta edes jotakin
jäisi jäljelle.
Tutkija ottaa tehtäväkseen määrittää joissakin
muissa rauniosirpaleissa esiintyneen myytti
sen käsitteen suomalainen työläinen ja työvä
enliike. Siitä kun ei ole mitään tietoa. Mutta
tämä kuva-aarre tarjoaa avaimen, kuin Rosettan kivi tai riimukirjoituksen ratkaisu.
Pitkällisen tutkimusvaiheen jälkeen tutkija jul
kistaa tuloksensa: "Suomalainen työläinen oli
aivan ilmeisesti kokousolento. Sitovan aineis
ton pohjalta voimme päätellä, että hän vietti
noin 80% ajastaan kokouksissa tai juhlissa.
Siitä on paljon näyttöä. Noin 15% ajastaan hän
osallistui erilaisiin vaaleiksi tai lähetystöiksi nimitettyihin tapahtumiin.Vallitseva vaatetus on
varsinkin 80-luvulla ollut juhla-asu, tai liituraita
puku, frakkejakin on joukossa. Aineiston perus
teella on hahmottunut, myös eräänlainen pieni
poikkeavien joukko, jonka merkitystä ei ole täy
sin onnistuttu määrittämään. Pari prosenttia ku
vista esittää näet ihmisiä (kuvatekstien mu
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Aleksis Kiven katu 8:n rakennustyömaan työläiset allekirjoittamassa Tukholman vetoomusta 10.8.1950.
Kuva: Yrjö Lintunen. Työväenaatteen museo.

työläinen kuvan arvoinen? Kenen tulisi tehdä se
kuva?
Siitä on yli kymmenen vuotta, kun ensimmäisen
kerran esitin tämän pienen tarinan. Olen esittä
nyt sitä eri versioina niin Suomen lehtikuvaajien
yhdistyksen ja SAK:n tapaamisessa, kuin eri
ammattiliittojen tilaisuuksissa ja työväen leh
dissä. Mikään ei ole muuttunut ensimmäisen
esityksen jälkeen. En siis muuta juttuakaan.
Oireellista on, että eräässä vaiheessa teimme
jopa esityksen työväenliikkeen dokumentoin

on havaittu,että jopa itse tapahtumapaikalla ol
leiden ihmisten muistikuvat muuntuvat lehdis
tössä ja televisiossa esitettyjen kuvitusten kal
taisiksi, jollei ristiriita omien muistikuvien ja va
lokuvallisten esitysten välillä ole liian raju.
Se joka hallitsee muistin hallitsee menneen.
Se joka kykenee valitsemaan menneestä tar
koituksiinsa sopivimmat palat muokkaa käsi
tyksemme nykyisyydestä. T ulevaisuutta määri
tetään menneestä nykyisen läpi. Kuka hallitsee
työväenliikkeen muistia? Onko suomalainen

3
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Suomalaisia työläisiä Ja suomalaista työväenliikettä ei ole valokuvattu järjestelmällisesti kenen
kään toimesta. Kuvassa Helsingin metalli- ja rakennusalan nuorten lähetystö, joka jätti SAK:lle kir
jelmän nuorten työntekijöiden palkkausasiasta 27.3.1957. Kuva Yrjö Lintunen. Työväenaatteen museo.

nista opetusministeriölle. Samalla kun tarve
työväenliikkeen piirissä myönnettiin, hai Uttiin it
se tehtävä sysätä valtiovallalle. Omasta pussis
ta sitä ei haluttu rahoittaa.
Työväenliikkeen yhä harvenevan lehdistön pal
veluksessakin on nykyisin yhä vähemmän ku
vaajia ja yhä vähemmän mahdollisuuksia edes

yrittää pitää huolta muusta kuin päiväkohtaisuuksista. Työväenliike on entistä umpisokeampi, eikä sokealla voi olla kuvallista muistia.
On harvinaisen varmaa, ettei nykyinen hallitus
lahjoita käyttöömme opaskoiraa. Itse sekin on
hankittava.
■
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TYÖVÄEN VALOKUVAT
Valokuvien tallentaminen on kuulunut työväen arkistojen (Työväen Arkisto, Kansan
Arkisto, Ammattiyhdistysarkisto) ja perinnelaitosten toimintaan niiden perustamisesta
lähtien. Arkistojen kokoelmissa on tällä hetkellä arviolta 130 000 kulttuurihistoriallisesti
arvokasta valokuvaa.

Petri Tanskanen
Työväenperinne ry.:

MENNEISYYDEN TAIKAA
- Työväen Arkiston valokuvakokoelma
Työväen Arkisto on perustettu vuonna 1909 ja

nuoriso- ja naisjärjestöt, SDP:n piirijärjestöt),
osuustoimintaa ja työväentaloja esittelevät va
lokuvat. Myös erilaiset ammatteihin liittyvät työkuvat ovat suuri ryhmä.

on vanhin työväenliikkeen arkistoista. Sen va
lokuvakokoelmaan kuuluu tällä hetkellä kar
keasti arvioiden 70 000 mustavalkokuvaa. Noin
20-30 000 valokuvaa on varastoituna arkiston
makasiiniin pahvilaatikoissa ja kansioissa. Van
himpia isokokoisia kartongille liimattuja valoku
via säilytetään arkiston kellarimakasiinissa ns.
lepoarkistossa. Valokuvakokoelmiin kuuluu li
säksi yli 3000 negatiivia, jotka ovat pääosin
repronegatiiveja, sekä valokuva-albumeita että
diapositiiveja.Diapositiivit tulevat todennäköi
sesti kasvattamaan osuuttaan tulevaisuudes
sa.
Työväen Arkistossa valokuvia säilytettiin alun
perin arkistonmuodostajien arkistoaineistojen
yhteydessä. Vasta 1980-luvun alkuvuosina va
lokuvat erotettiin omaksi kokoelmakseen.Työväen Arkiston valokuvakokoelman aihepiirit
ovat mitä moninaisimmat. Suurimpia ryhmiä
ovat henkilökuvien ohella työväestön järjestö
toimintaa (ammattiyhdistystoiminta, lapsi-,

Osa valokuvista on ikänsä vuoksi tuhoutumas
sa, osissa on kiinnitejäämiä, käytetyimmät
osat kokoelmasta ovat voimakkaan kulutuksen
alaisina (sormenjäljet, naarmut, kulumat). Val
taosa kuvista on kuitenkin suhteellisen hyvässä
kunnossa-toistaiseksi. Kokoelman valokuvista
suuri osa edustaa ns. virallista järjestökuvaa eli
kokouskuvia. Enemmistö näistä on sotaa edel
tävältä ajalta, vanhimmat 1890-luvulta. Sodan
jälkeisistä vuosista varsinkin 1940-luvun loppu
puoli ja 1950- ja 1960-luku ovat hyvin edustet
tuina. Kuva-aineisto on sikäli vinoutunutta,että
järjestötoiminnan koko kirjo ei näy. "Ruohon
juuritason" kuvat eli valokuvat talkoista, tanssi
lavoilta, retkiltä ym. ja ajallisesti kaikkein uusin
valokuvamateriaali ovat vähäisiä.Näitä arkipäi
vän välähdyksiä kaivattaisiinkin lisää.

5
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Liikunta ja urheilu ovat perinteisesti olleet osa työväen vapaa-aikaa. Järjestäytynyt työläisurheilu levisi erityi
sesti työväenyhdistysten kautta. Kuvassa Jämijärven työväentalon edustalle ryhmittyneet voimisteluseura
Vesan pojat. Kuva on otettu ilmeisesti v. 1908. Kuva: Työväen Arkisto.

■

kuvat liittyvät aiheiltaan ao. järjestön toimintaan
ja ne sijoitetaan valokuvakokoelmiin provenienssi-periaatteen mukaisesti. Systemaatti
sesti aiheen mukaan on eroteltu (eli on sovel
lettu pertinenssi-periaatetta) eri työoloja, -tapo
ja ja -kohteita esittäviä kuvia.
Nykyisten luettelointijärjestelmien pahimpana
puutteena on se,että kokoelmista ei ole resurs
sien puutteen vuoksi pystytty laatimaan hakemistotyyppisiä luetteloja. Kuvia on työlästä ha
kea esim. paikkakunnan tai kuvausajan mu
kaan. Tällöin periaatteessa koko kuvamateriaa
li on käytävä läpi, ja se kuluttaa valokuvia.

ELÄMÄNALOJEN KOROSTAMINEN
KUVIEN LUOKITTELUSSA

Työväen Arkiston valokuvakokoelman luokitte
lussa on käytetty Devveyn kymmenluokitukseen perustuvaa aiheenmukaista järjestelmää,
joka korostaa tiedon- ja elämänalojen jaotte
lua. Luokitusjärjestelmä on jaettu kymmeneen
pääluokkaan. Kukin pääluokka jakautuu
useampaan alaluokkaan, nämä alaluokat
useampiin alaluokkiin jne. Pääluokat edustavat
yleisiä asiakokonaisuuksia, ja mitä pidemmälle
alaluokkiin edetään, sitä yksityiskohtaisemmis
ta aiheista on kysymys. Käytännön luokitukses
sa aihekoodia ei tarvitse erikseen muodostaa,
vaan se valitaan suoraan Työväen Arkiston luokitusluettelosta.
Valokuvat luokitellaan ja järjestellään pääosin
aiheen mukaan. Käytännössä kuitenkin eri jär
jestöjen arkistoaineiston mukana tulleet valo

■

VALOKUVA-ARKISTOJEN
TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ

Automaattinen tietojenkäsittely tarjoaa ratkai
sun kuva-arkistojen kehittämiseen ja niiden
käytön helpottumiseen. Se tekee mahdolliseksi
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Työväen Arkiston
teatterivalokuvien ko
koelma on huomattava.Tässä kuvassa Vii
purin Työväen Teatte
rin näyttelijät esittä
vät "Laivan kannella" musiikkinäytelmää.
Kuva on 1920- ja
1930-lukujen taittees
ta.
Kuva: Työväen Arkisto.

Mainosvalokuva “Kotoa ja kau
kaa" -lehden arkistosta. Kuva
esittää hienolla tavalla 1920-luvun junavaunuympäristöä lehtipoikineen. Kuva: Työväen Arkisto.

kuva-aineiston ristiinhaut aiheen, ajankohdan,
henkilön tai paikkakunnan mukaan riippumatta
kuvan koosta, muodosta, laadusta, kunnosta
tai sijoituspaikasta. Atk-pohjaisella kuvaluetteloinnilla arkistojen kuva-aineistoa rasitetaan
mahdollisimman vähän. Rinnakkaiset, "van
hanaikaiset" käsikortistot käyvät tarpeettomiksi
ja valokuvien erillisestä diarioinnista kartuntakirjaan voidaan luopua.
Työväenperinne ry: n käynnistämän valokuvaprojektin yhtenä keskeisenä tehtävänä on ke

hittää työväen arkistojen ja perinnelaitosten yh
teinen valokuvien hakujärjestelmä, joka tekee
mahdolliseksi kuvien haut huolimatta kuva-ar
kistojen fyysisestä sijaintipaikasta ja erilaisista
luettelointiperiaatteista. Laitosten tarpeita vas
taavia ja hakujärjestelmään sopivia luettelointi
tietoja on jo alustavasti kehitelty arkistojen vä
lillä. Nykyisten taloudellisten näkymien aikana
on vaikea sanoa millä tavoin ja missä aikatau
lussa valokuvaprojekti etenee, mutta elämme
parempien aikojen toivossa...
■
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Marja Piiroinen
Työväen Arkisto

VALOKUVAMUISTOJA

Kuusi sidosta orimattilalaisen Lauri Metsämäen omaelämäkertamuistelmia on kuvitettu kertovin valokuvin.
Laurin veli Edvard “Eetu" Metsämäki palveli ahvenanmaalaisessa Alma-laivassa kirvesmiehenä.
Kuva: Työväen Muistitietotoimikunta.

Työväen Muistitietotoimikunnan valokuva
kokoelma on kertynyt kahdelta taholta. Kokoel
maa ovat kartuttaneet sekä muistelijat,että ke
rääjät. Muistelijat ovat lähettäneet asian selven
tämiseksi ja kertomustensa havainnollistami
seksi kirjallisen materiaalin ohessa myös säilyt
tämisen arvoiseksi katsomansa valokuvat.
Useat näistä valokuvista on liimattu kertomus
ten somisteiksi niin, ettei niiden irrottaminen
muistitietosidoksia koottaessa ole ollut mah
dollista. Niinpä sidoksien lehdille ja takakansi
en taskuihin on kertynyt satoja valokuvia. Irral

liset valokuvat on siirretty sidosten liiteosiksi
erillisiin kansioihin.
Suurimman yksittäisen luokan Muistitiedon va
lokuvista muodostavat muistelijoiden ja heidän
sukulaistensa henkilökuvat, joista vanhimmat
ovat 1870- ja 1880-luvun studioissa otetut kultapohjaiset muotokuvat. Osa henkilökuvista on
hyvin toiminnallisia ja havainnollistavat aika
kauden työtapoja ja välineitä. Muotokuvien li
säksi muistitiedon kokoelmissa on suuri määrä
keräysteemoittain luokiteltavia kuvia. Vuosien
1965,1968 jal988 keräysten tuloksena saatiin

8
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Vasemmalla seisova Otto Suvanto
on muistellut ensimmäisen työväen
urheiluseuran perustamista Petäjäve
delle 1919. Suvanto otti osaa 3-otteluun ja Ilmari Ventonen 6 km:n pyö
räilyyn Kannuksen Työväenyhdistyk
sen ensimmäisissä urheilukilpailuis
sa 1911. Valokuva on vuodelta 1913.
Kuva: Työväen Muistitietotoimikunta.

Naisliiton toimin
taan kuului mm.
virkistysleirien jär
jestäminen työläis
kotien äideille. Vesangan Nummelan
äitileiriläisiä 1960luvulta. Kuva: Työ
väen Muistitietotoi
mikunta.

tynyt lukuisa joukko erilaisia kokous-, istunto
ja retkikuvia.
Muistitiedon kuvakokoelman toisen puoliskon
muodostavat keräysten liitteinä saatujen kuvi
en ohella keräysmatkoilla ja haastattelutilan
teista otetut valokuvat. Nämä kuvat täydentä
vät Muistitiedon toiminnasta kertovaa arkisto
aineistoa.
■

joukko punakaartilaisten muotokuvia ja teloi
tus- ja vangitsemiskuvia vuodelta 1918. Ko
koelmissa on myös useita kymmeniä kuvia
osuustoiminnasta ja urheilusta. Vuoden 1977
keruukilpailu näyttämötyön vaiheista tuotti
huomattavan määrän kuvia eri kaupunkien työväennäyttämöistä ja niillä esitetyistä näytelmis
tä. Myös järjestöelämästä on Muistitietoon ker

9
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Ulla-Maija Peltonen
Kansan Arkisto & Työväenaatteen museo

MIELIKUVIA JA AIKAA
-valokuvat Kansan Arkiston ja
Työväenaatteen museon kokoelmissa!

Peltiseppä Wilhelm Himasen (vas.) kotona Fleminginkatu 11 :sta. Kidekoneen
kuulokkeet korvilla oleva mies on saksalainen mekaanikko, joka asui Himasilla
ollessaan rakentamassa Sörnäisten kaasulaitosta v. 1926.
Kuva: Työväenaatteen museo.
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Löytyisikö valokuvia lukevista työläisistä?
Onko valokuvia ompelevista työläisistä? Entä
valokuvia, joissa näkyy, miten ihmiset ovat syö
neet? Kysymykset on esitetty äskettäin Kansan
Arkiston päivystäjille. Kuvien käyttäjä osuukin
nykyisin yhä useammin Kansan Arkistoon et
siessään uusia, aiemman käytön kuluttamattomia valokuvia.
Kansan Arkiston ja Työväenaatteen museon
valokuvakokoelmissa on tällä hetkellä noin 50
000 valokuvaa (mukaan lukien negatiivit ja diapositiivit), joista lähes 30 000 valokuvaa on
luetteloitu ja järjestetty aiheen mukaan. Kuva
kokoelmiin kuuluvat lisäksi myös postikortit
(noin 1000) ja julisteet (noin 3000). Kokoelmien
vanhimmat valokuvat ovat vuosisadan vaih
teesta. Runsaasti valokuvia on 1920- ja 30-luvulta, mutta eniten kuvia on kuitenkin vuoden
1944 jälkeiseltä ajalta. Pääosa kuvista on mus
tavalkoisia. Kuvia tallennetaan jatkuvasti, mu
kana on runsaasti aiemmin julkaisematonta
materiaalia. Valokuvista voi tilata kopioita tutki
muksia, julkaisuja, näyttelyitä ja muita mahdol
lisia tarkoituksia varten.
Arkiston ja museon kokoelmat ovat karttuneet
järjestöjen ja yksityisten henkilöiden luovutus

ten yhteydessä. Lehtien kuva-arkistoista ko
koelmissa on Päivän Sanomien, Työkansan
Sanomien, Kansan Uutisten, Tiedonantajan,
Uuden Naisen, Tänään-lehden, Terän, Raketin
ja Soihdun valokuvia. Kuvaajina ovat mm. Yrjö
Lintunen, H. Attila, edellä mainittujen lehtien
palveluksessa olleet valokuvaajat sekä 70-lukulaisten Agit Graafin ja Saftran valokuvaajat. Ko
timaisten valokuvien lisäksi arkistolla on ulko
mainen kuvakokoelma.
■

VALOKUVIEN MONET AIHEET

Vuonna 1979 käyttöön otettu luokitusjärjestel
mä on helpottanut huomattavasti valokuvako
koelmien käyttöä. Aiheenmukaisessa luokituk
sessa on tällä hetkellä kuusi pääluokkaa ja tar
peen mukaan alaluokkia, joita voidaan myös
lisätä. Ensimmäinen luokka käsittää työväen
järjestötoiminnan, alaluokkia on 13. Tässä luo
kassa valokuvia on työväen puolueista, ammat
ti-, kulttuuri-,raittius-, urheilu- tai kansalaisjär
jestöistä. Kuvia selaamalla voi huomata, että
esim. kokouskuva ei välttämättä esitä pelkäs
tään kokousta, siitä voi löytää vaikkapa lukevan
tai ompelevan työläisen.

Heinosen perheen joulupöytä 1950-luvulla Helsingissä. Kuva: Heinosen valokuva-albumi.
Kansan Arkisto.
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Arkiston ja museon ko
koelmissa on työkuvia yli
30:ltä ammattialalta n.
2000. Kuvassa metsätyöläisiä Kolarin Isonmaan
savotalla v. 1954. Kuva:
Tänään -lehti 1/54. Työvä
enaatteen museo.

Toinen luokka käsittää joukkoliikkeet ja kansa
laistoiminnan, alaluokkia on yhdeksän. Tässä
luokassa on valokuvia esimerkiksi äänioikeustaistelusta v. 1905-06, vallankumouksellisesta
liikehdinnästä v. 1917, vuoden 1918 tapauksis
ta (noin 2000 valokuvaa), mielenosoituksista,
lakoista tai ympäristöliikkeestä.
Kolmas luokka käsittää työväestön elinolot,
alaluokkia on neljä. Asuinoloja esittävistä kuvis
ta näkyy esimerkiksi työläiskodin sisustus,
tekstiilit tai huonekasvit. Valokuvat työoloista
ja -ympäristöistä (noin 2 000) on järjestetty
elinkeinoittain ja teollisuusaloittain. Vanhimmat
työaiheiset kuvat ovat vuosisadan vaihteesta,
eniten työkuvia on kuitenkin 1930-luvulta 1950luvulle. Valokuvat työttömyydestä ja pulasta on
ryhmitelty tähän luokkaan. Valokuvat vapaaajasta tai harrastuksista sisältävät esimerkiksi
työläisten hää-, hautajais- tai perhejuhlakuvia.
Neljäs luokka käsittää erikoiskokoelmat, jossa
alaluokkia on kahdeksan. Tässä luokassa kuvia
on esimerkiksi poliittisista vangitsemisista v.

1919-1944, toisen maailmansodan tapauksis
ta, Suomen ja Neuvostoliiton suhteista, siirto
laisuudesta ja Esoanjan sisällissodasta 1936
39.
‘
Viidentenä luokkana on henkilökokoelma ja
kuudentena omaa arkisto- ja museotoimintaa
kuvaava kokoelma. Käyntikortti- ja ateljeekuvat
(pääosin 1920- ja 1930-luvulta) on järjestettyomaksi kokoelmaksi paikkakunnittain valoku
vaamon nimen mukaisesti.
Henkilöarkistojen kuvakokoelmat ovat kiinnos
tavia, koska niissä parhaassa tapauksessa tu
lee ilmi suomalaisen elämän koko kirjo. Aina
kannattaa katsella valokuva-albumeja, koska
niissä on kuvia, joita kukaan "ulkopuolinen" ei
aikaisemmin ole löytänyt. Lehtien valokuvako
koelmista löytää ammattivalokuvaajien reportaasikuvia julkisen ja yksityisen elämän eri alu
eilta. Valokuva voi kätkeä itseensä monia mer
kityksiä. Etsijä ei tarvitse muuta kuin mielikuvi
tusta ja aikaa!
|
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Tiina Tuulasvaara-Kaleva
Työväen keskusmuseo

••

••

TYÖVÄEN KESKUSMUSEON VALOKUVAT

Tamperelainen mylläri 1910-luvulta. Kuva: Valokuvaliike Stuf, Tampere. Työväen keskusmuseo.

Työväen keskusmuseossa on pelkän valoku
va-arkiston sijasta nk. kuvakokoelma. Siihen
kuuluvat valokuvien lisäksi käyttötarkoituksel
taan pitkälti samaniuonteiset postikortit ja pai
nokuvat. Luetteloituja kuvia kokoelmassa on yli
2000. Suuri osa kuvista liittyy osuustoimintaliik
keeseen ja etenkin Tampereella toimineeseen
Osuusliike Voimaan. Tärkeällä sijalla kokoel
massa on myös yksityisiltä työväenliikkeessä
aktiivisesti toimineilta ihmisiltä saadut kuvalah-

joitukset. Nämä kuvat liittyvät paljolti työväen
järjestö- ja harrastustoimintaan. Mukana on
jonkin verran myös työkuvia mutta niitä mu
seomme kaipaisi lisää.
Kuluvana vuonna museo sai kaksi suurta lahjoituserää, joihin kuului runsaasti valokuvia.
Tampereen Työväen Sanomalehti OY:n men
tyä konkurssiin, lahjoitettiin vuodesta 1899 il
mestyneen Kansan Lehden valokuvat museol
le. Niitä on yli neljäkymmentä pahvilaatikollista
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Kyröskoskelaisen osuusliike Oman
keskustoimipaikka jouluvalaistuksessa 1952. Kuva: Työväen keskusmuseo.

