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m  • • 1 • •Tärkeä 
osa kokonaisuutta

Kansan Arkisto sai alkunsa sodanjälkeisessä toivon ja innostuksen 
ilmapiirissä: uskottiin, että siihen asti syrjityn työväenliikkeen ja 
sen jäsenten toiminta ja elämä oli merkityksellistä ja että oli tärkeää 
säilyttää se jälkipolvienkin tietoon.

Arkistöon 50 vuoden kuluessa kertyneet runsaat ja monipuoliset 
kokoelmat osoittavat perustamislähtökohdan sattuneen kohdalleen. 
Ilman Kansan Arkistoa osa suomalaisen yhteiskunnan toimintaa 
olisi jäänyt ja jäisi tallettamatta. Kuva maan historiastakin olisi 
yksipuolisempi.

Talouden kapeasta avaimenreiästä tirkistelevässä nykymaailmassa 
tämä yksinkertainen ajatus näyttää monelta unohtuneen: arkistojenkin 
yhteydessä puhutaan tulosohjauksesta ja sen tehostamisesta.
Kansan Arkiston 50-vuotinen historia osoittaa tuloksellisuutta ilman 
noita maagisiksi kuviteltuja sanojakin.

Arkiston tutkijapalvelu on 1990-luvun taitteesta ollut muutoksessa. 
Tutkijakäynnit ovat viidessä vuodessa lähes kaksinkertaistuneet, 
eikä kuluvana juhlavuonna tahti tunnu hiipuneen. Syitä lienee monia. 
Historia- ja yhteiskuntatieteilijöiden lisäksi kulttuurintutkijat, teologit, 
juristit ja taideaineiden opiskelijat ovat löytäneet arkiston lähteet. 
Tuotoksina on mm. mielenkiintoisia pro gradu-tutkielmia, joita 
Työväentutkimus haluaa esitellä.

50 vuotta täyttäneen kansandemokraattisen liikkeen historiikit, joiden 
kirjoittajat vuosien ajan tutkivat arkiston kokoelmia, ovat valmistuneet. 
Ne esitellään tässä. Myös keskustelu muistitiedon luonteesta jatkuu 
lehdessä.

Anna-Maija Nirhamo
Kansan Arkiston johtaja
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Tauno Saarela
Helsinki

KOMMUNISMI- 
TUTKIMUKSEN 

PAULOISSA
Selkein muutos kommunismin histori
an tutkimuksessa Neuvostoliiton ro
mahtamisen ja Moskovan arkistojen au
keamisen jälkeen on se, että historian
tutkijat vierailevat Moskovassa kuin 
kommunistipuolueiden edustajat aikoi
naan. Tutkijat eivät kuitenkaan matkus
ta Moskovaan hakemaan samalla lail
la neuvoja venäläisiltä kuin puolue- 
edustajat. Rahaliikennekin on toisen- 
suuntaista kuin ennen.

Historiantutkijoiden parveilu Mos
kovan arkistoissa panee myös väittä
mään, että kommunismin tutkimus on 
lisääntynyt. Tutkimuksen kasvamiseen 
tai sen näkyvyyteen on selvästikin vai
kuttanut eri tutkimuslaitosten —  Ams
terdamin sosiaalihistorian instituutin, 
italialaisen Feltrinelli-instituutin ja mos
kovalaisen RTsHIDNI-arkiston yhteistyö. 
Niiden järjestämät konferenssit ja Ams
terdamin instituutin yritys koordinoida 
kommunismin tutkimusta ovat saatta
neet tutkijoita yhteen. Samalla on syn
tynyt löyhempiä kontakteja.

Tutkimuksen lisääntyminen ei näy 
vielä julkaistuina kirjoina. Silti muual
lakin kuin Suomessa on Moskovan ar
kistoja hyödyntäen julkaistu paksuja 
tutkimuksia kommunistien aikaansaan
noksista ja kohtaloista1.

Lienee silti liian aikaista sanoa, mi
tä Neuvostoliiton romahtaminen ja ar
kistojen aukeaminen ovat vaikuttaneet 
tutkimukseen ja miten ne ovat suunnan

neet sitä. Neuvostoliiton katoaminen ei 
näytä saaneen tutkijoita arvioimaan 
lähtökohtiaan uudelleen. Yleensä viit
taus Neuvostoliiton ja kommunististen 
puolueiden häviämiseen on jonkinlai
nen pakollinen maininta johdannossa. 
Jos sitäkään.

Luultavasti Neuvostoliiton romah
taminen ei ole saanut piintyneimpiä- 
kään keskusjohtoisuuden korostajia 
menettämään uskoaan siihen, että 
Kommunistisen internationaalin ja Ve
näjän kommunistisen puolueen keskus
elimet johtivat tehokkaasti maailman 
kommunistista liikettä, vaikka romah
dus saattaisikin antaa aihetta epäillä, 
toimiko järjestelmä aiemminkaan kovin 
tehokkaasti. Nykymaailman hajanai
suus ja epävarmuus ei liioin ole horjut
tanut uskoa menneen maailman jäsen- 
tyneisyyteen. Tai sitten menneisyydes
tä ja sen säännönmukaisuudesta hae
taan turvaa nykyhetken epämääräisyy-- 
delle.

Arkistotiedoista tehdyt ensimmäi
set paljastukset ja julkisuuden yritykset 
esittää sensaatioita kommunistipuolu
eiden salaisesta toiminnasta eivät ole 
horjuttaneet kansallisten puolueiden it
senäisyyttä korostaneiden näkemystä. 
Kommunismin romahtaminen —  loppu
tuloksen tunteminen —  ei liioin näytä 
tuoneen mukanaan mitään sellaista, jo
ka estäisi tyystin ymmärtämästä liik
keen jäsenten toimintaan liittynyttä in
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nostusta ja optimismia, vaikka puhdis
tusten ja terrorin nouseminen keskei
siksi aiheiksi saattaisi antaakin aihet
ta olettaa niin.

Arkistojen avautuminen on saatta
nut osittain viedä tutkimusta perintei
sille poliittisille foorumeille ja instituu
tioiden sisään. Silti kommunismin tu t
kimus liikkuu edelleen monella tasolla. 
Ja sitä on mahdollista tehdä ilman Mos
kovan arkistojakin. Asennoituminen on 
eri maissa erilainen —  se riippuu aiem
man tutkimuksen määrästä ja tilasta.

Andersonin ohjeet

Yllättävämpää on ollut se, että tutki
muksen lähtökohtia on pohdittu kovin 
vähän. Edes Amsterdamin sosiaalihis
torian instituutin synnyttämässä yhteis
työprojektissa ei tutkimuksen lähtökoh
tia käsitelty julkisuudessa, vaikka ta
voitteeksi asetettiinkin Kommunistisen 
internationaalin ja kansallisten kommu
nistipuolueiden tutkiminen siten, että 
vertailut olisivat mahdollisia. Nykyisin 
vain englantilainen Kevin McDermott

SKP:n keskuskomitean jäsenet Hanna Malm, Kullervo Manner, Aleksander Vasten, O tto Vilm i, H jal
mar Eklund, Leo Laukki ja  J.H. Lumivuokko Vjasmassa Neuvostoliitossa 28.9.1924. Kuva Kansan Arkisto.

näyttää pitävän tärkeänä pohdiskella 
kansainvälisen kommunismin tutkimuk
seen liittyviä metodologisia ja teoreet
tisia ongelmia2.

Pohdiskelun vähyydestä huolimat
ta monissa tutkimuksissa näkyy silti 
selvästi aiempien kommunismin tutki
musta teoretisoineiden kirjoitusten vai
kutus.

Vuonna 1981 ilmestyneessä artik
kelissaan englantilainen Perry Ander
son vaati tutkijoita tarkastelemaan

kommunistista puoluetta suhteessa 
kansalliseen politiikkaan sekä Kommu
nistiseen internationaaliin. Vaatimuk
sellaan Anderson halusi ylittää aiem
mat tutkimustavat. Hänelle ei riittänyt 
kylmän sodan aikainen tutkimus, jossa 
kommunistipuolueet pelkistyivät Neu
vostoliiton salajuoneksi. Kommunisti
puolueiden roolin tarkastelu kansalli
sessa politiikassa ei liioin ollut tarpeek
si Andersonille —  se uhkasi kadottaa 
kansainväliset dimensiot3.
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Andersonin vaatimukset jäivät hie
man yleisiksi mutta kysymys kansalli
sen ja kansainvälisen suhteesta askar
rutti myöhemminkin 1980-luvulla kom
munismin historian tutkijoita4.

Se jätti jälkensä myös kansallisten 
kommunistipuolueiden historiaa käsit
televiin tutkimuksiin. Esimerkiksi ame
rikkalaisen Maurice Issermanin ja eng
lantilaisen Kevin Morganin tutkimuksis
sa kysymys ei jäänyt pelkäksi johdan
non toteamukseksi vaan ulottui myös 
käytännön toteutukseen5. Viime vuosi
na ongelmaa ei ole tuotu esille yhtä tie
toisesti, vaikka Kommunistisen interna
tionaalin ja kansallisten puolueiden 
suhteiden tutkimus onkin lisääntynyt.

1930-luku ja organisaatiovalta

Jo ennen Moskovan arkistojen avautu
mista kommunismin tutkimuksen ajal
linen painopiste oli 1930-luvussa ja so
tavuosissa. Kommunistisen internatio
naalin ja monien kommunistipuoluei
den arkistojen tulo julkisuuteen ei ole 
suunnannut tutkimusta toisin, vaikka 
kiinnostus kylmän sodan aikaan onkin 
lisääntynyt.

Innostus 1930-lukuun liittyy vuosi
kymmenen moninaisiin kansainvälisiin 
tapahtumiin, joihin Neuvostoliitto ja 
Kommunistinen internationaali antoivat 
oman panoksensa. Internationaalia on
kin 1930-luvulla tarkasteltu paljon kan
sainvälispoliittisena vaikuttajana6.

Myös Neuvostoliiton sisäiset ta
pahtumat kietoutuivat vahvasti interna
tionaalin ja kommunistipuolueiden ym
pärille. Lisäksi 1930-luku oli monen kan
sallisen kommunistipuolueen —  esi
merkiksi Ranskan, Espanjan, Englannin 
ja USA:n —  menestyksen aikaa.

Toisaalta tutkimus on viime vuosi
na pyrkinyt selvittämään internationaa
lin organisaatiota, keskeisten elinten ra
kennetta, keskinäissuhteita ja kokoon
panoa. Eniten kiinnostusta ovat herät
täneet venäläisten vaikutusvallan kas

vu internationaalissa ja Neuvostoliiton 
turvallisuuselinten sotkeutuminen sen 
organisaatioon7.

Kysymys venäläisten aseman vah
vistumisesta on liikaakin hallinnut in
ternationaalin keskuselinten tutkimus
ta. Siihen on vaikuttanut venäläisten 
tutkijoiden etulyöntiasema internatio
naalin elinten tarkastelijoina8. Toisaal
ta se on ollut varsin luonnollinen seu
raus, kun on etsitty selitystä ulkomais
ten kommunistien kohtaloihin interna
tionaaliakin ja sen Venäjällä majaillei
ta jäsenpuolueita kohdanneissa 
puhdistuksissa9. Venäläisten vallan 
kasvun selvittäminen on kuitenkin pol
kenut jalkoihinsa asian kääntöpuolen: 
miten jäsenpuolueet vaikuttivat interna
tionaalissa käsiteltyihin asioihin ja 
päätöksiin10.

Jäsenpuolueiden perspektiivistä 
lähtevää tutkimusta on estänyt interna
tionaalin tarkastelu paljolti kansainvä
lisenä toimijana. Tämä suunta jatkunee, 
kun ryhdytään käsittelemään tarkem
min poliittista päätöksentekoprosessia 
internationaalissa. Jo E.H. Carr esitti 
siitä yleisen kuvan, mutta nykymateri
aali antaa mahdollisuuden tarkastella, 
miten konkreettisia kysymyksiä käsitel
tiin, miten ne muuttuivat eri vaiheissa 
ja elimissä ja mitkä tekijät ja arviot kä
sittelyyn vaikuttivat.

Päätöksiä tekivät henkilöt. Onkin 
todennäköistä, että uutta materiaalia 
hyödynnetään lähiaikoina luotaessa 
selkeämpiä henkilökuvia internationaa
lissa vaikuttaneista ihmisistä. Heidän 
erittelyihinsä ja erotteluihinsa kansain
välisen kommunistisen liikkeen tutkijoi
ta epäilemättä suuntaa italialaisen Ai
do Agostin tänä vuonna julkaisema elä
mäkerta Palmiro Togliattista11. Avuksi 
internationaalin tutkimukselle olisivat 
myös Georgi Dimitrovin päiväkirjat, jo i
den julkaisemista monet kansainväli
sen kommunismin tutkijat innokkaasti 
odottavat12.
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Kansallista 
internationaalin keskuselimissä?

Yksittäisten henkilöiden kautta saattaa 
paljastua myös kiinnostavia asioita 
kansallisen merkityksestä internatio
naalissa. Mutta kansallisen ja kansain
välisen suhdetta voisi muutenkin yrittää 
hyödyntää tutkittaessa internationaalin 
keskuselimiä.

Tähän mennessä ei ole kovin sel
keästi kysytty, mitä kansallisten puo
lueiden edustajat tekivät internationaa
lissa tai sen kokouksissa. Yleensä on 
ajateltu, että he tulivat kokouksiin saa
maan ohjeita tai nuhteita. Harvemmin 
yksittäisten puolueiden edustajia on 
tarkasteltu omien asioidensa ajajina, 
jotka toivat kokouksiin mukanaan koti
maiset kysymyksensä ja kansalliset tul
kintansa. Internationaalia ja Neuvosto
liittoa kohtaan tunnettu kunnioitus se
kä oleilu Moskovassa vaikuttivat toki 
puolueiden edustajien käyttäytymiseen 
mutta tokko he silti luopuivat kokonaan 
omista ajatuksistaan. Ne olivat vielä 
voimakkaammin mukana, kun yksittäi
set puolueet tulkitsivat päätöksiä ja 
yrittivät soveltaa niitä maahansa13.

Elämäkerrassaan Britannian kom
munistipuolueen pitkäaikaisestapää- 
sihteeristä Harry Poliittista Kevin Mor
gan tavoitti jotain olennaista kansalli
sen ja kansainvälisen suhteesta. Siinä 
Pollitt tavallaan tulkitsi internationaalin 
ohjeita maansa tilanteesta tekemänsä 
arvion ja oman sosialistisen perinteen
sä läpi. Näissä molemmissa oli kuiten
kin mukana myös kansainväliset ele
mentit. Morgan pystyi taitavasti yhdis
tämään kansainvälisen kommunistisen 
liikkeen lyhyt- ja pitkäaikaisen vaikutuk
sen Pointtiin. Samalla hän esti synty
mästä kuvaa yksinkertaisesta käsky- 
suhteesta14.

Arvioita Kommunistisen internatio
naalin monimutkaisen organisaation 
kyvystä tehdä ratkaisuja ei ole vielä esi
tetty. Kummastusta on toki herättänyt 
se, miten kansallisten kommunististen

puolueiden työtä ohjaamaan perustetut 
maasihteeristöt toimivat, kun niiden toi
mihenkilöiksi valittiin yleensä henkilöi
tä, jotka eivät erityisemmin tunteneet 
kyseistä aluetta15.

Aiheellisesti on myös ihmetelty in
ternationaalin tekemien päätösten ja 
sen antamien ohjeiden siirtymistä jä- 
senpuolueelle. Kummastelu on liittynyt 
ennen muuta tiedonkulun materiaali
seen puoleen: miten ohjeet tulivat pe
rille, kun ei ollut faksia tai sähköpostia, 
kyseli amerikkalainen Gerald Horne hie
man pisteliäästi16.

Weberiläiset?

Viimeaikaisen tutkimuksen suuntautu
mista ennen muuta organisatorisiin ky
symyksiin on ilmeisesti ohjannut jo läh
tökohta: kun tutkitaan Kommunistisen 
internationaalin ja kommunistipuoluei
den suhdetta, päädytään helposti orga
nisaatioon. Sitä on tukenut sukeltami
nen uuteen arkistoaineistoon sekä tar
kastelun painottuminen 1930-luvulle.

Organisatorinen painotus on tulos
ta myös siitä, että on seurattu hyvin us
kollisesti aiempaa tulkintaa kommunis
tipuolueiden historiasta: puolueet syn
tyvät, ne bolsevisoidaan 1920-luvun ku
luessa ja erityisesti vuosina 1928-1930 
internationaali alistaa ne.

Esimerkkinä on tavallaan ollut sak
salaisen Hermann VVeberin vuonna 
1969 ilmestynyt tutkimus Die VVandlung 
des deutschen Kommunismus, vaikka 
kaikki nykytutkijat eivät varmaankaan 
tunne VVeberiä. Tutkiessaan Saksan 
kommunistipuolueen bolsevisoitumista 
Weber keskittyi organisaatioon ja valta
poliittiseen vastakkainasetteluun ja jät
ti poliittiset ja ideologiset kysymykset 
sivulle17. Samaa taipumusta on nyky
tutkimuksessa.

Se ei kuitenkaan ole ollut täysin 
uskollinen Weberille. Hän painotti orga
nisaation vallan synnyn edellytyksenä 
irtautumista Weimarin tasavallan poliit
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tisista kysymyksistä18. Nykytutkimuk
sessa asiaa on käsitelty aika vähän. 
Joillakin nykytutkijoilla onkin ollut tai
pumusta hukkua internationaalin ja 
kansallisen puolueen väliseen suhtee
seen ja unohtaa lähes kokonaan kan
sallisen kontekstin merkitys puolueiden 
toiminnalle. Taipumus on ilmeisesti vah
vempi, jos maan kommunistista liiket
tä ei ole aiemmin tutkittu paljoakaan19.

Weber oli varmaan oikeassa koros
taessaan, että liikkeen irtautuminen yh
teiskunnasta merkitsi organisaation ja 
sitäkautta myös internationaalin vallan 
lisääntymistä. Samalla kansainvälisen 
ote kansallisesta voimistui. Hänellä oli 
kuitenkin taipumusta nähdä kehitys 
vain yhdensuuntaisena, vaikka olisi ol
lut hedelmällisempää jättää prosessi 
avoimeksi. Eivät kytkennät yhteiskun
taan voineet katketa. Lisäksi kommu
nisteiksi ryhtyneet henkilöt kytkeytyivät 
kansalliseen perinteeseen menneisyy
tensä kautta. Se vaikutti esimerkiksi ta
poihin tulkita kommunismia.

Puhevalta

Pitäytyminen tiukasti organisaatioon 
on jättänyt varjoonsa toisenlaisen val
lan, vallan määrittää kommunismi ja sii
hen kuuluneet puheenaiheet. Se kuiten
kin lienee ollut olennaisinta valtaa kan
sainvälisessä kommunistisessa liik
keessä.

Tukiessaan internationaalin perus
tamista, liittyessään siihen ja hyväk
syessään sen jäsenehdot eri maiden 
kommunistiset ryhmittymät ja puolueet 
luovuttivat internationaalille ja sen 
edustajille puhevallan. Luovutus oli va
paaehtoinen ja perustui Venäjän vallan
kumouksen ja ensimmäisen työväenval- 
tion synnyttämään innostukseen ja op
timismiin. Samalla Neuvosto-Venäjä ja 
sen puolustaminen sai keskeisen sijan 
kaikkien kommunistien ajatuksissa. Ei
kä se niistä kovin helpolla irronnut.

Puolueiden bolsevisoiminen liittyi

tietenkin myös puhevaltaan —  onnistu
neen vallankumouksen jälkeen bolsevi
keilla oli oikeus määrittää, millainen 
kommunistipuolueen tuli olla. Sen he 
tekivät jo ennen varsinaisia bolsevisoi- 
mispäätöksiä tehdyissä organisaatio
ratkaisuissa.

Puhevalta oli myös valtaa määrit
tää kommunismin luonnetta, marxis
mia, suhtautumista eri kysymyksiin. 
Monissa kommunismitutkimuksissa 
puhevalta on liitetty ennen muuta mar
xismi-tulkintaan ja silloinkin yleensä jo
honkin erityiseen kirjaan, mutta vain 
Englannissa kysymystä on kunnolla tut
kittu julkaistun kirjallisuuden ja esitet
tyjen tulkintojen tasolla20.

Julkaistu kirjallisuus on kuitenkin 
vain yksi tapa etsiä puhevallan ilmene
mismuotoja. Esimerkiksi marxismi-tul
kinnan omaksumista voisi lähestyä tut
kimalla puoluekouluja. Muun muassa 
Neuvostoliitossa olleiden puoluekoulu- 
jen merkitys kaaderien kasvattajana ja 
tulkintojen ohjaajana on vielä lähes ko
konaan käsittelemättä. Niissä annetul
la koulutuksella oli myös tärkeä merki
tys kansainvälisen kommunistisen liik
keen ja kansallisten puolueiden suh
teelle —  nousivathan monet puoluekou- 
lun käyneet kansallisten puolueiden 
johtoon21.

Mutta aivan yhtä hyvin Neuvosto
liiton esikuvaa voisi etsiä laajemmin 
kansallisten kommunistipuolueiden ja 
niiden jäsenten mentaliteetista —  
ajattelu- ja käyttäytymistavoista, pu
heista, pukeutumisesta, juhlista, jne.22

Vaikka korostankin puhevallan 
merkitystä, en suinkaan väitä, että pu
hevallan luovuttaminen internationaalil
le olisi tehnyt kommunistipuolueista 
vain venäläisten sananselittäjiä. Kaik
ki puhevaltaan liittyneet asiat —  mar
xismin tulkinta, erilaiset käyttäytymis
tavat tai ihanteet —  sotkeutuivat kun
kin maan kansallisiin perinteisiin ja ti
lanteisiin ja saivat siten uuden 
sisällön23.
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Kommunismin tutkimus ilman 
kommunismia

Onko kommunismi katoamassa kom
munismin tutkimuksesta? Kysymys 
saattaa kuulostaa hieman hassulta, 
mutta Yhdysvalloissa näin on kuitenkin 
väitetty.

Kysymyksen kommunismintutki- 
muksesta ilman kommunismia nosti 
esille jo 1980-luvun puolivälissä amerik
kalainen Geoff Eley, joka sosiaalihisto
riallisen tutkimusotteen voimistumises
ta huolestuneena pelkäsi kommunis
min tutkimuksen kadottavan kokonaan 
poliittiset aspektit24. Toisaalta Eley pel
käsi kansainvälisen puolen häviävän 
tutkimuksesta kokonaan, kun kommu
nistipuolueita tarkasteltiin vain osana 
omaa maataan25.

1990-luvun Yhdysvalloissa väite on 
kuitenkin saanut myös yksiviivaisem- 
man sisällön, kun 1930-luvulla kommu
nistipuolueen jäsenenä vaikuttanut ja 
1950-luvun lopulla amerikkalaisen kom
munismin historian tutkijaksi ryhtynyt 
Theodore Draper on väittänyt, että kom
munismi on vain sitä, mitä Lenin ja 
muut venäläiset sanoivat sen olevan26.

Draperille ja hänen hengenheimo- 
laisilleen kansallinen kommunistinen 
puolue pelkistyy johtotasoon. Heidän 
mukaansa tämä johtokin —  ja samalla 
siis koko puolue —  saattoi saada im
pulsseja vain ylhäältä, internationaalil
ta. Puolueen toimintakin on pääasias
sa puoluejohdon keskinäistä nahiste
lua ja yritystä liittoutua sen venäläisen 
ryhmän kanssa, jonka kuvitellaan pää
sevän valtaan internationaalissa ja 
Neuvostoliitossa.

Metelöinti saattaa osoittaa Drape- 
rin ja häntä tukevien joutuneen puolus
tuskannalle, kun puolueen jäsentasoa, 
erityisesti ammattiyhdistystoimintaa ja 
kulttuurista puolta, koskevat tutkimuk
set ovat lisääntyneet. Ne ovat asetta
neet kyseenalaiseksi ylhäältä määrätyn 
"puolueen linjan” 27. Samaan suuntaan 
ovat vaikuttaneet tutkimukset, jotka

ovat käsitelleet Yhdysvaltain kontrolli- 
koneiston vaikutusta kommunistipuo
lueeseen28.

Draperin edustamaa tutkimusta
paa ei kuitenkaan voi kuopata koko
naan. Sen vaikutus saattaa ilmetä esi
merkiksi siten, että internationaalin ja 
kommunistipuolueen johdon suhde 
nähdään yksisuuntaisena käskysuhtee
na mutta puolueen johdon ja jäsenten 
välinen suhde joustavana. Puolueen po
liittinen linja on saattanut jopa unohtua 
käsiteltäessä jäsenten toimintaa erilai
sissa liikkeissä: niissä ratkaisevaa ovat 
eteen tulevat käytännön kysymykset29.

Vaikka Draper ja kumppanit ovat
kin yrittäneet hyödyntää Eleyn sanon
taa, heihin itseensä sopii hyvin tämän 
huoli politiikan kadottamisesta: kun 
kommunistisessa puolueessa voidaan 
vain noudattaa ylhäältä tulleita ohjeita, 
jäljelle jää jonkinlaista hallinnoinnin 
historiaa, jossa kansallinen elementti
kin supistuu vähiin.

Draperille ja hänen kumppaneil
leen kommunistiseen kommunismin 
tutkimukseen kuuluu kommunistisen 
puolueen määrittäminen aseellista val
lankumousta tavoittelevaksi ryhmäksi. 
He eivätsano sitä suoraan, mutta se käy 
ilmi muuten.

Mutta kannattaako kommunisti
puoluetta tarkastella niin? Kannattaako 
valtaakaan määritellä niin yksiviivaises
ti? Angloamerikkalaisessa maailmassa 
on puhuttu ja kirjoitettu varsin paljon 
Antonio Gramscista ja tämän opeista. 
Myös historiantutkijoiden pitäisi tuntea 
esimerkiksi Gramscin tapa erottaa Itä- 
ja Länsi-Euroopan vallankumoukset ja 
puheet hegemoniasta. Silti yllättävän 
harvat amerikkalaiset kommunistihisto- 
rioitsijat ovat selväsanaisesti hyödyntä
neet Gramscin lähtökohtia tutkiessaan 
puoluetta ja miettiessään sen 
tavoitteita30.

Kuitenkin kommunistipuolueen toi
minta saattaisi olla hedelmällisempää 
nähdä löyhemmin yrityksenä saada val
taa vallitsevien totuuksien, käyttäyty
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mis- ja organisoitumismuotojen määrit
telyssä. Siitähän esimerkiksi oli kysy
mys, kun kommunistit osallistuivat työ
paikoilla ammatillisen toiminnan järjes
tämiseen tai peräsivät yliopistolla puhe
oikeutta opiskelijoille .

Kommunismitutkimuksen keskei
siä kysymyksiä lienevät jatkossakin, mi
tä kommunismi on, mikä on kansallisen 
ja kansainvälisen suhde kommunismis
sa ja miten se ilmenee. Toivottavasti yk
siviivaisista joko-tai-malleista päästään
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Pirje Mykkänen
Helsinki

Kirjo itus perustuu tekijän Lahden m uoto ilu insti- 
tuu tin  valokuvauksen lopputyöhön 1994. Isoä iti
ni Siiri; po liittinen vanki Suomessa. Työ oli esillä  
M uoto ilu instituu tin  kevätnäyttelyssä Lahdessa 
toukokuussa 1994 ja Taideteollisuusmuseossa 
Helsingissä m aalis-huhtikuussa 1995.

SIIRI

Siiri. Kuva Suri Salmin albumista.

"Käyttämällä onnistunutta sanamuotoa 
valtiopetoksen valmistelu voidaan hyö
kätä joka ainoaa ajatusta vastaan, jo
ka rohkenee nousta yli fasistisen nyky
hetken, voidaan tukahduttaa se sellien 
kaltereitten taakse. Tällä hetkellä Suo
men vankiloissa istuu yli 1000 poliittis
ta vankia useimmat vangittuina vain 
maailmankatsomuksensa vuoksi. Suo

messa riittää, että teoreettisesti tun
nustautuu sosialismin tai kommunis
min kannattajaksi ottaakseen vankilaan 
joutumisen riskin.”  (Martin Andersen- 
Nexö, 1934)

Jokin valokuvassa vaivasi

Elän merkkien ja merkitysten, ideo
logioiden ja ilmiöiden, uskontojen ja us
komusten maailmassa, jossa perusar
vot kärsivät inflaatiosta. Ehkä siksi kiin
nostuin isoäitini Siiri Salinin (1919-1983) 
ja hänen kaltaistensa menneisyydestä.

