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Esa Lahtinen
Työväen Arkiston johtaja

ETEENPÄIN!

Työväen  Arkiston täyttäessä 80 vuotta viisi vuotta sitten Suomessa 
vallitsi positiivinen ilmapiiri. Meillä Työväen Arkistossa sormet syyhysivät 
uusiin haasteisiin, olihan meillä hyviä kokemuksia vaikeidenkin asioiden 
voittamisesta.

Viimeiset pari kolme vuotta ovat osoittaneet, että monet asiat, joihin 
olimme uskoneet ja luottaneet eivät olleetkaan niin vahvoja. Ympärillämme 
on käynyt melkoinen ryminä. Monista entisistä tukijoistamme on tullut 
uudella tavalla asiakkaitamme.

Vaikka työväenliikkeen perinnelaitoksetkin ovat viimeisen parin vuoden 
a ik a n a  kokeneet laman ja vähän vainoakin, niin arkisessa työssä olemme 
saaneet paljon aikaan. Tällä hetkellä arkistoissa, kirjastossa ja museossa 
työskentelee ahkeria ja ennakkoluulottomia tietoyhteiskunnan ammattilaisia. 
Tallentamalla menneisyyttämme me hankimme tietoa, jonka varaan 
tulevaisuutta voidaan rakentaa. Työväenliikkeen historiasta meille välittyy 
vahva usko parempaan tulevaisuuteen.

Työväenliike on sekä kansainvälisesti että kansallisesti arvostanut 
menneisyyttään. Monissa maissa työväenliikkeen historiallinen aineisto on 
suurelta osin tuhottu, mutta meillä on tässä suhteessa ollut onnea. Sodista ja 
vainoista huolimatta arkistot, kirjat ja esineet ovat hyvin säilyneet. Viime 
vuosien määrätietoinen perinnetyö tarjoaa tämän päivän tutkijoille 
mahdollisuuden uppoutua valtavaan lähdeaineistoon. Mikään muu 
yhteiskunnallinen tai poliittinen liike ei yllä samalle tasolle. Kun tasa-arvo ja 
solidaarisuus taas nousevat itsekkyyden ja vahvemman oikeuden sijalle 
ihmisten arvomaailmassa, me voimme tarjota perustan uudelle yhteiskuntaa 
eteenpäin vievälle tutkimukselle.

Tämän päivän avainsana on tulosvastuu myös meidän alallamme. Yleensä 
tulosvastuu ymmärretään siten, että palvelut muutetaan maksullisiksi ja näin 
syntyy tulosta. Sisäisellä laskutuksella päästään huimiin tuloksiin, vai 
päästäänkö? Todellista tulosta syntyy vain satsauksilla arkiseen työhön, 
uusiin työmenetelmiin ja niihin ihmisiin, jotka työn tekevät.
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Marja Rantala
Työväen Arkisto

85-VUOTIAS 
TYÖVÄEN ARKISTO

Pohjoismainen työväenliike on ollut his
toriansa alusta alkaen hyvin järjestäytynyt 
liike, joka on osannut antaa arvoa myös 
historiallisen perinteensä säilyttämiselle. 
Pohjoismaissa oivallettiin varhain, että työ
väenliikkeen perinnettä tallentamaan ja 
vaalimaan tarvitaan ammattimaisesti hoi
dettuja laitoksia. Ruotsin työväenarkisto 
perustettiin jo v. 1902. Norja, Tanska ja 
Suomi saivat omat työväenarkistonsa v. 
1909.
Paljon on maailma ja työväenliike muuttu
nut siitä, kun SDP:n Kotkan puoluekokous 
päätti perustaa Työväen Arkiston v. 1909. 
Alunperin Työväen Arkisto oli kokonaisval
tainen työväenperinnelaitos, jonka keskei
sin tehtävä oli kirjaston kokoaminen. Arkis
ton päätehtävät liittyivät arkiseen poliitti
seen työhön. Työväen Arkisto perustettiin 
työväenliikkeen keskusarkistoksi, mutta v. 
1945 syntyi kansandemokraattisen liik
keen arkistoksi Kansan Arkistoja myöhem
min v. 1976 lähinnä SAK:n arkistoksi Am- 
mattiyhdistysarkisto. Työväen Arkisto on 
koko ajan pyrkinyt selkiyttämään toimen
kuvaansa varsinaisen arkistotyön suun
taan. Pääsyytähän kehitykseen on ollut se, 
että vuodesta 1975 asti valtionapua saanut 
laitoksemme ei saanut minkäänlaista ra
hoitusta kirjaston ja museoesineitten hoi
toon. 1980-luvun alussa Työväenperinne 
ry ryhtyi valmistelemaan erillisten laitosten 
perustamista: Työväenliikkeen kirjasto pe

rustettiin v. 1987, Työväen Keskusmuseo 
v. 1993.

M Työväen Arkisto tänään

Työväen Arkisto on maamme suurin ja van
hin poliittis-yhteiskunnailinen kansanlii-

Työväen Arkiston julistekokoelma käsittää noin 
10 000 julistetta työväenliikkeen eri aloilta. Ku
vassa arkistonjohtaja Esa Lahtinen ja Maria Läh
teenmäki teatterijulisteiden järjestelytyössä.
Kuva: Työväen Arkisto.
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Arkistopöly on terveydelle vaarallista. Esa Ain laulain työtäs tee. Matti Kauppi työvä-
Lahtinen asentaa työkohtaista ilmanpuhdis- enyhdistyskuvien kimpussa. Kuva: Petri 
tajaa. Kuva: Petri Tanskanen. Työväen Arkisto. Tanskanen. Työväen Arkisto.

Tutkijasalin päivystäjä opastaa tutkijoita. Kuva: Petri Tanskanen. Työväen Arkisto.

kearkisto. Työväen Arkiston keskeisin teh
tävä on koota, järjestää ja asettaa tutki
muksen käyttöön kaikkea työväenliikkeen 
arkistoaineistoa. Arkistoaineistoa on ym

päri maata, eri työväenliikkeen sektoreilta 
ja yksityisiltä henkilöiltä.Tällä hetkellä ma
teriaalia on yli 6000 arkistonmuodostajalta. 
Paitsi paperiasiakirjoja Työväen Arkistossa
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Arkistonjärjestämistyö al
kaa useimmiten pahvilaati- 
koitten purkamisesta.
Kuva: Petri Tanskanen. Työ
väen Arkisto.

Näyttelyt ovat osa Työvä
en Arkiston toimintaa. Ku
vassa Petri Tanskanen 
valmistelee Martta Salme- 
la-Järvisestä kertovaa 
näyttelyä. Kuva: Kirsti Saa
rikoski. Työväen Arkisto.

on myös tasokas valokuva-arkisto (yli 70 
000 kuvaa), laaja julistekokoelma (noin 10 
000 julistetta) ja vuodesta 1960 asti kerät
tyä työväen muistitietoa yli 200 000 liuskaa 
noin 6000 kertojalta. Muistitietoa ja henki- 
löarkistoja on niin työväenliikkeen johto
henkilöiltä kuin rivijäseniltäkin.
Työ Työväen Arkistossa tänään ei ole vain 
pölyistä paperinpyöritystä vaan monipuo
lista perinne-ja tutkimustyötä. Arkiston yksi 
keskeinen tehtävä on antaa koulutus- ja 
konsulttiapua järjestöille ja yhteisöille ar- 
kistokysymyksissä. Työntekijämme teke
vät arkistointisuunnitelmia ja arkistojen jär-

jestämistöitä mittatilaustyönä. Tutkijapal
velumme auttaa niin nuorempia kuin ko
keneempiakin tutkijoita ja hyviä aihevink- 
kejä harrastajille meillä on tarjota kosolti. 
Työväen Arkisto suunnittelee ja toteuttaa 
omia näyttelyitä ja tekee tasokkaita histo
riallisia näyttelyitä myös tilauksesta. 
85-vuotias Työväen Arkisto on tietopalve- 
lulaitos, jonka tärkein tehtävä on palvella 
tutkimusta ja tiedotustoimintaa asettamalla 
arkistojen aarteet hyvin järjestettynä ja 
luetteloituna asiakkaiden käyttöön. Asiakir
joja ei kannata säilyttää niiden itsensä 
vuoksi vaan käyttöä varten. H
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Marjaliisa Hentilä
Työväen Arkisto

EDVARD VALPAS JA 
"AMERIIKKA"

■ UUSIA LÄHTEITÄ
AMERIKANSUOMALAISESTA

TYÖVÄENLIIKKEESTÄ
Amerikansuomalaista työväenliikettä
tutkiville on Työväen Arkiston kokoelmissa 
varteenotettavia lähderyhmiä. Useiden 
työväenjärjestöjen, mm. SDP:n ja sanoma- 
lehtiyhtiöiden arkistojen lisäksi useat hen- 
kilöarkistot sisältävät dokumentteja Yhdys
valtojen ja Kanadan suomalaisten histo
riasta. Työväen Arkiston henkilökokoel- 
massa on Amerikan siirtolaisten, mm. Karl 
William Tannerin, Oskari Tokoin, Yrjö Siro
lan, Alex Halosen, August Wesleyn ja Matti 
Kurikan matkakertomuksia ja kirjeenvaih
toa. Työväen muistitietokokoelma sisältää 
runsaasti siirtolaisten muistelmia ja elämä
kertoja. Myös muutamia Sointulassa kävi
jöitä on haastateltu muistitietokokoelmiin. 
Erillinen Sointula-kokoelma käsittää Matti 
Halmisen käsikirjoitukset Sointulan histo
riasta ja lehtileikkeitä Sointulan vaiheista. 
Siirtolaisuus-kokoelmaan on kerätty lehti
leikkeitä suomalaisten asemasta siirtolaisi
na eri maissa tämän vuosisadan aikana. 
Mielenkiintoisia uusia dokumentteja ameri
kansuomalaisten historiasta on löytynyt 
Edvard Valppaan henkilöarkiston järjestä- 
mistyön yhteydessä. Edvard Valpas (1873
1937) ei koskaan käynyt "Ameriikassa", 
vaikka hän monesti aikoikin sinne lähteä. 
Valppaan henkilöarkisto Työväen Arkistos
sa on laaja, lähes viisikymmentä kansiota 
käsittävä kokoelma. Yksi kansiollinen asia
kirjoja kuvaa hänen yhteyksiään Yhdysval

toihin ja Kanadaan, lämä Valppaan Ame- 
rikka-kokoelma sisältää aineistoa vuosien 
1895 ja 1936 väliseltä ajalta. Kokoelmassa 
on runsaasti siirtolaisten matkakertomuk
sia ja kirjeenvaihtoa erityisesti vuosilta 
1901-1905.
Valppaan henkilökokoelman avulla voi
daan selvittää seikkaperäisesti mm. ameri
kansuomalaisten Aika- ja Työmies- lehtien, 
jossain määrin myös Raivaaja-lehden pe
rustamisvaiheita. Valppaan kirjeenvaihto 
valaisee myös Sointula-yhteisön perusta
mista Malkosaarelle (Kanadaan) ja työvä- 
enlehdissä vallinneita ideologisia suuntarii- 
toja koko amerikansuomalaisessa työvä
enliikkeessä.
Valppaan omista Amerikan matkahaaveis- 
ta todistaa hänen passinsa vuodelta 1895. 
Mutta hänen haaveensa jäivät kuitenkin 
toteutumatta, kun hän siirtyi muurarintyös- 
tä lehtialalle. Runojen ja pienten juttujensa 
ansiosta Valpas oli tullut tunnetuksi Työ- 
mies-lehdessä. Vuonna 1899 Työmies-leh- 
den päätoimittaja Matti Kurikka otti Valp
paan lehden avustajaksi. Pian sekä Kuri
kan että A.B. Mäkelän erottua lehdestä 
Valppaasta, 27-vuotiaasta muurarista, tuli 
Työmies-lehden päätoimittaja vuonna 
1900.
Sortokaudella työväenlehtien toimittajat 
olivat lähes jatkuvasti majesteettirikoksen 
tai painokanteen takia vaarassa joutua
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vankilaan tai jopa karkotetuksi Siperiaan. 
Valppaan ystävä Matti Kurikka lähti vuonna 
1899 Australiaan etsimään paikkaa ihan
neyhteiskunnalleen. Alex Halonen 1899, 
Vihtori Kosonen 1903 ja Taavi Tainio 1904 
pakenivat puolestaan Amerikkaan. Eräät 
toimittajat lähtivät ansaitsemaan rahaa, 
mm. Yrjö Sirolan ja Alex Halosen velkakir
jat matkalippua varten kertovat heidän ta
lousvaikeuksistaan.1
Valppaan kiinnostus Matti Kurikan Sointu- 
la-hankkeeseen ja muihin Amerikkaan 
muuttaneisiin toimittaja-ystäviinsä säilyi 
pitkään. Matti Halminen ja Edvard Valpas 
kävivät vuonna 1936 kirjeenvaihtoa, jonka 
tuloksena Valpas sai Halmisen käsikirjoi
tuksen Sointulan historiasta. Valpas laati 
kirjaan loppupuheenvuoron, jossa hän ker
tasi ihanneyhteiskuntakokeilujen historiaa 
ja uskoi edelleen, että sosialismi olisi se 
lopullinen ihanneyhteiskuntamuoto. Val

pas huolehti siitä, että Matti Halmisen kirja 
"Sointulan historia" saatiin painetuksi Suo
messa vuonna 1936.2 Valpas kuoli tammi
kuussa 1937.
Työväen Arkiston kokoelmien lisäksi Työ
väenliikkeen kirjastossa on erinomainen 
Ameriikka-kokoelma, josta on julkaistu ko
koelmaluettelokin.3 Ameriikka-kokoelma 
sisältää painettuja siirtolaisten muistelmia 
mm. Sointulasta 4 ja amerikansuomalaisen 
työväenliikkeen historiaa. Tutkimuksen 
käyttöön kirjaston kokoelmat tarjoavat 
myös useita amerikansuomalaisia työvä- 
enlehtiä, mm. Aika-, Työmies-, Raivaaja-, 
ja Toveritar-lehtiä (myös mikrofilmeinä) 
sekä niiden historiikkeja. Sanomalehtien 
kirjapainoissa julkaistiin suuri määrä suo
malaista työväenkirjallisuutta ja aikakaus
lehtiä (mm. Työväen Kalenteri, Säkeniä, 
Lapatossu, ym. joulu- ja kevätlehtiä).
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I  Am erikansuomalaiset 
työväenlehdet 
perustetaan

Ensimmäinen suomalainen työväenyhdis
tys Amerikan mantereelle perustettiin 
vuonna 1890 New Yorkiin. Tämän Imatra- 
yhdistyksen piirissä aloittivat monet Ame
rikkaan saapuneet sosialidemokraatit agi- 
taatiotyönsä. Vuonna 1899 puhujina toimi
vat mm. juuri Suomesta tulleet A.F. Tanner, 
Martin Hendrickson ja Alex Halonen. Hei
dän aloitteestaan julkaistiin vuonna 1900 
ensimmäinen amerikansuomalainen työ- 
väenlehti, Amerikan Työmies. Sen ensim
mäinen numero ilmestyi 2.1.1900 ja sitä 
toimitettiin kaikkiaan vain 24 numeroa.5 
Seuraava työväenhenkinen julkaisu uudel
la mantereella oli Kanadan länsirannikolla 
Nanaimossa vuonna 1901 perustettu Aika- 
lehti. Se oli Matti Kurikan utopiaan perus
tuvan Sointula- yhteisön äänenkannattaja 
vuosina 1901-1904. Aika-lehteä toimittivat 
M. Kurikka ja A.B. Mäkelä. Lehden ja Soin
tula- yhteisön vaiheita kuvataan tarkemmin 
jäljempänä.
Taavi Tainio 6 oli Fitchburgissa vuonna 
1905 perustetun Raivaaja-lehden ensim
mäinen päätoimittaja. Raivaaja pyrki nou
dattamaan kansainvälisen sosialidemo
kratian periaatteita. Raivaaja-lehti ilmestyy 
edelleenkin synnyinseudullaan Fitchbur
gissa.
Pohjois-Amerikan itärannikolla Astoriassa 
ilmestyi vuonna 1907 perustettu Toveri- ja 
vuonna 1911 perustettu Toveritar-lehti. 
Niistä kehittyi kommunistisia lehtiä, jotka 
sulautettiin Työmieheen 1931.
Vuonna 1903 perustetusta Amerikan Suo
malaisesta Työmies-lehdestä puolestaan 
tuli Yhdysvaltojen keskivaltioissa asunei
den suomalaisten pää-äänenkannattaja, 
jota toimitti Vihtori Kosonen, vuonna 1904 
apuna oli myös Taavi Tainio. Jäljempänä 
tarkastellaankin Vihtori Kososen johtaman 
Amerikan Työmiehen ja Edvard Valppaan 
johtaman Työmiehen välisiä kontakteja 
1903-1905. Työmies-lehdestä tuli jo 1910-

luvun alkuun mennessä syndikalistinen ja 
myöhemmin kommunistinen lehti. Sitä jul
kaistaan edelleenkin Superiorissa nimellä 
Työmies-Eteenpäin.

■  Matti Kurikan äänitorvi 
Aika-lehti

Matti Kurikka etsi vuodenvaihteessa 1899
1900 paikkaa ihanneyhteiskunnalleen 
Australiasta, mutta hanke raukesi. Kurik
kaa pyydettiin useaan kertaan palaamaan 
takaisin Suomeen työväenliikkeen palve
lukseen, mm. Edvard Valpas kirjoitti hänel
le Australiaan 10.5.1900 kirjeen: 'Tarvittai
siin sinunlaisesi mies elähdyttämässä un- 
teloita ja herättämässä...Palaa sinä. Parai- 
ten mielestäni edistäisit ihmiskunnan asia- 
ta täällä, jossa ymmärretään puhettasi". 
Valpas oli tympääntynyt puolueensa riitai
suuksiin, Työmiestä koskevaan sensuuriin 
ja harkitsi matkaa Kurikan luokse.7 Kurikka 
ei kuitenkaan palannut Suomeen eikä luo
punut siirtolaideastaan.
Kurikka ja useat muut suomalaiset siirtyivät 
Australiasta Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. 
Ennen Kurikkaa Kanadaan oli lähtenyt 
myös Heikki Kilpeläinen, joka päätyi Van
couverin saarelle Nanaimoon kaivostyö- 
hön. Australiassa hän oli saanut joitakin 
Kurikan kirjoituksia ja tiesi hänen etsivän 
siirtolalle paikkaa. Kirjaset ja siirtola-idean 
Kilpeläinen välitti Matti Halmiselle, joka oli 
jo 1880-luvun lopulla tullut länsirannikolle 
töihin.
Matti Halminen kertoo kirjoittamassaan 
historiassa, että suomalaisten keskuudes
sa oli jo tuolloin pitkään ollut vireillä ajatus 
siirtyä terveellisemmälle maaseudulle. "On 
Itse koettava kaivostyöläisen elämää, kuin
ka orjuuttavan raskaalta tuntuu laskeutua 
alas hornan kitaan, koskaan tietämättä 
pääseekö sieltä tulemaan elävänä...lisäksi 
tuli se orjuutus, minkä alaisena työläiset 
olivat", kirjoitti Halminen elämästään kai- 
vostyössä.8
Matti Halminen lähetti 8.4.1900 päivätyn 
kutsun Nanaimosta Kurikalle Australiaan.
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Kalevan Kansan ensimmäinen pirtti Sointulaan rakennettiin keväällä 1902. Sointula-yh- 
teisössä asui v. 1903 238 henkeä, joista lapsia oli 88. Kylään perustettiin lastentarha ja kou
lu v. 1904. Kuva: Työväen Arkisto.

Kurikka vastasi jo heti 7.5.1900 Halmiselle, 
että hän olisi valmis tulemaan Nanaimoon 
perustamaan siirtolaa. "Jos te siis voitte 
jollakin ehdolla toimittaa minulle matkara
hat, niin olen heti valmis lähtemään liikkeel
le ja antautumaan yksinomaan tuon siirto
lan pemstamisasian palvelukseen", kirjoitti 
Kurikka Halmiselle . Kaivosalueen suo
malaisilla oli tarve muuttaa pois raskaasta 
työstä ja Kurikalla oli idea, miten kokonai
nen yhteisö voisi aloittaa uuden ja parem
man elämän. Nanaimossa nämä kaksi aja
tusta yhtyivät todeksi. Saatuaan Nanaimon 
suomalaisten lähettämät matkarahat, 125 
dollaria, Kurikka saapui Kanadaan, British 
Columbian osavaltion Nanaimoon elokuun 
lopulla vuonna 1900.

■  Ihanneyhteiskunnalle 
löytyy paikka 
M alkosaarelta

Kurikka ja Halminen aloittivat tiedustelut 
British Columbian hallitukselta maapalan 
saamiseksi. Halminen kulki Kurikan kans
sa virastoissa ja kartoista löytyikin Nanai-

mosta noin 130 km pohjoiseen Alaskaan 
kulkevan laivareitin varrelta saari, joka mai
nittiin hyvin maanviljelykseen kelpaavaksi. 
Tämä saari, Malcolm Island, joka suomen
nettiin Malkosaareksi, oli Vancouver- saa
ren ja mantereen välinen, noin 24 km pitkä 
ja nelisen kilometriä leveä asumaton, pin
nanmuodostukseltaan tasainen saari. Se 
sijaitsi 36 tunnin laivamatkan päässä lä
himmästä suomalaiskeskuksesta, Nanai- 
mosta. Meritie oli kuin saaristomaiseman ja 
Alppimaiseman yhdistelmä. Se kulki vuo
ristoisen Vancouver-saaren ja lumen peit
tämän mantereen vuoristojonon välissä. 
Matka oli nousu- ja laskuvesien takia hi
dasta ja vaarallistakin. Suomalaiset ihas
tuivat suunnattomasti kuvankauniisiin mai
semiin. Ilmasto oli seudulla talvisin lauhkea 
ja kesäisin viileä. Talvella kävi tuuli etelästä 
ja kesällä pohjoisesta.10

H A.B. Mäkelä AIKA-lehden 
toim ittajaksi

Sillä aikaa kun Kurikka odotteli valtion lu
paa siirtolalle Malkosaarelle, maanmiehet
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Sointula-yhteisön Aika-lehteä toimittivat A. B. Mäkelä ja Matti Kurikka. Kuvassa lehden v. 1903 val
mistunut toimitalo. Kuva: Työväen Arkisto.

päättivät Matti Halmisen johdolla perustaa 
Kurikalle oman lehden, "puhetorven, jolla 
voit sanoa sanottavasi ja julistaa täältä päin 
siirtolamme aatetta".11 Kurikan ja A.B. Mä
kelän tiet johtivat jälleen yhteen lehtiasiois- 
sa. Koska Kurikan piti lähteä agitoimaan 
suomalaiskeskuksiin siirtola-aatetta, hän 
kutsui Suomesta pitkäaikaisen ystävänsä 
A.B. Mäkelän Aika-lehden toimittajaksi. 
Mäkelälle suomalaiset mainarit lähettivät 
myös matkarahat ja hän lähti lokakuussa 
1901 Nanaimoa kohti.12 Mäkelä saapui 
marraskuussa 1901 Nanaimoon ja aloitti 
Kustannusyhtiö Aika Printing Corporatio
nin palveluksessa. Hän kirjoitti Valppaalle 
kurjasta matkastaan: "Koko Amerikan maa 
on epämiellyttävä aina tänne asti, mutta 
näitä seutuja ei Matti turhaan ole kehunut. 
Niin on kuin parasta Suomea kaikissa suh
teissa".13 Mäkelä, joka oli muuttanut ni
mensä Austin McKelaksi, iloitsi seuraavas- 
sa kirjeessään Valppaalle, että "nyt on 
kontrahti saaresta valmis ja allekirjoitettu. 
Sinun maanmittaustaitosi olisi täällä kipe
ään tarpeeseen, sillä saarta ei edes tunne
ta kuin hiukan rantoja".14 Kurikka oli tun

nettu tulisieluinen ja karismaattinen puhu
ja. Hän teki vaikutuksen siellä missä hän 
liikkui. Siirtolaisten Valppaalle lähettämis- 
sä kertomuksissa on usein mainittu Kuri
kan mieleenpainuneet puhetilaisuudet. 
Kaivosalueiden raittiusmieliset suomalai
set lämpenivät suurin joukoin Kurikan sa
nomalle ja liittyivät Kalevan Kansan jä
seniksi. Aika-lehti houkutteli jatkuvasti 
myös lisää jäseniä Kalevan Kansa-yhtiöön.

■  M alkosaari asutetaan, 
Sointula perustetaan

Vuoden 1901 lopulla ensimmäiset asuk
kaat muuttivat Malkosaarelle. Asutuksen 
keskukseksi muodostui tasaisen saaren 
eteläpään lahti, jolle annettiin juhannusjuh
lilla, "Sointulan luomispäivänä" vuonna 
1902 nimi Sointula.
Ihanneyhteiskunnan juridinen ja taloudelli
nen muoto oli osakeyhtiö Kalevalan Kansa 
Colonisation Company. Se oli laillinen, ve
roa maksava yhtiö, jonka pääoma oli 100 
000 dollaria. Osakkeita myytiin kahdenlai-
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Kuva Kalevan Kansa Colonisation Companyn omistamasta pajasta Sointulassa v. 1903. Yhtiön tulo
lähteet olivat puutavaran ja kalan myynti. Sahan ja höyläämön lisäksi Sointulassa toimivat suutari-ja 
räätälinverstas, valimo, tiilitehdas ja paja. Kuva: Työväen Arkisto.

siä, yhteisössä asuville ja ulkojäsenille. Yh
tiön rakenne tarjosi Kurikan mukaan täy
den mahdollisuuden toteuttaa puhdas so
sialistinen yhteiskunta. Voitto-osingot me
nivät yhteisiin tarpeisiin tai työpäivien mu
kaan maksettaviin palkkoihin. Palkka oli 
kaikille sama, erilaisuudet tasattiin työajas- 
sa. Yhtiötä johtivat presidentti, joka oli Matti 
Kurikka, ja 12-jäseninen johtokunta. 
Asumattomalla saarella oli aluksi pula pe
ruselintarvikkeista, ennenkaikkea asun
noista ja ruuasta. "Tuo alituinen kiihotus 
Aika-lehdessä saada saarelle paljon väkeä 
oli meille alusta alkaen kirouksena, kun ei 
ollut huoneita eikä mitään tuotantolaitoksia 
kunnossa".15 Varsinkin ensimmäinen talvi 
1901-1902 oli vaikea, koska lapsille ei ollut 
edes maitoa. Seuraavana vuonna saarelle 
saatiin rakennetuksi asumuksia ja sinne 
tuotiin karjaa. Halminen on elävästi kuvan
nut historiassaan elämänmenoa saarella, 
yhteisön sisäisiä sääntöjä, ristiriitoja ja me
nestyksen hetkiä. Halminen itse ei elänyt 
yhteisasuntolassa, kuten suurin osa vä

keä. Hän kaivoi työkseen suo-ojia ja tästä 
syystä hän asui kauempana.

