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Ajankohtainen 
vuosi 19 18

Kansalaissodan 90-vuotismuisto on nostettu monesta mahdollisesta juhla- tai 
muistovuodesta etualalle. Vuosien 1928 - 1929 suuri satamalakko ja Fagerholmin 
hallituksen synty 1948 ovat keskustelussa jääneet selvästi katveeseen. Itäeuroop
palaisen kommunismin romahdus ja entisen Jugoslavian alueen etniset puhdistukset 
ovat vahvasti muovanneet historiantutkijoiden ja  asianharrastajien aiheesta käymää 
keskustelua.

Martti Häikiö ja Jari Ehrnrooth ovat rinnastaneet epähistoriallisesti Suomen 
vuosien 1917 -1918 tapahtumat leninistisen terrorihallinnon luomiseen Venäjällä ja 
jopa Stalinin valtakauteen, joka alkoi vasta 1920-luvulla. He eivät suostu näkemään 
Suomen “työväen vallankum ouksen” kansallisia syitä tai sosialidemokraattien 
vallankumouksellisuuden hitauden ja puolinaisuuden takana olevaa vahvaa kansan
valtaista ja kautskylaista perinnettä.

Erityisen hämmästyttävä on Häikiön väite, että punaiset olisivat hyökänneet 
kunnallista demokratiaa vastaan. Omaisuuteen ja  tuloihin perustunut ääniasteikko 
poistettiin vasta kun eduskunta vahvisti puolivallankumouksellisen marraskuun yleis
lakon aikana kunnallislait. Ne oli jo aiemmin sosialidemokraattisenemmistöisessä 
eduskunnassa hyväksytty, mutta jääneet vahvistamatta. Häikiön tuohtumus siitä, 
että punakaarti röyhkeästi painosti Helsingissä demokraattisesti valittua valtuustoa, 
on pohjaa vailla, koska vallankumousvuosina 1917-1918 paikallishallinnossa vallas
sa olivat nimenomaan epädemokraattisesti valitut “kukkarovaltuustot” .

Paikallisdemokratian puute oli yksi kansalaissodan keskeinen sytyke. Kukkaro- 
valtuustojen edellytykset käydä asiallisia ja luottamuksellisia palkkaneuvotteluja työ
väenjärjestöjen hallitsemien miliisien tai muiden kunnantyöntekijäryhmien kanssa olivat 
korkean inflaation oloissa lähes olemattomat. Kunnallisen demokratian ja järjestys
vallan heikkous selittävät paljolti elintarvikesäännöstelyyn ja -viranomaisiin kohdistu
neen epäluulon, joka johti ensin mellakoihin, sitten elintarvikevarastojen ryöstöihin ja 
lopulta maaseudulle kohdistuneisiin punakaartien “takavarikko”- eli ryöstöretkiin.

Valkoisen vallan julmuutta ja  säälimättömyyttä entisen Jugoslavian alueen 
etnisiin puhdistuksiin välillisesti tai välittömästi vertaamalla on taas korostettu pu
naisten ja venäläisten asemaa uhreina Suomen kansalaissodassa. Huomion keskit
tyminen esimerkiksi Tampereen ja Viipurin venäläisten teloituksiin korostaa voittaji
en vastuuta sodan julmuuksista.
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Kansalaissodan käsittely on jäämässä valkoisen vapaussotamuiston elvyttäjien 
ja uusia aineksia saaneen uhrikokemuksen saartamaksi, jolloin varsinkin vasemmis
ton oma tilinteko kansalaissotaan jää puolinaiseksi. Keskustelusta saa sellaisen kä
sityksen, että tänä päivänä rauhanomaiseen kansalaistoimintaan tukeutuvan ja par
lamentaariseen vaikuttamiseen pyrkivän suomalaisen työväenliikkeen arvio kansa
laissodasta väistää yhtä ydinkysymystä. Jopa sosialidemokraattien suhde vuoden 
1918 aseelliseen vallanottoyritykseen on osittain avoin.

Sodasta sivussa olleet sosialidemokraatit tuomitsivat keväällä 1918 kapinan- 
lietsojat ja loivat siten edellytykset työväenjärjestöjen järjestötoiminnan nopealle 
elvyttämiselle. Teloitusten ja vankileirien julmuuksien kauhistuttama SDP:n johto ei 
voinut pitkään keskittyä aseellisen vallankumouksen turmiollisuuden tuomitsemiseen, 
vaan se nosti vuoden 1919 vaaliteemakseen “Sorron yöstä nouskaa”. Kansalaisso
dan periaatteellinen pohdinta jäi vähemmälle, kun oikeusistuimet tuomitsivat tämän 
julistuksen laatijat ja levittäjät sakko- ja vankeusrangaistuksiin.

Venäjän, Suomen, Unkarin ja Saksan kokemukset vuosilta 1917-1920 ovat 
tyly muistutus siitä, ettei aseellinen vallankumous ole työväestön tai työväenliikkeen 
näkökulmasta hyvä vaihtoehto. Suomessa ja Unkarissa seurauksena oli ulkomainen 
interventio ja valkoinen terrori, Saksassa verinen kamppailu ja työväenliikkeen kat
kera jakaantuminen. Venäjällä tuloksena oli punaisten voitto, joka johti yhteiskunnan 
militarisoimiseen, puoluediktatuuriin ja korruptioon. Ei liene sattuma, että sisällissodat 
välttäneet Norjan, Tanskan ja  Ruotsin työväenliikkeet ovat olleet kohtuullisen 
menestyksellisiä.

Kansalaissodan juoksuhaudoista nouseminen vaatii työväenhistorian tutkijoil
ta myös kriittistä arviota vanhasta työväenliikkeestä ja punaisten toiminnasta. Kan
salaissota oli osaltaan vuosisadan alun periaatteissaan jyrkän ja käytännön politii
kassa haparoivan kautskylaisen sosialidemokratian omien valintojen ja virheiden tu
los. Valkoiset voittajat eivät ole yksin vastuussa kansalaissodan katastrofista. Suo
men työväenliike oli valitettavasti mukana, kun hornan henget pääsivät valloilleen.

Tapio Bergholm
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Ilkka Kippola
Helsinki

Sotapolulla?
Kansalaissodan ideologisia jälkiä 
suomalaisessa elokuvassa

Kansalaissotaelokuvien arvioin
tiperusteet

Kansalaissotaa, sodan traagisia tapahtumia, 
on pidetty tutkijoiden päätelmissä vaikeasti 
lähestyttävänä, lähes kiellettynä alueena 
suomalaisen elokuvan tekijöille. Erityisesti 
elokuvatutkimus on yksim ielisesti nähnyt 
tämän arvoladatun ajankohdan kohtalon
omaisena tabuna kansalliselle elokuvalle. 
Sen merkityksiä on vain ajoittain sivuttu tai

kohdattu itsenäiseen elokuvakäsikirjoituk
seen ja ohjaajan näkemykseen luottaen.1

Tutkimus on perusteluissaan vedonnut 
sisällölliseen manipulointiin ja etsinyt esi
merkkejä, missä alkuperäisnovellin tapahtu
mat on etäännytetty elokuvakäsikirjoituk
sessa ideologisesti vaarattomaan epookkiin, 
kuten 1905 suurlakon ajankohtaan tai jopa 
Lapin sodan vuoteen 1945.2 Kyseiset sisäl
lölliset ratkaisut on arvioitu, jos ei tekijän 
moraaliseksi heikkoudeksi, ainakin ulkoises
ta paineesta johtuvaksi varovaisuudeksi tart

Kirjailija Teuvo Pakkalan 
kirjoittama ja ohjaama 
Sotapolulla oli ensim
mäinen kansalaissotaa 
käsitellyt elokuva ja sai 
ensi-iltansa 1921. Eloku
va otti selkeästi kantaa 
valkoisten puolesta pu
naisia vastaan. Kuva: 
Suomen elokuva-arkisto.
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Edvin Laine ohjaa kansalliseksi elokuvaeepokseksi myöhemmin kohonnutta elokuvaa Täällä 
Pohjantähden alla. Työn alla kohtaus, jossa punaiset ovat antautuneet saksalaisille ja valkoi
sille joukoille Lahdessa. Kuva: Työväen Arkisto.

tua vuoden 1918 tapahtumiin ja kohdistaa 
elokuvan kerronta täydellisesti kansalaisso
dan kontekstiin.

Kuitenkin on huomattava, että jokainen 
sisällissodan jälkeinen vuosikymmen on tuot
tanut, sotavuosien ja säätelyn 1940-luku 
poikkeuksena, yhden tai useampia elokuvia, 
jotka antavat kansalliselle tragedialle vuosi
kymmenensä elokuvallisen tulkinnan.

Suomalaisen elokuvan tutkija Kari Uusi
talo on tilastoinut vuoden 1984 selvitykses
sään yli 20 näytelmäelokuvaa, joille vuoden 
1918 tapahtumat antavat merkityksiä näyt- 
telijärepliikkien tai kuvattujen kohtausten 
kautta. Uusitalon johtopäätös, että kansalais
sota on merkityksetön aihealue suomalaises
sa elokuvassa, jos tuo elokuvien valittu jouk

ko suhteutetaan yli 900 suomalaisen ensi- 
iltaelokuvan joukkoon, on intuitiivisesti mie
lekäs.3 Mitään vertailun edellyttämää mitta
ria emme voi kuitenkaan antaa tämän kvanti
tatiivisesti arvottavan oletuksen tueksi.

Vertailuaineistona voitaisiin esimerkiksi 
käyttää tutkimuksen tuloksia siitä, miten 
amerikkalainen elokuvateollisuus on notee
rannut Yhdysvaltojen sisällissodan. Tunnem
me tietysti kaksi suurta spektaakkelia, Grif- 
fithin Kansakunnan synnyn ja  menestys
elokuvien klassikon Tuulen viemää * Näissä 
s isä llissodan  tapah tum a t m uodostava t 
elokuvakerronnalle keskeisen sisällön ja 
arvoideologisen merkityksen. Pääpiirteis
sään nämä elokuvat myös ilmentävät sa
mankaltaista kehitystä, mikä toteutui suoma

4
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laisen elokuvan kerronnassa myöhemmin, 
Teuvo Pakkalan Sotapolu lla-e lokuvan ja 
Toivo Särkän draam an “ 1918” ta i Pirjo 
Honkasalon Tulipään välissä. Tuo kehitys 
merkitsi kärjistäen siirtymää historiallisesti 
luokittelevasta ja tyypittelevästä ihmiskuva
uksesta yksilökeskeisiin elokuvadraamoihin.

Kohtalokas eroavuus on kuitenkin siinä, 
että USA:n sisällissota liittyy olennaisesti 
maailmanhistorian universaaliin arvotodel- 
lisuuteen. Sen sijaan Suomen kansalaisso
ta on ollut näihin päiviin pienen, sulkeutuneen 
kansakunnan sisäistetty trauma, jonka arvo- 
jakautum at hyvään ja  pahaan m anifes
toituvat maailman mittakaavassa ja  jopa 
Euroopan tietoisuudessa merkityksettöminä. 
Siksi suomalaisten sisällissotaelokuvien sub
stanssi tulee jatkossakin määrittymään ja 
saamaan arvomerkityksiä ainoastaan kan
sallisen elokuvakeskustelun alueella.

Kansalaissotaa elokuvissa 
vuosikymmenittäin

T utkimus on vähätellyt sitä tabuteoreettiseen 
malliin vaikeasti sovitettavaa tosiasiaa, että 
ensimmäinen kansalaissotaa käsitellyt his
toriallinen näytelmäelokuvamme tuli ensi-ilta- 
esitykseen Oulussa vain kolme vuotta so
dan päättymisestä vuonna 1921. Kirjailija 
Teuvo Pakkalan ohjaama ja käsikirjoittama 
Sotapolulla otti häikäilemättömästi kantaa 
valkoisten puolesta punaista terroria vas
taan. Pakkalan toiveiden vastaisesti eloku
va ei kuitenkaan päässyt levitykseen pää
kaupungissa, eivätkä Amerikan työläishen- 
kiset suomalaissiirtokunnat huolineet tekijältä 
valkoisille lojaalia vapaussotadraamaa.

1920-luvun lopulla valm istunut Kalle 
Kaarnan elokuva Miekan terällä (1928)5 si
sälsi jääkäriliikkeen kutsumustehtävälle pe
rustuvan voittajan näkökulman. Mutta samal
la se jo näytti sovinnollisemman kuvan vasta
puolesta oikeamielisen punakaartilaispääl- 
likön Hannes Närhen hahmossa.

Suom alaisen elokuvan 1930-luku on 
määritelty paitsi modernien kaupunkilais- 
komedioiden myös isänm aallisten aate-

draamojen vuosikymmeneksi. Aikakauden 
ideologinen avainteos on kiistatta Sam Sih
von jo vuonna 1921 kirjoittama näytelmä 
Jääkärin morsian. Se sovitettiin elokuvaksi 
kahdesti, ensin vuonna 1931 Kalle Kaarnan 
ja myöhemmin 1938 Risto Orkon ohjaama
na. Molemmat elokuvat perustelevat “puh
tain asein” itsenäisyystaistelun välttämättö
myyden ja jättävät vuoden 1918 tapahtumat 
narraationsa ulkopuolelle. 1930-luvun pää- 
töselokuvat, Toivo Särkän Helmikuun mani
festi (1939) ja erityisesti Hella VVuolijoen teks
tiin pohjautuva Eteenpäin - elämään (1939) 
koskettavat sekä ideologisesti että kuva
kerronnallaan kansalaissotaa. Jälkimmäises
sä päähenkilönä esiintyy ensimmäistä ker
taa punainen palkollinen, sisäkkö Justiina, 
joka kuitenkin valitsee ratkaisutilanteessa 
valkoisten puolen päättäessään suojella kar
tanolle “ikiaikaisesti” kuulunutta omaisuutta.6

1940-luvun sotasensuurin ja sitä seuran
neen säätelykauden jälkeen sai ensiesityk
sensä vuonna 1956 Jack VVitikan Sillanpää 
-filmatisointi Silja - nuorena nukkunut.Tässä 
elokuvassa, ehkä ajalleen oireellisesti, sisäl
lissota näytetään kohtalon määräämänä pro
sessina, johon voimaton nainen ei voi valin
noillaan sitoutua tai vaikuttaa. Kertomuksen 
keskushenkilö Silja menettää elinvoimansa 
ja mielensä valon kesällä 1918 sodan koke
musten uuvuttamana.

Vuotta myöhemmin Toivo Särkkä ohjasi 
ideologista asetelmaa ensi kertaa murtavan 
melodraaman “1918”. Elokuva perustui tällä 
kertaa Jarl Hammerin romaaniin Mies ja  hä
nen omatuntonsa. Särkän toteutus on näh
tävä omakohtaisena pyrkimyksenä kansa
laissodan kristilliseettiseen uudelleenarvioon. 
Se tapahtuu symbolisella tasolla elokuva
kerronnan kautta päähenkilönä esiintyvän 
papin siirtyessä teloitettavien punaisten puo
lelle Suomenlinnan vankileirillä.7

Vastaavasti 1960-luvun vasemmisto- 
eettinen, sosiaalista luokkaidentiteettiä ko
rostava näkemys sai mittatilaukseen sopi
van tulkinnan Edvin Laineen ohjaamassa ja 
kirjailijalle uskollisessa elokuvaeepoksessa 
Täällä Pohjantähden alla (1968). Se härnäsi 
ajalleen sopivasti porvariston hiipuvaa va
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paussota-mentaliteettia nostamalla ensim
mäisen osansa sankariksi punaisten päälli
kön Akseli Koskelan. Viisi vuotta myöhem
min Paavo Haavikon ja Jukka Kemppisen 
käsikirjoittama Mommilan veriteot (1973) jäi 
au ttam attom asti Laineen kansa lliseks i 
korotetun filmidraaman varjoon.8

1970-luvun sisällissotaelokuva keskittyi 
strategisesti sodan esinäytökseen ja huipen
si näyttävästi vallankumouksellisten aktiot 
suurtilallisen ja  kulttuurimesenaatin Alfred 
Kordelinin vuonna 1917 tapahtuneeseen 
murhaan. Elokuvalla oli ideologinen oirear
vonsa. Sen ensi-ilta päättyi onnettomasti elo
kuvan ohjanneen radikaalivasemmistolaisen 
Jotaarkka Pennasen ja vasemmistoliberaa- 
leja arvoja edustaneen tuottajan Jörn Don
nerin välirikkoon. Historiallista totuutta vaa
tinut porvarilehdistö antoi varauksetta tuken- 
sa Donnerin omalaatuiselle menettelylle sa
noutua julkisesti irti ohjaajan käsikirjoitusta 
“vääristävistä” tulkinnoista.9

Jotaarkka Pennasen provokaatio jäi y l
lättävästi ohjelmallisen 1970-luvun ainoaksi 
yritykseksi terävöittää vasemmistosolidaa- 
rista näkökulmaa. Näemme kuinka uusi elo- 
kuvaajapolvi individualisoi ja vaihtaa tietoi
sesti historiallisten elokuvien kurssia 1990- 
luvulla. Sitä ennen Pirjo Honkasalon ja Pek
ka Lehdon suurelokuvan m itat täyttänyt

esikoisohjaus Tulipää (1980) tuo kansalais
sodan näyttämölle vasemmistointellektuellin, 
joka toimii elämäntilanteidensa valinnoissa 
yksin. Elämäkertaelokuvan eetos perustuu 
kirjailijan ja Työm/es-lehden toimittajan Irmari 
Rantamalan eli Maiju Lassilan aikalaiskir- 
joituksille ja koskettaville aforismeille. Sitou
muksistaan huolimatta elokuva välittää yk
silökeskeistä pasifistista sanomaa ja sul- 
keistaa luokkaideologian kovat arvot.10

Tero Jartin Aapo (1994), Jouko Turkan 
dramaturgiaa hyödyntävä kansalaissota- 
elokuva, kantoi alunperin radikaalin vaihto- 
ehtoelokuvan statusta. Sen käsikirjoitus lä
hestyy punaisten sotaa suomenruotsalaisen 
kirjailijan Runar Schildtin novellin lähtökoh
dista. Elokuva on yhtä hyvin psykologinen 
kuin historiallinen kuvaus vuoden 1918 vä
kivallan perusteista edeten nim ihenkilön 
kehitystarinana tila llisen  palkkareng istä 
“lahtareiden” teloittajaksi. Nöyryytetyn rengin 
ratkaisevat askeleet punakaartiin äärimmäi
sen väkivallan tielle on kuvitettu poikkeuk
sellisen raa'asti. Lähikuvissa murskautuvat 
kasvot, ensin valkokaartilaisen ja myöhem
min Aapon itsensä, merkitsevät myös sival
lusta vakaumuksensa puolesta kaatuneiden 
perinnekultin poskelle. Punaisen terroristin 
teot sanelee oikean ja väärän merkityksistä

Olli Saarelan Lunastuk
sessa kappalainen Sill- 
manin (Kari Heiskanen) 
yritys pysytellä sodan 
järjettömyyden ulkopuo
lella saa traagisen lopun. 
Kuva: Suomen elokuva- 
arkisto.
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irrotettu välttämättömyys: köyhyyden, nälän
hädän, sorron kierre.11

Olli Saarelan Lunastus (1997) on toistai
seksi viimeinen sisällissotaan sijoittuva, so
dan arvovalintoja psykologisesti kyseen
alaistava ja  tässä mielessä illuusiot repivä, 
nykyilmeinen elokuva. Kylän kappalainen 
Patrick Sillman törmää eettisessä kilvoitte
lussaan umpikujaan uuden maailmanvallan 
nostaessa hahmotonta päätään valko- ja 
punaterrorin edetessä. Kukaan ei voi jättäy
tyä silmittömän väkivallan ja vielä nimeä
mättömän sodan ulkopuolelle.12

Sekä Jartin että Saarelan elokuvat ovat 
tämän vuosikymmenen uustulkintoja vuoden 
1918 kansalaissodasta. Voimme olettaa, 
etteivät uuden polven ohjaajat kapinoi kuvis
saan edeltäneitä kansalaissotaelokuvia vas
taan. Kapinaa käydään ideologian ja arvo
jen alueella vaikkakin elokuvan välineellä. 
Sen vuoksi Aapo ja  Lunastus ovat yhtä hy
vin puheenvuoroja tästä ajasta kuin histori
allisia elokuvia. Ne eivät myöskään poikkea 
tässä pyrkimyksessä edeltäjistään, joissa nä
kökulmat olivat kuitenkin toiset kuten aika
kin.

Viitteet:
1 Ks. Filmihullun teemanumerot: Filmihullu 2 

ja 3/1984.
2 Nyrki Tapiovaaran Varastettu kuolema, 

1938: Elokuva perustuu Runar Schildtin novel
liin Lihamylly. Novellista poiketen sen tapahtumat 
on siirretty vuodesta 1918 vuoteen 1905. Aarne 
Tarkaksen Jokin ihmisessä, 1956: Mika Waltarin 
alkuperäisteksti käsittelee vuotta 1918, mutta elo
kuva vuotta 1945.

3 Ks. Kari Uusitalo: “Kapina vai vapaussota”, 
Filmihullu 2/1984, s. 29.

4 D.W. Griffithin Kansakunnan synty (Birth of 
a Nation) valmistui vuonna 1915, Victor Flemingin 
Tuulen viemää (Gone with the Wind) vuonna 
1939. Ks. Markku Varjola, Mikko Piela, Jarkko 
Aarniala: Elokuvahistorian kronologia, Merkittä
viä elokuvia ja tapahtumia vuoteen 1969, julkai
sussa Elokuvien monet maailmat. Mänttä 1984.

5 Miekan terällä -elokuva on tuhoutunut. Ks. 
sen sisällöstä: Vuosien 1907 -1935 suomalaiset 
kokoillan elokuvat, Suomen kansallisfilmografia 
1, s. 374 - 377.

6 Ks. elokuvista lähemmin: Vuosien 1936 - 
1941 suomalaiset kokoillan elokuvat, Suomen 
kansallisfilmografia 2, s. 225 - 234, s. 335 - 340 
ja s. 353 - 360.

7 Ks. elokuvista lähemmin: Vuosien 1953 - 
1956 ja 1957 - 1961 suomalaiset kokoillan elo
kuvat, Suomen kansallisfilmografia 5 ja 6, edelli
nen s. 449 - 458 ja jälkimmäinen s. 115 -124.

8 Ks. elokuvista lähemmin Vuosien 1962 - 
1970 suomalaiset kokoillan elokuvat, Suomen 
kansallisfilmografia 7, s. 494 - 520.

9 Heikki Eteläpää: Välikohtaus Mommilassa, 
Uusi Suomi 7.10.1973; Kari Vanhapiha: Jörn 
Donner ja Jotaarkka Pennanen napit vastakkain, 
Helsingin Sanomat 7.10. 1973.

10 Markku Tuuli: Algot Untolaa etsimässä, 
Katso 44/1980, s. 58; Erkka Lehtola: Tulipää an
taa oman vastauksensa, Aamulehti 16.10.1980.

11 Leena Virtanen: Aapon päässä kihisee, Hel
singin Sanomat 18.12.1994; Juhana Aunesluo- 
ma: Aapon Suomi vuonna 1918, Nordian aula- 
näyttelyn esite 15.7.1994.

12 Tommi Sarlin: Huhtikuussa 1918 kukaan ei 
ollut sivullinen, Kirkko ja kaupunki 14,16.4.1997; 
Arja Aho: Sisällissota oli välttämättömyys, Ilta
Sanomat 23.4.1997.

Luettelo kansalaissotaan liittyvistä eloku
vista:

Luettelo on laadittu Kari Uusitalon selvityk
sen pohjalta, ks. Filmihullu 2/1984, s. 29 - 
32. Luettelosta puuttuu 7 tulkinnanvaraista 
kokoillan elokuvaa sekä Teuvo Tulion tuhou
tunut Sillanpää- filmatisointi Silja - nuorena 
nukkunut, 1939. Luettelo sisältää kansalais
sotaa a) historiallisesti kuvaavat b) fik tii
v isesi sivuavat ja/tai c) sodan oikeutusta ide
ologisesti perustelevat elokuvat. Ainakin seu- 
raavat yhdistelmät ovat mahdollisia: a tai a,c 
tai b,c tai a,b,c tai c.

1921 Sotapolulla, Finn-Film (ohjaus ja käsi
kirjoitus: Teuvo Pakkala) a,b,c
1927 Muurmannin pakolaiset, Suomi-Filmi 
(ohj. Erkki Karu, käsikirj. Lauri Vesala) b
1928 Miekan terällä, Kotka-Filmi (ohj. ja 
käsikirj. Kalle Kaarna) a,b,c
1931 Jääkärin morsian, Sarastus (ohj. ja 
käsikirj. Kalle Kaarna) c
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1938 Jääkärin morsian, Suomi-Filmi (ohj. 
Risto Orko, käsikirj. Risto Orko, Ilmari Unho) 
c
1939 Helmikuun manifesti, Suomen Filmite- 
ollisuus (ohj. T.J. Särkkä, käsikirj. Mika Wal
tari, T.J. Särkkä) b,c
1939 Eteenpäin - elämään, Suomen Filmi- 
teollisuus (ohj. ja käsikirj. T.J. Särkkä) b,c 
1939 Halveksittu, Suomen Filmiteollisuus 
(ohj. ja käsikirj. Jorma Nortimo) b 
1939 Jumalan tuomio, Suomen Filmiteolli
suus (ohj. ja käsikirj. T.J. Särkkä) b 
1952 Niskavuoren Heta, Suomen Filmiteol
lisuus (ohj. Edvin Laine, käsik irj. Hella 
VVuolijoki) b
1956 Silja - nuorena nukkunut, Filmi-Kuva 
(ohj. Jack VVitikka, käsikirj. Juha Nevalainen) 
a,b
1957 “1918”, Suomen Filmiteollisuus (ohj. ja 
käsikirj. T.J. Särkkä) a,b

1968 Täällä Pohjantähden alla, Fennada-Fil- 
mi (ohj. Edvin Laine, käsikirj. Edvin Laine, 
Matti Kassila, Juha Nevalainen, Väinö Lin
na) a,b,c
1973 M om m ilan ve riteo t, Jörn Donner 
Productions (ohj. Jo taarkka Pennanen, 
käsikirj. Paavo Haavikko, Jukka Kemppinen)
a,b,c
1977 Aika hyvä ihmiseksi, Rauni Mollberg 
(ohj. ja käsikirj. Rauni Mollberg) b 
1980 Tulipää, P-Kino Oy, (ohj. ja käsikirj. 
Pirjo Honkasalo, Pekka Lehto) a,b,c 
1988 Ihmiselon ihanuus ja  kurjuus, Matti 
Kassila (ohj. ja käsikirj. Matti Kassila) b 
1994 Aapo, G N U film s, V ille a lfa  F ilm - 
productions (ohj. Tero Jartti, käsikirj. Tero 
Jartti, Jari Hietanen) b,c 
1997 Lunastus, Kinoproduction (ohj. Olli 
Saarela, käsikirj. Olli Saarela, Heikki Vuento)
b,c

N
I LTAAN
£ O l o

Tee Solo-sopimus ja hanki pääsylippusi suoraan 
Lippupalvelun kotisivuilta Internetistä. Jonot
tamatta.
Lisätietoja Meritan konttorista, asiakaspalve
lustamme 0800-123 123 ja  Internet: 
http://www.merita.fi

Merita
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Eero Toikkanen
Tuusniemi

A. B. Mäkelä -
vuosisadanvaihteen unohdettu 
nuori radikaali

Gabriel Bernhard Mäkelän poika August 
Bernhard Mäkelä oli syntynyt vuonna 
1863. Hänen yhteiskunnallinen radikalis
minsa ilmeni jo sangen varhaisessa vai
heessa. Toimiessaan kansakoulunopetta
jaksi valmistumisensa jälkeen jonkin ai
kaa lehtimiehenä Kuopiossa Mäkelän kir
joitukset Vapaita Aatteita -lehdessä oli
vat herättäneet siinä määrin sensuuri- 
viranomaisten huomiota, että koko lehti 
lakkautettiin.

Kuopiolainen Minna Canth perusti Vapaita 
Aatteita  -nimisen lehtensä vuonna 1889. 
Lehden tilausilmoituksen mukaan sen tarkoi
tuksena oli kertoa savolaiselle kansalle niitä 
tietoja, joita “vanhoillaan olijat tahtoisivat pi
tää salassa”. Lehti ilmoitti tavoitteenaan ole
van vapaamielisyyden ja uudistusinnon lisää
misen. Savolainen rahvas eleli Minna Cant
hin ja monien muidenkin tuon ajan uudistus
mielisten kansalaisten mukaan vielä 1880- 
luvun lopullakin keskiaikaisen piru- ja hel- 
vettiopin kahleissa, mitä kahletta eivät papit 
suinkaan pyrkineet katkaisem aan vaan 
takoivat kahlerautoja entistäkin vahvemmiksi 
saarnaamalla vielä tuota oppia, joka Cant
hin mielestä oli ihmiselle elämää ehkäisevä
nä, henkisesti ty ls is ty ttävänä ja  ihm isiä 
syyllistävänä paljon vahingollisempi kuin rai
kas, vanha suomalainen muinaisusko. Gre
ta von Frenckell-Thesleff kirjoitti Vapaiden 
Aatteiden linjasta:

A. B. Mäkelä, joka käytti kirjailijanimeä Kaapro 
Jääskeläinen, toimi aluksi lehtimiehenä Kuo
piossa ja Viipurissa. Vuonna 1899 hänet va
littiin Työm/es-lehden päätoimittajaksi kiivas- 
luonteisen Matti Kurikan jälkeen. Mäkelä ja 
Kurikka olivat tuttavia jo opiskeluajoiltaan. 
Kuva: Työväen Arkisto.

Vastenmielisyys kangistuneita teologeja 
ja  obskurantistisia kirkkoruhtinaita koh-
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taan on koko aikakauslehden punaise
na lankana. Papeille vihamielisiä artikke
leita ja  novelleja käännetään ja  ilmeisellä 
ihastuksella kerrotaan Ruotsista, Norjasta 
ja  Tanskasta tapauksia, joiden tarkoituk
sena on osoittaa “nykyaikaisen kirkon 
ulkokulta isuus, va lheellisuus ja  halu  
terrorisoida yhteiskunnan pieniä ja  heik
koja” sekä henkisesti takapajulle jäänei
den pappien syy “yhä lisääntyvään us
konnolliseen välinpitämättömyyteen poh
joismaiden kansoissa”.''

A. B. Mäkelä, joka käytti k irja ilijan im eä 
Kaapro Jääskeläinen, oli Minna Canthin apu
lainen lyhytaikaiseksi jääneen Vapaita Aat
teita -lehden toimittamisessa.

Mäkelä kirjoittautui Savo-karjalaiseen 
osakuntaan syksyllä 1882. Osakuntaan oli 
1870-luvulla kuulunut Suomen sosialistisen 
työväenliikkeen isäksi sanottu aatelismies 
Nils Robert af Ursin. Kun Suomen ensim
mäinen yleisellä ja yhtäläisellä vaalitavalla 
valittu eduskunta kokoontui ensimmäisille 
valtiopäiville vuonna 1907, sen puhemiehis
tö koostu i sa ttum an o ikus ta  ko lm esta  
aatelismiehestä ja samalla kolmesta entises
tä Savo-karjalaisen osakunnan jäsenestä. 
Puhemieheksi valittiin nuorsuomalainen P. 
E. Svinhufvud eli “Sikapää”, varapuhemie
heksi E. G. Paimen, jo ta kutsuttiin “Äkä- 
pääksi” koska hän käytti kirjoituksissaan ni
mensä alkukirjaimia E. G. P., ja N. R. af 
Ursin, jota kutsuttiin leikillisesti “Sekopääksi”, 
millä ei suinkaan tarkoitettu hänen hengen- 
lahjojensa laatua vaan hänen yleisesti tun
nettua ha jam ie lisyyttään ja  epäkäytän- 
nöllisyyttään, mistä oli aikoinaan Suomen 
kansan keskuudessa kierrellyt lukuisia kas
kuja.2

Samoihin aikoihin A. B. Mäkelän kanssa 
tuli osakunnan jäseneksi myös Matti Kurik
ka. Hänen vaikutuksensa Mäkelän maail
mankuvan muodostumisessa oli tuntuva. 
Matti Kurikka oli vilkasluontoinen, helposti 
uusia asioita omaksuva ja niitä ajamaan syt
tyvä nuorukainen, monenlaisten suunnitel
mien ja ihanteiden mies, jonka into vaikutti

myönteisesti edistyksellisistä eurooppalaisis
ta virtauksista kiinnostuneeseen A. B. Mä
kelään.

Koska kaikki kolme, a f Ursin, Kurikka ja  
Mäkelä olivat lähtöisin Savo-karjalaises- 
ta osakunnasta, voidaan puhua triumvi- 
raatista, joka myöhempinä vuosina johti, 
joskaan ei yksissä tuumin, maamme työ
väenliikettä sen ratkaisevassa synty- ja  
murrosvaiheessa.3

A. B. Mäkelä oli ollut yhdessä Matti Kurikan 
kanssa perustamassa Työm/es-lehteä, ja 
vaikka Kurikka olikin valittu päätoimittajak-

Matti Kurikka, A. B. Mäkelän opiskelutoveri 
Savo-karjalaisesta osakunnasta ja toimittaja- 
kollega Viipurin sanomista, toimi Työm/es-leh- 
den toisena päätoimittajana. Ideologisesti 
utopiasosialisti Kurikka oli eri linjoilla työvä
enliikkeen johtajien kanssa ja erosi päätoimit
tajan tehtävistä 1899. Kuva: Työväen Arkisto.

10



TYÖVÄENTUTKIMUS 1998

si, oli Mäkelä joutunut toimimaan tosiasial
lisena päätoimittajana, koska Kurikka oli ol
lut sivussa lehden teosta.4

Myöhemmin, vuosina 1899 - 1900, Mä
kelä oli virallisestikin Työmiehen johdossa, 
kuitenkin vain noin puolentoista vuoden ajan. 
Hänen edeltäjänsä Kurikan utopisti-sosialis- 
tinen linja oli ollut ristiriidassa puolueen joh
don virallisen kannan kanssa, mistä syystä 
Kurikka joutui helmikuun manifestin yhtey
dessä sattuneiden puolueen sisäisten rii
taisuuksien takia eroamaan. Kurikka oli näet 
kehottanut työväkeä pysyttelemään erossa 
suuren adressin nimienkeruupuuhista.

Lisäksi Kurikka oli pyrkinyt jonkinlaisen 
kristinuskon ja sosialismin synteesiin, mikä 
oli ollut toisena syynä hänen eroonsa. Ker
rotaan, että kun Eetu Salin oli kerran yöl
lisessä keskustelussa kieltänyt Kurikkaa 
syö ttäm ästä  Työm /es-lehden lu k ijo ille  
teosofiaa sosialismina, oli Kurikka vastan
nut: “Minä en anna katkaista siipiäni.”5

A. B. Mäkelän kohtaloksi koitui hänen 
kohtuuton alkoholinkäyttönsä. Vaikka Mäke
län päätoimittajakausi oli Työmiehen kannal
ta tyynnyttävää aikaa myrskyisän Kurikan 
kauden jälkeen, erosi hän oma-aloitteisesti 
päätoimittajan tehtävästä kyllästyttyään nii
hin ilmeisen aiheellisiin huomautuksiin, joita 
hän sai jatkuvasti lisääntyvän alkoholin
käyttönsä takia.6

A. B. Mäkelän eli Kaapro Jääskeläisen 
osittainen unohduksiin joutuminen johtunee 
ensiksikin siitä, että Mäkelästä tuli kirjailija

 AKT 1

AMMATTILAISTEN 
LIITTO

AUTO- JA KULJETUSALAN 
TYÖNTEKIJÄLIITTO AKT RY

Keskustoimisto
Haapaniemenkatu 7 -9  B, 00530 Helsinki 

Puh. (09) 613 110 (vaihde), faksi (09) 739 287

toimen ohella sosialidemokraattinen lehti
mies ja pakinoitsija, jonka ilmeistä kirjallis- 
taiteellista arvoa sisältäneitä Iloisia Juttuja 
I- /V-nim istä kokoelmaa ei vuoden 1918 jä l
keisessä valkoisessa Suomessa suvaittu, 
saati luettu.Kirjallisuudentutkijat voisivat nyt, 
vuosikymmenten unohduksen jälkeen, kai
vaa esiin ainakin tämän kirjoittajan mielestä 
suomalaisen pakinataiteen ensimmäisen 
mestarikokoelman - ja ehkä löytyy kustan
taja, joka julkaisee siitä uusintapainoksen.

Toinen syy miksi Mäkelä jäi unohduksiin 
oli se, että hän muutti tämän vuosisadan 
alussa Kanadaan, Matti Kurikan perusta
maan Sointula-siirtokuntaan. Oleskeltuaan 
välillä vuodet 1905 - 1910 Suomessa hän 
palasi uudelleen Kanadaan, missä hän kuoli 
kotimaansa unohtamana vuonna 1929.

Viitteet:
1 EeroToikkanen: Kansanvalistuksen ja kan

sallisen olemassaolon puolesta, s. 236.
2 Greta von Frenckell-Thesleff: Minna Canth, 

s. 235.
3 Erkki Salomaa: A. B. Mäkelä. Teoksessa 

Tiennäyttäjät 1, s. 211 - 212.
4 Rantala, Marja: Satavuotiaan päätoimittajat. 

Teoksessa Matkan jatkuessa, s. 120; Väinö 
Voionmaa: Kurikka, Matti. Kansallinen elämän- 
kerrasto III osa, s. 271.

5 Jussi Kuoppala: Suomen papisto ja työ
väenkysymys 1863 - 1899, s. 323 - 324.

6 Rantala: mt., s. 122.
7 Salomaa: mt., s. 230 - 235.
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Pirjo Kaihovaara
Helsinki

“Sitä oikeaa asiaa tulen 
minäkin edesauttamaan”
Kommunistien omaelämäkerrat - 
totuutta va i/ta i puoluekulttuuria?

Poliittiseen liikkeeseen sitoutuneiden ihmis
ten om aeläm äkerro issa on po liittis ta  ja  
sosiaalihistoriaa sivuava ulottuvuutensa. Elä
mäkertoja voidaan käyttää myös mentali
teettien ja  poliittisen kulttuurin tutkimuksen 
lähdeaineistona. Kertomuksissa kuvastuu 
kirjoittajien elämänkulku, mutta myös orga
nisaation ja  yksilön välinen suhde, järjestön 
merkitys ja paikka liikkeeseen sitoutuneiden 
ihmisten elämässä.

Miten Suomen Kommunistisen Puo
lueen jäsenet tulkitsivat kulttuurista mennei
syyttään SKP:lle 1940- ja 1950-luvulla kir
joittamissaan omaelämäkerroissa? Aineisto
nani olen käyttänyt SKP:n kaaderijaostoon 
vuosina 1944 - 1955 koottuja puolueen jä
senten omaelämäkertoja. Ne olivat lyhyitä 
elämäkertaselostuksia, joiden kirjoittamista 
puolue vaati kaikilta jäseniltään ja jäsen- 
kandidaateiltaan heti julkiseksi tulonsa jä l
keen. Päätös oli tässä laajuudessa voimas
sa vain muutaman kuukauden ajan. Myö
hemmin elämäkertoja vaadittiin vain puolue
uralla edenneiltä kaadereilta. Käyttämääni 
otokseen sisältyivät kaikki SKP:n kaaderi- 
jaoston Helsingin, Etelä-Savon ja Lapin pii
rien mapeista löydetyt elämäkerrat (230 kap
paletta), jotka oli kirjoitettu kyseisinä vuosi
na. Suurin osa niistä on piiritason kaaderien 
tai puolueuralla muuten edenneiden henki

löiden kirjoittamia. Elämäkertojen lisäksi tut
kimuksen lähteinä käytettiin SKP:n elämä
kertoja koskevia ohjeita ja muita asiakirjoja.

SKP:n jäsenten elämäkerrat välittävät 
kuvaa puolueen sosiaalisesta pohjasta. Ne 
ilmentävät jäsenten poliittisen toiminnan ke
hittym istä p itkittä isle ikkauksena. Elämä
kertojen laatimisen konteksti kuvaa SKP:n 
tuon ajan poliittisen ajattelun yhtä piirrettä, 
pyrkimystä kontrolloida ja valvoa sekä omaa 
jäsenistöä että ympäröivää maailmaa.

Sosiologian ja historian välimaastoon 
sijoittuvassa tutkimuksessa pyrin 1940- ja 
1950-luvun puoluekaaderien kollektiivisen 
biografian konstruoimiseen. Toisena tavoit
teena oli tutkia elämäkertoja teksteinä ja 
kuvata puolueen jäsenten kulttuurista ympä
ristöä, mentaliteetteja, maailmankuvaa ja 
järjestökulttuuria. Elämäkertojen sanoma 
tiivistyi kahteen kysymykseen: “miten ja miksi 
minusta tuli kommunisti?”

Omaelämäkerrat ja todellisuu
den konstruoiminen

Elämän ja kerronnan ongelmallinen suhde 
kulminoituu kysymykseen, paljastaako his
toriallinen kerronta, mitä todella tapahtui.
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“Vain taistelussa vaikeuksia vastaan muovautuvat oikeat kaaderit” oli SKP:n Helsingin piirin 
edustajakokouksen tunnuslauseena huhtikuussa 1949. Kuva: Kansan Arkisto.

Kerronnallinen rakenne sulkee pakostakin 
pois osan tapahtumista, sillä kerronta luo 
jatkuvuuksia, tarinalla on alku ja loppu ja 
kertoja joutuu alinomaan tekemään valinto
ja sovittaakseen materiaalinsa kertomuk
seen. Omaelämäkerran kirjoittaminen on elä
män tulkintaa ja tarinan rakentamista. Jaka
mastaan kulttuurisesta ympäristöstä elämä
kerran kirjoittaja omaksuu sekä elämänsä 
konstruoimista koskevan kaavan että ker- 
ronnalliset muodot.

Puolue-elämäkertojen kirjoittajat olivat 
“altavastaajan” asemassa tietäessään kenel
le, miksi ja millaisin ehdoin he kirjoittivat 
elämäkertojaan. Kertojan poliittisen retoriikan 
tuntemus ja  puoluekulttuurin sisäistämisen 
aste säätelivät osaltaan kertomuksen sisäl
töä.

