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Satavuotisjuhlien huminaa

Työväentutkimus ilmestyy suurten juhlien jälkeen. Suomen Työväenpuolueen ja 
monen muun työväenjärjestön tasavuosijuhlat on juhlittu. Useat merkittävät or
ganisaatiot ovat täyttäneet sata vuotta ja vielä useammat alkavat niitä lähestyä.

Yllättävät historialliset käänteet ovat avanneet arkistoja ja kohdistaneet uudenlaisen 
tutkimuksellisen katseen kommunisteihin, Kekkoseen ja kotimaamme aatteellisiin an- 
tikommunisteihin. Näin esimerkiksi Väinö Tanner muuttuu uudella tavalla kiehtovaksi. 
Nopeat muutokset asettavat tutkimuksen myös vaikeiden ongelmien eteen, koska on 
suuri kiusaus ryhtyä jälkiviisaasti moralisoimaan aiempaa toimintaa sivuuttaen men
neisyyden tulevaisuusnäkymät.

Työväentutkimukseen tuli 1980-luvulla uusi sävy, kun historiallisen materialismin 
tarjoama näky työväenluokan, vasemmiston ja sosialismin vääjäämättömästä voitosta 
sekä kommunistien että reformistisosialistien keskuudessa alkoi hiipua. Uusi näkökul
ma tarjosi tulkinnan, jonka mukaan uljaat tappiot eivät olleet pohjustaneetkaan tulevaa 
voittoa.

Työväestön ja työväenliikkeen tutkimukseen on tullut sekä kepeämpi että syvem
män analyyttinen ote, koska menneisyyden tulkinnat eivät kytkeydy välittömästi päi
vänpolitiikan puolue- tai ryhmäkiistoihin. Tutkimus on näin myös kriittisempää ja kes
kustelevampaa, kun ennakkoasenteet ja työväenliikkeen historiallinen voitto eivät oh
jelmoi tutkimustuloksia.

Tämän vuoksi on syytä odottaa kiintoisia tutkimuspuheenvuoroja ennen seuraavia 
satavuotisjuhlia ensi vuosituhannella.

Tapio Bergholm
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Sinikka Forelius
Tampere

Työväensuojelus- ja 
huoltonäyttelystä
työsuojelunäyttelyyn

1 9 0 9 - 1 9 9 9

S uomen ainoa työsuojelualan 
erikoisnäyttely on perustettu vuonna 
1909. Perustajana toimi Suomen ja Poh
joismaiden ensimmäinen naispuolinen am

mattientarkastaja Vera Hjelt. Kimmokkeen 
näyttelyn perustamiseen hän sai Tukholman 
työväenyhdistyksen vuonna 1906 pystyttä
mästä näyttelystä, joka esitteli suojalaitteita 
tapaturmien välttämiseksi työssä. Näyttelys
sä oli myös alan kirjallisuutta ja valokuvia 
esillä. Käytyään tutustumassa ko. näyttelyyn 
Vera Hjelt alkoi koota esineistöä vastaavaa 
näyttelyä varten Suomessa. Hän teki aloit
teen työntekijän suojelemista valottavan 
näyttelyn perustamisesta vuonna 1907.

Työväensuojelu- ja huoltonäyttelystä tuli 
valtion laitos ja se toimi Teollisuushalli tuk- 
sen yhteydessä ja  tiloissa. Näyttelyn toimin
ta-ajatusta Vera Hjelt kuvaa näin kymmen- 
vuotiskertomuksessa:

" Teollisuustyössä sattuu usein tapaturmia. 
Moni työntekijä menettää henkensä, toiset 
saavat kärsiä ruumiinvamman seurauksista ja 
monen terveys sortuu epäterveellisissä työ-

huoneistoissa työtä tehdessään. Yhteiskunnas
sa on levitettävä tietoa työväenhuollosta, työ- 
väensuojeluksesta on herätettävä edesvastuun 
tunnetta ja ajanmukaisia suojalait-teita järjes
tämällä ovat mikäli mahdollista, ammatinvaa
rat poistettava. Tätä varten on Helsinkiin jär
jestetty pysyväinen näyttely työväensuoje- 
lusta ja huoltoa varten".

Näyttelyn tarkoituksena oli herättää asi
anharrastusta ja olla oppaana työväen-suoje- 
luksen alalla. Sen keskeisenä tehtävänä pidet
tiin työnantajien, työnjohtajien, työntekijöi
den sekä teknikoiden tutustuttamista asian
mukaisiin suojalaitteisiin. Näyttely vetosi 
jokaiseen tehtaan-, liikkeen-ja välitystoimen 
omistajaan, käsityöläiseen ja  yksityiseen hen
kilöön kehottaen heitä panemaan näytteille 
esineitä, jotka paransivat työntekijän turval
lisuutta, ja samalla edistämään työväensuo- 
jelusnäyttelyn toimintaa maassa.

Liian pienet tilat estivät näyttelyn laajen
tumisen ja vuonna 1920 näyttely muutti Ete- 
läesplanadi 4:ään. Vuonna 1921 vietettiin 
uudistetun näyttelyn avajaisia, joissa oli myös
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Tampereen Hipposta- 
lossa sijaitsevan pysy
vän työsuojelunäyttelyn 
vieraita tervehtii ensim
mäisenä Lasinainen, 
jonka läpinäkyvän ihon 
alta paljastuu havain
nollisesti ihmisruumiin 
eri osien muodostajaa 
monimutkainen raken
ne. Lasinainen on val
mistettu Saksassa 1930- 
luvulla ja  lahjoitettu 
Suomen silloiseen Sosi- 
aalimuseoon 1950-lu- 
vun lopussa.

KUVA: KATI LEHTINEN.
TYÖVÄEN  KESKUSMUSEO.

silloinen tasavallan presidentti läsnä. Vuon
na 1922, kun sosiaalihallitus liitettiin sosiaa
liministeriöön, tuli näyttely ministeriön alai
seksi kuuluen ministeriön työosastoon.

Näyttely oli jaettu viiteen pääosastoon:
1. Erilaisia koneita suojalaitteineen.
2. A m m atti-ja yhteiskunnallista hygieni

aa esittäviin esineisiin ja  myös esineisiin, jo t
ka selostivat asunto- elintarvike-ja terveyden- 
hoitokysymyksiä.

3. Esineisiin, jotka esittivät työntekijän 
henkilökohtaista varustamista ja  suojaamista 
tapaturman varalle.

4. Työväensuojaamista koskeviin valoku
viin, piirroksiin ja  taulukoihin sekä valoku
viin kokonaisista tehtaista.

5. Osastoon ammattikirjallisuudesta. 
Kahden vuosikymmenen kuluessa Työ-

väensuojelus- ja  huoltonäyttelystä kehittyi 
sosiaalinen kansansivistyslaitos. Enää se ei

-5 -
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esitellyt vain työntekijän suojelua työssä, 
vaan laajeni myös heidän perheidensä ym. 
yhteiskunnan jäsenten suojeluun. Valistusta 
annettiin kotitapaturmien ehkäisemiseksi, 
kerrottiin liikenteen aiheuttamista vaaroista 
ja myös terveyskasvatus oli lähes alusta läh
tien mukana näyttelyssä. Sisällön laajenemi
nen aiheutti tarpeen näyttelyn nimen muutok
seen ja näin näyttelystä alettiin käyttää nimeä 
Sosiaalimuseo, joka sekään ei Vera Hjeltin 
mukaan kuvannut näyttelyn toimintaa par
haalla tavalla, koska kyseessä ei ollut museo 
vaan aktiivisti toimiva valistusta jakava näyt
tely. Se toteutti myös Helsingin ulkopuolelle 
ns. kiertäviä näyttelyitä. Ne rakennettiin ju- 
nanvaunuihin, joita sitten voitiin käydä kat
somassa rautatieasemilla ympäri maata.

Näyttelynhoitajina ovat Vera Hjeltin 1909
1931 lisäksi toimineet Annaliisa Levanto 
1931-1938, vuosina 1938-1944 näyttelynhoi- 
tajan tehtävät hoidettiin sijaisuuksin, mm. 
Kati Oksanen (1938-1941). Myös Tyyne 
Leivo-Larsson on toiminut näyttelynhoitaja- 
na, ensin sijaisena 1941-1944 ja sitten näyt- 
telynhoitajana vuoteen 1958, jolloin hän siir
tyi suurlähettilääksi Norjaan. Tämän jälkeen 
tehtävään valittiin Maija Björklund, myöhem
min Saari. Hän toimi näyttelynhoitajana aina 
vuoteen 1974, jolloin näyttely siirrettiin Hel
singistä Tampereelle.

Helsingissä toimiessaan näyttely, "Sosiaa
limuseo", oli koko Euroopan neljänneksi suu
rin ja ajanmukaisin alan laitos. Sen kokoel
mat olivat mittavat.

Kun työsuojeluhallintoa ja -valvontaa ryh
dyttiin uudistamaan 1970-luvun alussa, jou
duttiin tarkastelemaan myös näyttelyn ase
maa. Vuonna 1973 perustettu työsuojeluhal- 
litus sai vastatakseen myös Työväensuojelu- 
ja huoltonäyttelyn ja kesäkuun alusta 1974 
näyttely siirtyi Tampereelle. Muuton yhtey
dessä suuri osa näyttelyn laajoista kokoelmis
ta ajautui eri puolille maata eikä sitä ole pys
tytty myöhemmin kokoamaan yhteen. Osa

kokoelmista myös tuhoutui Tampereen tek
nisen museon palossa.

Nykyinen 
toiminta

Tampereella näyttelyn nimi muutettiin 
Työsuojelunäyttelyksi ja se rakennettiin esit
telemään puhtaasti työsuojelua ja  työsuoje
luhallinnon toimintaa. Näyttelynhoitajana toi
mi lyhyen aikaa Aune Kämäräinen, ja hänen 
jälkeensä Kimmo Länsipuro vuoteen 1989.

Kun työsuojeluhallitus vuonna 1993 lak
kautettiin, siirtyi näyttely muiden työsuoje
luasioiden kanssa työministeriön työsuojelu
osastolle. Vuoden 1997 organisaatiomuutos 
vei sen jälleen työsuojeluasioiden mukana 
sosiaali- ja terveysministeriöön, joka viime 
helmikuussa siirsi 90 vuotta keskushallinnos
sa toimineen työsuojelunäyttelyn piirihallin
non organisaatioon. Näyttelystä tuli erillinen 
yksikkö Hämeen työsuojelupiiriin, ja se hoi
taa valtakunnallisesti koko työsuojeluhallin
non näyttelytehtäviä.

Työsuojelunäyttely on harvinainen myös 
Euroopan laajuisesti huolimatta ILO:n suo
situksista n:o 81 ja n:o 133, joiden mukaan 
työsuojelunäyttely tulisi olla jokaisessa jäsen
maassa. Näyttelyn tehtävä on seurata kiinte
ästi työsuojelun kehitystä ja tiedottaa työsuo
jelusta asiakkailleen, joita ovat niin suuri ylei
sö, työssäkäyvä väestö kuin työelämään val
mistautuvat opiskelijat.

Näyttely palvelee eri asiakasryhmiä mo
nipuolisesti ja antaa läpileikkauksen Suomen 
ja Euroopan unionin työsuojelusta. Eri osas
toilla esitellään työsuojeluhallinnon valtakun
nallisia hankkeita. Työsuojelunäyttelyllä on 
myös maamme laajin työsuojelualan "video- 
teekki". Se sisältää noin 300 elokuvaa.

Kiinteässä näyttelyssä käy vuosittain noin 
300 vierailijaryhmää. Sen lisäksi näyttelyyn 
tutustuu jonkin verran vieraita itsenäisesti,

- 6 -
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Työsuojelunäyttelyssä voi kokeilla erilaisten laitteiden ja  apuvälineiden käyttöä. Täs
sä opiskelijat harjoittelevat liikuntarajoitteisen henkilön nostoa Sauli Rupan avus
tuksella. KUVA: KATI LEHTINEN. TYÖVÄEN KESKUSMUSEO.

yhteensä kävijöitä on vuosittain noin 10 000. 
Kävijöistä hieman yli puolet on opiskelijoi
ta. Suurimpia ryhmiä ovat hoito- ja  hoiva- 
alan-, tekniikan- ja  kaupallisten alojen opis
kelijat. Noin 40 % kävijöistä tulee työelämän 
eri aloilta. Terveydenhuollon sektori on tällä 
hetkellä työpaikoista vahvimmin edustettu
na. Tämä selittyy näyttelyssä olevalla suosi
tulla hoito- ja  hoivaosastolla, jossa on mah
dollista opiskella hoiva-alalla käytettävien 
apuvälineiden käyttöä.

Myös nykyinen näyttely on rakennettu 
opetusnäyttelyksi. Keskeistä on, että näytte
ly esitellään aina ryhmille. Näin voidaan käy
dä läpi näyttelyssä esillä olevat asiat ja  sa
malla antaa alan muuta/uutta työsuojelutie
toutta lainsäädännöstä ja  muista työsuojelul- 
lisesti merkittävistä asioista. Usein opete
taan "kädestä pitäen", kuinka laitteet toimi
vat tai vaikkapa, mitä suojainta pitäisi käyt
tää tai kuinka sitä käytetään.

Tällä hetkellä pysyvässä näyttelyssä on

- 7 -
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esillä osastoittain hoito- ja  hoiva-alan sekä 
istumatyön ergonomia, henkinen hyvinvoin
ti työssä, tilastot, lainsäädäntö, EU ja  työ
suojelu, koneturvallisuus, rakennustyön tur
vallisuus, maa- ja  metsätalouden työsuojelu 
sekä henkilönsuojaimet.

Näyttelyllä on myös kolme sivupistettä: 
Parikkalassa, Myllykoskella ja  Oulussa. Ne 
sijaitsevat työsuojelupiirien toimistojen yh
teydessä ja  ovat alueensa työsuojelutiedon 
konkreettisina välittäjinä työsuojelusta sekä 
työsuojeluhallinnon toiminnasta, tavoitteista 
ja  tehtävistä. Jokainen sivupiste on “räätälöi
ty” alueen elinkeinorakenteen mukaan.

Lisäksi näyttely osallistuu eri alojen val
takunnallisiin messu- ja  näyttelytapahtumiin 
omalla osastolla. Osastojen sisältö suunnitel
laan aina yhdessä työsuojelun asiantuntijoi
den kanssa, jolloin alan uusimmat asiat saa
daan kohderyhmän tietoon. Tapahtumia on

12-15 vuodessa. Osastolla on mukana työ
suojeluosastolta ja  työsuojelupiiristä alan 
asiantuntijat. Näin kävijöillä on mahdollisuus 
tavata oman alansa työsuojeluviranomaisia ja  
saada suoraan vastauksia mieltä askarrutta
viin kysymyksiin.

Kansainvälinen 
toiminta

Näyttely osallistuu myös kansainvälisiin 
tapahtumiin sekä olemalla itse näytteilleaset
tajana että koordinoimalla Suomen osastoja 
ulkomailla järjestetyissä tapahtumissa.

Näyttely oli omalta osaltaan käynnistä
mässä Viron työsuojeluhallinnon näyttely-ja 
tiedotustoimintaa suunnittelemalla ja  toteut
tamalla Baltian maiden ensimmäisiä työsuoje- 
lualan näyttelyitä 90-luvun alkupuolella. Vii-

Kirjakauppaan keskellä yötä?
Jos vain haluat. Solo-tori 
Internetissä on avoinna 
vuorokauden ympäri. Täältä 

Suomen suurimmasta kauppakeskuksesta 
löydät monta mielihalua: kirjat, levyt, 
matkat, uusimman muodin.

Tervetuloa Solo-torille shoppailemaanl

w w w .m erita .fi/so lo to ri

'Merita

M e r itä t  ordbanken
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me vuosina näyttely on ollut mukana Venä
jälle suuntautuvassa toiminnassa. Näyttely 
on toteuttanut pienimuotoisen suojainnäytte- 
lyn neljään lähialueyhteistyöseminaariin 
Pietarissa ja Karjalan Tasavallassa. Pietarin 
näyttely jäi sikäläisten järjestäjien koulutus
käyttöön.

Vuonna 1997 näyttely rakensi Venäjän 
työsuojelua kehittävän Tacis-hankkeen osa
na pysyvän suojainnäyttelyn Moskovaan Ve
näjän federaation työn ja sosiaalisen kehityk
sen ministeriön koulutuskeskukseen. Tässä 
näyttelyssä esitellään pääosin suomalaisten 
suojainvalmistajien tuotantoa.

Uutta kohti

joka on aloittanut työskentelyn asian paris
sa. Työsuojeluhallinnolta tämä hanke edellyt
tää asiantuntijatyöryhmää, jossa on edustajat 
myös yritysmaailmasta ja  muista sidosryh
mistä. Juhlanäyttely avataan syyskuussa 1999 
ja se on esillä syksyyn 2000.

Yhdeksänkymmenen toimintavuoden ai
kana keinot ja tavat esitellä asioita ovat muut
tuneet, mutta itse päämäärä on sama. Se ku
vastuu lauseesta, jonka Vera Hjelt muotoili 
näyttelyn tunnuslauseeksi ja mitä se myös on 
ollut koko näyttelyn olemassaolon ajan.

" Tasoita työntekijän tietä kaikilla toimin
ta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja 
ammattitaudeilta, sekä kohottamalla hänen 
hyvinvointiaan, tietoaan ja työniloaan."

Työsuojelunäyttely on jatkuvien uusien 
haasteiden edessä. Se pyrkiikin uusiutumaan 
ja  kehittämään toimintaansa vastatakseen 
nopeasti kehittyvän ajan haasteisiin. Uutena 
toimintamuotona on internet ja sen mukanaan 
tuomat mahdollisuudet.

Näyttelystä ollaan luomassa suorat yhte
ydet Euroopan ja myös muun maailman työ
suojelun tietoverkkoihin näyttelyvieraiden 
käyttöön. Myös oma kotisivu on valmisteil
la, ja  mahdollisesti koko näyttely saadaan 
kuvan muodossa internetiin.

Juhlavuosi

Vuosi 1999 on työsuojelun juhlavuosi. 
Työsuojelunäyttelyn perustamisesta tulee ku
luneeksi 90 vuotta ja lakisääteinen työsuoje
lu saavuttaa 110 vuoden iän. Juhlavuoden 
kunniaksi järjestetään Työväen keskusmuse
on kanssa yhteistyössä näyttely, työnimenä 
“Työväen suojelusta moderniin eurooppalai
seen työsuojeluun”. Näyttelyn tavoitteena on 
kertoa kiinnostavasti työsuojelun ja näyttelyn 
historia vuosisadan vaihteesta tähän päivään. 
Tavoite on haastava ja  Työväen keskusmu
seo on jo omalta osaltaan nimennyt tutkijan,

Työmies - 
Suomen 

Sosialidemokraatti - 
Demari

Elävää perinnettä jo 
vuodesta 1895

POLIITTINEN UUTISLEHTI

PL 338 Paasivuorenk. 3 00531 Helsinki, puh. 90-701041

Tilaa ja lue!
Olet mukana luomassa 

uutta perinnettä 
tuleville polville!

www.demari.fi
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Esko Ranto
Vantaa

Vaikeuksien kautta 
aina voittoon

TULin monivaiheinen historia antaa 
potkua myös uudelle vuosituhannelle

Työväen Urheiluliitto TUL perustettiin 
Koiton talossa 26.1.1919. Liiton perus
tamisen pääsyynä oli se, että kansalais

sodassa punaisten puolella taistelleet ja hei
dän seuransa oli erotettu SVUL:sta. Vaikka 
porvarilliset piirit ovat kautta historian syyt
täneet TUL:oa poliittisuudesta, oli TUL:n 
perustamisen päällimmäinen syy pitkälti ur
heilullinen: haluttiin turvata työväestön lii
kuntamahdollisuudet tilanteessa, jossa nämä 
mahdollisuudet oli SVUL:sta erottamisen 
kautta viety.

TUL olisi toki varmasti perustettu jossain 
vaiheessa ilman SVUL:n vauhdituspäätöstä- 
kin. Näin voidaan arvioida jo pelkästään kan
sainvälisen kokemuksen perusteella. Olihan 
useimpiin Euroopan maihin perustettu työvä
en urheilujärjestö.

Tämän päivän TUL on yksi Suomen suu
rimmista ja toiminnaltaan laajimmista kansa
laisjärjestöistä. Liittoon kuuluu 1208 jäsen- 
seuraaja 15 piiriä. Urheilumuotoja liiton seu
roissa on yli 60. Käyn tässä artikkelissa läpi

TUL:n historiaa viiden eri vaiheen kautta ja 
lopuksi käsittelen myös tulevia näkymiä.

Erilliskulttuurivaiheen TUL takasi 
kansan toimintamahdollisuudet

Sotia edeltäneet vuodet TUL:n toiminnas
sa olivat selkeän erilliskulttuurin aikaa. Yh
teistoimintaa ns. porvarillisen urheilun kans
sa ei 1920- ja 1930-luvulla ollut. TUL:n seu
rojen tukikohtina olivat työväentalot, joiden 
ympärillä toimivat niin TUL:n seurat kuin 
muutkin työväenjärjestöt. TUL oli omalta 
osaltaan takaamassa tavallisten ihmisten toi
minta- ja  osallistumismahdollisuuksia.

Tähän vaiheeseen liittyvät myös TUL:n 
historian ensimmäiset suuret vaikeudet. Lii
ton sisäisiä ongelmia aiheuttivat ennen kaik
kea Neuvostoliiton kanssa harjoitetun yhteis
toiminnan käytännöt ja 1930-luvulla puoles
taan ulkopuolinen paine erityisesti Lapuan 
liikkeen taholta oli kova. Näistä vaikeuksista
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TUL:n ensimmäisen liittojuhlan voimisteluesitykset järjestettiin Pallokentällä vuonna 1927.
KUVA: SUOM EN URHEILUMUSEO.

selvittiin ja  sotien alla liitto olijalleen hyväs
sä toimintakunnossa.

Sotia edeltäneen työläisurheilun näkyvim
piin ilmiöihin liittyivät työläisolympialaiset. 
Koska TUL:n urheilijat eivät tänä aikana voi
neet osallistua olympiakisoihin, muodostui 
työläisolympialaisista merkittävä kansainvä
lisen vuorovaikutuksen väylä. TUL:n menes
tys työläisolympialaisissa olikin erinomainen, 
ja monessa lajissa liitto oli suorastaan ylivoi
mainen muiden maiden työläisurheilujäijes- 
töihin verrattuna. 1920-ja 1930-luvulla TUL 
oli se työväenliikkeen osa, joka tarjosi jäse
nilleen laajimmat kansainvälisen osallistumi
sen mahdollisuudet juuri työläisolympia-lais- 
ten kautta.

Voimakas toiminnallinen 
nousu sotien jälkeen

Sotien jälkeen TULin toiminnan elpymi

nen oli uskomattoman nopeaa. Vuoden 1946 
liittojuhlan onnistunut järjestäminen on yksi 
liiton historian uskomattomimpia suorituksia. 
Vuoden 1946 liittojuhlamarssissa oli noin 
30000 osanottajaa. Tätä korkeampaan lukuun 
on päästy vain vuoden 1989 liittojuhlassa.

TULilla oli suuri yhteiskuntapoliittinen 
rooli sotienjälkeisessä Suomessa. Liiton seu
roja perustettiin runsaasti eri puolille Suomea. 
Käytännöllisesti katsoen lähes jokaisessa ky
lässä oli oma TULin seura.

Myös urheilullinen menestys oli erinomai
nen. Tapio Rautavaaran kultamitali vuoden 
1948 olympiakisoissa vauhditti koko liiton 
urheilutoimintaa. 1950-luvulla TUL oli joh
tava urheilujärjestö monessa lajissa. Parem
muutta päästiin myös naittamaan aidosti por- 
vareiden kanssa, kun yhteistoiminta eri lajeis
sa virisi sopimusjärjestelyjen myötä. 1940- 
luvun lopun ja 1950-luvun Suomen urheilu
elämässä liitto-ottelut TULin ja vastaavan la
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jiliiton välillä olivat näkyvimpiä ja  kiinnos
tavimpia urheilutapahtumia.

Hyvä menestys sai TUL:n väen ja  johdon 
tavoittelemaan koko Suomen urheiluelämän 
johtajuutta. Tästä pyrkimyksestä sai ainakin 
osittain alkunsa myös TUL:n historian tähän 
saakka pahin ristiriitatilanne, joka johti koko 
liiton hajoamiseen.

Vaikeat hajaannuksen vuodet

TUL hajosi 1950-luvun lopulla. Varsinai
sena riidan syynä oli se, voivatko TUL:n seu
rat kuulua lajiliittoihin vai eivät. TUL:n joh
to ei hyväksynyt lajiliittojäsenyyttä lukuun
ottamatta SVUL:n ulkopuolella ollutta pallo
liittoa, jonka kanssa oli tehty erillissopimus. 
Näin ollen SVUL:n eri koi sliittoihin liittyneet 
seurat joutuivat TUL:n ulkopuolelle ja  perus
tivat Työväen Urheiluseurojen Keskusliiton 
TUK:n. Hajaannusta kestikin sitten kaksi vuo
sikymmentä aina vuoteen 1979 saakka.

Jälk ikäteen on helppo arvioida, ettei 
TUL:n riidassa ollut kyse pelkästään urhei- 
luasioista. Hajosivathan samaan aikaan sekä 
sos.dem. puolue että ammattiyhdistysliike. 
TULissa hajaannus kesti kuitenkin pisimpään. 
Ehkä se osaltaan kuvaa sitä, miten voimak
kaasti urheiluväki elää tunteella mukana myös 
järjestöasiat.

TUL:n toiminta 
painottuu voimak
kaasti nuoriin.

Toiminnallisesti hajaannuksen vuosikym
menet olivat sekä TULille että TUKille vai
keita. Vaikka molempien historiankirjoituk
sesta löytyy tästä jaksosta kunniakkaita ku
vauksia, heikkeni työväen urheiluliike hajaan
nuksen vuosina selvästi. Tilannetta pahensi 
se, että TULin urheilijat olivat myös joitakin 
a iko ja  u lkona m aan ed u stu s teh täv is tä  
SVULin kanssa tehtyjen sopimusten purkau
duttua. Tähän jaksoon kuuluu myös itsenäi
sen Suomen urheiluhistorian suurin oikeus
murha: Olli Mäen jättäminen pois Rooman 
olympiakisoista vuonna 1960 sen takia, että 
hän oli TULin urheilija. Urheilupoliittinen 
puhdasoppisuus oli tuolloiselle SVULin joh
dolle tärkeämpi kuin varsin todennäköinen 
kultamitali.

Eheytyksestä 
urheilulliseen nousuun

Työväen urheiluliike eheytyi jälleen 1970- 
luvun lopussa. E h ey ty m in en  tapah tu i 
TULioon ja  TUK lakkautettiin. TUKin seu
rat erosivat myös erikoisliitoista ja  jäivät pel
kästään TULin yhteyteen.

Eheytys toi selvästi uutta voimaa TULin 
toimintaan, erityisesti urheilumenestykseen, 
jonka parantaminen oli myös liiton johdon

- 12-
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Maailmanmestari Valentin Kononen on nuorten suosikki.

tavoite. TUL:n urheilumenestys parani koko 
1980-luvun ajan ja  1990-luvun alkuvuosina 
TUL vastasi jo  noin 40 prosentista Suomen 
eri lajeissa saavuttamista arvokisamitaleista.

Paradoksaalista kyllä, juuri tuohon TULin 
urheiluhistorian menestysvaiheeseen ajoittui 
myös kolmas todellinen TULin toiminnan 
lopettamisyritys. Ensimmäinenhän oli ollut 
1930-luvulla Lapuan liikkeen toimesta ja  toi
nen 1960-luvun alkuvuosina yhteistoiminnan 
katkettua ja  TULin urheilijoiden jouduttua 
edustustehtävien ulkopuolelle. Yhteistä näil
le kolmelle TULin lopettamisyritykselle on 
ollut se, että maassa on samoihin aikoihin ol
lut porvarihallitus tai vahva porvarillinen il
mapiiri.

1990-luvun ongelmaa kärjisti kilpakump
pani SVULin ajautuminen lähes konkurssin 
partaalle. Näin ollen porvarillinen valtioval
ta joutui toimimaan tilanteessa, jossa TUL oli 
sekä toiminnallisesti että taloudellisesti voi
missaan, mutta SVUL vain toiminnallisesti. 
Urheilujärjestöt lähes pakotettiin neuvottele

KUVA: TUL

maan uudesta urheilun järjestörakenteesta ja 
TULin valtionapuja leikattiin voimakkaasti. 
Tuossa tilanteessa TULin johto asetti tavoit
teekseen TULin toiminnan jatkamisen mene
mällä mukaan neuvotteluprosessiin. Vuoden 
1993 lopulla uusi urheilun jäijestörakenne oli 
saatu pihti-synnytetyksi.

TUL uudessa 
rakenteessa

Vuoden 1993 lopulla tehty urheilun jär- 
jestörakenneuudistus merkitsi kolmea asiaa. 
Ensinnäkin TULin seurat liittyivät lajiliittoi
hin, jotka puolestaan irtautuivat toimintansa 
käytännössä lopettaneesta SVULista. Toiseksi 
perustettiin Suomen Liikunta ja  Urheilu ry 
liikuntajärjestöjen yhteiseksi edunvalvontaor
ganisaatioksi. Kolmanneksi samantapaiset 
edunvalvontaorganisaatiot perustettiin myös 
alueille.

TULin toiminnan kannalta oleellisin muu
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tos oli ylimmän tason kilpa- ja huippu-urhei
lun siirtyminen pelkästään lajiliittojen ja  
olympiakomitean hoidettavaksi. TUL:n roo
liksi uudessa rakenteessa tuli nuorisourheilu, 
kuntoliikunta, maajoukkuetason alapuolinen 
lajitoiminta sekä seurojen palvelutoiminta, 
jota varten TUL säilytti 15 piiriään. TUL on 
uudessa rakenteessa SLU:n suurin jäsenjär
jestö.

Tulevaisuus on toivoa ja 
mahdollisuuksia täynnä

TUL selvisi siis hyvin 1990-luvun alun 
lopettamisyrityksistä jos ei nyt aivan voitta
jana niin ainakin kirkkaasti hengissä. Itse asi
assa monen yhteiskunnan oikean laidan kul
kijan mielestä TUL selvisi rakenneprosessis- 
sa liian hyvin. Ja jälkiviisaana voi arvioida, 
ettei huippu-urheilun antaminen lajiliitoille ja 
olympiakomitealle nyt niin kauhean suuri 
menetys ollut.

Postmodernissa ja pirstaloituvassa yhteis
kunnassa huippu-urheilu on irtautumassa 
muusta liikuntakulttuurista selvästi omaksi 
saarekkeekseen, jossa vallitsevat erilaiset ar
vot, moraalisäännöt, organisoitumismuodot ja 
toiminnan resurssointiperiaatteet kuin muus
sa urheilutoiminnassa. Siksi TUL voi uudes
sa rakenteessa aiempaa vapaammin keskittyä 
omien tärkeiden sektoreidensa, nuorisotoi
minnan ja kuntoliikunnan kehittämiseen, kun 
pääosaa voimavaroista ei enää tarvitse suun
nata huipuille.