M Sointula-yhteisö hajoaa

Sointula-yhteisön alamäki alkoi vuonna 
1903 suuresta tulipalosta, kun yhteisasun
tola paloi ja yksitoista ihmistä kuoli sen 
mukana. Syynä tulipaloon oli keskusläm
mitys, jonka putkia ei oltu osattu kunnolla 
eristää puuosista. Yhteisön johtajana myös 
Kurikka syyllistettiin turmasta.
Sointulan perustaminen oli osunut ta
loudellisesti huonoon aikaan. Puutavara ei 
mennyt kaupaksi ja saari oli kaukana mark
kinoista. Yhtiö velkaantui perusinvestoin
tien takia: oli ostettu laiva ja muut tuotanto
välineet. Kurikka ja Aika-lehti houkuttelivat 
jatkuvasti saarelle lisää täysin varatonta 
väkeä, joka piti ruokkia. Suuren tulipalon 
jälkeen yhteisön yhteishenki alkoi repeillä 
ja monet lähtivät saarelta pois. Vihtori Ko
sonen kirjoitti vuonna 1903 Valppaalle, että

10



TYÖVÄENTUTKIMUS 1/94

Sointulan harmonia oli päättynyt ja saarelta 
palattiin takaisin reaalimaailmaan.16 
Kalevan Kansan loppu alkoi häämöttää, 
kun vuonna 1904 Kurikka otti yhtiön nimis
sä siltahankkeen rakennusurakan Van
couverin kaupungilta, joka vei yhtiön lopul
liseen konkurssiin. Kurikalla ei ollut ta
loudellista taitoa arvioida siltaurakkaa, jon
ka seurauksena yli sata miestä teki neljä 
kuukautta palkatonta työtä saadakseen sil
lan valmiiksi.17
Onnettoman siltaurakan jälkeen A.B. Mä
kelä ja Kurikka riitaantuivat myös moraali
kysymyksistä. Kurikka, joka itse oli kokenut 
avioeron, ei hyväksynyt enää "epäluonnol
lista" avioliittoa. Kurikan mukaan naisen ei 
pitäisi asua yhdessä rakastajansa, vaan 
ystävänsä kanssa. Kurikka valisti naisia 
sukupuoliasioissa ja oli sitä mieltä, että nai
set hyötyisivät vapaan rakkauden suhteis
ta.18 Mäkelä johti rintamaa, joka ei hyväk
synyt Kurikan teoriaa vapaasta rakkaudes
ta. Mäkelän oma avioliittokin hajosi Sointu
lassa ja hän syytti Kurikkaa siitä. Sointulan 
jäsenet vaativat yleistä kokousta koolle. 
Kurikka tunsi asemansa uhatuksi ja erosi

tehtävästään 10.10.1904. Mäkelän tehtä
väksi jäi Kurikan karkottaminen saarelta. 
Saarelle jääneet saivat huolehtia yhtiön ve
loista. Saha ja metsät joutuivat myyntiin. 
Saarelle jääneet aluksi vuokrasivat ja myö
hemmin lunastivat maapalstansa. Aika- 
lehti lopetettiin 4.12.1904, ja toukokuussa 
1905 pidettiin yhtiön viimeinen kokous. 
Vaikka Kurikan ihanteet käytännössä sam- 
muivatkin, Sointula jäi suomalaisten asut
tamaksi. Joitakin radikaaleja piirteitä yh
teisössä jäi elämään, mm. suomalaiset ei
vät kuuluneet mihinkään uskontokuntaan

19ja poliittisesti he olivat äärivasemmalla. 
Sointulan lähistölle tuli vähitellen tukkitöitä 
ja sinne perustettiin lohikeittämö. Kylä alkoi 
vaurastua kalastuksen ja kalansäilönnän 
ansiosta. Siitä tuli merkittävä suomalaisyh- 
teisö Kanadassa.

■  Amerikan suomalainen 
työm ies perustetaan 1903

Edvard Valppaan ystävä, kirjanpitäjä Vihto
ri Kosonen oli toiminut Työmies-lehden ta
loudenhoitajana vuosina 1899-1900. Hän

Vaikka Sointula-yhteisö hajosikin v. 1905, kylä ja saari jäivät suomalaisten asuttamiksi. 
Sointula-kylän rantamaisemaa esittävä postikortti on lähetetty 1910-luvun alussa Yrjö Si
rolalle Smithvillen (Minnesota) työväenopistolle. Kuva: Työväen Arkisto.
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lähti pidätyksiä pakoon Amerikkaan vuon
na 1903. Kosonen kirjoitti Valppaalle, että 
"etten voi sanoa mikä päivä on viimeinen, 
en voi päättää milloin tuon armollisen "sys
teemin" kourat ylettävät minuun...Kohta 
saanen tietoja Ameriikasta. Menen luulta
vasti sitten sinne järjestämään yhtiötä. Tu
letko sitten mukaan?"20 Kososella oli koke
musta sanomalehtiosakeyhtiön toiminnas
ta ja taloudenpidosta. Lehteä julkaiseva 
yhtiö oli ensin perustettava, ennen kuin 
lehden julkaiseminen saatiin alkuun. 
Kososen matka alkoi maaliskuussa 1903 
Ruotsin Malmivaaran kautta, jossa hän piti 
esitelmäsaijan Suomen ja Venäjän suh
teista. Toukokuussa 1903 hänen perheen
sä tuli Tukholmaan, josta matka jatkui län
teen. Kosonen viestitti Valppaalle Malmi
vaarasta, että "Veli Drockila kirjoitti minulle, 
että tulisin takaisin ja antaisin itseni Ryssil
le, mutta en minä tee sitä. Minun velvolli
suuteni on elää ja vaikuttaa...Puhukoot mi
nusta isänmaalliset mitä tahtovat, en voinut 
tehdä mitä he mahdollisesti minulta odotti
vat - kuolla isänmaallisena Ryssän hirt
tonuora kaulassa"21
Kosonen palkattiin VVorcesteriin Amerikan 
Suomalaisen Työmiehen ensimmäiseksi 
päätoimittajaksi. Hän iloitsi 10.7.1903 päi
vätyssä kiijeessä Valppaalle, että kerran 
viikossa ilmestyvä 4-sivuinen lehti oli pe
rustettu. Heinäkuussa 1903 ilmestyneen 
näytenumeron jälkeen Kosonen lähti parin 
viikon agitaatiomatkalle lehtitilauksia kaup
paamaan ja kirjapainon osakkeita myy
mään. Kosonen kuvaili lehden linjaa puh
taan sosialistiseksi, mutta ei uskontoa vas
taan hyökkääväksi, mitä Kurikka teki. Ko
sonen ennakoi yhteenottoa Kurikan kans
sa, mutta lupasi hänelle kuitenkin vielä 
palstatilaa tehdessään.22

■  Am erikan Suomalainen 
Työmies Kurikkaa vastaan

Amerikan Suomalainen Työmies-lehti il
mestyi Worcesterissa, Massachusetissa, 
20.7.1903-8.5.1904. Alusta pitäen lehteä

vaivasi kiista siitä, miten tulisi suhtautua 
utopistisiin kurikkalaisiin ja itse Kurikan 
Sointula-yhteisöön, jonne tämä houkutteli 
suomalaisia saarnamatkoillaan ja Aika- 
lehdessään. Suuntariidan takia Kosonen 
ehti jo syyskuussa 1903 erotakin lehden 
palveluksesta. Marraskuussa hän tuli ta
kaisin ja lehden linjaksi otettiin kansainvä
linen sosialidemokratia ja Erfurtin ohjelma. 
Kososen ja Valppaan ystävyys oli hyvin

Vihtori Kosonen kuvattuna Yhdysvalloissa v. 
1904. Vihtori Kososella oli keskeinen rooli Ameri
kan Suomalaisen Työmiehen perustamisessa v. 
1903 VVorcesteriin (Massachusetts).
Kuva: Työväen Arkisto.

lämminhenkistä. Kosonen kutsui Vaippaan 
jopa lapsensa kummiksi. Avoimesti hän 
myönsi kirjeessään 2.9.1904 Valppaalle, 
että "minua on sanottu Sinun opetuslap
seksesi ja en minä panekaan vastaan". 
Hancockissa Kosonen kuitenkin omien sa
nojensa mukaan kyllästyi pian "sotaan per
soonista". Kosonen kirjoitti Valppaalle, että 
"olen kiistakapulana kun toiset - enemmis
tö - vaativat minua lehdessä olemaan, toi
set potkivat ulos - teosofit, joita ei ole liian 
vähä. Kurikka kiertää parhaillaan esitelmil
lä sosialismia vastustamassa; lähetän täs
sä näytteen hänen lähtösaamastaan". Kiis
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tely Kurikan opista oli kiihkeimmillään. Ku
rikka "kumoaa selvälle järelle perustetut 
axiomat", kirjoitti Kosonen.23

I  Työm ies-lehti H ancockiin 
1904

Amerikan Suomalainen Työmies lakkautui 
Worcesterissä toukokuussa 1904, mutta 
alkoi jälleen ilmestyä elokuussa 1904 Han- 
cockissa, Michiganissa. Hancock oli suuri 
suomalainen keskus kuparialueella. Kau
pungissa toimi myös koko mantereen suu
rin työväenyhdistys Jousi ja suomalaisten 
yhdistyselämä oli vilkasta. Kososen apuun 
Worcesteriin oli saapunut Suomen Turusta 
maaliskuussa 1904 Taavi Tainio. Kaksikko 
kävi puhujamatkoilla ja järjesti tilaisuuksia, 
joiden pääsymaksu meni kustannusyhtiöl
le. Matkoilla Kosonen ja Tainio värväsivät 
lehden asiamiehiä ja tilaajia.
Vihtori Kosonen jatkoi Hancockissa Työ- 
mies-lehden päätoimittajana, kunnes hän
kin lähti toukokuussa 1905 Suomeen. Ko
sonen tuli Tampereelle Kansan Lehden ta
loudenhoitajaksi marraskuussa 1905. Ko
sosen jälkeen Kaapo Murroksesta (Siirto- 
lais-lehden toimituksesta) tuli Työmiehen 
päätoimittaja Hancockiin vuosiksi 1905
1907. Hän joutui eräiden kirjoitustensa ta
kia palaamaan vuonna 1907 Suomeen. 
Murros pääsi myös töihin Kansan Lehteen 
Tampereelle. Sinne hän kutsui heti kohta 
myös toverinsa, vanhan Amerikan kävijän 
Alex Halosen, joka oli toiminut vähän aikaa 
Murroksen apuna Työmiehessä Han
cockissa sekä myös Raivaaja-lehden toi
mittajana. Murros ja Halonen aloittivat 
työnsä Kansan Lehdessä lähes samanai
kaisesti syksyllä 1907.
Työmies-lehti menestyi Hancockissa hy
vin. Sille rakennettiin oma komea talo ja 
tlaajia oli jo ensimmäisenä toimivuonna ne
lisen tuhatta. Vertailun vuoksi mainitta
koon, että Valppaan johtamalla, kymme
nen vuotta vanhemmalla Työmies-lehdellä 
Suomessa oli tilaajia samaan aikaan vain 
noin puolet enemmän.

Amerikan Työmiehestä tuli huomattava 
anarkistien, syndikalistinen ja myöhemmin 
kommunistien hallussa olleen ammattilii
ton, IWW:n, Industrial VVorkers of the 
World, kannattaja. Lehti oli avoimen radi
kaali ja vastusti Raivaajan edustamaa re
formistista linjaa. Toimituksessa työskente
livät tai sitä avustivat mm. Leo Laukki, syn- 
dikalistisen siiven teoreettinen johtaja, ja 
Yijö Sirola. Työmies-lehti tuki vahvasti ra
dikaalissa maineessa ollutta Työvä
enopistoa, jossa sekä Laukki että Sirola 
opettivat. Raivaaja-lehti puolestaan taisteli 
Työmies-lehden ja Työväenopiston suun
taa vastaan 24
Toimittajakunta vaihtui Amerikan ja Suo
men työväenlehtien välillä 1900-luvun en
simmäisellä vuosikymmenellä tiheään. 
Amerikansuomalaisten työväenlehtien pe
rustamisvaiheessa Suomesta kutsuttiin 
kokeneita toimittajia hankkeita toteutta
maan. Valppaan kirjeenvaihto osoittaa sen, 
että häneltä kyseltiin työtilaisuuksia ja suo
situksia työväen lehtiin niin Suomessa kuin 
Amerikassakin. Toimittajat palasivat Ame
rikasta takaisin Suomeen, kun poliittinen 
tilanne heidän kannaltaan oli rauhoittunut 
ja matkarahat oli tienattu. Työväenliikkeen 
laajetessa suurlakon jälkeen 1905 myös 
Suomen työväenlehdissä oli pula ammatti
toimittajista. Hancockissa ilmestyneestä 
Työmies-lehdestä parin vuoden aikana 
1905-1907 peräti kolme työntekijää siirtyi 
Kansan Lehden toimitukseen Tampereelle.

Viitteet:

1. Yrjö Sirolan arkisto Työväen Arkisto (TA), Edvard 
Valppaan arkisto EA 1 TA.

2. Halminen Matti, Sointulan, Kalevan kansan ja Ka
nadan suomalaisten historiaa, Mikkeli 1936.

3. Ameriikka, Kokoelmaluettelo, Työväenperinne, 
Helsinki 1991 40 s.

4. Kaapro Jääskeläinen (A.B. Mäkelä), Muistoja 
"Malkosaarelta", Helsinki 1907, Martin Hendrickson, 
Muistelmia kymmenvuotisesta raivaustyöstäni, 
Fitchburg 1909, Evert Savela, Suomesta Sointu- 
laan, Superior, ei painov.
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5. A.F.Tanner, Silmäys taaksepäin, Työväen Kalen
teri 1905 Hancock 1904 s.99, Sulkanen Elis, Ameri
kan suomalaisen työväenliikkeen historia, Fitch- 
burg, Mass., 1951 s. 64-68, Holmio Armas, Michiga
nin suomalaisten historia, Hancock 1967 s.382.

6. Taavi Tainio tuli maaliskuussa 1904 VVorcesteriin 
Amerikan Suomalaiseen Työmies-lehteen Vihtori 
Kososen avuksi. Työmies- lehden muutettua Han- 
cockiin Tainio ei lähtenyt perheensä kanssa sinne, 
vaan jäi Worcesterin lähelle Fitchburgiin ja ryhtyi 
Pohjan Tähti-nimisen ei-työväenhenkisen lehden toi
mittajaksi. Pohjan Tähdestä hänet sanottiin kuiten
kin pian irti. Tainio aloitti Raivaaja-lehden ensim
mäisenä päätoimittajana 1905 Fitchburgissa. Hän 
halusi palata Suomeen heti kuultuaan vuoden 1905 
lakkotapahtumista.

7. Valpas 10.5.1900 Kurikalle, 
hippaan arkisto EA 1 TA.

8. Halminen emts. 16.

9. Halminen emts. 17-18.

10. Luontokuvauksista ks. Jääskeläinen emts. 22
23, Hendrickson emts.36, Halminen emts. 22-23.

11. Halminen emts. 27.

12. A.B. Mäkelä Valppaalle 12.10.1901 Hangosta, 
Vaippaan arkisto EA 1 TA.

13. Austin McKela 8.11.1901 Nanaimosta Valppaal
le, Valppaan arkisto EA 1 TA.

14. Kaapro (Jääskeläinen) 28.11.1901 ja 7.12.1901 
Nanaimosta Valppaalle, Valppaan arkisto EA 1 TA. 
(Valpas oli ollut Vaasassa kouluaikoinaan maanmit
tarin opissa).
15. Halminen emts. 81.

16. Vihtori Kosonen 10.7.1903 VVorcesterista Valp
paalle, Valppaan arkisto EA 1 TA.

17. Halminen emts. 119.

18. Lindström Varpu, Uhmattaret, suomalaisten siir
tolaisnaisten vaiheita Kanadassa 1890-1930, Juva 
1991 s.111.

19. kaleissa mikään muu puolue kuin kommunisti
nen ei 1920- luvulla saanut saarella kannatusta. Po
liittinen suuntaus oli hyvin pitkälle aivan ilmeisesti 
A.B. Mäkelän, kylän johtajan, vaikutusta, sillä hän 
oli elämänsä loppuun asti jyrkkä kommunisti ks. Mä
kelän viimeiset kirjeet Valppaalle 1928,1929, Valp
paan arkisto EA 1 TA. Kurikka palasi vuonna 1905 
Suomeen. Hän otti osaa suurlakkotapahtumiin, rii
taantui entisten aateveljiensä kanssa ja perusti Elä- 
mä-lehden, joka alkoi ilmestyä vuoden 1905 joulu

kuussa. Tästä alkoi Kurikan ja Valppaan välinen 
henkien taistelu, joka on luettavissa terävinä ja po
leemisina kirjoituksina Elämä- ja Työmies-lehtien si
vuilta. Ystävistä oli tullut viidessä vuodessa pahim
mat viholliset. Tätä kiistaa koskevaa aineistoa ks. 
Välppaan arkisto EA 1 TA.

20. V. Kosonen 17.4.1903 Valppaalle Keravalta, 
Valppaan arkisto EA 1 TA.

21. V. Kosonen 12.5.1903 Valppaalle Malmivaaras
ta, Valppaan arkisto EA 1 TA.

22. Kosonen 10.7.1903 Valppaalle VVsrcesteristä, 
Valppaan arkisto EA 1 TA.

23. V. Kosonen \fclppaalle 15.3.1905 Hancockista, 
Valppaan arkisto EA 1 TA.

24. F.J. Syrjälä, Raivaaja kymmenen vuotta, 
Fitchburg 1915 s.72.

Työväen historiaa ja 
perinettä kannattaa 

vaalia
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Marjaliisa Hentilä
Työväen Arkisto

EPÄMUKAVASTI
KOLMANNESSA
LUOKASSA
AMERIKKAAN

Kuva valtamerilaivan kannelta. Atlannin ylittävien 
laivojen taso oli parempi kuin Hangosta Hulliin 
seilanneiden Suomen Höyrylaivaosakeyhtiön lai
vojen. Kuva: August ja Fanny Wesleyn kokoelma. 
Työväen Arkisto.

Vuosisatamme ensimmäiset 
vuodet olivat vilkkainta siir- 
tolaisuusaikaa. Siirtolaisten 
suuresta joukosta puolet oli 
kotoisin Pohjanmaalta, pa
remman elintason toivossa 
maasta lähteneitä kielitaidot
tom ia pienviljelijöitä, mäki
tupalaisia ja  torppareita.

Euroopan ja Amerikan välisillä laivayhtiöil
lä oli kokemusta suurten joukkojen, kym
menien miljoonien ihmisten siirtämisestä 
mantereelta toiselle vuosisadan vaihtee
seen mennessä. Suomen Höyrylaiva- 
osakeyhtiö, SHO, aloitti liikennöimisen 
Hangon ja Hullin välillä vuonna 1891. Kil
pailu matkustajista oli kova, sillä Hangossa 
oli jo tuolloin yhteensä kahdentoista lai
vayhtiön edustus. Kielitaidottomat suoma
laiset suosivat kotimaista ja halvinta vaih
toehtoa. Työmiehen päätoimittaja Edward 
Valpas vastaanotti lehden toimitukseen 
matkakertomuksia, jotka olivat hyvin tun-
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teenomaisia ilmauksia suunnattoman ra
sittavasta ja nöyryyttävästä matkasta laivo
jen ruumassa.
Kun lähtöpäätös Amerikkaan oli tehty mat
ka alkoi junakyydillä Hankoniemelle. Siellä 
SHO:n edustaja, agentti, oli Hangon ase
malla vastassa ja ohjasi matkustajat 
SHO:n vuokraamaan siirtolaishotelli San
naan laivaa odottamaan. Hotelli tarkoitti 
yhteismajoitusta kolmessa isossa huo
neessa. Saapuneet matkakertomukset 
Valppaalle alkavat valituksista tämän "ho
tellin" siivottomuudesta.
Matkalippu Atlantin taakse ei ollut halpa, se 
maksoi parin kolmen markan päiväpalkkaa 
saaneelle maatyöläiselle vähintään 3- 4 
kuukauden palkkatuloja eli pitkän ajan 
säästämistä. Useat lähtivät velaksi tai tut
tavat lähettivät Amerikasta lippurahat. 
Amerikan kaivoksilla ansaitsi kuitenkin kol- 
me-neljä kertaa enemmän kuin Suomessa. 
Vilkkain iähtövuosi oli 1902, jolloin yli 23 
000 siirtolaista lähti Atlantin taakse. Saapu
neissa kertomuksissa kuvataan värikkäästi 
työolojen ja palkkatason eroja Amerikassa 
ja Suomessa.
Siirtolaislaivoihin Polarikseen ja Arcturuk- 
seen, joista useimmat matkalaiset valitti
vat, mahtui 300-400 matkustajaa, Arctu- 
rus- laivaan jopa 500-600 siirtolaista. Hal
vin matkalippu oli kolmannessa luokassa, 
mikä tarkoitti yhteismajoitusta laivan ruu
massa tai lastikomeroissa. Matkalle lähti 
työläisiä, ei "onnen onkijoita", todetaan 
eräässä kiijeessä. "Jätimme isänmaam
me, sellaisen isänmaan, joka ei voi kaikkia 
lapsiansa ruokkia tarpeellisella tavalla", kir
joittaa J. Rainio haikeana matkansa alus
sa. Hänen päämääränsä oli Sointula Kana
dassa. Kolmannen luokan matkustajat ei
vät lähtiessään tienneet, että lehdissä ol
leet ylistävät laivamainokset ja laivan sei
nillä olleet ruokalistat olivat "modernia mai
nontaa". SHO:n laivamatkoilla pettyneet 
siirtolaiset tilittivät katkerasti kokemuksi
aan Valppaalle. Siirtolaiset saivat valittaa 
SHO:n huonoista laivoista pitkään. Vasta 
sen jälkeen, kun niistä oli vuonna 1908 
tehty eduskuntakysely, taso alkoi vähitel-

Pielaveden Säviän kylästä kotoisin olleet Hilda 
Väisänen ja Kirsti Mykkänen kuvattuna Fitchbur- 
gissa 1912. Suomalaisten siirtolaistyttöjen unel
ma oli vaihtaa huivi mannermaisen muodin mu
kaiseen hattuun. Kuvassa jo hatturahat tienan
neet palvelijattaret statussymboliensa kera.
Kuva: Työväen Arkisto.

Ien kohentua.
Kirvesmies Lehtonen lähti Polariksella 
kohti Huilia, jonne matka Kööpenhaminan 
kautta kesti kaksi viikkoa (18.10.
4.11.1901). Hän kirjoitti olleensa me
risairas kaikkien muiden tavoin suurimman 
osan matkasta. Ruumassa, joka oli vettä 
tihkuvan kostea ja jonka luukut olivat me- 
renkäynnin takia suljettu ja jossa parisataa 
ihmistä majoittui, oli inhoittava siivoja haju. 
Ei edes Kööpenhaminassa kaikki saaneet 
poistua ruumasta. Vain ensimmäisen ja toi
sen luokan matkustajat pääsivät kävelylle 
maihin.
Kaikissa saapuneissa kertomuksissa vali
tetaan epäinhimillistä kohtelua, huonoa 
ruokaa ja siivottomuutta laivalla. Laivan ai
noat klosetit sijaitsivat keittiön vieressä, 
mikä herätti matkustajissa inhoa. Ruokai
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luhuoneessa oli yksi kolme metriä pitkä 
pöytä, jonka äärellä ruumassa matkusta
vat, jopa 300 henkeä, yhtäaikaa taistelivat 
itselleen syötävää. Kirjeissä on ahdistavia 
kuvauksia kamppailusta ruuasta, sen an
nostelusta ruosteisiin läkkituoppeihin, ruu
an syömisestä käsin ja jäämisestä osatto
maksi. Heiluvassa laivassa ei myöskään 
voinut istua mokailun ajaksi.
Siirtolaiset pyysivät Valpasta julkaisemaan 
kirjeitä Työmiehessä opetuksena uusille 
lähtijöille, jotta he ottaisivat tarpeeksi eväs
tä ja omat makuuvaatteet mukaansa laiva
matkalle. Lavereilla, joita oli lastikomerois- 
sa tai ruuman seinillä kolme päällekkäin, ei 
ollut muuta kuin patja ja tyyny. Eräs mat
kustaja kaivoi esille Husari-pulverin ja luu- 
salvo-kääreen, voiteli niillä vuoteensa, "et
tei laivan pienet elävät unta häiritse". Mat
kakertomuksissa on useita allekirjoituksia, 
eräissä jopa useiden kymmenien matkus
tajien allekirjoitukset. Suurinta paheksun
taa heissä herätti se, että siirtolaiset pako
tettiin allekirjoittamaan todistus, jonka mu
kaan heitä oli kohdeltu laivalla hyvin, moka 
oli ollut ravitsevaa ja laiva oli ollut hyvä
tasoinen.
Englannin itärannikolla, Hullissa, valtame- 
rilaivayhtiön edustaja oli suomalaisia vas
tassa, vei siirtolaiset kortteeriin tai suoraan 
junaan. Junalla siirtolaiset matkustivat 
Englannin läpi. Matka Hudista länsiranni
kon Liverpooliin kesti yli viisi tuntia. Juna
matka tehtiin suljetuissa vaunuissa ja Li
verpoolissa olivat hevoset vaunuineen 
vastassa matkalaisia, jotka kuljetettiin lai
vayhtiön hotelliin. Englannin poliisi valvoi 
tarkoin, että matkalaiset jatkoivat matkaan
sa.
Hullissa ja Liverpoolissa suomalaiset tun
nisti suurista ryhmistä. Kun "näkevät Suo
men tytön liina päässä niin ne sanovat 
Ryssiä, joita viedään säkkipäässä Amerik
kaan", kirjoitti kirvesmies Lehtonen. Moni 
tyttö halusi vaihtaa heti satamassa liinansa 
mannermaiseen hattuun ja heiltä narrattiin 
jo Englannin satamassa suuret rahat hat
tukaupoissa. Joskus valtamerilaivaa piti 
odotella viikon ajan Liverpoolissa.