Tampereella ilmesty
neen Kansan Lehden ku
vaajille urheilu ja eten
kin jääkiekko oli kiitolli
nen kohde. Paikallisottelussa Ilves • Tappara oli
tiivis tunnelma
17.1.1985. Kuva: Kansan
Lehti. Työväen keskus
museo.

ja lisäksi joukko negatiiveja. Kuvat ajoittuvat
suurimmaksi osaksi kuitenkin 1960 - 1980-luvuille, sillä aikaisemman muuton yhteydessä
vanhemmat kuvat hävitettiin. Osuuskauppamuseo siirtyi Helsingin Marjaniemestä Tampe
reelle. Sen yhteydessä museolle tuli liki 400
osuustoimintaan liittyvää luetteloitua valoku

vaa ja mm. Kulutusosuuskuntien Keskusliiton
valistajien opetuksessa käyttämä laaja lasipositiivikuvasarja. Kansan Lehden ja Osuuskauppamuseon kuvia voidaan antaa tutkijoi
den käyttöön vain rajoitetusti, sillä niitä ei ole
vielä ehditty luetteloida museon kokoelmiin asi
aan kuuluvalla tavalla.
■
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Liisa Vuori-Mattila
Kansan Arkisto

AATETTA JA SEIKKAILUA

I

Työväen Arkiston ja Kansan Arkiston
kuvakokoelmat Espanjan sisällissodasta

Sotilaskuljetusjuna. Suomalaiset vapaaehtoiset kuuntelevat espanjalaista soittajaa. Junan kyljessä oleva julis
te vihjaa matkustajien olevan Espanjan kansan puolesta taistelevia kansainvälisen prikaatin sotilaita.
Kuva: Kansan Arkisto.

Espanjan sisällissota 1936-1939 sai runsaasti
huomiota maailman tiedotusvälineissä. Toimit
tajat, kirjailijat ja valokuvaajat levittivät tietoa ja
kuvia uutis- ja kuvatoimistojen välityksellä. He
olivat lähteneet Espanjaan taistelemaan fasis
mia vastaan, eivät puolueettomiksi tiedonvälit
täjiksi. Tunnetuin Espanjassa olleista valoku
vaajista oli amerikkalainen Robert Capa, joka
yli viidenkymmenen vuoden ja satojen sotien

jälkeen on edelleen yksi arvostetuimmista sotakuvaajista.
Paitsi sanomalehtimiehinä ja valokuvaajina Es
panjassa oli ulkomaalaisia myös tasavalta
laisarmeijaan liittyneinä sotilaina. Kaikkiaan
heitä oli n. 40 000, lähtöisin 54 eri maasta.
Suomalaista syntyperää heistä oli 350-400,
suurin osa Yhdysvalloista ja Kanadasta. Suo
mesta lähteneitä oli kuutisenkymmentä, saman
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Kuva Albacetista heinäkuulta 1937. Suurin osa miehistä on suomalaisia, mutta mukana on myös muutama
ruotsalainen ja virolainen. Kuva: Kansan Arkisto.

verran oli kauppalaivastosta karanneita. En
simmäiset vapaaehtoiset lähtivät Suomesta
1937 ja jo seuraavana vuonna heidät kutsuttiin
kotiin.
Sotavuodet ja sotakuvaajat tuottivat lukematto
man määrän valokuvia. Työväen Arkistossa ja
Kansan Arkistossa kuvia Espanjan sisällisso
dasta on yhteensä noin 700. Työväen Arkistos
sa niitä on nelisensataa. Sinne päätyneistä ku
vista suurin osa on Espanjan tasavaltalaishallituksen virallista propagandaa. Kuvia käytettiin
mm. Sos. dem. Työläisnaisliiton Espanja-tuki
kampanjaan liittyneessä näyttelyssä. Tästä
näyttelystä on peräisin myös 33 julistetta Työ
väen Arkiston ulkomaisten julisteiden kokoel
massa.
Työväen Arkiston kokoelman aihepiiri on laaja.

Siviileihin kohdistuneet hyökkäykset, Barcelo
nan pommitukset ym. saavat paljon huomiota.
Myös tasavaltalaisten sotasairaaloita (ilman
potilaita), lasten erinomaisia oloja ja iloisia tais
telijoita esitellään runsaasti. Kuvia on myös pa
raateista ja valtiovierailuista. Työväen Arkiston
kuvat ovat luetteloimattomia, niissä olevat tie
dot ovat lähes yksinomaan espanjankielisiä uu
tistoimiston kuvatekstejä. Suomalaisia vapaa
ehtoisia Työväen Arkiston kuvissa esiintyy vain
neljässä, kolme on otettu ilmeisesti palanneille
merimiesvapaaehtoisille järjestetyssä juhlassa.
Vapaaehtoiset ovat jääneet nimettömiksi, juh
lassa mukana olleet suomalaispoliitikot on
muistettu nimetä.
Kansan Arkiston Espanja-kuvakokoelma poik
keaa Työväen Arkiston kokoelmasta sikäli, että
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Siviilejä evakuoidaan Teruelissa. Kuva: Työväen Arkisto.

se sisältää myös Espanjassa taistelleiden suo
malaisten valokuvia. Sotilaat ovat näppäilleet
kuvia toisistaan lomilla, kuljetusta odotellessa,
paketteja jaettaessa, autettaessa paikallisia
asukkaita viininteossa, missä tahansa paitsi
taistelussa. Kotimaassa tällaisia kuvia päätyi
myöhemmin albumeihin perhekuvien rinnalle.
Kansan Arkiston Espanja-kokoelmaan on luet
teloitu 215 kuvaa. Käytön helpottamiseksi ku
vat on jaettu kymmeneen aiheenmukaiseen
ryhmään. Erilaisia henkilökuvia niistä on 67,
sodan tuhoja esitteleviä 44 ja sotilaselämästä
kertovia 32. Sadoista suomalaisvapaaehtoisista kuvissa esiintyy 64 tunnistettua.
Kansan Arkiston kokoelma on kertynyt suurim
maksi osaksi sellaisten henkilöiden kuva-arkis
toista, joiden elämään Espanjan sisällissota on

tavalla tai toisella liittynyt. Suurimpia "kuvalähteitä" ovat olleet Sylvi-Kyllikki Kilpi, kansainväli
sen prikaatin kapteeni Paavo Koskinen ja Jen
ny Pajunen, jonka puoliso Paavo Pajunen kuu
lui kansainväliseen prikaatiin.
Espanjan sisällissotaa käsittelevää kuvamateri
aalia on myös em. henkilöiden arkistoissa, sa
moin muutamien Espanjan kävijöiden arkis
toissa. Jenny Pajusen kokoelma on kuitenkin
laajin. Hänen henkilöarkistonsa sisältää kuvien
lisäksi muuta Espanjaa koskevaa aineistoa: kir
jeitä, haastatteluja, muistelmia ja lehtileikkeitä.
Kansan Arkistossa on myös sisällissotaa kos
kevia muistelmia ja pieni aiheenmukainen eri
koiskokoelma.
■
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Tiina Tuulasvaara-Kaleva

Työväen keskusmuseo

TIETOA, TARINAA,
TUNNELMAA
I yksityisten ihmisten kuva-aarteet

Perttulistien aherrusta, patjo
jen täyttöä 1920-luvulla.
Kuva: Virpi Kolisen kokoelma.
Työväen keskusmuseo.
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Museoille hyvin tärkeitä informantteja ja
lahjoittajia ovat historiasta ja perinteestä
kiinnostuneet yksityiset ihmiset. Virpi Kolinen on historian ja yhteiskuntaopin lehto
ri Hatanpään lukiosta Tampereelta. Hän on
lahjoittanut Työväen keskusmuseolle erit
täin mielenkiintoista ja arvokasta työväenkulttuuriin liittyvää aineistoa. Mukana on
tullut myös useita kymmeniä valokuvia ai
na 1910-luvulta 1970-luvulle saakka.

riaan? Olivatko vanhempasi kiinnostuneita his
toriasta?

Virpi, miten kiinnostuit työväenliikkeestä?

Teille on kertynyt paljon kiinnostavia kuvia.
Harrastettiinko perheessänne erityisesti valo
kuvia vai ovatko ne kerääntyneet ikäänkuin sat
tumalta ajan saatossa?

Olen kasvanut siihen, äiti kuljetti minua muka
naan kaikkiin harrastuksiinsa ja kokouksiinsa.
Sosialidemokraattinen työväenliike on ollut
luonnollinen "kotiseutuni". Molemmat vanhem
pani, Elsa ja Reino Kolinen, osallistuivat puoluetoimintaan, ay-liikkeeseen, osuustoimin
taan, sosiaaliseen työhön ja työväen kulttuuri
toimintaan. Tosin erilaisin painotuksin. Jo hei
dänkin vanhempansa olivat aktiivisesti mukana
työväenliikkeen toiminnassa.
-

Entä historia, miten työläiskodin tyttönä innos
tuit yliopisto-opintoihin ja nimen omaan histo

- Vanha työväenliike piti opin- ja tiedonsaantia
tärkeänä. Siksipä vanhempanikin opiskelivat
työväenopistossa, opintokerhoissa ja omin
nokkinensa läpi vuosien. Oli siis selvää, että
varojen salliessa minut pantiin oppikouluun. Ei
siitä minun kuulteni enempää keskusteltu:" Jos
haluat, niin menet". Pidin historiasta lapsesta
alkaen. Eivät vanhempani yhtään hämmästy
neet, kun sanoin lähteväni historiaa lukemaan.

Valokuvilla oli entisaikaan ehkä enemmän
merkitystä kuin nykyään. Sen vuoksi jonkun
ottaessa kuvia niitä tilattiin itsellekin. Työtoverit
kävivät yhdessä valokuvaamossa jne. Meillä ei
ollut kameraakaan pitkiin aikoihin. Kuvat ovatkertyneet eri yhteyksissä ja eri ihmisiltäkin. Äi
tini aina ajatteli, että tuotakin voisi vielä tarvita.
Hän auttoi ihmisiä neuvoin ja tekemällä kirjalli
sia töitä: hakemuksia, pyyntöjä, veroilmoituk-

E&2r
Suomalaisia metsätyöläisiä Kanadassa 1920-luvun lopulla. Reino Kolisen sisko Aino tyttärineen istumassa oi
kealla. Perhe muutti Neuvostoliittoon v. 1930. Kuva: Virpi Kolisen kokoelma.Työväen keskusmuseo.
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siä, perunkirjoituksia ja muuta vastaavaa. Ihmi
set antoivat hänelle kaikenlaista ja hän sitäpait
si korjasi talteen muitten jäljiltä mitä milloinkin.
"Ei niin pientä tavaraa, ettei sitä kymmenen
vuoden kuluttua tarvita". Valokuvia kertyi tilat
tuina, saatuina, löydettyinä. Ne ovat mukavia
katsella, niissä on tuttuja, ehkä joku vielä tarvit
see niitä, joku on antanut niille niin paljon arvoa,
että on hankkinut ja tallentanut ne. Eiköhän
tuossa ole motiiveja kerätä
kuvia sekä vanhemmilleni
että minulle.

Mitä silmällä pitäen olet
valikoinut museolle lah
joittamasi kuvat?
Peruskriteerinä on ollut,
että tiedän mikä tapahtu
ma tai yhteys on kyseessä,
tunnen edes osan henki
löistä ja tiedän ajan suurin
piirtein. Minun elinajaltani
"perheensisäisiä kuvia" nii
den joukossa on ollut vä
hän. Vanhempieni lapsuu
denkodeista ja sisaruksis
ta ja heidän ystävistään
kyllä. Sekin on tietoinen
valinta.
-

Isäni sisar Agda Santaharju (os. Kolinen)
muutti Kanadaani 920-luvun puolivälissä ja avi
oitui siellä. He osallistuivat siellä suomalaisen
työväenyhdistyksen toimintaan. Toinen sisar
Aino Ylijaskara muutti jonkin verran myöhem
min perheineen sinne ja metsätyökuvat ovat
häneltä. Pulakauden tultua työttömyyksineen
perhe lähti Neuvostoliittoon ja sinne katosi.
Perttulistit olivat Tampereen Työväenopiston
toverikuntalaisia,
jotka
vuokrasivat Ylöjärveltä Pert
tulan tilaa "kesäsiirtolakseen" muutaman vuoden.
Se tapahtui 1924-26 tienoil
la. Siellä käytiin viikonlop
puisin ja niinä lyhyinä lomi
na joita silloin oli. Siellä ul
koiltiin, pidettiin hauskaa ei
kä haluttu opiskella.
-

Minkälaiseksi itse historian
opettajana koet valokuvan
merkityksen historian läh
teenä opetustyössä?

- Valokuvat antavat keskus
teluille pohjaa. Yhteiskun
nallisten erojen havaitsemi
nen onnistuu niiden avulla
hyvin. Ja senkin voi huoma
Muistuuko mieleesi joita
ta, että muoti - kuten muut
kin kuvia, jotka mielestäsi
kin tavat - palaa tuontuostaerityisen osuvasti kertovat Työväen näyttämötoimintaa Valkeakos
kin. Kuvien välittämän infor
kella 1920-luvulla.Vasemmalta Kalle Koi
työväenkulttuurista ?
maation kannalta olisi erit
visto ja Toivo Rantanen. Kuva: Virpi Koli
- Tätini Anni, Aino ja Agda
täin tärkeää, että ihmiset kir
sen kokoelma. Työväen keskusmuseo.
(Kolinen) olivat hyviä laula
joittaisivat mitä ja missä ja
jia ja osallistuivat Tampereen Työväenteatterin keitä heidän kuvissaan on ja jos eivät muuten
toimintaan avustajina laulunäytelmissä ja muu tiedä kyselisivät.Mitäpä kuvilla muuten tekee.
tenkin. 1920-30-luvuilla oli tapana teatterin läm- Aktiivisena työväenkulttuurin ystävänä olet pe
piössä myydä väliajalla valokuvia näytelmistä rustamassa Työväen keskusmuseon ystävät ja näyttelijöistä. Sitä tietä on lähes albumillinen yhdistystä. Mitä tälle hankkeelle kuuluu ja mikä
teatterikuvia tullut haltuuni ja siten teille muse tuon yhdistyksen tehtävä mielestäsi tulee ole
oon. Noihin aikoihin oli muuten tyylikästä, että maan?
kavaljeeri osti daamilleen kahvin/limonaadin li - Työväen keskusmuseon ystävien yhdistyksen
säksi valokuvan muistoksi.
perustava kokous pidettiin 16.12.1992 Tampe
Lahjoittamasi kuvat antavat tutkijoille hyvän ko reen Työväentalolla. Toivon,että on muitakin,
konaisuuden yhden perheen suhteesta työvä jotka katsovat asian tärkeäksi. Ystävät antavat
enliikkeeseen ja toisaalta myös työläisperheen harrastajalle mahdollisuuden toimia menneen
yksityiselämästä. Kokoelmassa on mm. isäsi ja tulevan kohtauspaikkana. Tehtävänä on tu
siskojen lähettämiä kuvia Kanadasta 1920-lu- kea museota kaikin tavoin, myös aivan käytän
vulta ja kokonainen albumi nk. perttulisteista. nön työllä.
■

Voisitko kertoa näistä hieman?
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Matti Peltonen
Helsingin yliopisto,
talous- ja sosiaalihistorian laitos

KAMERA
HISTORIANTUTKIMUKSEN
KOURISSA
■

kuvauksesta julkaisemiseen. Valokuvan ole
massaolon keksivät taidekriitikot, muilta se jäi
huomaamatta.

VALOKUVA JA TUTKIJAT

Runsaat kymmenen vuotta sitten, 1970- ja
1980-lukujen vaihteessa älyköt kirjoittivat valo
kuvasta. Se oli muotia. Kynään tarttuivat esi
merkiksi Susan Sontag ja Roland Barthes.Tavanomaisen 10-15 vuoden karenssiajan kulut
tua on ehkä suomalaisen historiantutkijankin
luvallista katsella kuvia. Vuosikymmenen parin
kypsyttelyaika ei kuitenkaan ole tehnyt kuvia
yhtään helpommiksi lukea. Päinvastoin - kame
ran ja muunkin tekniikan kehitys on ohittanut
monet 1970-luvun käsitykset.
Englantilainen kriitikko John Berger on toden
nut, että kamera keksittiin samana vuonna jol
loin Karl Marx tuli täysi-ikäiseksi(1839). Kului
kuitenkin lähes sata vuotta ennenkuin yhteis
kuntatieteilijät alkoivat kirjoittaa valokuvauk
sesta. Ensimmäinen merkittävä valokuvauksen
tarkastelija oli Walter Benjamin 1930-luvulla.
Valokuvauksen ja yhteiskuntatieteen - mukaan
lukien tietysti historiantutkimus - suhteelle on
tyypillistä, ettei Max Weber huomannut lain
kaan kirjoittaa kamerasta länsimaiselle rationa
lismille ominaisena keksintönä, eikä kustan
nusyhtiö Edistyksellä olisi ollut juuri mitään ma
teriaalia valikoiman Marx, Engels ja Lenin valo

■

VALOKUVA JA KAPITALISMI

Kun yhteiskuntatieteilijät sitten I960- ja I970-Iuvuilla löysivät valokuvauksen, oli innostus to
dellista. Valokuvaus oli epäilemättä iso juttu.
Lainaan erään ydinkohdan Susan Sontagin
moderniksi klassikoksi muodostuneesta kirjoi
tuksesta:
"Kapitalistinen yhteiskunta tarvitsee kuviin pe
rustuvaa kulttuuria. Sen täytyy tarjota valtava
määrä viihdykettä innostaakseen ostamaan ja
tainnuttaakseen luokkaan, rotuun ja sukupuo
leen liittyvät epäkohdat, ja sen tarvitsee koota
valtavat määrät tietoa hyödyntääkseen luon
nonvaroja, lisätäkseen tuottavuutta, käydäk
seen sotia, antaakseen byrokraateille työtä. Ka
meran kaksinainen luonne, kyky subjektivoida
ja objektivoida todellisuutta, palvelee ideaali
sesti ja vahvistaa näitä päämääriä. ... Kamera
määrittelee todellisuuden niillä kahdella tavalla,
jotka ovat olennaisia edistyneelle teolliselle yh
teiskunnalle: spektaakkelina (massoille) jatarkkailunvälineenä (johtaville). Kuvien tuotanto
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Ennen valokuvaa oli painokuva, jota esi
merkiksi kiertävät kirjakauppiaat levittivät
kaikkialle. Tämä 1700-luvun venäläinen
painokuva esittää "Kazanin kissaa”. Kuva
on todennäköisesti vanhauskovaisten kri
tiikkiä Pietari Suurta kohtaan (ulkonäkö,tit
teli). Lähde: Olga Balgina, Russkij narodnij
kartinki. Moskva1972, s. 80.

William Kleinin ku
va "Vappu Mosko
vassa" (1959). "Kos
ka valokuva on puh
dasta satunnaisuut
ta eikä muuta voi
kaan (siinä on aina
jotain jota esite
tään) -...
- se paljastaa välit
tömästi 'yksityis
kohtansa’, joista it
se etnologisen tie
don raaka-aine
muodostuu". Lähde:
Roland Barthes, Va
loisa huone. Jyväsky
lä 1985, s. 34-36.

palvelee hallitsevaa ideologiaa. Sosiaalinen
muutos korvautuu kuvien muutoksella."
Sontag yhdistää kameran ja kapitalismin. Epäi
lemättä jo sinänsä kiinnostava talous- ja sosi
aalihistoriallinen probleema! On kuitenkin il
miselvää, että lainatusta analyysistä puuttuu
jotain olennaista. Valokuvahan ei tavoita "mas
soja" kameran, vaan painokoneen avulla. Ja
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kirjapainotaito muistuttaa kuvan paljon pidemmästä historiasta. Se palauttaa mieleen paino
kuvan maalauksen kilpailijana, korvikkeena ja
täydentäjänä. Ne valokuvan monet tehtävät,
joita Sontag ajattelee sillä kapitalismissa ole
van, eivät voi toteutua ilman kuvan monistamis
ta painokoneen avulla tai lähettämistä lukuisiin
vastaanottimiin sähköisesti.

TYÖVÄENTUTKIMUS 1/93

vät ne juuri tarjoa uutta tietoa. Kuvaa pitäisi
osata lukea kuvana, vasta silloin se historialli
suus jota Barthes korostaa tulee ilmi.
Valoisa huone -esseessään Barthes mietti sitä,
miten tutkisi valokuvien avulla kynsien sosiaa
lihistoriaa. Hän oivalsi, että valokuviin saattaa
sisältyä sellaista tahattomasti talletettua tietoa,
jota mikään muu lähde ei ole tallettanut. Bart
hes puhui perustiedosta tai alapuolella olevasta
tiedosta. Katsoessaan Moskovan metrossa
1950-luvun alussa kuvattuja ihmisiä hän sai
päähänsä, että valokuvien avulla voisi tutkia
millaiset kynnet ihmisillä on eri kulttuureissa tai
eri aikoina. Valokuvan lyhyt historia tosin rajoit
taisi ajallista vertailua. Barthes ajatteli, että va
lokuva olisi tässä suhteessa maalausta luotet
tavampi lähde, koska kynsien pituuden ja muo
don kaltainen seikka tulee kuvaan mukaan il
man kuvan ottajan tietoisia valintoja ja pyrki
myksiä.

