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Suomi-Finland vuonna nolla
uomella menee hyvin - hyvin huonosti. Yhteiskuntamme toimivuutta ei enää mitata sillä, miten
se huolehtii heikoimmistaan. Eriarvoisuus alkaa taas olla yleisesti hyväksyttyä, ja jokainen
takoo omaa onneaan. Hyvinvointiyhteiskunnan purkaminen tuottaa nimenomaan sitä kipeim
min tarvitseville pahoinvointia. Turvaverkko ei suojaa luusereita tippumiselta vaan menestyjiä sen
läpi pudonneilta. Köyhä ei enää nouse kyykystä. Tasa-arvosta tai solidaarisuudesta puhuminen
haisee kommunismiltaja haittaa kilpailukykyä.
Hulluja ei erota, kun kaikki puhuvat kaduilla itsekseen. Ihmiset jonottavat, kuka teknologiaosakkeita, kuka leipää, ja tuottavat sisältöjä, jotkut elämäänsäkin. Rakkauskiijeitä kannattaa varoa. Porvarinaiset nukkuvat huonosti. Vaaleissa he ratkaisevat tasavallan presidentiksi Taijan, joka on kotoisin
Helsingin Kaihosta, jossa joskus asui pelkkiä työläisiä. Taija kruunataan sen kunniaksi lippalakilla.
Maaseudulla on enää pelkkiä peräkammareita. Niiden pojilta on otettu housut pois.
Oliko ennen paremmin? Tokkopa, mutta valtaosa Suomen väestöstä on kokenut ajan, jolloin
elämä oh turvatumpaa. Jotenkin se hyvinvointivaltio palveluineen rakennettiin, vaikka rahaa ei ohut.
Lintukotoa ei enää ole, muttajatkuvaa epävarmuuttaja yksilön elämän uhraamista markkinavoimille ei
silti tarvitse niellä purematta. Vallitseva tila esitetään aina vaihtoehdottomana, kunnes joku sanoo ei
ja esittää vaihtoehdon.
Työväentutkimus jäsentää 2000-luvun hämmennystä historian ja perinteen kautta, tässä nume
rossa erityisesti miettimällä, mistä on työväen tytöt ja pojat tehty. Historian yhtenä vaarana on
nostalgiajapako menneisyyteen, selän kääntäminen tulevaisuudelle. Kannattaisi pohtia esimerkiksi,
missä on tämän vuosituhannen vaihteen työväki tai millainen on se sukupuoli, josta vuoden 2100
Työväentutkimus kirjoittaa historiana. Vai onko niitä enää olemassakaan?
Uusi toivon vuosituhat alkakoon kuitenkin Sielun veljien Laulun sanoin:
”Vaikken mä aina jaksa, uskoa, rakastaa niin on täällä silti helvetisti kaunista katseltavaa ”
JoniKrekola
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Maria Lähteenmäki
Helsinki

Nuijan ja kauhan välissä
Naiset ja sosialidemokratia 1900-luvun Suomessa
Yleisesti katsottuna 1900-luku on naisliikkeen,
sosialidemokratian ja tasa-arvon kasvun vuosi
sata - ainakin jos asiaa tarkastellaan pohjoismai
den historian näkökulmasta. Suomessa suku
puolten välisen tasa-arvon näyttävimpinä mani
festaatioina on toistuvasti pidetty joukkoa lakeja
ja asetuksia, joiden pitäisi osoittaa tasa-arvotyön
varhainen ja korkea taso. Näitä tunnuslukuja ovat
olleet naimattomien naisten holhouksenalaisuuden poistaminen (1864), yleinen ja yhtäläinen
ääni- ja vaalioikeus (1906) ja naimisissa olevien
naisten vajaavaltaisuuden päättyminen (1929).
On totta, että edellä mainitut normit sallivat
naisille yhtäläiset kansalaisoikeudet kuin miehillekin. Lain kirjain ja käytäntö ovat kuitenkin kul
keneet epätahdissa.

Miesten johtama tasa-arvopuolue
Epäsuhta kirjoitetun tavoitteen ja käytännön
soveltamisen välillä tulee oivallisesti esiin tarkas
teltaessa työväenjärjestöjen historiaa. Lähtökoh
taisesti työväenjärjestöt ovat olleet miesten kult
tuurin kuvia. Kokouksien pitoajat, jäsenmaksu
jen perinnät ja perheenisään sitoutunut jäsenyys
yhdistyksissä perustuivat siihen vallitsevaan kä
sitykseen, että mies edusti vaimoaan ja lapsiaan
kaikissajulkisissa asioissaja näin ollen myös työ
väenyhdistyksissä. Naisten - joista suurin osa

oh nuoria neitokaisia - toiminta oli 1800-1900-luvun vaihteessa yhdistyksissä miesvaltaisille joh
tokunnille alisteista osasto-ja jaostotyötä. Var
haiset naisosastot olivatkin pääosin miesten ide
oimia, tukemiaja organisoimia. Naisten näkökul
masta asetelma ei ollut vielä tuolloin ongelmalli
nen, olivathan miehet tottuneet julkiseen toimin
taan, kokouskäytäntöihin ja retoriikkaan. Naisille
järjestötyö sen sijaan oh oudompi toiminta-alue,
jonne oh vaikea tunkeutua ilman tukea. Sitäpaitsi
vanhassa työväenliikkeessä aatteella ei katsottu
olevan sukupuolta. Ei ohut erillistä naiskysymys
tä, oh vain yksi työväenkysymys.

Oma huone
Kun työläisnaisaktuvit ohvat kokeneet ensim
mäisen puoluekokouksen elähdyttävän aatteelli
suuden, omaksuneet tarvittavan kokoustekniikan
ja ennen kaikkea poliittisen retoriikan, alkoivat
he pian vaatia myös omaa huonetta. Ikä ja koke
mus toivat itsevarmuutta ja tarvetta itsenäistyä.
Naisasia alettiin nähdä sittenkin erityiskysymyk
senä myös työväenliikkeessä. Työläisnaisten valtakunnalhsen keskusjärjestön luominen (1900) oh
eräs konkreettinen osoitus tästä.
Oma toimistonurkkaus, oma kirjoituskone,
omat naispuhujat... naiskysymys työväenliik
keessä olikin odotettua suurempi tehtävä... nais-
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Sosiaalidemokraattiset naiset marssivat Turussa tasa-arvon puolesta vuonna 1946. Kuva Työ
väen Arkiston kokoelmat.

piirijärjestöt, naisten äänioikeuspiirit, naisten oma
lehti... Suurlakon aikoihin työläisnaiset olivat ra
kentaneet ikään kuin huomaamatta äänioikeuskysymyksen varjossa oman pienen pesänsä puo
lueen kainaloon. Eduskuntauudistuksen jälkeen
erillistoiminta vain vahvistui. Naisliitto loi omat
kansainväliset kontaktinsa Ruotsiin, Saksaan, Ve
näjälle ja Englantiin.

Kapinaa pinnan alla
Sosialidemokraattisen puolueen ensimmäisen
hajaannuksen eräs seuraus oli siihen sitoutuneen
naisliiton liukuminen selkeämmin kuin koskaan
aikaisemmin naisjärjestötyön piiriin. Puolueenjäsenrakenteen muutos sekä eri työväen liikelai
tosten ja valtion taloudelliset tuet suuntasivat
naisten järjestötyötä kotitaloustoimintaan ja per
heenäitien valistamiseen. Vuosisadan alun nuor
ten palkkatyöläisnaisten ongelmista siirryttiin
1920-luvulla perheiden hyvinvoinnin vaalimi
seen.

Toiminnallinen eriytyminen antoi naisille etäi
syyttä miehisestä puoluejohdosta. Samalla naisliittolaiset alkoivat esittää kärkkäitä huomautuk
sia naisten ehdollepanoista vaaleissa, naisjärjestäjien vähäisyydestä ja puolueen tuen niukkuu
desta: “luulisi, ettämeidän puolueemme, joka ajaa
sentään naisten ja miesten yhdenvertaisuutta...”
Tilanne kärjistyi heti toisen maailmansodan jäl
keen asevelisosialistien otettuajohdon puoluees
sa. Naisten toiminnan vuosittainen tukeminen
lopetettiin, naisliittoa moitittiin keskittymisestä
liiaksi soppakursseihin ja sosiaaliseen työhön.
Turhaan naiset vaativat kahta paikkaa puolue
toimikuntaan: puolueen naiskiintiö ohja pysyi
yhtenä.
Samaa pinnan alaista kapinaa on naisjärjes
tön ja puolueen välillä käyty näihin päiviin saak
ka. Aikanaan puoluesihteeri Väinö Leskinen otti
tiukan linjan erillisen naistoiminnan lopettamises
ta ja sai vastaansa sellaisia vanhoja järjestöaktii
veja kuin Martta Salmela-Järvinen ja Tyyne Leivo-Larsson. 1980-luvullaMarianneLaxenjaPirk-
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ko Työläjärvi puolestaan taittoivat peistä puo
luesihteeri Erkki Liikasen kanssa. Julkisia välien
selvittelyjä on hygieniasyistä vältetty, riidat on
riidelty “perhepiirissä”.

Näyttävä naisedustus
Huolimatta Sosialidemokraattisen puolueen
pinnanalaisista kuhmuroista, on senjulkinen kuva
ollut naisten poliittisen tasa-arvon näkökulmas
ta edullinen verrattuna oikeisto- tai agraaripuo
lueiden naisedustukseen. Sosiaalidemokraatit
ovat aina sopivasti muistuttaneet ensimmäisestä
puolueohjelmastaan, jossa vaadittiin yksiselittei
sesti naisten ja miesten täydellistä yhdenvertai
suutta. Sanojensa tueksi puolueella on ollut myös
näyttöä.
Heti ensimmäisessä eduskunnassa sosiaali
demokraattisia naisia oh yhdeksän kaikkiaan 19
naisedustajasta. Sittemmin sosiaalidemokraatti
set naiset ovat olleet suurimpia naisryhmiä aina
1970-luvulle saakka, jolloin myös porvarillisissa
puolueissa naisten osuus alkoi selvästi nousta.
Vuoden 1999 vaaleissa valittiin eduskuntaan 74
naista, joista 22 oh sosiaalidemokraattia.
Hallituspaikoissa sosiaalidemokraattiset nai
set ovat niin ikään olleet kärkijoukkoa. Kapinahallituksessa työläisnaisia edustivat Hilja Pärs
sinen ja Hanna Karhinen, jotka ohvat näin Suo
men ensimmäisiä naispuolisia ministereitä. Miina
Sillanpää puolestaan istui Tannerin vähemmistöhallituksessa 1926-27. Vuonna 1954 hallitukses
sa oh ensimmäisen kerran kaksi naisministeriä,
toinen heistä oh sosiaalidemokraatti Tyyne Leivo-Larsson.
Nykyisessä Paavo Lipposen toisessa halli
tuksessa istuu kolme sosiaalidemokraattista nais
taja kaiken kaikkiaan hallituspaikoista on naisilla
40 % eh tasa-arvolain vaatima kiintiö.
Myös muilla aloilla sosiaalidemokraattiset
naiset ovat olleet uranuurtajia. Muun muassa
Tyyne Leivo-Larsson oh ensimmäinen naispuo
linen suurlähettiläs (1956) ja Sylvi Siltanen en
simmäinen naispuolinen maaherra (1972).

Miehinen puoluejohto
Jos yksittäisiä naisia onkin nostettu näyttä
ville paikoille, on sosiaalidemokraattisten nais
ten vaikeimmin saavutettava linnake sijainnut
oman puolueen johdossa. Puoluetoimikunnassa
on toiminut yhden naisen kiintiö aina viime vuo
sikymmeniin saakka Vuonna2000 Sosialidemo
kraattisen puolueen puoluehallituksessa istuu
kolme naista ja yhdeksän miestä. Lisäksi toisena
varapuheenjohtajana toimii Säde Tahvanainen.
Naisedustus on näin ollen 30 %. Puolueen johto
kolmikkoon naisia pääsi vasta vuonna 1972, jol
loin Margit Eskman valittiin ensimmäiseksi vara
puheenjohtajaksi. Pirkko Työläjärvijatkoi samassa
tehtävässä vuonna 1976. Ensimmäisen, ja tois
taiseksi ainoan naispuolisen puoluesihteerin sosiaahdemokraatit saivat vuonna 1987, jolloin teh
tävään valittiin Ulpu Iivari.
Myös puoluekokouksissa naisedustajien
osuus oh aina 1970-luvuhe saakka vaatimaton eh
noin 10 %. Naisten osuus kasvoi tässäkin tapa
uksessa merkittävästi vasta 1980-90-luvuilla ol
len noin 28 % kokousedustajista. Naisia puolu
eessa on ollut samanaikaisesti noin 40 %.

Mitään ei ole saatu ilmaiseksi
Kun tarkastellaan naisten asemaa sosiaalide
mokraattisessa liikkeessä 1900-luvulla, on se ol
lut luonteeltaan edustuksellista. Huolimatta Suo
men Työväenpuolueen ensimmäiseen ohjelmaan
(1899) kirjatusta tavoitteesta “täydellisestä yh
denvertaisuudesta naisten ja miesten välillä”, ei
sitä ole puolueen sisällä otettu vakavasti kuin
vasta 1970-luvulta lähtien. Yhteiskunnallisiin
tasa-arvopyrkimyksiin puolue on sen sijaan pyr
kinyt vaikuttamaan jo aiemmin. Naisille “yhden
naisen kiintiö”-periaate puolueen edustuselimissä oh ongelmallinen: heidän ajamansa asiat eivät
tulleet riittävässä määrin puoluejohdon harkin
taan ja siten käytännön politiikkaan. Merkittävin
sosiaalidemokraattisten naisten saavutus tällä sa
ralla oh esitys “Naisen asemaa tutkineen komite
an” asettamisesta. Komitea toimi vuosina 1966
70 ja sen työn pohjalta perustettiin Tasa-arvoasi-
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Naispoliitikkojen eräs ongelma on ollut se, etteivät naiset äänestä heitä. Kuvassa Sosialidemo
kraattisten Naisten vaalimuistutus 1980-luvulta. Kuva: Työväen Arkiston kokoelmat.

ain neuvottelukunta (1972). Ensimmäistä kertaa
sitten äänioikeusuudistuksen naisten yhteiskun
nallista asemaa ja oikeuksia merkittävästi kos
kettava uudistusvaatimus otettiin puolueen kes
keiseksi tavoitteeksi.
Sosiaalidemokraattisten naisten työ yhtääl
tä miehisen puoluejohdon ja toisaalta naisasian
- nuijan ja kauhan -välissä, oli 1900-luvulla ta
sapainoilua kahden eri jäijestökulttuurin puris
tuksessa. Kentältä tulleet paineet naisten arkis
ten asioiden korostamisesta aatteellisen retorii
kan kustannuksella ja puoluejohdon avoin kri
tiikki soppakursseja kohtaan aiheuttivat myös
naisliiton sisäUäristipaineitajariitoja. Ne kärjis
tyivät naisliiton hajaannukseen puolueen suuntariidoissa 1950-luvun lopulla.
Sosialidemokraattisten Naisten karvaat ko
kemukset erillisliiton eristävästä vaikutuksesta
johtivat siihen, että vuonna 1979 yhdistyneet
naisliitot “sukelsivat” puolueen sisään, luopui

vat itsenäisen liiton asemasta ja korostivat avoi
mempaa naisliittoon sitoutumatonta jäsenyyttä
työväenliikkeessäja naisliikkeessä. Tavallaan täs
sä on nähtävissä paluu vanhan työväenliikkeen
toimintaperiaatteisiin yhdestä työväenkysymyk
sestä. Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen:
samaan aikaan Sosialidemokraattiset Naiset ovat
kiinteyttäneet yhteistyötään yli puoluerajojen
muiden naisjäijestöjen kanssa. Naisten mielestä
tämä kahden rintaman strategia on osoittautunut
toimivaksi kokonaisuudeksi. Muun muassa ensim
mäisen naispuolisen (ja sosiaalidemokraattisen)
presidentin valitseminen on nähty olevan osoitus
juuri tästä yhteistyöstä.

■

Artikkeli pemstuuMaria Lähteenmäen syyskuussa2000il
mestyvään teokseen “Vuosisadan naisliike. Naisetja sosiali
demokratia 1900-luvun Suomessa”. Sosialidemokraattiset
V iimI. Helsinki 21X10.
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Joensuu

Jätkät ja suomalainen
m askuliinisuus

“Reilusti kastoimme tämän esikoislapsemme
Jätkän kalenteriksi, sillä jätkän tuntevat kaik
ki metsämiespiirit miehenä, joka hiukan ylittää
tavallisen miehen mitatja jonka vahvoilla har
tioilla lepää koko puunhankintaurakkamme
onnistuminen. Heikot sortuu elon tiellä -jätkä
sen kun korskuttaa!” (Jätkän kalenteri 1947.
1946,1.)
Suomalaisen metsätyömiehen, “jätkän”, eri
tyislaatua todistelevaa lainausta voi lukea mo
nesta näkökulmasta. Siinä näkyy jälleenraken
nusajan kohonneiden hakkuutavoitteiden luoma
tarve houkutella rintamalta palannutta työvoimaa
takaisin metsätyömaille. Korsuelämän ankeista
olosuhteista poispäässeille paluu savottakämpille ei varmaan ollutkaan enää itsestäänselvyys:
kaupunkien rakennustyömaat ja sotakorvausurakoiden laajentama metalliteollisuus olivat kiinnos
tavampi vaihtoehto. Lainauksen retoriikassa ja
käyttötilanteessa kuvastuvat myös suomalaisen
miehuuden keskeiset tukipisteet: työ, sota, vas
tuunkanto ja ruumiillisuus. Lainauksesta voi lu
kea myös esiin kaksi erilaista maskuliinisuutta:
metsämiespiirien hegemonisen maskuliinisuu
den, jolle “jätkä”-sanan käyttö on merkki “reiluu
desta” ja samalla viittaus toiseen, alistettuun mas

kuliinisuuteen, jolle teksti varsinaisesti on osoi
tettu (ja jonka kielestä sana “jätkä” ja sananparsi
“heikot sortuu...” on poimittu merkiksi liitosta,
yhteisestä asiasta).
Kirjoituksessani käsittelen maskuliinisuuden
tutkimuksen lähtökohtia muisteluaineistoja hyö
dyntävän perinteentutkijan kannalta1. Kysyn
myös, miten savotta tuotti miessukupuolen sekä
miten seksuaalisuus ja suhde omaan ruumiiseen
määräytyivät savottakulttuurin puitteissa.

Erilaisia maskuliinisuuksia savotalla
Yritettäessä paikantaa tarkastelun kannalta
keskeisiä maskuliinisuuksia arkistoihin tallenne
tussa jätkäperinteessä voi esiin nostaa kaksi vas
takohtaparia. Hierarkkisesti järjestyviä maskulii
nisuuksia edustavat kaato- ja uittotöitä tekevän
jätkän (uiton pikkupomot, “kympit”, kuuluvat
myös tähän ryhmään) ja työnjohdon maskuliini
suudet, jotka usein kuvataan myös konkreetti
sesti vastatusten asettuvina miehuuksina. Työn
johto asui erillisissä tiloissa, “terävässä päässä”
tai - armeijan hierarkkisuuteen viittaavasti - “esi
kunnassa”. Heidän tehtävänään oli valvoa paitsi
työn tulosta myös järjestystä miehistön kämpis
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“Hentto ” Pirisen uittolautta Pyhäjärvellä 1930-luvun alussa. Työnjohtaja Toivo Pirinen pikku
takki yllään. Kuva: Eemil Uuksulainen. Työväen Arkiston kokoelmat.
sä ja savottatyömaalla. Jätkien parissa työnjoh
tajia kohtaan tunnettu kauna kanavoitui korvikkeellista tyydytystä tuottaviin, esimiehiä nolaaviin kertomuksiin tai tekoihin, joilla ilmaistiin työ
miehen moraalista ylemmyyttä:
“Eräänä päivänä tuli tälle savotalle kaksi
nuorta miestä ja kysyivät työtä, työtähän sil
loin olija lähdimme Matin [työnjohtajan] kans
sa porukassa metsään ja näytettiin pojille halkopalsta. Nyt pojat julkaisi että heillä ei ole
työkaluja, he tarvihtisivat rahaa jotta saisivat
ostaa sellaiset. Minä esitin että tuossa on työn
johtaja, jolla rahat on. Pojat kysyi Matilta ra
haa, johon saivat kielteisen vastauksen. Nyt toi
nen pojista sanoi että millä me sahataan kun ei
ole sahaa? Matti vastasi, sahatkaa narulla.
Niin pojat lähtija menivät erääseen taloon, jos
ta saivat lainaksi sahan ja kirveet. Vieläpä ruo
kapaikan savotassa olo ajaksi. Pojat oli viikon

savotassa ja tekivät kovasti töitä ja vieläpä hy
vän työn. Nyt pojat tuli esikuntaan, halusivat
että nyt täytyy lähteä mittaamaan työt. Menim
me Matin kansa palstaan ja kun Matti näki mi
ten hyvän työn pojat oli tehnyt, niin hän rupesi
ihmettelemään, jotta minkä tautta työ nyt pois
lähettä. Pojat vastasi että se naru kului poik
ki. ” (SKS. Juho Korhonen Jätkät 7:1. Polvijär
vi 1969)
Horisontaalisessa suunnassa tarkasteltuna
jätkien maskuliinisuuksia erottaa selvimmin suh
de perheellisyyteen: toisaalta perheelliset ja per
heettömät jätkät edustavat erilaisia elämänvaihei
ta, toisaalta kyse on erilaisista elämäntavoista,
joihin ulkoisen olemuksen, puhe- ja käyttäyty
mistapojen ohella liittyy myös eroja suhtautumi
sessa seksuaalisuuteen. Perheettömien jätkien
elämäntapa oli juuri sellaista kädestä suuhun elä
mistä,jokamyöhemmin 1950-luvun rillumaiei-elo■9-
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Miehet sitovat tukkeja yhteen. Kuva: Eemil
Uuksulainen. Työväen Arkiston kokoelmat.

kuvissa korotettiin ihannoiduksi, “vapaaksi” poikamieselämäksi. Perheellisetjätkät olivat samalla
pientilallisia ja savotalle tullessa he toimivat tukinajajina, hevosmiehinä, olipa monilla mukana
omia lapsiakin työvoimanjatkeena. Perheettömän
jätkän koti taas oli siellä, mistä löytyi paikka re
pulle, jätkän ainoalle omaisuudelle. Vaikka per
heelliset ja perheettömät miehet jakoivatkin sa
votalla yhteisen työpaikkakulttuurin, on heitä
syytä tarkastella potentiaalisesti erillisinä mas
kuliinisuuksina.
Erillisten maskuliinisten kulttuurien olemas
saolosta kertovat muistumat kämppäelämästä, joi
den mukaan kulkumiehet pysyttelivät omissa po
rukoissaanja eri kylistä tulleet hevoskunnat omis
saan. Pentti Haanpään novelli “Kiusaus korves
sa” (1939) kuvaa herkullisesti näiden kahden elä
mäntavan vastakkaisuutta. Mökkiläismiehelle ja
monilapsisen perheen isälle halkosavotalla asuinkumppanina elelevän lentojätkän erilainen elä
mäntyyli ja oudot tavat (nukkuminen alusvaat
teissaan, herkuttelu ruualla ja kahvilla, lukemi
nen) muodostavat kateutta ruokkivanja omia elämänvalintoja kyseenalaistavan “kiusauksen”.
Kulkumiesten kulttuurista tiedämme kuitenkin va

litettavan vähän, sillä arkistoidut perinnetiedonannot sisältävät pääosin eri kyläkunnista koot
tujen hevoskuntien mukana olleiden lasten muis
tumia savotan elämästä. Kulkumiehet muodosta
vat savottalaisten joukossa todellisen “kätketyn
kulttuurin”, josta kerrotaan paljon ulkopuolisten
suulla, mutta jonka oma ääni harvoin tulee esiin.

Savotta kouluna miehuuteen
Vuosisadan alkuvuosikymmenille osuvissa
muistelmissa koulutus ja työuran aloitus asettu
vat vastakkain. Metsätyömiehet puhuvat ensim
mäisistä työmaistaan “elämän kouluina” tai “jät
kän kouluina”, joissa kaikki tarvittavat asiat opit
tiin tekemällä työtä. Metsätyöuran alku merkitsi
myös itsellistymistä, mikä varmaankin oli tärkeim
piä vetäviä tekijöitä niille nuorille pojille, jotka
vapaaehtoisesti hakeutuivat metsätöihin. Pääsy
kyläyhteisön, kodin tai huutolaiskodin piiristä it
sellisen työntekijän asemaan, omasta työstä saa
tu palkka ja matkustaminen pois kotikylästä mer
kitsivät pojille kutsua miehuuteen. Isien mielestä
koulutus ei tarjonnut köyhän perheen lapsille mi
tään todellista vaihtoehtoa, savotassa pärjäsi
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kouluja käymättäkin. Miehen hyveet perustuivat jotka häpesivät joutumistaan savottatöihin. Ty
työntekoon, eivätkä odotukset jätkien ja heidän töt joutuivat tekemään savottatöitä esimerkiksi
“pentujensa” koulutuskelpoisuudesta olleet silloin kun perheessä ei ollut vanhempia poika
muutenkaan suuria. Aikuisille tarkoitettuja luk lapsia lähtemään savotalle isän avuksi.4
Kirveellä ja sahalla työskentelyä oli monesti
karinkouluja kutsuttiin myös “jätkän kouluiksi”,
eikä “jätkä” tällöin ollut mikään kunnianimi, pi opeteltu jo ennen savottatöiden aloittamista, sil
kemminkin kovapäisyyteen ja tyhmyyteen asso lä jokaisen kotipiirissä riitti lapsille polttopuiden
tekoa. Työvälineiden kunnostus ja uitto- ja kaasioituva käsite.
Entisajan maalaisyhteiskunnassa lapset op totöihin liittyvät erityistaidot kuitenkin opittiin
pivat työt osallistumalla niihin heti pienestä pitä vasta savotalla. Elämäkertamuistelijoiden kirjoi
tuksissa taitavuus työvälineiden laatimisessa ja
en. Omakohtaisia kuvauksia lasten työnteosta,
töiden oppimisesta ja töissä mukanaolon merki kunnostuksessa sekä töiden suorittamisessa
tyksestä löytyy perinnearkistojen elämäkerralli nousevat korkealle miehisten hyveiden hierarki
sista aineistoista monilta eri työaloilta. Jätkäpe assa. Sen sijaan ylenpalttisten voimien tai vaik
rinneaineistossa ensimmäisenä kodin ulkopuoli kapa tarkoituksettoman aggressiivisuuden ihai
lua ei muistelmissa juuri löydä. Väkivaltaisuus,
sena työpaikkana mainitaan monesti uittotyömaat, joille otettiin avustajia lähellä olevista ky voimien käyttö toisia työ-ja asuinkumppaneita
listä. Tällaisille työmaille lapsi saattoi lähteä yk vastaan, oh hyväksyttävää vain tilanteissa, jois
sinkin, toisin kuin talvisavotoille, joille lapset tu sa piti taltuttaa esimerkiksi humaltunut riehuja tai
livat yleensä jonkun sukulaisen, useimmiten isän suojella itseä toisten väkivallalta.
Nuorten työntekijöiden hyväksyminen mies
tai veljen kanssa. 1800-luvulla lapsityövoiman
ten
joukkoon tapahtui ensisijaisesti työnteon
käyttö oli teollisuuden piirissä normaalia2, ja maa
seudulla lasten osallistuminen talon töiden te kautta: osoittamalla olevansa hyvä työntekijä
koon nähtiin paitsi kasvatuksellisesti tärkeänä poika lunasti paikkansa miesten joukossa. Erilai
myös välttämättömänä köyhän perheen toimeen set tulokastavat, kokemattoman työntekijän hui
jaaminen viilaamaan ankkuria, hakemaan rasvaa
tulon kannalta.3
Työnteon oppimiseen oli kannustamassa lu närelenkkien voiteluun jne, olivat nuorten työn
tekoa rasittava miesyhteisön hauskanpidon muo
paus kasvusta aikuisuuteen ja täysivaltaiseen,
legitiimiin seksuaalisuuteen: maalaisyhteiskun to, joka nuorten lisäksi voitiin kohdistaa myös
nassa hyvät työntekijät olivat haluttuja avioliit- vähälahjaisiin aikuisiin, “narrattaviin”. Talonpoi
toehdokkaita. Savottatyöt aloittaessaan pojat oli kaisyhteiskunnan suoraviivaisen, nyt julmalta
vat nykykäsitysten mukaan vielä lapsia, monet vaikuttavan etiikan mukaisesti nauraminen toi
alle viisitoistavuotiaita, mainitaanpa jopa yhdek- sen tyhmyydelle oli hyväksyttävää. Naurun ja
sänvuotiaista isän apureista. Yhtiöiden kirjanpi häpeän kestäminen oli myös testi itsessään, jon
dossa lapsityövoima ei näy, sillä alaikäiset vietiin ka läpäisijä vasta oli kelvollinen miesten jouk
kiijoihin tekaistuilla täysi-ikäisten tiedoilla tai heitä koon. Tulokastapoihin luettavia ovat myös selei kirjattu ollenkaan: isänsä mukana tulleiden keämmät inihaahokäytänteet, tukkrlaisvalan teke
työskentely annettiin isän vastuulle. Valokuvat minenja mahdollisesti arkaaisia seksuaalikäsityksavotoilta ja uittotyömailta todistavat kuitenkin siä heijastelevat “jätkäksi poraaminen” ja uitolla
lapsityövoiman yleisyydestä. Valitettavasti ku ensi kertaa veteen pudonneen nuoren tukkilai
vien perusteella ei voi arvioida lasten tarkkaa sen “hitin” eli peniksen hierominen hiilellä, ettei
siihen kasvaisi “kynsi”. Tulokkaita peloteltiin
osuutta työvoimasta, sillä muistelmien mukaan
myös
julmilta kuulostavilla puhetavoilla, esimer
nuoret työntekijät saattoivat piiloutua, jos työ
kiksi
savotan lopuksi tulevalla “tappamisella”,
maalle tuli viranomaisia tai työnjohdon edusta
jia. Joskus piiloutujien joukossa oli myös tyttöjä, jolla tarkoitettiin lopputilin maksamista. Miehek
si -
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Uittomiehiä Ilomantsin Käenkoskella 1934-35. Joensuun perinnearkisto JpaK 19.1982. Kuva:
Vihtori Kareinen.
si kasvu savottatöiden kautta piti sisällään pal
jon muutakin kielellistä sopeutumista. Maatalon
isäntäväen mielestä jätkien karkeat puheet olivat
lapsilta kiellettyä kulttuuria: jos talossa yöpyi jät
kiä, lapsia ei haluttu päästää edes samaan tilaan.
Savotalla ei tällaisia rajoituksia tunnettuja nuo
ret pojat saivat siellä vapaasti tutustua esimer
kiksi kaskujen seksuaalitematiikkaanja omaksua
näin “tosi miesten” suhtautumistapoja naiseen
ja omaan ruumiillisuuteen.