Atlantin ylittävien laivojen taso oli parempi 
kuin SHO:n laivojen, olivathan ne kaksi 
kertaa suurempiakin. Mutta niissäkin kieli
taidottomat suomalaiset saivat huonoim
mat petipaikat. Laivamatkan aikana tehtiin 
terveystarkastus ja niille, joilla ei ollut selviä 
rokotuksen arpia, annettiin rokotus.
Eilisin saarelle New Yorkiin, Bostoniin tai 
Quebeckiin saavuttuaan viranomaiset oh
jasivat suomalaiset pääasiassa seuduille, 
missä jo ennestään oli suomalaisia. Voi
makkaita suomalaiskeskuksia vuosisadan 
vaihteessa olivat Keskivaltioissa Superior- 
järven ympäristö, ennen muuta Michiganin 
seudun kuparikaivosalue Hancockin seu
dulla. Minnesotassa Duluthin alueella toimi 
suomalainen Työväenopistokin. Idässä 
New Yorkin Brooklyn oli suomalaisten kes
kus. Massachusettissa suomalaiset aset
tuivat Fitchburgin ja VVorcesterin alueille. 
Kanadassa huomattavimpia suomalais- 
taajamia olivat Sudburun ja Vancouverin 
alueet.
Suomalaiset päätyivät useinkin kaivostöi- 
hin Michiganiin ja Minnesotaan, jopa länsi
rannikon hiilikaivoksille, Vancouveriin, asti. 
Suhteellisesti enemmän kuin muut pohjois
maalaiset suomalaiset joutuivat raskaisiin 
ja vähiten arvostettuihin töihin. Nämä epä
kohdat vaikuttivat suomalaisten huomatta
van korkeaan poliittiseen aktiivisuuteen 
Amerikassa. Nimenomaan Michiganin 
Hancockissa, kuparialueen keskuksessa, 
ilmestynyt Työmies-lehti heijasti syndika- 
lismissaan suomalaisten suhteellisen huo
noja oloja ja palkkaa. Suomalaisten lakkoi- 
lualttius kupari- ja rautakaivoksissa oli tun
nettua. Vain harva siirtolainen ainakaan 
aluksi tavoitti unelmansa itsellisestä maan
viljelijän asemasta. H
Lähteet:

Edvard hippaan arkiston Amerikka-kokoelma saa
puneet siirtolaisten matkakertomukset, EA 1 Työvä
en Arkisto.

Orvo Bogdanoff, Ismo Söderling, “Minulla on niin 
ikävä..." Amerikansuomalaisten postikorttien näytte
lyjulkaisu, Turku 1988.
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Maria Lähteenmäki
Helsinki

OIKEUS TYÖHÖN
KATSAUS TYÖLÄISVAIMOJEN PALKKATYÖLÄI SYYDEN 
YLEISTYMISEEN 1900- LUVUN ALKUPUOLISKOLLA

Proletaarinen perhe-elämä on sitä, että 
lapset maleksivat kadulla, yksin jätettynä, 
isä puurtaa töissä tehtaassa, äiti toisessa, 
koti on autio ja ruma, ihmisten hylkäämä. 
Äidin jääminen kotiin ei tee kotia yhtään 
valoisammaksi. Jos äiti on kotona, hän is
tuu koko ajan ompelukoneensa ääressä, 
ahtaassa ja tunkkaisessa huoneessa ja 
työntää lapsia syrjään kiireen tieltä. Perhe- 
elämä on joutunut kapitalistisen sorron 
alle.1
Edellä esitetty saksalaisen työläisnaisakti- 
vistin kuvaus työläisperheen arjesta ja vai
mon asemasta teollistuvan yhteiskunnan 
puristuksessa oli yleinen vielä vuosisadan 
vaihteessa. Palkkatyön ja kodin yhteenso
vittamisesta noussut ristiriita marssitettiin 
julkeana esiin kirjoituksissa, joita julkaistiin 
niin työläisnaisten lehdissä kuin virallisissa 
selvityksissäkin työväen oloista. Työläis
naisille vaadittiin suureen ääneen oikeutta 
jäädä kotiin. Vaatimusten rinnalla alkoi kui
tenkin vähin erin esiintyä uudenlaisia näke
myksiä myös alempien sosiaaliluokkien 
vaimojen oikeudesta valita kodin ja kodin 
ulkopuolisen työn välillä.

H Aviovaim ojen 
työssäkäynnin 
yleistym inen

Tehdastyö oli vuosisadan vaihteeseen en
sisijaisesti nuorten, iältään 15-25-vuotiai-

den naisten työtä,2 josta he luopuvat avioi
duttuaan ja hankittuaan lapsia. Tultaessa 
1910-luvulle kuva alkoi kuitenkin muuttua. 
Vaimojen lukumäärä ja osuus ammatissa 
toimivista naisista kasvoi erityisesti vuosi
na 1920-30:

1920
lkm %

1930
lkm %

Helsinki 3124 9 9477 14
Turku 798 7 2279 13
Viipuri 983 12 2098 13
Tampere 864 8 2083 12
Oulu 303 9 460 11
Kotka 201 13 498 15

Eniten naimisissa olevien naisten osuus 
lisääntyi Helsingissä, Turussa ja Tampe
reella eli siellä, missä naisten kysyntä työ
markkinoille oli suurinta. Vaimojen määrän 
kasvu on huomattava, kymmenessä vuo
dessa naimisissa olleiden naisten määrä 
kolminkertaistui Helsingissä, Turussa sekä 
Tampereella ja kaksinkertaistui Viipurissa. 
Myös pienemmissä kaupungeissa suun
taus oli sama. Kaupungeissa, missä oli 
naisvaltaisia teollisuuslaitoksia määrä kas- 
voi selvimmin. Naimisissa olevien naisten 
osuus vaihteli paikkakunnittain 10-18 pro
sentin välillä.
Naimisissa olevista naisista oli hieman yli 
puolet työntekijän asemassa ja runsas nel
jännes toimi konttoritöissä. Yhteiskunta
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luokkien välinen ero tässä suhteessa oli 
selkeä. Työväenluokkaan kuului suhteelli
sesti enemmän sellaisia perheitä, joissa 
kummankin puolison oli pakko käydä an
siotyössä kodin ulkopuolella.
Millä aloilla perheelliset naiset sitten toimi
vat. Erot kaikkiin ammatissa toimivien nais
ten aloihin (1930) olivat vähäiset:

Kuten edellisestä luettelosta nähdään, nai
misissa olevia naisia työskenteli yleisim
min teollisuuden ja käsityön sekä kaupan 
palveluksessa. Kotitaloustyössä naimisis
sa olevien naisten osuus oli vähäisempi, 
kotiapulaiset olivat useimmiten nuoria nai
sia. Ammattialoittain naimisissa olleiden 
naisten osuus vaihteli selvästi (1930):

Teollisuustyöläisistä aviovaimoja oli eniten 
elintarviketeollisuudessa, seuraavaksi eni
ten vaatetus- ja kutomatehtaissa. Työläis- 
vaimojen ansiotyön lisääntyminen kodin ul
kopuolella johtui monista eri tekijöistä. 
Kaupunkimaiseen elämäntapaan liittyvä 
rahatalous valmis- tai puolivalmisteineen, 
elintason kasvun myötä noussut vaatimus

taso ja omistusasumisen 
yleistyminen sekä siihen 
liittyvä säästämispyrki- 
mys vaativat käyttövaro
ja aikaisempaa enem
män. Toisaalta an
siomahdollisuuksien se- 
sonkiluonteisuus, työttö
myys- ym. yhteiskunnal
lisen turvajärjestelmän 
heikkous ja etenkin am
mattitaidottomien työ

läisten heikko tulotaso pakottivat molem
mat puolisot kodin ulkopuoliseen ansioon. 
Lasten rooli perheen taloudessa muuttui 
niin ikään sotienvälisellä kaudella. Aikai
semmin lasten pienet ansiot olivat tulonläh
de, modernisoituvassa yhteiskunnassa 
lapset olivat yhä selvemmin menoerä. Toi
saalta lasten lukumäärä alkoi työläisper
heissä vähentyä ja yhteiskunta otti uudella 
tavalla vastuuta lasten kouluttamisesta, jo
ten äitien aikaisemmin lastenhoitoon käyt
tämä aika supistui ja heillä oli paremmat 
mahdollisuudet irrottautua aikaisemmasta 
hoivatyöstä palkalliseen työhön.3

■  Vaim ojen työn suojelu

Myös naisten kouluttautumisen lisääntymi
sellä ja uusien "henkisten ammattien" yleis
tymisellä oli merkitystä siihen, että vaati
mus aviovaimojen oikeudesta työhön sai 
aikaisempaa laajempaa kannatusta. Vai
mojen oikeutta kodin ulkopuoliseen ansio
työhön kannattaneiden porvarillisten nais
ten mielestä samanaikaisesti kasvaneet 
pyrkimykset naisten työsuojelusta muo
dostivat kuitenkin uhkaavan esteen nais
ten yksilölliselle valinnanvapaudelle. Mm.

Leipurit 33%
Kansakoulunopettajat 24
Parturit, kähertäjät 23
Siivoojat 22
Ravinto-ja nautinto-
aineteoll. työntekijät 21
Konttorityöntekijät 19
Pesijät, siivoojat 19
Ompelijat 18
Kunnalliset virkamiehet 16
Kätilöt 16
Vaatetusteollisuuden työläiset 15
Kauppa-apulaiset 14
Kutomateollisuuden työläiset 13
Tarjoilijat 8
Hotellien henkilökunta 6
Sairaanhoitajat 3
Palvelijattaret 1

Amm.toim. Heistä
naisista aviossa

% %
Teollisuus ja käsityö 30 38
Kauppa 23 25
Kotitaloustyö 28 17
Julkinen toiminta,
vapaat ammatit 11 13
Liikenne 3 4
Ilman amm./tuntematon 4 1
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Naisia pullottamassa Voima-olutta Sergejeffin panimossa Viipurissa n. 1920. Kuua: Työväen Arkisto.

Hedvig Gebhard korosti, että asetuksilla ja 
laeilla suojeltiin naiset pois paremmin pal
katuista töistä teollisuudessa, rajattiin hei
dän toiminta-aluettaan ja kasvatettiin suku
puolten välistä eriarvoisuutta. Näkemyk
sen mukaan naisia ei saanut alistaa työvoi
mareserviksi, jota tarpeen mukaan siirrel
tiin kodin ja tehtaan välillä.4 Ylempien so
siaaliluokkien naiset kanavoivat näkemyk
sensä kansainväliseen jäijestön, Open 
Door Internationalin kautta, joka perustet
tiin 1929 ja jota kohtaan työläisnaiset tun
sivat vahvaa antipatiaa. Työläisnaisaktivis- 
tien mukaan kieltäytyminen sosiaalilakien 
tuomasta turvasta oli näennäistä tasa-ar- 
von vaatimista.5
Työläisten suojelua koskevia säännöksiä

on löydettävissä jo ammattikuntajärjestyk- 
sistä, mutta ne olivat varsin ylimalkaisia 
aina 1800-luvulle saakka. Naisten määrän 
kasvaessa teollisuudessa alettiin aikai
semmin rajoitusten alaisina olleiden lapsi- 
työläisten lisäksi suojella myös naistyönte
kijöitä. Taustalla vaikutti ajatus, etteivät sai
raalloiset äidit voi synnyttää yhteiskuntaan 
terveitä lapsia, minkä takia valtion tehtävä
nä oli suojella heitä työn vaaroilta. Työrajoi- 
tuksia kirjattiin aluksi nimenomaan työ- 
läisäitejä ajatellen. Ensimmäinen ala, mis
sä annettiin tarkkoja säännöksiä naistyö
voiman käytölle terveysvaaran vuoksi, oli 
tulitikkuteollisuus. Vuonna 1865 määrättiin 
ettei tehtaissa saanut käyttää luustoa hau
rastuttavaa ns. valkoista fosforia. Ensim
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mäinen varsinainen työsuojelulaki on vuo
delta 1889 ja se rajoitti naisten käyttöä mm. 
kaivoksissa tai muutoin vaaralliseksi katso
tuissa työtehtävissä.6

H Vaim ot liikkeessä

Sosialidemokraattisen puolueen ohjelmas
sa (1906) vaimojen palkkatyö näyttäytyy 
ambivalenttina: Teollistuminen ja koneistu
minen nieli yhä enenevät määrät työväes
tön tyttäriä ja vaimoja tappavaan tehdas- 
työhön, mutta toisaalta naisten nähtiin "va
paina" työläisinä saavuttavan taloudellista 
ja yhteiskunnallista itsenäisyyttä: Palkka- 
työläisyys tasa-arvoisti naisia. Vaimot näh
tiin liikkeessä erikoisryhmänä, jolta ei saa
nut kieltää työn vapautta, mutta tulevan 
sukupolven synnyttäjinä heitä oli suojelta
va tehdastyön vaaroilta.7 Ohjelmajulistuk
sen henki poikkesi Erfurtin ohjelmasta 
(1892, suom. 1907), jossa naisten teolli
suustyö merkitsi kapitalistisessa yhteis
kunnassa työntekijäperheiden täydellistä 
hävittämistä. Tuotantotapa hävitti yksityis
talouksista kaikki valopuolet ja jätti jäljelle 
vain varjopuolet, mm. sulkemalla naisilta 
julkisen elämän. Sillä vaikka vaimo työs
kentelikin tehtaassa, ei hän päässyt va
paaksi kodin taloustöistä, vaan sai entisen 
taakkansa lisäksi uuden. Vaimojen siirtymi
nen tehdastyöhön kaksinkertaisti työläis
naisten työmäärän.8
Sosialidemokraattisen puolueen ohjelmas
sa esitetty näkemys työläisnaisten valin
nanvapaudesta on yksi osoitus asenteiden 
muuttumisesta 1900-luvun alkupuoliskolla. 
Liberalismin ja individualismin nimissä yk
silölle alettiin vaatia enemmän valinnanva
pautta myös työväenliikkeessä. Syy, miksi 
vaatimus vaimojen oikeudesta työhön ja 
täyteen kansalaisuuteen ajoittui juuri vuo
den 1906 tienoille johtui osittain siitä, että 
eduskuntauudistuksen sekä yleisen ja yh
täläisen äänioikeuden toteutumisen jäl
keen vaimot jäivät naimattomiin naisiin 
nähden erikoisasemaan, poikkeuslakien 
alaisiksi. Oikeudellisesti vaimot jäivät edel

leen voimassa olleen aviokaaren mukai
sesti miestensä edusmiehisyyden alaisik
si. Vasta vuoden 1929 avioliittolaki purki 
edusmiesjärjestelmän.9 
Käytännössä valinnanvapaus-vaatimus oli 
useimmassa työläisperheessä vähän kes
kusteltu aihe: Kaupunkilaisen viisihenkisen 
työläisperheen kohtuullinen toimeentulo 
vaati yksiselitteisesti molempien puolisoi
den palkkatuloja, ellei kyse ollut hyvin pal
kattujen ammattimiesten perheistä. Kotilie
si- lehden vakava kehoitus äideille pohtia 
vaihtoehtoja - "parempiko on tehdä palka
tonta työtä, verotonta työtä ollen todellisia 
perheenemäntiä ja lasten huoltajia vai ryh
tyä ansiotyöhön, josta lopullinen hyöty on 
vähäinen" - kaikuikin useimmiten kuuroille 
korville.10

I  Lopuksi

Sotien välisellä kaudella alkoi niin poliitti
sessa vasemmistossa kuin ns. epäpoliitti
sissa naisjärjestöissäkin esiintyä moderne
ja näkemyksiä siitä, ettei perheellisiä naisia 
voitu leimata loppuiäkseen erityisryhmäksi 
muutamaan vuoteen ajoittuvien synnytys- 
tensä vuoksi.11 Näkemys siitä, että kaikille 
ihmisille - myös ylempien sosiaaliluokkien 
naisille työläisnaisten lisäksi - oli normaalia 
käydä palkkatyössä yleistyi sotien välisellä 
kaudella siitä huolimatta, että romantiikan 
perintönä "äidin paikka on kotona"-ajattelu- 
tapa eli edelleen vahvana ideologiana ja 
20-iuvun kotitalouspropaganda vahvistui 
valtionapujen myötä. Vasemmistososialis- 
tisessa ja kommunistisessa naisliikkeessä 
Neuvostoliiton 20-luvun kokeilu ns. porva
rillisen perhemallin romuttamisesta, kes- 
kuspäiväkotien, -pesuloiden ja -keittiöiden 
rakentaminen ja vaimojen vapauttaminen 
kodin ulkopuoliseen tuottavaan työhön 
suuntasivat asenteita kotiin jäämistä vas
taan.12
Vielä 1800-luvulla naisten oikeus ansiotyö- 
hön-ajattelu oli kapean sivistyneistön nai
sen omaksuma näkemys, työläisnaisten 
piirissä sen sijaan korostettiin työläisnais
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ten oikeutta jäädä kotiin hoitamaan lapsia 
ja kotia. 1930-luvulla nämä näkemykset 
alkoivat yhdistyä: Kaikilla naisilla oli ei ai
noastaan oikeus, vaan velvollisuus käydä 
ansiotyössä, mutta siitä huolimatta heillä 
oli oikeus myös vanhemmuuteen. Valtion 
tuli modernissa yhteiskunnassa tukitoimil
laan tehdä se mahdolliseksi. Työväenliik
keessä asenteiden muutos kulki käsi kä
dessä vaimojen palkkatyöläisyyden yleis
tymisen myötä.
Keskustelu aviovaimojen oikeudesta palk
katyöhön ja ongelmallisesta asemasta ko
din ja palkkatyön ristiriidassa neutralisoitu 
toisen maailmansodan myötä sen tosi
asian vuoksi, ettei toista - yhtä edullista ja 
tehokasta - vaihtoehtoa löytynyt. Suurten 
ikäluokkien siirtyminen työelämään oli seu- 
raava peruste nostaa aviovaimojen kodin 
ulkopuolinen ansiotyö uudelleen kyseen
alaiseksi, mutta yhteiskunnalliset perusra
kenteet olivat jo siinä määrin muuttuneet, 
ettei keskustelu saanut sellaisia ulottu
vuuksia kuin vuosisadan alkupuoliskolla!
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Tapio Bergholm
Helsinki

TAISTELU
TULEVAISUUS-
MONOPOLISTA
1944-1949
- MIKSI SUOMEN TYÖVÄENLUOKKA

EI OLLUT YHTENÄINEN?

Työväenliike on suuntautunut kiivaisiin 
sisäisiin välienselvittelyihin toiveikkaan 
kasvun kausina, kun vanhan järjestyksen 
pohja on horjunut. Vasemmistopuolueiden 
välistä ja vasemmistopuolueiden sisäistä 
vihanpidon katkeruutta, leppymättömyyttä 
ja kovuutta voi selittää juuri se, että so
sialistiseen ajatustapaan kuului pitkään us
komus siitä, että tulevaisuus olisi auto
maattisesti työväenluokan määrättävissä 
ja siten puolueiden täytyi jo ennen sosialis
miin siirtymistä ruveta kiistelemään siitä, 
millaiseksi tuon ihanneyhteiskunnan tulisi 
muotoutua. Tämä harha tulevaisuus- 
monopolin hallussapidosta on eräs avain 
työväenliikkeen sisäisten kiistojen ymmär
tämiselle.
Työväenliikkeen nopea voimistumisen ja 
kasvun kausi toisen maailmansodan jäl
keen teki taistelun tulevaisuudesta erityi
sen rajuksi. Kommunistit ja sosialidemo
kraatit pitivät toisen maailmansodan jäl
keen itsestään selvänä sitä, että tulevai
suus olisi sosialistinen. Työväenliikkeen

järjestöissä vallitsi melko yleisesti sellainen 
näkemys, että 1930-luvun lama oli osoitta
nut kapitalismin umpikujan. Fasismi oli ollut 
oikeistolaista suunnitelmataloutta, mutta 
se oli tuhottu sodassa. Ainoa tie eteenpäin 
tuntui olevan sosialismi. Eurooppalaisten 
työväenpuolueiden johtajat ja jäsenet luuli
vat, että olennaisin poliittinen kiista koski 
sitä, millaiseen sosialismiin siirryttäisiin. 
Nimenomaan toiveikkuus ja usko sosialis
tiseen tulevaisuuteen selittää mielestäni 
vasemmistopuolueiden valtataistelun kiih- 
keyden 1940-luvun Euroopassa. Vasem
mistopuolueiden aktiivit uskoivat usein, 
että taisteluun tulevaisuudesta osallistuisi
vat oikeastaan vain sosialidemokraatit ja 
kommunistit. Tämä näkyi suomalaisessa
kin keskustelussa. Kommunistit korostivat 
Neuvostoliittoa esimerkkinä, kun taas so
sialidemokraatit hahmottivat kapitalismin 
ja neuvostokommunismin vaihtoehdoksi 
demokraattista sosialismia, joka olisi tar
jonnut kolmannen tien.1 
Suomen työväenliikkeen kaksi pääsuun
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“Kolmas tie“ ei vedä
eli Leskisen ja  Varjosen vappumielenosoitas

Työkansan Sanomien pilapiirros 29.4.1948. Kansan Arkisto.

tausta olivat historiallisesti sitoutuneet ole
massa olevaan poliittiseen järjestelmään 
eri tavoin. Sosialidemokraatit olivat Lapuan 
liikkeen ajoista alkaen voimakkaasti sitou
tuneet laillisen järjestyksen ja parlamenta
rismin puolustukseen. Talvisodan, väli
rauhan ja jatkosodan aikana sosialidemo
kraatit olivat valmiita yhteistyöhön oikeis
ton ja suojeluskuntien kanssa maan it
senäisyyden turvaamiseksi. Sosialidemo

kraatit näkivät Suomen pohjoismaisena 
kansanvaltaisena yhteiskuntana, jonka 
riippumaton poliittinen kehitys tuli turvata. 
Sosialidemokraatit olivat olleet vastuun
kantajia ja vallankäyttäjiä. SDP kuului so
dan jälkeen järjestelmän puolustajien jouk
koon.2
Kommunistit ja vasemmistososialistit tulkit
sivat Lapuan liikkeen kauden tapahtumat 
siten, että Suomen virkamiehet, oikeuslai

24



TYÖVÄENTUTKIMUS 1/94

tos ja eduskunta olivat taipuneet ja myötäil- 
leet fasisteja. Jopa SDP oli taipunut tuke
maan kommunistivainoja oman nahkansa 
pelastaakseen. SKDL:n ja SKP:n johto ar
vioi julkisuudessa, että talvisota oli syttynyt 
puolifasistisen Suomen provosoimana. 
Välirauhan aikana Neuvostoliiton ja Suo
men ystävyyden kannattajat saivat kärsiä. 
Kommunistit muistivat jatkosodan aikana, 
jolloin Suomi taisteli fasistien rinnalla maa
ilman demokraattisia valtioita vastaan ja 
liittoutuneiden ystävät viruivat vankiloissa 
ja keskitysleireillä.3
Suomen Kuljetustyöntekijäin Liiton lehdes
sä, Kuljetustyöntekijässä, toukokuussa 
1947 julkaistussa artikkelissa tiivistettiin 
tämä kommunistien ja vasemmistososia- 
listien näkemys Suomen osallistumisesta 
jatkosotaan seuraavasti4: "Useimpien Eu
roopan maiden kansat taistelivat fasistisia 
maahantunkijoita vastaan laillisten hallitus
tensa johtamina, vaikkakin nämä hallituk
set usein johtivat tätä taistelua maittensa 
ulkopuolelta, mutta Suomen kansa joutui 
siihen poikkeusasemaan, että Suomen lail
linen hallitus itse kutsui vihatun natsiarmei- 
jan maahamme ja liittoutui fasismin kanssa 
demokraattisia valtoja vastaan."
SKDL ja SKP vaativat 1940-luvulla järjes
telmän muutosta: sotarikollisten tuomitse
mista, fasististen järjestöjen lakkauttamis
ta, virkakoneiston puhdistamista ja so- 
sialisointia. Historia ja sen tulkinta syvensi
vät Suomen vasemmistopuolueiden välis
tä juopaa myös 1940-luvulla.
USA:n poliittisiakin reunaehtoja sisältänyt 
talousapuohjelma, Marshall-suunnitelma, 
ja kommunistien vahvistunut ote Neuvos
toliiton etupiirin eurooppalaisissa valtioissa 
jakoivat yhä selvemmin työväenliikkeen 
kahteen vihamieliseen leiriin Euroopassa. 
Suomi ei virallisesti saanut Marshall-apua, 
vaikka USA ja USA:n hallitsemat organi
saatiot myönsivät myös Suomen Pankille 
ja Suomen valtiolle huomattavia lainoja 
1940-luvulla.5 Euroopassa tapahtunut ke
hitys kohti kylmää sotaa loi kasvavia jännit
teitä myös Suomen työväenliikkeeseen. 
SDP:n ja SKDL:n välinen poliittinen raja oli

aluksi liikkuva, kun SDP:n jäseniä siirtyi 
SKDL:oon. Vasemmistopuolueiden yhteis
työtä etsiviä ja kannattavia löytyi molem
mista puolueista, mutta vähitellen puoluei
den sisäisissä kiistoissa yhteistyöhön epä
luuloisesti suhtautuneet henkilöt saivat 
aloitteen. SAK:n edustajakokousvaalit ke
väällä 1947 vakiinnuttivat poliittista ryhmä
jakoa ammattiyhdistysliikkeessä. Työ
markkinatilanne kesällä ja syksyllä 1947 oli 
sekä SDP:lle että SKP:lle sisäisesti vaikea, 
mutta lakkojen ja palkankorotusten jälkeen 
Suomen vasemmistopuolueiden suhteet 
olivat entistä huonommat.
Kansainvälinen kehitys loi taustan kiivaalle 
valtataistelulle suomalaisissa työväenjär
jestöissä. Puolan, Romanian, Unkarin ja 
Bulgarian siirtyminen kommunistivaltaan 
valoi Suomessa vasemmistososialisteihin 
ja kommunisteihin muutosuskoa ja lisäsi 
sekä pelkoa että epävarmuutta sosialide
mokraateissa ja porvarillisissa kansalais
ryhmissä. Suomalaisten kommunistien 
vallankaappausaikeista liikkui huhuja sekä 
vuoden 1946 että vuoden 1947 keväällä.6 
Eduskuntavaalien kuumentamaan koti
maiseen keskusteluun tuli uutta ainesta, 
kun kommunistit kevättalvella 1948 var
mistivat valta-asemansa Tshekkoslova
kiassa ja vahvistivat asemiaan Unkarissa. 
Suomen Sosialidemokraatti kuvasi tapah
tumat demokratian tappioiksi ja kommunis
tien vallankaappauksiksi.7 Kommunistien 
sanomalehti Työkansan Sanomat esitteli 
Tshekkoslovakian helmi-maaliskuun 1948 
tapahtumat vastavallankumouksellisen sa
laliiton tukahduttamiseksi ja vallankumouk
sen saavutusten turvaamiseksi.8 
SDP:n lehdet tuomitsivat Tshekkoslovaki
an tapahtumat ja ne korostivat, että so
sialismin rakentaminen ilman demokratiaa 
ei tulisi sosialidemokraateille kelpaa- 
maan.9 SKP:n keskeinen vaikuttaja Hertta 
Kuusinen taas esitti julkisessa puheessa 
24.3. 1948, että Tshekkoslovakian tien 
taakse oli Suomessa saatava kansan 
enemmistö.10 Suomessa SDP ja oikeisto
puolueet olivat kovin hermostuneita kevät
talvella 1948, koska Neuvostoliiton johtaja
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Generalissimus Stalin oli vauhdittanut 
Suomelle tarjotun avunantosopimuksen 
syntymistä presidentti Paasikivelle lähete
tyllä kirjeellä aivan samaan aikaan kuin 
kommunistien vallanotto tapahtui Tshekko
slovakiassa. Erilaiset huhut Suomen kom
munistien pyrkimyksestä väkivaltaiseen 
vallanottoon saivat uutta uskottavuutta. 
SKP ei ilmeisesti pyrkinyt pikaiseen vallan
kumoukselliseen ratkaisuun keväällä 
1948, mutta pelot ja kuulopuheet olivat osa 
sen hetken todellisuutta.
Kevään kuluessa sosialidemokraattien ja 
kommunistien keskinäiset suhteet huo
nonivat entisestään. YYA-sopimus neuvot
telut, kommunistisen sisäministeri Yrjö Lei
non eroa seuranneet lakot ja lähestyvät 
eduskuntavaalit hieroivat suolaa jo auen
neisiin vanhoihin haavoihin. Sosialidemo
kraatit syyttivät toistuvasti kommunisteja 
"uuslapualaisiksi", jotka tarjosivat hätää 
kärsivälle Euroopalle vain pakkovaltaa, 
vainoja ja pidätyksiä.12 SKP leimasi puo
lestaan "sosdem-oikeiston" taantumuspor- 
variston apureiksi. Kommunistit väittivät, 
että sosialidemokraattien kolmas tie johtai
si vain kapitalistiseen taantumukseen. 
Eduskuntavaaleissa oli Työkansan Sano
mien mukaan valittava kansandemokrati
an tai lapualaisuuden välillä, koska sosiali
demokraattista kolmatta tietä ei ollut ole
massa.13
Vasemmiston keskinäiset kiistat muuttui
vat entistä rajummiksi ammattiyhdistysliik
keessä keväällä 1948. Suomen Kuljetus- 
työntekijäin Liitto, Kutomateollisuustyövä- 
en Liitto ja Nahka-, Jalkine-ja Kumityöväen 
Liitto kävivät edustajakokousvaaleihin vuo
den 1948 alkupuolella. Puoluepolitiikka oli 
keskeisin vedenjakaja näiden liitojen edus- 
tajakokousvalmisteluissa. Sosialidemo
kraatit ja kommunistit kamppailivat liittojen 
hallinnasta. Valtataistelun kovuutta todis
taa osaltaan se, että vaalipropaganda oli 
erittäin hyökkäävää. Ammattiyhdistysliik
keen muodollinen yhtenäisyys romahti Ku- 
tomateollisuustyöväen Liiton edustajako
kouksessa, kun sosialidemokraatit marssi
vat ulos kokouksesta.14