Keväällä 1993 osallistuin valoku
vaaja Raakel Kuukan työpajaan. Raakel 
pyysi tuomaan mukanaan voimakkaasti 
vaikuttaneen valokuvan. Olin 13-vuo- 
tiaana "perinyt”  Siiri-mummoni kuoltua 
vanhan visapuisen laatikon, josta löysin 
vanhojen valokuvien joukosta kuvan 
kuolleesta lapsesta pienessä arkus
saan narsissein koristeltuna. Järkytyin 
nähdessäni vuosikymmenien takaisen 
kuoleman kaikessa konkreettisuudes
saan. Piilotin kuvan laatikon alimmai
seksi. Vuosia myöhemmin otin sen taas 
esiin, kuten muitakin vanhoja valokuvia 
molempien isoäitieni jäämistöistä.

Minua vaivasi kuolema, koska mi
nulle oli jäänyt vieraaksi kaksi vahvaa 
naista, heidän elämänsä ja maailman
sa. Toin työpajaan mukanani myös Sii
rin nuoruuskuvan, jossa hän istuu kivi
sen pallon päällä iloinen hymy kasvoil
laan. Mutta jokin kuitenkin kuvassa oli 
painostavaa, puvun ääretön yksinkertai
suus tai takana olevan tiilitalon ikkunoi
den tiheät kalterit. Silloin mieleeni pa
lautuivat maininnat isoäitini vankeu
desta aatteen vuoksi.

Siirin puna-aate

Aloin selvittää isoäitini ja muiden poliit-
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Kuva Pirje Mykkänen.

tisesti aktiivisten naisten kohtaloita. 
Seuraavan kesän luin elämänkertoja ja 
artikkeleita, joita sain käsiini Lahden 
pääkirjastosta, mm. Elvi Sinervosta, 
Sandra Lehtisestä, Elli Parkkarista, 
Hertta Kuusisesta, Hella VVuolijoesta... 
Samalla tutustuin omiin juuriini.

Suomessa tuomittiin vuosien 
1919-1944 välisenä aikana lähes 4500 ih
mistä valtio- tai maanpetoksesta tai nii
den valmistelusta. Vuonna 1930 La- 
puanliikkeen painostuksesta eduskun
nalle annettiin ns. kommunistilait, jo i
den myötä painovapautta rajoitettiin ja 
sadat järjestöt lakkautettiin. SKP:n lail- 
lisettoimintamahdollisuudet lopetettiin 
täysin ja puolue siirtyi maan alle.

Toini Siiri Kirvesmies syntyi 
22.4.1910 Lemillä kymmenlapsisen työ
läisperheen nuorimmaiseksi. Isä Antti 
Kirvesmies kuoli kuusi päivää kuopuk
sen syntymän jälkeen ja äiti Kristiina 
Kirvesmies joutui kasvattamaan lapset 
yksin. Siirin ensimmäinen tutustuminen 
puna-aatteeseen oli kansalaissota, jos
sa kaksi hänen veljeään sai surmansa.

Lopetettuaan koulunsa 14-vuotiaa- 
na Lappeenrannassa 1924 Siiri muutti 
sisarensa Elsan luo hoitamaan Elsan 
vastasyntynyttä lasta Penttiä. Siiri työs

kenteli jalkinetehtaassa ja vuonna 1928 
hän liittyi Suomen nahkateollisuustyö- 
väen liiton osastoon, jossa hänet 1929 
valittiin johtokunnan jäseneksi. Hän liit
tyi myös Hämeenlinnan valtiollisten 
vankien huoltoyhdistykseen. Syksyllä 
1929 palattuaan Lappeenrantaan Siiri 
liittyi jäseneksi Lappeenrannan työläis
nuorison opintoyhdistys "Alkuun”, jos
sa hänet valittiin 1930 johtokunnan sih
teeriksi. Hän kuului myös Lappeenran
nan työväen järjestönuorten liitton toi
mikuntaan. Hän oli myös mukana 
voimistelu- ja urheiluseuroissa "Kisa" 
ja "Vesa”.

Toiminta opintoyhdistyksissä ja 
ryhmissä oli erittäin vilkasta. Oli lau
sunta-, kuoro-, soitto- ja tanssiryhmiä, 
tehtiin retkiä, oli talkoita ja iltamia, käy
tiin opintopäivillä ja vietettiin aikaa yh
dessä. Siirin vanhemmat veljet Väinö ja 
Eino olivat myös mukana aktiivisessa 
järjestötoiminnassa. Laman, äärioikeis
ton nousun ja vaikeutuneiden elinolo
suhteiden myötä he kokivat ainoaksi 
mahdollisuudekseen loikata Neuvosto
liittoon. Siirin molemmat veljet likvidoi
tiin Stalinin puhdistuksissa 1938. Hei
dän maineensa puhdistettiin vuonna 
1989.
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Keväällä 1931 Etsivä Keskuspoliisi sai 
soluttamiensa "agenttien” kautta tie
tää, että Lappeenrannan kaupungissa 
ja sitä ympäröivillä tehdasalueilla oli jo 
pitemmän aikaa toiminut kommunisti
sen puolueen sisarjärjestön Suomen 
kommunistisen nuorisoliiton (SKNL:n) 
johtoelin asianmukaisesti organisoitui- 
ne alaelimineen. Pidätyksissä paloi 
kaikkiaan 18 henkilöä. Siiri Kirvesmies-

Kuva Etsivän Keskuspoliisin arkisto. Kansallisar
kisto.

ja Eino Salin pidätettiin maaliskuussa 
1931.

Poliisikuulusteluissa Siiri kertoi liit
tyneensä Suomen kommunistiseen 
nuorisoliittoon tavattuaan vuoden 1930 
lopulla vanhan tuttunsa Eino Salinin. 
Siiri kuului Lappeenrannan paikallisko- 
mitean Eino Salinin soluun. Hän kertoi 
levittäneensä kerran kevättalvella 1931 
uskonnonvastaisia julistuksia Einon 
kanssa. Muuhun toimintaan hän kielsi 
osallistuneensa.

Punainen sydän

Siiri tuomittiin 30.5.1931 valtiopetoksen 
valmistelusta kahdeksi vuodeksi van
keuteen Hämeenlinnan keskus- ja lää
ninvankilaan. Vapautuessaan hän oli 
23-vuotias. Näitä tietoja lukiessani mi
nä olin 23-vuotias.

Mitä olivat ne kokemukset, jotka 
Siiri kävi läpi? En tiedä. Siiri ja Eino 
avioituivat vankeutensa jälkeen. He ei
vät koskaan suostuneen kertomaan lap
silleen vankilakokemuksistaan. "Men
neet ovat menneitä.”

Onko minulla oikeutta tonkia men
neisyyttä, miten se vaikutaa omaan mi
nuuteeni, entä äitiini ja enooni? Ainoa 
todiste vankeudesta on Siirin säilyttä
mä opintovihko, jonka hän on kirjoitta
nut täyteen tietoa pakkoluokassa. En
simmäisellä sivulla lukee "Tuomio 2 
vuotta”, tekstin ympärille on punaisel
la värillä piirretty sydämen kaltainen ku
vio.

Kohtasin tutut kasvot

Luin useaan otteeseen kirjan "Naisia 
turvasäilössä”. Tutustuin Kansan Arkis
ton "poliittiset vangitsemiset
1919-1944” -kokoelmaan. Tarvitsin tietoa 
poliittisista naisvangeista ja ympäris
töstä, jossa he elivät. Luin lehtileikkei
tä, raportteja, muistelmia ja kirjeitä tuol
ta ajalta ja valokuvasin perusmateriaa
liksi arkiston kokoelmien merkkejä, ju
listeita, "lunttia” eli kirjeitä ja käsitöi
tä, joita naiset olivat tehneet vankeu
dessa. Halusin muodostaa mielikuvan 
tapahtumista ja tunnetiloista, joita van
git ovat mahdollisesti kokeneet. Miltä 
21-vuotiaasta on tuntunut jouduttuaan 
mukaan tällaiseen?

Valtionarkiston EK-Valpon kokoel
masta minulle ojennettiin suuri, raskas 
nahkakantinen valokuva-albumi. Sela- 
sin läpi kymmeniä kasvokuvia, nuoria ja 
vanhoja, ajan ja vaikeuksien kuluttamia, 
kunnes kohtasin tutut kasvot: "...pyö
reät, otsa tavallinen, silmät vaal. rusk., 
nenä paksu, suu suuri, hiukset ruskeat 
ja ihonväri vaalea”.

Kuritettujen kulttuuri

Vankilan kurinpitotoimet vaihtelivat eri 
aikoina, mutta 1930-luvun alussa ja so
dan aikana olot olivat erityisen kireitä 
poliittisille vangeille. Yleisiä rangaistuk
sia olivat vesi-leipä rangaistus, joka 
vaihteli kolmesta kahdeksaan vuoro
kautta. Pimeää selliä, kovaa vuodetta ja 
eristämistä käytettiin yleisesti rangais

12
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Kuva Pirje Mykkänen.

tuskeinona. Poliittisten vankien rankai
seminen oli usein mielivaltaista ja syyt 
hyvin erilaisia, esim. nauraminen koet
tiin kapinaksi ja siitä saattoi joutua ran- 
gaistusselliin tai poliittinen vanki eris
tettiin, jos häneltä löydettiin salaista 
opiskeluaineistoa.

Vankilayhteisössä poliittiset vangit 
kehittivät omaleimaisen kulttuurinsa, 
joka poikkesi vankilan kulttuurista. Tii
vis toveriyhteisö auttoi poliittisia vanke
ja kestämään ankaria vankilaoloja. 
Esim. ruokapaketit yleisesti jaettiin, jot
ta kaikki toverit saisivat ravintoa. Mut
ta toveriyhteisön vaatimukset olivat 
tiukkoja, poliittisen vangin tuli joka ti
lanteessa osoittaa aatteensa lujuutta, 
eikä tunteita saanut näyttää.

Hyvin monet poliittiset vangit käyt
tivät kaiken tarmonsa opiskeluun. Mo
net naiset saivat vankilassa mahdolli
suuden opiskella ensimmäistä kertaa 
elämässään. Sallitun opiskelun ohella 
he opiskelivat salaa mm. Suomen ja 
kansainvälisen työväenliikkeen histori
aa, marxilaista filosofiaa ja taloustie
dettä, historiallista materialismia ja ve
näjänkieltä.

Päätin jakaa työni kahteen osaan. Kir
jallisessa osuudessa on fakta-aineisto 
historiikkeineeen, dokumentteineen ja 
kuvituksineen kansiossa kaikkien luet
tavana, kuvallisessaosuudessa paino
tan omaa kokemustani ja mielikuviani 
niistä tunnetiloista, joita nämä naiset 
ovat kokeneet.

Kevättalvella 1994 aloitin työni va
lokuvaamisen. Kuvasin ystävääni näyt
telijä Henna Hyttistä, joka pystyi kes- 
kusteluihimme ja Sinervon tuotantoon 
perehtyen tulkitsemaan haluamiani tun
netiloja. Kuvasin Hennaa neljään ottee
seen Lahdessa ja Helsingissä mm. Suo
menlinnassa. Liitin mustavalkokuvani 
Siirin jäämistön ja Kansan Arkiston esi
neiden kuviin, jotka olin kuvannut väril
lä. Pääkuvanaon kuitenkin Etsivän Kes
kuspoliisin kuvaama mustavalkokuva 
Siiristä. Lisäksi installaatiossa on mu
kana n. 30 pientä nuoruudenkuvaa Sii
ristä ja muista aktiivisista ihmisistä eri 
kokoontumisissa. Haluan teoksellani 
"S iiri”  kertoa yhden ihmisen kokemuk
sesta ja kasvusta, niin minun kun Siirin
kin.

Valokuvasin tunteita

Vaikeutena oli kaiken tämän tietomää
rän kuvalliseen asuun tuottaminen.

13



TYÖVÄENTUTKIMUS 1995

Lars Westerlund, Malmö
(Ruotsista suomentanut Tauno Saarela.)
K irjo itta ja  on Abo Akademin historian laitoksen dosentti.

TYÖVÄENLIIKKEEN 
KUVAKIELI
Perinne ja uusiutuminen 1900-luvulla

Työväenliike loi muiden kansalaisliikkei
den tavoin vuosisadan vaihteessa 
oman julkisuutensa, seurustelu- ja esi
nekulttuurinsa sekä oman kuvakielen ja 
symbolimaailman. Parhaiten siitä tun
netaan järjestöliput, poliittiset merkit ja 
puoluetunnukset, mutta poliittisessa 
toiminnassakin on hyvin paljon symbo
lisia tekoja ja avauksia.

Mikä on poliittinen merkki?

Poliittiset merkit voi määritellä pienik
si muotoilluiksi esineiksi, joilla on sym
bolinen merkitys ja jotka on tarkoitus 
kiinnittää ennen muuta vaatteisiin. Nii
tä käytettiin luultavasti ensi kerran 
Ranskan vallankumouksen aikana 
1790-luvulla, jolloin pariisilaiset pitivät 
"bouton patriotique” -isänmaallista 
nappia. Vastaavia puoluemerkkejä käyt
tivät presidentti Jeffersonin kannattajat 
Yhdysvalloissa 1800-luvun alussa. Mo
dernit puoluetunnukset ovat kuitenkin 
vain noin sadan vuoden ikäisiä. Rinta
merkkiä —  joukkotuotteena valmistet
tua poliittista selluloidinappia —  käy
tettiin ensi kerran Yhdysvaltain presi
dentinvaaleissa vuonna 1896.

Suomessa takkiin kiinnitettäviä po
liittisia merkkejä, neuloja, ja graafisia 
tunnuksia alettiin käyttää vuosisadan 
vaihteessa. Sen jälkeen niitä on valmis
tettu tuhansittain. Niitä ei ole tutkittu,

mutta sekä Kansan Arkistossa että Työ
väen Keskusmuseossa on suuret merk- 
kikokoelmat, joita on jonkin verran luo
kiteltu. Koska merkit ovat epäyhtenäi
siä, monenmuotoisia ja osittain myös 
tuntemattomia, niiden systemaattinen 
tarkastelu ei ole helppoa. Poliittiset 
merkit ja puoluetunnukset voidaan to
ki jakaa eri ryhmiin ulkonäön, valmis
tusmateriaalin, tarkoituksen sekä sym
bolisen että kommunikaatiotehtävän 
perusteella.

Vuosikymmenien kuluessa poliitti
sia merkkejä on valmistettu eri materi
aaleista. Aluksi niitä tehtiin pääasias
sa pahvista ja kankaasta, mutta myös 
pellistä, metallista, selluloidista ja ema
lista. 1950-luvulla merkkejä alettiin val
mistaa myös muovista. Varsinkin viime 
vuosikymmeninä eri materiaaleja on 
usein yhdistetty.

Suomessa pohjoisamerikkalainen 
nappi levisi laajasti vasta 1960-luvun jäl
kipuoliskolla. Perinteiset merkit kiinni
tettiin vaatteisiin tai esineisiin neuloil
la, ruuveilla tai liittimillä. Jo vuosisadan 
alussa oli liimattavia merkkejä, joita 
1960- ja 1970-luvulla seurasivat uudenai
kaiset "tarrat”. Ne on tehty muovikal
vosta tai muovipäällysteisestä paperis
ta ja kiinnitetään tasaisille pinnoille. 
Suurempikokoisina tarrat ovat vaikutta
neet paremmin kuin merkit ja siirtäneet 
samalla painopistettä muovisista tun
nuksista graafisiin.
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Poliittisia merkkejä on valmistettu 
paljon ja moniin erityistarkoituksiin: jä
sen-, vaali-, puoluekokous-, keräys-, 
kunnia- ja juhlamerkkien ohella on yk
sityisistä henkilöistä sekä suurista ja 
pienistä tapahtumista tehtyjä merkke
jä. Suomentyöväenliikkeen järjestöjen 
julkaisemien merkkien määrä voidaan 
arvioida useaksi tuhanneksi, kun mu
kaan luetaan myös nuoriso-, nais-, sivis
tys-, urheilu-, raittius- yms. järjestöjen 
merkit. Kaikkien näiden merkkien luet
teloiminen, niiden alkuperän ja symbo
liikan selvittäminen tyhjentävästi olisi 
hyvin suuri ja monivuotinen työ. Monet 
kysymykset jäisivät todennäköisesti sil
ti vastaamatta, koska tiedot merkeistä 
ovat usein hyvin vajavaisia.

Poliittisilla merkeillä on symbolisia 
ja kommunikaatiotehtäviä. Niiden erityi
sellä kuvakielellä merkin pitäjät julista
vat tukeaan jollekin aatteelle, mielipi
teelle, liikkeelle tai puolueelle. Merkeil
lä pyritään myös osoittamaan kuulu
mista liikkeeseen ja sen yhtenäisyyttä. 
Kaikkiin merkkeihin liittyy agitatorinen 
sanoma ja nopeaa poliittista viestintää. 
Se välittyy visuaalisen suunnittelun ja 
tunnuksen esittämien retoristen erityis- 
signaalien avulla.

Taistelusymboleista logoiksi

Pohjoismaisten työväen- ja vasemmis
topuolueiden tunnukset voidaan tyylil
lisesti ja temaattisesti jakaa viiteen eri 
kehitysvaiheeseen.

Puoluetunnukset 1909-35

Pohjoismaiden työväenliikkeessä puo
luetunnus otettiin ensin käyttöön Ruot
sin sosialidemokraattisessa työväen
puolueessa (SAP) vuonna 1909 ja Suo
men sosialidemokraattisessa puolu
eessa (SDP) vuonna 1912. Ne olivat ul
komuodoltaan silmiinpistävän säyseitä 
ja rauhallisia. Niiden tehtävänä ei ollut

uhmata vallitsevaa järjestelmää tai 
osoittaa vihaa sitä kohtaan. Ne viittasi- 
vat pikemminkin päinvastaiseen. Siksi 
tunnukset olivatkin sävyisiä ja koristeel
lisia. Sen sijaan Tanskan ja Norjan so
sialidemokraattiset puolueet käyttivät 
selviä taistelusymboleja varhaisimmis- 
sa puoluetunnuksissaan. Fryygialaises- 
ta lakista tulikin 1920-luvulla Tanskan 
sosialidemokraattisen liiton tunnus. 
Norjan työväenpuolue (DNA) otti puo
lestaan käyttöönsä punaisen lipun 
vuonna 1935.

Taistelutunnuksiin kuuluvat myös 
sirppi ja vasara, joita jotkut kommunis
tipuolueet alkoivat käyttää viimeistään

SDP:n ensimmäinen tunnus syntyi tavallaan vuon
na 1912. Koristeellinen seppele ympäröi kahden 
kirjan päällä olevaa kynätelinettä. Lisäksi siinä on 
logo SDP. Tunnus ei ollut taistelusymboli vaan ko
rosti ennen kaikkea puolueen kansansivistyspyr- 
kimyksiä ja  kasvatustavoitteita. Vaikka merkki oli 
virallinen, monet tilapäismerkit, joiden sanoma oli 
tiukem pi, syrjäyttivät sen. Merkkiä käytettiin kui
tenkin 1920-luvun lopulle.

1920-luvun alussa. Sirppi ja vasara -tun
nuksen voittokulku 1920-luvulla liittyi 
Kommunistisen internationaalin, Ko
minternin, perustamiseen vuonna 1919. 
Vaikka Kominternillä ei tiettävästi ollut 
varsinaista tunnusta, sen kansalliset 
osastot käyttivät kaikkialla maailmas
sa vaihtelevasti sirppi ja vasara -tunnus
ta sekä muita työtä ja taistelua kuvaa
via merkkejä. Työkalujen käyttö symbo
leina on peräisin ammattiryhmiltä. Työ
väenliikkeen synnyttyä niitä käytettiin 
ammattiyhdistyksissä.

Venäjällä sirppi ja vasara -yhdistel-
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mä sai huomattavan poliittisen sisällön 
—  se symboloi työläisten ja talonpoi
kien liittoa. Sirppiä ja vasaraa alettiin 
käyttää Venäjällä jo ennen lokakuun 
vallankumousta, mutta tunnuksen var
haishistoriasta ei ole tietoa. Vallanku- 
moustaiteilija Nikolai Andrejev muotoili 
sen luultavasti uudelleen vuonna 1918. 
Andrejevilla oli tärkeä asema luotaes
sa sosialistista realismia, ja hän toteut
ti tuohon aikaan uuden hallinnon "suur
ta propagandasuunnitelmaa”.

Ei ole kuitenkaan selvää, miten laa
jasti Vkp/Nkp itse asiassa käytti sym
bolia. Se näyttää olleen pikemminkin 
valtiollinen neuvostosymboli kuin bol
sevikkien puoluetunnus. Vuonna 
1918symboli ainakin otettiin Venäjän fe
deratiivisen sosialistisen neuvostotasa
vallan ja vuonna 1923 Neuvostoliiton 
valtiotunnukseksi.

Kun sirppi ja vasara symbolisoivat 
marxilaisen konseption mukaan kah
den yhteiskuntaluokan yhteistä liikettä 
feodaalisen ja kapitalistisen esivallan 
sortoa vastaan, Neuvostoliiton valtio- 
tunnus sai laajan sisällön. Neuvostolii
tossa se merkitsikin reaalisosialistisen 
yhteiskunnan ja valtion sosiaalista pe
rustaa.

Sirppi ja vasara -symboliikka on le
vinnyt laajasti. Tunnusta käytettiin en
si kerran hyvin näkyvästi Moskovan vap
pujuhlissa 1919. Sen jälkeen eri maiden 
kommunistipuolueet omaksuivat tun
nuksen. Aihe on vaikuttanut myös suo
raan ja epäsuoraan moniin sosialide
mokraattisiin puoluesymboleihin. Sirp
pi ja vasara olivat esimerkiksi Italian so- 
sialistipuolueen tunnuksina 1990-luvun 
alkuun. Ne ovat myös antaneet sysäyk
sen Itä-Euroopan kansandemokratioi
den valtiotunnuksiin ja varsinkin Afri
kan puolueiden laajalle levinneeseen 
työkalusymboliikkaan.

Puoluetunnukset 1930-60

Jotkut puoluetunnukset modernisoitui-

m1337
Muiden Kom interniin liittyneiden puolueiden ta
voin Norjan kom m unistinen puolue alkoi käyttää 
sirppiä ja  vasaraa tunnuksenaan. Sodan jälkeen, 
kenties 1960-luvulla, puolue o tti käyttöön tunnuk
sen, joka yhdisti sirpin ja  vasaran tyypilliseen nor
jalaiseen luontoon. Kilvenmuotoisessa merkissä 
kom m unistinen symboli kuvastuu vuorenharjan- 
teen yllä, sininen alaosa kuvaa puolestaan mer
ta tai vuonoa. Tunnukseen kuuluu myös logo NKP. 
Sen leima on erittäin kansallinen, koska värit vas
taavat Norjan kansallisvärejä punaista, valkoista 
ja  sinistä. Tunnuksen muotoili Arne Taraldsen, jo 
ka kuului puoluejohtoon sodan aikana. Tunnus yh
distää kekseliäästi kansallisen kom m unistisen  
perinteen ja ns. proletaarisen internationalism in. 
NKP ei ole ollut vuosikymmeniin po liittisesti mer
kittävä, m utta sen tunnusta käytetään yhä.

SDP otti vuonna 1930 käyttöön uuden tunnuksen. 
Siinä on tyy lite lty  hammasratas, jonka keskellä 
on kaksi viljantähkää sym m etrisesti. Som m itte
lu on hieman jugend-sävyinen. Tunnukseen kuu
luu myös puoluelyhenne SDP Tunnuksen syntyyn 
myötävaikutti huomattavasti se, että monet puo
lueen paikallisosastot nostivat kokousten yhtey
dessä työväentalojen lipputankoihin punalipun. 
Koska poliisiviranomaiset pitivät pelkkää punaista 
lippua vallankum oussym bolina, puoluejohto ha
lusi "legaliso ida”  punaliput liittäm ällä niihin tun
nuksen. Punaisesta kankaasta, jossa oli tunnus, 
tuli laillinen järjestölippu. Uuden tunnuksen suun- 
nitte li koriste ta ite ilija  Eric O.W. Ehrström. Suun
n itte lijan valinnalla puoluejohto yritti luultavasti 
vakuuttaa viranom aisia siitä, että puoluetunnuk
sesta ei tu lis i kapinasymbolia. Ehrström suunnit- 
teli 1920-luvulla uuden Suomi-tasavallan keskus
virastojen s inetit. Hän edusti sovinnollista ja  ko
ristee llista tyylisuuntaa.
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vat 1930-luvun alussa. Sillä pyrittiin toi
saalta irtautumaan sentimentaalisista 
koristeista sekä ensimmäisistä taistelu
ja vallankumoussymboleista. Toisaalta 
modernisointi merkitsi siirtymistä tiu 
kempiin tunnuksiin, joissa oli täsmälli
sempi rakenne. Uusista puoluetunnuk
sista tuli juhlallisempia ja jäykempiä. 
Niissä oli lähes virallinen leima.

SDP otti vuonna 1930 käyttöön 
puoluetunnuksen, jossa on hammasra
tas ja kaksi viljantähkää. Aihe on oi
keastaan vain sirppiä ja vasaraa vaati
mattomampi vertauskuva työläisten ja 
talonpoikien liitolle. Ilmiasultaan SDP:n 
tunnus on kuitenkin sovittelevainen ja 
pikkutärkeä. Vuodelta 1932 olevan 
SAP:n tunnuksen tavoin se on sukua si
neteille ja viranomaisten leimoille. DNA 
otti puolestaan askeleen maltillisem
paan kuvakieleen vuonna 1948 korvaa
malla punalipun tyylitettyllä hammas
rattaalla. Sen keskellä oli A-kirjain ku
vaamassa Arbeiderpartietia.

Vastaavat kehityslinjat pätivät 
myös, kun laillistunut SKP ja vasta pe
rustettu SKDL hankkivat vuonna 1945 
puoluetunnukset. SKP luopui sirpistä ja 
vasarasta ja otti käyttöön tunnuksen, 
jonka keskellä on tehdasrakennus ja vii- 
sikärkinen tähti seppeleen ympäröimi
nä. SKDL:n tunnuksen aiheina olivat 
hammasratas, viljantähkä ja avoin kir
ja. Nekin symbolisoivat käsitystä työ
väenluokan, talonpoikien ja sivistyneis
tön yhdistymisestä. Symmetrisine kilpi- 
ääriviivoineen tunnus on kurinalainen ja 
sen ulkonäkö arvokas ja muodollinen. 
Ruotsin kommunistinen puolue puoles
taan korvasi 1950-luvulla sirpin ja vasa
ran tunnuksella, joka kuvaa hammasra
tasta ja viljalyhdettä.

Puoluetunnukset 1960-luvulla

1960-luvulla käyttöön otetut puoluetun
nukset eivät olleet enää jäykkiä. Vaka
vat ja raskaat muodot katosivat, ja tun
nuksista tuli yksinkertaisia, epäsovin-

Kun Suomen kom m unistisesta puolueesta tu li 
laillinen, puoluejohto järjesti keväällä 1945 kilpa i
lun puoluetunnuksesta. Useimmat saapuneista 55 
ehdotuksesta perustuivat sirppi ja  vasara -tee
maan. Puoluejohto torju i aiheen s illä  perusteel
la, että se oli jo  Neuvostoliiton valtiovaakunassa. 
Käyttöön otetussa puoluetunnuksessa on tyylite l
ty kaksipiippuinen tehdas ja viisisakarainen täh
ti, jo ita  ympäröi seppele. Tunnuksessa esitetään 
myös puolueen perustamisvuosi 1918 ja lyhenne 
SKP. Varmaa tietoa suunn itte lijasta  ei ole.