Ruumiillisuus, seksuaalisuus, tunteet
Jätkiin liittyvissä historiallisissa mielikuvissa
heidät nähdään jonkinlaisena suomalaisen mie
huuden erikoisjoukkona, muita vahvempina ja
muita maskuliinisempina. Tarkasteltaessa valoku
via metsä-ja uittotyömailta jätkän ruumis osoit
tautuu kuitenkin moniulotteisemmaksi. Ainakaan
valokuvien mukaanjätkät eivät muodosta kehonsa
puolesta valikoitunutta ja yhtenäistä joukkoa.
Käsityksetjätkän ruumiillisesta erityislaadus

ta onkin johdettava toisaalta, jätkä-sanan etymo
logiasta (“jätkään” ja sen kanssa tietyissä yhte
yksissä synonyymiseen “jätkäle”-sanaan liittyy
ajatus ‘isosta, painavasta’), muista perinteen vä
littämistä ilmauksista, toisen maailmansodan jäl
keisestä työpropagandasta tai populaarikulttuu
rin visualisoimasta uittotyöntekijän ruumiista.
Miehuuden, ison koon ja jätkän ruumiin keski
näistä assosioitumista tukevat myös työn raska
us ja erityisesti metsä-ja uittotöiden luonne al
kuvoimaisena toimintana, jossa mies pelkin lihak
sin varustautuneena asettuu luontoa vastaan.
Ruumiillisuuden ja jätkän assosiaatio saa tukea
myös jätkän sivistymättömyyteen liittyvistä mie
likuvista: sivistymättömyys on alkuvoimaisuutta, jonka sivistyneistöä edustavat miehet ovat
kadottaneet koulutuksensa ja yhteiskunnallisen
asemansa myötä.
Koon ohella ruumiillisuus johtaa ajatukset
myös jätkän seksuaalisuuteen. Savottakulttuuri
muodostaa kiinnostavan “laboratorion” seksu
aalisuuden historian tarkastelussa, semminkin
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kun tutkittua tietoa “tavallisten” miesten seksu
aalisuudesta on olemassa yllättävän niukasti.
Knut Pippingin jatkosodan aikana sotilaskomppaniasta tekemiä havaintoja5 lukuunotta
matta kuva miesten seksuaalisuudesta perustuu
hajanaisiin tiedonantoihin ihmisten muistelmis
sa ja esimerkiksi folkloren kautta saatavaan epä
suoraan aineistoon, joka on tulkinnallisesti han
kalaa. Systemaattista tietoa miesten seksuaali
suudesta on olemassa vain tilanteista, joissa mies
ten toiminta on törmännyt viranomaisten - tois
ten miesten - asettamiin rajoihin. Lähinnä kysee
seen tulevat lapsenruokko-oikeudenkäynneistä,
prostituutiosta, raiskauksista ja muusta väkival
lasta, sukupuolitaudeista ja seksuaalisesta poik
keavuudesta juontuvat viranomaisdokumentit.6
Kuva miesten seksuaalisuudesta muodostuu
näiden dokumenttien perusteella väkisinkin yk
sipuoliseksi.
Savottalaisten elämää hallitsivat pitkäaikaiset
selibaattijaksot. Kyse ei kuitenkaan ollut pelkäs
tään siitä, että miehet olivat erossa vaimoistaan
tai tyttöystävistään eläessään salokämpillä. Omaksuessaan jätkän habituksen eli “jätkiytyessään”
miehet myös laskeutuivat vähitellen sosiaalises
sa hierarkiassa niin alas, että heidän oli vaikea
löytää itselleen seksuaalipartnereita muualta kuin
kaupunkien ammattiprostituoitujen tai prostituu
tiota tilapäisesti harjoittavan maalaisväestön kes
kuudessa. Nuoret savottalaismiehet eivät kuiten
kaan olleet vielä siinä määrin kulkumiehen elä
mäntavan leimaamia, että heitä olisi tästä syystä
vieroksuttu seurustelukumppaneina.7 Osallistu
minen lähistöllä järjestettyihin nurkkatansseihin
toistuu monen miehen muistelmassa metsätyöuran eroottissävyisenä kohokohtana. Sitä, miten
pitkälle nuoret savottalaiset näillä tanssimatkoil
laan pääsivät ei kerrota, mutta jo pääsy saatolle
oli savotan miesyhteisön silmissä rikkomus, jota
oh sanktioitava pilkalla tai ilkeillä kepposilla. Pil
kan kohteeksi joutui myös se onneton tai onne
kas, joka pääsikämppäkokin luokse yöstelemään:
saappaat täytettiin vedelläja jätettiin ulos jääty
mään. Sama perusidea, naisen seurassa yöpyneen
rankaiseminen, tulee esiin myös seuraavassa ku

vauksessa, jossa mies yritetään puhdistaa “nai
sen hajusta” savustamalla. Leikkimielinen rituaa
li muuttuu totiseksi auktoriteettikamppailuksi, jos
sa avuksi otetaan puukkoja mielikuvat pohja
laisten miesten pelottomuudesta:
“Jos joku reismiihiin [ reissumiehiin] kuulu
va seurusteli talontyttären kanssa ja seuruste
lun mennessä niin pitkälle että poika vietti yönsä
tytön kamarissa sellaiselta pojalta aamulla sa
vustettu jalkojenvälitja poika miesvoimin talu
tettiin talon sonnilta pyytämään anteeksi pa
hoja tekojaan. - - Pidettiin kerran tukkilaisten
tanssit, minua tytöt tanssitti kovasti ja tanssin
loppuvaiheessa eräs tyttö sieppasi minut kai
naloonsa, vei kotiinsa ja tytön kamarissa minä
viivyttelin aamuun asti. Aamulla kortteeriin saa
vuttuani minua odotti savustus ja kaikki siihen
liittyvät seremoniat. Minulla uusipitkäteräinen
Sorsakosken helahoito riippui vyölläni, kun
miessakki lähestyi katajapensas ja tuohikäkkärä käsissäja tulitikkuaskista tulta sytyttivät tuohikäkkärään. Minä paljastin puukkoni ja tai
sin kirotakkii, sanon työ tiijätte että suonissani
virtaa pohojaalasta verta, joka ei vapise eikä
tutise, jos kuka tulee kolmen metrin etäisyydel
le silloin tulee rumihii. Kyllä ne minua uskoivat
ja minustajäivät savustamatta naisenhajutpois. ”
(SKS. Viktor Muuronen, Jätkät 37:27. Miehik
kälä 1969).
Savotan “miesrauhaan” siis kuului, että (nuo
rilla) miehillä ei ollut eroottisia, romanttisia rakka
ussuhteita savotan aikana. Sen sijaan fyysisistä
suhteista sai leikinlaskun tai kehuskelun varjolla
puhua vapaammin: perheellisten kotonakäynnit,
nopea tarpeentyydytys olivat yleisen leikinlas
kun ja tarinoinnin kohteena, samoin prostituoi
tujen kanssa “ihotelleiden” karskit kertomukset,
joissa ei ollut niin väliä yksityiskohtien paikkan
sapitävyydellä. Puheet naisista muodostivatkin
miesten yhteisön sanallisen vuorovaikutuksen
keskeisalueen, jolla samalla vahvistettiin omaa
miehuutta ja välitettiin asennetta naisiin ja sek
suaalisuuteen. Romanttiset rakastumiset eivät
tähän miesten keskinäiseen puheeseen olisi so
pineet kovin hyvin. Tunteita ja huolenpitoa oh

- 13-

TYÖVÄENTUTKIMUS 2000
soveliaampaa osoittaa hevosta kuin naista koh
taan. Kaikenkaikkiaan maskuliininen jätkä on
omien puheidensa perusteella arvioiden ollut ko
rostuneen heteroseksuaalinen: miehet ovat jou
kossa ollessaan vahvistaneet mieheytensä ku
vaannollisesti katsomalla naisia mielessään pelk
kä sukupuolinen tyydytys. Seksuaalisuuden eri
laisista variaatioista muistelma-aineisto ei paljoa
kerro: eläimiinsekaantujia pilkattiin, mutta homo
seksuaalisuudesta tai edes itsetyydytyksestä ei
paljoa puhuta.
Mielikuvat seksuaalisen tematiikan yleisyy
destä jätkien puheessa liittyvät mielikuviin jätki
en sivistymättömyydestä, oppimattomuudesta,
kenties jopa tyhmyydestä. Seksuaalisen tematii
kan runsaus miesten kielessä onkin kiistämätön
tä, vaikka “puhe siitä, mistä puute” -selitys jää
kin vaillinaiseksi: seksuaalisuus ulottui paljon sy
vemmälle miesten tapaan kokea itsensäja ympä
ristönsä päätellen esimerkiksi lukuisista työym
päristöön ja työkaluihin sijoittuvista ilmauksista,
jotka oh tuotettu metaforisesti miehen ruumiilli
suuden kokemusten pohjalta. Rivon kielenkäy
tön kohdalla kyse ei voinut myöskään olla pel
kästään kirkon ja koulun käymää kielen sivistämiskampanjaa vastaan suunnatusta mieskulttuurisesta provokaatiosta: tapa tarkastella maailmaa
ja ympäristöä ruumiin ja seksuaalisuuden käsit
tein tulee kauempaa, maalaisyhteiskunnan sukupuolikulttuurien historiasta.

Viitteet
1.Kiijoitus perustuu väitöskirjassani “Jätkän synty - tutki
mus sosiaalisen kategorian muotoutumisestasuomalaisessa
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viittaukset lähteisiin on mainittu vain niiltä osin kuin niitä ei
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reellakulutustavarateollisuudentyöntekijöistämelkein neljäs
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ten osuus nousijopa 60 %:iin (mts. 117).
3. Ks. tarkemmin Pirjo Korkiakankaan väitöskirjaa“Muistoistarakentuva lapsuus” (Suomen muinaismuistoyhdistys,
Helsinki 1996),jossa ensi kertaakuvataan kattavasti lasten
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historiaa HelsingissätarkastelevaAntti Häkkisen “Rahasta
vaan eirakkaudesta”(Otava,Helsinki 1995)jahomoseksuaalisuudenhistoriaamyösperinnearkistqjenaineistqjenpohjalta
käsitteleväJan Löfströmin “Sukupuoliero agraarikulttuurissa”
(SKS, Helsinki 1999).
7. Satunnaisten sukupuolipartnerien löytäminen saattoi olla
nuorillejätkillekin vaikeaa, silläkylän tyttöjen maineelle ei
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lu: “Kmjätkä olipaikkakunnalla pyrki hän myös naisseu
raan. Aina se ei tahtonutonnistua silläpaikkakuntamme ty
töt oli epäluuloisiajayleinen arvostelu suhtautui kielteisesti
jätkän kanssa seurusteluun. Siitä kärsi tytön maine vaikka
poika olisi ollutkomeaja käytökseltään moitteeton. ”(SKS,
Jätkät49:1. Arvid Virkkala, Kaustinenj.
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Vantaa

TULtn naiset historiaa tekemässä

Motto:
“Juuri urheiluliikkeessä, jossa naisten toi
minta jää kirjaamatta ainakin kahdesta syystä:
sivuroolista tärkeillä järjestöpaikoilla sekä si
vuroolista kilpaurheilussa, pelastukseksi tulee
ns. arjen tutkimus, ns. pehmeän lähdeaineiston
käyttö ja historian kirjoittaminen alhaalta kä
sin. Vasta haastattelu- ja muisteluaineiston, tai
naisten itsensä kehittämien epävirallisten (ja
kapinallisten) muistiinpanotapojen kautta on
hahmotettavissa se, mikä urheilussa on naisille
merkityksellistä. Kerronnalla on tärkeä merki
tys naisten elämän ja sen ehtojen löytämisessä
saleilla ja kilparadoilla -tai niiden sivustalla,
pannun sangassa, urheiluelämän toisessa arki
päivässä. ”
Voimistelun ja urheilun historia on lisäänty
vän tutkimuksen kohde, joskaan akateemisessa
historiantutkimuksessa liikkeen merkitystä suo
malaisen kansakunnan ja kansallisen identiteetin
rakentumiselle ja suomalaisen kulttuurin perus
vireiden luomiselle ei ole aina ymmärretty. Siten
myös naisten liikuntakulttuurin historia on ollut
vähän tutkittu alue, vaikka naisten suuret voimistelujärjestöt ovat olleet keskeisessä osassa
maan naiskulttuurin synnyssä. Naisvoimistelujäijestöillä on alkuajoista (1870-luku) lähtien ol
lut päätavoitteena naisten kasvattaminen itsenäi

syyteen kansalaisina ja omintakeisuuteen ruu
miinkulttuurin alueella
Vuonna 18% perustetusta kaksikielisestä Suo
men Naisten Voimisteluliitosta haarautuneen kol
men suomalaisen naisliikuntajäijestön kokonai
suus (suomenkielinen ja ruotsinkielinen naisvoimisteluliitto sekä Työväen Urheiluliiton naistoi
mikunta) on Pohjoismaissaja maailmanlaajuises
tikin ainoalaatuinen. Kolmen järjestön työn alkuelementtejä ovat olleet voimistelu, ei-kilpailullinen, virkistykseen ja terveyteen tähdännyt ul
koilma-ja urheilutoiminta sekä kansantanhut ja
erilaiset kansanpelit ja -leikit. Liikuntakasvatuk
seen liittyi myös hygienia-ja terveyskasvatus sekä
naisten kouliminen yhteiskunnalliseen toimintaan
järjestötyöhön osallistumisen kautta. Työväen
Urheiluliiton naisten historiaa kirjoitettaessa tar
kastellaan “nuorimman sisaren”, vuonna 1919 pe
rustetun Työväen Urheiluliiton naistoiminnan vai
heita. Muissa maissa naisurheilun historia useim
min keskittynyt keski- ja yläluokan naisiin. Tutki
mus TUL:n naisten historiasta on ensimmäinen
yhden maan työläisnaisten urheiluliikkeen kar
toitus.
Historiahankkeen toteuttamisprosessi on tekijäinsä näköinen: samoilla keinoin kuin naiset
ovat elämänsä järjestössään eläneet, he tekevät
siitä historiaa.
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Elannon Iskun 20-vuotisjuhla HTY:n juhlasalissa 3.4.194L Kuva: Sointu Viianen

Naiset halusivat näkyviin
Vuonna 1998 käynnistyneen TUL:n naisten
historiahankkeen juuret ovat liiton naistoimikun
nan yhdessä Urheilumuseon kanssa toteuttamas
sa TUL:n naisten perinnekeruukampanjassa ja
1996julkaistussa, naisten itse kokoamassa matrikkehteoksessa (Hihnala 1996). Yhtenä naisten
pontimena oli se, että 1980-luvun aikana valmis
tunut Työväen Urheiluliiton kolmiosainen yleishistoria (Hentilä, 1982-1987) oli keskittynyt pal
jolti liiton valtakunnantason toim intaan. Sen nä
kökulma painottui poliittiseen historiaan, jolloin
naisten osuus jäi pakostakin vähäiseksi. Alun al
kaen naiset ymmärsivät sen, että heidän histori
ansa, löytyäkseen, oli kirjoitettava alhaalta päin.
Vuonna 1990TUL:n naistoimikunta ehdotti liiton
johdolle sen naisten historian kirjoittamista haas
tattelu-ja muisteluaineiston perusteella. Liiton
(mies)johto torjui esityksen, ja naiset ryhtyivät
toteuttamaan tavoitettaan omin pienin askelin

Ensimmäinen askel: muistitiedon
keruu (1990-1991)
Vuonna 1990 liiton naistoimikunta totesi, että
aktiivi-ikäpolvien vanhetessa ja poistuessa oli
kiire ryhtyä kokoamaan näiden muistitietoa.
TUL:n naistoiminta saatiin yhdeksi Suomen Ur
heilumuseon perirmekeruukilpailun teemaksi. Ta
voitteena oli saada mahdollisimman monen liiton
naisen muistelmat talteen tulevia sukupolvia ja
historiankirjoittajia varten. (Kosonen 1990). Tuol
loin vielä Jyväskylässä liikuntatieteellisen tiede
kunnan piirissä toimineen LHNA-projektin (Lii
kunta ja naiset) kanssa muotoiltiin muistelijoille
teemoja:
-urheilu/voimistelu minun elämässäni,
-suurten liikuntatapahtumien muistot
-naistoiminta seurassani/piirissä
-ruumiinkokemukseni liikunnassa
-mukana seuran/piirin naistoiminnassa.
Mukaantulijoita kannustettiin korostamalla
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sitä, että lyhyetkin muistojen kirjaukset olivat
tärkeitä. Muistelua kehotettiin tekemään myös
ryhmätyönä. Kampanjaa varten pidettiin muu
tamissa piireissäkoulutustilaisuuksia. Lisäksi FL
Leena Laineelle annettiin tehtäväksi haastatella
kampanjan aikana joukko liiton vanhimpia johtonaisia.
Kemun tulokset olivat mainiot. Yksittäisten
naisten lisäksi kunnostautuivat keruutyössä eri
tyisesti Satakunnan, Tampereen ja Turun piirit,
joissa haastateltiinjoukko tärkeitä “perusnaisia”
ja tehtiin ryhmähaastatteluja. Yksittäisistä seu
roista keskisuomalaisessa Säynätsalon Riennos
sa koottiin Mirja Huovisenjohdolla naisten muis
tot kirjaksi saakka. (Huovinen 1992). Myös Tam
pereen Työväen Naisvoimistelijat julkaisi histo
riansa (Koriseva 1992).

Toinen askel: matrikkelikirja
Seuraava askel otettiin 1994, TULin naistoi-

nen ongelma oh vakuuttaa rivinaiset siitä, että he
kin “voivat” täyttää kaavakkeen ja siten kirjata
työnsä ja elämänsä. Toinen ongelma oh kaavak
keen jäykkyys ja se tosiasia, että siitä lukuistenkin työtuntien jälkeen puuttui monta sellaista koh
taa, jolla juuri naisten työtä olisi pitänyt nostaa
esiin.
Moni iäkkäämpi vastaaja koki vaikeaksi van
hemmistaan kertomisen. Taustalla oh ilmeisesti
vaistonvarainen tarve suojautua perheen kipeiltä
muistoilta, esimerkiksi vuodelta 1918, köyhyydestä
jahäpeästätai 1930-luvun tapahtumista. Varsinaisetkommendt kaavakkeen puutteista saimme usein
vasta vuoden kemun jälkeen: joku jätti täyttämät
tä, toinen täytti minkä osasi.
Matrikkelikirja tehtiin likipitäen talkootyönäja
se valmistui keväällä 1996, jolloin Suomen Nais
ten Liikuntakasvatusliitto ja Finlands Svenska
Gymnastikförbund julkaisivat 100-vuotishistoriansa (Kleemola 1996; Meinander 1996). TULin
naiset seisoivat rivissä omalla matiikkelikitjallaan.

minnan 75-vuotisjuhlavuonna. Silloin ryhdyttiin

keräämään tietoa aktiivinaisista matrikkelia var
ten. Toiveena oli saada matrikkelikaavakkeiden
ohessa kerätyksi lisää haastatteluaineistoa ja
sitä varten laadittiin pieni opaskirja erityyppi
sen historia-aineiston tallentamisesta. (Työläisurheilunaisenmuisteluopas, 1994). Kemu toteu
tettiin lopulta nopeassa tahdissa, sillä aineisto
haluttiin julkaista kirjana naisvoimistelun 100vuotisjuhlavuonna 1996. Ajankohta aineiston
kokoamiselle ei ollut paras mahdollinen, koska
urheilun organisaatiouudistukset, TULin naissihteerin viran tilapäinen lakkauttaminen ja pii
rien lakkauttamiset vaikeuttivat tiedotus-ja kou
lutustyötä sekä yhteydenpitoa seuroihin ja nii
den naisjaostoihin.
Matrikkeliaineiston keruun periaatteena oh
koota tietoa eri tavoin mukana olleista naisista,
uskollisista kahvinkeittäjistä organisaation johtonaisiin, voimistehjoista urheilijoihin. Kartoituk
sen kohteena oli mm. vanhempien sosiaalinen
tausta ja aktiivisuus, naisen oma koulutus ja am
matti, perhe-elämä sekä urheilu-ja järjestöaktiivisuus. Urakka osoittautui vaikeaksi. Ensimmäi

Naiset kirjoittamaan omaa historiaan
sa
Kolmannessa vaiheessa TULin naiset halusi
vat kirjoitettavaksi koko hiton naisten historian.
Liiton johdossa saatiin syksyllä 1997 läpi periaa
tepäätös kirjan kirjoittamisesta - kunhan naiset itse
hankkisivat siihen tarvitut rahat. Historiatoimikun
taan koottiin naistoiminnan ja -historian eri taho
jen asiantuntijoita. Syksyllä 1997 käynnistyi varo
jen kemu, apurahojen hakeminenja erilaisen myyn
ti-ja koulutusaineiston suunnittelu. Kirjan kirjoit
tajaksi kutsuttiin FL Leena Laine. Hanketta vauh
ditti tasavallan presidentin puolison, rouva Eeva
Ahtisaaren lupautuminen sen suojelijaksi. Kevääl
lä 1998 aloitettiin varsinainen aineiston kemu-ja
tutkimustyö sekä historiahankkeen tiedotus- ja
koulutustoiminta.
Periaatteena oh, että naiset itse kokosivat ai
neistoa mm. seuraavin tavoin:
1) matrikkeliaineiston keruuta jatkettiin
2) naisia opastettiin kirjoittamaan omia muis
teluita ja tekemään haastatteluja
17-
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3) seuroja ja piirejä neuvottiin arkistojen ja
esineistön tallentamisessa
4) naisia kehotettiin lähettämään seurahistoriikkeja, päiväkirjoja, leikekirjojaja muuta
aineistoa
5) seuroista pyydettiin valokuva-aineistoa ja
opastettiin myös sen tallentamisessaja ku
vien tunnistamisessa
Tutkija keskittyi liittokohtaisen aineiston lä
pikäyntiin, haastatteluihin ja muistitiedon keruun
koulutukseen perustasolla. Tutkijan kontolle jäi
myös koulutus-ja myyntiaineiston suunnittelu
ja kirjoittaminen yhdessä historiatoimikunnan
kanssa, erilaisten koulutustilaisuuksien ja histo
riaan liittyvien tapahtumienjäljestäminen ja niis
tä tiedottaminen.

kerättiin “hattukeräyksin”, juhlatilaisuuksilla ja
antamalla voimistelunäytöksiä. Myös valtakun
nallinen rahojenkeruu keräyslistoineen toteutet
tiin. Perusturvaa hankkeelle on saatu opetusmi
nisteriön ja useiden eri rahastojen kautta.

Koulutustyö

Tutkijan ensimmäinen tehtävä oli vierailla pii
rien tilaisuuksissa tiedottamassa hankkeesta ja
opastamassa historia-aineiston tallentamisessaja
kokoamisessa. Liiton koulutusohjaaja Maj-Britt
Raiskinmäki ja tutkija vierailivat yhdessä eri puo
lilla Suomea: toinen propagoi vuoden 1998 liitto
juhlia, toinen naisten historiaa. Liittojuhlien kenttäohjelmien valmis
tuttua opetuskunMuistatko kun hiihdettiin kirvesmiesisän tekemin
toon,
oh tutkija siir
Muistot tal
tynnyrilautasuksin murtomaata,
tynyt puhujasta
hypittiin mäkeä ja hinkattiin
teen-ja hattu
kuuntelijaksi. Kun
kynttilää suksenpohjiin ja hyvin luisti kiertämään!
osa naisista hargölffareiden puntit vain heiluivat
joitteli ohjelman
alamäessä - olikohan ELO silloin isompi?
Historiahankosia, osa istui haas
keelle piti saada
tattelussa.
Meillä ei ollut valinnanvaikeutta;
tunnus, johon kaik
Historiahankkirvesmiehen tyttäret kuuluivat työläisseuraan,
ki naiset, sekä ur
keen tiedottamisen,
kesälläjuostiin ja talvella hiihdettiinja kaikki
heilijat että voimis
aineiston kemun ja
kävivät työväentalolla voimistelemassa
telijat saattoivat sa
kouluttamisen puit
ja sitten tanssimassa mastua. Ratkaisu
teissa
on pidetty 27
elämänkumppania etsimässä.
löytyi taiteilija, graa
tilaisuutta, niissä
fikko Erik Mattso
on ollut mukana
Osa Eevi Kaasisen laatimasta runosta
nin aikanaan histo
273 naista (ja mies
riatoimikunnan pu
tä) 73 seurasta. Li
heenjohtajalle, Aira Heinäselle lahjoittamasta piir
säksi hanketta on esitelty yhteensä kahdeksassa
roksesta, essupukuisesta narua hyppäävästä ty
isommassa tilaisuudessa, joissa kuulijakuntaa on
töstä. Kaikki - urheilijatja voimistelijat, isoäiditja
ollut yhteensä 700 henkeä. Tilaisuuksia on jär
tyttärentyttäret ovat hypänneet narua. Postikort
jestänyt 10 piirikuntaa,jakaikkiaan tutkija on käy
tiin ja “pinssiin” ikuistettu 1950-luvun essutyttö
nyt noin 20 paikkakunnalla, Helsingistä Inariin ja
yhdisti erityisesti sitä sodanjälkeistä aktiivi-ikä
Lieksasta Kokkolaan.
polvea, jonka muistojen tallentamiseen projektis
Haastatteluja on koottu yhteensä 50. Niistä
sa tähdättiin. Koulutustilaisuuksia varten kirjoi
kahdeksan on saatuja, loput ovat tutkijan teke
tettiin koulutusmoniste, johon taiteilija Eevi Kaa
miä. Henkilöhaastattelut ovat pääosin elämäker
sinen kirjoitti hankkeelle omistetun runon. Essurallisia, osa henkilöistä on jututettu 2-3 kertaan.
tyttösymboli ja koskettava mno ovat olleet yksi
Ryhmähaastattelut ovat lajikohtaisia (esimerkik
tapa antaa historiaprojektille hahmo, jonka avul
si koripallo-, ja lentopallojoukkue), tai seuran tai
la hanke voitiin viedä kaikkien ulottuville. Rahaa
- 18-
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Elannon Iskun tytöt voimistelevat Itä-Karjalassa rintamakiertueella vuonna 1942. Kuva: Sointu
Vuanen.

piirin aktiivien ryhmähaastatteluja. Muisteluaineistoa, pituudeltaan sivusta neljäänkymmeneen,
on lähettänyt noin 30 henkeä, erilaista kirjallista
aineistoa “nurkkapöytäkiijoista” leikekirjoihinja
valokuvia noin 50 seuraa tai henkilöä.
Tutkijan ongelmana ja tehtävänä on saada
mittava “pehmeä aineisto” keskustelemaan pe
rinteisen arkisto-ja lehtiaineiston kanssa. Histo
rian kirjoittaminen “alhaalta päin”, ei ole ongel
matonta, etenkään silloin kun järjestön perusta
so kattaa koko Suomen kartan. Haastattelu-ja
muisteluaineisto on maantieteellisesti edustavaa,
ja keruumatkat opettivat tutkijalle paljon siitä,
miten Inarin tai Pankakosken naisten elämän eh
dot poikkeavat pääkaupunkiseudulla elävien
oloista. Asia ei ole kuitenkaan muitta mutkitta niin,
ettei maaseudulla välttämättä kerittäisi naisasiaa
ajatella, vaikka sellainen tuntuma saattoi jäädä
usein päällimmäiseksi. Esimerkiksi kuopiolainen
Anni Virkkunen, joka oli nostamassa jaloilleen
Pohjois-Savon piirikuntaa kansalaissodan koet
telemusten jälkeen, suomi satiirisenhilpeissä pa
kinoissaan “Kallaves”-seuran (Kuopion Riento)

seuraveljiä sovinismista. Naisten oloja järjestä
essään hän ei tovereineen arkaillut vedota “Hel
singin apuun”, jotta Kuopionkin naisten oikeu
det täyttyisivät.

Ibtkijan kysymykset
Tutkimuksen empiirinen aineisto on haettu
perustasolta, ruohonjuuritason toiminnasta. Sen
rinnalla kulkevat johtotason kehitys ja tavoitteet
-joita on kartoitettu aiemmassa tutkimuksessa
(Laine 1996). Tutkimuksen näkökulma on sosiaa
lihistoriallinen, ja siinä tarkastellaan työläisnais
ten urheiluliikettä osana työväen urheiluliikettä
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä osa
na naisten yleistä liikuntakulttuuria ja mobilisoitumista yhteiskunnassa. Keskiössä on toisaalta
naisten järjestäytymismallien vertailu, urheilevi
en naisten ehdot ja esteet verrattuna muilla aloil
la toimineisiin naisiin, sekä toisaalta liikunnan ja
mumiinharjoitusten vaikutus naisten elämän yk
silöllisiin ja yhteisöllisiin kokemuksiin.
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naisten elämähistoriaa lapsuuden, nuoruuden ja
aikuisiän aikana; urheilu- ja voimistelutoiminnan
kytkeytymistä sosiaaliryhmäänja kasvuympäris
töön sekä motivaatiota sitoutua juuri työläisurheiluun. Tarkastelua tukevat lähes 1000 naista
käsittävän matrikkeliaineiston pohjalta laaditut
yhteenvedot aktiivinaisten sosiaalisesta taustas
ta, koulutuksesta, peseytym isestä, harrastus
muodoista jne.
Tärkeä tarkastelukulma on ryhmätietoisuuden
(luokka) ja naistietoisuuden (eriMstoiminta, nais
ten oikeudet) kehittyminen perustasolla (Kokko
1998) ja sen suhde liittotasolle, jossa naisten erillisjärjestäytyminen (ja selkeä naistietoisuus) poh
jasi ennen kaikkea niihin naisiin, jotka siirtyivät
ns. porvarillisen, yleisen naisvoimisteluliiton ri
veistä v. 1919 perustettuun Työväen Urheiluliit
toon ja käynnistivät sen naistyön (Laine 1996).
Tärkeä tutkimuskysymys on voimistelevien
ja urheilevien naisten rooli työväenliikkeessä, se,
miten “työläisyys” ja sen mukainen ideologia to
teutui naisten toiminnassa. Näyttää siltä, että nais
ten voimistelu-ja urheilutoimintakin noudatteli
poliittisen ja sosiaalisen työläisnaisliikkeen nais
kuvaa, käsitystä naisten tehtävästä yhteiskun
nassa (vrt esim. 2 0 -luku: äitiyden korostus).
TULissa naisten tehtäväksi tulivat paljolti kas
vatus-ja huoltotehtävät, ja liikuntaharrastuksen
pääpaino oh joukkoliikunnassa. Tutkimustehtä
vänä on saada esiin ideologiset yhteydet ja sa
mankaltaisuudet sekä toisaalta mahdollinen omailmeisyys, samoin kuin TULin naisten vuorovai
kutussuhde puolueiden nais-ja nuorisojärjestöi
hin ja erilaisiin loma-, huolto, -kasvatus jne. -jär
jestöihin (naisliikunta suhteessa hyvinvointival
tioon).
Naisten urheilutoiminnan karmalta tutkimuk
sessa pyritään tuottamaan tietoa itse liikunta-ja
urheiluharrastuksen merkityksestä työläisnaisil
le, myös suhteessa niihin ehtoihin ja rajoituksiin,
joita yleensä naisten urheilutoiminnalle oh ase
tettu: oliko naisten liikuntaharrastus erilaista Työ
väen Urheiluliitossaja millaisia esteitä siellä koh
dattiin. Samalla pyritään tuottamaan uutta tietoa
avulla itse lajien ja urheilumuotojen kehityksestä
naisten osalta.