2000-luvun TUL tulee käsitykseni mukaan 
olemaan sekä aktiivinen liikunta- ja yhteis
kuntapoliittinen kannanottaja että monipuo
linen ja  laadukas toimija. Suomi tarvitsee eet
tisesti kestävää ja yhteiskunnallisesti aktiivis
ta liikuntatoimintaa ja  siinä TUL on parhaim
millaan. TULin tulevaisuuden kannalta tär
keintä on, että liitolla on vahva seuraverkos- 
to ja tavallisten ihmisten tarpeisiin soveltuva 
liikuntaohjelma vauvasta vaariin ja  mum
moon saakka.

SUOMEN TYÖVÄEN 
URHEILULIITTO 

TUL RY

Paasivuorenkatu 4-6 A 
PL 315 

00531 Helsinki

puh. (09) 7706211 
fox (09) 7706234

KSR:n 
kirjekukka - 

kaunis tapa onnitella 
tai ottaa osaa

Kiijekukka on kuin sähke, 
kaunis ja vaivaton tapa 
muistaa. Soita meille 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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Anu Suoranta
Helsinki

Kutojat pulassa 
- jatkuvaa matalapalkkaa

"Tekniikan huima kehitys suo kapitalisteille 
tilaisuuden jatkuvasti supistaa ihmistyövoi
man käyttöä ja  työntää yhä uusia uhreja työt- 
tömyyspedon kitaan. Kutomateollisuudessa, 
jossa aiemmin käytettiin huomattavasti enem
män ihmistyövoimaa tuotantoon kuin mitä 
tällä kertaa on. Nykyään kutomakoneissa tar
vitaan henkilö yhtä konetta hoitamaan mutta 
viimeisinä vuosina on ilmestynyt koneita, joita 
yksi henkilö voi hoitaa kuusikin, jopa enem
mänkin.

Turkulaisen Sosialisti-lehden vuoden 
1929 kirjoituksessa ilmaistu kauhu ko
neiden rynnäköstä tehdassaleihin ja  

pelko työntekijöiden syrjäytymisestä haki 
perustelunsa uusiin asioihin liittyvistä uhka
kuvista. Mutta tyrkkäsivätkö koneet ja lama 
yhä uusia kutojia, kehrääjiä ja rullaajia työt- 
tömyyspedon kitaan vai olivatko kutomatyö- 
läiset kenties pulassa jo edeltäneellä nousu
kaudella. Entä hellittikö kutomatyöläisten 
pula maailmanpulan päättyessä?

Tuotantoa tehostavaa ja ihmistyövoimaa 
korvaavaa rautaa oli rahdattu kiihtyvällä tah
dilla tehdassaleihin vuosikymmenen kulues
sa. Erilaisia kehruu-, kertaus-, kalalanka- ja 
revolverikoneita jyski kutomatehtaissa entis
tä enemmän ja myös se pelätty automaatio 
oli asettunut taloksi niin Oy John Barkerin 
puuvillatehtaaseen Turkuun kuin muuallekin

alan teollisuuteen. Barkerin tehtaan kehrää- 
mö oli koneistettu nopeakäyntisillä rullaus- 
koneilla ja kutomon uusista koneista puolet 
oli Northrop-automaatteja. Automaattikuto- 
mossa kudelangan loppuessa syöstävässä 
muutti kone, ilman ihmistä, säiliöstä täyden 
puolan tyhjän tilalle ja loimilangan katketes
sa kone pysähtyi itsestään. Ihmistyövoimaa 
kahdeksaa automaattista lakanakonetta koh
den tarvittiin yksi ja pikkukoneita taas yhdellä 
kutojalla oli hoidettavanaan kaksitoista.2

Barkerin kaltainen tai jopa rajumpi inves
tointi-ja automatisointibuumi oli 1920-luvun 
lopulla käynnissä Turun Verkatehtaassa. 
Myös siellä olivat kutojat ja  kehrääjät saa
neet totutella uudenaikaisten koneiden mu
kanaan tuomaan muuttuvaan työhön ja en
nen muuta tiivistyvään työtahtiin.

Huolta vuosikymmenen taitteessa toi
meentulon jatkuvuudesta koneuhan ohella 
konkretisoi myös maailmanlaajuisen laman 
kolkuttelu ovilla. Uhka työttömyydestä oli 
myös realisoitunut, sillä puuvillatehtaiden 
tuotantoa ja  työaikaa oli jo lukuisissa tehtais
sa supistettu sekä työväkeä huippuvuosien 
ajoista vähennetty.3

Vuonna 1928 työskenteli Turun seudun 
kutomatehtaissa -  Barkerin puuvillatehtaassa 
sekä Turun ja  Littoisten Verkatehtaissa - 
parhaimmillaan runsaat 1500 työläistä, joista 
valtaosa oli naisia. Työntekijämäärä putosi
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KUVA: ÄBO  AKADEM IN KUVA-ARKISTO

Kiristyvää työtahtia Barkerilla.

alhaisimmilleen 1275:een paria vuotta myö
hemmin. Tämän notkahduksen jälkeen mää
rä kääntyi jälleen kasvuun ja  vuonna 1935 
kutoma-ala työllisti Turun seudulla jo  yli 2000 
henkeä.

Ty ön tekij ätärtarj okas 
ilmoittautukoon 
ja sitoutukoon

Työsuhteen syntyminen oli kahden kaup
pa, sillä vuodesta 1924 voimassa olevasta työ
ehtosopimuslaista huolimatta ei kollektiivi- 
sopimisella ollut sijaa kutoma-alalla. Suur- 
teollisuusaloista juuri paperi- ja  kutoma-alan 
työnantajat pysyttelivät johdonmukaisimmin 
erillään kaikesta joukkotyöehtosopimuksiin 
viittaavastakin.4 Lamaan tultaessa kutoma-

alalla ainut solmittu työehtosopimus oli vuon
na 1928 voimassa ollut lyhytaikaiseksi jää
nyt Tampereen Verho- ja  paitatehtaan sopi
mus.5 Voidaankin todeta, että kutoma-alan 
työnantajapuolelle työehtosopimusperiaate 
näyttäytyi lähinnä kuolleena kirjaim ena. 
Ammattiyhdistysliike oli ja  pysyi paitsiossa 
sekä valtakunnallisesta että turkulaisesta puu
villa- ja  villateollisuudesta pääosan 1920-lu- 
kua ja  vuosikymmenen lopun noususuhdan
teen mahdollistama väliaikainen kutoma-alan 
ammattiosastojen jäsenmäärän kasvuja palk- 
kaliikehdintä oli pula-aikaan tultaessa jo  tait
tunut ja  kääntynyt rom ahdusm aiseen las
kuun6 .

T yösopim us so v ittiin  ty ö n tek ijän  ja  
työnantajan edustajan kesken joko suullises
ti tai kirjallisesti. Pestautuessaan töihin teh
taan konttorissa olivat kutomanaiset sitoutu

-16-



TYÖVÄENTUTKIMUS 1999

neet, ottamalla painetun sääntövihkosen vas
taan, noudattamaan tehtaassa vallitsevaa jär
jestystä. Järjestys perustui vuonna 1922 sää
detyn lain nojalla laadittuihin työsääntöihin 
ja ulottui lähes kaikkialle. Sen nojalla hallit
tiin työntekijän ajankäyttöä, palkkausperus
teita, työtapaa, liikkumista, kommunikaatio
ta ja  vapaa-ajan normistoa.7 Säännöt oli 
määritellyt yksipuolisesti työnantaja, joskin 
työläisillä oli ennen sosiaaliministeriön suo
rittamaa sääntöjen vahvistusta ollut oikeus 
lausua mielipiteensä niistä. Työnantajalla ei

tosin ollut velvollisuutta ottaa muistutuksia 
huomioon ja niinpä Barkerin työväen protes- 
toinnit mm. urakkapalkka- ja  irtisanomisjär- 
jestelmää kohtaan olivat kaikuneet kuuroille 
korville.

Barkerin ja Littoisten Verkatehtaasta poi
keten Turun Verkatehtaaseen kaikki työnteki
jät oli vuonna 1925 sosiaaliministeriön vah
vistamien tehtaan työsääntöjen perusteella 
otettu työhön tilapäisesti ilman irtisanomisai
kaa, ellei asiasta erityisesti ollut sovittu. Peri
aatteessa työsuhteen katkaiseminen oli näin

Turun V erkateh taan  na iiten  viikkopalkka 1 9 2 9 -1 9 3 5
I  he lm ikuu  ■■ syyskuu

 -----------------------------

200

1 9 3 9  1 9 3 0  1 9 3 1  1 9 3 3  1 9 3 3  1 9 3 4  1 9 3 S
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ollen mahdollista välittömästi suhdanteiden 
heiketessä. Naapuritehtaissa noudatettiin työ- 
sääntölain ja Suomen kutomatyönantajain lii
ton (SKTL) mallisääntöjen mukaista 14 vuo
rokauden molemminpuolista irtisanomisai
kaa, kuitenkin niin, että kummatkin tehtaat 
olivat puskuroineet itsensä puuttuvasta käyt
tövoimasta, vähentyneestä menekistä tai raa
ka-aineiden puutteesta johtuvaasta vähenty
neestä työstä suoritettavaa palkanmaksua vas

taan. Kovin pitkäjänteistä elämän suunnitte
lua ei siis työsuhde irtisanomisajan piirissä 
olevissa tehtaissakaan mahdollistanut.

Laman aikana työläisille konkretisoituivat 
työajasta ja palkanmaksusta säädetyt varau
mat. Työsuhteen katkaisemista vältettiin ja 
alan työnantajille olikin tyypillistä pitää työ
läiset alentuneen menekinkin aikana kiinni 
työsuhteessa esimerkiksi teettämällä lyhen
nettyä työviikkoa tai työpäivää. Kutomatyö-
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Iäisille tämä merkitsi matalan palkan edelleen 
alentumista tai palkan laskun korvaamista li
sääntyvällä urakkateholla, sillä palkkaa mak
settiin lyhennetyllä työviikolla vain tehdyis
tä tunneista tai suoritetusta työstä. Sairaus- 
korvaukset sen sijaan irtisanomisajan hyväk
syneiden työnantajien tuli sääntöjen mukaan 
suorittaa työntekijälle vähintään 14 vuorokau
den ajalta. Lamavuosien kuluessa myös Bar
kerin tehtaanjohto ilmaisi useiden tampere
laisten kutomatehtaitten tekemää ratkaisua 
seuraten halunsa poistaa työsäännöistä irtisa
nomisajan ja näin ollen välttyä parin viikon 
sairauskorvauksista aiheutuvista kuluista. 
Perusteluissa vedottiin myös paikkakunnan 
muiden suurtyönantajien kuten Rettig & Co:n 
ja Crichton-Vulcanin oikeuteen erottaa työn
tekijänsä heti ja  työntekijöiden keskuudessa 
ilmenevään holtittomuuteen olla noudatta
matta omalta osaltaan irtisanomisaikaa.8

Tasaisen matalaa

Yhtäältä teollisuusalan yritykset julistivat 
työsuhdeasioiden olevan yksityisen työnan
tajan ja yksityisen työntekijän kahdenvälisiä 
asioita, mutta pyrkivät itse samanaikaisesti 
1920-luvun lopulla palkkapolitiikan yhtenäis
tämiseen. Kutoma-alan työnantajat olivat 
kiinnittyneet vahvoilla sidoksilla tekstiilialan 
kartellien sopimuksiin kustannus-, urakka-ja 
palkkatasosta, ja toisaalta ammattiyhdistys
liike oli, pysyi ja pidettiin paitsiossa. Harjoi
tetun palkkapolitiikan tavoitteena oli hyvän 
työmarkkinatilanteen vallitessa estää ammat
ti työvoiman liikkuminen ja tätä kautta mah
dollinen yleinen palkkatason nousu.9 Työn
antajien nousukaudelta peräisin olevat sitou
tumiset yhtenäiseen palkkaukseen vaikutta
vat laman oloissa puskuroineen myös palk
kojen radikaalit heilahdukset alaspäin. Kuto
ma-alan palkat pysyttelivät läpi laman suu
rista teollisuusaloista tasaisimpina ja puute
ollisuuden palkkojen totaalisen romahduksen 
jälkeisiä palkkoja lukuunottamatta, alhaisim-

pina.10 Työntekijöiden vuosipalkka kutoma- 
teollisuudessa liikkui 10 000 markan etapin 
molemmin puolin ääripäiden asettuessa vuo
siin 1928 (10 696 mk) ja 1932 (9705 mk) ja 
vasta vuonna 1937 ylittyi vuoden 1928 palk
kataso. Tehdaskohtaisesti viikkopalkalla tar
kasteltuna kuva laman ajoituksesta täsmen
tyy. Barkerin naisten laman aloitus ja lopetus 
eivät osu kohdalleen usein esitettyyn makro
tason yleiskuvaan nähden. Palkat pysyttele
vät kohtalaisen vakaina vuosikymmenen tait
teesta ja kääntyvät lievään nousuun vasta 
vuoden 1937 kuluessa. Turun verkatehtaalai- 
senkin ansiotasossa silmiinpistävää on laman 
aikainen vakaus.11

Alan sisäistä palkkarakennetta ja lama- 
ajan palkkausta tarkasteltaessa on huomatta
va, että tekstiilitehtaissa työ oli pirstaloitunut 
kymmeniin eri ammattinimikkeisiin ja työ- 
suoritteeisiin, joiden palkkausperusteet vaih- 
telivat suuresti. Esimerkiksi Turun Verkateh
taassa työskenneltiin ja  palkkaa maksettiin 
laman alkuvuosina 44 eri nimikkeen perus
teella. Vuonna 1931 suurimman, 80 hengen 
ammattiryhmän Turun Verkatehtaassa muo
dostivat kutojat. Kutojien jälkeen seuraa vak
si suurimmat olivat plyysääjien (20), veny- 
tyskoneen hoitajien (17), rengaskehrääjien 
(17), parsijoidenja tarkastajien (16), kertaa- 
jien (13) ja  kehrääjien (7) ryhmät. Muilla 
ammattinimikkeillä, kuten dekateeraajana, 
jätteiden ja  lumppujen lajittelijana tai vär- 
jääjinä työskenteli vain muutama henkilö kul
lakin.12 Käytettävissä olevien ammattinimik
keiden mukaisten vuosien 1931, 1932, 1935 
ja 1936 viikkopalkkataulukoiden avulla yleis
kuvaltaan tasaisen palkkauksen ääripäiksi 
Turun Verkatehtaassa asettuvat vuoden 1932 
helmikuussa plyysääjille maksettu 122 mar
kan ja  luojille vuonna 1935 maksettu 310 
markan viikkopalkka.13 Työtehtävästä riippu
en kutomatehtaan sisälläkin lamasta selviy
tymisen edellytykset vaihtelivat siis suuresti.

Tulotason vakaus ja palkan arvo asettuvat 
myös uusiin mittoihin, kun otetaan huomioon
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palkkausperusteet ja  työajan lyhennykset. 
Lamavuosina Barkerilla työskenneltiin use
aan otteeseen lyhennetyllä työviikolla, mikä 
merkitsi työtuntien määrän alenemista työn
tekijää kohden. Kun Barkerin tehtaan naisis
ta 77 % työskenteli urakkapalkalla ja 7 % 
urakka- ja tuntipalkan yhdistelmällä, tarkoit
ti tämä eittämättä käytännössä ratkaisevasti 
kiristynyttä urakkatahtia saman ansiotason 
saavuttamiseksi. Vuonna 1933 kuluessa teh
dyt työtunnit työntekijää kohden jälleen li
sääntyvät mutta samanaikaisesti viikkopalkat 
eivät lähde nousuun. Asia selittynee kiristy
neillä urakkanormeilla. Turun Verkatehtaas
sa ansioiden ja  tehtyjen työtuntien suhteet 
ovat vastaavan suuntaisia. Tehdyt tunnit li
sääntyvät mutta palkka ei. Verkatehtaassa 
naisista 21 % työskenteli urakkapalkalla ja 62 
% tunti- ja  urakkapalkan yhdistelmällä.14 
Lama näyttääkin tulleen ja jääneen tehdas- 
työn sosiaaliseen todellisuuteen kiihtyvänä 
työtahtina ja siihen liittyvänä kurina ja kont
rollina.

Perheen elättäjä

Laman aiheuttaman hintojen romahduk
sen on aiemmin todettu palkkojen alennuk
sista huolimatta taanneen sen, etteivät työs
säkäyvien reaalipalkat laskeneet alle vuoden 
1928 tason. Elinkustannusindeksillä mitattu
na työväestön ”elinkannan” on todettu jopa 
pulan aikana parantuneen.15 Teollisuustyön
tekijöiden ansioiden ja  elinkustannusten suh
teuttaminen reaaliansioiksi saa täsmenty- 
neemmän kuvan, kun muuttujiksi otetaan 
palkkojen ja hintojen laskun lisäksi työläis- 
talouden tulonsaajien lukuja myös ennen la
maa maksetun palkan taso.

1920-luvun lopulla, ennen lamaa perhees
sä, jossa nainen kävi kutomatehtaassa työs
sä, tulojen hankintaan osallistui yli yhdeksäs
sä tapauksessa kymmenestä myös toinen per
heenjäsen. Tavallisimmillaan toinen ansiotu

loja talouteen tuova oli aviomies. Ainoas
taan 7 %:ssa tutkituista kutomatyöläisten per
heistä toimeentulo oli yksinomaan naimisis
sa olevien työssäkäyvien naisten varassa.16 
Laman aikana kutomatyöläisnaisen työssä
käynnin merkitys ja palkan suuruus suhtees
sa arkiseen toimeentuloon ja selviytymiseen 
muuttui ratkaisevasti edeltäneestä nousukau
desta. Turun ja Helsingin piirin naispuolinen 
ammattientarkastaja Helny Bergbom tutki 
vuonna 1934 noin tuhat teollisuustyöläisnais- 
ta, joista yli puolet työskenteli kutomateolli- 
suudessa. Tuolloin naimisissa olevien teolli- 
suustyöväestön naisten puolisoista 37,2 % oli 
työttöminä ja näin ollen naiset kantoivat pää
asiallisen vastuun perheen elättämisestä.17 
Kutomatyöläisnaisten perheiden toimeentu
lon tasosta taas kertoo palkkatason pysyvä 
mataluus. Voidaankin todeta työläisperheen 
toimeentulon edellytyksistä katsoen pulan 
päättymisen ajoittamisen suurten taloudellis
ten linjojen määrittämään suhdannekäänteen 
nousuun olevan vähintäänkin ongelmallista.

Alku ja 
loppu kateissa

Laskennallisillakin mittareilla, kuten työn
tekijämäärän, tehtyjen työtuntien ja palkko
jen tarkastelulla, Turun seudun kutomatehtais
sa työskentelevien näkökulmasta laman tuo
mat tulevaisuusodotusten muutokset, laman 
ajoitus ja vaikutukset vähintään vaihtelevat. 
Makrotason kokonaistarkastelussa usein esi
tetystä kehityskulusta - voimakas nousukau
si, syvin lama ja laman loppu - avautuu mo
nisäikeisempi kuva paikallisen tehdastyövä- 
estön tarkastelun kautta. Kärjistäen voisi väit
tää huikean taloudellisen kriisin alun ja lo
pun olevan kateissa ja kyseessä olevan pikem
minkin työstään säännöllisesti minimitoi- 
meentulon saavien kamppailijoiden normaa
litilan. Kutomatyöläisten tilannetta voi uusi
en automaattikoneiden tehostamasta säännöl
lisestä ja ahkerasta työssäkäynnistä huolimat
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ta luonnehtia kutojien jatkuvaksi pulaksi, jos
sa nousukausien huumat jäivät kokematta. 
Voisi myös väittää 1930-luvun kutomotyö- 
läisnaisille tulleen tutuksi 1990-luvulla laman 
lääkkeiksi jälleen keksityt työajan lyhentämi
nen osa-aikatyöksi ja  vuorottelujäijestelmäksi 
nimetty työn jakaminen, sillä tehdas tarjosi 
työväestölleen säännöllistä, ajoittain lyhenne
tyistä työviikoista johtuvaa osa-aikaista ma
talapalkkaa.

1 S o s ia lis ti  19 .12 . 1929.

2  B arker. A u ran  k au p u n g in  p u u v illa te h d a s  -  e s ite  Ju v e liu s , E in a r  
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Marjaliisa Hentilä

KEIKKAVAAKA JA KOUSIKKA
Kaupan työ ja tekijät 1800-luvulta itsepalveluaikaan

Myyjä oli ennen hyväpalkkainen herra. Miksi hän on nykyisin 
useimmiten pienipalkkainen nainen?
Naishistorian tutkija Marjaliisa Hentilä tarkastelee kirjas
saan kaupan työtä 1800-luvulta itsepalveluaikaan. 
Myymälän kehityksessä heijastuu maatalousyhteiskunnan 
verkkainen muuttuminen kaupungistuneeksi teollisuus
maaksi. Kirja kertoo maaseudun pienten puotien ja kaupun
gin siirtomaatavaraliikkeiden ajasta — elämänmuodosta 
joka alkoi kadota 1960-luvulla itsepalvelun läpimurron 
myötä.
Liikealan ammattiliiton 100-vuotisjuhlien merkeissä julkaistun 
teoksen arkistokuvat avaavat lukijalle nostalgisia näköaloja 
menneeseen maailmaan ja myymälämiljöön kiehtovaan kult
tuurihistoriaan.
Laajuus 515 sivua, hinta 159 mk

Tilaa kirja puhelimitse (09) 566 0266 
tai faksilla (09) 566 0380.
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Mandy Hoogendoorn
Cambridge

Suomen 
kansalaissodan 
julkinen muistaminen

Suomen nuoriso on menettämäisillään 
kosketuksen kansalaissodan historialli
seen muistiin, sanoo Sirkka Ahonen tuo
reessa tutkimuksessaan Historiaton sukupol

vi (1998). Se on tuskin yllätys, kun ottaa huo
mioon, että aseiden vaimenemisesta on jo yli 
kahdeksankymmentä vuotta. Muistomerkit, 
jotka ovat ihmiselämien menetyksen lamaut
tavan hinnan merkkeinä, ovat lähes häipyneet 
maastoon. Sotasukupolvi on huvennut kou
ralliseksi ihmisiä. Talvi-ja jatkosodan histo
riallisilla muistoilla ja  mielikuvilla on nyt 
paljon voimakkaampi vastakaiku kansan kol
lektiivisessa muistissa kuin vuoden 1918 
muistoilla. Konfliktin “tarkoitus”, puhumat
takaan kansalaissotaan osallistuneiden ja 
myöhemmin sen historiallisen muistin raken
tajien perusteluista, valinnoista ja tietoisista 
teoista, on hämärtynyt suuressa määrin nuo
rempien sukupolvien keskuudessa, joiden 
maailmat ovat hyvin kaukana vielä elossa ole
vien sodan kokeneiden maailmasta.

Tämä ei tarkoita, ettei vuoden 1918 sota 
olisi edelleen tärkeä suomalaiselle yhteiskun
nalle tai sen nuorisolle. Aivan päinvastoin.

Pauli Kettunen on osoittanut tämän lehden 
aiemmassa numerossa (1998), että sota on 
jättänyt syvät ja pysyvät jäljet paitsi yksilöi
hin myös lukuisaan määrään kansalaisjärjes
töjä, politiikkaan, lainsäädäntöön, akateemi
seen elämään, taiteeseen, koulutukseen ja työ
paikalla vallitseviin suhteisiin.

Kaikkialla ympärillämme on yhä muistu
tuksia sodasta. Mutta se mikä nyt - yli kah
deksankymmentä vuotta tapahtumien jälkeen 
- on häviämässä, on ymmärtämys niistä ar
voista ja asenteista, jotka motivoivat ihmisiä 
tarttumaan aseisiin. Saman (ymmärtämyksen 
häviämisen) voi sanoa koskevan niitä eloon
jääneitä, jotka ottivat asiakseen - hävinneellä 
puolella sorron uhallakin - kunnioittaa kuol
leiden muistoa tai helpottaa muiden eloonjää
neiden taakkaa tulitauon jälkeen. Tietenkin 
vuoden 1918 muistojen väistämätöntä hiipu
mista voi estää yhtä vähän kuin on mahdol
lista kuroa umpeen sukupolvien välistä kui
lua. Kuitenkin on tehtävä jotain ihmisten ja 
heidän toimintansa nostamiseksi etualalle tut
kittaessa kansalaissotaa ja sen tuskallista jäl
kivaikutusta; jotain enemmän kuin vain yri
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Punaisten hautojen kunnostusta Malmilla vuosina 1918-19. k u v a .-k a n s a n  a r k i s t o .

tettävä jälkikäteen ymmärtää niitä motiiveja, 
jotka olivat kymmenientuhansien miesten ja 
naisten uhrausten takana.

Haluan tässä esittää sosiaalisen toiminnan 
roolin - ryhmien ja  yksilöiden tietoisten te
kojen ja  valintojen - uudelleen arviointia Suo
men kansalaissodan historian kirjoituksessa 
ja erityisesti sodan julkisessa muistamisessa. 
Poliittisten, sotilaallisten ja  taloudellisten ra
kenteiden tutkiminen on luonnollisesti elin
tärkeää kaikessa konfliktien kunnollisessa 
analyysissa, mutta meidän olisi hyvä ottaa 
ihmiset ja  heidän toimintansa takaisin histo
rian piirustuslaudalle. Tarkoitan tällä, että 
meidän olisi muutettava keskustelukehystäm- 
me niin, että kansalaissodan tutkimukseen, tai 
tässä tapauksessa sodanjälkeisen muistelu- 
työn tutkimukseen, kuuluisivat myös ryhmi
en sekä yksilöiden toiminta ja  saavutukset.

Tässä toimintaan suuntautuneet järjestöt 
ja  ryhmät ovat keskeisiä, kuinka spontaane

ja, sattumanvaraisia tai pienimuotoisia ne ovat 
saattaneet ollakaan. Niihin kuuluvat veteraa- 
niyhteisöt, orpojen auttamisjärjestöt, nuoriso
ja  opiskelijajärjestöt, hautojen kunnossapito- 
toimikunnat ja  paikalliset hyväntekeväisyys
järjestöt, joista useimmat ovat jättäneet jäl
kiä toiminnastaan suomalaisiin arkistoihin. 
Tämän tyyppinen toiminta oli erityisen tär
keää kukistetuille “punaisille”, joiden mah
dollisuudet sodan jäljiltä selviytymiseen oli
vat parhaimmillaankin rajoitetut verrattuna 
voittajiin.

Ihmiskeskeinen lähestymistapa 
julkiseen muistamiseen

Miksi meidän tulisi valita ihmiskeskeisempi 
lähestymistapa kansalaissotaan tai julkiseen 
muistamiseen kun tutkimme työväen histori
aa Suomessa? Yksi syy on se, että ryhmät ja
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yksilöt, eivät laajemmat valtiolliset rakenteet, 
olivat niitä vetureita, jotka vetivät muistamis- 
työtä paikallisella tasolla. Siellä suurin osa 
muistotyöstä tapahtui sodan jälkeen, esimer
kiksi keskusteluryhmissä yksityiskodeissa tai 
työväentaloilla siellä, missä ne edelleen toi
mivat. Muistamisen virallinen puoli keskit
tyi kaatuneisiin valkoisiin ja silloinkin ne oli
vat vain heikosti kiinnittyneet niihin sodan 
realiteetteihin, jotka voittajapuolen eloonjää
neet muistivat.

“Oikea” muistelutyö - erityisesti punais
ten puolella - ei tapahtunut valtion kehotuk
sesta vaan perheiden ja  yhteisöjen piirissä, 
jotka pyrkivät kuolleiden arvon tunnustami
seen ja tukiverkkojen luomiseen sureville. Ne 
yksilöt, jotka valitsivat tämän osallistumis
muodon, tekivät sen tavallisesti erittäin hen
kilökohtaisista syistä, usein vastalääkkeenä 
surulle tai vahvistaakseen yhteistunnetta, jota 
sota oli järkyttänyt tai jonka se oli hävittänyt. 
Mutta vaikka heidän yrityksensä oli hyvin 
ihailtava, se suurelta osin epäonnistui tai kuih
tui vähitellen.

Vastarinnan 
kulttuuria

Muut pakottavammat vastuut, kuten kunnol
lisen ruuan ja vaatetuksen löytäminen, olivat 
usein tärkeämpiä kuin muistelutyö välittö
mästi kansalaissodan jälkeen. Ajan myötä 
myös itsestään muotoutuneet ryhmät alkoi
vat tarpeen puutteessa tai osanottajien hupe- 
nevan innon myötä lakastua, aivan kuten 
muistomerkit saivat uusia merkityksiä tai niis
tä lopulta tuli kiinteä osa paikallista maise
maa.

Merkitsevää tässä ei ole, että nämä toimin
nat olivat kansalaisyhteiskunnan hetkellinen 
ilmaus. Rajoittunut elinaika ei saisi vähentää 
niiden kipeyden tai saavutusten voiman ar
voa. Tärkeämpää on, mitä ne kertovat meille 
työväenluokan vastarinnan poliittisesta kult
tuurista vuoden 1918 jälkeen. Näiden ryhmi

en kulttuuriset kuvaukset - jotka on tallennettu 
käsinkirjoitettuihin sanomalehtiin, muistiin
panoihin, lauluihin, piirroksiin, runoihin ja 
kokouspöytäkirjoihin - antavat meille sanas
ton tai koodiston, jonka avulla järjestettiin 
hävinneen puolen visiot ja aatteet kansalais
sodan jälkeen.

Kyllä, taistelu hävittiin ja samoin hävisi
vät heidän tuhannet toverinsa, mutta poliitti
nen aate säilyi erittäin elävänä. Siitä ajatuk
sesta, että kuolleet eivät olleet turhaan anta
neet elämäänsä, tuli keskeinen lause työvä
enluokan muistin sodanjälkeisessä sanastos
sa. He olivat antaneet kaikkensa, jotta poliit
tinen liike voisi elää. Ja tämä uhri - useiden 
vapaaehtoisjärjestöjen ja -ryhmien kirjoitus
ten mukaan - velvoitti eloonjääneet ja  nuo
remman sukupolven paitsi säilyttämään kaa
tuneiden muiston, myös rakentamaan uudel
leen sosialismia (tai rakentamaan kommunis
mia) ja auttamaan yhteisönsä puutteessa elä
viä leskiä, orpoja ja veteraaneja.