SAP oli jo  1950-luvulla kiintynyt ylöspäin suuntau
tuvaan nuoleen. Sitä käytettiin takkimerkkinä ku
vaamaan puolueen jatkuvasti nousevia äänestys
lukuja. Tyylitellystä nuolesta tu lik in  lähes Ruot
sin hyvinvointivaltiom allin ja  kansankoti-ideolo
gian vertauskuva. Sym boliikka huipentui vuonna 
1967 uudeksi puoluetunnukseksi suunnitellussa  
"tulevaisuuden nuolessa” . Väkä-S kuvasti SAP:n 
poliittis ta  optim ism ia ja suurenmoista tulevaisuu- 
denprojektia. Se veikin puolueen suureen vaali
voittoon vuonna 1968. Vikana oli vain se, että nuoli 
oso itti oikealle.

naisia, jopa hieman leikillisiäkin. SAP 
esitteli vuonna 1967 ns. tulevaisuusnuo- 
len, tyylitellyn ja nuolimaisen S:n, joka 
kuvasi sosialidemokraatteja. Norjassa 
DNA luopui vuonna 1969 hammasrata- 
saiheesta ja säilytti vain A:n, josta tyy- 
liteltiin alfan silmukka. Molemmat tun
nukset heijastivat voimasosialismin ku
vakieltä sosialidemokratian menestyk- 
sekkäinävuosina.

Ruotsin kommunistinen puolue 
muutti vuonna 1967 nimensä Vasem
mistopuolue Kommunisteiksi. Sen jäl-
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keen otettiin käyttöön kaksi uutta tun
nusta: punainen lippu ja pyöreä nappi 
—  molemmissa oli teksti VPK. Norjas
sa oli vuonna 1961 perustettu Sosialis
tinen kansanpuolue. Sen tunnukseksi 
tuli kaunistelematon punainen suora
kaide, jossa oli kirjaimet SF. Kun puo
lue vuonna 1975 muutti nimensä Sosia
listiseksi vasemmistopuolueeksi, pu
nainen suorakaide säilytettiin. Myös 
Tanskassa 1950-luvun lopussa perustet
tu Sosialistinen kansanpuolue otti tun
nuksekseen vastaavan punaisen suora
kaiteen SF-kirjaimineen.

Puoluetunnukset 
1970- ja 1980-luvuilla

1970-luvulla poliittinen kitsch palasi 
etupäässä kukkakielenä. Varsinkin so
sialidemokraattien ruususta tuli hyvin 
suosittu. Symbolin kuvallinen vaikutus 
nousi lyhyessä ajassa 1920-luvun sirp
piin ja vasaraan ja 1930-luvun hakaris
tiin verrattavaksi. SAP otti ruusun puo
luetunnukseksi vuonna 1976. Jo vuon
na 1969 se oli käyttänyt kampanjasym- 
bolinaan ns. Erlanderin ruusua. Tans
kan sosialidemokraatit alkoivat 1970-lu- 
vun puolivälissä käyttää ranskalaisen 
mainospiirtäjän Marc Bonnetn "ruusu- 
nyrkkiä”, mutta siirtyivät vuonna 1988 
omaan ruusutunnukseen. Myös SDP ot
ti vuonna 1980 oman ruusutunnuksen 
käytettyään aiemmin sekä SAP:n että 
Bonnetn ruusua. DNA puolestaan siir
tyi ruusuun vuonna 1980.

VPK ryhtyi 1980-luvun puolivälissä 
käyttämään tunnuksenaan punaista 
neilikkaa. Norjan punainen vaaliliitto ot
ti vuonna 1973 tunnuksekseen punaisen 
lipun, jossa oli kirjaintunnus RV. Lippu 
oli kiinnitetty kapeaan salkoon ja se vä
litti tarkoituksellisesti kuvaa improvisoi
dusta ja hieman leikillisestä vallanku- 
mouslipusta. Tanskassa Sosialistinen 
kansanpuolue otti vuonna 1981 käyt
töön punaisen omenan —  vasemmisto
liikkeen tunnuksissa se ilmaisi ensi ker-

SAP käytti ensim m äistä ns. Erlanderin ruusua 
vuonna 1969 keräyssymbolina. Sen jälkeen se on 
hyödyntänyt useita ruusuversioita puoluetunnuk
senaan. Tämä ruusu on kolm ilehtinen muunnos 
kaksilehtisestä Erlanderin ruususta. Sitä käytet
tiin  vuosina 1978-91.

Tanskan sosialidem okraatit ryhtyivät vuonna 1975 
käyttämään ranskalaisen m ainospiirtäjän Marc 
Bonnetn "ruusunyrkkiä”  puoluetunnuksenaan. 
Siihen oli Ranskan veljespuolueen lupa, mutta  
puoluehallituksen yllätykseksi Bonnet alkoi vuon
na 1978 vaatia yhtäkkiä tekijänoikeuskorvauksia. 
Seuraavana vuonna päästiin sovintoon, jonka mu
kaan sosialidem okraatit saivat käyttää tunnusta, 
kunhan maksoivat korvausta Bonnetlle. Juttu jä tti 
pahan maun, ja  sosialidem okraatit siirtyivätkin  
kotimaiseen ruususymboliin vuonna 1988.

SDP käytti 1970-luvulla sekä SAP:n paranneltua 
Erlanderin ruusua että Marc Bonnetn "ruusunyrk- 
kiä”. Vuonna 1980 o te ttiin  käyttöön kuvassa ole
va ensimmäinen oma ruusu. Puolueslangissa s i
tä kutsu ttiin  "b rysselinkaa liks i”, koska se m uis
tuttaa kaalinkerää ja koska nimityksellä voitiin iro
nisoida puoluetta askarruttanutta EU-suuntautu- 
mista. Tunnus jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi, sillä  
se korvattiin vuonna 1983 luonnollisem m alla ruu
sulla, joka esiintyy myös Chymoksen konvehtira- 
siassa ja kahvipaketissa.
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ran valmiutta hyväksyä uutta ympäris
tötietoisuutta.

Poliittisen kukkakielen renessans
si perustuu useisiin monimutkaisiin syi
hin. Varsinkin sosialidemokraattisissa 
puolueissa on ollut tarvetta viitata his
toriaan, jatkuvuuteen ja identiteettiin 
muuttuvassa maailmassa. Kun ruusu ja 
neilikka ovat levinneet koko Länsi-Eu- 
rooppaan, niillä on voitu osoittaa kan
sainvälistä yhteenkuuluvuutta. Tylyssä, 
kylmässä ja kovassa maailmassa kuk- 
katunnukset ovat lisäksi kuvastaneet 
pyrkimystä korostaa politiikassa peh
meämpiä, inhimillisempiä ja ympäris
töön viittaavia asioita.

Kuva-arvoitus 
1990-luvun suuntauksena

Puoluetunnusten uusimpana ilmiönä 
on kuva-arvoitusten ja visuaalisesti mo
niselitteisten symbolien käyttö. Ne ovat 
samalla sekä eräänlaisia moderneja ku
va-arvoituksia tai graafisia yhtälöitä et
tä fantasiakuvia, kuvitelmia ja utopioi
ta. Kehitys on käynyt tähän suuntaan, 
koska informaatiotulva ja kuvallinen 
viestintä ovat nykyisin niin valtavia, et
tä vain pieni osa siitä pystyy enää he
rättämään huomiota. Tarkoitus on van
gita katsojan huomio ja saada hänet 
aloittamaan tulkintansa. Uudet symbo
lit tarjoavat visioita mutta osoittavat 
myös perinteisen vasemmiston hajoa
mista, työväenpuolueiden muuttumista 
yleispuolueiksi sekä meneillään olevaa 
poliittista uudelleen ryhmittymistä.

Symbolit yhdistävät

On ymmärrettävää, että vasemmistolai
set ovat suhtautuneet epäillen vaaku
noiden ihasteluun, jota on ilmennyt 
osassa yhteiskunnan valtaapitäviä. He
raldiikka on työväenliikkeen aatemaail
malle hyvin vierasta, mahtailevaa ja eli
tististä kuvakieltä. Se on lisäksi lähtöi
sin aatelin epätasa-arvoisesta ja epäoi-

DNA o tti ruususymbolin käyttöön vasta vuonna 
1980. Tämä versio on vuodelta 1987.

Vastaperustettu Vasem m istoliitto o tti vuonna 
1990 puoluetunnuksen, jonka sisältö on monimer
kityksinen. Symbolia on tu lk ittu  V:ksi, joka kuvaa 
puolueen nimen alkukirja inta. Se on käsite tty  
myös kasvin alkioksi tai versoksi. Tavallisimmin 
symbolin on ajateltu kuvaavan liitelevää lintua. Vi
rallisen kuvauksen mukaan se esittää "vapaalla  
kädellä m uoto iltua V-kirjainta, joka korostaa vih
reiden arvojen ja luovuuden m erkitystä” . Ne ko
rostuvat myös siksi, että tunnuksen perusväri on 
keltavihreästä turkoosiin vaihteleva vihreä. Poh
jo ism aissa se onkin ainoa puoluetunnus, jossa  
ei ole lainkaan punaista väriä. Se liittyy luultavasti 
Vasemmistoliiton haluun luoda välimatkaa vasem- 
m istososia listis iin  ja  kom m unistisiin edeltäjäjär- 
jestö ihinsä.

keudenmukaisesta sääty-yhteiskunnas
ta, ja siihen liittyy vahvasti sotilaalli
suus ja alistaminen.

Vaakunoiden tuntijat ovat toki 
usein olleet keskikerrosten edustajia, 
mutta heidän kiinnostuksensa ylioppi- 
lasosakuntien maakuntavaakuniin ja 
kunnalliseen heraldiikkaan lienee työ
väenliikkeessä usein nähty yrityksenä 
kääntää huomio pois sosiaalisista ky
symyksistä. Näkökanta on perusteltu, 
sillä sodanjälkeinen kiinnostus 
maakunta- ja kunnanvaakunoihin jatkoi
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osittain suojeluskuntaliikkeen tapoja: 
se käytti vastaavia merkkejä kuntien 
paikallisosastoissa sekä maakuntien ja 
läänien piiri- ja alueorganisaatioissa. 
Suojeluskuntatunnuksille ja kunnallis- 
heraldiikalle on yhteistä myös pyrkimys 
luoda yhteenkuuluvuutta paikallisissa 
korporaatioissa ja siten murtaa kansan 
omaa yhtenäisyyttä, joka on spontaa
nisti syntynyt tasoittamaan yhteiskun
nallista kerrostuneisuutta.

AKS, Lapuan liike ja IKL ovat esi
merkki heraldiikan ja arvokonservatis- 
min kytkennästä Suomessa. AKS valit
si tunnuksensa aiheeksi vuonna 1922 
Karjalan maakuntavaakunan haarnis
koidun käsivarren ja ojennetun miekan. 
Lapuan liike yksinkertaisesti teki vuon
na 1930 Lapuan kunnanvaakunasta 
oman tunnuksensa. Liikkeen hajottami
sen jälkeen IKL otti saman tunnuksen.

Symboli-oppi houkuttelee juuri val
taapitäviä. Heidän itsesuojeluviettinsä 
mukaista on omaksua tämänkaltaisia 
manipulaatiokeinoja. Valtiolliset sere
moniat, julkiset rituaalit ja kansalliset 
symbolit on usein keksitty ja valmistel
tu harkitusti. Yleensä ne ovat syntyneet 
historiallisissa murtumakohdissa, ja 
niiden tarkoituksena on ollut luoda uu
delleen lainkuuliaisuutta, murtaa aiem
paa mentaliteettia, vahvistaa uuden hal
linnon legitimitettiä ja visualisoida si
tä.

Mikään ei kuitenkaan estä tutki
masta symboleja neutraaleista tai kriit
tisistä lähtökohdista. Heraldiikka on 
osa kulttuurihistoriaamme, ja siinä on 
tärkeätä tietoa muiden aikojen symbo- 
likäsitteistä ja murroksista. Modernit 
symbolitkin sosiaalistavat samalla ta
valla yhteiskunnallisesti ja poliittises
ti. Siksi on tärkeää tuntea ja selvittää 
niiden todelliset toimintamekanismit. 
Vaikka yksityiset muotoilijat ja taiteili
jat tekevätkin symbolit, ne ovat luon
teeltaan kollektiivisia: symbolit voivat 
saada yhteiskunnallisen latauksensa 
vain viiteryhmiensä ja korporaatioiden- 
sa kautta. Symbolit yhdistävät yksilöä

ja kollektiivia. Niiden avulla on mahdol
lista jäsentää ja luokitella nopeasti ym
päristöä, tulkita yhteiskunnallisia suh
teita. Puoluetunnukset ovat myös poliit
tinen kommunikaatioväline, joka luo 
osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta.

SAP otti vuonna 1993 käyttöön uuden tunnuksen, 
ns. Espanjan ruusun. Sen on suunnite llu t katalo
nialainen Javier Mariscal. Virallinen kuvaus luon
nehtii tunnusta "joustavaksi ja  s isä isesti le ik illi
seksi”. Se on monimerkityksinen, sillä  sen voi kä
sittää auenneeksi ruusuksi, 1970-luvun "onne lli
seksi ukkeliksi”  mutta myös nyrkissä olevaksi 
kouraksi. N äillä sanom illa tunnus pystyy vetoa
maan sekä SAP:n rauhallisiin että m ilitantte ih in  
ryhmiin. Se ei olekaan vain iskevä ja  kuvallisesti 
vangitseva puoluetunnus vaan siinä yhtyvät myös 
ilo iset ja  hyökkäävät s ignaalit. Puoluejohto piti 
tunnusta tärkeänä, sillä se panosti huomattavasti 
kehittämistyöhön, johon kuului mm. esitestejä ja 
kyselyjä sadoilta ihm isiltä.

Norjan Sosialistinen vasemmistopuolue otti vuon
na 1993 käyttöön gra ffitim uotoisen version Heidi 
Aspiin suunnitte lem asta puoluelogosta SV. V on 
m uoto iltu  siinä niin, että sen voi käsittää kasvin- 
versoksi. Sommitteluun kuuluu myös kiilamainen 
ja  laajeneva pohjaviiva, joka antaa sym bolille voi
makkaan liikkeen eteenpäin. Väriltään se on pu
nainen vihreää V:tä lukuun ottam atta. Tunnus 
symbolisoi solidaarisuutta sekä pehmeitä ja  eko
logisia arvoja.

20



TYÖVÄENTUTKIMUS 1995

Kirjallisuus

Achen Sven Tito: Symboler —  hvad er det? Kate- 
gorier, historie, funktion. Kobenhavn 1986.

Bergstrand Margareta & Haglund-Rudling Chris
tina: Föremäl inom arbetarrörelsen. Opublicera- 
de B-uppsats i etnologi är 1978. Institutet för folk- 
livsforskning vid Stockholm s universitet.Dahlby 
Frith io f: De heliga tecknens hemlighet. Om sym
boler och attribut. Arlöv 1982.

Fowler W illiam : M ilitary insignia. The new com 
pact study guide and identifier. Cambridge 1984. 
Hobsbawm Eric & Ranger Terence (ed.): The In- 
vention of Tradition. Cambridge 1984.

Knapas Rainer: Självständighetens metaforer —  
Finland 1917-1918. H istorisk T idskrift 1992 s. 
558-579.

Lindström Rickard: Arbetarrörelsens symboler. Ar- 
betets söner 3. Stockholm 1959 s. 330-348.

Olins Wally: Corporate Identity. Making business 
strategy visible through design. London 1991. 
Rabbow Arnold: dtv-Lexikon politischer Symbole. 
Nördlingen 1970.

Soboleva N.A. & Artamonov V.A.: Simbol Rossii. 
Moskva 1993.

Westerlund Lars: Länsförvaltningen. Landshövdin- 
garna, regeringsmakten och politiken i Finland 
Ire n  1809-1992. Helsingfors 1993.

Westerlund Lars: Partisymboler som politisk kom- 
m unikation. Politiska sym boler och partiemblem  
i Norden under 1900-talet. Manuskript 1995.

Joka p ä ivä  „
toteutuu jonkun unelma

UUDESTA ' 
KODISTA

Tule Sinäkin kysymään järkevän hintaista 
asuntolainaa. Saat meiltä henkilökohtaisen 
laskelman asunnon osto-, vaihto- tai 
remonttilainasta, juuri Sinulle sopivin 
maksuehdoin. Meillä voit liittää lainaasi 
myös Selekta-lainaturvan.

Tervetuloa!
Merita Pankki

&  KANSALLISPANKKI #  YHDYSPANKKI
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Matti Helin, Helsinki
K irjo itta ja  on teologi, joka valmistelee 
po liittisen historian väitöskirjaa Turun yliopistoon.

” VAPISI JAT” JA 
KANSANDEMOKRAATTIEN 
USKOTTAVUUS
Kansandemokraattisen liikkeen suhtau
tuminen uskontoon oli kielteistä. Liiton 
perustamisesta lähtien sen uskontopo- 
litiikka suosi enemmän uskonnollisia 
vähemmistöyhteisöjä kuin valtiokirkko
ja. SKDL:n politiikassa uskonto liittyi 
ajankohtaisiin tapahtumiin. Ideologisel
la tasolla se oli itsenäinen ongelma. Us
konnon ja politiikan kohtaamisesta kä
sittelen erään uskonnollisen vähemmis- 
töyhteisön, kveekariliikkeen, aiheutta
maa kohua kansandemokraattisessa 
kentässä.

Toisen maailmansodan jälkeen Yh
dysvalloissa levisi laajalti halu auttaa 
sodan runtelemaa Eurooppaa. Autta
mishalun taustalla oli osaltaan pelko 
siitä, että Neuvostoliitto saisi ideologi
sen yliotteen Euroopassa. Virallinen 
avustusehdotus tehtiin ulkoministeri 
George Marshallin nimissä kesällä 
1947, mutta jo tätä ennen useat amerik
kalaiset avustusjärjestöt ja uskonnolli
set yhteisöt olivat ennättäneet Euroop
paan.

Suomeen amerikanavun toivat 
kveekarit vuoden 1946 lopulla. Kveeka
rit (Quakers, vapisijat) on protestantti
nen vapaakirkko, jonka teologiassa on 
läheisiä yhtymäkohtia reformoituun 
kirkkokuntaan. Heidän vapaamuotoi
nen oppinsa perustuu pääosin uskon
nolliseen kokemukseen, jonka pohjalta 
he painottavat hiljaisuutta, yksinker

taista elämäntapaa ja sosiaalista oikeu
denmukaisuutta.

Kveekarivaikutteet saapuivat Suo
meen 1800-luvulla. Tunnetuin Suomes
sa toiminut kveekari oli Skotlannista 
muuttanut tehdaspatruuna James Fin
layson. Suomalainen yhteiskunta suh
tautui kveekareihin, kuten muihinkin ei- 
luterilaisiin kirkkokuntiin, torjuvasti. 
Liikkeen organisoituminen onnistui 
vasta 1930-luvun loppupuolella.

Sodan jälkeisessä Suomessa kvee
karien toiminta-ajatuksena oli koota 
nuoria kesäisin työleireille. Työn paino
pistealueeksi oli valittu Pohjois-Suomi, 
jossa he osallistuivat saksalaisten ai
heuttamien tuhojen korjaamiseen. Pie
nelle yhteisölle suuren nuorisojoukon 
kokoaminen oli ylivoimainen tehtävä, 
varsinkin kun suurin osa sen jäsenistä 
oli tullut ulkomailta. Kveekarit ottivat 
ennakkoluulottomasti yhteyttä erilaisiin 
uskonnollisiin ja poliittis-yhteiskunnal- 
lisiin nuorisojärjestöihin, joilta he on
nistuivatkin saamaan tukea.

Kveekarien aikeet

SKP:n poliittisen jaoston kokouksessa 
kveekariliike nousi esille joulukuun 
alussa 1946. Paikalla olivat kaikki puo
lueen johtohenkilöt. Hertta Kuusinen 
halusi saada selvityksen kveekarien toi
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minnasta Pohjois-Suomessa. Vastaa
jaksi joutui sosiaaliministeri Matti Jan
hunen. Hän toimi puheenjohtajana ul
komaisen avun toimikunnassa, joka 
hoiti yhteyksiä ulkomaisiin avustusjär
jestöihin.

Sosiaaliministeri piti kveekarien 
toimintaa vaarallisena ja oli huolestu
nut tiedosta, jonka mukaan kveekarit ai
koivat laajentaa toimintaansa myös Jy
väskylän seudulle. Kuusinen ei tyytynyt 
Janhusen tietoihin vaan vaati, että po
liittinen jaosto selvityttäisi kveekarien 
todelliset aikeet Suomessa.

SKP:n suhtautuminen kveekareihin 
oli ongelmallista monesta syystä. Kvee

karit tekivät sosiaalista työtä sodassa 
kärsineiden keskuudessa. Tämän työn 
puolue katsoi vaaiitaktisistakin syistä 
kuuluvan itselleen.

Vakavampi ristiriita oli ideologisel
la tasolla. Kveekarien toiminta perustui 
uskonnolliseen maailmankuvaan, johon 
kuului myös uskonnollisen sanoman le- 
vittämisvaatimus. SKP puolestaan suh
tautui torjuvasti uskonnolliseen toimin
taan. Koska kveekarit tulivat Yhdysval
loista, oli myös olemassa vaara, että oi
keistolainen informaatio Suomessa li
sääntyisi.

Suvaitsevainen nuoriso

SKP:n selvittäessä suhtautumistaan 
kveekariliikkeeseen kveekarit toimivat 
aktiivisesti. Alkuvuodesta 1947 he o tti
vat yhteyttä Akateemiseen Sosialisti- 
seuraan (ASS). ASSista oli sodan jäl
keen muotoutunut kansandemokraat
tien opiskelijajärjestö, joka toimi tehok
kaasti yliopistomaailmassa.

Kun ASSissa kukaan ei vastusta
nut, kveekari David Richie tuli kerto
maan lisätietoja tulevan kesän työlei
reistä. Richien alustusta seurasi ko
kouksessa "vilkas keskustelu, joka lä
hinnä sivusi kveekarien toimintaa yleen

sä”. Richien toiveena 
oli, että ASS voisi lähet
tää työleireille edusta
jansa. Esitettyyn toivee
seen ASS otti myöntei
sen kannan.

ASS suhtautui asi
aan myönteisesti lähin
nä siksi, että se oli otta
nut heti sodan jälkeisi
nä vuosina kansande
mokraattisen liikkeen 
sisällä varsin suvaitse
vaisen asenteen uskon
toon. ASS pyrki murta
maan vanhoja muureja. 
Se järjesti luterilaisen 
kirkon nuorten pappien 
kanssa avomielisiä kes
kustelutilaisuuksia.

ASS välittäjänä

SKP sai tietää kveekariedustajan käyn
nistä ASSissa ja myös seuran myöntei
sestä kannasta. SKP ei kuitenkaan oi
kopäätä kieltänyt ASSiaa ylläpitämäs
tä yhteyksiä kveekareihin, sillä se tarvit
si lisätietoja kveekareista ja sai niitä nyt 
huomiota herättämättä.

Huhtikuussa 1947 ASS pyysi kvee
karien edustajia uudelleen keskustelu
tilaisuuteen. Nyt keskusteltiin yksityis
kohtaisemmista asioista. Teemoina oli

Työleiriläiset kaivavat kellaria Autin kylässä Rovaniemen maalaiskun
nassa kesällä 1946. Kuva Sirppa Kauppi
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vat kveekarien suhde politiikkaan ja hei
dän näkemyksensä uskonnon ja politii
kan suhteista. Myös kveekarien suhde 
sotaan oli esillä keskustelussa.

SKP:n poliittinen jaosto päätti suh
teestaan kveekari liikkeeseen näiden ja 
hallituksen kautta saamiensa virallisten 
tietojen perusteella. Jaoston kokouk
sessa toukokuun alussa 1947 käyty kes
kustelu puhuu puolestaan:

Matti Janhunen: Kveekarien suh
teen on asia vaikea, kun he tekevät tääl
lä avustustyötä. Pitääkö se avustustyö 
kerta kaikkiaan lopettaa sen vuoksi, et
tä heillä on muitakin pyrkimyksiä? Jo
tain rajoituksia voisi tietysti saada ai
kaan.

Hertta Kuusinen: Jos meillä on pie
nikin mahdollisuus lopettaakveekarien 
toiminta kokonaan, niin se on tehtävä. 
Heidän toimintansa on vain propagan
daa Amerikan puolesta.

Aili Mäkinen: Meillä on syytä antaa 
asiasta ohjeita piireillekin. Ainakin Jy
väskylän piirillä on ilmennyt sekavuut
ta suhtautumisessa kveekareihin.

Yrjö Leino: Olisi luonnollisesti pa
rasta, jos amerikkalaisten avustustoi
minta voitaisiin katkaista. Sitä emme 
kuitenkaan voi tehdä, mutta olisi sitä

pyrittävä ainakin rajoittamaan. Sosiaa
liministeriössä suhtauduttava toimin
taan rajoittavasti päämääränä se, että 
se saadaan kokonaan loppumaan.

Tietoinen riski

SKP:n yksiselitteisen kielteinen kanta 
kveekariliikkeen toimintaan oli SKDL:n 
kannatukselle tietoinen riski. Pohjois
suomen avustamista olisi ollut vaikea 
uskottavasti perustella, jos se olisi tul
lut julkisuuteen. Tilanteessa, jossa so
siaalipolitiikka ja uskontopolitiikka jou
tuivat vastatusten, sosiaalipolitiikka 
nähtiin SKDL:n sisällä tärkemmäksi. 
Suurempi vaara oli antaa avustustoi
minnasta koituvan kunnian langeta 
muille, kuin torjua ongelmia ideologisel
la tasolla.

SKP:n tekemä periaatepäätös oli 
ainakin puolueen itsensä kannalta oi
kea. Asia ei missään vaiheessa vuota
nut julkisuuteen. Sen sijaan kansainvä
linen kveekariliike sai vielä samana 
vuonna Nobelin rauhanpalkinnon Eu
roopassa tekemästään humanitaarises
ta työstä.
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Muisti ja  kerronta
Taina Ukkonen, Turku
Kirjo itta ja  on fo lk lo ris ti,
joka valm istelee lisensiaattityötä  Turun yliopistoon.

MUISTELEMINEN 
ON TULKINTAA
Muistitieto on aiheuttanut ja edelleen ai
heuttaa historiantutkijoille päänvaivaa 
paljolti sen vuoksi, että he pitävät sitä en
sisijaisesti informaationa, jonka avulla he 
etsivät vastauksia omien ongelmanaset- 
telujensa pohjalta kehkeytyneisiin kysy
myksiin ja pyrkivät rekonstruoimaan men
neisyyttä. Tämän vuoksi keskeiseksi on
gelmaksi tulee muistitiedon luotettavuus. 
Historiantutkijoiden keskusteluissa käsi
tellään edelleen suurimpina ongelmina ih
mismuistin yleistä epäluotettavuutta ja 
muistelijoiden taipumusta yksipuolisiin 
näkemyksiin: ihmiset eivät muista, muis
tavat väärin, korostavat omaa osuuttaan 
tapahtumissa tai kaunistelevat ja salaa- 
vat asioita. Historiantutkijat ovatkin en
nen kaikkea pyrkineet löytämään keinoja, 
joilla olisi mahdollista analysoida ja hal
lita näitä ajallisen etäisyyden, jälkiviisau
den ja tapahtumien uudelleentulkintojen 
aiheuttamia ns. vääristymiä. (Vrt. Kalela 
1993, 30, 154.)

Lähes kokonaan vaille huomiota jää 
se, että muistelijan kannalta kysymys ei 
ensisijaisesti ole menneisyyden tapahtu
mien rekonstruoinnista, vaan pikemmin
kin niiden tulkinnasta ja haltuun ottami
sesta. Muistelijan pyrkimyksenä on selvit
tää sitä, miksi elämä on mennyt niinkuin 
on mennyt ja suhteuttaa omia elämänko
kemuksia muiden kokemuksiin ja histori
allisiksi miellettyihin tapahtumiin. Toi
saalta muistitiedon tallennuksessa —  
esim. Työväen Muistitietotoimikunnan ke

ruukilpailuissa —  lähtökohtana ovat 
usein olleet pikemminkin aikaisemman 
tutkimuksen tulokset tai kerääjien intres
sit kuin haastateltavien elämänkokemuk
set.