Elannon Iskussa stepattiin vuonna 1941.
Aune Laine, Sinikka Haapio ja Soode. Kuva
Sointu Viianen.
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Kielletty sosialistinen kirjallisuus
Suomessa 18 23-1 828

Sosialististen aatteiden historiaa voidaan tar
kastella eri kuvakulmista, yhtäältä kannattajien,
toisaalta vastustajien, mutta myös ideoiden ylei
sen tuntemuksen pohjalta. Tutkimuksen näkökul
ma on yleensäkohdistunut kannattajiin. Sosialis
min vastustuksen ja tietoisen antagonismin his
toria avaa erilaisen kuvakulman, Suomen oloissa
jopa mahdollisuuden tarkastella poikkeuksellisen
varhaisia aikoja.
Tässäartikkelissakäsitellään 1820-luvun sen
suuritointa vuoden 1829 sensuuriasetukseen asti.
Jo tuolloin löydettiinjoitakin sosialistisia tai jonkinsortin sosialistin kirjoittamia teoksia. Toden
näköisesti Suomen ja suomalaisten ensikosketus
uuden ajan sosialismiin tapahtui sensuuriviranomaisten piirissä, ikään kuin käännetyssä muo
dossa.

Sensuuri itsevaltiuden Suomessa
Wienin kongressinjälkeisenä aikana autokratia ja ortodoksia sekä niidenmukainen yhteiskun
tajärjestys olivat Venäjällä arvoista korkeimmat
Monien lännen aatteiden ja osin tieteenkin näh
tiin ja koettiin uhkaavan keisarikuntaa ja sen jär
jestystä, ennen kaikkea hallitsijaa, virkakoneis

toa ja kirkkoa. Vääränä pidettyjen käsitysten, nä
kemysten ja aatteiden leviämistä estettiin kirja
sensuurilla. Sensuurijärjestelmä toimi useimmis
sa Euroopan maissa, mutta Venäjällä sensuuri oli
Pyhän Allianssin aikana poikkeuksellisen anka
ra.
Sisäministeriön alainen Pietarin sensuuri piti
erityistä kiellettyjen kirjojen luetteloa. Se oh lo
puttoman pitkä lista kirjoista, niiden tekijöistä
painopaikkoineenja-vuosineen. Kiellettyjen te
osten aihepiiri oh hyvin laaja. Erityisiä kiellettyjä
teemoja olivat mm. vapaamuurarius, jesuiitat, Na
poleon, ennustuskirjat, carbonarit, uskonnolliset
lahkot, vallankumoukset (RanskajaEspanja) sekä
osittain myös valistusfilosofia. Huomattava osa
kielletyistä teoksistaoli historiallisia, maantieteelhsiä tai Venäjän oloista kertovia matkakirjoja, jot
ka käsittelivät Venäjän historiaa ja yhteiskuntaa
ei-toivotulla tavalla. Kirjat ohvat sekä 1700- että
1800-luvun tuotantoa.

Kiellettyjen kirjojen lista Suomeen
1823
Suomen suuriruhtinaskunnassa oh Ruotsin
vallan peruna käytössä sensuuri, joka suojeh hal21 -
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Varhainen utopistisosialisti Henri de SaintSimon (1760-1825).

vatut kielletyt kirjat. Tullin oh puolestaan palau
tettava takaisin ulkomaiselle lähettäjälle teokset,
jotka oh jätetty asianmukaisesti sensuurin tarkas
tettaviksi mutta jääneet hyväksymättä.
Prokuraattori Waheen toivoi tarkennusta kiel
lettyjen ja sallittujen kirjojen rajanvetoon, koska
monien tuntemattomien kirjoittajien teoksista ei
voinut sanoa, olivatko ne hyväksyttyjä vai eivät.
Prokuraattorin toivoma kiellettyjen kirjojen lista
saapui Venäjän sisäministeriöstä Suomeen syys
kuussa 1823. Lisäykset luetteloon Pietarin sen
suuri lähetti Suomen prokuraattorille yleensä nel
jännesvuosittain.

litusmuotoa, hallitsijaaja puhdasoppisuutta. Suo
men uusi hallituskonselji sovitti sensuurin uu
den tilanteen mukaiseksi vuonna 1810. Kotimais
ten kirjojen valvonta kuului yliopiston konsisto
rillejaulkomaisten kirjojen tuonnin valvontakonseljin prokuraattorille. Ylimpää tuontisensoria
avustivat merikaupungeissa erityiset sensuuriasiamiehet. Tullipalvelijoilla ei ollut oikeutta luo
vuttaa kirjalähetyksiä vastaanottajille ilman sensuuriasiamiehen lupaa. Ainakin periaatteessa
maahan pääsivät vain sopivat painotuotteet.
Suomen prokuraattoriksi kesäkuussa 1820 ni
mitetty Carl Walleen esitti vuonna 1823 sensuu
ritoimen uudistusta, koska kirjakauppiaat antoi
vat hänen mukaansa yleiseen myyntiin myös tar
kistamattomia teoksia. Ylemmät viranomaiset hy
väksyivät Walleenin esityksen, ja keisarin ase
tus sensuurista allekirjoitettiin 2.8.1823. Sen mu
kaan luvatta maahan tuodut kielletyt teokset oli
takavarikoitava. Viranomaisilla oli vastedes oike
us takavarikoida myös yksityisiltä henkilöiltä ta-

Sosialistiset teokset luettelossa
Ensimmäisessä Suomeen saapuneessa kiel
lettyjen kirjojen luettelossa nimettiin 1.1.1818
26.9.1823 VenäjähäkiehetytulkomaisetkirjaL Yksittäisiänumeroitujajulkaisujaoh 865. Kielellises
ti luettelo oh varsin yksipuolinen, sillä kirjallisuus
oh valtaosin ranskankielistä. Osa teoksista oh
käännetty muilta kieliltä ranskaksi, mutta silti sen
suuri näki lännen myrkyllisten aatteiden nouse
van ja leviävän ennen kaikkea Pariisista. Ulko
maisista kielistä ranska oh myös tutuin Venäjällä
sekä Suomen sivistyneistön parissa.
Kirjaluettelon ensimmäinen sosialistinen teos
oh Pariisissa vuonna 1817 painettu Saint-Simonin L’Industrie, osat 3 4 (luettelon n:o402). Myös
kaksi De la Mennaisin kirjaa sivuaa sosialismin
historiaa, vaikka kumpikin teos käsitteli uskon
toa konservatiivisessa hengessä. Reflexions sur
1’etat de 1’Eghse en France -kirjan Pariisissa vuo
sina 1819-20 ilmestyneet kaksi osaa saivat luettelossanumerot515ja529, saman tekijän Pariisissa

- 22-

TYÖVÄENTUTKIMUS 2000
vuonna 1823 ilm estynyt kirja Essai sur
HndiffereneeenmatieredeRehgionnumeron884.
Se pääsi ensimmäiseen Suomeen lähetettyyn lisäluetteloon.
Seuraava sosialistinen teos löytyy vuodelta
1828: heinäkuun viimeinen päivä oli Pietarista tul
leeseen luetteloon merkitty kielletyksi numerolla
1794Joseph Rey de Grenoblen teos Lettres sur le
systeme de la cooperation mutuelle etc, d’apres
le pian de Mr Oven, joka oli painettu Pariisissa
1828. Kirja käsitteli nimensä mukaisesti Robert
Owenin suunnitelmia yhteiskunnan uudelleenjär
jestämisestä, erityisesti keskinäisen osuustoimin
nan pohjalta.
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Kirjojen tekijät
Gaude Henri de Rouvroy, Saint-Simonin kreivi
(1760-1825) on ensimmäisiäjakuuluisimpia uto
pistisen sosialismin edustajia Euroopassa Alka
essaan hahmottaa uutta yhteiskuntaa hän oli jo
kypsässä keski-iässä. Saint-Simon halusi hylätä
vanhan aatelis-ja pappisvaltaisen yhteiskunta
järjestyksen ja asetti utopiassaan sen tilalle uu
den teollisen järjestelmän. Saint-Simonin ideoi
den kirjallinen esittely osui juuri 1810-luvun lop
puvuosiin. Luettelon Teollisuus on senaikaista
tuotantoa.
Katolinen pappi Hugue Felicite Robert de Lamennais, aiemmin De laMennais (1782-1854) on
sosialismin historiassa luettu kristillissosiaalisen
liikkeen edelläkävijäksi. Lamennais aloittijulkisen
toimintansa kotimaassaan Ranskassa Bourboni
en restauraation aikana paaville ehdottoman us
kollisena ultramontanistina. Hänen kiellettyjen
kirjojen luettelossa olevat teoksensa kuuluvat sii
hen kauteen. Venäjällä suhtauduttiin hyvin viha
mielisesti katoksen kirkon vallan palautukseen,
joten katolisuuden puolustuskirjoitukset joutui
vat ortodoksisessa keisarikunnassa ilman muuta
kielletyiksi. 1820-30-lukujen vaihteessa Iramennais siirtyi vapaamman ja ennen kaikkea sosiaa
lisemman kristillisyyden puolestapuhujaksi.
Joseph Rey, joka syntyi vuonna 1779Grenoblessa Kaakkois-Ranskassa, ei ole yhtä tunnettu
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vuonna 1828 Pariisissa painettu kiija, joka esitteli
ranskaksi brittiläisen Robert Owenin yhteiskun
tamalliaja osuustoimintajärjestelmää. Rey lienee
ensimmäisenä tuonut Ovvenin ajatuksia manner
maalle. Hänen myöhemmässä henkilöhistorias
saan on monia kytkentöjä sosialisteihin ja kom
munisteihin Ranskassa.
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Sensuurin välttämätön sosialismin tun
temus
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Pietarilaisia kiellettyjen kirjojen luetteloita
noudatettiin Suomessa ensi vaiheessa alkutekstinsä mukaan soveltuvin osin. Jo vuonna 1826
voimaan astui kuitenkin määräys, jonka mukaan
luettelo oli ehdottoman ohjeellinen.
Sosialistiset teokset olivat viranomaisten vaa
rallisiksi katsomien kirjojen joukossa vain pisara
meressä. Ne oli kuitenkin huomattuja todettu
yhteiskunnan kannalta arveluttaviksi ja yleisön
käsiin sopimattomiksi. Sosialismia tuskin alkuvai
heessa erotettiin, saatika tietoisesti eroteltiin
muista virtauksista omaksi kategoriakseen. Lamennais tuomittiin katolisuudestaan, Saint-Simon
ja Owen ilmeisesti yhteiskunnan järjestyksen
vastaisten ajatusten esittäjinä.
Kysymys sosialismista tuli Suomen sensuu
rista vastanneiden tietoisuuteen viimeistään
vuonna 1823. Siitä lähtien sosialistinen kirjalli
suus oh Suomessa tarkkailunalaista. Pietarin ja
Suomen kirjasensuurilla on luultavasti ollut hy
vin kauaskantoinen merkitys, sillä sensuurijärjestelmästä tuli pitkäikäinen. Sensuurin takia tie
dot sosialismista Euroopassa jäivät Suomessa
väkisinkin heikolle pohjalle.
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henkilö. Hänestä tuli lakimies, yksinvaltiuden
vastustaja ja oikeusvaltion puolestapuhuja. Rey
siirtyi 1820-luvun alussa maanpakoon Englantiin
mutta palasi muutaman vuoden perästä takaisin
kotimaahansa. Hän esitteli vuonna 1826 Rans
kassa julkaistussa teoksessaan Englannin yhteis
kunnallisia laitoksia
Englantilainen oh taustaltaan myös Reyn
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Lähteet:
Luettelo Pietarin sensuurikomitean kieltämistäkidoista 1818
1830, Sensuurikomitea H, Painoasiain ylihallitus, Kansallis
arkisto.
LalitteratureFrancaisecontemporaine. 12. osa. Pariisi 1859
1861.
Nurmio Yijö, Suomen sensuuriolot Venäjän vallan alkuaikoi
na w. 1809-1829. Porvoo 1934.
Yleisteoksia sosialismin historiasta
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Maija-LiisaHyvärinen
Helsinki

"Muonitussirkus”

Vuosina 1914-17 Venäjä teetätti Suomessa linnoitustöitä Pietarin turvallisuuden takaamiseksi. Ar
vioidaan että eri puolilla Suomea maa-ja merilinnoitusketjun töihin osallistui 100 000 henkilöä.
Linnoitustyöläisten kirjavaan joukkoon kuului
venäläisten lisäksi suomalaisiaja kiinalaisia. Esi
merkiksi Albergassa tuhannen asukkaan kylässä
Espoossa työskenteli reilu tuhat linnoitustyöläistä kiihkeimpään rakennusaikaan.

Kertomus
Maleksimme Juliuksen kanssa Albergan rautatiepysäkillä. Paksu-Oskari oli joukon jatkona,
vaikka ei häntä kaivattu. Joka pojan kengännau
hat laahasivat hiekassa kun niiden rusetit oli avat
tu koulun rappusilla yksissä tuumin. Hyvin ken
gät kulkivat matkassa sylttyyn valuneitten varsisukkien ympärillä.
Yhtäkkiä korvat täytti torven tööttäys. Vilkai
sin Juliusta ja olkapäät kohosivat kummallakin
jännityksestä korviin. Pamahti ja kaaduimme kä
det korvilla maahan. Äiti oh torunut tästä leikistä.
Kuollutta ei saanut leikkiä. Minkä mahtoi kun kai
hota räjäyttivät viikon jokaisena päivänä. Kaatu
misen mielihalu tuli, kun kuulin tööttäyksen ja
näin tietyn ilmeen Juhuksen kasvoilla. Vuoden
päivät olimme saaneet tätä leikkiä. Vuosi takape
rin Juhuksen perhe oh muuttanut Albergaan val

keaan huvilaan meidän mökkiä viereen. Julius oh
paras leikkitoverini.
Valhtyöläiset ohvat saapuneet kaivamaan Al
bergan metsiäja räjäyttelemään kallioitajo ennen
kuin Juhus muutti. En muistanut milloin linnoitustyöhulina oh alkanut Olin jo melkein kahdek
sanvuotias ja kävin ensimmäistä luokkaa Alber
gan suomenkielisessä kansakoulussa. Samaa
luokkaa kävivät Juhus ja Paksu-Oskari.
Nousimme tien laidasta ylös ja taputimme hiekanmuratkämmenistämme. Paksu-Oskari sen kun
seisoi kädet puuhkassa ja silmäili taivaalle. Hän
oh laiska leikkimään. Vain Mansikkalan leipomoon
hänellä oh kiire.
Kylän väkeä vaelsi Albergan rautatiepysäkin
ohi. Heilui hameita ja käsivarsilla koreja, tutisi
työntökärrytja hölskyi kaljatja piimät. Joka aske
leella raskaitten taakkojen kantajat lähestyivät
peltoa, jolla oh satojen telttojen kylä. Venäläiset
sotilaat ja työmiehet ohvat sen pystyttäneet pel
lolle Albergan kartanon eteen saadakseen syödä
jamakuusijojalinnoitustyömaan työmiehille. Pelto
oh polkeutunut paljaaksi tuhansista askelista.
Venäläisiäkokkejakurkki teltoista. Vallihautojen lapiomiehihä alkoi mokapaussi. Muonitussirkus käynnistyi ja albergalaisia kiirehti myymään
omia leipomuksiaan. Porarit painoivat taas oikein
urakalla töitä ylimääräisen porukan ohessa pois
sa jaloista.
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Kiinalaisia vallityöläisiä vartioineen. Kuva: Espoon kaupunginmuseo.

— Meidän kissa on hävinnyt, Julius sanoi.
— Se hirmuinen hiirenpyydystäjäkö? kysyin.
— Kissa hallitsi aittaa. Ei ollut ylimääräisillä
menemistä, Julius sanoi.
— Hallitsi kuin keisari. Mennään! Jos saatai
siin venäläisiltä karamellit mieheen, Paksu-Oska
ri yllytti.
Kyllä mokapaussia oh päästävä seuraamaan.
mätavat. Leivänkin leipoivat itse ja taikinan vaivasivat paljain jaloin thnussa polkemalla. Totta
puhuen taikinatiinuun astui kaksi ukkoa, jotka
ottivat toisiaan olkapäistä kiinni ja alkoivat mars
sia. Vähin kokki pudotteli ruisjauhoja. Olin sen
itse nähnyt.
Venäläiset työmaavahdit seisoskehvat mokateltan ulkopuolella aseet kainalossa ja haasteli
vat. Tiivis letka työmiehiä jonotti ruokatelttaan
pääsyä. Nälkäisimmät istuivat niityllä lihakeittoa
hotkimassa. Kuhakin syöjällä sojotti kädessä tik
ku, jossa oh lihanpaloja. Näin joka mies sai yhtä
monta palaa. Olin minäkin maistanut tikkulihaaj a
hyvää oh.

Paksu-Oskari liehakoi erään venäläisen työ
miehen ympärillä. Auttoi mieheltä kengät pois ja
lasta mokalevon ajaksi ja tuuletti jalkarättejä. Jot
kut venäläisistä kaupustehvat nimittäin karamel
lejä. Meidän lasten edessä hölleni moneha kaup
pamiehen ote ja karamelli tipahti kouraan ilman
rahaa.
— Katsopas kuka se siinä on! Kalle! kons
taapeli huusi ja konstaapelin käsi lensi otsalle
tervehdykseen.
Valhtyöläisten tulo oh tehnyt sen, että polii
seja oh pitänyt saada järjestystä ylläpitämään. Ei
riittänyt patterijätkihe, vaikka Alberga oh jo soti
laitten ja kasakoitten, sotilasinsinöörien ja työmaapäälliköiden miehittämä.
— Viltmanin lesken poika. Vre terveisiä äidil
lesi, konstaapeli jatkoi.
Pitihän se arvata. Aina ihmisetjaksoivat muis
tuttaa isän kuolemasta. Isä oh ohut vallihautaa
poraamassa, kun kuolema oh yllättänyt hänet. Tai
oikeastaan dynamiitti oh lennättänyt isän kuole
maan.
Samassa tietä ylitti raidallinen kissa. Pukka-
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sin Juliusta kylkeen. Kissa hyppäsi tieltä ojan yli sikkoon. Mies sen oh oltava, kun sillä oh housut
niitylle ja lähti nopeutuvaan tahtiin ruokatelttaa jalassa. Myöhemmin kiinalaisia näki uudemman
kohti. Telttaan se katosi. Ei mennyt kauaa, kun kerran raitilla puunkaatoon menossa. Muutami
kissan silmät loistivat teltan helman alta taas. Se en päät kiilsivät kaljuina, vaikka talvi oh tulossa
tuli esiin ja teki pitkän loikan kiven päälle. Kivellä ja heinätyöt tehty. Joillakin tökötti leuassa pukinparta.
se ryhtyi käpälän nuolentaan.
Miksi kiinalaiset liikkuivat muina miehinä yö— Et ole meidän Kissi, Juhus puhui kissalle,
vaatteissa?
Kiireessä ohvat Kiinasta Albergaan
vaikka tuskin kaukana istuva eläin kuuli. Se vaan
pyöritti käpälää korvan ja kielen väliä silmät sir tietysti lähteneet. Äkkilähtö kesken yöunien, kun
väärät housut ohvat jääneet jalkaan. Minulla oh
rillään kuin kiinalaisella.
sentäs kahdet housut. Ehjemmät ja vähemmän
— Äiti itkee kun hiiret syövät jauhot.
ehjät.
— Mennäänkö kiinalaisten luo? ehdotin.
— Mitä sinä haarojasi sihttelet? Juhus sanoi
Juoksimme kimalaisten leirille. ”Ei saa jäädä
lorvimaan”, äidin ääni hakkasi juoksun tahtiin minulle yhtäkkiä.
En vastannut Juliukselle. Juliuksella oh aina
pääni sisällä. Koulumatka oh vaan paras osa päi
reikiä
housun takamuksissa, kun se kävi Pääsy
vää. Koulussa piti istua hiljaa ja kotona piti tehdä
kaikenmoista. Kantaa kaivosta vettä, etsiä met kielletty! - alueella. Siellä housut tarttuivat piikkisästä puita, kitkeä kasvimaata. Kiinalaisia voisi lankaesteisiin, jotka oh tehty hankaluudeksi vi
seurata vaikka koko päivän. Äidin neuvot tulivat holliselle. Ne ohvat niitä espanjalaisia ratsasta
jia. En tiennyt kyllä kuka vihollinen oh. Olin alus
aina pilaamaan hauskat hetket.
Kiinalaisia istui pellolla vartiokasakoitten tui sa luullut että espanjalainen ratsastaja on karu
jotuksen kohteena. Yksi kasakkahattu tutki he selli lapsille. Mutta ei sillä voinut ratsastaa, ei
vosten hampaita. Sitä ihmettelin, ettei kenelläkään sitä voinut edes ohittaa. Itse en uskaltanut olla
Albergassa ohut niin muhevia viiksiä kuin kasak- tuhmaja mennä kielletylle alueelle, vaikka minul
kahatuilla Komisti suomalaistenkin miesten naa la ei ollut enää isää torumassa. Mutta Juhus vaan
meni. Totta vieköön kuka hiekkatietä jouti kulke
maa viikset. Herrasväkeen kuuluvilla pienet ja
ruoditut, mutta kasakkahattujen viikset olivat kuin maan, kun metsässä oh oikopolut.
Tuli loimotti nuotiossa ja kaksi kiinalaista oh
kääpä huulen päällä. Ne tulivat varmasti oikein
kumartuneena
padan ääreen. Paksu-Oskari oh
kylmästä maasta, ja siksi ohvat tummia ja karvai
sia. Kasakkataanista ohvat kasakkahatut tulleet. kurkkimassa pataan. Siellä porisi riisi. Riisi oh ih
Niin ohvat sanoneet minulle ja Juliukselle ja piir meellistä. Niin valkeaa ja puhtaan näköistä. Ai
van toisenlaista kuin ohranjy vät. Kokkien nautäneet kartan tikulla hiekkaan.
Kiinalaiset eivät vartiokasakoitten pyssyistä kuva puhe loppui savun kiertyessä nuotiosta
häiriytyneet, mutta moska pelotti. Ne alkoivat heti heidän kasvoilleen. Kokit alkoivat nauraa. Mitä
kulkea selkä kyttyrässä. Vartiointiin kiinalaisten nenauroivat?
Äiti oh kieltänyt menemästä kiinalaisten luo.
oh ohut tottuminen jo Kiinassa. Viisaammat väit
Kaikki
sinne menivät eivätkä ne tehneet pahaa.
tivät, että kiinalaiset olisi tuotu suoraan vanki
Eräskin
kiinalainen näytti taikatemppuja. Taskus
lasta Suomeen. Ohvat muka maantierosvojaja pa
hantekijöitä. Ystävällisesti ne hymyilivät ainakin sa sillä oh jännät paperinpalat, joista se taitteli
minulle. Eikö rosvon tuntenut kumusta ilmeestä joutsenen tai sammakon tai vaikka härän. Sitten
se vaan taikoi ne paperieläimet pois.
ja öisin liikkumisesta?
Kaljupäinen kokki paloitteh lihaa pikkuruisik
Tuli mieleen kun olin ensimmäisen kerran näh
nyt kiinalaisen. Kummajainen oh kävellyt metsä si paloiksi.
— Saattaa olla kissaa, Paksu-Oskari kuiskasi
tielläja selän takaa oh heilahtanut esiin ohut mus
ta letti, vahan takapuoleen asti yltävä! Miehellä Juhuksen korvaan niin kovalla äänellä että minä
letti ja yöpuku päiväsaikaan! Olin syöksynyt pu kin kuulin.
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Albergassa huhuttiin että kissoja ja koiria oh
joutunut kiinalaisten pataan. Sinnekö Juhuksen
kissa oh hävinnyt? Kiinalaisen veitsen alla oh
varmasti sammakko. Niitä ne niehvät paljaaltaan,
jos maksoi lantin siitä tempusta. En ohut nähnyt
sammakon syöntiä eikä ohut Juliuskaan. Taikurikiinalainen oh vaan taikonut Juhuksen kissan
pois.
— Teidän kissa on kaarrellut monta päivää
venäläisten leipomon kupeella, Paksu-Oskari sa
noi. - Ne ovat pakottaneet sen hiirivahtiin ja teh
neet siitä linnoitustyöläisen.

— Sinun isäsi piti pakottaa linnoitustöihin,
Juhus sanoi.
— Ja se on vääryys! Isäni on sentäs kiijaltaja
eikä mikään lapiomies, Paksu-Oskari sanoi.

Maija-IjisaHyvärinen yhdistääkertomuksessaankaksi
intohimaan: halun kiijaittaa menneisyydestäjakimnostuksensa Albergan historiaan. Henkilötja tapahtumat
ovat kuvitteellisia. Aineistoahistoriallisten puitteiden
Iuomisecn hankittu mm. Espoon kaupunginmuseosta,
Sota-arkistosta, Työväen Arkistosta.

YHTEYS IHMISEEN
Kirjoitettu kieli on suomalaisen identiteetin ja kulttuurin perusta.
Viestit ihmiseltä toiselle menevät edelleen myös painettuna sanana,
lehtien lukijoina olemme maailman 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.