Sosiaali- ja kulttuurihistorian tutkijat ovatkin vii
me vuosina kiinnostuneet vanhoista painoku
vista kirjapainotaidon ensimmäisiltä vuosisa
doilta. On todettu, että painokuvat - usein pie
nellä tekstillä täydennettynä - olivat ensimmäi
siä laajalle levinneitä kirjapainotuotteita. Ne
edelsivät etenkin vähävaraisten kansankerros
ten, palvelijoiden, puotiapulaisten ja käsityöläiskisällien omaisuusluetteloissa kirjasia ja kir
joja. Valokuvalla on siis edeltäjä, jolla on samo
ja ominaisuuksia kuin valokuvalla. Häkellyttävintä onkin se, että valokuva juuri viime aikoina,
tietokoneen liityttyä valokuvaa käsittelevään
teknologiaan, on alkanut yhä enemmän muis
tuttaa painokuvaa entistä avoimemmassa fiktii
visyydessään. Painokuvan historian ottaminen
huomioon ei kumoa Sontagin näkemää kyt
kentää kuvan ja kapitalismin välillä, mutta antaa
sille 300 vuotta pidemmän perspektiivin.
■

VALOKUVA JA HISTORIA
■

Roland Barthes kytki valokuvan historiaan. Va
lokuvahan syntyi samanaikaisesti nykyaikaisen
'tieteellisen" historiantutkimuksen kanssa. His
toria ja valokuva kuuluvat yhteen. Barthesillevalokuva on aina historiaa, se on lähempänä
ideaalista lähdettä kuin mikään asiakirja voi
olla. Valokuva on Barthesin mukaan "elävä"
todiste siitä, mitä on 'todella ollut" ja miten joku
-kameraa pidellyt kuvaaja - on tuon todellisuu
den nähnyt.
Barthes tietysti liioittelee. Silti voi ajatella, että
"tieteellisen" historiantutkijan suhde valoku
vaan on ollut vähättelyssään paradoksaalinen.
Meillehän on vain kelvannut sellainen kuva, jo
hon liittyy tekstiä. Tekstin pitää antaa tarkat
tunnistetiedot kuvalle. Muuten kuvat eivät ole
luotettavia ja käyttökelpoisia, korkeintaan kan
satieteellisiä. Miten helposti sanommekaan ku
van kertovan enemmän kuin tuhat sanaa pys
tymättä kuitenkaan täydentämään uskomus
tamme tiedolla kuvan lukemisesta!
Meillä talous- ja sosiaalihistorian tutkijoilla on
tietysti vielä omat erityisongelmamme. Miten
säilyttää oma identiteettimme kuvien lukijoina?
Emme ole kiinnostavia, jos jäämme vain to
teamaan ketä mistäkin kuvasta kulloinkin on
rajattu tai retusoitu pois. Niin kiinnostavia ja
kiihdyttäviä kuin väärennetyt kuvat ovatkin, ei

HISTORIA JA VALOKUVA

Barthesin kaavailemasta kynsien sosiaalihisto
riasta on vain lyhyt matka suosittuun kuvien
tutkimusmenetelmään,ikonografiseen tulkin
taan. Tämä taidehistorian suuntaus liittyy erityi
sesti ns. VVarburgin koulukuntaan, jonka ehkä
tunnetuin edustaja tällä hetkellä on Ervvin Panofsky. Maalausten ja muiden esitysten vähem
män tärkeistä alueista etsitään yksityiskohtia,
jotka antavat luotettavaa tietoa juuri siksi, että
tekijä ei ole oletettavasti työstänyt näitä kohtia
kovin tietoisesti. Menetelmää on sovellettu esi
merkiksi tekijän tunnistamisessa.
Historiantutkija Carlo Ginzburg on nimittänyt
ikonografista menetelmää eräässä artikkelis
saan "johtolankamenetelmäksi". Hänen mieles
tään VVarburgin koulun taidehistorioitsijoiden,
freudilaisen psykoanalyysin ja Conan Doylen
salapoliisihahmon Sherlock Holmesin päättely
menetelmiä voi pitää esimerkkeinä yleisem
mästä tutkimusmenetelmästä. Ginzburgin
ideana on lukea kirjallisia dokumentteja samal
latavalla kuin ikonografisen menetelmän sovel
tajat lukevat kuvia. Ehkä me talous- ja sosiaali
historian tutkijat voisimme Barthesin tapaan
palauttaa tämän lukutyylin takaisin kuvien ana
lyysiin ja löytää siten oma valokuvien lukuta
pamme.
H
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Kirsti Lumisia
Työväenliikkeen kirjasto

DEMARIN VALOKUVAAJA
KALEVI KESKI-KORHONEN

Valokuvaaja Kalevi Keski-Korhonen ja Olof Palm e. Kuva: Arja Jokiaho
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Demariin minut pyydettiin toisen kerran vuonna
1977 ja irtisanotaan taloudellisista ja tuotannol
lisista syistä ensi vapusta alkaen.

Valokuvaaja Kalevi Keski-Korhonen on puh
das pohjalainen, syntyi 30-luvulla Kauhajoella
ja kouluajat eleli Kokkolassa. Pääkaupunkiin
hän muutti vuonna 1957. Toimittaja isä halusi
pojastaan kelloseppää tai puutarhuria. Kuuli
aisena poikana Kalevi aloittikin kellosepän opin
kelloseppämestari Kolistolla. Kolmen vuoden
opin jälkeen Kalevi totesi, että tästä ei tule mi
tään.
Keväällä 1949 Finlandia-kuvan valokuvaajat Vil
ho Pitkämäki ja Veikko Wahlberg perustivat
Kokkolaan valokuvaamon. Kalevi meni kysy
mään töitä ja sillä tiellä hän on vieläkin.

■

■

Minusta on ollut erittäin huono homma se, et
teivät lehdet ole eri paikkakunnilla systemaatti
sesti arkistoineet kuvia. Lehden toimituksilla,
päätoimittajilla ja toimittajilla ei ole ollut kykyä
ajatella itseään oman alueensa perinteen ku
vaajana ja tallentajana. Olen usein sanonut,
että jos lehdet olisivat arkistoineet kuvansa, niin
meillä olisi ympäri Suomen valtavia kuvako
koelmia. Isäni oli edelläkävijä arkistoinnissa.
Hän on tallettanut kaiken kirjoittamansa ja ku
vaamansa. Tein Kokkolaan näyttelyn isän ku
vista 1930-luvulta. Näyttelyä käytiin paljon kat
somassa ja se kosketti monia.

OSKARI TOKOI

Ensimmäinen tunnettu henkilö, jota kuvasin uu
tena valokuvaajana oli Oskari Tokoi. Hän oli
ensimmäistä kertaa 1918-tapahtumien jälkeen
käymässä Suomessa. Kannuksessa hänen ko
titalonsa pihalla auringonpaisteessa otin Oska
ri Tokoista pystykuvan,joka markkinoitiin Suo
men kaikille työväentaloille. Kuvaa myytiin tois
tasataa ja se löytynee myös Työväen Arkistos
ta.

■

KUVA-ARKISTOISTA

■

HELSINKILÄISEKSI
VALOKUVAAJAKSI

Jo kesällä 1949 ajatuksissani päätin, että mi
nusta tulee valokuvaaja ja muutan Helsinkiin.
Olympialaisten aikaan pääsin kuukaudeksi
Olympia-kuvaan valokuvaajaksi.
Varsinaisesti siirryin Helsinkiin Foto-Fleksiin
vuonna 1957, sieltä Kuva-Siskoihin ja U.A. Saa
riselle. Demarissa aloitin ensimmäisen kerran
huhtikuussa 1959. Työrupeamani kesti vuoden
1968 tammikuun loppuun, jolloin lähdin virka
vapaalle Amerikkaan Kordelinin ja Kulttuurira
haston apurahalla.
Olimme koko perhe puolisentoista vuotta Ame
rikassa. Elämäni kauhun hetkiä koin palattuani.
Minulla ei ollut työpaikkaa, eikä asuntoa ja vau
va syntymässä kuukauden sisällä. Asiat järjes
tyivät, töitä alkoi vähitellen tipahdella Myllymä
en Me-lehdestä, Kuvalehdestä, Pirkasta ja
Avusta. Parissa vuodessa töitä tuntui olevan
liikaakin.

DEMARIN KUVAT

Demarissa ei ole ollutkaan ennen vuotta 1957
mitään negatiiviarkistoa, koska lehti käytti free
lancer-kuvaajia. Kuva-arkisto on ollut olemas
sa, mutta en tiedä millä kriteereillä kuvia säily
tettiin. Siihen aikaan kuvat hävitettiin ja metalli
nen kuvalaatta säilytettiin ja päälle liimattiin leh
destä kuva. Vaikeasti käytettävät laatat ovat nyt
Työväen Arkistossa.

■

OMAT KUVANI

Minä olen perusluonteeltani keräilijä. Tästä
syystä olen alusta alkaen säästänyt kuvieni ne
gatiivit ja kuvat pahvilaatikoissa kronologises
sa järjestyksessä. Kauhukseni sain kuulla 70-luvun taitteessa, että Demarin negatiiviarkisto oli
viety valokuvaaja Forsbergin toivomuksesta
tarpeettomana roskiin. Vastuullinen toimitus
päällikkö Manninen ei ollut kiireissään puuttu
nut hävitykseen. Onneksi olin siirtänyt osan
omista negatiiveistani omaan arkistooni kuten
esim. 60-luvun SDP:n puoluekokoukset. Seit
semänkymmentä luvun lopulta alkaen meillä
Demarissa on negatiivit ja kuvat järjestyksessä,
kiitos nykyisen informaatikon Tuula Holopai-
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sen. Kuva-arkistomme koostuu lehdessä jul
kaistuista kuvista, jotka on asiasanoitettu, luo
kitettu ja luetteloitu. Työ tapahtuu valokuvaaji
en, toimittajien ja informaatikon yhteistyönä.

■

VALOKUVAAJAN VIIKKO

Viikon aluksi tuntuu kuin kiipeäisi korkealle vuo
relle, josta laskeutuminen tapahtuu sykähdyksittäinja perjantaina ollaan taas vuoren juurella.
Silloin kun Demarilla oli vielä resursseja, niin
myös valokuvaajalla oli päivittäin selkeä kuva
siitä, ketä haastatellaan ja mitä kuvataan.
Eduskunnassa kuvaaminen on kuolettavan
tappavaa. Kuvamateriaali on neljä vuotta sama,
200 ihmistä ja virkakoneisto. Kuvauspaikat kah
vila, valtiosali, ympyräkäytävä ja ylhäältä sali
sekä työhuoneet. Kuvan löytäminen ja hakemi
nen eduskunnassa vaatii aikaa. Valokuvaajan
on seurattava koko ajan ihmisiä ja heidän teke
misiään, jotta pystyisi esimerkiksi vangitse
maan lehteriltä Riihijärven lukemassa viisi se
kuntia pornolehteä. Tapahtumat ovat tosi no
peita.

■

HELPOT JA VAIKEAT KUVAT

Kuvaan mielelläni henkilöitä ja urheilua.
Jotkut poliitikot, useimmiten naiset, ovat tosi
vaikeasti kuvattavia. He eivät osaa olla, he ovat
vaikeita - rauhattomia, hermostuneita. Jotkut
poliitikot ovat ilmeettömiä ja persoonattomia,
vain vaatteet muuttuvat.
Poliittisen lehden henkilökuvasta pitäisi aistia
tilanne, jos on vaikkapa lakko tulossa, niin has
sultapa tuntuisi, jos puheenjohtaja Ihalainen
nauraa rätkättäisi.
Pääministeri Esko Aho on helppo kuvattava.
Hän on harjoitellut kuvattavana olemista. Hä
nelle harjoitus on ollut myötäsyntyistä. Kalle
Kultalan Aho vuodelta 1978 on ihan kuin pää
ministeri Aho vuonna 1993.

■

KUVAT LEHDISSÄ

Suomessa lehdissä ei käytetä ilkeitä kuvia. Ku
vat ovat tärkeitä lehden taitossa. Lehdissä ei ole
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tänä päivänä kuvia enemmän kuin 60-luvulla,
mutta kuvat ovat nykyisin paljon suurempia.
Helppo olisi tehdä poliitikoista esim. valaistuk
sella ja ultraviolettifilmillä kauheita kuvia. Muis
tan, että 60-luvulla oli nenää kaivavia poliitikko
ja lehtikuvissa. Valokuva on jännä siitä, että
tänään otettu kuva toimii huomenna lehdessä,
mutta kuvaa arvostetaan vasta 10-15 vuoden
kuluttua.

■

PARAS HENKILÖKUVANI

Minun onnistunein henkilökuvani on Olof Palmesta ja pidän myös aikoinaan ottamastani
kuvasta silloisesta pääluottamusmiehestä Rei
jo Lindroosista. Lindroosin kuva säteilee jäy
hää, jyhkeää suomalaista työmiestä, joka on
omanarvonsa ja ammattinsa tunteva ihminen.
Olof Paimen kuva kuvaa inhimillistä suhtautu
mista maailmaan ja voimakasta kannanottoa
toisten ihmisten hätään. Kuvan sielu on silmis
sä ja käsissä. Hyvässä kuvassa on tietysti sopi
va valaistus, kuvakulma ja koko kuvan kompo
sitio sekä tietysti inhimilliset tekijät kuten ilmeet.
Tiedän itse jo kuvaushetkellä, milloin onnistun.
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KUVISTA KIRJAKSI
■ Kuvakirjailijan näkökulma

Tämän tekstin kirjoittamisen aikoihin saattelin neljännen työn ja aatteen kysymyk
siin paneutuneen kuvakirjan tekstit ja ku
vat painoon. Nyt voidaan jo puhua kuvakirjasarjasta. Silti on mielessä jäytänyt tämä
sama itsekriittinen kysymys: olisikohan
joskus aikaa tehdä kuvakirjaa oikein kun
nolla ajan kanssa, kun kuitenkin on aikaa
tehdä se aina uudelleen.

Innostukseni kuviin ja työväenliikkeen historian
visuaaliseen ilmentämiseen lähti oikeastaan
yhdestä ainoasta kuvasta. Työväen Arkistossa
on kuva Forssan puuvillatehtaan paljasjalkai
sista, likaisista, kovan raadannan merkit hank
kineista lapsityöläisistä. Käytin tätä hellyttävää
ja traagistakin kuvaa 1970-luvulla johonkin leh
tiartikkeliin ja siitä lähti itämään innostuksen
vire myös kuvakirjojen tekemiseen. Se tarttui
kuin pimeys maisemaan.
Kuvakirjojen tekeminen on tähän saakka ollut
toisaalta mielenkiintoinen harrastus, mutta sa
malla mahdollisuus monitahoiseen graafiseen
yhteistyöhön. Tärkein kumppani on kaikkienkin
kirjojen teossa mukana ollut Lahden muotoiluinstituutin lehtori, graafikko Kari Kotka. Hän
on vastannut niin taitosta kuin kirjojen ulko
asustakin.
Pitkään jatkuneen yhteistyön aikana on oppi
nut antamaan arvoa sille, että kokenut graafik
ko etsii kirjan luonteeseen sopivan tekstityypin
ja rakentaa aiheeseen passelisti istuvan taittoilmeen - ja valvoo, että kokonaisuudestakin tu
lee mukava katseltava.
Vanhat, suurikokoiset, lasilevytekniikalla valo
tetut kuvat ovat usein asetelmiltaan jaruzelskimaisen jäykkiä, mutta kirjantekijöiden kannalta
hyviä: osasuurennosten kautta voi aina löytää
pieniä herkullisia yksityiskohtia ja kuva kestää

reipastakin suurentamista. Lopullisissa valin
noissa tarvitaan graafikon armotonta silmää.
Neljän kirjan ilmestymisen jälkeen on ollut hy
vin kannustavaa havaita, että asialle uhrautu
neet kustantajat ovat saaneet sittenkin ta
loudellisesta vaivannäöstään markkansa takai
sin ennemmin tai myöhemmin. Historiallisen
kuvakirjan elinkaari on selvästi pitempi. Oikeas
taan se ei vanhene koskaan. Historiallisen ku
vakirjan kohdalla ei ole pelkoa, että se jo ilmestymisvuotensa jälkeisenä keväänä on alennusmyyntipöydillä. Vanhoja arvokkaita kuvia kelpaa kirjana tarjota monien vuosien ajan. Painosmäärän suhteen on syytä silti pitää järki
kädessä.
Kuvakirjamme ovat sillä tavalla kotikutoisia, et
tä tekstin vääntäminen, toimittaminen, painoon
saatteleminen, oikolukeminen ja myöhemmin
atk-perustainen tekstin kirjoittaminen on lähtöi
sin saman pöydän takaa irronneista voimava
roista. Siitä on oma riesansa, mutta se on anta
nut hyvän mahdollisuuden seurata koko kirjan
valmistumisen prosessia ja kirjapainojen viime
vuosien huimaa kehitystä.
Ensimmäisten kuvakirjojen kuvat olivat perin
teisiä rasteri- tai dupleksikuvia ja tekstit napu
teltiin sähkökirjoituskoneella. Viimeisimmässä
kirjassa kaikki kuvat on jo skannattu alan laitok
sessa, käytetty duatone-mahdollisuuksia ja uu
simmissa kuvissa väriäkin entistä näyttävämmin. Tekstit siirtyvät disketeillä ja fakseilla seu
rustellaan taiton tarkistamis- ja vedosasioissa.
Neljän työväenliikkeen aatetta ja työtä esittele
vien kuvakirjojemme kustantajina ovat olleet
erilaiset työväenliikkeen yhteisöt. Ensimmäi
sen kustansi Sos.dem.puolue, toisen Sos.
dem. raittiusliitto (nyk. Suomen Elämäntapaliit
to Elo ry), seuraavan Työväenlehdistö ry ja
viimeisimmän taas Sos.dem.puolue. Kirjat ovat
olleet räätälöityjä tilaustöitä, lähinnä kunkin yh
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teisön lahja- ja juhlakirjatarpeisiin tehtyjä,mutta
yhdenmukaisella formaatilla ja ulkoasulla ne
ovat hyvin lonksahtaneet samaan Työn ja aat
teen- kuvakirjat sarjaan.
Kukahan innostuisi seuraavaksi; aiheita työvä
enliikkeen kuvakirjoihin löytyy kyllä loputto
masti. Miten olisi Työn ja aatteen talot? Työn ja
aatteen naiset? Työn ja aatteen Tampere?
Työn ja aatteen agitaattorit?
Työväenliikkeen arkistoissa on mittaamaton
määrä kuvia, piirroksia ja erilaisia dokumentte
ja. Niiden käyttö pelkästään erilaisten kirjallis
ten tuotteiden oheisaineistona ei tee täyttä oi
keutta tälle materiaalille. Kuvien itsensä on an
nettava kertoa enemmän. Kuvien avulla työvä
enliikkeen historian kansanomaistaminen käy
luontevalla ja ymmärrettävällä tavalla.
Atk-perustainen kuvienkäsittelytekniikka tuo
tulevaisuudessa monia uusia mahdollisuuksia
vähäsävyisten ja elämässä kolhuja saaneiden
kuvien käsittelyyn. Kuvista saadaan enemmän
irti teknisestikin.
Kuvat kaikissa muodoissaan ovat vaalimisen ja
taltioimisen arvoisia, mutta ne on saatava myös
ihmisten ihmeteltäväksi. Kuvakirja on hyvä kei
no popularisoida mennyttä maailmaa. Mieles
täni kuvakirjojen osalta pitäisi kuitenkin vähitel
len päästä eroon turhasta hienostelusta ja ar
vokkaista, hintavista ratkaisuista. Kuvakirja voi
yhtä hyvin olla myös taskukirja, näppärä oival
tava pokkari, pienen ihmisen kokoinen visuaalikokemus.