Tämän kaltaisesta yhteiskunnallisesta toi
minnasta tuli silmiinpistävä teema kansalais- 
sodanjälkeisen työväenluokan yleisessä po
liittisessa kulttuurissa. Sosialistit kautta va
semmiston poliittisen kirjon saattoivat olla eri 
mieltä avainajatuksista, kuten tulevan vallan
kumouksen mahdollisuudesta tai jopa siitä, 
oliko ollenkaan viisasta tarttua aseisiin vuon
na 1918. Mutta proletaarisen solidaarisuuden 
perinne säilyi voimakkaana työväenluokan 
kollektiivisessa muistissa, vaikka sodan seu
rauksena liike olikin poliittisesti jakautunut.

Muistelua voitiin rajoittaa, 
mutta ei hävittää

Kun omaksutaan monipuolisempi lähestymis
tapa, huomataan selvästi, että valtio ja poliit
tinen eliitti pystyivät vain rajoittamaan hävin
neen puolen muistelutyötä, eivät hävittämään 
sitä kokonaan. Itse asiassa se kukoisti yksi
tyisissä tiloissa ja maan alla, jopa vankilei
reillä, joissa vangit tekivät paljon muistoesi
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neitä kuten käsin veistettyjä ristejä, joissa oli 
kuolleiden nimet, taulunkehyksiä ja korulip- 
paita, joista monet olivat täynnä poliittisia 
symboleja. Sosialistit ja kommunistit juhlivat 
edelleen työväen symbolisia juhlapäiviä ku
ten vappua, jolloin he kokoontuivat joukoit
tain paikallisille muistopaikoille huolimatta 
virallisista varoituksista.

Vuoden 1918 kuolleiden muistaminen näi
den muistoesineiden kautta on todistus kek
seliäisyydestä ja päättäväisyydestä. Jos emme 
ota huomioon niiden ihmisten kulttuuriteko
ja, jotka - kuka mistäkin syystä - lähtivät ko
tinsa ja jokapäiväisen elämänsä turvasta osal
listuakseen muistotyöhön, oletamme, että 
poliittinen eliitti pystyi sanelemaan, mitä hä
vinnyt puoli pystyi tekemään.

Silloin emme myöskään ymmärrä kuinka 
punaiset koettivat yksilöidä ja ymmärtää ko
kemuksiaan niiden sodan ja  vankileirien 
myyttien avulla, joita he kehittivät toiminnas
saan ja  teoissaan.

Tarinoilla käsiteltiin 
vaikeita muistoja

Temaattinen lähde suurelle osalle tätä toimin
taa oli paikallinen kulttuuri (mukaan lukien 
sen symbolit, tarinat, rituaalit ja kansanperin
ne), jota ryhmät ja yksilöt käyttivät laatiak
seen toimintasuunnitelman tai pystyäkseen 
käsittelemään terrorin ja veljesmurhien tah
raamaa menneisyyttä. Ulla- Maija Peltosen 
tärkeän tutkimuksen Punakapinan muistot 
(1996) ansiosta tiedämme paljon enemmän 
siitä, minkälaisia tarinoita punaiset eloonjää
neet kertoivat vuoden 1918 kauhuista.

Monissa konfliktin jälkeen esiin tulleissa 
teemoissa ja  legendoissa on sam ankaltai
suuksia vanhempien uskomusten ja histori
allisten dokumenttien kanssa. On tutkittava 
lisää työväenluokan kulttuurin ja niiden ta
pojen välisiä suhteita, joiden avulla hävinnyt 
puoli kokosi ja käsitteli tätä kulttuuristen voi

mavarojen kokoelmaa luodakseen strategian, 
jonka avulla voi käsitellä vaikeita muistoja.

Esitän, että meidän tulisi uudelleen ottaa 
sosiaalisen toiminnan rooli kansalaissodan 
jälkivaikutuksia koskevan keskustelun keski
pisteeksi, erityisesti tutkittaessa kukistettuja 
punaisia.

Heidän muistelutyöllään ja julkisella toi
minnallaan on paljon kerrottavaa niistä aja- 
tusvirroista, jotka auttoivat punaisia selviy
tymään kansalaissodasta ja myöhemmin so
danjälkeisestä poliittisesta sorrosta; ehkä jopa 
niistä omaisten menetyksistä, joita tuhannet 
työläisperheet joutuivat kokemaan.

Avainkäsitteisiin, jotka kerta toisensa jäl
keen tulevat esiin historiallisissa dokumen
teissa kuuluvat oikeudenm ukaisuus, 
tasa-arvo, kohtuullisuus ja  arvokkuus, vaik
ka tavallisten työläisten jokapäiväinen elämä 
tuskin heijasti moniakaan (jos mitään) näistä 
ihanteista.

Punaisille - ja myös valkoisille - kansa
laissodan muisteleminen viittaa paremminkin 
sodanjälkeiseen poliittiseen tilanteeseen, tai 
ainakin yleiseen poliittiseen kulttuuriin, kuin 
itse sotaan. Siksi muistelutyö on niin tärkeää 
tutkijoille, jotka tutkivat työväenluokan his
toriaa kansalaissodan jälkeisenä aikana.

Koska käytännössä kaikki muut poliitti
sen keskustelun julkiset foorumit olivat ra
joitetut tai suljetut hävinneelle puolelle, suu
ri osa epävirallista poliittista toimintaa tapah
tui hautausmaatalkoissa, erilaisissa juhlissa, 
kokouksissa ja varainkeräyksissä. Palautta
malla toiminta takaisin tämän ajan historian 
tutkimukseen voidaan paljastaa joitain perus
tavaa laatua olevia totuuksia yleisestä poliit
tisesta tietoisuudesta ja kulttuurista kansalais
sodan jälkeisessä Suomessa.

Toisella tasolla se voi myös muuttaa ym- 
märtämystämme vuoden 1918 henkilökohtai
sen tragedian luonteesta ja siitä, kuinka kär
simyksen ja kokemuksen yhdistämät eloon
jääneet kääntyivät toimintaterapian puoleen 
noin neljä sukupolvea sitten.
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Tänä vuonna tulee kuluneeksi 

100 vuotta siitä, 

kun keskitetty ammatillinen 

järjestötoiminta 

puualalla alkoi.

Puu- ja  erityisalojen liitto 

jatkaa sitä kunniakasta 

perinnettä, 

jonka Suomen puusepät 

1800-luvun lopussa aloittivat.

PUU- JA ERITYISALOJEN UITTO
TRÄ- OCH SPECIALBRANSCH ERNAS FÖRBUND
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Mikko Laitamo
Tampere

Nauraen sosialismiin

SKDL tuotti vuoden 1958 eduskuntavaa
leja ja  vuoden 1960 kunnallisvaaleja var
ten kaksi juonellisesti toisiinsa kytkey
tyvää, fiktiivistä vaalielokuvaa. Suomennie

men kirkonkylällä elelevät "vankka vasem
mistolainen", päähenkilö pienviljelijä Niemi
nen, sosiaalidemokraatti muurari Salminen, 
maalaisliittolainen Keskitalon isäntä ja  suur
tilallinen, kokoomusta ja  oikeistoa edustava 
Iso-Mäkilä perheineen. Näitä elokuvia katse
lemalla pääsee kiinni tuon ajan Suomeen. 
Polyfonisina ja  moniin ilmiöihin viittaavina 
kulttuurituotteina ne avaavat historiantutki-

Modemisaatio 
eteni takaperoi
sesti. Herrojen 
autoille tehtiin 
teitä lihasvoimin.

jalle hedelmällisiä näkökulmia ja  herättävät 
mielenkiintoisia kysymyksiä. Ne eivät pelkäs
tään kuvita jo  tunnettua, vaan auttavat näke
mään tuttuja ilmiöitä uudella tavalla. Vaali- 
elokuvia voi katsoa rinnan tuon ajan "taval
listen" näytelmä- ja  mainoselokuvien kans
sa, joista kommunistien propagandan kuvit- 
telisi erottuvan selvästi. Mutta kiinnostavaa 
onkin, miten ne niitä muistuttavat. Suomen 
Film iteollisuuden vakionäyttelijät - kuten 
Vilho Siivola, Veikko Linna, Leo Lähteenmä
ki tai Pentti Irjala - rooleineen, tarina ja  tapa 
kehitellä juonta olivat viihde-elokuvia näh

KUVA: SUOMEN  
ELOUVA-ARKISTO
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neille tutunoloisia. Laitavasemmiston lehdis
sä oli samoista aineksista koottuja elokuvia 
usein tuomittu tyhjänpäiväisenä porvarillise
na viihteenä. SKDL:n tuottaman viihde-elo
kuvan pastissin läpi on mahdollista kurkistaa 
"tavallisen" elokuvan ideologisuuteen tai po
liittisuuteen. Vaalielokuvien kerronnassa pe
lataan samankaltaisilla kansanomaisilla käsi
tyksillä, joita esimerkiksi rillumarei-elokuvis- 
sa oli hyödynnetty.

Fiktiiviseen tarinaan ja henkilöhahmoihin 
voitiin sisällyttää lihavia ja kieroja herroja, 
tai epäröiviä sosiaalidemokraatteja, jollaiset 
eivät "tavanomaiseen" poliittisen agitaation 
kieleen olisi läheskään niin hyvin sopineet. 
Varsinaista vastustajaa, porvaristoa ja oikeis
toa kormuutetaan toki olan takaa, mutta kri
tiikki ei kuulosta luokkavihalta. Herroille nau
retaan. Mutta kerronnassa on toki valistuk- 
sellisetkin piirteensä, ja ripaus melodraamaa
kin.

Miksi pyrittiin 
juuri hauskuuteen?

Miksi SKDL sitten halusi nimenomaan 
hauskoja vaalielokuvia? Yksi kommunistien 
kipeimmistä ongelmista oli heidän maineen
sa, tai nykyaikaisemmin imagonsa. Heitä pi
dettiin vakavina, tosikkomaisina, jopa vaaral
lisina ja pelottavina.

Tähän maineeseen he olivat itse antaneet 
aihetta omalla toiminnallaan, mutta sitä oli 
helppo pitää yllä myös viittaamalla kommu
nismin kansainväliseen kehitykseen ja sen 
menneisyyteen. Elokuvista luettavissa olevan 
puhuttelustrategian ja kommunistien perintei
sen agitaation välille virittyykin aikamoinen 
kontrasti.

Vaalielokuvissa ei juuri lainkaan käytetä 
muusta agitaatiosta tuttuja kommunistien 
slangin käsitteitä, eikä sellaisia äänenpaino
ja, jotka olivat kääntyneet tarkoitustaan vas
taan ja edesauttaneet tosikkomaisen tai vaa
rallisen leiman syntymistä. Vaalielokuvissa ei

yritettykään puhua SKDL:n toiminnassa muo
dostunutta kieltä, vaan käytettiin "vastusta
jan" leirissä kehiteltyä ja tehokkaaksi havait
tua puhetapaa.

Suhteessa 50-luvun lopun poliittiseen ti
lanteeseen kiinnittyy huomio SKDL:n oppo
sitioasemaan ja eristyneisyyteen muusta po
liittisesta kentästä. Vaalielokuvat kertovat jo
tain siitä, mitä se oli valmis tekemään pääs
täkseen sieltä pois. Suoria vastauksia ajatel
len esimerkiksi hallitusneuvotteluja ei niistä 
ole luettavissa, mutta esiin nousevat ne ide
ologiset ehdot, joiden varassa kommunistien 
oppositioasemaa voitiin perustella. Kansan- 
rintamataktiikan kannalta potentiaalisia yh
teistyökumppaneita, SDP:tä ja Maalaisliittoa, 
käsitelläänkin vaalielokuvissa paljon helläva
raisemmin kuin oikeistoa.

SKDL:n toiminnan kannalta vaalieloku
vat avaavat näkökulman siihen, kenelle ne oli 
suunnattu. Aktiivit ja  rivijäsenet osasivat jo 
tulla SKDL:n tilaisuuksiin. Tavoiteltuna ylei
sönä olivat ne maaseudun työläiset ja pien
viljelijät, joiden elämänkokemus ja -tilanne 
sekä arvomaailma mahdollistivat SKDL:n 
kannattamisen. Hauskat elokuvat olivat yri
tys piristää äänestysvilkkautta. Vaalielokuvis
sa esitetään monipuolinen kuva arjesta, josta 
voi "lukea ulos" poliittisuutta aivan eri ta
voin kuin vaikkapa puolueohjelmista. Tärke
ää ei ole se, millaista elämä 50-luvun Suo
messa todella oli, vaan se, mitä näissä eloku
vissa saatettiin esittää uskottavana poliittise
na tulkintana siitä. Työn tulosten riiston tai 
työn puutteen, taloudellisten ongelmien, so
siaalisen hierarkian epäoikeudenmukaisuu
den tai modernisaation hedelmien epätasai
sen jakaantumisen poistaminen edellyttivät 
SKDLm vaalivoittoa. Mutta näiden ongelmi
en varaan on rakennettu myös tarina, joka 
vaatii samaa ratkaisua. Nelisen vuosikym
mentä myöhemmin herättävät nämä elokuvat 
lähes poikkeuksetta jonkinlaista hilpeyttä ti
laisuuksissa, joissa niitä katsellaan. Kyse ei 
ole vain niiden "alkuperäisestä" hauskuudes
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Parempia päiviä kohti. Niemisen Antti ja  Keskitalon Liisa hääiltana luonnon helmassa.
KUVA: SUOM EN ELOKUVA-ARKISTO

ta, vaan kerronta ja  sisältö - monien mielestä 
aatekin - ovat, tai ainakin tuntuvat "vanhen
tuneilta". 90-luvun lopun katsoja on histori
allisesti ajateltuna "kaikkitietävä" suhteessa 
50-luvun vaalielokuvien maailmaan.

Tämä voisi olla ongelmakin ajatellen sitä, 
m issä määrin nämä elokuvat tutkimuksen 
kohteena tai lähteenä puhuvat "omalla äänel
lään". Mutta kiinnostavampaa on se, millä 
tavalla "vääristävää" jälkikuvaa voi tutkimuk
sessa hyödyntää. Viisikin vuotta myöhemmin 
ei juuri tällaisia vaalielokuvia ehkä enää olisi 
tehty. Niiden poliittisuus osui kohteisiinsa 
juuri 50-ja  60-lukujen taitteessa. Elokuva oli 
vasta kaupungeissa alkanut m enettää ase
maansa televisiolle, ja  vaalityötä tehtiin työ
väentaloilla. Hyvinvointivaltio ei ollut lähes
kään valmis, ja  suhteita työmailla leimasi pat

riarkaalisen herrakulttuurin ja  rahvaan vasta
rinnan törmäykset. Monen työ oli vielä ruu
miillisesti raskasta, ja  työttömyyttäkin hoidet
tiin "lapiolinjalla". 60-luvun kulttuurisista 
mullistuksista ei ollut tietoakaan, eikä kom
munisteja ollut alettu integroida legitiimiksi 
poliittiseksi puolueeksi.

Pienviljelijä Nieminen puhutteli "maan 
hiljaisia" Suomessa, joka muuttui kovaa vauh
tia, mutta ei ollut läheskään kadonnut.

E lo k u v a t:

H y v iä  U u tisia  1957 
P a rem p ia  p ä iv iä  kohti I9 6 0

K s. L a ita m o , M ik k o . K a rn ev aa li va i k u n n a llisv a a lit . P o litiik k a  

p o p u laa r ik u lttu u r in a  S K D L :n  v a a lie lo k u v is sa  19 5 8  j a  1960. 

T eo k sessa  A a v e  vai H aav e  T o im  S a a re la , K re k o la , P a rik k a , S u o 

ran ta . T H P T S  1998
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Timo Kopomaa
Helsinki

Tori ja joukko
Hakaniementori poliittisen toiminnan näyttämönä

Hakaniementori - proletaaritori, 
monta muotoa nähnyt, 
nupukivistä asfalttiin ja  vertakin - 
idealistien sekä jätkien...
Myös monta kokousta nähnyt; 
työläisten puolesta - 
herroja vastaan...

(runosta AGORA, Usko Näveri 1964)

Hakaniementori avoimena kaupunki
tilana on tarjonnut luonnollisen pai
kan kaupunkilaisten järjestetylle ja 

spontaanimmalle yhteen kerääntymiselle. Tori 
on ollut merkittävä poliittisen toiminnan näyt
tämö ja marssien tausta työväenliikkeelle, 
mikä on antanut torille sen poliittisen leiman. 
(Kopomaa 1997.)

Siltasaari ja Hakaniemenseutu ovat olleet 
työväenliikkeen keskusaluetta ja Pitkänsillan 
pohjoispuoli perinteistä työväen asuinaluet
ta. Siltasaareen sijoitetussa työväentalossa 
(v. 1908) tori ja muut seudun poliittiset toimi
tilat saivat jatkumonsa ja laajentumansa de
mokratian ja kokoontumisen vapauden paik
kana. Yhä vieläkin Hakaniemen seudulla ja 
Kalliolla on työväestön asuinalueen leima. 
Vuonna 1990 Neuvostoliitosta saatu Maail

manrauha-patsas sijoitettiin Hakaniemenran
taan. Sitä ei pystytetty keskeiselle paikalle 
tori seutua, eikä se luonut keskusta. Patsas ei 
manifestoinut poliittisuutta kansanliikkeenä, 
vaan kansallista ulkopolitiikkaa kaupunkiku
van suomettumisen reliikkinä.

Pitkänsillan pohjoispuolen työväenasutus 
ja elämä ei vuosisadan vaihteessa sulautunut 
jäljittä muuhun kaupunkiin. Se oli eristetty, 
yhtenäinen ja  selvät maantieteelliset rajat 
omaava erityinen luonnollinen sosiaalinen 
alue. ”Ei voitu ajatella, että mentäisiin yli Pit
känsillan, tai ehkä Hakaniementorin laita oli 
vielä mahdollinen”, tiivistää Katajanokalla 
asunut kertoja varhaisnuoruutensa kaupungis
ta. Työläisyhteiskunnan keskuksia olivat Ha
kaniementori ja  sen laidalla Siltasaarenkatu, 
joka tunnettiin Työväen Esplanadina. Viime 
vuosikymmeninä Hakaniemeen ja  Kallioon 
on muuttanut aiempaa keskiluokkaisempaa 
väestöä.

Tori vallan eduskuvana

Avoimella julkisella kaupunkitilalla, ku
ten Hakaniementorilla, on kaksi hyvinkin 
vastakkaista roolia. Kaupunkitorit ovat näyt
täytyneet kontrollin ja jäijestyksen välinee
nä, niillä on pidetty armeijan paraateja ja ne
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Mielenosoitus Hakaniemen torilla 1956yleislakon aikana
KUVA: YRJÖ LINTUNEN. K A N SA N  ARKISTO

ovat symbolisoineet hallitsijan valtaa. Samal
la kaupunkitorit ovat olleet julkinen foorumi, 
kanava poliittiseen vaikuttamiseen omien jou
kossa sekä ryhmän tai liikkeen ulkopuolisiin. 
Polii tti sesti samanmieli sten j oukkokokoontu- 
misen näyttämönä tori on ollut ulkopuolisille 
pikemminkin suljettu kuin avoin.

Vuosisadan alussa liittyi suurkaupunkei
hin - vallan, hallinnon ja  pääoman keskuk
siin - yhä useammin myös joukkojen yhteis
kunnallinen mobilisoituminen. Vallankumo
uksellinen liikehdintä 1800-luvulla alkoi lä
hes aina juuri pääkaupungeista. Joukkokoko
uksissa haettiin kannatusta aloitetuille hank
keille tai selitettiin julkisesti aikaansaannok
sia tai yritettiin kohentaa joukkojen mielialaa. 
Torit avoimina kaupunkitiloina, poliittisen 
toiminnan näyttämöinä olivat rituaalien läpi
käymisen paikka. Aukea, saavutettavissa ole
va kerään tyrni spaikka antaa mahdollisuuden 
laajapohjaiseen me-kokemukseen. Kokoon
tumisen salliva ja  keskeisesti esillä oleva kau
punkitila palveli liikkeiden näkyvyyttä, kun 
ne pyrkivät ja  pystyivät nousemaan kansalli
sen julkisuuden areenalle. Hakaniementori 
muistetaan erityisesti esimerkiksi Hakanie

men mellakasta (v. 1906) ja  ns. pinonpoltta- 
jaisista (v. 1940).

Joukkoliikehdintää

Järjestäytynyt mielenilmaisumarssi vaatii 
aina katuyleisönsä, ne joille näyttäydytään, 
joilta kerätään huomiota, joilla testataan yh
tenäisyys, joille osoitetaan voima. Väkijouk
ko, joka ottaa julkista tilaa haltuunsa, on pi
kemminkin avoin kuin suljettu. Elias Canet- 
tin mukaan kansanjoukko on avoin, kun sen 
kasvulle ei ole mitään rajoja. Niin pian kuin 
kasvu pysähtyy, joukko alkaa hajota.

Väkijoukko voi käyttää erilaisia julkisen 
tilan haltuunoton m uotoja joukkoliikkeen 
m ielenilm auksessa ja  kaupunkitilallisessa 
voimannäytöksessä. Joukot voivat täyttää 
avoimen tilan, kuten torin tai puiston kerään
tymällä tiettyyn paikkaan tietyksi hetkeksi. 
Kyse voi olla myös kaupunkilaisten joukkoi
na tai ryhmissä tapahtuvasta järjestäytynees
tä tai spontaanista liikehdinnästä katutilassa. 
Joukkomielenosoitus on kaupungin konkreet
tista valtaamista kansanjoukon tukkiessa esi
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merkiksi liikenteen. Väkijoukko voi tarvitta
essa konkreettisesti piirittää tai muutoin eris
tää rakennetun tilan, julkisen rakennuksen. 
Joukkona esittäytyminen on myös kaupungin 
symbolista valtaamista. Kaupungin avoimil
le paikoille järjestäytyneet liikkuvat väkijou
kot muistuttavat laajalla alueella olemassa
olostaan ja  ryhmän voimasta, joka on suun
nattavissa haluttuun kohteeseen, vaikka yleis
tä järjestystä uhaten.

Kaupunkitila voidaan saattaa joukkojen 
hallintaan osallistujien määrällä ts. väen run
saudella tai aktiivisen toiminnan kautta. Va
litun toiminnan vaikuttavuutta vahvistaa esi
merkiksi runsaslukuinen osallistujakunta, 
marssirivistöjen järjestäytyneisyys ja  näyttä
vyys, jota tuotetaan lipuilla, plakaateilla, ban
derolleilla, käsivarsinauhoilla ym. mielen- 
osoitusmerkeillä tai pukeutumisella, soitto
kunnalla, iskulauseita huutamalla tai muulla 
äänen ja  musiikin kuuluvuudella. Näin mie
lenosoitus yhteisöllisenä juhlana saa uhman, 
ehkä kapinan piirteitä. Etulinjamaisia tilan

haltuun saattamisen keinoja ovat esimerkiksi 
kaduilta kerättävien esineiden, kuten katutyö- 
maakalusteiden tai katukivien tiesuluiksi ko
koaminen tai hulinoiva, kuriton vandalismi 
eli yleensäkin kaupungin vakiintuneen julki
sen järjestyksen vastaisesti toimiminen.

Proletariaatin foorumista 
karnevalististen 
parveilujen näyttämöksi?

Vappumarssit ovat olleet avoimen kaupun
kitilan merkittävin toistuva poliittinen mie
lenilmaus. Työväen vappumarssit ovat lähte
neet liikkeelle Hakaniementorilta. Marssia on 
tavattu seurata katujen varsilta. Sieltä on löy
tynyt kriittinen, pilkkaava, hersyvä ja  hierar
kiat ylösalaisin kääntävä kamevaaliväki, ei 
niinkään marssivien joukosta. Kokoontunut, 
paikallaan pysyvä väkijoukko ei tavoita yhtä 
laajasti kaupunkiyleisön huomiota kuin eteen
päin kulkueena liikkuvat massat. Vappumars
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Kuvat tällä aukeamalla elokuvasta Työläiselämää Helsingissä (1935).
KUVA: TYÖVÄENARKISTO

sin ja  muiden seremonioiden tehtävänä on 
elvyttää liikkeen yhtenäisyyden tunnetta.

Hakaniementori on tunnettu proletariaa
tin foorumina. Tori ei ole ollut vain markki
napaikka, "työväestön maha", vaan myös oi
keuksiaan vaativan "työväestön ääni". Liiken
teellisenä risteyksenä ja  laajana avoimena 
aukiona erään pääkaupungin keskeisimmän 
väylän varrella Hakaniementori on tarjonnut 
luonnollisen paikan suurillekin kokoontuvil
le kansanjoukoille. Toritila on yhdistänyt sel
laista, mikä on ollut erillään. Se on tehnyt 
mahdolliseksi joukkokäyttäytymisen, joka on 
ihmiskol 1 ektiivin käyttäytymisen eräs proto
tyyppi.

Työväenliikkeen muistelun paikkana, his
toriallisen turismin kohteena Hakaniemento
ri on ollut Helsinki-kiertoajelujen kohteena. 
Kaupunkilaisten kollektiiviseen muistiin liit
tyvillä paikoilla on ihmisiä yhdistävä merki

tys. Poliittinen maantieto on opastanut kul
kua.

Aiemmin torit ja  kadut toimivat tiedon le
vittämisen ja  ilmaisun paikkoina. Sieltä tie
toa levitettiin väkijoukoille ja  siellä se levisi 
suusta suuhun. Informaatio kulki avoimessa 
kaupunkitilassa, niin maassa kuin ilmassa, 
lentolehtisten, viirien, liputuksen, palosiree- 
nin äänen tai valomerkkien välityksellä. Esi
merkiksi Helsingin Työväentalon torniin ve
detty punainen lyhty tammikuun lopulla 1918 
oli merkki vallankumouksellisen toiminnan 
alkamisesta. Sähköisen tiedonvälityksen kas
vun myötä julkinen kaupunkitila on menettä
nyt merkitystään yleisen mielipiteenmuokka- 
uksen ja  tiedonlevityksen paikkana. Yhteis
kunnissa, joissa esimerkiksi lehdistöllä tai 
sähköisellä tiedonvälityksellä ei ole keskeis
tä roolia vaikuttamisen kanavana, juuri avoi
met julkiset kaupunkitilat, kadut, torit saatta
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vat toimia mielipiteitä ja  asenteita muokkaa- 
van poliittisen vaikuttamisen näyttämöinä. 
Tästä dramaattisen esimerkin lähihistoriasta 
tarjoaa Tiananmenin aukiolla Kiinassa tapah
tunut verilöyly vuonna 1989.

Television ajankohtaislähetyksissä Haka
niementori esiintyy päivänpoliittisten kom
menttien antajien näyttäm önä ja  taustana. 
Toria on siis yhä vaalittu poliittisena maise
mana katsojien kollektiivisessa tajunnassa. 
Yhä julkinen tila kokoaa myös mieltään osoit
tavia. Samoin vaalimainokset ja  vaalimökit 
sijoitetaan keskeisille toreille ja  vilkkaiden 
katujen varsille tavoittamaan tasapuolisesti 
kaikkia kansalaisryhmiä.

Julkisten tilojen ja  paikkojen kamevalisoi- 
tuminen on antanut Hakaniementorille, kuten 
muillekin toreille, uutta merkitystä kaupun
kilaisten yhteisyyden saarekkeina. Kaupun
kimaisemaan piirtyvät uudet vaellusreitit ja

katukamevaaleille osoitetaan uudet yhteisyy
den saarekkeet vanhojen rinnalla. Avoin ka
tuverkosto puistoineen, aukioineen ja  torei- 
neen on ainut paikka, joka voi fyysisesti koo
ta yhteen kaupungin asujaimiston ja  paikalle 
saapuneet vieraat.

VTT Timo Kopomaa on tutkimuksessaan 
Tori - marginaali - haastava kaupunki (1997, 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituk
sia) tarkastellut ju lkisten  kaupunkitilojen  
käyttöä ja  marginaalisia käytäntöjä. Kuvauk
sen kohteena ovat olleet ju lkiset paikat ja  
paikkojen ihmiset, eritoten eräät ei-toivotuiksi 
leimautuneet ryhmät. Hakaniementorin his
toriaan tutustutaan viimeisen sadan vuoden 
ajalta. Tori on teoksessa esillä paitsi poliitti
sena näyttämönä, myös palvelupaikkana ja  
marginaalitilana.

Suomen
Sosialidemokraattinen
Puolue -
Finlands
Socialdemokratiska 
Parti r.p.

Saariniemenkatu 6 
00530 Helsinki 
puh. 09-478 988
fax 09-712 752
E-mail palaute@sdp.fi 
Internet www.sdp.fi
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Tytöt, pojat ja 
lasten työkotien 
opit Helsingissa 
1883 -1903

V iime vuosisadan lopun Suo
messa työläislapset olivat 

tärkeä yksityisen hyväntekeväi
syyden kohde. Lasten työkoti- 
toiminta oli yksi hyväntekeväi
syyden muoto. Sen helsinkiläis- 
versiota ei ole kovin laajasti tut
kittu. Tuoreen panoksen aihee
seen tuo allekirjoittaneen lisäk
si Marjatta Rahikainen (Histo- 
risk Tidskrift för Finland 2/ 
1998).

Omassa tutkielmassani olen 
tarkastellut helsinkiläisten las
ten työkotien elämänmenoa 
vuodesta 1883, jolloin toiminta 
käynnistyi, aina vuoteen 1903 
saakka. Keskeisenä motiivina 
pääkaupunkilaisille työkotien 
perustajille oli estää köyhien 
lasten kerjääminen, joka heidän 
näkemyksensä mukaan oli vaka
va epäkohta tuolloisessa helsin- 
kiläismiljöössä.

Tarkoitus oli opettaa köyhi
en perheiden vesoille työntekoa 
kädestä pitäen sekä tarjota heil
le yksinkertaista ravintoa ja hoi
toa työpanosta vastaan. Laitok
set, joita tarkastelemallani ajan
jaksolla toimi Helsingissä kak
si, olivat auki arkisin päiväsai
kaan. Iältään 5 -  14-vuotiaat, 
köyhiksi tiedetyt työläislapset 
olivat niihin tervetulleita.

Tutkielmassani olen pyrki
nyt selvittämään, mitä taitoja, 
tietoja ja arvoja työkotien pää
sääntöisesti keski- ja yläluok
kainen opetus-jajohtohenkilös-

tö lapsille välitti ja miksi. Myös 
tyttöjen ja poikien pitkälti suku
puolisidonnaiset työnjaolliset 
roolit sekä heidän johtokunnal
ta ja opetushenkilöstöltä saa
mansa huomio on ollut tutki
mukseni kohteena.

Lasten työkotien arkistossa 
(HKA) olevat työkotiyhdistyk- 
sen johtokunnan kokouspöytä
kirjat runsaine liitteineen, vuo
sikokousten pöytäkirjat liittei
neen ja työkotien päiväkirjat 
ovat olleet tutkimukseni tär
keimpänä lähteenä. Niiden avul
la olen päässyt käsiksi työkoti
en arkeen ja hiukan juhlaankin, 
joiden kulkuun aikakauden 
luokkayhteiskunta ja sukupuo- 
lirooleihin liittyneet käsitykset 
loivat omaa väriään.