V ie s tin tä a la n a m m a ttiliitto ry
Siltasaarenkatu 4, PL 303,00531 Helsinki
Puhelin (09) 6l6 581. faksi (09) 0165 8333
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Teollistuminen tulee kello
kaulassaan
Läntinen Eurooppa siirtyi vuodenaikojen vaih
telun ja vuorokausirytmin tahdittamasta päiväjäijestyksestä kellon viisarien mittaamaan mekaa
niseen aikaan 1800-luvun kuluessa. Teollistumi
sen myötä kukon kiekumisen korvasi tehtaan pilli
tai tehdaspatruunan palkkaama ikkunan koput
telija, joka herätti työläiset aamun sarastaessa
töihin. Kun höyrykone käynnistyi, koneen käyt
täjien oh oltava paikalla.
Mekaaninen aika voidaan jakaa pieniin, ek
saktisti mitattaviin yksiköihin, eikä se ole riippu
vainen luonnon tapahtumista tai yksilön elämän
tilanteesta. Ennen teollista vallankumousta kel
lot ohvat tahdittaneet lähinnä luostarielämää ja
kyläläisten kirkossakäyntiä. Teolhstumiskehityksen myötä tehtaisiin levinneet kellot määrittivät
työn kestoa itse tehtävän sijaan. Ajasta tuli ra
haa.
Englanti oli teollistumisen ja uuden työryt
min kärkimaa 1800-luvun puoliväliin saakka. Kun
tehtaanpilht alkoivat viheltää 1700-luvun lopulla
ihmiset säännöllisesti töihin joka aamu, kelloja
omisti vain harva. Ne ohvat metallista tehtyine
pikku osasineen arvoesineitä, joiden säntillistä
koneistoa yläluokka ihaili teekupin ääressä. Aa
teliston lisäksi tyypillinen kellon haltija oh teh
taan omistaja, jonka pillin mukaan sadat työnte
kijät saapuivat yhtä aikaa työpaikalle. Tavallisesti
aamukuudelta alkanut työpäivä rytmittyi täsmäl
lisillä vessa- ja teetauoilla, ja keskimäärin kah
dentoista tunnin päästä pihi vislasi viimeisen ker
ran päästäen työntekijät koteihinsa.
Gradussani läpikäydyistä brittiläisten työläis
ten elämäkerroista näkyy, että aikainen heräämi
nen ja säännöllinen töihinmeno oh äärimmäisen

raskasta. Valtaosa 1800-luvun loppupuolen ja
1900-luvun alun työpäivän kuvauksista alkaahetkellä, jolloin tehtaan pihi säälimättä viheltää nuk
kujan hereille. Minuutinkin myöhästyminen sisäänkiijoittautumisesta merkitsi helposti puolen
tunnin palkkatulojen menetystä. Ilmoittautumi
sessa (myöhemmin kellokortilla) oh tungosta,
mitä lähemmäs tasatuntia tultiin. Ryntäyksessä
heikoimmat saivat mustelmiaja särkivät silmäla
sinsa.
Jos työnantaja omisti tehtaan ainoan kellon,
tämä pystyi halutessaan soittamaan pihiä sovit
tua myöhempään illalla tai kääntämään viisareita
ruokatauon aikana taaksepäin. Moni työläinen
säästi palkastaan itselleen oman ajannäyttäjän
pystyäkseen tarkkailemaan työaikoja. Kellon
omistaminen alkoi merkitä kykyä puolustaa omia
etujaan. Työntekijät tulivat tietoisiksi oikeuksien
sa puutteesta ja alkoivat vaatia lyhempiä työ
aikoja, parempia työolosuhteita ja hsää palkkaa.
Syntyi ns. työaikakomiteoita. E. R Thompsonin
mukaan ensimmäinen tehdastyöläissukupolvi
oppi esimiehiltään mekaanisen ajan merkityksen.
Toinen sukupolvi sisäisti kehon osaksi arkeaan,
ja alkoi taistella työnantajiaan vastaan näiden
omilla keinoilla. Sama toistui 1880-luvulla, kun
eri työvaiheiden kestoa alettiin mitata ja työnte
koa rationalisoida taylorismin oppien mukaises
ti. Työntekijät kapinoivat hidastamalla työtahtiaan, kun mittaaja seisoi vieressä sekuntikello kä
dessään.
Tehdastyön raskaus piili sen toistuvuudes
sa ja yksitoikkoisuudessa. Vaikka ennenkin oh
totuttu heräämään aikaisin ja työskentelemään
”kehon ympäri”, työ oh luonnollisten taukojen
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K u va : Richard Parker: Keeping
Time. London. Heinemann 1973.
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tahdittamaa ja tehtävät vaihtelivat päivittäin.
Tehtaassa tai työpajassa rytmi oli kiivas ja työ
monotonista. Toinen suuri muutos oli työnteon
synkronointi. Työhön lähdettiin ja kotiin palat
tiin samalla kellonlyömällä. Niin moka- kuin vessatauot oli ennalta määrätty, sillä yhdenkin työn
tekijän poistuminen paikaltaan olisi haitannut
koko tuotantoprosessia.
Työn jälkeinen vapaa-aika oli vapaata vain
siinä mielessä, että sen tuli mahdollistaa seuraavan päivän aikainen herääminen ja työntekijän
tuottavuus. Työn tarkkuus ja vauhti eivät salli
neet hutilointia puolella teholla. Säännölliset työ
ajat toivat teollistumisen rytmin myös kodin pii
riin. Vaikka vain yksi perheenjäsen olisi ollut palk
katöissä, usein koko talous noudatti säännöllis
tä vuorokausirytmiä. Ruuan piti olla pöydässä,
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kun väsynyt työläinen saapui kotiin, ja lapset oh
saatava hiljaisiksi rienaajan mennessä nukku
maan.
Kehruu-Jennyt ohvat rullanneetjo reilun vuo
sisadan, kun mekaaninen aika standardisoitiin
kansainvälisellä sopimuksella Lontoon Green
wichissä vuonna 1884. Samalla maapallo jaettiin
24 aikavyöhykkeeseen. Ajan standardisoiminen
tapahtui myöhään verrattuna mekaanisten ajannäyttäjien merkittävään asemaan 1800-luvun te
ollistuneessa maailmassa.
Muutos ulkoisen äänisignaalin tottelemises
ta 2000 -luvun taitteen “luonnolliseen” kellokeskeisyyteen on suuri. Jälkiteollisessa maailmassa
aika käsitetään lähes poikkeuksetta kelloilla mi
tattavaksi. Suurin osa työstä, vapaa-ajastaja lo
mista on mitattu niiden keston mukaan. Yksi ih
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minen saattaa helposti omistaa kymmenen kel
loa. Vuosituhannen lopullakootusta laajasta muistitietokokoelmasta selviää, että 1900-luvun lopun
työssäkäyvä britti pystyy kuvaamaan tavallisen
päivänsä suurella ajallisella tarkkuudella. Kello
opitaan usein jo ennen kouluun menoa, mutta
viimeistään ensimmäisellä luokalla. Koulut opet
tavat lapset 45 minuutin rytmiin, syömään ja pis
saamaan ajallaan. Kello tarjoillaan lapsille hou
kuttavanaja välttämättömänä apuvälineenä. Eng
lantilainen lastenkirja Time and Change huomaut
taa, että se joka ei ymmärrä kelloa, voi saapua
vahingossa jalkapallo-otteluun kun se on jo ohi.
Nykyään on muodikasta olla kiireinen, mutta
olla itse vastuussa kiireestään. Ulkoapäin aiheu
tettu kiire koetaan negatiivisena, mutta 12 -tuntistakin päivää tekevä toimitusjohtaja tai freelan
cer on ”oman itsensä herra”. Johtavassa asemas
sa oleva työntekijä osoittaa usein statustaan ja
sitoutumistaan työhön saapumalla toimistoon en
simmäisenäja jäämällä paikalle viimeisenä. Para
doksaalista kyllä, tämä merkitsee käytännössä pi
dempää työpäivää kuin alaisella. Kellokortti ja
tarkkaan määrätty tuntipalkka kuuluvat statuk
seltaan alempiarvoisempaan työhön kuin asema,
jossa ajankäyttöä ei kontrolloida. Töistä poistu
minen täsmällisesti työajan loppuessa tulkitaan
helposti vastuuttomuudeksi ja välinpitämättö
myydeksi työn suhteen. Monella alalla oletetaan,
että työntekijä on sekä valmis että halukas jää
mään tarvittaessa ylitöihin. Sovitun tuntimäärän
tarkasti rajaama työpäivä saattaa olla kevyempi
kuin esiteollisesta ajasta muistuttava työtehtä
vän mukaan määräytynyt päivä; toimittaja, jonka
on saatava lehti tiettynä päivänä painoon, saat
taa helposti istua toimituksessa 14 tuntia. Vaikka
vapaa-aikaa tavoitellaan, se menettää merkityk
sensä, jos sitä on liikaa. Ajan täytyy olla vapaata
jostain ollakseen arvokasta. Työttömän tai eläke
läisen aika on toisarvoista, liikemiehen ylimääräi
nen vapaa iltapäivä on korvaamaton.
Mekaaninen aika on kelloja hienovaraisem
min läsnä joukkoviestinnässä. Aamutelevisio
toistaa uutisia ja säätä 30 minuutin välein huomauttaakseen, että puolen tunnin katselun jäl
keen on lähdettävä töihin. Radionkuuntelija ha

vahtuu tunnin välein aikamerkkiin. Kuten mones
sa muussa jälkiteollisessa länsimaassa, myös
1980-ja 90-luvun Britanniassa yhteiskunnan ins
tituutiot vahvistavat vallitsevaa päiväjärjestys
tä. Maassa, jossa vain harvat kotitaloudet voivat
internetyhteyden avulla hoitaa pankkiasiat vuo
rokauden ympäri silloin kuin se heille parhaiten
sopii, monia asioita on mahdotonta hoitaa virkaajanjälkeen. Vaikka puhelin toimii ympäri vuoro
kauden, sitä ei kello yhdentoistajälkeen sovi käyt
tää, ellei taivas putoa niskaan.
Eläkkeelle jäädessään osa ihmisistä tietoises
ti välttää tekemästä asioita normaaliin aikaan, toi
set taas heräävät aikaisin, syövät lounasta puovään saakka. Aikatauluttomuus saatetaan kokea
tyhjyytenä ja irrallisuutena. Eläkkeellä oleva asi
anajaja kertoo eläkkeelle jäämisen aiheuttaneen
hänessä paniikin. Ajatus heräämisestä aikatau
luiltaan tyhjään, strukturoimattomaan päivään
tuntui kuolemantuomiolta.
Täsmällisyys on edelleen hyve, vaikka työ
itsessään ei sitä vaatisikaan. Säntillisyys ajan
käytössä heijastaa työelämässä vaadittavaa it
sekuria. Täsmällinen ihminen on luotettava ja
hyvä organisointikyvyltään. Mekaaninen aika on
niin luonnollinen osa nykypäivää, että sen hyl
kääminen tulkitaan väistämättä tietoisena protes
tina tai boheemin elämäntavan valintana. Vaikka
miljoonat kellot tikittävät ympäri maailmaa, ajan
kokeminen on subjektiivista. Minuutti voi olla pit
kä tai lyhyt riippuen siitä, mitä tekeeja kenen kans
sa, vai tekeekö mitään.

KatjaHuumo
Helsinki

Artikkeli perustuu tutkielmaan Clock-time
in Everyday Life. MA Dissertation (Master o f
Arts) in Contemporary History. Graduate Cent
re fo r Humanities / University o f Sussex, UK,
1998.
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M etsätyöm iesten ja
kulkum iesten a m m a ttiid en titeetti Suoltijoen savotalla
Opinnäytetyössäni tutkin Sallan Suoltijoen met
sätyömiesten muodostamaa yhteisöä vuodesta
1953 vuoteen 1973,jolloin Suoltijoen savotta päät
tyi. Tutkimusaineistoa keräsin haastattelemalla
Suoltijoen savotalla työskennelleitä metsätyö
miehiäja savottakokkeina työskennelleitä naisia.
Opinnäytetyössäni tutkin Suoltijoen savotan
työryhmiä, työvälineitä ja työvuoden kiertoa.
Tutkin myös yhteisön vapaa-ajan viettoa, ruo
kakunta-ja palkanmaksujäijestelmää sekä yhtei
sön suhdetta fyysiseen ympäristöön eli savottarakennuksiinja työympäristöön. Lisäksi tarkas
telin paikallisten metsätyömiesten ja kulkumies
ten ammatti-identiteettiäja arvoja sekäjohtohenkilöiden ja metsätyömiesten välisiä suhteita. Tut
kimuksen painopiste oli Suoltijoen savottayhteisössä tapahtuneissa muutoksissa; miten yleissuomalainen taloudellinen, tekninen ja koulutuk
sellinen kehitys heijastui Suoltijoen savottayhteisöön. Tutkin myös, muuttuiko oletettu perin
teinen metsätyömiesten yhteisö moderniksi met
sätyömiesten yhteisöksi.
Suoltijoen savotta perustettiin vuonna 1953
noin 60 kilometriä Sallan kirkonkylästä koilliseen.
Suoltijoen savotta oli suuri savotta, jossa par
haimmillaan työskenteli yli 300 miestä. Savotan
rakennukset keskitettiin yhteen pihapiiriin, mu
kaanlukien kaksikerroksinen 200 miehelle tarkoi
tettu miehistö- eli asuinkämppä. Savotalla oli
myös kolme sivukämppää sekä majoitukseen tar
koitettuja jalasvaunuja. Savotan pihapiirin ra
kennuksiin kuuluivat miehistörakennuksen lisäk
si ruokala-teräväpäärakennus, kauppa, sauna, he

vostalli, valjaidenkuivatusrakennus, wc, vaja,
agregaattivaja sekä maakellari.
1950-luvulla suurin osa Suoltijoen savotalla
työskennelleistä metsätyömiehistä oli paikallisia,
kotoisin joko Sallan kirkonkylästä tai sen lähiky
listä. Paikallisille metsätyömiehille, joista suurin
osa oli pienviljelijöitä, metsätyö oli merkittävä si
vuelinkeino. Paikalliset metsätyömiehet olivat
yleensä useita vuosia samalla työmaalla, koska
perheelliselle pienviljelijämetsätyömiehelle varma
työpaikka oh tärkeämpi kuin tilattomalle ja per
heettömälle kulkumiehelle.
Yksi selvästi paikallisten hakkuumiesten
ammatti-identiteettiä kuvaava piirre oli töillä ke
huminen. Useat haastateltavat kertoivat miten
paljon he olivat kaataneet tai parkanneet puita.
Yleensä painotettiin sitä, ettei kukaan muu ollut
tehnyt vastaavaa työmäärää. Tähän liittyivät
myös pitkät työpäivät. Se että jaksoi viipyä met
sässä pitempään kuin kukaan muu oli arvostet
tua. Työmäärällä kehumisen lisäksi paikallisten
metsätyömiesten ammatti-identiteettiin kuului kil
pailu. Tämä oh yleistä niin hakkuumiesten kuin
ajomiestenkin keskuudessa. Hakkuumiesten kilpailuintoon on varmaankin vaikuttanut erilaiset
metsätyömiehille jäljestetyt kilpailut. Ajomiesten
keskuudessa kilpailuun vaikuttivat taloudelliset
tekijät, sillä ajomiehen piti tienata hankkimansa
traktorin hinta savotassa. Kilpailua hevosmiesten ja traktorimiesten välillä ei näyttänyt olevan.
Moottorisahojen yleistyessä pokasahalla vielä
työskentelevät hakkuumiehet kilpailivat mootto
risahalla työskennelleitä vastaan. Kilpailuinnon
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Tukkikämpän asukkaita iltapuhdetta viettämässä. Kuva: Työväen Arkiston kokoelmat.
taustalla voidaan nähdä kummankin osapuolen
tarve kokeilla, miten uusi työväline “pärjää” pe
rinteisiin työvälineisiin nähden. Kun moottorisa
hat eivät olleet kovin kehittyneitä ja miehetkin
vielä totuttelivat niihin, kävi usein niin, että po
kasahalla työskennellyt mies vei voiton. Tämä
aiheutti joidenkin poka- tai kaarisahalla työsken
nelleiden miesten kohdalla sen, että moottorisa
han hankkiminen siirtyi heidän osaltaan myöhem
pään ajankohtaan. Paikallisten metsätyömiesten
ammatti-identiteetti muuttui 1960-luvulla ajomiesten osalta, kun kilpaileminen ajomäärissä lisään
tyi eri traktorityyppien myötä.
Kulkumiehiä liikkui Suoltijoen savotalla pal
jon varsinkin 1950-luvun puolivälin jälkeen. Suu
rin osa kulkumiehistä oli etelästä tulleita tilatto
mia poikamiehiä, mutta joukossa oli myös per
heellisiä kulkumiehiä niin etelän kunnista kuin La
pistakin. Kulkumiesten arvoista tärkein oli vapa
us; vapaus lähteä työmaalta, kun siltä tuntui. Läh
dön syyksi riitti vain halu lähteä jonnekin tai se,
että savotan työrytmi tai aikataulu ei vastannut
•33-

kulkumiesten arvoja. Kulkumies tahtoi myös teh
dä työnsä itsenäisesti ja yksin. Kaikenlainen työn
seuraaminen ja neuvominen koettiin ahdistava
na. Työtä piti saada tehdä oman aikataulun ja
oman mielen mukaan. Vapauden arvoon liittyi, että
sellaista työtä ei tehty, mistä ei pidetty. Esimer
kiksi erään Suoltijoen savotalla työskennelleen
kulkumiehen mielestä uitto oli vastenmielistä työ
tä, koska pomot olivat koko ajan valvomassa työ
tä eikä uitossa voinut valita omaa työaikataulua.
Kulkumiesten suhtautuminen rahaan oh “reteetä”. Koska kulkumiehillä ei ollut yleensä per
hettä elätettävänään, pystyivät he käyttämään an
saitsemansa rahat miten halusivat. Raha oh tehty
“poltettavaksi”, sitä ei ollut tarkoitus säästää,
vaan siitä piti nauttia niin kauan kuin sitä oh. Ra
haa poltettiin pääasiassa korttipeleissä. Leväpe
räinen rahankäyttö muuttui, kun kulkumiestenkin täytyi ostaa kaihit moottorisahat. Kulkumie
het eivät paikallisten metsätyömiesten tavoin kil
pailleet työssä. Yhtenä syynä tähän voi olla työn
itsenäisyyden arvostaminen. Toisen kanssa kil
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paileminen olisi riistänyt osan työn itsenäisyy
destäja omasta aikataulusta. Toisaalta kulkumies
ten piti usein vain tienata itseään varten eikä kil
pailemisella tarvinnut lisätä intoa työntekoon.
1970-luvulla kulkumiesten ammatti-identiteet
tiin vaikutti vakinaistaminen. Heille tärkeä vapaut
taja itsenäisyyttä korostava arvo, työmaalta toi
seen siirtyminen ja työmaalta vapaasti lähtemi
nen, ei enää ollut mahdollinen.
“KAIKKIM ETTÄALAN MUUTOS SIELLÄ
TULIKOETTUA, ETTÄ POKASAHALLA ALKO
JAMOOTTORISAHAANPÄÄITY”

Artikkeli perustuu pro gradu-tutkielmaan
“Kaikki mettäalan muutos siellä tuli koettua,
että pokasahalla alko ja moottorisahaan päätty ”. Sallan Suoltijoen metsätyömiesten yhteisö
vuodesta 1953 vuoteen 1973. Oulun yliopisto,
Taideaineiden ia kulttuurinantropologian lai
tos, 1999.

Sanna Lehtonen
Oulu

Kun haluat lisää
tietoa metsäja puualasta tai
maaseutuelinkeinoista,
tule käymään,
soita tai
käy kotisivullamme.

Työväenliikkeen
juuret ovat
teollisuustyöväessä.
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Ihmisoikeuksien ja demokratian
puolesta!
Ihmisoikeuksien liitto 1 9 3 5 -1 9 3 9 ja 19 4 9 - 19 5 2

Opinnäytetyöni käsittelee Ihmisoikeuksien liiton
historiaa sen kahdella toimintakaudella. Nykyi
sin toimiva Ihmisoikeusliitto, joka perustettiin
1970-luvulla, pitää itseään Ihmisoikeuksien liiton
perillisenä. Tutkin liittoa kansalaisjärjestönä suh
teessa ympäröivään yhteiskuntaan. Oleellisia ky
symyksiä ovat liiton tavoitteiden ja toteuttamis
tapojen tarkastelu. Lisäksi pohdin, miten tavoit
teiden saavuttaminen onnistui. Työssäni pyrin
tarkastelemaan Ihmisoikeuksien liittoa monitahoisesti ja kansalaisjärjestön omaa toimintakulttuu
ria ymmärtäen.
Ihmisoikeuksien liittoa edelsi 1934 perustettu
Kuolemanrangaistuksen vastainen toimikunta,
joka keräsi yli 100 000 nimeä kuolemanrangais
tusta vastustavaan kansalaisadressiin. Ihmisoi
keuksien liitto perustettiin toimikunnan jätettyä
adressin toisen osan eduskunnan puhemies
Kyösti Kalliolle marraskuussa 1935. Järjestö kes
kittyi vastustamaan erityisesti sananvapauteen
kohdistuviarajoituksia, kuten kiihotuslakia. Sään
nöissä hiton toiminnan tarkoitukseksi määritel
tiin ihmisoikeuksien puolustamisen lisäksi demo
kratian edistäminen ja ylläpitäminen. Ihmisoike
uksien hitto järjesti kansalaiskokouksiaja otti jul
kisesti kantaa mm. rauhan puolesta. Ihmisoikeuskäsityksen paino oh klassisissa vapausoikeuk
sissa, joita ilman ei ollut olemassa toimivaa de
mokratiaa.
Etsivä keskuspoliisi katsoi hiton kuuluvan ns.
kansanrintamaan, jonka tarkoituksena oh yhdis
-35

tää kommunistit, työläiset, vapaamieliset porva
rit ja kaikki kansanvaltaisesti ajattelevat ihmiset
yhteiseen kamppailuun fasismia ja sodanuhkaa
vastaan. Kansanrintama nähtiin kommunistien
uutena yrityksenä kohti vallankumousta, ja siksi
sen piiriin kuuluvia järjestöjä pidettiin Suomessa
vaarallisina. Oikeusministeriön alainen yhdistys
rekisteri veikin hiton rekisteröinnin Helsingin

IHMISOIKEUKSIEN
PUOLESTA

T IE T O JA

IH M IS O IK E U K S IE N
T O IM IN N A ST A

LIITON
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Syvästi huolestunei
den kansalaispiirien
adressiin kerättiin yli
100 000 allekirjoitus
ta vuonna 1935.
Kuva: Kansan Arkis
to.

raastuvanoikeuden ratkaistavaksi elokuussa
1936. Ihmisoikeuksien liitto sai käsiinsäjulkisten
oikeudenkäyntiasiakirjojen joukkoon erehdyk
sessä laitetut etsivän keskuspoliisin laatimat kansanrintamamuistiot, joissa lueteltiin poliisin mie
lestä kansanrintamaan kuuluvat järjestöt johtokuntineen. Järjestö julkaisi muistiot Tulenkant
ajassa, minkä jälkeen asiasta syntyi kova julki
nen keskustelu. T. M. Kivimäen hallitustaja etsi
vää keskuspoliisia arvosteltiin ankarasti epäde
mokraattisista toimintatavoista ja kunnollisten
kansalaisten leimaamisesta kommunisteiksi.
Muistioista tehtiin kaksi välikysymystä eduskun
nassa, ja ne vaikuttivat osaltaan Kivimäen halli
tuksen kaatumiseen syksyllä 1936. Ihmisoikeuk
sien liiton toiminta alkoi hiipua oikeudenkäynnin
jälkeen. Uitto nosti esille myöhemmin mm. vanki
en aseman ja otti kantaa Euroopan tapahtumiin
tuomiten mm. Miinchenin sopimuksen. Liiton toi
minta loppui kymmeneksi vuodeksi puheenjoh
taja Väinö Lassilan kuoltua huhtikuussa 1939.
Ihmisoikeuksien liitto aloitti toimintansa uu
delleen syksyllä 1949, jolloin 1930-luvullajohto
kunnassa ollut Erkki Vala kutsui yleiskokouksen
koolle. Erkki Vala valittiin uudeksi puheenjohta
jaksi; hänen jälkeensä puheenjohtajaksi valittiin
vuonna 1951 Risto Hölttä. Ihmisoikeuksien liitto
politisoitui voimakkaasti toisella toimintakaudel
laan, ja se kuului kansandemokraattien vaikutus
piiriin. Kansalais-ja poliittisten oikeuksien rin
nalle nousivat taloudelliset, sosiaaliset ja sivis

tykselliset oikeudet, joita puolustettaessa vedot
tiin usein joulukuussa 1948 hyväksyttyyn yleis
maailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen.
Liiton rinnalle perustettiin vuoden 1949 lo
pussa Ihmisoikeuksien säätiö, jonka tärkeimpiä
tehtäviä oh antaa oikeudellista apua sitä tarvit
seville työläisille. Säätiön perustaman oikeusaputoimistonjohtajana oh Risto Hölttä, jaensimmäisenä juttunaan säätiö hoiti Kemin lakkolaisten
oikeudenkäynnin. Toisella toimintakaudella hit
to keskittyi hoitamaan oikeudenkäyntejä ja ke
räämään avustuksia oikeudenkäynneistä koitu
vien kulujen kattamiseksi. Se jakoi myös pieniä
avustuksia. Varsinaisen järjestötoiminnan aikajäi
varsin lyhyeksi, eikä hitto onnistunut kasvatta
maan jäsenmääräänsä kovin suureksi. Oikeus
aputoimiston ylläpitäminen kävi myös taloudel
lisesti raskaaksi, sillä asiakkaat eivät useinkaan
pystyneet maksamaan heille annetusta avusta,
eikä varainhankinta ollut tarpeeksi tuottavaa ku
lujen kattamiseen. Liiton toiminta hiipui myös toi
sella toimintakaudella varsin pian.

Hanna Vuokila
Ruukki
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan
Ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta! Ih
misoikeuksien liitto 1935-1939ja 1949-1952,
Helsinginyliopisto, Historian laitos, 1999.
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U nkarin radion suom enkieliset
lähetykset
‘Täällä Budapest. Unkarin radion suomenkieli
nen lähetys alkaa.” Kuuluttaja puhui moitteeton
ta suomea, olihan hän suomalainen. Ääntämys
ei siis haitannut radiolähetyksen ymmärtämistä,
mutta viestin perillemenoa haittasi moni muu seik
ka
Unkarin radion suomenkieliset lähetykset
aloitettiin vuoden 1950 kesäkuussa. Päätös lä
hetysten käynnistämisestä tehtiin edellisen vuo
den lokakuussa Unkarin työtätekevien puolueen
sihteeristön kokouksessa, vastoin vieraskielisen
radiotoiminnan laajentamista valmistelleen työ
ryhmän esitystä. Näyttää siltä, että ajatus suo
mesta uutena lähetyskielenä oli puoluejohtaja
Mätyäs Rakosin.
Rakosi oli kesällä 1949 tavannut Unkarissa
lomailleen Hertta Kuusisen. On mahdollista, että
keskusteluissaan he sivusivat myös radiotoimin
taa. Vakiintunut selitys suomenkielisen lähetys
toiminnan aloittamiselle oli Suomen kommunis
tien propagandatyön tukeminen, mutta minkään
laista puolueiden välistä sopimusta ei tehty. Lä
hetystoiminnan perimmäisenä vaikuttimena on
pidettävä unkarilaisten tarvetta vakuuttaa ulko
maailmalle, että heidän sosialistinen tiensä oli oi
keaja ylivertainen. Unkarin radio toimi myös kom
munistipuolueiden yhteistyöelimen Kominformin
äänitorvena. Vakuuteltavaa ja selitettävää todel
la riitti. Näytösoikeudenkäynneistä kuuluisin, jos
sa entinen sisäministeri Laszlo Rajk tuomittiin
kuolemaan, oli juuri syksyllä 1949 ajankohtainen.
Kuten myös sosialististen maiden parjauskam
panja Jugoslaviaa vastaan.
Jos asiat olivat vaikeita suomalaisen kommu
nistin ymmärtää, ei Unkarin radion suomenkieli-

sissä lähetyksissä käytetty kieli helpottanut teh
tävää. Budapestiin lähetettyjä suomalaisia toimit
tajia oli evästetty välttämään liian kommunistista
fraseologiaa, mutta loppujen lopuksi he huoma
sivat lukevansa mikrofoniin unkarilaisten kirjoit
tamia tai esimerkiksi Pravdasta tai Kominformin
lehdestä poimittuja käännettyjä tekstejä. Eivät
suomalaiset itsekään kyenneet noudattamaan
omia suosituksiaan, kun he kommentoivat Suo
men tapahtumia: kaikki muut kotimaiset puolueet
leimattiin suurpiirteisesti fasisteiksi ja sodanliet
sojiksi. Lähetysten sävy oli väkisinkin kuiva ja
vakava Paperista luettu kuulosti paperiselta, vaik
ka eräs aikalaiskuuntelija on raportoinut, että Bu
dapestin lähetykset eivät olleet yhtä kuivakkaita
kuin Moskovan.
Elin-ja työskentelyolot 1950-luvun alun Bu
dapestissa olivat vaatimattomat. Alkuun suoma
laiset asuivat asuntolassa ja ulkomaalaisten toi
mittajien ruokahuollossa radion johto joutui tur
vautumaan erityisjärjestelyihin. Luultavasti elin
olojen vaikeus ei ollut yllätys, mutta työn sisäl
lön ohella työskentelyä hankaloitti byrokraatti
suus ja jopa paperipula. Suomalaiset koettivat
pitää kiinni kahdeksantuntisesta työpäivästä,
mikä ei miellyttänyt unkarilaisia esimiehiä - kyse
hän ei ollut työstä vaan tehtävästä.
Näkemyserot suomalaisen osaston ensimmäi
sen johtajan Timo Kosten ja ulkomaanosaston
päällikön Bela Fenyön välilläjohtivat Kosten kotiinlähtemiseen runsaan vuoden pestin jälkeen.
(Hän ei ollut ensimmäinen lähtijä, sillä noin kuu
kauden kuluttua lähetysten aloittamisesta eräs
suomalaisista oli havaittu epäluotettavaksi.) Syk
systä 1951 työntekijöiden vaihtuminen suoma
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laisella osastolla yleistyi, mikä ei tietenkään vai elämästä. Selin puhuu ystävyysradiotoiminnasta,
kuttanut myönteisesti lähetysten tasoon. SKP ei ja tämä termi on osittain oikeutettu, koska eri ta
kyennyt löytämään tai ei halunnut lähettää am voin Suomen ja Unkarin suhteisiin ja kulttuuriyh
mattitaitoisia toimittajia Budapestiin, eikä paran teistyöhön liittyvät aiheet lisääntyivät. Alkuaiko
nusta tapahtunut muutamaan vuoteen.
jen vartista puolituntiseksi pidentynyt päivittäi
Vuonna 1954 Unkarin radioon saapui Sakari nen lähetys sisälsi - vakituisen uutiskatsauksen
Selin, ainoa suomalaisen osaston työntekijöistä, ohella - yhä useammin suomalaisten itse tekemää
joka oli jo alun alkaen kokenut toimittaja. Kun hä tai valitsemaa ohjelmaa.
nellä oli lisäksi näkemys ohjelmien kehittämisestä
Musiikki-, urheilu-ja matkailupropagandan pe
ja tarmoa ajatustensa läpivientiin, alkoi suomen rillemenoa hankaloittivat kuitenkin muutkin seikat.
kielisten lähetysten sisältö muuttua. Myös kan Unkarin radio ei kyennyt koko suomenkielisten
sainvälisen tilanteen lientyminen Stalinin kuole lähetysten toiminnan aikana toimittamaan ohjel
man jälkeen heijastui radio-ohjelmiin. Unkarin ra ma-ja taajuustietoja Suomeen, aluksi ei ollenkaan
dion lähetykset alkoivat kuulostaa Unkarin radion eikä myöhemminkään kyllin säännöllisesti. Toisaal
lähetyksiltä. Suomenkielisistä lähetyksistä kato ta suomalainen lehdistö Työkansan Sanomat/Kan
sivat paremmin Moskovan radioon sopineet oh san Uutisia lukuun ottamatta ei julkaissut niitä
jelmanumerot, kuten raportit moskovalaisnaisten kään tietoja, jotka saatiin toimitetuksi.

Unkarin radion suomenkielisissä
urheilukatsauksissa esiintyi mm.
1950-luvun ME-juoksija Sändor
Iharos. Iharos (vas.) esittelee Sakari
Selinille maailmanennätyksistä saa
miaan plaketteja radion toimituk
sessa 1957. Kuva: Sakari Selin.
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- Uutisiako Unkarista?
- Rauhallista, ystävät - tavattoman rauhal
lista.
Sosialidemokraattisessa lehdistössä julkais
tu pilapiirros kuvaa Unkarin kansannousun
jälkeisiä tunnelmia vuonna 1957. Työväen
keskusmuseon kokoelmat.

Vakavampi haitta oli kuitenkin heikko kuulu
vuus. Radioaalloilla oh tungosta ja erilaiset häi
riöt ohvat yleisiä. Etelä-Suomessa Unkarin radion
lyhyt- ja keskiaaltolähetysten kuunteleminen
onnistui satunnaisesti, mutta pohjoisempana ti
lanne oh parempi. Sieltä onkin peräisin valtaosa
kuuntehjakiijeistä. Joka tapauksessa Unkarin ra
dion suomenkielisillä lähetyksillä oh oma kuuli
jakuntansa. Kirjeiden määrästä päätellen ainakin
muutama tuhat kuulijaa seurasi lähetyksiä sään
nöllisesti. Erityissuosiossa ohvat urheilulähetykset, koska Unkarin urheilijat ohvat menestyneet
erinomaisesti Helsingin olympialaisissa.
Suomenkieliset lähetykset lopetettiin syksyllä
1958, mihin vaikutti ilmeisesti eniten se, että kah
den maailmanjärjestelmän välisen kamppailun
painopiste oh siirtynyt kehitysmaihin ja ohjelma-aikaa tarvittiin arabiankielisille lähetyksille.
Toinen tärkeä syy oh muiden vaikutuskanavien
avautuminen unkarilaisille Suomenja Unkarin vä
lisen kulttuurisopimuksen myötä. Lakkauttami
seen vaikuttivat myös koko suomalaisen osas
ton toimittajakunnan vaihtuminen ja siitä johtu

nut ohjelmien tason lasku, huono kuuluvuus ja
kuulijakunnan koostumus. Lähetysten kuulija
kunnan arvioitiin koostuvan pääasiassa vain
kommunisteistaja kansandemokraateista - taval
lisesti rachonkuuntelija valitsee aseman, jonka sa
noma vastaa hänen mielipiteitään. Koska kuiten
kin vuonna 1958 ohjelmatietoja alkoi ilmestyä
useamman lehden palstoillaja Unkari-ystävyys
toiminta laajeni, Unkarin radion suomenkieliset
lähetykset olisivat kenties voineet muodostua
poikkeukseksi tästä säännöstä.