TYÖN JA AATTEEN KUVAKIRJAT:

Kustantaja: Suomen Sosialidemokraattinen
Raittiusliitto (nyk. Suomen Elämäntapaliitto Elo
ry)
Toimittaja: Vesa Karvinen
Tekstit: Vesa Karvinen ja Mauno Merilinna
Taitto ja ulkoasu: Kari Kotka
Turenki 1985 (painosta vielä vähän jäljellä)

jPaäfeen
lehdet

Kustantaja: Työväenlehdistö ry
Toimitustyö ja tekstit: Vesa Karvinen
Taitto ja ulkoasu: Kari Kotka
Helsinki 1990

Kustantaja: Suomen Sosialidemokraattinen
Puolue rp

Kustantaja: Suomen Sosialidemokraattinen

Toimittaja: Vesa Karvinen
Tekstit: Arvo Salo
Taitto ja ulkoasu: Kari Kotka

Toimitustyö ja tekstit: Vesa Karvinen
Taitto ja ulkoasu: Kari Kotka

Turenki 1979 (painos loppunut)

Helsinki 1992

Puolue rp
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Kimmo Kestinen
Työväen keskusmuseo

KUVAN TALLENTAMISEN
TULEVAISUUS
Minkään valokuvakokoelman pitäjällä ei ole va
raa ottaa jokaisesta kokoelman kuvasta "käyt
Valokuva voi olla puhutteleva, koskettava ja tökopiota". Näin ollaan tilanteessa, jossa valo
ennenkaikkea informatiivinen väline. Mutta mi kuville aiheutetaan (varovaisestikin toimien)
ten löytää oikea kuva oikeaan kohtaan? Kuvan jatkuvasti haittaa.
etsiminen voi pahimmillaan olla tuhansien ja Eräänä ratkaisuna on tehdä elektroninen käyt
tuhansien otosten manuaalista läpikäymistä. tökopio eli kopioida kuva tietokoneen muistiin.
Jos kuva-arkisto on järjestetty, silloin valinnan Kun kuva on tietokoneen muistissa, sitä voi
tekeminen on helpompaa: yleensä riittää, että käsitellä varsin vapaasti eikä tarvitse pelätä,
1) kuvassa esiintyy se henkilö, jostajuttu kertoo että alkuperäiselle kuvalle tapahtuu mitään. Tie
tai 2) kuva on tapahtumasta, joka liittyy juttuun tokoneeseen tallennetun kuvan ongelma on
- nämä asiat ovat aina luetteloissa, mikäli luet siinä, että kuva on esitettävä ruudussa, jossa
teloija on ne tiennyt. Joskus kuitenkin halutaan esitettävä pistemäärä rajallinen.
kuvalla elävöittää sellaista, joka ei suorastaan
siihen liity, esimerkiksi haetaan kuvaa, joka so ■ KUVA KOOSTUU PISTEISTÄ, JOILLA
ON VÄRI JA TUMMUUSSÄVY
pii parhaiten jutun "tunnelmaan". Kuvan välittä
vää tunnelmaa on suorasanaisena vaikea se
littää, eikä sitä kirjata kuvaluettelointikaavak- Kaikki kuvat koostuvat pisteistä. Valokuvan pis
keelle. Lisäksi kuvan sopivuus on melkein aina teet ovat niin pieniä, etteivät ne paljain silmin
makuasia. Jälleen ollaan "etsi ja selaa" tilan näy. Kun valokuva rasteroidaan esim. kirjapai
noa varten, pisteytyksestä tulee selvästi erottu
teessa.
Kuva on kuitenkin arka kapine. Sitä pitäisi säi va.
lyttää erillisessä pussissa suojassa pölyltä, au Tietokoneelle siirto on eräänlaista rasteroimisringonvalolta ja kosteudelta. Sitä ei pitäisi jat ta. Toimenpiteen nimi on skannaaminen, ja se
muistuttaa käytännössä valokopiointia. Skankuvasti ottaa esille ja panna takaisin.
■

KUVA-ARKISTON ONGELMIA
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naamisvälineitä on oikeastaan kahdenlaisia:
käsiskannereita ja tasoskannereita. Molemmis
ta löytyy malleja mustavalko-, harmaasävy- se
kä värikuvaskannaukseen. Käsiskanneri on
yleensä halvempi ja mahdollistaa skannaamisen esimerkiksi sanomalehden sivulta. Sen
skannauspää on kuitenkin yleensä niin kapea,
ettei sillä pysty skannaamaan kuin noin 10 cm
levyistä soiroa. Lisäksi diojen skannaaminen
on käytännössä mahdotonta. Tasoskanneri on
tarkoitettu raskaampaan työskentelyyn. Ne
ovat yleensä riittävän isoja, jotta kokonainen
A4 mahtuu kerrallaan skannaustasolle. Erillisen
diatelineen avulla voidaan myös dioja skannata.
Yhden kuvan on parempi kertoa enemmän kuin
tuhat sanaa, sillä tietokoneen muistista se vie
vielä paljon enemmän muistia. Tallennustaan
määrää monet seikat: paljonko käytetään pis
teitä (skannaustarkkuus), paljonko värejä ja sä
vyjä käytetään (montako bittiä käytetään yhtä
kuvan pistettä kohti tallentamaan sen väri-infor
maation) sekä missä muodossa kuva tallenne
taan (kuinka paljon tallennusformaatti pystyy
kuvainformaatiosta pakkaamaan pois). Ohei
nen 256 harmaasävyn ja 600 * 800 pisteen
valokuva lehteä lukevasta miehestä sombrero
päässään vie levytilaa yli 500 kilotavua - se
vastaa noin 200 täyteenkirjoitettua A4 sivua!
■

multimediakoneella ymmärretään tietokonetta,
jolla voidaan kuvien ja tekstien lisäksi esittää
ääntä ja liikkuvaa kuvaa. Äänen ja liikkuvan
kuvan tallentamiseen tarvitaan raskaat tallen
nuskapasiteetit, joten yleensä koneessa on tar
jolla ns. CDROM -levyasema. CDROM tarkoit
taa Compact Disk Read Only Memory, eli lait
teeseen käy muistilevykkeenä CD-levysoittimen levykkeiden kaltaiset levyt, joihin infor
maatio on tallennettu optisesti. Tämä mahdol
listaa tiedon tallennuksen paljon tiheämmin
kuin perinteisillä magneettisilla välineillä, joten
vaihdettavalla, CD-levyn kokoisella levyllä voi
olla jopa 600 megatavua tietoa. CDROM-välineen ongelma on siinä, että se on "Read only",
eli sille ei voi tavallinen käyttäjä tallentaa mi
tään. Tallentaminen tapahtuu yleensä tähän eri
koistuneissa yrityksissä, joita ei Suomessa ole
ainuttakaan. Tähän liittyy myös kustannusongelma, sillä yhden kappaleen tekeminen on
melkoisen kallista puuhaa. Monistaminen sen
sijaan on jo paljon halvempaa. Markkinoilla on
ollut myös WORM-levyasemia, eli "VVrite Once
Read Many Times". Se tarkoittaa, että levylle
voidaan tallentaa kerran, mutta sen jälkeen in
formaatio säilyy levyllä muuttumattomana ja
sitä ei voi edes poistaa.
Kehityksen suunta on kohti magneto-optisia
levyasemia. Niille voi tallentaa 20 MB -120 MB
tietoa. Vaikka tieto tallennetaan perinteisesti
magneettisesti, luku- ja kirjoituspäätä ohjataan
optisesti ja erittäin tarkasti lasersäteen avulla.
Asemien hinnat ovat vielä melkoisen suuria, ja
niiden käyttömukavuus ei ole vielä aivan kiinto
levyjen tasolla.

MAGNEETTINEN,
OPTISMAGNEETTINEN JA OPTINEN
TALLENTAMINEN

Kun kuva on valmis, se on syytä pistää talteen
myöhempää käyttöä varten. Tavallisille levyk
keille ei näitä kuvia kovin montaa mahdu. 3 1/2"
HD-levykkeelle mahtuu ehkä kymmenkunta
varsin vaatimatonta skannausta.
Normaalit levykkeet ja kovalevyt perustuvat
magneettiseen tallentamiseen, joka pikkuhiljaa
alkaa tulla tiensä päähän. Tosin esimerkiksi
SCSI-väylälle voi pistää vaikkapa seitsemän
isoa kovalevyä, jolloin tila alkaa riittää ohjelmi
en ohella jo kuvillekin. Toinen vaihtoehto on
käyttää vaihtokiintolevyjä, joihin mahtuu yleen
sä 44 tai 88 megatavua, vaikkakin ne ovat käy
tössä arkoja vikaantumaan.
Parin viime vuoden aikana on kehittynyt uusi
tietotekniikan alalaji: multimedia. Useimmiten

■

UUSIA TUULIA: CANONIN ION JA
KODAKIN PHOTO CD

Kuvankäsittelyn kannalta on mielenkiintoista,
että nimenomaan kameravalmistajina tunnetut
suuryritykset Canon ja Kodak ovat kehittele
mässä uusia laitteita digitaalisen kuvankäsittelynalalla.
Canonin ION on ns. stillvideokamera, eli se
toimii kuin tavallinen kamera, mutta kuva tallen
tuu filmin sijasta muistiin. Kamerassa on oma
levykeasema, joka käyttää 2" levykettä. Siihen
mahtuu kerrallaan 25-50 kuvaa riippuen kuvan
laadusta. Kuvien pistetarkkuus on melko vaati
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maton tavalliseen filmiin verrattuna, mutta tie
tokoneen näyttöä ajatellen riittävä - julkaisuja
varten taso ei riitä.
Kodakin Photo-CD systeemi on aivan uusi tä
män syksyn tulokas. Tässä järjestelmässä ku
vat otetaan tavallisella kameralla filmille, joka
viedään kehitettäväksi. Kehittämössä kuvat
ajetaan myös CDROM-levylle, jonka asiakas
saa tavallisten kuvien ohella. Jotta CDROM-le
vylle tallennettuja kuvia voisi tarkastella, täytyy
käytettävissä olla laite, joka niitä pystyy näyttä
mään televisiossa. Huhujen mukaan kodin mul
timedialaitteet CD-I ja CDTV sekä jotkut muut
kin CDROM-asemat pystyisivät Photo-CD-levyjä käyttämään.
Systeemin edut ovat melko hämärät tavallisille
kuluttajille, mutta kuva-arkiston kannalta ajatel
len nousee heti esiin ainakin pari hyvää seik
kaa: (1) Kuvamateriaali voidaan siirtää kohtuul
lisin kustannuksin ja kohtuullisessa ajassa
CDROM-levylle. (2) Laitteisto ja levyt muodos
tunevat standardiksi, joten kuvamateriaalin siir
to digitaalimuodossa on yksinkertaisempaa.
(3) Kuvat pysyvät järjestyksessä. (4) Kuvat py
syvät digitaalisessa muodossa aina yhtä hyvän
tasoisena. Kun tähän lisää vielä CDROM-levyn
muut hyödyt - kestävyys ja kätevä koko - ollaan
aikalailla ihanteellisessa kuvatallennusmuodossa.

■

DIGITAALINEN KUVANKÄSITTELYJA KIRJOITAT HISTORIAN UUSIKSI (?)

Mitä sitten kuvalle voi tehdä, kun se on digitaa
lisessa muodossa? Itse asiassa kaikkea sitä,
mitä sille on voitu tehdä, kun se on ollut perinteisempänä kuvana, diana tai filminä. Kun aikai
semmin kuvaa on voitu käsitellä optisin mene
telmin, nyt sitä voidaan käsitellä digitaalisin kei
noin. Ainoa isompi ero on siinä, että nyt käsit
telijältä ei vaadita sellaista ammattitaitoa ja
osaamista. Tämä ei välttämättä ole pelkästäänhyvä asia.
Kuvan käsittely voidaan jakaa neljään erilai
seen lohkoon.
1) ulkoiset muutokset, kuten formaatin muutos
ja kuvan koonmuutos (resample)
2) kuvan kokonaisuuteen vaikuttavat muutok
set, kuten kuvan rajaus, peilaus

3) kuvan sävyihin vaikuttavat muutokset, kuten
värikuvan muuttaminen mustavalkoiseksi, va
loisuuden ja kontrastin säätö, kuvan tarkkuu
den muuttaminen
4) kuvan sisältöön vaikuttavat muutokset, ku
ten osien poisto tai monistaminen, retusointi,
kuvien yhdistäminen
Ulkoiset muutokset eivät yleensä vaikuta kovin
kaan paljon kuvaninformaatioon. Kun kuvaa
siirretään formaatista toiseen, saattaa jonkin
verran väri-informaatiosta hukkua matkalla.
Koon muutoksetkaan eivät sinänsä vaikuta ku
vaan, muuten kuin suurennettaessa "epätarkentavasti" ja pienennettäessä hukaten yksi
tyiskohtia.
Kun mennään tekemään kuvan kokonaisuu
teen muutoksia, tehdään yleensä joitain ratkai
suja, jotka paremmin tuovat esille haluttua sa
nomaa. Perinteisesti rajataan kuvasta pois sel
laiset tekijät, jotka haittaavat viestin ymmärret
tävyyttä. Kuva voidaan myös peilata vaaka- ja
pystytasossa, vaikka käytännössä tästä on vä
hemmän hyötyä. Kuvan sävymuutoksilla voi
daan tehostaa voimakkaastikin kuvan viestiä.
Valitsemalla jyrkempi kontrasti ja tummemmat
sävyt saadaan kuvaan kuin kuvaan "uhkaava"
tunnelma. Värikuvasta voidaan tehdä har
maasävykuva tai pelkästään mustavalkoinen.
Kuvan käsittely -termillä tarkoitetaan yleensä
kuvan sisällön muuttamista. Kuvan sisältöön
voidaan puuttua esimerkiksi retusoimalla, eli
muuttamalla bittikartalla väriä tai tummuusas
tetta. Näin esimerkiksi kuva, josta puuttuu yksi
kulma voidaan "retusoida" takaisin nelikulmai
seksi. Kuvasta voidaan poistaa lisäksi naarmu
ja ja muita ei-toivottuja ominaisuuksia.
Samalla tavoin voidaan tietysti poistaa myös
ei-toivottuja henkilöitä. Tässä astuu kuvaan ku
van käsittelijän moraali ja tarkoitusperien "puh
taus". Myös katsojan on syytä muistaa, että yksi
kuva voi myös valehdella enemmän kuin tuhat
sanaa.
Historiallisten kuvien retusoimisessa on sama
ongelma kuin muussakin museoesineiden kon
servoinnissa - kuinka pitkälle voidaan mennä,
ennenkuin esineen tai kuvan historia väärentyy?
Kuvasta voidaan leikata alue ja liittää se johon
kin toiseen yhteyteen tai vaikkapa monistaa se.
Kuvaan voi myös liittää osia muista kuvista,
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Mies työssä (hieman epätarkkana). Alkuperäinen
skannaus HP-tasoskannerilla. 256 harmaasävyä.

Mies selvästi lomalla. Kuvasta on takaseinä häivy
tetty ja sen tilalle on toisesta kuvasta tuotu Etelä
meren saari matkailumainoksesta. Leikkauskoh
taa on pehmennetty ja sen jälkeen koko kuvaa on
voimakkaasti tarkennettu (pisteparien kontrastia
lisätty). Näin epäselvistäkin (kuvista) voidaan yrit
tää tehdä terävämmän näköisiä. Lisäksi lehden ta
kakanteen on kopioitu sama kuva pienennettynä
ja "kolmiulotteisena".

Mies ja pikku-ukot. Hahmo on leikattu ja pienennet
ty. Pienennöksiä on kopioitu ja käännetty sekä
väännetty. Lehden kanteen on kopioitu osittain
henkilön kasvot. Loppusilauksena kuva "pulliste
lee" keskeltä.

Työtoverit muistavat - "Harmaa eminenssi". Alku
peräistä kuvaa käsitelty EMBOSS-filtterillä.
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esimerkiksi pää jostain toisesta kuvasta voi
daan liittää jonkun toiseen ruumiiseen. Par
haimmillaan yhdistelmäkuvat ovat kuin hyvä
elokuvaleikkaus, eli enemmän kuin osiensa
summa, huonoimmillaan täysin älytöntä ajan
haaskausta.
Kuvankäsittelyohjelmissa
on
myös yleensä erilaisia suodattimia, joilla kuvaa
voidaan muokata erikoistarpeisiin sopivaksi.
Suodattimena voidaan kuvasta tehdä esimer
kiksi reliefinnäköinen (embossed) tai sen nä
köinen, kuin se olisi menossa viemäriin (whirlpool). Kuvia voidaan myös sekoittaa, jolloin
tulos näyttää siltä kuin kamerassa ei olisi muis
tettu siirtää filmiä kahden otoksen välillä. Histo
riallisissa kuvissa tällaiseen toimintaan on syytä
ryhtyä vain todella poikkeustapauksissa.
■

avulla voidaan toki hakea myös kuvatiedostoja
binäärimuotoisena datana. Se tosin edellyttää
aina tietokoneen olomassaoloa molemmissa
päissä ja suhteellisin hyvää tietokoneen käyttö
taitoa. Maailmalla olevissa "boxeissa" (paikko
ja, joihin voi ottaa modeemilla yhteyttä) on pal
jon kuva-aineistoa, tosin merkittävältä osaltaan
anatomisiuonteista tai ihmisen lisääntymistoi
mintoihin keskittyvää.
Kovin nopeaa kuvien siirto ei ole missään muo
dossa, mikäli kuvatiedostot ovat suuria. Tosiai
kaiseen kuvankatseluun ei varmaankaan kovin
pian päästä, sillä rajoituksena on data-yhtey
den nopeus. Jos data-yhteydet olisivat kuten
Suomen yliopistoilla nykyään, suurtenkin kuvi
en siirto paikasta toiseen kestäisi vain muuta
mia sekunteja.

TULEVAISUUS TUO KUVAN KOTIIN

Telekopiointia on harrastettu jo kymmeniä vuo
sia. Kuva siirretään telefaksissa digitaalisesti
ääniaalloiksi, jotka lähetetään toiseen paikkaan
puhelinlinjaa pitkin samanlaiseen koneeseen.
Faksin kuvatarkkuus jättää kuitenkin paljon toi
vomisen varaa. Se on myös yleensä mustaval
koinen (värifaksit eivät ole vielä yleistyneet).
Lisäksi faksissa oleva skanneri voi olla aika
huono, joten valmiiksi skannatun kuvan siirto
ilman uudelleen skannausta parantaisi laatua
huomattavasti. Telefaksit ovat hyvin stand
ardisoituja, niiden hinta on alhainen ja ei välttä
mättä tarvita erillistä tietokonetta. Jos käytettä
vissä ovat tietokoneisiin yhdistetyt faksimodeemit molemmissa päissä, voidaan digitaali
sesta kuva-arkistosta siirtää halutut kuvat linjaa
pitkin toisen tietokoneen muistiin,vaikkapa erä
ajona keskellä yötä. Tietokonemodeemien
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Annukka Oksanen
Helsinki

HILLITYT JA HARMAAT
SUOMALAISPOLIITIKOT

Jos politiikasta muodostaa kuvan poliitik
koja esittävien lehtikuvien perusteella, on
politiikka virallisen oloisten, keski-ikäisten
ja keskiluokkaisten miesten puuhaa. "Ta
vallisten ihmisten" elämästä lehtikuvien
politiikka-myytti salamavaloineen, musti
ne autoineen ja kättelyineen on kaukana.
Lehtikuvat esittävät politiikan korostetusti
henkilöpolitiikkana.
Analysoin pro gradu -työssäni suomalaisia po
liitikkoja esittäviä valokuvia neljästä sanoma
lehdestä, jotka olivat Demari, Helsingin Sano
mat, Savon Sanomat ja Uusi Suomi. Kuvat ovat
vuoden 1991 kolmen ensimmäisen kuukauden
ajalta. Analyysia varten valitsin kahdeksan po
liitikon kuvia: keskustan Esko Ahon ja Eeva
Kuuskosken, kokoomuksen Harri Holkerin ja
Sirpa Pietikäisen, sosiaalidemokraattien Ulpu
Iivarin ja Pertti Paasion sekä vihreiden Pekka
Haaviston ja Heidi Hautalan. Valitsin poliitikot
niin, että osalla heistä on korkea virallinen ase
ma (pääministeri), osa poliitikoista on taas pal
jon esillä, vaikkei heillä olekaan virallista ase
maa korkeimmassa eliitissä. Analysoin poliitik
kojen kuvia semioottisesti, eli yritin löytää niistä
merkityksiä muodostavia rakenteita.
Semioottisessa analyysissa kuvasta löytyy aina
denotaatio eli ilmiasu. Poliitikkoa esittävässä
kuvassa ilmiasu saattaa olla esimerkiksi mies
tai nainen. Ilmiasuun ei yleensä liity arvolatauk
sia. Kun kuvassa olevan miehen tai naisen tun

nistaa poliitikoksi, kyseessä on konnotaatio eli
jonkinlainen arvohavainto. Jokaiselle tulee po
liitikosta mieleen jotakin: rehellisyys, epärehel
lisyys, vallankäyttö, pyyteettömyys. Konnotaa
tiot ovat samassa (ala)kulttuurissa elävillä ihmi
sillä ainakin jossakin määrin samantapaisia. Ne
muodostuvat yhteiskunnassa vallitsevan ide
ologian tai kulttuurin ehdoilla. Denotaatio siis
muodostaa kuvan ytimen, jonka ympärillä on
konnotaatio. Konnotaation ympärillä on vielä
ihmisten yksityiset assosiaatiot.
■

KUVAT VAHVISTAVAT VALLITSEVAA
POLIITIKKO-MYYTTIÄ

Analysoin kuvia ruotsalaisen kuvatutkijan Gert
Z. Nordströmin kehittämällä metodilla. Se on
jonkinlainen kansankielinen versio Roland
Barthes’n
kehittämästä
kuva-analyysista.
Nordströmin mukaan kuvien avulla voidaan
vaikuttaa esimerkiksi vallitsevaan poliitikkomyyttiin. Kun kuvissa esiintyy jatkuvasti saman
näköisiä poliitikkoja, tulee heistä lopulta ainoita
"oikeita" poliitikkoja.
Englantilaisen Stuart Hallin mukaan lehtikuvia
ja -juttuja hallitsevat kulttuurin muovaamat käy
tännöt. Analysoimieni kuvien perusteella poliit
tisen journalismin kuvittamisen käytännöt ovat
erittäin vahvasti vakiintuneita. Samat kaavat ja
aiheet toistuvat kuvasta toiseen.
Tyypillisessä kuvassa on poliitikko tai poliitikko
ja puolilähikuvassa. Kuvien miljöönä on arvok
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Hillitty ja harmaa pääministe
ri Esko Aho. Kuva: Kalevi Keski-Korhonen. Paasikuva.

kuutta henkivä julkinen tila. Kuvissa usein esiin
tyviä julkisia tiloja ovat eduskunta, valtioneu
voston tilat, kongressikeskukset ja muut ko
koustilat. Pelkästään kuvissa olevien tilojen pe
rusteella politiikka on leimallisesti julkista ja vi
rallista, siis etäistä, vastakohtana "tavallisten
ihmisten" yksityiselle ja yksityisessä ympäris
tössä elettävälle elämälle. Kuvissa esitettävä
politiikan ympäristö kattokruunuineen ja korkeine huoneineen symboloi arvokkuutta, va
rakkuutta ja tärkeyttä.
Poliitikkoja esittävät lehtikuvat voi jakaa neljään
ryhmään. Suosituin tapa kuvittaa politiikasta
kertovia juttuja oli käyttää henkilökuvia. Niitä oli

analysoiduista 519 kuvasta 51 prosenttia. Hen
kilökuvia käytettiin tyypillisesti jutuissa, joissa
kerrotaan poliitikon antamasta lausunnosta tai
hänen pitämästään puheesta. Poliitikkojen kas
vokuvat ovat yleensä tiukkaan rajattuja, eikä
niissä hyödynnetä kuvausmiljöötä. "Syvällisis
sä" henkilökuvissa taas käytetään miljöötä hy
vin tehokkaasti. Miljöö ohjaa hyvin ratkaisevasti
kuvien tulkintaa.Yksi tyypillisimmästä keinoista
on rajata kuvaan mukaan kuuluisia poliitikkoja
esittäviä tauluja. Poliitikkojen kädet ovat koros
tetusti esillä henkilökuvissa.
Analysoiduista kuvista 34 prosenttia oli tilanne
kuvia. Ne ovat kuvia, joissa ainakin näyttää
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tapahtuvan jotain. Tyypillistä kuvissa esitettyä
poliittista tapahtumista on poliitikkojen kättely
ja neuvottelut. Tilannekuvissa tulee tehokkaasti
esille poliitikkojen vaatetus: lähes poikkeukset
ta miespoliitikkojen asuna on puku, vaalea pai
ta ja kravatti. Puku tavallaan legitimoi poliitik
koa. Siitä on muodostunut niin voimakas polii
tikon merkki, että olkalaukun ja villapaidan
kanssa kuvissa esiintyvä Pekka Sauri ei näytä
oikein vakuuttavalta.
Tilannekuvat esittävät yleensä virallista poliittis
ta toimintaa. Epävirallisissa tilannekuvissa ylei
sölle vilautetaan politiikan esiripun takaista
maailmaa. Esimerkkinä voi mainita kuvan, jos
sa Esko Ahoa ja Heidi Hautalaa meikataan
vaalitenttiä varten.
■