Eräs “elämäkertakuvauksen” kirjoittaja 
kiteyttääkin asian erinomaisesti:

Kun S.K.P. vaatii jäseneks ipyrk ijä ltä  
elämäkertakuvausta, uskon sen tapahtu
van siinä mielessä, että puolueen johto  
to ivoo kertom uksista  käyvän se lv ille  
jäseneksipyrkijän sopivaisuus S.K.P :hen. 
Sen tähden sovellutankin kertomukseeni 
etupäässä juuri e.m. vaikuttavat seikat. 
Saadakseni kuvaukseni mahdollisimman 
ehjäksi, aloitan aivan alusta. ” (165) (mies, 
synt. 1902, Skp:n jäsenyys 1945)

Keitä SKP:n kaaderit olivat

Hahmotin SKP:n kaaderien profiilin erilais
ten “taustamuuttujien” avulla. Tarkastelun 
kohteena olivat heidän kaaderiuusasteensa, 
kotiseutunsa vasemmistolaisuus ja kerto
muksen kirjoittamisajankohta, kirjoittajien 
ikä- ja sukupuolijakauma, liikkuvuus, koulu
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tustaso, ammattirakenne, vanhempien am
matit ja sukulaisten poliittiset mieltymykset.

Otoksessa mukana olleet SKP:n jäsenet 
olivat syntyneet eri puolilla maata. Vajaa 30 
% oli syntynyt kaupungeissa; suurin osa oli 
kotoisin maaseudulta. Lapin kaaderit olivat 
paikoilleen juurtuneempia kuin Helsingin tai 
Mikkelin, mutta metsätyömaita kierrellessään 
olivat hekin laajentaneet reviiriään. Liikku
vuudella oli merkityksensä myös ihmisten 
maailmankuvan muodostumiselle. “Siirtymi
nen työpaikasta toiseen eri paikkakunnilla 
opetti näkemään yhteiskunnallisia muotoja 
sen eri vaiheissa”, toteaa savolainen kirves
mies elämäkerrassaan (18).

Tutkimuksessa mukana olleista 75.2 % 
(173) oli miesten ja  24.8 % (57) naisten 
elämäkertoja. Sukupuoli ei osoittautunut kes
keiseksi kertomuksia erottelevaksi tekijäksi. 
Lähes puolet tutkimuksessa mukana olleis
ta kertojista kuului ennen vuotta 1910 syn
tyneeseen ikäpolveen. Heillä siis saattoi olla 
omakohtaisia muistoja esimerkiksi vuoden 
1918 tapahtumista. Toisaalta lähes neljän
nes kertojista kuului vasta sotien aikana tai 
sen jälkeen täysi-ikäisyyden saavuttaneiden 
ikäpolveen.

Kaaderien enemmistöllä oli ollut vain vä
hän mahdollisuuksia käydä koulua. Kansa
koulun ilmoitti käyneensä 50 %, ja sen lisäk
si jonkin asteista ammattikoulutusta (esim. 
ammattikoulu, viilarinoppi, teollisuuskoulu, 
kauppakoulu) oli saanut 18 %. Ylioppilaita ja 
korkeakoulututkinnon suorittaneitakin mah
tui kuitenkin joukkoon. Elämäkerran kirjoit
tajista suurin osa oli teollisuus-, rakennus-, 
kuljetus- tai sekatyöläisiä (54 %). Maa- ja 
metsätalouden edustajia eli pienviljelijöitä ja 
metsätyöläisiä oli suhteellisen vähän, vain 
7.4 %. Kertojien “yhteiskunnallinen syntype
rä” oli tulosten perusteella varsin prole
taarinen: suurimman osan isät olivat työläi
siä. Työlä isyyden ohella  myös aate oli 
periytyvää, joskaan ei kovin selkeästi. Vii
denneksellä kaikista tutkituista elämäkerran- 
kirjoittajista on isä, isoisä tai muu lähiomai
nen osallistunut vuoden 1918 tapahtumiin 
punaisten puolella. Vanhempien aktiivinen 
osallistuminen työväenliikkeeseen tai vähin

täänkin myötämielinen suhtautuminen siihen 
tulee esiin 38 prosentissa elämäkerroista. Jo 
illegaalisella ajalla puolueeseen liittyneiden 
kaaderien vanhempien positiivinen suhtau
tuminen työväenliikkeeseen on vieläkin ylei
sempää (43%).”Porvarillismielisestä” kodis
ta lähtöisin tunnustaa olevansa vain kolme 
prosenttia kertojista.

SKP:n kaaderien ominaispiirteitä tarkas
teltiin myös heidän identiteettinsä rakentu
misen kautta. Pyrkimys työläisidentiteetistä 
“järjestöihmisen” identiteettiin tuli kertomuk
sissa esiin sävyinä, yksittäisinä sanoina ja 
tunnelmina. Järjestötoiminta asettui useim
pien kirjoittajien elämän ytimeksi.

SKP:n kaaderien poliittinen ja 
järjestöllinen kokemuspiiri

SKP:n kaaderien poliittista kokemuspiiriä 
havainnoin tarkastelemalla heidän aiempaa 
osallistumistaan julkiseen tai maanalaiseen 
vasemmistolaiseen järjestötoimintaan, sosia
lidemokraattiseen järjestötoimintaan, amma
tilliseen työväenliikkeeseen ja muuhun jär
jestötoimintaan.

Elämäkerrat voidaan jakaa luontevasti 
kahteen ryhmään sen mukaan, liityttiinkö 
puolueeseen maanalaisuuden kaudella vai 
julkisella kaudella. SKP:n maanalaisuuden 
kautena puolueeseen liittyneiden elämäker
toja oli aineistossa 56 kappaletta eli 24.3 %, 
joista 20 eli reilu kolmannes oli naisten elä
mäkertoja. Toisin ilmaistuna, tutkimuksessa 
mukana olleista miehistä oli 20.8 % illegaa
lisen kauden jäseniä ja naisista peräti 35.1 
%. Yli puolella tutkimuksessa mukana olleis
ta iältään kyllin vanhoista henkilöistä oli ollut 
yhteyksiä 1920- ja 1930-luvun vasemmisto
laisiin järjestöihin tai “maanalaisia” yhteyk
siä, jotka eivät ole johtaneet suoranaiseen 
puoluejäsenyyteen.

Yli sadassa (108) elämäkerrassa tulee 
esiin kosketuspinta vasemmistolaiseen toi
mintaan ennen syksyä 1944. Sotien jälkei
sen kansandemokraattisen liikkeen kautta 
puolueeseen rekrytoitui 61 henkilöä. Saman
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verran on niitä, joilla ei ollut yhteyksiä va
semmiston poliittisiin järjestöihin ennen liit
tymistä SKP:n jäseneksi. Kontaktit kommu
nisteihin olivat syntyneet ehkä ammattiosas
ton tai urheiluseuran kautta. Tutkituista kaa
dereista yli 45 % ennen vuotta 1915 synty
neistä kertoo olleensa ammattiliiton jäsene
nä jossain vaiheessa 1920-lukua. Muutami
en tutkittujen elämäkertojen kuvauksista käy 
ilmi, että työtaisteluun osallistumisella oli 
merkitystä sekä ammattiosastoon liittymisel
le että poliittisen identiteetin muodostumi
selle laajemminkin. Suomen Ammattijärjes
tön hajoaminen ja lakkauttaminen oli monil
le työläisille kova kokemus. Joidenkin luot
tamus ammattiyhdistysliikkeeseen palautui 
vasta sotien jälkeen.

Elämäkerran kirjoittajien elämänkulkuun 
on vaikuttanut järjestötoiminnan ohella po
liittisista syistä saadut vankilatuomiot ja sota. 
Kertojista 26 % (60) oli saanut vankilatuo
mion vuosina 1919-1944 tai joutunut turva
säilöön sotien aikana. Kaikkiaan 38 prosen
tilla kaadereista oli kokemuksia pidätyksis
tä, vankileireistä ja vankiloista. Tutkimukses
sa mukana olleista miespuolisista “sopivan- 
ikäisistä” eli vuosina 1895 -1921 syntyneis
tä kaadereista, joita oli aineistossa 140, hie
man yli 40 % kertoo osallistuneensa talvi
so taan . Loput m iehe t o liva t työssä , 
työvelvollisina, väestönsuojelutehtävissä, 
piileskelivät tai olivat turvasäilössä.

Pitkän jatkosodan aikana silloiset ja tule
vat puolueen jäsenet ehtivät kokea monen
laista. Tutkimuksessa mukana olleista 157 
ikänsä puolesta asepalvelukseen kelvollises
ta miehestä lähes 40 % oli sodassa rintama
joukoissa ja  12 % oli lisäksi armeijan palve
luksessa vaikkakin muissa kuin ta iste lu
tehtävissä. Yli 12 % ilmoitti olleensa työssä 
ja lisäksi 5 % kuuluneensa nostoväkeen. 
Lapin tulevista miespuolisista Skp:n jäsenistä 
lähes puolet oli rintamalla. Lapin miehillä ei 
ollut paljon “järjestösyntejä” takanaan ja ehkä 
osittain tästä syystä heitä kelpuutettiin enem
män rintamatehtäviin. Turvasäilöön koottiin 
ihmisiä tiheämmällä seulalla kuin talvisodan 
aikana. Aineiston miespuolisista kaade
reista lähes 12 % oli jatkosodan aikana tur

vasäilössä tai vankilassa. Metsäkaartiin 
lähti 5 %.

Poliittisten valintojen 
vedenjakajat

Sitoutuminen SKP:n jäsenyyteen oli monille 
pitkän ja monivaiheisen kehityksen tulos. 
Elämäkertojen perusteella vuoden 1918 ta
pahtumat olivat tutkittujen SKP:n kaaderien 
poliittisen suuntautumisen taustalla yli kol- 
messakymmenessä prosentissa (31.3%) 
tapauksista. Omaisiin kohdistuneet vaino- 
toimet ja  nöyryytykset synnyttivät uhmaa 
nuorimmassakin sukupolvessa. Yhden sel
keän ryhmän elämäkerrankirjoittajista muo
dostavat ne, jotka menivät mukaan vasem
mistolaisten järjestöjen toimintaan 1920-lu- 
vulla. Viranomaisten toimenpiteet eli 1930- 
luvun vaihteen julkisten järjestöjen lakka
uttamiset saivat ainakin osassa järjestöjen 
jäsenistä aikaan vastareaktion. Osa lak
kautettujen julkisten järjestöjen jäsenistä liittyi 
kiellettyyn kommunistiseen puolueeseen 
1930-luvun alussa. Toiset toim intaoikeu- 
tensa menettäneet lakkautettujen järjestöjen 
jäsenet vetäytyivät syrjään. Syntyi poliittinen 
tyhjiö, joka täyttyi viime kädessä vasta soti
en jälkeen. Tutkitussa aineistossa ilmiö nä
kyy siten, että yli 80 % ennen vuotta 1915 
syntyneistä, viimeistään vuonna 1945 kom
munistiseen puolueeseen liittyneistä henki
löistä, on ollut jäsenenä 1930-luvun vaihtees
sa lakkautetussa järjestössä.

Myöhempää SKP:n jäsenyyttä pohjusti 
usein toiminta 1930-luvun loppupuolen am
mattiyhdistysliikkeessä, sos.dem. puolueen 
oppositiossa, Suomen ja Neuvostoliiton rau
han ja ystävyyden seurassa ja työläisrinta- 
mamiesliikkeessä. Yhteyksiä oli syntynyt 
Helsingin suurilla työpaikoilla. Poliittinen van
keus, turvasäilökokemukset ja metsäkaarti- 
laisuus olivat myös askelia kohti SKP:n jä
senyyttä. Joitakin näistä tekijöistä voidaan 
löytää 87 prosentista elämäkertoja, jotka on 
kirjoitettu ennen vappua 1945. Sodan päät
tyminen ja  sen aiheuttama käänne mahdol-
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listivät yhteyksien realisoimisen sitoutumi
sena kommunistiseen liikkeeseen.

Tie puolueen jäsenyyteen - 
puoluekulttuurin heijastumat 
elämäkerroissa

Kommunistiseen habitukseen kuului liikkeen 
opillisena peruskivenä olevan puolueteorian 
ja  erityisesti etujoukkokäsitteen sisäistä
minen. Kommunistinen habitus rakentui ide
ologisen opin mukaisten erottautumisten li
säksi kulttuurisista käytännöistä, tehdyistä 
ratkaisuista ja kyvystä “puhua oikein”.

Tutkimuksessa ei pyritty määrittelemään 
työväenluokkaista mentaliteettia tai kommu
nistista habitusta kattavasti. Aihetta lähes
tyttiin 1) kiinnittämällä katse kertomusten 
vastaanottajaan, oletettuun “yleisöön” ja sen 
ajattelutapaan, 2) tutkimalla elämäkertojen 
rakenteita, niiden välittämää historiakäsitystä 
ja heijastamaa tapaa jäsentää maailmaa, 3) 
tarkastelemalla kielletyn ja sallitun rajoja 
kommunistisen kulttuurin piirissä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin puoluekult
tuurin elämäkerran kirjoittajille tarjoaman 
tulkintakehyksen rakentum ista. Lähteinä 
käytin elämäkerran kirjoittamisohjeita ja eräi
tä SKP:n tuottamia tekstejä. Näin pyrin va
lottamaan 1940-ja 1950-luvun kommunisti
sen habituksen eräitä piirteitä. Luokittele
malla, tiivistämällä ja  yleistämällä elämä
kerroissa esiintyviä teemoja tarkastelin elä
mäkertojen kokemusmaailman rakentumis
ta ja kertojien tulkintoja poliittisen elämänsä 
virstanpylväistä. Raskaat lapsuudenkoke
mukset (56 %:ssa kertomuksista), osallistu
minen vasemmistolaisten järjestöjen toimin
taan 1920- ja 1930-luvulla (41 %) ja osallis
tuminen ammattiyhdistystoimintaan (37 %) 
olivat yleisimmin esiintyneet teemat.

Tarkastelin myös teemojen jakautumista 
suhteessa puoluejäsenyyden kestoon (il
legaalisella kaudella/julkisella kaudella liitty
neet) ja alueelliseen jakoon (Helsinki/Etelä- 
Savo ja Lappi). Tarkemman huomion koh
teiksi otettiin lapsuuden tulkinnat, vuoden 
1918 kokemukset tai perintö ja järjestötoimin
nan kehystämä elämän konstruktio yleensä.

Osa elämäkertaselostuksista 
lienee kirjoitettu puoluetoimis
tossa valvovan silmän alla.
Kuva: Kansan Arkisto.
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Elämäkertatyypit

Elämäkerrat olivat moniaineksisia eikä nii
den antamaa kuvaa voinut typistää yhdeksi 
kertomukseksi. Luokittelemalla elämäkerto
ja  n iitä  jä sen täv ie n  kehysten  m ukaan 
konstruoin elämäkertatyyppejä. Valitsin elä
mäkerroissa esiintyneistä teemoista “ratkai
sevaksi kokemukseksi” suhteen tai tapah
tuman, jolla näytti olevan erityistä merkitys
tä elämänkululle tai poliittisille valinnoille. 
Ratkaiseva kokemus oli seikka, joka nousi 
elämäkerroissa esiin SKP:een sitoutumisen 
tärkeänä taustatekijänä. Punikit, vasemmis
tolaiset, illegaalit, sodanvastustajat, perus- 
työläiset, toisen polven kommunistit ja intel
lektuellit olivat nimikkeitä, joiden mukaan 
suurin osa aineistosta voitiin luokitella. Kom
munistisen puoluekulttuurin tarjoaman tul
kintakehyksen jäljet näkyivät elämäkertojen 
rakenteissa. Illegaalit osasivat parhaiten 
sopeuttaa kertomuksensa puolueen tarjoa
maan viitekehykseen. Perustyöläisten elä
mäkerroista heijastuivat työläismentaliteetin 
piirteet.

Poliittiset valinnat ja niiden 
tulkinta

Elämäkerran kirjoittajien poliittisiin valintoi
hin on vaikuttanut hyvin monisyinen tapah
tumien vyyhti. Useinkaan ei voida puhua 
valinnoista vaan itsestäänselvyyksistä, ajau
tumisesta tai tempautumisesta. Jos elämä
kerroissa esiin tulleet teemat yhdistetään 
käsitteellisesti yleisemmiksi kategorioiksi, 
tiivistyvät poliittisiin valintoihin vaikuttaneet 
tekijät kolmeen ryhmään: 1) henkilön sosi
aaliseen (työväenluokkaiseen) asemaan liit
tyvät tekijät 2) repressiiviseen hallitsemis
tapaan ja politiikkaan liittyvät tekijät ja 3) vas
tarintaa edustavat tekijät. Näiden painoarvon 
vaihtelu vaikutti sitoutumishalukkuuteen.

Sotien jälkeistä innostusta liittyä SKP:n 
jäseniksi voidaan tulkita siten, että juuri tuos
sa historiallisessa tilanteessa ensimmäistä 
ja kolmatta kategoriaa ilmentävät seikat tu
kivat toisiaan. Pauli Kettusen (1987) sanoja

lainaten ylhäältä tuleva kasvatus ja alhaalta 
tuleva tarpeiden artikulointi vastasivat toisi
aan. Samalla tuoreessa muistissa oleva 
repressiivisyys oli alakynnessä. Elämäker
tojen antama kuva vahvistaa käsitystä siitä, 
että poliittinen mahdollisuusrakenne sääte
lee poliittisen liikkeen kehitystä. Yhteiskun
nallisten vastakkainasettelujen perinne ja 
sotia edeltävältä ajalta juontavat epäoikeu
denmukaisuuden kokemukset olivat latautu
neet toimintatarpeeksi erityisesti siksi, että 
liike oli aiemmin tukahdutettu. Uudessa po
liittisessa tilanteessa uskottiin muutoksen 
mahdollisuuteen ja kollektiivisen toiminnan 
tehokkuuteen sen läpiviemisessä.

Sitoutuminen kommunistiseen puoluee
seen ja toiminta siinä edellyttivät, että ihmi
set tulkitsivat elämänsä tapahtumia puolu
een osoittamalla tavalla. He sopeuttivat ko
kemusmaailmansa vastaamaan puolueen 
luomaa yhteiskunnallisen todellisuuden ku
vaa. Painotuksissa oli kuitenkin eroa. Kun 
kommunistiseen malliin kuului luokka-ase
man, poliittisen tietoisuuden, järjestötoimin
nan ja puoluetyön korostaminen, painottui
vat elämäkertojen tulkinnoissa raskaat lap
suudenkokemukset ja muut henkilökohtaiset 
epäo ikeudenm ukaisuuden kokem ukset 
järjestötyön rinnalla. Toisaalta puoluekin jou
tui väljentämään tulkintakehystään, sopeut
tamaan sitä uusien ihmisryhmien kokemuk
siin.

Kapea-alaisesti ajateltuna tavoitteet, pää
määrät, haaveet ja utopiat eivät kuuluneet 
niihin “elämäkertaselostuksiin”, joita puolu
een kaaderivastaavat odottivat kirjoittajilta. 
Puoluekaaderien elämäkerta-aineistossa 
oman elämän ja poliittisen toiminnan merki- 
tyksellistäminen näkyi annettujen ohjeiden 
ylittämisenä: yritettiin löytää oman puoluee
seen sitoutumisen tarkoitus.

Sallitut ja kielletyt

Vaikka kaaderien omaelämäkerrat ovat niuk
koja, täsmentävät ne kuvaa kommunistisen 
kulttuurin piirissä tyypillisistä asenteista ja 
suhtautumistavoista. SKP:n jäsenten käyt
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täytym istä sääteli elämän politisoim inen. 
Työ, vapaa-aika ja perhe-elämä olivat jäsen
nettävissä mielekkääksi kokonaisuudeksi 
ideologisen kehikon kautta. Puolueen sisäi
seen julkisuuteen kuuluneisiin asioihin, mm. 
perhe-elämään, alkoholinkäyttöön ja puolu
een jäsenten ominaisuuksiin, saa tuntumaa 
elämäkertojen kautta.

Elämäkertojen yhteys puoluekulttuuriin 
antaa niille tietyllä tavalla ulkokohtaisen sä
vyn. Omaa persoonallisuutta ei paljasteta 
pitemmissäkään kertomuksissa. Menneisyy
destä kaivetaan esiin vain nykyisyyden so. 
järjestökaaderikelpoisuuden kannalta olen

naiset merkitykset. Ne esitetään puhtaimmil
laan paljaina järjestöosallistumisen ketjuina, 
jo tka  ovat puhd is te tu t m uista e läm än
tapahtumista ja saavat tietyllä tavalla sym
bolisen luonteen. Ehkäpä koko elämäkerran- 
kirjoittamisprojektin tarkoituksena oli viime 
kädessä edistää kollektiivisen identiteetin ja 
yhtenäisen menneisyyskuvan rakentumista.

Artikkeli perustuu tekijän lisensiaatintutki
elmaan “Missäpaikkasi, tiedätkö sen? Kom
munistisen puolueen kaaderien elämäkerrat 
-poliittisetvalinnat, kulttuuri, kertomus”. Hel
singin yliopisto. Sosiologia 1997.
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Siltasaarenkatu 6, 7 krs., 00530 Helsinki 
puh. (09) 774 741 
email: vas@vasemmistoliitto.fi 
kotisivu: http://www.vasemmistoliitto.fi
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Veikko Niemi
Mikkeli

Eräs unohdettu -
YKK:n Sosialistikerho

Vuonna 1925 perustetun Yhteiskunnallisen 
Korkeakoulun (YKK:n) väljät pääsyvaati
mukset ja opetusohjelman luonne vetivät 
opiskelemaan nuorisoa ja  varttuneitakin 
myös työväestön piiristä. Nämä sosialistisiin 
aatteisiin tutustuneet perustivat 11.12.1927 
yhdyssiteekseen Sosialistikerhon. Kerhon 
toiminta jatkui ainakin neljä vuosikymmentä 
ja se oli 1960-luvulla vanhin YKK:n opiske- 
lijamuodosteista. Pitkään jatkuneen toimin
takauden selityksenä oli se, että kerholla oli 
toiminnallinen, aatteellinen ja jopa teoreetti
nen ja tieteellinen perusta. Se auttoi kerhon 
yli järjestöissä tuttujen nousu- ja laskukau
sien sekä ahdistavien lapualaisvuosien. 
YKK:n oppilaskunnan historiikissa v. 1965 
sanotaan kerhon olleen “kaikkein voimak
kain” YKK:n oppilasmuodosteista.

Kattavan kokona iskuvan  an tam is ta  
kerhosta haittaa arkiston katoaminen. Saa
tavissa on ollut vain 10- ja 5-vuotisjulkaisut. 
Pöytäkirjat, tilit, jäsenluettelot ja Tyytymätön 
-kerholehti ovat kateissa. Toim intakerto
muksistakin on löytynyt vain hajakappaleita. 
YKK:n muuttaessa Tam pereelle vuonna 
1960 kerhon aineisto joutui hukkateille. Näh
tävästi kerhon paperit jäivät eri toimihenki
löiden haltuun ja niiden arkistointi unohtui.

Kaikensorttisia sosialisteja

Sosialistikerho oli siitä merkillinen, että sen 
piirissä viihtyivät ja kykenivät yhteistoimin

taan vasemmiston eri suunnilta tulevat opis
kelijat. YyKoo -lehdessä sanotaankin vuon
na 1963, että kerho on koonnut piiriinsä “kai
kensorttisia sosialisteja puoluekantaan kat
somatta”. Tähän tietenkin vaikutti se, että 
kerho ei välittömästi osallistunut puoluetoi- 
mintaan. Näin ollen ulkopuolella vallinneet 
ristiriidat eivät päässeet kovin paljon häirit
semään. Kiinteyttä myös vahvistivat YKK:n 
sisällä vallinneet vastakohtaisuudet, kuten 
1930-luvun Isänmaallinen kerho, joka AKS:n 
mallin mukaan tavoitteli valta-asemaa oppi
laskunnassa.

Oppilaskunnassa Sosialistikerho ei ollut 
enemmistöasemassa. Kerhon jäsenmäärä 
vaihteli 1930-luvulla 30 - 40:n tienoilla nous
ten sodan jälkeen 70:een. Tämä vastasi noin 
1 0 - 2 0  % oppilaskunnasta ollen enimmil
lään 22 %. Sosialistikerhon vaikutus YKK:n 
piirissä ja oppilaskunnassa oli lukumääräistä 
osuuttaan suurempi. Monella kerholaisista 
oli harrastusta yhteisiin asioihin ja kokemusta 
järjestötoiminnasta, joten he kykenivät mui
ta tottuneemmin vastaamaan esimerkiksi 
oppilaskunnan tehtävistä.

YKK:lla oli aikaisemmin punaisuuden 
maine. Viljo Rasila kuitenkin toteaa YKK:n 
historiassa, että korkeakoulun opetus oli 
“puolueetonta, sitoutumatonta ja ennakko
luulotonta”. Hallintoelimiin ja opettajakuntaan 
kuului vain varsin harvoja julkisosialisteja. 
Ehkä 1920- ja 1930-lukujen olosuhteissa jo 
nimeen sisältynyt sana “yhteiskunnallinen” 
riitti herkistämään joidenkin piirien käsityk
siä.
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Poliittinen vai aatteellinen

YKK:n opettajaneuvoston laatimissa vapai
den kerhojen perussäännöissä kiellettiin riip
puvuus ulkopuolisista järjestöistä ja toimin
nan suuntaaminen oman jäsenpiirin ulkopuo
lelle. Tällä edellytyksellä kerhot saivat vapaat 
toimintamahdollisuudet ja voivat järjestää ti
laisuuksia maksuttomasti YKK:n tiloissa.

Perussääntöjen laatiminen aiheutui siitä, 
että lapualaisvuosina “isänmaalliset” olivat 
mm. vaatineet kerhon lakkauttamista tai ai
nakin nimen muuttamista sekä joidenkin 
opiskelijoiden erottamista kommunisteiksi 
syytettyinä. Opettajaneuvosto ei tähän suos
tunut, vaan ilmoitti jatkuvasti sallivansa opis
kelijoiden vapaat yhteenliittymät. Niiden toi
minnan piti vain tapahtua “tieteellisellä poh
jalla, totuuden etsinnän merkeissä ja ilman 
pintapuolisia demagogisia tai puoluepoliitti
sia iskusanoja”.

Kerhon toiminta muodostui siis “aatteel
liseksi” eikä “poliittiseksi”. Kerho määrittelikin 
tehtäväkseen “tutustuttaa jäseniään sosialis
min historiaan ja sen aatteisiin sekä käsitel
lä yhteiskunnallisia kysymyksiä sosialismin 
kannalta”.

Esitelmiä, edunvalvontaa, 
kokoustekniikkaa

10- ja 5-vuotisjulkaisuista saa yleiskuvan 
kerhon toiminnasta. Kerhon toisena kym
menvuotiskautena esitelmätilaisuuksia jär
jestettiin vuosittain kaksi tai kolme. Esitel
möitsijöiden luettelosta löytyy 22 ajan kes
keistä vasemmistolaista vaikuttajaa politiikan 
ja kulttuurin aloilta. Myös kerhon ulkopuoli
set yykoolaiset saivat tilaisuuden nähdä näitä 
“korkeita tovereita” ja kuulla heidän katsa- 
uksiaan sosialismin teoreettisiin näköaloihin 
ja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyk
siin.

Kerhossa vallinneista ajatustavoista ja 
periaatteellisista linjauksista ei enää saa täyt
tä kuvaa. Esimerkkejä voidaan kertoa haja
tietojen perusteella. 25-vuotisjulkaisuun reh
tori Yrjö Ruudun assistentti Veikko O. Vei-

lahti kirjoitti artikkelin Sivistyneistö työväen
liikkeessä. Kyseinen artikkeli sisältää vielä
kin huomionarvoisia ajatuksia. Yrjö Kallinen 
esitelmöi vuonna 1952 aiheesta Sosialismi 
ja  vapaus. Vuonna 1956 järjestettiin esitel
mä- ja keskustelutilaisuus otsikolla Kristin
usko ja  sosialismi. Lukuvuonna 1964 -1965 
järjestettiin seminaarisarja, jossa käsiteltiin 
sosialismin eri puolia. Kaikkiaan vaikutel
maksi jää, että kerhossa syvennyttiin vaka
vasti sosialismin kysymyksiin.

Kerho omaksui myös eräänlaisen edun
valvojan tehtävän työläis- ja muiden vähä
varaisten opiskelijoiden puolesta. Kerho 
menestyi hyvin YKK:n oppilaskunnan järjes
tämien harrastuskilpailujen lajina olleessa 
kokoustekniikassa. Sitä mainittiin suorastaan 
kerhon “leipälajiksi”. Järjestökokemuksensa 
perusteella monet kerholaiset hallitsivat 
kokousteniikan ja kykenivät hoitamaan ko
koukset tehokkaasti ja tyylikkäästi.

Kesy kerho?

Tavoitteena ei siis pidetty opiskeluaikana 
“maailman muuttamista”, vaikkakin muistet
tiin tämän kuuluneen jo Karl Marxin filoso
feille asettamiin tehtäviin maailman “selittä
misen” asemesta. Etusijalla oli edellytysten 
kehittäminen sille, että myöhemmin yhteis
kunnan eri tehtävissä YKK:ssa saatua am
mattitaitoa sovellettaessa voitaisiin toimia 
sosialistisia aatteita huomioon ottaen.

Jos Sosialistikerhoa verrataan ASS:aan 
tai ASY:een, taikka tamperelaisiin TASY:een 
tai TASS:aan, jotka kuuluivat omiin puoluei- 
siinsakin, niin toiminta näyttäytyy kovin ke
synä ja ponnettomana. Näin olikin, mutta 
mielessä tulee pitää kerhon itselleen aset
tamat tehtävät, joihin ei kuulunut pyrkimys
tä poliittiseen vaikuttamiseen.

Sammuiko sosialismin harras
tus?

1960-luvulle tultaessa Sosialistikerhon toi
minta näyttää vähitellen hiipuvan. Selvittä-
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mättäon, miten Sosialistikerhon lopulta kävi. 
Sammuiko sen toiminta vain vähitellen vai 
tehtiinkö sen purkamisesta nimenomainen 
päätös? Kerho ei enää osallistunut omilla lis
toilla oppilaskunnan vaaleihin. Olisiko niin, 
että opiskelijoiden yleisen poliittisen aktiivi

suuden virittyä kaivattiin laajempia tavoittei
ta ja  radikaaleja toimintamuotoja? Hukkuiko 
Sosialistikerhon tapainen maltillinen ja ob
jektiivisuutta tavoitteleva ja omat rajoituksen
sa tunteva pohtiva toiminta-ajatus 1960-lu- 
vulla virinneen radikalismin aallokkoon?

Yhteiskunnallista korkeakoulua a a  sanottu korkojen luvatuksi palkaksi j a  kieltäm ättä tä tä  käsitystä 
tukee voim akkaasti pirroksemmekiH, vaikka se onkin jo kahden vuoden Ikäinen ja  näin osittain 
vanhentunut. U usia kerhoja ta i yhdistyksiä ovat n tm. Keskustanuoret, joka ko rvaa AMN:n, Tam
pereen Akateeminen Sos. dent. yhdistys, jo k a  piirroksessa esiintyy A 8Y :na, Tam pereen Akateemiset 
K ansalliset Nuoret, Tam pereen Ahatesenlae n Sosialisti seura. Raittiusyhdistys, Kam erakerho ja  Elo
kuvakerho. Myös k u v assa  esiintymätön M aaseutukerho yrittää p itää toim intaa yllä. Luulisi jokaisen 

opiskelijan löytävän em änsä m oisesta yhdistyspä! joudesta.

Lähde: YyKoo 6/1962
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Marja Rantala
Vantaa

Työväenyhdistyshistorioiden 
mikro- ja makrotaso

Paikallisuus ja yleinen

Työväenyhdistysten h istoriankirjo itus on 
viime vuosina ollut taas muodissa, ovathan 
monet suurlakon jälkimainingeissa perustetut 
yhdistykset juhlineet 90 vuoden ikäänsä. 
Työväenliikkeen historian tutkiminen paikal
listasolla on mielenkiintoista, mutta monesti 
historioilta jää kaipaamaan paikallisen ja 
yleisen työväenliikkeen historian hedelmäl
listä yhdistämistä ja joskus herkullistenkin 
työväenyhdistyksen ja  puolueen tai p iiri
toim iston välisten ristiriitojen esiinnosta- 
mista.

Työväenyhdistyshistorio issa tukeudu
taan liian usein pelkästään oman järjestön 
pöytäkirja-aineistoon eikä vertailuja muualle 
juuri tehdä. Toisaalta työväenliikkeen pe
rinteiden mukaisesti, joskus kärjekkäätkin 
linjaerimielisyydet suhteessa puolueeseen 
on saatettu työväenyhdistyksen pöytäkir
joissa kuitata hyvin korrektisti sivulauseessa. 
Tällaisissa tapauksissa tutkijan on oltava 
valppaana lähteidensä äärellä. Muistitieto on 
myös oiva väline tällaisten erimielisyyksien 
selvittämiseen.

Työväen Arkistossa on hyvin kattava 
kokoelma työväenyhdistysten arkistoaineis
toa vuodesta 1879 näihin päiviin saakka. 
Kokoelmaa järjestäessäni olen tehnyt sen 
havainnon, että paikallista väriä työväen
yhdistysten asiakirjoista on löydettävissä 
kaikkein eniten liikkeen alkuvaiheessa kan

sa la issotaan asti. Va ikka sos ia lidem o
kraattinen puolue heti perustamisensa 1899 
jä lkeen  ryh ty i oh je is tam aan  p a ik a llis 
osastojen toimintaa, oli paikallisilla työväen
yhdistyksillä hyvin omaperäisiäkin toiminta
muotoja ja -tapoja, jotka eivät kaikki suinkaan 
olleet edes sopusoinnussa puolueen sään
töjen kanssa. Työväenliikkeen to im inta 
m iellettiin usein työväenyhdistyksissä ja 
erityisesti pienissä maaseutuyhdistyksissä 
konkreettiseksi toim innaksi vähäosaisten 
auttamiseksi ja  tässä työssä mielikuvitus 
o te ttiin  käyttöön. O len usein käyttänyt 
esimerkkinä tästä mielikuvituksesta Oulun 
läänin Piippolan työväenyhdistystä, joka 
1908 päätti ostaa työväenyhd istykse lle  
lehmän ja jakaa maitoa tarvitsijoille.

Aatteellisessa työssä sosialidemokraat
tise lla  puolueella oli a lkuvaiheessa työ
sarkaa. Työväenyhdistyksiin virtasi väkeä 
suuren innostuksen vallassa tyytymättöminä 
silloisiin oloihinsa. Työväenliikkeen aatteel
lisesta sisällöstä ei monilla ollut mitään käsi
tystä. Puolueen “lentävät agitaattorit” , kuten 
A. Vatanen, kiersivät kansaa valistamassa. 
Mutta monilla paikkakunnalla oli myös omia 
agitaattoreita, jotka valistivat väkeä työväen
liikkeen tarkoitusperistä, kukin omalla taval
laan. Työväenyhdistysten kirjastoilla oli myös 
tärkeä merkitys tässä valistustyössä.

Eniten keskustelua paikallisista kysy
myksistä työväenyhdistysten pöytäkirjoista 
löytää työväenliikkeen historian alkuajoilta,
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Kauppakirja, jolla Piippolan Työväenyhdistys 
myi omistamansa lehmän neiti Lydia 
Jarvakselle 70 markan hinnasta vuonna 1908.
Lähde: Työväen Arkisto.

ennen toista maailmansotaa. Jännittäviä 
hava in to ja  voi tehdä myös s iitä , miten 
maailmanlaajuiset asiat ja toisaalta oman 
kylän työväestön tilanteet saatetaan yh
distää. Joskus on kysymys pelkästään opi
tusta fraseologiasta, mutta toisinaan myös 
hyvin hedelm ällisestä verta ilusta. Usko 
liikkeen voimaan ja  nimenomaan julkilau
sumiin näyttää vankalta ennen kansalais
sotaa. Uskon pohjana oli luonno llisesti 
menestyksekäs äänioikeustaistelu.

Y lhää ltä  tu levan va iku tuksen osuus 
tuntuu kasvavan vääjäämättömästi 1920- 
luvulta lähtien kohti tätä päivää. Kärjistetysti 
sanottuna vasem m istopuolueiden tiukka 
ohjeistam inen johti siihen, että työväen
yhdistysten kokoukset muuttuivat pelkiksi 
saapuneiden kiertokirjeiden lukuhetkiksi ja 
niiden edellyttämistä toimenpiteistä päät
tämiseksi. Alkuvaiheissa työväenyhdistykset 
itse tuottivat paljon arkistoaineistoa, esim.

pöytäkirjoja, ilmapöytäkirjoja ja lehtiä. Kun 
taas yhdistyksen 1960-luvun aineistosta 
poistetaan saapunut kiertokirjemateriaali, on 
jä lje lle  jäävä arkisto yleensä varsin vaa
timaton.

Kansallisella linjalla 
Parikkalassa

Parikkala on noin 5000 asukkaan kunta 
Etelä-Karjalassa, nykyisen Etelä-Suomen 
läänin ko illisnurkassa. Työväenliikkeen 
a lkuva ihe e t a jo ittu va t P a rikka lassak in  
suurlakkovuoteen 1905, jo llo in  pitäjään 
perustettiin  kaksikin työväenyhdistystä. 
Työväenliikkeen vaikutteet maatalousval
taiseen pitäjään tulivat ennen kaikkea ra- 
danrakentajien mukana, olihan Elisenvaaran 
ja Savonlinnan välisen rataosuuden raken-
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taminen käynnissä. Toisaalta Parikkalaan 
tuolloin kuulunut Simpele ja  sen paperi
tehtaan laajennustyö toi pitäjään myös ra
kennusalan ammattityöm iehiä, jo tka vai
kuttivat aktiivisesti työväenyhdistyksissä.

Parikkalan työväenliike oli Venäjän vallan 
aikana hyvin kansallisella linjalla. Venäläi
seen hallitusvaltaan suhtauduttiin nuivasti ja 
sen käskyjä uhmattiin mm. järjestäm ällä 
Suomen silpom ista vastustav ia  m ie len
osoituksia vuonna 1911, kun Venäjä suun- 
nitteli Uudenkirkon ja Kivennavan liittämistä 
Venäjään. Pisimmälle parikkalalaiset veivät 
kansallismielisyytensä vuonna 1912, jolloin 
he vaa tiva t venä lä is iin  m yötäm ie lisesti 
suhtautunutta sortavalalaista kansanedus
ta ja Anton Kotosta jättäm ään edustaja- 
paikkansa ja eroamaan puolueesta. Kotonen 
edusti eduskunnassa autonomian puolus
tamista yhteistyössä kannattavaa ryhmää. 
Parikkalalaisten vaatimukseen yhtyi Viipurin 
itäisen sos.dem. piirin piirikokous, mutta 
sos.dem. eduskuntaryhmä ei erottanut Ko
tosta. Seuraavissa vuoden 1913 edus
kuntavaaleissa Kotonen ei enää uusinut 
valtakirjaansa.

Työväenliikkeen yhteistyö 
parikkalalaiseen malliin

Kansala issodan jä lkeen työväen liike ttä  
repivät suuntariidat. Sosialidemokraattisesta 
puo lue es ta  m onet työ vä e n yh d is tykse t 
siirty ivät vasemmalle toukokuussa 1920 
perustettuun Suomen Sosialistiseen Työ
väenpuolueeseen (SSTP). 1920-luvun tait
teessa mm. Viipurin itäisen vaalipiirin sos. 
dem. piirijärjestön toimikunnan enemmistö 
oli kommunisteja. Sosialidemokraattisen 
puolueen sisällekin jäi oppositiovoimia, jotka 
syyttivät puoluejohtoa luokkasovusta. Puo
lueen johdon vastainen oppositio julkaisi ns. 
keskustan julistuksen, jonka oli allekirjoit
tanut 51 SDP:n kansanedustajaa tai toimi
henkilöä johdossaan Johan Helo, Reinhold 
Sventorzetski, J.F. Aalto ja Mikko Ampuja. 
Keskustan ju lis tuksen tarko ituksena oli 
hajaannuksen ja  kommunistien kannatuk
sen laajenemisen estäminen. Tähän julis
tukseen päätti Parikkalan sos.dem. kunnal
lisjärjestökin yhtyä.

Parikkalan työväenliikkeen toiminnassa ei 
koko 1920-luvulla vedetty kovin selviä raja

Keski-Karjalan Osuus
liikkeen Parikkalan myy
mälä, joka sodan jälkeen 
purettiin vuonna 1946.
Kuva: Työväen Arkisto.
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linjoja sosialidemokraattien ja kommunistien 
välille. Sosialidemokraatit olivat määrävässä 
asemassa, mutta sosialistitkin saattoivat 
osallistua sos.dem. kunnallisjärjestön toi
mintaan ja  sosialidemokraatit hyväksyivät 
kunnallisvaalilistoilleen myös sosialisteja. 
Tästä “kommunistien kanssa kaveeraami- 
sesta” parikkalalaiset sosialidem okraatit 
m aksoivat kovan hinnan lapuanliikkeen 
alkaessa nostaa pitäjässä päätään. Vuoden 
1930 kunnallisvaalit käytiin Parikkalassa 
ilman ainoatakaan työväenliikkeen ehdo
kasta. Kaikki sosia lidem okraa ttien  v iis i 
ehdokaslistaa tulivat hylätyiksi sen vuoksi, 
e ttä  n iillä  o li P a rikka lan  k e sku sva a li
lautakunnan mukaan kommunisteja. Mitkään 
va litu kse t e ivä t au ttaneet ja  m aaherra 
vahvisti listojen hylkäämisen.

Toisen m aailm ansodan jä lkeen työ 
väenliikkeen sisäinen yhteistyö haki vielä 
muotojaan ja esimerkiksi ensimmäisiä vap
pujuhlia järjestettiin monin paikoin yhdessä 
SKDLn osastojen kanssa. Myös ensimmäi
siin kunnallisvaaleihin mentiin vaaliliitossa 
SKDLn kanssa.

Vuodesta 1946 eteenpäin kuitenkin so
sialidem okraattien ja  kommunistien välit 
alkoivat kiristyä ja johtivat lopulta avoimeen 
järjestösotaan työväen yhteisjärjestöjen, 
ennen kaikkea ammattiliittojen sekä Työväen 
Urheiluliiton herruudesta.

SDP:n asevelisiipeen kuuluneet Unto 
Varjonen, Väinö Leskinen ja Veikko Puskala 
ideoivat “taistelevan sosia lidem okratian” 
kampanjan, joka tähtäsi sosialidemokraat
tien aseman vahvistam iseen. Kampanja 
alkoi syyskuussa 1946 ja kesti kevääseen 
1947. Nimi kampanjalle tuli Puskalan mu
kaan siitä, että SDP oli koko olemassaolonsa 
ajan joutunut taistelemaan ensin tsaarin
valtaa, sitten porvaristoa ja  fasismia ja nyt 
kommunismia vastaan.