Yhteisen tulevaisuuden puute ajoi sosiali
demokraatit ja kommunistit yhä kauemmas 
toisistaan keväällä 1948. Syvenevä eripu
raisuus ilmeni esimerkiksi siinä, kun so
sialidemokraatit ja kommunistit kiistelivät 
SAK:n työvaliokunnassa yhteisten vappu
juhlien järjestämisestä. SAK:n sosialide
mokraattinen enemmistö suhtautui maalis
kuussa 1948 viileästi kommunistien halu
amiin yhteisiin vappujuhliin.15 Lauri Vi
lenius, joka kirjoitti nimimerkillä Leveähar
teinen mies pakinoita, irvaili SAK:n vappu- 
juhlapäätöstä ja toi esiin kommunistien sy
vän kaunan sosialidemokraatteja kohtaan. 
Pakinansa loppuhuipennuksena Vilenius 
sivalsi:"Mitä olisivat porvarit ilman sosde- 
moikeistoa? Kuin pää ilman käsivarsia."16 
Suomen Sosialidemokraatin ja Työkansan 
Sanomien pilapiirrokset eduskuntavaali
taistelun ajalta, touko-kesäkuulta 1948, 
tuovat selkeästi esiin sen, että molemmat 
työväenpuolueet kävivät ensisijaisesti 
kampanjaa toisiaan vastaan. Fagerholmin 
hallituksen synty vahvisti vastakkainaset
telua. Kommunistien yritykset lietsoa työ- 
markkinalevottomuuksia syksyllä 1948 ja 
syksyllä 1949 päättyivät tappioon, mutta 
loivat SKDL:n joukkokannatukselle uskot
tavan pohjan. Kommunistien hyökkäys 
SDP:n ministerisosialismia vastaan ei sikä
li täysin epäonnistunut. Suomen vasem
mistopuolueiden välisen syvän luottamus
pulan traditio sai uutta ja kestävää voimaa 
vuosien 1948 ja 1949 tapahtumista.
SDP:n järjestötoiminta ajautui sekaannuk
seen 1950-luvulla, kun kommunistisen tu
levaisuuden uhka oli onnistuttu toijumaan. 
Kiivas taistelu jätti onton olon, kun koko 
vasemmisto joutui vuonna 1950 myöntä
mään, että kumpikaan osapuoli ei ollut voit
tanut pysyvää yksinoikeutta tulevaisuu
teen. Työväen puolueiden keskinäinen 
kamppailu ja monimuotoinen järjestösota 
olivat osaltaan luoneet edellytyksiä Maa
laisliiton voimistumiselle ja Urho Kekkosen 
kuningastielle.
SDP ei voittanut taistelua tulevaisuudesta, 
mutta muovasi sitä enemmän kuin SKP. 
Sosialidemokraattien itsenäinen ja varma
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Suomen Sosialidemokraatin pilapiirros 6.6.1948. "Ei ole ollut helppoa SKDL:ien paatin purjehtiminen, 
vaikka onkin kaunis keulakuva ja vaikka airoina on käytetty korpilakkoja ja työmaaterroria ja pe
räsimenä demagogiaa. Mutta nyt on edessä semmoinen karikko, että saapas nähdä, minkälaisessa 
kunnossa vene sen lävitse selviää". Työväen Arkisto.

näkemys toivottavasta yhteiskuntakehityk
sestä muovasi ratkaisevasti maamme tule
vaisuutta. Kommunistien huuto kolmannen 
tien mahdottomuudesta on osoittautunut 
propagandaksi. Julman kommunistiko- 
mennon ja tasa-arvosta piittaamattoman

kapitalismin väliin oli rakennettavissa, ai
nakin joksikin aikaa, suomalainen kansan
valtainen edunjakoyhteiskunta, jossa so
sialidemokraattiset ihanteet toteutuivat 
kohtuullisesti.
Tänä päivänä vasemmiston yhteistyölle on
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auvoiset näkymät, koska sekä sosialide
mokraatit että vasemmistoliittolaiset pel
käävät, että tulevaisuuden suunnan ratkai
sevat uusliberaalit, jotka haluavat romuttaa 
hyvinvointivaltion ja kasvattaa tuloeroja. 
Ehkä vain puolustuskannalla oleva työvä
enluokka kykenee olemaan yhtenäinen. ■
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Tapani Mauranen
Jyväskylä

ELOKUVA
TEOLLISUUDEN
PALVELUKSESSA

Elokuva on yksi niistä keinoista, joilla yri
tykset ja viranomaiset ovat halunneet esi
tellä suomalaista teollisuutta niin oman 
maan kuin vientimaidenkin yleisölle. 1930- 
luvulla tehtiin toistasataa teollisuusaiheista 
elokuvaa. Alan lippulaivana voidaan pitää 
Heikki Ahon ja Björn Soldanin pitkää eloku
vaa Suomen Puu- ja paperiteollisuus vuo
delta 1930. Samaan aikaan päävientimaa 
Englannissa kritisoitiin Suomea matala
palkkojen orjatyömaana. 
Teollisuuselokuvia rahoittivat yleensä joko 
yksittäiset tai teollisuuden järjestöt. Suo
men puu- ja paperiteollisuuden tilaaja oli 
Metsätaloudellinen valistustoimisto. Filmin 
tekoa valvoi toimikunta, jossa oli myös 
Puunjalostusteollisuuden keskusliiton ja 
Metsäntutkimuslaitoksen edustajia. Myös 
ulkoministeriö tuki elokuvan valmistusta. 
Aho & Soldanin puunjalostuselokuva ei ol
lut monien edeltäjiensä tapaan vain "kuvia 
tehtaalta". Filmi oli rakennettu tiukasti teol
lisen prosessin mukaan ja se oli tehty hyvin 
kunnianhimoisesti laajaa levitystä varten.

H Dokumentista elokuvaksi

Teollisuutta esittelevässä elokuvatuotan
nossa voi nähdä kolme selvää nousukaut
ta. Ensimmäinen ajoittui 1910-luvulle, en
simmäisen kerran teollisuus oli päässyt 
elokuvaan jo v. 1905. Ensimmäistä maail
mansotaa edeltäneinä vuosina tehtiin tois-

I
M i

Tuotantoprosessin alku: näin kaatuu puu Lapin 
metsätyömailla Aho & Soldanin elokuvassa 
"Suomen puu-ja paperiteollisuus".
Kuva: Suomen elokuva-arkisto.

takymmentä eri teollisuuslaitoksia kuvaa
vaa elokuvaa.
Itsenäisyyden ensimmäinen vuosikymmen 
oli melko hiljainen, mutta 1920-luvun lopun 
nousukausi vilkastutti teollisuuselokuvien 
tuotannon. Lyhytelokuvia alettiin tuottaa 
massoittain, kun veronalennusjärjestelmä 
toteutettiin v. 1933. Vain mainoselokuvilla 
ei ollut veronalennusoikeutta. 1930-luvulla 
elokuvia tehtiin lähes kaikilta huomionar
voisilta teollisuuden aloilta. 
Puunjalostusteollisuus oli 1930-luvun suu
rin yksittäinen teollisuuselokuvien tilaaja. 
Viidennes töistä meni sen laskuun. Teolli
suusliitto tuotti pitkän sarjan teollisuuselo
kuvia toimitusjohtajansa V.M.J. Viljasen 
myötävaikutuksella. Toinen vaikuttaja oli
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Kotimainen Työ ry:n toimitusjohtaja Toivo 
J. Särkkä, joka patisti teollisuutta teke
mään nimenomaan pitkiä juonellisia eloku
via. Silti Särkän johtama Suomen Filmite- 
ollisuus ei itse tehnyt yhtään teollisuuselo- 
kuvaa. Keskeisin teollisuuselokuvien tekijä 
oli Juhani Ahon poikien v. 1925 perustama 
Aho & Soldan, joka hallitsi lähes puolta 
alan markkinoista.

■  Teollisuuselokuvan 
rakenne

Teollisuuselokuvalle vakiintui 1930-luvulla 
oma erityinen esitystapansa, esimerkkinä 
paljolti Suomen puu- ja paperiteollisuus - 
elokuva. Sama perusidea, jossa kamera 
seuraa tehtaan tuotantoprosessin mahdol
lisimman läheltä alusta loppuun toistuu elo
kuvissa oli kysymys sitten sahatavarasta, 
kekseistä tai puimakoneista. Tuote teh
dään alusta loppuun katsojien silmien 
edessä.
Suomen puu- ja paperiteollisuus -elokuva 
alkaa raaka- ainelähteeltä metsästä, puu 
viedään jalostettavaksi ja ajetaan raamin 
läpi sahatavaraksi tai keitetään sellu
loosaksi, kunnes tuote on valmis lähte
mään tehtaalta. Elokuva päättyy tuotteiden 
lastaamiseen laivoihin vientisatamassa. 
Teollisuuselokuvan lähestymistapa pelkis
tää teollisuuden tuotantoprosessiksi, put
keksi, jonka toisesta päästä raaka-aine tu
lee ulos lopputuotteena. Se ei ole kaupal
lista eikä taloudellista toimintaa, mitään ei 
osteta eikä myydä. Tuotteen käyttöä käsi
tellään harvoin, eikä tuotetta tarjota katso
jalle. Teollisuutta ei omista eikä johda ku
kaan, patruunat pysyvät poissa kameran 
ulottuvilta. Työnjohtoakin näkyy harvoin. 
Elokuvasta puuttuu melkoinen osa tehtaan 
työvoimasta, esim. korjaus- tai kunnossa- 
pitohenkilöstöä ei juuri näy lukuunottamat
ta satunnaista vilahdusta siivoojasta. Työ
väkeä elokuvassa toki esiintyy, mutta vain 
sen verran kuin on välttämätöntä, jotta ko
neessa pyörivä raaka-aine saadaan seu
raa vaan vaiheeseensa. Pääosassa ei ole

työntekijä vaan tuote.
Tarkkaan katsomalla saa vihjeitä esimer
kiksi työturvallisuudesta. Suomen puu- ja 
paperiteollisuus-elokuvaan kuului alunpe
rin myös työväen oloja (asuntoja, sairaaloi
ta ja kouluja) kuvannut jakso, joka ei kui
tenkaan ole säilynyt nykypäiviin.
Vaikka teollisuuselokuvien tarkoitus ei ol
lutkaan kuvata työoloja, saati epäkohtia tai 
ongelmia, oli ihminen työnsä ääressä silti 
mukana kuvassa. Aho & Soldanin elokuva 
halusi näyttää konkreettisesti ihmisen ja 
koneen välisen suhteen toimivuuden.
Kun katsoo, mitä työntekijät oikeastaan te
kivät ja mitkä työvaiheet tehtiin käsin, ha
vaitsee että työ oli siirtämistä, kuljettamista 
tai koneen syöttämistä. Kone teki tehtävän
sä, mutta tarvitsi vierelleen lapiomiehen, 
joka mätti purua kuljettimeen - muuten pro
sessi olisi tukehtunut. Koneen valvomista 
tai siihen puuttumista elokuva ei näytä. 
Työntekijät eivät ole teollisuuselokuvien 
tähtiä, mutta ei ihmisiä myöskään kuvata 
koneen osana. Työntekijä on sivuroolissa, 
tähtenä on tuote.
Teollisuuselokuvasta voi mm. tehdä huo
mioita siitä, millainen on se alue, jolla työn
tekijä työssään liikkuu, miten kaukana on 
lähin työtoveri, voiko hänen kanssaan kes
kustella, tehdäänkö työtä yksin vai ryhmis
sä jne. Prosessi ja elokuva etenevät kuiten
kin koko ajan sellaista vauhtia, että käsitys 
työntekijöistä jää väistämättä vähäiseksi. 
Työläisten pukeutumisestakin voi tehdä 
havaintoja, tosin elokuvan teon kunniaksi 
työmaalle on ehkä tultu tavallista siistim- 
missä vaatteissa.
Siitä, millaisia reaktioita teollisuusfilmit kat
sojissa herättivät on vähän tietoa. Ohjaaja 
Nyrki Tapiovaara viittasi alkupaloina näy
tettyjen lyhytfilmien vastaanottoon todetes
saan, että yleisöltä pääsi huokaus aina kun 
pakolliset 200 metriä veronalennuseloku- 
vaa oli nähty. Ulkomailla Aho & Soldanin 
teollisuuselokuvaklassikko teki vaikutuk
sen. Mm. eräs ranskalainen puutavaralehti 
sai siitä käsityksen, "että koko Suomi on 
puunjalostusverkoston peittämä ja että sen 
tehtaat ovat maailman parhaita..." H
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Petri Tanskanen
Työväen Arkisto

"VASTUSTEN KAUTTA 
VOITTOON"
- SUOMALAINEN AMMATTIYHDISTYSELOKUVA JA 

TYÖVÄEN OMAKUVA 1930-LUVULLA

Suomessa työväen kiinnos
tus elokuvaan kävi yhtä ja l
kaa sen tänne saapumisen 
kanssa. Ensimmäisen kerran 
"eläviä kuvia" esitettiin työ
väenyhdistyksen tiloissa Po
rissa 1897.1900-luvun alusta 
asti työväestöä oli tallennet
tu film ille useiden teollisuus- 
kuvausten osana.

Työväenelokuvan alkuja kotimaisen eloku
van kulta-aika Suomessa Ensimmäiset 
suomalaiset työväenelokuvat valmistettiin 
1920-luvun alkupuolella, mutta ne jäivät 
lukumäärältään vähäisiksi tuolla vuosikym
menellä. Kaiken kaikkiaan vuosien 1920 ja 
1929 välisenä aikana valmistui kahdeksan 
työväenjärjestöjen itsensä tuottamaa elo
kuvaa. Kansalaissodan jälkeisen ajan työ
väen elokuvatuotannon aloittajana sai kun
nian toimia Kulutusosuuskuntien Keskuslii
ton ja Elannon 1923 tilaama filmi "Elanto", 
valmistajana Suomi-Filmi Oy.1 
1930-luvulla työväenjäijestöt tuottivat yh
teensä 56 elokuvaa, jokseenkin yhtä paljon 
kuin kansatieteellisiä elokuvia valmistettiin.

Järjestöistä elokuvia tuottivat tai teettivät 
Kulutusosuuskuntien Keskusliitto, Suo
men Ammattijärjestöjen Keskusliitto, Työ
väen Urheiluliitto, Pienviljelijäin Liitto, Hel
singin Sos.-dem. Kunnallisjärjestö ja So
sialidemokraattinen Raittiusliitto. Tilaustyöt 
lankesivat Suomi-Filmille, Kurki- Filmille, 
Filmistudiolle ja Aurora-Filmille. Yksityis
henkilöinä järjestöille filmasivat Kaarlo 
Harvala, Yrjö Kallinen ja E.K. Louhikko. 
Suomessa työväenelokuvat poikkesivat 
merkittävällä tavalla esimerkiksi teollisuus- 
elokuvista, joissa painopiste oli itse tuotan
toprosessin kuvauksessa. Työväeneloku
vat kiinnittivät päähuomionsa itse työläi
seen ja hänen toimintaansa erilaisissa työ-, 
asuin- ja vapaa-ajanoloissa. Työväenelo
kuvat olivat valistusta ja propagandaa, ne 
heijastivat aiheiltaan työväenliikkeen yh
teiskunnallisia tavoitteita ja vaatimuksia.

■  "Vastusten kautta 
voittoon"

Esimerkkinä tarkasteltava "Vastusten kaut
ta voittoon" -elokuva2 liittyi SAK:n erittäin 
voimakkaaseen propagandatyöhön vuon
na 1935. Järjestön jäsenmäärä oli 1933 
kääntynyt hienoiseen nousuun ja tätä kehi
tystä haluttiin ehdottomasti voimistaa. SAK 
otti jäsenhankintansa kohteeksi erityisesti 
nuoret, sillä nuorten saaminen mukaan 
ammattiyhdistystoimintaan oli sen tulevai
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Elokuvan päähenkilö Juha (Kaarlo Aavavirta) poistuu työpäivän päätyttyä tyytyväisenä tehtaalta eikä 
osaa aavistaa edessä olevia vaikeuksia... Kuva: Työväenperinne ry.

suuden kannalta perusedellytys.
Elokuva alkaa välähdyksillä Suomen teol
lisuuden eri aloista. Kauppa ja teollisuus 
kukoistavat ja työtä riittää. Tarinan päähen
kilö Juha poistuu sahalta työpäivän päätyt
tyä tyytyväisenä muiden työntekijöiden 
kanssa, vapaa-aika alkaa. Kotiin päästy
ään hän siistiytyy ja vaihtaa ylleen puvun 
tavatakseen morsiamensa Ailin, jonka 
kanssa hän on perustamassa yhteistä ko
tia. Aili saapuu Juhan luo ja he suunnitte- 
levat tulevan yhteisen kodin sisustamista, 
onhan heillä molemmilla palkkatyö.
Aili ja Juha kohtaavat kuitenkin vaikeuksia. 
Sahanjohtaja ilmoittaa Juhalle työläisten 
palkkoja alennetun 30 prosenttia. Juha uh
kaa vedota ammattiliittoon, mutta saa yli
mielisen vastauksen "taitaa olla turhaa". 
Puutyöväenliiton toimistolle saapuessaan 
Juha havaitsee toimitsijoiden sijaan polii
sien olevan paikalla ja sulkeneen toimis
ton. Työväki ja ammattiliitot aiotaan muser
taa. Tämä on säilyneessä filmissä ainoa 
selvä viittaus 1930-luvun alun lapu-

alaisaikojen tunnelmiin. Nuorenparin yhtei
sen talouden perustaminen on kokenut ta
kaiskun ja nuoripari on syystä masentunut. 
Työväen ahdinkoa havainnollistetaan näyt
tämällä panttilainakonttorin pitkää jonoa ja 
konttorissa vähäisistä arvotavaroistaan 
(kahvipannu ja liinavaatteet) luopumaan 
joutuvaa vanhaa naista.
Vähitellen vaikeudet alkavat väistyä. Am
mattiyhdistysliikkeen ja siihen liittymisen 
puolesta propagoidaan voimakkaasti, ha
jaantunutta järjestötoimintaa pyritään ko
koamaan. Työväentalolla (Helsingin) pide
tyssä kokouksessa ovat mukana myös 
Juha ja Aili (nähdäkseni sihteeriä lukuunot
tamatta ainoa nainen!). Kokouksessa Juha 
pitää puheen, jota sulhastaan ihailevasti 
katsova Aili tukee häneen nojaten. Työvä
en järjestäytyminen viriää uudelleen ja 
nähtävästi tuottaa tulosta, sillä aiemmin ku
vattu vanha nainen voi lunastaa tavaransa 
takaisin panttilainakonttorista.
Seuraavaksi esitellään virinneen jäijestö- 
aktiivisuuden eri muotoja: liittojen kokouk-
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siä, lentolehtisten monistamista ja jakoa, 
agitaattoreiden matkaan valmistamista ja 
oman lehden - Palkkatyöläisen - painamis
ta. Ammattiliitot ovat selvinneet ahdingos
ta, Puutyöväenliittoakin pitävät hallussaan 
taas sen oikeat isännät. Ailin ja Juhan elä
mä on jälleen kääntynyt parhain päin, kiitos 
ammatillisen järjestäytymisen, ja yhteinen 
koti on sittenkin voitu perustaa: asuntoon 
on hankittu kaksi erillistä aikuisten sänkyä.

■  Sensuurin sakset iskevät

SAK:n elokuvia3 esitettiin vuoden 1935 ke
vään aikana kymmenillä paikkakunnilla 
propagandailloissa, jotka pyrittiin jäljestä
mään erityisiksi elokuvailloiksi. Niissä oli 
elokuvaesityksen rinnalla puhe tai selostus 
esitettävien elokuvien sisällöstä ja aate
maailmasta. Tällainen valistustyö tehosi il
meisen hyvin, sillä SAK:n jäsenmäärä ko
hosi vuoden 1934 lopun runsaasta 
27.000:sta vuoden 1935 lopun miltei 
34.000:een. "Vastusten kautta voittoon" - 
elokuvaa esitettiin vuoden 1935 aikana 
128 kertaa ja sen näki yli 20.000 katsojaa. 
Vuoden 1935 alussa julkaistiin IKL:n ää
nenkannattajassa Karjalan Suunnassa il
mianto SAK:n esittämistä elokuvista. Il
miannon perusteella Suomen Filmitarkas- 
tamo vaati SAK:n valistuskiertueen filmit 
uudelleen tarkastettaviksi. Uudessa tar
kastuksessa "Vastusten kautta voittoon" - 
elokuvasta sensuroitiin neljä kohtausta. 
Oveen lyönti Browning-pistoolin perällä, 
laudat työväentalon ikkunoissa, poliisit 
Puutyöväenliiton toimistolla ja (lapualais
ten toimittama) muilutus autolle jäivät Fil- 
mitarkastamon lattialle.
Mielenkiintoista uudelleentarkastuksessa 
oli se, ettei Suomessa tuolloin ollut voimas
sa elokuvien ennakkosensuuriin velvoitta
vaa lakia. Se tuli voimaan vasta toisen 
maailmansodan jälkeen. Suomen Sosiali
demokraatti vihjaisi pääkirjoituksessaan 
24.03.1935, että elokuvan sensuroimisen 
takana saattoi "olla erittäin vaikutusvaltai
sia tahoja". Sensuroituja pätkiä ei koskaan

palautettu SAK:lle.
Innostus keväällä 1935 oli ollut suuri oman 
elokuvan valmistumisen johdosta, mutta 
into vaihtui pettymykseksi elokuvan uudel- 
leentarkastuksen ja sensuroinnin myötä. 
Leikattua versiota tosin esitettiin vielä syk
syllä 1935 jäljestetyillä valistusviikoilla yh
dessä muiden SAK:n elokuvien kanssa.

■  Kansainvälisiä 
vaikutteita?