■

Pasi Koste
Helsinki

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan
“Täällä Budapest”A Magyar Radiofinn nyelvU addsainak törtenete ( Unkarin radion suo
menkielisten lähetysten historia), Helsinginyli
opisto, suomalais-ugrilainen laitos, unkarin
kieli ja kulttuuri, 1999.
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Toverit h erätkää!
1970-luvun poliittisen laululiikkeen m atka
nu orisom uodiksi
Niinkin näkyväksi ilmiöksi suomalainen 1970-luvun poliittinen laululiike on ollut melko tutkima
ton alue. Syitä tähän voidaan vain arvailla. Omal
ta osaltaan jarruna lienee taistolaisuuden perus
tutkimuksen puute. Toisaalta politiikan ja kult
tuurin välimaastossa sijainnut tutkimuskohde on
saattanut olla joillekin liian ''epätieteellinen” tai
outo aihe.
Joka tapauksessa ajallisen etäisyyden ei pi
täisi enää olla este - tuleehan tänä vuonna kulu
neeksi jo 30 vuotta poliittisen laulun kultakau
den alkuhetkistä. Poliittista musiikkiajulkaisseen
ja vuonna 1979 konkurssiin kaatuneen Love Recordsin tuotanto on päässyt uudelle kierrokselle
cd-painosten mukana.
Laululiikettä ei voi käsitellä ilman taistolai
suutta. YUpolitisoitunut70-lukujäijestösotineen
läpäisi myös kulttuuriväen. Erityisesti nuoren teatteripolven keskuudessa aloite oli niin tukevasti
SKP:n vähemmistöön ankkuroituneen fraktion kä
sissä, että voidaan puhua jonkinlaisesta hege
moniasta. Vaikka laululiike eteni vapaasti eikä sil
lä ollut takanaan jämerää organisaatiota, poliitti
sen musiikin tekijät ja esittäjät olivat valtaosin
taistolaisia tai muuten liikettä lähellä olevia.
Poliittisen laulun erityisluonne, jossa yhdis
tyvät aatteelliset ja viihteelliset elementit, tekee
siitä mielenkiintoisen vaikkakin monitulkintaisen
tutkimuskohteen. Laululiikkeen vetovoimasta
kertoo jotakin se, että vaikka aika ajoi taistolai
suuden ohi jo 1970-luvun loppuun mennessä,
levyt myyvät yhä tasaiseen tahtiin.

Tähän mennessä paras - vaikkakin suppea katsaus laululiikkeestä on Philip Donnerin toimit
tama artikkelikokoelma Äänetön pauhu(1987). Vä
hän paremmin on tutkittu taistolaisuutta, jota ovat
sivunneet muun muassa Laura Kolbe kirjassaan
Eliitti, traditio, murros (1996) ja Jarko Tirkkonen
gradussaan Vapaasta radikalismista Sosialistiseen
opiskelijaliittoon (1987).
Omassa tutkielmassani olen kirjannut kahden
poliittisen laulun keskeisen tekijän, levy-yhtiö
Love Recordsin ja laulukvartetti Xgit-Propin, ta
rinat. Vaikka rajauksen vuoksi moni muu toimija
tai aihealue on jäänyt työn ulkopuolelle, olen silti
koettanut tehdä jotain yleisiä päätelmiä poliitti
sen laululiikkeen elinkaaresta ja olemuksesta.
Myöhempää tarkastelua varten jäivät muun mu
assa säveltäjä Kaj Chydenius, Kulttuurityöntekijöiden liitto KTLja KOM-teatteri. Vähäisen läh
dekirjallisuuden vuoksi työ perustuu pitkälle ai
kalaisten haastatteluihin. Keskeisiä informantte
ja ovat olleet Love Recordsin perustajajäsenet
Henrik Otto Donner ja Atte Blom sekä Agit-Propin jäsenet Pekka Aarnio, Monna Kamu, Martti
Launis ja Sinikka Sokka.

Poliittisesta rockiin: Love Records
Riippumattoman, kokeilevaa musiikkiajulkais
seen Love Recordsin syntysanat lausuttiin loka
kuussa 1966 Kivelän sairaalan osaston kuuden
tupakkatilana toimineessa vessassa. Siellä sairaa
lassa tutkimuksissa ollut kriitikko Atte Blom kävi
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keskusteluja muusikkoystäviensä Otto Donne
rin ja Christian Schwindtin kanssi
innoitti musiikkipoliittinen ideah:
myös tietoisuus kaupallisesta p
aalista. Saman vuosikymmenen
tuurielämän moniarvoistuminen
synnyttänyt uusia musiikillisi
osayleisöjä.
Yhtiön ensimmäinenjulkaisu
oh Kaj Chydeniuksen sävellyk
sistä koottu albumi Lauluja,
joka ilmestyijouluksi 1966. Kap
paleet, jotka edustivat teatterinäyttämöiltä ponnistanutta kujal
lista laulua, ohvat tuttuja erilaisis
ta Ylioppilasteatterin esityksist
Seuraavien vuosien aikana Love
kaisi levyjä harvakseltaan, kunn<
loudellinen kilpailuasema pakotti
jentamaan toimintaansa vuosikyr
me metreillä.
Yhtiön aktivoituminen ajoittui sattumalta sopi vasti taistolaisuuden ekspansiiviseen vaiheeseen. Suuntaansa hakenut radikalismi oli aikanut kanavoitua vuoden 1970 aikana SKP:n vasemmahe laidalle. Nuorten teatteriryhmien aiempää ärhäkämmät tekstit siirtyivät levyille, joitajulkaisi käytännössä yksinomaan Love Records.
Aulikki Oksasen ja Kaisa Korhosen kaltaiset artistit saivat näkyvyyttä myös valtajulkisuudessa.
Vuosina 1970-72 yh puolet Loven katalogista
oli poliittista musiikkia. Tänä aikana syntyivät
monet poliittisen laulun klassikoista kuten Kristiina Haikolan albumi Täytyy uskaltaa, KOMteatterin Porvari
nukkuu huonosti
sekä Agit-Propin
y— ^
debyytti. Vuoden
RECO R p S
1973jälkeen yhtiön
piste siirtyi rockmusiikkiin Rauli
"Badding” Somerjoen menestyksen

myötä. Tämänkin jälkeen Love jatkoi poliittisen
musiikinjulkaisemista Vuosikymmenen puoliväIin jälkeen uutena ilmiönä tulivat muiden poliittisten puolueiden ohjelmaryhmät - taistolaisten
"paremmat bileet” oh huomattu kilpailevissa lei
reissä.
Poliittinen laulu säilyi vuoden 1979 konkurssiin saakka Loven yhtenä keskeisenä perustuotteenä. Määrällisesti tuotteliain vuosi oh 1976, jolloin poliittista musiikkiajulkaistiin peräti 25 albumin verran. Nämä artistit edustivat pääosin po
bittisen laulun toista aaltoa, ruohonjuuritason
ohjelmaryhmiä. Niiden kvaliteetti ei kuitenkaan
yltänyt samalle tasolle kuin muutaman vuoden
takaiset esikuvat. Määrä kasvoi laadun kustannukseha, mikä oh oire laululiikkeen hohdon himmenemisestä.

Agit-Prop laululiikkeen käyntikorttina
Laulukvartetti Agit-Prop oh alun perin tarkoitettu kertaluontoiseksi kokoonpanoksi vuoden
1971 (Itä)Berliinin poliittisen laulun festivaaleja
varten. Innostunut vastaanotto rohkaisi nelikkoa
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Agit-Prop rauhanjuhlassa Vanhalla ylippilastalolla tunnetuimmassa kokoonpanossaan: Martti
Launis, Pekka Aarnio, Sinikka Sokka ja M onna Kamu. Kuva: Kansan Arkisto.

jatkamaan. Lyhyessä ajassa yhtyeestä tuli yksi
laululiikkeen tunnetuimmasta kokoonpanoista,
joka toimi innoittajana ja esikuvana sadoille oh
jelmaryhmille.
Agit-Propin musiikilliset juuret olivat kahdes
sa musiikkityylissä: folkissa ja Ylioppilasteatte
rin piiristä lähtöisin olevassa kirjallisessa musii
kissa. Kappaleita sävelsivät yhtyeelle pääasias
sa Kaj Chydenius ja Eero Ojanen. Tekstejä saa
tiin nykyrunoilijoilta ja klassikoilta. Virallisia le
vyjä Agit-Prop julkaisi kaksi:Agit-Prop (1972) ja
Laulu kaikille (1974). Näiden lisäksi yhtye le
vytti useita kappaleita erilaisille teemalevyille
sekä Yleisradion kantanauhoille.
Agit-Propin huippukautta oli vuodet 1972
75, jolloin se esiintyi noin 50 kertaa vuodessa.
Virallisesti yhtye ei ole koskaan lopettanut toi
mintaansa vaan se on jatkanut konsertointia näi
hin päiviin asti. Käytännössä aktiivitoiminta lop
pui vuoteen 1980.
SKP:n sisäisessä kädenväännössä yhtye sai

nopeasti vähemmistöleiman, vaikka jäsenet ei
vät siitä aluksi erityisesti pitäneetkään. Osapuo
lijaon syventyessä Agit-Propin rooli vähemmis
tön lähettiläänä vahvistui. Tämä näkyi myös
useiden eri puolueiden yhdessä järjestämissä ti
laisuuksissa. ’'Valmistelevissa kokouksissa se oli
tavallaan ainoa vähemmistön tapa saada itsensä
esille, kun se ei saanut yhtään puhujaa mukaan”,
muistelee Pekka Aarnio.

Kun musiikki loppuu
Laululiikkeen tiukkaa sidettä ideologiseen
työhön alkoi ensimmäisenä purkaa liikkeen oma
lehti Uusi Laulu. Päätoimittaja Hannu Nurmio al
koi ujuttaa lehden palstoille poliittisen materiaa
lin lisäksi juttuja muun muassa amerikkalaisesta
kansanmusiikista ja jopa Elviksestä.
Laululiikkeen lopullinen alasajo tapahtui vuo
den 1978 aikana. Romahdusta edeltävä murros
kausi ajoittuu syksyn 1977jakevään 1978 väliin,
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johon mahtui laululiikkeen kannalta kolme mer
kittävää tapahtumaa. Ensimmäinen oli marraskui
set, yleisömenestykseltään vaatimattomaksi jää
neet Helsingin II Laulufestivaalit. Toinen oli epä
poliittisen Elävän Musiikin yhdistyksen Elmun
perustaminen toukokuussa 1978. Kolmas merk
kipaalu oli Suomen Kansan Teatterin esitys Nuo
rallatanssijan kuolema eli kuinka Pete Q sai sii
vet. Monen agitaatiovuoden jälkeen Koiton la
valla esitettiin monitulkintaista teatteria.
Laululiikkeen nopeaa katoamista ei voi selit
tää politiikan raskaan sarjan tapahtumilla. Eni
ten asiaan vaikutti luonnollisesti taistolaisuu
den vetovoiman väheneminen. Mutta vaikka mo
lempien liikkeiden välillä oli vahva symbioosi,
laululiikkeen erotti taistolaisuudesta sen suhteel
linen autonomisuus. Innovatiivisen säveltaiteen
masinoiminen Moskovasta käsin olisi ollut ää
rimmäisen vaativa, käytännössä mahdoton urak
ka. Kirjallisen laulun muuntuminen poliittiseksi
johtuikin tekijöidensä radikalisoitumisesta, ei liik
keen tai levy-yhtiön päätöksestä tuottaa taiste
lumusiikkia.
Selitys voikin olla vähemmän dramaattinen.
Poliittisesta latauksestaan huolimatta laululiike
oli viimeisinä vuosinaan enemmän tiettyyn su
kupolveen ankkuroitunut nuorisomuoti kuin
ideologinen aatevirtaus. Se, mikä alkoi poliitti
sena liikkeenä, muuttui poliittiseksi nuorisoliik
keeksi ja lopulta nuorisoliikkeeksi. Näin ajateltu
na laululiikkeen hiipumisessa ja elmu-buumin
käynnistymisessä ei ollut kyse ideologioiden
kamppailusta vaan lähinnä sukupolvikapinan
viestikapulan vaihdosta.
Laululiikkeen loppuvuosina tilanne oh tuka
la. Omasta porukasta ei löytynyt kykyjä ja jou
kotkin vähenivät kovaa vauhtia. Paniikki sekoit-
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ti strategian. Kun alkuaikojen tekstit kilpailivat
julistuksellisuudellaan, loppuaikoina pyrkimys oh
häivyttää aatteellisuus minimiin. Mutta kun osa
ryhmistä jatkoi tutulla paatoksellisella linjalla, ul
kopuolisille jäi laulavan vallankumouksen tilasta
sekavakuva, mikä ei väärä käsitys ohutkaan. Elmuliikkeen ja uuden aallon musiikin myötä ontoksi
kovettuneen laululiikkeen kaataminen oh yhtä
helppoa kuin korttitalon puhaltaminen kumoon.

Miska Rantanen
Helsinki

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan
Olen kommunisti. Laulukvartetti Agit-Prop,
Love Records ja 1970-luvun poliittinen laulu
liike. Helsingin yliopisto, poliittinen historia,
1999.
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kuvaamisesta. Niitä on toki kiin
nostavaa lukea.
Kirjassa kuvataan kaupan työn
ja työntekijöiden historiaa neljän
vaiheenkautta. Niistä ensimmäinen
on vuosisadan vaihde, toinen soti
en välinen aika, kolmas sota-aikaja
viimeinen säännöstelystä vapautu
misen ja itsepalvelun läpimurron
kausi 1940-luvulta 1960-luvulle.
Painopiste on kahdella ensimmäi
sellä jaksolla. Kirjan 350 sivusta
sota-aika saa parikymmentä ja so
Marjaliisa Hentilä, Keikkavaa- tienjälkeiset vuosikymmenet viiti
senkymmentä sivua.
ka ja kousikka. Kaupan työ ja
Kuvia on runsaasti. Kirjoittaja
tekijät 1800-luvulta itsepalveolisi
voinut paneutua enemmänkin
luaikaan. Liikealan ammatti
kuvatekstien laadintaan. Vaikka
liitto ry. Edita. Helsinki. 1999.
kuva usein kertoo enemmän kuin
tuhat sanaa, voi lukijaa kernaasti
Naisvaltaista arkea kau auttaa liittämään kuva oikeaan yh
teyteensä. Näin on erityisesti tut
pan alalla
kimuksessa, joka on samalla kuvat
Maijaliisa Hentilä on väitöskir tavan alan historiikki. Sellaisen lu
jassaan, joka samalla on Liikealan kijoista monet tyytyvät pelkkään
ammattiliiton 100-vuotishistoriaa, selailuunja kuvien katseluun. Hyvä
tavoittanut hyvin kaupan moninai kuvateksti houkuttelee lukemaan
sen kirjon ja myyjän työn kytkey myös tekstiä.
tymisen arkiseen elämään. KeikkaLukijan kannalta on aina yhtä
vaakajakousikkaon ennen kaikkea valitettavaa, että lähdeviitteet sijoi
kaupan alan sosiaali-ja kulttuuri tetaan kirjan loppuun. Kun Hentilä
historiaa. Hentilä itse kiinnittää on sijoittanut runsaasti tietoa viit
teoksensa sosiaalihistorian kysy teisiin, vaatii tekstin ja viitteiden
myksenasetteluun. Kirjan kertova yhtäaikainen lukeminen sorminäpote muistuttaa samalla myös 1930- päryyttä. Iloinen olin siitä, että kir
luvulla kirjoitettua Suomen Kult joittaja on vaivautunut merkitse
tuurihistoriaa, jossa arki nousee mään tekstin sivunumerot viitesimukavalla tavalla osaksi suurta his vuille.
toriaa. Kun kaupankäynti on hy
Kirjan taitossa tummennetut
vin lähellä elävää elämää, on ym yhteenvetolaatikot ovat toimiva ja
märrettävää, että Hentilä on viehät hauska ratkaisu. Samalla ne paljas
tynyt lukuisten yksityiskohtien tavat paljon. Hentilän valitsemas

- 44-

sa kertovassa tyylissä juuri niiden
kohdalla olisi ollut syytä nähdä
enemmän vaivaa ja pyrkiä vastaa
maan johdannossa esitettyihin lu
kuisiin kysymyksiin kunkin luvun
pohjalta. Alkuluvun kysymyksen
asetteluun ei tekstissä juurikaan
palata eikä sitä problematisoida.
Johtopäätösten teko siirtyy tällai
sessa ratkaisussa lukijalle.
Luvussa Tutkim ustehtävä
Marjaliisa Hentilä esittää parikym
mentä kysymystä, joista monet
ovat varsin epämääräisiä. Ne voi
kuitenkin tiivistää kahdeksi pääky
symykseksi:
1) Miten yhteiskunnan muutos
heijastui kaupan työhön?
2) Miksi nimenomaan nais
työntekijöiden määrä kasvoi?
Ensim m äisen kysymyksen
osalta Hentilä tarkastelee kaupunkikauppojen erikoistumistaja maa
seudun yleiskauppaa, kaupan työn
tekijöiden siirtymää säätyläistöstä
alemmaksi keskiluokaksi sekä suh
detta työväkeen. Tutkimuksen
kohteeksi on nostettu valkokaulusköyhälistön problematiikka, kau
pan työntekijöiden palkkatyöläistietoisuus, työntekijöiden ammatil
lisen järjestäytymisen kehitys ja
ammattiliittojen merkitys ammat
ti-identiteetin luojana. Hentilä etsii
myös kaupan työntekijöiden ase
maa yhteiskunnassa ja työyhtei
sössä vertailemalla osuus- ja yksityiskauppojen myyjiä sekä tarkas
telemalla kauppiaiden ja asiakkai
den vaikutusta kaupan työntekijöi
hin kaupankäynnin modernisoitu
essa
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Tamperelaisen osuusliike Voim m myyjätärpalvelee lapsiasiakkaita 1930-luvulla.
Kuva Työväen keskusmuseon
kokoelmat.

Myyjän ammatin naisistumiskehityksessä Hentilä haluaa selvit
tää naisten omien ratkaisujen pe
rusteita. Kaupan työntekijöiden
sosiaalinen tausta ja ikä ovat tär
keitä taustatekijöitä. Merkitsikö
työ kaupassa yhteiskunnallista
nousua? Palkkaus, urakehitys, halu
itsenäisiksi yrittäjiksi, naisten so
pivuus palvelutehtäviin ovat tässä
yhteydessä keskeisiä. Mikä oli kau
pan alan sukupuolisopimus, Hen
tilä kysyy. Miksi naiset tekivät ja
miehet johtivat? Palkkatyön läpi
murron ajoittaminen ja prosessin
linjojen hahmottaminen ovat tut
kijan keskeisiä kysymyksiä.
Hentilän mukaan tutkimus
pyrkii yleisemminkin kuvaamaan
naisvaltaisen alan syntyä Suomes
sa. Olennainen kysymys onkin,
mitä uutta kirja tuo naisten työn
tutkimukseen. Hentilän havainto,
että koulutus ei juurikaan vaikut
tanut sukupuolten väliseen työn
jakoon kaupan piirissä, on mielen
kiintoinen. Työnjaon Hentilä selit
tää maatalouden vanhan työnjakomallin siirtymänä tuotantoonja pal
velualoille. Tutkimuksellisesti an
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toisa on myös huomio naisten puh
tauden apostoli -aseman vaikutuk
sesta heidän rooliinsa palkkatyös
sä. Tärkeä havainto on myös se,
että naiset itse halusivat säilyttää
miehiä alhaisemman palkkatason
sa. Palkka oli heille kilpailuvaltti.
Se nostaa kysymyksen, mitä työ
itse asiassa merkitsi naisille. Miellettiinkö se vain elämän välivai
heeksi ennen naimisiin menoa?
Keikkavaa’an ja kousikan ker
tova ote nostaa väistämättä esille
runsaasti kysymyksiä, joista mo
netjäävät vaille syvällisempää ana
lyysia. Kirjan arvioijalle asetelma
on herkullinen, kun voi esittää eri
laisia tutkimusratkaisuja, joihin oli
si voinut paneutua. Jokainen tut
kija tekee kuitenkin omat ratkai
sunsaja vahttavia teitä on aina vaik
ka kuinka paljon. Hentilä itse tote
aa kirjansa viimeisessä kappalees
sa, että tutkittavaa on vielä paljon.
Lyhyempi aikaväli, rajatumpi tut
kimuskohde ja ennen kaikkea jäsentyneempi kysymyksenasette
lu tuovat tulevaisuudessa tämän
laajan ammattikunnan kehityksen
tarkasteluun syvyyttä.
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Kun Hentilä sanoo, että ”myymälä oh tavallaan kulttuurikeskus,
jossa yhteiskunta, tuotanto, myyjäja asiakkaat kohtasivat” (s. 343),
olisi ollut erittäin antoisaa pohtia
yhteiskunnallista kehitystä keskit
tyen nimenomaan naisen elämään.
Suomalaisen kaupankäynnin histo
riaa voisi problematisoida myös
osuus- ja yksityiskauppojen vas
takkainasettelusta lähtien. Kysy
mykset hygieniasta, velkakaupasta, aukioloajoista ja järjestäytymi
sestä sopisivat tähän yhteyteen
kuten myös yksityiskauppojen
perhevaltaisuus. Edelleen jää vas
tausta vaille, miksi myyjän työ
Suomessa naisistui kansainvälisesti
katsottuna varhain. Sama asia pä
tee liki kaikkiin palvelualan ammat
teihin.
Hentilän toteamus, että kaup
pa ei ohut "nykyaikainen työpaik
ka” (s. 344), avaa mielestäni kaik
kein mielenkiintoisimman näkökul
man. Kaupan historiallinen tausta
on vahvasti perheyrityksellinen,
minkä Hentilä toteaa, mutta ei tar
kastele teemaa syvemmin. Naisten
asema työmarkkinoilla määrittyy
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hyvin voimakkaasti sekä yksityi
sen että julkisen elämänpiirin to
dellisuudesta, josta uskon tutki
muksellisesti antoisimpien teemo
jen tulevaisuudessa löytyvän.
Hentilän lähdeaineisto tuottaa mie
lestänijälleen kerran naisten todel
lisuuden syijäytymisen. Olisi ol
lut hyvä, jos Hentilä olisi paneu
tunut vielä enemmän siihen, joka
on virallisen sivussa.
Hentilän tulkinnan mukaan
palkkatyöntekijän identiteetti ja
ammatillinen järjestäytyminen
korreloivat keskenään. Itsepalve
lumyymälätjajärjestäytyminen ei
vät kuitenkaan välttämättä selitä
toisiaan, vaikka ne ovat samanai
kaisia ilmiöitä. Se, että työnantaja

alkoi kerätä ammattiliittojenjäsen
maksuja, liittyi enemmän yhteis
kunnallisiin rakenteisiin kuin itse
palvelun läpimurtoon. Ammatilli
nen järjestäytyminen vahvistui
huomattavasti toisen maailmanso
dan jälkeen, mutta ammattijärjes
töjen nousun rinnalla vahvistui
myös tuottajien MTK. Sotienjäl
keisessä Suomessa siirryttiin etu
järjestöjen aikaan. Oliko kysymys
palkkatyöläisten identiteetin vah
vistumisesta vai yhteiskunnallisen
logiikan muuttumisesta, olisi tut
kimisen arvoinen asia.
Kaupankäynnin historia on lä
hes tutkimaton alue, ja Hentilän
kirja tulee varmasti olemaan käy
tetty lähde kaikessa kauppaa kos

Kuolemantuomiolla on
aina syynsä

Jukka Lindstedt: Kuolemaan
tuomitut Kuolemanrangais
tukset Suomessa toisen maail
mansodan aikana. Suomalai
sen lakimiesyhdistyksen jul
kaisuja, A-sarja N:o 221, Hel
sinki 1999.

Jukka Lindstedtin väitöskirja
tarjoaa entistä tarkempaa tietoa vii
me sotien aikana maassamme tuo
mituista ja täytäntöön pannuista
kuolemanrangaistuksista. Työn oi
keushistoriallisen luonteen vuoksi
pääpaino on asiakirjalähteisiin
pohjautuvassa oikeudenkäytön
tarkastelussa; lisäksi teos sisältää
laajan johdattelun aiheeseen sekä
suomalaisen oikeushistorian että
kansainvälisten vertailujen avulla.
Väitöstilaisuudessaan Lind
stedt puolusti työn laajuutta aiheen
vaatimuksilla: on vaikea ymmärtää
sota-ajan oloja ja toimintaa tunte
matta kuolemanrangaistuksen lähi
historiaa Suomessa. 20-ja 30-luvuilla haluttiin maassamme lisätä

- 46-

kevassa tutkimuksessa. Tulevan
tutkimuksen kannalta on erittäin
hyvä, että asiaa on tarkasteltu ni
menomaan sukupuolen näkökul
masta, joka tuntuu edelleen olevan
vieras suurelle osalle suomalaista
historiantutkimusta. Ja kuitenkin,
sukupuolella on merkitystä raken
teille, toimintamalleilleja ihmisten
ratkaisuille.

Maritta Pohls
Helsinki

kuolemanrangaistuksen käyttöä.
Erityisesti tietyt tunnetut murha
tapaukset olivat herättäneet huo
miotajulkisessa keskustelussa. Vii
meinen teloitus "normaaleissa
oloissa” oh kuitenkin toimeenpan
tu jo vuonna 1826. Tästä aiheutui
joidenkin oikeustieteilijöiden mu
kaan tilanne, jossa laki oh käyttä
mättömänä kumoutunut. Lakiesi
tyksiin johtaneet hankkeet kuole
manrangaistuksen laajentamiseksi
koskivat lähinnä poliittisina pidet
täviä rikoksia, ja varsinkin IKL oh
kuolemanrangaistuksen kannalla.
Linjaukset ohvat shs ihmisten mie
lissä selvinä ennen talvisodan syt
tymistä.
Sodanaikaisten kuolemanran
gaistusten lukumäärän Lindstedt
katsoo selvittäneensä niin tyhjen
tävästi kuin se asiakirjojen valossa
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on mahdollista. Nämä, nykyisin
julkiset asiakirjat ovat hänen mu
kaansa hyvin säilyneet, eli tutki
muksen johtopäätökset perustuvat
kattavaan aineistoon. Asiakirja-ai
neiston lisäksi Lindstedt viittaa
myös suulliseen materiaaliin, mut
ta hänen tutkimusotteessaan sillä
on vain täydentävä luonne.
Toinen keskeinen tutkimuson
gelma on kuolemanrangaistuksia
tuomittaessa ja täytäntöön panta
essa noudatetun menettelyn tarkas
te lu , e rity is e s ti sy y te ty n
oikeusturvan kannalta. Varsinkin
tässä yhteydessä Lindstedt kuljet
taa yleisempien kysymysten tar
kastelun rinnalla myös yksittäis
ten syytettyjen kohtaloita, joista
avautuu näkymä sodanaikaisen
lainkäytön kenttään.
Kuolemanrangaistuksen mer
kitystä Lindstedt arvioi sekä sotaaikana erityisesti että yhteiskun
nassa yleensä. Yhtenä tutkimuk
sen kannalta olennaisena esimerk
kinä hän käyttää kesän 1944 tor
juntataistelujen tilannetta. Neu
vostoliiton suurhyökkäyksen alet
tua kesäkuussa karkurien määrä
nousi huomattavasti. Karkuruutta
lähdettiin torjumaan mahdollista

malla entistä helpommat kuole
mantuomiot tästä rikoksesta. Laki
astui voimaan 4 .7 .1 9 4 4 , ja sitä
alettiin soveltaa välittömästi, yh
dessä tapauksessa jo päivää liian
aikaisin. Karkurien määrä oh kui
tenkin kääntynyt laskuun jo kesä
kuun lopussa, joten kuolemanran
gaistuksilla ei tähän ollut tarkoi
tettua vaikutusta.
Vastaavalla päättelyllä arvioi
daan "Lappeenrannan salaisuuk
sia” eli oletettuja Lappeenrannan
joukkoteloituksia kesällä 1944. Mi
kään alkuperäinen asiakirjalähde ei
näitä teloituksia Lindstedtin mu
kaan tunne, ja ne ovat ristiriidassa
muista teloituksista saatavilla ole
vien tietojen kanssa. Viitaten asia
kirjojen hyvään säilymiseen, pyr
kimykseen tiedottaa joukoille toi
meenpannuista kuolemantuomi
oista pelotevaikutuksen saavutta
miseksi sekä viranomaisten ilmoi
tusvelvollisuuteen eri tahoille Lind
stedt toteaa, että tämänkaltaisia,
"huhuihin rinnastuvia” tietoja ei
voida ottaa historiantutkimuksen
lähtökohdaksi. Tämä on linjassa
muiden tutkimuksellisten ratkaisu
jen kanssa: Lindstedt tuntee esim.
Ulla-Maija Peltosen väitöskirjan

Punakapinan muistot, jossa huhut
ovat relevantti tutkimuskohde,
mutta ei lähde vastaavien tulkin
tojen tielle.
Lindstedt kuvaa yksityiskoh
taisesti teloitettujen ruumiiden kä
sittelyä. Maassa, jossa jokainen
kaatunut pyrittiin tuomaan koti
seudulle haudattavaksi, teloitetun
ruumista ei ensisijaisesti haluttu
luovuttaa omaisille silloinkaan,
kun teloitus oli tapahtunut sota
toimialueen ulkopuolella. Lisäksi
teloitettujen ruumiita ei toimitettu
kaatuneiden evakuoimiskeskuksiin
kuten tavallisesti meneteltiin. Syy
nä tähän on epäilemättä ollut sama
pelko kuin punaisten kaatuneiden
muistomerkkien tuhoamisessa ja
kieltämisessä pari vuosikymmen
tä aiemmin: haudoista ei haluttu uu
sia muisto-jakokoontumispaikkoja. Kansainvälinen vertailu tekee
ratkaisusta julmemman kuin miltä
sen suomalaisesta näkökulmasta
vaikuttaa: Yhdysvaltain ja IsonBritannian armeijoissa oh käytän
tönä toimittaa jokainen ruumis
omaisille välittömästi. Voidaankin
ajatella, että siinä missä teloitettu
oh oman rangaistuksensa saanut,
tuomio jatkui omaisten ahdistuk-
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sena. Lopulta, viimeistään sodan
päätyttyä, omaiset saivat vainajan
sa kotiseudulle - ja hautajaisista tuli
julkisia tapahtumia.
Yksi tutkimuksen keskeinen
johtopäätös on, että Suomessa vii
me sotien aikana toimineet sotatuomioistuimet toimivat laillisesti
ja riippumattomasti. Toisin kuin
monissa muissa maissa, esim. kenttäoikeuksien tuomiot eivät edellyt
täneet sotilasesimiehen hyväksyn
tää, mikä osaltaan paransi syyte
tyn oikeusturvaa. Erilaisia painostusyrityksiä esiintyi, mutta Lind
stedtin mukaan nämä ohvat pää
sääntöisesti turhia. Pikaoikeudet
ohvat tältä kannalta ongelmallisem
pia, mutta niissä annettiin vain 5
% kuolemantuomioista.
Ehdoton valtaosa kuolemaan
tuomituista ja teloitetuista oh va-

Maria Lähteenmäki, Jänkäjääkäreitä ja parakkipiikoja.
Lappilaisten sotakokemuksia
1939-1945. Historiallisia tutki
muksia 203. Suomen Histori
allinen Seura, Helsinki 1999.

kohusta syytettyjä Neuvostoliiton
kansalaisia (71 ja 78 prosenttia).
Heidän mahdollisuutensa armah
dukseen olivat myös kaikkein vä
häisimmät. Suomen kielen taidolla
on ohut oma merkityksensä muutoksenhakuprosessissa. Myös
syytettyjen valitusoikeutta pyrit
tiin oikeusprosessin nopeuttami
seksi rajoittamaan. Suurimmat vää
rinkäytökset tapahtuivat ilmeisesti
muualla kuin varsinaisen oikeuden
käytön piirissä: esimerkiksi valti
ollisen pohisin laatimiin maanpetosjutun tutkintapöytäkirjoihin
saatettiin lisätä laaja johdanto
S K P :n p y rk im y k sistä ja
propagandasta, joidenkanssa syy
tetyllä ei ollut mitään suoranaista
tekemistä. Näillä toimilla ei kuiten
kaan välttämättä ollut vaikutusta
tuomioistuinten päätöksiin.