Taiste levan sosia lidem okratian kam 
panja, joka suuntautui selkeästi kommu
nisteja ja  kansandemokraatteja vastaan, 
tuntuu kovin ylhäältä ohjatulta. Parikkalas
sakin valtuustoyhteistyö kansandemokraat
tien kanssa sujui hyvin ja esimerkiksi kevään 
1946 ja  1947 vappujuhlat järjestettiin yh
dessä SKDL:n kanssa. Parikkalan sos.dem.

kunnallisjärjestön kannanotossa 2.2.1947 
vaadittiin “sos.dem. työväen sanomalehtien 
ja  vasem m isto leh tien  keskinä isen rää- 
väämisen” lopettamista.

Tiukkaa kommunismin vastaisuutta ei 
oikein saatu Parikkalaan istutettua. Parik
kalan valtuustossa toim ivat sosialidem o
kraatit muodostivat mm. yhteisen vasem
miston valtuustoryhmän 1970-luvulle asti.

Puoluehajaannuksen 
vaikutukset

Sosialidemokraattisen puolueen hajaannus 
1950-luvun lopulta 1970-luvun alkuun näyt
tää niin ikään P arikka las ta  ka tso ttuna  
ylhäältä omaksutulta. Mitään varsinaisia 
po liittis ia  lin jaerim ie lisyyksiä ei ollut ha
vaittavissa ennen kuin puolue repesi puo
luekokouksessa 1957. Vielä ensimmäisinä 
hajaannusvuosina jäsenm äärät Parikka
lassa o livat nousussa. Hajaannusilm iöt 
ulottuivat Parikkalaan vasta vuosina 1960 - 
1961, jolloin Särkisalmen työväenyhdistys 
hajosi ja Työväen ja Pienviljelijäin Sos.dem. 
Liittoon kuulunut Parikkalan sos.dem. toveri- 
seura perustettiin. Särkisalmen työväen
yhdistyksen taloudelliset vaikeudet muodos
tivat hyvän kasvualustan erimielisyyksille, 
jotka hyvin selvästi siirtyivät puoluetasolta 
paikallistasolle. Yhteistyö sujui kuitenkin 
pa ika llisesti niin hyvin, että esim erkiksi 
vuoden 1964 kunnallisvaaleissa Parikkalan 
sos.dem. kunnallis järjestö ja  Parikkalan 
sos.dem. toveriseura muodostivat “Yhtyneen 
sosialidemokraattisen vaaliliiton”, jolla oli 16 
SDP:n ja 7 TPSL:n ehdokasta.

Puoluehajaannus myös päättyi Parikka
lassa varsin  helposti ilman ihm eem piä 
sovintoneuvotteluja. Rinnakkaistoiminta kuoli 
itsekseen ja  jäsenet palailivat yksitellen 
takaisin SDP:een.

Artikke li perustuu kirjo itta jan lokakuussa 
1997 julkaistuun Parikkalan työväenyhdis
tyksen 90-vuotishistoriaan “Parikkalan par
haaksi”.
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Hanna Snellman
Helsinki

Miksi Kuningasjätkä?

Metsä-ja uittotyöntekijöillä on erityinen ase
ma kansatieteen historiassa. Tukkilaiset ovat 
saha- ja rautatietyöläisten ohella ensimmäi
nen ryhmä, jonka talonpoikaiskulttuuriin  
viehättyneet kansatieteilijät hyväksyivät tut
kimuksensa kohteeksi. Agraarin ihannointi 
oli kuitenkin vielä niin vahvasti läsnä, että 
näiden ammattiryhmien tutkimisen tarpeelli
suutta perusteltiin nimenomaan sillä, että 
heidän elämäntapansa oli agraarin ja moder
nin välimaastossa. Keskeinen henkilö suo
malaisen kansatieteen näköalan laajentumi
sessa oli Ruotsissa väitellyt professori llmar 
Taive. Virkaanastujaisesitelmässään vuon
na 1963 hän viitoitti tien kaupunkikansatie- 
teen ja työväenkulttuurin tutkimukselle.

Suomalaisen kansatieteellisen työväen ja 
ammattiryhmien tutkimuksen esikuvat löyty
vät siis Ruotsista. Ruotsissa oli Nordiska 
museetissa kerätty jo vuonna 1948 metsä
työntekijöiden muistitietoa (skogsarbetar- 
minnen).1 Kun Turun yliopisto aloitti kysely- 
toiminnan, oli ensimmäisten kyselyjen aihee
na juuri metsä- ja uittotyöntekijöiden muisti- 
tie toa ine isto . Vuonna 1959 tieduste ltiin  
“entisaikain u itto tö is tä ” ja  vuonna 1960 
“entisaikain metsätöistä”.

Kyselyillä oli, kuten kansatieteellisillä 
keruilla usein, pelastuskaivausten luonne: 
käsityövaltaisten työmenetelmien koneellis
tuessa haluttiin dokumentoida vanhat työ
tavat. Vaikka varsinkin metsätyömailla 1950- 
luvun lopun aika oli dramaattisen koneellis
tumisen aikaa, ei uusista työmenetelmistä 
esitetty kysymyksiä. Vastaajat eivät liioin 
kommentoineet unholaan jääneitä työmene
telmiä. Voisi olettaa työmenetelmien muut
tumisen motivoineen heitä vastaamiseen.

Myös folkloristiikan puolella jätkillä on pio
neerin asema. Metsätyöläisten parista alkoi 
näet myös folkloristisen perinteentallennuk- 
sen uusi vaihe: myöhemmin monilla eri työ
aloilla toteutetut Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran ammattiryhmien perinteen keruut 
aloitti vuonna 1969 jätkäperinteen kilpake- 
räys. Järjestäjätkin olivat yllättyneitä kirjoi
tuskilpailun saamasta suosiosta: noin 18 000 
sivua jätkäperinnettä. Vastauksista huomaa, 
että kirjoituskilpailulla on ollut todellinen so
siaalinen tilaus. Metsätyön koneellistuminen 
ja  ammatillistuminen oli jättänyt niin monen 
jätkän ilman keksiä rannalle, työkyvyttömäksi 
tai työttömäksi, että heillä oli vastaamiseen 
aikaa - ja myös asiaa. Muistitiedon keruun 
terapeuttinen merkitys on aivan ilmeinen.2 
Jyrki Pöysä on nimittänyt ilmiötä “unohde
tun kansan ääneksi” .3

Väitöskirjani Tukkilaisen tulo ja  lähtö  
(1996) keskeisenä ajatuksena oli tarkastel
la sitä, miten savotan ulkopuolinen yhteisö 
suhtautui eri aikoina tukkilaisiin. Rovaniemi 
oli sadan vuoden aikana portti, jonka läpi 
Lapin jätkät kulkivat. Muistitietoaineistossa 
sitä on verrattu vastuupuomiin, joka pysäyt
ti puun kulun, oltiin sitten menossa ylämaihin, 
savotoille töihin, tai alas, kulkumiesten koti
seuduille. Rovaniemi tarjoaakin oivallisen 
kohteen mikrotason tarkasteluun.

Rovaniemen kyläkuvaan tukkilaiset il
maantuivat 1870-luvulla metsäteollisuuden 
raaka-aineen hankinnan ulottuessa Lapin 
metsiin. 1890-luvulta lähtien he kansoittivat 
kylän savottatyövuoden taitekohtina, tukki- 
savottojen ollessa alkamassa ja päättymäs
sä sekä uiton hännänajon aikana. Vuoteen 
1981 saakka Rovaniemellä toimi metsätyön
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Sotkamolaissyntyinen A. Korhonen kuvaili Kemijokisuun erottelutyömaata seuraavasti: “Mi
nä jo ajattelin, että pitää tänä kesänä mennä Kemiin uitoille vähäksi aikaa ja sitten jokisuulle 
puuta lajittelemaan. Niin tein ja menin erään jätkän kanssa junalla Kemiin. Ei ollut vielä alkanut 
lajittelu kun ei ollu tullu vielä ylhäältä puita. Päästiin jokisuulle laitteita laittamaan. Siellä oltiin 
kuin kaupungissa! - - -Puita tuli ja lajittelu pääsi alkuun. Satoja jätkiä tuli ja ne vasta olivatkin 
oikeita jätkiä. Talvet sanoivat olleensa Pohjolan kairoilla.” Kuva: T. H. Järvi 1912. Museovirasto.

tekijöiden majala, josta oli mahdollista saa
da tilapäinen yösija. Varsinaisesti jätkät oli
vat metsuroituneet jo edellisellä vuosikym
menellä; työ oli ammatillistunut eikä kulku
miehiä enää ollut.

Jos verrataan vuosisadan vaihdetta ja 
1990-lukua, voidaan yksinkertaistaen sanoa, 
että ensin mainittuna aikana tukkilaisia hal
veksittiin ja pelättiin. Nyt heitä idealisoidaan. 
1930-luvulle saakka tukkilaisten läsnäolo 
koettiin uhaksi; kaikki paha liitettiin tukkijätkiin 
varsinkin silloin, kun he olivat muualta tullei
ta. Myöhemmin syntynyt romantisointi selit
tyy pitkälti sillä, että muutoksen edessä men
neisyyteen aletaan suhtautua ihannoivasti.

Rovaniemellä on havaittavissa kolme 
ajankohtaa, jolloin jätkät ja tukkilaiset ovat 
kokeneet todellisen nousun. Jätkäkulttuurin

romantisointi alkoi 1930-luvulla aikana, jo l
loin turismi ulottui Lappiin. Vuonna 1936 
avattiin kuuluisa Hotelli Pohjanhovi, joka otti 
tukkilaiset turisteille tarjottavien elämysten 
ohjelmaan. Paikkakuntalaistenkin oli hel
pompi hyväksyä tukkilaiset jo siitä syystä, 
että yhä useampi tukkityömiehistä oli tuttu 
naapurin poika. Rahapalkkaa saava ammat
tiryhmä oli myös huomattava kuluttajaryhmä, 
mikä ei voinut olla vaikuttamatta suhtautu
miseen.

Varsinainen hyväksyminen alkoi kuiten
kin vasta toisen maailmansodan jälkeen. 
Suhtautumisen muutos oli selvästi yhteydes
sä metsätyön koneellistumiseen. Kun van
hat työtavat jäivät historiaan, koettiin, että 
vanhaa on tallennettava ja  sitä on muis
teltava. Esimerkiksi Rovaniemelle perustet
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tu Lapin metsämuseo ja “Jätkänpatsaan” 
pystyttäminen olivat molemmat reaktiota 
metsätyön koneellistumiseen. Samaan ai
kaan alettiin myös nimetä katuja savotta- 
aiheilla. Ennen sotaa katujen ja julkisten ti
lojen m etsätalousaiheiset nimet liittyivät 
yhtiöiden historiaan. Silloisessa ilmapiirissä 
olisi ollut mahdotonta antaa puiston nimeksi 
“Jätkäpuisto”, kuten sodan jälkeen tehtiin. 
Vuonna 1950 rakennetussa uudessa Rova
niemen kirkossa seinämaalauksen aiheena 
on “Aatami tukkijätkänä” (!). Ennen metsä
työn koneellistumista tukkijätkä oli ollut kir- 
konmiehille kirosana, mutta nyt hänellä oli 
paikkansa jopa kirkkotaiteessa.

Toinen tukkilaisbuumi alkoi Rovaniemel
lä 1980- ja 1990-luvun vaihteessa. 1980-lu- 
vulla lehdistössä keskusteltiin Kemijoen ui
ton lakkauttamisesta, mikä tapahtuikin 1990- 
luvun alussa. Tukkilaisista on tullut rovanie
meläisille teema, jota tarjoillaan niin paikalli
sille kuin turisteillekin mitä moninaisimmissa 
muodoissa. Metsäteollisuuden raaka-aineen

hankintaan liittyvää (käsi)työvaltaista toimin
taa, savotointia justeeri-, hevos- ja keksi- 
kaudella, hyödynnetään kaupallisesti, viih- 
teellisesti ja aatteellisesti.

Tukkilaisuus toimii pohjoisuuden meta
forana.4 Sen avulla voidaan käsitellä vaike
aa aihetta eli elämää marginaalissa. Jätkien 
ihannointi piilottaa sisäänsä ajatuksen siitä, 
että Lapilla on ollut keskeinen merkitys suo
malaisen hyvinvointivaltion rakentamisessa. 
Tulevaisuudenpelkoa käsitellään luomalla 
katsaus menneisyyteen.

Mutta miksi Kuningasjätkä? En lainkaan 
ihmettele sitä, että Rovaniemen elokuvate
atterin sali on illasta toiseen täynnä. Onhan 
Kuningasjätkässä aiheena isien ja isoisien 
ja ehkä omakin työ. Mutta se, että helsinki
läisnuoret (ja vanhat) katsovat Kuningas- 
jätkää on vaikeampi selittää. Ilmiötä tuskin 
kannattaa selittää kuluneilla klisheillä suo
malaisten metsäsuhteesta. Pikemminkin elo
kuvan viehätyksen taustalta voi löytää suo
malaiseen urbaaniin kulttuuriin olennaisesti

Savotan aam ia isruu- 
asta, käristyksestä, ke
hitettiin Hotelli Pohjan
hovissa ravin to la-an
nos. Turisteille tarjottiin 
käristyksen lisäksi elä
myksenä tukinuittoa ke
säyön auringossa.
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kuuluvan juonteen, maaseudun nostalgisoin- 
nin. Tukkilaisten myyttinen asema suoma
laisessa yhteisössä on kaikille tuttu. Kunin- 
gasjätkässä voi nauttia elokuvaan kuuluvan 
sankarihahmon lisäksi maaseudun maise
mista ja hiljaisuudesta. Ei sada eikä ole hyt
tysiä!

Viitteet:
1 Ella Johansson: Skogarnas fria söner. 

Maskulinitet och modernitet i norrländskt 
skogsarbete. Nordiska museets Handlingar 118.

Kristianstad 1994, s. 14
2 Ks. Hanna Snellman: Tukkilaisen tulo ja 

lähtö. Kansatieteellinen tutkimus Kemijoen 
metsä- ja uittotyöstä. Scripta Historica 25. 
Jyväskylä 1996

3 Jyrki Pöysä: Jätkän synty. Tutkimus 
sosiaalisen kategorian muotoutumisesta suo
malaisessa kulttuurissa ja itäsuomalaisessa met
sätyöperinteessä. Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran Toimituksia 669. Vammala 1997, s. 43

4 Rob Shields: Places on the Margin. Alter- 
native geographies of modernity. London 1991, 
s. 30
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Simo Laaksovirta
Helsinki

Muutoksen hallinta 
kirjapainoteollisuudessa
Mitkä ovat olleet suomalaisten kirjatyön- 
tekijöiden menestyksen tekijät? Miksi 
Suomessa graafisen teollisuuden tuo- 
tantomodernisaatio syvensi työmarkkina
osapuolien yhteistyötä eikä aiheuttanut 
katkeria ristiriitoja kuten Englannissa ja 
Yhdysvalloissa?

Teknologiset muutokset ja 
vanha sopimuskulttuuri

Graafinen teollisuus joutui 1960-luvulla suu
ren teknologisen muutoksen valinkauhaan. 
Nopeassa tahdissa alettiin lehtipainotyössä 
siirtyä kohopainotekniikasta offsetpaina- 
miseen. Tämän kehityksen ohessa siirryttiin 
tekstinvalmistuksessa koneladonnasta valo- 
ladontaan ja  sähköiseen sivun- ja  kuvan
valmistukseen. Kuinka Viestintäalan ammat
tiliitto (ent. Suomen Kirjatyöntekijäin Liitto) 
ja Graafisen Teollisuuden Työnantajaliitto 
ovat kyenneet sopimaan asioista? Minkälai
sia sopimuksia ne ovat tehneet, ja  kuinka 
sopimukset ovat toimineet?

Suomalaisten kirjatyöntekijöiden selviy
tym isstrategia on ollut monien tekijöiden 
summa. Ammattiyhdistystoiminta on inhimil
listä toimintaa ja sillä voi katsoa olevan oma 
kulttuurinsa, joka eroaa maittain ja  on jatku
van historiallisen kehitysprosessin alainen. 
Graafisen teollisuuden keskeisillä liitoilla on 
yleisessä katsannossa vanha sopimuskult
tuuri. Ensimmäinen valtakunnallinen työeh

tosopimus solmiittiin jo vuonna 1900. Kirja- 
työntekijäin Liitto ja työnantajaliitto ovat van
hoja sopim usosapuolia, joiden yhteistyö 
vähäeleisyydessään on hioutunut lähelle sitä, 
mikä on saavutettavissa, kun kuitenkin on 
olemassa rakenteellinen eturistiriita työn ja 
pääoman välillä vain tietyn kokoisten tulojen 
ja  etuisuuksien jakamisessa.

Ammatillinen edunvalvonta

Sopimuskulttuuriin on kuulunut, että on voi
tu toimia huomattavan pitkälle yhdessä ja 
yhteisissä elimissä, silloin kun yhteinen int
ressi on ollut suurempi kuin oma intressi tai 
vaikutusvalta suhteessa ympäröivään yhteis
kuntaan. Merkittävin ja syvimmälle menevät 
tulokset tuottanut yhteistyö on tapahtunut 
graafisen alan ammatillisen koulutuksen pii
rissä. Vuonna 1963 liitot perustivat yhteisen 
Graafisen alan koulutustoimikunnan erityi
sesti oppilasottoa valvomaan. Toimikunta 
toimi aikanaan todellisena tienraivaajana 
graafisen alan ammatillisen koulutuksen ke
hittämisessä, niin oppisopimus- kuin myös 
ammattikoulujärjestelmän muovaamisessa 
keskiasteen koulunuudistuksen yhteydessä.

Graafisen alan liittoja saadaan huomat
tavalta osalta kiittää siitä, että oppisopimus
koulutus on tänä päivänä merkittävä, jopa 
laajeneva, koulutusmuoto Suomessa. Sitä 
oltiin keskiasteen koulunuudistuksen myötä 
kuoppaamassa - tuolloin SAK:nkin aktiivisel
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Vuonna 1963 perustettu Graa
fisen alan koulutustoimikunta 
on toiminut tienraivaajana niin 
graafisen alan oppisopimus- 
kuin ammattikoulujärjestelmän 
kehittämisessä. Asemoijaop- 
pilas Jorma Savolainen harjoit- 
telee kuvanvalmistusta Kun- 
nallispainossa Vantaalla. Kuva: 
Reijo Forsberg 1984. Työväen 
Arkisto.

la myötävaikutuksella! Nykyinen muutaman 
vuoden ikäinen laki oppisopimuskoulutuk
sesta lienee monia pykäliä myöten graafi
sen alan liittojen - ja tietysti TT:n ja  SAK:n - 
ansiota ja  kirjoittamakin.

Tieteellisesti eteenpäin katsova 
ala

Suomalainen graafinen teollisuus kävi läpi 
voimakkaan teknologisen muutoksen sa
maan aikaan kun audiovisuaalinen viestintä 
- televisio etunenässä - koki suuren voitto
kulkunsa. Graafinen teollisuus selvitti suun
taansa koko ajan teettämällä tutkimuksia 
tulevaisuudennäkymistään. Tässä työssä 
erityisesti VTT:n graafinen laboratorio (ny
kyinen Viestintätekniikan laboratorio) ja Tek

nillinen korkeakoulu ovat olleet tärkeässä 
osassa. Graafinen teollisuus liittoineen on 
myös teettänyt yhte istyössä valtiovallan 
kanssa tekniikan kehitystä koskevia selvityk
siä. Julkinen valta on voinut toimia “yhteis- 
hyvänä”, kun maassa ei ole ollut merkittä
vää graafisen teollisuuden koneita valmis
tavaa teollisuutta, jonka varpaille tutkimus 
olisi astunut. Graafinen teollisuus osapuoli- 
neen on tällöin hyödyttänyt ympäröivää yh
teiskuntaa.

Absoluuttisen työrauha
velvoitteen suojassa

Graafinen teollisuus on Suomessa toiminut 
ns. absoluuttisen työrauhavelvoitteen alai
suudessa, jolloin minkäänlaiset lailliset tu
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kilakotkaan eivät ole olleet mahdollisia. Kir- 
jatyöntekijäin Liitto on toistuvasti pyrkinyt 
neuvottelukierrosten alussa irti absoluuttises
ta työrauhasta, mutta on tehnyt sen ponnet
tomasti. Absoluuttinen työrauha on ollut työn
antajille tärkeää: se on taannut, että moder
ni ja jatkuvasti konekantaansa uusinut teol
lisuus on voinut häiriöttömästi ajaa ja kuo
lettaa koneitaan. Tämän työntekijäpuoli on 
kyllä hyvin ymmärtänyt, ja on samalla saat
tanut pysyä erilaisten SAK:n ohjaamien yh
den päivän vauhdituslakkojen ulkopuolella.

Graafisen Teollisuuden Työnantajaliittoa 
ja sen rinnalla toiminutta yhteiskunnallista 
edunvalvontaorganisaatiota Graafista Kes
kusliittoa (jotka sittemmin yhdistyivät Graa
fisen Teollisuuden Liitoksi) ovat hallinneet 
suuret lehti- ja painotalot. Niille teknologinen 
modernisaatio on voinut samalla olla myös 
kilpailuetu, johon niillä on ollut varaa, mutta 
joka on pitänyt heikompia ja  pienemmin 
resurssein toimineita yhtiöitä tiukoilla. Suur
ten tuotantoerien, tehdasmaisesti pitkiä sar
joja valmistavia ja tarkkoja tuotantoaikatau- 
luja noudattaville taloille absoluuttinen työ
rauhavelvoite on ollut erityisen tärkeää. Tär
keintä se on ollut aina lehtitaloille, joissa sa
nomalehden valmistuskierto on yhden vuo

rokauden pituinen. Lakko- ja työriitaherk- 
kyyttä niin työnantajien kuin työntekijöiden 
puolella lienee viime vuosikymmeninä hillin
nyt myös kilpailevan audiovisuaalisen vies
tinnän voiman kasvu.

Työrauhajärjestelmään on olennaisena 
osana kuulunut se, että Kirjatyöntekijäin Lii
tolla ja Graafisen Teollisuuden Työnantaja
liitolla on ollut yhteinen välimiesoikeus, jolla 
on ollut tulkintaoikeuden ohella tuomiovaltaa 
sakotusoikeuksineen. Graafisella alalla har
joitettu välimiesmenettely on osoittautunut 
nopeaksi ja  tehokkaaksi “pikaoikeudeksi” 
paikallisten työriitojen ratkaisemisessa. Väli
m iesmenettelyä koskevaa lainsäädäntöä 
uudistettaessa graafista alaa on käytetty 
esimerkkinä.

Sopimusalan laajennukset

Kirjatyöntekijäin Liitto laajensi 1970-luvun 
loppupuolella sopimusalaansa: vuonna 1977 
mukaan tulivat lehdenjakajat ja seuraavana 
vuonna graafiset toimihenkilöt. Molemmilla 
ryhmillä on Kirjatyöntekijäin Liiton kanssa 
sopimusoikeudet. Tällä tavoin Kirjatyönteki
jäin Liitto on omalta kohdaltaan toteuttanut

Kirjatyöntekijäin Liitto 
laajensi 1970-luvun lo
pulla sopimusalaansa: 
1977 tulivat mukaan sa- 
nomalehdenjakajat. Hei
dän työnsä on raskasta 
yötyötä. Kuva: Työväen 
Arkisto.
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SAK:laista teollisuusliittoperiaatetta. Lehden
jakajien siirtyminen Liiketyöntekijäin Liitosta 
Kirjatyöntekijäin Liittoon tapahtui hallitusti il
man ongelmia. Sen sijaan graafisten toimi
henkilöiden irrottautuminen Suomen Teolli
suustoimihenkilöiden Liitosta - ensin syk
syllä 1977 omaksi “villiksi” yhdistyksekseen, 
ja vuotta myöhemmin liittyminen Kirjatyön
tekijäin Liittoon - tapahtui keskellä suurta 
Teollisuustoim ihenkilöiden Liiton sisäistä 
myllerrystä, eikä toteutunut loppuun saak
ka. Teollisuustoim ihenkilöiden Liittoon jäi 
oma graafisten toimihenkilöiden ryhmitty
mänsä.

Niin Kirjatyöntekijäin Liiton kuin Graafisen 
Teollisuuden Työnantajaliitonkin näkökul
masta ensin mainitun toteuttamat sopimus
alan laajennukset olivat toivottuja. Kirjatyön
tekijäin Liitto vahvisti asemaansa graafisen 
teollisuuden vahvimpana liittona ja työnan
tajapuoli taas oli saamassa toimihenkilöitä 
tyynemmänjajärjestäytyneemmän sopimus- 
kulttuurin piiriin. Työrauhaa voitiin ostaa 
isommassa erässä. SAK:n pyrkimyksiin kuu
lui to teuttaa oma laajempi to im ihenkilö- 
ratkaisunsa, mikä ei kuitenkaan poliittisista 
syistä onnistunut. Erityisesti STTK:n silloi
nen puheenjohtaja Jorma Reini osoitti ehty
mätöntä aktiivisuutta keskusjärjestöjen vä
lillä käydyssä taistelussa toimihenkilöiden 
sieluista.

Graafisen alan yhteiseen strategiaan on 
kuulunut se, että teknologisia uudistuksia on 
saatu tehdä kunhan on samalla huolehdittu 
jo alalla olevien työntekijöiden sijoittamises
ta uudelleen- ja täydennyskoulutusta hyväk
si käyttäen. Koulutuksen järjestämisessä on 
ollut suurta apua yhteisestä koulutustoimi
kunnasta.

Sopimusraja luovan ja tuotan
nollisen työn välillä

Kuinka Suomessa on vältytty samankaltai
silta tekniikan muutokseen liittyviltä ongel
milta kuin esim. Englannissa Rupert Mur- 
dochin modernisoidessa The Times -lehden 
painopuolta? Tässä suhteessa työmarkkina-

poliittisesti ratkaisevia vaiheita elettiin Suo
messa vuosien 1976 ja 1978 välisenä aika
na. Tuolloin lehtien toimituksiin tuli kiihtyväl
lä vauhd illa  erila is ia  teks tinkäs itte ly jä r
jestelmiä. Tekstiä käsiteltäessä tietokoneil
la sähköisessä muodossa raja toimitukses
sa tehtävän työn ja kirjapainossa tehtävän 
tekstinvalmistuksen välillä alkoi hämärtyä.

Suomen Sanomalehtim iesten Liitto ja 
Suomen Kirjatyöntekijäin Liitto pääsivät en
sin keskenään sopimukseen siitä, mikä on 
lehtimiesten luovaa työtä ja mikä on kirja- 
työntekijöiden tuotannollista työtä. Sen jäl
keen kun työntekijäpuolen liitot olivat sopi
neet asiasta, saatiin sopimukseen mukaan 
vähän myöhemmin myös Graafisen Teolli
suuden Työnantajaliitto. Näin syntyi ns. kol
m ikantasopimus myöhempine sovelluksi
neen. Luotiin myös yhteistyökäytännöt, jois
sa riidat tarvittaessa ratkaistiin liittojen väli
sinä ja  tiukan paikan tullen välim iesoike
udessa.

Oleellista tuolloin ja myöhemmin on kir- 
jatyöntekijöiden menestyksen kannalta ollut 
se, että on kyetty hyvään yhteistyöhön toimit
tajien kanssa. Tähän työnantajapuoli on so
peutunut, aluksi.kitkaisesti, mutta myöhem
min halukkaammin, kun on nähty ne vaikeu
det, joita muissa maissa on töiden rajan- 
määrityksissä ilmennyt.

Vakaa sopimusosapuoli

Kirjatyöntekijäin Liitto on ollut työnantajapuo
lelle yhteiskuntapoliittisessa mielessä vakaa 
sopimusosapuoli. Liiton edesmenneellä pu
heenjohtajalla Aarne Koskisella oli tapana 
luonnehtia järjestöään “ leskisläiseksi am
mattiliitoksi” . Kirjatyöntekijäin Liitto on kaut
ta vuosikymmenten ollut tiukasti sosialide
mokraattien johtam a am m attiliitto, jossa 
kommunistinen ja kansandemokraattinen lii
ke on ollut selvässä vähemmistöasemassa. 
Ammattiyhdistysliikkeen hajaannuksen aika
na eivät TPSL:laiset myöskään saaneet lii
tossa merkittävää asemaa. Puheenjohtaja 
Erkki Nissilän linja oli niin tiukka, että ensim
mäiset SKP:n jäsenkirjan omistaneet toimit
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sijat otettiin liiton palvelukseen vasta Aarne 
Koskisen tultua puheenjohtajaksi 1973. Kan
sandemokraatit pääsivät liiton hallintoon 
1970-luvulla ensin toimitsijoiksi, sittemmin 
liittotoimikuntaan. Tämä on ollut mahdollis
ta, kun liittoa on hallittu enemmistövaalitapaa 
hyväksi käyttäen. Tänä päivänä poliittisten 
ryhmien väliset rajat ovat olemassa, mutta 
madaltuneet aiempaan verrattuna.

Lukijakansa ja yleinen hyvin
vointi

Yksi suomalaisen graafisen teollisuuden yli
vo im aisesti m erkittävim m istä m enestys
tekijöistä on ollut suomalaisten kyltymätön 
ja näihin aikoihin saakka lisääntynyt kult
tuuritarjonnan nälkä, joka on riittänyt kasvat
tamaan paitsi audiovisuaalista viestintää 
myös lehtien ja kirjojen kustannustoimintaa 
ja painamista. Suomalaiset ovat olleet kautta 
vuosikymmenten korkealla lehtien lukemis- 
sekä kirjojen lainaamis- ja ostamistilastoissa. 
Tämä kansalaisten kaikenlaisen sivistymisen 
halu on ollut se pohja, jolle kasvava tuotan
to on asettunut tyydyttäen tiedon ja viihteen 
nälkää ja samalla yrittäen luoda uusia lek

sikaalisen ja kuvallisen viestinnän tarpeita.
Yhteiskunnan yleinen hyvinvointi on ollut 

edellytys sille, että lehtiä ja kirjoja on ostet
tu. Graafinen alaselvisi 1970-luvun jälkipuo
len taantumasta melkein “kuin koira veräjäs
tä”, niin että työttömyydestä kärsivät oike
astaan vain ammattikoulusta juuri valmistu
neet työntekijät, kun ala ei hetkellisesti ve
tänyt uutta väkeä. 1990-luvun taantuma kui
tenkin osoitti selvästi, että kypsän vaiheen 
saavuttanut graafinen viestintä on tiukasti 
sidoksissa kansalaisten yleiseen hyvinvoin
tiin. Kirjatyöntekijäin Liitto ja kirjatyöntekijät 
törmäsivät koko liiton historian pahimpaan 
lamaan ja  suurimpaan työttömyyteen sa
maan aikaan kun jatkuva teknologinen kehi
tys korvasi ihmistyötä automaatiolla.

Kalliit sopimukset “sekundaa” 
parempia

Kirjapainoalalla on ollut suurempi lakko vii
meksi vuonna 1967. Työnantajapuoli on voi
nut ostaa sopimuksensa yhä uudestaan il
man työtaistelua. Kirjatyöntekijäin Liiton ja 
Graafisen Teollisuuden Työnantajaliiton vä
liseen sopimuskulttuuriin on kuulunut, että
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sopimukset ovat olleet varsin pitkiä, yleen
sä kolmivuotisia. Tällöin on tavallaan jä t
täydytty harjoitetun tulo- ja keskitetyn sopi
muspolitiikan ulkopuolelle, mutta samalla 
kuitenkin nautittu sen reformipoliittiset hedel
mät. Itsenäinen sopiminen on mahdollista
nut alan erityiskysymysten huomioimisen. 
Sopimusjärjestelmä on ollut sillä tavalla ra
kennettu, että siinä on sam anaikaisesti 
“indeksiautomaattisesti” - silloinkin kun in
deksit ovat olleet sopimuspoliittisesti kiellet
tyjä - saatu se, mikä on ollut yleisesti jaos
sa.

Sopimukset eivät ole olleet työnantaja
puolelle halpoja, mutta GTT:n entisen toim i
tusjohtajan Äke Heiniön sanoin “kalliilla os
tettu työrauha on ‘sekundaa’ parempi”. Niin 
kauan kuin alalla on mennyt ja menee hy
vin , h innan ovat m aksaneet ku lu tta ja t 
kallistuneina lehtinä ja kirjoina. Hintoja voi

tiin pitkään vapaasti nostaa, koska ei ollut 
kilpailua maan rajojen ulkopuolelta. Tässä 
suhteessa tilanne lienee jo muuttunut ja on 
koko ajan muuttumassa. Viestintäalan am
mattiliitolla on 2000-luvulle lähtiessään edes
sään uudet kansainvälisen viestintäinte- 
graation tuomat haasteet.

Artikkeli perustuu kirjoittajan teoksiin “Suo
men Kirjatyöntekijäin Liitto ammattiyhdistys- 
eheytyksessä ja  työehtosopimuspolitiikka  
tulopoliittisella kaudella 1968 - 1979. Suo
men Kirjatyöntekijäin Liiton historia 3 ”, Jy
väskylä 1994ja  “Suomen Kirjatyöntekijäin Lii
ton työehto-sopimuspolitiikka vuosina 1979 
- 1985 sekä sektorikohtainen edunvalvonta 
1970-luvulta 1990-luvun alkuun. Suomen Kir

jatyöntekijä in Liiton historia 4 ”, Jyväskylä 
1997.

Kirjoiteltu kieli on .suomulaisen identiteetin ja 
kulttuurin perusta. Viestit ihmiselurtoiselle 
menevät edelleen m yös painettuna sanana. 
Lehtien lukijoina olem m e tnaallmsurkärkeä ja 
kirjojen myynnissä sekä kirjastojen 
lainausm äarissä tehdään ennätyksiä

Painetun tiedon asem aan on vaikett.in-.i 
viestini: ulan työntekijöiden korkea ammattitaito 
ja pysyminen kehityksen kärjessä Se va mustaa 
m yös m enestyksekkään edum alvonnan.

Viestifiiraalan ammattiliitto ry
Siltasaarenkatu 4, PL 303,.00,531 Helsinki 

Puhelin (09) 616 581, läksi 009)6165 833)

Työmies - 
Suomen 

Sosialidemokraatti - 
Demari

Elävää perinnettä jo 
vuodesta 1895

PL 338 Paasivuorenk. 3 0053) Helsinki, puh. 90-701041

Tilaa ja lue!
Olet mukana luomassa 

uutta perinnettä 
tuleville polville!
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Pontus Blomster
Tampere

Uusia tiloja ja 
uusia näyttelyitä

Työväen keskusmuseon toimitilojen laa
jentumisen seurauksena erityisesti mu
seon näyttelytoim inta monipuolistuu. 
Lisäneliöt käytetään pääosin uusien näyt
telytilojen avaamiseen. Tämän myötä Työ
väen keskusmuseolle mahdollistuu usei
den erilaisten näyttelyiden esittely sa
manaikaisesti. Ensimmäisinä näissä ti
loissa avataan näyttelyt ammattiyhdistys
liikkeen yhteistoiminnasta, Suomen teol
listumisen historiasta sekä Finlaysonin 
Vanhasta tehtaasta ja sen restauroinnista. 
Uusien tilojen on määrä avautua yleisöl
le kuluvan vuoden syyskuussa.

Sata vuotta ammattijärjestöjen 
yhteistoimintaa

Ammattiyhdistysliikkeen yhteistyötä esittele
vä näyttely on läpileikkaus 100 vuoden ajan
jaksolta, jonka aikana yhteistyön muodot ja 
tavoitteet ovat tilanteiden mukaan muuttu
neet. Ensimmäisten ammattiosastojen syn
nyttyä Suomeen jo yli sata vuotta sitten to
dettiin pian tarvetta niiden yhteistoiminnan 
tehostamiseksi, ja  esimerkiksi Tampereelle 
syntyi kaksi yhteistyöorganisaatiota: Työvä
enyhdistys ja Ulkotyöväenyhdistys. Edelleen 
tamperelaisten ammattiyhdistysten yhteistoi
minta kehittyi Työväenyhdistysten ja Ammat
tiosastoin Keskuskomitean perustamisena 
vuonna 1898.

Vuonna 1905 ammattiyhdistysliikkeen 
toimintaa leimasi erityisesti suurlakko, joka 
merkitsi ammatillista voimannäyttöä ja yh
teistoimintaa valtakunnallisella tasolla. Tam
pereella järjestettiin jo vuonna 1905 palveli- 
jattarien edustajakokous, jossa puheenjoh
tajaksi valittiin Miina Sillanpää. Samana 
vuonna aloitti toimintansa myös Tampereen 
Paikallinen Ammattijärjestö. Seuraavana 
vuonna järjestetyn Yleisen tehdastyöväen 
edustajakokouksen vaikutuksesta perustet
tiin ammattiyhdistysliikkeen keskusjärjes
töksi SAJ vuonna 1907. Seuraavina vuosi
na ammattiyhdistysliikkeen yhteistyötä lei
masivat voimakkaat vaatimukset työväen 
olojen parantamiseksi ja näiden tueksi jär
jestetyt lukuisat lakot.

1920-luvulla vallinneen sekasorron jä l
keen SAK:n perustaminen vuonna 1930 mer
kitsi jälleen uuden aikakauden käynnisty
mistä ammatillisessa yhteistyössä. Samana 
vuonna käynnistyi myös vuonna 1907 lope
tetun Tampereen ammatillisen paikallisjär
jestön toiminta uudestaan. Tätä aikakautta 
leimasi erityisesti pula-aika sekä äärioikeis
ton ammattiyhdistysliikettä kohtaan harjoit
tama painostus. Se päättyi vasta sotavuosi
en synnyttämään uuteen tilanteeseen: vuo
desta 1939 alkaen työmiestä ymmärrettiin 
taas aikaisempaa paremmin. Yhteistyö am
mattiyhdistysliikkeen sisällä sai lisätukea 
työnantajapuolen kanssa sovitun “tammi
kuun kihlauksen” kautta, joka mahdollisti
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Ammatillista yhteistoimintaa Tampereella. Kuva: Työväen keskusmuseo.

Suomen selviytymisen sotavuosien ankarista 
koettelemuksista.

Sotien jälkeinen jälleenrakennuskausi ja 
sotakorvaukset olivat omiaan lähentämään 
ammattiyhdistysliikettä ja poliittista toimintaa. 
Tämä näkyi mm. vilkastuneessa järjestötoi
minnassa, jossa poliittiset tavoitteet tulivat 
ammatillisessa edunvalvonnassa aikaisem
paa näkyvämmin mukaan. Tämä kehitys johti 
ammatillisen yhteistoiminnan sisäisiin ongel
miin ja toiminnan vaikeutumiseen, jonka seu
rauksena lopulta ammatillinen liike jakautui 
kahtia, SAJ:n tai SAK:n alaisiksi järjestöiksi. 
Ammatillisen yhteistoiminnan hajaannus jat
kui aina vuonna 1969 tapahtuneeseen uu
den SAK:n perustamiseen asti.

Nykyisen, 1960-luvun lopulla käynnis
tyneen ammatillisen yhteistoiminnan tulok

sena on tapahtunut lukuisia työelämän uu
distuksia. Samanaikainen voimakas globali- 
soituminen, yhteiskunnan kehitys ja työn si
sällön muutos ovat myös vaikuttaneet niin 
yhteistyön muotoihin kuin yhteistyötahoi
hinkin. Aikaisemmin vallinnut työntekijä-työn
antaja -asetelma on muuttunut moninaisem
maksi samalla kun ammattiyhdistysliike on 
mukana vaikuttamassa moniin yhteiskunnal
lisiin uudistuksiin. Erityisesti työntekijöiden 
sosiaali- ja työttömyysturvaan liittyvät kysy
mykset ovat 1990-luvun lamavuosien aika
na nousseet ammatillisen yhteistoiminnan 
eräiksi tärkeiksi painopistealueiksi, mikä 
myös on päätetty tuoda näyttelyssä esille. 
Lisäksi kansainvälistyminen myös työn alu
eella on merkinnyt entistä suuremman huo
mion kiinnittämistä kansainvälisiin yhteistyö
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mahdollisuuksiin niin keskusjärjestössä kuin 
paikallisella tasollakin.

Suomen teollistumisen alku
vaiheita

Työväen keskusmuseon toinen uusi näytte
lytila avataan Finlaysonin “Vanhaan tehtaa
seen”, mikä on keskeisesti määrännyt tilan 
ensimmäisten näyttelyjen teemoja. Suomen 
teollistumista esittelevässä näyttelyssä läh
detään liikkeelle manufaktuureista 1800-lu- 
vun alussa sekä tällöin tehdyistä uusista 
keksinnöistä, joiden myötä teolliselle tuotan
nolle luotiin aikaisempaa paremmat kehitys
mahdollisuudet. Energian hyödyntäminen 
vesipyörien, höyrykoneiden ja vesiturbiinien 
kautta sekä sen siirtäminen edelleen kehit
tyvien voimansiirtojärjestelmien kautta mah
dollisti nykyaikaisen teollisen tuotannon lä
pimurron Suomessa jo ennen 1800-luvun 
puoliväliä. Samanaikaisesti energiatalouden 
kanssa kehittyneet koneet merkitsivät myös 
teollisuusrakennusten ja koko tuotantotavan 
perustavaa laatua olevaa muutosta.

Uusi teollinen tuotanto Suomessa 1800- 
luvun jälkipuolella aiheutti muutoksia myös 
työn tekemisessä. Käyttöön tullut tuotanto
tapa edellytti aikaisempaa säännöllisempää 
työaikaa ja -tahtia, jotta kaikkien työntekijöi
den työpanos voitiin optimaalisesti hyödyn
tää. Tämän johdosta monet aikaisemmat 
keksinnöt, kuten esimerkiksi kello, saivat ai
van uuden merkityksen. Vastaavasti tuotan
non maksimoiminen edellytti mahdollisim
man pitkää vuorokautista tuotantoaikaa, min
kä johdosta uudet valaistusjärjestelmät, ku
ten 1880-luvulla sähkö, merkitsivät suoma
laisen teollisuuden kehittämisessä merkittä
vää edistysaskelta. Sähkö ja  muut uudet 
energialähteet, yhä tehokkaammat koneet ja 
laitteet, infrastruktuurin rakentuminen teol
lisuuspaikkakunnille sekä ammattitaitoisen 
työvoiman saatavuuden parantuminen mah
dollistivat suurteollisuuden kasvun. Saman
aikaisesti lisääntynyt käytettävissä olleiden 
pääomien tarjonta mahdollisti myös yhä suu
remmat investoinnit. Tämä kehitys alkoi hi

taasti, mutta varmasti, ohjata koko Suomen 
kehitystä maatalousmaasta teollisuusvaltiok
si.