Työväenelokuvat oli suunniteltu tiettyjä tar
koitusperiä varten. Esimerkiksi Saksassa, 
Yhdysvalloissa ja Ranskassa tuotettiin 
1920-ja 1930-luvulla elokuvia, joilla oli kiin
teä yhteys työväenliikkeeseen. Monet 
näistä elokuvista olivat ns. fiktiivisiä doku
mentteja, joissa yhdisteltiin näytelmällistä 
ainesta dokumenttimateriaaliin. Brittiläisen 
dokumenttifilmin uranuurtaja John Grier- 
son oli sitä mieltä, että dokumentaarinen 
lähestymistapa oli perustaltaan enemmän 
propagandistinen kuin esteettinen. Hänelle 
elokuva oli vaikuttavin ja dramaattisin kei
no ilmaista ajatuksiaan. Juuri englantilaiset 
filmintekijät kehittivät dokumenttifilmiä su
lauttamalla yhteen estetiikan ja poliittisen 
tietoisuuden.
Paljon Euroopassa matkustanut SAK:n 
sihteeri-valistuspäällikkö E.K. Louhikko oli 
havainnut elokuvan merkityksen propa
gandan välineenä. 1930-luvun alussa tie
detään ainakin Englannin, Hollannin, Itä
vallan, Ruotsin, Saksan ja Sveitsin ammat- 
tiyhdistysjärjestöillä olleen omaa elokuva
tuotantoa. Vuonna 1932 hän esitteli Palk
katyöläisessä nimenomaan saksalaista 
ammattiyhdistyselokuvaa.
"Vastusten kautta voittoon" on ainoa lähes 
kokonaan säilynyt SAK:n propagandaelo
kuva. Filmissä on yhdistelty näytelmällistä 
ja dokumentaarista ainesta. Tämä loi uu
denlaisen "fiktiivisen todellisuuden", johon 
autenttisilla työkuvilla pyrittiin luomaan us
kottava toden tuntu. Elokuvassa on kan
sainvälisen työväenelokuvan mallin mukai
sesti kuvattu nuoren työläisparin perheen-
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perustamisvaiheisiin liittyvä palkanalennus 
ja siitä aiheutuvat taloudelliset vaikeudet ja 
esteet perheen perustamiselle. Samankal
taista tarinankehittelyä oli Suomessa nähty 
ruotsalaisessa "De utstötta"4 ja norjalai
sessa "Jag är ung" -elokuvissa. Kumpikin 
elokuva lienee toiminut vaikuttajana "Vas
tusten kautta voittoon" -elokuvan käsikirjoi
tukselle, niin samankaltaisia ne ovat.
Mikäli SAK:n tuottamia filmejä - etenkin 
"Vastusten kautta voittoon" -elokuvaa - ja 
muita 1930-luvun suomalaisia työväen elo
kuvia tarkastellaan Per Österbergin kan
sainväliselle työväeneiokuvalle asettamien 
vaatimuksien valossa, ne eivät täytä niitä 
kuin osaksi. SAK:n tärkeimpään propagan
dafilmiin "Vastusten kautta voittoon" jäi 
sensuroinnin jälkeen "vain" työläisten yh
distymistä ja siitä seuraavan joukkovoiman 
ja vaikutusvallan esittelyä.
Yhdessäkään SAK:n elokuvassa ennen ja 
jälkeen "Vastusten kautta voittoon" -eloku
van ei osoiteta poliittista vastavoimaa (ää
rioikeisto) vastustajana. Ennen elokuvan 
sensurointia työväenelokuvat kävivät 
kamppailua äärioikeistolaisuuden suoma
laisia ilmentymiä vastaan vain parin kuu
kauden ajan vuoden 1935 alkupuolella. 
Kaiken kaikkiaan suomalaiset työväenelo
kuvat (ammattiyhdistys-, urheilu-, pienvilje
lijä-ja osuustoimintaelokuvat) jäivät 1930- 
luvulla varsin pienimuotoisiksi, työväenlii
kettä esitteleviksi valistuselokuviksi, joiden 
päätehtävänä oli herättää mielenkiinto kul
loinkin esiteltävänä olevaan aiheeseen. Ne 
tekivät propagandaa työväestön järjestäy
tymisen ja osallistumisen välttämättömyy
destä tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta 
ne eivät päässeet suoraan ottamaan kan
taa poliittisiin ilmiöihin. H
Viitteet:
1. Elanto. 12245/07.09.1923. 1000 m.
Suomi-Filmi Oy.

2. Vastusten kautta voittoon. 390/10.01.1935. Uusin
tatarkastus 22.03.1935. Kuvaus Yrjö Kallinen, sisä
kuvaukset Aho & Soldan, teollisuuskuvaukset joko 
Aho & Soldan tai Kulutusosuuskuntien Keskusliiton
(K.K.) valistusosasto (samaa kuvamateriaalia esiin
tyy K.K:n elokuvassa Osuusliike Imatra i.l. vuodelta

1933), käsikirjoitus Heikki Ylisalmi, näyttelijät mm. 
Kaarlo Aavavirta, Helli Auvinen, Heikki Välisalmi, 
Sylvia Oittinen, Anton Soini, Eero Meriluoto, E.K. 
Louhikko, SAK:n pj. Edvard Huttunen. Pituus 200 m 
(16 mm). Tuotanto Suomen Ammattijärjestöjen Kes
kusliitto SAK.

3. Muita SAK:n tuottamia tai tilaustyönä teettämiä 
elokuvia olivat: Joukkojen mahti. 17454/22.02.1933. 
170 m (16 mm). Valm. Kosmos Hamburg & Kurki- 
Filmi. - Suomen suurin, varakkain ja voimakkain am
mattiyhdistys. 211/20.10.1933. Kuvaus Yrjö Kalli
nen, suunnittelu E K. Louhikko. 100 m (16 mm).
SAK & Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys. - Hei 
vain, eli miten paperi-ja selluloosatyöläiset toimivat. 
1039/01.11.1938. 110 m (16 mm). E.K. Louhikko.

4. De utstötta (Yhteiskunnan hylkäämät) -elokuvan 
sisältöselvitys: Svensk filmograf 1930-39, s. 73. 
Uppsala 1979. - Tämän elokuvan SAK oli 1932 
hankkinut Suomeen ja esittänyt sitä "suurenmoisel
la menestyksellä Suomessa" (Palkkatyöläinen 
52/1932).
5. Jag är ung (minä olen nuori). 18787/04.01.1935. 
Uusintatarkastus 22.03.1935. 220 m (16 mm).
Valm. Norjan Työväen Sivistysliitto. - Sisältöselvitys: 
Palkkatyöläinen 2/1935. s. 4.
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Risto Reuna
Työväen Muistitietotoimikunta

MUISTITIETO - JUORUA, 
KANTELUA VAI KÄYPÄÄ 
TIETOA?
M uistitiedon osuus Työväen 
Arkistossa tutkitusta aineis
tosta on kasvanut voim ak
kaasti muutamana viime 
vuonna.

Työväen muistitietoa on yleisesti pidetty 
heppoisena lähdepohjana, juoruiluna tai 
muistelemisena omaksi poliittiseksi hyö
dyksi. Takavuosina työväen muistitietoa 
vähäteltiin sen poliittisen luonteen vuoksi. 
Muistitieto torjuttiin "sosialidemokraattise
na valheena" hävitystä menneisyydestä, 
kansalaissodasta, sotakokemuksista tai 
vuoden 1956 presidentinvaaleista. Muisti
tiedolla oli myös yleisesti epäluotettavan 
lähdeaineiston leima.

Vuoden 1993 tietokirjallisuuspalkinnon 
saanut Heikki Ylikankaan Tie Tampereelle 
pelkistää parhaiten, mistä muistitiedon 
suosiossa on kysymys. Ylikankaan kuvaus 
vuoden 1918 tapahtumista kulkee euroop
palaisen elokuvahistorioinnin tapaan histo- 
riadraamana, jossa rintamatilanteet visu
alisoidaan muistitiedon avulla. Lukijan on 
helppo sovittautua aikalaiseksi punakaarti
laiseksi tai pohjalaiseksi, keskelle pohjois
maiden siihen asti verisintä sotaa. Ylikan
kaan kirjassa on hyödynnetty runsaasti 
myös Työväen Muistitietotoimikunnan v. 
1918 kertomuksia.
Muistitieto esiintyy kirjallisuudessa useim
min yksittäisinä muistelmina ja elämänker- 
tateoksina. Ne myyvät hyvin ja niitä ahmi
taan myös sen takia, että ne ovat nopea-ja 
helppolukuisia. Lukijat haluavat elämän
kaaren vertailutietoa. Toisaalta muistelmal- 
lisia elämäkertoja kritisoidaan usein kau
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nistelusta. Usein kuulee väitettävän, että 
muistelija juoruaa omaksi hyväkseen mui
den kustannuksella ilman minkäänlaista 
pyrkimystä objektiivisuuteen. Näin jyrkästi 
kaikkia muistelmia ei voi tuomita, sillä 
muistelmakirjallisuus on kovin kirjavaa ja 
muistitieto voi olla myös laadukasta. 
Muistitieto ei kysy ikää, muistitieto on mo
nella tavalla hyödyllistä tietoa menneisyy
destä ja verrattavissa päiväkirja- aineis
toon. Päiväkirjamuistelmat ovat hyvin suo
sittuja, esimerkkinä 1950-luvun tyttöjen jul
kaistut päiväkirjat. Muistitiedon todistusar- 
vosta hyvä esimerkki on SKOP:n entisen 
pääjohtajan päiväkiijamerkintä, joka mer
kittävästi vaikutti valtakunnanoikeuden 
tuomioon Juhantalon jutussa.
Työväen Muistitietotoimikunta on rohkais
sut jokaista muistelemaan. Muistitietoko- 
koelma sisältää elämäkertakirjoituksia, ar
jen kuvauksia, poliittisia kokouskuvauksia, 
ammatti- ja työmuistelmia, juttukokoelmia, 
kaskuja ja lauluja. Monet Työväen Muisti
tietotoimikunnan muistelijat ovat julkais
seet kertomuksiaan myös omakustantei
na.
Hyvän muistitiedon tuottamisen apuneu
voina päiväkirjojen lisäksi voi käyttää ka- 
lentereita, vanhoja valokuvia, iskelmiä ja 
lehtiä. Niitä tutkiskelemalla palaa kuin tah
tomattaan menneisyyteen ja siihen, minkä

ne muistoissa herättävät. 
Hyvä muistitieto on seikka
peräistä, ympäristöstä ja 
tunnoista kertovaa. Hyvä 
muistitieto sisältää tapahtu- 
mavälähdyksiä ja on moni
kerroksista.
Kokoelmissamme on 33 toi
mintavuoden satona yli 
6000 kertojan muistelmia. 
Muistelijaksi voi ryhtyä 
luontevasti kirjoittamalla 
aluksi jostain pienestä 
episodista elämässään. El
lei tekstiä jostain syystä tun
nu syntyvän voi ottaa yh
teyttä Työväen Muistitieto- 
toimikuntaan. Meillä on run

saasti erilaisia keruukilpailujen kysymys- 
sarjoja. Ensimmäiseksi voi kokeilla mitä 
muistaa tämän kertaisesta teemasta Muu
kalaisuus Suomessa. Parhaat muistitieto- 
kiijoitukset palkitaan vuosittain. 
Muistitietokokoelmamme on täynnä esi
merkkejä hyvästä muistitiedosta. Seuraa- 
vassa pari esimerkkiä aineistomme luon
teesta. Ensimmäinen niistä on poliittinen 
tuokiokuva ja toinen välittää kuvan Van
taan lähiöelämän kasvukivuista. Kolmas 
on naisen kuvaus sairaalan työyhteisöstä. 
Ensimmäisen kertoi työväenliikkeen mai- 
nosmiehenä tunnettu Janne Hakulinen 
(1906-1979). Se kertoo Hakulisen ja hänen 
SDP:n puolueriidan kiistakumppaninsa, 
Väinö Leskisen, törmäämisestä toisiinsa 
rappusissa matkalla Helsingin kaupungin
valtuuston kokoukseen joskus 1960-luvun 
puolivälissä. Leskinen teki silloin tunnettua 
käännöstään Kekkosen ulkopolitiikan taak
se:
"Aivan oma lukunsa oli Väinö Leskinen ih
misenä. Mutta Leskinen on ymmärrettävä 
puolueessa ennen kaikkea Unto Varjosen 
kanssa. ...puolueen asevelimiehistä Varjo
nen oli umpimielinen, häntä oli vaikea lä
hestyä. Leskinen sen sijaan oli avoin, hä
nen kanssaan oli miellyttävä keskustella, 
koska hän oli vitsikäs ja ystävällinen. Vai- 
keimmissakin tilanteissa hän uskalsi ja
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osasi nauraa.
Muistan, kuinka hän oli tullut Moskovasta 
suunnan muutettuaan. En voinut olla sano
matta silloin hänelle Helsingin valtuuston 
portaikossa, että Eero tavaa jo. Hän hymyili 
ja sanoi, että oikein on, että ensin on ope
teltava tavaamaan. Hän siis osasi taistella 
hymyillen. Kullervo hän oli - monet sanoivat 
häntä sos.dem. puolueen Kullervoksi - Var
jonen oli luotettava ja määrätietoinen, sa
maa ei voi sanoa Leskisestä."
Toinen katkelma on Vantaalla pitkään isän
nöitsijänä toimineen Toimi Ranteen (1916
1987) muistelma 1960-luvun loppupuolel
ta:
"Malminniittyyn ja Simonkallioon valmistui 
talo melkein joka toinen viikko...Kivitalo- 
asuminen oli monelle ennen kokematonta. 
Monen nuoren parin elämä lähiössä sisälsi 
alkuun paljon kärsimystä. Oli ostettu tava
raa enemmän kuin rahavarat sallivat var
sinkin, kun Pohjanmaan taitavat huoneka- 
lukauppiaat olivat alueella kierrelleet auto- 
rekkoineen myymässä kokonaisia kalusto
ja.
Merkillistä oli miten montaa roolia hoidin- 
kaan. Tapauksesta riippuen sai olla milloin 
sosiaalihoitaja, milloin täyttää lääkärinkin 
virkaa ja tietenkin päteä rakentamisasiois- 
sa, mutta himoitsipa joku minun olevan 
miehenpuolen seuranpitäjänäänkin. Näis
tä lähiöiden yksinäisistä naisista, sanottiin 
vihreistä leskistä, tuonnempana. Yleisim
min he pitivät minua kuitenkin HAKA:n mie
henä ja kaikessa HAKA:n pussiin pelaava- 
na, vaikken ollut päivääkään HAKA:n pal
veluksessa.
...Rakentamisessa käytetyt raskaat koneet 
raatelivat ympäristön rikki ja muutenkin 
maasto oli keskenkuntoinen ja ankea. Syk
syisin ja keväisin maa muuttui vielä liejui
seksi. Aikalaisten oli loikittava kuralammi- 
koiden yli ja kuljettava kohdin pitkospuita 
vihaisin ilmein.
Alueelle muuttamiseen oli alunperin sisäl
tynyt sellaisia toiveita, joita lähiöasuminen 
ei lunastanut. Mikään ei tahtonut väliin luis
taa. Pettymys taas aiheutti kärsimättö
myyttä ja tuskaisia tunteita, jotka saattoivat

purkautua hillittöminä kohtauksina. Pur
kauksia laukaisivat monesti lasten märät ja 
kuraiset vaatteet, naapurin kamalat kaka
rat ja laiskasti maleksiva huoltomies. 
Osakeomistamisen mahti synnytti asuk
kaissa myös suorasukaisia voimantunte- 
muksia isännöitsijää kohtaan. Me olemme 
osakkaita. Me komennamme, mitä teh
dään. Kuule ukko, sinä teet niin kuin me 
määräämme...Näin ärisi edessäni yksi en
simmäisistä omistajaryhmistä, neljä vim
mastunutta As. Oy. Vanamokujan osakas
ta.
Kun kiihtymys hiukan laantui ja sain lopulta 
puheenvuoron, selittelin näille minua sel
västi nuoremmille miehille: Yhtiön osak
kaat ovat yhdenvertaisia. Ja määräysval
taa he voivat käyttää omistamiensa osak
keiden suhteessa vain yhtiökokouksessa. 
Vihaisia silmäyksiä väläytellen sekä tör
keyksiä ladellen nämä pojat sitten poistui
vat toimistosta ovien paukkuessa korvissa
ni ikään kuin nuijan lyönteinä heidän uh- 
kaustensa täytäntöönpanon vakuudeksi." 
Apu-ja vanhushoitajana 1950-luvulta alka
en toiminut Hillevi Salonen (s.1929) on 
muistellut sairaalayhteisöä työpaikkana, 
sen virallisia ja epävirallisia hierarkioita. 
Muistelmissaan hän kertoo elämän vä
hemmän tiedetyistä puolista:
"Koska sairaalamaailma oli varsin naisval
taista, oli kaikissa kiertämissäni työpaikois
sa lesbo-pareja. Ne, joilla näitä suhteita oli, 
eivät salailleet niitä. Ensikerran kun huo
masin tai sain tietää tällaisesta parista, tun
sin vähän vastenmielisyytä, mutta kaikki 
nämä tuntemani naiset olivat hienoluontei- 
sia ja käyttäytyivät hyvin kaikkia kohtaan. 
Tietenkin heistä joskus puhuttiin takana 
päin, mutta loppujen lopuksi vähän. Ehkä 
se, että he olivat läheisiä työtovereita joten
kin hiukan hillitsi pahaa kieltä. Heillä oli 
myös kestäviä suhteita ja he asuivat tois
tensa kanssa vuosikymmeniä yhdessä. En 
huomannut myöskään sellaista, että joku 
olisi yrittänyt "iskeä" jotakin toista naista. 
He näyttivät noin sivusta katsottuna olevan 
uskollisia toisilleen. Aikaa myöden en enää 
huomioinut koko asiaa." H
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KERTOJANÄKÖKULMA

PRESSAKSI OLI 
TARKOITUS
Bo Ahlforsin 1960-luvun radikalismista 
Työväen Muistitiedolle antamasta haas
tattelusta toimittanut Risto Reuna

RR (Risto Reuna): SDP oli kovin syrjässä 
vallan kanavista 1960- luvun alkupuolella. 
Tulit silloin tunnetuksi sosialidemokraattien 
ns. uuden politiikan ajajana Tampereelta. 
Otit itse tiettävästi yhteyden Rafael Paasi
oon ja sitten myös Väinö Leskinen halusi 
käännöksessään kekkoslaiseksi kuulla si
nua.
Akateemisia nuoria ja puolueriidassa ry- 
vettymättömiä tohtoreita olivat silloin mm. 
Mauno Koivisto, Pentti Viita ja politiikkaan 
suurella julkisuudella kiirehtinyt Pekka 
Kuusi Alkosta. 1966 oli heille kaikille aika 
uusi, millä tavalla?
BA (Bo Ahlfors): Mä luulen, muistan, että 
me tavattiin Koiviston kanssa eka kerran 
Tampereella. Paavo Koli, yliopiston silloi
nen rehtori, oli kutsunut Koiviston johonkin 
tilaisuuteen, jossa mä olin mukana. Ja Koi
visto oli jostakin vähän kuullut ja tulija Koli 
esitteli mut priimuksena.Olin yliopiston eni
ten tenttinyt opiskelija yhteen aikaan.
Siitä se kuitenkin alkoi se meidän yhteys. 
Ne kanavat oli suoraan henkilökohtaisesti, 
sitten yksityiskohtaisesti Seppo Lindblomin 
kautta. Hän olija ehkä on Koiviston läheisin 
ihminen, olivat pankkihommissa kumpikin. 
Kuusen tulon substanssi oli sen oma kirja 
1960-luvun sosiaalipolitiikka, joka ei suin
kaan keskittynyt kapeasti sosiaalipolitiik
kaan. Se oli itse asiassa yhteiskuntapoliit
tinen kirja perusoikeuksineen kaikkinensa. 
Mun tutustumiseni Kuuseen kulki Paavo

Lipposen kautta. Mutta sitä ennen oli jo 
Koivisto ja Kuusi tutustuneet tämmösen 
sosiologisen tieteenmaailman kautta, ja 
ehkäpä Fagerholmin kautta...
Mulla oli operatiivinen ote. Jos kerran enti
nen AKS:n mies haluaa muuttaa tätä maa
ta niin kuin me halutaan, niin siitä vaan. 
Sen takia mä tulin siihen mukaan ja autoin 
Kuusta eduskuntaan Pohjois-Hämeen pii
ristä 1966. Alpo Tiitinen oli Kuusen vaali- 
työryhmän vetäjä. Ja me tehtiin TASY:n 
(Tampereen Akateemisten Sosialidemo
kraattien Yhdistys) piirissä töitä Pekka 
Kuuselle.
Vähän myöhemmin Kuusen ja Paasion ja 
Koiviston tiet vähän erosivat. Mä tarkoitan, 
että Paasion ja Koiviston pysyi yhdessä, 
mutta Kuusi vähän erosi näistä. Nimittäin 
Kuusi halusi presidentiksi v. 1968.
RR: Olit ns. silminnäkijä vai?
BA: Joo näkijä ja tekijä... ja tota hyvin 
mielenkiintoista oli. Minä en ollut ihastunut 
tästä ajatuksesta, mutta Paavo Lipponen 
oli. Nimittäin Kuusen suunnitelma, josta 
pikkusen loukkaannuin, koska se ei ollut 
meidän porukkaa kohtaan aivan rehellistä. 
Se alkoi jo vähän ennen 1966 vaaleja, se 
Kuusen presidenttitiensä suunnittelu. Pek
ka Kuusen tiedeajattelu realisoitui tämmöi
sessä yhteiskunnallisessa suunnittelussa. 
Mä loukkaannuin tai pahoitin mieleni sen 
takia, että 1966 vaalivoiton jälkeen, kun 
uutta hallitusta alettiin rakentaa, niin Kuusi 
meni Paasion luo ehdottamaan, että Fa
gerholmista tehdään pääministeri. Ja että 
rakennetaan se punamullan pohjalle... Mi
ten näin edistyksellinen kaveri menee eh
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Kiirehtijä: tohtori Pekka Kuusi.
Kuva: Reijo Forsberg. Työväen Arkisto.

dottamaan faktisesti vaalivoiton tekijälle, 
Paasiolle, että se jää sivuun.
RR: Havaitsit, että Kuusi oli jotenkin poliit
tisesti sokea?
BA: No joo, joissakin asioissa. Ja tietysti 
kun Pekka ja Fagerholm olivat työkavereita 
Alkossa, niin ne oli rakennellut kaikkea va- 
likoidusti, mutta virheellisesti. Ja perkele, 
sit kun mä kuulin tän, muuten Paasiolta, 
niin mä tulin aika vihaiseksi. Kuusi oli men
nyt sen himaan ehdottamaan tätä. Ja se 
tietysti rakentui osaksi hänen president- 
tisuunnitelmaansa.
No, eihän siitä tullut mitään. Sekä Koivisto 
että Paasio ja kuka tahansa Pitsinkiä lu
kuun ottamatta näki, että nyt on uudet ajat 
ja uudet kujeet. Ruotsalaisen Työväenliiton 
edustaja, Lars Lindeman, suorastaan rai

Malttaja: tohtori Mauno Koivisto.
Kuva: Reijo Forsberg. Työväen Arkisto.

vostui tästä Kuusen ehdotuksesta.
Tämä oli alkuvuoden 1966 episodi. No 
vuotta myöhemmin Kuusen pressatoiveet 
senkun voimistuivat. Sen perusajatus oli, 
että samalla kun julkisia suhteita Kekko
seen parannetaan, samalla sen aika on 
loppu. Ja kun tiedettiin tai Kuusi tiesi, että 
Koivistolla saattoi olla pitkän tähtäyksen 
ajatukset omasta pressaehdokkuudes- 
taan, huomaa pitkän tähtäyksen, niin noin 
1967 Kuusi meni Koiviston luo suoraan 
kysymään, että onko Koivistolla mitään sitä 
vastaan, että jos hän Kuusi ryhtyy pressa- 
ehdokkaaksi.
Koivisto vastasi alle minuutin, että hänellä 
ei ole mitään sitä vastaan. Siitä sen kun 
vaan. Minä en ryhdy! ■
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TYÖVÄEN
MUISTITIETOTOIMIKUNNAN UUSI 
KERUUKILPAILU:

MUUKALAISUUS 
SUOMESSA
Haluamme muistitietoa siitä, millaiselta 
vierasmaalaisuus tai ulkomaalainen on 
suomalaisesta työntekijästä näyttänyt. Ky
symme siis mitä käsityksiä teille on välitty
nyt ulkomaista ja millaisia kokemuksia si
nulla on eri kansallisuuksista ja heidän työ
väenliikkeistään. Ajalla ei ole väliä.

I  Kohde ja  keruun tarkoitus

Muistitietoa kerätään yhteyksistä Suomes
sa olleisiin tai tänne muuttaneisiin (myös 
luvatta tulleisiin) ulkomaalaisisiin. Millaisia 
yhteyksiä, tuttavuuksia työntekijöillä on 
heihin ollut ja millainen kuva ulkomaista 
heidän kauttaan välittyi.
Muistelmat voivat koskea lähinaapureita, 
inkeriläisiä, baltteja tai muita ulkomaalaisia 
sekä päinvastoin esim. sitä, millaista oli olla 
Ruotsissa tai ulkomailla töissä.
Keruun avulla kartutamme tutkimusta työn
tekijäin suhtautumisesta ulkomaalaisiin ja 
vierasmaalaisuuteen yleensä.

H Osallistuminen ja  
vastausohjeet

Kiijoita, mieluiten koneella, A 4 -kokoiselle 
kirjoituspaperille. Muistele jäsennellen, 
pinnistä muistista kuvauskohteesi erikois
piirteitä, mikä sinua oudoksutti tai miellytti. 
Huomaa, ettei kiijoituksesi arvoa ratkaise 
oikeinkirjoitus- tai muotoseikat, vaan il
maisusi aitous ja seikkaperäisyys. Jätä ar
kin vasempaan reunaan 3 cm marginaali.

Merkitse alkuun nimesi, ammattisi ja osoit
teesi, sillä parhaat vuoden kirjoituksista 
palkitaan rahapalkinnoin. Aikaa on vuoden 
1995 loppuun.

Vastausosoite:
Työväen Muistitietotoimikunta, 
Paasivuorenkatu 5 B 00530 Helsinki

■  Kerronnan taustaksi ja  
muistin virkistykseksi

Hitleriä pakoon muutti 1930-luvulla paljon 
pakolaisia pohjoismaihin. Balttiasta siirtyi 
Suomeen pakolaisiksi erityisesti työväen
liikkeen aktivisteja. Espanjassa oli meneil
lään sisällissota, jonka tasavaltalaisia so
sialidemokraatit avustivat. Sota-aikana 
suomalaisten puolella palveli ulkomaalai
sia vapaaehtoisia ja monet suomalaisista 
joutuivat silloin tekemisiin saksalaisten 
kanssa. Ja suurilla tiloilla käytettiin työvoi
mana venäläisiä sotavankeja.
Mitä muistat edellä olleista ulkolaisista ja 
heihin liittyvistä tapahtumista? Kerro muis
tikuviasi suhtautumisesta juutalaisiin. Eri
koisesti K-A. Fagerholm tuli tunnetuksi hei
dän suojelijanaan.
Sodan jälkeen piiloteltiin virolaisia ja autet
tiin heitä pakenemaan Tukholmaan, jossa 
monilla pakolaisilla oli väliaikainen koti. 
Siellä asui myös SKP.sta luopunut sosiali
demokraattien tiedottaja Arvo "Poika" Tuo
minen. Hänen kanssaan oli yhteyksissä 
moni,sinäkin?
1950-luvulla suomalaisille avautuivat es
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teettömät työmark
kinat muista Pohjois
maista. Kerro työs
säolostasi Ruotsissa 
ja siitä, millaisena 
Ruotsin työväenliike 
näyttäytyi. Siirtolai
siksi matkustettiin 
myös uudelle man
tereelle ja Australi
aan. USA:n sukulai
silta saatiin terveisiä 
ja tukea ja heitä alkoi 
vierailla Suomessa.
Kuvaile suku- tai työ- 
yhteyksissä tapaa- 
misiasi amerikkalai
sia ja heidän Amerik
kaansa. Nuoria amerikkalaisia miehiä oli 
Suomessa kiertelemässä ovelta ovelle ja 
tekemässä työtä uskontokuntansa hyväk
si. Myös USA:n ylijäämävarastojen tuotteet 
tulivat monille tutuiksi ja Amerikan autoista 
haaveiltiin.
Sitten 1960-luvulla alettiin matkailla joukol
la, alkoi joukkoturismi, syntyi uusi kansain
välisyys, kolmas maailma kehitysmaaoloi- 
neen haastoi apuun ja puhkesi Vietnamin 
sota. Kerro jotain näiden herättämistä 
muistoistasi.