TIEDOTUSVÄLINEITÄ KOROSTETAAN
LEHTIKUVISSA

Mielenkiintoisin kuvaryhmistä oli media-kuvat,
joita oli kaikista kuvista 12 prosenttia. Niissä
tiedotusvälineet ovat fyysisesti esillä. Ne ovat
tilannekuvia, joissa on mukanatoimittajia, ku
vaajia, kameroita ja mikrofoneja. Tiedotusväli
neiden mukanaolo kuvissa korostaa tapahtu
man tärkeyttä: eiväthän kaikki tiedotusvälineet
rynnistäisi olemattoman asian perään. Kuvat
korostavat myös tavallisia henkilökuvia tehok
kaammin kuvassa olevan poliitikon tärkeyttä:
räiskyvät salamat ja sojottavat mikrofonit näyt
tävät tehokkaasti, kuka oikein onkaan tapahtu
mien keskipisteessä. Media-kuvat korostavat
myös toimittajien asemaa, varsinkin silloin, jos
toimittaja mainitaan kuvatekstissä nimeltä.
Epävirallisia kuvia oli analysoiduista kuvista
vain kolme prosenttia. Epäviralliset kuvat on
otettu muualla kuin politiikan virallisessa ympä
ristössä. Niissä poliitikot vaihtavat vapaalle
vaatteita ja ilmeitä myöten: vakavat ilmeet
muuttuvat leppoisiksi ja puvut vaihtuvat villa
paidoiksi. Epävirallisten kuvien tarkoituksena
on näyttää, että poliitikotkin ovat tavallisia ihmi
siä. Esimerkiksi sopivat Esko Ahosta hänen
kotonaan otetut kuvat, joissa lapset kiehnäävät
isänsä sylissä. Isällä on yllään villapaita.
Poliitikkoja esittävien lehtikuvien perusteella
voi muodostaa hallitsevan poliitikkomyytin. Po
liitikot ovat juhlahuoneistoissa ja muissa julki
sissa tiloissa aikaansa viettäviä henkilöitä,
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enimmäkseen miehiä. Heillä on siististi leikatut
hiukset ja he käyttävät tummia pukuja. Naispo
liitikot käyttävät enimmäkseen jakkupukuja.
Kuvien perusteella näyttää myös, että myyttiin
kuuluu tietynlainen "järkevä selittäminen" har
kittane asentoineen, liikkeineen, katseineen ja
suun aukomisineen.
Poliitikkomyytti ruokkii itse itseään. Politiikkaan
pyrkivät nuoret tuntuvat varsin pian muotoutu
van dominoivan myytin mukaan. Poliittisia
symboleita tutkineiden amerikkalaisten Char
les Elderin ja Roger Cobbin mukaan poliittinen
valta ja johtajuus on sillä, kenen kieltä puhu
taan. Lehtikuvien poliitikot yrittävät siis ilmiasul
laan puhua vallan kieltä.
Lehtikuvien poliitikot ovat myös politiikan sym
boleita. Symbolien teho perustuu siihen, että
ihmiset voivat heijastaa niihin odotuksiaan ja
toiveitaan. Lehtikuvien poliitikot symboloivat
siis koko poliittista järjestelmää.
Artikkeli perustuu tekijän valtio-opin pro gradu
-tutkielmaan Hillityt ja harmaat suomalaispolii
tikot - poliitikkoja esittävien lehtikuvien semi
oottista analysointia (Tampereen yliopisto, p o 
litiikan tutkimuksen laitos, 1991). Tutkielma on
lainattavissa Työväenliikkeen kirjastosta.
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Marika Tolvanen
Helsinki

AMMATTINA NAIMATON
- nuorten itsenäisten sekatyöläisnaisten elämän
ehdot vuosisadan vaihteen Helsingissä
Itsenäiset naiset muodostivat 40 prosent
tia Helsinkiin vuosisadan vaihteen kahta
puolta suuntautuneesta muuttoliikkeestä.
Suurin osa nuorista kaupunkiin muutta
neista naisista ansaitsi elantonsa sekalai
silla töillä, osaksi toisten palveluksessa
työskennellen ja osaksi itse itsensä työllis
täen. Näistä naisista löytyy tietoja Helsin
gin Hyväntekeväisyyden Järjestämisyhdistyksen avunhakuasiakirjoista otsikon "yrke: ogift" -alta. Tämä sanapari, 'ammattina
naimaton’, kuvaa hyvin nuorten naimatto
mien sekatyöläisnaisten elämää Helsingis
sä. Heidän oli taisteltava toimeentulostaan
teollistumiskauden kasvavassa pääkau
pungissa monin eri tavoin, ja vaikeiden ta
loudellisten realiteettien voittamisen lisäk
si heidän oli myös kohdattava ja murretta
va monia itsenäisyytensä herättämiä sosi
aalisia esteitä ja ennakkoluuloja.
Sekatyöläisyys toimeentulotapana yleistyi voi
makkaasti vuosisadan vaihteen kaupungistu
vassa yhteiskunnassa. Naistyövoima siirtyi
1800-luvun lopun vuosikymmeninä yhä enem
män pois palvelijan ammatista seka- ja teolli
suustyöhön. Yhdistykseltä Hyväntekeväisyy
den Järjestämiseksi Helsingissä apua hake
neista nuorista itsenäisistä naisista 40 prosen
tille sekatyöläisyyden oleellisena komponentti
na oli itse itsensä työllistäminen. Suuri osa
näistä naisista tarjosi pesu-, silitys- ja siivous
palveluita. Lähes kaikki lisäksi ompelivat myyn
tiin. Kaupustelu oli toinen epävirallisen sektorin

tärkeä tulonlähde. Tutkimusaineiston naisista
yksi leipoi leipiä ja lähti myymään niitä, toinen
kaupusteli avomiehensä kiskomia päreitä ja
kolmas askarten paperikukkia tai lampunvar
jostimia katumyyntiin. Joillakin saattoi olla
esim. asunnon nurkassa oma pikku paja nap
pien valmistamista tai solmioiden neulomista
varten.
Työsuhteessa työskentelemisen yleisin muoto
oli palvelijuus. Se oli tyypillinen alkuammatti,
jota lähes kaikki hakijat olivat tehneet. Monet
naisista työskentelivät myös rakennuksilla.
Siellä työperiodit olivat lyhyitä, ja ulkotyöläisinä
he olivat erityisen alttiita talvityöttömyydelle.
Tehdastyöläisiä oli lähes yhtä paljon kuin ulkotyöläisiä. Palvelusten ja käsityön piirissä työs
kenteli puolestaan vain satunnaisia hakijoita, ja
ammattikoulutettuja oli erittäin vähän. Kaikkein
erikoisin aineistossa vastaan tullut päätyö oli
taiteilija Albert Edelfeltin malli.
Naimattomuus oli nuorille naisille monissa yh
teyksissä sosiaalinen taakka. Filantroopeissa
se jo sinällään herätti epäilyksiä hakijan moraa
lista ja elintavoista. Lapsi oli naimattoman nai
sen taloudellisen ja sosiaalisen selviytymisen
suurin riskitekijä. Vaikeaa tilannetta pahensi
merkittävästi yhdistyksen ja yhteiskunnan mo
ralisoiva suhtautuminen yksinhuoltajaäiteihin.
Maalta Helsinkiin tulleet nuoret naiset saivat
aviottomia lapsia enemmän kuin syntyperäiset
helsinkiläiset. Niin yleistä ja automaattista ei
maalta tulleen tytön yksinhuoltajaäidiksi joutu
minen kuitenkaan ollut, kuin mitä aikalaiskaunokirjallisuus ja sen luoma stereotypia "lan
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genneista naisista" antaa ymmärtää. Raskau
den ja sylivauvan hoidon aikainen toimeentulo
sekä lapsenhoidon järjestäminen olivat naimat
tomille äideille suuria ongelmia. Tilanteesta sel
viytymisessä suurimmaksi avuksi oli köyhien
välinen avustustoiminta ja liittoutuminen mui
den samassa tilanteessa olevien kanssa. Nuo
ruudesta saattoi olla hyötyä hyväntekeväisyys
järjestöltä apua pyydettäessä. Filantroopit ni
mittäin katsoivat, että alle 26-vuotiaat eivät vielä
olleet kykeneväisiä huolehtimaan itsestään ja
laittoivat lapsenkin herkästi nuoruuden ymmär
tämättömyyden tiliin. Alle 30-vuotiaille saatet
tiin vielä antaa yksi avioton lapsi anteeksi, mutta
sen jälkeen hyväntekeväisyysyhdistys oli ar
moton. Lapsia hankkinutta itsenäistä naista pi
dettiin siveettömänä, tarkoituksella hankaluuk
sia hakevana ja elintavoiltaan liian vaihtoeh
toisena.
Hyväntekeväisyys oli ensisijaisesti naisten yh
teiskunnallista toimintaa. Filantroopit toimivat
osaltaan yhteiskunnan agentteina köyhiin päin
valvoen ja säädellen heidän käyttäytymistään
kansalaisyhteiskunnan hyveiden lähtökohdista
käsin. Hyväntekeväisyyden Järjestämisyhdistyksen kotikäyntejä suorittavat tarkastajat ar
vostelivat asiakirjoissa suoraan noin kol
masosaa nuorista naimattomista naisista hei
dän elintapojensa tai ominaisuuksiensa takia.

Moraalikysymykset ja alkoholinkäyttö olivat ar
vostelua aiheuttava tekijä suurimmassa osassa
tarkastustapauksista. Tarkastajat käyttivät
nuorten naisten elintapoja selvittäessään te
hokkaasti hyväkseen naapureita, talonmiehiä
ja poliisia. Hiukan karrikoiden voi todeta, että
Hyväntekeväisyyden Järjestämisyhdistyksen
näkökulmasta kunniallisen köyhän nuoren nai
sen täytyi olla joko naimisissa oleva kotiäiti tai
lapseton vakituisessa työssä käyvä vaatimaton
ihminen, joka ei juuri vietä seuraelämää vaan
keskittyy uskonnollisiin harrastuksiin.
Helsingin Hyväntekeväisyyden Järjestämisyh
distyksen työssä tapahtui kuitenkin 1910-luvulle päin tultaessa merkittävä avustuspolitiikan
muutos. Hätäavusta siirryttiin enemmän työn
välitykseen ja yhdistysläisten köyhyyskäsitys
humanisoitui siten, että kaikkia yhdistyksen sil
missä - epäsuotavaa elämää viettäviäkin - voi
tiin auttaa itse auttamaan itseään.
Artikkeli perustuu tekijän talous- ja sosiaalihis
torian pro gradu -tutkielmaan "Ammattina nai
maton" - tutkielma nuorten itsenäisten sekatyöläisnaisten elämän ehdoista vuosisadan vaih
teen Helsingissä (Helsinginyliopisto, talous-ja
sosiaalihistorian laitos, 1992).
■

Naistyövoima siirtyi 1800-luvun lopun vuosikymmeninä yhä enemmän pois palveli
jan ammatista seka- ja teollisuustyöhön. Kuvassa nuoria naimattomia naisia Fennian
kotelotehtaalla Helsingissä v. 1915. Kuva: Työväenaatteen museo.
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Katarina Koskiranta
Helsinki

ERITTÄIN HALPA
SEURAMATKA TYÖLÄISILLE
Suomalaisen ulkomaille suuntautuneen työväenmatkailun ulkoiset muodot pysyivat lähes
muuttumattomina 40 vuoden ajan: suurikokoi
nen ryhmä matkalla junalla/laivalla johonkin
naapurimaista tutustumaan paikallisiin nähtä
vyyksiin, yhteiskunnallisiin saavutuksiin ja teol
lisuuslaitoksiin. Myös suosituimmat matkakoh
teet pysyivät samoina. 1930-luvulla suosituim
mat kohteet olivat Tallinna, Tukholma ja Neu
vostoliitossa Leningrad ja Moskova, ja ne säi
lyttivät suosionsa pitkään. Suurimmalla osalla
työläisistä ei kuitenkaan ollut varaa tehdä ulko
maanmatkoja. Kotimaassakin he matkustivat
lähinnä kotiseudulleen tai muiden sukulaisten Kansan Matkatoimiston toimipaikka Paasivuorenkatu
3:ssa. Tähän osoitteeseen muutettiin huhtikuussa
luo.
1939, jolloin kuva on otettu. Kuva: Työväen Arkisto.
1960-luvun lopulla työväenkulttuuri selkeimmässä muodossaan alkoi jäädä sosiaalisten, Tutkielman tarkoituksena on luoda kuva suo
taloudellisten ja ideologisten erojen kaventues malaisille työläisille tarjotuista lomanvietto- ja
sa yleisen urbaanin kulttuurin jalkoihin. Matkai matkailumahdollisuuksista ko. ajankohtana,
lusta alkoi tulla myös työläisille kulutustavara, sekä selvittää työläisten lomanviettoa tutkimal
jonka saattoi helposti ostaa kaupasta. Tällainen la sitä kulttuurista muutosprosessia, joka alkoi
halpakauppa oli mm. Kalevi Keihäsen Seiväs vapaa-ajan lisääntyessä ja erottuessa selkeästi
matkat, joka alkoi 1960-luvun lopulla muuttaa työajasta. Työväenmatkailu- ja lomanviettotasuomalaisten lomailutottumuksia edullisilla pojen lisäksi ja niille ominaisiapiirteitä selittä
ryhmämatkoilla Etelän aurinkoon. Työläismat- mään on mukaan otettu myös yhteiskunta eli
kailijastakin tuli charterturisti, jonka lomakoke- se makrotaso, jolla vaikuttaneet mekanismit ja
musten pintapuolisuutta sivistyneemmät mat niiden muutokset ovat vaikuttaneet työläisten
arkeen. Lainsäädäntö, varsinkin lomalakien
kailijat arvostelivat.
voimaantulo
1930-luvun lopulla oli suoranainen
Kulttuurien yhtenäistymisestä ja taloudellisten
erojen kaventumisesta huolimatta suomalaiset edellytys matkailulle.
matkustivat vielä 1970-luvulla vähemmän kuin
muut pohjoismaalaiset. Tärkeimpiä työväen- Tiivistelmä tekijän kansatieteen pro gradu -tut
matkailujärjestöjä ovat olleet Työväen matkai kielmasta "Erittäin halpa seuramatka työläisille "
luliitto, Kansan Matkatoimisto ja Lomaliitto, jo - työväen matkailu ja työväen matkailujärjestöt
ka ainoana näistä kolmesta edelleen jatkaa toi Suomessa 1930-luvulta 1960-luvun lopulle
(Helsinginyliopisto, kansatieteen laitos, 1992).
mintaansa.
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Saksalainen yhteiskunta poseeraa
AUGUST SANDER: CITIZENS OF THE TVVENTIETH CENTURY

PORTRAIT PHOTOGRAPHS 1892-1952 EDITED BY GUNTHER SANDER

August Sander: Citizens of the Twentieth
C entury: Portrait Photographs, 1892-1952 /
Edited by Gunther Sander, Text by Ulrich Kel
ler (translated by Linda Keller). - 2.p.
Cambridge, Massachussets : The M IT Press,
1989. - Julkaistu alunperin saksaksi Munchenissä 1980 nimellä August Sander: Menschen des 20. Jahrhunderts.

Arvoitus: Mikä yhdistää 1910 - 1930-luvun sak
salaisen työläisen tai talonpojan ja 1990-luvun
pariisilaisboutiquen muotitietoisen asiakkaan?
Vastaus: August Sander. Tai oikeammin: Hei
dät yhdistää August Sanderin valokuva. Miten
se on mahdollista, selviää Wim Wendersin hie
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nosta elokuvasta 'Tyylikirja" (Notebook on Cities and Cloths, 1989). Japanilaisesta vaatesuunnittelijaa Yoji Yamamotoa käsittelevässä
elokuvassaan Wenders löytää Yamamoton va
lokuvakirjoja täyteen sullotusta hyllystä tutun
teoksen
saksalaisen valokuvaajan August
Sanderin kuvista kootun "20. vuosisadan ihmi
siä". Sanderin kuvat osoittautuvat yhdeksi Ya
mamoton inspiraation lähteistä; niissä häntä
kiinnostavat erityisesti ihmisten kasvot ja vaat
teet, se miten selkeästi ne kuvastavat heidän
ammattiaan ja elämäänsä. 1 )
Se, että muotokuvat kuvastaisivat malliensa
ammattia ja elämää, olikin niiden ottajan Au
gust Sanderin (1876-1964) tavoite. Sander, va
lokuvaaja ja muotokuvastudion omistaja, alkoi
jo 1910-luvulla tallentaa saksalaisen yhteiskun
nan rakennetta valokuvamuotokuvina ja 1920luvulla hän pani alulle systemaattisen kokoel
man rakentamisen. Tuon kokoelman oli määrä
koostua seitsemästä ryhmästä, jotka vastaisi
vat "olemassaolevaa sosiaalista rakennetta";
siinä oli määrä olla 45 kuvasalkkua ja kussakin
salkussa 12 kuvaa eli yhteensä 540 muotoku
vaa saksalaisista. Vuonna 1929 Sander julkaisi
60 kuvaa sisältävän valokuvateoksen "Anlitz
der Zeit" (Ajan kasvot; sen esipuheen kirjoitti
Alfred Döblin). Teoksen oli tarkoitus olla vain
maistiainen Sanderin suuralbumista, mutta sitä
ei Sander itse koskaan saanut valmiiksi. Hitlerin
Saksassa ei Sanderin projektilla ollut mahdol
lisuuksia toteutua, ja sodanjälkeinen Saksa ei
taas halunnut katsella menneisyyden kuvia.
Onneksi Sanderin kuva- ja negatiiviaineisto säi
lyi hyvin läpi sodan ja rauhan vuosien, ja niin
hänen poikansa Gunther Sander pystyi yhdes
sä Lothar Schirmerin kanssa viemään työn
päätökseen joskin hieman suunniteltua pie
nempänä kokoelmana (431 kuvaa 540 kuvan
siiasta). Teos julkaistiin vuonna 1980 saksaksi

TYÖVÄENTUTKIMUS 1/93

otsikolla "20.vuosisadan ihmisiä". Vuonna 1986
julkaistussa englanninkielisessä laitoksessa
"ihmiset" kääntyivät "kansalaisiksi".
Teos on siis rekonstruktio mutta ilmeisen uskol
linen August Sanderin projektin hengelle. Teok
sen perusjako seitsemään kuvaryhmään on sa
ma kuin hänen suunnitelmissaan: 1) talonpojat,
2) työläiset, 3) naiset, 4) ammatit (tai säädyt),
5) taiteilijat, 6) suurkaupunki ja 7) viimeiset ih
miset. Myös kuvasalkkujen otsikointi on muu
tamaa poikkeusta lukuun ottamatta August
Sanderin oman suunnitelman mukainen. Teok
sen rakenne kulkee maataloudesta teollisten
ammattien kautta taiteen ja suurkaupungin elä
mään ja päättyy "viimeisiin ihmisiin" yhteiskun
nan marginaaliin: kuviin sokeista, mielisairaista
ja raihnaisista. Kuvat ovat vuosilta 1892-1952,
valtaosa kuitenkinl 910-1930-luvulta.
Sanderin tavoite ei ollut vähempää kuin esittää
läpileikkaus koko saksalaisesta yhteiskunnas
ta. Tavoitteeseensa hän pyrki, ei dokumen
toivilla tilannekuvilla, vaan huolellisesti punni
tuilla muotokuvilla. Sander pyrki tallentamaan
filmille saksalaisen yhteiskunnan eri luokkien,
säätyjen ja ammattiryhmien 'tyypillisiä" edusta
jia - ei "ideaalityyppejä", koska abstraktion va
lokuvaaminen on mahdotonta, vaan "reaalityyppejä": oikeita ihmisiä, jotka kuvaajan mie
lestä olivat edustavia näytteitä "lajistaan". Niin
pä ihmiset esiintyvät taiteen, tieteen ja korkean
politiikan edustajia lukuun ottamatta erisnimettöminä: talonpoikana, työläisenä, teollisuuden
han oittajana, pankkivirkailijana, aristokraatti
na, kansallissosialistina, kommunistina, vainot
tuna juutalaisena, sokeana. Valikointi, luokitte
lu ja nimeäminen tekevät muotokuvista Sande
rin luomuksia. Mutta ne ovat myös malliensa
luomuksia: kuvatut ihmiset tulkitsevat niissä it
seään, kuten Ulrich Keller perinpohjaisessa (62
suurta sivua) esittelytekstissään toteaa. Sande
rin valokuva-albumin viehätys syntyykin näiden
kahden tekijän yhteispelistä: valokuvalle omi
naisesta konkreettisuudesta ja toisaalta yksilöl
lisestä ainutkertaisuudesta, toisaalta yleispäte
vyyteen pyrkivän tyypittelystä. Vaikka muoto
kuvasta puuttuu tilannekuvien hetken vangitse
va dokumentaarisuus, niissä on vahvemmin
läsnä kuvattavien persoona - heidän oma esi
tyksensä itsestään ja yhteiskunnallisesta ase
mastaan. Heidän kasvonsa ja vaatetuksensa

ovat heidän käyntikorttinsa, kuten Yosi Yamamoto toteaa "Tyylikirjassa". Niinpä kun nuoret
talonpojat asettautuvat kuvattaviksi juhlapu
vuissaan ja keppeineen (ks. oheinen kannen
kuva vuodelta 1914), he kyllä poseeraavat,
mutta he poseeraavat omana itsenään - nuori
na talonpoikina ja kertovat ilmeillään, eleillään
ja vaatetuksellaan, paitsi itsestään yksilöinä,
myös taionpoikaistosta yleisemmin. Samoin
kertovat muutkin Sanderin kuvaamat ihmiset
itsestään, ammatistaan, luokastaan, säädys
tään, ja yhdessä he kertovat 1910-1930-luvun
saksalaisesta yhteiskunnasta kokonaisuudes
saan.
Viitteet:
1) Wim VVendersin tyylikirja. Suomen ensi-ilta
15.2.1991 .Illusion, käännös Satu Laaksonen. Harri
Ahokkaalle kiitos elokuvaan liittyvästä materiaalista.