Energialähteiden ja koneiden kehityksen 
myötä suomalainen teollisuus oli tälle vuosi
sadalle tultaessa kulkenut uusien teollisuus
laitosten kautta suuriin tuotantoyksiköihin, 
joiden asema perustui suurten tuotantovolyy
mien mukanaan tuomiin mataliin yksikkö
hintoihin. Tälle tuotantotavalle oli erityisen 
tärkeää pysyvät asiakassuhteet, joiden kaut
ta suurille tuotantosarjoille löydettiin markki
nat. Ensimmäisen maailmansodan jälkeisen 
Suomen teollinen kehitys joutui mukautu
maan olennaisesti muuttuneisiin olosuhtei
siin, kun teollinen toiminta itsenäisessä Suo
messa menetti mm. Venäjän markkinat. 
Samalla kun tuotanto mukautui uusiin olo
suhteisiin suomalaisen teollisuushistorian 
yksi merkittävimmistä kausista päättyi.

Finlaysonin puuvillatehdas

Kolmannessa Työväen keskusmuseon uu
siin tiloihin rakennetussa näyttelyssä esitel
lään Tampereen Finlaysonin tehdasalueen 
vaiheita sekä Vanhaa tehdasta ja sen res
taurointia. Finlaysonin alueen historia Tam
pereella alkaa 1800-luvun alussa, jolloin skot
lantilainen kveekari James Finlayson Venä
jän tsaarin tuen turvin perusti alueelle teolli
suusyrityksen. Hänen harjoittama yritystoi
minta ei kuitenkaan kannattanut, vaan 1830- 
luvulla alueen uusiksi om istajiksi tu livat 
pietarilaiset sijoittajat Carl Nottbeck ja Wil
helm Rauch. Heidän toimestaan käynnistet
tiin eurooppalaisessakin m ittasuhteessa 
moderni ja volyymiltaan merkittävä puuvilla- 
tuotteiden valmistus. Vuonna 1838 käyttöön 
otettu Finlaysonin Vanhan tehtaan vanhin 
osa, “Kuusivooninkinen”, merkitsi koko suo
malaisen puuvillatuotannon painopisteen siir
tymistä Tampereelle. Samalla se merkitsi 
tamperelaisen elämäntavan muutosta maa
seututaajamasta teollisuuskeskukseksi.

Finlaysonin Vanha tehdas rakennettiin 
parhaiden käytettävissä olleiden asiantunti
joiden ohjauksessa “teollisen vallankumouk
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Finlaysonin vanha teh
das itäpuolelta nähtynä.
Kuva: Työväen keskus
museo.

sen” Englannista saatujen esikuvien mukai
sesti. Tehtaan rakentamisen kautta Finlay
sonin alueen kehitys lähti voimakkaaseen 
nousuun, minkä seurauksena 10 vuoden 
kuluttua Finlaysonin tuotanto oli niin laadul
lisesti kuin määrällisestikin Suomen merkit
tävintä. Tämä mahdollisti Finlaysonin kehit
tymisen “kaupungiksi kaupungissa” , jolla 
parhaimmillaan oli mm. orpokoti, koulu, kirk
ko jne., 1850-luvulla jopa oma rahakin! Fin
laysonin kehitys jatkui positiivisena aina en
simmäiseen maailmansotaan asti, vaikka 
raaka-aineiden saannista aiheutuneet ongel
mat vaikeuttivat yrityksen asemaa jatkuvas
ti kasvaneessa määrin.

Finlaysonin alueen “Kuusivooninkinen” on 
suomalaisen nykymuotoisen teollisuustuo
tannon syntysija, ja yleiseurooppalaistenkin 
mittapuiden mukaan yksi maamme merkit
tävimpiä rakennushistoriallisia kohteita. Täs

tä johtuen Vanhaa tehdasta on restauroitu 
jo usean vuoden ajan rakennuksen omista
van Tampereen Kiinteistö Invest Oy:n toi
mesta yhteistyössä viranomaisten kanssa. 
Valtio on tukenut tätä työtä avustuksin, joi
den kautta restaurointityöt on suurimmaksi 
osaksi rahoitettu.Vanhaan tehtaaseen koh
distuneen arkkitehti Heikki Pyykön suunnit
te lu-ja tutkimustyön sekä käytännön restau
roinnista huolehtineen Rakennustoimisto 
Palmberg Oy toiminnan tuloksena on raken
nuksen restaurointi toteutettu asiantuntevasti 
ja esittelykelpoisin tuloksin. Tämän kehityk
sen seurauksena on Työväen keskus
museoon päätetty rakentaa näyttely myös 
Vanhan tehtaan restauroinnista, jossa vie
railija voi tutustua rakennuksen restaurointi- 
työhön, vanhoihin rakenteisiin ja  m ateri
aaleihin sekä 1800-luvun teollisuusraken
tamiseen yleisemminkin.

Hanki omaksesi KANSAN TARINA!
Työväenliikkeen kirjatossa on saatavilla Jorma Kallenaution kirjoittamaa upeaa 
Kansan tarina -historiaa vuodelta 1994. Saat kirjan omaksesi uskomattoman edul
liseen 10 markan hintaan, jos noudat teoksen itse Työväenliikkeen kirjastosta. 
Voit myös tilata historian postiennakolla 40 markan hintaan.
Toimi nopeasti ja soita tilauksesi numeroon (09) 766 429 tai hae kirjasi Työväen
liikkeen kirjastosta (Paasivuorenkatu 5, katutaso).
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Ulla Jaskari
Tampere

Työväen keskusmuseo 
teollisuushistorian 
ytimessä
Maamme nykymuotoisen teollisuuden  
syntysijoilla Finlaysonin tehdasalueella 
Tampereella toimipaikkaansa pitävä Työ
väen keskusmuseo on laajentanut näyt- 
telytilojaan kuluvan vuoden aikana run
saalla 800 neliömetrillä. Keväällä avattiin 
Lehtityötä ja työväkeä -näyttelyä varten 
lähes 200 m2:n suuruinen tila kutomora- 
kennuksessa vuodelta 1865. Kesällä val
mistui osaan museon entistä varastoa 
niin ikään 200 m2:n suuruinen sali näyt
telyitä varten. Merkittävimpänä kaikesta 
kunnostettiin vuonna 1850 valmistuneen 
tehdasrakennuksen, TR 2:n, kolmannen 
kerroksen 440 m2:n suuruinen, teollisuus- 
historiallisesti arvokas tila. Näin museolla 
on käytössään runsas 1200 m2 näyttely
toimintaa varten.

TR 2 nousi aikoinaan kiinni vanhimpaan ra
kennukseen eli Kuusivooninkiseen, sen jat
koksi suoraan pohjoiseen kehräämöksi ja 
kutomoksi. Samoihin aikoihin rakennettiin 
vielä Kuusivooninkisen yhteyteen puhdista- 
morakennus ja porrastorni sekä 1850-luvun 
lopulla etelään TR 5. Kuusivooninkisen ym
pärille kohonnutta rakennusrypästä kutsu
taan nykyään Vanhaksi tehtaaksi.

Finlaysonin alue on varsin mielenkiintoi
nen kokonaisuus, jo ta teollisuushistorian 
näkökulmasta värittää innovatiivisuus ja ra

kennustaiteen kerroksellisuus. Finlaysonin 
uranuurtajilla oli hallussaan uusin eurooppa
lainen tietotaito, joka tuotti tarkoituksenmu
kaiset koneet ja laitteet ja tietenkin myös 
rakennukset, jotka kaikki yhdessä muodos
tivat toiminnallisen kokonaisuuden. Teollis
tumisen edellytyksenä infrastruktuurin puo
lella olivat uusia vaatimuksia vastaavat suu
ret, valoisat, nykyaikaisinta energiatietämys- 
tä hyödyntävät, paloturvalliset tuotantotilat.

Arkkitehtuurin aikakaudet - 
valkoisesta punaiseen

Finlaysonin alueelle on punatiiliarkkitehtuuri 
antanut ilmeen jo 130 vuotta, mutta alueen 
rakennushistoriallinen ydin on pumpulinval- 
koinen. Vuosien 1837 ja 1860 välisenä aika
na valmistuneet tehdasrakennukset rapattiin 
valkoisiksi, kuten vuonna 1860 viimeisenä 
julkisivuksi noussut uusgoottilainen kello- 
porttirakennus eli Katuvapriikki. Seuraaval- 
la vuosikymmenellä Katuvapriikki jäi puna
tiilisen, valtavan Plevnan varjoon. Punatiili
nen laajentuminen jatkui aina 1960-luvulle, 
jolloin Finlayson sai nykyisen - enemmän tai 
vähemmän lopullisen ilmeensä Tammer
kosken rannalla, kun viimeistelyrakennus 
aivan alueen kaakkoiskulmassa valmistui
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TR 2:n uuden näyttelytilan lattia saa massapinnoitteen. Kuva: Työväen keskusmuseo.

Kaija ja Heikki Sirenin suunnittelemin julki
sivuin.

Finlaysonin alueen rakennuksia ovat 
suunnitelleet aikansa merkittävät arkkiteh
dit. Teollisuusarkkitehtuuriin panostettiin voi
makkaasti ja se nähtiin osana yrityskuvaa. 
Tosin varsinkin alkuaikoina arkkitehdeillä ei 
ollut riittävää tietämystä teollisuusrakennus
ten erityisvaatimuksista, joten varsinaiset 
rakennuspiirustukset ja julkisivupiirustukset 
saattoi laatia eri henkilö. Esimerkiksi Plevnan 
piirsi vuonna 1876 englantilainen arkkitehti 
George Cunliffe ja sen julkisivut Tampereen 
kaupunginarkkitehti F.L. Calonius. Muista 
suunnittelijoista mainittakoon sveitsiläinen C. 
Sequin-Bronner (kehräämö Siperia 1899, 
Uusi kutomo 1898 - 99), Tampereen kaupun

ginarkkitehti Lambert Pettersson (pääkont
tori 1895), Bertel Srömmer ja Vilho Kolho 
(tehtaanmyymälä 1923) sekä Jarl Eklund 
(vesivoimalaitos 1927, värjäämö 1928).

Tilaa!

Vuonna 1837 valmistuneen tiilestä muuratun, 
rautapellillä katetun Kuusivooninkisen piirsi 
Viipurin kaupunginarkkitehti Carl Leszig. 
Kuitenkin Finlaysonin englantilaissyntyinen 
teknillinen johtaja John Barker joutui laati
maan pohjapiirustukset uudelleen, jotta ko
neet mahtuisivat rakennukseen. Barker oli 
perehtynyt Belgian Liegessä modernin teks
tiilitehtaan suunnitteluun.
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Vielä 1800-luvun alussa Suomessa ra
kennettiin tehtaita, joissa tuotantotilojen li
säksi sijaitsi asuinhuoneita. Uudenaikainen 
teollisuusrakentaminen karsi kuitenkin kai
ken ylimääräisen. Niinpä Finlaysonin Kuusi- 
vooninkiseen ei pystytetty lainkaan välisei
niä, koska niiden katsottiin vievän liian pal
jon tilaa. Kantaviksi rakenteiksi asennettiin 
sen sijaan kuhunkin kerrokseen 18 kappa
letta Fiskarsin ruukin valmistamia valurauta- 
pylväitä, joten jokainen kerros muodosti avoi
men tilan.

Valoa!

Suuret ikkunat antoivat valoa tehdassaleihin 
valoisana aikana, mutta pimeyttä torjuttiin 
aluksi öljylampuin. Tulenarat valonlähteet 
saivat kuitenkin pian väistyä uusien tieltä. 
Tehdas sai nimittäin vuonna 1842 satoja 
liekittimiä käsittävän kaasuvalaistusjärjes- 
telmän, jossa öljykaasun eli “rasvahöyryn” 
palava liekki toimi valon lähteenä. Kun kaa- 
suvalo sytytettiin ensimmäisen kerran, oli 
koko Tampereen kaupunki kokoontunut kat
somaan ihmettä, jollaista se ei ollut aiem

min nähnyt. Sanottiin, etteivät edes Pietarin 
keisarillisen palatsin salit olleet niin suuren- 
moisesti valaistut kuin Finlaysonin puuvilla
tehdas. Asukkaiden hämmästelyn ymmär
tää, kun tietää, että tuohon aikaan Tampe
reen ainoa katuvalo oli torilla sijainnut kynt- 
tilälyhty.

Viidentoista vuoden kuluttua vuonna 1857 
ihmetteli väki jälleen entistä kirkkaampaa 
valaistusta, kun nokeavaksi todettu öljykaasu 
korvattiin puukaasulla. Kevättalvella 1882 
toimi Finlaysonin tehdas taas uranuurtaja
na, kun Plevna-kutomo valaistiin sähköllä 
ensimmäisenä Pohjoismaissa.

Energiaa!

Energian siirtäminen muodostui tärkeäksi 
kysymykseksi, kun massatuotanto korvasi 
käsityölä ism äisen tuotanto tavan. Valta- 
akselien avulla voitiin energia siirtää nyt jopa 
sadan metrin etäisyydelle voimakoneesta, 
kun aikaisemmin myllymäisissä tehdasra
kennuksissa voimanlähde, esimerkiksi vesi- 
pyörä, oli ollut osa alkeellista konetta. Fin
laysonin voim ala itoksen rautaisen vesi-

Yksityiskohta TR 2:n 
kattorakenteesta. Valu- 
rautapylväs kannattelee 
puista kattopalkkia.
Kuva:Työväen keskus
museo.
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pyörän valmisti pylväiden valamisessa kun
nostautunut Fiskarsin konepaja. Aikansa 
eurooppalaisessa katsannossa harvinaisen 
esineen valmistus kesti puoli vuotta, tulihan 
siitä 4 metriä leveä ja  halkaisijaltaan 8,5 
metriä. Tammerkoskesta johdettiin kanava 
kulkemaan Kuusivooninkisen alta, missä 
rännin virtaava vesi pyöritti voimapyörää.

Vesipyörä osoittautui kuitenkin vajaan 
parinkymmenen vuoden kuluessa vanhan
aikaiseksi. Seuraava askel kehityksen tiellä 
oli turbiini, jonka etuna mainittiin suurempi 
pyörimisnopeus ja pienempi koko. Vesi vir
tasi laitteen läpi, jolloin koko virtausenergia 
tuli käytetyksi hyödyksi. Turbiinien toimintaa 
vaikeutti kuitenkin Tammerkosken ajoittainen 
vedenpuute, minkä vuoksi Finlayson päätti 
siirtyä koskesta riippumattomaan turbiinien 
käyttövoimaan eli höyryyn ainakin osittain. 
Aluksi höyrykone käytti koneita mekaanisesti 
valta-akselin ja hihnojen välityksellä ja myö
hemmin se tuotti sähköä koneiden käyttä
mistä varten. Lopullinen sähkövoimansiirron 
läpimurto tapahtui 1920-luvulla.

Paloturvallisuutta!

Finlaysonin tuotteiden raaka-aine oli herkästi 
syttyvää puuvillaa, joten paloturvallisuuteen

Palkansaajia 
on suojeltava 

työehtoja polkevilta 
reppufirmoilta.

PPAPERI LIITTO

kiinnitettiin tehtaalla alusta pitäen suurta 
huomiota. Kuusivooninkinen sai palonsam- 
mutusjärjestelmän, eräänlaisen sprinkler-jär- 
jestelmän esimuodon. Kuudenteen kerrok
seen rakennettiin suuri puusäiliö, johon voi- 
mapyörän käyttämä pumppu nosti vettä. 
Säiliöstä johtivat rautaputket kaikkiin kerrok
siin, jotta tulipalon sattuessa saataisiin pai
neella vettä alas kaikkialle putkien päihin 
liitettyjen nahkaletkujen ja ruiskuttimien avul
la. Varsinainen sprinkler-järjestelmä asen
nettiin tehtaalle vuonna 1892 ja se oli maas
samme ensimmäinen laatuaan.

Kohtauspaikkana Finlayson?

Finlaysonin tehdas oli, paitsi syntyaikansa 
ihme, myös sadan vuoden ajan maamme 
työvoimavaltaisin teollisuuslaitos. Nyt työläi
set ovat poistuneet koneitten äärestä, ko
neet on toimitettu mikä minnekin ja uudet 
toiminnot vähitellen valtaavat tehdassaleja. 
Työväen keskusmuseon lisäksi alueelle on 
ilmestynyt muutakin kulttuuritoimintaa sekä 
oppilaitoksia, yrityksiä ja ravintoloita, ja en
nen niin eristetty yksityisalue on avautunut 
kaikelle kansalle.

ELÄKELÄISET r.y.
Mechelininkatu 20 A 1 
00100 Helsinki 
p. (09) 348 691 
fax (09) 440 675

(  KOPPA JA KROPPA ) 
KUNTOONI y

TERVEELLISTÄ LIIKUNTAA 
MUKAVASSA SEURASSA
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‘TCotumm
Pauli Kettunen
Vantaa

Vuoden 19 18 
vaihtelevat varjot

Ylioppilaskirjoituksissa kysyttiin muutama vuosi sitten, millaisia tulkintoja vuo
den 1918 sodasta sen eri nimitykset kuvastavat. Moni vastaaja kuulemma esitti, 
että sotaa kutsutaan vapaussodaksi, koska köyhät ihmiset halusivat vapautua 
köyhyydestään ja rikkaiden harjoittamasta sorrosta.

Tällaiset vastaukset ovat todiste nuorisomme yhteiskunnallisesta omasta
tunnosta. Ellei päätä sekoita perehtyneisyys historian koukeroihin, mieleen ei 
juolahda ensimmäiseksi ajatus vapaussodasta, jossa vapaustaistelijoiden vihollisina 
olisivat heitä huonompiosaiset saman maan asujaimet. Useat historian tutkijat ja 
tulkitsijat puhuvat kuitenkin vuoden 1918 "vapaussodasta” aikaisempaa 
varauksettomammin eivätkä suinkaan tarkoita köyhälistön vapauden kaihoa.

Neuvostoliiton romahdus antoi uutta pontta valikoivalle jossittelulle histo
rian metodina. Sen avulla piirretään kuva nykyisyyteen johtavasta kansallisen his
torian tiestä. Me olemme olleet vaarassa suistua tieltä idän painostuksen ja hyök
käysten edessä sekä omien väärien valintojemme, petosten ja hyväuskoisuuden 
seurauksena. Tämä on ollut monen keskustelijan näkökulma kansalaissodan 80- 
vuotismuistoon.

Vanha vapaussotatulkinta väitti, että Suomen kansa joutui käymään sodan 
Suomen itsenäisyyden puolesta venäläistä bolshevismia ja sen apureiksi antautuneita 
ja kiihotuksella harhaanjohdettuja suomalaisia vastaan. Sota oli vapaussota, joka 
muuttui osittain kansalaissodaksi. Sitten kehitettiin uusi muunnelma. Sen mu
kaan sota oli sosiaalisiin ristiriitoihin ja Venäjän vallankumoukseen kytkeytynyt 
kansalaissota, joka kuitenkin sai vapaussodan luonteen. Pääteltiin, että punaisten 
voitto olisi heidän omista pyrkimyksistään riippumatta vienyt ennen pitkää Suo
men takaisin Venäjän yhteyteen, vieläpä aiempaa pahemman Venäjän. Siksi kevät 
1918 ei ollut vain sisällissota eikä vain laillisen hallituksen ja kapinallisten konflik
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ti, vaan myös itsenäisyyden varmista
nut vapaussota. Uusimmat painotuk
set lähenevät taas vanhaa vapaussota- 
tulkintaa, jonka mukaan venäläisten 
bolshevikkien ja suomalaisten puna- 
kapinallisten tavoitteet yhtyivät ja 
suuntautuivat Suomen vapautta vas
taan. Jotkut nykykeskustelijat pitävät 
sotaa vapaussotana sillä perusteella, 
että hävinnyt puoli tavoitteli väärän
laista yhteiskuntaa. Jo tta  tämä 
kirkastuisi kaikille, väitetään, että 
Kuusisen ja kumppanien päämääränä 
oli talvella ja keväällä 1918 kommu
nistinen diktatuuri. Väite sisältää vir
heellisen ajoituksen, mutta sen va
kuuttavuuden varm istam iseksi 
samastetaan Marxin ja Engelsin kom
munismi ja Leninin ja Stalinin kom
munismi sekä jätetään huomiotta esi
merkiksi kansanvaltuuskunnan 
valtiosääntöesityksen ultrademo- 
kraattiset piirteet.

Jossittelun eli kontrafaktuaalisten kysymysten merkitystä ja mielekkyyttä 
historiassa ei pidä tyystin kiistää. Toteutumattomaan mahdollisuuteen, punaisten 
voittoon, vetoavissa vuoden 1918 sodan selityksissä on kuitenkin yhtenä puuttee
na se, että niiden julkilausumattoman oletuksen mukaan kaikki muu maailmassa 
oli tapahtuva niin kuin tapahtui. Vapaussotatulkintaan ei ole tapana sotkea esi
merkiksi spekulaatiota siitä, miten Suomen olisi käynyt, jos keisarillinen Saksa, 
valkoisen Suomen ja monarkiahankkeen tuki, olisi selviytynyt voittajana ensim
mäisestä maailmansodasta.

Vapaussotatulkintaa vastaan voidaan kuitenkin esittää tätä painavampaa kri
tiikkiä. Jo lähtökohdiltaan tämä tulkinta eri muunnelmineen sijoittaa vuosien 1917
1918 tapahtumat kehikkoon, jossa sodan taustana ja tuloksena olleet yhteiskun
nalliset vastakohdat työnnetään toissijaisiksi. Vapaussota-käsite edellyttää, että so
dan toisena osapuolena oli Suomen kansa, joka sen myös voitti. Tulkinta tavoittaa 
huonosti kesän 1918 vankileiriläisten tai 1920- ja 1930-luvun punikkiperheiden 
lasten kokemuksia.

Kansalaissodan ja sen jälkiselvittelyjen 80-vuotismuiston yhteydessä on kui
tenkin vapaussotapuhunnan rinnalla esiintynyt myös toisenlainen kansallisen
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kokonaisuuden korostus. Siinä on samaa kuin näkökannoissa, joita Väinö Linnan 
haastamat historiantutkijat omaksuivat 1960-luvulla. Punaisen ja valkoisen to
tuuden tilalle haluttiin tuolloin asettaa uusi kansallinen kertomus. Kansalaissota 
oli ollut yhteinen kansallinen kokemus, "kansallinen murhenäytelmä” (Jaakko Paa
volainen). Kansallisen voiman ja eheytymisen todisteeksi nostettiin se, että sisällis
sotaa voitiin tutkia viileästi ja rikkoa myyttejä. 1960-luvulla tutkijoiden ei kuiten
kaan tarvinnut erikseen todistella, että vuoden 1918 kokemukset yhä elivät suo
malaisten sosiaalisessa muistissa. 1990-luvulla historioitsijat ovat sitä vastoin jo 
joutuneet ponnistelemaan tehdäkseen suomalaiset tietoisiksi siitä, että meitä pai
navat sisällissodan selvittämättömät traumat. Tällaisen tietoisuuden vahvistami
nen on kuulunut kansallisen yhteisöterapeutin tehtävään, jonka useat historioitsi
jat ovat itselleen omaksuneet. Koska myös nuorempien sukupolvien postmodernit 
ihmiset mielellään käyttävät historian aineksia identiteettiensä rakentamiseen, täl
laiselle historioitsijoiden tehtävänasettelulle on laajaa vastakaikua.

Jos kuitenkin rajoitutaan osoittamaan, miten vuoden 1918 kokemukset ovat 
kantautuneet nykypäivään muistoina ja traumoina, sivuutetaan tärkeitä puolia 
vuoden 1918 myöhemmistä merkityksistä. Sisällissota ja vallankumouksen ja vasta

vallankumouksen konflikti ei jättänyt 
jälkiään vain ihmisten yksilölliseen ja 
kollektiiviseen muistiin, vaan myös 
moniin yhteiskunnallisiin instituuti
oihin, politiikkaan, oikeuteen, tietee
seen, taiteeseen, koulutukseen, työelä
män suhteisiin. Toimintatavoiksi 
jähmettyneinä nuo jäljet ovat saatta
neet olla kätkey-tyneempiä, mutta 
myös pysyvämpiä kuin ihmisten muis
tot ja kertomukset.

Yhteiskunnallisia instituutioita 
muovasi se, miten voittanut puoli pyr
ki "palauttamaan yhteiskuntarauhan”. 
Eri porvarillisten suuntien välillä oli 
ristiriitoja, mutta tärkeä oli kaikkien 
porvarillisten ryhmien jakama tulkinta 
vuoden 1918 sodan luonteesta - "va
paussota” . Täm ä sisälsi tulkinnan 
"kansasta”, joka oli voittanut "vapa
ussodan” ja jonka varaan sen jälkei
nen hallitsemistapa oli määrä raken
taa. Se oli ytimeltään talonpoikainen

m is s ö  l i  o] in ta is to n  työ, 
m ls sö  “kuolon  k a lp a  lyö, 
s ie l ld , S u o m en  sa n k a r 'n a in e n , 
n iitit n im e lle s i  m a in e e n i

JlaiUkaa Jmiiuu!
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kansa. Itsenäisen pienviljelijäväestön 
vahvistaminen pysyi yhteiskuntapoli
tiikan linjana 1950-luvulle saakka. It
senäisen talonpojan oman työn ja kol
lektiivisen palkkatyön välille muodos
tui Suomessa kovempi ideologinen 
jännite kuin muissa Pohjoismaissa.

Ulkoisia ja sisäisiä uhkia vastaan 
kansalla piti olla yksi tahto. Tämä nä
kemys vaikutti sallitun politiikan 
rajoihin ns. ensimmäisessä tasavallas
sa. Mutta vaikutus on luultavasti ulot
tunut myös pitemmälle siihen, miten 
politiikan luonne ja mahdollisuudet 
on Suomessa ymmärretty.

Politiikkaa on Suomessa mielel
lään tehty hyväksyttäväksi todis
tamalla, ettei se oikeastaan olekaan po
litiikkaa, vaan sitä, että tehdään, mikä 
on pakko tehdä. Vuoden 1918 koke
muksen ja tuloksen jälkeen toisen 
maailmansodan, sotakorvausten ja jäl

leenrakennuksen sekä kylmän sodan ja YYA-sopimuksen aika muovasivat eri ta
voin käsitystä, jonka mukaan politiikka on hyväksyttävää toteuttaessaan kansalli
sia välttämättömyyksiä. Neuvostoliiton romahdukseen, EU-integraatioon, 1990- 
luvun l a m a a n  ja kapitalismin globalisoitumiseen näyttää Suomessa reagoidun täl
laisen politiikkakäsityksen mukaisesti.

Omalla tavallaan tällaista politiikan ymmärtämistä heijastelee ja tukee 
vapaussotatulkinnan elvytys 1990-luvulla. Mutta myös kansallisen yhteisöterapian 
näkökulma vuoden 1918 sisällissotaan vastaa tätä politiikkakäsitystä. Tuo näkö
kulma sopii nykyisen globalisaatioretoriikan vaatimuksiin siitä, miten "meidän”, 
kansallisen yhteisön, on suoriuduttava "uusista haasteista” ja vaalittava 
luotettavuuttamme ylikansallisten taloudellisten päätöksentekijöiden edessä. Huo
nommin näiden vaatimusten henkeen sopii huomion kiinnittäminen siihen, mitä 
ovat "meistä” puhumisen historialliset ehdot. Siksi tätä olisi syytä tutkia. Tällai
nen tutkimus voisi pureutua esimerkiksi vuoden 1918 pitkäaikaisiin merkityksiin 
yhteiskunnallisten instituutioiden ja politiikkakäsitysten muotoutumisessa. Tut
kimus saattaisi avata kriittistä näkökulmaa poliittisen vaihtoehdottomuuden eli 
politiikan lakkautumisen tendensseihin.

„ f ie i  p o ja t, s a a k a a  tuki pu ista  
]a  n iittäk ää  kuin n iitetäh än  ru is ta !"

: -Rtmetefg.
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Matti Hannikainen
Helsinki

Timpurin töissä ja 
varatöiden varassa

“Yksi Suomen kansan todella 
ihailtavia ominaisuuksia on juu
ri se, että se osaa kiristää nälkä- 
vyötä, silloin kun se on välttämä
töntä”1

Suomen Pankin pääjohtaja Risto Ryti osui 
ainakin helsinkiläisten rakennustyöläisten 
kohdalla oikeaan; kirvesmiesten enemmis
tö joutui 1930-luvun pulavuosina kiristämään 
nälkävyötään, ja  lisäksi vyöltä sekä vyön 
kiristäjältä edellytettiin vuosien kestävyyttä. 
Sikäli pankinjohtajan lausahdus on yksipuo
linen ja yksinkertaistava, että laman kohtee
na ei ollut kansa vaan yksilöt, joiden välillä 
oli yhden ammattiryhmänkin sisällä huomat
tavia eroja.

Tässä esiteltävässä tutkielmassa tarkas
teltiin 1930-luvun lamavuosista pahoin kär
sineen Helsingin rakennussektorin suurim
man ammattiryhmän - kirvesmiesten - palk
koja, työttömyyttä ja näiden yhteisvaikutus
ta vuosiansioihin. Palkat ja työttömyys vai
kuttivat aikalaisten kokemuksiin, jotka puo

lestaan ovat yhdessä vallinneiden toiminta
tapojen kanssa muovanneet jälkipolvien kä
sityksiä siitä, mitä tarkoittaa taloudellinen 
lama.

Viim e vuosikym m enien suom alainen 
1930-luvun lamaa käsittelevä tutkimus on 
päälinjoissaan keskittynyt valtioon, valtio
tason tapahtumiin ja valtion viranomaisiin. 
Toisaalta voidaan löytää niin sanottu kasvu- 
tutkimuslinja, jonka mukaan lama oli Suo
messa monia muita maita lievempi ja päät
tyi aikaisemmin. Toinen keskeinen suunta
us on ollut ajanjakson poliittista historiaa 
koskeva tai ainakin siitä virikkeet ongel
manasetteluunsa ammentanut tutkimus.

Hieman kärjistäen voidaan sanoa, että 
ainakin kaupunkeja koskevasta tutkimukses
ta kasvututkimuksen ja “pulapolitiikan” rin
nalta on puuttunut lähes kokonaan 1930-lu- 
vun laman sosiaalihistoria. Työttömyyttäkin 
koskeva tutkimus on painottunut valtion toi
minnan ja käydyn poliittisen keskustelun ar
viointiin. Aivan viime vuosina uudempaakin 
näkökulmaa lamatutkimukseen on ilmaantu
nut, mistä esimerkkinä ovat Raimo Parikan 
kirjoitukset pulavuosien työttömyydestä.
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Historiaa numeroina

Mitä tarkoittaa taloudellinen lama alueella ja 
alalla, joka on maailmantalouden näkökul
masta pieni ja syrjäinen, mutta kansallisesti 
suuri ja  keskeinen? Kysymykseen sisältyi 
sekä tutkimusongelma että -kohde. Helsinki 
on esimerkki suomalaisesta, pohjoismaises
ta, nopeasti kasvavasta ja alueellisesti suu
resta kaupungista, joka kokosi työvoimaa 
muualta ja jonka kehitys vaikutti ratkaisevasti 
koko yhteiskunnan kehitykseen. Yhden kau
pungin tarkastelun etu on, että paikalliset 
olosuhteet ja vallitsevat toimintatavat voi
daan ottaa paremmin huomioon ja näin la
man aiheuttama muutos on mahdollista saa
da selvemmin esiin.

Tutkielma keskittyi helsinkiläisiin, sekä 
kaupungin että yksityisen puolen, kirves- 
miehiin. Tavoite oli määritellä ja ajoittaa kir
vesmiesten vuosiansioiden muutokset sekä 
tarkastella yksilötason työttömyysriskejä ja 
työllistymistodennäköisyyksiä. Tutkielmassa 
analysoitiin myös rakennustoiminnan kyt
keytymistä yleiseen taloudelliseen kehityk
seen ja harjoitettuun talouspolitiikkaan sekä 
vertailtiin rakennustyöläisten määrän, palk
kojen ja työllisyyden keskinäistä riippuvuut
ta ja niiden yhteyttä rakentamisen laajuuteen 
sekä vallitseviin toimintatapoihin.

Tärkeimmät lähteet olivat Helsingin kau
pungin kunnanveroluettelot ja  kaupungin 
työnvälitystoimiston työnhakemuskortit. Ai
neisto käsitti 242 kirvesmiestä eli noin vii
denneksen työnvälitykseen vuonna 1932 il
moittautuneista kirvesmiehistä. Veroluette
loista koottiin kunkin miehen vuosien 1928 - 
1936 veroäyrit. Tutkielmassa kehiteltiin me
netelmää, jolla äyrimääristä voidaan laskea 
toteutuneita vuosiansio ita. Kunnanvero- 
luetteloista poimittuihin veronalaisiin tuloihin 
lisättiin verovähennykset, jolloin saatiin soti
en välisen ajan käsittein verotettava tulo, joka 
ei ole tarkkaan ottaen sama kuin vuosiansiot, 
sillä kaikki tulot eivät kuuluneet verotuksen 
piiriin.

Ehkä perinteisemmän historiantutkimuk
sen puolustajat eivät hyväksy tutkimukses
sa käytettyä metodia, sillä kirvesmiesten

vuosiansiothan ovat tavallaan keksittyjä tai 
hienommin ilmaistuna konstruoituja. Las
kuihin käytetty metodi kuvataan kuitenkin 
tarkasti, joten lukujen käyttökelpoisuutta ja 
aineiston luotettavuutta sekä riittävyyttä on 
mahdollisuus arvioida. Verotuksen historias
ta kiinnostuneiden ja veroluetteloiden käyt
töä lähdeaineistona suunnittelevien kannat- 
taneekin vilkaista työn metodia esittelevää 
lukua.

Vuosiansioiden laskeminen veroluette
loista tuo eniten uutta tietoa juuri rakennus- 
sektorin työntekijöiden kohdalla. Rakentami
nen oli sotien välisenä aikana normaali- 
vuosinakin osavuosityötä, jossa ainakin pe
riaatteessa piti vajaan työvuoden aikana 
hankkia koko vuoden toimeentulo. Käytän
nössä monet joutuivat kuitenkin turvautu
maan talvikuukausina muihin tilapäisiin töi
hin, mutta lamavuosina tällaiset mahdollisuu
det vähenivät. Toisaalta töitä tehtiin raken
nuksilla usein urakkapalkalla, jotka vaihteli- 
vat huomattavasti. Aikaisemmin tehdyt toi
meentuloa tai ansiokehitystä koskevat tutki
mukset ovat perustuneet lähinnä tuntipalk
koihin ja koko vuoden kaupungin töissä ol
leiden työntekijöiden vuosiansioihin, joten 
urakoiden ja työttömyyden vaikutusta vuosi- 
ansiotasoon ei ole pystytty kunnolla arvioi
maan.

Työttömyyteen ja vuosiansioiden muutok
siin vaikuttaneet seikat voidaan jakaa kah
teen pääryhmään, makro- ja  m ikrotalou
dellisiin tekijöihin. Makrotason tekijät yhdis
tyvät rakennustoiminnan laajuuteen ja ne 
määrittivät pitkälti työttömyyden yleisyyden 
sekä keskim äärä isen vuosians io tason. 
Vuosiansioiden mikrotaloudellinen näkökul
ma liittyy puolestaan yksittäisten kirvesmies
ten työttömyysriskiin ja  työllistymistoden- 
näköisyyteen, joita nimitettiin tässä tutkimuk
sessa vuosiansiorakenteeksi. Tarkastelu 
kohdistui sekä vuosiansioiden tasoon vaikut
taneiden tekijöiden määrittämiseen, taso- 
muutosten ajoittamiseen ja suuruuden arvi
ointiin että yksittäisten kirvesmiesten välisiin 
eroihin työllisyydessä ja vuosiansioissa. La
man aiheuttamia muutoksia helsinkiläisten 
kirvesmiesten vuosiansiorakenteeseen ana
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lysoitiin iän, työkokemuksen ja perheelli
syyden avulla.

"Palkat olivat pudonneet, työt 
hälvenneet”2

Millainen jälkikuva pulavuosista voidaan ra
kentaa käyttämällä pääasiallisena lähteenä 
veroviranomaisten ja työnvälityksen arkis
toja? 1920-luvun jälkipuolen vilkkaan raken
tamisen ja muuttoliikkeen seurauksena Hel
sinkiin syntyi potentiaalinen työttöm yys
ongelma, joka toteutui ja kärjistyi uudisra
kennustoim innan nopean romahtamisen 
seurauksena 1930-luvun vaihteessa. Kan
sainvälisen laman ulottaessa vaikutuksen
sa koko yhteiskuntaan Helsingin rakennus
toiminnan elpyminen ja työttömyysongelman 
helpottuminen kytkeytyivät joskin viiveellä -

samoin kuin 1920-luvulla - taloudelliseen 
kasvuun ja  kansanta louden tilan kohe
nemiseen.

Rakennustoiminnan nopeaan lamaan
tumiseen ja hitaaseen elpymiseen liittyi kir
vesmiesten enemmistöä kohdannut ja usei
ta vuosia jatkunut huono toimeentulo, joka 
aiheutui normaalia talvityöttömyyttä pitkä
a ika isem m asta  työ ttö m yyd e s tä  sekä 
alentuneesta palkkatasosta. Laman jatkues
sa yhä useampi kirvesmies ajautui taloudel
liseen ahdinkoon. Työttömyyden ja alhais
ten palkkojen toimeentuloon aiheuttama 
kumuloituva vaikutus näkyi kortistoon hyväk
syttyjen lukumäärässä, joka oli Helsingissä 
korkeimmillaan vasta vuonna 1934 juuri en
nen rakennustoiminnan elpymistä ja useiden 
muiden talouden sektoreiden siirryttyä jo 
nousukauteen.

Lama vaikutti keskipalkkatasoon hitaam
min kuin työllisyyteen, vaikka muodolliset

Ammattitaito, työkuntoisuus, sosiaaliset verkostot vai pelkkä sattumako toi tälle kirvesmies- 
työkunnalle töitä myös pulavuonna 1932? OTK:n pääkonttorin rakennustyömaa Hämeentiellä 
Helsingissä. Kuva: Raimo Parikan kokoelmat.
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institutionaaliset esteet palkkojen laskuun 
olivat vähäiset. Syynä oli yleinen palkkojen 
määräytymiseen liittyvä viive, joka syntyi 
tulevaisuuden aiheuttamasta epävarmuu
desta ja  tiedon puutteesta. Reaaliansiot las
kivat nimellispalkkoja vähemmän, mikä joh
tui ennen kaikkea ruuan halpenemisesta ja 
vuokrien laskusta. Työllisyyden ja palkkata
son paraneminen uuden nousukauden koit
taessa välittyi myös reaaliansioihin inflaati
on jäädessä olemattomaksi. Tuloksena oli 
ammattiryhmän sisäisten erojen kasvu: töi
hin rekrytoitujen toimeentulo kohosi nopeasti, 
työttömille alhaisetkin hinnat olivat liian kor
keita.

"Työnvälitystoimistojen 
edustalla he seisovat veltot, 
kuluneet puserojonot - tämän 
päivän orjat”3

Tuottamattomimmilla (vanhimmat) ja  hel
poimmin korvattavilla (lyhin työkokemus) 
työntekijöillä oli korkein työttömyysriski ra
kentamisen vähentyessä. Sen sijaan raken
nusto im innan  o lle ssa  a a llo n p o h ja ssa  
mikrotaloudellisten tekijöiden vaikutus vähe
ni. Kuitenkin mitä parempi oli toimeentulo 
syvimpinä lamavuosina, sitä korkeampi oli 
työllistymistodennäköisyys laman jälkeisinä 
vuosina. Uuden nousukauden koittaessa 
tuottavuus, ammattitaito ja  luultavasti myös 
Helsingissä olovuosien aikana luodut sosi
aaliset verkostot edesauttoivat työllistymistä. 
1930-luvun puoliväliin liittyi toisaalta jatku
vasti paraneva työllisyys, mutta myös kor
keana säilynyt pitkäaikaistyöttömien ja var
sinaisella rakennuskaudellakin vajaatyöl
listettyjen suuri joukko.

Vallitsevasta käytännöstä - rakennusalan 
talvityöttömyydestä - tuli laman myötä yksi
löiden ja yhteisön ongelma, jota ratkottiin 
aikaisempiin toim intatapoihin ja  käytössä 
olleisiin resursseihin tukeutuen. Varatöiden 
järjestäminen oli tällainen toimintatapa, jon
ka avulla lievitettiin työttömyyden vaikutuk
sia. Varatöihin liittyi sekä odotettuja että ai

nakin viranomaisten toivomia, mutta myös 
tarkoituksettomia seurauksia. Kunnan sekä 
valtion järjestämiin varatöihin valikoitui ylei
simmin heikoimmassa taloudellisessa ase
massa o lle ita  kirvesm iehiä, perheellis iä  
enemmän kuin perheettömiä. Varatöihin 
valikoituneet kirvesmiehet eivät pääsääntöi
sesti yltäneet varatöiden ulkopuolella ollei
den tuloja korkeampiin vuosiansioihin vaan 
päinvastoin. Lamavuosina varatöissä ollei
den huono toimeentulo jatkui usein myös 
laman jälkeisinä vuosina uuden nousukau
den koittaessa.

Verotus ja veroluettelot välittävät yhden, 
aikaisemmin tutkimattoman kuvan 1930-lu- 
vun lamavuosista. Yhteen kriisiin tai kaupun
kiin rajoituttaessa on kuitenkin vaikea erot
taa, mikä oli normaalia kehitystä ja milloin 
kyseessä oli laman mukanaan tuoma ilmiö. 
Ilman vertailua Helsingin kehityksen perus
teella voidaan tehdä myös vääriä yleistyk
siä, jotka eivät sovi muualle, tai toisaalta 
olennaisia piirteitä voi jäädä havaitsematta. 
Y htym äkohdat ja  e roava isuudet luovat 
yllykkeen ja perusteen systemaattiseen ra
kennustoiminnan vertailevaan tutkimukseen. 
Rakennussektori ja siinä toimineet ihmiset 
eivät kuitenkaan ole irrallinen saareke vaan 
kytkeytyvät muuhun yhteiskuntaan ja siten 
myös kansainväliseen taloudelliseen kehityk
seen. Tästä syntyy rakennustoiminnan tut
kimisen yleisempi merkitys.