Ihmiset kertovat aina itsestään

Eräässä folkloristiikan seminaarissa 
haastattelutyöstään kertonut esitelmöit
sijä totesi ohimennen, että mitä tahansa 
ihmisiltä kysyykin, he kertovat ennen kaik
kea itsestään ja omasta elämästään. Tä
män yksinkertaisen tosiasian tunnustami
nen on paras mahdollinen muistitiedon 
keruun lähtökohta. Havaitsin sen itsekin 
Turun työväenliikkeen historiaprojektissa 
työskennellessäni, vaikka en vielä silloin 
osannut sitä riittävästi hyödyntää. Haas- 
tattelinkin ihmisiä kahdella tavalla: pro
jektin alkuaikoina tein ongelmakeskeisiä 
haastatteluja, joissa lähtökohtana olivat 
aikaisemman tutkimuksen ja/tai projektin 
tutkijoiden ongelmanasettelujen poh
jalta tehdyt haastattelurungot ja kysymyk
set, loppuaikoina taas tein kertojakeskei- 
siä haastatteluja, joissa lähtökohtina oli
vat informanttien omat elämänvaiheet ja 
kokemukset.

Näkökulman vaihto oli tarpeen, kos
ka alkuperäinen sovellutukseni muistitie- 
tohistorian periaatteista oli puutteellinen. 
Vaikka pyrin kehittämään haastattelume
netelmät ja kysymykset haastateltavien 
arkielämään ja -kokemuksiin liittyviksi, en
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ottanut huomioon, että aikaisempaan tut
kimukseen ja projektin tutkijoiden kysy
myksenasetteluihin pohjautuvat keruu- 
teemat eivät välttämättä vastanneet infor
manttien näkemyksiä ja kokemuksia työ
väenliikkeen historian olennaisista piir
teistä. En tavoittanut informanttien koke
musmaailmaa riittävän hyvin, vaan sain 
tulokseksi liian paljon yleisluontoista, 
aiemman tutkimuksen näkökulmia myö
täilevää kuvausta.

Kuunteleminen on vaikeaa

Käytännössä näkökulman vaihto merkit
si sitä, että kun aikaisemmin olin kysynyt 
miten järjestö toimi?, kertojakeskeisessä 
haastattelussa kysyin miten sinä toimit 
järjestössä?. En asettanut tavoitteeksi var
sinaisten elämäkertahaastattelujen teke
mistä. Pyrin vain lähestymään työväenlii
kettä ja järjestötoimintaa informanttien 
elämänvaiheiden tasolta. Huolimatta sii
tä, että näkökulman vaihto vaikuttaa hel
polta, pidin ja pidän edelleen kertojakes- 
keisten haastattelujen toteuttamista vaa
tivana tehtävänä. Niitä on hankala valmis
tella etukäteen, koska aiemman tutkimuk
sen näkökulmat on pystyttävä eliminoi
maan ja koska informanttien elämänkul
kua ja kokemuksia ei voi eikä pidäkään 
ennakoida. Mahdollisten teemarunkojen 
on oltava väljiä ja sovelluttava monenlai
siin elämänkokemuksiin. Informanteilta- 
kin ne vaativat paljon, ennen kaikkea 
spontaanisuutta, kykyä jäsentää omia 
elämänkokemuksia ja myös suhteuttaa 
niitä tutkijan kiinnostukseen.

Haastattelunauhoja kuunnellessani 
olen havainnut, miten vaikeaa aidosti ker- 
tojakeskeisten haastattelujen tekeminen 
on. Yllättävän vaikeaa on nimenomaan 
kuunnella ja seurata informantin ajatus
ten kulkua etenkin silloin, kun hän ei pyri 
hallitsemaan tilannetta, vaan odottaa 
haastattelijan johtavan keskustelua. 
Myös kertojakeskeisissä haastatteluissa
ni tulee usein ikäänkuin ohimennen esiin 
asioita, jotka nauhoja kuunnellessa vai
kuttavat kiinnostavilta, mutta jotka syys

tä tai toisesta olen ohittanut, useimmiten 
ilmeisesti siksi, että olen loppujen lopuksi 
pitäytynyt liian tiukasti haastattelurungon 
teemoissa.

Muistitiedon keruutyössä lähtökoh
daksi tulisikin aina ottaa ihmisten omat 
elämänvaiheet ja -kokemukset historian
tutkimuksen näkökulmien tai tutkijan int
ressien sijasta, jotta tulokseksi saataisiin 
muutakin kuin pinnallista kuvausta. Työ
väen Muistitietotoimikunnan viime vuo
sien keruuohjeiden perusteella vaikuttaa 
siltä, että nimenomaan kertojakeskeinen 
näkökulma on alkanut päästä esille näis
säkin projekteissa. Vaikka keruukilpailu
jen teemat edelleen ovat sidoksissa aiem
paan tutkimukseen, omien muistikuvien 
ja tekemisten kysyminen antaa muisteli
joille entistä paremman mahdollisuuden 
todella esittää oma näkemyksensä eikä 
vain vastata tutkimuksen ja keruukilpai
lujen laatijoiden historiakuvaa tukevalla 
tavalla.

Kokemuskerronnan monet tehtävät

Haastattelumuistitiedon avulla ei pysty
tä rekonstruoimaan menneisyyden tapah
tumia eikä varsinkaan tavoittamaan niihin 
liittyvää aikalaiskokemusta. Haastattelu- 
muistitietokin on nimittäin kokemusker- 
rontaa, jonka tarkoitus ei ensisijaisesti 
ole sen selvittäminen, mitä todella tapah
tui. Sen sijaan kokemuskerronnan avulla 
pyritään paitsi tulkitsemaan menneisyyt
tä, myös hallitsemaan elämän ristiriitati
lanteita, yllättäviä, epätavallisia ja kriitti
siä tapahtumia. Sen avulla voidaan myös 
lohduttaa, rohkaista, opettaa tai välittää 
perinnettä sukupolvelta toiselle. Joissa
kin tapauksissa se voi ainakin pinnalta 
katsoen olla pelkkää ajanvietettä ja tarjo
ta hyville kertojille tavan ilmaista itseään 
ja saada osakseen arvostusta. Muistami
sesta kirjoittaneet tutkijat ovat korosta
neet sitä, että vaikka ihmiset tietoisesti 
pyrkisivätkin muistamaan asioita ja ta
pahtumia sellaisina kuin ne todella olivat, 
ei ihmismuisti ole passiivinen tietoa säi
lövä varasto tai arkisto, vaan muistaminen
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on aktiivista ja myös sosiaalista mennei
syyden käsittelyä ja tulkintaa. (Ks. esim. 
Middleton and Edwards 1990.)

Muistitietohaastattelukaan ei siis it
seasiassa ole informaation tallennusta, 
vaan vuorovaikutustilanne, jossa kaksi 
erilaista kokemusmaailmaa ja myös his
toriantulkintaa kohtaa. Tutkijan pyrkimyk
senä on tässä yhteydessä ennen kaikkea 
haastateltavan historiantulkinnan ja koke
musmaailman tavoittaminen ja ymmärtä
minen, ei suinkaan sen testaaminen, 
muistaako tämä historiantutkimuksen tär
keiksi määrittelemät asiat ja tapahtumat 
tai muistaako tämä ne "väärin” vai "oi
kein”. (Vrt. Ollila 1993, 65.) Muistitiedon 
muotoutuminen, vähintään sen viimeiste
ly, tapahtuu tämän vuorovaikutuksen tu
loksena. Se ei ole informantin muistin kät
köissä valmiina olevaa tietoa tai valmiita 
kiinteämuotoisia kertomuksia.

Todennäköisesti haastattelu ei kui
tenkaan ole siinä mielessä ainutkertainen 
ja uutta informaatiota tai uusia kertomuk
sia synnyttävä tilanne, että siinä tulisi 
esiin asioita, joita haastattelun osapuo
let eivät olisi koskaan ennen käsitelleet. 
Pikemminkin siinä esitetään informantil- 
le merkityksellisiä, moneen kertaan mie
tittyjä ja aiemmin esitettyjä ja tulkittuja 
kuvauksia ja kertomuksia. Muistitiedon 
avulla voidaan siis tarkastella ennen kaik
kea menneisyyttä koskevia (kansanhisto- 
riallisia) tulkintoja.

Saman muiston eri versiot

Jorma Kalela on todennut, että muistitie
don representaatioita eriteltäessä on tär
keää erottaa stereotyyppiset ja yhteisöl
liset elementit yksilöllisistä ja että folk
loristiikka on se tieteenala, jonka apua 
historiantutkijat tässä työssä tarvitsevat. 
(Kalela 1988,80.) Toistaiseksi ainakin suo
malainen folkloristinen tutkimus on kui
tenkin käsitellyt historiallista perinnettä 
liian pinnallisesti. Lähinnä on tutkittu his
toriallisten tarinoiden ja niiden kuvaamien 
tapahtumien suhdetta ja todettu, että ker
tomukset ovat säilyttäneet tosiasiatieto

ja vain vähän. Perinteeksi muokkautues- 
saan ne ovat menettäneet kosketuksen
sa alkuperäiseen tapahtumaan. (Esim. Sii
kala 1991, 69-70.)

Myös folkloristit ovat jättäneet liian 
vähälle huomiolle sen, että historiallisella 
perinteellä ja ennen kaikkea kokemusker- 
ronnalla on muitakin tehtäviä ja tavoittei
ta kuin tapahtumien yksityiskohtainen 
muistaminen. Nimenomaan kokemusker- 
ronnan tutkimus on kuitenkin jonkin ver
ran monipuolistanut näkemyksiä mennei
syyteen ja historiallisiin tapahtumiin poh
jautuvan kerronnan ja alkuperäisten ta
pahtumien suhteesta. Esim. Sandra Dol
by Stahlin havaintojen mukaan kaikkein 
olennaisimpia tekijöitä kertomuksen ja ta
pahtuman suhteen kannalta ovat kertojan 
kulloinenkin näkemys tapahtumasta ja 
omasta elämästään, kuulijakunta ja ta
pahtuman yhteisöllinen käsittely sekä yh
teiskunnallinen tilanne kokonaisuudes
saan. (Stahl 1989,14-27). Niinpä työväen
liikkeen historiankin vaiheista kerrotaan 
mitä ilmeisimmin eri tavointyöväenyhdis- 
tyksen 100-vuotisjuhlassa kuin muutaman 
jäsenen epävirallisessa keskustelussa tai 
historiantutkimusta varten tehdyssä 
haastattelussa.
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Risto Reuna, Helsinki
K irjo itta ja  on Työväen M uistitie to to im ikunnan sihteeri.

POLITIIKKA MUISTIN
VARAISESTI KERROTTUNA
Työväen Muistitietotoimikunnan kokoelmat arkistona

Muistinvaraista työväen historiatietoa 
on kerätty 35 vuotta. Työväen Muistie- 
totoimikunta perustettiin vuonna 1960. 
Alkuaikoina kerätystä aineistosta suu
ri osa on jäänyt tutkijoilta unohduksiin. 
Muistitietotoimikunnan omien julkaisu
jen lisäksi kokoelmia on käytetty histo
rian tutkimuksen lähteinä. Viimeisimpä
nä mainittakoon Jukka Rislakin teos 
Kauhun aika vuoden 1918 veritöistä 
Jämsässä.

Alussa muistitietotoimikunnan tär
keimmäksi tehtäväksi miellettiin vuo
den 1918 kokemuksien tallentaminen. 
Useimmat muistelmat kuvasivat kansa
laissodan tapahtumia. Uudemmissakin 
muistelmissa vuosi kahdeksantoista 
vaikuttaa taustalla.

1960-luvulla yhteiskunnan yleisva- 
semmistolainen henkinen ilmapiiri la
vensi muistelmien sisältöä. Pelkästään 
poliittisen toiminnan muistelemisesta 
siirryttiin muistelemaan koko elämän
piiriä. Samaan aikaan osa muistelijois
ta ryhtyi kerääjiksi ja valtaosa muistitie
don kartuttajista oli kunnanvaltuustota- 
son veteraaneja. Kertojilla oli pyrkimys 
jäsentää henkilökohtaiset kokemuksen
sa lapualaisuudesta, työnteosta ja yk
silöllisestä kehittymisestä osaksi yh
teiskunnallista työväestön sivistyspro
sessia. Kärkiesimerkkinä tästä on per
niöläisen kunnallisneuvos Lauri Metsä
mäen muistelmat.

Muistelijoiden joukossa on paljon 
lehti- ja vakuutusasiamiehiä sekä 
osuuskauppaliikkeen myymälänhoita

jia. Liikkuvien ammattiensa vuoksi he 
ovat voineet kuvata erilaisia heimope- 
rinteistä pulppuavia elämänilmiöitä. 
Osuuskauppamuistelijat ovat usein työ
väenliikkeen järjestöihmisiä toisessa 
tai kolmannessa polvessa, joten muis
telmat ovat myös kuvauksia työläisu- 
vuista. Työväenmiljöötä on hahmotettu 
metsä-, seka-, ja metallialojen työnteki
jöiden muistelmissa. Laajin näistä on 
Urho Javanaisen kotkalaisten sahatyö- 
läisten elämän kuvaus. Hänen alkupe
räinen tarkoituksensa oli julkaista ke- 
räelmänsä kirjana.

Muistietokokoelmien "valmiita kir
joja”  ovat monet jäämistöinä arkistoon 
tulleet muistelmakäsikirjoitukset, joita 
syystä tai toisesta ei koskaan ole ju l
kaistu. Täi Iäisiä ovat sekä kommunisti
sesta menneisyydestä kertovat että eri 
järjestöjen keskiportaan toimihenkilöi
den muistelmat.

Muistitietokokoelmat käsittävät 
noin 200 000 liuskaa 6 500 kertojalta. Ar
kisto koostuu keräelmistä ja haastatte
luista. Aktivistien osuus kokoelmien 
synnyssä korostuu; erityisen lisän ovat 
tuoneet toimittajat ja työssään kirjoitet
tua sanaa käyttämään tottuneet. Metal- 
lityöntekijöiden osuus muistelijoista on 
suuri, sillä he muodostavat sosialide
mokraattisen työväestön ytimen.

Tiiviistettynä Työväen muistietoko- 
koelmat ovat työväen sisäisen ryhmäyh- 
teenkuuluvuuden lähtökohdasta kirjoi
tettuja useinmiten poliittisesti aktiivis
ten ihmisten elämänkertamuistelmia.
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Muistitieto ei sinällään ole perin
nettä. Perinne on yhteisöllistä käyttäy
tymistä, muistitieto on yksilön koke
muksia. Se kertoo myös poikkeuksista. 
Tämä ei tarkoita, etteikö muistitiedos
ta olisi syntynyt myös perinnettä. Ano
nyymillä kansan kertomaperinteellä on 
katsottu olevan yhdysside muistitie
toon. Työväen muistitietokokoelmat 
ovat välimaastoa: aineistoa on kansa
tieteelle, kansanliiketutkimukselle ja 
poliittisen historian tutkimukselle.

Kansatieteellisesti on eroa sillä, 
onko muistieto ns. vapaasti ilmaistua 
kuvausta ympäristöstä vai ulkopuoli
sen, asiaan perehtyneen haastattelijan 
ohjailemaa haastattelutietoa. Työväen 
muistitietokokoelmissa enemmistö sii
tä aineistosta, joka käsittelee aikaa en
nen toista maailmansotaa, on muiste
lijoiden itsensä kirjoittamaa muistitie
toa. Myös sota-aika on tallennettu kir- 
joittajiensa kotirintamamuistoina.

Työväen Muistietotoimikuntaei ole 
hukannut alkuperäisajatustaan, kiin
nostusta poliittiseen, siihen, mikä työ
väelle on poliittista. Erityisesti tämä pä
tee Työväen Muistitietotoimikunnassa 
omaksuttuun haastattelutekniikkaan, 
jolla saadaan tietoa politiikan mieltä- 
mistavoista.

Sodanjälkeisistä ajoista on ole
massa haastatteluprojekteina tuotetut 
teemakokoelmat Säännöstelystä kulu
tusyhteiskuntaan, TPSL puolueena, 
EKL —  eläkeläiset, Työläisnaisliike ja 
henkilöistä K-A. Fagerholm.

Yhteiskuntaelämää kuvaaville 
muistelmakeruulle on tietävällä, ei niin
kään teknisellä haastattelijalla tärkeä 
rooli. Politiikan sisältöä on voitu kuva
ta työväen muistitietokokoelmissa hy
vin, koska politiikanteon veteraanit ovat 
olleet haastateltavissa myös aiheista, 
joista kulloinkin on tietoa tarvittu. Kan- 
salaiskuvaa hahmottavissa haastatte
luissa kuten työläisnais- ja siivooja- 
muistelmissa poliittisuus on muuttunut 
työn tai lähiympäristön kuvauksiksi.

Kaupalliseen jakeluun tehdyt po

liittiset muistelmat ovat usein pettäneet 
lukijain odotukset. Niiden historiakuva 
tuo harvoin esiin uutta ja yksityisyys on 
sekin tarkasti harkittua ja kustantajan 
ehdoilla kuvattua. Vaikuttamista, valtaa 
ja päätösprosesseja koskevat kuvauk
set ovat harvinaisia. Itsensä muistele
minen on koettu kovin ulkokohtaisista 
tarpeista lähteväksi elleivät muistelijat 
ole yhteiskuntatieteilijöitä. Monet päät
täjät ovat kieltäytyneet muistelmiensa 
julkaisemisestä vetoamalla, etteivät he 
halua ” pöyhiä ikäviä asioita”. Arkistoon 
tarkoitetun haastattelun yhteydessä nä
mä tiedot voidaan kertoa ilman skan
daalin pelkoa ja näin antaa lisävalais
tusta asioihin.

Perinteisesti sanalla työväki tarkoi
tettiin ruumiillista työtä tekeviä ja heis
tä lähinnä tavaratuotannon työntekijöi
tä, ovat tämän päivän muistelijat paljol
ti jo muita palkansaajia. Muistelijara- 
kenne on muuttunut keskiluokkaisem- 
maksi: muistelijoina ovat myyntihenki- 
lökunta-, konttoristi- ja hoito- sekä tar- 
joilupalvelujen muistelijat. Heidän myö
tä tosin muistelmien sisältö on muuttu
nut yksilöllisemmäksi.

Poliittisena muistitietoyksikkönä 
Työväen Muistitietotoimikunta onkin 
erikoistunut kokoamaan aktivisteja 
haastattelemallamuistitietoa sodanjäl
keisestä yhteiskuntamuutoksesta: se 
on hallittua kartoitusta vallankäsityk- 
sen avartumisesta tai pakolaisista mo- 
tivaatiotaustana, mikä selittää mennyt
tä kollektiivisemmin kuin yksilöllisenä 
sattumanvaraisuutena. Porttia vapaal
le muistelemiselle on silti samaan ai
kaan pidetty menestyksellisesti avoin
na esim. v.1989 julistetulla kirjoituskil
pailulla Järjestö elämässäni.
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Pirjo Kaihovaara, Helsinki
K irjo itta ja  on Kansan Arkiston tu tk ija .

ELÄMÄKERRAT 
KONTROLLISSA
Julkiseksitulonsa ensimmäisinä viikkoi
na syksyllä 1944 Suomen Kommunisti
nen Puolue teki päätöksen, että kaik
kien niin vanhojen, uusien kuin koejä- 
sentenkin tuli jättää puolueelle lyhyt kir
jallinen elämäkertaselostus itsestään. 
Elämäkerran kirjoittaminen oli perinne 
illegaaliselta kaudelta. SKP:n kaaderit 
olivat joutuneet kirjoittamaan elämä- 
kertaselostuksia itsestään jo 1920-luvul- 
la puoluejohdolle.

Huhtikuussa 1945 puolueen jäse
neksi pääsyä helpotettiin eikä kaikilta 
jäseniksi pyrkiviltä vaadittu enää elä
mäkertaa. Vaatimus puolueen kaikkien 
jäsenten tai jäsenkandidaattien kirjal
listen elämäkertojen kirjoittamisesta 
ehti olla voimassa noin neljän kuukau
den ajan1. Ei ole tiedossa, kuinka kir
jaimellisesti vaatimusta noudatettiin, ja 
paljonko elämäkertoja tänä aikana ker
tyi. Tilanne vaihteli myös piireittäin. Jo
ka tapauksessa jäsenten pienoiselämä
kertoja kertyi puolueen arkistoihin tu
hatmäärin. Vaikka niitä ei vaadittu enää 
tavallisilta rivijäseniltä, niin puolueen 
kaadereiksi pyrkivät ja toisaalta jostain 
epäillyt joutuivat tarttumaan kynään.

Kaaderiston puhtaus

Elämäkertojen keruun tarkoitus oli toi
mia puolueen sisäisen valvonnan väli
neenä ja edistää puoluejohdon kaade- 
ripolitiikkaa. Aluksi painotus lienee ol
lut valvonnassa. Vuonna 1952 tehdyssä 
selvityksessä SKP:n kaaderityön tilas
ta ja tehtävistä todettiin, että syksyn

1944 ja huhtikuun 1946 välisenä aikana 
toiminut valvontajaosto ”ei puuttunut 
varsinaisiin henkilösijoituksiin, vaan 
sen toiminta rajoittui pääasiassa ille
gaalisena aikana puolueessa toiminei
den tovereiden tarkistukseen ja mahdol
listen puoluerikkomusten selvitte
lyyn.” 2

Elämäkertojen keruu oli siis osa 
puolueen kaaderipolitiikkaa. Kommu
nististen puolueiden esikuvalla Komin
ternilläkin oli ollut oma kaaderiosasto, 
joka kokosi tietoja puolueiden johto
henkilöistä.

SKP: n kaaderi jaoston tehtävät oli
vat huhtikuussa 1946 ” a) tuntea ja esi
tellä eri alojen ja järjestöjen ihmisiä 
Puoluetoimikunnalle, b) tuntea koko val
tio ja yhteiskunta-aparaatti ja siellä ole
vat ihmiset ja voimavarat, c) hakea esil
le parhaat ammattiyhdistys- ja poliitti
set toimintakyvyt.” 3 Puolueen jäsenten 
elämäkertojen tuli siis palvella näiden 
tehtävien toteuttamista. Elämäkertojen 
keruu, taltioiminen ja käyttö kuuluivat 
puolueen kaaderijaostojen työsarkaan 
osana systemaattiseksi tarkoitettua jä
senistöä koskevaa tietojen keruuta.

Täydellinen kuva elämästä

"Täydellistä elämäkertaa kirjoitettaes
sa ei riitä vain kuivien asiatietojen luet
teleminen, vaan tulee sen olla kuvaus 
elämästä.”  Näin ohjasi Suomen kom
munistisen puolueenkaaderijaosto 
kontrolloitaviaan vuonna 1947. Selos
tuksesta tuli ilmetä "henkilön yhteis
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kunnallinen syntyperä, -asema, yhteis
kunnallinen työ ja toiminta, työ työväen
liikkeessä, mitä puoluetyötä on tehnyt, 
sivistystaso, koulut ja mahdolliset kurs
sit y.m. ja perhe y.m. suhteet. Elämäker
rasta tulee ilmetä henkilön menneisyys 
ja se, minkälaisessa puoluetyössä hen
kilö parhaiten menestyy ja missä työs
sä saavuttaa parhaat mahdolliset tulok
set.” 4 On selvää, että elämäkerrat kir
joitettiin kieli keskellä suuta, jotta niis
tä saisi mahdollisimman edullisen ku
van henkilön menneisyydestä ja ideolo
gisesta tasosta.

Ohjeet kirjoitettiin myöhemmin 
myös kysymyssarjan muotoon ja niitä 
lähetettiin puolueen kaaderiorganisaa- 
tiolle käytettäväksi elämäkertojen ke
ruussa. Elämäkertojen kirjoittaminen ei 
kuitenkaan yleensä ollut systemaattis
ta kysymyksiin vastaamista, joten kirjal
lisessa muodossa olevat ohjeet eivät il
meisesti olleet kaikkien elämäkerran 
kirjoittajien käytössä. Omaelämäkerrat 
ovat lyhyitä, niiden pituus vaihtelee yh
destä viiteen sivuun ja niiden painotus 
on henkilöiden järjestöelämän luettelo
maisessa kuvauksessa.

Jäsenten elämäkerrat tallennettiin 
piirijärjestöjen toimistoihin. Vain osa 
piirijärjestöjen kaaderijaostojen arkis
toista on säilynyt. Puolueen keskustoi
mistossa koottiin kaaderijaoston, myö
hemmin kaaderiosaston ylläpitämään 
henkilöarkistoon tietoja niistä jäsenis
tä jotka olivat ehdolla tai jo valittuja 
luottamustehtäviin, vaaliehdokkaiksi tai 
puoluetyöntekijöiksi. Myös Sirola-opis- 
toon pyrkijät joutuivat kirjoittamaan 
elämäkertaselostuksen.

Oppia Valposta

Kylmän sodan kauden alettua kaaderi- 
työhön ja sisäiseen valvontaan panos
tettiin entistä enemmän. Kesäkuussa 
1950 hyväksyttiin Aimo Aaltosen 
12-kohtainen esitys kaaderijaoston 
työstä5. Vuosina 1950-1951 keskustoi

miston kaaderityöhön kiinnitettiin val
tiollisesta poliisista Fagerholmin halli
tuksen kaudella irtisanottuja kommu
nisteja6. Perintönä Valposta lienee tul
lut erinäisiä käytäntöjä; ainakin kaade- 
riosaston/jaoston arkistointia kehitet
tiin saman mallin mukaiseksi.

1950-luvun vaihteessa oppia otet
tiin tehostetusti kansandemokratioiden 
kommunististen ja työväenpuolueiden 
kaaderipolitiikasta. Suomen kaaderi- 
työntekijöiden käyttöön käännettiin se
lostuksia mm. NL:n, Tshekkoslovakian, 
Bulgarian ja Puolan sekä DDR:n kaade- 
rityön käytännöistä. Kaaderien elämä
kerrat tulivat esiin kaaderipolitiikan vä
lineinä esimerkiksi Tshekkoslovakian ja 
Puolan kaaderityötä koskevissa 
selostuksissa7.

Oppi kantoi hedelmää. Vielä kaa
deriosaston vuoden 1949 toimintakerto
muksessa valitettiin, että piiritoimikun
tien jäsenten elämäkertoja ei ole saatu 
kaikilta piireiltä. Seuraavan vuoden toi
mintakertomuksessa todettiin, että elä
mäkertoja puolueen jäsenistä oli han
kittu sinä vuonna jo 305 kappaletta8.

"Ohranoiden” metsästäminen eli 
valtiollisen poliisin kanssa yhteistyös
sä toimineiden henkilöiden paljastami
nen oli ollut puolueen valvontakomiteoi- 
den ja myöhemmin kaaderijaostojen 
keskeisiä tehtäviä 1940-luvulla. Toinen 
tärkeä lähtökohta olipuolueen ideologi
sen puhtauden vaaliminen9. Nämä mo
lemmat tehtävät tulivat selkeästi esiin 
vielä 1950-luvun alkupuolella kaaderio
saston toiminnassa ja jäsenasioiden 
käsittelyssä. "Taistelu puolueen valp
pauden puolesta” merkitsi mm. sitä, et
tä vuonna 1950 suoritetussa jäsenkirjo- 
jen vaihdossa poistettiin puolueen ri
veistä "ohranalle palveluksia teh
neitä” 10.

Elämäkerrat toimivat välineinä 
myös muiden poliittisilta taustoiltaan 
arveluttavien henkilöiden kontrollissa. 
Esimerkiksi vielä vuoden 1953 lopulla 
annetuissa ohjeissa sanotaan: "Jos liit
tyvän ilmoittamissa tiedoissa ilmenee,
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että k.o. henkilö on kuulunut esim. sos- 
dem. tai johonkin porvarilliseen puolu
eeseen, ollut vankilassa tai syytettynä, 
joko kriminaali- tai poliittisista syistä, 
niin on ennen hyväksymistä pyydettävä 
elämäkerta tai vähintään yksityiskohtai
nen selostus edellämainittujen kysy
mysten kohdalta.” 11

Kiehtova kokonaisuus

Suomen Kommunistisen Puolueen kes
kustoimistoon kerätyt elämäkerrat sa
moin kuin muutkin kaaderiosaston ke
räämät henkilöaineistot ovat Kansan 
Arkistossa käytössä luvanvaraisesti tie
teellisiin tutkimuksiin. Käyttöä rajoitta
vat henkilörekisterilaki ja alkuperäisen

arkistointijärjestelmän monimutkai
suus.