Käsitöiden opettaminen oli 
tärkeällä sijalla työkotien päivä
ohjelmassa. Työkotien johto
henkilöt näkivät käsitöiden teet
tämisen kasvattavan lasten kär
sivällisyyttä, järjestyksentajua 
ja uutteruutta. Vaatekappaleet 
jaettiin lapsille itselleen joulu
juhlien yhteydessä.

Kova käsitöiden teettäminen 
sai osakseen myös kritiikkiä. 
Vuonna 1889 eräät alemman 
kansakoulun opetushenkilöstön 
edustajat huomauttivat, että lap
set väsyivät työkodeissa vaadi
tusta käsitöiden tekemisestä niin 
paljon, että koulutyö kärsi. Työ- 
kotien päiväjärjestykseen huo
mautuksella ei ollut suurta vai
kutusta.

Lapset joutuivat osallistu
maan myös laitoksissa tehtyihin 
taloustöihin. Tytöt pidettiin si
sätiloissa auttamassa keittäjätär- 
tä ja siivoamassa. Pojat hakka- 
sivat ja kantoivat puita, nouti
vat vettä, lakaisivat pihaa ja to
imittivat mattoja. Kyseisiin toi-

G r a d u t

miin lasten odotettiin suhtautu
van aikuismaisen vakavasti. Esi
merkiksi vuonna 1884 johto
kuntaa harmitti poikien taipu
mus vitkastella vedenhakumat
koilla leikkien.

Työkotien johtokunnan poi
kiin ja tyttöihin kohdistamassa 
huomiossa oli selkeitä eroja. 
Vaikka ahkeruus oli työkodeis
sa kovassa kurssissa, erityisesti 
siitä palkittiin tarkasteltavalla 
ajanjaksolla vain poikia. Näin 
tapahtui vuodesta 1898 alkaen, 
mistä lähtien muutamat työteli
äät pojat saivat käteensä sääs- 
tökirjan pienine alkupääomi- 
neen. Ainoa palkinnonjako, jo
hon tytötkin pääsivät osallisik
si, oli vuonna 1903 tapahtunut 
erityistä kiltteyttä osoittaneiden 
lasten palkitseminen. Tuolloin
kin kiltit pojat saivat säästökir- 
jan, kiltit tytöt puolestaan esilii
nan.

Poikia huomioitiin ehkä tyt
töjä enemmän siksi, että aika 
ajoin he vaikuttivat johtokunnan 
mielestä tyttöjä kurittomammil- 
ta. Poikien tuleva, kansakoulun 
jälkeinen työllistyminen myös 
huolestutti johtokuntaa enem
män kuin tyttöjen tuleva työpai
kan saanti, mistä yhtenä esi
merkkinä oli johtokunnan vuon
na 1886 Helsingin työväenyh
distykselle lähettämä kirje, jos
sa se vetosi yhdistyksen apuun 
nimenomaan työkotipoikien 
työllistämiseksi.

Tyttöjen työllistymisen osal
ta johtokuntaa pohditutti lähin
nä se, ettei palvelijattaren työ 
enää tuntunut kelpaavan näille, 
kasvavalla pääkaupungilla kun
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oli tarjota heille töitä muiltakin 
aloilta. Johtokunnan silmissä 
myönteisesti käyttäytyneitä poi
kia lienee kannattanut nostaa 
esiin jo senkin vuoksi, että he 
olivat hyviä esimerkkejä muille 
pojille.

Tarkk’ampujankadun työko- 
din tytöille pidettiin vuosien 
ajan laulutunteja kerran viikos
sa. Tämä oli poikkeus ilmapii
rissä, joka oli tarkoitettu hiljai
sen, tottelevaisen ahertamisen 
kyllästämäksi. Tiukka kuri kui
tenkin säröili usein ja kasvatuk
sellisia oppeja tärkeämpi vaiku
tin laitoksissa käymiselle lienee 
ollut niiden tarjoama ruoka- ja 
vaatetusapu.

Outi Luoto
Helsinki

Artikkeli perustuu tekijän 
pro gradu -tutkielmaan Kurin

pitoa, käsitöitä ja kiltteyskasva- 
tusta. Helsinkiläisessä lasten 
työkotitoiminnassa välitetyt tai
dot, tiedot ja arvot sekä suku
puolten maailmat vuosina 1883
1903. Helsingin yliopisto, yh
teiskuntahistoria, 1998.

Riihimäen 
suojeluskunnan 
kehittyminen 
“kansanarmeijaksi”

Suojeluskuntatutkimuksen 
valtalinja on liikkunut pit

kään aivan muissa kysymyksis
sä kuin työläisproblematiikassa. 
Usein pidetään selvyytenä, että 
järjestö oli jäsenistöltään vah

vasti porvaril
lista ja talon
poikaista, eikä 
työväestö sen 
to im in ta a n  
osallistunut. 
Suomettumi
sen kauden po
liittinen jälki
kuva on ollut 
omiaan koros
tamaan kyseis
tä ajatteluta
paa. Asia ei 
kuitenkaan ol
lut aivan näin 
mustavalkoi
nen, kuten oma 
tutkimukseni 
Riihimäen suo
jeluskunnan jä
senistön koos

tumuksesta ja sen muutoksen 
syistä osoittaa.

Hyvin säilyneistä Riihimä
en suojeluskunnan henkilökor
teista käy ilmi, että suojeluskun
nan jäsenmäärän nousu alkoi 
vuosina 1933-34. Työväestön 
osuus liittyneistä oli vuosittain 
vuosien 1933-39 aikana noin 
puolet, paitsi 1935 se oli koko
naiset 68 prosenttia. Niinpä Rii
himäen suojeluskunnasta tuli jä
senistöltään niukasti työläisvoit- 
toinenjo vuonna 1936ja työvä
estön suhteellinen osuus kasvoi 
jatkossa entisestään. Riihimäen 
suojeluskunnan jäsenistön sosi
aalisen kerrostuneisuuden kehi
tyksessä 1930-luvulla oli päät
rendinä työväestön osuuden voi
makas lisääntyminen keskiluo
kan kustannuksella.

Matti Virtasen tutkimuksen 
mukaan (Suojeluskuntalaisten 
sosiaalinen kerrostuneisuus. 
Suomen historian pro gradu. 
Helsinki 1974) sama kehitys ta
pahtui muuallakin Suomessa. 
Riihimäellä muutos oli kuiten
kin huomattavasti rajumpi, sil
lä Virtasen mukaan keskiluokan 
osuuden lasku oli vuosina 1933
38 viitisen prosenttiyksikköä. 
Riihimäellä se oli kuitenkin 
tuolloin yli 16 prosenttia. Edel
leen työväestön osuus nousi Vir
tasen otospaikkakunnilla vain 
reilut neljä prosenttiyksikköä, 
Riihimäellä nousu oli kokonai
set 17 prosenttia. Työväestön 
osuuden kasvuvauhti oli melko 
tasaista vuodesta 1933 lähtien, 
jolloin se oli noin 33 prosenttia. 
Vuoden 1939 lopussa työväes
tön osuus jäsenistä oli hieman 
yli 51 prosenttia.

Erittäin mielenkiintoinen 
kysymys onkin, mitkä seikat 
olivat syynä Riihimäen suoje

H Y V IN V O IN T I
TARVITSEE
TEKIJÄNSÄ

m .

Kolmos in|a A 
P! 101, 00531  Helsinki 

Puhelin (09) 77031 
Telefax: (09) 7 7 0 3 4 1 0  (tiedotus) 

Kotisivu: h t tp : / /w w w .k o t i. f i
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luskunnan jäsenistön muuttumi
seen työläisenemmistöiseksi 
niinkin aikaisin kuin vuonna 
1936. Vastauksia tämäntyyppi
seen problematiikkaan on mah
dollista saada pääasiassa haas
tattelujen avulla. Haastattelin 
lähemmäs kymmentä 1930-lu- 
vun riihimäkeläisen elämänme
non kokenutta henkilöä, joista 
pääosa oli toiminut suojeluskun
nassa. Haastattelut osoittautui
vat erittäin antoisiksi ja korvaa
mattomiksi tutkimukseni kan
nalta. Käytössäni oli lisäksi 
muutama Kalevi Penttilän 1960- 
luvulla tekemä haastattelu, jot
ka käsittelivät mm. rautateiden 
työhönottopolitiikkaa 1920-lu- 
vulla.

Työnantajien suopea 
suhtautuminen 
pääsyynä

Haastattelujen pohjalta suu
rimpana syynä työväestön li
sääntyneeseen liittymiseen Rii
himäen suojeluskuntaan 1930- 
luvun alussa oli työnsaanti ja 
työnantajien asenteet. Valtakun
nallisestikin suurten työnantaji
en suhtautuminen suojeluskun- 
taliikkeeseen oli myönteistä. 
Riihimäellä suurimmat työnan
tajat -  Valtionrautatiet, Riihimä
en Lasitehdas, Paloheimo ja 
Sako -  olivat erittäin suojelus- 
kuntamyönteisiä; olihan niiden 
johtoporras suurimmaksi osak
si mukana järjestön toiminnas
sa. Erityisesti työnantajien asen
ne korostui 1930-luvun laman 
aikana ja sen jälkeen. Tällöin- 
hän juuri alkoi työläisten kasva
va mukaantulo Riihimäen suo
jeluskuntaan.

Toki oli työväestön mukaan

tulolle muitakin syitä. Vuoden 
1918 sotaan pohjautuva rinta
malinja alkoi 1930-luvun ede
tessä hämärtyä. Suojeluskunti
en jäsenistö nuortui, eikä uudel
la sukupolvella välttämättä ol
lut juurikaan muistikuvia vuo
den 1918 tapahtumista. No
peimmin tällainen kehitys oli 
havaittavissa paikkakunnilla, 
missä sodan aikana oli ollut suh
teellisen rauhallinen punainen 
hallinto, kuten Riihimäellä.

Eräs Riihimäen suojelus
kunnan erikoispiirre oli sen ko
rostettu toiminnallisuus, mikä 
entisestään vahvistui 1930-luvu- 
la. Haastattelujen perusteella 
tämä oli eräs syy suojeluskun
nan jäsenmäärän ja etenkin työ- 
läistaustaisten jäsenten luku
määrän kavamiseen. Riihimäen 
suojeluskuntaan ei ylipäätään

KUVA: TUISKU 1/1930

liitytty niinkään aatteen vuoksi 
vaan pikemminkin monipuoli
sen harrastustoiminnan innnoit- 
tamina. Riihimäen suojeluskun
nassa harrastettiinkin aktiviteet
teja ainakin jonkin verran valis
tustyön kustannuksella. Tämä 
lienee ollut asia, joka osaltaan 
mataloitti työväestön kynnystä 
tulla mukaan toimintaan.

Myöskään Riihimäen suoje
luskunnalla ja työväenyhdistyk
sillä ei ainakaan haastattelujen 
perusteella ollut enää 1930-lu- 
vun kuluessa kovin kielteistä 
asennoitumista toisiinsa nähden. 
Järjestöt olivat tiukasti toisistaan 
erillään, mutta mitään viholli
suuksia niiden kesken ei ollut.

Niinpä paikkakunnalla ei 
tapahtunut tiukkaa ghettoutu- 
mista kahteen vastakkaiseen lei
riin, vaikka Riihimäellä sekä
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suojeluskunta että työväenyh
distys lukeutuivat vaalipiirinsä 
suurimpiin. Jos suojeluskunta- 
laisuudesta olikin hyötyä työ
markkinoilla, ei työväenyhdis
tyksen jäsenyys kuitenkaan ol
lut enää rasitteena 1930-luvun 
kuluessa.

Haastattelujen mukaan riihi
mäkeläiset aistivat kansainväli
sen tilanteen kiristymisen vuo
sikymmenen puolivälin paik
keilla. Tämä oli myös osasyynä 
työväestön lisääntyvään mu
kaantuloon suojeluskuntatoi- 
mintaan.

Erään haastateltavan mu
kaan yleistä puolustustahdon 
heräämistä ilmeni kaikissa kan
sankerroksissa etenkin vuosien 
1937-38 aikana. Hän keskusteli 
tuolloin paljon työläisten kans
sa maanpuolustusasioista ja ha

vaitsi heidän puolustustahtonsa 
olevan hyvän. Erona työmiesten 
asenteessa oli joskus se, että kun 
perinteisesti suojeuskuntalaiset 
puhuivat sävyyn “kun ryssä 
hyökkää”, niin monet työläiset 
vastaavasti “jos Ryssä hyök
kää”.

Aihe kaipaisi 
laajempaa 
tutkimusta

Hätäisesti voisi olettaa Rii
himäen suojeluskunnan olleen 
1930-luvun loppupuolella jsä- 
enistön koostumukselta varsi
nainen erikoistapaus. Kuitenkin 
Virtanen esitti jo 1970-luvun 
tutkimuksessaan, että työläise- 
nemmistöisiä suojeluskuntia oli 
tuolloin muitakin. Hän ei kui

tenkaan tutkinut 
syitä ilmiöön.

Ylipäätään 
suojeluskuntaan 
liittymisen mo
tiiveja ei ole juu
rikaan tutkittu 
suojeluskuntien 
perustam isen 
jälkeen, vaikka 
kuluneella vuo
sikymmenellä 
suojeluskunta- 
tutkimus on 
muodostunut lä
hes muoti-ilmi
öksi sekä am
mattilaisten että 
harrastelijoiden 
parissa.

Nämä tutki
mukset ovat kui
tenkin keskitty
neet lähinnä yk
sittäisiin suoje
luskuntiin tai

yleisesti suojeluskuntajärjestön 
poliittisuuteen jossain tapahtu
masarjassa. Toiminnan perusyk
sikön eli rivijäsenen aseman ja 
toiminnan analysointia ei juuri 
ole harjoitettu. Useasti on esim. 
keskitytty hekumoimaan paik
kakunnan suojeluskunnan urhei
lusaavutuksilla.

Varsinkin työväestön liitty- 
mismotiivien laajempi tutkimi
nen olisi kuitenkin hedelmällis
tä. Ylipäätään työväestön suo- 
jeluskuntatoiminta ja siihen liit
tymiseen vaikuttaineiden teki
jöiden selvittäminen kaipaisi 
laajempaa selvitystä.

Laajempipohjaisen tutki
muksen avulla voitaisiin uudes
taan punnita, olivatko suojelus
kunnat yleisesti lähinnä vain 
porvariston yhteenliittymiä. 
Asetelma ei ainakaan kaikkial
la ollut aivan kategorinen, ku
ten Riihimäen esimerkki osoit
taa.

Toinen mielenkiintoinen 
asia olisi tutkia laajemmin, mi
ten Sosialidemokraattinen puo
lue ja paikalliset työväenyhdis
tykset suhtautuivat potentiaali
en jäsenistönsä liittymiseen suo
jeluskuntiin. Tutkimuksessani 
olen myös hieman selvitellyt 
tätä kysymystä.

Jussi Mattila
Helsinki

Artikkeli perustuu kirjoitta
jan pm gradu-tutkielmaan ‘‘Yh
teisrintamassa ryssää vastaan" 
- Työväestön liittyminen Riihi
mäen suojeluskuntaan 1933
1939. Turun Yliopisto, poliitti
nen historia, 1999.

KULTAREUNA*

40 vuoden 
kokemus 

arpajaisien 
järjestämisessä

Kustaankatu 4 00500 Helsinki 
puh. 09-711 377 fax 09-710 909 
Sähköposti: kultareuna-ry@co.inet.fi 
Leonia: 800010-662008 
Merita: 150030-00000015
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Terveisiä
Kairosta!
- Kotkalaista 
ravintolaelämää 
1930  - 1990  
-luvulla

lle ls in g in  yliopiston kansatie- 
l l te e n  oppiaineeseen tekemä
ni pro gradu -työn aiheena on 
kotkalainen ravintola Kairo. 
Idean sain jo opiskelujen alku
vaiheessa kun olin töissä Hotel
li- ja ravintolamuseossa (joka 
sijaitsee Helsingissä Kaapeli
tehtaalla). Huomasin, että ravin- 
tolatyötä tai “tavallisten ihmis
ten” ravintolassakäyntiä on tut

kittu hyvin vähän. Kansatietees
sä on ylipäätään tutkittu vähän 
aiheita, joihin liittyy jotakin 
“ikävää”, esimerkiksi juopotte
lua tai prostituutiota.

Opintojen edetessä aloin 
nähdä Kairon monitahoisem
pana tutkimuskohteena. Yksi 
kiinnostukseni kohde on meri- 
historia ja - kotkalaisen nosturi- 
asentajan tyttärenä - Kotkan sa
tama. Kairo sijaitsee aivan sa
taman vieressä niin lähellä, että 
laivat voisivat heittää ankkurin
sa sen ikkunasta sisään, kuten 
yksi lukuisista Kairossa istu
neista toimittajista on kirjoitta
nut. Gradussani selvitänkin, 
miten Kairon asiakaskunnan ra
kenne on muuttunut sataman ja 
meriliikenteen muutosten myö
tä.

Tutkielman pääasiallisena

lähdeaineistona ovat vuosina 
1997 - 1999 tekemäni haastat
telut. Miltei kaikki haastatellut 
ovat kotkalaisia: Kairon työnte
kijöitä, siellä soittaneita muusi
koita sekä asiakkaita, merimie
hiä ja ahtaajia. Kunnianhimoi
sena tavoitteenani oli löytää in- 
formanteiksi myös ihmisiä, jot
ka eivät pidä Kairosta, mutta 
tässä en onnistunut. Haastatte
luaineistoa keräävät kansatie- 
teilijät joutuvat usein saman 
ongelman eteen: vastaajiksi va
likoituu tutkimusaiheeseen jo 
valmiiksi positiivisesti suhtau
tuvia ihmisiä.

Vaikeammin hahmotettava 
tutkimustehtävän osa on Kairon 
maineen pohtiminen. Ennen tut
kimuksen aloittamista tiesin, 
että Kairolla oli Kotkassa vielä 
1970-luvulla huono maine. Me

Merimiesten ”vieraskirja “ Kairon sisääntuloportaikossa vuonna 1989. Vahtimestarit. Jukka Kelkka 
ja  Jorma Ribu.

KUVA: HOTELLI■ JA RAVINTOLAMUSEO.
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Uusi "Merenneitobaari" vuonna 1991.

rimiehet ja “Kotkan Ruusut” te
kivät Kairosta “kunnialliselle 
naiselle sopimattoman paikan”. 
Itse olen kuitenkin nähnyt vain 
ajan, jolloin Kairo on ollut näh
tävyys ulkopaikkakuntalaisille 
ja ylpeydenaihe ainakin osalle 
kotkalaisia. Vuonna 1986 Kot
kan kaupunginteatteri alkoi esit
tää Kairossa näytelmää Mara
tontanssit. Teatteritoiminta toi 
Kairon valtakunnalliseen julki
suuteen, mutta muutos oli tapah
tunut jo aikaisemmin.

Merenkulun ja satamatoi
minnan rationalisointi ja koneel
listaminen alkoi 1960-luvulla, 
mutta suurimmat muutokset si
joittuivat 1970- ja 1980-luvul- 
le. Kairossa merimiesten määrä 
asiakaskunnasta alkoi vähentyä 
1970-luvulla, eikä vuosikym
menen lopulla käynyt enää lä
heskään yhtä paljon merimiehiä

kuin aiemmin. Samaan aikaan 
Kairon omistajat ja ravintolan- 
hoitajat vaihtuivat tiheään. 
1970-luvun loppupuolella ta
pahtui kuitenkin selvä muutos: 
ravintolaa alettiin markkinoida 
entisellä huonolla maineella. 
Kairoa tarjottiin helsinkiläisille 
eksoottisena ”merirosvoretken“ 
kohteena. Tiukan ravintolakult
tuurin maassa markkinavaltit 
kuuluivat: Kairossa solmiot on 
kielletty, mutta vieraisiin pöytiin 
huutelu suotavaa.

Niin haastattelut kuin Kai
ron vieraskirjat kertovat, että 
ravintolasta tosiaan tuli nähtä
vyys - ravintolanhoitajan mie
lestä Kairo oli 1990-luvun alus
sa yhtä suosittu turistikohde 
kuin Langinkosken keisarillinen 
kalastusmaja. Teatteriesitykset 
toivat Kairoon uusia kotkalaisia 
asiakkaita, ihmisiä jotka olivat

KUVA: H O TELLI JA RAVINTOLAMUSEO.

aikaisemmin pitäneet meri- 
mieskapakkaa "synnin pesänä". 
Vuosikymmenten aikana kotka
laisten asenteet Kairoa kohtaan 
ovatkin muuttuneet melkoises
ti.

Huonoa mainetta Kairolle ja 
koko ravintolaelinkeinolle toi
vat kieltolain aikaiset tapahtu
mat. Myös Kairo oli nk. kovan 
teen paikka, josta sai suursaare
laisten Kotkaan kuljettamaa 
spriitä. Seuraava ravintolaelä- 
mään kielteisesti vaikuttanut 
ajanjakso oli toinen maailman
sota. Mustanpörssin kauppa ku
koisti ravintoloissa, omia juo
mia salakuljetettiin ohi portier- 
in ja käytöstavat muuttuivat. 
Sota-aikana ja rauhan alussa ra
vintolat olivat täynnä äänekkäi
tä ja juopumishakuisia ihmisiä. 
Alkoholiliikkeen edustajat sekä 
raittiusliikkeen kannattajat kau
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histelivat hurjaa menoa. Tanssi- 
kielto oli voimassa vuoteen 
1948 ja muistitiedon mukaan 
Kairossa alettiin tanssia vasta 
1950-luvun puolella. Ravintola
käyttäytymistä tarkastellessa ei 
voi olla huomaamatta, että sota- 
aikana vallinneet poikkeuksel
liset käytöstavat olivat monelle 
merimiehelle se normaali tapa 
olla ravintolassa. Kotkassa kun
niallinen alkoholitarkastaja huo
masi, että merimiesten suosi
missa paikoissa on meluisampaa 
ja liikuskelu pöydistä toiseen 
yleisempää kuin kaupungin 
muissa ravintoloissa.

Useat haastatellut kertoivat, 
että merimiehet "pitivät Kotkan 
kapakoita pystyssä". Yksi tutki
mukseni hallitsevista teemoista 
onkin merimiesten ravintola

käyttäytyminen. Rahojen tuh
laaminen satamassa on yksi 
merimiesjuttujen suosituimpia 
aiheita, ja Kairo oli yksi niistä 
paikoista, joissa merellä kerätyt 
palkkarahat "pistettiin mene
mään". Vahtimestarille ja tarjoi
lijalle maksettiin kunnon juoma
rahat, eikä ollut harvinaista, että 
tarjottiin kierros koko pöydälle 
tai viereiseen pöytään. Erityisen 
suosittuja merimiesjuttujen ai
heita olivat maksulliset naiset, 
laivatytöt. Heitä kävi Kairossa 
1930-luvulta 1970-luvulle.

Haastattelemani tarjoilijat 
kertoivat, että Kairo oli monel
la tapaa hyvä työpaikka. Meri
miesten maksamien reilujen pal
velurahojen ansiosta siellä pää
si paremmille ansioille kuin hie
nommissa paikoissa, esimerkik

si Seurahuoneella. Samat työn
tekijät olivat Kairossa töissä 
vuosia, jopa vuosikymmeniä. 
Henkilökunta ja kanta-asiakkaat 
oppivat tuntemaan toisensa niin 
hyvin, että kuulumisia vaihdet
tiin. Joistakin merimiehistä, jot
ka ajoivat vakituista linjaa Kot
kaan, tuli myös "kansalaisia", 
joiden kanssa esimerkiksi Kai
rossa soittaneet muusikot ystä
vystyivät.

Ravintolan huono maine nä
kyi joidenkin tarjoilijoiden mu
kaan siinä, että ihmiset "antoi
vat ymmärtää", että Kairo on 
alempitasoinen paikka. Toisaal
ta merimiesten tuomasta ekso
tiikasta oltiin kiinnostuneita jo 
ennen 1970-lukua. Osa kotkalai
sista myös sanoi, että Kairon 
tapaisia paikkoja tarvitaan. Jos-
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Suomen Merimies-Unioni r.y 

Uudenmaankatu 16 B, 
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fax. (0 9 ) 6152 0227
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sakinhan merimiesten on naisia 
tavattava. Päivisin Kairo oli sa
tamatyöläisten ja merimiesten 
taukopaikka. Iltaisin Kairossa 
kävi lähinnä miehistön jäseniä, 
mutta päivisin siellä istui sata- 
matyönjohtajia sekä perämiehiä, 
jotka vastasivat laivan lastauk
sesta. Ikkunapöydät oli usein 
päiväsaikaan varattu taljareille, 
jotka kirjasivat laivasta puretun 
tai sinne rahdatun lastin.

Kairon toiminta on jatkunut 
keskeytymättä perustamisvuo
desta 1931 lähtien. Edelleen 
käytössä oleva ravintolaraken
nus valmistui vuonna 1938. Jul
kisivu on säilynyt samanlaise
na siitä asti. Sisustus pysyi al
kuperäisessä kuosissa aina 
1970-luvun alkuun. Silloin sa
lin peiliseinä vaihdettiin seinä

maalauksiin. Kotkan kaupun
ginteatterin lavastaja Tauno 
Rantaruikka on maalannut kaik
ki seinämaalaukset, jotka nykyi
sin ovat varmasti se, mikä Kai
rosta ensimmäisenä tulee mie
leen. Meri- ja naisaiheiset maa
laukset sekä merenkulkuun liit
tyvä rekvisiitta ovat nyt korvaa
massa sitä, mitä ei takaisin enää 
saada: alkuperäistä Kairon tun
nelmaa, jota oli luomassa koko 
”rantaporukka“, ahtaajat, meri
miehet, laivatytöt, ”lestinheittä- 
jät“ ja muu asiaankuuluva väki.

Kairo ei ole helmi rakennus
historiallisesti, mutta sen kult
tuurihistoriallinen arvo on ym
märretty 1980-ja 1990-luvulla. 
Kun rakennus uhattiin purkaa 
vuosikymmenen alussa, puolus
tivat kaupunkilaiset ravintolaa

niin, että päättäjien ja kaavoitus- 
virkamiesten kanta saatiin 
muuttumaan Kairon säilyttämi
selle myönteiseksi. Vuosituhan
nen vaihteessa Kotkan kaupun
gin omistama tontti ja ravinto
larakennus ovat myynnissä, 
mutta kaupan ehtona on, että ra
kennus ja sen käyttötarkoitus 
säilytetään ennallaan.

Tytti Nieminen
Helsinki

Artikkeli perustuu kirjoitta
ja n  pro  gradu  -tu tkielm aan  
”Terveisiä Kairosta! ” - Kotka
laista ravintolaeläm ää 1930- 
1990-luvulla. Helsingin yliopis
to. Kulttuurien tutkimuksen lai
tos, kansatiede, 1999.
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Rouvasväki ja 
työläistytöt

Marja Kokko: Sisaret, tove
rit - naisten järjestäytyminen, 
ryhmätietoisuus ja  kansalais- 
tuminen Jyväskylässä 1800- 
luvun lopulta 1930-luvulle. 
Jyväskylän yliopisto 1998.

Sukupuolten historian tutkijat 
ovat viime vuosina kirjoittaneet 
paljon sekä naisten kansalaistu- 
misesta, järjestäytymisestä että 
sukupuolen ja nationalismin 
suhteesta. Marja Kokko tarkas
telee väitöskirjassaan näitä tee
moja paikallisesta näkökulmas
ta: näyttämönä on “kansalli
suusaatteelle vihkiytynyt koulu- 
kaupunki” Jyväskylä.

Paikallisuuden lisäksi kirjan 
vahva puoli on eri sosiaaliryh
mien vertailu, joskin lähempään 
syyniin valittujen kolmen järjes
tön - Jyväskylän Naisyhdistyk
sen, Suomalaisen Naisliiton Jy
väskylän haaraosaston ja Sosia
lidemokraattisen Naisyhdistyk
sen - edustavuus tuntuu aluksi

kapealta. Jos pohdittavana on 
naisten kansalaistuminen, voi
daan kysyä, miksi työ painottuu 
järjestöihin ja vieläpä näihin pie
niin erillisjärjestöihin. Kokon 
perusteluna on se, että juuri 
kaikkien väestöryhmien mah
dollisuus yhteiskunnan osa-alu
eet läpäisevään kansalaisjärjes- 
täytymiseen oli kansalaisyhteis
kunnan ydintä. Mainitut yhdis
tykset on puolestaan valittu, 
koska niiden toiminta kiinnittyi 
selvimmin naisten kansalaiskes
kustelun ylläpitämiseen. Sellai
set suuret joukkojärjestöt kuin 
Nuorten Naisten Kristillinen 
Yhdistys ja Lotta Svärd olivat 
sen sijaan ennen muuta “uskon
nollisia ja maanpuolustukselli
sia järjestöjä”. Luultavasti kui
tenkin näillä, samoin kuin vaik
kapa Martoilla, on ollut paljon
kin tekemistä naisten laajasti 
ymmärretyn kansalaistumisen 
kanssa. Toisaalta valituista yh
distyksistäkin toki saa kiintoisan 
tutkimusasetelman.

Tutkimusajanjakson aikana 
järjestäytyminen levisi kansal
lisuus- ja kansanvalistusaattei- 
den sävyttämästä harvojen har
rastuksesta laajojen joukkojen 
toiminnaksi. Porvarillisten nais
ten yhteiskunnallistumisen taus
ta oli sääty-yhteiskunnassa ja 
sen korporatiivisessa edustusjär- 
jestelmässä, mikä näkyi porva
rillisten naisjärjestöjen mentali
teetissa, tavoitteissa ja keinois
sa myöhemminkin. Työläisnais
ten yhdistys puolestaan raken
tui sääty-yhteiskunnan murros
vaiheessa, siirryttäessä alamai- 
suusasemasta demokraattiseen 
kansalaisuuteen. Jyväskylän 
työväenyhdistyksen naisosasto 
perustettiin - kuten lukematto
mat muutkin sosialidemokraat

tiset naisosastot - suurlakon jäl
keen vuonna 1906. Ennen lak
koa työväenyhdistys oli ollut 
suomettarelainen ja kristillissi
veellinen yhteisö, josta “puuttui 
työväestö”. Sosiaaliryhmien 
vertaaminen tuo esiin juuri tä
män naisten eriaikaisen ja eri 
tavoin tapahtuneen kansalaistu
misen. Kokon mukaan naisyh
distysten ryhmätietoisuus perus
tui pikemmin sosiaaliryhmään 
kuin sukupuoleen ja yhdistysten 
keskinäinen hegemoniakamp- 
pailu on olennainen osa naisjär
jestöjen historiaa.

Naisten sisäisiä hierarkioita 
ja konflikteja kuvaa esimerkik
si ylempien sosiaaliryhmien 
suhtautuminen työläisnaisiin: 
näiden “tyttöjen” tehtävä vuo
sisadan alun yhteisissä riennois
sa oli kahvin keitto säätyläisrou- 
ville ja yleisestikin asenne oli 
lähinnä holhoava. Tytöttelyä 
ovat siis käyttäneet myös naiset 
keskuudessaan arvoaseman 
osoittamiseen.