Artikkeli perustuu tekijän pro gradu -tutkiel
maan ”Timpurin töissä ja  varatöiden varas
sa. Helsinkiläisten kirvesmiesten palkat, työt
tömyys ja  vuosiansiot 1928-1936”. Helsin
gin yliopisto, yhteiskuntahistoria, 1997.

Viitteet:
1 Risto Rytin toteamus helmikuussa 1932. 

Jorma Kalela, Pulapolitiikkaa. Valtion talous- ja 
sosiaalipolitiikka Suomessa lamavuosina 1929 - 
1933. Helsinki 1987, s. 38

2 Jopi Herneinen Pentti Haanpään romaanis
sa Isännät ja isäntien varjot. Keuruu 1980 (1. 
painos 1935), s. 30.

3 Viljo Kajava, Orjat runokokoelmassa Raken
tajat. Helsinki 1935.
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Marko Tikka
Tampere

Valkoisen voiton 
musta puoli
Vuoden 1918 sisällissodan vaikeimpia asioi
ta vuosikymmenien ajan oli kysymys valkoi
sesta terrorista. Sillä, kuten punaisellakin ter
rorilla, tarkoitetaan aseettoman vastustajan 
silmitöntä tappamista. Voittaneen osapuolen 
historiankirjoitukselle ei tuota ilmiötä ollut ole
massakaan. Vasta 1960-luvulla siitä ilmestyi 
ensimmäinen ja edelleen ainoa laaja tutki
mus, professori Jaakko Paavolaisen teos 
Valkoinen terrori (1967). Vasta tällä vuosi
kymmenellä on ilmestynyt joitakin paikallisia, 
puolueettomia ja tarkkoja selvityksiä noista 
tapahtumista.

Punainen terrori tunnettiin jo tapahtuma
hetkellä hyvin. Valkoisten voiton varmistut
tua punaisen terrorin jokainen tapaus käytiin 
yksityiskohtaisesti läpi valkoisessa lehdistös
sä. Jo aikalaiset, mm. kirjailija Juhani Aho, 
kiinnittivät huomiota siihen, että näillä ker
tomuksilla itse asiassa puolustettiin käynnis
sä olevaa valkoista terroria.

Punaisten vallasta valkoiseen 
puhdistukseen

Sisällissodassa Lappeenranta ympäristöi
neen oli ollut lähes kolme kuukautta Lappeen
rannan punakaartin esikunnan ja sen jouk
kojen hallinnassa. Suojeluskuntalaiset olivat 
paenneet kaupungista, mutta näiden perheet 
ja lähes koko kaupungin valkoisesti ajattele- 
va väestö oli jäänyt punaisten miehittämään 
kaupunkiin.

Nuo kolme kuukautta olivat olleet valkoi
sille epätoivoisen odotuksen aikaa. Omais
ten kohtalosta ei tiedetty, huhuttiin punais
ten suorittamista huomattavista vangitse
misista. Valkoisessa lehdistössä ilmestyneitä 
kuvauksia punaisten julmuuksista seurattiin 
peläten, milloin kerrottaisiin Lappeenrannas
sa tapahtuneista veritöistä. Niitä tapahtuikin. 
Tuona aikana punaiset surmasivat Lappeen
rannassa 25, Lappeella 4 ja Joutsenossa 6 
valkoista. Lähes kaikki surmat tapahtuivat 
kuitenkin vasta huhtikuun lopulla punaisten 
perääntyessä Taipalsaaren ja  Joutsenon 
rintamilta kohti Viipuria. Ne olivat pitkälti yk
sittäisten punakaartilaisten perääntymisvai- 
heessa tekemiä kostoteloituksia.

Kun valkoiset joukot saapuivat Lappeen
rantaan, uhattiin joka isesta  löytyneestä 
tapetusta valkoisesta surmata kymmenen 
punaista. Uhkauksessa ilmoitettu luku ylitet- 
tiinkin. Valkoisten valloitettua Lappeenrannan 
26.4.1918, kaupungissa ja sitä ympäröiväs
sä Lappeen pitäjässä surmattiin kolmen seu- 
raavan viikon kuluessa mahdollisesti jopa 540 
punaista tai punaiseksi epäiltyä henkilöä.

Vihan purkaus taistelujen 
jälkeen

Valkoisen armeijan sotilaat surmasivat ede
tessään Lappeenrantaan ja  vallatessaan 
Lappeen pitäjää noin 100 punaista. Oli ta
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F

Lappeenrannan punakaartin IV rykmentin linnoitustykistö sisällissotatalvena. Kuva: Työväen 
Arkisto

vallista, että joukkueenjohtajat ja yksittäiset 
sotilaat jakoivat kuolemantuomioita. Tavallis
ta oli myös se, että pitäjiä esipuhdistettiin 
keräämällä “tunnettuja punikkeja” tai “pahim
pia k iihotta jia” lähes sattum anvaraisesti 
surmattaviksi. Tätä tapahtui Lappeen osalta 
ainakin Pontuksella, Laihian kylässä, Simo
lassa ja Hanhijärvellä. Tämä ei ollut vuonna 
1918 mikään poikkeus, vaan sodan edetes
sä muotoutunut kirjoittamaton sääntö. Sisäl
lissodassa muodostuivat taistelujen jä lk i
selvittelyt yleensä taisteluja verisimmiksi. 
Vangiksi jääneet vastapuolen sotilaat tapet
tiin. Tätä taktiikkaa valkoiset noudattivat 
myös huhtikuun lopulla, vaikka punakaarti
laiset eivät enää tehneetkään sanottavam
min vastarintaa.

Sotaoikeus ja “puhdistetut”

Lappeenrantaan ensimmäisenä edenneen 
Karjalan Armeijan 3. rykmentin komentajan,

25-vuotiaan jääkärikapteeni Uno Sarlinin, 
käskystä perustettiin kaupunkiin sotaoikeus. 
Se aloitti toimintansa 29.4.1918, ja sen tuo
mioiden perusteella ammuttiin 117 puna
kaartiin ja punaisten johtoon kuulunutta hen
kilöä. Tämän lisäksi yli 300 punaista ammut
tiin ilman erity is tä  tu tk im ista  va llo itusta  
seuranneina päivinä. Puhdistus oli järjestel
mällinen ja pitkälti valkoisen armeijan käsis
sä.

Lappeenrannan  ja  sen ym päris tön  
puhdistusta oli suunniteltu 3. rykmentin Imat
ran alue-esikunnassa jo maaliskuussa. Tuol
loin Lappeenrannan suojeluskunnan esikun
ta laati luettelon Lappeenrannan punaisista, 
jotka valloituksen jälkeen tulisi “eristää, tut
kia ja tuomita” mahdollisimman nopeasti. 
Samanlaisia listoja laadittiin myös kaupun
kia ympäröivistä maalaiskunnista.

Puhdistuksia kesti toukokuun puoliväliin 
asti, jonka jä lkeen a lo ite ttiin  va llo itusta  
seuranneina päivinä vangitun lähes 3.000
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punaisen viralliset kuulustelut. Ennen syksyä 
1918 Lappeenrannan vankileirillä ehti meneh
tyä nälkään, kuumetauteihin ja teloituksiin 
vielä noin 400 - 500 punaista.

Kuva puhdistuksista täsmentyy

Lappeenrannan historiaan perehtyneet tietä
vät, että edellä esitetty arvio valkoisen armei
jan organisoiman puhdistuksen uhrien mää
rästä on aikaisemmin yleisesti käytettyyn lu
kuun (206) verrattuna yli 2,5-kertainen. Uhri
en lukumäärä 206 perustuu professori Jaak
ko Paavolaisen tutkimukseen valkoisesta ter
rorista. Siinä Paavolainen selvitti valkoisen 
terrorin uhrien lukumäärän ensi kertaa valta
kunnallisesti tulkitsemalla ristiin kirkonkirja- 
tietoja ja 1920-luvun alussa sosialidemo
kraattisen puolueen keräämää paikkakun- 
nittaista tietoa teloitetuista. Viipurin läänin tie
tojen osalta jo Paavolainen itse muistutti, että 
tiedoissa oli ilmeisiä puutteita.

Lappeenrannan ja Lappeen surmattujen 
lukumäärää 206 oli siis pidettävä “varmuu
della muodostettuna alarajana”. Tämä luku 
ei näet huomioinut sellaisia, jotka olivat muu
alla kirjoilla tai eivät olleet kirjoilla missään. 
Paavolaisella ei myöskään ollut käytettävis
sään ka ikkea o lem assa o levaa lähde
aineistoa.

Nyttemmin esiin tulleiden asiakirjojen va
lossa, joista mainittakoon mm. Lappeenran
nan sotaoikeuden pöytäkirja, surmattujen lu
kumäärää 540 on kuitenkin pidettävä varsin 
todennäköisenä surmattujen kokonaismää
ränä. Ainakin se on melkoisella todennäköi
syydellä uhrien yläraja.

Tiedetään, että Lappeenrantaan kerättiin 
heti toukokuun alussa punaisia ainakin 
Lappeelta, Joutsenosta ja Nuijamaalta. Tou
kokuun alkupäivinä Lappeenrantaan myös

tuotiin punaisia muista vankileireistä, Viipu
rista ja Lahdesta.. Kun vangit Lappeenran
taan lähettänyt suojeluskunnan tai vankileirin 
esikunta oli saanut vangittujen teot selville, 
se antoi määräyksen näiden ampumisesta. 
Muualta tuotuja vankeja ammuttiin toukokuun 
alun kaoottisina päivinä Lappeenrannassa 
mahdollisesti kymmeniä.

Pitkä painajainen

On luonnollista, etteivät näin järkyttävät ta
pahtumat jääneet tuntemattomiksi. Kaupun
gissa tunnettiin hyvin monet puhdistukseen 
osallistuneet valkoiset, heistä kun huomat
tava osa oli paikallisia ihmisiä. Kauna ja kat
keruus tapahtuneesta säilyivät kauan ihmis
ten muistissa.

Kaupungin valkoisesti ajattelevat toipui
vat nopeasti vapautushuumastaan. Linnoi
tuksesta hautausmaalle kuljetettujen ruu
miiden näkeminen oli varmasti shokki niin 
valkoisesti kuin punaisesti ajatteleville. Tou
kokuun toisella viikolla kaupungin valkoisten 
ja armeijan välit kiristyivät siinä määrin, että 
kaupungin sotilaskomendantti Edvard Asto
la kielsi lehti-ilmoituksella armeijan toimintaa 
koskevan arvostelun.

Monet valkoisetkaan eivät toipuneet te
kem isistään. Teloituksiin osallistuneiden 
miesten elämänkaarta tutkiessani olen tör
männyt siihen, miten moni heistä kuoli en
nen aikojaan. Mustan kevään muisto oli ras
kas, niin punaisille kuin valkoisille.

Artikke li perustuu kirjoittajan pro gradu - 
tutkielmaan “Lappeenrannan puhdistus. Lap
peenrannan valloitusta seurannut poliittinen 
väkivalta 25.4. - 15.5.1918”. Tampereen y li
opisto, historiatieteen laitos, Suomen histo
ria, 1998.
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Tanja Sänkiaho
Tampere

Tampereen 
Sosialidemokraattinen
Naisyhdistys

Tampere on viime vuosisadalta lähtien näh
ty naisvaltaisena tehdaskaupunkina. Toinen 
Tamperetta kuvaava käsitys on ollut kaupun
gin punaisuus. Kansalaissodassa punaiset 
puolustivat henkeen ja vereen Tamperetta. 
Sodan jälkeen muuttui kaupunginvaltuusto 
vasemmistoenemmistöiseksi. Koska kau
punki oli naisvaltainen, olivat naiset sosiali
demokraattisen puolueen huomattava kan
nattajajoukko. Aikaisemmissa tutkimuksissa 
Tampereen työläisnaisia on pidetty pitkälti 
vain joukkona, jota ei ole tutkittu sen tarkem
min. Oman pro gradu -tutkielmani aihe oli 
yksi tamperelaisten työläisnaisten järjestöis
tä, Tampereen Sosialidemokraattinen Nais
yhdistys. Se perustettiin jo vuonna 1899, 
tuollo in Tam pereen työväenyhdistyksen 
naisosastona.

Tutkimusongelmani oli, minkälainen oli 
Tampereen Sosialidemokraattisen Naisyh
distyksen levittämä sosialidemokraattinen 
aate. Tutkimukseni eteni pitkälti naisyh
distyksen toiminnan kautta. Aatteen lisäksi 
pyrin kokoamaan kuvaa siitä, kuinka yhdis
tys levitti aatetta. Naisyhdistys kuului myös 
Työläisnaisliittoon, joten tarkastelin sen toi
mintaa osana koko sosialidemokraattista 
naisliikettä.

Tutkimuksessani käytin naisyhdistyksen 
omia lähteitä, kuukausikokousten pöytä

I929 - 39
kirjoja ja yhdistyksen käsinkirjoitettua Vapa- 
us-lehteä. Koska tamperelaiset olivat osa So
sialidemokraattista Työläisnaisliittoa, kävin 
läpi myös liittotoimikunnan pöytäkirjat, liiton 
äänenkannattajan Toverittaren vuosikerrat 
sekä liiton edustajakokouksien pöytäkirjat ja 
alustukset.

Tutkimuksessani lähdin liikkeelle siitä, 
millaisena sosialidemokraattinen puolue ja 
Työläisnaisliitto näkivät sosialidemokratian 
1920- ja 1930-lukujen vaihteessa, ja kuinka 
Tampereen Sosialidemokraattinen Naisyh
distys liikkui näiden kahden välimaastossa. 
Naisyhdistyksellä, kuten koko työväenliik
keellä, oli 1930-luvulla tavoitteena muuttaa 
kapitalistinen yhteiskuntajärjestelmä sosia
listiseksi. Yhdistys ei kuitenkaan pyrkinyt 
muuttamaan koko järjestelmää, vaan se 
keskittyi tiukasti Tampereen kunnalliselä
män muuttamiseen. Sen lähtökohtana oli 
saada kaikille sosiaalisille ongelmille kunnan 
järjestämä ratkaisu.

Yhdistyksen toiminnassa sosiaalipolitiik
ka olikin päällimmäisenä samoin kuin Työ- 
läisnaisliitossa. Poliittiseksi järjestöksi nais
yhdistys käsitteli kuitenkin erittäin vähän puh
taasti poliittis ia  kysymyksiä. Esimerkiksi 
äärioikeiston toiminnasta löytyi vain muuta
mia lyhyitä mainintoja. Sisäpoliittiset kysy
mykset nousivat näkyvästi esille vain vaali
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en alla ja silloinkin Toverittarenvaalilehdissä. 
Ulkopoliittisia kannanottoja naisyhdistyksellä 
oli vieläkin vähemmän. Työväenliikkeen kan
nattama kansainvälisyys ei näkynyt tutki
musjaksollani yhdistyksen toiminnassa.

Paikallista sosiaalipolitiikkaa

Kansainvälisyyden puuttuminen ei kuiten
kaan ollut yllätys, vaan se vahvisti kuvaa vain 
Tampereella toimivasta yhdistyksestä. Puo
lueen ohjelmasta naisyhdistyksen johtotäh
tenä oli kunnallistaminen. Naisyhdistyksellä 
oli periaatteessa hyvät mahdollisuudet vai
kuttaa kaupungin kunnalliselämään, koska 
sillä oli huomattavan laaja edustus erilaisis
sa kunnallisissa lauta- ja  johtokunnissa. 
Myös 1920-luvulta lähtien oli yhdistyksellä 
ollut edustajansa kaupunginvaltuustossa.

Eniten yhdistyksen jäseniä oli kotitalous- 
lautakunnassa, jonka toiminnassa tapahtui 
myös eniten yhdistyksen toivomia uudistuk
sia . Sen s ijaan  te rve yd e n h o ito - ja  
lastensuojelulautakuntien edustajat eivät 
pystyneet suuremmin vaikuttamaan kaupun
gin päätöksentekijöihin.

Naisten ja lasten aseman parantaminen 
ei saanut laajaa kannatusta kaupungin päät
tävissä elimissä, vaikka naisyhdistys lähetti 
vuosittain toivomuskirjelmiä niin valtuustolle 
kuin kaupunginhallitukselle. Naisten osan
otosta ja vasemmistoenemmistöstä huoli
matta naisten pyytämät toimenpiteet siirtyi
vät jopa vuosikymmenien päähän. Tilannet
ta ei paljon auttanut, vaikka tamperelaiset 
naisjärjestöt yhdessä lähettivät sosiaalisia 
parannuksia toivovia kirjelmiä valtuustolle. 
Yhteistoiminta porvarillisten naisjärjestöjen 
kanssa ei kuitenkaan ollut toivottua yhdis

Tampereen Sosialidemokraattisen Naisyhdistyksen sosiaalipoliittisena lähtökohtana oli 
lasten ja naisten aseman parantaminen. Kuva Kalevanharjun lastenseimestä vuodelta 1938.
Kuva: Tampereen museot, kuva-arkisto.
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tyksessä. Järjestöjen välille löytyi mahdolli
suus yhteistyöhön vain silloin, kun sosiaali
sia parannuksia toivottiin kunnalta.

Yksityiseen hyväntekeväisyyteen nais
yhdistyksellä oli tiukasti kielteinen kanta. 
Tämä ei koskenut vain porvarillisia naisjär
jestöjä, vaan myös Työläisnaisliiton ehdot
tamia yhdistyksien itsensä rahoittamia to i
menpiteitä. Ainoa poikkeus tähän oli 1930- 
luvun alkupuolella naisyhdistyksen kesäkoti 
Ruskeapää, joka sijaitsi Tottijärvellä. Vuosi
kymmenen lopulla yhdistys päätti rakennut
taa myös vanhainkodin, mutta hanke siirtyi 
aina 1960-luvulle asti.

Naisyhdistys ei muutenkaan toteuttanut 
kaikkia Työläisnaisliiton ohjeita, vaikka se 
seurasi hyvin tarkasti liiton toimintalinjoja lii
ton kirjelmien ja Toveritar-lehden välityksel
lä. Voimakkaimmin tamperelaiset vastusti
vat liiton järjestämää kotitalousneuvontaa. 
Naisyhdistys ei huolinut liiton kotita lous
kursseja Tampereelle, sillä kaupungissa oli 
kotitalouslautakunta, jonka toimialaan kuu
lui kotitalousneuvonta.

Virkistystä ja sivistystä

Äitienpäivän vietto ei kotiutunut Tampereel
le vielä 1930-luvun aikana. Viralliseksi syyk
si naisyhdistys ilmoitti, ettei juhlien hyöty 
vastannut niiden aiheuttamaa taloudellista 
tappiota. Yhdistys järjesti äitienpäiväjuhlan 
vain vuosina 1933 ja 1939. Molemmilla ker
roilla juhla oli puhtaasti vaalitilaisuus.

Erilaisilla juhlilla oli kuitenkin tärkeä ase
ma naisyhdistyksen toim innassa. Niiden 
avulla pystyttiin levittämään sosialidemo
kraattista aatetta myös oman jäsenkunnan 
ulkopuolelle. Eniten osanottajia keräsi työ
läisnaisten oma juhla, kansainvälinen nais
tenpäivä. Myös yhdistyksen oman jäsenis
tön keskuudessa juhlat saivat parhaiten vä
keä liikkeelle. Toinen hyvin jäseniä kerännyt 
toimintamuoto oli retkeily. Tamperelaiset oli
vat retkeilyn pioneereja, sillä he keräsivät 
ensimmäisenä linja-autollisen naisia tutus
tumaan muiden naisyhdistysten toimintaan. 
Ensimmäisenä kohteena oli Jyväskylä. Tämä

matka oli Toverittaressa otettu esimerkiksi 
muille naisyhdistyksille.

Jäsenten virkistämisen lisäksi jäsenten 
sivistämiselle annettiin paljon painoa. Nais
yhdistyksellä oli vuodesta 1928 lähtien pe
räti kaksi Työväen Sivistysliiton alaista opin
tokerhoa, kun samaan aikaan monella muul
la Työläisnaisliiton alaisella naisyhdistyksellä 
ei ollut kuin ompelukerho. Opintokerhoissa 
opiskelu tapahtui pitkälti kirjallisuuden poh
jalta. Työväen kirjallisuuden ja lehtien levit
täminen olivat voimakkaasti esillä naisyh
distyksessä. Ahkerimmin yhdistyksen kirjal- 
lisuustoim ikunta levitti Toveritarta, jonka 
vuositilauksien määrä ylitti jäsenmäärän 
vuonna 1936.

Toverittaren levikki ei vuonna 1936 kui
tenkaan ollut Tampereella kuin vajaat 150 
vuositilausta. Naisyhdistyksen jäsenmäärä 
vaihteli 1930-luvulla hieman sadan molem
milla puolilla. Näistä vain noin kolmannes 
kävi yhdistyksen kokouksissa. Naisvaltaises
sa tehdaskaupungissa yhdistyksellä olikin 
yllättävän vähän jäseniä. Naisyhdistys ei 
kuitenkaan ollut puhtaasti työläisten järjes
tö, vaan sen jäsenistöstä suurin osa oli koti
äitejä, joiden ei tarvinnut käydä ansiotyössä 
kodin ulkopuolella. Myös monien naisten 
aviomiehet olivat näkyvästi mukana erilaisis
sa työväenjärjestöissä ja laitoksissa.

Loppukommenttina naisyhdistyksestä 
voisi sanoa, että se toimi puhtaasti vain Tam
pereen alueella. Koko 1930-luvun ajan yh
distys toi esille sen, että se kannatti puhdasta 
sosialidemokraattista aatetta erotuksena niin 
oikeistosta kuin äärivasemmistosta. Sosiaa
lipoliittisessa ohjelmassa yhdistyksen lähtö
kohtana oli naisten ja lasten aseman paran
taminen. Tämän perusteella voi todeta, että 
yhdistys oli nimensä mukaisesti Tampereen 
Sosialidemokraattinen Naisyhdistys.

Artikke li perustuu kirjo itta jan pro gradu- 
tutkielmaan “Ylös herää Kansan nainen. 
Tampereen Sosialidemokraattinen Naisyh
distys vuosina 1929-1939”. Tampereen y li
opisto, Historiatieteen laitos, Suomen histo
ria, 1997.
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Idän ja lännen valta
peli ja Suomen kuviot

Kimmo Rentola: Niin kylmää että polttaa. 
Kommunistit, Kekkonen ja Kreml 1947 - 
1958. Helsinki 1998, 672 s.

Kimmo Rentolan kirja Niin kylmää että polt
taa on sekä Suomessa että Pohjoismaissa 
ainutlaatuinen, koska se valottaa Suojelupo
liisin (SUPO) arkiston ja venäläisten arkis
tojen aineiston avulla miten idän kulisseissa 
ajateltiin. Kirja avaa monta myyttiä siitä, mitä 
neuvosto liitto la iset oikeastaan halusivat

a

naapurim aansa suhteen tehdä. Samalla 
tarkentuu kuva siitä, kuinka Pohjoismaat yh
teistoimin rajoittivat kommunismin vaikutus
ta.

Kimmo Rentolan kirja perustuu ensisijai
sesti sellaisiin lähteisiin, jotka aiemmin eivät 
ole olleet historiantutkijoiden ja lehtimiesten 
käytettävissä. SUPO:n, Venäjän uudemman 
historian säilytyksen ja tutkimuksen keskuk
sen ja  Venäjän ulkom inisteriön arkiston 
aineistoista Rentola on löytänyt paljon uut
ta. Neuvostoliiton ulkomaan tiedustelun ja 
KGB:n arkistoihin Rentola ei ole päässyt, 
vaikka useat KGB:n työntekijäin laatimat ra
portit löytyvät muiden venäläisten arkistojen 
aineistojen joukosta.

Norjalaisesta näkökulmasta kirja on mie
lenkiintoinen, koska se valottaa uusia aluei
ta sodanjälkeisestä historiasta. Rentola pa
neutuu Pohjoismaiden sosialidemokraattien 
laajaan ja läheiseen yhteistyöhön, joka vai
kutti myös Pohjoismaiden arvioon Suomen 
kehityksestä. Hyvä esimerkki siitä on maa
liskuussa 1948 vallankaappaushuhut, joita 
epäilemättä Norjan aktiivinen Tukholman 
lehdistöattashea levitti edelleen Ruotsin, 
Tanskan ja Norjan viranomaisille. Pian tä
män jälkeen lähetti Norjan tiedustelupalvelu 
omaa väkeä Helsinkiin. Näin Suomesta tuli 
salaisten norjalaisten operaatioiden pääalue. 
Kirja kuvaa perusteellisesti, kuinka pohjois
maiset valtiolliset poliisit pyrkivät yhteistyös
sä valvomaan kommunistien toimintaa. Kyse 
oli poliittisesta valvonnasta, joka kytkeytyi si
säpoliittiseen valtapeliin ja  joka meni siten 
paljon pitemmälle kuin pelkkä vakoilun ja 
valtioiden turvallisuuden vaarantavan toimin
nan estäminen. Tätä poliittista valvontaa on 
käsitelty viime vuosina useissa Norjassa 
ilmestyneissä kirjoissa, joista merkittävin on 
Knut Einar Eriksenin jaTrond Berghin vuon
na 1998 ilmestynyt monumentaalinen Den 
hemmelige krigen (Salainen sota).
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Kimmo Rentolan kirja tarjoaa perusteel
lisen kuvauksen siitä, kuinka suurvallat käyt
tivät Suomea vakoilutoim intansa tukia lu
eena. Jo aiemmin on tiedetty jonkin verran 
siitä, että norjalaiset värväsivät suomalaisia 
kaukopartiomiehiä Neuvostoliittoon suun
nattuihin vakoiluretkiin ja että neuvostoliitto
laiset käyttivät kommunistien kannattajia ja 
sotavankeja Suomen ja  Norjan salaisten 
poliisien solutukseen. Mielenkiintoinen uusi 
tieto on, että Suomen ja  Norjan valtiollisten 
poliisien päälliköt, Asbjörn Bryhn ja Armas 
Alhava, tapasivat jo vuonna 1949. Yhteistyö 
ja henkilökohtainen ystävyys näiden mies
ten välillä oli pian niin hyvä, että SUPO ha
lutessaan välittää tietoja länteen teki sen 
mielellään Oslon eikä esimerkiksi Tukholman 
kautta.

Samoin Norjan kautta saattoi NATO saa
da käyttöönsä tietoja Suomen kommunisteis
ta ja jopa käsityksen siitä, kuinka poliittiset 
näkemykset vaihtuivat mahtavassa Neuvos
toliiton kommunistisessa puolueessa. Juuri 
SUPO:n kyvystä saada tietoja SKP:n sisä
piiristä tarjoaa Rentola uutta ja yksityiskoh
taista tietoa. Koska Suomen puolueella oli 
läheinen suhde “isoonveljeen” NKP:een idäs
sä, saadut tiedot eivät olleet merkittäviä yk
sin Pohjoismaissa vaan vaikuttivat koko 
länsiliittoutuman arvioihin Neuvostoliiton ti
lanteesta. Hämmästyttävää on, että Norjan 
turvallisuuspoliisin päällikkö kertoi SUPO:n 
Alhavalle, että myös Norjan turvallisuus
poliisilla (overväkingspoliti) oli hyvät tieto
lähteet Norjan kommunistipuolueen joh 
dossa.

Itseäni kiinnostivat erityisesti tiedot Suo
men ja Norjan turvallisuuspoliisien läheises
tä yhteistyöstä, joka alkoi jo huhtikuussa 
1954. Kontaktit heikosti valvottavissa olevan 
pohjoisrajan yli tapahtuivat ilmeisesti ohi 
Oslon tai Helsingin pääkonttoreiden. Yhtey
denpitoa helpotti olennaisesti se, että useat 
keskeiset Norjan turvallisuuspoliisin virka
miehet Finmarkenin läänissä (fylke) olivat 
syntyperältään kveenejä eli norjansuoma- 
laisia. Tämä varhainen pohjoiskalottiyhteis- 
työ alkoi ennen kuin ajatus sai laajempaa 
vastakaikua kummassakaan maassa. Suo

malaiset eivät joko tienneet tai eivät välittä
neet siitä, että NATO:n kannalta strategisesti 
tärkeän pohjoisen siiven varmistamiseksi 
norjalaiset kohdistivat sotilasvakoilua Suo
men Lappiin.

SUPO:n aineisto avaa tuoreen näkökul
man siihen hämmentävään peliin, jota käy
tiin Pohjolan turvallisuuspoliittisesta tasapai
nosta. Esimerkiksi Norja ja  Tanska olivat 
vakuuttaneet Suomen viranomaisille, että ne 
eivät antaisi NATOin (käytännössä USA:n) 
joukkojen käyttää niiden maaperää Suomeen 
kohdistuvissa operaatioissa ja että ne tällä 
tavoin uskoivat estävänsä Neuvostoliiton 
hyökkäyksen. Avoimeksi kuitenkin jää, kuin
ka todellinen vaikutusvalta norjalaisilla ja 
tanskalaisilla poliitikoilla oli näin keskeises
sä NATOin strategisessa kysymyksessä. 
Joka tapauksessa NATO suoritti Pohjois
suomessa sotilaallisia valmisteluja (lähinnä 
siltojen miinoitusta), joista Suomessa tiesi 
Paasikivi, jo ennen kuin Norjan turvallisuus
poliisin päällikkö Vilhelm Evang Suomen- 
matkallaan kertoi niistä presidentti Urho Kek
koselle vuonna 1957.

Rentolan kirjan ansiona on, ettei sitä lei
maa suomalaisen lähihistoriankirjoituksen 
helmasynti: läheinen kytkös teosten tilaajiin 
ja  pyrkimys selittää parhainpäin (tai vetää 
lokaan) tutkimuskohteena olevan poliitikon 
toiminta. Rentola käsittelee kohteitaan tasa
puolisesti ja syventää kuvaamme keskeisis
tä vaikuttajista kuten Ahti Karjalaisesta, Väi
nö Leskisestä ja tietenkin Urho Kekkosesta. 
Kirjassa käsitellään uudella tavalla Urho Kek
kosen KGB-kontakteja ja  hänen kykyään 
käyttää SUPO:n luottam uksellisia tietoja 
omaksi hyväkseen poliittisissa kuvioissa. On 
melko fantastista, että Suomen valtiollinen 
poliisi palveli käytännössä kokonaan yhtä 
miestä ja hänen etujaan. Tämä ei koskenut 
vain valtakunnan parasta, siis suhdetta Neu
vostoliittoon, vaan myös Suomen sisäises
tä tilanteesta saatuja tietoja, joita Kekkonen 
käytti kyynisesti poliittisessa valtapelissään.

Kansainvälisestä näkökulmasta kirjan vii
meisin osa lienee mielenkiintoisinta luetta
vaa, koska siinä käsite llään Kekkosen, 
SUPO:n ja KGB:n suhteita sen jälkeen kun
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ne olivat vakiintuneet ainutlaatuisella taval
la. SUPO sai käskyn seurata KGB:n aktiivi
suutta. Mutta toimintaa, joka Norjassa olisi 
johtanut vakoiluoikeudenkäynteihin ja kar
kotuksiin, siedettiin Suomessa kansallisen 
edun nimissä. Suomeen kehittyi poliitikko
jen ja KGB:n välinen monimutkainen peli. Jäl
kikäteen on vaikea arvioida ja arvottaa sitä, 
mitä tapahtui, vaikka koko kuvio näyttää 
kehittyneen varjonyrkkeilyksi ja näytelmäksi, 
jossa kaikki koettivat parantaa omia osak
keitaan sekä Suomessa että Neuvostoliitos
sa. Rentola määrittää yöpakkaskriisin syk
syllä 1958 käännekohdaksi KGB:n ja suo
malaisten poliitikkojen suhteissa. Tämä tul
kinta tuo esiin kirjan keskeisimmän ansion. 
Se kuvaa tapahtumia kulisseissa ja avaa 
näkökulman siihen, mitä Suomen toisen ta
savallan muotoilijat todella ajattelivat.

Rentola - kuten me monet muutkin - on 
käyttänyt paljon aikaa ja tilaa vakoojien koh
taloiden selvittämiseen ja “agenttitarinoiden” 
kuvaamiseen, joilla ei kenties ole suurta his
toriallista arvoa. Mutta toisaalta ne ovat tär
keitä ja  osoittavat, kuinka vallanpitäjät käyt
tivät kyynisesti yksittäisiä ihmisiä. Nämä ih
miset joutuivat ja ajautuivat tilanteisiin, joita 
he eivät osanneet ennakoida. He olivat pie
niä nappuloita pelissä, jossa heidän to i
meksiantajiltaan saamat palkkiot ja kiitokset 
jäivät usein niukoiksi.

Morten Jentoft*

* Kirjoittaja on Norjan radion ja  television kir
jeenvaihtaja Moskovassa ja  on ennen työs
kennellyt toimittajana Pohjois-Norjassa ja  
Suomessa. Hän oli toinen tekijä teoksessa, 
joka kuvaa kylmän sodan aikaisia vakoilija- 
kohtaloita. Tämä teos, “Verkebyiien” (Mätä
paise), julkaistiin Norjassa vuonna 1995.

I ♦♦ | ♦♦
Sianpaita, haka- 
kaasua ja tappelevia 
tovereita

Tapio Bergholm: Kovaa peliä kuljetusalal
la. Kuljetusalan ammattiyhdistystoimin
ta vuosina 1925-1960. Auto- ja Kuljetus
alan Työntekijäliitto  AKT r.y. Turenki 
1997, 829 s.

Työmarkkinariidat ja -sovut ovat paljon esil
lä julkisuudessa. Näiden asioiden historia 
nostattaa kuitenkin harvoin julkista kohua. 
Aihepiiri ei ole kovin suosittu suomalaisessa 
akateemisessa historiantutkimuksessakaan, 
vaikka järjestöhistoriallisia tilaustutkimuksia 
on tehty runsaasti. Alue näyttää jäävän kah
den tutkijoita ja yleisöä kiehtovan näkökul
man, kansallisen lähimenneisyyden poliitti
sen historian ja arjen sosiaalihistorian, vä-
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liin. Jotkut poliittisen historian uudistajat ovat 
tosin ohjelmallisesti vaatineet etujärjestöjen 
tutkimista politiikan toimijoina. Vaatimukset 
eivät ole saaneet osakseen laajaa vastus
tusta, mutteivät innostustakaan. Monille ar
jen historian puolestapuhujille taas työmark
kinoiden edunvalvonnan ja sääntelyn histo
ria edustaa järjestelmiin, organisaatioihin, 
johtajiin ja edustajiin rajoittuvaa tutkimusta. 
“Tavallisia ihmisiä” tai “marginaaliryhmiä” 
esiinnostava sosiaalihistoria on ollut juuri 
sellaisen lähestymistavan kritiikkiä.

Auto- ja  Kuljetusalan Työntekijä liiton 
AKTin historioitsija haluaa osoittaa, että 
työmarkkinasuhteet ovat tärkeä teema. Ta
pio Bergholm jäljittää työmarkkinasuhteiden 
omaa logiikkaa, mutta suhteuttaa sen sekä 
politiikkaan että järjestöjen edustamien tai 
edustettavikseen haluamien ihmisten elä
mäntapaan. Osansa saavat myös edustaji
en elämäntavat.

AKT:n historiateoksesta on tähän men
nessä valmistunut kaksi osaa, ensimmäinen 
vuonna 1988, toinen vuonna 1997. Molem
mat ovat Bergholmin kirjoittamia. Ensimmäi
nen, vain 472-sivuinen kirja tulee vuoteen 
1924, jolloin ns. kolmiliitto, kausityöalojen 
työläisiä laajasti koonnut ammattiliitto, puret
tiin parin vuoden olemassaolon jälkeen. Toi
nen kirja, jonka 829 sivua on onnistuttu 
ohuehkon paperin avulla mahduttamaan 
tiiliskiven kokoon, kuljettaa kertomusta vuo
teen 1960. Tuolloin kuljetusalan ammatti
yhdistystoiminnan riitojen, erojen ja yhteen
liittymisten historia oli syvästi kietoutuneena 
koko SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen 
hajaannukseen.

Nämä kaksi kirjaa eivät ole ainoat AKT:n 
historiahankkeen tuotokset. Myös Berghol
min väitöskirja Ammattiliiton nousu ja  tuho 
(1997) liittyy projektiin. Se ei ole liittohistorian 
osa, vaan perustuu itsenäiseen kysymyksen
asetteluun kuljetusalan työmarkkinasuhtei
den murroksesta 1944 - 1949. Sen keskei
set tulokset on kuitenkin kirjoitettu sisään 
myös myöhemmin samana vuonna ilmesty
neeseen liittohistorian kakkososaan. Liitto- 
historioitsijan työ jatkuu. Alan harrastajien on 
syytä varata kirjahyllystään kelpo tila AKT:n

historian seuraavaa osaa varten.
Bergholmin näkökulma on laajempi ja tut

kimusote ongelmakeskeisempi kuin useim
pien järjestöhistorioitsijoiden. Hän tukeutuu 
erityisesti anglosaksiseen työelämän suhtei
den tutkimukseen. Rohkeasti hän on men
nyt mukaan myös naistutkimuksen käynnis
tämään keskusteluun sukupuolen merkityk
sestä työelämässä. Hänellä on tähän tee
maan omintakeinen historialiis-empiirinen 
näkökulma, perehtyneisyys kovan miehisyy
den ja “poikamieskulttuurin” leimaamaan työ
alaan, jolla Suomessa työskenteli kuitenkin 
myös paljon naisia. Omaa työtään Bergholm 
on s ijo ittanut kansainväliseen tu tk im us
keskusteluun myös useilla artikkeleillaan, 
konferenssiesitelmillään ja toimeliaisuudel
laan aihepiiriä käsittelevien tutkijaverkostojen 
aikaansaamiseksi.

Aikaisempien kuvausten ja selitysten sin
nikäs epäileminen kuuluu Bergholmin tutki- 
janlaatuun. Hän haluaa eritoten kyseenalais
taa aiemmin esitettyjä yleistyksiä ja osoittaa 
tapahtumisen monimuotoisuuden. Toisinaan 
hän luottaa liikaa monimuotoisuuden tark
kaan rekonstruktioon historiantutkijan sano
mana ja johtopäätökset tahtovat hukkua ta
pahtumisen yksityskohtaiseen kerrontaan. 
Parhaimmillaan monimuotoisuuden osoitta
misesta avautuu uusia, varsinaista tutkimus
kohdetta laveammalle kantavia ongelman
asetteluja ja -ratkaisuja.

Liittohistoria perustuu laajaan ja monipuo
liseen lähdeaineistoon. Sovinnaisesta järjes- 
töhistoriasta työ eroaa selvästi siinä, että 
tekijä on koonnut uutterasti myös muiden 
asianosaisten toimijoiden kuin kohteena ole
van järjestön itsensä tuottamaa aineistoa. 
Hän kiinnittää kaikissa vaiheissa huomiota 
myös työnantajapolitiikkaan ja osoittaa sen 
merkityksen ammattiyhdistystoim innalle. 
Tämä puoli on jäänyt am m attiyhd istys- 
historioissa usein liian ohuelle käsittelylle.

Järjestöhistoria llisen tilaustyön sidon
naisuudet näkyvät kyllä myös AKT:n historia- 
hankkeessa. Ne ilmenevät esimerkiksi sii
nä, ettei liittohistorian otsikko täysin vastaa 
teoksen sisältöä. “Kuljetusalan ammattiyh
distystoim inta” rajautuu AKT:n sukupuun
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mukaan, joten tarkastelun ulkopuolelle jää 
m erkittävä ku lje tustyö tä  tekevä ryhmä, 
rautatieläiset.

Monenlaista väkeä tämäkin rajaus tuo 
tarkasteluun. Liittohistorian alussa pääasial
lisina kohderyhminä ovat satamatyöläiset ja 
hevosajurit. Välillä kuvaan tulevat varasto- 
työläiset ja kauppa-apulaisetkin. Merimiehet, 
joiden ay-historiasta Bergholm on laatinut 
erillisen katsauksen, saavat sijan AKT:n his
toriassa 1930-luvun alkuun asti. Heidän 
unioninsa tosin toimi jo 1920-luvun alkupuo
lella itsenäisenä ammattiliittona, mutta mu
kautui sitten vuonna 1924 muodostetun Suo
men Kuljetustyöläisten Liiton alaisuuteen. 
Merim iehet katkaisivat järjestöyhteyden 
satamatyöläisiin Suomen Ammattijärjestön 
ja  myös kuljetustyölä isten liiton lakkau
tuksen yhteydessä 1930-luvun alussa. Au
toliikenteen myötä kenttä tulee entistä moni- 
aineksisemmaksi. Bergholm kuvaa vivahteik
kaasti niitä ammattiyhdistystoiminnan jännit
teitä, joita syntyi varsinkin toisen maailman
sodan jälkeen satamatyöläisten ja automies
ten töiden, työsuhteiden, elämäntapojen ja 
poliittisten suuntautumistenkin erilaisuudes
ta.

Liittohistorian toisessa osassa, kuten väi
töskirjassakin, kuljetusalan ammattiyhdis
tystoiminnan vaiheet esiintyvät paljolti liitto
ja sopimusrajariitojen historiana. Kun kan
sallinen työehtosopimusjärjestelmä raken
nettiin jatkosodan jälkeen, “kuljetusalasta” tuli 
entistä ongelmallisempi ammattiliiton rajojen 
peruste. Etenkin teollisuusyritysten auto
miesten osalta kuljetusliitto sopi huonosti 
SAK:n ja  STK:n yksituumaisesti ajamaan 
teollisuusliittoperiaatteeseen. Samaan a i
kaan tyytymättömyys palkkasäännöstelyn 
seurauksiin puolestaan kasvatti automiesten 
halukkuutta irtautua satamatyöläisistä ja jär
jestäytyä ammattiperusteisesti.

Puntarissa “aiemmin” ja 
“nyttemmin”

AKT:n historiateos tarjoaa paljon aineksia 
ammattiyhdistysliikkeen historiaa koskevien

tavanomaisten käsitysten kritiikille. Kuljetus
alan ryhmien tarkastelu auttaa huomaamaan 
erityisesti sellaisia kestämättömiä näkemyk
siä, joissa myöhemmin muodostuneita ra
kenteita heijastetaan aiempaan tai joissa 
kuva menneestä luodaan nykyilmiöitä kirkas
tavaksi kontrastiksi.