■  Kansallisuuskuvat

Moni suomalainen näki ensimmäistä ker
taa mustan rodun edustajia Helsingin 1952 
olympialaisissa. Mitä muistat rotujen ja eri 
kansallisuuksien tyyppikuvista joihin olet 
törmännyt? Millä tapaa työväenliike on 
työntänyt syrjään tai ratkaissut nämä erilai
suudet? Myytit nuukista saksalaisista, eng
lantilaisista herrasmieskorjaajista ja italia
laisista muusikoista elävät sitkeänä. Millai
sia tyyppikuvia sinulla on? Kerro tapaus.

■  Työväenliike ja  
ulkom aalaiset

1950-luvulla alkoivat kulttuuri- ja työväen

järjestöjen valtuuskuntavierailut Neuvosto
liittoon. Mitä näit ja koit siellä? 1956 tulivat 
julki suomalaiskohtalot 1930-luvun Stalinin 
vainoissa, omaisia alettiin kysellä, sinun
kin? Mitä muistat Unkarin 1956 verilöylystä 
tai reaktioista, kun Tshekkoslovakia miehi
tettiin 1968?
Sosialidemokraateille ihannemaa löytyi 
lännestä, Ruotsista, Englannista vai mis
tä? Onko ammattiyhdistystoveri löytänyt 
kansallista laajempaa solidaarisuutta, 
"veli" ollut veli työtaistelussa? Millaista on 
ollut yhteistyö merillä ja kuljetusammateis- 
sa ulkomaalaisten työntekijöiden kanssa? 
Kerro, millaista on ollut vierailla ulkomailla 
työväenkokouksissa, millaisia he ovat ol
leet henkilöinä, mitä esikuvia saatu (mm. 
Ruotsin malli), ja millaisissa ulkomaisissa 
juhlissa olet ollut? Millaista oli opiskella 
Keski- Euroopassa työväen kouluissa? Ul
komainen työväenkirjallisuus, lehdet, kir
jat, laulut, liput, näytelmät, mitä ne tuovat 
mieleesi? Ovatko ulkomaiset työvä- 
enedustajat jättäneet kuvan hyvin toimeen
tulevista työntekijöistä, työväenjohtajista 
vai miten muistat reagoineesi heidän pu- 
keutumiseensa, asumiseensa ja tapoihin
sa? ■
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Elina Makkonen 
Kontiolahti

LAPSUUS POHJOISKARJALAISESSA 
TEHDASYHTEISÖSSÄ MUISTITIEDON 
KUVAAMANA

Pohjois-Karjalassa toimineen Kalti- 
mon pahvitehtaan (1897-1953) entisiltä 
työläisiltä ja työläisperheiden lapsilta 
tallennettu muistitieto antaa elävän ja 
värikkään kuvan elämästä tehdasyh
teisössä vuosisadan alkuvuosikym
meninä. Kaltimossa on varhaisten teh
dasyhteisöjen tavoin eletty tiiviissä yh
teisössä, ja lapsuusmuistoissa koros
tuvat lapsijoukkojen yhteiset leikit 
sekä naapureiden välinen tiivis kans
sakäyminen. Lapsuusmuistoista nou
see esille myös työn ja tehtaalaisuu- 
den arvostus, tehdasyhteisössä lapset 
ovatkin jo varhaisella iällä osallistu
neet kotitöihin ja jo kouluiässä pestau
tuneet palkalliseen työhön. Vuosisa
dan alun lapsuusmuistoja värittävät 
osaltaan myös puute ja niukkuus. 
Kaltimon tehtaalaislapsuutta käsitteleväs
sä pro gradu - tutkielmassani perehdyn 
muistitiedon problematiikkaan ja luon ku
vaa lapsuudesta suullisen muistitiedon, va
lokuvien ja muistikarttojen avulla. Kaltimon 
tehtaalaisilta on tallennettu aineistoa kah
teen otteeseen. Entisten työläisten omien 
intressien pohjalta syntyneessä tehdaspe- 
rinnepiirissä (1982-83) muisteltiin laajasti 
tehtaalaisuutta, muistitiedon lisäksi kerät
tiin myös esineistöä ja valokuvia ja aineis
tosta muokattiin näyttely. Omissa haastat
teluissani taas keskityttiin muistelemaan 
lapsuutta tehtaalla. Koska sekä perinnepii
rin että lapsuuden muistelijoiden haastatte
lut tapahtuivat enimmäkseen ryhmissä,

olen tutkielmassani tarkastellut ryhmä
haastattelua menetelmänä, mm. miten eri
laisissa ryhmissä muistellaan ja kerrotaan, 
miten haastattelun tavoitteet, ryhmien koko 
ja niiden sosiaaliset suhteet vaikuttavat 
tuotettuun aineistoon.
Olen tutkielmassani analysoinut inform
anttien laatimia piirroksia lapsuus
maisemistaan. Näiden tehdasaluetta ja ko
tien lähiympäristöä kuvaavien muistikartto
jen ja niihin liittyvän kerronnan avulla olen 
tutkinut muisteltua ympäristöä ja lapsen 
kulttuurin tilallista kontekstia. Lasten omia 
paikkoja on kuitenkin kuvattu vähän, sen 
sijaan kartoissa korostuvat yhteisölle ja 
tehtaalaiselle elämänmuodolle keskeiset 
paikat eli niissä kuvataan kokonaisuutena 
sitä sosiofyysistä miljöötä, jossa on eletty. 
1910-ja 1940 -luvuilla Kaltimossa lapsuut
taan eläneiden muistoissa yhteisöllisyys 
tulee korostuneesti esille. Tiiviissä yh
teisössä naapurit on tunnettu hyvin ja hei
dän kanssaan ollaan oltu tekemisissä päi
vittäin, lapsuusmuistoissa tehtaalaisten 
välinen sosiaalinen kanssakäyminen kyläi- 
lyineen ja lainaamisineen näyttäytyykin 
myönteisenä. Tiivis asuminen on lapsille 
ollut sikälikin myönteistä, että leikkikaverit 
ovat löytyneet useimmiten omasta kotipi
hasta. Myös leikkipaikat ovat sijainneet ko
tipihan lähistöllä, tosin varsinkin pojat ovat 
leikkineet myös kotipihan ja tehdasalueen 
ulkopuolella.
Tehtaalaislasten touhuista mieluisimpia 
ovat olleet suurten lapsijoukkojen yhteiset
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Kaltimon sahan työläisiä. Tehtaalaislapset ovat joskus jo kouluiässä olleet palkallisessa työssä, 
mm. sahalla niputtamassa kimpiä.

pelit ja leikit. Kesällä mm. uiminen, Piilo
nen, hippanen ja tehtaanaukiolla pelattu 
pesäpallo ovat koonneet lapset ja nuoret 
yhteen. Talvella taas on laskettu mäkeä ja 
hiihdetty innokkaasti. Tehtaalaislapset ovat 
myös osallistuneet ohjattuun toimintaan lä
heisellä työväentalolla. Näihinkin lähinnä 
urheiluseuran ja sos.dem. nuorten järjestä
miin tapahtumiin ja iltoihin on useimmiten 
menty suuremman lapsijoukon mukana. 
Nuoruusiässä suosittu kokoontumispaikka 
on ollut Kaltimon asema, jossa on myös 
tavattu ei-tehtaalaisia nuoria. Asemalle ko
koontuminen junien kulkuaikaan eli "junilla 
käynti" onkin ollut nuorille merkittävä sosi
aalinen tapahtuma.
Tehdasyhteisössä lapset ovat maalaislas
ten tavoin jo varhaisella iällä kasvaneet 
työhön. Kaltimossakin perheiden vanhim
mat lapset ovat jo alle kouluikäisenä hoita
neet pienempiä sisaruksiaan ja varsinkin 
tytöt ovat autelleet äitiä muissakin kotitöis
sä. Useimmat Kaltimon tehtaalaisperheet 
ovat olleet ruuassa lähes omavaraisia,

niinpä perheen peruna- ja kasvimaat sekä 
eläinten hoitaminen ovat työllistäneet lap
sia. He ovat mm. hankkineet lehmille hei
nää ja lampaille kerppuja, olleet mukana 
perunannostossa ja joskus itsekin kasvat
taneet juurikasveja omilla kasvipalstoil- 
laan. Tehtaalaislapset ovat myös autelleet 
vanhempiaan näiden palkkatyössä ja var
sinkin pojat ovat ennen varsinaista palkka
työtä suorittaneet pieniä askareita saadak
seen taskurahaa.
Kansakouluiässä iltaisin ja lomien aikaan 
tai viimeistään koulun loputtua tehtaalais
lapset ovat pestautuneet kodin ulkopuoli
siin töihin. Tyttöjen ja poikien työpaikoissa 
on ollut eroa: tytöt ovat olleet mm. kotiapu
laisina, siivonneet ja lakaisseet isännöitsi
jän puutarhaa, pojat ovat vastaavasti olleet 
mm. maanviljelystöissä ja uitossa. Usein 
lapset ovat aikuistuttuaan päässeet töihin 
tehtaalle, Kaltimossa onkin ollut muutamia 
useamman sukupolven tehtaalaisperheitä. 
Tehtaalaislapset eivät ole yleensä kansa
koulun jälkeen enää jatkaneet koulunkäyn
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tiä, sillä vanhemmat samoin kuin lapsetkin 
ovat nähneet työn tekemisen ja perheen 
elatukseen osallistumisen koulutusta tär
keämpänä.
Vuosisadan alkuvuosikymmenten yhteis
kunnalliset ja historialliset tapahtumat ja 
muutokset ovat heijastuneet myös Kalti
mon tehtaalaislapsen arkeen ja nimen
omaan aikakauden pula ja niukkuus värit
tävät lapsuusmuistoja. Esimerkiksi kansa
laissotaa koskevat muistot liittyvät puuttee
seen ja tuosta ajasta muistetaan mm. jau
hon korvikkeet ja kerjäläisten vierailut. Vas
taavasti talvi- ja jatkosota ja sotaa seuran
neen pula-ajan niukkuus ovat vahvasti esil
lä 1930-luvulla syntyneiden lapsuusmuis
toissa. Pula-aikoina esimerkiksi lasten 
vaatettamisessa on tarvittu kekseliäisyyttä. 
Lasten vaatteet ovatkin useimmiten olleet

joko naapureiden lasten tai isompien sisa
rusten vanhoja tai sitten aikuisten vaatteis
ta pienennettyjä. Omalaatuisin vaatteiden 
raaka-aine on tehtaalla kuitenkin ollut teh- 
taanviltti. Työläiset ovat saaneet ostaa hal
valla vilttiä, josta on sitten tehty lapsillekin 
takkeja, haalareita, töppösiä ja rukkasia. 
Vilttivaate on yhteisön ulkopuolella ollut 
jopa tehtaalaislapsen tunnusmerkkinä.

Artikkeli perustuu tekijän pro gradu -tutkiel
maan Tehtaalaislapsuus muistoissa - 
Muistitiedon antama kuva elämästä Kalti
mon pahvitehtaalla 1910-1940 -luvuilla 
(Joensuun yliopisto Suomen kielen, kirjal
lisuuden ja kulttuuritutkimuksen laitos 
1993) Tutkielma on lainattavissa Työväen
liikkeen kirjastosta.

Eija Putkuri
Helsinki

UNTO VARJONEN

Unto Varjonen oli tärkeä vaikuttaja Suo
men 1940 - luvun jälkipuoliskon sisäpo
litiikassa, olihan hän SDP:n ensimmäi
nen sodan jälkeinen puoluesihteeri.
Hän oli tärkeä henkilö SDP:n kamppai
lussa kommunisteja vastaan, mm. vuo
sien 1946-1947 taistelevan sosialidemo
kratian kampanjan suunnittelijana. Tä
män kamppailun sivuutettua lakipis
teensä hän siirtyi yhä enemmän talous
elämän tehtäviin.

Vuonna 1916 Turussa syntynyt Unto Varjo
nen aloitti 1935 opinnot Helsingin yliopistos
sa valmistuen kolmessa vuodessa. Hänoli 
opiskeluaikanaan läheisessä vuorovaiku
tuksessa Yijö Ruudun ympärille muodostu

neen piirin kanssa. Huhtikuussa 1937 
Vaijonen monien muiden kanssa Ruudun 
johdolla liittyi SDP:seen.
Tammikuussa 1941 Varjonen oli nimitetty 
TST:n (Työväen Sanomalehtien Tietotoi
misto) toimittajaksi ja toukokuussa päätoi
mittajaksi. Jatkosodassa hän oli mukana 
sotilaallisessa tiedusteluorganisaatiossa. 
Hän osallistui myös taisteluihin eikä tyyty
nyt vain seuraamaan tapahtumia. Hän oli 
yksi tuotteliaimpia TK-kiijeenvaihtajia. 
Hän ehti olla kolmen eri tiedotuskomppani
an päällikkönä ennen haavoittumistaan 
kesällä 1944.
SDP:n ensimmäinen sodanjälkeinen puo
luekokous pidettiin marraskuussa 1944.
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Varjonen oli ollut mukana kokousta valmis
televassa ohjelmakomiteassa. Yhdessä 
Rafael Rinteen kanssa hän oli valmistellut 
puoluekokoukselle esitettävän puolueen 
lähiajan ohjelman. Puoluesihteeriksi häntä 
ehdotti Väinö Tanner.
Uusi puoluesihteeri oli suurelle yleisölle 
vielä melko tuntematon. Varjonen ei kuiten
kaan antanut nuoruutensa häiritä puo
luesihteerin toimiaan, joita leimasi heti 
alusta lähtien kommunismin vastaisuus. 
Heti puoluesihteerikautensa aluksi hän lä
hetti piiritoimikunnille kirjeitä, joissa kiellet
tiin työväentalojen vuokraus muille puolu
eille, sekä kehotettiin erottamaan muihin 
puolueisiin liittyneet SDP:n jäsenet. Muilla 
puolueilla hän tarkoitti nimenomaan 
SKDL:a, sillä hän uskoi kommunistien pyr
kivän sen avulla vain hämäämään sosiali
demokraatteja.
SKDL:n vaaliliittotarjousta tammikuussa 
1945 puoluesihteeri Varjonen vastusti jyr
kästi. Ehdotus herätti vilkasta keskustelua 
SDP:n puoluetoimikunnan kokouksissa. 
Tarjousta tutkinut toimikunta, johon myös 
Varjonen kuului, oli päätynyt suosittamaan 
tarjouksen hylkäämistä. Äänestyksen jäl
keen tarjous hylättiin äänin 5 - 4. 
Eduskuntavaalit merkitsivät katkeraa tap
piota SDP:lle, sillä puolue sai uuteen edus
kuntaan 50 edustajaa entisen 85 sijaan. 
Varjosen mielestä äänestäjät eivät kuiten
kaan tuominneet SDP:n uutta toimintaoh
jelmaa, vaan puolueen sodan aikaisen po
litiikan.
Vuoden 1945 loppupuolella ilmestyi Varjo
sen kirjoittama kirja "Todellinen demokra
tia". Kiijassaan hän käsitteli demokratian 
kehitystä, sen hetkistä tilaa, tulevaisuutta 
ja demokratiaa uhkaavia tekijöitä. Jo en
nen talvisotaa hän oli kirjoittanut sekä nat
sismia että kommunismia vastaan. Kirjas
saan hän naamioi kommunistien arvoste
lun natsismin taakse, sillä SDP oli juuri 
Varjosen aloitteesta tehnyt vaaliliiton 
SKDL:n kanssa joulukuun kunnallisvaaleja 
varten. Varjonen halusi vaaliliitolla osoit
taa, että yhteistyö SKDL:n kanssa ei onnis
tu.

Varjonen toimi puoluesihteerinä vain lyhy
en kauden, kesäkuuhun 1946 asti. Jo en
nen vuoden 1946 puoluekokousta Varjo
nen oli esittänyt, että puolueen tulisi koota 
rivinsä ja viitoittaa selvä linja. Hänen mie
lestään puolueen oli päästävä eroon sisäi
sestä hajaannuksesta ja annettava yhte
näinen ja päättäväinen kuva ulospäin. Var
jonen käytti tästä linjasta nimitystä "taiste
leva sosialidemokratia".
'Taistelevan sosialidemokratian" kampan
ja alkoi syyskuussa 1946. Se jakautui kah
teen vaiheeseen. Ensimmäisessä vai
heessa järjestettiin eri puolilla maata "tais
televan" sosialidemokratian tilaisuuksia, 
joiden tarkoituksena oli puolueen profiilin 
terävöittäminen.
Kampanjan toisen vaiheen näkyvin osa "jo 
riittää" - kampanja alkoi maaliskuussa 
1947. Se toteutettiin yllätyksellisesti ja se 
oli hyvin menestyksellinen. Tähän kam
panjaan kuuluivat myös laput, eräänlaiset 
tarrat, joita liimattiin moniin paikkoihin. Kun 
sisäministeri Yijö Leinon junavaunu oli 
seissyt Pieksämäen asemalla junan kylkiin 
ilmestyi "jo riittää" lappuja. Osa lapuista oli 
korkealla ja osa matalalla - vaikka tekijöitä 
ei saatu kiinni ei heistä voinut erehtyä: ys
tävykset Varjonen ja Yrjö "Jahvetti" Kilpe
läinen.
Paitsi poliitikko Varjonen oli myös lehtimies 
sekä talousmies. Sanomalehtimiesuraan
sa hän jatkoi toimittajana Suomen Sosiali
demokraatissa kuuluen myös toimitusneu
vostoon. Hän ehti olla myös lyhyen kauden 
lehden päätoimittajana heinäkuusta 1947 
helmikuuhun 1948. Sisäpoliittinen taistelu 
jatkui kiihkeänä Varjosen päätoimittajakau
della. Siihen mahtui myös värikäs episodi 
sisäministeri Yrjö Leinon kanssa. Varjosta 
syytettiin lehden päätoimittajana Leinon 
solvaamisesta. Hän sai lopulta sakkoran
gaistuksen.
Syyskuussa 1947 alkoivat Suomen So
sialidemokraatin pääkirjoitussivulla ilmes
tyä ns. "kolmen nuolen" artikkelit. Nämä 
nimettömät artikkelit olivat ainakin aluksi 
Varjosen käsialaa. Artikkelit olivat kuin 
piiskaniskuja, ja niissä esitettiin arvostelua
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joka suuntaan.
Varjonen valittiin 1947 Helsingin kaupun
ginvaltuustoon ja 1948 eduskuntaan. Hän 
toimi kummassakin yhden kauden. Fager
holmin vähemmistöhallitukseen Varjonen 
nimitettiin kesällä 1949 ensin salkuttomak
si ministeriksi ja kuukautta myöhemmin toi
seksi valtiovarainministeriksi. Hänen nimi
tyksensä oli yhteydessä samanaikaiseen 
työmarkkinakriisiin. Varjosen ministerikau
si kesti tammikuuhun 1950 eli Fagerholmin 
hallituksen eroon asti.
Varjosen nimitystä ministeriksi vastusti voi
makkaasti SKDL:n pää-äänenkannattaja 
Vapaa Sana. Sen sivuilla ilmestyi nimitystä 
seuranneiden kahden viikon aikana useita 
Varjosta vastaan suunnattuja kirjoituksia. 
Näiden kirjoitusten mukaan sosialidemo
kraattinen Varjonen oli hallituksessa ko
koomuksen ja suurpääoman edustaja. 
Varjonen tuli vielä 1949 valituksi SDP:n 
puoluetoimikuntaan. Vuonna 1952 hänet 
valittiin Suomen Pankin neuvotelevaksi 
virkamieheksi ja seuraavana vuonna hä
nestä tuli pankin johtokunnan jäsen. Vuo
den 1953 lopulla Varjonen lähti Suomen 
edustajaksi VVashingtonissa toimivaan 
Kansainväliseen Jälleenrakennuspank
kiin. Hänen piti palata Suomeen touko
kuussa 1954, mutta surusanoma helmi
kuussa kertoi Varjosen menehtyneen 
VVashingtonissa sydänkohtaukseen 37 
vuoden iässä.

Artikkeli perustuu tekijän pro gradu -tutkiel
maan Unto Varjonen 1916-1954. Poliitikko 
- lehtimies - talousmies (Helsingin yliopis
to, poliittisen historian laitos 1993). Tutkiel
ma on lainattavissa Työväenliikkeen kirjas
tosta.

Tie Tampereelle/Heikki Ylikangas.- 
Porvoo: WSOY 1993 - 569 s.
ISBN:951-0-18897-2

TEPSIIKÖ TOTUUS
KOLLEKTIIVISIIN
TRAUMOIHIN?
Heikki Ylikankaan Tie Tampereelle1 herätti 
ilmestyttyään syksyllä 1993 poikkeukselli
sen vilkkaan keskustelun. Teos palkittiin 
Tieto-Finlandialla viime maaliskuussa. Pal
kintoraadin mukaan "Ylikankaan kirja on 
omiaan muuttamaan suhtautumistamme 
erääseen lähihistoriamme keskeisimpään 
vaiheeseen ja nostaa uusia kysymyksiä 
siitä, millaista mentaalista rakennetta suo
malaiset oikeastaan kantavat" (HS 
18.3.1994).
Eräät Ylikankaan ammattiveljet eivät sen 
sijaan olleet teoksen tieteellisistä ansioista 
lainkaan vakuuttuneita. Heidän mielestään 
Ylikangas on vähätellyt aiempaa tutkimus
ta ja perustanut omat väitteensä lähdekriit
tisesti huteralle pohjalle. Voimakkaita vas
taväitteitä herätti etenkin Ylikankaan lop
pupäätelmä, jonka mukaan vuoden 1918 
kansalaissodan valkoisen osapuolen veri
teoista ei vieläkään ole kerrottu koko to
tuutta.2
Tie Tampereelle kuvaa sodan vyörymistä 
Kurun ja Vilppulan kautta Kuhmoisiin ulot
tuneelta Pohjois-Hämeen rintamakaarelta 
kohti punaista Tamperetta. Ylikangas tark- 
kailee sodan arkipäivää tavallisen rivimie
hen silmin. Hänen keräämänsä aineisto, 
haastattelut, kirjeet ja päiväkirjat antavat 
kertomukselle syvyyttä. Ylikankaan innoit
tajana on ollut ruotsalaisen Peter Englun
din loistava Pultava-kirja, jonka suomen
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Johan E. Jokinen perheineen. Jokinen otti osaa kansalaissotaan mm. Vilppulan rintamalla ja toimi 
Tampereella joukko-osastojen päällikkönä. Hänet ammuttiin tutkimatta 5.5.1918.
Kuva: Työväen Arkisto.

nos on ilmestynyt vuonna 1989. 
Teoksensa loppusivuilla Ylikangas väittää, 
että kansalaissodan voittajien hirmutekoja 
on tietoisesti salailtu. Siksi valkoisten his
toriankuvaa varjostaa yhä "kollektiivinen 
trauma". Punaiselle puolelle tällaista trau
maa ei jäänyt, sillä veritekoihin syyllisty
neet kärsivät heille tuomitut rangaistukset. 
Erityistä huomiota Ylikangas kiinnittää van
geiksi jääneiden punaisten teloituksiin. Esi
merkiksi Länkipohjan taistelun (16.3) jäl
keen ammuttiin ainakin 71 punaista. Kiista
ton tosiasia on, että vankeja tapettiin sisäl
lissodan kaikilla rintamilla. Teloituksiin syyl
listyivät sekä valkoiset että punaiset. Tämä 
osa-alue kaipaisi Ylikankaan mukaan vielä 
yksityiskohtaista selvittämistä.
Tampereen valtaajat panivat huhtikuun al
kupäivinä 1918 toimeen "etnisen puhdis
tuksen". Rajuimmin se kohdistui kaupun
gista tavattuihin venäläisiin ja punaisten 
alipäällystöön, komppanian- ja plutoonan- 
päälliköihin. Ylin johtohan onnistui pa

kenemaan Neuvosto-Venäjälle. Terrorin 
uhreiksi joutui myös tavallisia rivimiehiä, 
naisia ja lapsia, jotka olivat joutuneet ta
pahtumien pyörteisiin sattumalta ja vastoin 
tahtoaan.

■  Pohjalaiset "väärässä 
sodassa"

Kansalaissodan väkivallanteot romuttivat 
lopullisesti fennomaanien teesin yhtenäi
sestä "kalevalaisesta kansasta". Suomen
kieliset talonpojat ja työmiehet tappoivat 
raakalaismaisesti toisiaan - ja mikä kaik
kein kammottavinta - monet näyttivät teke
vän sen silkasta tappamisen ilosta. Verite
kojen puolustukseksi kudottiin valheen 
verkko, jonka kuvio on monista aiemmista 
ja myöhemmistä sisällissodista tuttu. Vuo
den 1918 jälkeen valkoisessa Suomessa 
ilmestyi kymmeniä kirjoja, joissa todisteltiin 
punaisten eläimellistä julmuutta. Se teki
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kostosta oikeutetun, ja siksi valkoisen ter
rorin tekijät eivät koskaan joutuneet teois
taan vastuuseen.
Erityisesti Ylikankaan kotimaakunnan, Ete
lä-Pohjanmaan suojeluskuntajoukkojen 
osuus asettuu kirjassa kriittiseen valoon. 
Pohjalaiset uskottelivat itselleen olevansa 
lähdössä vapaussotaan ryssää vastaan. 
On jopa väitetty, että monelle setvisi vasta 
Tampereella, keitä vastassa todella oli. Tä
mäkin on osa sitä jälkeenpäin sepitettyä 
legendaa, jolla veritekoja on puolusteltu. 
Keskustelun kiivautta arvioitaessa on otet
tava huomioon se, että siinä varmasti on 
aimo annos "pohjalaislisää". Ylikankaan 
väitteet herättivät närkästystä juuri Etelä
Pohjanmaalla. Seinäjoella ilmestyvän Ilkan 
päätoimittajan Kari Hokkasen kärkevät kir
joitukset suututtivat puolestaan Ylikankaan 
niin, että hän vaati avoimessa kirjeessä 
Hokkasen erottamista. Lisäksi hän luopui 
Isonkyrön pitäjänhistorian kirjoittamisesta 
ja erosi kaikista luottamustehtävistä, joita 
hänellä oli entisessä kotimaakunnassaan. 
Ylikangas on historioitsijana ja kulttuuri
keskustelijana parantumaton vastarannan 
kiiski. YYA-ajan jälkeisessä Suomessahan 
vuoden 1918 valkoiset voittajat, suojelus
kunnat ja vapaussotatuikinta ovat saaneet 
osakseen kasvavaa myönteistä huomiota. 
Ylikankaan kirja ei ole taaskaan linjassa 
historiankirjoituksessa vallitsevan trendin 
kanssa. Tämäkin selittää varmasti osal
taan reaktion kiivautta.