Lindstedtin teos selvittää kii
tettävällä tavalla tutkimusongel
miksi määritellyt kysymykset. Li
säksi erityisen laitoksen ansaitsee
teoksen hyväja sujuvakieh, joka
aiheen ja käsittelytavan huomioon
ottaen on erittäin tärkeää. Kuten
Lindstedt esipuheessaan toteaa,
poliittisen johdon toimet ja sota
tapahtumat on Suomessa viime so
tien osalta jo varsin tarkkaan tut
kittu. Sen sijaan hallinnolliset ky
symykset ja sodan vaikutus sivii
liväestöön ovat pitkään olleet lä
hinnä muistelmakhjalhsuuden va
rassa. Tätä tutkimuksellista auk
koa paikkaa myös Kuolemaan tuo
mitut.

Kyläläiset sodissa

saksalaisen sotilasjoukko jätti jäl
keensä poltetun maan. Sodasta
kotiutuneilla rintamamiehillä ja
evakosta palaavilla siviileillä oh
edessään mittava ja pitkäaikainen
jälleenrakennustyö.
Tutkimuksen asetelma on mo
nella tavalla kiehtova. Vaikka työ
rakentuu kahdentoista suhteellisen
itsenäisen luvun varaan, kietoutu
vat sekä ajallisesti että paikallises
ti eroavat episodit aina pienyhteisön, Sodankylän pitäjän Riipin
kylän ja kyläläisten ympärille. Yh
teisönäkökulma antaa tutkijalle
mahdollisuuden tarkastella tutki
musongelmaansa, "miten kriisiaika kosketti tavallista kansaa sota
tantereeksi muuttuneessa Lapis

Toisin kuin yleensä sotia kä
sittelevissä historiantutkimuksis
sa, Maria Lähteenmäki tarkastelee
työssään vuosien 1939-1945 so
takokemuksia paikallisyhteisöis
sään asuvien lappilaisten kautta.
Lapissahan käytiin kyseisenä ajan
jaksona kolmea eri sotaa: talviso
dan jajatkosodan jälkeen seurasi
vielä paikallinen suomalaisten ja
saksalaisten sotilaiden välienselvit
tely, Lapin sota. Vaikka aseet vai
kenivat, lappilaiset joutuivat kor
jaamaan sota-aikojen jälkiä vielä
pitkään. Lapin ja osin Oulun lää
nejä sotilashallintoalueinaan pitä
neen yli kahdensadan tuhannen
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Ilona Kemppainen
Helsinki
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Riipin kylää lähinnä sijaitse
va isompi paikkakunta on
Sodankylä. Kuvassa Osuus
liike Lapinmaan Sodankylän
myymälä 1930-luvulla.
Kuva Työväen keskusmuseon
kokoelmat.

sa”, varsin kokonaisvaltaisesti ja
liukua sekä yleisen sotahistorian
että paikallisten arkielämän koke
musten välisessä maastossa.
T utkija kuvaa riipiläisten mies
ten vaiheita niin rintamilla kuin
työvelvollisinakin Petsamon tund
ralla. Riipiläisten naisten ja saksa
laisten välistä vuorovaikutusta
hahmotetaan työ-ja seurustelu
suhteiden avulla. Tekijä esittää
myös tutkimustietoa venäläisten
partisaanien tekemistä siviilimurhista Lapin itäosissa ja kuvaa elä
mää saksalaisten ja suomalaisten
ylläpitämillä Lapin vankileireillä.
Tutkimuksessa on myös valotettu
riipiläisten elämää sotia edeltäväl
tä ajalta riittävissä määrin, sekä
yhteisön asutushistorian, uskon
non, politiikan että kylän sosiaali
sen rakenteen kannalta. Päätösluvussa tutkija pohdiskelee riipiläis
ten kohtaloita ja elämää sotien jäl
keen aina 1960-luvulle saakka.
Lähteenmäen valitsema tutkimusstrategia tuo esille monia kiin
nostavia keskusteluja. Tutkija
osoittaa, että Lapin asema osana
Suomea ei ollutkaan itsestään sel
vä. Lappi ja lappilaiset olisi tar

vittaessa "uhrattu”, jotta esimer
kiksi Karjala olisi voitu pitää osa
na Suomea. Pohjois-Suomen ase
ma kansakunnan "toisessa luokas
sa" todentuu myös konkreettises
ti: sen luovuttaminen saksalaisten
vastuulle oh niin ikään osoitus pe
rifeerisen alueen vaatimattomasta
kansallisesta merkityksestä.
Yhteisön tapahtumien esittä
minen jäsentensä kautta antaa uut
ta ulottuvuutta myös taistelutapahtumien kuvaukselle. Eri sotien
taisteluita tarkastellaan riipiläisten
miesten kokemusten ja kohtaloi
den välityksellä, joskin yksilölli
nen painotus rintamakuvauksissa
jää ohuehkoksi. Tämä johtuu ilmei
sesti yhtäältä lähteistön niukkuu
desta ja toisaalta entisille rintama
miehille ominaisesta vaikenemisen
kulttuurista.
Tutkija on pätevin argumentein
tuonut esille tutkimuskohteensa ai
nutkertaisuuden suhteessa aiem
paan yhtenäiseen kuvaan Suomen
sota-ajan tapahtumista, jotka sai
vat paikallisesti "värittyneet” muo
tonsa periferiassakin. Lähteenmä
en tutkimuksesta saa kuvan Lapis
ta varsin yhtenäisenäja harmoni
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sena alueena, josta tyypillisenä esi
merkkinä on Riipin kyläyhteisö.
Tutkimuksessa on vähälle huomi
olle jäänyt se, että Lapissa on ollut
jo poliittisen historiansakin takia
alueita ja yhteisöjä, joiden suhde
sotaan oh toisenlainen. Metsäkaartilaisuus kuului joidenkin pohjois
suomalaisten yhteisöjen elämään
jatkosodan aikana. Niissä sota-ajan
kokemuksia tulkittiin poliittisesti
värittyneessä ilmapiirissä myös
sotien jälkeen. Toisin kuin Riipin
kylässä, vahvasti vasemmistolai
sissa yhteisöissä kollektiivinen toi
minta kohdistui suojeluskuntalaisuutta ja oikeastaan koko oikeistolais-porvarillista sotaprojektia
vastaan.
Lähteenmäen tutkimuksella
tullee olemaan merkitystä myös
lappilaisten sotahistorian itseym
märryksen lisääjänä. Työssä on sel
vitetty laajalti tavallisten ihmisten
elämisen kirjoa sotien poikkeus
oloissa. Lisäksi tutkimuksessa on
onnistuttu purkamaan joitain kan
san keskuudessa yhä eläviä usko
muksia. Lapin laajamittaisen hävi
tyksen syy on ollut eräs lappilai
sia sekä sodan sukupolvea ettäjäl-
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kipolvia kiinnostanut pohdiskelun
aihe. Sotien ajan kokeneet lappi
laiset ovat muistelleet myönteises
ti Saksan Lapinjoukkojen komen
tajan Dietlin toimintaa hallintoalu
eellaan. Perimätiedossa ”Tiitteliä”
on pidetty myyttisenä lappilais
ten ystävänä, miehenä, jonka en
nenaikaisen kuoleman lentotur
massa nähtiin selittävän Lapin polt
tamisen. Mutta kuten tutkimuk
sessa tuodaan esille, SS-kenraali
Dietl oli tosiasiallisesti kiihkeä
kansallissosialisti ja Hitlerin uskot
tu mies, jonka vakaumuksellisuus
omaksumaansa aatteeseen oli vah
va. Tavallinen lappilainen saattoi
erehtyä saksalaisista sotilasjohta
jina, mutta sitäkin yllättävämpää
on se, miten helposti paikalliset
hallinto- ja sotilasviranomaiset
hyväksyivät uusien kumppanien
sa mielipiteet. Esimerkiksi erään

Turun sataman historia. Toim.
Jussi T. Lappalainen. Turun
Satama 1999. Gummerus Kir
japaino Oy. Jyväskylä.

saksalaisupseerinjulkinen esitelmä
suomalaisista, jotka sotataitonsa
ansiosta kohosivat rotuopillisesti
kolmanteen luokkaan (neljännessä
olivat orjat), kuitattiin hiljaisuudel
la. Tosin sotaonnen kääntyminen
jatkosodan myöhemmissä vaiheis
sa sai suomalaiset viranomaiset
suhtautumaan tovereihinsa uudes
sa valossa, ja luottamuksellisia
ystävyyssuhteita jouduttiin arvi
oimaan uudelleen.
Tutkimalla tavallisten kyläläis
ten arkielämää sotien aikana on saa
vutettu uutta otetta myös kerronnallisesti. Perinteisemmissä sota
historioissa on tavallisesti tyydyt
ty selvittämään esimerkiksi sodan
johdon tai kansakunnan poliittis
ten vastuunkantajien ratkaisuja eri
strategisissa tilanteissa. Arkielä
män kautta sodan eri vaikutukset
tulevat lähemmäksi lukijaa ja ta

pahtumat saavat enemmän inhimil
lisiä ulottuvuuksia. Sota-ajan toi
mijoina ovat tavalliset kyläläiset,
joilla on juurensa, asemansa yhtei
sössä ja jotka ovat nykysukupol
ven vanhempia ja isovanhempia.
Tästä huolimatta eri tapahtumien
kontekstit on tuotu hyvin esille.
Siten työ ei ole pelkästään aiem
man sotahistorian tai sodan sosi
aalihistorian haastaja vaan myös
sen täydentäjä.

Elämän koko kirjo
Turun satamassa

sityiskohtaisesti, että se on jo lä
hestulkoon kulttuuriteko.
Teoksen kirjoittajakunta koos
tuu pääosin Turun yliopiston his
torian laitoksen opetus-ja tutki
mushenkilökunnasta. Vastaavana
toimittajana on ollut Suomen his
torian emeritusprofessori Jussi T.
Lappalainen. Kirjoittajakunnan
asiantuntevuus tulee ensisijaisesti
esille kirjan sisällössä mahtavan
lähdepohjan, lähes turhankin yk
sityiskohtaisuuksiin menevän tie
tomäärän ja sujuvan kirjoitusasun
muodossa. Arvion kirjoittaminen
tällaisesta teoksesta on suorastaan
ilo!
Historiateokselle ominaisesti
artikkelit on järjestetty kronologi

Turun sataman historia koos
tuu kolmestatoista laajahkosta ar
tikkelista sekä kymmenkunnasta
lyhyemmästä teemallisesta katsa
uksesta. Lähes 450-sivuinen teos
kattaa Turun sataman historian
aina esihistoriallisen ajan topogra
fiasta nykypäivän logistiseksi kes
kukseksi unohtamatta monia sata
maan sosiaalisena ilmiönä liittyviä
ulottuvuuksia. Olisi kuitenkin epä
oikeudenmukaista väittää teosta
vain artikkelikokoelmaksi. Koko
naisvaltaisuudessaan teos luo ku
van satamakulttuurista eri osa-alueineen niin monivivahteisestija yk
-
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Jorma Puuronen
Rovaniemi
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sesti alkaen sataman maantieteel
lisistä edellytyksistä esihistorial
lisella ajalla. Turun asema Ruotsin
yhtenä merkittävimpänä satama
kaupunkina tulee esille erityisesti
kolmessa uuden ajan kauppapurjehdusta käsittelevässä artikkelis
sa. Turku maamme tärkeimpänä
tapulikaupunkina hallitsikin lähes
koko eteläisen Suomen kauppaa
pitkälle sisämaahan asti. Turun sa
taman suojaisuus vaikeasti kuljet
tavan saariston sydämessä tulee
puolestaan esille erityisesti 1800luvun sodista puhuttaessa. Satama
toimikin useaan otteeseen koti
maisten laivasto-osastojen huolto
ja tukikohtana. 1900-luvulle tulta
essa huomio kiinnittyy satamahallinnon perustamiseen ja sataman
toimintaan tuotannollisena yksik
könä. Viimeisten vuosikymmenien
kehitys erikoistuneeksi matkusta
ja-ja kappaletavarasatamaksi lie
nee suurellekin yleisölle tunnettu
osa Turun sataman historiaa.
Etnologille antoisinta luettavaa
tarjoaa kirjan pisin artikkeli, Kari
Teräksen Hampuuseista ahtaajiksi
- käsipelistä konetyöhön. Siinä Te
räs keskittyy satamatyön kehityk
seen 1800-luvun lopulla tapahtu
neesta ammattikunnan muotoutu
misesta käsityöpohjaisen satamat
yön loppumiseen 1980-luvullasiis lähes sadan vuoden pituinen
ajanjakso. Varsinainen satamatyön
kuvailu eri tyyppisten rahtitava
roiden lastaustenja lossausten osal
ta ei sinällänsä tuo uutta tietoa.
Onhan kaikista Suomen satama
työläisistä juuri turkulaisista kir
joitettu eniten tutkimuksia alkaen
Markku Aukian kansatieteen pro
gradu -tutkielmastaTurun satama-

miehistä vuosina 1889-1939 Mau
no Koiviston sosiologiseen väitös
kirjaan Sosiaaliset suhteet Turun
satamassa. Näiden tutkimusten
keskittyessä selkeään tutkimuskysymykseensä Teräs pystyy kui
tenkin tarkastelemaan asiaa huo
mattavasti laajemmasta perspek
tiivistä ja usein täysin uuttakin ar
kistotietoa käyttäen. Rikastuttavinta onkin tutustua merkittävim
män turkulaisen ahtausliikkeen
A.E. Ericksonin (1889-) arkisto
jen luotaamaan tietoon satamatyön
kehityksestä. Teräs on nähnyt mel
koisen vaivan tutustuessaan paitsi
A.E. Ericksonin laajaan ja merkit
tävään arkistoon myös muiden
Turussa toimineiden lastausosuuskuntien ja ahtaajien arkistotietoi
hin. Näiden lähteiden pohjalta hän
on saanut rakennetuksi monitahoi
sen esityksen Turun sataman vä
rikkäistä vaiheista.

Laivat puuta - miehet rautaa
Satamatyöläisten ammattikun
nan alku ajoittuu samoihin aikoi
hin kun höyryvoima vähitellen
syijäyttipuijevoiman. Purjelaivakaudella alusten manööveeraus
vaati suuria miehistöjä, joita ym
märrettävästi käytettiin satamissa
laivan lastaukseen ja lossaukseen.
Satamassaoloajat venyivät useiden
viikkojen, jopa kuukausien mittai
siksi ja samalla kukoisti paljon pu
huttu merimiesten satamaromantiikka. Höyrylaivojen myötä alus
ten tarvitsema miehistön määrä vä
heni ja tehokkuuteen alettiin pa
nostaa enemmän - saatettiinhan
aluksille kerrankin asettaa edes
summittaisia aikatauluja. Laivojen
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omien miehistöjen supistumisen
myötä syntyi satamiin yksityis
ten lastaajien perustamia työporukoita. Ensimmäisten joukossa oh
edellä mainittu Anton Edvin Erickson, joka saikin pianjalansijaa kap
teenienja laivanvarustajienjoukos
sa tarjoamalla kunnollista työvä
keä muiden epämääräisten ham
puusien sijasta. Vähitellen Erick
sonin yritys kasvoi ahtausliikkeeksi ja sittemmin osakeyhtiöksi.
Vaikka useita satamatyöläisiä
kutsuttiin - ja pidettiinkin - huo
nomaineisina hampuuseina (<
ruots. hamnbuse), olivat he juuri
etujoukoissa työläisten järjestäy
tymisessä ja työsuhteiden organi
soinnissa. Jo 1905 lyhyen lakon
jälkeen syntyi maan ensimmäinen
satama-alan työehtosopimus, jos
sa mm. myönnettiin ammattiosas
ton jäsenille etuoikeus satamatyöhön. Myös samanaikaisesti perus
tetun Suomen Satamatyöntekijäin
liiton päämaja sijaitsi Turussa.
Voimakkaasta alusta huolimatta
vuosisadan ensimmäistä puoliskoa
värittivät kuitenkin useat työriidat
ja lakot. Erickson sai vähitellen kil
pailijoita yksityisistä ahtausliikkeistä ja osuuskunnista. Erilaisten
kokoonpanojen ja liittoutumien
taisteluissa työntekijöiden edusta
mat osuuskunnat hävisivät useita
taistoja ja menettivät pitkäksi ai
kaa sananvaltansa Turun satamas
sa Vasta toisen maailmansodanjäl
keen ammattiyhdistysten vaiku
tusvallan kasvaessa työntekijät
pääsivät tasavertaiseen asemaan
työoloista neuvoteltaessa. Sittem
min sotienjälkeistä aikaa leimasi
vatkin urakkahinnoittelukiistat ja
eri ammattiyhdistysliikkeiden vä
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Turun sataman
huoltorakennuk
sen ruokala kahvituntiaikaan
vuonna 1957.
Kuva Työväen
keskusmuseon
kokoelmat.

liset poliittiset ja ideologiset väit
telyt.
Satamatyöläisten ammattiyhdistysvaiheiden historian lisäksi
Teräs paneutuu lähes kansatieteel
lisellä tarkkuudella työläisten elä
mäntapaan, sosiaalisiin oloihin ja
jopa satamanaiskysymykseen. Ar
tikkelin näistä osuuksista on löy
dettävissä kansatieteihjän silmään
kovin läheistä inhimillistä otetta.
Historiantutkimuksen osalta voi
taneen puhua mikro-, marginaalija jopa mentaalihistoriallisesta nä
kökulmasta. Tekstiä värittävät pait
si hauskat otteet satamatyöläisten
haastatteluista (Turun murteella
tietenkin!) myös pohdinnat mie
hisestä mentaliteetista järjestysongelmana. Satamien maine alkoho
linkäytön ja rajun elämän tyyssi
jana ei liene kaukaa haettua - pe
rusteihinhän Turun satamaan oma
poliisiasema heti kieltolain tultua
voimaan vuonna 1919.
Teräksen artikkelinjälkeen kir
ja jatkuu Leena Rossin Merimies
on erimies -artikkelilla Eri maiden
merimiesten, “haureutta harjoitta

vien” naisten, salakuljetuksen ynnä
muun jäijestysvallan päänvaivan
värittämästä satamaelämästä ker
tova artikkeli on erinomainen lisä
satamakulttuuria käsittelevään ko
konaisuuteen. Eihän salama ole pel
kästään lästejä ja tonneja trukkeja
ja nostureita, lähteviäja tulevia lai
voja. Rossinkaan artikkelissa ei
kuitenkaan sorruta yltiöromanttiseen maalailuun, vaan tiedot perus
tuvat tiukkaan arkistolähteistöön
sekä mm. Turun sataman historia hankkeen yhteydessä kerättyihin
muistelmiinjahaastatteluihin. Ros
sin artikkelissa pääseekin lähim
mäksi sitä muistitietoaineistoa, jota
lähteistä päätellen on kertynyt
kunnioitettava määrä Turun yli
opiston historian laitoksen arkis
toon.
Tässä yhteydessä voikin esit
tää kirjasta löytyvän ainoan mer
kittävän epäkohdan: lähdeapparaatti noudattaa historiantutkimuk
selle harmittavan yleistä yhdistet
tyä lähdeluetteloa ja loppuviitejärjestelmää. Lukijan kannalta tämä
järjestelmä on mielestäni vaikea:
-
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loputtomien arkistolyhenteiden
löytäminen jostain aiemmasta läh
deviitteestä on puuduttavaa ja ai
kaa vievää puuhaa. Lähteistä (mää
rä, arkistolähteiden osuus paine
tuista jne.) ei myöskään saa selke
ää yleiskuvaa niiden upotessa tois
tuvien viittausten joukkoon.
Vaikka olenkin arviossani kes
kittynyt itselleni mielenkiintoisim
piin artikkeleihin, täytyy kirjasta
kokonaisuudessaan todeta sen ole
van enemmän kuin pelkkä sataman
kulttuurihistoria Kronologiaa seuraavien artikkeleiden lisäksi kirjas
sa on lyhyempiä katsauksia erilai
sista teemoista aina reittiselostusten ja merikarttojen ajasta sataman
liepeillä tapahtuneeseen telakkatoi
mintaan. Teos onkin hyvä osoitus
merihistorian laaja-alaisuudesta:
satamaa ei voida käsitellä erillise
nä yksikkönä, ympäröivä merelli
sen kulttuurin kirjo unohtaen.

Anne Ala-PöUänen
Helsinki
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Verta hangella. Pohjalainen
näkökulma vuosien 1917-1918
tapahtumiin. Toimittanut Ma
rianne Koskimies-Envall. Vaa
sa 1999. Pohjanmaan museon
julkaisuja nro 20.

Vuosien 1917-1918 ta
pahtumat pohjalaisten
silmin
Vuosien 1917-1918 tapahtu
mista on vaikea kirjoittaa kaikkia
osapuolia miellyttävällä tavalla.
Pohjanmaan museo on Verta han
gella-näyttelyllään ja samannimi
sellä artikkelikokoelmallaan halun
nut jakaa luotettavaa tietoa vai
keistakin asioista. Esipuheessa kir
jan ilmestymistä vasta näyttelyn
päätyttyä perustellaan erikoisella
tunnustuksella: “Näyttelyn olles
sa meneillään pystyimme kävijöi
den kanssa keskustellen ja lähtei
siin syvällisemmin perehtyen pää
semään paremmin olennaiseen
problematiikkaan käsiksi.” Julkai
sun tarkoituksena on siis täyden
tää näyttelyn sisältöä muutamilla
erityisilmiöillä. Kirjan ansiot ovat
kin aihevalikoiman rikkaudessa.
Artikkelit käsittelevät Etelä-Poh
janmaan työväkeä, arkea, venäläistä

sotaväkeä, syrjäseutujen tilannet
ta, tiedotusvälineiden sotaa, taideelämää sodan varjossa, ruotsalai
sia vapaaehtoisia sekä Vaasan Va
paudenpatsaan ideologiaa. Artik
keleiden kirjoittajat ovat kuuluneet
näyttelyn koonneeseen työryh
mään.
Vuosien 1917-1918 tapahtu
miin Pohjanmaalla tutustutaan ai
empien tutkimustuloksien, käsit
teiden ja nykytulkintojen kautta.
Pohjanmaan valkoisten näkökul
maa korostavassa kirjan alkuosas
sa on tarkkoja seikkailukertomuk
sia siitä, kuinka senaatti siirtyi
Vaasaan vuoden 1918 alussa, sekä
ruotsalaisten vapaaehtoisten vai
heista Suomessa. Dekkarin ainek
sia on myös Kaj Höglundin artik
kelissa, jossa valkoisen Pohjan
maan sankariksi on nostettu Mus
tasaaren kappalainen ja itsenäisyysaktivisti A.R. Hedberg.
Nils Erik Vrllstrandin artikkeli
Toinen Pohjanmaa Työväen koke
muksia Pohjanmaalla vuosina
1917-1918 kertoo sotaa edeltävis
tä ja sodanaikaisista tapahtumista
sekä työväestön ja punakaartilais
ten kohtaloista. Työläisten ja pu
nakaartilaisten kokemukset on kir
joituksessa enimmäkseen piilotet
tu vangituista, maasta paenneista
ja teloitetuista laadittuihin tilastoi
hin. Kirjoituksen näennäisen neut
raaliin sävyyn on lipsahtanut muu
tamia asenteellisia lausahduksia,
jotka yllyttävät lukijaa etsimään
kerronnasta muitakin puutteita.
Vastausta vaille jäävät muun mu
assa seuraavat kysymykset: miksi
osa työväestöstä liittyi sekä suo
jeluskuntaan että punakaartiin?
Keitä ohvat asepalveluksesta kiel
-
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täytyjät ja toisinajattelijat ja mikä
oh heidän kohtalonsa? Artikkelin
sankariksi nousee viilari Johan Ei
nar Pukander, joka oh tutkintavan
keudessa Vaasan lääninvankilassa
syytettynä suojeluskuntalaisen
kotiin tehdystä laittomasta kotiet
sinnästä. Hän onnistui kirjoitta
maan vankilassa päiväkirjaa, josta
ohsi mielellään lukenut enemmän
kin suoria lainauksia. Pukander
vapautettiin todisteiden puuttues
sa kolmen kuukauden tutkintavan
keuden jälkeen.
Tuula Airolan artikkeli “Ehkä
pä siitä selviää vielä.’’Kahden vaasalaisperheen vaiheita vuonna
1918 täydentää Pukanderin per
heen tarinaa kertomalla kotiin jää
neen vaimon ja viiden lapsen ko
kemuksista isän vankeusajalta. Airola tutustuttaa lukijansa Vaasan
lääninarkistonhoitajan Einar Mendelinin ja viilaaja Johan Einar
Pukanderin perheisiin Mendelinin
Anni-tyttären ja Pukanderin Kyllikki-tyttären muistojen avulla.
Kokonaiskuvan saaminen molem
pien perheiden elämästä vaatii lu
kijalta ponnisteluja. Siteerauksien
avulla nimiäja tapahtumia vilisevä
kirjoitus kuitenkin ajoittain tavoit
taa vaikeiden aikojen arkielämän
kokemuksia.
Paikallisuus on tärkeässä asemassaMarianne Koskimies-Envallin Jurvasta kertovassa artikkelis
sa. Mutta miksi juuri Jurva noste
taan esiin Pohjanmaan paikkakun
nista? Ehkä seuraavat seikat puol
tavat kirjoittajan mielestä sen esimerkilhsyyttä pohjalaisena paik
kakuntana: Jurva oh sotatoimien
ulkopuolella, kotiteollisuus oh ta
soittanut varalhsuuseroja eikä työ
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väenliike ollut erityisen voimakas.
Jurvassa taisteltiin 1917 ja 1918
enemmän ruokapulan kuin yleis
ten poliittisten kysymysten kim
pussa. Paikkakunnan voimakkail
la persoonallisuuksilla on suuri osa
myös artikkelissa. Ketomäen per
heen, venäläisten Loginoffin poi
kien ja korpifilosofi Anselmi Järviniemen elämäkerrat ovat ansain
neet paikkansa, sillä epätyypilli
syydessään ne kertovat tarinan,
jonka voi helposti uskoa toistuvan
muuallakin.
Kuvataide, taiteilijat ja taiteen
keräilijät ovat yhtenä kulttuurin
osa-alueena päässeet mukaan vuo
den 1918 tapahtumien kuvauk
seen. Marianne Koskimies-Envallin artikkelin kautta tutustutaan
Vaasan taide-elämään ja kaupun
ginlääkäri Karl Hedmaniin,joka so
dan kuijuuden keskellä kartutti on
nistuneesti taidekokoelmaansa. Ar-

VARKAUS, SUOMI
JA VUOSI 1918

KA.NSAl.UNEN JA PAIKALLINEN
VAIXANIOJMOUS

HannuItkonen(toim.)

Itkonen, Hannu (toim): Varka
us, Suomi ja vuosi 1918. Kan
sallinen ja paikallinen vallan

tikkelissa kuvataan myös muun
muassa Akseli Gallen-Kallelan ja
Emil YVikströmin sodanaikaista taiteilijaelämää. Ajallista perspektii
viä sodan tapahtumiin tuo onnistu
neesti Dan Holmin artikkeli Psyyk
kisen hygienian näkökulma. Joi
takin kuvaideoita vuoden 1918 so
dasta, jossa esitellään eri vaiheiden
taiteellisia tulkintoja vuoden 1918
sodan tapahtumista. Artikkelissa
käydään läpi Vaasassa sijaitsevan
vapaudenpatsaan historiaaja siihen
liittyviä myöhempiä tulkintoja.
Vuoden 1918tulkitsijoiksiHolmon
valinnut Henry Ericssonin kansalaissota-aiheisen vuosina 1930-32
valmistuneen grafiikkasarjanjaruotsalaisen Jan Hietalan vuonna 1997—
98 esillä olleen tilateoksen Kangas
tuksia. Kunkin taideteoksen tai ku
vakokonaisuuden syntyyn liittyy
tarina, jotka antavat niille lisäarvoa
ja mielenkiintoa.

kumous. Varkauden museon
julkaisuja 7. Varkauden Kirja
paino Oy, Varkaus 2000,105 s.
& kuvaliite.