Työläisnaisten keino vastus
taa holhoamista oli tukeutumi
nen julkisiin palveluihin ja 
oman, sosialistiseen aatteeseen 
perustuvan ryhmätietoisuuden 
lujittaminen. Myös holhous-kä
site on ajan oloon saanut uusia 
merkityksiä ja julkiset palvelut, 
joiden alun perin ajateltiin va
pauttavan köyhiä hyväosaisten 
kontrollista, on nyttemmin lei
mattu “holhoaviksi”. Siksi on
kin valaisevaa lukea kuvauksia 
holhoamismentaliteetin histori
asta ja sen kytköksistä nimen
omaan sääty-yhteiskuntaan.
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Kiehtova ja jatkotutkimuk
sen kannalta hedelmällinen ulot
tuvuus tutkimuksessa on eri jär
jestöjen ja naisten suhde kunnal
lispolitiikkaan. Porvarillisten ja 
työläisnaisten toiminnan ja ta
voitteiden vertaaminen tälläkin 
alueella on eroja selkeästi esiin 
tuovaa. Säätyläisnaisten osallis
tuminen kunnalliseen toimin
taan alkoi tavallaan jo 1800-lu- 
vulla rouvasväenyhdistysten 
hyväntekeväisyyshankkeina. 
Tätä puolta on tuotu esiin aiem
massakin tutkimuksessa ja ko
rostettu naisten suoran toimin
nan merkitystä hyvinvointipal
velujen rakentumisessa. Kokko 
osoittaakin tutkimuksessaan 
naisten monenlaiset kytkyt kun
nan huoltotoimeen. Jyväskylän

vuonna 1855 perustetulla Nais
seuralla oli eri aikoina toimin
nassa lastenkoti, työhuone, van
hainkoti, sairastupa ja sairaan
hoitaja, käsityökoulu, ammatti- 
kurssitoimintaa ja päiväkoti. 
Lisäksi Naisseuralla oli yhteis
toimintaa kaupungin vaivaishoi- 
tolautakunnan kanssa. Osa näis
tä hankkeista muuttui 1900-lu- 
vun puolella kaupungin julkisik
si palveluiksi.

Kun työläisnaiset 1900-lu- 
vun alkupuolella tulivat mukaan 
kunnalliseen toimintaan oli hei
dän linjansa alusta pitäen toinen. 
Ennen kunnallista äänioikeus- 
uudistusta he olivat painostus
ryhmä kunnan elinten suuntaan. 
Vaatimukset koskivat nimen
omaan julkisia palveluja - en

simmäinen näkyvä hanke oli 
saada kunta järjestämään hätä
aputöitä työttömille naisille. 
Työläisnaisten linja pysyi myö
hemminkin samana.

Sukupuolen merkitys näkyi 
siinä, että naisten aloiksi kunnal
lisessa toiminnassa jäivät loppu
jen lopuksi huolto-, koulu- ja 
terveystoimi, olivatpa menette
lytavat ja tavoitteet näiden alo
jen sisällä kuinka erilaiset tahan
sa.

Paikallinen tarkastelu nostaa 
myös esiin kiinnostavia kysy
myksiä tiettyjen kansallisten 
prosessien kulusta. Kokko ei 
pyri kovinkaan pitkälle mene
viin yleisiin johtopäätöksiin, 
vaan painottaa pikemmin alu
eensa ominaispiirteitä: Jy väsky-

YHTEYS IHMISEEN
Kirjoitettu kieli on suomalaisen identiteetin ja  kulttuurin perusta. 
Viestit ihmiseltä toiselle menevät edelleen myös painettuna sanana. 
Lehtien lukijoina olemme m aailm an kärkeä ja  kirjojen myynnissä 
sekä kirjastojen lainausmäärissä tehdään ennätyksiä.

Painetun tiedon asemaan on vaikuttanut viestintäalan työntekijöiden 
korkea ammattitaito ja pysyminen kehityksen kärjessä. Se varmistaa 
myös menestyksekkään edunvalvonnan.

M l Viestintäalan ammattiliitto ry
Siltasaasffltotfa 4, PL 503,00531 Helsinki



TYÖVÄENTUTKIMUS 1999

lä kun oli vuosisadan taitteen 
molemmin puolin varsin erityi
nen paikka. Kaupungille oli lei
mallista suomalaisuusliikkeen 
vahva asema ja paikkakunnalla 
oli koulujen takia paljon kansan- 
valistustehtävälle omistautunei
ta naisia. Kansallisuuskysymys 
luultavasti yhdistikin jyväskylä
läisiä enemmän kuin luokka tai 
sukupuoli erotti.

Kokko pohtii yleistämisen 
ongelmaa yhtenä esimerkkinään 
äänioikeusuudistus. Kun tutki
muksessa on kysytty miksi ylei
nen ja yhtäläinen ääni-ja vaali
oikeus toteutui niin varhain Suo
messa, ei Kokko ryhdy tulkitse
maan asiaa yksiselitteisesti 
oman materiaalinsa pohjalta. 
Jyväskylän näkökulmasta esi
merkiksi työväestön rooli näyt
tää prosessissa pienenevän. Jon
kin agraarisen tai teollisuuspaik
kakunnan näkökulmasta taas 
työväestön rooli saattaa näyttää 
suuremmalta kuin se olikaan. 
Helsingistä katsoen naisten 
osallistuminen äänioikeusuudis- 
tuksen ajamiseen näyttää aktii
viselta, Jyväskylässä taasen nai
set eivät Kokon mukaan juuri
kaan osallistuneet keskusteluun.

Kaikkiaan Kokon tutkimus 
on antoisa naisten kansalaistu- 
misesta kiinnostuneille lukijoil
le. Vastaavia tutkimuksia pitäi
sikin tehdä erilaisilta paikkakun
nilta, jolloin päästäisiin tutki
maan sukupuolen, luokan ja 
kansallisuuden merkityksiä eri
tyyppisissä yhteisöissä, samoin 
kansallisen ja paikallisen vuo
rovaikutusta.

Elina Katainen
Helsinki

Uusia lukuja 
sisällissodan 
uhreista

Jari Eerola, Jouni Eerola: 
Henkilötappiot Suomen sisäl
lissodassa 1918. Turenki 
1998. 176 s.

Miksi Suomen sisällissodan uh
rien identifioiminen on niin tär
keää, että siitä pitää kirjoittaa 
lukuisia kirjoja, väitellä ja pe
rustaa kokonainen tutkimuspro
jekti? Tähän peruskysymykseen 
Eeroloiden teos ei anna vasta
usta. Sen sijaan tutkimuksessa 
esitellään uusia lukuja 27.1.
5.5.1918 käydyn sisällissodan 
henkilömenetyksistä, taistelu- 
tappioista, terrorin uhreista ja 
aseistariisumista venäläisistä.

Pitääkö kaikki 
punaisetkin tunnistaa?

Sisällissodan uhrien määrää 
on pyritty kartoittamaan heti 
sodan päättymisestä lähtien.

Papiston kokoaman tilaston 
(1919) mukaan Suomessa kuoli 
tai katosi sodassa 26 191 henki
löä, joista valkoisia 4 853, pu
naisia 20 569 ja puoluekannal
taan tuntemattomia 769. Naisia 
näistä uhreista oli 454 punaista, 
45 valkoista ja 111 puoluekan
naltaan tuntematonta. Punaisten 
uhrien muistojulkaisua (1924) 
varten täydennetyn terroritilas- 
ton (1919) mukaan sodassa 
kuolleita punaisia olisi ollut 19 
511.

Eerolat esittävät uusia luku- 
määrätietoja tekemiensä tutki
musten pohjalta. He esittävät 
papiston tilaston, terroritilaston 
ja Jaakko Paavolaisen keräämi
en tietojen pohjalta, että Suo
men sisällisodassa kuoli tai ka
tosi 33633 Suomen kansalaista, 
joista valkoisia oli 5305, punai
sia 28088 ja siviilejä 240. He 
ovat siis löytäneet vajaa 8000 
uutta punaista uhria. Eri tutki
muksissa saatujen lukujen eri
laisuus perustuu niihin rajanve
toihin, keitä otetaan mukaan ja 
keitä ei. Eerolat ovat ratkaisseet 
rajauksen jättämällä tutkimuk
sensa ulkopuolelle maailmanso
dassa 1914-18 menehtyneet 
Suomen kansalaiset, kuten Ve
näjän armeijassa ja työjoukois- 
sa palvelleet suomalaiset sekä 
Venäjän lipun alla purjehtineen 
ja Saksan merisodan kohteeksi 
joutuneen Suomen kauppalai
vaston aluksilla surmansa saa
neet merimiehet ja siviilit. Ul
kopuolelle jäävät myös Venäjän 
"vallankumouksen väkivaltai
suuksissa" Suomen alueella sur
mansa saaneet Venäjän kansa
laiset sekä Venäjän sisällissodis
sa 1918-22 surmansa saaneet 
suomalaiset.

Yksittäisten uhrien tunnista-
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mistä on suoritettu ajan saatos
sa kuitenkin niin, että valkois
ten uhrien kohdalla lähes kaik
ki uhrit on tunnistettu, mutta 
hävinneistä punaisista vain osa. 
Tähän seikkaan perustunee se, 
että sotauhritutkimus on tahdot
tu leimata vasemmistohank- 
keeksi.

Vankileirikuolleisuus?

Teoksessa kuolleisuus on 
jaoteltu perinteisen mallin mu
kaan taistelutappioihin (kaatu
neet ja haavoihinsa kuolleet), 
terrori- ja vankileirikuolleisuu- 
teen ja sodan välillisesti aiheut
tamiin henkilömenetyksiin (ta
paturmissa ja itsemurhissa kuol
leet, omien joukkojen surmaa
mat j a tuntemattomiksi j ääneet) 
sekä kadonneisiin.

Yksi keskeisimpiä ja visai
simpia ongelmia sisällissodan 
uhrien kartoittamisessa on van- 
kileirikuolemat. Punaisten hen- 
kilötappioista kertoo selvää kiel

tä se, että peräti 75 % tapauk
sista kuului luokkaan teloituk
set ja vankileirikuolemat. Yksis
tään vankileireillä kuoli 12 453 
vankia tauteihin ja muihin syi
hin kuin ampumiseen. Korkein 
kuolleisuus oli Tammisaaren, 
Lappeenrannan ja Hämeenlin
nan leireillä. Kaikkiaan vanke
ja oli kesäkuun alussa 1918 eri 
leireillä 74048, joista naisia noin 
4300.

Mielenkiintoinen ja vaikeas
ti todistettava kysymys vankilei- 
rikuolemissa ovat kuoleman
syyt: missä määrin vangit kuo
livat nälkään ja missä määrin 
leireillä raivonneisiin yksittäi
siin kulkutauteihin, kuten espan
jantautiin, tuberkuloosiin tai iso
rokkoon. Virallisen tilaston mu
kaan suurin yksittäinen kuole
mansyy oli "äkillinen suolitu
lehdus", mikä viittaa vaikeaan 
ruoanpuutteeseen. Voidaanko 
silti sanoa, että suolitulehduk
seen menehtyneet kuolivat näl
kään?

Korkea vankileirikuollei

suus on yleensä yhdistetty maan 
heikkoon elintarviketilantee
seen. Se olikin taustalla, mutta 
yhdeksi tärkeäksi syyksi kirjas
sa nostetaan Jaakko Paavolai
seen vedoten Sotavankilaitok- 
sen ja vankileirien oman muo- 
nitushuollon ja sen keskitetyn 
jakelujärjestelmän lähes täydel
linen epäonnistuminen. Vanki
leirit olivat alimpana ja siten 
heikoimpana lenkkinä elintarvi
kehuollossa. Punaisten vankien 
annokset olivat sodan alkuvai
heessa vielä kohtuulliset: työtä 
tekevä vanki sai leipää, ryynejä 
ja jauhoja 250 gr vuorokaudes
sa sekä 200 gr lihaa, 10 gr voita 
ja 1,5 1 perunoita. Uudet tuulet 
alkoivat kuitenkin puhaltaa jo 
maaliskuussa 1918: työtä teke
vän vangin annokseksi määrät
tiin 125 gr. Tästä alkoi vankien 
yleiskunnon heikentyminen. 
Huhti-toukokuussa vangitut sai
vat heti alkuunsa totuttautua ää
rimmäiseen niukkaan muonaan. 
Kesäkuumille tultaessa varsin
kin pitkäaikaisvangit olivat jo

Työväenliikkeen 
juuret ovat 

teollisuustyöväessä.
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pahoin aliravittuja ja helppoja 
saaliita normaalioloissakin tap
paville taudeille.

Aliravitsemusta ja kuollei
suutta lisäsi se, että muonan laa
tu oli heikko: vangeille annet
tiin pääasiassa suolasillejä, kui
vattua turskaa, kuorimatonta 
kauraa, selluloosaa ja makean 
veden puutteessa jopa merivet
tä.

Punaisten tekemät 
joukkomurhat?

Eerolat esittelevät kujassaan 
myös punaista terroria valkoisen 
terrorin ja vankileirikuolemien 
ohessa. Terroriluvut puhuvat 
karua kieltään ja teloituskuva- 
ukset hätkähdyttävät. Punaisen 
terrorin uhreina menehtyi 1625 
valkoista ja valkoisen terrorin 
uhreina 8342 punaista. Punainen 
terrori oli pahimmillaan helmi-

ja huhtikuussa, valkoinen terro
ri huhti-toukokuussa.

Kirjassa esitellään yhdeksän 
punaisten tekemää joukkomur
haa. Uhrien lukumäärä näissä 
joukkoteloituksissa vaihteli 10
30 välillä. Suurin yksittäinen 
terroriteko tapahtui Kouvolassa 
ja Korialla, joissa surmattiin 130 
henkilöä. Viipurin lääninvanki
lassa tehtyä joukkomurhaa on 
pidetty yhtenä punaisten terro
rin pahimpanaja järjestelmälli- 
simpänä teloituksena. Tapahtu
mat alkoivat illalla 27.4., kun 
lääninvankilaan saapui puna
kaartin päällikkö Hjalmar Kai
paisen juovuksissa oleva jouk
ko. He takavarikoivat vartijoil
ta aseet ja ryhtyivät pitämään 
tutkintoa. Kaikki "poliittiset 
vangit", valkoiset ja heiksi 
epäillyt, yhteensä 42 miestä, 
erotettiin muista erilliseen sel
liin, josta heitä haettiin viiden 
miehen ryhmissä ammuttaviksi.

Vangit kuitenkin ryhtyivät vas
tarintaan ja syntyneessä tulitais
telussa punakaartilaiset heittivät 
käsikranaatteja ja ampuivat pa
kenevia vankeja kaikkiaan 30. 
Usein punaisen terrorin uhriksi 
joutuneet olivat rintamalle me
neviä tai sieltä tulevia valkoisia, 
suojeluskuntalaisia, takavarik
koa vastustaneita henkilöitä tai 
niskuroivia pakko-otettuja mie
hiä. Kostoja vanha kauna saat
toivat olla myös väkivallan mo
tiiveina.

Venäläisten rooli?

Eerolat esittävät Aatos Tans
kaseen vedoten, että venäläisiä 
menehtyi Suomen sisällissodas
sa noin 550-600 miestä (kaatu
neita 285, haavoittuneita 691 ja 
kadonneita 8). Luku on suhteel
lisen pieni verrattuna sitä esi
merkiksi saksalaistappioihin tai 
siihen, että venäläisiä sotilaita

TerVehdoa mukaan 
presidentinvaalikampanjaanf
S uom i tarvitsee Tasavallan p resid en tik si yh te istyön  tai- 

Meitä su om ala isia  koskettavat asiat va lm istellaan
ja päätetään yh d essä . P äätök sen tek oon  tarvitaan asian- 

iusta k otim aisessa  ja k ansain välisessä  politiikasi

tin  tärkeim piä taitoja ovat kyky k uunnella  ja 
k an sa la isten  tuntoja ja näkem yksiä. Arjen k o 
it antavat vo im an  ja sisä llön  päätöksille, jotka  

ivat jok a isen  eläm ään .
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riisuttiin aseista heti sotatoimien 
alkaessa 7881.

Venäläisten sotilaiden rooli 
ja kohtalo sekasortoisessa Suo
messa on ollut pitkään kiistelty 
aihe. Onpa koko sotaa nimitet
ty "vapaussodaksi" silläkin pe
rusteella, että maassa oli niin 
paljon venäläisiä sotilaita. Kui
tenkin tarkat tiedot siitä, kuinka 
paljon venäläisiä taisteli punais
ten tai valkoisten riveissä tai 
kuinka paljon heitä teloitettiin, 
ei ole. Useaan eri lähteeseen 
vedoten Eerolat esittävät, että 
punaisten puolella olleiden ve
näläisten määrä olisi maalis
kuusta lähtien ollut korkeintaan 
parituhatta miestä.

Eerolat nostavat esiin yksit
täisiä tapauksia, joissa punais
ten puolella olleita venäläisiä 
surmattiin: Oulussa teloitettiin 
33, Vaasassa 54 tai "hevoskuor- 
mittain", Uusikaarlepyyssä "ai
nakin" 44, Tampereella 200-

400, Raudussa 100, Joensuussa 
99, Kotkassa "ainakin 16", Teri
joella 25 ja Viipurissa "vähin
tään 500" venäläistä.

Teloitusten lisäksi venäläisiä 
kuoli myös vankileireillä. Eero
lat esittävätkin kokoamiensa tie
tojen pohjalta, että sisällissodas
sa sai surmansa tai katosi 3 327 
muiden maiden (Venäjä, Saksa, 
Ruotsi) kansalaista, joista venä
läisiä oli noin 3 000.

Tiivistä tietoa

Eeroloiden uuttera tutkimus
matka sisällissodan kauhuihin 
on vakuuttava. Jäin kuitenkin 
kaipaamaan erillistä perinpoh- 
jaisempaa lukua siitä, millä tark
kuudella lähteitä on käyty läpi 
ja mitä ongelmia niihin liittyy. 
Kirjan luettavuus myös kärsii 
leipätekstin liiallisista nume
roista, kaipasin enemmän ana

lyysia ja johtopäätöksiä sekä nu
merosarjojen siirtämistä erilli
siin tilastoihin. Sen sijaan, että 
teokseen on kunnianhimoisesti 
pyritty ottamaan mukaan kaik
ki sisällissodan uhrit, olisi ollut 
ehkä antoisampaa keskittyä vain 
yhteen osa-alueeseen, kuten 
vankileirikuolemiin?

Näistä huomautuksista huo
limatta Eeroloiden ansiokas teos 
on tärkeä lisä uudelleenvirinnee- 
seen ja paljon työtä vaativaan 
sotauhritutkimukseen. Tähän 
loppumattomalta näyttävään 
työsarkaan sopinee Nurmossa 
teloitettuja punaisia nostaneen 
silminnäkijän kuvaus 1940-lu- 
vulta:

"Vihdoin saimme kaikki 
ruumiit ylös tästä ensimmäises
tä haudasta. Toinen hauta oli 
vielä jäljellä..."

Maria Lähteenmäki
Helsinki

Haluan olla mukana Tarja Halosen 
presidentinvaalikampanjassa
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Osoite:_______________________

Puh:_______________ F a x :_______________

Matkapuhelin:__________________________

Sähköposti:____________________________

Ammatti:  _______________________ _ _ _

Mitä voisin / haluaisin tehdä kampanjassa:

Kirje-
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maksu

Tarja Halosen tukiryhmä

Saariniemenkatu 6 
00530 Helsinki

Lisätietoja: Johanna Hämäläinen 
puh. 0 5 0 - 5 1 1  3014  
www.sdp.fi/tarja.halonen
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N A T I O N A L  I N T E R N A T I O N A L

MtMftO B IN T O tA

Luokkataistelua 
tumilla, toreilla ja 
tukkikämpillä - 
NKP:n ja 
Kominternin 
isoveli- 
valvonnassa

(Toim.) Tauno Saarela & Joni 
Krekola & Rainio Parikka & 
Anu Suoranta: Aave vai haa
ve. Työväen historian ja pe
rinteen tutkimuksen seura. 
Gummerrus Kirjapaino Oy, 
Saarijärvi 1998.364 s.
(Eds.) Tauno Saarela & Kim
mo Rentola: Communism. 
National & International. 
Suomen Historiallinen Seura. 
Studia Historica 58. Tammer- 
Paino Oy, Tampere 1998.348 
s.

Tutkijat Tauno Saarela ja Kim
mo Rentola ovat alkaneet ura
koida hurjaan tahtiin suomalai
sen kommunismin historian pa

rissa heti kun se kunnolla mah
dollistui Venäjän arkistojen 
avauduttua. He ovat vetäneet 
mukaansa melkoisen joukon 
muitakin historioitsijoita ja or
ganisoineet kansainvälistä tutki- 
javerkkoa. Tämäkin tapahtui 
oikeastaan vasta 1990-luvulla, 
Neuvostoliiton jo hajottua 
(1991) ja kommunismin aattee
na menetettyä - ainakin toistai
seksi - entisen yhteiskunnallisen 
merkityksensä. Niin meillä kuin 
muualla monet SKP:n kaltaiset 
puolueet ovat nimenneet itsen
sä toisin tai kutistuneet margi
naaliryhmiksi.

Artikkelikokoelmat Aave 
vai haave ja Communism. Na
tional & International eivät ole 
mitään suomalaisen kommunis
min "juhlakirjoja", vaikka sat- 
tuivatkin ilmestymään vuoden 
1998 loppupuolella, jolloin 
SKP:n perustamisesta oli tullut 
kuluneeksi 80 vuotta. Lähes 
kaikkien kirjoittajien ote on erit
täin kriittinen, historiatietoinen 
- ja myös naistutkijoiden tuot
tama gender-näkökulma vilah- 
telee muuten niin perin sovinis
tisella kommunismi-areenalla. 
SKP sijoitetaan paitsi NKP:n 
napanuora-yhteyteen, myös oi

vallisesti oikeisiin kansainväli
siin raameihin erityisesti Kom
munistisen Internationaalin, Ko
minternin kautta. Tämä kerto
mus "kansallisen" ja "kansain
välisen" / "nationalismin" ja "in
ternationalismin" suhteesta, 
joka toistuu nimenomaan eng
lanninkielisen julkaisun artikke
leissa, on SKP-tutkimuksen 
kannalta uraauurtavaa työtä. 
Tauno Saarelan mainio johdan
to pohjustaa ja konkretisoi tä
män näkökulman raottamalla 
kommunistien linjanvetoa mm. 
juhannus- ja joulujuhlien viet
toon, jazz-musiikkiin tai kult
tuurikysymyksiin yleensä.

"Väärä" sitoutuminen ja so
lidaarisuus stalinistiseen Neu
vostoliittoon oli yleismaailmal
linen ilmiö lännen kommunisti
sissa puolueissa. Silti SKP:n 
napanuora-suhde oli poikkeuk
sellisen tiivis. Se vei vuoden 
1918 jälkeen Neuvosto-Venä
jälle paenneet suomalaiskom- 
munistit ottamaan revanssia ja 
levittämään "maailmanvallan
kumousta" Neuvosto-Karjalas
ta Suomeen. Markku Kangaspu- 
ro selostaa Aave vai haave-kir
jassa seikkaperäisesti Karjalan 
"punikki"jääkäripataljoonan 
10-vuotiset vaiheet 1925-35 ja 
jatkaa Communism-teoksessa 
kansallispolitiikan (mm. The 
Finnizatsiia & The Russian Ko- 
renizatsiia Policy) ja vallan kou
keroisilla kysymyksillä Mosko- 
va-Petroskoi-akselilla.

Enemmistö Neuvosto-Kar
jalan suomalaisesta johtopor
taasta kuoli totalitarismin liha- 
myllyssä, Neuvostoliiton har
joittaman kansallisuuspolitiikan 
kansainvälisiin käänteisiin liit
tyvissä "toimenpiteissä", ei tais
teluissa valkoista Suomea vas
taan. Näkyvin suomalaisselviy-
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tyjä oli Otto Wille Kuusinen. 
Communism. National & inter- 
national-kokoelmassa Kimmo 
Rentola analysoi Neuvosto-Ve
näjänkin imperiumin etuja ym
märtäneen "vanhasuomalais"- 
Kuusisen taustoja ja selviyty
misstrategioita Stalinin lähipii
rissä. Rentola rinnastaa aina va
ruillaan olleen ikuisen "pelurin 
vanhuksenakin" ja "cool intel- 
lectual"-Kuusisen mielenkiin
toisesti paitsi Buhariniin, myös 
vähän nuorempaan italialaiskol- 
legaan, Palmiro Togliattiin.

Aave vai haave-kokoelman 
uutuus ovat Elina Kataisen ja 
Pirjo Kaihovaaran SKP-keskus- 
teluun tuomat naisnäkökulmat. 
Pirjo Kaihovaaran artikkeli 
"Missä paikkasi, tiedätkö sen" 
erittelee yli 200 kommunistin 
pienoiselämäkertaa, jotka lähe
tettiin SKP:hen vuosina 1945
55. Niiden valossa voi hyvin 
kysyä: ulottuiko NKP:n napa
nuora lopulta kovinkaan näky

västi SKP:n ruohonjuuritasolle? 
Puolueeseen tullaan punikki- 
taustasta, työväenluokasta, rau
hanliikkeestä, puhtaasti yhteis
kunnallisista vaikutteista ja 
usein rankan lapsuuden koke
muksien pohjalta.

Elina Kataisen "Kommunis
tit ja 1920-luvun uusi nainen - 
Betty Peltosen tarina" nousee 
syvälliseksi analyysiksi ammat
tivallankumouksellisesta naises
ta. Betty Peltosen esikuvana oli 
uusi erilainen, itsenäinen mutta 
aatteellinen "neuvostonainen", 
jolla kommunistisuus kulki hen
kilökohtaisten intressien edellä. 
Suomen virallisessa propagan
dassa tämä kommunistinainen 
oli useimmiten isänmaaton ja 
moraaliton vakoilijatar tai villi 
seksuaalipeto, pyhän perheen 
vihollinen numero yksi. Elina 
Kataisen kuvaama Betty oli 
epäilemättä poikkeuksellinen 
nainen, (jonka mielellään mää
rittelisi vaikkapa aikansa "kom

munistisen 
alakulttuurin 
polkkatuk- 
k a i s e k s i  
anarkofemi- 
n i s t ik s i”) 
joka tutkis
keli myös 
omaa seksu
aalisuuttaan, 
miessuhtei- 
taan - ollen 
hyvin selvil
lä esim. ve
näläisen fe
m in ism in  
uranuurta
jan, Aleksan
dra Kollon- 
tayn ajatuk
sista.

Jorma Puurosen selvitys La
pin kahdesta tukkilakosta (1906, 
1929) "paikallisuuden" näkö
kulmasta, Tapio Bergholmin ar
tikkeli SKP:n osuudesta vuosi
en 1944-47 palkka-ja lakkotais- 
teluihin ja Mikko Laitamon 
omaperäinen SKDL:n vaalielo- 
kuvien (1958, 1960) analyysi 
antavat monisärmäisen kuvan 
kommunistien erilaisista kansal
lisista toiminta-areenoista. Sa
malla nämä pienet, mutta perus
teelliset tutkimukset myös todis
tavat kommunismin juurtumi
sesta suomalaiseen arkipäivään 
niin Hakaniemen torilla kuin 
Kemiyhtiön tukkikämpillä - ai
van ilman NKP:n napanuoraa
kin. Tosin, kuten Tapio Berg
holm osoittaa, valvontakomissi
on puheenjohtajalla A. A. Zhda- 
novilla oli kyllä sormensa pelis
sä myös sodanjälkeisten vuosi
en suomalaisilla lakkorintamil- 
la.

Aave vai haave ja Commu
nism. National & International 
-kokoelmat edustavat kautta lin
jan monen Euroopan maan epä
virallista, vähemmän tunnettua 
"toista" historiaa. Vaikka joiden
kin Aave vai haave-kirjoittajien 
teksti välillä puuroutuu pikku- 
tärkeiden yksityiskohtien ja ar
kistolähteiden tulvaan, Tauno 
Saarela, Kimmo Rentola ja 
kumppanit ovat tehneet maini
ota työtä. Nyt sekä SKP:n vivah
teikas napanuora-historia että 
eurooppalaisen kommunismin 
NKP-suhteen dramatiikka tule
vat esitellyiksi ammattitaidolla 
monesta kansallisesta näkökul
masta.

Pentti Stranius
Joensuu

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 

http://www.selry.fi
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Taylorismin pitkä 

varjo

Kevätsalo, Kimmo: Jäykät 
joustot ja tuhlatut resurssit. 
Vastapaino. Tampere 1999. 
345 s.

Kimmo Kevätsalo on tarttunut 
väitöskirjassaan vaativaan haas
teeseen. Hän haluaa kyseen
alaistaa retoriikan, joka legiti
moi työelämän hierarkkiset ra
kenteet ja samalla johtaa työvoi
man kykyjen systemaattiseen 
tuhlaukseen. Kirjan ydin väite 
on, että taylorismin pitkä varjo 
ulottuu yhä tänä päivänä moniin 
työelämän arkikäytäntöihin 
myös Suomessa. Yritysjohto 
seuraa mieluummin määrälli
seen joustavuuteen kuin tehtä- 
väjoustoon perustuvia työvoi
man käyttötapoja. Tähän viittaa 
kirjan otsikko “jäykistä joustois
ta”.

Taylorismi on myös muutta
massa muotoaan. Kevätsalo pu
huu globaalista taylorismista,

jossa suunnittelun ja toteutuksen 
välinen raja siirtyy tehtaan sisäl
tä entistä enemmän eri alueiden 
väliseksi. Tämän kaiken mah
dollistavat tietotekniikan kehi
tys ja markkinoiden sääntelyn 
väheneminen. Kevätsalon ana
lyysi taylorismin globalisoitu- 
misesta ei ole sellaisenaan tie
tysti uusi, mutta hän tuo siihen 
tuoreita näkökulmia. Yksi kes
keinen johtopäätös on, että mää
rällisen joustavuuden strategia 
merkitsee Suomen kaltaisilla 
suhteellisen korkean koulutus- 
ja palkkatason alueilla työvoi
man kykyjen suunnatonta tuh
lausta. Järkevämpää olisi hyö
dyntää tehtäväjoustoon sisälty
viä mahdollisuuksia työvoiman 
kykyjen jatkuvaksi kehittämi
seksi.