Tämän elämäkerta-aineiston mie
lenkiintoisuus on siinä, että omaelämä
kerrat on kirjoitettu rajatulle yleisölle. 
Niiden vastaanottaja oli puolue, tai pa
remminkin rajattu osa puolueorgani
saatiota. Puolueen sisäisen kulttuurin, 
sen menneisyyden tulkintojen ja ideo
logisen ajattelun tuntemus ovat ohjan
neet kirjoittajaa hänen oman elämänsä 
kuvauksessa. Elämäkerrat heijastavat 
pikemminkin kirjoittajien kollektiivista 
identiteettiä kuin heidän persoonallis
ta kokemusmaailmaansa. Tässä mie
lessä aineisto tarjoaa hyviä lähteitä eri
tyisesti SKP:ssa vallinneen puoluekult- 
tuurin tutkimukseen.

Alaviitteet

1. Ko. neljänä kuukautena jäsenmäärä kasvoi. 
16.4.1945 se oli koejäsenet m ukaanlukien 7 215; 
jäsenistä oli naisia 818. SKP:n puoluetoimikunnan 
pöytäkirja 16.4.1945, KA.

2. SKP:n Kaaderityön tila  ja  tehtävät. Ilmeisesti 
m aaliskuussa v.1952 tehty selvitys. SKP KJV V-VI, 
KA. Lokakuun 24. päivänä 1944 päivätyssä salai
seksi merkityssä asiakirjassa Suomen Kommu
nistisen puolueen (SKP) valvontakomiteoiden teh
tävistä ja  niiden työn järjestelystä todetaan komi
teoiden lähtökohdaksi ohranan vastainen ta iste
lu ja  puolueen ideologisen puhtauden säilyttäm i
nen. SKP KJV IV, KA.

3. SKP:n kaaderijaoston pöytäkirja 27.4.1946, KA.

4. SKP:n puoluetoim ikunnan 11.12.1944 antama 
ohje Eräistä puolueen rakennustyön käytännölli
sistä kysymyksistä. Ohje ju lkaistiin  Kommunistin 
joulunum erossa 1944.

5. Pöytäkirja SKP:n organisaatiojaoston kokouk
sesta 2.6.1950, KA.

6. Kaaderiosastolle palkattiin mm. Eino Tanner ja 
Veikko Sippola, ks. SKP:n organisaatiojaoston  
pöytäkirja 1.4.1950, KA; Kaaderiosaston toiminta- 
selostus IX edustajakokouksen jälkeen 29.4.1954 
(luonnos). KJV V ili, KA.

7. Kaaderijaoston arkistossa on nippu käännök
siä eri maiden kom m unististen ja työväenpuolu
eiden kaaderityötä koskevista selostuksista vuo
s ilta  1949-1951. Kaaderijaosto KJV X "U lkola iset 
puolueet kaaderityöstä”. Elämäkerrat m ainitaan
mm. selostuksessa "Tshekkoslovakian kom. puo
lueen kaaderityöstä 11.6.49”  ja  Boleslav Berutin,

Puolan yhtenäisen työväenpuolueen keskuskomi- 
ten puheenjohtajan alustuksessa "Puolueen teh
tävät ta iste lussa uusien kaaderien puolesta y le i
sen tilanteen tausta lla”, pidetty 8.5.1950.

8. SKP:n kaaderiosaston/jaoston to im intakerto
mukset vuosilta 1949 ja 1950. KJV V ili. KA.

9. ks. asiakirja "Suomen Kommunistisen Puolu
een (SKP) valvontakomiteoiden ja niiden työn jär
jestelystä”  24.10.1944. KJV IV, KA; puoluetoimikun
nan asiakirja alkuv. 1946 ("Selvää on, että puolu
een sisä istä valvontaa ei voida lopettaa. Puolu
een tulee jatkuvasti käydä tehokasta taistelua  
puolueeseen tunkeutuvia v ihollisaineksia vas
ta a n ” ) KJV VI, KA.

10. SKP:n Kaaderityön tila  ja tehtävät. Maaliskuu 
1952. KJV VI. KA.

11. "Jäseneksi liittym isestä, kortiston m erkityk
sestä, hoidosta ja käytöstä” , SKP:n Helsingin ja 
Uudenmaan piirikom itean kaaderijaoston kirje
11.12.1953. KJV VI. KA. Ks. myös luonnos "Kaade
riosaston toim intaselostus IX edustajakokouksen 
jä lkeen”  29.4.1954. KJV V ili. KA.
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Gradut
Marja Piiroinen-Honkanen, Helsinki
Artikkeli perustuu tekijän pro gradu -tutkielm aan
Punakaartin aseelliset naiskom ppaniat Suomen sisällisodassa 1918.
Helsingin y liop is to  po liittinen historia 1995.

PUNTTIPERSKOMPPANIAT 
JA KUOLEMAN- 
PATALJOONAT
Punakaartin aseelliset naiskomppaniat 1918

Kansalaissodassa punakaartin riveissä 
oli aseistettuja naisia parisen tuhatta. 
Tyypillinen aseisiin tarttunut vallanku- 
mousnainen oli kansakoulun käynyt al
le 24-vuotias naimaton tehdastyöläinen, 
palvelijatar tai ompelija. Asekaarteihin 
liittyneet naiset leikkasivat pitkät hiuk
sensa polkkatukaksi ja pukeutuivat 
"asepukuun”, johon kuului yleensä pol
viin ulottuvat housut, vyöllä vyötetty 
takki, lippalakki, nyöritetyt sääret ja ja
panilainen kivääri patruunavöineen.

Kansalaissodan puhjettua tammi
kuussa 1918 punakaartilla oli jo osittain 
valmiina huolto- ja ensiapujoukot. Ne 
muodostuivat pääasiassa Sosialide
mokraattisen Naisliiton jäsenistä mar
raskuun 1917 suurlakon järjestyskaarte
ja varten. Koska huoltoyksiköitä ei ollut 
järkevää kasvattaa rintamajoukkoja 
suuremmiksi, alkoivat innokkaimmat 
punakaartiin pyrkivät nuoret naiset pe
rustaa helmikuussa omavaltaisesti 
myös aseellisia kaartinosastoja. Näihin 
naisasekaarteihin liittyneistä valtaosa 
oli Suomen Sosialidemokraattisesta 
Nuorisoliitosta rekrytoituneita tyttöjä 
sekä vasta vallankumousvuosina 1917 
-1918 työväenjärjestöihin liittyneitä nai
sia, joihin Työläisnaisliiton antimilitaris-

M artta Kiivas oli Turun piirin punakaartin nais
komppanian 144 naisen varapäällikkö. Hänet te
lo ite ttiin  Lahdessa. Kuva Kansan Arkisto.
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tinen henki ei ollut ehtinyt vaikuttaa.
Naisten militarisoituminen on tyy

pillinen vallankumouksien ja sisällisso
tien ilmiö. Suomalaiset naisvallanku- 
moukselliset ottivat esimerkkiä Pariisin 
barrikadeilla 1871 taistelleista naiskom- 
munardeista ja venäläisnaisten muo
dostamista aseellisista vallankumous- 
joukoista. Suomen naisasekaartit olivat 
pitkälle samoin järjestäytyneitä kuin ve
näläisnaisten kuolemanpataljoonat. 
Johdossa oli naisia, mutta sotilaskou- 
luttajina miehiä. Ranskan ja Venäjän 
vallankumousten esikuvista huolimatta 
naisten aseistaminen herätti Suomes
sa ristiriitaisia mielipiteitä. Sekä Sosi
alidemokraattinen Naisliitto että Suo
men työväen pääneuvosto halusivat ra
joittaa naisten toiminnan pelkästään 
huoltoon ja ensiapuun. Punakaartin 
johtokaan ei ollut kovin innokas otta
maan naisia aseellisiin rintamajoukkoi
hin.

Pienimmät perustetuista naisase- 
kaarteista olivat muutaman naisen ra- 
tavartiojoukkoja. Suurimpien kaupun
kien: Turun, Tampereen, Lahden ja Vii
purin kaartit olivat jo täysiä komppani
oita, joita mieskaartilaiset kutsuivat lei
killisesti "punttiperskomppanioiksi”. 
Vain Helsingissä voitiin puhua Venäjän 
vallankumouksen mallin mukaisesta 
naisten kuolemanpataljoonasta, sillä 
perustamislistassa oli nimiä 466.

Miksi nainen liittyi asekaartiin

Aseellisten naispunakaartilaisten liitty- 
mismotiivit voidaan jakaa aatteellisiin, 
taloudellisiin ja sosiaalisiin. Suurin osa 
punaisista naissotilaista oli ennen kaar
tiin liittymistään osallistunut työväen
järjestöjen toimintaan varsinkinnuoriso- 
osastoissa. Aatteelliset syyt vaikuttivat 
eniten liittymiseen niissä kaarteissa, 
jotka perustettiin jo helmimaaliskuus- 
sa. Aatteellisen innostuksen lisäksi ym
päristön sosiaalinen paine ja tovereiden 
esimerkki antoivat monelle naiselle sy

säyksen marssia punakaartin riveihin.
Taloudellisten syiden merkitys pu

nakaartiin liittymisessä lisääntyi sodan 
kuluessa. Varsinkin huhtikuussa perus
tettujen naisasekaartien jäsenet perus- 
telivat liittymisensä taloudellisilla sei
koilla. Ammattimiesten lähtiessä puna
kaartiin tehtaiden naiset jäivät työttö
miksi. Ilmeisesti naisten työttömyys li
sääntyi myös siitä syystä, että punai
sessa Suomessa valkoisten maanalai
seen toimintaan osallistuneet perheet 
eivät enää halunneet pitää palvelukses
saan "punaisia” piikojaan vakoilun ja il
miantojen pelossa. Punakaarti maksoi 
parempaa palkkaa kuin siviilitöissä oli
si voinut ansaita. Lisäksi kaarti tarjosi 
vaatteet ja ruoan, joita oli maailmanso
dan aiheuttaman elintarvikepulan takia 
niukalti kaupoissa.

Neiti M attila oli yksi Viipurin naiskomppanian 151 
naisesta. Kuva Kansan Arkisto.
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Vaikka naisasekaarteihin oli var
sinkin sodan loppupuolella helpompi 
päästä kuin huoltojoukkoihin, se ei ol
lut ainoa syy asekaarteihin liittyneillä. 
Siivoamiseen, hoivaamiseen ja ruokki
miseen kyllästyneiden mielissä aseel
lisissa naiskaarteissa oli uutuuden vie
hätystä, romanttista hohdetta ja seik
kailun tuntua. Nämä syyt saivat huolto
joukoissakin palvelleet vaihtamaan pe
rustettuihin asekaarteihin. Huhtikuun 
lopulla myös punakaartin johto muutti 
huoltokomppanioita aseellisiksi.

Koska punakaartin johto suhtautui 
nihkeästi naisasekaartien lähettämi
seen rintamalle, naisasekaartit tukivat 
punaisten hyökkäystoimintaa vapautta
malla kaupunkien vartiointitehtävistä 
miehiä taistelutoimiin. Osa naisase- 
kaarteista huolehti myös miliisitehtävis- 
tä. Lisäksi niitä käytettiin punaisten 
sankarihautajaisten rekvisiittana. Nai
sasekaartit toimivat punakaartin reser- 
vijoukkoina, jotka osallistuivat taistelui
hin vasta punaisten Keskeisen rinta
man tukikohdan, Tampereen, sorruttua. 
Vaikka aseellisten naisten osuus puna
kaartin kokonaisvahvuudesta ei yltänyt 
missään vaiheessa yli kolmen prosen
tin, oli naisasekaartilaisilla sodan lop
puvaiheessa lukumääräänsä suurempi 
painoarvo. Kaupunkien vartiojoukoiksi 
jätetyt naisasekaartit olivat ensimmäi
sinä ja usein ainoina aseellisiin tehtä
viin koulutettuina joukkoina ottamassa 
Etelä-Suomessa vastaan saksalaisten 
hyökkäystä punaisten selustaan. Kaik
kiaan naisten osallistuminen taistelui
hin oli varsin laajamittaista, mutta joh
don negatiivisen asenteen vuoksi spon
taania ja organisoimatonta. Naisase
kaartien olemassaolo ja osallistuminen 
kaupunkien puolustustaisteluihin pitkit
ti sotatoimia ainakin jonkin verran.

Naiskapinallisten kohtalo

Valkoiset eivät hyväksyneet naisia asei
siin ja kohtelivat tästä syystä housupu-

kuisia aseellisia punakaartilaisnaisia 
varsin raasti. Valkoiset pitivät naisase- 
kaartilaisia maineeltaan arveluttavina 
"ryssänmorsiamina”. Antautuneita nai
sia kohdeltiin kuin irtolaisuudesta pidä
tettyjä prostituoituja. Naiskaartilaiset 
alistettiin tarkkoihin ja kovakouraisiin- 
kin tutkimuksiin sukupuolitautien pe
lossa. Valkoisten vankileireillä puna- 
kaartilaisnaiset joutuivat myös vartijoi
den seksuaalisen ahdistelun kohteeksi. 
Taisteluissa kuoli ja pidätyksen jälkeen 
teloitettiin kaikkiaan noin 10 prosenttia 
naisasekaartilaisista. Usein on vaikea 
sanoa kaatuivatko naiset taisteluissa 
vai pikaoikeudenkäynnin seurauksena 
heti antautumisen jälkeen. Kuolema 
korjasi varsinkin perääntymisvaiheessa 
olevien Turun, Porin ja Rauman piirien 
naisasekaartilaisia, jotka jäivät Lahden 
seudulla valkoisten saartorenkaaseen.

Punaisten naisasekaartit antoivat 
valkoisille kyseenalaisen syyn ulottaa 
kostotoimenpiteet myös taisteluihin 
osallistumattomiin työläisnaisiin. Teloi
tetuista punaisista naisia oli 4,3 pro
senttia, kun heitä asekaarteissa oli vain 
kolmisen prosenttia. Naisia teloitettiin, 
"jo tta  heistä ei naarassusien tavoin 
syntyisi yhä uusia pahoja penikoita”, 
kuten Ilmari Kianto asian ilmaisi. Pu
naisten mielestä näiden kostotoimien 
tarkoituksena oli koko työväenliikkeen 
tuhoaminen. Ilman punakaartin aseel
lisia naiskomppanioita sodan jälkisel
vittely olisi voinut kenties olla vähem
män verinen.
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Ari Leskinen, Oulu
Artikkeli perustuu tekijän pro gradu -tutkielmaan
Vasemmistoradikalism i Kemin Veitsiluodon alueen työväenliikkeessä kesään 1929. 
Oulun y liop isto  yleisen historian laitos 1995.

VASEMMISTORADIKALISMI 
KEMIN VEITSILUODOSSA 
1920-LUVULLA

Valtion metsähallitus ryhtyi rakenta
maan sahalaitosta talvella 1920 —  1921 
Kemin eteläpuolella sijainneelle lähes 
asumattomalle Veitsiluodon saarelle. 
Työväenliikkeen järjestäytyminen alkoi 
pian rakennustöiden käynnistyttyä, kun 
Suomen Puutyöntekijäin Liiton Kemin 
osasto 15 perustettiin toukokuussa 
1921. Sahan työläisten järjestäytyminen 
alkoi vuotta myöhemmin Suomen Sa
ha-, Kuljetus- ja Sekatyöväen Liiton Ke
min osaston työhuonekuntana, joka 
muuttui omaksi Veitsiluodon osasto 
258:ksi maaliskuussa 1923.

Kemin seudun ja käytännössä ko
ko Oulun läänin pohjoisen vaalipiirin 
työväenliike oli hylännyt sosialidemok
ratian ja siirtynyt Suomen Sosialistinen 
Työväenpuolueen kannattajaksi 1920-lu- 
vun alussa.

SSTP:n aikana Veitsiluodossa ei 
toiminut omaa puoluejärjestöä, mutta 
Suomen Kommunistisen Puolueen oh
jeiden mukaan julkisiin järjestöihin oli 
perustettava kommunistisia ryhmiä. Ke
min kommunistisen keskuksen lähei
syydessä sijainnut Veitsiluoto tuskin oli 
poikkeus tässä suhteessa. Saaressa si
jainneessa Veitsiluodon työläisyhtei- 
sössä tärkeä toimintamuoto oli vanhas
ta työväenliikkeestä tuttu kotiagitaatio. 
Se oli tärkeää jo siksi, ettei työväenjär
jestöillä ollut saaressa omia kokoontu
mistiloja.

SSTP:n lakkauttamisen jälkeen 
luotua Sosialistisen työväen ja pienvil
jelijäin vaalijärjestöä rakennettiin niin

Veitsiluodossa kuin koko Kemin seudul
la Helsingistä tulleiden ohjeiden mu
kaan. Muun maan tapaan toiminnan 
käynnissä pitäminen vaalien välillä 
tuotti ongelmia. Kunnallisvaalien 1928 
jälkeen pysyvän toiminnan toteuttami
nen helpottui itse organisaatiosta riip
pumatta. Eduskunta hajotettiin huhti
kuussa ja ennenaikaiset vaalit määrät
tiin pidettäviksi heinäkuun alussa 1929. 
Veitsiluodossakaan vaaliorganisaatio ei 
ollut ehtinyt hajota. Vaalien tiheys aut
toi vakiinnuttamaan puolueorganisaa
tion.

Poliittista toimintaa edesauttoi se, 
että linjakysymykset nousivat esille 
vaalien välisinä aikoina Suomen Am
mattijärjestössä, Suomen Puuteolli- 
suustyöväen Liitossa ja Työväen Urhei
luliitossa. Veitsiluodossa vähäiset po
liittiset linjaerot tulivat viimeisen kerran 
näkyviin 1920-luvun puolivälissä. Tämän 
jälkeen työväenjärjestöjen päätökset 
noudattivat yksimielisesti vasemmisto
radikaalien ja pääosin SKP:n linjaa.

Vasemmistoradikaalien suureen 
vaalikannatukseen Veitsiluodon alueel
la vaikutti heidän oman toimintansa li
säksi se, etteivät sosialidemokraatit 
pystyneet heikon järjestökoneistonsa 
vuoksi tarjoamaan käytännössä min
käänlaista vaihtoehtoa. Vasemmistora
dikalismin ilmeneminen Veitsiluodon 
työväenliikkeessä jäi kuitenkin voimak
kaaseen vaalikannatukseen ja järjestö
jen erilaisiin kannanottoihin. Lakko- ja 
muuhun liikehdintään Veitsiluodossa
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lähdettiin varovaisesti. Tärkeä syy varo
vaisuuteen olivat sahalla työskennel
leet karjalanpakolaiset, jotka suhtautui
vat kielteisesti työväenliikkeeseen. Li
säksi ammatillinen järjestäytyminen pi
ti saada ensiksi riittävän vahvaksi.

Ammatillinen järjestäytyminen 
kasvoi vuoden 1926 aikana nopeasti. Jä
senmäärän noustessa Puuteollisuus- 
työväen Liiton puheenjohtaja Nestori 
Aronen kehotti veitsiluotolaisia vie
mään eteenpäin palkankorotus- ja työ- 
ehtosopimusvaatimusta. Asia lykkään
tyi, kun veitsiluotolaiset joutuivat päät
tämään osallistumisestaan Kemi Oy:n 
sahoilla ja Kemin seudun satamissa 
puhjenneeseen lakkoliikkeeseen kesäl
lä 1926.

Tilanteeseen joutuminen oli osoi
tus työläisten tietoisuuden ja keskinäi
sen solidaarisuuden tunteen kasvusta. 
Veitsiluodon sahan lautatarhalla työs
kennelleet proomujen lastaajat katsoi
vat joutuvansa auttamaan laivoja las- 
taavia rikkureita ja alkoivat suunnitella 
töiden lopettamista. Työnseisaus olisi 
merkinnyt koko sahan pysähtymistä,

mikä ei sopinut Puuteollisuustyöväen 
Liiton johdolle. Se halusi pitää Veitsiluo
don lakkoliikkeen ulkopuolella, jotta ti
lanne pysyisi työntekijöille edullisena. 
Työnantajapuoli oli hajallaan, sillä Ke
mi Oy:n lakkojen myötä Veitsiluodon sa
ha oli saanut joitakin Kemi Oy:n asiak
kaita itselleen. Ammattiliiton puheen
johtaja Aronen piti Veitsiluodon tukilak
koa vastustaneen linjansa, vaikka Ke
min lakkokomiteassa olleet SKP:n 
edustajat olivat lakon kannalla.

Veitsiluodon työläisten kokous 
päätti Arosen puheenvuoron jälkeen jat
kaa työntekoa ja tukea lakkolaisia ra
hankeräyksellä. Veitsiluodossa päätös
tä oli tekemässä 400 —  500 työntekijää 
eli pääosa kokoukseen osallistuneista 
oli järjestäytymättömiä.

Kemi Oy:n lakon päättyminen työn
tekijöiden voittoon nosti myös Suomen 
Puuteollisuustyöväen Liiton Veitsiluo
don osasto 109 jäsenmäärää. Se ei 
enää pudonnut kausiluonteisesti talven 
1927 aikana. Ammattiosaston asema oli 
vakiintumassa, mikä lisäsi sen mahdol
lisuuksia ajaa jäsenistönsä etuja. Alku

Veitsiluodon Tempauksen v iis ivuotis juh lilta  huhtikuussa 1929. Kuva Kansan Arkisto.
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kesästä 1927 se johtikin kaksivuotisen 
palkkasopimuksen syntymiseen. Sopi
muksen myötä sahan johto tunnusti 
ammattiosaston sopijaosapuoleksi, 
mutta työehtosopimukseen johto ei 
suostunut.

Onnistuneen palkkaliikkeen myötä 
ammattiosaston jäsenmäärän kasvu 
jatkui, mikä merkitsi entistä tiiviimpää 
kiinnittymistä työväenliikkeeseen. Osoi
tus tietoisuuden kasvusta oli kesäkuus
sa 1928 järjestetty Etsivän Keskuspolii
sin tekemien pidätysten vastalauselak
ko. Vastalauselakon toteutti se työvuo
ro, jossa suomalaiset työntekijät olivat 
enemmistönä. Toisessa vuorossa karja- 
lanpakolaisia oli niin paljon, ettei lak
ko olisi onnistunut.

Vastalauselakon toteuttaminen oli 
sidottu myös oikeaan ajankohtaan ja 
tuonhetkiseen poliittiseen ilmapiiriin 
Kemin seudulla. Vastalauselakoilla työ
väenliike pystyi näyttämään voimaansa 
Kemiin saapuneille satamalakon rikku
reille. Kesä oli oikea ajankohta vastalau
selakolle. Sahauskausi oli kiivaimmil
laan, ja työnantajalla ei ollut varaa ryh
tyä vastatoimiin mielenosoituslakkoon 
osallistunutta suurta työläisjoukkoa 
vastaan.

Oikean ajankohdan merkitys tuli 
näkyviin joulukuun 1928 kunnallisvaa
leissa. Sahan seisautusyritys jälkim
mäisenä vaalipäivänä epäonnistui, kos
ka työnantajan antama lopputiliuhkaus 
oli voimakkaampi. Uhkauksen toteutta
minen ei olisi ollut vaikeata, sillä työvä
keä piti muutenkin vähentää talvikuu
kausina. Seisautusyrityksen yhteydes
sä tuli näkyviin työväenliikkeen vanho
jen ja nuorten jäsenten linjaero. Nuoret 
ajoivat innokkaasti toisen äänestyspäi- 
vän työnseisausta, kun taas vanhem
mat olivat valmiit hyväksymään pahek- 
sumislausunnolla työnantajan päätök
sen sahan käynnissäpitämisestä.

Ero ei tullut muulla tavoin näkyviin 
kesään 1929 mennessä, vaikka liikeh- 
dintään oli tilaisuuksia ja myös haluk
kuutta. Keväällä 1929 ammattiosasto 
tiedusteli kahteen otteeseen suoraan 
tai välillisesti ammattiliitoltaan kantaa 
palkkasopimuksen päättymiseen. Mah
dollisen palkkaliikkeen valmistelut oli 
aloitettu jo edellisvuoden lopulla. Veit
siluodossa ja kaikilla muillakin Kemin 
seudun sahoilla hyväksyttiin kuitenkin 
Puuteollisuustyöväen Liiton työtaistelut 
kieltänyt kanta, tosin nuristen. Tekojen 
puute kuitenkin myös heikensi työväen
liikettä.
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Johanna Valenius, Turku
Artikkeli perustuu tekijän pro gradu -tutkielm aan Neidon kertomaa. 
Suomalaisen identiteetin m uodostum inen ja  m ääritte ly symbolien kautta. 
Sem ioottinen tu tk im us Suom i-neito-aiheisista postikorteista  
Roland Barthesin k irjo itusten pohjalta. Turun y liop is to  po liittinen historia 1995.

RAHVAS 
SIVISTYNEISTÖN SILMIN
1800-luvun Suomessa vaikutti environ- 
mentalistinen historiankäsitys, joka ko
rosti luonnon vaikutusta ihmisen elä
mään. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, 
että Suomen luonnonoloilla ja kansan
luonteella oli yhtäläisyyksiä. Kun tämä 
historiankäsitys yhdistettiin suomalai
sen sivistyneistön yhteen suurimpaan 
projektiin, kansallisuusideologiaan, oli 
runebergiläinen kuva rahvaasta valmis.

Pro gradu-tutkielmani aiheena on 
suomalaisen identiteetin muodostumi
nen ja määrittely kansallisten symbo
lien kautta autonomian ajan ja erityi
sesti ensimmäisen sortokauden Suo
messa. Primäärilähteenäni on viisi ruot
salaisen muotokuvamaalarin Ragnhild 
Sellenin tekemää Suomi-neito posti
korttia vuosilta 1902-1906. Tulkitsen näi
tä kortteja ranskalaisen filosofin Ro
land Barthesin (1915-1980) 1950-luvulla 
kehittämän myyttiteorian pohjalta.

Barthes määritteli myytin kerto
mukseksi, jonka avulla kulttuuri ymmär
tää ja käsitteellistää maailmaa. Myytte
jä ei esiinny ainoastaan kansanperin
teessä tai alkuperäiskansojen uskon
nollisessa ajattelussa, vaan myös nyky
aikaiset yhteiskunnat ja meidän joka
päiväinen elämämme rakentuvat suuril
le —  ja vähän pienemmillekin —  myyt
tisille kertomuksille siitä, millainen 
maailma on.

Tarkastellessaan ympäristöään 
Barthes näki myyttistä ajattelua kaikki
alla oli sitten kysymys viinistä, painis
ta, Greta Garbon kasvoista tai entisen 
Miss Euroopan avioliitosta. Vaikka myy

Maisemaan sidottua isänm aallisuutta. Kotka jä t
tää Suomen. Ragnhild Sellen 1906.

tit voivat ilmetä missä tahansa, on niil
lä kaikilla yksi yhteinen nimittäjä: por
varillinen ideologia.

Länsimaisissa yhteiskunnissa por
varillinen maailmankuva on ottanut val
lan. Porvarillisuus on niin itsestään sel
vää, ettei sitä edes huomaa tai tarvitse 
osoittaa oikeutetuksi. Täi Iäistä itses
täänselvyyden tilaa Barthes kutsui ni- 
meämättä jättämiseksi. Kaikki arvot ja
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tavat ovat porvariston arvoja ja tapoja, 
ja ne ovat universaalia ideologiaa, jota 
ei nimetä.

Porvaristo on poliittisena ja histo
riallisena ilmiönä ottanut koko yhteis
kunnan haltuunsa kansakunnan idean 
kautta. Kansakunta on kuin sateenvar
jo, joka kokoaa alleen kaikki kansalais
ryhmät sosiaalisesta taustasta ja poliit
tisista mielipiteistä riippumatta.

Barthes menee yhteiskunnallises
sa analyysissään jopa niin pitkälle, et
tä väittää, ettei alemmilla sosiaaliluo
killa ole omaa kulttuuria. Väite ei ensi 
kuulemalta vaikuta pitävältä esimerkik
si suomalaista yhteiskuntaa ajattellen, 
sillä onhan suomalaisella työväenliik
keellä pitkät perinteet kulttuuri- ja sivis
tystyössä.

Barthes ei kuitenkaan väitä, ettei
vät porvaristoon kuulumattomatryhmät 
loisi kulttuuria. Porvarillisuutta vastaan 
taistelevat vasemmistolainen ja muut 
vastakulttuurit eivät vain luo mitään 
puhtaasti uutta ja omaa, sillä ne kaikki 
ovat riippuvaisia porvarillisen perinteen 
muodoista, eivätkä ne synnytä mitään 
uusia toimintatapoja.