Sakari Heikkinen
Helsingin yliopisto, talous- ja
sosiaalihistorian laitos
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"Pitkän harjaantumisen jälkeen hän oppii tietämään"
\ n ii \ Jv K m k \ l:t - Pirkko Sum un

TYÖRYHM Ä:
VERSTAKKO

Työryhmä: Verstakko. Raportti lasinpuhalluksesta Nuutajärven lasitehtaalla /A n tti Metsänkylä, Pirkko Suutari. - Helsinki M useovi
rasto, 1992. - 141 s . : kuv. - (Museovirasto.Työväenkulttuuri-julkaisuja; 7)
ISBN 951-9075-56-9
Lamasta huolimatta Museoviraston työväenkulttuurin tutkimusyksikkö elää ja voi hyvin.
Ainakin siltä ilmestyi marraskuun alussa uusi
julkaisu: Raportti lasinpuhalluksesta Nuutajär
ven lasitehtaalla. Nimensä mukaisesti kirja kes
kittyy siihen alueeseen työväenkulttuuria, joka
on aina ollut Museoviraston alan tutkimuksen
vahvinta aluetta eli työnkuvaukseen. Tällä ker
ralla kohteen havainnointi ja dokumentointi on
kuitenkin tehty kokonaisuudessaan toimivassa
tehtaassa. Työväenkulttuuri ei siten ole men
nyttä ja museoitavaa. Päinvastoin julkaisu
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osallistuu vahvalla tavalla Pro-Nuutajärvi liik
keen kamppailuun tehtaan ja samalla lasinpuhalluksen vanhojen taitojen säilyttämiseksi
Suomessa. Hyvä näin.
Mennyt elämä (historia) on kuitenkin läsnä ko
ko ajan kahdella ja tekisi mieli sanoa sekä oi
valtavalla että kiinnostavalla tavalla kuvien ja
lasinpuhalluksen "slangin" tai vanhan ammat
tisanaston kautta. Plootu, kuuppa, platsi, putsikomi viittaavat selvästi vuosisataiseen perin
teeseen Ruotsin ja Venäjän vallan alaiseen ai
kaan. Työ on käsityötä, osaamista, joka on
mahdollista oppia vain tekemällä sitä ja vain jos
siihen on taipumusta. Raportissa käydään yk
sityiskohtaisesti muutamien valittujen lasituot
teiden valmistus kohta kohdalta. Erityinen pai
no työvaiheiden selvittelyn ohella on työryh
män eli verstakon kollektiivisen toiminnan ku
vaamisessa. Kaunis esine valmistuu tiukan hierarkisesti järjestyneen ja toimivan työryhmän
yhteistyönä, jossa kunkin jäsenen panos ja
saatava hyöty (osuus verstakon urakasta) riip
puu taidosta. Työmenetelmät, -välineet ja -taito
sekä työn organisointi ovat kaikki samanaikai
sesti historiaa ja nykypäivää. Ero vuosisadan
vaihteeseen näkyy oikeastaan vain muodissa:
niin työntekijöiden pukeutumisessa kuin tuot
teiden muotoilussa. Myös työtahti lienee kireämpi, vähemmällä työntekijämäärällä teh
dään enemmän valmista.
"Tavallisen lukijan" kannalta kiintoisin osa ra
porttia on se mikä näkyy eli valokuvat, joita on
kokonaista 348 kappaletta. Jokainen työvaihe
on ikuistettu filmille. Voisi oikeastaan sanoa,
että tekstin ja kuvan perinteinen suhde on vaih
tanut paikkaa. Tällä kertaa varsinainen teksti
tukee valokuvien kerrontaa, selventää ja täy
dentää sitä, mikä ei kuvasta katsoen avaudu.
Oivallinen ratkaisu. Kuvat ovat ammattitaidolla
otettuja ja tehtyjä. Pienestäkin kuvasta saa sel
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vän. Ainoa ikävä puoli asiassa onkin se, että
kaikki kuvat ovat pieniä. Se hieman latistaa
niiden tehoa. Toki pienuus on seurausta vali
tusta kerronnan tavasta. Tietyn työvaiheen toi
siaan seuraavien vaiheiden kuvaaminen valo
kuvan avulla ei tietenkään voi tapahtua muuten
kuin sijoittamalla kuvat samalle aukeamalle.
Muutenhan lukijan ei ole mahdollista hahmot
taa esimerkiksi työrytmiä, nopeasti toisiaan
seuraavia vaiheita, työryhmän kiinteää työs
kentelyä pienessä tilassa, jossa toisen paikka
on koko ajan enemmänkin tiedettävä kuin ha
vaittava. Valokuvan käyttö kerronnan välineenä
onnistuu erinomaisesti. Jälki on elävää, oikeas
taan vain haju ja ääni puuttuvat. Voisi olla haus
ka kokeilu tuottaa tällaisen kirjan oheen kasetti,
johon olisi äänitetty tehtaan ääniä, mm. työryh
män keskinäistä pilantekoa ja vitsailua. Hajujen
tuottaminen voisi olla vaikeampaa.

Raportti sisältää kiintoisia havaintoja myös työ
oloista tehtaalla, ammattitaidosta ja sen oppi
misesta ja naisten vähemmän mairittelevasta
osasta ja etenemismahdollisuuksista lasinpuhalluksessa. "Sosiaalistuminen työhön ja ammattiperinteen siirtyminen on tällä alalla ollut
mahdollista vain miesten kesken." Eikä tulevai
suus näytä paremmalta. Naisia oli Nuutajärvellä vain avustavissa tehtävissä. Verstakoissa he
ovat päässeet vain hierarkian alemmille asteille
eli kantajaksi ja postipojaksi. Nuoremmaksi tai
vanhemmaksi puhaltajaksi, mestarista puhu
mattakaan on ajallisestikin vuosien matka. So
siaalisista ja kulttuurisista esteistä puhumatta
kaan.

Raimo Parikka
Helsingin yliopisto, talous- ja sosiaalihistorian
laitos

Populaarikulttuuri Neuvostomaassa

Russian Popular Culture : Entertainment
and Society since 1900 / Richard Stites. C am b rid g e : Cambridge University
Press, 1992. - xvii, 269 s . : kuv. - (Cambridge
Soviet p a p e rb ac ks ; 7) ISBN 0 -5 2 1-36986-X.

Tavallisen venäläisen (tai neuvostokansalaisen)
arki on jäänyt melko tuntemattomaksi. Tiedäm
me toki, että kauppoihin täytyy jonottaa. Mutta
tiedämmekö, miten käy naapurilta rock’n’roll?
Venäjän ja erityisesti Neuvostoliiton aate- ja
kulttuurihistoriaa ilmeisen laajasti tutkinut
Richard Stites esittelee teoksessaan Russian
Popular Culture venäläistä populaarikulttuuria,
kuten iskelmiä, elokuvia, radio- ja televisio-oh
jelmia, dekkareita, sirkusta ja viihdekirjallisuut
ta. Vaikka Stites kirjoittaakin paljon neuvosto
kulttuurista, keskiössä ovat Venäjä ja venäläi
syys. Ne eivät kuitenkaan aina määrity kovin
selkeästi. Venäjä ei sentään ollut koko Neuvos
toliitto, eivätkä edes kaikki laajan Venäjän asuk
kaat venäläisiä. Tsaarien Venäjä oli 1900-luvun
alussa muutakin kuin lähes maaorjuudessa elä
vien talonpoikien maa. Se oli myös teollistunut
ja kaupungistunut. Venäjällä tuotettiin teollisesti
mm. kirjoja, sanoma- ja aikakauslehtiä, äänile
vyjä ja elokuvia. Taajamissa toimi elokuva- ja
varieteeteattereita, ravintoloita, kahviloita jne.
Vallankumous vuonna 1917 olikin joukkotiedo
tus- ja massakulttuurivallankumous. Bolsevike-
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illä oli käytössään vähitellen koko kulttuuriteol
lisuuden tuotantokoneisto, jota he hyödynsivätkin suhteellisen tehokkaasti.
Sisällissotavuosien jälkeen palattiin mm. ta
loudessa osin vanhaan (NEP). Myös viihdetarjonta koheni ankaran ajan jälkeen paljolti van
hoin muodoin. Tosin kulttuurivallankumoukselliset vaativat koko läpimädän kapitalistisen po
pulaarikulttuurin hävittämistä. Tilalle tuli luoda
todellista proletaarista kulttuuria, uutta vallankumouskulttuuria. Ongelmaksi muodostui kui
tenkin se, että tavallinen työtätekevä kansa ei
ollut kovinkaan innostunut hankkeesta.
Keskeisenä teemana teoksessa on yhteiskun
nan ja populaarikulttuurin välinen suhde. 1920luvun lopulla valtio ryhtyi ohjaamaan populaa
rikulttuuria kommunismin tielle. Monet vanhat
piirteet pyrittiin hävittämään. Virallinen populaarikulttuurikoneisto edisti sellaisia viihteen
muotoja, jotka edustivat kommunistisia ihantei
ta, kuten joukkohenkeä ja kansanomaisuutta.
Hyväksyttävät arvot löytyivät sosialismin lisäksi
venäläisyydestä ja maaseudun kyläperinteestä. Viihteen keskeiseksi sisällöksi tulivat so
sialistisen moraalin mukaiset opettavaiset ta
rinat elokuviin, lauluihin jne. Ulkomaisiin,lähin
nä läntisiin vaikutteisiin ja epävenäläisyyteen
suhtauduttiin kielteisesti. Läntisiä ja yksilölli
syyttä edustavia muotoja, kuten improvisoinnil
le ja yksilölliselle ilmaisulle perustuvaa jazzia
karsastettiin. Musiikin arveltiin olevan parhaim
millaan tiukasti sovitettuna ja vailla turhia soo
loiluja.
Järjestelmätalouden mukaisesti rakennettiin
myös populaarikulttuurin tuotanto, josta muo
dostui valtava byrokraattinen koneisto. Se hoiti
populaarikulttuurin tuotannon, jakelun ja tuot
teiden sisällön valvonnan. Erityisesti 1930-luvun aikana luotiin rautainen kuri. Sopeutumat
tomat viihteentekijät joutuivat vaikeuksiin tai
menettivät asemansa, vapautensa ja jopa hen
kensä. Populaarikulttuurin, kuten kaikkien mui
denkin asioiden ylin päättäjä oli Stalin. Lopulta
kin hänen suosionsa - tai sen puute - ratkaisi
monen kirjailijan, näyttelijän, muusikon ja viihdyttäjän kohtalon.
Osa (läntisistä) neuvostokulttuurin tuntijoista
on Stitesin mukaan sitä mieltä, että mitään po
pulaarikulttuuria ei Stalinin kaudella ollut ole
massa. Mahdollisuutta itsenäiseen viihteente-
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koon ei ollut ainakaan ammattimaisesti. Viralli
nen valtiojohtoinen populaarikulttuuri on nähty
vain kansan manipuloimisena. Mutta kuten Stites huomauttaa, useat stalinistisen populaari
kulttuurin tuotteista olivat (ja osin lienevät edel
leenkin) todella suosittuja.
Toinen maailmansota oli monelle lähinnä maa
seudun väestä kootun puna-armeijan sotilaalle
mullistava kokemus. He tottuivat käyttämään
uudenaikaista tekniikkaa. He tutustuivat kau
punkeihin ja kaupunkilaisiin. Suuret tappiot toi
vat nopeita ylennyksiä. Läntiset yhteydet ja vai
kutteet olivat aiempaa hyväksytympiä. Olivat
han mm. amerikkalaiset ja britit liittolaisia. Uu
denaikainen, kaupunkilainen, tekninen ja länti
nen viihdekulttuuri sai runsaasti lisää yleisöä.
Aiemmin se oli rajoittunut paljolti suurehkoihin
kaupunkeihin.
Populaarikulttuuria ryhdyttiin voimallisesti puh
distamaan läntisestä rappiosta kylmän sodan
alkaessa. Vuodet 1946-48 olivat vaaran vuosia
viihteentekijöille, kuten monille muillekin. Länsi
oli jälleen uhka.
Populaarikulttuurin valvonta väheni vähitellen
Stalinin kuoleman (1953) jälkeen. Popbyrokratia kuitenkin säilytti merkityksensä ja suuren
osan asemaansa mm. television tulon myötä.
Sillä ei kuitenkaan ollut enää yhtä tiukkaa otetta
viihteen sisällöstä. Myös ulkomaiset (eli länti
set) vaikutteet ja yhteydet muodostuivat vähi
tellen hyväksyttävämmiksi. Ensin perestroika ja
myöhemmin Neuvostoliiton hajoaminen lienee
lopettanut populaarikulttuurin valtiollisen ohjai
lun lähes täysin. Nähtävästi monet neuvostokauden suosikit ovat edelleen suosiossa. Uute
na piirteenä on nähtävissä kaipuu luo vanhan
Venäjän. Monet vallankumousta edeltäneen
ajan ilmiöt ovat tehneet paluun julkisuuteen.
Richard Stites tiivistää noin 90 vuotta venäläi
sen populaarikulttuurin historiaa runsaaseen
pariinsataan sivuun. Kuitenkaan teos ei ole pii
nallisen pinnallinen vaan toimii hyvin laajaalaisena ja tiiviinä johdatuksena aihepiiriin. On
tosin vaikea sanoa kuinka hyvin Stites lopulta
kin kuvaa todellisuutta. Populaarikulttuurin tut
kimus tuntuu toisinaan jäävän melko etäiseen
suhteeseen todellisuuden kanssa. Tämä kirja
on kuitenkin mielenkiintoinen ja se kannattaa
lukea.
Matti Kauppi Työväen Arkisto
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Poliisi (n) valta
po ja "kommunistinen" liikkuva poliisi. Tut
kimus osoittaa, miten poliisi muuttui valta
rakenteen poliittisiin voimasuhteisiin rea
goiden, vaikkakaan ei aina niihin mukau
tuen.

1

V J V J -1 9 4 8

Lain vartiossa : poliisi Suomen politiikassa
1917-1948 / Tuija Hietaniemi. - H elsin k i: Suo
men historiallinen seura, 1992. - 320 s . : kuv.
- (Historiallisia tutkimuksia, ISSN:0073-2559
;166). - Väitöskirja. ISBN:951-8915-57-1

Poliisin historiaa tutkimalla voidaan pääs
tä käsiksi vallan sisäiseen tukijärjestel
mään on lähtökohtana Tuija Hietaniemen
tutkimuksessa "Lain vartiossa, Poliisi Suo
men politiikassa 1917-1948". Kansalaisso
dan jälkeen valtiollinen valta monopo
lisoitiin porvarillisille valtapuolueille ja po
liisin tehtävä oli sementoida se niin, että
vasemmistosta ei olisi enää sen horjutta
jaksi. Poliisista tuli silmäpuoli, jonka va
sen silmä oli läpi 1920- ja 30-lukujen valp
paasti auki, mutta oikea unisesti puoliummessa. Toisen maailmansodan aiheutta
ma poliittisten voimasuhteiden muutos
muutti tilannetta. Muodostui punainen Val-

I
Poliisin luotettavuus
Läpi poliisi-instituution muotoutumisen histori
an eräs oleellinen kysymys onkin ollut se, onko
poliisin organisaatio keskitetty vai paikallispainotteinen. Varoittavana esimerkkinä paikallispainotteisesti organisoiduista poliisivoimista oli
Suomen tilanne vuosien 1905 ja 1917 tapahtu
mien aikana. Paikallisväestöön sidottu, siitä
osittain ainakin henkisesti riippuvainen ja alem
mista sosiaalikerroksista lähtöisin oleva, huo
nosti palkattu poliisi oli laajojen lakkoliikkeiden
ja levottomuuksien aikana voimaton ja porva
riston kannalta myös epäluotettava.
Valkoisen Suomen ryhtyessä organisoimaan
järjestysvoimiaan, sai keskitetysti järjestetty
poliisi korostetun aseman: matkustava etsivä
poliisikunta vuosina 1918-1919, 1919-1938 et
sivä keskuspoliisi (EK) ja vuodesta 1938 Valpo
I vuonna 1945 tapahtuneeseen punaisen Valpo
II syntymiseen asti. EK:sta muodostui suoma
laisen poliisipolitiikan suunnannäyttäjä jo sen
kin kautta, että se v. 1929 sai tehtäväkseen
tutkia poliisimiesten luotettavuuden.
Poliisiaineksen sosiaalinen ja poliittinen tausta
sekä poliisireservin muodostus vaikuttavat
oleellisesti poliisin luotettavuuteen. Hietanie
men mukaan Suomen hallituksen kyvyttömyys
saada aikaan varteenotettavaa poliisiyksikköä
vuoden1917 sekasortoisessa tilanteessa selit
tyy osittain sillä, että maastamme puuttuivat
aktiiviset, koko maaseudun kattavat suojelus
kunnat. Siksi ne saivat itsenäisyytemme ensi
vuosikymmenenä niin keskeisen aseman järjestysvoimana: ne antoivat lausunnon poliisiksi
hakeutuvista (vuoteen 1929), toimivat poliisi
reservinä sekä uusien poliisien tärkeimpänä
rekrytointilähteenä. Päättäjien tavoitteena oli
jännittyneessä poliittisessa ilmapiirissä luoda
miesvahva ja samalla erittäin maalaisvaltainen
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kaupunkipoliisi. Suojeluskuntalaitos teki sen
mahdolliseksi.
■ Oikean silmän karsastus
Suojeluskunnissa sympatiaa saaneet suunni
telmat oikeistokaappauksesta ja lapualaisterrorin kohdistuminen vasemmiston lisäksi hallit
sevaa porvarillista eliittiä vastaan pakottivat
muutoksiin poliisissa. Äärimmäinen oikeisto oli
saavuttanut järjestysvallan sisällä vahvan jalan
sijan. Helsingin poliisin sisältä esitetyn arvion
mukaan vuoden 1930 talonpoikaismarssin ai
kana "hallitusvalta oli niin heikoissa kantimissa,
että talonpoikaisjohtajat olisivat voineet tehdä
vallankumouksen ilman veren tippaa".
Riekki uskoi marraskuussa 1931, että ensikä
dessä Suomea uhkasi aseellisen selkkauksen
uhka oikealta päin. Suojeluskunnat muodosti
vat siihen kykenevän ja osittain halukkaankin
voiman. Kommunisteista hän ei niinkään kan
tanut huolta. Tosin Riekin esittämä arvio ei juu
rikaan heijastunut EK:n toimintaan. Sen oli yhä
vaikea saada oikeaa silmäänsä auki kun sen
sijaan vasen näki liiankin hyvin. EK:n päällikkö
Riekin vastaus syntyneeseen tilanteeseen oli
keskitetysti johdetun, viisikymmenmiehisen
Liikkuvan poliisikomennuskunnan perustami
nen korvaamaan suojeluskuntia poliisireservi
nä v. 1931. Valtiovallalla oli Riekin mukaan
syytä olla edes näöksi hiukan kättä pitempää.
Liikkuvasta poliisikomennuskunnastatuli myös
uusi poliisimiehistön rekrytointilähde.
I
Välirauha - pakotie Vaasaan turvattava
Jatkosodan päättyminen sai aikaan jännitty
neen poliittisen tilanteen. Neuvostoliiton suur
hyökkäyksen alettua poliisitoimintaa tehostet
tiin huomattavasti ja aseleponeuvottelujen alet
tua varauduttiin poliittisiin levottomuuksiin.
Suomalainen järjestysvalta valmistautui puo
lustamaan yhteiskuntajärjestelmää, hallitusta
ja maatamme sekä vallankumoukselta että
miehitykseltä. Näiden kriisisuunnitelmien näky
vänä ilmentymänä oli asekätkentäoperaatio.
Poliisin osuus ei sen selvittelyissä saanut paljo
akaan huomiota, vaikka sille oli kriisisuunnitel
missa varattu merkittävä rooli. Liikkuvan polii
sikunnan miehistövahvuus nostettiin runsaasta
kahdesta ja puolesta sadasta miehestä 600
mieheen samaan aikaan asekätkentäoperaati-

on kanssa. Valtiollisessa poliisissa luotiin teolli
suuden tukema sisärengas, jonka oli määrä
toimia siinäkin tapauksessa, että sen jäsenet
joutuisivat eroamaan Valpon palveluksesta.
Maan ylin poliisijohto toimitti lokakuussa 1944
myös pienen määrän aseita Vaasan sisäasiain
ministeriön henkilökunnan käytettäväksi siltä
varalta, että se joutuisi levottomuuksien puhje
tessa pakenemaan pääkaupungista ja jopa siir
tymään pois maasta. Samalla eduskunta
myönsi vielä vuoden1944 lopussa määrärahan
Liikkuvan poliisikunnan vahvuuden kasvattami
seksi lähes 3000 mieheen.
Kommunistin valinta sisäministeriksi ja SKDL: n
vaalivoitto vuoden 1945 vaaleissa loivat ainakin
järjestysvallan sisältä katsoen yhteiskuntaan
pikemminkin henkisestä järkytyksestä johtu
van vaaran tunteen kuin todellisen vallanku
mouksen vaaran. Asekätkennän paljastuminen
antoi kommunisteille mahdollisuuden puuttua
EK: iin, mutta johtuen koko muun järjestysval
lan ja virkamiehistön vastarinnasta sekä punai
sen Valpon ammattitaidottomuudesta, sen
saavutukset jäivät vähäisiksi.
Myös Liikkuvassa poliisissa kommunistien ja
vasemmistolaisten osuus jäi vaatimattomalle
tasolle. Kaikkiaan Liikkuvaan poliisiin otettiin
noin pari sataa "demokraattisten järjestöjen"
suosittelemaa miestä. Se ei ollut paljon vajaan
3000 miehen joukossa varsinkin kun muistaa,
että tämä uusi poliisimiehistö oli vailla ammatil
lista koulutusta. Heidän uransa ei muodostunut
pitkäksi. Liikkuva poliisi puhdistautui itse kutsu
mattomista tulokkaista vuonna 1947, kun sitä
eduskunnan vähentämien määrärahojen vuok
si ryhdyttiin supistamaan.
Tutkimuksen otsikko vastaa Hietaniemen esit
tämiä johtopäätöksiä poliisista poliittisena vai
kuttajana. "Vaaran vuosinakin" kommunistien
vyörytysyritysten ja kumouksen vaaran torju
miseen riittivät poliisipäällystön ratkaisut. Joh
topäätökset antavat myös ajattelemisen aihet
ta: väkivaltakoneisto ei ole pelkästään hallitus
vallan muuntumaton heijastuma vaan monesti
aivan itsenäinen tai alhaalta luotujen järjestel
mien ohjaama ja sitoma vaikuttaja. Näin se voi
jopa asettaa omat rajansa poliittisillekin ratkai
suille.
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Kolumnisti kekkosjahdissa