“Huruslahden arpajais
ten” uusi muistaminen
eli Varkaus vuonna
1918
“M issä olit, kun kuulit vuo
desta 1918?” otsikoi kulttuurintut
kija Seppo Knuuttila oman osuu
tensa uudessa vallankumousvuo
den 1918 tapahtumia valottavassa
kirjassa “Varkaus, Suomi ja vuosi
1918. Kansallinen ja paikallinen
-

54 -

Verta hangella-näyttelyjulkai
sun, jonka laatimiseen oli jo otettu
lisäaikaa, olisi voinut toteuttaa
kunnianhimoisemmin. Mielestäni
näyttelyjulkaisun tärkeimpiä tehtä
viä on laajentaa näyttelyn sisältöä
esittämällä aiheeseen liittyviä poh
dintoja ja analyysejä, joita on itse
näyttelyssä vaikea saada esille. Ar
tikkelikokoelmassa tulee paikalli
nen näkemys erinomaisesti esiin,
mutta kirjoitukset jäävät vain ta
pahtumien kuvauksiksi, koska il
miöitä ei aseteta laajempiin yh
teyksiinsä Lisäksi artikkeleissa on
ikävää päällekkäisyyttä ja toistoa,
mikä kertonee kirjan toimittamiskiireistä mutta myös vuosien
1917-1918 tapahtumien moni
mutkaisista taustoista.

Katri Kaunisto
Helsinki

vallankumous”. Hän pohdiskelee
mielenkiintoisesti mm. kansakun
nan muuttuvaa muistia - sitä miten
ja miksi suomalaiset aina välillä
“tarkistavat kollektiivisesti jälki
ään”. Ranskalaista kulttuurifiloso
fia Paul Ricoeuria lainaten Knuut
tila huomauttaa, että jälki on ajan
kulun metafora, joka voi välillä
hävitä, mutta myös houkuttaa
jahtaamaan menneisyydestä eri
laisia totuuksia, kun niistä saadaan
uutta “vihiä”. Näin jäljet viittaavat
sekä nykyhetkeen että mennee
seen. “Jälki ohjaajahtia, etsintää,
hakua, tiedustelua. Ricoeurin mie
lestä menneisyyden tutkimus on
juuri tällaista” (ss. 34-35).
Suomessa on alettu viime vuo-
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vi, siitä osapuolet ovat muistaneet
ja kertoneet vaihtelevaa totuuttaan
vuosikymmeniä. Oma tarinansa
teloituksista oh myös Urho Kale
va Kekkosella, eikä hänenkään
muistinsa ollut aivan pettämätön...
“Varkaus, Suomi ja vuosi
1918”-kirjan tekstit on muokattu
pari vuotta sitten pidetyn kansa
laissodan 80-vuotismuistosemiluurin pohjalta. Hannu Itkosen ja
' Teppo Knuuttilan ohella kirjoit
* tajakaarti on muutenkin nimeäs: Ilkka Liikanen, Kimmo
.entola, Esa Sironen, Hannu
jikkanen ja Hannu Leväi
n. Tosin varsinaisia “Var
aus-asiantuntijoita” tekiitä ovat ainoastaan kaikki
ie Hannua...

sinäjulkaista enenevässä määrin ns.
paikallishistorioita, paikalliskiij allisuuttaja paikallisia, kansakunnan
historian rajuihin käänteisiin liit
tyviä muistelmia. Taso on kirjavaa,
mutta suomalaista historiallista
“toiseutta” usein mielenkiintoisesti
valottavaa. Mistä tämä mahtanee
kertoa virallisen EU-innostuksenja
globalisaation aikakaudella? Jokai
nen kirjoittaja ei lähimainkaan yllä
sellaiselle tieteelliselle tasolle kuin
vaikkapa Risto Alapuro Huitti
siin liittyvässä tutkimuksessa
“Suomen synty paikallisena
ilmiönä 1890-1933” (1994) - tai
Heikki Ylikangas paljon puhet
ta synnyttäneessä kirjassaan
‘Tre Tampereelle” (1993). Esi
merkiksi työväenliikkeen tai
suojeluskunta-ja lottajärjestöjen järjestö-ja paikallishistoriikeilla on taipumustajäädä nurkkakuntalaisuuden, yhden totuu
den, legendojen ja myyttien pau
loihin. Tai vahvojen taustavaikut
tajien ja rahoittajien armoille.
Useimmiten jonkinasteista tilaus
työtä tekeväkirjoittaja ei mielellään
sahaa sitä oksaa, jolla istuu.
Varkaudessa syntyneen tutki
jan Hannu Itkosen toimittama pie
nimuotoinen teos liittää paikalli
set vaUankumousepisoditisompiin
kansallisiin raameihin ja draamoi
hin. Samalla korostuu - jo kirjan
johdannossa - Varkauden vuoden
1918 tapahtumien karu poikkeuk
sellisuus verrattuna eteläisen Suo
men proletaarisiin tehdaskeskuksiin: itse kansalaissodassa ei kuollut
montakaan miestä, mutta jälkisel
vittelyt - tapahtuivat ne sitten Huruslahden jäällä tai muualla - olivat
sitäkin verisemmät Miksi näin kä

okraattinen vallanku-

s?
Ilkka Liikasen teksti - “Vuoen 1918perintöjaperunkirjoittajat” - alkaa polemiikilla Jari
Ehrnroothin taannoisen Helsingin
Sanomat -jutun kanssa (“Vuoden
1918 historiallinen sovitus”, HS,
28.1.1998). Kun Ehrnrooth tarjosi
verisille tapahtumille taustaksi
kansalaissotaa edeltäneiden vuosi
kymmenten aikana patoutunutta
“arkaaista tiedostamatonta vihaa”
ja esitti tältä pohjalta tutkimuksen
kohdistamista “mentaliteetteihin”,
Liikanen tulkitseejoukkoliikkeiden
dynamiikkaa ja työväen järjestäy
tymistä hieman toisesta näkökul
masta. Suomalaisen kansalaisyh
teiskunnan rakentumista tutkinut
ien ei kiellä vihan merkitystä
‘joukkojen elähdyttäjänä”, mutta
muistuttaa napakasti:
-
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“...Suomessa vallankumouk
sen muoto poikkesi Venäjän valta
kunnan muista osista, joissa pu
naisen armeijan koossapitävän
voimanmuodostivatuudenkomennon ottaneet sotaväenosastotpa
paikallinen toiminta muistutti lä
hinnä perinteisiä talonpoikaiskapi
noita symbolisine kirkkojen jakartanoidenpolttamisineen. Suomessa
vallanoton organisoinnista ja val
lankumoushallinnon pystyttämi
sestä vastasivat pääasiassa vakiin
tuneet työväenliikkeen ammatilli
set ja poliittiset järjestöt, jotka
olivat mitä suurimmassa määrin
kasvaneet osana muodostuvaa
kansalaisyhteiskuntaajakansakuntaa. Vallanoton suorittamisesta ja
sotatoimista vastasivat erilliset
punakaartit, mutta niidenkin johto
ja jäsenistö rekrytoitiin pääosin
vanhoista rauhanaikana synty
neistä työväenjärjestöistä. Suo
messa vihan valta oli siis saanut
hyvinkin järjestäytyneet, pikem
minkin modernit kuin arkaaiset,
muodot “ (ss. 27-28).
Liikanen yllättää menemällä
tästäkin pitemmälle. Hän väittää,
ettäjärjestöelämä, työväenjärjes
töjen rooli teki Suomen vallanku
mouksesta pikemminkin byro
kraattisen kuin spontaanin. Tämän
tulkinnan mukaan kansalaisten
järjestäytymisen perinne ja yleinen
osallistumisaktiivisuus (“intressiedustamisen mahdollisuudet”) oli
vat kansalaissodan jälkeenkin tär
keämpi tekijä yhteiskuntaelämän
vakaantumiselle kuin valkoisen
vallan verinen voitto.
Liikasen järjestäytymisen perinnetulkintaa hämmentää tässä
kirjassa sopivasti “Varkauden his

torian” jo 60-luvulla kirjoittanut
Hannu Soikkanen. Soikkasen mie
lestä nimenomaan Varkauden pu
nakaarti toimi amatöörimäisesti.
Sodan luonnetta ja tarkoitusperiä
ei tunnettu, sotilaskoulutusta ei
ollut juuri kellään ja kaiken kuk
kuraksi kuriton porukka teloitti
alkuvaiheessa ainakin pari Ahl
strömin tehtaiden johtoon kuulu
vaa panttivankiaan harjoittaen
sittemmin muutakin “turhaa” ter
roria.
Tässä välissä pieni kriittinen
palaute Varkaus-kirjan tekstien
järjestykseen. Kestää kohtuutto
man kauan ennen kuin artikkeli
kokoelmassa päästään itse Varkau
den tapahtumiin ja “Huruslahden
arpajaisten” uuteen muistamiseen.
Sitä ennen kuljetaan mm. Karkkilan
ja Jyväskylän kautta. Vertailua
muualta Suomesta Varkauteen
päin olisi voitu kaiketi tehdä toi
sessakin järjestyksessä? Mutta
kyllä Kimmo Rentolan jaE sa Si
rosen osuudet - “Karkkilan val
lankumous” ja “Vuoden kahdek
santoista tarinat hakevat uusia
muotojaan” - ovat siksi herkullista
luettavaa, että niiden sijoittaminen
kirjaan paikallisina Etelä- ja VäliSuomen vallankumousilmiöinä
puolustaa hyvin paikkaansa. Sa
mansuuntaista kansalaissota-tut
kimusta on tehtyjä tehdään myös
Suomen kaakkoiskulmalla: vuonna
1999 ilmestyi Marko Tikan &
Antti Arposen “Koston kevät.
Lappeenrannan teloitukset 1918”,
tekeillä on myös Mirja Turusen
väitöskirja, jossa selvitellään sekä
punaisten että valkoisten väkival
lantekoja, ilmiötä nimeltä “Kou
volan veripellot”.
-
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“Huruslahden arpajaisten”
muistamisen - tai muistamisen
muistamisen! - aloittaa Hannu
Soikkanen artikkelillaan “Mitä
Varkauden historia ei kysynyt
vuodesta 1918?”. Artikkeli ei täy
sin avaudu Varkautta ja sen histo
riankirjoitusta huonommin tunte
valle, mutta itsekriittisen nöyrä
historiatietoinen ote herättää kun
nioitusta. Uhrien henkilöllisyyden
selvittämisessä ja laskemisessa on
tekemistä vielä tämän jälkeenkin.
Punaisten viimeisen linnoituksen,
massatehtaan antautumisenjälkeen
Huruslahdellaja sen ympäristössä
teloitettiin 21.2.1918 silti vähin
täänkin 80 punaista tai punaiseksi
epäiltyä. Yhteensä kansalaissodan
punaisia uhreja oli piskuisessa tehdasyhdyskunnassa reilut 200, val
koisia kymmenesosa siitä. On
aivan oikein, että uhreja ja “syyt
töminä teloitettuja” lasketaan yhä
puolin ja toisin. Voi vain ihmetellä,
että “Suomen kansalaissodan totuuskomission” pystyttäminen tarkoitan Heikki Ylikankaan aloit
tamaa projektia - on kestänyt näin
kauan. Muistaminen tuottaa yhä
tuskaa, mutta menneisyys on tun
nustettava, koska sen kieltäminen
vie vielä tuskallisempaan hiljaisuu
teen, kuten Umberto Eco on to
dennut. Tämä pätee yhtä hyvin
Suomeen kuin Etelä-Afrikkaan,
Saksaan tai Itä-Euroopan totalita
rismista toipuviin maihin.

Varkauden vallankumous
Liikuntatieteessä pätevöitynyt
tuottelias sosiologi Hannu Itkonen
osoittautuu kirjan päätösartikkelissa myös oivaltavaksi kansalaisso
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dan tulkitsijaksi. Hannu Leväisen
kanssa laadittu yhteenveto “Val
lankumous Varkaudessa” on se
luku, joka luotsaa lukijan perusteel
lisemmin myös Varkauden tapah
tumien erityispiirteiden ja “Hurus
lahden arpajaisten” arvoituksen ää
relle. Mutta enpä kerrokaan tästä
analyysista kuin ylimalkaan:
Varkaus oli tammi-helmikuussa
1918 pieni punainen, proletaarinen
ja teollinen saareke valkoisen Suo
men sisällä. Työväki ja tilallinen
väestö joutuivat siellä avoimesti
vastakkain jo paljon ennen vuotta
1918, ja kauhukuvat punaisesta ter
rorista levisivät maaseudulle heti
kansalaissodan alettua. Tehdasyhdyskunnan nopea valtaaminen ja
kostotoimet muodostuivat näytön
paikaksi, mistä seurauksena val
koisten harjoittamat väkivaltaisuu
det olivat väkilukuunja sotatoimiin
suhteutettuina kohtuuttomia. Pe
räti 10 % miesväestöstä teloitet
tiin! Toisin kuin esimerkiksi Huit

tisissa, jota Risto Alapuro käyttää
paikallishistoriallisena esimerkki
nään, Varkaudessa ei taisteltu kun
nallisesta vallasta. Varkaudestahan
tuli itsenäinen kunta vasta kym
menen vuotta myöhemmin, vuon
na 1929. Kun “taisteluosapuolet”
eivät olleet ehtineet harjoittaa yh
dessä paikallisdemokratian alkeita
eli luokkariitojapehmentävää kun
nallispolitiikkaa, koviin otteisiin
turvauduttiin kasvottoman vihol
lisen kanssa paljon helpommin.
Suuri osa valkoisten ja punaistenkin puolella taistelleista oli tullut
muualta. Väkivaltaisuuksien sattu
essa sota oli vasta alkuvaiheessa,
sen normisto vakiintumatontaja
valkoisten voitokas operaatio eräs
ensimmäisistä näytöistäkoko Suo
men kansalaissodassa.
Sotien, taistelujenja kriisiaikojen jälki näkyy yleensä lähihisto
riassa voittajien puheenajakuvina.
Varkaus-kirjassa tällaista voittajien
tulkinnan m uistam ista, mutta

Taistelun jä l
kiä Varkau
dessa vuonna
1918. Kuva
Kansan A r
kisto.
-
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myös uudenlaista muistamista hel
pottaa loppuun liitetty valokuvaaineisto. Se kertoo jokaiselle vuo
den 1918 jälkeiselle sukupolvelle
aivan oman tarinansa, jonka lukija
rakentaa itse niin kuvista kuin ku
vien takaa. Kuvatekstien poisjät
täminen on tässä mielessä peräti
oikea ratkaisu. Varkauden museos
sa säilytettävää kokoelmaa ei ole
sitä paitsi julkaistu aiemmin yksissäkansissa. Visuaalisessaja osin
virtuaalimaailmassa elävä kuvankuluttajajää Itkosen tavoin lopuksi
ihmettelemään valokuvamateriaalin
äärelle: mistä mahtaisi vielä löytyä
kansalaissodassa lyödyn osapuo
len paikallisia valokuvakertomuksia, vaikkapa Varkaudesta?

Pentti Stranius
Kirjoittaja työskentelee tutkijana
Joensuun yliopiston Karjalan tut
kimuslaitoksella
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Anna Carpelan - Antti Metsänkylä: Työelämää öljynpuristamossa. Elintarviketeolli
suutta Helsingin Herttoniemessä 1958-1993. Museoviras
ton työväenkulttuurijulkaisuja 10. Helsinki 1999.112 s.

Kuka puristi köyhien
voin? Työnteon puuttu
va subjekti.
Museoviraston työväenkulttuurijulkaisuista on ilmestynyt
kymmenes osa. Pääotsikko "Työ
elämää öljynpuristamossa” lupaa
matkan tehtaan työläisten jokapäi
väisiin rutiineihin. Alaotsikko
"Elintarviketeollisuutta Helsingin
Herttoniemessä 1958-1993” sijoit
taa kohteen kasvavaan suurkaupunkiym päristöön. Kirjan
pohjalla on vuosina 1992ja 1993
suoritettu dokumentointi, joka
koostuu havainnoinnista, kohteen
valokuvauksesta sekä nykyisten
ja entisten työntekijöiden haastat
teluista.
Teoksen lähtökohta on tallen
taa työelämää mikrotasolla. Kir
joittajien kansatieteelliset lähtö
kohdat kääntyvät esityksessä yh

täältä voitoksi ja toisaalta tappiok
si. Tutkimustehtävänsä toteuttami
sessa kirjoittajat onnistuvat osassa
kirjan luvuista hyvin. Haastattelui
hin pohjaavissa henkilöstöosuuksissa kirjoittajien tapa antaa informant
tien puhua suoraan kirjan lukijoille
toimii loistavasti. Kuvaus on elävää
ja lukija voi helposti mielikuvissaan
siirtyä valvomoon tuijottelemaan
kojetauluja ja juomaan kahvia. Poi
keten työelämäntutkimusta usein
vaivaavastatekstuaalisuudesta, jos
sa subjektit tahtovat usein hukkua,
tekijät ovat konkreettisesti lähellä
tutkimuskohteitaan ja antavat koh
teillensa kasvot. Mutta samalla me
todilla toteutettu kokonaisesitys on
lievä ongelma.
Ongelma on siinä, että muissa
luvuissa työ ja sen tekijät eivät löy
dä toisiaan. Tekstissä työntekijät,
työprosessi ja tuotanto elävät omaa,
toisistaan irrallista elämäänsä. Teh
taan fyysinen ympäristö muutok
sineen, uudenlaisen ravintorasvateollisuuden synty, tuotantoproses
si, kilpailu markkinoista ja työn te
keminen on perinteiseen kansatie
teelliseen henkeen paloiteltu omiksi
luvuikseen. Sinänsä arvokas askel on
työelämän dokumentoinnin tuomi
nen urbaaniin ympäristöön. Mutta
siirtyminen kaupunkikansatieteeseen ei ole vapauttanut kirjoittajia
”ilmartalvelaisesta sabluunasta”,
jota on vuosikymmeniä totuttu käyt
tämään maaseutuyhteisön kulttuu
rin tallentamisessa.
Valmistusprosessin sinänsä pe
rusteellisesti selvittävässä luvussa
työn tekijät ovat pahasti hukassa.
Prosessi kulkee, lastit puretaan,
kopra siirretään, puhdistetaanja läm
mitetään, kakku jäähdytetään jne.
-
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Kuin ihmeen lailla ilman työläis
ten panosta syntyy valmiita tuot
teita, joista ykkösbitteinä maini
taan rouhe ja öljy. Työprosessin
anonyymisyyden ilme syntyy kir
jan esitystavasta, joka ei mahdol
lista sektoreiden ylittämistä edes
tarvittaessa. Vaikka työläinen on
koko ajan läsnä, häntä käsitellään
vasta kuudennessa luvussa.
H aastatteluihin perustuva
mielenkiintoinen 'Työn arki” -ala
luku johdattaa tiiviissä tahdissa ehkä hieman liiankin toteavasti työpaikan kiinnostavaan kulttuu
riin. Esiin tulevat yrityksessä val
litseva itäsuomalainen kyläyhteisöhenki, elintarviketeollisuudessa
poikkeuksellinen miesvaltaisuus,
tuotannossa vallitseva tiukka hie
rarkia ja ammatillinen pätevöity
minen. Työpäivän kulku, yrityk
sen sosiaaliset suhteet, ansiotaso
ja yrityksen suurehko sosiaalibud
jetti käydään läpi. Tässä osiossa
lukijaa alkaa ajoittain hengästyttää
ja syntyy lievä kaipuu työn arjen
käytäntöjen pidemmälle menevään
analysointiin.
Tuotannon huippuja ja lasku
ja esittävä luku "Kolme vuosikym
mentä Herttoniemessä” kärsii sa
masta esitystavan rajaavasta asia
yhteyksien katkomisesta kuin työprosessilukukin. Tehtaan seisok
keja, vajaita kapasiteetteja, myyn
nin romahduttavaa margariinisotaa
tai mullistavia innovaatioita, kuten
rasioihin pakatun heti levityskelpoisen pehmeän margariinin kek
simistä ei liiemmälti kytketä työn
tekijään, ja työelämän muutoksiin.
Muuttuva työelämä, kuten keskey
tymättömän kolmivuorotyön käyt
töönotto ja tuotannon kuukauden
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seisokki salmonellakriisin vuoksi, ei
nyt ikään kuin kuulu työntekijän
aikeen.
Sama työn ja sen tekijöiden
erottelu vaivaa myös kiijan kuvaosiota. Rakenteilla olevaa tehdasrakennustaja -miljöötä on kuvattu
edestä ja takaa eri vaiheissa. Teh
dassalin hurjan näköisiä ÖPEXsäiliöitä, uuttaja-, paahtaja-jamuita aitoja bonk-koneita, jyhkeitä
kopraläjiäja soijavuoria pitkin va
rastoja ja pihaa on ansiokkaasti do
kumentoitu. Mutta leimallista 97
mustavalkoisen kuvan Saijalle on,
että vain ani harvoin on samaan
kuvaan osunut työ ja sen tekijä.
Työvälineet nököttävät tehdassa
lissa yksikseen ja työläiset, ehkä
konttorihenkilökuntaa lukuun otta
matta, on irrotettu työympäristös
tään. Työläiset eivät sinänsä kuvis
ta puutu mutta kuvauksiin heidät
on useimmiten aseteltu uuttamon
parvekkeelle tai vehreään pihaan
iyhmäkuvaan. Tuleekin väistämät

tä mieleen, että onko itse työ ollut
liian arkista dokumentoitavaa?
Kirjalla on ansionsa, sillä teki
jät ovat myös löytäneet hyvinkin
mieltä kiehtovia vinkkeleitä öljynpuristusprosessiin. Aikoinaan
vappumarsseilla raikunut iskulau
se "Idänkaupan myötä - työttö
mille työtä” osoittautuu aivan oi
keasti todeksi öljynpuristamossa.
Työtä riitti, kun puristamo hank
ki neuvostoliittolaisten auringon
kukansiemenien jalostusprosessin
avulla haltuunsa koko Ruotsin auringonkukkaöljymarkkinat Euroo
pan hulluna vuotena 1968. Myös
tekstivälähdys "rasvasodasta”,
joissa markkinataistelun argument
teina sinkoilivat ravitsemusopilliset teoriat oikeastaja väärästä ter
veellisyydestä, on mitä jännittä
vin. Välttämättä ei tule ajatelleek
si, että aamiaispöydän margariinil
la - aiemmalla köyhien voilla - on
pitkä historia. Kaikki ei sittenkään
tyhjenny kysym ykseen "Äiti.

Mitä me syötiin ennen kuin oh
Flooraa?’
Visuaalisesti kiehtova element
ti on tekstissä viljelty lyhenne ÖP.
ÖP:n työnjohtajat, ÖP:n tuotteet,
ÖP:n tuotantomies, ÖP:n kanttii
ni jne. pongahtavat tekstissä luki
jan silmään kerta toisensa jälkeen.
Lyhenteen käytön huippuhetki on
kirjan m ustanpuhuva otsikko
”ÖP:läisen muotokuva”. Tekstistä
ei selviä onko lyhenne yleisesti
tunnettu vai kiijan tekijöiden rat
kaisu välttää pitkähköä öljynpuristamo- sanaa. Jos kyseessä on jäl
kimmäinen, niin en pidä sitä on
nistuneena. Jos taas ÖP-lyhenne
tulee työläisten omasta kielenkäy
töstä, niin se puoltaa paikkaansa
mitään merkitsemättömien Elisa,
Sonera, Merita-sanojen viidakos
sa. Pienen maistelun jälkeen se
jopa näyttäytyy kotoisen kankeal
ta.

Anu Suoranta
Helsinki

Hertta Kuusinen: Hamlet ys
täväni. Kirjeitä Olavi Paavo
laiselle. Toimittanut MarjaLeena Mikkola. Kustannus
osakeyhtiö Tammi. Helsinki
1999.

Prinsessa ja Hamlet
SKDL:n kansanedustaja Heit
tä Kuusinen (1904-1974) oh valo
voimainen persoonallisuus, jonka
tenho kiinnostaa ihmisiä - myös
suurta yleisöä - edelleen. Kustan
nusosakeyhtiö Tammi luotti Hert
-
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ta Kuusisen vetovoimaan julkais
tessaan viime vuonna kokoelman
Kuusisenkiijeitä ystävälleenjaelämänkumppanilleen Olavi Paavo
laiselle (1903-1964). Kirjailija
Marja-Leena Mikkolan toimittama
“Hamlet ystäväni” on suuren ylei
sön teoksena hyvin toimivajakiinnostavakokonaisuus, jonka perus
teella osia Kuusisen elämästä ja
persoonasta avautuu myös asiaan
vihkiytymättömälle lukijalle.
Mikkola on toimittanut teok
sen Kansan Arkistossa olevista kir
jeistä, jotka kuuluvat Hertta Kuu-
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sisen henkilöarkistoon. Mikkolan
lähtökohta toimitustyössä näyttää
olleen enemmän kaunokirjallinen
kuin tieteellinen, eikä hän ole liit
tänyt kujaan kaikkia arkistossa ole
via kirjeitä. Silti Mikkola on teh
nyt todella merkittävän työn toi
mittaessaan osin tuhoutuneista,
osin käsin kirjoitetuista kirjeistä
tämän kirjan.
Iso osa kirjeistä on osittain tär
vääntynyt tulipalossa ja vesivahin
goissa. Tästä syystä Mikkolalla ei
ole ollut käytössään alkuperäisiä
kirjeitä, vaan niistä arkistossa ote
tut valokopiot, joista Mikkolalle
on edelleen otettu omat kopiot. On
sanomattakin selvää, että kopion
kopio on tutkimuskohteena huo
mattavasti heikompi kuin alkupe
räinen. Sivujen reunoista on ilmei
sesti myös hävinnyt sanoja kopiointiprosessien aikana.
Tämä heikentää Mikkolan kir
jan dokumentaarisuutta. Olen
Hertta Kuusista käsittelevää po
liittisen historian jatkotutkimusta
ni varten saanut luvan lukea alku
peräisiä kirjeitäja olen havainnut,
että niissä - ja myös arkistossa ole
vissa kopioissa - on itse asiassa aika

paljon sellaista, mitä Mikkolan toi
mittamasta kirjasta puuttuu.
Mikkola on esimerkiksi halun
nut panna molempien osapuolien
lähisukulaiset syrjään “veljiksi ja
sisareksi” tai Olavin tapauksessa
“pojaksi” tai jättää heitä koskevat
maininnat kokonaan pois. Kirjeis
sä Hertta Kuusinen kuitenkin pu
huu muun muassa Tanista, Heikis
tä ja Olavin pojasta Pekasta sekä
Olavin entisestä vaimosta, tosin
lyhenteellä SL.
Kuusinen on kirjeissään käyt
tänyt eräistä omista tai Olavin työ
tovereista ja ystävistä vain lyhen
nettä, jolloin kirjan lukijat eivät voi
varmuudella tietää, keitä ovat kir
jan sivuilla mainitut. Toki on ar
vattavissa, että S.K. on Sylvi Kek
konen, “T” Tuure Lehen, “L” Yijö
Leinoja “M ” (kirjeissä useimmi
ten “MM ”) M artti Malmberg.
Mutta en ole osannut selvittää S :n
saatikka kirjeissä usein esiintyvi
en “Ottopojan” taikka “Topin”
henkilöllisyyksiä.
Sitä vastoin Mikkolan kirjassa
esiintyvä “X ” paljastuu mitä to
dennäköisimmin Urho Kekkosek
si, s illä h än on K u u sisen
17.10.1956 päivätyssä kirjeessä
oikeasti “K”. Mikkola on jostain
syystä jättänyt pois kappaleen kir
jeestä, jossa Kuusinen kirjoittaa
“K”:sta: “Olet itse puhunut hänen
tasapainottomuudestaan, oikuis
taanja tempauksistaan. Ei tämä "ta
paus ' merkinnyt sen enempää kuin
lisätodistusta sille käsitykselle, et
tei hänellä ole riittävästi harkinta
kykyä tehtävään, jossa joutuu ai
nakin kahdelta taholta suuntautu
vaan valokeilaan ja jossa täytyy

-

60 -

tarkoin punnita sekä sanansa että
muu menettelynsä.”