Teos alkaa pitkällä ja kari- 
katyyrisella kuvauksella ay-ak- 
tiivien, johdon, konsulttien ja 
tutkijoiden toimintalogiikasta 
organisatorisessa muutoksessa. 
Kevätsalo tekee uskaliaita yleis
tyksiä yritysjohdon neuvotto
muudesta muutosten pyörteissä 
ja konsulttien viekkaista lupauk
sista. Hän kritisoi konsultteja ja 
osin tutkijoitakin siitä, että nämä 
lupaavat helppoja ratkaisuja 
ongelmiin, jotka vaatisivat muu
toksia johtamisen kulttuuripe
rustassa ja organisaation perus
rakenteessa. Kevätsalon tapa 
niputtaa yhteen suuri joukko 
tunnettuja johtamisen strategioi
ta ja työkaluja “lyhyen aikavä
lin välineiksi” on tässä yhtey
dessä ehkä turhan yksinkertai
nen. Myös se, mitä hän tarkkaan 
ottaen tarkoittaa johtamisen 
kulttuuriperustalla tai organisaa
tion perusrakenteella, jää aina
kin itselleni osittain epäselväk
si. Vakuuttavana voi sen sijaan

pitää ajatusta siitä, että organi
satoriset muutokset ovat vaikei
ta ja vievät aikaa. Tähän ikävään 
tosiseikkaan työelämän kehittä
jät törmäävät joka päivä.

Kevätsalo pohtii monia syi
tä joustojen jäykkyyksiin. Täl
laisina hän nostaa esiin mm. yri
tysjohdon toimintalogiikan, ay- 
liikkeen toimintatavat, profes- 
sioperusteiset puolustautumis- 
strategiat ja sukupuolijärjestel
mät. Omimmillaan kirjoittaja on 
pohtiessaan hänelle hyvin tuttua 
asiaa, ay-liikkeen toimintalo- 
giikkkaa ja strategisia vaihtoeh
toja. Harva lienee vuosien var
rella kirjoittanut tästä aiheesta 
kuten Kevätsalo. Itse en silti 
pidä hänen näkemystään jäse
nistön suhteen välineellistymi
sestä ay-liikkeeseen täysin va
kuuttavana. Työolotutkimusten 
vuosien 1990 ja 1997 aineisto
jen vertailu ei osoita tätä selväs
ti. Ansiosidonnaisen työttö
myyskorvauksen merkityksen 
lisääntymistä järjestäytymisen 
tärkeimpänä syynä ei voi ajan
jakson luonne huomioon ottaen 
pitää mielestäni selvänä osoi
tuksena tästä. Onko Kevätsalol
la liian romantisoitu kuva am
matillisen järjestäytymisen mo
tiiveista menneiltä vuosilta?

Kirjan juoni on pitkälle ko
vin lohduttoman tuntuinen, mut
ta onneksi Kevätsalossa itses
sään on jäljellä sopiva annos 
maailmanparantajaa. Kirjan 
kahdessa viimeisessä luvussa 
hän hahmottelee strategiaa yri
tysjohdon ja henkilöstön luotta
muksen rakentamiseksi johta
misen ja työorganisaatioiden 
kulttuurisiin syvärakenteisiin 
pureutumalla. Vaihtoehdoksi 
Kevätsalo piirtää kuvaa yritys- 
mäisesti toimivasta työyhteisös
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tä. Strategiana murentaa taylo
ristisia kulttuuri- ja valtaraken
teita kirjoittaja nostaa esiin ruot
salaisessa LOM-projektissa 
alun perin 1980-luvulla kehite
tyn demokraattisen vuoropuhe
lun. Monet tutkimus- ja koulu
tuslaitokset ovat Suomessa so
veltaneet tätä strategiaa, joukos
sa Metallityöväen Murikka- 
opisto. Murikan hankkeita, jois
sa monissa Kevätsalo on ollut 
mukana, on Tapio Koivisto kä
sitellyt aiemmin omassa väitös
kirjassaan. Kevätsalon teokses
sa tuodaan hyvin esiin strategi
an murikkalaisen sovellutuksen 
erot alkuperäiseen ruotsalaiseen 
malliin verrattuna.

Kevätsalon teosta voi arvi
oida sekä akateemisena opin
näytteenä että puheenvuorona 
suomalaisen työelämän uudista
misen puolesta. Teoksen vah
vuudet ja heikkoudet näkyvät eri 
valossa tarkastelukulmasta riip
puen.

Akateemisena opinnäyttee
nä heikkouksia ovat monien tul
kintojen yksioikoisuus, käytet
tyjen menetelmien ja aineisto
jen ongelmien vähäinen proble
matisointi ja omien teoreettisten 
lähtökohtien ohut erittely. Väit- 
teidensä tukena Kevätsalo käyt
tää monenlaista aineistoa kuten 
Koneen Hyvinkään hissitehtaan 
henkilöstön kyselyjä ja haastat
teluja, Metallityöväen liiton jä- 
senkyselyjä ja Tilastokeskuksen 
työolotutkimuksia. Aineistoihin 
ja liikkumiseen monella tasolla 
sisältyy ongelmia, joita kirjoit
taja käsittelee varsin niukasti.

Kevätsalon teos on toisaalta 
tekijänsä näköinen ja oloinen. 
Harvassa työnsosiologisessa 
väitöskirjatyössä on pyritty näin 
kunnianhimoiseen kokonaisku

vaan suomalaisten työorgani
saatioiden tämänhetkisestä tilas
ta ja vielä esittämään vaihtoeh
toa kehityksen valtavirralle. 
Tässä juuri onkin Kevätsalon 
vahva puoli. Hän on seurustel
lut pitkään tutkimuskohteensa 
kanssa ja hänellä on kyky löy
tää kaaoksen keskeltä järjestys
tä.

T\iomo Alasoini

Elettyä ja 
pohdittua

Mauno Koivisto: Koulussa ja 
sodassa. Kirjayhtymä 1998.

Mauno Koiviston muistelmat 
ovat sekä kiehtovat että ongel
malliset. Hän kertoo intiimisti 
useista kokemuksistaan, jotka 
tarkentavat olennaisesti kuvaa 
keskeisen poliittisen vaikuttajan 
elämän alkutaipaleesta. Välillä 
taas kuvaus etääntyy myöhem
män tutkimuksen analyyttisek
si kommentoinniksi. Henkilö
kohtaisesti eletty ja jälkikäteis- 
pohdiskelu on pääosin onnistu
neesti nivottu yhteen. Välillä 
kuitenkin tuntuu omakohtainen 
kokemus jäävän myöhemmin 
luetun tutkimustiedon katvee
seen.

Mauno Koivisto tarjoaa näin 
vähitellen ja paloittain uusia ai
neksia poikkeuksellisesta uras
taan. On yllättävää, että Koivis
ton lapsuudesta on paljon olen
naista ja mielenkiintoista jäänyt 
juhlakirjoissa ja elämäkerroissa 
kertomatta. Ehkä aiemminkin 
on kerrottu äidin varhaisesta 
kuolemasta ja perheen taloudel

listen olojen olennaisesta heik
kenemisestä. Koiviston oma 
teksti tuo kuitenkin uutta sy
vyyttä ja koskettavuutta näihin 
takaiskuihin.

Useiden tuoreiden tietojen 
joukosta esimerkiksi käyvät 
kaksi kirjoittajan isää koskevaa. 
Kokonaan uutta on tarkka kuva
us perheen isän individualisti
sesta, poikkeuksellisen moniar
voisesta ja tiukasta uskonnolli
suudesta. Isän kuuluminen suo
jeluskuntaan on myös pieni uu
tinen. Nämä tiedot luovat uutta 
taustaa, kun Mauno Koiviston 
elämänkaarta ja persoonallisuut
ta tulevaisuudessa tullaan tar
kastelemaan.

Tekijä tarjoaa näissä muis
telmissaan kiehtovaa johdatus
ta varsinaissuomalaiseen tai pa
remminkin koivistolaiseen fun- 
deeraukseen. Koiviston persoo
nan ymmärtämisen avaimia on 
kiväärin puhdistuksen oppitun
nin kuvauksessa, jossa luennoit
sija kesken esitystään pohti ai
emmin kertomansa ohjesäännön 
mukaisen toimintatavan järke
vyyttä ja päätyi käytännöllisem- 
pään ratkaisuun. Koivisto tote
aa:

Tämä luento on vaikuttanut
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käsityksiini enemmän kuin kuka
ties mikään muu kuulemani lu
ento. Ymmärsin, että ohjeita 
annetaan ja ohjesääntöjä kirjoi
tetaan ja niiden noudattamista 
vaaditaan, vaikka ei ole eroa 
sillä, tehdäänkö niinpäin tai 
näinpäin. Totesin, että aina kan
nattaa yrittää vähän järkeä 
käyttää.

Sota-ajan kuvaus tarjoaa 
sekä rivimiehen näkökulman 
sotaan ja sotimiseen että tiivis
telmän Koiviston laajasta pereh
tyneisyydestä Suomen, Neuvos
toliitto-Venäjän ja kansainväli
seen historiantutkimukseen. 
Tarkka analyysi suojeluskunnan 
ja armeijan talviunivormujen 
lämpöominaisuuksista tarjoaa 
jälleen välähdyksen Koivistol
le ominaisesta pohdiskelusta.

Tutkimuksellisen ja oma
kohtaisen aineiston sekoitus vä
lillä hämmentää lukijaa. Jatko
sodan loppu vaiheiden ja rauhan 
tulon tuntojen kuvaus on mie
lestäni kirjan parasta antia, kos
ka lukija pääsee tutustumaan 
kirjekatkelmien kautta sekä isä- 
että poika-Koiviston aikalais- 
tuntoihin. Mauno Koiviston tulo 
SDP:n riveihin saa uuden sävyn, 
kun taustaksi on nyt asetettavis
sa hänen 24.9.1944 isälleen lä
hettämä kirje, jossa hän kirjoit
ti:

Olen tässä tutustunut rauha
nehtoihin oikein perusteellises
ti ja tullut siihen tulokseen, että 
kyllä ryssillä on meininki ottaa 
tämän Suomen omakseen vähän 
myöhemmin. Kaikki on valmis
tautumista siihen. On vain ajan 
kysymys, koska SKP peruste
taan uudelleen, ja se aloittaa 
kiihotuksen täydellä höyryllä.

Kai se on sitten turha sitä 
vastustaakaan puhumalla, tai-

Suomen Historiallisen 
Seuran

uutuusjulkaisuja

Maria Lähteenmäki
JÄNKÄJÄÄKÄREITA JA 
PARAKKIPIIKOJA
Lappilaisten sotakokemuksia 1939-1945
K o sk e ttav a  tu tk im u s sodan  a rje s ta  lap p ila is ten  k o k e 
m ana. M iten  ko e ttiin  a sev e ljey s sa k sa la is ten  k anssa , 
m iten  partisaan im u rh a t, L ap in so ta , ev ak k o m atk a t P o h 
ja n m a a lle  j a  R uo tsiin  ta i p a lu u  p o lte ttu ih in  ky liin . O vh  
140,-

Paavo Kärenlampi 
TAISTELUKOULU- 
DEMOKRATIASTA 
Kouludemokratian aalto Suomessa
T utk im u s T ein iliito n  j a  O p e tta jien  A m m attijä rje s tö n  
a ja u tu m is e s t a  v a s ta k k a in  k e s k u s t e lu s s a  k o u lu -  
d em o k ra tia s ta  1970-luvun  a lu ssa . O v h  140,-

Arto Nevala
KORKEAKOULUTUKSEN KASVU, 
LOHKOUTUMINEN JA ERIARVOI
SUUS SUOMESSA
M iten  hyv in  k o u lu tu k se llin en  ta sa -a rv o  on  to teu tu n u t 
k o r k e a k o u lu j e n  o p i s k e l i j a m ä ä r i e n
k y m m en k erta is tu ttu a  sodan  jä lk e e n . K y sy m y stä  ta r 
kaste llaan  m m . a lu ee llis ten  j a  so s iaa lis ten  ero jen  n ä 
k ö ku lm asta . O v h  140,-

Jari Sedergren
FILM I POIKKI...
Poliittinen elokuvasensuuri Suomessa 1939
1947
M itä  e lo k u v ia  j a  m ik s i  f i lm ita rk a s ta m o , t ie d o tu s 
la ito k se t, p ääm aja  j a  u lk o m in is te r iö  se n su ro iv a t su o 
m a la is ilta  so d an  ja  v a lv o n ta k o m iss io n  a ik an a . O vh  
140,-

Myyntija 77Äufc«?/.-TIEDEKIRJA
Kirkkokatu 14,00100 Helsinki; 
tiedekirja@pp.kolumbus.fi; puh. 09-635177
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taa olla parempi, kun lyö heti, 
varoittamatta. Ja meitä on pa l
jon, jotka ajattelevat samoin. On 
sanottu, että Jumala on nähnyt 
Suomen kansasta niin paljon  
vaivaa, ettei se anna sen tuhou
tua. Toivottavasti niin on.

Mauno Koiviston muistel
mat etenevät jännittävästi taka
perin. Tasavallan presidentiksi 
noussut turkulainen aloitti muis
telemalla virkakautensa tapah
tumia. Seuraavaksi oli vuoros
sa kuvaus sodanjälkeisistä vuo
sista aina ensimmäisiin päämi- 
nisterivuosiin saakka. Koivisto 
on tässä teoksessa kuvannut lap
suutensa ja nuoruutensa koke
muksia ja vuosia. Lukijat saat
tavat jo kaivata kuvausta Suo
men Pankin pääjohtajan ja pää
ministerin kokemuksista vuosi
na 1970-1981. Ei syytä huoleen, 
sillä hyvää kannattaa odottaa.

Tapio Bergholm
Järvenpää

Millainen on 
kansanliike?

Kaj Ilmonen ja  Martti Siisi- 
äinen (toim.): Uudet ja  van
hat liikkeet. Vastapaino 1998.

Kaj Ilmonen ja Martti Siisiäinen 
ovat toimittaneet ja esipuheella 
varustaneet artikkelikokoelman, 
jossa pohditaan yhteiskunnalli
sen vaikuttamisen, yhteistoi
minnan ja järjestöjen muutosta 
sosiologisesta ja historiallisesta 
näkökulmasta. Kirja tarjoaa hy
vän näkökulman kotimaiseen 
kansanliike-keskusteluun. Sel
väksi käy, mitä tutkitaan ja mit
kä kansainväliset virikkeet ovat 
pinnalla.

Kirjan kömpelösti yksioi
koinen nimi ja kansikuva vah
vistavat kuvaa suoraviivaisesta 
"ennen oli ennen nyt se on muut
tunut" -ajattelutavasta. Näin 
kömpelö ei kirjan asetelma ole. 
Lievänä taustakohinana kuiten-

*  YHDISTYSTOIMINTA
s:: ILMAISUTAIDOT *  £(j

„ Ty ö y h t e is ö n  k e h it t ä m iä /p *,
. t i l a a  a ih e e s t a  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
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kin on ajatus siitä, että ennen 
kollektiiviset identiteetit ikään 
kuin vain odottivat mobiloijaan- 
sa kun taas nykyään pirstoutu
nut maailma tekee yhteistoimin
nan vaikeaksi ja monimutkai
seksi.

Yhteiskunnallisten liikkei
den tutkimus kytkeytyy lähei
sesti poliittisiin prosesseihin. 
Itse asiassa liikesosiologia ja - 
historia on keskeinen osa iden
titeettityötä, liikkeen sisäistä 
keskustelua ja toiminnan kritiik
kiä. Näin myös tutkimuskohteen 
valinta on "poliittinen valinta". 
Mukaan ovat mahtuneet van
hoista liikkeistä fennomaanit ja 
työväenliike, uusvanha naislii
ke, ympäristöliikehdintä ja oma- 
apu raittiusliike AA.

Selkeä enemmistö kirjoitta
jista on saanut virikkeitä Alber- 
to Meluccilta, joka on keskittä
nyt tarmonsa maailmanmuutta- 
mista havittelevan toiminnan 
analysointiin. Yhteiskuntakri
tiikkiin paneutuneet liikehdinnät 
ja organisaatiot kiehtovatkin tä
män kirjan kirjoittajia eniten. 
Esimerkiksi suurista suomalai
sista kansanliikkeistä herätys
liikkeet, partio, martat, rotaryt,

http://www.tsl.fi
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maalaisliitto-keskustapuolue, 
painonvartijat, urheilujärjestöt 
ja osuustoiminta ovat näin jää
neet sivuun. Työväentutkimuk
sen kannalta Pauli Kettusen ar
vio ammattiyhdistysliikkeen 
työmarkkinaosapuolien kautta 
jäsentyneen työmarkkina-ajatte- 
lutavan ongelmista globalisaa- 
tion paineissa, Jorma Puurosen 
aiempaa analyyttisempi kuva 
korpikommunismista sekä Kaj 
Ilmosen ja Pertti Jokivuoren ku
vaus ammattiyhdistysliikkeestä 
kypsänä kansanliikkeenä ovat 
tärkeitä ja kiinnostavia. Nämä 
ansiokkaat esitykset tuovat 
olennaisesti uusia tulkintoja ai
empaan keskusteluun.

Erityisen kiehtova on Sol
veig Bergmanin suomalaisen 
naisliikkeen uutta tulemista tar
kasteleva juttu, jossa analyysin 
syvyyttä lisää vertailu muiden 
pohjoimaiden kehitykseen. 
Bergmanin tekstin luettuaan on 
helpompi ymmärtää, miksi nai
set Suomessa usein todistavat, 
että he kannattavat tasa-arvoa

mutta eivät ole feministejä. 
Naisliike on Suomessa muovan
nut olennaisesti yhteiskuntapo
litiikkaa mutta samalla jäänyt 
marginaaliin.

Kiehtova kansanliike on Ni
mettömät alkoholistit (amerik
kalaisen alkuperäisnimen Alco- 
holics Anonymous mukaan) 
AA, jonka toimintadynamiikkaa 
esittelee ja analysoi Klaus Mä
kelä. AA:n vahva järjestöllinen 
jatkuvuus ja sisäisten kiistojen 
vähäisyys ovat kiehtovia, kun 
ottaa huomioon, että organisaa
tio rakentuu itsenäisten paikal
listen ryhmien varaan. Konsen
sus-ja vuoropuheluperiaateetja 
yhteinen avuttomuus alkoholin 
tuhoavalle vaikutukselle yhdis
tää organisaation jäsenet kestä
vään yhteistoimintaan.

AA:n jäsenet yhdistää toi
siinsa ja AA-järjestöön näke
mys, että yhteisissä tapaamisis
sa on jokaisen jäsenen osalta 
kyse konkreettisesti elämästä ja 
kuolemasta. Organisaation py
syvyys ja oma hyvinvointi kyt

keytyvät yksilötasolla yhteen. 
Tämän vuoksi AA:n toiminta
malli ei ole siirrettävissä kuin 
yhtä tuhoisten elämäntapaon- 
gelmaisten yhteistoimintaan. 
Narkomaanit ja pelihimon rii
vaamat ovatkin kohtuullisen 
menestyksellisesti soveltaneet 
AA:n toimintatapaa omissa kes
kinäisen avun organisaatiois
saan.

Harhaanjohtava mainonta 
on osa tämän päivän tutkimus
kirjallisuuden markkinointia. 
Uudet ja vanhat liikkeet -kirjan 
takakannessa todetaan: "Teos on 
kaivattu lisä suomalaiseen vie
lä varsin vähäiseen yhteiskun
nallisia liikkeitä koskevaan tut
kimukseen." Kansanliiketutki- 
mus on Suomessa ollut runsas
ta ja sillä on pitkät perinteet. 
Epäluotettava mainos ei heiken
nä kirjaa, joka on hyvä yhteen
veto ja johdanto liiketutkimuk- 
seen.

Tapio Bergholm
Järvenpää

S u o r aY hteys

Ed u sk u n taan

Pidetään yhtä. 
Ota yhteyttä: p. (09) 4321, fax (09) 432 3207 
www.sdp.fi/eduskunta

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
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Kivääri vai äänestyslippu?
S u o m u n  f c o r a m u r r i s l i s e n  p u o l u e e n  h a j a a n n u s  i s 64- i 9? o

SKP:n 
hajaannus

Veli-Pekka Leppänen: Kivää
ri vai äänestyslippu? Suomen 
kommunistisen puolueen ha
jaannus 1964-70. Helsinki. 
Edita, 1999,477 s.

Veli-Pekka Leppäsen tutkimus 
on ensimmäinen väitöskirja 
SKP:n hajaannuksesta 1960-lu- 
vun lopulla. Se on kunnioitusta 
herättävä työ, vaikka olenkin 
sitä mieltä, että se ei ole viimei
nen eikä edes viimeistä edelli
nen sana tästä aiheesta. Tutki
muksensa tarkoituksen Leppä
nen “puristaa” yhteen virkkee
seen: “Tämän tutkimuksen tar
koituksena on selvittää SKP:ssä 
1960-luvulla alkuun päässeen 
sisäisen hajaannuksen synty, sen 
keskeiset aiheet, vaiheet ja te
kijät vuosikymmenen taittee
seen asti”. Sisällöllisesti tutki
mus on rajattu siten, että tutki
muksen kohteena on pääasialli
sesti puoluejohto. Puoluejohdon

ulkopuolella tapahtunutta kehi
tystä tarkastellaan silloin kuin se 
on välttämätöntä puoluejohdon 
toimien ymmärtämiseksi. Lep
päsen käsityksen mukaan SKP:n 
hajaannus oli alkujaan “sisäpii- 
rijuttu”.

Leppäsen tutkimuksen sekä 
ajallinen että sisällöllinen raja
us on mielestäni hyvin onnistu
nut. Eräs oleellinen peruste ai
karajaukselle on lähdetilanne. 
Leppänen on saanut käyttöönsä 
Suojelupoliisin kommunisteista 
pitämät henkilökansiot 1960- 
luvun osalta. Kun Suojelupolii
silla oli, niin kuin Kimmo Ren
tolan tutkimuksista tiedämme, 
tiedottajia SKP:n organisaation 
sisällä, niin kyseisen poliisin 
papereissa on paljon sellaista 
tietoa, jota ainakaan toistaisek
si ei ole saatavissa mistään muu
alta. Leppänen on niin ikään 
saanut käyttöönsä Kansan Ar
kistossa olevia SKP:n kaaderi- 
osaston henkilökansioita. Muis
ta kotimaisista lähteistä hyödyl
liseksi on osoittautunut Ulkomi
nisteriön arkisto. Ulkomaisista 
lähteistä Leppänen on saanut 
käytettäväkseen Saksan entisen 
Demokraattisen Tasavallan ja 
Tshekkoslovakian puoluearkis- 
tojen papereita.

Sen sijaan venäläisiä pape
reita Leppänen ei ole saanut 
käytettäväkseen. NKP:n ns. uu
dempi puoluearkisto on viime 
vuosina tiukentanut linjaansa 
eikä muutamien menneiden 
vuosien melko laajasta svobo- 
dasta enää ole tietoakaan. 
KGB:n arkistoihin - puhumatta
kaan presidentin arkistosta - 
ovat ylipäätänsä päässeet vain 
jotkut onnelliset, tavallisesti 
venäläiset tutkijat. Suomessa 
keskeisimmät ns. taistolaispiirit,

Kymen, Uudenmaan ja Turun 
piirit varjelevat papereitaan van
hassa konspiratiivisuuden hen
gessä.

Tampereella näkyy konspi- 
ratiivisuus hellittäneen ja mah
dollisuus tutkia tämän piirin pa
pereita on jossain määrin pai
kannut sitä aukkoa, jonka kol
men edellä mainitun piirin pa
pereiden puuttuminen tuottaa. 
Mutta Tampereen piiri ei kuu
lunut SKP:n opposition “kovaan 
ytimeen”. Se mitä Leppänen 
menettää nimenomaan tässä on 
nykyistä täydellisemmän kuvan 
saaminen SKP: n opposition si
säisistä erimielisyyksistä ja joh
tosuhteista. Haastatteluja Lep
pänen on tehnyt runsaasti, mut
ta valitettavasti ns. vähemmis
tön tärkeimmät vielä elossa ole
vat johtajat ovat hekin pidätty
neet tietojen antamisesta.

Leppäsen lähestymistapaa 
voisi kutsua vaikkapa “person- 
alistiseksi”. “Personalistisella” 
lähestymistavalla tarkoitan asi
oiden analyysia henkilöiden, 
poliittisten toimijoiden kautta ja 
varsin eksklusiivisesti heidän 
perspektiivistään. Tällöin esi
merkiksi SKP:n funktio Suo
men poliittisessa järjestelmässä 
on sekundäärinen seikka. Täy
tyy sanoa, että tällainen lähes
tymistapa on minulle, valtio- 
opin edustajalle kauhistus. Mut
ta pidän lähestymistapojen ja 
metodien pluralismia tieteessä 
rikkautena.

Leppänen on valitsemassaan 
lähestymistavassa hyvin joh
donmukainen. Hänen tutkimuk
sessaan ei sen omista metodo
logisista lähtökohdista käsin 
voida osoittaa mitään kovin fa
taaleja puutteita. Päinvastoin: 
Leppänen pitää tutkimuksensa
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varsin hyvin koossa, ja vaikka 
tutkimuksessa on suuri määrä 
detaljeja, Leppänen osaa sijoit
taa ne taitavasti kokonaisuuteen, 
niin että hänen menetelmäänsä 
voisi luonnehtia englantilaisel
la ilmaisulla attention to detail. 
Se ei ole vain detaljitarkkuutta 
vaan ennen muuta tutkimuksen 
elävöittämistä detaljeilla, koko
naiskuvan hahmottamista niiden 
avulla.

“Personalistisella” lähesty
mistavalla on kuitenkin Leppä
sen tutkimuksessa negatiivinen
kin puolensa. Hän reprodusoi 
kovin suoraviivaisesti ns. enem- 
mistöläisen käsityksen SKP:n 
ristiriitojen luonteesta ja syistä. 
Tähän törmäämme jo heti tutki
muksen alussa: Leppänen perus- 
telee valittua näkökulmaa sillä, 
että “SKP:n hajaannuksessa oli

kysymys hallinnasta ja vallasta 
- kuka puoluetta johtaa, kenen 
on valta” (s. 18). Hänen tulkin
noissaan korostuu sellainen kä
sitys, että SKP:n piirissä syntyi 
ensin valtataistelua, ja ideologi
set erimielisyydet seurasivat täs
tä valtataistelusta. Niinpä Lep
pänen kirjoittaa: “SKP:n oppo
sitiolle oli ylipäänsä tärkeää ha
rata (SKP:n vuoden 1969) oh- 
jelmauudistusta vastaan, jotta se 
voisi silkkaa valtataistelua puh
taammin perustein käydä puo
luejohdon kimppuun” (s. 303).

Tällaisen valtataistelutulkin- 
nan voi asettaa kyseenalaiseksi 
muutamalla “jos-argumentilla”. 
Olisiko ollut edellytyksiä SKP:n 
hajoamiselle, jos mm. i) SKP:n 
puoluejohto olisi viimeistään 
1968 yksimielisesti todennut, 
että hallituksen politiikka suun

tautuu Suomen työväenluokan 
ja kaikkien vähäväkisten elin- 
etuja vastaan ja puolue olisi läh
tenyt hallituksesta; ii) puolue
johto olisi yksimielisesti toden
nut, että kaikki pyrkimykset 
poistaa ilmaisu “proletariaatin 
diktatuuri” puolueohjelmasta 
ovat ilmauksia tuomittavasta 
revisionismista, “luteita puolu
een lipussa”; iii) puoluejohto 
olisi yksituumaisesti tuominnut 
ns. tulopolitiikan, sanoutunut 
siitä irti ja alkanut järjestää lak
koja ja muita demonstraatioita 
sitä vastaan; iv) puoluejohto ei 
olisi hyväksynyt ammattiyhdis
tysliikkeen eheytymistä, “am
mattiyhdistysliikkeen luovutta
mista sosiaalidemokraateille” 
sekä v) puoluejohto olisi syvän 
yksimielisyyden vallitessa lä
hettänyt elokuun 21. päivänä

V A S E M M I S T O L I I T T O

Siltasaarenkatu 6, 7 krs., 00530 Helsinki 
puh. (09) 774 741 
email: vas@vasemmistoliitto.fi 
kotisivu: http://www.vasemmistoliitto.fi
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1968 onnittelusähkeen Mosko
vaan?

Eräs Leppäsen tutkimuksen 
ongelmista on Neuvostoliiton 
“veljespuolueen” rooli SKP:ssä. 
Leppänen tietenkin kertoo kaik
kien tuntemat tosiasiat, mutta ei 
mielestäni riittävästi pohdi asi
aa venäläisten kannalta. Oma 
käsitykseni on se, että venäläi
sille SKP:n hajaannus oli vaikea 
dilemma. Enemmistö oli oppor
tunistinen, revisionistinen jne., 
mutta se oli varteenotettava te
kijä Suomen hallituksessa. Vä
hemmistöllä kyllä oli Ahti Kar
jalaisen hallituksessa 1970
1971 oma ministeri, Erkki Tuo
minen, mutta SKP:n vähemmis
tön fundamentaalioppositioon ei 
hallituksessa oleminen luonte
vasti istunut. Neuvostoliiton 
johdossa taas pidettiin arvok
kaana sitä, että SKP on hallituk
sessa. Tosin lienee niin, että 
Moskovassa oli eriäviä käsityk
siä tästä asiasta.

Leppäsen tutkimus on ansio
kas. Kukaan tuon aikakauden 
politiikkaa tutkiva ei voi sitä si
vuuttaa, vaikka tutkimusaihe ei 
suoranaisesti SKP:tä koskisi- 
kaan. Tutkimuksen kieli on ve
revää, joskus liiankin verenma
kuista hänen ryöpyttäessään ns. 
vähemmistöä. Ei totisesti jää 
epäselvyyttä siitä, kumman osa
puolen puolella kirjoittajan sym
patiat ovat. Kun lueskelin hänen 
kirjaansa, mieleeni tuli hyvin 
etäinen assosiaatio. Jean Sibe
lius sanoi kerran, että hänen viu
lukonserttonsa on soitettava von 
oben. Tämä on varsin hyvä neu
vo tieteentekijöillekin.

Jukka Paastela
Tampere

Muistelemisen 
mittakaavat

Kalevi Sorsa: Sisäänajo. Po
litiikan kuvioita 1969-72. Ota
va, Keuruu 1998.

Kalevi Sorsan muistelmiin on 
kohdistunut poikkeuksellisen 
paljon odotuksia. Urho Kekko
sen ja Mauno Koiviston ohella 
hän oli 1970-ja 1980-luvun kes
keisin suomalaispoliitikko, joka 
moninkertaisena pääministerinä 
ja maan suurimman puolueen 
suvereenina johtajana koki mo
net politiikan kiemurat presi
denttejä konkreettisemmin. Ai
kaisempien kirjoitusten perus
teella tiedetään myös, että Sor
salla on sekä analyyttista näke
mystä että harjaantunut kynä, 
jolla kiteyttää olennainen oival
tavaan ja lukijaystävälliseen 
muotoon.

Jäljestä näkyy teoksen osu
vaa nimeä myöten, että työhön 
on paneuduttu haasteen edellyt
tämällä vakavuudella. Tavoitteet 
ovat ilahduttavan korkealla ai
kana, jolloin muistelmakirjalli-

suuden nimikelistat pursuavat 
toinen toistaan kevyempiä teke
leitä. Sorsa ruotii politiikan op- 
pivuosiaan SDP:n puoluesihtee
rinä tavalla, jossa on mukana 
myös historioitsijan kunnianhi
moa, vaikka hän toista esipu
heessaan väittää. Mutta aivan 
luontevinta otetta ei hänkään ole 
tekstiinsä tavoittanut. Urheilu- 
termein ilmaistuna terävin tulos
kunto on paikoin tukahtunut yli- 
yrittämisen alle.