Tutkimuksessani keskityn posti
korttien käyttämään maisemaan ja lail- 
lisuussymboliikkaan, joiden avulla suo
malaista kansallista identiteettiä raken
nettiin ja vahvistettiin koko 1800-luvun 
ja 1900-luvun alun ajan. Maisemaan si
dotussa isänmaallisuudessa erityises
ti rahvaalla oli keskeinen rooli.

Maisemaa katsottiin ylhäältä sivis
tyneistön silmin. Neljässä viidestä pos
tikortista Suomi-neito on asetettu kor
kean mäen päälle, ja hahmon takana 
avautuu sisäsuomalainen järvi- ja havu- 
metsämaisema. Yhdessä kortissa kuk
kulan päällä Suomi-neidon kanssa on 
nuori ylioppilas, sivistyneistön edusta
ja, joka ylioppilaslakki kädessään osoit
taa alapuolella olevaa näkymää. Hah
mot ovat kääntyneet katsojasta pois
päin, jolloin katsoja katsoo maisemaa 
yhdessä hahmojen kanssa.

Toisessa kortissa taas maalaistyt-

tömäiseen asuun pukeutunut neito on 
kääntynyt katsojaa kohti, jolloin hahmo 
on maiseman kanssa katseen kohde. 
Tällöin rahvaan asuun pukeutunut pal
jasjalkainen tyttö tulee osaksi maise
maa.

Environmentalistisen historiankä
sityksen mukaan suomalaiset, jotka 
ovat tuhat vuotta työskennelleet maan
sa raivaamiseksi ja viljelemiseksi, ovat 
uutteraa ja kestävää kansaa. Kovan 
maaperän muokkaaminen pohjoisen 
ankarassa ilmastossa on tehnyt kan
sasta karaistunutta ja voimakasta, ja 
puutetta vastaan taistelu on tehnyt suo
malaisista kärsivällistä, kieltäymykseen 
altista ja elinvoimaista kansaa. Kun 
suomalainen kansanluonne yhdistettiin 
Suomen luonnon yksinkertaisuuteen ja 
karuuteen, syntyi kansasta runebergi- 
läisen ihannoiva kuva.

Sivistyneistö käytti kuvaa vähään 
tyytyväisestä maatyöläisestä valtansa 
välineenä. Barthesin terminologiaa 
käyttäen voidaan puhua Toisen eksoti- 
soinnista. Tällä tarkoitetaan sitä, että 
kun valtaeliitti ei pysty ymmärtämään 
erilaisuutta —  Toiseutta —  niin se joko 
assimiloidaan eli siitä tehdään osa eliit
tiä tai sitten Toiseus eksotisoidaan eli 
siitä tehdään ihmettelyn kohde. Kum
massakaan tapauksessa Toiseutta ei 
tarvitse ymmärtää. Rahvaasta tehtiin 
ylistämällä alistettu ihailun kohde, joka 
kaukana korven laidassa antoi pikantin 
lisän isänmaalliselle kuvaelmalle.
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Kirjat
TYÖLÄISNAISLIIKKEEN 
AJANKUVA 1944—1990
Katainen Elina. Akkain aherrusta aatteen hyväk
si. Suomen naisten demokraattinen liitto
1944-1990. KSL. Tampere 1994.

Elina Kataisen Akkain aherrusta aat
teen hyväksi tarjoaa oivan ja luettavan 
ajankuvan Suomen naisten demokraat
tisen liiton (SNDL) nimissä toimineen 
nais- ja työväenliikkeen tapahtumiin 
1944-1990.

Kirja käy läpi tapahtumia ja mur
roksia painottuen 1940-, 1950-ja 1960-lu- 
kuihin, siis aikaan jolloin väki oli liik
keellä uskoen liikkeisiin ja niissä vaikut
tamiseen, myöhempien vaiheiden ja 
käänteiden 1970-ja 1980-luvuilla jäädes
sä vähemmälle huomiolle.

Katainen tarkastelee tapahtumia 
pitkälti yhteisössä toimivan yksilön nä
kökulmasta. Näin hän mainiosti pääsee 
lähelle ihmistä ja arkikokemuksia, ja 
myös sitä mitä naisliitto mukana olleel
le on voinut merkitä. Ratkaisu on mie
lestäni hieno ja tuo kirjaan aivan toisen 
tasoista koskettavuutta ja myös raken
teellista sitovuutta, kunhan vain pitää 
mielessä että valitut henkilöt vaikutta
vat paljon muodostuvaan kuvaan. 
Haastattelujen ja nurkkapöytäkirjojen 
tarjoamalla näkökulmalla Katainen on
nistuu murtautumaan toisinaan pölyi- 
senmakuisten, toisinaan julkilausuma- 
tai kiiltokuvatodellisuudessa elävien 
pöytäkirjojen ja julistusten takaiseen ih
misten arkitodellisuuteen liitossa jäsen 
piireissä.

Käytännössä arki on ollut naisso- 
lidaarisuutta, ystävyyttä, elämän iloja ja 
rientoja, tansseja, joilla samalla myös 
hankittiin liitolle rahaa, uskoa ja maa
ilman muuttamista. Ja toisaalta liitto 
tarjosi mukana olleille identiteetin, kriit
tisyyttä ja toivoa. Toisaalta oli heitäkin, 
joille aate oli kaikki kaikessa ja jotka oli-

Selma Mäkelä luovuttaa SNDL:n toim intakam p- 
pallupalklntoa Uudenmaan p iirille  vuonna 1950. 
Kuva Kansan Arkisto.

vat aatteen hyväksi valmiita uhraamaan 
kaiken muun, myös itsensä, läheisensä 
ja lapsensa.

Arki on ollut myös eloa työväen 
miesliikkeen veljellisessä syleilyssä; 
kahvinkeittäjiä ja näppäräsormisia sih- 
teereitä, akkain aherrusta jota kyllä tar
vitaan, mutta entäs ” kun naiset pääse
vät itse päättämään, heitä ei hallitse mi
kään”.

Arjen ja ihmisen näkökulmalla Ka
tainen tekee pesäeroa työväen naisten 
historiaa, tai ehkä liittohistoriaa, aiem
min kirjoittaneisiin Sylvi-Kyllikki Kilven 
Työläisnaisliikkeen historiaan (Pori 
1953) ja Elli Stenbergin ym. toim itta
maan Huomenen tiellä —  Suomen työ
läisnaisliikkeen 60-vuotisjuhlakirjaan 
(Tampere 1960), ja toisaalta myös esi
merkiksi laajempaa näkökulmaa tavoit- 
televaan Riitta Jailinojan kirjaan Suo
malaisen naisasialiikkeen taistelukau
det (Juva 1984).

Kataisen kirjassa ja sen lähesty
mistavassa on yhtymäkohtia Gianni 
Vattimon ajatuksiin siitä, ettei histori
aa voi enää ajatella yhtenäisenä ja vas
tustamattomalta näyttävä pluralisaatio 
tekee mahdottomaksi historian käsittä
misen yhdestä yhteisestä näkökulmas
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ta. Näin tarjolla on ja tuleekin olla usei
ta kertomuksia yhden Historian ase
mesta. Toisaalta myös liittohistorian nä
kökulma kuljetetaan kirjassa mukana, 
joten myös sellaisen tarpeet tulevat kir
jassa hoidetuiksi.

Työläisnaisliikkeellä on ollut kes
keinen merkityksensä arvoperinteen 
kantajana ja välittäjänä: solidaarisuus, 
rauhanaate ja vastuu myös toisesta 
näistä ehkä kauneimpina ja kestävim- 
pinä. Tosin taitaapa siinä sivussa koti, 
protestanttisuus ja moderni tiede- ja 
edistysuskokin vähän tulla juurrutetuk
si. Suomalaiset ovat 1940 —  1990 -lu
vuilla saaneet käydä nopeasti läpi suu
ria ja rakenteellisia muutoksia. Taval
laan kiintoisaa on taistelujen, marssien, 
kamppailujen, vaatimusten ja julistus
ten keskeisyys ihmisten arjessa ja liiton 
julkisuudessa.

Historian kirjoituksen ongelmana 
varmaan on millaista kuvaa luoda ta
pahtuneesta. Ennalta on helposti an
nettu varsin paljon: kuvan usein toivo
taan olevan myönteinen, tapahtuneen 
ja tehdyn mielekkyyttä on monen mie
lestä ehkä sopivaa kysellä vain rajoite
tusti. Kuvan luominen on lopulta aina 
vallan käyttöä, ja lukijan rooliksi jää 
pohtia millaista kuvaa on luotu. Katai
nen on kirjassaan suopea naisliikkeen 
toimijuudelle tapahtuneen suhteen. Oli
si kiintoisaa katsella muiden naisliikkei
den näkemyksiä aikaansaamastaan. Il
man työläisnaisliikkeen panosta Suomi 
ei olisi tällainen. Kirja tarjoaa oivaa va
loa siihen millaista Suomea on tavoitel
tu ja naisiin, jotka aherruksellaan ovat 
osaltaan synnyttäneet nykyisen hyvin
vointivaltion turvaverkkoineen.

Pekka Kuittinen
Tampere

DEMOKRATIAA 
ETSIMÄSSÄ
Reijo Viitanen. Punainen aate sininen vaate. Suo
men demokraattinen nuoriso liitto  50 vuotta. Suo
men dem okraattinen nuoriso liitto  —  SDNL ry. 
Tampere 1994.

Kahdessa viimeisessä Suomen demo
kraattisen nuorisoliiton (SDNL) liittoko
kouksessa on käsitelty nimenmuutos- 
ehdotusta Vasemmistonuoriksi. Kum
mallakin kerralla on ehdotus hylätty. Ni
menmuutos on tulkittu häpeällisen 
menneisyyden tunnustamiseksi ja yri
tykseksi peitellä ja unohtaa. Mutta tus
kin monellekaan nykynuorisoliittolaisel- 
le nimi Suomen demokraattinen nuori
soliitto on koskaan avautunut —  mitä 
sillä tarkoitetaan, miten se kuvastaa 
meitä, toimintaamme ja tavoitteitamme. 
Nimi on vain kiinnittänyt meidät Suo
men poliittisen kentän vasempaan lai
taan: komea rivi saman tapaisia lyhen
teitä SKDL, SNDL, SDNL, SDPL.

Reijo Viitasen "Punainen aate si
ninen vaate. Suomen demokraattinen 
nuorisoliitto 50 vuotta”  -kirjaa lukiessa 
nimi aukeaa. Sanan demokraattinen si
sällyttämisellä liiton nimeen on ollut ai
kanaan peitetarkoitus. Liittoon yritettiin 
kerätä laajasti suomalaisia nuoria ja 
ujuttaa heidän ajatuksiinsa kommunis
tista ideologiaa. Sen sijaan rivinuoriso- 
liittolaisia harmitti, ettei nimessä saa
nut tunnustaa olevansa sitä mitä on. 
Muissakin maissa oli sosialistisia tai 
kommunistisia nuorisoliittoja. Toki eri
laiset demokratian rajallisuuteen liitty 
vät ongelmat ovat alusta asti olleet nuo
risoliiton vaatimuksissa keskeisellä si
jalla. Yllättävän monet näistä ongelmis
ta pyörivät myös nykynuorisoliittolaisen 
ajatuksissa: uusoikeistolaisuus nostaa 
tänään taas päätään, talouselämän po
liittinen valta kasvaa ja valvonnan mah
dollisuudet pienenevät, ihmisten sosi
aalisen taustan vaikutus elämässä ete
nemiseen kasvaa.

Nuorisoliiton sisäisen demokrati
an ongelmat ovat edelleen samanta-
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Nuoriso vaatii 1964. Kuva Kansan Arkisto.

paisia. Liitto ei kaikissa asioissa ole jä
senistönsä peili, päätökset tehdään 
väärillä foorumeilla, sisäisessä tiedon
kulussa on ongelmia. Puolue ei enää 
määrää mitä nuoret puuhailevat, mutta 
suhde siihen ei edelleenkään ole selvä. 
Jossakin on sentään 50 vuodessa ta
pahtunut edistystä: kun ennen ei kan
sandemokraattisessa liikeessä kyetty 
eikä edes pyritty yhteistyöhön ja komp
romisseihin, on siinä nyt yksi nuoriso
liiton voimavaroista.

Reijo Viitanen toteaa kirjassaan 
tällä hetkellä toimivan nuorisoliiton ole
van jo kolmas Suomen demokraattinen 
nuorisoliitto. "Kahdesta edeltäjästä on 
jäljellä vain muistot sekä samana säi
lyneet liiton nimi ja numero yhdistysre
kisterissä.”  Hän on aivan oikeassa väit
täessään nuorisoliiton elävän jälleen 
kriisiaikaa.

Onko vasemmistolaisuus katoavaa 
kansanperinnettä? Viitanen kirjoittaa: 
"Jos SDNL onnistuu löytämään kan
sainvälisyyden lisäksi työläisnuoriso- 
liikkeen perinteestään kestäviä arvoläh
tökohtia, saattaa uudelleensyntynyt 
nuorisoliitto jäädä henkiin.”  Arvoja on 
nuorisoliitto viime vuosina etsinyt, pun
ninnut ja löytänyt. Juuri demokratia ja 
niinyhteiskunnallinen kuin maailman- 
laajuinenkin oikeudenmukaisuus ovat 
ne arvot, joista myös nykyvasemmisto-

laisuus ponnistaa. Nyt ovat nuorisolii
tolta vain hukassa toimintatavat, jotka 
tehoaisivat tämän päivän yhteiskun
taan. Joukkoliikkeiden, marssien ja 
mielenosoitusten aika on ohi. Mitä tilal
le? Vahvoilla niin nuorisoliitossa kuin 
nuorison keskuudessa tuntuu olevan 
perinteinen parlamentaarinen vaikutta
minen. Myös median valta mielipiteen- 
muokkaajana tiedetään. Mutta kuten 
Viitanenkin toteaa, on vaarana jälleen, 
että vallasta tulee itsetarkoitus ja yh
teys käytäntöön, nuorten elämänolojen 
parantamiseen, jää heikoksi.

Toistaako historia itseään ja voiko 
siitä oppia jotakin? Nykyään nuorisoliit
to seisoo monessa mielessä tukevam
min jaloillaan kuin ennen. Enää ei ku
vitella nuorisoliittoa yhteiskunnasta 
riippumattomaksi vallankumouksen 
esijoukoksi. Viitasen mukaan aikaisem
mista aallonpohjista on SDNL noussut 
ennemmin sattuman kuin pitkän etsin
nän jälkeen löydetyn ratkaisun avulla. 
Mutta ei sovi kädet ristissä odottaa ja 
toivoa, että nyt käynnissä oleva murros 
kasvattaa vasemmiston.

Ulla Hakanen
Helsinki

LAPSET KATEISSA
Esa Alander: Punaisen liinan lapset. SDPL 50 
vuotta. Suomen Demokratian Pioneerien liitto  ja 
sen edeltäjät. SDPL 1995.

Kansandemokraattisen järjestöperheen 
nuorimmainen, lapsijärjestö Suomen 
demokratian pioneerien liitto on saanut 
oman 50-vuotisjärjestöhistoriansa. His
toriikin kirjoittaja Esa Alander korostaa 
kyseessä olevan kertomuksen pionee- 
riliitosta ja sen edeltäjistä. Alander luo- 
viikin sutjakasti läpi 1800-luvun lopulta 
työväenliikkeen lapsi- ja raittiusjärjes
töjen vaiheet, kunnes pääsee perusta
maan pioneeriliiton 1945. Runsaasti ja 
lupauksia herättävästi otsikoitu teos 
etenee kronologisen varmasti 1970 ja
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1980-lukujen taitteeseen asti. Kirjan te
kijää voikin kiittää sujuvasta kirjoittami
sesta. Alander saa sanottavansa sanot
tua puolen kilon kirjassa, kun Reijo Vii
tasen kirjoittaman Suomen demokrati
an nuorisoliiton historian painolasti on 
samasta ajanjaksosta lähes kaksi kiloa.

Esa Älanderin SDPL:n historian ot
sikko "Punaisen liinan lapset”  kuiten
kin harhauttaa lukijan luulemaan ky
seessä olevan lapsista ja heidän maa
ilmastaan kertovan teoksen. Mutta näin 
ei ole. Ensityrmistyksen ja epäuskon jäl
keen voi vain vajota syvään masennuk
seen. Älanderin tekstissä lapsille on va
rattu pelkkiä statistien rooleja. Useim
miten estraadin vahaavat organisaati- 
otekniset kähminnät. Paljon on rivejä 
uhrattu myös loputtomille liitto- ja mui
den toimikuntien jäsenlistoille sekä eri
laisten junttakokousten osallistujien ni
miluetteloille.

Kirjoittajan valitsemaa näkökul
maa ei voi moittia katseesta ylhäältä 
alas, sillä zoomaus pysähtyy jo liittota
solle. Yleisilmeeksi kirjassa muotoutuu- 
kin katsaus SDPL:n liittotason arkis
toon. Vasemmistolaisen työväenliik
keen tapaan pioneeriliittokin on suun
nitellut ja julistanut paljon ja monen
laista. Historiikinkirjoittajan tehtävänä 
olisi ollut kysyä suunnitelmien suhteu
tuminen todellisuuteen ja niiden toteu
tuminen. Älanderilta se jää tekemättä. 
Asiakirjojen takainen pioneeri lasten 
elämä oli varmasti vihvahteikasta, mut
ta se jää tavoittamatta. Rohkea tarttu
minen pöytäkirjoista poikkeaviin aineis
toihin tai runsaat haastattelut olisivat 
kenties muistuttaneet kirjoittajaa myös 
organisaatioiden työvaliokuntien ulko
puolisesta maailmasta ja lapsien ole
massaolosta.

Hylätty haastatteluapaja

Haastattelujen teon puolesta suoras
taan huutaa se argumentti, että kerran
kin haastateltavilla voisi olettaa muis
tin olevan tallella. Pioneeriliiton alkutai

paleen 1940-luvun lapsetkaan eivät vie
lä ole kuuttakymppiä vanhempia. Ja mi
kä apaja olisikaan avautunut 1970-luvun 
kiihkeiden taisteluvuosien nyt kolme
kymppisten pioneerilaumojen haastat
teluissa!

Tunnuksesta karisevat enteellisesti pioneerien lip
pulaulun alkusanat SDPL:n 5. pioneerikisoissa Po
rissa 1975. Kuva Kansan Arkisto.

Älander marssittaa tekstissään esiin lo
puttoman määrän yksityiskohtia 
50-vuotiaan pioneeriliiton ja sen edeltä
jien menneisyydestä. Ongelmana onkin 
monotonisuus. Sinänsä mielenkiintoi
set ja aikaisemmin huomiotta jääneet 
yksityiskohdat hukkuvat omaan runsau
teensa. Leirimuonien grammamäärät, 
liiton kansainväliset suhteet, pioneerien 
sulauttaminen nuorisoliittoon, osasto
jen perustamiset lähiöihin ja amerikan- 
apu pelaavat kaikki samassa sarjassa. 
Lukijalta vaaditaan suunnattomasti 
hahmotuskykyä, jotta osaset loksahta
vat oikeisiin mittasuhteisiin. Monenlai
set seikat pyörivät tekstissä mukana 
mutta ne jäävät useimmiten sijoittamat
ta ympäristöönsä.
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Sutaistessaan vähän kaikkea Alan
der onnistuu ajoittain hipaisemaan asi
oita, jotka olisivat ansainneet syvälli- 
sempääkin pohdintaa. Ulottuvuuksia 
tekstiin olisi voinut tuoda lapsen maa
ilmassa tärkeän elementin —  koulun ja 
pioneeritoiminnan suhteen problemati
sointi. Myös vaikkapa DDR:läisten kas- 
vatusihanteiden luonteen miettiminen 
olisi voinut avata vinkkeleitä, jotka mo
ni pioneeriliitossa toiminut tunnistaisi. 
Eikä pioneeriliikkeeseen olennaisesti 
liittyvän laulun ja lausunnan ja niihin 
useimmiten liittyvän kulttuurikilpailut- 
tamisen pohdintakaan olisi ollut kau
kaa haettu näkökulma.

Pakollisena kuviona kansande
mokraattisesta liikkeestä kirjoitettaes
sa on tietenkin eri kuppikuntien setvi
minen. Alander uhraa tähän paljon si
vuja. Epäilemättä SKP mallinen kiiste
ly on pioneeriliiton johdossa ollut jon
kinlainen käytevoima.

Pioneeriliiton erityispiirteenä on 
kuitenkin likimain "outsiderien”, oman 
kuppikunnan lapsien, merkkaaminen 
tietyn vihreillä ja taskujen lukumääräi
sillä järjestöasuilla. Tämänkin puuron 
hämmentäminen lienee järjestöhistorii
kissa tarpeellista. Jälleen olisi kuiten
kin toivonut kysyttävän näiden eri suun
tausten symboleja kantaneiden pikku- 
pioneerien tuolloisia tuntemuksia, eikä 
vatvoa SDPL:n organisaatiota kuin mi
tä tahansa keskitason poliitikkojen tais
telutannerta. Älanderin sanoin "puku- 
kiistassa oli kuitenkin huomattavasti 
syvällisempi tausta kuin kysymys kan
kaan laadusta tai taskujen määrästä”. 
Liiton johdossa pointti lieni selvä. Mi
nulle punaisen liinan ja vihreän puseron 
tuolloisena kantajana kiista näyttäytyi 
vain puseron värisävyjen eroina. Kave
rin erilaisuus, luokkatiedottomuuden vi
vahteikkaat aspektit eivät kyllä valjen
neet.

Anu Suoranta
Helsinki

TEKIJÄN JA 
NÄKIJÄN ONGELMA
Veli-Pekka Leppänen. Ohranasta oppositioon. 
Kommunistit Helsingissä 1944-1951. KSL ja SKP:n 
Helsingin p iirijä rjestö ry. Tampere 1994.

Miltä tuntuu lukea historiaa, jota on ol
lut itse tekemässä, vaikka vain pienenä 
osatekijänä?

Tuntuuko upealta: siellähän minä
kin olin, ja nyt se on kansissa! Vai kar- 
vasteleeko: eihän se noin ollut, tämä
hän menee aivan pieleen.

Suuri urakka

Hattuni nousee kunnioituksesta Leppä
selle: yli 800-sivuisen tekstin aikaansaa
miseen on tarvittu mieletön määrä työ
tunteja, mutta sitähän historian tu tk i
mus edellyttää. Asiakirjoja ja pöytäkir
joja on käyty läpi pikkutarkasti.

Asioiden käsittelystä löytyy mieli
piteitä puolelta jos toiseltakin. Helsin
gin johtavat kommunistit ovat saaneet 
nimensä historiaan sellaisena kuin pöy
täkirjat kertovat.

Eikä tekijä ole tyytynyt Helsingin 
piirin kommunisteihin: piirihän työsken
teli keskuskomitean kainalossa kuin 
siamilainen kaksonen. Saman tien tu
lee kirjatuksi SKP:n yleinen historia 
ajalta "ohranasta oppositioon”.

Piirin historian käsittelylle olisi ol
lut eduksi keskittyä itse pääasiaan: ta
pahtumiin Helsingin piirissä.

Dramaattinen aika

Leppäselle on tarjottu SKP:n historias
ta dramaattista aikaa, suurta muutos
ta yhteiskunnallisissa oloissa välirau- 
hansopimuksen teon jälkeen 1944.

Valitettavasti tämä dramaattinen 
murros ei nouse näkyviin. Pitkästä maa
nalaisuuden kaudesta julkisuuteen tul
lutta kommunistista puoluetta käsitel
lään kuin itsestäänselvyytenä, aivan uu
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SKP:n Helsingin piirin edustajakokous 1950. ” On jo aika omaksua uusi nykyaikaa vastaava kanta puuttua 
kaikkeen.”  Kuva Kansan Arkisto.

denlaisissa demokraattisissa oloissa.
Tästä näköharhasta, joka lienee 

tyypillistä yleisemminkin sodanedelli- 
siä aikoja kokemattoman tutkijapolven 
keskuudessa, aiheutuu monia ongel
mia: kommunistien toimintoja arvioi
daan ikäänkuin he olisivat olleet iät ja 
ajat systeemin jäseninä.

Todellisuudessahan johtavat kom
munistit olivat ennen välirauhan heille 
suomaa vapautusta tutustuneet lähin
nä Suomen vankiloihin ja pakkotyölai
toksiin, jopa keskistysleireihin. Useat 
heistä keskimäärin 9-10 vuotta!

Nähdäkseni siinä suuressa yhteis
kunnallisten voimien taistelussa, joka 
välirauhansopimuksen luoman uuden 
tilanteen vuoksi muodostui, kommunis
tinen puolue pystyi edellytyksiinsä näh
den piiritasollakin aivan hämmästyttä
viin suorituksiin.

Kommunistien muodonmuutos 
maanalaisuuden kauden työntekijöistä 
demokraattisen yhteiskunnan toimivak
si voimaksi oli hämmästyttävä.

Kirjallista lahjakkuutta

Niin alkusanoissaan kuin pitkin tekstiä
kin tutkija paljastaa itsessään kirjallis
ta lahjakkuutta —  kenties pöytäkirjojen 
puuduttavuuden keventämiseksi. Aina 
eivät tyylikeinot kuitenkaan kolahda tie
teellisen tutkimuksen kannalta oikeaan 
koppaan.

Pessi "muotoilee sipsukasti”, työ- 
paikkakommunistit ovat "karskeja poi
kia", jotakin kautta vaivasi "politiikan
teon sirpalemainen neuroottisuus", 
”Alppilavalla oli tahkottu poskivalssia 
niin tuottoisasti”, että piirin työntekijät 
saivat kesälomarahat, piirikokouksen 
36 puheenvuorossa "kumisivat fraasit” 
ja puoluelinja oli niin vaikea asia, "et
tei se ilman spesiaalikoulutusta valjen
nut”.

Myös kommunistien määrittelyssä 
sitten Reijo Viitasen nuorisoliiton his
toriassa esittelemien "telaketjukommu- 
nistien” löydetään uusia vivahteita. "Ts
hekkoslovakian tie”  herätti kiinnostus
ta ja niin "Suomen aikalaiskommunis- 
tit vilkuilivat tuolle tielle hyvinkin kaihoi
sin katsein”, kertoo Leppänen.
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Mutta on tietysti muitakin kuin 
näppäriä kirjallisia ilmaisuja. Kauko 
Heikkilä on "puhdaspiirteinen stalinis
t i”, "kokouskulttuuri oli laskenut pelot
tavan alas” (kahdessa vuodessa!), "kes
kusteluun oli pesinyt nuiva liturgisuus”, 
Kenttäväestä oli "puhti poissa” ja "neu
voton kuuliaisuus oli vallalla”.

Jokin ei kolahda

Veli-Pekka Leppänen on kiistämättä teh
nyt suuren ja ansiokkaan työn selvitel
lessään SKP:n Helsingin piirin vaiheita 
keskuskomitean varjossa sodan jälkeen 
vuoteen 1951 asti. Mutta siitä huolimat
ta jotain jää puuttumaan nuo ajat koke
neen mielessä.

Eero Sainio, piirin alkuaikojen työn
tekijä, on useassa yhteydessä joutunut 
toteamaan, että Kauko Heikkilästä on 
yritetty tehdä SKP:n paha poika.

—  Ei Kauko mikään paha ollut. 
Hän oli joissakin asioissa ehdoton. Jou
duin Kaukon kehotuksesta selvittä
mään mm. Arabiassa Arvo Hautalalle, 
ettei näin voi politiikkaa tehdä, jatkuva 
lakkoilu karkottaa ihmiset.

—  Sanoin Leppäselle eräässä kes
kustelussa, että tunnen alkuajat hyvin 
ja olen valmis kertomaan niistä, mutta 
hän ei ottanut yhteyttä.

Niin Leppäsen teoksen kuin mui
denkin sodanjälkeistä kommunistista 
ja kansandemokraattista liikettä kuvaa
vien tutkimuksien yhteydessä minussa 
on herännyt vankka epäily niiden totuu
dellisuudesta. Aikalaisen näkökulma ei 
ole yhteneväinen tutkijan tulkinnan 
kanssa.

Se on vahinko. Mikä siihen lienee 
syynä? Ymmärrän että historian tutki
muksessa pyritään luomaan joskus nä
kymää tapahtumiin kuvaamalla ihmis
ten raadollisuutta. Mutta eikö tällöin to
dellinen valtavirta, joukkoja liikkelle pa
neva voima katoa kuvasta?