Harhaiseksi osoittautuu esimerkiksi olet
tamus, jonka mukaan ammattiyhdistystoi
minnan perustana olisivat “aiemmin” olleet 
selkeät palkkatyösuhteet. Satamatyöläisten 
työosuuskunnat hallitsivat vuoden 1905 suur
lakon jälkeen usean vuoden ajan satamia, 
eivätkä heidän työsuhteensa osuuskunta- 
vaiheen jälkeenkään vastanneet kuvaa “tyy
pillisestä” palkkatyösuhteesta. Hevosajurit 
olivat osittain yksityisyrittäjiä. Ammattikun
nan viimeisenä, lyhyenä loistokautena 1940- 
luvun jälkipuolella keskeinen edunvalvonta- 
kysymys oli rehun saanti. Automiesten työs
sä ja  työuralla yrittäjyyden ja palkkatyö- 
iäisyyden raja oli matala ja tulkinnanvarainen. 
Bergholmin tekstistä piirtyvä “pätkätöiden” ja 
“epätyypillisten” työsuhteiden maailma an
taa vähänlaisesti tukea uusliberaalille, joka 
arvostelee työntekijäin turvallisuushakui- 
suutta ja pitäytymistä saavutetuissa eduissa.

Toinen kestämättömäksi osoittautuva 
“ennen”- kuva esiintyy usein sosiologisessa 
liiketutkimuksessa. Sen mukaan “aiemmin” 
työläiset olivat koko persoonallisuudellaan 
pysyvästi ja  aktiivisesti mukana liikkeessä, 
kun taas “nyttemmin” liike on lamaantunut, 
johtajat etääntyneet jäsenistä ja jäsenet kiin
nostuneet muista asioista. Bergholmin teok
sesta, kuten jo aikaisemmin muutamista 
suomalaisistakin ammattiyhdistystutkimuk- 
sista, käy ilmi tuon “aiemman” järjestäyty
misen epävakaus. Osaksi täm ä oli työ 
suhteiden lyhyyden ja kausiluonteisuuden 
seurausta. Tosin liittohistorian ykkösosan 
oivallisia oivalluksia on paradoksi, että poh
joisten luonnonolojen mukaisen kausivaihte
lun jyrkkyys toi myös pysyvyyttä ja  vahvuut
ta ay-organisaatioon. Satamatöiden ollessa 
talvisin pysähdyksissä järjestöt elivät pa
kastettuina noustakseen taas lyhyen las- 
tauskauden alkaessa. Silloin työvoiman suuri 
kysyntä ja  töiden nopean suorittamisen vält
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tämättömyys loivat työntekijöille ja  heidän 
järjestöilleen huomattavia voimavaroja. Niis
sä maissa, joissa kausivaihtelu ei ollut yhtä 
jyrkkä, järjestöt» joutu ivat toimimaan myös 
ta lv ikauden  epäedu llisen  työm arkk ina 
tilanteen aikana ja  työnantajille tarjoutui 
enemmän tilaisuuksia ammatillisten järjes
töjen syrjäyttämiseen satamista. Joka tapa
uksessa myös jäsensuhteiden heikko py
syvyys oli luonteenomaista ammattiyhdistys
liikkeelle Suomessa toiseen maailmansotaan 
asti ja ainakin satamissa ja autoalalla vielä 
1940- ja 1950-luvullakin. Tähän Bergholm 
kiinnittää huomiota liittohistorian kakkos
osassa ja  esittää laskelm ia kuljetusalan 
“jäsenvuodosta”.

Työläissolidaarisuuden ongelmia valottaa 
osaltaan lakonmurtajuuden käsittely. Niin 
Suomessa kuin muuallakin satamat olivat 
erity isen o to llis ia  lakkola isten ja  lakon- 
murtajien koville konflikteille, mikä käy ilmi 
varsinkin vuosien 1928 - 1929 suuren sata- 
malakon ja sen jälkiselvittelyjen tarkastelus
sa.

Kuljetustyöläisten ammattiyhdistyshis- 
toria antaa huutia myös käsitykselle, että 
kansainvälisyys olisi uutta ammattiyhdistys
liikkeessä. Kansainvälinen ulottuvuus on 
vaikuttanut suomalaisessakin ammattiyhdis
tystoiminnassa jo varhain myös muilla tavoin 
kuin kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen 
ristiriitojen välittymisenä täkäläisiin järjestöi
hin. Merimiesten ja  satamatyöläisten kollek
tiiviseen toimintaan kansainvälisyys raken
tui olennaiseksi osaksi alusta alkaen. Kan
sainvälisyyden monet puolet tulevat esiin 
esimerkiksi Bergholmin laajassa analyysis
sa vuosien 1928 -1929 satamalakosta. Lak
ko oli, kuten hän sanoo, “kansainvälinen 
uuvutustaistelu”. Sen mahdollistivat ulkomai
set, pääosin pohjoismaiset avustukset. Suu
rin rahoittaja oli Tanskan työmiesliitto. Liiton 
puheenjohtaja M. S. Lyngsie lähetti Suomen 
lakkolaisille myös ruoka-apua, 6.300 kiloa 
kevyesti suolattuja sianpäitä. Suomalaisvi
ranomaiset estivät kuitenkin avustuslastin 
maahantulon ja  vapauttivat näin Suomen 
kuljetustyöläisten liiton johdon huolesta, jota 
pilaantuvan elintarvikkeen jakelun järjestä
minen kesäkuumalla oli jo ehtinyt aiheuttaa.

Myös ammattiyhdistystoiminnan kytkök
set modernisaatioon ovat vanhaa perua. 
Luottamus tieteeseen käy ilmi etenkin työ- 
turvallisuuskysymysten yhteydessä. 1940- 
luvun puolivälissä kuljetusliiton kommunisti
nen johto tuki tuolloin käynnistyneitä työ- 
terveyshankkeita. Häkäkaasu vei automiehiä 
sairasvuoteelle ja hautaankin, kun bensiini
pulan aikana autoissa käytettiin puukaa- 
suttimia, “häkäpönttöjä”. Työterveyslaitosta 
edeltäneen ammattitautien poliklinikan häkä- 
tutkimukset saivat osakseen myös kenttä
väen kannatuksen. Kuljetusliiton sihteerin 
Viljo Suutarin ei ollut vaikeata värvätä auto
miehiä koekaniineiksi tutkimuksiin. Innostus 
perustui tosin pikemmin traditionaaliin kuin 
moderniin asennoitumiseen: kokeissa testat
tiin myös häkämyrkytyksen perinteisen lää
kityksen, viinaryypyn, tehoavuutta pienem
pien ja suurempien annosmäärien avulla.

Kuljetusliiton johtajat luottivat myös mo
derniin mediaan. Vuonna 1948 liitto tuotti 
Suomi-Filmillä toimintaansa esitelleen pitkän 
elokuvan Valtasuoni sykkii. Se kuvasi kul
jetustyön keskeistä kansantaloudellista mer
kitystä sekä kuljetustyöläisten suurta nou
sua taantumuksen ja  takapajuisuuden ajas
ta. Sotien jälkeisten saavutusten avaimena 
ei elokuvassa esiintynyt luokkataistelu, saa
ti työväenluokan puolueen ohjaus. Tien va
loon viitoitti työehtosopimus.

Elokuvan valmistumisen aikaan kuljetus
liitto oli tosiasiassa jo tuhon kierteessä. Lii
ton hajoamisen ja vajoamisen merkitykset
tömäksi ratkaisi sen osallistuminen SKP:n 
vuonna 1949 organisoimaan lakkoliikkee- 
seen, jonka onnistumiselle ei ollut taloudelli
sia eikä poliittisia edellytyksiä.

Sumean logiikan poliittisuus

Bergholmin väitöskirjan samoin kuin liitto- 
historiankin läpikäyvänä pyrkimyksenä on 
osoittaa, ettei ammattiyhdistysliikkeen to i
mintatapoja eikä ristiriitoja pidä palauttaa työ
väenpuolueiden tavoitteisiin. Hän ei halua 
tarkastella ammattiyhdistysliikettä poliittisen 
taistelun areenana tai resurssivarastona. Jo
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liittohistorian ykkösosassa Bergholm kehit
teli näkökulmaa, jossa korostuvat työmark- 
kinasuhteiden omat edellytykset ja rakenteet. 
Esimerkiksi käsitellessään 1920-luvun alku
puolella toiminutta kommunistijohtoista kol- 
miliittoa (Saha-, Kuljetus- ja Sekatyöväen 
Liittoa) hän tähdensi poliittisten toimijoiden, 
erityisesti kommunistisen puolueen SKP:n, 
vähäisiä ohjausmahdollisuuksia.

Samankaltainen on myös väitöskirjan ja 
siihen perustuvien liittohistorian kakkososan 
jaksojen keskeinen johtopäätös. Bergholm 
etsii vastausta kysymykseen, millä ehdoin 
ja millä tavoin poliittiset ristiriidat saivat 1940- 
luvun jälkipuolen suomalaisessa ammattiyh
distysliikkeessä voiman, joka tuhosi kuljetus- 
työntekijäin liiton. Hän ei tyydy selittämään 
tätä pelkästään sillä, että sosialidemokraat
tien ja kommunistien välit ylipäätään kärjis
tyivät ja että kylmän sodan asetelmat vai
kuttivat nopeasti kansainväliseen ammatti
yhdistysliikkeeseen ja sitä tietä Suomeen. 
Tulkinnässa on omintakeista ja kiinnostavaa, 
että hän tarkastelee puoluepolitiikkaa - puo
luepolitiikan ammattiyhdistystoim innassa 
saamaa merkitystä - pikemmin selitettävä
nä kuin selittävänä tekijänä. Hän tutkii, mik
si ja miten “puolueviha” vahvistui. Vastauk
sessa kietoutuvat yhteen työmarkkinoiden 
taloudellis-sosiaaliset edut, organisaatioiden 
ja sääntelyjärjestelmien toimintatavat sekä 
toimijoiden kulttuuriset traditiot, kuten kulje- 
tustyöläisten “kova miehisyys” ja myös sii
hen liittynyt väkivallan perinne. “Politiikka” oli 
koko ajan läsnä ja  sen vaikutus vaihteli, 
mutta toiminnan ja  tapahtumisen kenttää se 
ei voinut määritellä tai hallita. Bergholm ko
rostaa erityisesti, että SKP kykeni monissa 
vaiheissa vasta jälkikäteiseen reagointiin.

Myös SAKrlaisen ammattiyhdistysliikkeen 
hajoamisessa 1950-luvun lopulla kietoutuivat 
toisiinsa monet eritasoiset ristiriidat. Kulje
tusalan historia vahvistaa käsitystä, ettei ay- 
hajaannus ollut vain sosialidemokraattisen 
“puolueräjähdyksen” heijastumista puoluetoi
minnan ulkopuolelle. Puoluetaisteluihinkin 
vaikuttivat myös ammattiyhdistystoiminnan 
rakenteisiin ja  toimintaedellytyksiin liittyneet 
jännitteet. Niissä oli kyse mm. organisaati
on keskityksestä, liitto- ja  sopimusrajoista

sekä palkkasäännöstelykauden ja sen pää
tyttyä syntyneen yleislakon seurauksista. 
Tämänsuuntaisesti pääteltiin esimerkiksi jo 
vuonna 1976 julkaistussa Suomen työväen
liikkeen historiassa. Bergholmin esitys pai
nottaa kuitenkin enemmän ratkaisujen ja 
valintojen satunnaisuutta. Tästä voisi jatkaa 
tutkimalla pitemmälle niitä tekijöitä, jotka 
mahdollistivat ryhmäkuntaisuuden ja myös 
äkkipäätä katsoen omituiset ryhmänvalinnat. 
Tältä osin liittohistoriassa on paljon valmista 
ainesta Bergholmin kaavailemalle tutkimuk
selle Suomesta “keskinkertaisen sosialide
mokratian” maana.

Bergholmin melko sovinnaista tapaa pu
hua “politiikasta” ja “poliittisesta” voi tosin 
arvostella. Hänen keskeinen kysymyksensä 
työmarkkinalogiikan ja politiikan suhteesta 
tarjoaisi mahdollisuuden pohtia syvemmin 
“politiikan” ja  “poliittisen” merkityksiä. 1940- 
ja 1950-luvun Suomessa ammattiyhdistys
liike oli vielä selvästi osa työväenliikettä, joka 
itsessään oli myös poliittinen kokonaisuus. 
Työväenliike kantoi yhä näkemystä ja koke
musta työväen leiristä porvarillisessa yhteis
kunnassa. Tämä teki syytökset petturuu
desta luonteviksi sosialidemokraattien ja 
kommunistien välisissä ja sitten myös sosi
alidem okraattien keskinäisissä riidoissa. 
Yhtä kaikki poliittisuus ei kummunnut vain 
puoluetoiminnasta. Korostaessaan työmark
kinoiden oman “sumean logiikan” merkitys
tä ja  selitysvoimaa Bergholm ei kiinnitä riit
tävästi huomiota siihen, että “politiikka” saat
toi olla läsnä työmarkkinasuhteissa ja am
mattiyhdistystoim innassa rakenteellisem
minkin kuin vain puolueiden asioihinpuut- 
tum isena ja  puolueta iste lu ina. Kuljetus- 
työläisten kollektiivisen toiminnan räväkkyys 
juontui “työmarkkinalogiikasta” eikä tuo ra
dikalismi helposti antautunut puolueohjauk- 
seen, mutta epäpoliittista se ei ollut. Tähän 
puoluesidosten alapuoliseen poliittisuuteen 
olisi ollut aihetta paneutua enemmän.

Bergholmin pyrkimys työmarkkinasuh- 
teiden oman logiikan ja sen ristiriitaisuuden 
osoittamiseen tuottaa joka tapauksessa tär
keitä tuloksia. Työelämän suhteiden histori
allisen yleiskuvan kannalta merkittävimpiin 
kuuluu väitöskirjaan ja liittohistorian kakkos
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osaan sisältyvä esitys sodanjälkeisestä palk
kasäännöstelyn ajasta ja työehtosopimus
järjestelmän rakennusvaiheesta. Aikaisem
massa tutkimuksessa 1940-luvun jälkipuo
len työmarkkinasuhteita on usein kuvattu 
valtion ja keskeisten etujärjestöjen ohjaa
maksi keskitetyksi säännöstely- ja sopimus
järjestelmäksi, jota lähinnä vain poliittis
luonteiset työtaistelut rikkoivat. Bergholm 
osoittaa tällaisen käsityksen kestämättömäk
si. Se palkkojen ja muiden työehtojen sään
tely, jossa “suomalainen työmarkkinamalli” 
muotoutui, oli täynnä ristiriitoja, suunnittele
mattomia kompromisseja ja enemmän tai 
vähemmän epäonnistuneita keskityspyrki- 
myksiä.

Muutoinkin AKT:n liittohistorialle antaa 
erityistä viehätystä se, että tutkija epäilee 
kroonisesti instituutioiden, organisaatioiden 
ja ihmisten kykyä toimia haluamallaan tai 
ilmoittamallaan tavalla.

Pauli Kettunen 
Vantaa

Rakentajien liitto
Jyrki Helin: Rakentajien liitto. Rakennus
alan työläisten järjestötoiminta Suomes
sa 1880-luvulta vuoteen 1995. Rakennus
liitto ry. Jyväskylä 1998, 532 s.

Puolenkymmentä vuotta päätoimisesti teh
ty, R akennusliiton kustantam a liittonsa 
historiateos on pätevää, huolellisesti doku
mentoitua tutkimuskirjallisuutta. Jo vuonna 
1959 ilmestynyt Erkki Salomaan rakennus
työläisten ammattiyhdistystoiminnan historia 
on myös kestävää työtä.

Kirjoittaja on käyttänyt tekstisivuista lä
hes kaksi kolmannesta sotienjälkeisen ajan 
käsittelyyn eli ajanjaksoon, jolloin ay-liike on 
ollut vahva vaikuttaja yhteiskunnassa. Tar
kastelun kohteena on nimenomaan ammat
tiliitto. Liiton yhteydet keskusjärjestöön ja

kansainvälisiin järjestöihin saavat myös va
laistusta. Sen sijaan ammattiosastotaso ja 
sen yhteydet valtakunnalliseen liittoon jää
vät sivummalle. Osastojen alkuperäisaineis
toa ei ole lainkaan käytetty. Varsinkaan so
tia edeltävän ajan työmarkkinatoim inta ei 
kuitenkaan avaudu ilman paikallistason 
aineistoja. Sen sijaan tutkijan käytettävissä 
ovat olleet työnantajajärjestön arkistot aina 
1970-luvun loppuvuosiin asti ja aineistoa on 
myös hyvin hyödynnetty.

Kirja sisältää myös aina SAK:n 1960-lu- 
vun eheytymisvaiheeseen asti erillisinä py
syneiden muurareiden ja sukeltajien ammat- 
tikuntapohjaisten liittojen toiminnan tarkas
telun. Suomen Muurarien Liitto neuvottelikin 
koko sodan jälkeisen ajan työehtosopimuk
sensa yhdessä Rakennusliiton kanssa.

Teoksen asiasisällön selostamiseen käy
tettävissä oleva tila ei anna sanottavia mah
dollisuuksia, joten tuon esiin vain eräitä tu
loksia. Alan ammattiryhmäpohjaiset liitot 
saivat ensimmäiset päätoimiset toimitsijat 
suurlakon jälkeisellä nousukaudella vuosina 
1906 - 1907. SAJ:n lakkauttamisen jälkeen 
1930 rakennusalan järjestämisessä san ia i
sen ay-liikkeen piiriin keskeinen rooli oli am
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mattimaisilla ay-miehillä, sosialidemokraat- 
teihin siirtyneillä entisillä vasemmistolaisilla 
Uno Nurmisella ja Erkki Härmällä. Valta ra
kennusalan liitoissa siirtyi heti sodan jälkeen 
kansandemokraateille ja liitot pysyivät sosia
lidemokraateista vasemmalla olevan työvä
enliikkeen piirissä. Alan suurissa ammatti
osastoissa olikin ollut vahva vasemmistolai
nen perinne jo 1920-luvulta alkaen. Vuonna 
1930 perustetussa uudessa Rakennuslii
tossa sosialidemokraatit kykenivät pitämään 
valtaa vuoteen 1945 asti pienten osastojen 
verkolla. 1960-luvulle tultaessa kenttätoi- 
minnan painopiste siirtyi kenttäaktiiveilta 
aluetoimistojen palkatuille toimihenkilöille.

Ruotsiin suuntautuneilla työmatkoillaan 
sikäläisestä ay-liikkeestä henkilökohtaisia 
kokemuksia saaneilla muurareilla ja kirves- 
miehillä oli Helsingissä luottamusmiehiä jo 
1800-luvun lopulla. Muurarien Liiton osas
toilla oli vuoden 1905 suurlakon jälkeisinä 
vuosina jo vakiintunut luottam usm iesjär
jestelmä ja Helsingissä yleisluottamusmies 
sekä viikoittaiset luottamusmieskokoukset. 
Ennen ensimmäistä maailmansotaa raken
nusalan osastoilla oli Helsingissä yhteinen 
luottamusmies ja  ammattiryhmäpohjainen 
luottamusmieslaitos, joka yleistyi muuallakin 
maassa. Muurarien työmaakohtaisten luot
tamusmiesten yhdysmiehenä ja  kontaktina 
osastojen toimikuntiin Helsingissä oli 1920- 
luvun lopulla järjestäjä eli yleisluottamusmies 
Helsingissä, Porissa, Tampereella, Turussa 
ja Viipurissa. 1930-luvulla rakennustyömailla 
oli vain vähän luottamusmiehiä.

Sodan jälkeisenä aikana rakennusalalla 
on ollut ammattiosastojen asettamia alueel
lisia luottamusmiehiä, jotka eivät välttämät
tä olleet työsuhteessa johonkin alueen työn
antajaan. Heillä ei myöskään ollut keskus
järjestöjen luottamusmiessopimuksen mu
kaista asemaa. Yrityskohtainen luottamus
mies tuli maalausalan sopimukseen jo vuo
den 1971 työtaistelun ratkaisussa. Pitkään 
kiisteltyjä yrityskohtaisia pääluottamusmie- 
hiä tuli vuoden 1988 ratkaisussa kuuteen 
yritykseen. Siirtyminen yrityskohtaisten luot
tamusmiesten järjestelmään tapahtui sitten 
vuoden 1990 sopimuksella vuodesta 1992

alkaen, jolloin asia järjestettiin luottamus- 
miessopimuksella sovittelijan välityksellä.

Rakennusala on ollut ajoittain sovittelijan 
toimiston säännöllinen asiakas. Sovittelun 
rooli alan työriitojen selvittelyssä olisikin an
sainnut perusteellisemman käsittelyn. Muu
toin kattavasta kirjallisuusluettelosta puuttuu 
myös kirjoittamani Työriitojen sovittelun his
toria.

Aarne Mattila 
Helsinki

Taattua Koivistoa
Mauno Koivisto: Liikkeen suunta. Juva 
1997, 267 s.

Kahden presidenttikautta koskevan muis
telmakirjan jälkeen Mauno Koivisto on pa
lannut varhempiin vaiheisiinsa. Muistelmat 
alkavat sodan loppumisesta ja  päättyvät 
ensimmäisen pääministerikauden loppuun. 
Kuten olen otsikoinut, muistelmat ovat taat
tua Koivistoa. Sillä tarkoitan, että Koivistolla 
on vahva pyrkimys ensin dokumentoida asia
kirjoihin tai muistiinpanoihin nojautuen tapah
tumien yleinen kulku ja niistä sitten selkeäs
ti erottaa omat kommenttinsa. Toinen tapa
han on ollut korostaa sitä, että muistelmat 
eivät ole historiankirjoitusta vaan niissä ko
rostuu se, miten asianomainen on tapahtu
mat aikanaan kokenut. Tällöin tietysti muisti 
helposti tekee tepposet myös sille, mitä on 
tapahtunut asianomaisen henkilön ulkopuo
lella. Tämän “ulkopuolisen” tapahtumisen 
Koivisto on pyrkinyt selvittämään dokumen- 
toidusti. Paikoin hän pyrkii viileästi ja analyyt
tisesti selvittämään tilanteeseen vaikuttanei
ta tekijöitä, ja  sitten omaan kantaansakin 
vaikuttavia tekijöitä. Tässä näkyy Koiviston 
tutkijan asenne ja koulutus.

Ensimmäisen suppean luvun muodostaa 
kuvaus sodanjälkeisistä vuosista. Se ei si
sällä montaa sivua. Yleisessä asioiden ku-
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Mauno 
Koivisto
Liikkeen 
suunta

lun kuvaamisessa ei ole uutta verrattuna 
Eino Lyytiseen ja Tapio Bergholmiin. Niuk
ka on myös puolueen hajoamista koskeva 
luku. Hyvin kiinnostavaa on Koiviston koke
mus skogilaisten ja leskisläisten eroavuu
desta. Skogilaiset ammattiyhdistysmiehet 
ke sk itty ivä t lähes yksinom aan pa lkka 
kysymyksiin ja laajemmat yhteiskunnalliset 
tavoitteet jäivät toisarvoisiksi (tässä Koivis
to nojaa Eero Antikaisen lausuntoon). Mo
net kokivat, että skogilaiset edustivat perin
teistä työläiskorostusta, kun taas leskisläiset 
palkansaaja-ja kuluttajanäkökulmaa. Koivis
tolle skogilaiset ammattiyhdistysmiehet oli
vat edunvalvojia, jolloin menettelytapojen 
radikaalisuus hämäsi sijoittamaan heidät 
perinteiseen sosialidemokratiaan. Koiviston 
mielestä työväenliike tarvitsi laajempia tavoit
teita: demokratiaa ja tasa-arvoa.

Koiviston kirjan painopiste on sosialide
mokratian eheytyksessä ja ennen kaikkea 
hänen omien ministerivuosiensa käsittelys
sä. Hänen elämänsä uusi vaihe alkaa luon
tevasti muutosta Helsinkiin. Siellä Koivisto

ottaa etäisyyttä entiseen ja kovasta taiste
lijasta tulee yhteyksien rakentaja ja eheyttäjä. 
Tähän osaan sisältyy paljon uutta tietoa, mm. 
kosketukset Maalaisliiton nuorempaan pol
veen. 1960-luvun alusta Koivisto alkaa poh
tia, miten sosialidemokraatit pääsisivät paitsi
osta. Tämän tien alkupäästä löytyy kaksi yl
lätystä: Yleisradion apulaisosastopäällikkö 
Olavi Viljanen (jonka itsekin tunsin noina 
vuosina) ja SAJ:n taloudenhoitaja Orvo Lah
tinen. Viljanenhan oli sodan jälkeen ollut 
kommunisti ja kirjoittanut v. 1956 irtautumi- 
sestaan kirjan Valitsin demokratian, jossa 
hän pohti sosialidemokratian ja kommunis
min eroja.

Eheytyksen etenemiseen liittyy paljon 
uutta tietoa. Uudet pyrkimykset syntyivät 
usealla taholla yhtä aikaa, mm. Pekka Kuu
si ja Väinö Leskinen olivat samalla asialla. 
Koiviston tapaan kuuluu oikaista tähänastista 
tutkimusta. Hän mm. toteaa Jukka Neva
kiven olevan väärässä tämän tähdentäessä 
Kekkosen osuutta Leskisen Neuvostoliiton 
pannasta pääsyssä. Koiviston mielestä Kek
konen päinvastoin pitkitti Leskisen pannas
sa oloa. Koivisto korjaa Juhani Suomen tie
toa siitä, että Leskinen olisi häiriköinyt Kek
kosen puhetta työväentalolla. Koiviston mu
kaan Leskinen istui tarkkaavaisena kuunte
lemassa. Molemmat toteavat, ettei Kaarlo 
Pitsinki ollut paikalla.

Koiviston mukaan yhteistoiminta kommu
nistien kanssa oli se tekijä, joka avasi mah
dollisuudet sosialidemokraateille, ei Kekko
nen. Koivisto toteaa, kuinka Tanner oli jätet
ty syrjään, samoin Leskinen, mutta mitään 
ei ollut tapahtunut. Vuoden 1965 helmikuus
sa oli Pravdassa ollut kirjoitus, jonka mukaan 
kommunistien oli tehtävä uusi arvio sosiali
demokraattisesta liikkeestä. Pyrkimys yhteis
työhön kommunistien kanssa helpotti tilan
netta ammattiyhdistysliikkeessä ja vei tilaa 
TPSL:lta. Siihen oli mahdollisuuksia, kun 
SKP:n puheenjohtajat vaihtuivat vuoden 
1966 alussa.

On m ielenkiinto ista lukea yhtä aikaa 
Koiviston kirjaaja Juhani Suomen tutkimus
ta Kekkosesta. Ne lähestyvät usein samaa 
asiaa, mutta eri näkökulmista. Toki Suomen 
kirja tutkimuksena on paremmin dokumen
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toitu, mutta sen näkökulma on tietysti Kek
kosesta käsin. Koiviston teksti näyttää sa
man tilanteen hyvin toisenlaisena. Hänen 
näkökulmansa edustaa sosialidemokraatti
en kolmatta linjaa.

Varsinainen erimielisyys - ei vain näkö
kulman ero, vaan tilanteen luonnetta koske
va - liittyy syksyn 1970 UKK-sopimukseen. 
Se jää kyllä ajallisesti Koiviston kirjan ulko
puolelle, mutta Koivisto kuitenkin arvioi sitä. 
Syksyn 1970 aikana niin Koivisto Suomen 
Pankissa kuin Karjalaisen hallituskin olivat 
joko passiivisia tai rauhallisia. Suomihan to
teaa Puntilaan nojaten, että Suomen Pan
kin passiivisuuden takana oli Koiviston täh
täys vuoden 1974 presidentinvaaleihin. Myös 
Karjalainen oli vähemmän huolissaan kuin 
Kekkonen. Näin sekä silloin että myöhem
min käsitys syksyn 1970 tilanteesta on suo
rastaan vastakkainen. Juhani Suomen mu
kaan maa oli vaarassa, ja siksi tarvittiin Kek
kosen välitystä ja sopimusta. Koiviston mu
kaan sopimus itsessään sisälsi ristiriitaisia 
aineksia ja johti huonompaan suuntaan. Ta
pani Kahri sanoi eräässä keskustelussa, et
tei Päiviö Hetemäki olisi koskaan tehnyt työn
antajan kannalta niin huonoa sopimusta el
lei siihen olisi ollut painavia syitä, s.o. koko 
maa olisi ollut vaarassa. Keskeinen kysymys 
onkin: oliko vaarassa maa vai Kekkosen 
asema ja arvovalta; kuinka ne liittyivät yh
teen? Koivisto haastaa Suomen käsityksen 
ja sanoo, että vallankumoustarinaa oli kek
sittävä, kun UKK-sopimus osoittautui kata
strofiksi. Suomi vetoaa mm. Päiviö Hetemä
en ja  Niilo Hämäläisen kantaan. Vuoden 
1970 alkupuolella käydyt vaalit eivät aina
kaan viitanneet radikalismin ja kommunis
min kasvaneeseen kannatukseen, päinvas
toin. Niin Kekkonen kuin Koiviston kansan
rintamahallitus ja  ennen kaikkea kommunis
tit kohtasivat kasvavaa vastustusta. Siitä nä
kökulmasta on vaikea pitää vallankumous- 
vyörytystä varteenotettavana mahdollisuute
na. Toki järjestöjen haltuunsaannilla olisi ol
lut tärkeä merkitys. Tällä hetkellä vuoden 
1970 syksyn sisin olemus jää mielestäni vielä 
avoimeksi.

Mauno Koiviston muistelmat, jotka eräin 
paikoin ovat pikemmin historiankirjoitusta,

haastavat ja  pakottavat monin paikoin otta
maan kantaa. Koiviston arviot ovat kiinnos
tavia, eikä kirja jätä kylmäksi.

Hannu Soikkanen 
Helsinki

Sopimattomat opetta
jat ja poliittinen muutos
Jukka Rantala: Sopimaton lasten kasvat
tajaksi! Opettajiin kohdistuneet poliittiset 
puhdistuspyrkimykset Suomessa 1944
1948. Bibliotheca Historica 26. Suomen 
historiallinen seura. Helsinki 1997,297 s.

Mitä tapahtuu, kun ei näytä tapahtuvan mi
tään? Näin kysyy Jukka Rantala väitöskir
jassaan, joka käsittelee opettajakuntaan 
kohdistuneita puhdistuspyrkimyksiä toisen 
maailmansodan jälkeisessä Suomessa. Ky
symys onkin aiheellinen, sillä päällisin puo
lin näyttää siltä, ettei opettajakunta muuttu
nut mitenkään sodan jälkeisinä vuosina.

Sodan jälkeen Suomen Kansan Demo
kraattisen Liiton (SKDL) ja Suomen Kommu
nistisen Puolueen (SKP) tavoitteisiin kuului 
virkakoneiston uusiminen eli puhdistaminen 
vanhoillisista ja taantumuksellisista henkilöis
tä. Maan alta lailliseksi poliittiseksi toimijak
si noussut vasemmisto halusi omia miehi
ään virkapaikoille ja  tätä kautta uudistaa 
yhteiskuntaa. Osaltaan puhdistuspyrkimyk
set Suomessa kuuluivat kommunistien kan- 
sanrintamataktiikkaan, jota toteutettiin Neu
vostoliiton valtapiiriin jääneissä maissa. Ot
tamalla haltuun poliittiset ja hallinnolliset eli
met pyrittiin eliminoimaan vastustajat. Suo
messa taktiikan toimintaedellytykset olivat 
huonot ja toteutuneet puhdistukset m ität
tömän pieniä. Uudistuspyrkimykset törmä
sivät oikeudelliseen ja hallinnolliseen perin
teeseen, jonka kulmakivenä oli virkamiesten 
erottamattomuus. Vaikka joitain henkilövaih
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doksia virkakunnassa tapahtuikin, lopputu
loksena oli radikaalin vasemmiston sopeu
tuminen Suomen hallinto- ja yhteiskunta
järjestykseen.

Jukka Rantala käsittelee lyhyesti yleisiä 
virkamieskysymyksiä ja perusteellisemmin 
kouluun kohdistuneita puhdistuspyrkimyksiä. 
Vaikka kouluhallitukseen johtoon saatiin uu
den suunnan edustaja Yrjö Ruutu, ei se aut
tanut uudistamaan koululaitosta nopeaan 
tahtiin. Ruutu ei voinut kollegisesti toimivas
sa virastossa yksin saada ajatuksiaan toteu
tetuksi. Esimerkiksi vuoteen 1946 mennes
sä oppikirjat oli saatu pinnallisesti uudis
tetuiksi, mutta opettajakuntaa tai opetus
suunnitelmia ei lainkaan. SKDL:n ja SKP:n 
masinoimissa kansalaiskokouksissa vuosi
na 1945 -1946 kyllä kerättiin nimiä erotetta
viksi vaadituista opettajista, mutta heitä vas
taan esitetyt syytökset olivat juridisesti kel
vottomia.

Rantala käsittelee myös Valtiollisen po
liisin roolia opettaja-asiassa. Kaikkiaan 38

Valpon etsivää, jo ista  suurin osa kuului 
SKP:een, keräsi jossain vaiheessa tietoja 
opettajista. Valpo seurasi opettajakuntaa 
pääasiassa sille tehtyjen ilmiantojen perus
teella. Ilm iannoissa mainittiin opettajien 
rikkeinä mm. kuuluminen lakkautettuihin jär
jestöihin (suojeluskunnat, Lotta Svärd), osal
listuminen asekätkentään, “ryssittely”, pro
vokaatio, väkivaltaisuus ja poliittinen painos
taminen. Valpon osoittama kiinnostus opet
tajakuntaa kohtaan oli kuitenkin varsin lai
meaa ja tuloksetonta. Tähän nähden Ran
tala esittelee ehkä vähän turhankin laajasti 
Valtiollisen poliisin toimintaa.

Vastaus siihen, mitä tapahtuu, kun ei 
näytä tapahtuvan mitään, löytyy Rantalan 
tutkim uksessa paikallistasolta. Rantalan 
mukaan muuttumattomuus saattoi olla seu
rausta runsaastakin tapahtumisesta ja suu
rista jännitteistä, jotka konkretisoituivat pai
kallistasolla - ihmisten välisissä suhteissa 
kunnissa ja kylissä. Esimerkkinä on Suur- 
Huittisiin kuulunut Vampulan pitäjä, missä 
vaadittiin  kolmen kansakoulunopetta jan 
eroa. Rantala esittelee tarkasti paikkakun
nan uuden ja  vanhan suunnan edustajien 
kamppailua opettajakysymyksen ympärillä. 
Vampulan esimerkki kuvaa hyvin, miten val
takunnan tasolla esitetyt yleiset puhdistus- 
tavoitteet saivat muotonsa ja sisältönsä pai
kallisesti. Vampulan tapaus osoittaa myös 
sen, että edellisten vuosikymmenten trau
mojen ja ongelmien penkominen uudisti elä
mää paikallistasolla. Näennäisestä muuttu
mattomuudesta huolimatta jotain siis muut
tui vanhaan verrattuna.

Vaikka opettajakunta selvisi sodan jälkei
sestä poliittisesta muutoksesta suhteellisen 
pienin kolhuin, muuttui heidänkin aseman
sa: opettajan koskemattomuuteen oli kajottu. 
Kun oppilaatkin tiesivät opettajiaan vastaan 
esitetyistä syytöksistä, väheni opettajan auk
toriteetti. Myös työväestö saattoi puuttua 
opettajan toimiin täysin eri tavalla kuin ai
emmin. Opettajaa voitiin arvostella ja pitää 
sopimattomana kasvattamaan lapsia.

Jorma Selovuori 
Helsinki
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Sarvikuonot ja teloitus- 
komppania

EHKÄ
TELOITAMME

JONKUN

Tapani Suominen: Ehkä teloitamme jon
kun. O p iskelijarad ika lism i ja vallan- 
kumousfiktio 1960- ja 1970-lukujen Suo
messa, Norjassa ja Länsi-Saksassa. Hel
sinki 1997, 453 s.

Mustan kirjan kannessa lukee valkoisin kir
jaimin otsikko “Ehkä teloitamme jonkun. Ta
pani Suominen, Hanki ja jää”. Dramaattisen 
otsikon alla on kuva nyrkkiin puristetusta 
kädestä, joka kohoaa vaaleaa taustaa vas
ten kohti taivasta. Kirja kuvaa poliittista ra
dikalismia, otsikon viittaus on tiettävästi lau
suttu Vanhalla Ylioppilastalolla valtauksen 
yhteydessä 1968. Nuoret olivat vihaisia.

Jokin ei täsmää. Nyrkkiään puiva käsi 
nousee pikkutakin hihasta, välissä vilahtaa

palanen valkoista paitaa, toimistoruuduin. 
Norjan maolaisista, Saksan terroristeista ja 
suomalaisista taistolaisista tehty vertaileva 
lehdistötutkimus ilkkuu jo kannellaan aika 
päiviä keskiluokkaistuneelle radikalismille. 
Nyrkki iskee silmää, kirjoittaja kutsuu lukijaa 
ilkkumaan kanssaan. Johdannon kuvitus 
vain vahvistaa kannen vaikutelmaa. Ensi- 
lehdellä on kuva Tapani Suomisesta 1970 
ja kuva Tapani Suomisesta 1997. Kalvakka, 
totinen, pitkätukkainen kaukaisuuteen tuijot
tava parrakas nuori radikaali, allaan edelleen 
parrakas, otsakalju, ilkkuvasilmäinen pikku- 
takkimies valkoisessa paidassaan kravatilla 
ja kalvosinnapeilla. Näin Demarin entinen 
toimituspäällikkö, nykyinen kulttuurineuvos 
Tukholman suurlähetystössä. Tervetuloa.

Johdannossa Suominen käy dialogia poi
kansa kanssa, jolle yrittää selvittää radika
lismin olemusta. Poika on reservinupseeri, 
kunnon nuoroikeistolainen, joka ei kerta kaik
kiaan suostu tajuamaan faijansa suuria unel
mia 25 vuoden takaa: “Te olitte tosi vveird”. 
Entä faija itse? Lupaako lähtöasetelma enti
sen radikaalin itseironista tilitystä sukupol
vesta, jota eivät ymmärtäneet vanhemmat, 
eivätkä omat lapset? Ei aivan näinkään. 
Suominen nimittäin oli radikaali, mutta ei niin 
radikaali kuin tutkimuskohteensa, stallarit, 
maolaiset ja  terroristit. Näistä Suominen sa
noutui irti jo 1970-luvulla, ja sanoutuu nyt. 
Suominen ilkkuu muille. Ne olivat tosi outoa 
porukkaa, vveird.

Mutta outoja olivat heidän konservatiivi
set vanhempansakin, erityisesti Saksassa, 
osittain myös Suomessa ja Norjassa. Suo
minen käsittelee julkisuustaisteluita: konser
vatiivisen tai liberaalin lehdistön suhdetta 
radikaaliin liikehdintään, sekä tämän suhtau
tumisen mahdollisia vaikutuksia siihen, mitä 
radikalismille tapahtui. Saksalaisen Springer 
-konsernin vanhoillinen linja oli omiaan pola
risoimaan poliittista kenttää, pienet terroristi- 
osastot eskaloituivat omille teilleen, kritiik
kiä ja virkakieltoa kavahtanut massa maltil- 
listui. Suomessa ja Norjassa lehdistön ym
märtävämpi linja oli puolestaan omiaan in
tegroimaan tai ainakin yhteiskunnallistamaan 
liikettä, joka päätyi taistelemaan politiikkaa

71



TYÖVÄENTUTKIMUS 1998

vastaan politiikan keinoin.
Suominen aloittaa kertomuksensa kuva

uksella lahkolaistuneen opiskelijaliikehdinnän 
outoudesta. Arto Noroa siteeraten Suominen 
toteaa radikalismista, että se oli “mysteeri, 
joka ylittää sosiologisen ymmärryksen rajat” . 
Kun outous on todettu, seuraa tutustumis
jakso, varsinainen tutkimuksellinen osuus. 
Saksalaisen, suomalaisen ja  norjalaisen 
opiskelijaliikehdinnän kronologiset rekon
struktiot seuraavat toisiaan journalistisen 
sujuvasti. Saksan ja Suomen osuudet tun
tuvat jo kerrotun osittaiselta toistolta, sen 
sijaan Norjan jakso tempaa uutuudellaan mu
kaansa. Vuorten välisissä vuonoissa varttui 
todella jämäköitä maolaisia, ja Suominen saa 
lokeroitua ilmiön paitsi kansainvälis-poliitti- 
sesti, myös historiallisesti. Natsimiehityksen 
ja siihen liittyneen Quisling-kollaboraation 
seurauksena niin oikeisto kuin vasemmisto 
olivat ankkuroituneet Natoon ja  länteen. 
“Norjan Tanneria” Haakon Lietä kutsuttiin 
lempinimellä McLie, McCarthyismiin viitaten. 
1990-luvun kuluessa tehdyt paljastukset sil
loisen hallituksen harjoittamasta kansalais
ten salakuuntelusta, suhteista läntisiin tie
dustelupalveluihin sekä poliittisten mielipitei
den laajamittaisesta salaisesta kortistoin- 
nista ovat osoittaneet aikalaiskriitikoiden 
väitteet oikeiksi.

Ja mitä tekivät Pohjoismaiden antikom- 
munistisimman sosialidemokratian radikaa
lit? Loikkaaminen Virallisen Vihollisen - Neu
vostoliiton - puolelle olisi ollut liian raju, jo
ten Norjassa rakentui omanlaisensa merkil
linen kaksoissidos, joka on metarakenteel- 
taan tuttu myös suomalaisille. NATO:oon 
ankkuroituneen antikommunistisen vanhan 
vallan norjalaiskriitikot hakivat liittolaisensa 
Neuvostoliiton itärintamalta, Kiinasta. Nor- 
jalaisyhteiskunnasta eristäytynyt maolaislii- 
kehdintä siis liittoutui vihollisen, eli kommu
nismin kanssa, mutta samanaikaisesti jakoi 
virallisen ulkopolitiikan viholliskuvat, eli Neu
vostoliiton uhkan. Kiivaimmat maolaiset vaa
tivat Norjassa jopa Neuvostoliittoon hyökkää
mistä Kiinan tuella, eli olivat valmiita mene
mään askeleen pidemmälle kuin ulkopolitii
kan johto kansalaisiltaan edellytti. Suomes

sahan taistolaisliike vaati koko olemassa
olonsa ajan virallisen ulkopolitiikan tarmok
kaampaa ja oma-aloitteisempaa noudatta
mista, liittoutuen samanaikaisesti virallisen 
Ystävän kanssa muuta yhteiskuntaa vas
taan. Kaksoissidos suojeli kritiikiltä ja vapautti 
kritisoimaan.