Dokumentalistinsa Simo 
Laaksovirran avustamana Sorsa 
on paneutunut laajalti 1960- ja 
1970-luvun taitteen alkuperäis
lähteisiin, joten faktat ovat luo
tettavasti paikallaan ja tapahtu
mat etenevät muistin ulottumat
tomissa olevalla tarkkuudella. 
Samalla Sorsa tulee kuin vahin
gossa esittäneeksi politiikan ar
kipäivän tappavan tylsyyden. 
Hallituskriisien ja -neuvottelu
jen luvatussa maassa punamul- 
tayhteistyö näyttäytyy jatkuva
na vääntönä miljoonia merkitse
vistä prosenteista ja kompensaa
tioista SDP:n ja keskustapuolu
een sekä niiden aisaparien 
SAK:n ja MTK:n välillä.

Mittakaavan toisessa ääri
päässä Sorsa pyrkii jäsentämään 
poliittisen toimintansa alkuvuo
sia suomalaisen yhteiskuntake
hityksen suurissa linjoissa. 
Muistutukset rakennemuutok
sen rajuudesta ja hyvinvointival
tiomme nuoruudesta ovat pai
kallaan, mutta yli vuosikym
menten käyvä vertailu on epä
suhdassa tarkemman tarkastelu
jakson suppeuteen. Kokonais
kuva olisi kirkastunut, jos kir
jan aikajännettä olisi pidennet
ty kerronnan yksityiskohtaisuu
den kustannuksella.

Muistelmien jatko-osille jää 
paljon lunastettavaa, sillä monet

- 5 8 -



TYÖVÄENTUTKIMUS 1999

teemat jäävät nyt ikään kuin 
oraalle, kysymyksenasettelun 
asteelle. Sorsa esimerkiksi viit
taa siihen hegemonistiseen pyr
kimykseen, jolla sosiaalidemo
kraatit hakivat pohjoismaisten 
aateveljiensä tavoin pysyvää 
roolia modernin reformipolitii
kan kantajina. SDP ei ajautunut 
valtionhoitajapuolueeksi vaan 
pääsi asemaan tavoitteellisella 
työskentelyllä, jonka keskeinen 
strategi ja toteuttaja oli Kalevi 
Sorsa. Prosessi ansaitsisi kokoa
van tarkastelun.

Sisäpoliittinen mahtiasema 
oli mahdollinen vain sillä edel
lytyksellä, että sosiaalidemo
kraattien omat rivit pysyivät jär
jestyksessä hajaannuksen vuo
sikymmenen jälkeen. Sisään
ajon antoisimpia osuuksia onkin 
yllättäen Sorsan omakohtainen 
analyysi puolueen eheytyksen 
jälkihoidosta ja sen varjelusta 
rajanvedossa vasemmalle. Ns. 
pälkäneläisyys oli kuin tulikas
te uudelle ja vähän ulkopuolel
ta tulleelle puoluesihteerille, 
joka keskusteluyhteyttä radikaa
leihin varjellenkin omaksui kes
keiseksi tehtäväkseen pitää 
SDP:n ruodut suorina. Näistä 
vaiheista voi hakea lähtökohtia 
Sorsan puheenjohtajavuosiin, 
jahka muistelmasarja etenee nii
hin asti.

Toinen edellytys SDP:n val
ta-asemalle oli se, että puolue 
onnistui neutralisoimaan ulko
politiikan sitä vastaan käytettä
vänä aseena. Prosessi oli jo hy
vässä vauhdissa Sorsan astues
sa näyttämölle, mutta kansain
välisiin asioihin paneutunut 
puoluesihteeri joutui nopeasti 
hoitamaan tätä rintamaa, vuon
na 1972 jo ulkoministerin tuo
lilta. Vaikka Sorsa on liittänyt

kirjaan hiukan irralliseksi jäävän 
luvun kotiryssäinstituutiosta, 
toivoisi häneltä jatkossa syvem
pää analyysia neuvostosuhtei- 
den merkityksestä Suomen po
liittisessa kulttuurissa. On hurs
kastelua sysätä se vain kepulais
ten ja kommunistien ongelmak
si.

Sisäänajo kattaa kolme vai
herikasta vuotta Suomen poliit
tista historiaa, jonka aikana Ka
levi Sorsa nousi työllä ja taidol
la sekä puolue- että valtakun
nanpolitiikan polttopisteeseen 
paljon vartijaksi. Se tarjoaa lu

kuisia anekdootteja, luonneh
dintoja ja tuntemuksia, joita vain 
tapahtumiin osallinen voi luki
jalle raottaa. Poliittisena persoo
nana Sorsa on ollut vielä liian 
suuri kohde ja liian lähellä, jot
ta tutkijat olisivat uskaltautuneet 
hänen toimiensa ja ajattelunsa 
historialliseen analyysiin. Kuka 
liikkeelle ensimmäisenä rohke- 
nee, joutuu ottamaan mittaa hä
nen muistelmissaan korkealle 
asettamansa riman kanssa. Toi
vottavasti sarja saa pian jatkoa.

Mikko Majander
Helsinki

AINUTLAATUISET PUITTEET 
ONNISTUNEELLE KOKOUKSELLE

♦  100-paikkainen auditorio
♦  500-paikkainen juhlasali
♦  Kaksi 100 hengen kokoustilaa
♦  Useita 20-70  hengen kokoustilo ja
♦  Nykyaikainen kokoustekniikka
♦  Toiveiden mukaiset ravintolapalvelut

Aloita onnistuneen kokouksen suunnit
telu soittamalla myyntitoimistoomme.

■IPAASITORNI
m g  KOKOUS-|A KONGRESSIKESKUS

Paasivuorenkatu 5 A 
00530 Helsinki 
Puh. (09)7089 611 
Fax (09) 7089 658
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E S I T T E L Y J Ä

Aatteen 
mies

Sakari Kiuru: Aatteen mies. 
V. O. Veilahti arjen maailmas
sa. Edita, Helsinki 1998. 205 
s.

Sakari Kiurun kirjoittama Veik
ko Olavi Veilahden (alun perin 
Lahtisen) elämäkerta on mielen
kiintoinen lukukokemus. Vei
lahti (1926-1994) oli tunnettu 
mies poliittisen eliitin parissa, 
mutta suurelle yleisölle hän on 
tuntematon. Veilahden värikäs, 
ja traaginenkin elämäntarina 
huutolaispojasta yliopiston leh-

A
V. O. VeiiAHTi 

A R J E N  M A A I L M A S S A

toriksi on kirjan arvoinen, ku
ten tekijä itsekin toteaa.

Veilahdella oli selkeitä nä
kemyksiä ja paljon tietoa, hän 
oli ahkera puhuja ja kirjoittaja. 
Kiuru pitää häntä keskeisenä

sosialidemokraattisena ideolo
gina 1950-1970-luvuilla. Vei
lahti vaikutti ensin Yhteiskun
nallisessa korkeakoulussa, sitten 
Tampereen työväenopiston reh
torina ja vuodesta 1974 lähtien 
Tampereen yliopiston lehtorina. 
Kirjassa esitellään myös Veilah
den lisensiaattityöjupakka ja 
epäonnistunut SAK:n historian- 
kirjoitushanke.

Erityistä lisäväriä kirjaan tuo 
se, että tekijä Sakari Kiuru ja 
Veilahti olivat ystävystyneet jo 
vuonna 1951. Keskeisenä läh
teenä Kiurulla on ollut Työväen 
Arkistoon sijoitettu Veilahden 
henkilöarkisto sekä Veilahden 
päiväkirja, josta kirjassa on jul
kaistu osa.

Marja Rantala
Vantaa

KEMIANLIITTO
Haapaniemenkatu 7-9 B 

00531 HELSINKI 
(09) 77 3971 

Telekopio (09) 753 8040 
Internet: 

etunimi.sukunimi@kemianliitto.fi
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Tutkija, 
poliitikko 
ja vanki

Taisto Sinisaloja Olli Korjus: 
Väinö M eltti (1898-1964). 
Ajankuvia itsenäisyytemme 
ensimmäisiltä vuosikymme
niltä. "Olen marxilainen de
mokraatti päämääränä sosia
listinen yhteiskunta.” T\itkiel- 
ma tutkijasta, poliitikosta, 
kansanedustajasta ja  poliitti
sesta vangista, Kotkan Työvä
enopiston johtajasta, SKDL:n 
perustajasta ja maaherrasta. 
Kotka : Kotkan Työväenyh
distys, Demokraattinen Sivis
tysliitto, 1998.133 s.

Suomen työväenliikkeen vai
kuttajahahmoihin kuulunut Väi
nö Meltti ei ole ollut historian
kirjoittajien suosiossa. Sosialis
tiseen eduskuntaryhmään vuosi
na 1940-1941 kuuluneista "kuu
tosista" vain K. H. Wiikistä on 
kirjoitettu kattava elämäkerta. 
Cay Sundström ja Yrjö Räisä

nen ovat olleet akateemisten 
opinnäytetöiden kohteina. Mik
ko Ampuja, Johan Heloja Kai- 
su-Mirjami Rydberg ovat Väi
nö Meltin tavoin olleet unoh
duksissa.

Sinisalon ja Korjuksen teos 
pyrkii osaltaan poistamaan tätä 
puutetta. Väinö Meltin elämää 
valotetaan, kuten esipuheessa 
sanotaan, "niin aatemaailman 
kuin politiikan osalta, työväen
liikkeeseen sitoutumisen näkö
kulmasta. "Meltin tausta ja yh
teiskunnallisen osallistumisen 
monimuotoisuus esitellään kat
tavasti. Työläisnuorukaisen tiel
lä punakaartilaisesta maaherrak
si oli moninaisia vaiheita. Aka
teemisen Sosialistiseuran perus
tajajäsen toimi 
1920-luvulla sosia
lidemokraattisen 
puolueen tehtävis
sä K.H. Wiikin työ
toverina ja toimit
tajana. 1930-luku 
oli menestyksek
kään työväenopis- 
totoiminnan aikaa 
Kotkan työväen
opiston johtajana.

Vuonna 1941 
Väinö Meltistä tuli 
kansanedustaja ja 
hän liittyi sosialis
tiseen eduskunta
ryhmään. Tästä oli 
seurauksena se, 
että hänet pian ero
tettiin SDP:sta.
Elokuussa hänet 
muiden ryhmän jä
senten tavoin van
gittiin. Oikeuden
käynnissä Meltti 
sai kolmen vuoden 
tuomion kuulumi
sesta sosialistiseen
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eduskuntaryhmään ja Neuvosto
liitto -aiheisesta käännös-ja lu- 
entotoiminnastaan.

Sotien jälkeen Meltti toimi 
SKDL:n piirissä, mm. Vapaa 
Sana -lehden ensimmäisenä 
päätoimittajana. Vuonna 1945 
hänet nimitettiin Valtion tiedo
tuskeskuksen päälliköksi ja seu- 
raavana vuonna Uudenmaan 
läänin maaherraksi. Sosialisti
nen yhtenäisyyspuolue, Suomi- 
Neuvostoliitto-Seura, Suomen 
Rauhanpuolustajat ja  monet 
muut järjestöt kuuluivat Meltin 
sotienjälkeiseen tehtäväkent
tään.

Väinö Meltin aatemaailmaa 
ja kirjallista toimintaa esitellään 
teoksessa monipuolisesti. Mel-

&
VERLA ON O /A  

MAAILMANPERINTÖÄ
S uom en uusin m a a ilm a n p e rin tö k o h d e  V erla  

on a in u tlaa tu in e n  nähtävyys P oh jo is -K ym en

laaksossa. Id y llin e n  ru u k k ik y lä  ja  siihen  

keskeisesti ku u lu va  vanha pahvitehdas  

k erto va t h a rv ina is laatu ise lla  tavalla  m a am m e  

m etsäteollisuuden varha isvaihe ista . 

N y ky is in  m useona toim ivassa puuhiom ossa  

ja  pahvitehtaassa k ä v ijä  saa havainnollisen  

kuvan en tisa iko jen  työnteosta ja  om ale im aisen  

tehdasyhdyskunnan eläm ästä .

Vtrlan tehdasmiljöö hyväksymin 
l  f  J  UNESCO:n m aailm anperintöluetteloon  

vuonna 1996.

Tehdasm useo on  avoinna 15 5 31 8 
kello 10-18 O pastuskierrokset alkavat tasatunnein, 
viim einen k lo  17 M aanantaisin  m useo on suljettu 

Tehdasm useon yhteydessä on  kahvila. R yhm ä- 
varaukset ja tiedustelut puh 0204 15 2170

V E R L A N  T E H D A S M U S E O
Jaala



TYÖVÄENTUTKIMUS 1999

tin tuotantoon kuuluvat mm. 
Kotkan työväenyhdistyksen 50- 
vuotishistoria, teollisuuden työ
aikaa koskeva teos ja tutkielma 
vapaankansansivistystyön vai
heista. Käännöstöiden skaala 
ulottuu Tarzanista ja  muista 
seikkailuromaaneista Max Ad
lerin ja Edvard Westermarckin 
teoksiin. Viimeksi mainitut 
käännöstyöt olivat Meltille tär
keitä kasvatusideologisen ja us
kontoa ja moraalia koskevan 
ajattelun virikkeinä.

Kirjan otsikko on hyvin va
littu. Väinö Meltti esiintyy teok
sessa hahmona, jonka kautta 
päästään esittelemään monia 
työväenliikkeen historiaan liit
tyviä tapahtumia, ajankuvia. 
Meltti oli paitsi poliitikko myös 
kansansivistysmies castrenilai-

sessa hengessä. Jotain tästä on 
tarttunut myös kirjoittajiin, kos
ka he liittävät elämäkerralliseen 
esitykseensä paljon yksittäisiä 
"selityksiä" ja kommentteja ta
pahtumien, esiteltyjen järjestö
jen ja henkilöiden taustoista. 
Nämä sivupolut katkovat toisi
naan tarinan etenemisen ja 
osoittelevat liikaakin sormella 
asioita.

Jos kirjaa arvioidaan elämä
kertateoksena, on puutteena se, 
että Väinö Meltti jää persoona
na jotenkin hahmottomaksi ja 
vieraaksi. Jaakko Paavolainen 
on artikkelissaan Poliittisen elä
mäkertatutkimuksen ongelmia 
(1989) korostanut, että biogra
fin on voitava oivaltaa ne alu
eet, joilla kohdehenkilö on "pa
ras" ja  aidoin. Juri Lotman

(1989) on puolestaan varoittanut 
elämäkerran kirjoittajia häivyt
tämästä persoonan erikoispiir
teitä ja yksilöllisyyttä taka-alal- 
le. Historiallinen tausta ei saisi 
olla selkeämpi kuin kuva, joka 
päähenkilöstä on annettu. Näil
lä kriteereillä arvioituna Sinisa
lon ja Korjuksen laatimassa elä
mäkerrassa olisi parantamisen 
varaa.

Teos on kuitenkin hyvä joh
datus Väinö Meltin elämäntyö
hön. Toivottavasti kirjoittajien 
toive siitä, että Melttiin kohdis
tuisi yksityiskohtaisempaakin 
historiantutkimusta kävisi to
teen.

Pirjo Kaihovaara
Helsinki

Ravintola puhenälka in lle

nnen ja  \

M A R C O  P O L O

= ) Paasivuorenkatu 5 B
00530 Helsinki

LII Postiosoite: PL 290

> 00531 Helsinki

_ l
p. (09) 4780 8800

< fax (09) 4780 8840

CL email: up@up-uutispalvelu.fi

CO
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z>
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Vankileirimuistelma
I9I8-I92I

Tyko Varto: Vallankumouk
sen virkamies 1918, valkois
ten vanki. Toimittanut Sinik
ka Muje, Risto Reuna, Lauri 
Toivanen, Pauli I. Warto ja 
Rauli K. Warto. Helsingin 
Painoteollisuus 1998.146 s.

Hietaset, Ihalaiset, Ojalat ja sar
jaa paikallisista työväensuvuis- 
ta voisi jatkaa monilla muilla. 
Tampereelta ovat peräisin War- 
tot. Heistä ensimmäinen Tyko 
Varto (Vahlgren) oli kolmannen 
polven tamperelainen, joka vuo
sisadan vaihteessa tunnettiin 
asioitsija-toimittajana ja moni
en Tampereella pidettyjen am
matillisten työväenkokousten 
pöytäkirj urina.

Varto työskenteli monissa 
tehtaissa ollen 1890-luvulla osin 
jo ammattihierarkisesti arvoste
tuissa töissä mm. koneenkäyttä
jä. Hän osallistui tehtaalaisseu- 
ran ja v. 1900 kutomoalan am

mattiosaston perustamiseen ja 
kehitti itseään ahkerana Kansan 
Lehden avustajana ja nimi
merkki “Säynäsheikin” kirjoit
tajana. Se aukaisi hänet kirjoit
tajan uralle ja avustamaan asia
kirjojen laatimisessa ja työnte
kijöitä oikeudenkäynneissä. 
Ovet aukenivat yksi kerrallaan 
moniin luottamus- ja harrastus- 
toimiin, työväenyhdistyksen 
sihteeriksi ja kun 1918 vallan
kumous puhkesi, sen pääkallon 
paikalle Kansanvaltuuskunnan 
oikeusasiainosaston kansliasih
teeriksi.

Muistelma vallankumousoi- 
keuden virkamiehenä puhkeaa 
tarinaksi sattumanvaraisesta 
komissaari Lauri Letonmäen 
tapaamisesta Helsingissä. Totta 
tai sepitettyä, mutta työstä val- 
lankumousoikeuksien valvomi
sessa on kaikki romantiikka 
kaukana. Työpaikka on Suurto
rin viereisen 
senaatin talos
sa samassa 
kerroksessa 
K ansanval
tuuskunnan 
kanssa. Tal
ven kylyyden 
takia monilla 
on päällys
vaatteet pääl
lä ja kukin 
ruokailee, mi
ten parhaaksi 
näkee eväi- 
neen tai jos
sain ulkona 
käyden. Val- 
lankumousoi- 
keutta palve
lee myös 
m yöhem pi 
SDP:n pu
heenjohtaja

Kaarlo Harvala ja Varton tehtä
väksi lankeaa ryhtyä pääoikeu- 
den puheenjohtajaksi, jossa teh
tävässä hän on Viipurissa, kun 
punaisen vallan päivät loppuvat 
huhtikuun lopussa.

Varton myöhempään elä
mään hänen vapauduttuaan 
1921 lopulla kuului urakunnal- 
lismiehenä. Hänet tunnettiin yhä 
kynämiehenä ja Tampereella 
vanhan polven tannerilaisena 
kunnallismiehenä. Niinpä hän 
Vankila-Tannerin tavoin pereh
tyi kotiseutuhistorian kuvaami
seen, mistä tuloksena oli hänen 
Tampere-Seuran v. 1954 julkai
sema kirja “Lapsuuteni Tampe
re”. Varto oli syntynyt 1872 ja 
kuoli 1959.

Nyt käsillä oleva “Vallanku
mouksen virkamies 1918” on 
hänen postuumina Työväen 
Muistitietotoimikunnan kokoel
mista julkaistu muistelmansa.

Lomakotien 
p ^ 1 Liitto ny.

Paasivuorenkatu 4 - 6 B 
00530 Helsinki 
puh. (09) 711400 
fax (09) 711731

Monien suomalaisten rakkaintmal 
lapsuusmuistot liittyvät kesään, lo
maan, aurinkoisiin päiviin, uinti- 
retkiin, rantahiekanlämpöönjahei- 
nän tuoksuun Sateisia [iäiinä ei en
nen vanhaan ollut lainkaan.

Lomatuki
mahdollistaa lomaUelähdön
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Se on allekirjoitettu valmistu
neeksi 1947. Muistelma on 
1918-kirjallisuutta. Se on oma
kustanne, jonka julkaisevat su
vun jälkeläiset yhdessä Työvä
en M uistitietotoimikunnan 
kanssa.

Kirjan pääanti on vankilei- 
rikokemuksissa, joita kertyi 
kuudelta leiriltä alkaen kiinni
jäämisestä Kouvolassa, Riihi
mäen kuolemanleiriltä, Turun 
Arseninkadulta, Konnunsuolta, 
Lappeenrannasta ja  päätyen 
Tammisaareen, jossa Varto 
muistelee työväenliikkeen “her- 
rakiltaa”. Itse vankileiriselviä- 
minen on kertomuksen sisintä. 
Vartohan oli kategorisoitu val
lankumouksen päävastuullisiin 
ja tuomittiin elinkautiseen kuri
tushuonetta. Aluksi vangeissa
kin ilmeni Estonia-syndrooma 
eli selviäminen ja miten parhai
ten kykenet, kunnes jo 1918 lo

pulla oli leppoisaa ja saattoi vii
konloppuina lähteä “puntiksel- 
le”. Silti vankileirikokemus is
tutti punakaartilaispolveen ikui
sen epäilyksen siemenen valtio
valtaa ja sen johtoa kohtaan; 
monet väistyivät syrjään lopul
lisesti kaikista yhteisistä tehtä
vistä. Varto ei sitä tehnyt, hän 
oli selviytyjätyyppiä, seurailija, 
ja saattoi toisen sodan 1944 lo
puttua uusissa mielipideoloissa 
kirjoittaa itsensä ylös paperille 
ja kuin jonkin pahan voittajak
si. Muistelma on kirjoittajalleen 
aina ajankohtansa tuotetta. Kun 
Varto 1921 lopulla vapautui, oli 
vankiloissa enää tuhatkunta pu
navankia siitä yli 80 000 loh
duttomasta joukosta, joka oli 
vankeina sodan loputtua touko
kuussa 1918.

Risto Reuna
Helsinki

Keikkavaaka ja 
kousikka

Marjaliisa Hentilä: Keikka- 
vaaka ja  kousikka. Kaupan 
työ ja  tekijät 1800-luvulta it
sepalveluaikaan. Liikealan 
ammattiliitto ry ja  Oy Edita 
Ab. 515 s. 159 mk

k (EI YKSIN VASTAVIRTAAN A
VAAN YHDESSÄ TAVOITTEISIIN J

A
k

¥
k

Työ, tasa-arvo, turvallisuus, yhteis- 
to im inta ja jäsentyytyväisyys ovat 
Liikealan ammattiliiton toiminnan 
perusta. Tavoitteena on oikeuden
mukaisuus ja  ihmisten toisistaan 
huolehteminen niin työpaikoilla 
kuin yhteiskunnassa laajemminkin.

Noin 130 000 kaupan alan ammatti
laista on jo  valinnut liitokseen 
Liikealan ammattiliiton.

L i i k e a l a n  a m m a t t i l i i t t o  ry.
HaNDUSWANSCHENS FACKFÖHBUVT? rt

P L  5 4 ,0 0 5 3 1  H e ls in k i  

p u h  (0 9 )  7 7 5  71 fax  (0 9 )  701 1119
w w w  l i ik e a la  fi

J L _______

KEIKKAVAAKA 
JA  KOUSIKKA
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Myyjä oli ennen hyväpalkkai
nen herra. Miksi hän on nykyi
sin useimmiten pienipalkkainen 
nainen? Naishistorian tutkija 
Marjaliisa Hentilä tarkastelee 
kaupan työtä 1800-luvulta itse- 
palveluaikaan mielenkiintoises
sa kirjassaan.

Myymälän kehityksessä hei
jastuu maatalousyhteiskunnan 
verkkainen muuttuminen kau
pungistuneeksi teollisuusmaak
si. Keikkavaaka ja kousikka ker
too maaseudun pienten puotien 
ja kaupungin siirtomaatavara
liikkeiden ajasta - elämänmuo
dosta joka alkoi kadota 1960- 
luvulla itsepalvelun läpimurron 
myötä hävitäkseen lähes jäljet
tömiin kulutusyhteiskuntamme 
nykyisten maamerkkien, super
markettien ja kauppagallerioi- 
den alle.

Hentilän mukaan naistyön 
halpa hinta ei yksin riitä selittä
mään kaupan työn naisvaltais- 
tumista. Modernisoituvat työn 
vaatimukset ovat myös edistä
neet naistyövoiman käyttöä. 
Myyjät saivat pitkään raivata 
tietä sille, että heidän työnsä tun
nustettiin ammatiksi, jossa oli 
säännöllinen työaika ja raha
palkka. 1960-luvun suuret mur
rokset toivat myyjille uusia 
haasteita: itsepalvelun, pitkät 
aukioloajat ja osa-aikatyön.

Keikkavaaka ja kousikka 
antaa monipuolisen kuvan 
nyky-yhteiskuntamme tärkeän 
palvelualan kehityksestä. Teok
sen arkistokuvat avaavat lukijal
le nostalgisia näköaloja men
neeseen maailmaan ja myymä- 
lämiljöön kiehtovaan kulttuuri
historiaan. Teos on Marjaliisa 
Hentilän väitöskirja. Väitöstilai
suus pidettiin Helsingin yliopis
tossa 11. syyskuuta 1999.

Koti laita
kaupungilla

Koti kaupungin laidalla - työ
väestön asumisen pitkä linja. 
Toimittaneet Elina Katainen, 
Anu Suoranta, Kari Teräs ja 
Johanna Valenius.
Väki voimakas 12. Työväen 
historian ja  perinteen tutki
muksen seura, 1999.
204 s. 70 mk.

“Koti kaupungin laidalla” on 
kirjan väljä viitekehys, symbo
linen tila.Otsikko kattaa monen
laisia “koteja” ja “laitoja”: työ
läiskoti voi olla tehtaan tontille 
rakennettu omakotitalo, mökki 
esikaupungissa, lähiön vuokra
huoneisto, asukin nurkkaus hel
lahuoneessa tai kämpän laveri 
Lapin erämaassa.

Työväestön asumisen histo
riaa tarkastellaan monitieteisesti 
arkkitehtuurin, sisustuksen, 
asuntopolitiikan ja sosiaalisten 
käytänteiden näkökulmista. Kir
joittajakunta koostuu historian, 
taiteen tutkimuksen, kansatie
teen ja yhteiskuntatieteiden 
edustajista.

MEETI NG
L O C A L
C M A L L E  NGES

Teollisuus- 
yhteisöt 
kriisissä

Sakari Hänninen, Kirsti Sal
mi-Niklander, Tiina Valpola 
(ed.): Meeting Local Challen- 
ges - M apping Industrial 
Identities. Papers on Labour 
History V. Työväen historian 
ja  perinteen Seura Helsinki 
1999.143 s. 80 mk.

Kirja perustuu Karkkilassa 
vuonna 1995 pidettyyn semi
naariin Chrisis, Chaos or Chal- 
lenge. Seminaarin pääaiheena 
olivat teollisuusyhteisöjen koh
taamat nopeat muutokset ja nii
den moninaiset vaikutukset. 
Keskeisenä tarkastelunkohteena 
on Karkkila, muita kohteita ovat 
Pittsburghin alue Yhdysvallois
sa, tekstiiliteollisuuskaupunki 
Sindi Eestissä ja Penzbergin 
kaivoskaupunki Saksassa.

Artikkelien kirjoittajina on 
sekä yhteiskuntatieteilijöitä ja 
arkkitehteja että historian ja pe
rinteen tutkijoita.
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100 vuotta 
metallityöläisten 
etujen puolesta

Metalli
M etallityöväen liitto, Siltasaarenkatu 3 -5 , 00530 Helsinki, 

puhelin (09) 77071, w w w.m etalliliitto.fi
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Lieksalainen Unto Palokas palkittiin vuoden parhaasta työväen
tutkimuksesta. Palkintoa antamassa Työväenperinne ry:n varapu
heenjohtaja Pirjo Kaihovaara.

losta ansiokkaasta toiminnasta 
harrastajahistorioitsijana. Varik
sen laulu - kadonneen kylän ta
rinat on kirjoittajansa kolmas 
pohjoiskarjalaisen metsä-, uitto
ja sahatyöväen elämänmenoa 
kuvaava teos. Variksen laulu on 
omaperäinen muistelmallisen ja 
kaunokirjallisen kerronnan yh
distelmä, jonka keskiössä on 
Kevätniemen sahayhdyskunta 
Lieksasta. Kylän elämää ja sa
halaisten yhteisöä tarkastellaan 
vähintään kahdesta eri näkökul
masta, miehen ja variksen. Sa- 
hayhdyskunnan elämänmenoa 
ja sen muutoksia kuvataan pe
rinteisin elämäkerrallisin kei
noin, mutta myös sananmukai
sesti lintuperspektiivistä. Luki
jalle tehdään tutuksi kylän ja 
sahan historia myös tekstiin si
sältyvien fiktiivisten kirjeiden 
avulla. Sahan toiminnasta on 
kerrottu yksityiskohtaisesti, 
mikä antaa teokselle dokumen
taarista painoarvoa. Kyläyhtei
söä kuvataan eloisasti, huumo
riakaan unohtamatta.

KUVA: K IR ST I LU M I ALA

Variksen laulu 
palkittiin

Työväenperinne - Arbetartradi- 
tion ry palkitsi lieksalaisen Unto 
Palokkaan Variksen laulu - ka
donneen kylän tarinat vuoden 
parhaana työväentutkimuksena. 
Kirjailija Unto Palokkaan Varik
sen laulun on kustantanut Puu- 
ja erityisalojen liitto.

Palkinto myönnettiin Työvä- 
enperinnepäivänä 5.3.1999 Työ
väenliikkeen kirjastossa Helsin
gissä. Palkinto jaettiin neljän
nen kerran ja annettiin tällä ker
taa työväenhistorian harrastaja
kirjoittajalle. Kunniamaininnan 
sai järvenpääläinen Paavo Koi
vuneva teoksestaan Höyryhepoa 
kengittämässä: muistikuvia 
VR:n konepajatyöstä.

Unto Palokkaan teos on tu-

Teetkö gradua 
työväenhistoriasta?

Teetkö tai suunnitteletko GRA
DUA työväestön - työväenliik
keen - työelämän historiaan tai 
kulttuuriin liittyvästä aiheesta? 

Työväen historian ja perin
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teen tutkimuksen seura ry kut
suu sinut tutkielmantekijöiden 
tapaamiseen Helsingin yliopis
ton Renvall-instituuttiin (Unio
ninkatu 38) lauantaina tammi
kuun 29. päivänä 2000 klo 
10.00.

Tilaisuudessa voit keskustel
la tutkijoiden, arkistojen edus
tajien ja toisten graduntekijöi
den kanssa kysymyksenasette
lun, aiheen rajauksen ja lähde
aineiston ongelmista.

Ohjelman runkona ovat gra
duntekijöiden vapaamuotoiset 
työpaperit. Papereiden tarkoi
tuksena ei ole teettää hyödytön
tä lisätyötä, vaan mahdollistaa 
valmisteltu kommentointi ja ra
kentava keskustelu. Jotta pape
rit voitaisiin ennalta toimittaa 
osanottajille, on niiden oltava 
järjestäjillä viimeistään 
10. 1.2000 .