Luulen myös, että jotkut tutkijat 
katselevat vuosikymmenien takaisia ta

pahtumia tämän päivän silmälasien lä
pi. Silloin mennään pieleen niin että hei
kompaa hirvittää.

Kautta aikojen on ollut niin, että 
historian kirjoitukseen on jättänyt pysy
vän jäljen se aikakausi, jona historiat on 
kirjoitettu.

Millaisen jäljen tämä meidän ai
kamme, aika "kommunismin romahduk
sen jälkeen”, on jättänyt työväenliik
keen tutkimukseen? Yleensä kuvitel
laan, että nyt päästään arkistojen avul
la aivan alkulähteille. Joidenkin henki
löiden luonnehdinnat ovatkin kuin oh
ranan kynästä.

Entä poliittinen väritys? Kumarta- 
vatko työväenliikkeen tutkijat sille vin
halle oikeistolaiselle puhurille, jonka 
"kommunismin romahdus” on synnyt
tänyt? Voidaanko siten vaikka kirjaa 
myydä paremmin?

Leppäsen teoksessa on luonnolli
sesti paljon myönteistä, mutta yli 
800-sivuisen tutkimuksen herättämät 
kriittiset mielipiteet saattavat sittenkin 
olla tutkimuksen kannalta tärkeämpiä.

Olisi varmasti mukavampi tehdä 
tutkimusta sellaisesta ajasta, jonka ko
keneet eivät enää olisi repostelemassa 
tutkijan johtopäätöksiä.

Sakari Selin
Vantaa

HELLAN, NYRKIN 
JA HAMMASRATTAIDEN 
VÄLISSÄ
Maria Lähteenmäki. M ahdollisuuksien aika. Työ
läisnaiset ja  yhteiskunnan muutos 1910-30-luvun 
Suomessa. B ibliotheca Historica 2. Suomen His
toria llinen Seura. Saarijärvi 1995.

Nuorehkosta iästään huolimatta Maria 
Lähteenmäki on jo työläisnaisten histo
rian tutkimisen veteraaneja. Vuonna 
1990 valmistuneessa lisensiaatintyös
sään hän tutki poliittisesti ja ammatil
lisesti järjestäytyneitä työläisnaisia yh
teiskunnallisina toimijoina kansalaisso
dan jälkeisenä aikana. Tutkimuksen kes
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kiössä oli vanhan työläisnaisliikkeen ja
kaantuminen sosialidemokraattiseen ja 
kommunistiseen/sosialistiseen suun
taan sekä näiden uusien järjestöjen toi
minnan ja ohjelmien muodostuminen. 
Tutkimus oli hyvin järjestökeskeinen.

Nyt arvioitavana oleva teos on Läh
teenmäen Suomen historian alaan kuu
luva väitöskirja. Tutkimuksen kohteena 
on työläisnaisliikkeen jäsenistön ja 
kannattajakunnan arkipäivä. Tämän 
teoksen työläisnaiset ovat Etelä-Suo
men teollisuustaajamien tehdastyöläi
siä ja/tai työväenjärjestöihin kuulunei
ta naisia.

Maria Lähteenmäki pyrkii selvittä
mään kolmea suurta muutosta työläis
naisten elämässä. Ensiksi työläisäitien 
kotoa palkkatyöhön siirtymistä ja sen 
merkitystä naisille itselleen sekä työ
väenjärjestöjen vastausta tähän muu
tokseen. Toiseksi, miten uusi kahdek
san tuntiseksi säädetty työpäivä jäsen
si työläisnaisten arkea. Periaatteessa
han päivä jakaantui työn, vapaa-ajan ja 
levon kesken. Rytmi oli toistuva ja ym

pärivuotinen. Maataloudessa rytmi ja
kaantui toisin, vuodenaikojen vaihtelun 
mukaisesti. Nykyaikaisesti ymmärretty 
vapaa-aika syntyi. Kolmanneksi Läh
teenmäki tarkastelee työläisnaisten elä
män yhteiskunnallista säätelyä.

Tarkastelu jakaantuu kolmeen 
osaan. Ensiksi Lähteenmäki selvittää 
työläisnaisten työ- ja kotiolojen kehitys
tä, toiseksi naisten asemaa poliittises
sa ja ammatillisessa työväenliikkeessä 
sekä kolmanneksi työläisnaisten elä
mää sääteleviä sosiaalisia normeja ja 
(lähinnä sosiaalipoliittista) lainsäädän
töä. Tutkimus jakaantuu vastaavasti yk
silöiden, järjestöjen ja yhteiskunnan ta
soihin.

Alkava teollistuminen 1800-luvun 
loppupuolella kosketti naisista lähinnä 
nuoria ja naimattomia. 1910-luvulta al
kaen yhä useampi perheenäiti oli työs
sä kodin ulkopuolella. Työläisäidit teki
vät lisäksi kahta työpäivää, ensin teh
taalla ja vielä toisen perään kotona. 
Yleisesti kaikki taloustyöt kuuluivat äi
deille. Lisäksi monet joutuivat hankki

Tytöt vauhdissa 1920-luvulla, kuljettajana Laura Länsilehto. Ajan uusi järjestys. Vapaa-aika erottui kol
manneksi ajaksi työn ja lepoajan väliin. Kuva Työväen Arkisto.
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maan vielä sivutuloja, koska perheen 
tulot eivät olisi muuten riittäneet elämi
seen. Perheenäitien asema muuttui 
palkkatyön yleistymisen myötä.

Lähteenmäki osoittaa, että toisin 
kuin yleisesti arvellaan, työläisnaiset ei
vät muodostaneet yhtenäistä ryhmää. 
Työalat erosivat paljon toisistaan. Sa
moin perhesuhteilla oli suuri merkitys. 
Koko naisjoukkoa yhdistäviä intresse
jä oli lopultakin melko vähän. Samoin 
miesten ja naisten suhteita työmarkki
noilla on pidetty tarpeettoman paljon 
muuttumattomina. Lähteenmäen mu
kaan kuitenkin työläisvaimojen tulo 
teollisuustyöhön muutti näitä suhteita 
perusteellisesti.

Poliitiikassa järjestäytyneet työ
läisnaiset joutuivat erityisesti kansa
laissodan jälkeisessä työväenliikkeen 
pesänjaossa sivuraiteelle, pois varsinai
sesta päätöksenteosta. Vähitellen työ- 
läisnaisjärjestöjen suosituimmaksi toi
mintamuodoksi muotoutui käytännölli
nen työ mm. kotien ja ahdinkoon joutu
neiden hyväksi. Kotitalouskurssit saivat 
suuren suosion. Erityisesti työväenliik
keen vasemmiston naiset toimivat tar
molla punaorpojen ja valtiollisten van
kien hyväksi. Teoreettisena pidettyä po
liittista toimintaa vieroksuttiin.

Naisen elämää säätelevien arvo
jen, normien ja säädösten sisältö oli 
myös muutoksessa 1910-luvulta alkaen. 
Erityisen merkittäviä ja jopa radikaale
ja olivat vuonna 1929 säädetty uusi 
avioliittolaki ja tosin melko lyhytaikai
seksi jäänyt vuonna 1935 säädetty laki 
puolisoiden erillisverotuksesta. Vai
moista tuli vihdoin ainakin lainkirjai
men mukaan itsenäisiä ja täysivaltaisia 
kansalaisia. Naisilla oli nyt oikeus 
omaisuuteensa.

Vastaavalla tavalla naisilla tuli ol
la oikeus ja mahdollisuus palkkatyö
hön. Tämän edellytyksenä oli myös las
ten päivähoidon järjestäminen. Läh
teenmäen mukaan kysymys oli ajankoh
tainen jo ennen toista maailmansotaa.

Monet nykynaisten asemaa mää

rittävät seikat juontuvat Lähteenmäen 
kuvaamasta kehityksestä. Samoin mo
net vuosien 1910 - 1940 keskustelunai
heet ovat nykyisinkin ajankohtaisia. Ta- 
sa-arvo mm. palkkauskysymyksissä on 
edelleenkin kovasti teoreettinen. Ajoit
tain naisia ollaan patistelemassa palk
katyöstä koteihin hellan ääreen lapsia 
ja vanhuksia hoitamaan.

Tapaus Salmela-Järvinen

Tavallisten tehtaalaisten elämän lomas
sa kulkee tapauskuvauksena työläis- 
naisliikkeen merkkinaisen Martta Sal- 
mela-Järvisen elämäkerta 1910-luvulta 
toiseen maailmansotaan. Salmela-Jär
vinen ei tietenkään edusta tyypillistä 
työläisnaista. Hänhän oli ensin SDP:n 
ja sittemmin TPSL:n pitkäaikainen kan
sanedustaja ja merkittävä sosiaalipo
liittinen vaikuttaja.

Kuitenkin Salmela-Järvinen oli vie
lä 1910-luvulla, ennen poliittisen uraput
ken avautumista, varsin tavallinen työ
läisnainen. Hänen tarinansa kuljettaa 
lukijaa arkiaskareista järjestötoiminnan 
ja politiikan maailmaan.

Ongelmia

Teos ei oikein muodosta selkeää ja jän
tevää kokonaisuutta. Se on melko pirs
taleinen. Lähteenmäki tutkailee työläis
naisten elämää monelta kantilta, mut
ta olennaisin jää ainakin osin hahmot
tumatta itse tekstissä. Kokonaisuus 
muodostuu lopulta lukijan omassa 
päässä.

Samoin kirjoittaja on intoutunut 
kokoamaan yhteen kovin paljon erilai
sia asioita, jotka toki kaikki ovat tu tk i
musaiheen kannalta asiallisia. Useas
sa kohdin kuitenkin teksti tyytyy vain 
viittaavan mitä erilaisimpiin elämänil- 
miöihin. Voisi ajatella,että karsiminen 
olisi ollut tarpeen, sillä monet esitellyis
tä asioista jäävät kovin ohuen huitaisun 
varaan.
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Viittauksenomaisissa lyhyissä 
kappaleissa ei päästä kovinkaan syväl
liseen näkemykseen. Lähteenmäki tar
joaa paljon pieniä aihelmia lukijalleen. 
Kaikkien väitöskirjassa vilahtavien tee
mojen selvittäminen työllistäisi epäile
mättä kirjoittajan suunnilleen eläke
ikään asti.

En kuitenkaan pidä edellä esitetty
jä seikkoja kuitenkaan kovin pahoina ra
sitteina. Olin mieltynyt teoksen antiin 
monimuotoisen ihmiselon esittelijänä. 
Lähteenmäki on koonnut kansien väliin 
vuosisatamme alkupuolen työläisnais
ten elämistä määrittäneistä seikoista 
varmaankin lähes kaikki.

Maria Lähteenmäki onnistuu hyvin 
välttämään erityisesti yhteiskuntati- 
teessä valitettavan yleisen mukatieteel- 
lisen salakielen, jota usein rehdytään 
pitämään osoituksena oppineisuudes
ta. Teksti etenee etupäässä juohevasti. 
Kirja ei myöskään ole uuvuttavan laaja. 
Varsinaisia tekstisivuja on noin 300.

Ainakin naisten, työväen tai arki
päivän historiasta kiinnostuneiden on 
syytä perehtyä kirjaan. Tarkka ja ajatte- 
leva lukija löytää varmasti paljon ajat
telemisen arvoista. Huolimaton lukija ei 
tavoita kovinkaan paljon. Laiskemmat 
mutta kielitaitoiset lukekoon englannin
kielisen tiivistelmän (English summary).

Matti Kauppi
Helsinki

TYÖLÄISKOTI
TARKKAILUSSA
Pirjo Markkola. Työläiskodin synty —  Tamperelai
set työläisperheet ja  yhteiskunnallinen kysymys 
1870-luvulta 1910-luvulle. Suomen H istoriallinen  
Seura, H isto ria llis ia  tu tk im uksia  187. Vammala 
1994.

Pirjo Markkolan väitöskirja on kiinnos
tava ja tärkeä lisä suhteellisen vähäi
seen suomalaiseen työläisperheeseen 
keskittyneeseen tutkimukseen. Tär
keimmät edeltäjät Vera Hjelt ja Heikki 
Waris julkaisivat tuloksensa, edellinen 
jopa 1909 ja jälkimmäinen 1932-36. Vä
hän venytellen voidaan Pertti Haapalan 
tuoreempi 1980-luvun lopun väitöskirja 
Tehtaan valossa lukea samaan sarjaan, 
varsinkin kun sekä Haapalan että Mark
kolan työt ovat osin saman projektin 
liikkeelle laittamia tuotoksia.

Markkolan teos jakautuu selkeäs
ti kahteen osaan. Ensimmäisessä osas
sa "Perhe” hän erittelee tamperelaisen 
työläisperheen profiilia perherakenteen, 
työläisruokakunnan ja työväestön per- 
hetalouden käsitteiden avulla. Varsinkin 
viimeksi mainittu asia, perhetalous, on
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ollut vähän käytetty näkökulma suoma
laisessa tutkimuksessa. Markkola te
kee tältä osin hyvää työtä tuodessaan 
ulkomaista keskustelua ja sen pohjal
ta tehtyjä sovellutuksia suomalaiseen 
aika ajoin suorastaan tunkkaiseen itse
riittoisuuteen. Perhe jaksosta saa var
sin hyvän kuvan tamperelaisen työläis
perheen arkisista toimeentuloehdoista, 
ongelmista ja selviytymismalleista.

Toisessa jaksossa "Koti”  Markko
la keskittyy tamperelaisen sivistyneis
tön, ennenmuuta rouvasväen käsityk
siin työläisperheiden ongelmista ja 
konkreettisiin toimenpiteisiin, joihin 
rouvasväki ryhtyi "puutteen” ja puuttei
den poistamiseksi ja työläiskotien "ko
hottamiseksi”. Otsikot "Asunto luo ko
din”, "Oikea perheenelatus”, "Kelpo ko
t i” ja "Kelvollinen nuoriso” kertovat kiin
nostuksen kohteet. Rouvasväki määrit
teli työläiskodin yhteiskunnalliseksi ky
symykseksi ja ryhtyi toimiin oman mal
linsa siirtämiseksi työläiskotien sisään 
ja työläisäitien (ja tyttärien) pään si
sään. Markkola käy varsin perusteelli
sesti läpi hyväntekeväisyyden eri muo
toja ja sisältöjä. Mukana on työläisnais
liikkeen kilpailevaa toimintaa ja jonkin 
verran myös kohteen itsensä puolelta 
tulleen palautteen tai vastaanoton arvi
ointia. Selvästi näkökulma on kuitenkin 
ylhäältä alaspäin eli sosiaalipoliittinen. 
Ensimmäinen luku määritteli kysymyk
sen ja ongelmat tai tarkastelee pyrki
myksiä ja toimenpiteitä ongelman rat
kaisemiseksi. Toki esimerkiksi luvussa 
"Työväestön perhetalous” tulee hyvin 
esiin myös kohteen, työläisperheen, 
omatoiminen selvityminen, mutta sen 
suhde seuraavan osan hyväntekeväi
syyteen jää avoimeksi. Hyvä tutkimus 
herättää aina jatkokysymyksiä, avaa tie
tä uusille tutkimuksille.

Raimo Parikka
Helsinki

TEHOKKAASTI
TYÖELÄMÄSTÄ
Pauli Kettunen. Suojelu, suoritus, subjekti. Työ
suojelu teollistuvan Suomen yhteiskunnallisissa  
ajattelu- ja toimintamuodoissa. Suomen Historial
linen Seura, H istoria llis ia  tu tk im uksia  189, 475 s. 
1994

H  
Jfl
IllSHN
Merkillinen kirja, jonka otsikko ei kerro 
mitään ja alaotsikko viittaa epämääräi
sesti työsuojelun historiaan. Kirjoitta
jan nimi kuitenkin on lupaava, samoin 
kirjan koko. Pauli Kettunen ilahduttaa 
jälleen lukijakuntaansa perusteellisel
la paneutumisella työelämän eri puoliin 
tämän vuosisadan ensimmäisellä puo
liskolla. Vaikka kirjan alaotsikko viittaa 
työsuojeluun, on kirja kokonaisuudes
saan paljon laajempi suomalaisen työ
elämän suhteiden historiallinen eritte
ly. Oikeastaan vain palkkakysymys jää 
sivuun. Työsuojelun ohella erityisen pal
jon huomiota saa osakseen rationali
sointi, kysymykset työtehosta, työvauh- 
dista, tehokkuudesta.

Esimerkiksi eri lukujen toteutuk
sesta käy kuudes luku: "Työhalu, työ
rauha, työturvallisuus”. Se lähtee liik
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keelle taloudellisen, sosiaalisen ja po
liittisen kytkennöistä, etenee kunnon 
työn käsitteen kautta etsimään selitys
tä punakapinalle ja vapaussodan perin
nölle, siirtyy sitten taisteluun työrau
hasta, jossa mukana ovat jaksot kah
denvälisistä työsuhteista, pariteetti- 
ideologisista työlaeista ja työrauhaliik- 
keestä ja päätyy viimeiseen alalukuun
sa, jossa käsitellään vuonna 1930 sää
dettyä työturvallisuuslakia. Kolmen 
edeltäneen alaluvun tarkoituksena oli 
pohjustaa neljättä, jossa Pauli Kettunen 
yrittää ratkaista arvoitusta siitä, miksi 
vuoden 1930 lakiuudistus tehtiin ja en- 
nenmuuta, miksi se ei herättynyt mi
tään laajaa keskustelua eikä lainkaan 
vastustusta työnantajien piirissä kuten 
olisi voinut otaksua ajankohta ja histo
riallinen tausta huomioiden. Hän kysyy, 
miksi uusi laki ei aiheuttanut kiistoja, 
kun työelämän suhteet muuten olivat 
hyvin kiistanalaiset, eikä tyydy helppoi
hin vastauksiin. Kannattaa katsoa itse 
miten.

Oikeastaan jokaisen luvun (11 kaik
kiaan) rakenne on samankaltainen. Ne 
alkavat aina jostain muusta kuin työ
suojelusta, mutta päätyvät pitkällisen 
kehittelyn kautta johonkin työsuojelua

koskevaan tai sitä sivuavaan aiheeseen, 
kuten ammattientarkastukseen, am- 
mattiyhdistysliikeen suhtautumiseen 
työsuojeluun, Safety first -liikkeeseen, 
Työsuojelulakiin, oikeaan ja väärään ra
tionalisointiin, tapaturmantorjuntaan. 
Vasta viimeisen luvun otsikko "Työsuo
jelun rajat”  viittaa suoraan työsuoje
luun.

Kirja on toteutettu "kettusmaisel- 
la” perusteellisuudella. Siinä on ensisi
jaisesti pyritty jäljittämään työsuoje
luun ja rationalisointiin liittyvien kysy
mysten ja kysymyksen asettelujen alku
perää ja kehitystä, sitä mihin asiat kul
loinkin ovat liittyneet ja mitä niillä on 
ymmärretty ja tavoiteltu. Mitä, milloin ja 
miksi ? Perusteellisesti tavalla, jonka 
Pauli Kettunen hallitsee. Lukijakaan ei 
pääse helpolla. Kirjaa voi suositella kai
kille niille, joille on jäänyt joukko epä
selviä kysymyksiä ammattiyhdistysliik
keen liitto- tai paikallishistorian teoksia 
lukiessaan jaerityisesti niille ryhmille ja 
yksilöille, jotka suunnitelevat sellaisen 
kirjoittavansa. Moni asia voi loksahtaa 
paikalleen.

Raimo Parikka
Helsinki
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Tiedonkierto

KANSAN ARKISTO 
JUHLII
Työläistarina
Kansan Arkistossa on 22.12.1995 asti avoinna ar
kiston 50-vuotisjuhlanäyttely "Työläistarina”. Se 
kertoo suomalaisen työläistarinan monen ihmisen 
kokemuksien ja muistojen yhdistelmänä. Muistel
m akatkelm ista, asiakirjo ista, valokuvista ja  esi
neistä muodostuu vasemmistolaiseen liikkeeseen 
sitoutuneen perheen tarina 1900-luvun alkukym 
m eniltä 1980-luvun tuntumaan.

Suomalaisia työlä istarinoita on kerrottu mo
nesta eri näkökulmasta. Kansan Arkiston Työläis
tarina on yksi tulkinta. Lopullinen tarina syntyy 
katsojan silm issä.

Näyttely on avoinna ti-pe klo 9-16. L isätieto
ja Kansan A rkistosta puh. 90-753 6935.

Työväeniltamat 
Malmin työväentalolla
Kansan Arkisto viettää 50-vuotisjuhlaansa Malmin 
työväentalolla tiis ta ina  28. 11. 1995 klo 18.30 —  
22.00. Perinteiseen iltamatapaan tarjolla on ohjel
maa, jonka päätyttyä saa tanssia. Juhlapuheen 
pitää ku lttuurim in isteri Claes Andersson. Esiin
tyjinä ovat mm. M. A. Numminen, Pedro Hietanen 
ja  Anna-Riitta Minkkinen.

Iltamien järjestä jinä ovat Kansan Arkisto, 
Malminseudun työväenyhdistys, Malmin järjestö- 
ta loyhdistys ja  Kansan Arkiston Ystävät. Lippuja  
saa Kansan Arkistosta ja  Vasem m istoliiton Hel
singin piiristä.

Merkintöjä elämästä
Kansan Arkiston juhlavuoden kunniaksi järjestet
tyyn Merkintöjä elämästä -keruukilpailuun saapui 
määräaikaan mennessä reilut 200 vastausta. Pää
osa näistä on elämäkertoja tai m uistelm ia jostain 
kirjoittajalle tärkeästä elämänvaiheesta. Kirjoituk
set kuvaavat elämää niin maaseudulla kuin kau
pungissa, m iljöönä m illoin navetta, m illoin raken
nustyömaa tai ravintola. Vanhin kirjo itta ja on syn
tynyt v. 1900 ja nuorim m at 1970-luvulla. M iehiä ja  
naisia vastaajajoukossa on suurinpiirteen yhtä 
paljon.

Kirjoitusten lisäksi kilpailuun lähetettiin kym
menkunta henkilöarkistoa, jotka sisältävät päivä

kirjo ja ja  kirje itä. A ineisto on erittä in m ie lenkiin
toista ja hyvätasoista, joten palkintolautakunnalla 
tulee olemaan visainen tehtävä valita voittajat täs
tä joukosta. Palkinnot jaetaan Kansan Arkiston  
50-vuotisjuhlissa 28.11.1995 Malmin työväentalolla.

THPT-SEURA
Työväen historian ja perinteen tutkim uksen seu
ra ry on to im inut vuodesta 1984. Sääntöjensä mu
kaan seura haluaa "p o liittise s ti riippum attom a
na valtakunnallisena järjestönä tukea ja edistää  
työväestön ja työväenliikkeen historiaan, perintee
seen ja teoriaan kohdistavaa tutkimusta, kehittää 
tämän alan tutk ijo iden ja harrastajien yhte isto i
mintaa sekä herättää kiinnostusta työväen histo
rian ja perinteen tutkim ustoim intaa kohtaan yle i
sön, erityisesti työväestön keskuudessa” . Henki
löjäseniä on runsaat 200.

Vuotuinen kesäseminaari on seuran perintei
sin toim intamuoto. 21.-22.8.1995 Voionmaan opis
to lla  pohd ittiin  tulevaisuutta koskevia käsityksiä  
ja  niiden historiaa. Seminaarissa käsite ltiin  mm. 
työväenliikkeen utopioita sekä sen vanhaa vahvaa 
uskoa tulevaisuuden tiedolliseen hallintaan.

Seuran ju lkaisut ovat tu ttu ja  aihepiirin tu tk i
jo ille  ja harrastajille. Uusin on Raimo Parikan to i
mittama laaja artikkelikokoelma Työ ja työttömyys 
(Väki voimakas 7). Loka-marraskuussa 1995 ilmes
tyy pohjoismaisia työelämän suhteita ja työn mer
kityksiä käsittelevä kokoomateos Arbete och sam- 
hällsm odell (Papers on Labour History 4).

Paljon muutakin on tehty ja  tekeillä omin voi
min tai yhteistyössä eri järjestöjen ja laitosten  
kanssa. Seura oli esim erkiksi mukana jä rjestä
mässä Karkkilassa 1.-5.8.1995 kokoontunutta kan
sainvälistä tutkijasym posium ia "Kriis i, kaaos vai 
haaste? Teollisuusyhteisöt jä lkiteollisessa yhteis
kunnassa”.

Hyviä kokemuksia on saatu tu tk ie lm anteki
jä in tapaam isista. Ensimmäinen oli tam m ikuus
sa 1994 ja toinen tam m ikuussa 1995. Näihin kah
teen tila isuuteen osallistu i yhteensä nelisenkym
mentä graduntekijää eri y liop is to is ta  ja  useista 
oppiaineista. Paikalla (Helsingin yliopiston Ren- 
vall-instituutissa) oli vielä lukuisampi joukko oh
jaa jia  ja kom mentoijia. Työpapereiden avulla esi
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teltyjen aiheiden kirjo oli laaja —  työväestön, työ
väenliikkeen ja työelämän historiaa ja kulttuuria  
monesta eri näkökulmasta. Seminaarien onnistu
misen m ahdollisti yhte istyö alan arkisto-, kirjas
to-, muistitieto- ja museoväen sekä yliopistojen lai
tosten ja niiden tu tk ijo iden kanssa.

Graduntekijöiden seminaareja jatketaan. 
Seuraava on tam m ikuussa 1996. Ilm ottautua voi 
Pauli Kettuselle. Seurassa on suunniteltu myös 
työmuotoja, jo illa  voitaisiin tukea työväenkulttuu- 
riin p iiris tä  gradunsa aihetta vasta hakevia op is
kelijoita. Jotta graduseminaareissa syntyneet kon
tak tit säilyisivät ja  o lis ivat hyödyksi, suunn itte il
la on myös näihin seminaareihin osallistuneiden  
verkosto. L isätietoja saa Anu Suorannalta.

Seuran perustamisen aikoihin työväen histo
rian harrastustutkim us oli vilkasta. Vanhastaan 
tehtyjen järjestöhistoriikkien lisäksi oli kehittynyt 
uusia m uotoja niin Suomessa kuin m uualla Poh
joismaissa ja Euroopassa. Puhuttiin "h istoria liik- 
keestä” , jossa työväestö itse k irjo itti "om aa”  h is
toriaansa. Toimintatapoja olivat mm. tutkivat opin
tokerhot. Paperiliiton historiaprojekti oli tästä esi
merkki. Enää ei työväen historian harrastukses
sa ole sam anlaista aatteellista latausta. Kuiten
kin ammattitutkijoiden piirin ulkopuolella tehdään 
koko ajan arvokasta h is toriankirjo itusta  ja  perin- 
teentallennusta. S iitä tiedetään turhan vähän. 
Luultavasti myös monet harrastaja tutkijat to ivo i
sivat enemmän yhteyksiä sam oista asioista k iin 
nostuneisiin, niin toisiin harrastajiin kuin ammat
titu tk ijo ih in  ja arkistojen ja kirjastojen edustajiin. 
Työväen historian ja perinteen tutkim uksen seu
ra järjestää harrastajatutkijoiden tapaamisen lau
antaina 25. marraskuuta 1995 Työväen Arkiston t i
loissa. Seminaariin pyydetään ilm oittautum aan  
10.11. mennessä. Tarkoituksena on selvittää tuen 
ja yhteistyön tarpeita ja m ahdollisuuksia. Tapaa
misen järjestäm iseksi toivomme tie to ja  m eneil
lään olevista hankkeista (esim. järjestöhistoriois- 
ta) ja  pyydämme asiasta kiinnostuneita ottamaan 
yhteyttä seuran toim ihenkilö ihin .

Työläisnaisten historiaa käsittelevää keskus
te lu -ja  opintopiiriä  ollaan käynnistämässä. Elina 
Katainen to im ii tässä yhdyshenkilönä.

Syksystä 1994 alkaen Turussa on toim inut ak
tiivinen paikallinen keskustelupiiri. Samanlainen 
to im intam uoto olis i varmasti m ahdollinen m uil
lakin paikkakunnilla. A lo itteentekijö itä tarvitaan.