■  Valkoisen menneisyyden 
taakka

Tie Tampereelle-kirjan herättämä keskus
telu muistuttaa monin tavoin Länsi-Sak
sassa vuosina 1986-1987 käytyä "Histori- 
kerstreitia". Kiista natsi-Saksan juutalais
vainoista - "ruskean menneisyyden taakka" 
-jakoi tuolloin historioitsijat kahteen leiriin. 
Toiset olivat sitä mieltä, että kyseessä oli 
rikos, jolle ei löydy maailmanhistoriassa 
vertaa, toiset taas pitivät tekoa vain "suh
teellisena", sillä Stalinin terrori oli ollut yhtä

julmaa kuin Hitlerinkin. Perimmältään kiis  ̂
tassa oli kuitenkin kyse siitä, että saksalai
set kärsivät yhä natsien rikosten aiheutta
masta "kollektiivisesta traumasta".3 
Ylikangas ehdottaa kiijansa lopussa, että 
kansalaissodan uhrien kohtalosta tehtäi
siin "perusteellinen tietokoneanalyysi" ja 
selvitettäisiin, "missä ja millä tavoin ja ke
nen käskystä silloin menehtyneet ihmiset 
kuolivat". Näin vuoden 1918 yli voitaisiin 
vihdoin vetää viiva ja "valkoinen mies" va
pautuisi taakastaan. Ylikangas tuntuu vil
pittömästi uskovan siihen, että vuoden 
1918 tapahtumista on löydettävissä lopulli
nen historiallinen totuus, minkä jälkeen 
asia on loppuun käsitelty.
On kuitenkin melko epätodennäköistä, että 
kansalaissodan uhreista voitaisiin löytää 
sellaista uutta tietoa, joka oleellisesti muut
taisi Jaakko Paavolaisen terroritutkimus- 
ten luomaa kuvaa.4 Toisaalta saksalaisten 
"Historikerstreit" osoittaa, että historiallinen 
totuus on traumojen purkajana aika teho
ton. Vaikka kolmatta valtakuntaa on tutkittu 
enemmän kuin mitään muuta Saksan his
torian ajanjaksoa, syyllisyys ei ole hellittä
nyt.
Kuta syvempi trauma on, sen todennäköi
sempää on, ettei historiantutkimus - olivat
pa sen tulokset kuinka totta hyvänsä - ky
kene sitä purkamaan. Elokuva puhuttelee 
suurta yleisöä monin verroin tehokkaam
min. Natsien juutalaisvainoista kertovat 
elokuvat - viimeksi Spielbergin loistava 
Schindlerin lista - ovat tästä hyvä esimerk
ki. Minkähän takia Suomessa ei ole tehty 
yhtään elokuvaa, joka pureutuisi vuoden 
1918 terrorin ytimeen.

M Kenen trauma?

Ylikankaan mukaan vuoden 1918 veriteko
jen salailu on ollut suorastaan järjestelmäl
listä: "historiatiede, joka on sekä muodolli
sin keinoin (esim. apurahat) että epämuo
dollisin keinoin (ohjailtu negatiivinen julki
suus) pakotettu taikka suostuteltu luvatto
man pitkään tukemaan vallitsevaa valtajär
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jestelmää" (s. 522).
Salailuteesinsä todistamiseksi Ylikangas 
on kritisoinut aiempaa tutkimusta erittäin 
rajusti. Ankarimman tuomion häneltä saa 
1970-luvulla "valtion rahalla toteutettu ns. 
Punaisen Suomen historia-projekti", eten
kin Jussi T. Lappalaisen Punakaartin sota. 
(s.145).5 Arvostelu on kohtuuton. Järjestel
mällistä tai muutakaan salailua ei vuoden 
1918 tapahtumien osalta ole historiantutki
muksessa haijoitettu enää kolmeenkym
meneen vuoteen.
Ylikankaan rekisteröimä trauma on var
masti yhä olemassa, mutta tuskin se enää 
on kovin "kollektiivinen". Käytännöllisesti 
katsoen kaikki veritekoihin syyllistyneet 
ovat kuolleet. Syyllisyyttä voivat tuntea jäl
kipolvet, jotka etsivät selitystä isiensä te
koihin. Tähän kannattaisi pureutua. Olisi 
selvitettävä, miten terroritekojen kätkemi
nen on tapahtunut ruohonjuuritasolla, per
heissä ja suvuissa. Tällaisen asian tutkimi
nen on tietysti äärimmäisen vaikeaa. Käy
tettävissä ovat lähinnä mentaliteettihistori- 
an keinot. Lähteinä olisivat valkoisella puo
lella taistelleiden jälkeläisten muistelmat 
siitä, mitä heille on kerrottu isien, vaarien ja 
setämiesten osallistumisesta vapausso
taan. Tällaisia muistoja on varmasti tuhan
silla suomalaisilla.

Seppo Hentilä

Työväenperinne ry:n uusi puheenjohtaja dosent
ti Seppo Hentilä.
Kuva: Maija Rantala. Työväen Arkisto.
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Taakan tasaaja: Alli Lahtinen pohtijana 
ja päättäjänä 1926- 1976/Sakari Kiuru.- 
Helsinki:VAPK,1994.-253s.
ISBN:951-37-1243-5

ALLI LAHTISEN 
ELÄMÄNKAARI
Luin kiinnostuksella Sakari Kiurun Alli Lah
tisesta kirjoittaman kirjan "Taakan tasaaja". 
Allin elämänkaari ja eteneminen ensim
mäisenä naisena keskusviraston pääjohta
jaksi aikana, jolloin naisten nousu merkittä
viin yhteiskunnallisiin asemiin oli vielä har
vinaista, oli huikea. Allin kirjallinen muoto
kuva kiinnosti myös siksi, että olimme sa
man sukupolven edustajia, Alli minua kaksi 
vuotta nuorempi. Yhteinen poliittinen elä
mänkatsomus vei meidät samoihin ko
koussalein, juhliin ja kabinetteihinkin. 
Muutenkin elämämme kulkivat paljolti sa
manlaisia ratoja. Lukiessani kirjaa kävin 
samalla läpi mielikuvissani omaa elämää
ni.
Sakari Kiuru teki hyvän työn tallettaessaan 
Alli Lahtisen elämän kansien väliin. Muut
kin Allin aikalaiset ovat varmasti samaa 
mieltä.
Alli huomattiin aina siellä, minne hän tuli. 
Hän ei koskaan tullut kokouksiin, neuvotte
luihin tai muihin tapaamisiin vain sen vuok
si, että tilaisuus oli merkittynä almanak
kaan. Hänellä oli aina sanottavaa ja mieli
piteitä, usein hyvin teräviä ja keskustelua 
herättäviä. Tämä piirre Allista on onnistuttu 
osuvasti piirtämään kirjan sivuille.
Alli oli sosialidemokraattisen kodin lapsi. 
Silloinen oikeistosävytteinen oppikoulu ei 
vieraannuttanut häntä kodin maailmankat
somuksesta. Alli oli "rivitoimija", joka säilytti 
hyvin yhteytensä kansaan. Ajalle oli tyypil
listä, että, vastuullisiin tehtäviin valikoidut
tiin tavallisen järjestötoiminnan kautta. Jär- 
jestöväki nosti luottamushenkilönsä mer
kittäville paikoilleen. Alli ammensi järjestö-

J

Naispääjohtaja Alli Lahtinen oli tuttu kasvo 
myös TV:ssä. Kuva: Työväen Arkisto.

toiminnan aikeensa nuorisoliittotoiminnas- 
ta.
Ailia seurasi koko hänen elämänsä ajan 
"opettajan" kaipuu. Ensimmäinen Allin 
"opettaja" aatemaailman sisällön muotou
tumisessa oli epäilemättä hänen isänsä, 
vanhemman sosialidemokraattisen järjes- 
töväen muistama veteraani Muisto Ilomäki. 
Sakari Kiuru painottaa Allin vanhempien 
valistuneisuutta. Heidän aikansa aktiivisille 
järjestöihmisille olikin luontaista sekä tie
don jano että ns. sydämen sivistys. He 
eivät olleet päässeet "herrasväen koului
hin", mutta monet olivat hankkineet sellai
sen yleissivistyksen, että me jälkipolvet 
emme yllä samaan, vaikka meille on ollut 
kaikkien kirjojen kannet avattavissa.
Kiuru teki oikeutta sosialidemokraattiselle 
työväenliikkeellekin osoittaessaan kirjas
saan niin selkeästi sen, että liike oli Allille
kin suurin opettaja. Osallistumisen kautta 
Alli sai niitä valmiuksia, tietoja ja taitoja, 
joita hän sitten suurissa tehtävissään tarvit
si.
1930-luvulla pyrittiin sivistyneen köyhälis
tön kasvua rajoittamaan ja oppikouluun
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pääsy oli harvojen etuoikeus. Kaikilla paik
kakunnilla ei edes ollut oppikoulua, eikä 
tavallisella työläisperheellä juuri mahdolli
suuksia kouluttaa lapsiaan. Kiurun mukaan 
Aili ei joutunut koulussa syrjityksi vasem
mistolaisen kotitaustansa vuoksi. Itsekään 
en kokenut poliittista syrjintää, mutta toi
senlaisiakin kohtaloita varmaan oli. Olivat
han yhteiskunnalliset vastakohtaisuudet 
silloin hyvin jyrkkiä. Sen ajan opettajien 
kunniaksi on sanottava, että he arvostivat 
ja painottivat ohi muiden asioiden koulu
menestystä ja yrittämisen halua. 
Ikäpolvemme herkin nuoruus osui sota
vuosiin. Kirjaa lukiessa jaoin Allin tunteet, 
sillä minullakin on tallessa päiväkirjat noilta 
vuosilta. Poikaystävän kaatuminen sodas
sa ja monien lapsuudentovereiden sanka- 
rihautajaiset ovat vieläkin sydäntä särke
vää muisteltavaa.
Sota-ajan nuorison, lähinnä tyttöjen - pojat
han olivat sodassa - yleisin huvittelumuoto 
olivat elokuvat. Elokuvissa me tyydytimme 
romantiikan nälkämme. Niin Allikin. Jokai
nen meistä pohti varmasti jollakin tavoin 
myös Jumala-suhdettaan.
Naisena Alli kohtasi uransa aikana kaikki 
klassiset vaikeudet: itse naiseuden,kodin 
hoitamisen, opiskelun, ansiotyön ja osallis
tumisen välisen ristiriidan, mutta hänellä 
riitti henkisiä voimia päästä esteiden yli. 
Alli Lahtisen varhainen poismeno herättää 
kysymyksen, vaadimmeko liikaa vastuulli
siin asemiin nostamiltamme henkilöiltä. Vai 
oliko ehkä niin, että Allin vahva velvollisuu
dentunto uuvutti hänet kesken parhaan 
työrupeaman. Hänen työnsä jäi mielestäni 
kesken. Lasten päivähoidon kehittäminen, 
naisten asemaan vaikuttaneet uudistukset, 
vanhusten ja vähemmistöjen olojen paran
taminen aloitettiin Allin aikana.
Tänään kansalaisten turvaksi aikaansaa
tuja suojaverkostoja ollaan purkamassa. 
Sakari Kiurun tapaan jäin pohtimaan mitä 
Alli Lahtinen ajattelisi nyt. Olen varma siitä, 
että hän olisi edelleenkin heikompien puo
lustaja.

Sinikka Luja-Penttilä

Kenen joukoissa seisot? Suomalainen 
kommunismi ja sota 1937- 1945/Kimmo 
Rentola.-Juva:WSOY 1994.-691 s.
ISBN: 951-0-19201-5

PIENET KERTO
MUKSET, SUURET 
KOHTALOT
Suomalaisen kommunismin illegaalisten 
vaiheiden tutkija kohtaa moninkertaisia 
historian myyttejä. Sekä vuoden 1918 dra
maattiset tapahtumat että SKP:n julkisen 
toiminnan vuodet toisen maailmansodan 
jälkeen ovat vahvasti projisoituneet tulkin
toihin ja muokanneet käsityksiä. 
Yliättävämmän haasteen tutkimukselle 
heittää kuitenkin näkökulma, jossa kom
munismi sekä SKP paljastuvat luonteel
taan myyttisiksi myös aikalaisten, jopa toi
mintaan itse osallistuneiden silmissä. 
Konspiratiivisuus loi romanttisia sekä uh
kaavia käsityksiä salaisista verkostoista, 
jotka toimivat tehokkaasti keskitetyn joh
don alaisuudessa. Sekä kommunistiaktiivit 
että heidän vihollisensa kuten valtiollinen 
poliisi kiinnittyivät liikkeeseen näiden mie
likuvien kautta.
Väitöskirjassaan Kenen joukossa seisot? 
on Kimmo Rentola käynyt perkaamaan 
suomalaisen kommunismin huonosti tun
nettua historiaa vuosilta 1937-45. Hänen 
metodinen ratkaisunsa on kutoa myyttien 
keskellä tiedon verkkoa "pieninä kertomuk
sina". Suomalaisen kommunismin tarina 
kiertää Moskovan, Tukholman ja Helsingin 
kolmiota salaisten kuriirien matkassa, sol
mioon kätketyissä viesteissä kohtaamis
paikasta toiseen ja koodattuina tunnuslau
seina väliaikaisten piilojen oville.
Isä Stalinin isovenäläinen kansallisbolshe- 
vismi käytännössä tuhosi SKP:n vainohar
haisissa puhdistuksissa 1937-38. Toisaalta 
talvisodan kokemus oli kuin kestävä roko
te, joka teki sota-ajan Suomesta immuunin
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Työväen kesäkodissa Otavalla Tampereella kuunnellaan uutisia Suomen 
ja Neuvostoliiton välisistä neuvotteluista vuoden 1939 syksyllä.
Kuva: Kansan Arkisto.

kommunismin leviämiselle. Poliisi ja soti
lastiedustelu seuloivat ja soluttivat tehok
kaasti siviiliyhteiskuntaa, eikä yleinen mie
lipide antanut tukea "fasismin" vastaiseen 
taisteluun.
Näissä vaikeissa oloissa puolueen perin
töä jakamaan ja jatkamaan ilmestyi erilai
sia yhteenliittymiä ja ryhmäkuntia. Tu
lisieluisen Mauri Ryömän perustama Suo
men - Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden 
seura, jonka Rentola nimeää vasemmisto
laiseksi joukkopuolueeksi, ehti välirauhan 
aikana kantaa soihtua eteenpäin vain muu
taman kuukauden. Sen jälkeen useimmat 
toimintajoukkiot syntyivät yksittäisten akti
vistien ympärille, joiden yhteydessä orga
nisaatioista puhuminen tuntuu liiankin juh
lalliselta.
Rentola antaa paljon tilaa yksittäisten kom
munistien inhimillisesti järkyttäville kohta
loille sekä Stalinin terrorin että Suomen 
"ohranan" kynsissä, jotka tosin eivät mit
tasuhteiltaan ole toisiinsa rinnastettavissa. 
Vaikka kaikki tapahtumakuvaukset eivät 
ehkä viekään kokonaisuutta eteenpäin, on 
ratkaisu perusteltu. Nämä kertomukset - 
joista monet täydentyvät tutkimuksen laa
jassa viiteosuudessa - oli yksinkertaisesti 
tuotava julki.
"Pienet kertomukset" eivät kuitenkaan ole

itsetarkoitus. Vaikka 
suomalainen kommu
nismi kutistuikin ajoit
tain sangen mar
ginaalisiin muotoihin, 
oli sillä aina potentiaa
linen merkityksensä 
Neuvostoliiton politii
kan välineenä. 
Rentola purkaa vivah
teille herkällä tavalla 
esimerkiksi Otto Ville 
Kuusisen umpikieroja 
tilannearvioita, joiden 
takaa voi arvata neu
vostojohdon laajem
pia tavoitteita. Toi
saalta Yrjö Leinon - 
SKP:n jatkosodan ai

kaisen perin yksinäisen "johtajan" - linjan
vedoista on tulkittavissa jo yllättäviä viit
tauksia syksyn 1944 ylösnousemuksen jäl
keiseen aikaan.
Suomen kohtalonkysymykset talvisodan 
alla, välirauhan ajan ratkaisuissa sekä vä
littömästi jatkosodan jälkeen saavat kaikki 
olennaisia lisäpiirteitä. Toisaalta Rentola 
olisi voinut tehdä selkeämmänkin yhteen
vedon suomalaisen kommunismin koko
naismerkityksestä "aatteena ja poliittisena 
voimana ... Suomen ja Neuvostoliiton välil
lä", kuten hän tutkimuksensa ensisivuilla 
liikkeen paikan määrittää.
Kirjan johdannossa Rentola ilmoittaa, ettei 
pyri kirjoittamaan suomalaisen kommunis
min hankalasti hahmotettavaa sosiaali- ja 
mentaliteettihistoriaa. Onneksi hän ei kui
tenkaan tässä suhteessa malta olla potki
matta aisan yli, vaan tekee paikka paikoin 
hedelmällisiä silmäyksiä laitavasemmiston 
sielunmaisemaan.
Tutkimuksessa Kenen joukossa seisot? ki
teytyy erinomaisesti Rentolan vuosien mit
taan hankkima laaja tietämys ja syvällinen 
ymmärrys kommunismin historiasta.

Mikko Majander
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TYÖVÄEN
KESKUSMUSEO
PERUSTETTU
Työväen keskusmuseo perustettiin laitok
sena marraskuussa 1993 Tampereelle. Ai
kaisemmin museo toimi yhdistyksenä, joka 
aloitti tallennus-, tutkimus- ja näyttelytoi
mintansa jo vuonna 1988. Nyt museolle on 
vuokrattu vakinaiset, säännöllisesti yleisöl
le avoinna olevat näyttelytilat Tampereelta 
Finlaysonin tehdasalueelta. Vuonna 1996 
museosta tulee valtakunnallinen työn- ja 
työväenkulttuurin erikoismuseo. Samalla

Vasemmalta museonjohtaja Pontus Blomster, 
Tampereen kaupungin kulttuuriasioista vastaa
va kansliasihteeri Pekka Kivekäs ja Tampereen 
yliopiston yleisen historian professori Olli Vehvi
läinen vaihtavat mielipiteitä pikaoikeustuomiois- 
ta vankileireistä kertovien näkymien edessä. 
Kuva: Pentti Visa. työväen Keskusmuseo.

Tampereen työväenyhdistyksen soittokunta 
soitti juhlamusiikkia.
Kuva: Pentti Visa. Työväen Keskusmuseo.

sen rahoitus järjestetään sääntömääräi- 
sesti omalla momentilla valtion budjetista. 
Tampereen kaupunki on mukana kiinteistö- 
kysymysten järjestämisessä.
Museon näyttelytila on noin 400 m2. Mu
seon näyttelyt tulevat vaihtumaan kerran, 
pari vuodessa ja lisäksi on tarkoitus järjes
tää ja ottaa vastaan pienempimuotoisia 
työväenkulttuuriin liittyviä kiertonäyttelyitä. 
Avajaisnäyttely kertoi vuoden 1918 tapah
tumista tavallisen suomalaisen näkökul
masta. Perinteisen museotekniikan lisäksi 
asiaa valotettiin dokumenttifilmillä saksa
laisten maihinnoususta Hankoon ja multi
mediaesityksellä. Avajaispuheiden ja on
nentoivotusten lisäksi juhlayleisöä viihdytti 
Tampereen Työväenyhdistyksen torvisoit
tokunta.
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TYÖN KUVA - 
NÄYTTELY 
TYÖVÄEN KESKUS
MUSEOSSA 
17.5.-31.9.1994
Näyttely esittelee taideteosten, museoesi
neiden, kirjallisuuden, musiikin ja multime
dian kautta erilaisia näkökulmia työhön. 
Työn monimuotoisuudesta esimerkkinä on 
kirjapaino ja talonrakennuksen kautta mie
titään kuinka työn kuva muuttuu ajallisesti. 
Työn arvoa ja arvostusta pohditaan työttö
myyden ja pyykinpesun kautta. Tampereen 
taiteen ja viestinnän oppilaitoksen oppilaat 
ovat esittäneet oman näkemyksensä tule
vaisuuden työpaikasta valo- ja ääni-instal
laatiossa.
Museon kolmas vakinaisissa tiloissaan pi
dettävä näyttely avataan syyskuussa 
1994, jolloin kerrotaan 1960-luvusta.

Museo on avoinna yleisölle tiistaista sun
nuntaihin kello 11.00-18.00 Tampereen 
Finlaysonin tehdasalueella, jonne yleisölle 
on käynti autolla Kuninkaankatu 3:n portis
ta tai jalan Satakunnankadun pääportista. 
Ryhmille jäljestetään sopimuksesta opas
tuksia ja museon kahviossa on mahdolli
suus levähtää kahvikupposen ääressä. 
Pääsymaksu on aikuisilta 10 mk ja lapsilta 
5 mk, ryhmät alennuksella koon mukaan.

Lapsia paperipuiden kolonnassa KyminteMaalla 
1920-luvulla. Kuva: A. Hedman. Työväen Arkisto.

HAKUPALAT
Olitko mukana työväenliikkeen toiminnas
sa vuosina 1944-1954?

Työväenperinne on aloittanut Työväenliik
keen matrikkelin kokoamisen. Etsimme va
semmistopuolueiden päättävissä ja toi
meenpanevissa elimissä (puoluetoimikun
ta, puolueneuvosto, liittotoimikunta, liitto
neuvosto, keskuskomitea) vuosina 1944
1954 mukana olleita henkilöitä. Lisäksi et
simme nais- ja nuorisojärjestöjen vastaa
vissa elimissä toimineita henkilöitä sekä 
SAK:n työvaliokunnan ja valtuuston jä
seniä. Myös TUL:n, TSL:n, TNL:n ja Työ
väen Musiikkiliiton johtohenkilöt kiinnosta
vat meitä.
Jos olet itse ollut mukana vuosien 1944
1954 aikana edellä mainituissa järjestöissä 
ja edellä mainituissa tehtävissä tai joku 
lähiomaisesi on ollut näissä tehtävissä, niin 
ilmoita nimesi ja osoitteesi joko matrikkelin 
kokoajalle Pekka Kaamiselle osoitteeseen 
Satamakatu 8 B 16 33200 Tampere (puh 
931-2148 406) tai Työväenliikkeen kirjas
toon osoitteeseen Paasivuorenkatu 5B 
00530 Helsinki. Me lähetämme kyselylo
makkeen, jossa tiedustelemme matrikkeli
tietojasi.
Työväenliikkeen historian tallentaminen on 
meidän kaikkien velvollisuus ja etuoikeus. 
Vastaamalla Työväenliikkeen matrikkelin 
tiedusteluun voit itse vaikuttaa siihen, että 
tiedot työväenliikkeen vaikuttajista saa
daan kokoon.

TYÖVÄEN 
BIBLIOGRAFIA IV 
ILMESTYNYT
Suomen työväenliikkeen historian bibliog
rafia (Työväen bibliografia IV) on ilmestynyt 
julkaisuna. Aineisto ulottuu nykypäivästä 
1800-luvun lopulle ja käsittää yli 4500 vii
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tettä sekä asiasana-, tekijä-, kohdehenkilö- 
järjestö- ja maantieteellisen hakemiston. 
Aineisto on syötetty Vasen- tietokantaan, 
mikä on Valtion tietokonekeskuksen ylläpi
tämän Kati-tietokannan alatietokanta. Va- 
sen-tietokannasta on myös haettavissa 
Työväenperinteen muut bibliografiat päivi- 
tyksineen. Julkaisut ja päivitykset sisältä
vät työväenliikkeen opinnäytteet, aika
kauslehtiartikkelit ja järjestöhistoriikit vuo
silta 1978-1993. Vasen-tietokanta on Työ
väenliikkeen kirjaston asiakkaiden jatku
vassa käytössä. Juuri ilmestynyt bibliog
rafia uudistaa ja täydentää 1970-luvulla il
mestyneen Liikasen bibliografian. Tämän 
Suomen työväenliikkeen bibliografian tie
dot on tarkastettu ja korjattu sekä aineiston 
sisällönkuvailu suoritettu uudestaan. Viite
määrä kasvoi yli tuhannella. Uusi aineisto 
sisältää osuusliikkeiden ja urheiluseurojen 
historiikkeja, opinnäytteitä sekä kausiju- 
laisujen artikkeleita.
Työväen bibliografian IV:n on toimittanut 
Pekka Kääminen. Hinta 150 mk.
Tilaukset: Työväenliikkeen kirjasto Paasi
vuorenkatu 5 B, 00530 Helsinki. Puhelin 
(90) 766 429, fax (90) 753 5151

TYÖVÄEN
ARKISTO
TILAUS-
NÄYTTELYIDEN
TOTEUTTAJANA
Työväen Arkisto on toki ollut tekemässä 
tilausnäyttelyitä aiemminkin, mutta kesällä 
1993 aloitettiin aktiivinen tällaisten töiden 
etsintä. Loppuvuodesta oltiin mukana 
suunnittelemassa Työväen Sivistysliiton 
75-vuotisjuhlanäyttelyä. Siihen tehtiin liiton 
historiaa käsittelevän osuuden pohjatyö eli 
käsikirjoitus ja alustava kuvien valinta. 
Näyttely avattiin maaliskuussa 1994 ja se 
kiertää nyt Suomea TSL:n tilaisuuksissa. 
Tammi-helmikuussa 1994 suunniteltiin ja

Oululaisia kirjaltajia vappukuvassa 1904. Kuva 
Petri Tanskasen ja Matti Kaupin Suomen kirja- 
työntekijäin Liitolle laatimasta 100-vuotisnäytte- 
lystä. Kuva: Työväen Arkisto.

toteutettiin Suomen Kirjatyöntekijäin Liiton 
100-vuotisjuhlanäyttely, johon liittyy myös 
liiton historiaa esittelevä vihkonen. Näytte
ly kiertää parhaillaan liiton osastojen juhla
tapahtumia. Nämä näyttelyt on toteutettu 
helposti siirreltäviin Feel Free -telineisiin. 
Näyttelyiden tekemisestä Työväen Arkis
tossa vastaavat Petri Tanskanen ja Matti 
Kauppi.
Kokemus on osoittanut, että näyttelyn te
koon on syytä varata riittävä aikataulu ja 
rahoitus. Tiiviin, viimeistellyn ja tyylikkään 
näyttelyn tekeminen vaatii kahdelta henki
löltä noin V/z-2 kuukauden täysipäiväisen 
paneutumisen. Tilaaja vastaa palkka- ja 
materiaalikustannuksista.