Ilmoittaudu kuitenkin jo
15.12.1999 mennessä. Kerro il- 
moittautuessasi osoitteesi, tut
kielmasi aihe ja oppiaine, johon 
olet sitä tekemässä. Kerro myös, 
oletko halukas esittelemään työ
täsi kirjallisesti edellä mainitulla 
tavalla vai ainoastaan suullises
ti. Matkakustannukset korva
taan kirjallisen esityksen laati
joille.

Ilmoittautumiset ja lisätie
dot: Elina Katainen, Helsingin 
yliopisto/Poliittinen historia, 09
1918937, Kari Teräs, Turun yli
opisto/Suomen historia, puh. 02
3336237, e-mail:
Kari.Teras@utu.fi

Tervetuloa!

Työväen historian ja perin
teen tutkimuksen seura ry.

THPTS jäseneksi 
Paikallis
historialliseen 
Toimistoon

Paikallishistoriallinen Toimisto 
kutsui Työväen historian ja pe
rinteen tutkimuksen seuran ja 
Suomen Taloushistoriallisen 
Yhdistyksen uusiksi jäsenyhdis- 
tyksikseen vuodesta 1999 lähti
en. Toimiston vanhojajäsenyh- 
distyksiä ovat Historiallinen 
Yhdistys, Historian Ystäväin 
Liitto, Suomen Historiallinen 
Seura ja Suomen Kirkkohisto
riallinen Seura.

Paikallishistoriallisen Toi
miston tarkoituksena on eri ta
voilla edistää paikallishistoria!-

Jospa voittaisin.

VEIKKAUS
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lista tutkimusta. Se antaa tieteel
listä asiantuntemusta vaativaa 
neuvontaa ja lausuntoja paikal
lishistoriallisista ja muista ti
laustöinä tehtävistä tutkimus
hankkeista. Toimisto on laatinut 
sopimusluonnokset paikallishis
torioita varten, välittää kirjoit
tajia ja tieteellistä asiantunte
musta tutkimushankkeille. Pitä
jien ja kuntien historioiden ohel
la toimiston välityksellä on teh
ty lukuisia kirjoitussopimuksia 
myös yritysten, järjestöjen ja 
laitosten historioiden kirjoitta
miseksi. Toimisto järjestää 
myös koulutusta tilaushistorian 
tekijöille ja osallistuu alan poh
joismaiseen yhteistyöhön.

Paikallishistoriallista Toi
mistoa ollaan parasta aikaa ke
hittämässä valtakunnalliseksi ti
laushistorian keskukseksi, mikä 
laajentaa entisestään sen toimin
takenttää. Uudistuksen jälkeen 
se pystyy palvelemaan entistä 
paremmin myös työväenjärjes
töjen historiahankkeita. 
THPTSrn edustajina Paikallis
historiallisen Toimiston johto
kunnassa ovat Kari Teräs ja Ta
pio Bergholm.

Salinin Selskappi 
- historian 
harrastusta Porin 
seudulla

Salinin Selskappi on Poriin pe
rustettu seura, joka auttaa työ
väenperinteen tallentamisessa ja 
tekee historian ja perinteen har
rastusta tunnetuksi. Seuran

myötä työväestön ja työväen
liikkeen historian ja perinteen 
harrastuksen ja tutkimuksen us
kotaan saavan uutta potkua.

Salinin Selskappi -yhdistys
tä oli keväällä 1999 perustamas
sa 20 asiasta kiinnostunutta. 
Puheenjohtajaksi valittiin Eero 
Salo. Muut johtokunnan jäsenet 
ovat Tapio Furuholm (varapj.), 
Irma Rosnell, Aimo Ruusunen, 
Sulo A. Savo, Väinö Vilponie- 
mi ja Oili-Marja Virtanen (sih
teeri) sekä varajäseninä Juhani 
Aalto (rahastonhoitaja), Tapani 
Kontula ja Yrjö Välilä.

Salinin Selskappi - Työväen
historian Seuran tarkoituksena 
on harjoittaa myös julkaisutoi
mintaa ja tukea alueellista tut
kimus- ja keruutyötä. Seura ai
koo harjoittaa erilaista yhteis
työtä mm. Satakunnan Museon, 
Arkin, Kansan Arkiston ja Työ
väen Arkiston kanssa. Toimin
tansa rahoittamiseksi yhdistys 
voi ottaa vastaan lahjoituksia ja 
testamentteja ja järjestää talou
dellista toimintaa.

Yhdistykseen voivat liittyä 
jäseniksi kaikki sen päämäärät 
hyväksyvät kansalaiset. Kanna
tusjäseniksi otetaan yhteisöjä ja 
yrityksiä. Perustamiskokouksen 
keskustelussa korostettiin yksi
tyisten ihmisten ja järjestöjen 
hallussa olevan, historiallisesti 
arvokkaan aineiston ohjaamis
ta turvallisiin säilytyspaikkoi
hin. Arkistoihin ja museoihin 
ohjattu aineisto säilyy ja on li
säksi tutkimuksen käytössä ja 
mahdollistaa sen, että työväes
tön ja työväenliikkeen toiminta 
tulisivat oikeudenmukaisesti 
esille historiankirjoituksessa.

Yhdistyksen johtokunta 
aloittaa selvitystyön Porin seu
dun työväenhistoriasta jo jul

kaistusta aineistosta ja tarjoaa 
mm. pro gradu -aiheita opiske
lijoille.

1914-22
sotasurmat
-projekti

Suomi koki vuosina 1914-22 
sarjan sotilaallisia konflikteja. 
Todennäköisesti noin 38 000 sai 
näinä vuosina surmansa sota- 
oloissa Suomessa tai sen rajo
jen ulkopuolella. Heistä suurin 
osa kuoli vuoden 1918 sodassa 
tai sen yhteydessä. Tarkat sur- 
maluvut eivät ole tiedossa eikä 
monien surmansa saaneiden 
kohtaloita tunneta. Ajanjakson 
olosuhteet olivat kaoottiset ja 
useita tuhansia henkilöitä joko 
katosi jäljettömiin tai pakeni 
Venäjälle tai muihin maihin. So
tavuosina menetti ainakin pari 
tuhatta ulkomaalaista henkensä 
Suomessa: venäläisiä, saksalai
sia, ruotsalaisia, kiinalaisia ja 
muiden kansallisuuksien edus
tajia.

Valtioneuvoston kanslia 
asetti keväällä 1998 tutkimus
hankkeen selvittämään Suomes
sa tapahtuneita ja Suomea kos
kettaneita sotasurmia ensimmäi
sen maailmansodan, vuoden 
1918 sodan ja heimosotien ai
kana. Asemaltaan Suomen so
tasurmat 1914-22 -projekti on 
valtioneuvoston kanslian alai
nen toimikunta. Tutkimus suo
ritetaan viisivuotisena hankkee
na vuoteen 2003 mennessä. Sen 
kustannusarvio on 8.5 miljoonaa 
markkaa, josta pienempi osa on 
ulkopuolista rahoitusta.

Projektin johtoryhmään
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Kymin pikkupunakaartilaisia.
KUVA: K AN SAN  ARKISTO.

kuuluvat akatemiaprofessori 
Heikki Ylikangas (pj), professo
rit Lars Bjöme, Elina Haavio- 
Mannila, Jukka Kekkonen, 
Ohto Manninen, Jaakko Paavo
lainen ja Sune Jungar, filosofi
an tohtorit Maria Lähteenmäki 
ja Ulla-Maija Peltonen sekä hal
litusneuvos Auni-Marja Vila- 
vaara. Projektin johtajana toimii 
dosentti Lars Westerlund ja pro
jektisihteerinä valtiot, maist. 
Lotta Saastamoinen. Käytännön 
tehtävistä vastaa projektin toi
misto, jossa on tällä hetkellä vii
si tutkimusapulaista.

Tutkimushanke toteutetaan 
siten, että varsinainen tutkimus
työ tehdään vasta kun laaja poh
ja-aineisto on koottuja valmis
teltu. Tässä tarkoituksessa tut
kimusapulaiset käyvät läpi mit
tavat arkistokokonaisuudet.

Myös noin 900 yksityistä kan
salaista on tähän saakka avus
tanut tutkimusta lähettämällä 
tietoja surmansa saaneista tut
kimuksen käyttöön. Projektin 
yhteydessä laaditaan surmansa 
saaneiden nimitiedosto, josta on 
mahdollista hakea tietoja mm. 
nimen, asuinpaikkakunnan ja 
kuolinpaikkakunnan perusteel
la. Hankkeen päätyttyä nimitie
dosto sijoitetaan Kansallisarkis
toon.

Projektin ensimmäinen jul
kaisu koskee Suomen Viron- 
retkikuntalaisten tappioita 
vuonna 1919.

Lars Westerlund
Helsinki

Valokuvat 
arkistossa

Kansan Arkisto on siirtymässä 
digitaaliseen valokuva-arkis
toon. Kansan Arkiston nykyises
sä valokuva-arkistossa on yh
teensä noin 238 000 aiheenmu
kaisesti tai provenienssin mu
kaan järjestettyä valokuvaa. Li
säksi arkistossa on negatiiveja, 
dioja ja albumeja. Vuoden 1998 
puolella on arkiston valokuvako- 
konaisuuksista järjestetty ulko
maiset kuvat, vuoden 1918 pu
nakaartilaisten henkilökuvat 
sekä yksittäiset valokuva-albu
mit. Luetteloitu on myös mm. 
Kansan Uutisten, Päivän Sano
mien, Sirola-opiston ja DDR- 
Kulturzentrumin aiempina vuo-
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sinä luovuttamia valokuvia. 
Syksyllä 1998 käynnistynyt va
lokuva-projekti on edennyt jo 
niin pitkälle, että asiakkailla on 
mahdollisuus saada haluaman
sa valokuvat digitaalisessa 
muodossa.

Valokuvaprojektiin liittyen 
avattiin 14. kesäkuuta 1999 Ar
kiston kotisivuilla osoitteessa 
www.kansanarkisto.fi verkko
näyttely, 1918 Kansalaissodan 
kuvia. Näyttely perustuu Kan
san Arkiston kansalaissodan ko
koelmaan, jossa on asiakirjoja, 
jäljenteitä, leikkeitä, painatteita 
ja muistelmia. Muista arkisto- 
kokoelmista löytyvän aineiston 
kanssa Kansan Arkistosta löy
tyy tietoja yhteensä n. 500 pu
nakaartilaisesta. Valokuvakoko
elmassa on aihepiiristä n. 3000 
valokuvaa ja esinekokoelmas
sa 138 esinettä. Näyttelyn on 
koonnut ja toteuttanut Annikki 
Kilgast.

Työväen 
Keskusmuseon 
näyttelyt

Ammatillista yhteistoimintaa 
Tampereella 100 vuotta
24.10.1999 saakka

Tampereella alkoi eri am
mattialojen välinen järjestöyh- 
teistyö, kun “Työväen yhdistys
ten ja ammattiosastoin keskus
komitea” perustettiin vuonna 
1898. Näyttelyssä luodaan kat
saus valtakunnallisen ammatti
yhdistysliikkeen vaiheisiin tam
perelaisesta näkökulmasta sekä 
poimitaan esille työehtoihin ja 
-oloihin vaikuttamisen lisäksi 
myös muita tärkeitä yhteistyö

aloja kuten vapaa-ajanvietto, si
vistyselämä, kansainvälinen so
lidaarisuus, naisten aseman pa
rantaminen ja sosiaalinen toi
minta.

Finlaysonin Vanha tehdas ja 
Suomen teollistumisen läpi
murto
24.10.1999 saakka

Näyttely sijaitsee Finlayso
nin Vanhan tehtaan vuonna 1850 
rakennetussa osassa, tehdasra
kennus 2:ssa. Vuonna 1820 pe
rustetulla Finlaysonin tehtaalla 
oli hallussaan uusin eurooppa
lainen tietotaito, joka tuotti tar
koituksenmukaiset koneet ja 
laitteet ja myös rakennukset, 
jotka nostivat puuvillatehtaan 
teollisuuden uranuurtajaksi Suo
messa.

TUL:n Tampereen piiri 80 
vuotta
24.10.1999 saakka

Työväen Urheiluliiton Tam
pereen piiri on perustettu ke
väällä 1919. Juhlien kunniaksi 
on museoon pystytetty piirin tai
valta valaiseva näyttely, joka 
esittelee työväen liikuntatoimin
nan historiallista ja ideologista 
kehitystä. Esimerkiksi kysymys 
joukko- ja kilpaurheilun suh
teesta on kulkenut vuosikym
menten ajan pohdittavana työ- 
läisurheiluliikkeen sisällä. Näyt
telyssä kartoitetaan ilmiöitä 
myös voimistelun ja urheilun 
perustan, seurojen avulla.

Hyvää työtä -110 vuotta työ
suojelua Suomessa
7.9.1999 -1.10.2000

Työväen keskusmuseo hah
mottaa tulevassa näyttelyssään 
“Hyvää työtä” työsuojelun his
toriallista kehityskaarta ja valai
see laajan alueen eri osia. Näyt

tely kertoo niin fyysisen kuin 
henkisenkin työsuojelun histo
riasta, työsuojeluvälineiden ke
hityksestä, työtapaturmista, työ
terveyshuollosta, ammattitau
deista ja valistustoiminnasta.

Työsuojelu on ollut pääsään
töisesti 1900-luvun asia, sillä 
sen kuluessa työväensuojelu ke
hittyi moderniksi eurooppalai
seksi työsuojeluksi. Toimet asi
oitten parantamiseksi käynnis
tettiin yhteiskunnallisella tasol
la kuitenkin jo viime vuosisadal
la, kun vuonna 1889 säädettiin 
ensimmäinen työsuojelulaki. Se 
kosketteli lähinnä teollisuusam- 
mateissa työskentelevien nais
ten ja lasten yötyötä.

Näyttely toteutetaan yhteis
työssä Sosiaali-ja terveysminis
teriön työsuojeluosaston ja Työ- 
suojelunäyttelyn kanssa, jonka 
hallussa olevaa aiheeseen liitty
vää kiinnostavaa esineistöä hyö
dynnetään esillepanossa. Näyt
telylle antaa arvokasta tukeaan 
myös Työsuojelurahasto.

Tampereen Taiteilijaseuran 
vuosinäyttely-juhlanäyttely
18.11.1999 - 31.1.2000

Vuonna 1920 perustettu 
Tampereen Taiteilijaseura on 
Suomen vanhin ammattitaiteili
joiden paikallinen yhdistys, jo
hon kuuluu 170 jäsentä. Seura 
toimii taiteilijoiden etujärjestö
nä Pirkanmaan alueella pyrkien 
kehittämään taiteilijoiden työs
kentelymahdollisuuksia, koulut
tamaan jäsenistöään ja ylläpitä
mään näyttelymahdollisuuksia. 
Työväen keskusmuseossa esillä 
oleva näyttely avaa vuoden 
2000 80-vuotisjuhlat. Se koos
tuu kahdesta osasta: jyrytetystä 
vuosinäyttelystä ja tamperelai
sen, erityisesti työväestön ku
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vaajana tunnetun Allan Salon 
(1901-1978) muistonäyttelystä.

Espanjan sisällissota 
kevät 1999 - syksy 2000 

Näyttely kertoo maailman 
huomion kohteena vuosina 
1936-1939 olleen Espanjan si
sällissodan taustoista, vaiheista 
ja myös suomalaisten osallistu
misesta siihen niin sotatantereil
la kuin Suomen “kotirintamal
lakin”.

Lenin-museossa 
tapahtuu

Näyttelyt:
Leninin elämä ja toiminta 
Lenin ja Suomi

Erikoisnäyttelyt:
Tampereen valtaus, tilataidete
os (Marja Kolu, Pekka Mäki
nen, Merja Haapala)
26.9. saakka
Neuvostoliittolainen ruokakult
tuuri 15.9.-26.9.
KGB - Venäjän poliittisen po
liisin historia 1.10.-30.11. 
Tamperelaista työntekoa (Ari 
Johanssonin valokuvia) 1.12.-

Tapahtumia:
2.10. Työväentalon konserttisa
li juhlaseminaari “Työväentalo 
100 vuotta”
(Olavi Hurri, Tuomo Koivisto, 
Panu Rajala, Risto Sänkiaho)
2.10. Näytelmä: “Bolshevikit 
Tampereella 1905” (Jyri Penna
nen, Jorma Markkula, Johanna 
Kaarela)
3.10. Lenin-museon kirjatori 
Konserttisalissa
3.10. Työväentalon historialli
nen seikkailukierros

13.10. Luento “Lenin Sveitsis
sä” (tri Willi Gautschi) 
Loka-marraskuu CD-romin 
“Soviet dada - Lenin-kultin nou
su ja tuho” julkistaminen (Le- 
nin-museo, HiQ-Visual)

Työväenkulttuurin 
neuvottelupäivät 
Helsingissä

Menneisyyden puolustaminen 
- työväenkulttuurin neuvotte
lupäivät Helsingin työväen
talossa 25-26.11.1999

Neuvottelupäivien alustava oh
jelma

25.11.1999
11.00 Avaus - Tulevaisuuden vai 
menneisyyden vangit. Dosentti 
Tapio Bergholm, Työväenperin
teen puheenjohtaja.
11.30 Työväenympäristöt kau
punkisuunnittelussa. Pekka 
Korpinen, Helsingin apulais
kaupunginjohtaja.
12.30 Helsingin teollisuus-ym
päristöjen muutos. Tutkija Lau
ri Putkonen.
Keskustelu
13.30 Lounas.
14.30 Teollisuuden poistuminen 
Helsingistä - Öljynpuristamo 
Oy Herttoniemestä Mildola 
Oy:ksi Kirkkonummen Kantvi- 
kiin. Tutkija Antti Metsänkylä, 
Museovirasto ja pääluottamus
mies Pauli Paavola, Mildola Oy. 
Keskustelu
15.30 Päiväkahvi.
16.00 Punalippujen muutos - 
esineet kuvastimena. Tutkija 
Katri Kaunisto, Helsingin yli
opisto

16.30 Perinne ja muutos elä
mäntavassa. Tutkija Risto Reu
na, Työväen Arkisto. 
Keskustelu
19.00 Yhteinen ilta Juttutuvas
sa.

26.11.1999
9.00 Aaamukahvi ja Helsingin 
Työväentalon esittely.
Työväen Helsinki-kävely. Tutki
ja Tero Tuomisto.
10.30 Työväenliikkeen perintö 
vuosituhannen vaihtuessa. Pro
fessori Seppo Hentilä, 
Helsingin yliopisto.
11.30 Töiden muuttuminen Hie
talahden telakalla. Amanuenssi 
Anne Ala-Pöllänen,
Helsingin yliopisto.
Katoaako Hietalahden telakka? 
Helsingin kaupungin visiot Hie
talahden telakan käytöstä. 
Keskustelu
Seminaarin päätös

Tiedustelut ja ilmoittautumiset
11.11.1999 mennessä: 
Työväenliikkeen kirjasto 
Paasivuorenkatu 5 
00530 Helsinki 
09-750429 Kirsti Lumiala 
email:perinne@tsl.fi 
Seminaarin osallistumismaksu 
on 200 markkaa!

Työväenperinnepäivä
5.3.2000
Työväenliikkeen kirjastossa vie
tetään perinteistä työväenperin- 
nepäivää maaliskuun viidente
nä päivänä alkaen kello 15.00. 
Tilaisuuden teemana on tasa- 
arvo. Työväenperinne ry. palkit
see vuoden 1998 parhaan työ
väentutkimuksen.
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Työväenliikkeen kirjastossa järjestetään kirjantekijöiden ja  luki-
KUVA: K IR ST I L  UMIALA

Nuo vihaiset 
naiset mustissaan

Kisälli(tär)lauluperinteessä tut
tuihin iskelmämelodioihin yh
distettiin päivänpolitiikkaa ruo
tivat itse sepitetyt sanat. Uusi
en vaihtoehtoliikkeiden kultti- 
suosikki, jo hajonnut 11-naisi- 
nen Paatos muokkaa samalla 
reseptillä lähinnä Kaj Chyde
niuksen säveltämiä poliittisen 
laululiikkeen klassikkoja, jotka 
on kaivettu vanhempien levy- 
hyllyistä.

Kun 1970-luvulla vihollis
kuvat maalattiin luokasta, por
vari nukkui huonosti. Paatoksen 
politiikka on sukupuoli- ja ke
hitysmaakysymyksissä ja ide
ologia anarkofeminismissä, joka 
haastaa yhteiskunnassa piilevän 
seksismin nuorten naisten mus- 
tiinpukeutuneella ehdottomuu
della ja punk-energialla.

Totisen rienaavasti puretaan 
vaikkapa Reino Helismaan reis- 
sumiesromantiikan umpimie- 
histä kuvastoa. Natalian Ukrai
na on vaihtunut Shellin riistä- 
mäksi Nigerian Ogonimaaksi ja 
Värttinän esittämä pikkutuhma 
kansanlaulujollotus Päättömäksi 
tytöksi, jota anarkofeministien 
esikuva Peppikin olisi peljästy
nyt.

Levyn rankin sanoitus 
(“päätön tyttö pieni on ja rais
katessa vaiti”) onkin lähtöisin 
Aulikki Oksasen kynästä.

Kokonaisuudessaan vartti
tunnin tiukka pyrähdys on oiva 
tallenne naiseksi varttumisen 
vaikeudesta vuosituhannen lo
pun Suomessa. Taistelu jatkuu, 
siskot!

Paatos. CD-levy, 16.29 min. 
Paatos98, Aatosjulkaisut. Sis:

joiden  yhteisiä kirjakahviloita.

Paatoksettaret, Alkuperäiskan
soille, Sinisiä punasia ruusun
kukkia, Naisten toivo, Kolme 
pikku naista, Rauhanlaulu, Reis
sumies, Anarkofeministinen 
Varshavjanka, Nigeria, Päätön 
tyttö. Tilaus: Halla, PL 139, 
00131 Helsinki.

Kirjakahvilaan!

Työväenliikkeen kirjaston kirja
kahvilat järjestetään joka kuu
kauden toisena torstaina kello 
16.30-18.00. Kirjaston osoite on 
Paasivuorenkatu 5 (katutaso) 
00530 Helsinki. Kirjakahvilas
sa kirjailija - tutkija kertoo kir
jastaan, jonka jälkeen sana on 
vapaa. Kahvi- ja teepannu on 
kuumana. Tervetuloa kaikki yh
dessä ja erikseen!
SYKSY 1999
14.10. klo 16.30 Veli-Pekka 
Leppänen : Kivääri vai äänes
tyslippu? Suomen kommunisti
sen puolueen hajaannus 1964
1970.

11.11. klo 16.30 Marja-Liisa 
Hentilä : Keikkavaaka ja kou- 
sikka - kaupan työ ja tekijät 
1800-luvulta itsepalveluaikaan. 
9.12. klo 16.30 Marja-Leena 
Mikkola : Hertta Kuusinen : 
Hamlet ystäväni - kirjeitä Olavi 
Paavolaiselle 
KEVÄT 2000
13.1., 10.2., 9.3. ja 13.4. klo 
16.30.

TAINA 
GRÖNDAHL

25.2.1959
28.3.1999

Työväenliikkeen kirjaston 
työntekijä Taina Gröndahl 
kuoli äkillisesti maalis
kuun 28 päivänä. Kirjas
ton työntekijät ja asiak
kaat jäivät kaipaamaan 
Taina Gröndahlia, hänen 
ystävällisyyttään ja uutte
ruuttaan.
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Työväenperinnelaitosten väki Helsingistä ja  Tampereelta tyytyväisenä ja  ruumis ravittuna Patruu
nan Pytingin edessä.

KUVA: P E N T T I VISA

Kevätretki Verlaan
Työväenperinnelaitosten väki 
teki muistoisan retken 17.5.
1999 idylliseen Verlan kylään 
Jaalassa. Ruukkikylä ja nykyi
sin museona toimiva UPM- 
Kymmenen omistama vanha 
pahvitehdas kertovat Suomen 
metsäteollisuuden varhaisvai
heista. Pieni metsien ja järvien 
ympäröimä kylämiljöö raken
nuksineen on säilynyt harvinais
laatuisella tavalla kertoen van
hoista työoloista ja silloisten 
teollisuustyöläisten elinympä
ristöstä. Verlan tehdas hyväksyt
tiin UNESCO:n maailmanperin
tökohteeksi 1996.

AUTO-JA KULJETUSALAN TYÖNTEKIJÄLIITTO

AKT
-74-
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Saatavissa olevat julkaisut

Työväenperinne:
- Työväen bibliografia I : opinnäytteet 1978-1987. 

Toim. Mervi Kääminen. 1988. 79 s. 20 (10) mk.
- Työväen bibliografia I I : artikkeliaineistoa 1978

1987. Toim. Pekka Kääminen. 1989. 95 s. 20 (10) mk.
- Työväen bibliografia III : historiikit 1978-1990. 

Toim. Pekka Kääminen. 1991. 104 s. 20 (10) mk.
- Työväen bibliografia IV : Suomen työväenliik

keen historiallinen bibliografia. Toim. Pekka Kääminen. 
1994. 50 (20) m k. (o s ta e ssa s i k ak s i ta i  u se am p ia  
bibliografioita saat vanhat TB:t I - IV edullisem paan su
luissa mainittuun hintaan)

- A m e r iik k a -k o k o e lm a lu e tte lo : a m e r ik a n 
suom alaista kirjallisuutta Työväenliikkeen kirjaston ko
koelmissa. 1991. 44 s. 10 mk.

- Espanja 1936-1939 -kokoelmaluettelo: Espanjan 
sisällissotaa käsittelevää kirjallisuutta Työväenliikkeen 
kirjaston kokoelmissa. 1991. 36 s. 10 mk.

- Intemationaalit-kokoelmaluettelo. 1990. 70 s. 15
mk.

- Osuustoiminta-kokoelmaluettelo. 1990. 380 s. 10
mk.

- Foreign  L anguage L itera tu re  on the N ordic 
Labour Movements - Fremdsprachige Literatur iiber die 
nordischen Arbeiterbewegungen. 1992. 143 s. 10 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 Arkisto:
- M arjaliisa Hentilä & M aria Lähteenmäki: Kan

sainvälinen naistenpäivä 1910-1990. 1990. 112 s. 15 mk.
- Sosialidemokraattiset naiset Suomen hallitukses

sa ja  eduskunnassa 1907-1996: matrikkeli. Toim. Marja 
Piiroinen-Honkanen. 1996. 181 s. 100 (50) mk.

Muistitietokirjat:
- A atteet ja  vaatteet (M. Hako-H. Huhtanen-M . 

Nieminen). Hki 1964. 255 s. Hinta 60 mk.
- Jako kahteen. Työmiehen 20-luku (M. Hako-H. 

Huhtanen-M . Nieminen). Hki 1975. 353 s. H inta 60 mk.
- Kotirintaman kahdet kasvot: sota-ajan m uistel

m ia (Hako-Huhtanen). Hki 1985. 255 s. Hinta 60 mk.
- Lapuan laki vai kansanvalta? (Hako-Huhtanen). 

Hki 1981. 322 s. Hinta 60 mk.

Työväen keskusmuseo:
- T iina T uulasvaara-K aleva: 1930-luvun pula.

1992.
14 s. 5 mk.
- Työväenkulttuurityöryhm än m uistio. Työväen 

keskusm useon julkaisuja 1994:1. 52 s. 20 mk.
- U lla Jaskari - Kristiina Vanhala-Selin: Työväki 

esittää - lystinpitoa ja  aatteen paloa. Työväen keskus
museon julkaisuja 1995:1. 47 s. 15 mk.

- 1918. Tietokoneohjelma. Kielinä suomi/englanti. 
Dos-versio. 20 mk.

- Nuori aika - 60-lukulaisen arkea ja  juhlaa. Tieto
koneohjelma. Dos-versio 20 mk, W indows-versio 40 mk.

- Ranskan suuri vallankumous. Työväen keskus
museon julkaisuja 1997:1. K ielinä suomi/venäjä. 28 s. 3 
mk.

- Tuomo Koivisto: Am m atillista järjestöyhteistyötä 
Tampereella 100 vuotta. 1998. 28 s. 10 mk.

- Panu Rissanen: 1917. Tavoitteena kansanvalta. 
Työväen keskusm useon julkaisuja 1998:1. 24 s. 10 mk.

Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö:
- Pirjo Kaihovaara & A nna-M aija Nirhamo: Kohti 

uuttaaikaa, 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 sem inaareista Kirjan talolla Helsingissä. KSL 
1994. 60 s. 30 mk.

- Kansan Arkiston Yleisluettelo I. 1996. 274 s. 60
mk.

Työväen historian ja  perinteen tutkimuksen seu
ra:

- Väki voimakas 1. Työväen historiaa ja  perinnettä. 
Toim. Jouko Jaakkola & Olli Vehviläinen. 2.p. 1987. 159 s. 
15 mk.

- Väki voimakas 3. Näkökulm ia työväen amm atilli
seen ja  paikalliseen historiaan. Toim. M arkku Hyrkkänen 
& Olli Vehviläinen & Juha Hannikainen. 1987. 213 s. 15 
mk.

- Väki voimakas 7. Työ ja  työttömyys. Toim. Rai
mo 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. Aave vai haave. Toim. Tauno 
Saarela et ai. n. 1998. 364 s. 80 mk.

- Der Zusammenbruch der Zvveiten Internationale. 
(Papers on Labour History II). Toim. Paavo Jokela. 1988. 
133 s. 15 mk.

- A rbetarklassen i sam hällets vardag (Papers on 
Labour History III). Toim. Katia Bäsk, Antti Metsänkylä, 
Katariina Koskiranta. 1991. 405 s. 15 mk.

- Arbete och sam hällsm odell (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. 1999.
80 mk

- Väki voimakas 12. Koti kaupungin laidalla. Toim 
Elina Katainen, Anu Suoranta, Kari Teräs, Johanna 
Valenius. 1999. 204 s. 70 mk/50 mk.

Lisätietoja seuran julkaisuista myös 
www.helsinki.fi/jarj/thpts/

Kaikkia julkaisuja voi tiedustella Työväenliikkeen 
kirjastosta, Paasivuorenkatu 5, 00530 Helsinki, p. (09)
766 429 tai 765 428, fax (09) 753 5151, email: 
perinne@ tsl.fi.
Ju lka isu ja  m yynnissä m yös Työväen keskusm useossa, 
Väinö Linnan aukio 5, 33210 Tampere, p. (03) 2110404, 
email: info@ tkm .fi.

http://www.helsinki.fi/jarj/thpts/
mailto:perinne@tsl.fi
mailto:info@tkm.fi


JOUKKOKIRJE

OSOITTEET JA PUHELINNUMEROT
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

TYÖVÄEN HISTORIAN JA PERINTEEN 
TUTKIMUKSEN SEURA RY 
Yhteiskuntahistorian laitosATaso 
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

TYÖVÄEN ARKISTO 
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

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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