Jotkut Suomisen rinnastukset ovat osu
via, vertailu tuottaa tietoa. Viides pääluku 
kuitenkin kumoaa suuren osan edellä esite
tystä. Postmoderneihin historiateoreetikoihin 
vedoten Suominen toteaa, ettei historiallinen 
narraatio tavoita todellisuutta, vaan tuottaa 
sitä. Alun outouden ongelma ei ratkeakaan, 
sillä selitys ennemminkin monistaa outoutta, 
sen avaamisen sijasta. Poika saattaa edel
leenkin ihmetellä, että juttu oli tosi vveird. 
Nämäkin teesit tosin kumotaan päätösjak- 
sossa, ainakin implisiittisesti, Suomisen et
siessä lopputulemaansa median tuottamien 
todellisuuksien kartoituksesta. Suominen 
kuvaa 1970-luvun todellisuustaisteluita libe
ralismin, sosialidemokratian, radikalismin ja 
konservatismin mediapeliksi positioimas- 
saan nelikentässä. Alkuasetelma määritti 
lopputuloksen sikäli, että Saksan konserva
tiivisempi yhteiskuntaeetos tuotti väkeväm
pää vastarintaa, kun taas Norjassa ja Suo
messa myös liberaalit ja erityisesti sosiali
demokraattiset äänet kuuluivat jo ennen 
opiskelijavallankumouksen ensimmäistä aal
toa.

Lopputulemanaan Suominen toteaa, että 
median konstruoima todellisuus määritti ne 
merkitykset, jo ita radikalismi kommentoi. 
Saksalaislehtien metaforinen sodankäynti 
tuotti myös fyysisiä räjähdyksiä, siinä missä 
Pohjolan ymmärtäväisempi setämedia oli 
valm is myös hymyilemään kriitiko illeen. 
Hyvä. Mutta media ei rakenna merkityksiään 
tyhjästä. Tämän Suominen huomioi itsekin 
pohtiessaan historiallisen taustan vaikutus
ta eri maiden yhteiskunnallisiin ilmapiireihin 
1960-luvulla. Loppupäätelmiksi nämä huo
miot eivät oikein kanna, sillä teoreettinen 
välijakso vesittää suuren osan edellä tode
tusta aivan turhaan. Jäljelle jää media. Leh
distön, radion ja television osuus opiskelija- 
vallankumous -nimisen ilmiön luomisessa oli
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toki kiistaton, kuten Marja Tuominen on osoit
tanut 1991 julkaistussa väitöskirjassaan. 
Mutta mistä nämä saksalaislehdistön ku
vaamat “pitkätukkaiset apinat” oikein tulivat? 
Ongelma jää jatkotutkimuksen ratkottavaksi.

Jukka Relander 
Helsinki

Demarin entisen toimituspäällikön Tapani 
Suomisen väitöskirja “Verre enn Quisling 
hird” tarkastettiin Oslon yliopistossa 1996. 
Muokattu suomenkielinen versio ilmestyi rei
lua vuotta myöhemmin Hanki ja  Jää -sarjas
sa, tällä kertaa otsikolla “Ehkä teloitamme 
jonkun”.

Mistä tunnet sä 
ystävän?
Kaisa Kinnunen: Suomi-Neuvostoliitto- 
Seuran historia 1944 -1974.
Aimo Minkkinen: Katsaus Suomi-Neuvos- 
toliitto-Seuran historiaan 1975 -1991. 
Suomi-Venäjä-Seura ry. Jyväskylä 1998, 
509 s.

Mitä on pyyteetön ystävyys? Kahden ihmi
sen, kansan tai kollektiivin välinen? Oliko 
Lenin Suomen ystävä, entä Kekkonen Neu
vostoliiton vaiko vain Hrushtshevin opportu
nistinen kaveri? Voiko kokonaiselle kansal
le opettaa naapuriystävyyttä?

Näin kysyy Kaisa Kinnunen kirjoittaman
sa Suomi-Neuvostoliitto-Seuran historian 
(1944 -1974) alussa. Vastaukseksi hän tar
joaa 350 sivua tiheää tekstiä; sekä krono
logisen esityksen ystävyysseuran vaiheista 
aina ETY-kokoukseen asti että temaattisia 
kokonaisuuksia sen eri toim ialoilta. Aimo 
Minkkisen suppeampi katsaus (1975 -1991) 
täydentää teoksen kattamaan järjestön koko 
elinkaaren.

Suomen ja Neuvostoliiton ystävyyden

KAISA KINNUNEN

SUOMI- 
NEUVOSTOLIITTO- 

SEURAN 
HISTORIA 1944-1974

Aimo Minkkinen 
KATSAUS SUOMI-NEUVOSTOLIITTO-SEURAN 

HISTORIAAN 1975-1991

ajan taustalla kummittelivat lokakuun vallan
kumous, sodat ja vihollisuudet. Suomalais
ten perinteiseen ryssävihaan sekoittui uuden 
kommunistisen yhteiskuntajärjestelmän jyrk
kä kieltäminen. Maailmansotien välillä neu- 
vostoystävyyttä saatika sitä ajavan seuran 
perustamista uskalsivat ehdottaa vain muu
tamat kommunistit, joille tehtiin selväksi aja
tuksen mahdottomuus. Suomen tinkimätön 
politiikka suhteessa Neuvostoliiton alue
vaatimuksiin johti kansainvälispoliittisen tilan
teen kiristyttyä talvisotaan.

Välirauhan aikana 1940 tuhkasta nous
sut ja vuoden loppuun mennessä lakkautet
tu Suomen ja Neuvostoliiton rauhan ja ystä
vyyden seura oli joukkoliikkeenä enemmän 
laitavasemmiston patoutuneen poliittisen 
toim intatarmon kanava kuin varsinainen 
ystävyysseura. Neuvostoliiton tukemana se 
saavutti lyhyessä ajassa hämmästyttävän 
kannatuksen. V iranom aisten ryhdyttyä  
tukahduttamaan kesän m ielenosoituksia 
joukkoliike hiipui eikä Neuvostoliittokaan
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enää uskonut yhä kommunistisemmaksi 
muuttuvan ja samalla marginalisoituvan seu
ran vallankumoukselliseen potentiaaliin.

Jatkosodan tappion jälkeen perivihol
lisista tuli yhtäkkiä ystäviä ja  ystävyyden 
ehdot saneli Neuvostoliitto. Ulkopoliittises
sa kasvatustehtävässä mallia näytti päämi
nisteri Paasikivi, josta tuli SNS:n kunniapu
heenjohtaja 1945. Kun maantieteelle ei mah
dettu mitään, oli syytä alkaa nostaa maiden 
välisten suhteiden historian valoisia puolia 
esiin - tai ainakin vaieta vaikeista. Mentaali
nen täyskäännös oli joka tapauksessa pa
kon sanelema.

Maanalaisuudesta laillistettu Suomen 
Kommunistinen Puolue otti määrätietoisesti 
ystävyysseuran ohjaksiinsa, vaikka vanhan 
SNS:n raikkaampi “ryömäläisyys” välähtikin 
vaihtoehtoisena tienä. Seuran jäsenmäärä 
kohosi nopeasti, mutta rajoittui kansande
mokraattien sodanjälkeiseen rynnistykseen. 
Ensimmäisinä toim intavuosinaan seuran 
rooli poliittisena painostusjärjestönä koros
tui, mikä jätti jälkensä tulevaan toimintaan: 
järjestön kommunistimaine pysyi sitkeässä. 
Toisaalta, kun seuran pohjaa haluttiin myö
hemmin laajentaa, kommunistiaktiiveille oli 
vaikea perustella sen politiikasta pidättyvää 
kansalaisjärjestöluonnetta.

Ystävyysseuran kehitys myötäili Suomen 
ja Neuvostoliiton keskinäisten suhteiden ai
lahteluja. Kansandemokraattien etsikkoajan 
jälkeen seuran kasvu pysähtyi kylmän so
dan kärjistymiseen, joka taittui Stalinin kuo
lemaan. Rauhanomaisen rinnakkaiselon sä
vyttäm ä 1950-luvun loppupuoli merkitsi 
neuvostoyhteistyön laajentumista. Myöhem
män “yhteistyön syventymisen” voisi kenties 
ilmaista myös suomettuneisuuden käsit
teellä.

Neuvostoliitto näkyi Suomessa ystävyys
seuran kautta, ja sen aloitteista yhteistyö 
maiden välillä laajeni varovasti tunnustellen. 
Kulttuurivaltuuskunnat kuroivat sodan avoi
mia arpia umpeen, ja 1950-luvulla yhteistyö 
käynnistyi vähitellen myös kaupallis-teknisillä 
aloilla, tie teessä ja  koulutuksessa sekä 
turismissa. Silti naapuri oli pitkään suuri ja 
tuntematon. Ystävyysseura levitti neuvosto-

propagandaa maakuntiin mm. suosittujen 
elokuvien muodossa, mutta m ielikuvien 
muokkaajana niitäkin tehokkaampi lienee 
ollut muutamaan otteeseen Suomessakin 
vieraillut Juri Gagarin, hymyilevä avaruuden 
valloituksen sankari.

Dynaamisimmillaan neuvostopropaganda 
onnistui luomaan maan kehityksestä mieli
kuvan, joka vakuutti jopa läntisiä valtionpää
miehiä.

Neuvostoliiton kaltainen yhteiskunta ei 
kuitenkaan antanut mahdollisuuksia spon
taaniin ja henkilökohtaiseen vuorovaikutuk
seen ulkomaalaisten kanssa. Kulttuurisuh
teista vastanneet VOKS ja sen seuraaja Neu
vostoliiton ystävyysseurojen liitto SSOD oli
vat pikemminkin keskusjohtoisia ja byro
kraattisia valtiollisia virastoja kuin avoimia 
kansalaisjärjestöjä. Vaikka yhteistyösuhteet 
paranivat Stalinin ajoista, tietty jäykkyys ja 
ystävyysjärjestöjen yhteensopimattomuus 
leimasivat toimintaa länsimaiden kanssa.

SNS:n toiminnassa oli kaksi tasoa, viral
linen keskusjohto, johon kuului alusta alka
en Paasikiven ja Kekkosen kaltaisia reaali
poliitikkoja, sekä koko maan kattava piiri- ja 
paikallistaso, jolla puuhasteltiin lähinnä kan
sandemokraattien kesken. Edellytykset seu
ran poliittisen pohjan laajentumiselle parani
vat 1970-luvulla, jolloin sen puolivirallinen 
asema hyväksyttiin lopullisesti.

Koko poliittinen eliitti kerääntyi ystävyys
seuran pönäköihin edustajakokouksiin va
kuuttamaan luottamuksen pysyvyyttä. Sa
manaikaisesti Neuvostoliitto oli ajautumas
sa yhä syvemmälle “marxismi-senilismin” py
sähtyneisyyteen. Naapuri näkyi Suomessa 
nuhjuisina turisteina tai ajastaan irrallisina 
kansantanssiryhminä seuran ukkoutuneissa 
tilaisuuksissa. Seuran suosio ei kuitenkaan 
kärsinyt itse nähdyn ja koetun sekä neuvos- 
totiedotuksen tarjoaman kuvan välisestä ris
tiriidasta. Paperijäsenyydestä virallisen ulko
politiikan kannattamisen merkkinä oli tullut 
miltei kansalaisvelvollisuus.

Suom i-Neuvosto liitto-Seura oli suurin 
suomalainen ystävyysseura, minkä lisäksi 
sen rooli virallisen ulkopolitiikan toteuttaja
na ja Neuvostoliiton tunnetuksi tekijänä oli
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poikkeuksellinen. Mielestäni järjestö on nyt 
saanut arvoisensa historiateoksen. Varsin
kin Kaisa Kinnusen osuus on huolellista ja 
punnittua historiantutkimusta alueelta, joka 
on suorastaan huutanut kokonaisesitystä. 
Teos puhuttelee tietomäärällään eikä sorru 
ajan hengen mukaisesti ainoastaan nosta
maan neuvostoyhteistyön vastenmielisiä il
miöitä päivänvaloon. Seuran ulkopoliittisen 
roolin ohella ruohonjuuritason tavallinen jär
jestötoiminta, kulttuurivaihto, kanssakäymi
nen ja yhdessäolo saavat kiitettävästi pals
tatilaa. Ulkoasultaan kirja on raskas - sinäl
lään kieltämättä aiheensa näköinen.

Mutta olimmeko me kaikki Neuvostoliiton 
aitoja ystäviä? Mielestäni ystävyyteen kuu
luu korulauseiden sijaan oikeus kritiikkiin ja 
erilaisten mielipiteitten ääneen lausumiseen. 
Tässä suhteessa Neuvostoliitto oli jättilä i
seksi herkkänahkainen ja ystävyysseura lii
an usein sen propagandan ideologinen ja 
solidaarinen äänitorvi. Luotettavaa tietoa 
naapuriyhteiskunnasta oli miltei mahdoton 
saada: totuus ei todellakaan löytynyt Maail
ma ja  me -lehden sivuilta.

Ystävyysseura yritti tulla toimeen vahvan 
ja hankalan naapurin kanssa sen ehdoilla, 
eikä tehtävä ollut helppo. Neuvostoystävyy- 
den markkinoiminen vaikkapa sodissa kaa
tuneiden omaisille oli haastavaa, mutta myös 
seuran aktiivikommunisteilla saattoi olla Sta
linin puhdistuksissa menehtyneitä läheisiä. 
Ristiriidoista huolimatta Neuvostoliitto mer
kitsi monelle suomalaiselle toivoa parem
masta huomisesta, joko ideologisista syistä 
tai silkasta tietämättömyydestä. Sinisilmäi
syys ei tietenkään vähennä sen vilpittömän 
järjestötyön arvoa, jolla tavalliset suomalai
set pyrkivät naapuriystävyyteen.

Ystävyyden olemus paljastui vasta Neu
vostoliiton romahdettua: Suomi-Neuvostoliit- 
to-Seuran jäsenyys ei enää ollut ajankohtais
ta virallisen ulkopolitiikan kannattamisen ta
kia, eivätkä vasemmistolaiset enää löytäneet 
Jeltsinin Venäjästä ideologista kaikupohjaa. 
Ystävyys taisi sittenkin olla toveruutta.

Joni Krekola 
Helsinki

Uunista ulos

Sanna Kaisa Spoof

Sanna Kaisa Spoof: Savikkojen valtias. 
Jokelan Tiilitehtaan sosiaalinen ja fyysi
nen miljöö. Kansatieteellinen arkisto 43. 
Suomen muinaismuistoyhdistys. Helsin
ki 1997. 365 s.

Tuusulan Jokelaan, maaseudulle rautatien 
varteen 1870-luvulla syntyneen tiilitehtaan 
sosiaalinen ja fyysinen miljöö ovat Sanna 
Kaisa Spoofin kansatieteellisen tutkimuksen 
kohteena. K irjoittaja tavoittelee holistista 
otetta yhteisötutkimukseen. Pääluvuittain 
tarkastellaan samalta lähtöviivalta tiilitehtaan 
rakennukset, työsuhteet ja elinkeinot, elä
mäntapa sekä tiilitehtaan sijoittuminen pai
kalliseen, kansalliseen ja kansainväliseen 
kontekstiinsa. Paikallisesti rajattua tehdas
yhteisöä rakennetaan 1870-luvulta 1950- 
luvulle.

Kirjassa ylitetään tieteenalarajoja ja tar
kastellaan elämää kaikkinensa pienyhteisön
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näkökulmasta. Paikallisella tasolla liikuttaes
sa selvittely ulottuu yhteisön väestön eri 
elämänlohkojen erittelystä aina melko yksi
tyiskohtaiseen rakennetun ympäristön ark
kitehtoniseen kuvailuun. Lukijalle hahmottuu 
kuva niin maatalouden vuosirytmistä tuot- 
teineen kuin tiilitehtaan konehuoneista, vers
taista ja toimistoista niiden sisä- ja ulkopuo
lelta. Ennen kaikkea tiilenvalmistusta käsit
televässä luvussa kirjoittaja on esitystavas
saan tavoittanut lukijan mieltä kiehtovan pro
sessin ensimmäisestä savea kaivavasta 
kuoppamiehestä aina siihen asti kun poltetut 
tiilet otetaan holvatusta rengasuunista. Teh
taa la isten k ie lenkäyttö  “nuuskaelevaat- 
toreineen” ja  “ressuttajineen” on myös oival
linen valinta kuvaamaan itse työprosessia.

Asuin- ja  palvelurakennusten esittely- 
luvussa kirjoittaja osoittaa yhteisön rankan 
hierarkkisuuden. Kartano, huvila, mökki ja 
kasarmi -nimitykset määrittävät tiukasti asuk
kaiden yhte iskunnallisen aseman. Paul 
Chemelevvskin 1800-luvun lopulla rakennut
tamasta huvilamaisesta tehtaanpatruunoi- 
den asuttamasta kartanon päärakennuk
sesta englantilaistyyppisinä puistoineen on 
huikea harppaus tehtaan kausityöläisille tar
joamaan yhteismajoitustilaan Jokelantalon 
vuokrakasarmin vintille.

Tutkimustehtävänsä mukaan Spoof pyr
kii ottamaan mukaan kaikki yhteisön sosi
aaliryhmät, niin kouluttamattomat työläiset 
kuin omistajat, pehtorit ja kansakoulunopet
tajatkin. Hän pyrkii tarkastelemaan yksilöi
tä yhteisönsä jäseninä. Ajoittain tosin juolah
taa mieleen, että kirjoittaja kadottaa johto
langan tutkimaansa yhteisöön lähtiessään 
tehtaanomistajien osalta pitkille ja polvei
leville sukututkimuksen poluille. Tekstiin on 
mahdutettu mukaan lukemattomia yhteisös
sä eläneitä tai siellä käväisseitä ihmisiä.

Työväestön yksilöiden kohdalla kirjoitta
ja takeltelee. Virkamiehistön, patruunojen, 
heidän tyttäriensä ja poikiensa maailman
kuvan tarkankin hahmotuksen rinnalla kir
joittaja tyytyy kohtelemaan työväestöä yleis
luontoisena objektina kysymättä Jokelan eri
tyispiirteiden vaikutuksia. Ennen muuta tiili
tehtaan työsuhteiden kausiluontoisuuden 
vaikutuksista yhteisöön olisi varmasti riittä

nyt enemmänkin pohdittavaa. Tutkimukses
sa useimmiten sukupuoleton tiilitehtaalainen 
kyllä tekee työtä, asuu ja peseytyy, mutta 
sen sijaan jättää ajattelun muille sosiaaliryh
mille. Kirjan sinänsä mainio kuvitus herät
tää kysymyksiä sukupuoleen kytkeytyvistä 
piirteistä yhteisössä. Roteva nainen 1930- 
luvulla kymmenen tiilen tiilenleikkurin ää
rellä jää askarruttamaan yleistettävyydel
lään. Työläisten omimman alueen, työnteon 
arvostuksenkin tarkastelussa näkökulma on 
omistajasta työläiseen. Myös tiilitehtaalaisten 
järjestäytym inen ja  ammattiyhdistysaate 
näyttäytyvät ainoastaan iltamissa, urheilu- ja 
kulttuurikilpailussa, mutta aatteen läsnäolo 
itse tiilitehtaassa ja työsuhteissa puuttuu. Oli
si mielenkiintoista, jos työväenjärjestöt osoit
tautuisivat jokelalaisessa yhteisössä pelkik
si viihdeorganisaatioiksi, mutta tässä tutki
muksessa tämä yleiskuvasta poikkeava eri
tyinen jää kysymättä ja todentamatta.

Ongelmaksi Jokelan tiilitehdasyhteisön 
elämän monimuotoisuuden esittämisessä 
nousee juuri kirjoittajan halu haalia mukaan 
kaikki mahdollinen. Paikallisyhteisöä tutkit
taessa riski tulkita yhteisöä vain säilyneiden 
lähteiden osalta on suuri. Alaluvuissa pidem
mälle viety päättely, esitystavallinen prefe- 
rointi tai joidenkin sektorien selkeä rajaa
minen ulos tutkimuksesta olisivat taatusti 
selkiyttäneet kirjaa. Myös ajan vaihtelujen, 
kuten esim. rankasti rakennusalaa työttö- 
myyksineen ja konkursseineen ravistelleen 
1930-luvun pulan, olisi olettanut nousevan 
esiin tiilitehtaaseen nojautuvan yhteisön tut
kimuksessa.

Lohkomaisuudestaan huolimatta kysei
nen tutkimus maaseudun teollisuusyhteisön 
muuttumisesta on piristävä yritys erilaisuu
teen museaalisella perinnetieteenalalla. Nä
kökulmaksi kulttuurin tutkimukseen nousee 
arjen yhteisö sosiaalisine suhteineen. Joke
lan tiilitehtaalla on omistajansa, rakennuk
sissa asutaan ja tehtaan verstaissa työläi
set lyövät ja polttavat tiiliä. Kaikkiaan yhteis
kunta käy Spoofin Jokelan tiilitehdasyhtei- 
sössä kiitettävästi kylässä.

Anu Suoranta 
Helsinki
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Dosentti Pauli Kettunen (vas.) palkittiin par
haasta työväentutkimuksesta. Työväen
perinne ry:n puolesta Kettusen palkitsivat 
Kirsti Lumiala ja Tauno Saarela. Kuva: Työvä
enliikkeen kirjasto.

Vuoden I9 9 7  paras 
työväentutkimus
Suomen Akatemian vanhemman tutkijan, 
dosentti Pauli Kettusen teos Työjärjestys. 
Tutkiemia työn ja  tiedon poliittisesta histori
asta palkittiin vuoden 1997 parhaana työ
väentutkim uksena. Työväenperinne ry:n 
myöntämä palkinto jaettiin kolmannen ker
ran, ja se luovutettiin Kettuselle Työväen- 
perinnepäivänä 5.3.1998.

Tutkijaliiton julkaisema Työjärjestys on 
kokoelma tietoon, työelämän suhteisiin ja 
niistä esitettyihin käsityksiin perustuvia ar
tikkeleita. Niissä Kettunen valaisee kriittisesti 
usein välttämättömyyksinä esitettyjä näke
myksiä työelämän muuttamisesta. Palkinto
raadin mukaan Kettusen teoksessa yhdisty
vät yhteiskuntateoreettinen keskustelu, ajan
kohtaiset teemat, kansainvälinen vertailu ja 
suomalaisen yhteiskuntapolitiikan pitkät lin
jat mielenkiintoisella tavalla.

Muutoksen porteilla - 
muistitietokeruu
Työväen Muistitietotoimikunta keskittyy vuo
sisadan lopun suuressa yleisökeruussaan 
kasvun vuosiin. Toim ikunta kysyy, miten 
muistiin ovat jääneet 1960- ja 1970-lukujen 
aatteelliset olot ja työn maailma. Keruu koh
dentuu kasvuvuosista kahteen lohkoon ky
symällä laveasti aiheista 1) “Minä ja  ha
luamani yhteiskunta” ja 2) “Työ, joka muutti 
elämäni”.

Keruun halutaan valottavan 1960- ja 
1970-lukujen yhteisöllisyyden muutokseen 
sisältyneitä kokemuksia, sitä miten kukin on 
ajan elänyt. Keruu on tarkoitettu kaikille ikä
ryhmille rajoittautumatta mihinkään aate- 
leiriin; arvo- ja  työyhteisölliset muutokset 
koskivat meitä kaikkia.
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“Minä ja haluamani yhteiskunta”
- Kuvaa osallistumisesi johonkin aatteel

liseen yhdistykseen, seuraan tai avustustyö
hön; mitä tehtiin ja tavoiteltiin; mitä sait yk
sin tai joukolla aikaan? Mitä esikuvia ja ar
voja toimintaan liittyi, oliko asialla tunnettu
ja henkilöitä, ja mitkä olivat perustelusi olla 
mukana? Mitä muistat vasemmistolaistu- 
misesta?

- Mistä sait vaikutteesi: television välittä
mistä kuvista, kirjoista, eri mielipidevaikut
tajilta jne.?

- Miten ja missä eri ikäpolvien käsitykset 
löivät vastakkain? Mitä pyrkimyksiä oli “ku
mota” entiset johtajat ja auktoriteetit? Mitä 
olit mieltä presidentti Urho Kekkosesta, pää
ministeri Mauno Koivistosta ym.? Millaisina 
muistat poliittiset puolueet tuolloin? Miten 
muistat suhtautuneesi tulevaisuuteen ja sen 
odotuksiin?

“Työ, joka muutti elämäni”
- Olitko maaltamuuttaja, uudessa työpai

kassa, op iske litko? Miten uuden asuin
paikkasi ihmiset suhtautuivat sinuun, entä 
työtoverit? Vertaa olosuhteiden muutosta 
entiseen työpaikkaasi, tai siihen mitä ennen 
o lit te h n y t a n s io tö itä . K uva ile  om aa 
työsuoritustasi ja muiden töitä.

- Millä tavalla tulit kosketuksiin ammatti
osaston ja työehtosopimustoiminnan kans
sa? Löytyikö työtä helposti, mitä työssä ar
vostettiin ja mitä muistat työttömyydestä?

- Mikä oli hankalinta töissä, “pomotko”? 
Minkälaiset olivat työntekijöiden välit ja mitä 
arvostuseroja muistat työpaikan eri työnte
kijäryhmien väliltä? Mitä osaa palkka näyt
teli arvostuksissasi?

Osallistuminen:
Keruuseen osallistuvan tulee kirjoittaa muis
tonsa ja lähettää ne 1.10.1998 (tai jo aikai
semmin) ja 1.5.1999 välisenä aikana. Vas
taukset tulee lähettää osoitteeseen Työvä
en muistietotoimikunta, Paasivuorenkatu 5 
B 00530 Helsinki, kuoreen merkintä “Muu
toksen porte illa” . T ietoja keruusta antaa 
muistitietotoimikunnan sihteeri Risto Reuna, 
puh. 09-736 322 (Työväen Arkisto).

Huom! Keruseen osallistuvien muistelmien 
ede lly te tään olevan ja tkossa  tu tk im us
käytössä ja mahdollisista käyttöä koskevis
ta ra jo ituksis ta  on m ainittava erikseen. 
Keruusta laaditaan “kasvuantologia”.

Vastausohjeet:
Kirjoita, mieluiten koneella, A-4 -kokoiselle 
kirjoituspaperille. Jätä arkin vasempaan reu
naan 2-3 cm marginaali. Merkitse alkuun ni
inesi, syntymävuotesi, ammattisi ja osoittee
si.

Palkinnot:
Toimikunta jakaa palkintoina 10 000 mark
kaa: 1 palkinto 3 000, toinen 2 000 sekä viisi 
1 000 markan palkintoa.

Arjen työläiskuva - 
työn ja niukkuuden 
kuvaamisen ongelma
Työväenkulttuurin neuvottelukunta järjestää 
maanantaina 23.11.1998 klo 11.00 alkaen 
Työväen keskusmuseossa (Väinö Linnan 
aukio 5, 33210 Tampere) työväenkulttuurin 
III neuvottelupäivän ja seminaarin otsikolla 
Arjen työläiskuva.

Ohjelma:
11.00 Avaus, dosentti Tapio Bergholm 
11.20 Oravaisista Taalintehtaalle - kaksi 
työläismuseoprojektia, arkistonhoitaja 
Katia Bäsk
Kommenttipuheenvuoro, Inga Vienonen 
(Oravais Arbetarbostadsmuseum) 
Keskustelu
12.30 Lounas
13.30 Urbaanin työläisyyden äärellä, tutkija 
Riitta Pakarinen
14.15 Amurin työläiskotimuseo, amanuenssi 
Paula Leinonen
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15.00 Teollisuustyön dokumentointi, johtaja 
Eero Niinikoski
16.00 Päätöskeskustelu

Tiedustelut:
Työväenliikkeen kirjasto 
p. (09) 766 429, 765 428 
email: perinne@tsl.fi 
Työväen keskusmuseo 
p . (03) 211 0404 
email: info@tkm.fi 
Ilmoittautumiset:
Työväen keskusmuseo

Työväenkulttuurin 
keskusrekisteri - 
informaatiopankki 
verkossa

Keskusrekisteri - mikä se on?

Koska Suomessa tehtävällä tutkimuksella ja 
tallennuksella on aina hyvin rajalliset aineel
liset resurssit, olisi hyvä, jos samaa alaa tai 
aihetta sivuavat tutkijat ja laitokset pääsisi
vät toistensa kanssa keskusteluyhteyteen. 
Jotenkin pitäisi olla mahdollista tarkistaa, 
missä jotakin tiettyä kysymystä tai tutkimus
aihetta on mahdollisesti tutkittu tai minne 
aineistoa on tallennettu. Yhteistyön kehittä
miseksi ja koordinoimiseksi tarvitaan siis 
keskusrekisteriä.

Työväen keskusmuseon tehtäviin kuuluu 
aihepiirinsä keskusrekisterin laatiminen ja 
ylläpitäminen. Työväenkulttuurin keskus- 
rekisterihanke alkoi vuonna 1994. A lku
sysäyksenä toimi Työväenkulttuurin työryh
män muistio, jossa työryhmä ehdotti, että 
“Työväen keskusmuseo ryhtyy hoitamaan 
alan keskusrekisteriä, johon aluksi kootaan 
tiedot loppuunsuoritetuista ja käynnissä ole
vista tutkimushankkeista.” Jo muistiota kir

joitettaessa oli nähtävissä, että ainoa järke
vä konkreettinen vaihtoehto keskusrekisterin 
rakentamiseksi tulisi olemaan sähköinen 
tietoverkko. Internetin läpilyönti tapahtui kui
tenkin odotettua nopeammin.

Keskusrekisterin  rakentam inen alkoi 
1996 Opetusministeriön käynnistäessä “Suo
mi tietoyhteiskunnaksi”-hankkeen ja myön
täessä tarkoitukseen varoja. Ensimmäises
sä vaiheessa hankittiin valm iudet verkon 
käyttöön, toisessa vaiheessa luotiin muse
on www-sivuille keskusrekisterin aihio, jota 
kolmannessa vaiheessa täydennettiin.

Projekti ei ole vielä valmis. Luonteensa 
puolesta se ei myöskään koskaan voi täysin 
valmistua, koska tarkoitus on, että rekiste
riä jatkuvasti täydennetään. Suurin osa ma
teriaalista on siirretty museon sisäisestä ver
kosta Internet-verkkoon, mutta osalla mate
riaalista on linkkejä muihin Internetissä si
jaitseviin hakemistoihin. Yhteistä materiaa
lille on se, että kaikki käsittelevät tavalla tai 
toisella työväestöä ja sen instituutioita, ja että 
se on jo valmiiksi sähköisessä muodossa.

Mitä keskusrekisteristä löytää?

Projekti alkoi tutkimusaiherekisterin luomisel
la. Vaikka alun alkaen rekisteriin tulikin lä
hinnä museoiden ja muiden vastaavien lai
tosten tutkimus-, näyttely- tms. perinteen- 
tallennusprojektien aiheita, ei katsottu tarkoi
tuksenmukaiseksi rajata rekisteriä vain nii
hin, joten rekisteriin saa ilmoittaa kaikenlai
sista tutkimushankkeista ja -aiheista, jotka 
käsittelevät tai sivuavat työväenkulttuuria. 
Uusien tutkimusaiheiden lisääminen toimii 
“puoli-automaattisesti” , eli kukin tutkija voi 
itse ilmoittaa tutkimusaiheensa lomakepoh
jaa apuna käyttäen. Aihe ei siirry automaat
tisesti tutkimusaihekantaan, vaan tiedot siir
retään museon sisäisessä verkossa olevaan 
tie tokantaan, josta  ajetaan W W W -sivun 
muotoinen versio, joka lähetetään ilmoitta
jalle mahdollisia oikaisuja ja hyväksymistä 
varten. Vasta kun tämä vaihe on tehty, tut
kimus ilmestyy indeksiluetteloihin.

Tutkimusaiherekisterin lisäksi keskus
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rekisteriin tuotiin  erila is ia  museon omia 
rekistereitä, joista tärkeimmät ovat esine- 
rekisteri, kuvarekisteri sekä pienpainatere- 
kisteri. Tällä hetkellä materiaalia on jo mel
ko runsaasti. Tietopohjana käytettiin Kansal
lisarkiston KAMUT-tietorakenteen suosituk
sia pienin muutoksin. Esinerekisterissä on 
noin 10.000 tietuetta, kuvarekisterissä yli
10.000 tietuetta ja  pienpainatteissakin yli
3.000 painatteen tiedot. Kuvarekisteriin on 
kesällä 1998 tehty sellainen muutos, että 
muutamassa sadassa tietueessa on sanal
lisen kuvailun lisäksi näkyvissä myös kuva. 
Copyright-ongelmien vuoksi tuskin koskaan 
päästään tilanteeseen, että kaikista kuvista 
voita is iin  rekisteriin  s ijo ittaa  d ig itaa lise t 
“peukalonkynsi” -selailukuvat. Suuren ylei
sön kiinnostus näitä Suomen ensimmäisiä 
yleisölle avoimia museotietokantoja kohtaan 
on ollut toistaiseksi melko laimeaa: kuva- 
puolella hakuja on tehty vasta 698 ja esine- 
puolella 426. Toisaalta rekisteriä ei ole juuri 
m ainostettu, ja  pääasia llisena käyttäjä- 
kohteena on ajateltukin lähinnä muiden mu
seoiden ja  arkisto jen työntekijö itä  sekä 
työväenkulttuurista kiinnostuneita tutkijoita ja 
harrastajia.

Vuodenvaihteessa 1997/98 tehtiin kyse
ly yli 80 museolle ja muulle perinnelaitokselle. 
Kyselyllä pyrittiin selvittäm ään, m illaisia 
mahdollisuuksia olisi saada esine- ja kuva- 
rekistereihin myös muiden museoiden ja ar
kistojen materiaalia. Vain alle 50 % kyselyn 
saaneista reagoi kyselyyn, ja näistäkin suu
rin osa vastasi, ettei materiaalia lainkaan ole, 
sitä ei ole vielä vietynä tietokoneelle tai jos 
onkin, niin sitä ei saa digitaalisessa muodos
sa siirrettyä ulos esim. levykkeenä tai sähkö
postitse rekisteriin. Onneksi muutamasta lai
toksesta materiaalia myös saatiin, jotta voi
tiin kokeilla, miten systeemiä voidaan kehit
tää jatkossa.

Keskusrekisterissä on myös linkki- ja 
osoitelistana Suomessa toimivat työväen- 
kulttuuria tallentavat museot sekä erilaisia 
toimitettuja erikoisluetteloita. Museolista on 
tehty “kommentoiden”, eli tehtyjen kyselyjen 
pohjalta on pyritty kertomaan, mitä museot 
tallentavat. Tarkoitus on myös tuoda keskus

rekisteriin lisää erilaisia tietokantoja ja ke
hittää hakutoimintoja.

Työväenkulttuurin keskusrekisteri on siis 
eräänlainen informaation risteysasema, jo
hon on jo koottu runsaasti erilaista työväen- 
kulttuuriin liittyvää materiaalia. Aihepiiristä 
kiinnostuneiden kannattaisikin piipahtaa si
vuilla. Lisäyksiä ja muutoksia tapahtuu jat
kuvasti, joten suotavaa on käydä siellä toi
senkin kerran uudelleen. Kysymyksiin, pa
rannusehdotuksiin ja tiedusteluihin vastataan 
sähköpostitse osoitteesta info@tkm.fi.

Valikoima WWW-sivujen osoit
teita

Työväenkulttuurin keskusrekisteri
http://www.tkm.fi/keskusrekisteri.html

Työväenliikkeen arkistot ovat ju lka isseet 
omat www-sivustonsa:
Työväen Arkisto 
http://www.tyark.fi/
Kansan Arkisto 
http://www.kansanarkisto.fi/ 
Ammattiyhdistysarkisto 
http://www.sak.fi/ay-arkisto/aya.htm

Merkittävä museaalisen aineiston datapankki 
on:
Muisti-projektin kokoelma
http://linnea.helsinki.fi/~muisti/MUISTI.html

Lähestulkoon kaikki Suomen historian linkit 
Internetissä:
Agricola
http://www.utu.fi/agricola/

Alankomaissa toimivan IISG:n ylläpitämä 
Virtual Library: Labour and Business 
History
http://www.iisg.nl/~w3vl/

IALHI:n uutislehti löytyy IISG:n sivuilta 
In ternational New sletter of the Inter
national Association of Labour History 
Institutions
http://www.iisg.nl/~newsletter/index.html
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Minnesotassa toimii laitos 
Minnesota Labor Interpretive Center
http://www.mtn.org/lic/
http://www.brainerd.net/~mlic

Lehtityötä ja työväkeä 
-näyttely Työväen 
keskusmuseossa
Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliit- 
to täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Työväen 
keskusmuseossa avattiin 17.3.1998 ammat
tiyhdistys- ja työväenlehtien vaiheita esitte
levä näyttely. Näyttely on esillä jouluun 1998.

“Lehtityötä ja työväkeä”-näyttely tarkas
telee työväen ja ammattiyhdistyslehtien vai
heita sadan vuoden ajalta alkaen Työmiehen 
ilmestymisestä 1895. Sitä seurasivat Kan
san Lehti Tampereetta ja Länsi-Suomen Työ
mies Turussa, molemmat 1899. Näyttely ete-

nee kronologisesti vuosikymmenestä toiseen 
esitellen työväenlehtien vaiheita esineiden, 
valokuvien ja arkistomateriaalin kautta, itse 
lehtiäkään luonnollisesti unohtamatta. Ta
voitteena on ollut, että kävijä saa näyttelys
sä yleiskuvan lehdistön ja lehtityön kehityk
sestä sekä käsityksen työväen ja ammatti
yhdistyslehtien merkityksestä suomalaisen 
yhteiskunnan vaiheissa viimeisen sadan vuo
den aikana.

Näyttely pyrkii luomaan myös yleiskatsa
uksen lehtityön tekniseen kehitykseen käsi
teltynä ajanjaksona. Heti näyttelytilan alus
sa on esillä Kansan Lehden kuumalatoma- 
kone, joka oli mallina käytössä 1970-luvun 
puoliväliin saakka. Muutos vuosisadan alun 
työoloista ja Työm/es-lehden ensimmäises
tä rotaatiopainokoneesta 1980- ja 1990-lu- 
kujen offset-järjestelmiin ja tietotekniikkaan 
on ollut huima. Omana juonteenaan näytte
lyssä on työväen lehdissä kukkinut huumori 
aina vuosisadan alun Kurikasta lähtien. Eri 
vuosikymmenten pakinoitsijoita esitellään 
näyttelyssä useita, ja  pilapiirrokset värittä
vät työväenlehdistön matkaa aina 90-luvun 
taitteeseen asti. Näyttelyssä ei myöskään ole

Hämeen Yhteistyötä luetaan vuon
na 1974. Työväen keskusmuseon 
uusi näyttely esittelee työväen ja 
ammattiyhdistyslehtien vaiheita 
sadan vuoden ajalta. Kuva: Työvä
en keskusmuseo.
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unohdettu työväenliikkeen sisäisten linja
riitojen vaikutusta lehdistöön tai lehtien han
kalaa suhdetta valtiovaltaan. Toisaalta myös 
työväenlehtien merkitys lukijoidensa arkielä
mässä ja vapaa-ajan vietossa on pyritty tuo
maan esiin.

Näyttelyssä oleva esineistö on suureksi 
osaksi peräisin Työväen keskusmuseon 
omista kokoelmista, jonne se on kulkeutu
nut eri lahjoittajien kautta. Näytteillä on mm. 
Työväen keskusmuseon kokoelmien vanhin 
esine, 1807 Skotlannissa ilmestynyt Edin
burgh Evening Courant-lehti. Lisäksi näyt
telyssä on esillä mm. kaksi Työm/es-lehteä, 
Suomen Sosialidemokraatin ensimmäinen 
näytenumero vuodelta 1918, Työväenjärjes
töjen Tiedonantaja 1920-luvulta, Palkkatyö
läinen vuodelta 1933 sekä useita uudempia 
työväen ja ammattiyhdistyslehtiä. Esineistös
tä voidaan mainita Kansan Lehden toimitta
jana olleen Yrjö Sirolan vaellussauva vuosi
sadan alusta ja “Jahvetti” Yrjö Kilpeläisen 
matkakirjoituskone 1940-luvun lopulta.

Näyttelyn kuvamateriaalin osalta on hyö
dynnetty ennen kaikkea Työväen keskus
museoon lahjoitettua Kansan Lehden kuva
kokoelmaa sekä Työväen Arkiston kuva
kokoelmia. Käytettävissä on näyttelyä koot
taessa ollut myös Työväen keskusmuseon 
uusin laajamittainen kuvalahjoitus, Hämeen 
Yhteistyö ja Pirkanmaan Yhteistyö -lehtien 
valokuva-arkisto, jossa lehden omia vaihei
ta esittelevän kuvamateriaalin osuus on to
sin valitettavan vähäinen.

Ammattiyhdistyslehdistön osalta näytte
lyssä on pyritty tuomaan esiin lehtikentän 
kehityksen keskeisimmät piirteet vuosisadan 
vaihteen käsityöläis- ja ammattikuntalehdistä 
nousukausien ja hajaannuksien kautta 1990- 
luvulle. Ammattiyhdistyslehdistö on elänyt 
liittojen ja  keskusjärjestön kehityksen mu
kaan eikä ay-liikkeen parissa olekaan syn
tynyt yhtä ainoaa, koko järjestökentän tar
peet täyttävää lehteä. Muista työväenliikkeen 
parissa julkaistuista lehdistä nousee näytte
lyssä esiin etenkin osuustoimintaliikkeen pii
rissä ilmestynyt Kuluttajain Lehti, jonka toi
mituksesta 1920-luvulla otetuissa valokuvis
sa esiintyvät niin runoilija Uuno Kailas kuin

monitoiminainen Lyyli Takki. Nämä kuvat 
näyttelyyn on saatu Lyyli Takin tyttäreltä.

“Lehtityötä ja työväkeä” on osa Työväen 
keskusmuseon laajentuvaa näyttelytoimintaa 
ja se on esillä samanaikaisesti päänäyttelyn 
“1917 - Tavoitteena kansan valta” kanssa.