Suomen kylmä sota : miten viattomuudesta
tuli voima / Jukka Tarkka. - H elsin k i: Otava,
1992. - 222 s. ISBN: 951-1-12338-6
Manan majoille menneen Neuvostoliiton ja
Suomen sodanjälkeisiä suhteita koskeva jul
kaisutoiminta on saanut viime aikoina kirjatulvan luonteen. Eikä syyttä: asian selvittelyn tar
vetta on varmasti olemassa. Samalla voidaan
tietysti hieman kyynisesti todeta, että aihepiiri
myy varsin hyvin.
Neuvostosuhteiden kartoitus on kirjallisesti
varsin monimuotoista. Siihen sisältyy mm. tut
kimuksia, muistelmia ja poliittista journalismia.
Jukka Tarkan uusin teos "Suomen kylmä sota"
kuuluu selvästi viimeksi mainittuun kategoriaan
tekijän omankin ilmoituksen mukaan. Hän näet

määrittelee kirjansa esipuheessaan "tavallista
isommaksi kolumniksi".
Kuten muistettaneen, Tarkan sotasyyllisyysoikeudenkäyntiä koskenut väitöskirja (1977) he
rätti myönteistä huomiota ja näytti enteilevän
merkittävää tutkijanuraa. Tarkka valitsi kuiten
kin toisen tien yhteiskunnallisena ja taloudel
lisena vaikuttajana (mm. EVA, Otava ja Yhty
neet Kuvalehdet). Hän jatkoi kuitenkin samalla
kirjallista työtään - poliittisena journalistina. Sel
laisena hän on tutkijantaustoineen Suomessa
poikkeuksellinen ilmiö. Näistä lähtökohdista on
varsin luontevaa, että Tarkka käsittelee Suo
men ja Neuvostoliiton suhteita nimenomaan
pamfletistisina.
Rutinoituneena journalistina Tarkka on hyvin
perillä siitä, että mielipidekirjan on oltava tema
tiikaltaan rajattu ja selkeä. Nämä ehdot "Suo
men kylmä sota" kiistatta täyttää. Sen pääteesi
on, että Suomen neuvostosuhteissaan sodan
jälkeisellä kaudella noudattama politiikka on
ollut kiistaton, lähes täydellinen menestys. Sen
tärkein taustatekijä on Tarkan mukaan ollut Ur
ho Kekkosen ylivoimainen valtiomiestaito.
"Suomen kylmä sota" -teosta voikin pitää
eräänlaisena Kekkosen rehabilitointina. Lähellä
on myöskin ajatus, että Tarkka on kirjallaan
halunnut osallistua historioitsijoiden ja journa
listien piirissä käynnistyneeseen "kekkostaisteluun".
Tapa, jolla hän sen tekee on hyvin poleeminen
ja kaikkea muuta kuin tutkimuksellisen varovai
nen. Tarkan Kekkonen on "elämää suurempi"
mahtihenkilö. Paasikivi neuvostosuhteiden ke
hittäjänä jää kuvaavasti taka-alalle. Kekkosen
Tarkka taas katsoo olleen jopa "liian suuri joh
taja siihen kehittymättömään poliittiseen kult
tuuriin, jota hän joutui johtamaan". Tähän voi
daan huomauttaa, että poliitikko Kekkonen ja
hänen tapansa käyttää valtaa olivat juuri Suo
men "kehittymättömän poliittisen kulttuurin
tuotteita".
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Kysymyksen Kekkosen toimien moraalisesta ja
poliittisesta oikeutuksesta Tarkka kuittaa yksi
viivaisella Staatsräsen -ajattelulla. Sen mukaan
kylmän sodan aikainen ulkopoliittinen tilanne s
a a 11 o i olla Suomen kannalta niin vaikea, että
Kekkosen poikkeukselliset, jopa "valtiosään
nön rajat ylittävät" ratkaisut, olivat välttämättö
miä.
Tässä on tietysti epäilemättä jonkin verran pe
rää. Aivan viime aikoina julkistettu venäläinen
arkistoaineisto viittaa kieltämättä siihen suun
taan, että Suomeen kohdistettiin "ystävyyden"
ollessa julkisuudessa kukkeimmillaan kuliessien takana monissa kysymyksissä erittäin kovaa
painostusta. Kiistattomalta vaikuttaa myös Tar
kan näkemys, jonka mukaan Neuvostoliiton ul
kopolitiikan ideologisoituminen asetti Suo

meni 960- ja 1970-luvun taitteessa vaikeaan ti
lanteeseen. Tarkan kaavio neuvostopainetta
taidollaan torjuvasta Kekkosesta on kuitenkin
jotenkin liian täydellinen ja samalla puutteelli
nen. Hän esimerkiksi sivuuttaa melkein koko
naan sisä- ja ulkopolitiikan vuorovaikutuksen.
Ja juuri siinähän oli Kekkosen vallankäytön
keskiö.
Juhani Suomen ikoni-Kekkonen ja Jakobsonin
juonitteleva Kekkonen ovat saaneet Tarkan kir
jassa rinnalleen monumentti-Kekkosen. Kes
kustelu asiasta jatkuu. Toivottavasti Kekkoselle
ei sentään käy kuin John F. Kennedylle: mie
hestä on julkaistu kymmeniä elämäkertoja,
mutta hänen todellinen olemuksensa on edel
leen hämärän peitossa.
Heikki Laavola Espoo

Hyvän ja pahan dikotomia

DDR : valtio ilman kansaa / Seppo Hentilä. H elsin k i: VAPK, 1992. - 239 s . : kart. - (Kleio
ja nykypäivä) ISBN:951-37-0793-8

Saksan kielellä on kirjoitettu varsinaisia "kirjavuoria" molempien Saksojen sodanjälkeisestä
historiasta, DDR:n syksyn 1989 "käänteestä" ja
Saksojen yhdistymisestä. Sen sijaan Suomes
sa Seppo Hentilän kirja "DDR - valtio ilman
kansaa" on ensimmäinen suomalainen yleisesi
tys DDR:n historiasta, mikä on jo sinänsä mai
nitsemisen ja kehumisen arvoista.
Hentilä on hyvin perehtynyt DDR:n historiaan ja
sen arkielämään. Sitä ei huomaa pelkästään
poliittisten prosessien, historiallisten tekijöiden
ja tapahtumien täsmällisestä esittämisestä,
vaan myös DDR:lle tyypillisen terminologian
oikeasta käytöstä lyhenteitä myöten. (LPG,
VEB, VEG, ZPK ym.). Jälkimmäiset olivatkin
monille itäsaksalaisille joskus pieni salaisuus ja
rasitus. Vaikka kirja on luonteeltaan yleisesitys,
joka vaatii keskittymistä oleellisiin linjoihin, sen
lukeminen ei väsytä. Hentilä ei liiku pelkästään
poliittisen historian tasolla, vaan kirjaan sisältyy
vahva annos henkilökohtaisia elämyksiä ja ko
kemuksia. Se koskee etenkin viimeisiä lukuja,
joissa käsitellään muita lukuja laajemmin ja yk
sityiskohtaisemmin Itä-Saksan valtion viimeisiä
hengenvetoja.
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Kirjan varsinainen anti on kuitenkin Hentilän
näkökulma DDR:n historiaan, hänen asetta
mansa ja usein kirjan ylittävät kysymykset ja
kriittinen "itsekuulustelu". Johdannossa hän
esimerkiksi kirjoittaa "hyvän ja pahan dikoto
miasta, joka leimaa DDR:n historiaa" ja hän
jatkaa kysyen: "miksi valtio, joka tavoitteli ih
miskunnan korkeimpia ihanteita, rakensi yhden
maailman julmimmista väkivaltakoneistoista?"
(S. 11). Tämä kysymyksenasettelu eroaa tä
män hetken julkisen diskurssin sävystä, jossa
DDR:n historian läpivalaisemisen lähtökohta
on, että Itä-Saksa oli ollut alusta alkaen ja perin
pohjin "romahdukseen tuomittu epäoikeusvaltio (Unrechtsstaat)". Kysymykset itäsaksalais
ten alkuperäisistä tavoitteista, ihanteista ja uto
pioista, joiden yhä räikeämmäksi vastakohdak
si todellisuus muodostuu, jäävät keskustele
matta. DDR:n romahdus merkitsi samassa mi
tassa ihanteiden ja utopioiden häviämistä.
Hentilän kirja on enemmän kuin tavalliset histo
rialliset yleisesitykset, se on kriittinen tilinteko,
tässä tapauksessa tilinteko hänen omasta
DDR:n kuvastaan. Tämän päivän näkökulmas
ta katsoen vanhat kirjoitukset näyttävät hänes
tä "oikeaoppisilta. Tapahtumat ovat oikeita, tul
kinnat vääriä." (s. 196) Tuliko Hentilästä itse sil
loin DDR:n menestyspropagandan vanki?
Epäilemättä ei! Hän näki, hengitti, kuuli tämän
yhteiskunnan sekä pieniä hankaluuksia että
fundamentaalisia ristiriitoja. Hän kirjoittaa
neostalinististen rakenteiden syntymävaiheista, ruskohiilenkatkuista, antifasistisesta suoja
vallista (Berliinin muuri) jne. Hän antaa run
saasti esimerkkejä siitä, millä tavoin julistettu
jen ihanteiden ja koetun todellisuuden välinen
ristiriita kiristyy yhä enemmän - DDR:n romah
duksen pitkä alkunäytös.
Loppujen lopuksi hän kysyy itseltään, miksei
hän kirjoittanut jo 70-luvulla DDR:n tosiasialli
sesta tilanteesta. Hänen vastauksensa antaa
mielenkiintoisen kuvan 70-luvun Suomesta ja
johtaa välittömästi meneillä olevaan suomalai
seen keskusteluun Suomen lähihistoriasta,
vaikka sitä käydään ennen kaikkea suomalaisneuvostoliittolaisista suhteista. "Ajan henki (70luvulla) oli yksinkertaisesti sellainen, että en
olisi osannut, vaikka olisin halunnutkin. Mutta
jos olisin halunnut, osannut ja uskaltanut, mi
nua ei olisi otettu vakavasti. Minut olisi oitis
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leimattu luokkapetturiksi, antikommunistiksi ja
äärioikeistolaiseksi, niitä kaikkea olisin 1970-luvun Suomessa varmaan ollutkin." (s. 196/197)
Hentilä kuvaa hyvin yksityiskohtaisesti "kään
teen" tapahtumia syksyllä 1989 ja nopean yh
distymisen prosessia. Mieleeni tulee kirjailija
Christa VVolfin artikkeli Helsingin Sanomissa,
13. lokakuuta 1991, jossa lukee: "Mennyt vuosi,
kuumeinen ja epätodellinen, ei jättänyt kiveä
kiven päälle. Koko yhteiskunta omaksui uusia
ja samalla hyvin häilyviä elämänmuotoja, piti
niistä kiinni kotvasen, mutta luopui useimmista
taas pian. Kaikki tämä tapahtui niin kuin no
peutetussa elokuvassa: oli komiteoita, pyöreitä
pöytiä, yhdistyksiä, kaikkia mahdollisia uusia
yhteenliittymiä, hullunkurisia ja mielikuvituksel
lisia... "Hentilä, joka lukeutuu opiskelijasuku
polveen, "jolle (70-luvulla) DDR:stätuli ‘sosialis
min Mekka’" (s. 194), ei salaa tiettyä "hengen
heimolaisuutta" Christa VVolfin kanssa. Ehkä
siitä johtuu kirjan tietty jännitystila DDR:n histo
rian kaikenlaisten epäkohtien kriittisen analyy
sin ja "vasemmistolaisen melankolian" (s. 194)
välillä, jota Hentilä tunnustaa. Tämä kirjan piirre
lienee minusta se syy, miksei Hentilän näkökul
ma DDR:n historiaan vaikuta vieraalta. Myös
minun tilintekoni DDR:n ajasta on vielä alkuvai
heessa.

Stefan Tschirpke
Yleisradio, saksankielinen palvelu
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Mistä syntyi punainen Karkkila?
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SEPPO AALTO
KIMMO RENTOLA

Seppo Aalto on tehnyt tarkkaa työtä elävöittääkseen Pyhäjärven (aik. Pahajärven) syrjäi
sen kaskipitäjän historiaa mm. oikeuspöytäkirjojen avulla.
Kimmo Rentola on vastannut 1800- ja 1900-luvun tutkimuksesta. Hänen näkemyksensä mu
kaan Karkkilan modernissa historiassa on mo
nia erityispiirteitä, jotka selittävät paikkakunnan
omalaatuisuutta. Kansallisen heräämisen hen
kinen hegemonia kuului alusta alkaen työväelle
niin Högforsin ruukkiyhteisössä kuin Pyhäjär
ven syrjäisemmillä kylillä. Jo ensimmäinen nuo
risoseura oli työväestön johtama ja se väistyi
pian työväenjärjestöjen tieltä. Kommunistien
vahva asema taas selittyy Rentolan mielestä
mm. sillä, että Karkkilassa oli hyvät edellytykset
sekä "korpi-" että "teollisuuskommunismin"
synnylle. Radikaali suuntaus kukoisti 1920-luvulla erityisesti Högforsin nuoriso-osastossa,
joka liittoutui maalaiskylien työväen kanssa.
Huomiota saavat myös perinteisesti näkymät
tömät historian alueet: ehkäisy, seksuaalisuus
ja naisten rooli miehisessä työläisyhteisössä.
Rentola on eläytynyt karkkilalaiseen mentali
teettiin tarkkavaistoisesti eikä kaihda rohkeita
kaan tulkintoja.
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LAN K A UPUNKI

Karkkilan eli Högforsin ja Pyhäjärven enti
sen Pahajärven ihmisten historia / Seppo
Aa/fo ja Kimmo Rentola. - Karkkila : Karkki
lan kaupunki, 1992. - 922 s. : kuv. ISBN:95196541-0-0

Kirsti Salmi-Niklander

Karkkilan uunituore historia etsii vastausta otsi
kon kysymykseen lähes 900 tiheään painetulla
sivulla. Tämä teos on kaukana perinteisestä
kuivakiskoisesta paikallishistoriikista ja tarjoaa
kiehtovia lukuhetkiä muillekin kuin karkkilalai
sille.
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KOHTAUSPAIKKANA EUROOPPA

Työväen arkistojen ja kirjastojen pohjoismainen yhteistyö lähentyi ja terästyi Oslossa toukokuussa 1992.
Kuvat: Kirsti Lumiala.
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Hyvinvointia ja historian oikkuja pohdiskeli THJPTS:n ja TSL:n ikimuistoisa kesäseminaari 17.-18.8.-92 Voion
maan opistolla Ylöjärvellä. Kuvat: Kirsti Lumiala
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Suomesta seminaariin osallistui seitsemän tutkijaa.
Kuvassa suomalaisia tulossa seminaaripaikalle.

Elokuussa 1992 pidettyyn IALHI:n konferenssiin
osallistuneet Marjaana Valkonen, Marja-Liisa Hentilä
ja Trond Bergh Prahan teatterin lähellä. Kuva: Esa
Lahtinen.

Taistelu sieluista
l* k ( )( » K A M

K ä M PEN O M S j/E L E N E
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1 9 9 2 i K o m i n iia v x

Neljäs pohjoismainen työväenkulttuurin tutkijoiden
seminaari pidettiin 24.-27.8.1992 Kööpenhaminan yli
opistossa. Seminaariin osallistui yli 70 tutkijaa kaikis
ta Pohjoismaista.

Seminaarissa kuultiin viisi plenumesitelmää, joiden
teemoina olivat Työväentutkimus tänään: Birgitta Skarin Frykman, Göteborg, Kulttuurin välittäminen: Anet
te Vasström, Kööpenhamina, Työelämän normit: Ingar Kaldal, Trondheim, Luokkatietoisuus postmoder
nissa maailmassa: Magnus Mörck, Göteborg ja Vasta
rinta työläisten muistelmissa: Ulla-Maija Peltonen,
Helsinki. Kullakin esitelmällä oli kommentoijat, suo
malaisista kommenttipuheenvuorot käyttivät Pontus
Blomster, Katia Bäsk ja Antti Metsänkylä. Lisäksi sessioesitelmiä oli lähes 30. Kuvassa osa seminaariyleisöstä, edessä ruotsalaisia etnologeja ja histo
riantutkijoita.
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Marja Piiroinen Työväen Arkisto

Naishistorian
näkökulmaa ITH:ssa

Työväenkulttuurin tutkijoiden seminaarin "isä", köö
penhaminalainen folkloristi Flemming Hemmersam
(oik.) toimi seminaarin pääjärjestäjänä. Myös göteborgilainen etnologi, Sven B. Ek (vas.) on ollut muka
na ensimmäisestä seminaarista vuodesta 1983 läh
tien.

ITH:n tulevissa konferensseissa naishistorialle on an
nettava enemmän tilaa. Vuoden 1993 kokousteemaksi valittiin 'Työväenliike ja kansallisuusidentiteetti".

ITH.n (Internationale Tagung der Historikerinnen und Historiker der Arbeiterinnenund Arbeiterbevvegung) Itävallassa järjes
tetyn 28. konferenssin teemana oli "Suku
puoli ja luokka".

Viides Pohjoismainen työväenkulttuurin tutkijoiden
seminaari järjestetään Stavangerissa Norjassa vuon
na 1995. Seminaarin järjestäjät vas. norjalaiset kult
tuuriantropologit Gunnar Sunde, Marie Smith-Solbakken, folkloristi Anne Eriksen ja 'Taistelu sieluis
ta" - seminaarin isäntä folkloristi Flemming Hemmer
sam.
Kuvat: Ulla-Maija Peltonen

Seminaarin aineisto: Plenumesitelmät, kom
menttipuheenvuorot ja sessioesitelmät, on
luettavissa Työväenliikkeen kirjastossa.

Alustusten mukaan keskusteluaiheet oli jaettu
viiteen ryhmään. "Luokka, sukupuoli ja etni
syys" teema nostatti esiin erityisesti kehitys
maiden alempien luokkien naisten ongelmat.
Naisten työssäkäynti -tutkimuksissa on selvin
nyt, että kodin ulkopuolinen työ antaa naisille
mahdollisuuden säädellä itsenäisemmin ajankäyttöään ja vapautua perheen määräysvallas
ta. Hämmennystä herätti Venäjän naistutkijoi
den esille tuoma ongelma naisten työssä käyn
nin vaikeutumisesta neuvostojärjestelmän ro
mahdettua. Tällä hetkellä 70 prosenttia Venäjän
työttömistä on naisia.
Vaikka suullisen historian lähteistön (Oral History) käsittelyyn oli varattu kokonainen päivä,
ei kaikkia pyydettyjä puheenvuoroja voitu
myöntää, koska asia herätti niin paljon mielen
kiintoa. Suullisen historiaperinteen käyttö on
välttämätöntä silloin, kun halutaan dokumen
toida vähemmistöjen historiaa tai sellaisten
ryhmien kuten naisten, lasten tai työläisten,
joiden arkipäivän elämästä ei ole jäänyt kirjoi
tettuja lähteitä. Suullisen lähdeaineiston keruu-
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seen ja käyttöön liittyviä ongelmia koetettiin
konferenssinkeskustelujen kuluessa ratkaista.
Viimeisenä teemana käsiteltiin naisten osuutta
yhteiskunnassa ja massaorganisaatioissa. Tut
kimuksissa, joissa tarkasteltiinnaisten asemaa
työväenliikkeessä, huomattiin, että naisten roo
li oli usein rajoittunut naisille perinteisiin tehtä
viin. Kokouksessa oltiin yksimielisiä siitä, että
ITH:n tulevissa konferensseissa naishistorialle
on annettava enemmän tilaa. Vuoden 1993 kokousteemaksi valittiin "Työväenliike ja kansallisuusidentiteetti".
Pontus Blomster Työväen keskusmuseo

The National Museum of Labour Historyn uudeksi
näyttelytilaksi kunnostetaan Castlefieldin alueelta
vanhaa "pumppuhuonetta". Kuva: Vesa Karvinen.