SEURAN
TOIMINTAA
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen 
seura järjesti viime marraskuussa Helsin
gissä, elokuvateatteri Orionissa, vanhojen 
filmien iltapäivän. Tilaisuudessa "Suomi 
nousuun työllä; Teollistuva yhteiskunta elo
kuvassa" näytettiin viisi dokumenttiluon
teista elokuvaa työstä, joista vanhin oli vuo
delta 1928 "Työväenhuolto Suomen teh
taissa" ja nuorin kuljetusalan ammattiliiton 
vuonna 1948 tilaama "Valtasuoni sykkii". 
Tutkijat Lauri Tykkyläinen, Tapani Maura- 
nen, Pauli Kettunen ja Tapio Bergholm pi
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tivät filmeihin liittyvät alustusluennot. 
Seura jatkoi aktiivista toimintaansa heti 
myös kuluvan vuoden alussa. Renvall-ins- 
tituutissa Helsingissä järjestettiin tammi
kuussa tapaaminen työväenkulttuuria, - 
oloja ja historiaa tutkiville graduntekijöille. 
Tilaisuuteen osallistui yli kaksikymmentä 
opinnäytteen tekijää Turun, Tampereen, 
Jyväskylän ja Helsingin yliopistoista. Hei
dän töitään kommentoimassa oli saman 
verran opettajia ja tutkijoita yliopistoista 
sekä työväenkulttuuria tallentavista arkis
toista, kirjastoista ja museoista.
Työväen historian ja perinteentutkimuksen 
seuran vuosikokouksen yhteydessä 
13.3.1994 järjestettiin Tampereella Työvä
en keskusmuseossa luento-ja keskustelu
tilaisuus aiheesta "Maailman mullistukset 
ja työväen historia". Alustuspuheenvuoroja 
pitivät mm. professori Hannu Soikkanen ja 
tutkija Kimmo Rentola. Tilaisuuteen osallis
tui kolmisenkymmentä henkilöä.

TYÖVÄEN-
KULTTUURI-
TYÖRYHMÄ
PERUSTETTU
Museoviraston aloitteesta Työväen kes
kusmuseo perusti Tampereella työväen- 
kulttuurin tutkimuksen ja tallennuksen kar
toittamiseksi työryhmän, johon jäseniksi 
kutsuttiin museoviraston edustajina Antti 
Metsänkylä sekä Helinä Koskinen, muse
oiden edustajina Pontus Blomster, Toimi 
Jaatinen sekä Risto Hakovirta, yliopistojen 
edustajana Seppo Hentilä ja arkistolaitok
sen Esa Lahtinen. Työryhmän puheenjoh
tajana toimii professori Olli Vehviläinen ja 
sihteerinä Työväen keskusmuseon tutki
musapulainen Kimmo Kestinen.

Käsitteistö selvennetään
Työryhmä sai tehtäväkseen ensinnäkin 
selventää työväenkutttuurin tutkimukseen

liittyvien käsitteiden sisältöä. Tätä pohti
maan asetettiin jaos, joka jakoi käsitteet 
teoreettisiin yleiskäsitteisiin, sisällöllisiin 
pääkäsitteisiin ja erikoiskäsitteisiin. Yleis
käsitteitä ovat mm. "työväki","työväenkult- 
tuuri", "teollisuusarkeologia". Sisällölliset 
pääkäsitteet saadaan soveltaen Työväen 
keskusmuseon käytössä olevasta signum- 
luokittelukaaviosta.
Työryhmän tarkoitus ei ole luoda työväen- 
kulttuurin tutkimuksen käsitteistöstä kaa
nonia, vaan helpottaa kanssakäymistä 
myös esim. ulkomaisten kollegojen kans
sa, koska eräät käsitteet suoraan käännet
tynä tarkoittavat itse asiassa erilaisia asioi
ta. Käsitteistön määrittely palvelee myös 
eräänlaisena pohjatyönä työryhmän toista 
päähanketta, eli tutkimusaiherekisterin 
laatimista.

Tutkimusaiherekisteri on saatava ai
kaan, jotta ei hukata vähiä resursseja.
Suomessa on satoja tutkijoita yliopistojen, 
arkistolaitoksen ja museoiden piirissä, jot
ka tekevät osittain ehkä päällekkäistäkin 
työtä. Samoin on satoja museoita, jotka 
tallentavat samoja esineitä. Ensimmäinen 
vaihe on selvittää, mitä missäkin tutkitaan 
ja tallennetaan, jotta voitaisiin ryhtyä pohti
maan sekä tutkimuksen että tallennuksen 
osalta työnjakoa ja koordinointia. 
Ensisijaisesti työryhmä siis on kysymässä 
tutkimusprojekteista, mistä on lähiaikoina 
tehty tutkimusta ja alustavasti selvittele
mässä, millaisia kokoelmia missäkin on. 
Siksi työryhmä laati kyselylomakkeen, jon
ka se on nyt lähettänyt n. 200 eri laitok
seen. Näitä ovat mm. eräät arkistot, yliopis
tojen laitokset, lähes kaikki kulttuurihisto
rialliset museot joissa on päätoimista mu- 
seoammatillista työväkeä sekä kaikki työ
väen elämänpiiriä, työaloja, tai muuten työ
väestöön liittyviä asioita tallentavat mu
seot.
Tätä kirjoitettaessa vielä on liian varhaista 
sanoa kyselyn tuloksista mitään, mutta tar
koitus on, että Työväen keskusmuseo ryh
tyy pitämään alan tutkimusrekisteriä atk- 
pohjaisen sovelluksen avulla, niin että kaik-
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Y H T E I S K U N T A  
I H M I S Y Y S  
K U L T T U U R I  
K A  N  S A  I N  - 
V Ä L I S Y Y S

ki halukkaat voivat sitä selailla, mikäli omis
tavat mikron ja modeemin. Tuleva rekisteri 
löytyy numerosta 931-2110470. Kyselyn 
perusteella työryhmä pohtii myös ehdotuk
sia jatkotoimenpiteiksi.

SUOMEN 
KIRJATYÖNTEKUÄIN UITTO

V U O T T A

Leikka irti ja lähetä!

Monta väylää jatko-opintoihin, ammattiin ja  
itsensä kehittämiseen. Laaja öinevalikoima, 
josta opiskelija voi valita suuntautumisensa 

mukaisen aineyhdistelmän.

Yhteiskunnallinen lin ja
Yhteiskuntatieteet ja yleissivistävät opinnot 

Humanistinen lin ja  
Käyttäytymis- ja kulttuuritieteet sekä yleissivistävät opinnot

Kansainvälinen lin ja
Eurooppa- ja kehitysmaatietous 

Kulttuurisihteerin op in to lin ja
Keskiasteen ammatillinen koulutus, yo-pohjalta 3 vuotta 

Avoin korkeakoulu
Approbaturit Eurooppa-opinnot kulttuurihistoria, 
psykologia, sosiaalipolitiikka, sosiologia, valtio-oppi. 

Kolmen opintoviikon kieliopinnot 

englanti ja ruotsi

Tiedustelut ja  ilmoittautumiset: T Y Ö V Ä E N  A
pöh. (90) 505 2406, 505 2865 A 1/ A T E M I A
csitetioukset 24 h (90) SOS S177 M A M I  L  I f l  I M
tdefdx (90) 505 2067 Venhe Tirautit H, 02700 Kaaaiaiatn

Tilaan seuraavat takakannessa esitellyt 
julkaisut:

Nimi

Osoite

POSTI
MERKKI

TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO 
Paasivuorenkatu 5 D 
00530 Helsinki
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TYÖVÄENTUTKIMUS 
(Labour Research)
Published by Finnish institutions of the 
labour movement heritage.
Address:
Työväen Arkisto
(The Finnish Labour Archives)
Paasivuorenkatu 5 B
00530 Helsinki
Finland
Tel. +358-0-736 322 
Fax +358-0-753 5151

ENGLISH
SUMMARY
Työväentutkimus 1/1994 is published to celebrate 
85th birthday of the Finnish Labour Archives, which is 
the biggest and oldest political and social archives in 
Finland.
Marjaliisa Hentilä presents, in her two articles, "Ed
vard Valpas and America" and "Uncomfortably to 
America in Third Class", fine sources of immigration 
in the collections of the Finnish Labour Archives. 
Marjaliisa Hentilä makes a general survey of the birth 
of the Finnish-American labour movement, and parti- 
cularly she presents the birth of the Finnish-American 
press. The Finnish Labour Archives houses the per- 
sonal collections of Edvard Valpas, which contain 
many accountsof immigrants' travelsand theircorres- 
pondence.
In her article "Right to Work - Review of VVorkers’ 
VVives Becoming Wage Earners During the First Half 
ofThis Century", Maria Lähteenmäki presents waged 
work of women with a family and labour movemenfs 
attitude towards it. In Finland, young female factory 
workers are studied most extensively. Maria Lähteen
mäki gives a new point of view by studying family 
women and their role in the labour market.
Tapio Bergholm discusses internal problems of the 
labour movement in his article "Struggle for the Mono- 
poly on Future 1944 -1949 - Why the Finnish Labour 
Class was not United?". According to Bergholm the 
Finnish left lost its leading role as a maker of the 
Finland’sfuture, particularly because of intemal strug- 
gles between social democrats and communists. 
Presented here are also two articles on the history of 
cinema. Tapani Mauranen presents Finnish factory- 
film classic Finnish Wood and Paper Industry (1930) 
by Aho & Soldan Film Company in his article "Cinema 
in the Service of Industry". Petri Tanskanen presents 
labour movemenfs own classic film To Victory through 
Ali Adversities (1935) in his article "Finnish Trade 
Union Film and VVorkers' Self Portrait in the 1930's". 
The Commission of Finnish Labour Tradition operates 
in association with the Finnish Labour Archives. It 
gatherstogethermemoirsand interviews(oral history) 
of veterans in the labour movement. Tallentaja (The 
Recorder) is published as a pari of Työväentutkimus.

Risto Reuna presents the collections of the Commis
sion in his article "Oral Tradition - Gossip, Tattling or 
Valid Information". Bo Ahlfors recalls social democra- 
tic plans for presidency in the 1960's. In the article 
"Foreigners in Finland", a new competition for collec- 
ting labour heritage is announced.
Two academical thesis are presented in Työväentut
kimus 1 /1994. Elina Makkonen writes about "Remem- 
bering Childhood in a Factory Community - Life in 
Kaltimo Cardboard Factory from the 1910's to the 
1940's”. Eija Putkuri writes about the life and time of 
Unto Varjonen, post-war party Secretary of The Fin
nish Social Democratic Party.
In his article "Does Truth VVork on Collective Trau- 
mas", Seppo Hentilä discusses the Finnish Civil war 
in 1918 and the guilt caused by it. As a starting point 
Seppo Hentilä uses "Tie Tampereelle" (The Road to 
Tampere) by Heikki Ylikangas, a recent book about 
the Civil war. Seppo Hentilä compares the horrors of 
the Civil war with atrocitiesof Nazi Germany and guilty 
consciences caused by them.
In book reviews section, Sinikka Luja-Penttilä reviews 
the biography of Alli Lahtinen by Sakari Kiuru. Social 
democrat Alli Lahtinen was the director general of 
National Board of Social VVelfare in 1968-75. Mikko 
Majander reviews Kimmo Rentola's dissertation 
about war-time communists in Finland, “VVhich Side 
are You On? Finnish Communism and VVar 1937-45".

HYVÄ POTTI 
SUOMA

LAISILLE
r g n n g n r y ]

l H H l

Mahdollisuuksia lapsille 
ja nuorille. 

Palveluasuntoja ja 
kotipalveluja vanhuksille. 

Kuntoutusta ja elämän 
laatua vammaisille.

RAY:n voittomerkit osuvat 
aina kohdalleen.

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS
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PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO 

SUOMEN MERIMIESUNIONI RY.

VOIM AA LINJASSA

rSÄHKÖLIITTO

TYÖVÄENPERINNETTÄ TALLENNETAAN 
TYÖVÄENTALOLLAI!

^  85-vuotiasta Työväen Arkistoa 

onnittelee 

Helsingin Työväentalo

Täyden palvelun 
viestintäyritys

UUTISPALVELU OY
PAASIVUORENKATU 5B 
PL 290  00531 HELSINKI 
Puh. 90-701 9177  
Telefax 90-753 8295
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SUOMI-SEURA r.y.
Haluatko lisätietoja ulkosuomalai
sista ja heidän toiminnastaan?

Suomi-Seura r.y. on jo  vuodesta 
1927 toiminut ulkosuomalaisten etu
järjestönä. Seura toimii yhdyssitee
nä suomalaisten ja ulkomailla asu
vien suomalaisten ja heidän jälke- 
läistensä välillä. Puheenjohtajamme 
on pankinjohtaja Kalevi Sorsa.

Tuemme ulkosuomalaistjärjestöjä, 
joiden harteilla on suomalaisen kult
tuuri- ja harrastustoiminnan vaali
minen ulkosuomalaisten keskuudes
sa.

Näitä jäijestöjä on yli tuhat ja hei
dän vaikutuspiiriinsä kuuluu koko 
ulkosuomalaisväestö, yhteensä 1,2 
miljoonaa.

Suomi-Seuran jäseniä on lähes 
sadassa maassa - yhteensä jäseniä 
on 45 000. Jäsenkortillamme saa 
monenlaisia etuja, mm. matkaetuja 
omasta matkatoimistostamme.

Maksamalla jäsenmaksumme 75 
mk postisiirtotilille 80016-63474 
saat kaikki jäsenetumme ja Suomen 
Silta -lehden kuusi kertaa vuodessa.

SUOMEN SILTA
Julkaisemme kuusi kertaa vuodessa 
ilmestyvää Suomen Silta -lehteä, 
jossa kerromme Suomen asioista 
ulkosuomalaisille ja ulkosuomalais
ten toiminnasta suomalaisille

SUOMI-SEURAN MATKATOIMISTO
Matkatoimintaa Suomi-Seura r.y. on 
haijoittanut jo  vuodesta 1929.

1960 järjestettiin ensimmäinen 
lento yli Atlantin Pohjois-Amerik- 
kaan ja 70-luvulla tilauslentoliiken
ne oli vilkkaimmillaan.
Suomi-Seuran matkatoimisto perus

tettiin 1978 ja tänä päivänä toimisto 
on erikoistunut Pohjois-Amerikan, 
Australian ja muiden kaukaisten 
maiden matkoihin.

SUOMI-SEURAN 
MATKATOIMISTO ON

TURVALLINEN JA LUOTETTAVA
Tarjoamme 

EDULLISTA LAATUA 
Toimistomme tuotevalikoima on 
laaja ja laadukas. Hintamme kestävät 
vertailun.

YKSILÖLLISTÄ JOUSTAVUUTTA 
Matkat suunnittelemme jokaisen 
henkilökohtaisten toivomusten ja 
"kukkaron" mukaan.

PALVELEVAA AMMATTITAITOA 
Vuosien kokemuksella hankkimam
me ammattitaito varmistaa onnistu
neen matkan.

YKSIN TAI RYHMÄSSÄ 
Ota yhteys meihin ja kysy lisää mat- 
kustatpa minne tahansa ja milloin 
tahansa

SUOMI-SEURA r.y.
Mariankatu 8 

00170 Helsinki 
Puhelin (90) 174 255 
Telefax (90) 654 868 

Telex 124519

SUOMI-SEURAN 
MATKATOIMISTO
Mariankatu 8 

00170 Helsinki 
Puhelin (90) 625 155 
Telefax (90) 656 588 

Tfelex 124519
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it  KANSALLISPANKKI

Toimita pankkiasiasi jonottamatta, odotta
matta. 24 tuntia vuorokaudessa, 365 päivää 
vuodessa. KOP'IN Puhelinpankkia on niin 
helppo käyttää, että opit jo  ensi kerralla. 
Niin kauan kun pysyt tällä pallolla, on lähin 
KOP'IN palvelupisteesi aina nurkan takana.

7 koptin
Kokeile vaikka heti kuinka

HELPPOA
P uhelinpankin  käyttö on.Soita 

9600-9080 tai 0100-9080.
Näppäile käyttäjätunnukseksi 123456 

ja salasanaksi niinikään 123456. 
Puhelinpankki NEUVOO loput.
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STS-Pankkimuseo Hakaniemessä avattu

STS-Pankkimuseo sijaitsee samassa huoneistossa, jossa Työväen 
Säästöpankki Helsingissä -niminen pankki 16.1.1909 avattiin. 
Alkuperäinen hellahuone kalusteineen, jopa sylkykuppeineen, on 
säilytetty, vaikka moderni pankkirakennus vuonna 1982 sen ympärille 
valmistuikin. Hellahuoneen lisäksi museon yhteydessä on näyttelysali, 
joka valaisee Helsingin Työväen Säästöpankin kehitystä STS-Pankiksi! 
STS-Pankin historia on Helsingin historiaa: Helsingin Työväen Säästö
pankin talot ovat olleet koko 1900-luvun ajan hyvin näkyvä osa Ha
kaniemen torin maisemaa ja historiaa.

STS-Säätiö ylläpitää STS-Pankkimuseota ja vaalii STS-perinnettä.

STS-Pankkimuseo Paasivuorenkatu 3 ,00530  Helsinki, avoinna yleisölle 
keskiviikkoisin klo 12.00-14.00. Muina aikoina esittelyt varataan puh. 
736 322 tai fax 753 51 51/Työväen Arkisto (Marjaliisa Hentilä, Marja 
Piiroinen).

Tervetuloa tutustum aan STS-Pankkim useoon!

Helsingin Työväen Säästöpankin tuella on rakennettu

tänään äänestetään rakentavan työn pnalesta
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SUOMEN HISTORIALLISEN SEURAN 
JULKAISEMANA

Markku Kuisma
METSÄTEOLLISUUDEN MAA. Suomi, metsät 
ja kansainvälinen jäijestelmä 1620 • 1920
300 vuotta Suomen keskeisimmän elinkeinon his
toriaa yksissä kansissa. Tutkimus, jossa suuriin 
linjoihin punoutuvatrunsaatyksityiskohdattekevät 
esityksestä jännittävän ja elävän. Sid. kuv. 633 s. 
ovh 220,-

Tapio Hämynen
LIIKKEELLÄ LEIVÄN TÄHDEN. Raja-Karjalan 
väestö ja sen toimeentulo 1880 -1940
Ensimmäinen perusteellinen selvitys Raja-Karja
lan taloudellisista ja sosiaalisista olosuhteista run
saan puolen vuosisadan ajalta. Nid. kuv. 562 s. 
ovh 120,-

Seppo Hentilä
JAETTU SAKSA, JAETTU HISTORIA. Kylmä 
historiasota 1945 • 1990
Perusteellinen selvitys DDR:n ja Liittotasavallan 
kilpailusta Saksan historiallisen perinnön jakami
sesta. Nid. 422 s. ovh 120,-

Kai Häggman
PERHEEN VUOSISATA. Perheen ihanne ja 
sivistyneistön elämäntapa 1800-l:n Suomessa
Tutkimus tarkastelee 1800-luvun säätyläisperhet- 
tä sekä ideologisena rakennelmana että arjen ko
kemuksena. Nid. kuv. 255 s. ovh 120,-

S M M I .  M 11  S i t  J i  

■ > )  1 1 1  m i  11  ■ i  > 

J i  ■ i  I  I  n  i  >  i

16 20 -1920

Petri Neuvonen
VIIPURIN HISTORIALLINEN KESKUSTA. 
Rakannusperinnön nykytila 
Yksityiskohtaiset kartat, piirustukset ja ennen jul
kaisemattomat valokuvat yhdessä historiallisen 
katsauksen kanssa tekevät kirjasta Viipurinkävijäl- 
le mainion oppaan. Nid. kuv. 128 s. ovh 180,-

Tilaukset/Ostot:
TIEDEKIRJA, Kirkkokatu 14,00170 Helsinki, 
puh. (90) 635 177, fax (90) 635 017

Kai Häggman

Perheen vuosisata
Vcrluvn ihftnre ja <u\ jktyDUiston

i t v x M u t u n
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Hyviä fiiliksiä.

VEIKKAUS

Lämpimät 
onnittelumme 
Työväen Arkiston 
85-vuotistaipaleen 
johdosta.

S H O P
SUUR-HEISINGIN OSUUSPANKKI

A
L iik e a la n  a m m a ttiliitto  ry.

H andelsbranschens FACKFÖRBUND rf

Onnea 85-vuotiaalle Työväen Arkistolle

PL 338 Paasivuorenk. 3 00531 Helsinki, puh. 90-701041 
Työmies - Suomen Sosialidemokraatti - Demari 1895-1995 sata vuotta
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SAATAVISSA OLEVAT JULKAISUT

Työväenperinne:
- Työväen bibliografia I : opinnäytteet 1978-1987. 
Toim. Mervi Kääminen. 1988. 79 s. Hinta 35 mk. 
-Työväenbibliografia II: 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. 
-Työväen Bibliografia IV: Suomen työväenliikkeen his
toriallinen bibliografia. Toim. Pekka Kääminen. 1994 
408 s. Hinta 150 mk
- Ameriikka kokoelmaluettelo : amerikansuomalaista 
kirjallisuutta Työväenliikkeen kirjaston kokoelmissa 
1991. 44 s. Hinta 30 mk
- Espanja 1936-1939 kokoelmaluettelo : Espanjan 
sisällissotaa käsittelevää kirjallisuutta Työväenliik
keen kirjaston kokoelmissa 1991. 36 s. Hinta 30 mk.
- Internationaalit-kokoelmaluettelo. 1990 70 s 
Hinta 45 mk.
- Osuustoiminta-kokoelmaluettelo. 1990 380 s 
Hinta 50 mk.
- Työväenperinnelaitokset. Toim Tuomas Harpf & 
Marjaliisa Hentilä 1990. 15 s. (ilmainen esite)
- Inrättningar för arbetartradition i Finland. Red. Tuo
mas Harpf & Marjaliisa Hentilä. 1990. 15 s. (ilmainen 
esite)
- The Institutions of the Labour Movement Heritage in 
Finland Ed. by Tuomas Harpf & Marjaliisa Hentilä 
1990. 15 s. (ilmainen esite)
- Viljo Sohkanen: Punakaartilaisen päiväkirja. 1988 
303 s. Hinta 50 mk
- Työväen Arkisto : Slaavilaisen kokoelman luettelo 
Hinta 50 mk.
- Foreign Language Literature on the Nordic Labour 
Movements - Fremdsprachige Literatur Qber die nor- 
dischen Arbeiterbevvegungen. 1992 1 43 s
Hinta 65 mk.

Työväen Arkisto:
- Ei yksin leivästä : järjestöhistoria työväenliikkeen 
kulttuurin kuvaajana Toim Simo Laaksovirta & Maria 
Lähteenmäki. 1985. 75 s Hinta 10 mk
- Marjaliisa Hentilä & Maria Lähteenmäki: Kansainvä
linen naistenpäivä 1910-1990 1990. 112 s. Hinta 50 
mk
- Jännittävä työväenhistoria Toim. Marja Rantala. 
1990. 127 s. Hinta 50 mk.
- Mitteilungsblatt des Instituts zur Erforschung der 
europäischen Arbeiterbevvegung : Forschungen zur 
Arbeiterschaft und Arbeiterbewegung in Finnland. 
1992. 106 s. Hinta 40 mk
- Työväenyhdistykset Työväen Arkistossa Kokoelma
luettelo Työväen Arkiston julkaisu n:o 4 Hki 1992. 
374 s. Hinta 100 mk

- Elämän kaaria : viiden eri työntekijän elämänkoke
muksia. Hki 1988. 136 s. Hinta 30 mk.
-Jako kahteen : työmiehen 1920-luku (Hako - Huhta
nen - Nieminen) Hki 1975 354 s. Hinta 60 mk
- Kotirintaman kahdet kasvot : sota-ajan muistelmia 
(Hako - Huhtanen) Hki 1985. 288 s. Hinta 60 mk.
- Lapuan laki vai kansanvalta ? (Hako - Huhtanen). 
Hki 1981. 322 s. Hinta 60 mk.

Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö:
- Pirjo Kaihovaara & Anna-Maija Nirhamo: Kohti uutta 
aikaa, työväenperinteen keruuopas. 1964. 92 s 
Hinta 40 mk.
- Pirjo Kaihovaara: Juurella lipun punaisen. 1986 
94 s. Hinta 100 mk.
- Elina Katainen: Akkain aherrusta aatteen hyväksi. 
Suomen Naisten Demokraattinen Liitto 1944-1990. 
Julkaisija KSL 1994. 339 s Hinta 95 mk.

Työväen historian ja perinteen 
tutkimuksen seura:
- Väki voimakas 1. Työväen historiaa ja perinnettä. 
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 ammatilliseen 
ja paikalliseen historiaan. Toim Markku Hyrkkänen & 
Olli Vehviläinen & Juha Hannikainen 1987. 213 s. 
Hinta 42 mk.
- Väki voimakas 4 Suomi 1917-1918. Toim. Juha 
Hannikainen & Markku Hyrkkänen & Olli Vehviläinen 
1990. 388 s. Hinta 60 mk. - Väki voimakas 5. Myytit ja 
symbolit : kirjoituksia suomalaisista kulttuuritulkin- 
noista. 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 La
bour History 3). Toim Katia Bäsk, Antti Metsänkylä, 
Katariina Koskiranta 1991 405 s. Hinta 82 mk

Kaikkia julkaisuja voi tiedustella Työväen
liikkeen kirjastosta, Paasivuorenkatu 5 B 
00530 HKI. Puh. 766 429 tai 765 428.

Muistitietokirjat:
- Aatteet ja vaatteet (M. Hako - H. Huhtanen - M 
Nieminen). Hki 1964. 255 s. Hinta 60 mk
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TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO 
Paasivuorenk. 5 B, 00530 Helsinki 
p. (90) 766 429, (90) 765 428 
fax (90) 753 5151 
avoinna ti-pe 11.00-17.00

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 MUISTITIETOTOIMIKUNTA 
Paasivuorenk. 5 B, 00530 Helsinki 
p. (90) 736 322 fax (90) 753 5151

KANSAN ARKISTO 
Vetehisenkuja 1, 00530 Helsinki 
p. (90) 753 6972 tutkijasali 753 6917 
toimisto 753 6935 arkistonhoitaja 
avoinna ti-pe 9.00-16.00

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

TYÖVÄEN KESKUSMUSEO 
Kuninkaankatu 3, TR 57/II KRS,
33210 Tampere p. (931) 211 0404 
fax (931) 211 0402 data (931) 211 0407

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

TYÖVÄENPERINNE RY 
Paasivuorenkatu 5 B, 00530 Helsinki 
p. (90) 765 428 fax (90) 753 5151

Lähettäjä:
Työväenliikkeen kirjasto 

Paasivuorenkatu 5 B 
00530 Helsinki

784-1;