Työväen keskusmuseon 
näyttelyt

Lehtityötä ja  työväkeä
jouluun 1998 saakka

1917: Tavo itteena kansan valta
kesään 1999 saakka

Fin laysonin  Vanha tehdas ja  Suom en  
teo llis tum isen  läp im urto
syyskuu 1998 - marraskuu 1999

Sata vuotta  am m atillis ta  yh te is työ tä  
Tam pereella
syyskuu 1998 - marraskuu 1999

TU L:n Tam pereen  piiri 80 vuotta
maaliskuusta 1999 lähtien

Suomalaisia työväen
järjestöjen asiakirjoja 
Viipurissa
Vuonna 1934 Viipurin Tervaniemeen perus
tetussa Viipurin maakunta-arkistossa säi
lytetyistä asiakirjoista jäi viime sotien aika
na suurin osa evakuoimatta. Sodan jälkeen 
suomalaisilta evakuoimatta jääneet arkistot 
sijoitettiin samaan rakennukseen, josta ny
kyisin käytetään n im itys tä  Leningradin 
oblastin arkisto - Lenoblogosarchiv. Suoma
laisia arkistoja on kartutettu myöhemmin 
myös muualta “löytyneillä” suomalaisten vi
ranomaisten, järjestöjen ja yksityisten ar
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kistoilla. Lenoblogosarchivissa säilytetään 
tätä nykyä noin 1,2 miljoonaa asiakirjakan- 
siota, joista suomalaisen arkistomateriaalin 
osuus on vajaat 120.000 asiakirjakansiota 
450 arkistonmuodostajalta. Viimeksimaini
tulla tavalla Lenoblogosarchiviin lienee pää
tynyt myös joukko suomalaisia työväenjär
jestöjen asiakirjoja. Kaikkiaan niitä voidaan 
nimetä 14 arkistonmuodostajalta, jotka puo
lestaan käsittävät 98 asiakirjakansiota.

Työväenjärjestöjen arkistoista merkittä
vimmät ovat Viipurin läänin läntisen vaalipii
rin sos.dem. piiritoimikunnan (fondi 513) ja 
Suomen kansanvaltuuskunnan Viipurin lää
nin lääninvaltuuskunnan (fondi 527) arkistot. 
Ensinmainittu arkisto on kokonaisuutena laa
jin, käsittäen kaikkiaan 48 asiakirjakansiota. 
Lääninvaltuuskunnan arkisto käsittää pää
asiassa tiliasiakirjoja, mm. Viipurin ja ympä
ristön pitäjien järjestyksenvalvojien ja mi
liisien palkkalistoja, otteita pöytäkirjoista, 
sekä kirjelm iä syksyltä 1917 ja  keväältä 
1918. Karjalan esikaupungin ja Hirvikosken 
työväenyhdistysten arkistoihin sisältyy myös 
varsinaiseen toim intaan liittyneitä pöytä
kirjoja. Sen sijaan muiden arkistonmuo- 
dostajien arkistot muodostuvat ainoastaan 
kassakirjoista tai muista sekalaisista asiakir
joista. Esimerkiksi Viipurin työväenyhdistyk
sen arkiston muodostavat kaksi kansiota si
sältävät vain yhden otteen pöytäkirjasta ja 
hakemuksia vahtimestarin virkaan.

Nykyisin Lenoblogosarchivin asiakirjojen 
käyttö on vapaa kaikille tutkijoille. Käytäntönä 
on ollut, että tulevasta käynnistään ja halu
amistaan asiakirjoista tulee ilmoittaa ar
kistolle kirjallisesti etukäteen joko venäjäksi 
tai englanniksi. Valitettavasti arkiston palve
luksessa ei ole ketään suomenkielen tai
toista, joten asioiminen hoituu myös vain 
näillä kielillä. Tästä huolimatta palvelussa ei 
ole moittimisen sijaa. Vanhan neuvostoajan 
perinteenä on syytä varautua täyttämään tai 
ainakin kuittaamaan useita lomakkeita. Ar
kiston käytössä on kopiokone ja kopioiden 
hinta on ollut ainakin viime aikoihin asti koh
tuullinen. Arkiston osoite on: Leningrad  
regional State archive in Vyborg, Shturma 
St. 1, 188900 Vyborg, Russia.

Lenoblogosarchivissa Viipurissa säilytet
tävät suomalaiset työväenjärjestöjen asiakir
jat ja niiden rajavuodet:

Fondi Arkistonmuodostaja Rajavuodet
497 Viipurin työväenteatteri 1922-1937
513 Viipurin läänin läntisen vaali

piirin sos.dem. piiritoimikunta 1918-1939
514 Kannuskosken työväen

yhdistys 1906
515 Karjalan esikaupungin työ

väenyhdistys 1920-1932
516 Pulsan työväenyhdistys 1911-1934
517 Saavolan työväenyhdistys 1925-1934
518 Säkkijärven työväenyhdistys 1906-1927
519 Hirvikosken työväenyhdistys 1911-1917
520 Toronton vvorkerspaartin

suomalainen osasto 1922-1926
521 Viipurin työväenyhdistys 1919, 1931
522 Käkisalmen sos.dem. nuo

riso-osasto 1919-1923
524 Suomen Puutyöntekijäin Lii

ton ammattiosasto N:o 52 1907-1908
527 Suomen kansanvaltuuskunnan

Viipurin läänin lääninvaltuus- 
kunta 1917-1918

538 Kanadan sosialistipuolueen
Sointulan suomalainen osasto 1903-1913

Alan kirjoja
Olavi Hurri ja Vuokko Marttala-Hurri: Työn 
ja aatteen talot. Työväentalojen historiaa 
Uudellamaalla. Vihti 1997, 176 s. ISBN 
952-90-8468-4.

Kiinnostus työväentalojen historiaan virisi 
1970-luvulla. Sen seurauksena tehtiin muu
tamia kartoituksia eri puolilla Suomea sekä 
yliopistollisina opinnäytteinä että harrastuk
sen pohjalta. Samaan kiinnostuksen herää
miseen liittyvät työväentalojen ja  seuran
talojen kunnostamismäärärahat. Opetusmi
nisteriöstä saaduilla avustuksilla saatiin ja 
saadaan edelleen vanhoja taloja pelastetuk
si. Nykyisellä järjestötoiminnalla talojen yl
läpito on useimmiten ylivoimainen tehtävä.

Kirja on Uudenmaan Sosialidemokraatti
sen Piirin 90-vuotisjuhlakirja. Siihen on koottu 
Uudenmaan sosialidemokraattiset työväen
talot sekä ne talot, jotka ovat olleet alunpe-
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TYÖVÄENTALOJEN HISTORIAA 
UUDELLAMAALLA

rin sosialidemokraattien hallitsemia. Tietoja 
on saatu kootuksi 113 talosta, joista on tä
hän päivään asti säilynyt noin 40.

Tekijät korostavat, että kirja ei ole mikään 
tieteellinen tutkimus eikä matrikkeli. Tämä 
ei tarkoita sitä, etteikö sen eteen olisi tehty 
paljon työtä. Työ on ollut tekijöille varmasti 
kiintoisa ja haastava. Useimmista taloista on 
saatu paljon tietoja yhdistyksen historiikeista 
ja ne on tarkoin dokumentoitu. Monista ta
loista on tietoa ollut hyvin niukasti. Usein 
tekijät ovat saaneet vihiä talon olemassa
olosta pelkän muistitiedon perusteella tai jos
tain hajamaininnasta paikallisessa lehdessä.

Teoksessa työväentalot esitellään kun
nittain. Se on ollut onnistunut ratkaisu, sillä 
useimmiten kirjan lukijaa kiinnostaa tietyn 
paikkakunnan talot ja historia. Useimmista 
taloista on olemassa vanha valokuva, joka 
yleensä on peräisin Työväen Arkiston kuva
kokoelmista. Lisäksi tekijät ovat kuvanneet 
taloja niiden tämän hetkisessä tilassa.

Hurrien kirja on ollut varsin suosittu ja on 
innostanut muiden piirien edustajia vastaa
vaan hankkeeseen. Ehkä muutaman vuoden 
kuluttua merkittävä osa Suomen työväen

taloista on saatu kartoitetuksi. Työväentalo
jahan on tähän maahan rakennettu eri ai
koina yhteensä toista tuhatta. Sosialidemo
kraattisia taloja on tällä hetkellä toiminnas
sa n. 300.

*  *  *

Teija Norvanto: Kaartista kabinettiin. Vil
jo Sohkasen eläm äntaival 1900-1989. 
Gummeruksen Kirjapaino Oy, Jyväskylä 
1997.148 s.

Teija Norvannon kirjo ittam a eläm äkerta 
sosiaalijohta ja V iljo Sohkasesta, tikkuri- 
lalaisesta työväenliikkeen veteraanista on 
miellyttävä lukukokemus. Sohkanen julkaisi 
itse 1967 Punakaartilaisen päiväkirjan, jos
sa hän käsitteli vuoden 1918 kokemuksiaan 
Tikkurilan punakaartissa ja Suomenlinnan 
vankileirillä. Teija Norvanto esittelee kirjas
saan Viljo Sohkasen koko elämänkaaren.

Viipurin maaseurakunnan Rakkolanjoen 
kylässä syntynyt Viljo Sohkanen vietti lap
suutensa Tampereella. Viljon ollessa 11-vuo
tias perhe muutti töiden perässä Helsingin 
pitäjän Tikkurilaan, jossa Sohkanen eli suu
rimman osan elämästään. Viljo Sohkaselle 
työväenliikkeen toimintaan osallistuminen oli 
itsestäänselvyys, Sohkasen vanhemmat 
Juho ja Edla olivat valveutuneita työläisiä. 
Ensimmäinen työväenjärjestö, johon Sohka
nen kuului oli Sos.dem. Naisliiton alaisuu
teen vuonna 1902 perustettu Ihanneliitto. 
Teijan Norvannon mukaan “tämän lasten
järjestön aatteellinen palo ja  into tarttuivat 
pienen pojan mieleen niin voimakkaasti, että 
hän julisti olevansa ihanneliittolainen vielä 80- 
vuotiaana ikämiehenäkin”.

Viljo Sohkasen elämään vuosi 1918 jätti 
ikuiset jäljet, niin kuin niin monen muunkin 
työväenliikkeen aktiivin elämään. Tikkurilan 
punakaartin sanitäärinä toiminut 17-vuotias 
Sohkanen vapautettiin 1.7.1918. Sohkanen 
oli ehtinyt olla Suomenlinnan vankileirillä 
kaksi ja puoli kuukautta. Viljon isä Juho Soh
kanen sen sijaan menehtyi Tammisaaren 
vankileirillä elokuussa 1918.

Vuoden 1918 kokemukset eivät lannis
taneet Viljo Sohkasta toimimasta työväen-
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Kirjakahvilaan!
K aartista  kabinettiin

\  ilii' ^nhk.is^n rlilmänlaivai 1900 lWy

Nprvanlu

liikkeessä. Jo 1920-luvulla Sohkanen toimi 
aktiivisesti niin Tikkurilan työväenyhdistyk
sessä kuin ammattiyhdistysliikkeessäkin. 
Sohkasesta kehittyi vaikutusvaltainen kun
nallispoliitikko, joka uurasti erityisesti oman 
asuinpaikkansa koulu- ja sosiaaliasioiden 
hoitamisessa. Vuosina 1958 - 1963 Sohka
nen, entinen tiilitehtaalainen ja konepaja- 
lainen, toimi Helsingin maalaiskunnan sosi
aalijohtajana. Sohkasen virkaura Helsingin 
maalaiskunnan palveluksessa oli alkanut 
vuonna 1948 arkistonhoitajana.

Jäätyään eläkkeelle 1963 Sohkanen ryh
tyi aktiivisesti kirjoittamaan. Teija Norvanto 
on laatinut kirjan loppuun luettelon Sohkasen 
kirjoituksista aihepiireittäin.

Kaartista kabinettiin on teos, jonka soisi 
toim ivan esimerkkinä muillekin työväen
yhdistyksille. Työväenliikkeen historian tut
kiminen paikallisten vaikuttajien ja työväen
liikkeen aktiivien näkökulmasta tuo uutta 
valaistusta suomalaisen työväenliikkeen his
toriaan.

Työväenliikkeen kirjaston kirjakahvila järjes
tetään joka kuukauden 2. torstai klo 18.00 -
20.00 osoitteessa Paasivuorenkatu 5 (katu
taso). Tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Kir
jakahvilassa on aina alustus ja keskustelua 
kahvin lomassa. Tervetuloa!

Kirjakahvilat 1998:
15.10. Jyrki Helin: Uiko- ja rakennustyöläis
ten vaiheita sadan vuoden ajalta. Rakennus
alan työläisten järjestötoiminta Suomessa.

12.11. Matti Kortteinen & Hannu Tuomikos
ki: Työttömät - työttömyys

10.12. Kalevi Sorsa: Sisäänajo - politiikan 
kuvioita 1969 - 1972

Työväenperinnepäivää vietetään perjantai
na 5.3.1999 Työväenliikkeen kirjastossa. 
Päivän teemana on “Eduskuntavaalit Suo
messa”. Työväenperinnepäivänä palkitaan 
vuoden 1998 paras työväentutkimus. Palkin
to annetaan tällä kertaa harrastajahisto- 
rioitsijalle.

Valokuvia ja muuta 
ystä vy ysseu ra-a ineis- 
toa Kansan Arkistossa
Suomi-Neuvostoliitto-Seuran valokuva-ar
kisto vuosilta 1945 -1993 on luovutettu Kan
san Arkistoon keväällä 1997. Arkisto sisäl
tää 26.800 valokuvaa, albumeja, diakuvia ja 
negatiiveja. Valokuva-aineistoa on yhteen
sä 159 kansiota. Arkistossa on valokuvia 
Suomesta ja  Neuvostoliitosta. Se on tutki
joiden käytettävissä. Suomi-Neuvostoliitto- 
Seuran asiakirja-a ineisto on jo aiemmin 
luovutettu Kansallisarkistoon.
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Suom i-Neuvostoliitto-Seura (SNS) on 
perustettu 18.10.1944. Seura muutti nimen
sä Suomen ja Venäjän Kansojen Ystävyys
Seuraksi vuonna 1991 ja Suomi-Venäjä-Seu- 
raksi vuonna 1995. Valokuva-arkisto on kart
tunut ja sitä on hoidettu osana seuran toi
mintaa vuosina 1945 - 1993. Seuran arkis
tonhoitaja on järjestänyt valokuva-arkiston 
seuran asiakirja-a ineiston sijo itusjärjes- 
telmän mukaisesti aiheenmukaisiin luokkiin.

Kansan Arkistossa on Suomen ja Neu
vostoliiton Rauhan ja Ystävyyden Seuran 
(SNSI, 1940) ja sen paikallisten yhdistysten 
arkistoja sekä Suomi-Neuvostoliitto-Seuran 
piirijärjestöjen ja  paikallisten yhdistysten 
arkistoja, yhteensä 143 arkistonmuodos- 
tajaa.

Kansan A rkistossa on myös muiden 
ystävyysseurojen, mm. Suomi-Bulgaria-Seu- 
ran, Suomi-Chile-Seuran, Suomi-Korea-Seu- 
ran ja  Suomi-Vietnam-Seuran aineistoa. 
Tuorein luovutus on saatu Suomi-Kuuba- 
Seuralta. Eräät paikallisosastotkin ovat toi
mittaneet asiakirjansa Kansan Arkistoon.

*  *  *

Kansan Arkistossa avataan maanantaina 
16.11.1998 klo 17.00 työväestön 1920-lukua 
kartoittava valokuvanäyttely. Avajaisten yh
teydessä järjestetään keskustelutilaisuus 
näyttelyn teemoista. Näyttely on avoinna ti - 
pe klo 9 .00 - 16.00.

Sukupuoli, yhteiskunta 
ja historia
Elina Katainen ja Riitta Oittinen vetävät Hel
singin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian 
laitoksella seminaaria “Sukupuoli, yhteiskun
ta ja historia”, jossa käsitellään osallistujien 
opinnäytetöitä. Seminaarin ensimmäinen 
kokoontuminen oli 21.9.1998. Kiinnostuneet 
voivat ottaa yhteyttä Riitta Oittiseen, puh. 
191 8947.

"Väkivallan vuosi”
Työväen Arkistossa avattiin vuoden 1917 - 
1918 tapahtumia ja tuntoja peilaava näytte
ly “Väkivallan vuosi”. Näyttely on esillä ar
kistossa (Paasivuorenkatu 5 B) kevääseen 
1999 asti.

*  *  *

Tervetuloa tutkimaan myös lauantaisin!

Työväen Arkisto on jatkanut keväällä kokeil
tua lauantai-aukioloa syyskuun alusta alka
en. Arkisto on syys- ja marraskuun välisenä 
aikana avoinna myös lauantaisin klo 10.00 - 
15.00. Lauantaina ei toimiteta uusia tilauk
sia. Tilaukset on siis tehtävä viimeistään per
jantaina ennen klo 15.00:tä.

Työväen keskusmuseo 
uusiin tiloihin
Työväen keskusmuseon pysyvien toimitilo
jen hankesuunnitelma on valmistunut. Ke
säkuun lopussa hyväksytyn suunnitelman 
bruttopinta-ala on 5.200 m2, ja tilat tulevat 
sijaitsemaan jatkossakin Tampereen Finlay
sonin alueella ns. Finlaysonin Vanhaan teh
taan yhteydessä. Seuraavana vaiheena on 
käynnistymässä museotilojen yksityiskoh
taisempi suunnittelu, jonka pohjalta raken
nustyöt voidaan aloittaa mahdollisesti jo 
vuonna 1999.

Gradu-seminaari 1999
Teetkö tai suunnitteletko GRADUA työvä
estön/työväenliikkeen/työelämän histori
aan tai kulttuuriin liittyvästä aiheesta?
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Työväen historian ja perinteen tutkimuksen 
seura ry kutsuu sinut tutkielmantekijöiden 
tapaamiseen Helsingin yliopiston Renvall- 
instituuttiin (Unioninkatu 38) lauantaina tam
mikuun 30. päivänä 1999 klo 10.00.

Tilaisuudessa voit keskustella tutkijoiden, 
arkistojen edustajien ja toisten gradunteki
jöiden kanssa kysymyksenasettelun, aiheen 
rajauksen ja lähdeaineiston ongelmista.

Ohjelman runkona ovat graduntekijöiden 
vapaamuotoiset työpaperit. Papereiden tar
koituksena ei ole teettää hyödytöntä lisä
työtä vaan mahdollistaa valmisteltu kom
mentointi ja rakentava keskustelu. Jotta pa
perit voitaisiin ennalta toimittaa osanottajil
le, on niiden oltava järjestäjillä viimeistään 
18.1.1999.

Ilmoittaudu kuitenkin jo 15.12.1998  
mennessä. Kerro ilmoittautuessasi osoittee
si, tutkielmasi aihe ja oppiaine, johon olet sitä 
tekemässä. Kerro myös, oletko halukas esit
telemään työtäsi kirjallisesti edellä mainitul
la tavalla vai ainoastaan suullisesti. Matka
kustannukset korvataan kirjallisen esityksen 
laatijoille.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Kari Teräs, Suomen historia, 20014 Tu

run yliopisto, p. (02) 333 6237, sähköposti: 
Kari.Teras@utu.fi

Anu Suoranta, Poliittinen historia, 20014 
Turun yliopisto, p. 040 561 0629, sähköposti: 
anusuo@utu.fi

Pirjo Markkola, Tampereen yliopisto, His
toriatieteen laitos, PL 607, 33101 Tampere, 
p. (03) 215 6548, sähköposti: hipima@uta.fi

Uutta kommunismi- 
tutkimusta
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen 
seuran vuoden 1998 vuosikirjan teemana on 
Kommunismi-tutkimuksia. Aihetta luodataan 
11 kirjoittajan voimin.

Tauno Saarela ja Kevin Morgan valotta

vat suomalaisten kommunistien vallankumo- 
uspuuhia 1920-luvun alun Englannissa.

Elina Katainen tarkastelee Betty Pelto
sen elämäkerran kautta aihetta Kommunis
tit ja  1920-luvun uusi nainen.

Jorma Puuronen kirjoittaa Perä-Pohjolan 
lakkoliikkeestä vuosisadan alkupuolella ja 
Markku Kangaspuro Neuvosto-Karjalan suo
malaisesta jääkäri-pataljoonasta.

Mikko Majanderin otsikkona on Uuno Hii
ronen toverituomioistuimessa, jolloin käsit
telyn alla ovat ay-kommunistit puolue- ja am- 
mattiyhdistyslogiikan välissä 1950-luvun 
alussa.

Samaa ajanjaksoa käsittelee pääosin 
myös Pirjo Kaihovaaran laaja artikkeli Miksi 
liityin puolueeseen - SKP:n kaaderien elä
mäkerrat heidän itsensä puolueelle kirjoitta
mina.

Tapio Bergholmin artikkelissa käsitellään 
SKP:n sodanjälkeistä palkka- ja  työehto- 
sopimuspolitiikkaa.

Sakari Selin muistelee toimintaansa Un
karin radion suomenkielisessä toimitukses
sa 1950-luvun puolivälissä.

Mikko Laitamo kirjoittaa SKDL:n sodan
jälkeisistä vaalielokuvista ja Veli-Pekka Lep
pänen Tshekkoslovakian kriisin vaikutuksista 
suomalaisten kommunistien toimintaan.

Kirja ilmestyy lokakuun lopussa. Hinta 80 
mk.

Tilaukset:
Raimo Parikka, PL 54 (Taso), 00014 Hel

singin yliopisto, p. (09) 191 8956, sähköposti: 
raimo.parikka@helsinki.fi

10. pohjoismainen 
työväenhistorian 
kokous
10. pohjoismainen työväenhistorian kokous 
järjestetään Turussa 3. - 5.9.1999. Kokouk
sen teemana on “Paikallista ja kansainvälis
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tä - pohjoismaisen työväenliikkeen kansalli
sen organisoitumisen ulottuvuuksia”. Taus
tana aiheen ja paikan valinnalle on se, että 
vuonna 1999 tulee kuluneeksi sata vuotta 
Suomen työväenpuolueen perustamisesta 
Turussa. Eri osateemojen yhteydessä poh
ditaan, miten paikalliset, kansalliset, pohjois
maiset ja laajemmin kansainväliset tekijät 
ovat kietoutuneet toisiinsa työväenliikkeen 
muotoutumisessa ja muuttumisessa.

Tarkempi ohjelma ja “call for papers” on 
odotettavissa vuoden 1998 lopulla. Kansal
linen järjestelytoimikunta koostuu eri yliopis
tojen historian laitosten sekä Työväen his
torian ja perinteen tutkimuksen seuran edus
tajista.

Lisätietoja:
Pauli Kettunen, Renvall-instituutti, 00014 

Helsingin yliopisto, p. (09) 191 23294, sähkö
posti: Pauli.Kettunen@helsinki.fi

Pirjo Markkola, Tampereen yliopisto, His
toriatieteen laitos PL 607, 33010 Tampere 
p. (03) 215 6548, sähköposti: hipima@uta.fi

Kari Teräs, Suomen historia, 20014 Tu
run yliopisto p. (02) 333 6237, sähköposti: 
Kari.Teras@utu.fi

^  K a u n i s * u b m

sähköistäm tnen

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen 
seuran Turun virtapiiri on käynnistänyt Rau
nistaan sähköistämishankkeen. Sähköistä
minen on monitieteinen kaupunkitutkimus-, 
opetus- ja  julkaisuhanke, jossa tuotetaan 
esikaupunkialuetta koskevaa aineistoa www-

sivuille ja multimediaksi. Turun esikaupungin 
Raunistulan kautta nousevat esiin kaikki kes
keiset työläiskaupunginosia koskevat poliit
tiset ja sosiaaliset kysymykset. Hankkees
sa luodaan virtuaalinen esikaupunki, joka 
mahdollista havainnollisen tavan liikkua ajas
sa ja tilassa sekä paikallisen yhteisön kaut
ta virtuaalitekniikkaa hyödyntäen ymmärtää 
suomalaisen yhteiskunnan rakentumista ylei
semmin.

Virtuaalisessa Raunistulassa liikutaan 
kaupunginosan teillä, tarkkaillaan ympäris
tön muutoksia, tutustutaan kuvan ja äänen 
avulla työhön, politiikkaan, vapaa-aikaan, ra
kennuksiin, pihoihin ja ihmisiin. Virtuaalitek
niikan avulla voidaan työläiskoteja mallintaa 
ja “kyläillä” niissä eri aikoina.

Hankkeesta kiinnostuneet ovat tervetul
leita mukaan.

Lisätietoja:
Anu Suoranta, p. 040 561 0629, sähkö

posti: anusuo@utu.fi
Kari Teräs, p. (02) 333 6237, sähköposti: 

kteras@utu.fi

Lenin on pop
Lenin-museossa, Tampereen Työväentalos
sa (Hämeepuisto 28), ovat perusnäyttelyinä 
esillä “Leninin elämä ja toiminta” ja “Lenin ja 
Suomi” -näyttelyt. Lisäksi museossa on eri
koisnäyttelyinä sekä historiallisia että taide- 
näyttelyitä. Syksyllä 1998 on esillä noki
alaisen työläistaiteilija Ossi Somman taide
näyttely “Leningrad” ja pietarilaisen Mitkat- 
taiteilijaryhmän näyttely “Mitkat ja Lenin”.
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M e t a l l i  S u o m i ; 
MENESTYY '

Metallin jä se n te n  («‘kelluit liiotleel o vat niaailiiiaii h u ip pu lu ok kaa. * 
k a n s a i m ä l i s e n  k ilp a ilu n  k ä r j e s s ä  p o r h a lt a v a t  s u o m a la is e t  ' ) 

k iim n  kiit s e k ä  m u u t e l e k t r o u iik k u -a l a n  j a  h u ip p u  
te k n iik a n  tu o t te e t ,  p a p e r i k o n e e t  j a  laiva t.
M etalli  011 tu le v a is u u d e n  ala  j a  S u o m e n  
h y v in v o in t i  o n  «dlut s id o k sissa  m etalli  
a la n  m e n e s t y k s e e n  m a a ilm a lla .
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Ensi vuonna tulee 
kuluneeksi 

100 vuotta siitä, kun 
keskitetty ammatillinen 

järjestötoiminta puualalla
alkoi.

Puu- ja  erityisalojen liitto 
jatkaa sitä kunniakasta 

perinnettä, jonka puusepät 
viime vuosisadan lopussa 

aloittivat.

( PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO
TRÄ- O CH  SPECIAIBRANSCHERNAS FÖRBUND
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Jyrki Helin:

Rakentajien liitto. 
Rakennusalan työläisten järjestötoiminta 

Suomessa 1880-luvulta vuoteen 1995.
Kustantanut:
Rakennusliitto ry
Painopaikka:
Gummerrus Kirjapaino Oy, 
Jyväskylä 1998

Tuhti tietopaketti omasta alastaan kiin
nostuneille. Kovat kannet ja  lukunauha. 
Sivuja 532, valokuvia 200. Myös Ilma
rin pilapiirroksia.

Ostettavissa suoraan Rakennusliiton 
aluetoimistoista tai tilattavissa posti
ennakolla numerosta (09) 7702227. M o 
lemmissa tapauksissa hinta on 150 mark
kaa (sis. puhelintilauksen postikulut).
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.  H o te lli- ja  R avintola
i n  henkilökunnan Liitto H R H L ry

Toinen linja 3, PL 327, 00531 Helsinki 
puh. (09) 77561 
fax (09) 7756 223 
e-mail: hrhl@hrhl.fi

- Lnnen  j a  jä lk e e n  n ä y tö k s e n  -

MARCO POLO
p u h  6 1 5 0 0 3 2 2  S ä a s t ö p a n k i n r a n t a  6  H a k a n i e m i

kaunis tapa onnitella 
tai ottaa osaa

K iije k u k k a  on ku in  sähke, 
kau n is ja  vaivaton tapa 
m uistaa. Soita m eille teksti -  
me hoidamme viestisi perille.

Kansan Sivistysrahasto 
Paasivuorenkatu 5 A 453, 
00530 Helsinki 
Puh. 09-765 433 
Telefax 09-761 787
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Lomakotien 
Liitto r.y.
Paasivuorenkatu 4 - 6 B 
00530 Helsinki 
puh. (09) 711 400 
fax (09) 711731

Monien suomalaisten rakkaimmat 
lapsuusmuistot liittyvät kesään, lo
maan, aurinkoisiin päiviin, uinti- 
retkiin, rantahiekan lämpöön ja  
heinän tuoksuun. Sateisia päiviä ei 
ennen vanhaan ollut lainkaan.

Lom atuki
mahdollistaa lomallelähdön

AINUTLAATUISET PUITTEET 
ONNISTUNEELLE KOKOUKSELLE
♦  100-paikkainen auditorio
♦  500-paikkainen juhlasali
♦  Kaksi 100 hengen kokoustilaa
♦  Useita 20-70 hengen kokoustiloja

• J  ♦  Nykyaikainen kokoustekniikka
♦  Toiveiden mukaiset ravintolapalvelut

^ 3  Aloita onnistuneen kokouksen suunnit
telu soittamalla myyntitoim istoomme.

□
£□
K?

i l  PAASITORNI
g g  KOKOUS- IA KONGRESSIKESKUS

Paasivuorenkatu 5 A 
00530 Helsinki 
Puh. (09) 7089 611 
Fax (09) 7089 658 
Email:myynti@paasitorni.fi

1 9 0 7 - 1 9 9 7

Suom en

H isto ria llin en

Seura

Arkadiankatu 16 B 28 
00100 Helsinki 

puh. (09) 440 369 
fax (09) 441 468 

email: shs@histseura.fi 
http://www.histseura.fi
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MERENKULKIJOIDEN 
EDUNVALVONTAA

Suomen Merimies-Unioni r.y

Uudenmaankatu 16 B 
PL 249, 00121 Helsinki 
Puh. (09) 6152 020 
Faksi (09) 6152 0227

YHDISTYSTOIMINTA 
f:;: ILM AISUTAIDOT 

«TY Ö Y H TE IS Ö N  KEHlTTÄM/NPAy
... t i l a a  a ih e e s ta  n

•  Puolueyhdistykselle
•  Ammattiosastolle
•  Yritykselle tai muulle yhteisölle

JK. Myös muita kursseja ja kirjoja 
-pyydä esite tai katso netistä!

TYÖVÄEN SIVISTYSLIITTO TSL RY 
Paasivuorenkatu 5 B 00530 Helsinki 
p. (09) 4762800, fax. (09) 47628680 

Internet http://www.tsl.fi Q

TUL10. LIITTOJUHLA
Il 13.6. 1999 80
HELSINKI vSu

Valtion ja erityispalvelujen amm attiliitto VAL ry

PL 321, 00531 HELSINKI (Haapaniemenkatu 14) 
Puhelin (09) 7010 120, Telekopio (09) 735 525 
X.400:G=etunim i;S=sukunimi:O=val;P=saknet; 
lnternet:etunimi sukunimi@ val.saknet.mailnet.fi
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V a p r i i k k i

A M A A N IT
M useokeskus Vapriikki 

Veturiaukio 4, Tampellan alue, Tampere I 
Puh. 03-3146 6966 

Avoinna ti-su 10-18 
Internet: http:// www.tampere.fi/vapri/

&
VERLA ON O/A 

MAAILMAN PERI NTÖÄ
Suom en uusin m aailm anperintökohde Verla 

on ainutlaatuinen nähtävyys Pohjois-Kym en- 

laaksossa. Idyllinen ruukkikylä ja  siihen 

keskeisesti kuuluva vanha pahvitehdas 

kertovat harvinaislaatuisella tavalla m aam m e 

m etsäteollisuuden varhaisvaiheista. 

Nykyisin m useona toim ivassa puuhiom ossa 

j a  pahvitehtaassa k ävijä saa  havainnollisen  

kuvan entisaikojen työnteosta ja  om aleim aisen  

tehdasyhdyskunnan eläm ästä.

Serlan tehdasmiljöö hyväksyttiin 
1 1 1  UNESCO.n maailmanperintöluetteloon 

vuonna 1996.

Tehdasmuseo on avoinna 15.5.-31.8.1998 
kello 10-18. Opastuskierrokset alkavat tasatunnein, 
viimeinen klo 17. Maanantaisin museo on suljettu. 

Tehdasmuseon yhteydessä on kahvila. Ryhmä- 
varaukset ja  tiedustelut puh. 0204 15 2 170.

VERLAN TEHDASMUSEO
Jaala

3 Paasivuorenkatu 5 B

_ l 00530 Helsinki

LU Postiosoite: PL 290

>
00531 Helsinki

_ l p. (09) 4780 8800
< fax (09) 4780 8840

CL email: up@up-uutispalvelu.fi

CO

I -
3

m -* m
M

Pidä kiinni 
kotimaisesta leivästä - 

se pitää sinut kiinni työssä

SEL

Kotimainen elintarvike 
kasvattaa työtä Suomessa

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto r.y.
Siltasaarenkatu 6, PL 213,

00531 Helsinki 
puh. 09-393881
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SAATAVISSA OLEVAT JULKAISUT
Työväenperinne :
-Työväen bibliografia I : opinnäytteet 1978-1987. Toim. 
Mervi Kääminen. 1988. 79 s. 35 (25) mk.
-Työväen bibliografia I I : artikkeliaineistoa 1978-1987. 
Toim. Pekka Kääminen. 1989. 95 s. 50 (30) mk.
- Työväen bibliografia III : historiikit 1978-1990. Toim. 
Pekka Kääminen. 1991. 104 s. 100 (50) mk.
- Työväen bibliografia IV : Suomen työväenliikkeen 
historiallinen bibliografia. Toim. Pekka Kääminen. 1994. 
150 mk. (ostaessasi kaksi tai useampia bibliografioita 
saat vanhat TB:t I - lii edullisempaan suluissa mainit
tuun hintaan)
- Ameriikka-kokoelmaluettelo: amerikansuomalaista kir
jallisuutta Työväenliikkeen kirjaston kokoelmissa. 1991. 
44 s. 30 mk.
- Espanja 1936-1939 -kokoelm aluette lo: Espanjan 
sisällissotaa käsittelevää kirjallisuutta Työväenliikkeen 
kirjaston kokoelmissa. 1991. 36 s. 30 mk.
- Internationaalit-kokoelmaluettelo. 1990. 70 s. 45 mk.
- Osuustoim inta-kokoelmaluettelo. 1990.380 s. 50 mk.
- Viljo Sohkanen: Punakaartilaisen päiväkirja. 1988. 
303 s. 50 mk.
- Työväen Arkisto: Slaavilaisen kokoelman luettelo. 
302 s. 50 mk.
- Foreign Language Literature on the Nordic Labour 
M ovem ents - F rem dsprach ige L ite ra tu r uber die 
nordischen Arbeiterbevvegungen. 1992. 143 s. 65 mk.
- Tanskanen Petri: Työväen arjesta juhlaan. Kansan 
Elokuvan ja Allotria Filmin tuotanto 1945-1962. 
Filmografia. 311 s. 100 mk.
Reijo Frank: Veli, sisko. CD-levy. 80 mk.

Työväen A rk is to :
- Marjaliisa Hentilä & Maria Lähteenmäki: Kansainväli
nen naistenpäivä 1910-1990. 1990. 112 s. 15 mk.
- Sosialidemokraattiset naiset Suomen hallituksessa ja 
eduskunnassa 1907-1996: m atrikkeli. Toim. Marja 
Piiroinen-Honkanen. 1996. 181 s. 100 (50) mk.

M u is titie tok irja t:
- Aatteet ja  vaatteet (M. Hako-H. Huhtanen-M. Niemi
nen). Hki 1964. 255 s. Hinta 60 mk.
- Jako kahteen. Työmiehen 20-luku (M. Hako-H. Huh
tanen-M. Nieminen). Hki 1975. 353 s. Hinta 60 mk.
- Kotirintaman kahdet kasvot: sota-ajan muistelmia 
(Hako-Huhtanen). Hki 1985. 255 s. Hinta 60 mk.
- Lapuan laki vai kansanvalta? (Hako-Huhtanen). Hki 
1981. 322 s. Hinta 60 mk.

Työväen keskusm useo:
- Tiina Tuulasvaara-Kaleva: 1930-luvun pula. 1992.
14 s. 5 mk.
- Työväenkulttuurityöryhmän muistio. Työväen kes
kusmuseon julkaisuja 1994:1. 52 s. 20 mk.
- Ulla Jaskari - Kristiina Vanhala-Selin: Työväki esittää
- lystinpitoa ja  aatteen paloa. Työväen keskusmuseon 
julkaisuja 1995:1. 47 s. 15 mk.
-1918. Tietokoneohjelma. Kielinä suomi/englanti. Dos- 
versio. 20 mk.
- Nuori aika - 60-lukulaisen arkea ja juhlaa. Tietokone
ohjelma. Dos-versio 20 mk, W indows-versio 40 mk.

Y h te iskunna llinen  A rk is tosää tiö :
- Pirjo Kaihovaara & Anna-Maija Nirhamo: Kohti uutta

aikaa, työväenperinteen keruuopas. 1984. 92 s. 40 mk.
- Pirjo Kaihovaara: Juurella lipun punaisen. 1986. 94 s. 
100 mk.
- 60-luku: Seminaarien aineistot. 20.3.93 ja 17.4.93 
pidetyistä seminaareista Kirjan talolla Helsingissä. KSL 
1994. 60 s. 30 mk.
- Kansan Arkiston Yleisluettelo I. 1996. 274 s. 60 mk.

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura:
- Väki voimakas 1. Työväen historiaa ja perinnettä. 
Toim. Jouko Jaakkola & Olli Vehviläinen. 2.p. 1987. 
159 s. 15 mk.
- Väki voimakas 2. Kirsti Stenvall & Timo Holmalahti: 
Tutkimus ja  työväenkulttuuri. 1987. 141 s. 15 mk.
- Väki voimakas 3. Näkökulmia työväen ammatilliseen 
ja paikalliseen historiaan. Toim. Markku Hyrkkänen & 
Olli Vehviläinen & Juha Hannikainen. 1987. 213 s. 15 
mk.
- Väki voimakas 4. Suomi 1917-1918. Toim. Juha 
Hannikainen & Markku Hyrkkänen & Olli Vehviläinen. 
1990. 388 s. 15 mk.
- Väki voimakas 5. Myytit ja  symbolit : kirjoituksia 
suomalaisista kulttuuritulkinnoista. Toim. Ulla-Maija Pel
tonen & Kirsti Stenvall. 1991. 144 s. 15 mk.
- Väki voimakas 6. Hyvinvointivaltio ja  historian oikut. 
Toim. Pertti Haapala. 1993. 154 s. 15 mk.
- Väki voimakas 7. Työ ja  työttömyys. Toim. Raimo 
Parikka. 1994. 368 s. 70/50 mk.
- Väki voimakas 8. Äänekäs kansa. Toim. Pauli 
Kettunen, Raimo Parikka ja Anu Suoranta. 1996. 152 
s. 50 mk.
- Väki voimakas 9. Talonpoikainen sosialisti - Santeri 
Mäkelä poliittisena toimijana ja kirjailijana. Toim.
Tauno Saarela. 1997. 139 s. 50 mk.
- Väki voimakas 10. Työväestö ja  kansakunta. Toim. 
Raimo Parikka. 1997. 281 s. 75/50 mk.
- Väki voimakas 11. Kommunismi-tutkimuksia. Toim. 
Tauno Saarela et ai. n. 300 s. Ilmestyy marraskuussa 
1998.
- Det nordiska i den nordiska arbetarrörelsen. Toim. 
Pauli Kettunen. 1986. 411 s. 15 mk.
- Der Zusammenbruch der Zvveiten Internationale. 
(Papers on Labour History II). Toim. Paavo Jokela. 
1988. 133 s. 15 mk.
- Arbetarklassen i samhällets vardag (Papers on Labour 
History III). Toim. Katia Bäsk, Antti Metsänkylä, Katarii
na Koskiranta. 1991. 405 s. 15 mk.
- Arbete och samhällsmodell (Papers on Labour History 
IV). Red. Pauli Kettunen & Tapio Rissanen. 1995. 405 
s. 85 mk.
- Meeting local challenges -mapping industrial 
identities (Papers on Labour History V). Toim. Sakari 
Hänninen, Kirsti Salmi-Niklander ja Tiina Valpola. 
Ilmestyy vuoden 1998 loppuun mennessä.

Kaikkia julkaisuja voi tiedustella Työväenliikkeen kir
jastosta, Paasivuorenkatu 5, 00530 Helsinki, p. (09) 
766 429 tai 765 428, fax (09) 753 5151, email: 
perinne@ tsl.fi.
Julkaisuja myynnissä myös Työväen keskusmuseossa, 
Väinö Linnan aukio 5,3321 OTampere, p. (03) 2110404, 
email: info@ tkm.fi.

mailto:perinne@tsl.fi
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AMMATTIYHDISTYSARKISTO
Siltasaarenk. 3 A, 00530 Helsinki
p. (09) 772 1428,
fax (09) 772 1447
email: pekka.kalliokoski@sak.fi
http://www.sak.fi/ay-arkisto/
avoinna syys-huhtikuussa ti -pe 9.00-15.30
kesällä ti-pe 8.30-15.00

KANSAN ARKISTO 
Vetehisenkuja 1, 00530 Helsinki 
p. (09) 753 6972 tutkijapalvelu 
p. (09) 753 6917 toimisto 
p. (09) 753 6935 arkistonjohtaja 
fax (09) 739 619 
email: info@kansanarkisto.fi 
http://www.kansanarkisto.fi 
avoinna ti-pe 9.00-16.00

TYÖVÄENARKISTO
Paasivuorenk. 5 B, 00530 Helsinki
p. (09) 736 322
fax (09) 753 5151
email: info@tyark.fi
http://www.tyark.fi
avoinna ma, ke, pe 10.00-16.00
ti, to 10.00-19.00

TYÖVÄEN HISTORIAN JA PERINTEEN 
TUTKIMUKSEN SEURA RY 
Yhteiskuntahistorian laitos/Taso 
PL 54 (Snellmaninkatu 14),
00014 Helsingin yliopisto 

p. (02) 333 6237 (pj. Kari Teräs) 
fax (02) 333 6250 
email: kteras@utu.fi 
http://www.helsinki.fi/jarj/thpts

TYÖVÄEN KESKUSMUSEO
Väinö Linnan aukio 5, 33210 Tampere
p. (03) 211 0404
fax (03) 211 0402
email: info@tkm.fi
http://www.tkm.fi
toimisto avoinna ma-pe 8.30-15.45 
näyttelytilat ti-su 11.00-18.00

TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO 
Paasivuorenk. 5, 00530 Helsinki 
p. (09) 766 429, 765 428 
fax (09) 753 5151 
email: perinne@tsl.fi 
http://www.tsl.fi/~perinne/tlk/ 
avoinna ti-pe 11.00 -17.00 
kesällä 10.00-15.00

TYÖVÄEN MUISTITIETOTOIMIKUNTA 
Paasivuorenk. 5 B, 00530 Helsinki 
p. (09) 736 322 
fax (09) 753 5151 
email: risto.reuna@tyark.fi 
avoinna ma-pe 10.00-16.00

TYÖVÄENPERINNE RY 
Paasivuorenk. 5 B, 00530 Helsinki 
p. (09) 765 428 
fax (09) 753 5151 
e-mail:perinne@tsl.fi 
http://www.tsl.fi/~perinne/
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