Museotoimintaa
Luoteis-Englannissa

toja pyritään keskittämään erikseen tätä tarkoi
tusta varten varatuille suurille, tyhjilleen jääneil
le teollisuus- ja telakka-alueille. Tämän mukai
sesti myös National Museum of Labour History
on saamassa Manchesterissa näyttelytilat
Castlefieldin alueelta hallinnon, arkiston, kon
servoinnin ja eräiden muiden toimintojen jää
dessä nykyiseen toimipaikkaan Princess Streetille noin kilometrin päähän.
Greater Manchester Museum of Science and
Industryssa tapasimme museon museotoimin
nan ja asiakaspalvelun johtajan Gaby Porterin.
Porterin johdolla tutustuimme Castlefieldin
alueeseen ja G.M.M.S.I.in yksittäisiin museoi
hin
sekä
toimintaperiaatteisiin.
Myös
G.M.M.S.I.in ylijohtaja Patrick Greene kävi ta
paamassa ryhmäämme selvittäen samalla mu
seon hallintoa ja rahoitusta. G.M.M.S.I. sijaitsee
suurinpiirtein Tampereen Finlaysonin teolli
suusalueen suuruisella Castlefieldin alueella,
jossa alunperin on sijainnut Manchesterin pe
rustaneiden roomalaisten sotilasleiri. Museos
sa käy vuosittain noin 350.000 vierasta, ja se
valittiin vuonna 1990 vuoden museoksi Englan
nissa.
G.M.M.S.I.in näyttelytoiminnan osalta kannat
taa erityisesti mainita vanhan tekniikan esittely
käytännössä. Tämä toteutui ehkä näkyvimmin
vanhan, toiminnassa olevan höyrykoneen ja
junien kautta. Vanhojen koneiden ja laitteiden
kuntoon saattamisessa "museon ystävien" va
paaehtoistyöllä on huomattava merkitys. Tämä
ilmenee esimerkiksi siinä, että muutama päivä

Työväen keskusmuseoyhdistys r.y. järjesti tu
tustumismatkan eräisiin Luoteis-Englannissa
sijaitseviin museoihin 24. -27.9.1992 tarkoituk
sena hankkia tietoa englantilaisesta työväenmuseotoiminnasta sekä vanhojen teollisuus
kiinteistöjen käytöstä museorakennuksina. Tä
män vuoksi matkan kohteiksi valikoituivat The
National Museum of Labour History ja Greater
Manchester Museum of Science and Industry
Manchesterissa ja National Museums & Galleries on Merseyside Liverpoolissa, jotka kaikki
toimivat Tampereen Tampellan ja Finlaysonin
teollisuusalueita vastaavissa paikoissa. Matkal
le osallistui Työväen keskusmuseoyhdistys
r.y.:n edustajien lisäksi Tampereen kaupunkia
edustaneita henkilöitä.
Ohjelma alkoi tutustumalla 25.9. aamupäivällä
The National Museum of Labour Historyn toi
mintaan, rakennuksiin ja suunnitelmiin mu
seonjohtaja Nicholas Mansfieldin opastuksella.
Mansfield selvitti myös museon rahoitusraken
netta ja sopimusjärjestelmää, minkä pohjalta
museon asema on turvattu. Museon arkistotoiminnot esitteli arkistonhoitaja Stephen Bird.
Englannin työväen keskusmuseo huolehtii
myös merkittävässä määrin Labour-puolueen
arkistoaineiston tallentamisesta.
Eräs merkittävä piirre niin Manchesterissa kuin
Liverpoolissakin on se, että museaalisia toimin-

55

TYÖVÄENTUTKIMUS 1/93

Työväen
keskusmuseon
kuulumisia
Työväen keskusmuseoyhdistys r.y.:n toi
misto muutti 24.11.1992 museon varastotilojen
yhteyteen. Tämän johdosta Työväen keskus
museoyhdistys r.y.:n kaikki yhteystiedot muut
tuivat. Uusi osoite on: Työväen keskusmuseo
yhdistys r.y., Tehdaskatu 8, 33100 Tampere
Puh. (931) 534 900, Telefax (931) 534 901

G.M.M.S.I:n taidetta ja tekniikkaa. Etualalla käynnissä
Planet -veturin koeajo. Kuva: Vesa Karvinen.

vierailumme jälkeen luovutettiin museolle toi
mintakuntoinen Planet-höyryveturi 1800-luvun
jälkipuolelta, joka oli kunnostettu viiden vuoden
aikana vapaaehtoistyöllä British Engine -yhtiön
sponsoroidessa hanketta materiaalikulujen
osalta.
Liverpoolissa tutustuimme National Museum &
Galleries on Merseyside’iin sen historian osas
ton johtajan Loraine Knovvlesin ja aluetoimin
nan johtajan Marij Van Helmondin opastuksel
la. Liverpoolin museot toimivat keskitetysti van
halla telakka-alueella, ja niissä vierailee vuosit
tain noin 400.000 museovierasta. Alueelle ol
laan parhaillaan siirtämässä myös Merseyside
Museum of Labour Historyn toimintoja entises
tä sijoituspaikasta, joka oli vanha kaupunginta
lo. Samalla Museumof Labour Historyn ilmettä
tullaan muuttamaan aikaisemmin ammattiyh
distystoimintaa korostaneesta näkökulmasta
kohti sosiaalihistoriallista näkökulmaa.
Kokonaisuutena sekä Manchesterin että Liver
poolin "museokeskuksista" voidaan mielestäni
todeta, että ne ovat elinvoimaisia ja suosittuja
yleisön keskuudessa. Niiden molempien perin
teistä museotoimintaa on tukemassa joukko
erilaisia palveluyrityksiä (kaupat, kahvilat, pu
bit, hotelli jne.) sekä niiden omat maksulliset
palvelut aina pysäköintipalveluista tietopalve
luiden kautta erilaisiin koulutuspalveluihin. Il
meisesti voimakas keskittäminen on Englan
nissa todettu sekä edullisimmaksi tavaksi tuot
taa museopalveluja että tarjota riittävän moni
puolinen ohjelma potentiaalisen museovierailijan saamiseksi museoon.

7.12.1992 avattiin Työväen keskusmuseon
näyttely 1930-luvun lamasta, ja se on avoinna
yleisölle 21.3.1993 asti. Näyttelyä varten raken
nettiin erityiset näyttelytilat Tampereen 'Tirkko
sen talon" toiseen kerrokseen osoitteeseen
Kauppakatu 6. Näyttely on toteutettu interiöö
rien lisäksi käyttäen hyväksi erilaisia audiovisu
aalisia menetelmiä sekä atk-pohjaista multime
diaa. Näyttelyssä nähdään ajan dokumenttifil
mi 'Työläiselämää Helsingissä" ja kaksi draa
mallista elokuvaesitystä "Vastusten kautta voit
toon" ja "Valveutuminen".
16.12.1992 perustettiin Tampereen Työväen
talon Tellervo-kokoushuoneessa (Hämeen
puisto 28, 33200 Tampere) "Työväenkeskusmuseon ystävät" -niminen yhdistys, jonka tar
koituksena on tukea niin taloudellisesti kuin
toiminnallisestikin Työväen keskusmuseon toi
mintaa sekä antaa yksittäisille henkilöille mah
dollisuus sen kautta osallistua työväenperinnetyöhön. Yhdistyksestä kiinnostuneet voivat ot
taa yhteyttä Virpi Koliseen, Mäkipäänkatu 41 A
26, 33500 Tampere, puhelin (931) 551 662.
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Työväenliikkeen
kirjasto
on muuttanut uusiin tiloihin osoitteeseen Paa
sivuorenkatu 5 (Demarin palvelutoimiston en
tiset tilat). Aukioloajat ovat entisellään, eli kirjas
to palvelee ma-pe klo 11.00-17.00. Tervetuloa
tutustumaan viihtyisiin tiloihimme!

Työväenliikkeen
kirjaston slaavilainen
kokoelma
Työväenliikkeen kirjasto on toiminut jo viisi
vuotta. Silti kirjaston asiakkaat tietävät vähän
venäjänkielisen kirjallisuuden kokoelmasta,
slavikasta, joka koostuu Työväen Arkiston (TA)
ja Kansan Arkiston (KA) kokoamista venäjän
kielisistä kirjoista, pienpainatteista, sanoma- ja
aikakauslehdistä.
TA: n kokoelma muodostuu vuosien 1900 1940 välillä ilmestyneestä materiaalista ja kä
sittää n. 2500 kirjaa sekä n. 500 sanoma- ja
aikakauslehteä.
Kokoelmassa on paljon harvinaisia teoksia,
joista osa ei aikanaan saanut painatuslupaa
Venäjällä, runsaasti asiakirjoja vallankumoustapahtumista,
valtiorakennekysymyksistä,
tsaarinvallan romahtamisesta ja luokkasodas
ta.
KA:n kokoelma käsittää n. 3000 teosta, ja ne on
painettu pääasiassa v. 1940 jälkeen.
Molemmat kokoelmat sisältävät kirjallisuutta
työväenliikkeen historiasta, osuus- ja ammat
tiyhdistystoiminnasta ja NKP:n historiasta.

Työväenyhdistykset
Työväen Arkistossa.
Kokoelmaluettelo. Työväen Arkiston
julkaisu n:o 4.

Kuvat: Petri Tanskanen.

Tieteessä tapahtuu...
Tulossa... 1960-luku seminaari! Helsingissä
lauantaina 20.3. ja 24.4.1993 (merkkaa kalen
teriisi, tarkempi ohjelma tulee myöhemmin,
seuraa ilmoitustauluja, kysy Kansan Arkistos
ta). Seminaarin järjestävät Kansan Arkisto ja
Kansan Sivistystyönliitto.__________________

Työväenyhdistykset ovat poliittisesti järjestäy
tyneen työväenliikkeen ruohonjuuritasoa, pai
kallisia työväenpuolueiden osastoja. Työvä
enyhdistykset ovat myös merkittäviä paikallisia
kulttuurivaikuttajia. Niiden piirissä on harrastet
tu mm. urheilu-, musiikki-, elokuvateatteri- ja
näyttämötoimintaa sekä erilaisia yleissivistäviä
harrastuksia. Kahvilat ja ravintolat ovat olleet
tärkeä osa erityisesti suurehkoja työväentaloja.
Monet tunnetut taiteilijat ja viihdyttäjät ovat
aloittaneet uransa työväeniltamissa. Työväen
talo kuuluu suomalaisten kylien ja kaupunkien
arkeen ja juhlaan. Se on paitsi kokouspaikka
myös kohtaamis- ja juhlapaikka.
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Työväen Arkiston työväenyhdistyskokoelma
käsittää tällä hetkellä noin 2400 työväenyhdis
tyksen aineistot. Vanhimmat aineistot ovat vuo
delta 1879 (Oulun Työväen lltaseura), uusim
mat 1990-luvulta. Eräistä yhdistyksistä aineis
toa on paljon, toisista vähän. Kokoelma karttuu
jatkuvasti.
Kokoelma on aivan erityisen merkittävä paikal
lishistoriaa ja työväenjärjestöjä tutkiville am
mattitutkijoille ja asianharrastajille. Lisäksi su
kututkijat ovat jäljittäneet sukulaistensa vaihei-

Pihtiputaan Työväenyhdistyksen jäseniä työväenta
lonsa edustalla vuonna 1924. Kuva: Työväen Arkisto

ta työväenyhdistysten aineistoista.
Luettelojulkaisussa yhdistykset luetellaan sekä
aakkosjärjestyksessä että kunnittain. Yhdistyk
sistä mainitaan kotipaikan lisäksi se, kuinka
paljon ja miltä vuosilta aineistoa on. Painettu
luettelo on tiivistelmä Työväen Arkiston atkpohjaisesta arkistoluettelosta. Julkaisu sisältää
ohjeet aineiston käytöstä ja kaukolainauksesta.
Kokoelmaluettelon runsas kuvitus on pääosin
Työväen Arkiston kokoelmista. Tarkoituksena
on esitellä työväen järjestöjentoimintaa laajasti
ja monipuolisesti.
Lähitulevaisuudessa työväenyhdistys!uettelon
voi myös tilata atk-levykkeinä Työväen Arkis
tosta. Siihen on mahdollista saada haluttaessa
päivitys. Luettelon elektroninen vaihtoehto on
suunniteltu lähinnä kirjastojen ja arkistojen
käyttöön.

Hinta 100 mk (sis. postikulut)
Tilaukset: Työväen Arkisto
Paasivuorenkatu 5 B, 00530 Helsinki
puh. 90 - 736 322 fax 90 - 753 5151
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Työväen bibliografia IV
uudistaa Liikasen
Suomen työväenliikkeen historia -projekti tuotti
1970-luvulla kirjan ohella Ilkka Liikasen koko
aman Suomen työväenliikkeen historiallisen
bibliografian. Tämä bibliografia kului vuosien
kuluessa ahkerassa käytössä. Osasyynä oli
myös kirjan heikko liimasidos. Se valmistui ai
kana jolloin liimasidokset eivät olleet nykyisen
laisia. Siksi bibliografian uusiminen katsottiin
aiheelliseksi.
Samalla Liikasen laatima bibliografia liitettiin
osaksi Työväenliikkeen kirjaston kokoamaa ja
ylläpitämää Vasen-tietokantaa. Vasen on osa
suomalaista Kati-tietokantaa ja sen kautta löy
tyy nyt kaikki Työväen bibliografioiden kolmen
osan aineisto sekä opinnäytteiden ja artikkelien
uusimmat tiedot. Lisäksi Vasemmasta löytyy jo
nyt myös Liikasen bibliografian uudistetut tie
dot, vaikka bibliografia ei vielä ole painettuna
ilmestynytkään. Painettu kirja julkaistaan Työ
väen bibliografia-sarjassa numerolla neljä.
Suomen työväenliikkeen bibliografian tiedot
tarkastettiin ja mahdolliset virheet korjattiin. Li
säksi mukaan tuli uutta aineistoa yli tuhat viitet
tä. Ne olivat suurimmaksi osaksi osuusliikkei
den ja urheiluseurojen historiikkeja sekä opin
näytteitä. Jonkin verran mukaan otettiin myös
lisää kausijulkaisujen artikkeleita.
Liikasen bibliografian aineisto oli järjestetty pai
novuoden mukaisesti neljään kauteen ja luoki
tettu kausittain aihepiirien mukaisesti. Tämä ja
ko ja luokitus muutettiin Työväen bibliografian
aikaisempia osia vastaavaksi. Lisäksi bibliog
rafiaan laadittiin asiasanahakemisto, jossa käy
tettiin Yleistä suomalaista asiasanastoa ja Työ
väenliikkeen kirjaston omaa asiasanastoa. Uu
dessa bibliografiassa on myös tekijä-, kohde
henkilö-, järjestö-ja maantieteellinen hakemis
to.
Työväen bibliografia IV ilmestyy painettuna ke
väällä 1993. Sen on toimittanut Pekka Käämi
nen.
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Työväenmatrikkelin
laatiminen aloitettu
Kun Työväen bibliografia on saatu kattamaan
varsin laajan ajallisen ja aiheenmukaisen jak
son, on Työväenliikkeen kirjasto ryhtynyt laati
maan matrikkelia työväenliikkeen vaikuttaja
henkilöistä. Siihen otetaan mukaan keskeisetvasemmistopuolueiden, ammattiyhdistysliik
keen, työväen sivistys- ja urheilujärjestöjen
edustajat. Ensimmäiseksi laaditaan matrikkeli
sodan jälkeisen ajan vaikuttajista vuosilta 1944
1956. Tämän jälkeen matrikkelia on tarkoitus
jatkaa ajallisesti sekä varhaisempiin että myöhäisempiin vuosiin. Henkilötietojen ohella mat
rikkelista löytyy tiedot poliittisesta toiminnasta,
työpaikoista, luottamustehtävistä ja harrastuk
sista sekä henkilöä koskevista julkaisuista. Mat
rikkeli tullaan julkaisemaan sekä painettuna
kirjana että tietokantana.

Täyden
palvelun
viestintäyritys

tf*>

UUTISPALVELU OY
PA AS IV fJO R E N K A TU 5 B
PL 3 2 2 • 00531 HELSINKI

Puh. 90-701 9177
T e le fa x 90-753 8295

Leikkaa irti ja lähetä!
Tilaan seuraavat takakannessa esitellyt
julkaisut:

Posti
merkki

Nimi

Työväenliikkeen kirjasto

Osoite

Paasivuorenkatu 5 D
00530 Helsinki
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Löydä uusi tapa tallettaa ja koe uudet ed^jt
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Tule tutustumaan tileihimme.
Kysy kiinteäkorkoisen määräaikaistilin tarjousta!

EKA

Euromarketeissa, EKA-marketeissa,
lennoissa, Mistoissa, Manteleissa,
useimmissa Siwoissa ja Valintataloissa
(pääkaupunkiseudun ulkopuolella) sekä
säästökassan muissa palvelupisteissä

SÄÄSTÖKASSA

JÄSENETUJA JÄSENTALLETTAJALLE
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JOUSTOTURVA
ELÄMÄSI

VAKUUTUS

KANSA
Lisätietoja puh. 9 8 0 0 -9 4 0 0

STS
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VASTAAMME
AJAN
HAASTEESEEN
SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK ry.

LUPAUKSET MITATAAN TEKOINA.

M

Turvasta saat monipuolisesti kattavan vakuutuspaketin
kotisi, perheesija koko omaisuutesi turvaksi. Keskittä
mällä kaikki vakuutukset Turvaan, saat keskittämisa/en-

nuksen. Tule mittaamaan lupaukset tekoina vaikka heti.

\

\
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A

VAKUUTUSTURVAA

Pääkonttori: Järvensivuntie 3, 33100 Tampere, puh. 931- 193 11
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SD1
K.c£öIhlkcBmiililSia tä®4<©ai,

Meidän
on pidettävä hengissä
unelma hyvästä
yhteiskunnasta.
( Claes Andersson)

VASEMMISTOLIITTO
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SÄHKOLIITTO
Aleksanterinkatu 15 , 33100 Tampere
P L 74 7,3 3 10 1 Tampere
Puh. 9 3 1-5 2 0 111, Faksi 931-520 210

J\

Etelä-Suomen aluetoimisto

Iso Roobertinkatu 29— 31 A 3, 00120 Helsinki
Puh. 90-663 940, autopuh. 949-214 421
Varsinais-Suomen aluetoimisto

iwrYtivÄi<N uriTO

Maariankatu 6, 20110 Turku
Puh. 921-311 982, autopuh. 949-221 979
Pohjois-Suomen aluetoimisto

Haapaniemenkatu 7—9 B,
00530 Helsinki
Puh. 90-709 11
Fax. 90-761 160

M äkelininkatu 31, 90100 Oulu
Puh. 981-311 3261, autopuh. 949-388 676
Itä-Suomen aluetoimisto

Kauppakatu 32 A, 78200 Varkaus
Puh. 972-229 41, autopuh. 949-233 286
Länsi-Suomen aluetoimisto

Keskuskatu 17 B 17, 60100 Seinäjoki
Puh. 964-142 226, autopuh. 949-363 091

METALLI
MENESTYSTEKIJÄ
ETEENPÄIN
EDISTYKSEN TIELLÄ
Keskustoimisto:
Haapaniemenkatu
7-9 B,
00530 Helsinki

Postiosoite:
PL 313,
00531 Helsinki

Puhelin:

Aluetoimistot:
Helsinki:
Viherniemenkatu 5 (4. krs)
p u h . (90) 7013 468
Joensuu:
Kauppakatu 32, puh. (973) 26 630
Jyväskylä:
Kalevankatu 4, puh. (941) 656 670
Kouvola:
Valtakatu 24 A 8, puh. (951) 371 0372
Oulu:
M äkelinink. 31, puh. (981) 229 211
Pori:
Yrjönkatu 20, puh (939) 325 188
Rovaniemi:
Rovak. 26 A 10, puh (960) 958 765

(9 0) 709 11 vaihdp

Tampere:

(

Rautatienk. 10, puh. (931) 145 730
Turku:

J

Te le fa x:
(90) 739 287

Vam ae

Olemme
valmiit
kehittämään
yrityksiä
paremmiksi

M aariank. 6 b, puh. (921) 330 456
Vaasa:
Pitkäkatu 43, puh (961) 173 786
Vapaa-ajankeskus Mannilanniem i
52270 Ryhälä, puh. (954) 847 41
AKT:n Vallioniemen kämppä
Kuusamo, puh. (989) 421 30
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SAATAVISSA OLEVAT JULKAISUT
TYÖVÄENPERINNE:

MUISTITIETOKIRJAT:

- Työväen bibliografia I : opinnäytteet 19781987. 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. 44s. Hinta 30 mk
- Espanja 1936-1939 kokoelmaluettelo : Es
panjan sisällissotaa käsittelevää kirjallisuutta
Työväenliikkeen kirjaston kokoelmissa. 1991.
36 s. Hinta 30 mk. - Internationaalit-kokoelmaluettelo. 1990.70 s. Hinta 45 mk. - Osuustoimin
ta-kokoelmaluettelo. 1990. 380 s. Hinta 50 mk.
- Työväen perinnelaitokset. Toim. Tuomas
Harpf & Marjaliisa Hentilä. 1990.15 s. (ilmainen
esite) - Inrättningar för arbetartraditiön i Fin
land. 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: Punakaar
tilaisen päiväkirja. 1988. 303 s.Hinta 50 mk.
- Työväen Arkisto : Slaavilaisen kokoelman
luettelo. Hinta 50mk. - Foreign Language Literature on the Nordic Labour Movements Fremdsprachige Literatur uber die nordischen
Arbeiterbewegungen,1992.143 s. Hinta 65 mk.

- Aatteet ja vaatteet (M. Hako - H. Huhtanen M. Nieminen). Hki1964. 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. 322s. Hinta 60
mk.

TYÖVÄEN ARKISTO:

- Ei yksin leivästä: järjestöhistoria työväenliikkeenkulttuurin kuvaajana. Toim. Simo Laaksovirta & 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
dereuropäischen Arbeiterbevvegung : Forschungen zur Arbeiterschaftund Arbeiterbevve
gung in Finnland. 1992.106 s. Hinta 40 mk.
- Työväenyhdistykset Työväen Arkistossa. Kokoelmaluettelo.Työväen Arkiston julkaisu n:o 4.
Hki 1992. 374 s. Hinta 100 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.
- Arbetarklassen i samhällets vardag (Papers
on Labour History 3). Toim. Katia Bäsk, Antti
Metsänkylä, Katariina Koskiranta. 1991. 405 s.
Hinta 82 mk.
Kaikkia julkaisuja voi tiedustella
Työväenliikkeen kirjastosta,
Paasivuorenkatu 5 B 00530 HKI.
Puh. 766 429 tai 765 428.

JOUKKOJULKAISU

OSOITTEET JA PUHELINNUMEROT
TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO
Paasivuorenk. 5 E, 00530 Helsinki
p. (90) 766 429, (90) 765 428
fax (90) 753 5151
avoinna ma-pe 11.00-17.00
(kesällä 10.00-15.00, heinäkuun suljettu)

AMMATTIYHDISTYSARKISTO
Siltasaarenk. 3 A, 00530 Helsinki
p. 77211 (Pekka Kallikoski)
avoinna syys-huhtikuussa ti - pe 9.00-15.30
kesällä ti - pe 8.30-15.00

TYÖVÄEN ARKISTO
Paasivuorenk. 5 B, 00530 Helsinki
p. (90) 736 322 fax (90) 753 5151
avoinna ma, ke, pe 10.00-16.00
ti, to 10.00-19.00

TYÖVÄEN KESKUSMUSEO
Tehdaskatu 8, 33100 Tampere
p. (931) 534 900 fax (931) 534 901

TYÖVÄEN MUISTITIETOTOIMIKUNTA
Paasivuorenk. 5 B, 00530 Helsinki
p. (90) 736 322 fax (90) 753 5151
KANSAN ARKISTO JA
TYÖVÄENAATTEEN MUSEO
Vetehisenkuja 1, 00530 Helsinki
p. (90) 753 6972 tutkijasali 753 6917 toimisto
753 6935 arkistonhoitaja
739 619 museonhoitaja
avoinna ti-pe 9.00-16.00 (kesällä 8.00-15.00)

T Y Ö V Ä E N L IIK K E E N
K IR J A S T O
Paasivuorenkatu 5 B, 00530 Helsinki
* 90-766429

TYÖVÄEN HISTORIAN JA PERINTEEN
TUTKIMUKSEN SEURA
Tampereen yliopisto, Historiatieteen laitos
PL 607, 33101 Tampere
p. (931) 156 199