Seuran toim intaa koskevat aloitteet ja  arvos
te lu t ovat kaiken kaikkiaan kovasti tervetulleita. 
Yhteyttä voi ottaa hallituksen jäseniin ja toim ihen
kilö ih in: Pauli Kettunen (Vantaa, pj., puh. 
90-19123294 (t)), Pertti Haapala (Luopioinen, vpj., 
puh. 90-1918926 (t)), Tiina Tuulasvaara-Kaleva (Tam
pere, siht., puh. 931-2196679 (t)), Kirsi Salm i-N ik
lander (Karkkila), Kari Teräs (Turku), O lli Vehviläi
nen (Tampere), Elina Katainen (Helsinki, varajäs., 
puh. 90-7536972 (t)), Anu Suoranta (Helsinki, va
rajäs., puh 90-7536917 (t)), Taina Ukkonen (Turku, 
varajäs.), Raimo Parikka (Helsinki, tai.ho it. puh. 
90-1918956 (t)), Tanja Sänkiaho (Tampere, 
apul.siht.).

VASEN AJAN TASALLA
Uutuutena Työväenliikkeen kirjaston Vasen-tieto- 
kannasta on haettavissa Kansan Arkiston ja Työ
väen Arkiston opinnäytekokoelmien tiedot. Vasen 
tietokannan päivitys jatkuu. Syksyn kuluessa ke
rätään tiedot Suomen yliopisto jen ja korkeakou
lujen työväenliikettä käsittelevistä op innäytteis
tä vuosilta 1994 —  1995. Lisäksi Vasen-tietokan- 
taa päivitetään vuositta in ilm estyneillä työväen
järjestöjen h is toriike illa  ja  työväenliikettä lähel
lä olevien aikakauslehtien artikkeleilla.

"KIELILLÄ”
JULKAISSUT BIBLIOGRAFIAN
Yhteispohjoism ainen työväenliikkeen historian  
bibliografia "Foreign Language Literature on the 
Nordic Labour Movement” (ed. by Marianne Bag- 
ge Hansen & Gerd Callesen) valm istui 1992. Työ
väenliikkeen kirjasto kerää bibliografiaan vuoden 
1991 jälkeen m uilla kuin pohjo ism aisilla  k ie lillä  
ju lkaistujen Suomen työväenliikettä käsittelevien 
ju lkaisujen tiedot.

KUKA KUKIN 
ON TYÖVÄENLIIKKEESSÄ
Matrikkelitiedot työväenliikkeen vaikuttajista vuo
silta  1944 -1954 on koottu. Työväenliikkeen kirjas
tossa koekäytössä olevassa henkilörekisterissä  
löytyy tietoja noin 700 hrnkilöstä. Nyt kerätään tie
toja vuosilta 1955 —  1970. Joukkoon on valittu va
semmistopuolueiden ministerit, kansanedustajat, 
päättävien elinten jäsenet, puheenjohtajat, puo
luesihteerit, to im its ija t, piirien puheenjohtajat ja 
piirisihteerit. Vasemmistopuolueiden lisäksi mat
rikkeliin kerätään tie to ja  työväenliikkeen nais-, 
nuoriso- ja  varhaisnuorisojärjestöjen, am m attiyh
distysliikkeen, Työväen Urheiluliiton, Suomen Työ
väen M usiikkiliiton, Työväen Näyttämöiden Liiton 
ja Työväen Sivistysliiton keskeisistä vaikuttajista.

MINISTERI KIRJASTOSSA
Kulttuurim in isteri Claes Andersson vieraili Työ
väenliikkeen kirjastossa heinäkuussa. Isäntänä 
to im i Työväenperinne ry:n puheenjohtaja Seppo 
Hentilä, joka esitte li yhdistyksen to im intaa ja a i
kaansaannoksia. Paikalla olivat myös työväenliik
keen arkistojen edustajat. M inisteri Anderssonin 
vierailu antoi työväen perinneasioiden parissa 
työskenteleville uskoa parempaan tulevaisuuteen.
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SOITTOA, LAULUA, TANSSIA
JA TEATTERIA
TYÖVÄEN KESKUSMUSEOSSA
Työväen ku lttuurito im in taa vuosisadan vaihtees
ta nykypäivään valaiseva näyttely avautuu Työväen 
keskusmuseossa Tampereella 20.10.1995 ja on 
avoinna 14.4.1996 saakka. Se käsittelee musiikkia, 
liikuntaa ja näyttämötaidetta, jo ita  työväestö on 
vilkkaasti harrastanut. Näyttely selvittää myös työ
väenyhdistysten ja työväentalojen roolia työväen 
kulttuurito im innan alu llepanijo ina ja edistäjinä. 
Näyttely on avoinna yleisölle tiista ista sunnuntai
hin kello 11.00-18.00.

Esillä on näyttäm ölavasteita ja  -rekvisiittaa, 
roolipukuja, soittim ia, valokuvia ja  paljon muuta 
työväestön esittävään kulttuuritoim intaan liittyvää 
materiaalia.

Lisätietoja: Työväen keskusmuseo 
puh. 931-211 0404 
fax 931-211 0402

UKKOJA JA POLITIIKKAA
IX Pohjoismainen työväenliikkeen 
h isto rio its ijo iden konferenssi

Elokuussa (14. —  17.8. 1995) kokoontui Oslon lä
histöllä sijaitsevaan Sörmarkaan joitakin kymme
niä historian ja politiikan tutkijo ita Tanskasta, Nor
jasta, Ruotsista, Suomesta ja olipa s ie llä h isto
rio its ija  Islannistakin. Suomalaisia tu tk ijo ita  pai
kalla oli kaiken kaikkiaan seitsemän. LO:n kurs
sikeskuksessa järjestetyssä konferenssissa poh
d ittiin  sodan aikaista työväenliikettä ja sodan vai
kutuksia työväenliikkeeseen.

Konferenssin keskeisiä teemoja olivat sekä 
työväenliike ja  sota-aika että työväenliike, sodan 
jälkeinen turva llisuuspo litiikka ja po litiikka eri 
maissa. Sota-aikaa koskenut vilkas keskustelu 
käytiin lähinnä norjalaisten ja tanskalaisten vä
lillä. Keskustelu oli paikoin vaikeaselkoista ja kes
kittyi selvittämään, kumman maan sosialidemok
raatit olivat tehneet saksalaisten kanssa enem
män yhteistyötä. Suomalaisten a lustuksista ju l
kisuuskynnyksen y littivä t NKP:n ja SKP:n suhde 
sekä Moskovan arkistot.

Näyttäisi siltä, että sota-ajan ja vuosien
1945— 1948 työväenliikkeen poliittinen historia on 
pääpiirteissään selvitetty kaikissa maissa. Jos 
tutkim uksessa halutaan pysyä edelleen lähinnä 
po liittis ten  päättäjien tasolla, on vertaileva tu tk i
mus ainoa keino päästä näissä kysymyksissä 
eteenpäin. Se auttaisi näkemään kansallisesti 
poikkeavan aineksen kansainvälistä vasten. Esi
merkiksi sosialidemokratian tu tk ijo ille  perusteel
linen vertailu m uihin pohjoism aihin avaa uuden 
tason, jo lla  päästäisiin ehkä entistä paremmin ja 
perustellummin analysoimaan poliittisen liikkeen 
olemusta.

Lienee myös selvää, että muidenkin uusien 
näkökulmien käyttäminen p iristä isi selvästi uk- 
koontumassa olevaa työväenliikkeen tu tk ija jouk
koa. Seuraavassa, Suomessa järjestettävässä, 
konferenssissa pohdittaneen enemmän paikalli
sen m erkitystä työväenliikkeessä. Tulevan konfe
renssin teemaa kaavailtaessa esillä oli seuraavia 
aiheita: työväenliike ja nainen tai työväenliike ja 
raittius, työväenluokka, arkipäivä ja ammattiyhdis
tysliike  (100 vuotta).

Jarmo Peltola
Tampere

5. POHJOISMAINEN 
TYÖVÄENKULTTUURI- 
SEMINAARI STAVANGERISSA 
NORJASSA KEVÄÄLLÄ 1996
Seminaarin järjestää Rogalandsforskning-nim i- 
nen tu tk im usla itos Stavangerin korkeakoulun 
kanssa. Seminaari kielet ovat ruotsi, norja ja 
tanska.

Seminaarin teema on Det kollektive og det 
individuelle i arbeiderkulturen. Seminaari jakau
tuu kuuteen plenumiin, jo iden otsikot ovat: Inn- 
samling og form id ling av arbeiderkulturen, His- 
torie rog m yterom  arbeiderkulturen, Arbeidslivets 
maktrelasjoner, Hverdagslivets organisering, Et- 
nisitet og arbeiderkultur ja  Fagbevegelsen og ar- 
beiderkultur.

Jos olet kiinnostunut osallistumisesta esitel
män pitäjänä tai ilman esitelmää, ilm oita nime- 
si, yhteystietosi ja m ahdollisen esitelm äsi o ts ik
ko ohjelm atoim ikunnan suom alaiselle jäsenelle  
A ntti Metsänkylälle. O sanottajien kokonaismää
rä tulee olemaan noin 60. Suomalaisia mahtunee 
mukaan kymmenkunta.

Lisätietoja: Tutkija Antti Metsänkylä 
Museovirasto 
PL 913, 00101 Helsinki 
puh. 90-405 0309 
fax 90-405 0300

KOHTEENA
KOTIKOMMUNISMI
Helsingin yliopiston po liittisen historian luento
sarja "N äkökulm ia suomalaisen kommunismin  
tu tk im iseen”. 21.9-23.11. torstaisin klo 18-20. Au
d ito rio  XIII (Päärakennus vanha puoli). Vetäjät ja 
lisä tiedot Tauno Saarela ja Kimmo Rentola.
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LENIN-MUSEO 50 VUOTTA
Lenin-museo a lo itti to im intansa Tampereen työ
väentalossa 20. 1. 1946. Museon perusti Suomi- 
Neuvostoliitto -Seura, nykyiseltä nimeltään Suo
men ja Venäjän kansojen ystävyysseura ry.

Juhlavuosi alkaa työväentalon konserttisalis
sa pidettävällä 50-vuotisjuhlalla 20.1.1996. Juhla
vuoden aikana järjestetään näyttelyjä ja tutkim us
seminaari.

L isätietoja saa Lenin-museosta, 
puh. 931-127 313.

TYÖVÄEN PANKKITOIMINNAN 
HISTORIAA HAKANIEMESSÄ
STS-pankkimuseo Paasivuorenkatu 3, auki keski
viikkoisin klo 12.00-14.00 tai sopimuksen mukaan 
puh. 736 322.

Museon yhteydessä on työväen säästöpan
kin alkuperäinen vuoden 1909 pankkisali ja  h is
toria llinen näyttely. Tervetuloa!

TAMPEREEN
SOSIALIDEMOKRAATTISEN 
TOVERISEURAN 
50-VU OTISHISTORIIKKI 
ON VALMIS
Tampereen Sos.dem. Toveriseura perustettiin mar
raskuussa 1944. Seuran vaiheista on valm istunut 
M atti Hyvösen kirjo ittam a h istoriikki. K irja on 
165-sivuinen ja sen hinta on 110 markkaa. Sitä voi 
tila ta  postiennakolla (puh. 931-212 4128) tai nou
taa osoitteesta: Pirkanmaan sosialidem okraatit/ 
piirito im isto, Hämeenpuisto 28, 5 kerros.

YHDEKSÄN TYÖLÄISNAISTA
Sosialidem okraattiset naiset julkaisivat 95-vuoti- 
sen to im intansa johdosta antologian Työläisnai
sen tarina. Kirjassa yhdeksän työlä isnaista ker
too elämäntarinansa. Heitä voidaan luonnehtia ta
vallisiksi naisiksi, jotka toimivat omilla paikkakun
nillaan ruohonjuuritasolla lasten ja naisten ase
man kohottam iseksi. Johdannossa on katsaus 
työlä isnaisliikkeen, ihanneliiton, naisten osuus
toim intaliikkeen ja ensikotitoim innan historiaan. 
Kirja sisältää yhdeksän naisen elämäkerrat.

Kirjaa voi tila ta hintaan 50 mk ja 20 mk (SDP:n 
jäsenet) + postikulu t osoitteesta Sosialidem o
kraattiset Naiset, Ulla Laakso, Saariniemenkatu 
6, 00530 Helsinki tai puh. 90-77511.

Helsingin sosialidem okraattinen naisyhdis
tys ju h lis ti 75-vuotista taivaltaan myös 22.-23.9. 
HTY:llä. Hannele Laitisen kirjo ittam a historiikki 
Sosialidem okraattisten Naisten suurimman nai
sosaston, Helsingin Sosialidem okraattisen Nai
syhdistyksen to im innasta ju lka is tiin  tila isuu
dessa.

KANSAN ARKISTON YSTÄVÄT
Kansan Arkiston Ystävät -yhdistys perustettiin  
17.2.1994 kokoamaan yhteen työväenperinteestä  
ja  Kansan Arkiston to im innasta kiinnostuneita.

Yhdistys järjestää mm. esitelmä- ja  keskus
te lu tila isuuksia, kokouksia ja tu tustum iskäynte
jä ja tukee Kansan Arkiston keruutyötä levittämäl
lä tie toa arkistosta ja  p itäm ällä yhteyttä m ahdol
lis iin  uusiin ystäviin.

Kansan Arkiston Ystävät -yhdistyksen pu
heenjohtaja on kansanedustaja Esko Helle.

Yhdistyksen jäsenmaksu on 100 mk/vuosi, 
lahjo itta ja jäseneltä 500 mk/vuosi. T ilinum ero on 
PSP 800015-70285347.

Jos haluat liittyä  jäseneksi tai haluat lisätie
to ja  Kansan Arkiston Ystävistä, ota yhteyttä Kan
san Arkistoon.

LIITY HISTORIALLISEN 
YHDISTYKSEN JÄSENEKSI!
Vuonna 1890 perustettu Historiallinen Yhdistys on 
opiskelijo iden ja nuorempien tu tk ijo iden kohtaa
mispaikka. Sen jäsenenä tiedät, m itä historiassa  
tapahtuu! Jäsenkirjeet tiedottavat Yhdistyksen t i
la isuuksista, jo issa keskustellaan niistä tuore is
ta tuulahduksista, jo ita  historian kentiltä puhal- 
telee. Yhdistyksellä on oma ju lkaisusarja. Lisäk
si jäsenetuihin kuuluu 30% alennus Suomen His
toria llisen Seuran kirjo ista  (Tiedekirjasta oste t
taessa).

Liity jäseneksi maksamalla Yhdistyksen t i
lille  800019-361396 jäsenmaksun (50 mk, opiske
lijo ille  25 mk, muista merkitä nimesi ja  osoittee
si tilis iirtoon). Lisätietoja antavat puheenjohtaja  
Tuomas M.S. Lehtonen (p. 90-1912905 ja sihteeri 
Taija Pirhonen p. 90-633 239
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TYÖVÄENTUTKIMUS 
(Labour Recearch)
Published by Finnish institutions of 
the labour movement heritage. 
Address:
Kansan Arkisto 
(People’s Archives)
Vetehisenkuja 1 
00530 Helsinki 
Finland
Tel. +358-0-753 6972 
Fax +358-0-739 619

SUMMARY
This volume of Työväentutkimus celebrates 50 
years of archival work at People’s Archives, the 
archive of the former Communist Party of Finland, 
SKP, and other related organizations.

Tauno Saarela, in his artic le "S tudying  
Communism”  describes the recent developments 
in the field. Saarela calls for research that 
concentrates on the significance of the national 
context instead of the "in te rna tiona l”. He vvould 
also like to see Studies on com m unist speech 
ways to find out who has used povver in defining  
com m unism . The main questions of studying 
com m unism  s till are: what com munism  is, what 
is the relationship of the "n a tio n a l”  and the 
"in te rna tiona l”  in com m unism , and how it 
appears.

Pirje Mykkänen vvrites about "S iir i”, an 
extraordinary photography project vvhere she 
discovers her own roots in relation to the 
experiences o f her grandm other S iiri who was 
imprisoned in the th irties suspected of 
com m unist activities.

Lars Westerlund in his artic le "Tradition and 
Renevval in the Symbolic Language of Labour Move
ment in the 20th Century”  describes the history of 
symbols, emblems and signs of the Finnish and 
Nordic socia lis t and com m unista parties as 
media, Communication that enforces 
partic ipation and sense of community.

Quakers and the ir activ ities in Northern 
Finland after WW II and the Comm unist Party 
reaction is under survey in Matti Helin’s artic le  
"Quakers and the C redib ility of People’s 
Democrats” . SKP refused any co-operation with 
the quakers in Finland based on the party’s 
negative attitude tovvards religion and religious  
movements overall.

Three artic les feature personal accounts, 
memoirs and oral history. They ali try to 
find ansvvers to the questions ” why and how to

use personal accounts in research”. Intervievvs as 
a source of h istorical research is under study in 
Taina Ukkonen's article. She reminds the reader 
of intervievvs being personal accounts on 
experiences more than anything else. The purpose 
of them is not to find out ” what really happened”  
but to get an idea on ” how people experienced 
events and activ ities that they had been part o f”.

Pirjo Kaihovaara pays attention to a very 
Special collection of personal history from the 
SKP files, short autobiographies vvritten for the 
cadre section of the party.

Risto Reuna presents the co llections of the  
Comission of Finnish Labour Tradition.

Three short descriptions of recent pro gradu 
thesis on labour history in Finland are also 
included. Marja Piiroinen-Honkanen has vvritten 
a thesis on vvomen who participated in the civil 
war among the Reds in 1918. Johanna Valenius 
analyzed five national rom antic post cards from  
the turn of the century as representative of 
build ing of a nation and national identity. Ari 
Leskinen’s article is based on his pro gradu thesis 
on left w ing radicalism  and labour activism  in 
Kemi, Northern Finland in the 1920’s.

Book revievvs feature histories of left wing 
organizations founded after WW II 50 years ago. 
Also the latest research on vvorkers’ life is 
presented.

ONNITTELUT 
50 VUOTIAALLE

Taas on pidetty päivä puheita, 
kirjoitettu julkilausumia., 
ja  pian huomaamme,
”että aika aikansa kutakin...”
mutta kiinnostus
ajan tapahtumiin säilyy yhä.

Menestystä
tulevassa toiminnassa! 

Helsingin Työväen sivistystyö r.y.
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LOMAKEIDAS SAVON SYDAMESSAL

Aikuiseen makuun
• virkistys- ja  terveyslomat
• kuntoutuspalvelut

Ryhmille ennakkovarauksesta
• ateriat ja  kahvit noutopöydästä
• ravintolapalvelut (a-oikeudet)

Tasokkaat palvelut caravaanareille. 
Viihtyisä ympäristö.

Pussilanjoki, 78400 Varkaus 
Puh. (972) 5528 751, fax 972-5528 781

Kaikki tämä 
edullisesti. 
Tilaa esite 

-  pyydä tarjous. 
Huom! 

eläkeläisalennukset

7 ^ %  

Ifuntojlanta

TAVARA-ARPA *r
K̂o/mas /in/a 28, 00530He/sinki 

Puh. [90/73632/ 737757 
Fax [90/737838
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UUTTA SYKETTÄ
• •  • •  • •

ELÄMÄÄN !
Solaris myöntää hakemuksesta lomatukea. 
Täysihoito lomat maksavat vain 
80-120 mk vuorokausi.
Alle 17-vuotiaat lapset 
täysin 
ilmaiseksi.
Lom at ovat 
kestoltaan  
5-6 vuorokautta  
ja ne m yönnetään sosiaalisin, taloudellisin  
ja terveydellisin perustein.

SOLARIS -UOMAT

Maan vanhin eläkeläisjärjestö Eläkeläiset r.y. 
onnittelee Kansan Arkistoa 
sen viettäessä juhlavuottaan.

Arvostam me arkiston kehittämiseksi tehtyä työtä, 
jonka tuloksena on koottu arvokas kokoelma tietoa, 
joka  on niin yksityisten ihmisten, järjestöjen kuin 
tutkijoiden käytössä.

Eläkeläiset r.y.
Mechelininkatu 20 A 1 
00100 Helsinki
puhelin: 90-440 661, fax: 90-440 675
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50 vuotiasta
Kansan Arkistoa 

C1 , tervehtivätElanto 
Kansan Tahto 
Kansan Uutiset 
Kunta-alan Ammattiliiton Hesan Vasurit 
Vakuutusyhtiö Turva

Leikka irti ja lähetä!

Tilaan seuraavat takakannessa esitellyt 
julkaisut:

Nimi

Osoita

POSTI
MERKKI

TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO 
Paasivuorenkatu 5 D 
00530 Helsinki
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SAATAVISSA OLEVAT JULKAISUT
Työväenperinne:
—  Työväen bibliografia I: opinnäytteet 1978-1987. 
Toim. Mervi Kääminen. 1988. 79 s. Hinta 35 (25) mk.
—  Työväen bibliografia II: artikkeliaineistoa 1978-1987. 
Toim. Pekka Kääminen. 1989. 95 s. Hinta 50 (30) mk.
—  Työväen bibliografia III: historiikit 1978-1990. Toim. 
Pekka Kääminen. 1991. 104 s. Hinta 100 (50) mk.
—  Työväen bibliografia IV: Suomen työväenliikkeen 
historiallinen bibliografia. Toim. Pekka Kääminen.
1994. Hinta 150 mk.

(ostaessasi kaksi tai useamman bibliografian, 
saat vanhat TB:t I— III edullisempaan suluissa mai
nittuun hintaan)
—  Ameriikka kokoelmaluettelo: amerikansuomalais
ta kirjallisuutta Työväenliikkeen kirjaston kokoelmis
sa. 1991. 44 s. Hinta 30 mk.
—  Espanja 1936-1939 kokoelmaluettelo: Espanjan si
sällissotaa käsittelevää kirjallisuutta Työväenliikkeen 
kirjaston kokoelmissa. 1991. 36 s. Hinta 30 mk.
—  Internationaalit-kokoelmaluettelo. 1990. 70 s. Hinta 
45 mk.
—  Osuustoiminta-kokoelmaluettelo. 1990. 380 s. Hin
ta 50 mk.
—  Työväenperinnelaitokset. Toim. Tuomas Harpf & 
Marjaliisa Hentilä. 1990. 15 s. (ilmainen esite)
—  Inrättningar för arbetartradition i Finland. Red. 
Tuomas Harpf & Marjaliisa Hentilä. 1990.15 s. (ilmai
nen esite)
—  The Institutions of the Labour Movement Herita- 
ge in Finland. Ed. by Tuomas Harpf & Marjaliisa Hen
tilä. 1990. 15 s. (ilmainen esite)
—  Viljo Sohkanen: Punakaartilaisen päiväkirja. 1988. 
303 s. Hinta 50 mk.
—  Työväen Arkisto: Slaavilaisen kokoelman luette
lo. Hinta 50 mk.
—  Foreign Language Literature on the Nordic Labour 
Movements —  Fremdsprachige Literatur uber die nor- 
dischen Arbeiterbevvegungen. 1992. 143 s. Hinta 
65 mk.

Työväen Arkisto:
—  Ei yksin leivästä: järjestöhistoria työväenliikkeen 
kulttuurin kuvaajana. Toim. Simo Laaksovirta & Ma
ria Lähteenmäki. 1985. 75 s. Hinta 10 mk.
—  Marjaliisa Hentilä & Maria Lähteenmäki: Kansain
välinen naistenpäivä 1910-1990. 1990. 112 s. Hinta 
15 mk.
—  Jännittävä työväenhistoria. Toim. Marja Rantala. 
1990. 127 s. Hinta 15 mk.
—  Mitteilungsblattdes Institutszur Erforschung der 
europäischen Arbeiterbevvegung: Forschungen zur 
Arbeiterschaft und Arbeiterbevvegung in Finnland. 
1992. 106 s. Hinta 15 mk.
—  Työväenyhdistykset Työväen Arkistossa. Kokoel
maluettelo. Työväen Arkiston julkaisu n:o 4. Hki 1992. 
374 s. Hinta 30 mk.

Muistitietokirjat:
—  Aatteet ja vaatteet (M. Hako-H. Huhtanen-M. Nie
minen). Hki 1964. 255 s. Hinta 60 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. 288s. Hinta 60 mk.
—  Lapuan laki vai kansanvalta ? (Hako-Huhtanen). 
Hki 1981. 322s. Hinta 60 mk.

Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö:
—  Pirjo Kaihovaara & Anna-Maija Nirhamo: Kohti uut
ta aikaa, työväenperinteen keruuopas. 1984.92 s. Hin
ta 40 mk.
—  Pirjo Kaihovaara: Juurella lipun punaisen. 1986. 
94 s. Hinta 100 mk.
—  60-luku: Seminaarien aineistot. 20.3.93 ja 17.4.93 
pidetyistä  seminaareista Kirjan ta lo lla  Helsingissä. 
KSL 1994. 60 s. Hinta 30 mk.
—  Elina Katainen: Akkain aherrusta aatteen hyväk
si. Suomen Naisten Demokraattinen Liitto 1944-1990. 
KSL 1994. Hinta 65 mk.
—  Leppänen Veli-Pekka: Ohranasta oppositioon. 
Kom m unistit Helsingissä 1944-1951. SKP:n Helsin
gin Piirijärjestö/KSL 1994. Hinta 100 mk.
—  Viitanen Reijo: Punainen aate sininen vaate. Suo
men Demokraattinen N uoriso liitto  50 vuotta. SDNL
1994. 613 s. Hinta 190 mk.
—  Alander Esa: Punaisen liinan lapset. Suomen De
mokratian pioneerien L iitto  ja sen edeltäjät. SDPL
1995. 263 s. Hinta 100 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 15 mk.
—  Väki voimakas 2. Kirsti Stenvall & Timo Holmalahti: 
Tutkimus ja työväenkulttuuri. 1987.141 s. Hinta 15 mk.
—  Väki voimakas 3. Näkökulmia työväen am m atilli
seen ja  paikalliseen historiaan. Toim. Markku Hyrk
känen & Olli Vehviläinen & Juha Hannikainen. 1987. 
213 s. Hinta 15 mk.
—  Väki voimakas 4. Suomi 1917-1918. Toim. Juha Han
nikainen & Markku Hyrkkänen & Olli Vehviläinen. 
1990. 388 s. Hinta 15 mk.
—  Väki voimakas 5. M yytit ja sym bolit: k irjo ituksia 
suom alaisista ku lttuuritu lk inno ista . Toim. Ulla-Mai- 
ja Peltonen & Kirsti Stenvall. 1991.144 s. Hinta 15 mk.
—  Väki voimakas 6. Hyvinvointivaltio ja h istorian o i
kut. Toim. Pertti Haapala. 1993. 154 s. Hinta 15 mk.
—  Väki voimakas 7. Työ ja työttömyys. Toim. Raimo 
Parikka. 1994. 368 s. Hinta 70/50 mk.
—  Det nordiska i den nordiska arbetarrörelsen. Toim. 
Pauli Kettunen. 1986. 411 s. Hinta 63 mk.
—  Arbetarklassen i samhällets vardag (Papers on La
bour H istory 3). Toim. Katia Bäsk, A ntti Metsänkylä, 
Katariina Koskiranta. 1991. 405 s. Hinta 82 mk.
—  Arbete och samhällsmodell (Papers on Labour His
tory 4). Red. Pauli Kettunen & Tapio Rissanen. Ilmes
tyy loka-marraskuussa 1995. n. 300 s. Hinta 85 mk.

Kaikkia julkaisuja voi tiedustella Työväenliikkeen kir
jastosta, Paasivuorenkatu 5 B 00530 HKI. Puh. 
766 429 tai 765 428.
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OSOITTEET JA PUHELINNUMEROT
TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO 
Paasivuorenk. 5 E, 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 tutkijapalvelu 
p. (90) 753 6917 toimisto 
p. (90) 753 6935 arkistonjohtaja 
fax (90) 739 619 
avoinna ti-pe 9.00-16.00

AMMATTIYHDISTYSARKISTO 
Siltasaarenk. 3 A, 00530 Helsinki 
p. (90) 772 1428, fax (90) 772 1447 
avoinna syys-huhtikuussa 
ti-pe 9.00-15.30 
kesällä ti-pe 8.30-15.00

TYÖVÄEN KESKUSMUSEO 
Kuninkaankatu 3, 33210 Tampere 
p. (931) 211 0404, fax (931) 211 0402

TYÖVÄEN HISTORIAN JA PERINTEEN 
TUTKIMUKSEN SEURA 
Tiina Tuulasvaara-Kaleva siht. 
Tampereen museot, Kuva-arkisto,
PL 87, 33211 Tampere 
p. (931) 219 6679 
fax (931) 219 6808

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