Henkilökohtainen Hertta
Päivänpolitiikka ei kirjeissä
juurikaan näy, joitakin hallituskrii
sejä lukuun ottamatta. Arvot ja ide
ologia sitä vastoin näkyvät. Kuu
sinen kirjoittaa jokapäiväisistä po
liittisista toimistaan arkisesti. In
nostusta ja luottamusta edellyttä
vät työt näyttävät usein rutiinin
omaisilta, ja Hertta valittelee vä
symystään, kykenemättömyyden
tunnettaan ja ajan puutetta. Juhla
puheiden pitäminen ei häntä innos
tanut, mutta keskustelut, väittelyt
ja puhujamatkat Helsingin ulko
puolelle olivat mieluisia.
Vaikuttaa siltä, että Mikkola
on halunnut jättää kirjasta pois joi
takin hankaluuksia Henkilökohtai
sesta puolesta esimerkki löytyy
2.1 0 .1 9 5 3
(itse
asia ssa
12.10.1953) kirjoitetusta kirjees
tä, jossa Kuusinen pyytää Paavo
laiselta ymmärrystä tilanteelleen:
“R:n (nuoremman sisaren Riikan
saapuminen Moskovasta Helsin
kiin Hertan luokse, lisäys PK) lä
hestyvä tulo. Kysymys on näh
däkseni päivistä, sillä sopimuksen
mukaan hänen pitäisi jo olla täällä.
En tiedä, minkälaiseksi tilanne sen
jälkeen muodostuu, mutta n.s. hoi
vaaminen voi käydä vaikeammak
si.”
Mikkola säästää lukijaa myös
siltä tiedolta, että Kuusisen kemistiveli Tanin asustaminen sisarensa
luona näyttää aiheuttaneen kaiher
rusta Kuusisen ja Paavolaisen suh
teelle ja yhdessäololle. Kuusinen
on Paavolaisen alkoholinkäyttöä

TYÖVÄENTUTKIMUS 2000
Kansan Arkistossa säilytettävistä Hertta Kuu
sisen kirjeistä paljastuvat elämän intiimit yk
sityiskohdat antavat mahdollisuuden tutustua
Hertta Kuusiseen myös elävänä ja tuntevana
ihmisenä. Kuva Työväen keskusmuseon koko
elmat.

murehtiessaan maininnut myös
Tanin vastaavan ongelman, mutta
Mikkola on jostain syystä jättä
nyt Tanin pois.
Mikkolan käsittelyssä joiden
kin virkkeiden sisällöt ovat ratkai
sevasti muuttuneet. Esimerkiksi
kirjassa Kuusinen kirjoittaa “Nai
sen voimassa on heikkoutta, kos
ka hän haluaa hallita”, kun taas al
kuperäisessä kirjeessä lukee vas
taavassa kohdassa: “Miehen voi
ma on heikkoutta, koska hän halu
aa hallita.”
Yksi kirjekokoelman keskei
nen teema läpi vuosien on naismies-keskustelu, jota Kuusinen
purkaaja analysoi sekä omalla hen
kilökohtaisella tasollaan että ylei
sesti. Kuusisen tunteenpurkaukset
ovat usein rajuja ja ehdottomia ja
jälkeenpäin anteeksipyyteleviä,
mutta myös hellyys ja rakkaus
kukkivat kirjeissä usein.
Ihmettelen kuitenkin, miksi
Mikkola on “sensuroinut” Kuusi
sen kirjoitusta muun muassa siten,
että Paavolaisen miesystävistä on
tullut “miespuolisia ystäviä”. Mik
kola on myös poistanut Kuusisen

“teoretisoinnit” mahdollisesta “les
bolaisuuden leviämisestä nykyisen
miehisen homosexualismin ta
paan”.
Hauskana anekdoottina mai
nittakoon Kuusisen erilaiset tavat
päättää kirjeensä. Ne kuvaavat mie
lestäni hyvin niin suhteen pouk
koiluja kuin myös Kuusisen ky
kyä itseironiaan. Pelkän H:n, prin
sessan ja 11 :lle sijalle asetetun li
säksi hän on ollut muun muassa
Painajaisesi, Sipulisuu, Ystäväsi,
Sinua aina vain enemmän rakastavaH, Tyhmeliinisi ja Sinuarakastava - ei sinuun takertuva luolanaisesi.
Vaikka Paavolaisen vastauskir
jeitä ei ole olemassa - niitä ei liene
koskaan kirjoitettu - voi monien
kin kirjeoriginaalien punakynällä
tehdyistä reunahuomautuksista
päätellä, että vastaanottaja ei ole
suhtautunut niihin välinpitämättö
mästi. Paavolaisen punakynä on
tehnyt alleviivauksia ja huomau
tuksia tai merkinnyt ajankohdan,
jona kirje on hänelle luovutettu.
Esimerkiksi syyskuussa 1952 Paa
volainen mainitsee yhteisten iha
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nien hetkien syyksi oman synty
mäpäivänsä ja paljastaa juhlapai
koiksi “Angleterren ja Klaus Kur
jen”. Paavolainen muistuttaa pu
nakynällään Kuusista myös tämän
“prinsessamaisuudesta”. Näitä
Paavolaisen kommentteja ei kirjas
sa valitettavasti ole.
Kuusisen kirjeitä Paavolaisel
le on olemassa ja Mikkolan kirjas
sa julkaistuina vuodesta 1952 vuo
teen 1956. Lisäksikujassaon 1960luvun alusta yksi kirje. Kaikkein
viimeisintä kirjettä ei kirjassa ole:
se ei enää tavoittanut sairaalassa
jo poisnukkunutta Paavolaista.
Viimeistä kirjettä lukiessani
ajattelin, että Kuusinen oli kirjoit
tanut sen ikään kuin kuin mitään
vuosien mittaisia kirjekatkoksia ei
olisi ollutkaan. Tiedossa ei kui
tenkaan ole samantapaista kirjei
den tulvaa 1950-luvun loppupuo
lelta eikä yhteisen elämän loppu
vuosilta kuin mitä vuosilta 1952
1956 on säilynyt.

Pirkko Kotila
Helsinki
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Kalle Holmberg: ‘Vasen suo
ra’. Otava. Helsinki 1999.
s.263

Teatterin raskassarja
lainen
Aluksi teatteri-, elokuva- ja
oopperamies Kalle Holmbergin
muistelmat vetävät mukaansa. Sen
jälkeen ne muuttuvat paikoin tahat
toman koomisiksi ja loppupuolel
la jo ehkä rasittaviksikin. Mutta
tämä ei koske sisältöä. Kirja on
mielenkiintoinen, vaikkakin hyvin

subjektiivinen, siivu taiteen teke
misen ja muunkin suomalaista lä
hihistoriaa.
Tarkoitan kiijan kieltä. Puhetaiteen ammattilainen töksäyttelee
lyhyesti, eikä vertauskuvia puutu.
Jossain vaiheessa tyyli alkaa kui
tenkin kääntyä itseään vastaan.
Välillä ei tiedä, lukeeko fiktiota lo
puttomine näytelmäsiteerauksineen vai muistelmia. En silti väitä,
ettei Holmberg silloin tällöin osui
si muutamalla sanalla herkullisesti
ytimeenkin. Näin käy etenkin
useissa henkilökuvauksissa. Esi
merkiksi Kekkonen oli lastenkutsujen vieraalle poliittisen teatterin
ohjaajana dynaamikko ja loistava
draamallinen ajoittajakohotenjopa
Hitlerinkin ylinäyttelemisen ohi
Suomen Muhammad Aliksi: “Val
koinen presidentti ja musta nyrk
keilijä olivat alansa taiteilijoita. Itä
vallan kyläpääsky jää näyttelijänä
heidän rinnallaan pelkäksi torimaalariksi.” Ihmisen elämäntarinan ja
siihen liittyvien tapahtumien ker
tojana tyyli kuitenkin usein hämär
tää liiaksi. Lisäksi kirja ei ole kro
nologinen, vaan kappaleet kulke

vat epämääräisesti teemoittain hypähdellen. Tämäkin ratkaisu on
ra ik a s, m u tta y h d e ssä m etaforamyrskyn kanssa elämänkaa
ren hahmottaminen kärsii.
Tietysti tuokin on pitkälle ma
kuasia. Muutoin ‘Vasen suora’ pi
tää hereillä. Mielenkiintoisia ihmi
siäja tapahtumia vilisee: Saarikos
ki, Linna, Laine, Sinisalo... Holm
berg on ollut taiteen tekemisessä
jo varsin nuoresta pitäen ja työs
kennellyt useimpien merkittävim
pien tämän maan kulttuurintekijöiden kanssa. Teatterimaailman te
kijänä ja vaikuttajana hän on ollut
raskainta sarjaa. Leimaansa koros
taa vielä hänen täyspäiväisen uran
sa vauhtiin pääsy 1960-luvun kuo
hunnassa. Hänen ohjaamansa ‘Orvokki-kabaree’ja ‘Lapualaisooppera’ ovat niitä kuusikymmenlukulaisen radikalismin merkkipaa
luja, joihin usein viitataan. Vasem
mistoradikaalin leima on kulkenut
Holmbergissä aina näihin päiviin
saakka, kuten monella muullakin
suurten ikäluokkien taiteilijalla.
Taustaltaan - ja iältäänkään Holmberg ei tosin ole ihan kuusi-

Veikko Sinisalo, Kalle Holm
berg ja ja Väinö Linna. Kuva
Työväen keskusmuseon koko
elmat.
-

62-

TYÖVÄENTUTKIMUS 2000
kymmentälukulaisen kapinasukupolvivasemmistolaisen stereoty
pia, vaikka suojeluskuntalaisia ja
ehmrootheja löytyy ihan perhepii
ristäkin. Ensimmäiset reilut pari
kymmentä vuotta elämästään hän
vietti päämajakaupunki-Mikkelissä ja ehti jopa istua Mannerhei
minkin kanssa samaan aikaan par
turissa. Myöhemmin hän meni
Mikkelin lyseoon, joka oh porvariskoulu. Mikkelin Palokuntatalolla alkoi teatteri-ja musiikkiharras
tus. Jazzklarinetistina Holmberg
näki ja koki muusikkotarinat ja
pääsi myös esiintymään.
1960-luvun alkupuolella hän
valui pääkaupunkiin, jolloin näky
vämpi ura pääsi varsin pian käyn
tiin. Heti muuttovuotena 1962
Holmberg oh todistamassa kylmän
sodan varjoissa käytyä itäblokin
ylioppilaiden maailmanjärjestön
kahdeksatta rauhan ja ystävyyden
festivaalia. Gagarinin ohella nuori
teatterintekijä ihaili myös CIA:n
rahoittamaakokeelhstajazziaklarinetisti Jimmy Guiffren tyyliin ja
kohtasi tulevan opettajansa Arvo
Turtiaisen ensimmäistä kertaa.
Vuonna 1962 syntyi myös Suomen
Teatterikoulun Korkeakouluosas
to. Vanhan ylioppilastalon, Suo
men Kansallisteatterin ja entisen
Aleksanterin yliopiston kolmios
ta tuli Holmbergin työkeskittymä.
Monista kolmion tapahtumis
ta olemme kuulleet muualtakin,
mutta ainakin itselleni oh mielen
kiintoisinta lukea myös Vallilan
työväentalolla toimineesta Työvä
enteatterista. Vanhan ohella Holm
berg sanoo Vallilan huoneistojen ol
leen mieluisin paikka opiskelijavuosinaan: “Maalaispojalle Kan

salliseen meno merkitsi pappilan
saliin astumista. Vanhanja Vallilan
huoneistot pursusivat muistoja
m enneisyydestä: m ellakkaa,
yhteisrintamaa ja kurittomuutta.”
Y lioppilasteatterin kanssa
käytiin myös DDR:ssä, jossa
Holmberg mietti Hegelin ja Mar
xin kautta Snellmania ja Kiveä:
“Henki on energiaa, aktiivisuutta.
Sitähän Snellmankin painotti. Fi
losofia on toiminnan filosofiaa
Marxin mukaan ja siksihän tässä
liikkeellä ollaan. Teatteri on toimin
taa.” Brecht oh guru ja Ralf Längbackan kanssa alettiin miettiä, mitä
tehdä suomalaiselle teatterille.

Alakoukkuja
Suurimman osan kirjasta loh
kaisee juuri 1960-luku. Onhan
Holmberg toki tehnyt tuonkin jäl
keen paljon ja näkyvää, mutta
myöhemmissä näytöissä on ehkä
liian paljon epäonnistum isia.
1970-luvun Turun kausikin ja
1980-luvun Savonlinnan oopperat
ohvat huippuhetkistä huolimatta
monesti vastoinkäymisiä. Kuiten
kin ainoa mikä suoraan viittaa
Holmbergin jälkikäteiseen katke
ruuteen on loistavan ‘Rauta-ajan’
murskaaminen ennen kuin se sit
ten sai ansaitsemansa arvostuksen
ulkomailta. Piikki kohdistuu kui
tenkin lähinnä Yleisradioon, ei niin
kään kriitikoihin.
Lisäksi alkoholismi alkoi jo
v aiv ata 1970-luvulla, jo n k a
käsitteleminen on draamallisesti
kirjan hienommin toteutettuja. Lie
neekö tarkoitus vai sattuma, mut
ta alkoholi-ongelmaja sen vähit
täinen puhkeaminen tulee kirjan
-
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myötä ulos niin kuin elämässäkin.
Ensin siitä annetaan pieniä vihja
uksia sivulauseissa pitkin kirjaa,
kunnes sitten kirjan loppupuoleha
aivan omassa kappaleessaan ruo
ditaan koko kipeys.
Holmberg on taitelijamuistelijaksi rehellinen. Hän myöntää epä
onnistumisensa niin työssään kuin
yksityiselämässäänkin. Mikään
kaivelukitja ‘Vasen suora’ ei tosin
ole. Holmberg on hienotunteinen
lähimmäisiään ja työtovereitaan
kohtaan. Tottahan taiteilijat kän
näävät ja temppuilevat, mutta ‘Va
sen suora’ ei tuo kuitenkaan julki
mitään kiusallisia paljastuksia ke
nestäkään. Monia persoonia, joi
den kanssa Holmbergillä on men
nyt sukset ristiinkin, hän osaa tä
nään arvioida suoraselkäisesti ilman
hampaankolojen kaiveluja. Se
osoittaa sisäistä rauhaa, johon il
meisesti ovat auttaneet ortodoksi
nen uskontoja muutaman vuoden
takainen onnettomuus näyttämöl
lä. Veteraanikohkaaja on alkanut
miettiä olennaisuuksia.

Jukka Kortti
Helsinki
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K A M P A N JA
JONKA Ei PITÄNYT ONNISTUA

Markku J. Jääskeläinen & Ta
pio Pekkola Kampanja jonka
ei pitänyt onnistua. Otava
2000,219 s.

Matkapäiväkirja vaali
voittoon
Markku J. Jääskeläinen ja Ta
pio Pekkola tekivät heti vaalienjäl
keen kiijanTaqaHalosen vaalikam
panjasta sen teknisestä näkökul
masta, oltuaan siinä mukana kuu
kausikaupalla yötä päivää epävar
masta alusta voitokkaaseen lop
puun. Jääskeläinen oh vaalipäällikkö ja Pekkola SDP:n tiedotus
päällikkö. Jääskeläinen on kirjoit
tanut ja Pekkola kuvannut.
Kirja on kummankin tekijän
tuoreisiin kokemuksiin perustuva
ja heti julkaistu päiväkirja.
Jääskeläinen kuvaa kokemuk
siaan ja tuntojaan päivä päivältä.
Pekkola otti koko ajan kuvia, var
maan satoja, joista mukaan otetut
täydentävät päiväkirjan eloisuut
ta.
Kirjassa kerrotaan mitä tapah
tui ja keitä oh mukana huipulta ns.
ruohonjuuritasolle. Ollaan tv-keskusteluissa ja suurten juhlatapah

tumien glamourissa, mutta myös
vaalituvissa ja toritapahtumissa.
Kirjaan ovat päässeet nekin, jotka
tekevät vaalien jalkatyön, jakele
vat mainoksia, keittävät kahvia ja
puhuvat ihmisille. Se on sitä "kent
tää”, josta kaikki puhuvat mutta
jota harva on nähnyt.
Tästäkin näkökulmasta kenttä
on paikalla vain edustajiensa väli
tyksellä, ketä nyt sattui Jääskeläi
sen muistiinpanoihin tai Pekkolan
filmille. Kaikki eivät tietenkään
mahtuneet. Eivät nekään, jotka te
kivät eniten. Niitä ihmisiä olikin
taas paljon, erilaisia ja erittäin in
nostuneita. Olihan sekin joskus an
tikommunistiksi kohtalaisen hy
vistä syistä sanotulle sosialidemo
kraatille mielenkiintoinen koke
mus, kun jonotteli jaettavaa mate
riaalia sulassa sovussa entisten sta
linistien kanssa.
Kampanjan uutta aikaa oli se,
että päivittäin lähetettiin sähkö
postina eräänlaista kiertokirjettä.
Siinä kerrottiin tapahtumista ja
saapuneista viesteistä. Lähetyk
sessä oh aina mukana tapahtumien
ja tunnelmien lisäksi päivän mie
telauseet ja vitsit. Ne ovat yhä
hauskoja.
Kirjan tärkein piirre on sen tuo
reus ja ajankohtaisuus. Siinä suh
teessa tekijät ovat olleet niin re
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hellisiä, että he ovat jättäneet mu
kaan sellaisiakin arvioitaan, jotka
myöhemmin ovat osoittautuneet
virheellisiksi. Maineen paikkailu
niitä korjailemalla ohsi tehnyt hal
laa tuoreudelle.Tärkeätä on muis
taa kirjan lähtökohta.
Se kuvaa nimenomaan kampan
jan teknistä ja ammatillista puolta.
Myös naapurien kampanjointia tar
kastellaan siltä kannalta ja vertail
laan suorituksia omiin.
Vaaleissa tapahtuu ehdokkaan
ja äänestäjien välillä ja heidän ym
pärillään paljon muutakin kuin tek
nistä kampanjointia, ehkä enem
mänkin. Halosta valittaessa ja vas
tustettaessa lähti Suomessa liik
keelle paljon sellaista, jota on vai
kea täsmällisesti selittää, muttajoka
vaikutti tulokseen ratkaisevasti.
M yöhem m än tutkim uksen
kannalta kirjalla on merkitystä si
käli, että sen avulla voi ehkä pa
lauttaa mieleen sellaisia tunnelmia,
jotka kohta unohtuvat. Kirjassa on
myös erilaisia ohjelmia, aikatauluja
ja ihmisten nimiä. Omasta vähäises
tä kokemuksestani tiedän, että nii
den etsimiseen joskus myöhemmin
saattaa tuhraantua aikaa uskomat
toman paljon.

Aimo Kairamo
Helsinki

TYÖVÄENTUTKIMUS 2000

Soviet dada. Lenin-kultin nou
su ja tuho. Cd-rom. Tuotanto
HiQ visual oy, WSOY - Uudet
Mediat 1999.

Soviet dada - Leniniä
markkinatalouteen
Dada (dadaismi) oli I maail
mansodan aikana syntynyt kiijallis-taiteellinen liike, joka asettui
vastustamaan sodassa rappeutu
neisuutensa osoittanutta porvaril
lista kulttuuriaja julisti järjettö
myyden, taiteellisen innoituksen
sekä alitajunnan merkitystä. Soviet
dada voisi tätä mukaillen tarkoit
taa ideologian ikeessä kivettynyt
tä vallankumouskulttuuria, joka li
putti jäljen, tiedostamisen ja sosi
alistisen realismin puolesta mutta
kääntyi kuitenkin itsensä parodi
aksi.
Myös rompun kotelon lupaus
"historiankirjoituksesta, jossa mi
kään ei ole pyhää” kertoo uteliaan
ennakkoluulottomasta, välillä ilkikurisestakin näkökulmasta. Laitoin
kiinnostuneena mutta täysin romppulukutaidottomana cd:n levyase
maan j a ryhdyin perehtymään Le

nin-kultin nousuun ja tuhoon. Alku
meni välinettä pähkäillessä, kun
nes pääsin pikkuhiljaa jyvälle tu
tustuttuani kirjallisiin ohjeisiin.
Romppujen maailmaan kasvaneel
le käyttäminen lienee lastenleikkiä,
mutta itse kyllä ymmärsin vasta
sisältökartan löydettyäni, mistä
kokonaisuudessa oli kysymys.
Soviet dadan markkinoinnissa
on käytetty termiä edutainment,
jossa yhdistyy tavoite opettaa ja
viihdyttää samanaikaisesti. Niille,
jotka eivät Neuvostoliittoa nuo
ruuttaan tai muuten tunne, rom
pussa varmasti riittää ihmettele
mistä ja riemua. Mutta mitä tutki
jalle jää käteen kuvan, tekstin, ää
nen, animaation ja elokuvan run
saasta kokonaisuudesta?
Soviet dada perustuu palkitsemis-ja rankaisujärjestelmään, jos
sa kerätään leimoja neuvostopassiin tutustumalla rompun sisältöön.
Passinhaltijan tavoitteena siintää
virtuaalipuolueen kunniakuja juhlamarsseineen. Idea on ironinen
mutta kieltämättä tyylikäs, koska
mittaamatonta neuvostomaata hal
uttiin juuri näiden pahamaineisten
henkilöpaperien avulla ja ne aihe
uttavat yhä ongelmia Neuvostolii
tosta irtautuneissa maissa.
Käyttökielen (suomi, englan
ti, venäjä, mistä harrastajan erityi
nen kiitos) valittuaan romppaaja
pääsee päävalikkoon. Sieltä voi
suunnistaa varsinaisiin sisältöosioihin, Neuvostoliiton tai sen pe
rustajan V.I. Leninin historiaan,
Lenin-virtuaalimuseoon tai ajanvietepuoleUe pelaamaan NEP-peliä ja Leninatoria. Käytännössä
utelias katsoo ensin pelit ja oppii
oleelhsimman: miten pioneerina
-
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estät Sergein pääsyn votkapullon
ääreen.
Soviet dada rakentuu Tampe
reen Lenin-museon kokoelmien ja
asiantuntemuksen varaan. Paino
tus on selkeästi Leninissä ja Neuvostohiton syntyvaiheissa: mitä lä
hemmäs nykyaikaa tullaan, sitä
ohuemmaksi rompun anti käy.
Henkilöistä esiteUään huoleUisesti
Leninin perheenjäsenet ja vaikka
pa myyttinen Pavlik Morozov,
stalinismin 14-vuotias marttyyri,
joka surmattiin hänen ilmiannettua
oman isänsä viljan kätkemisestä.
Kaikki maan puoluejohtajat eivät
ole mahtuneet mukaan (Andropov,
Tshemenko). Jos Soviet dada olisi
kronologisesti eteneväkiija, sen si
sältöä kutsuttaisiin etupainottuneeksi. Neuvostotasavaltojen esit
telyt ovat niin ohuita, että ne olisi
voinut jättää poiskin.
Soviet dadan painotus ei ole
heikkous, jollei odota Neuvosto
liiton historian kokonaisesitystä.
Lopputulos on hauska, ironinen,
kriittinenkin eikä missään nimessä
tylsä. Paljon kiinnostavaa ja her
kullista esitellään, mutta kovin pal
jon ei kuitenkaan selitetä, miksi
näin oli. Kun on hyväksytty se,
että Neuvostoliittoa ei voi jäljellä
ymmärtää, lähestymiskeinoksi jää
absurdi dada. Oivan omituiseen
tunnelmaan pääsee esimerkiksi
ideologisessa testissä, jossa vas
taajan on miltei mahdotonta vält
tää rankaisugeneraattorin kauhu
ja - ne ovat sittenkin melko miel
lyttäviä neuvostotodellisuuden pimeimpiin puoliin verrattuina.
Rompun teknistä toteutusta
olen pätevä arvioimaan vain maal
likon näkökulmasta. Liikkuminen
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osioista toiseen on välillä hakemis
ta, mutta ei se ollut helppoa Neu
vostoliiton sisälläkään. Graafinen
toteutus kuitenkin miellyttää sil
mää. Autenttiset filminpätkät, ää
net, juliste- sekä kuvataiteen galle
riat kertovat sellaisinaan paljon ja
sopivat mainiosti välineeseen, mut
ta kenties tekijät ovat silti hiukan
liikaa varoneet raskauttamasta
romppua tekstillä. Jäin usein kai
paamaan Tahdon tietää lisää tyyppistä taustalinkkiä, jossa pää
sisin pintaa syvemmälle ja kiinni
asioiden taustoihin ja laajempiin
yhteyksiin.
Soviet dada puuttuu terroriin,
alkoholinkulutukseen, sukupuolikysymyksiin ja muihin seikkoihin,
jotka eivät ns. viralliseen neuvos
tohistoriaan kuuluneet. Lokakuun
vallankumous syö omat lapsensa,
mutta bolshevikkien projektin jul
ma logiikka, väkivaltainen vallan
otto ja sen seuraukset käsitellään
silkkihansikkain. Nykykeskustelussa neuvostokokeilun kriitikot
vetävät Leninin vastuuseen terro
rin metodin hyväksymisestä. Se
johti myöhemmin mittaamattomiin

inhimillisiin kärsimyksiin, mm.
pyrkimykseen likvidoidakokonaisia luokkia. Aikaansaadun tuhon
laajuus ja syvyys ei rompulta avau
du. Neuvostohistorian ja koko
1900-luvun väkivaltainen tragedia
jää ironisen lähestymistavan van
giksi. Soviet dada ei lisää tuskaa,
se on hauska.
Kuvitellaanpa kansallissosia
lismista kertova Aatu-romppu.
Mistä johtuu se, että on mahdo
tonta mieltää ironiaa natsismin ku
vaamisen näkökulmana? Hitler on
meille absoluuttinen paha, jolle ei
naureta. Silti tutkijat kiistelevät
siitä, tappoiko kommunismi use
ampia miljoonia kansalaisistaan
kuin kansallissosialismi. Peräsi
messä oli näissä punaisen surun
saaristoissa Stalin, mutta laivan
rakensi Lenin. Soviet dadalla Le
nin, viime vuosisadan eittämättä
poliittisin henkilö, on kuitenkin
pehmennetty salonkikelpoiseen
muotoon, jossa hänen elämäntyön
sä on kätevässä paketissa markki
noitavissa.
Suomi on nykyisin ainoa maa,
jossa voidaan ylläpitää toimivaa

Lenin-museota, keskustella vaka
vasti Leninin rintakuvan hankkimi
sesta tämän nimikkopuistoon Hel
singin Alppilassa ja tuottaa Soviet
dadan kaltaista kivutonta histori
an popularisointia. Minusta tämä
on rikkaus, johon Suomen selviy
tyminen pintanaarmuilla 1900-luvun karikoista antaa poikkeuksel
lisen mahdollisuuden. Ulkopuoli
nen saattaisi nähdä suomalaisessa
Lenin-buumissajotain vinoutunut
ta. Onko Lenin yhä hyvä jätkä,
koska hän piti Suomesta ja tunnus
ti muiden bolshevikkien kanssa
Suomen itsenäisyyden?
Minulle käy Soviet dadan pa
rissa toistuvasti niin, että eksyn
linkkeihin, maistan palan sieltä tääl
tä kuin pujottelisin tv-kanavilla,
joilta kaikilta tulee pelkkiä mainok
sia. Onko tämä nykyisin oikea
tapa oppia vai kyseenalaista tef
lon-historiaa, irrallisia yksityis
kohtia ilman taustoja ja kokonais
näkemystä, mene ja tiedä. Kuvittelisi värikkään ja viihdyttävän
rompun ainakin herättävän kiin
nostuksen - lukea lisää.

Joni Krekola
Helsinki

“Voi ei - taas rankaisugeneraattoriin! Toivottavasti ei
niitä Leninin koottuja uudel
leen. ”
-
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Tellervo Koivisto Työväenliikkeen kirjaston
k irja k a h v ila s s a

Tellervo Koiviston menestysteokseen saattoi saada omistuskirjoituksen Työväenliikkeen kirjas
ton kirjakahvilassa 24.2.2000.
“En minä ole kirjailija, olosuhteiden pakosta olen
joutunut kirjoittamaan silloin tällöin”, aloittaa Teller
vo Koivisto. Hän kertoo kansalaissodan salatuista
muistoista, kouluaikojen kokemuksista, muutamasta
sadistisesta opettajasta, tyttöjen asemasta nuoruutensa koulussa ja kodissa. ‘Tiedän mitä on koulukiusaa
minen. Minun koulussani kiusaajia eivät olleet toiset
oppilaat vaan opettajat”, toteaa kirjailija Tellervo
Koivisto. Opiskelemaan hän siirtyi Turkuun, missä
kohtasi myös “pitkän ja tumman”, Mauno Koivis
ton.
“Kun siirryttiin siviiliin 12 vuoden presidentinrouvuudesta, tuntui samalta kuin vankilasta vapau
teen päässeestä. Ihmettelin kun en jaksanut avata
-

Stockmannin ovea. Pian totesin, että henkilökunta on
huolehtinut toistakymmentä vuotta ovien avaamises
ta ja kaupassa käymisestä. Elämäni oli myös hyvin
värikästä ja mielenkiintoista presidentin puolisona itsestäni riippumattomista syistä”, kertoo rouva Tel
lervo Koivisto.
‘Tyttöajan muistojen syvä ahdistus lamaannutti
normaalin elämän täysin. Ahdistus karisti elämänha
luni ja keskittymis-ja toimintakykyni. Masennukse
ni syyt saattavat ulkopuolisista tuntua pieniltä ja epä
oleellisilta. Ihmisen normaali, tasapainoinen tuntemus
ten ja tunteiden käsittelykyky häiriintyy - ihminen
sairastuu. En olisi pystynyt selviytymään masennuk
sestani saati kirjoittamaan ilman ammattiauttajien hoi

67-

TYÖVÄENTUTKIMUS 2000
toa, oikeaa lääkitystä ja läheisten tukea”, kertoo Tel
lervo Koivisto avoimesti.
“Ehkäpä masennuksesta kertominen on elämäni
rohkein teko. Tuttavani pelkäsivät lööppien lopulli
sesti musertavan minut”, Tellervo Koivisto naurah
taa. “Julkisuus on ollut minulle yksinomaan positii
vista ja se oh paitsi yllätys myös suurinta mahdollista
terapiaa.” Lopuksi kiijaihja vakavana mainitsee, että
“jos kirjani - Päiväkirjan uudet sivut - seitsemäs pai
nos myydään loppuun, sitä on myyty lähes yhtä pal
jon kuin mieheni Mauno Koiviston kirjoja yhteensä.”
Tellervo Koivisto kertoi uutuuskirjastaan Päivä
kirjan uudet sivut Työväenliikkeen kirjaston kirjakah

vilassa viime helmikuussa. Kuukausittaisen kirjakah
vilan kaksikymmentä paikkaa “loppuunmyytiin”
kymmenessä minuutissa kirjaston avauduttua. Ylei
sömenestyksen vuoksi kirjakahvila siirrettiin poik
keuksellisesti Paasivuorenkadulla Helsingin Työväen
talon lähes suurimpaan saliin. Kirjastossa juotiin en
nen tilaisuutta pullakahvit. Kahvitarjoilun tuotto, noin
850 markkaa, lahjoitettiin mielenterveysjärjestöjen
Koti särkyneelle mielelle -kampanjaan, kuten Teller
vo Koiviston kirjan tuotto, noin 1,2 miljoonaa mark
kaa.

Kirsti Lumitila

24.8. klo 16.30 Timo Sandberg: Rautapääsky
21.9. klo 16.30 Erkki Raatikainen: Se ruusu on puhdasta purppuraa
19.10. klo 16.30 Ele Alenius: Että ohsimme humaanin sivilisaation planeetta
23.11. klo 16.30 Kalevi Sorsa: Ajankuvia
21.12. klo 16.30 Tapio Bergholm: Kovaa peliä kuljetusalalla 3 -1960-1990
Mahdollisista ohjelman muutoksista ja kevään kirjailijoista saa lisätietoa Työväenliikkeen kirjastosta
09-766 429 tai http://www.tsl.fi/~perinne/tlk/.

Työväenperinnepäivä 5 .3 .2 0 0 1
Työväenliikkeen kirjastossa vietetään vuosittaista työväenperinnepäivää maaliskuun viidentenä 2001 alka
en kello 15.00. Tapahtuman teemana on ammattiyhdistysliike. Dosentti Tapio Bergholm pitää esitelmän ai
heesta - Ammattiyhdistystoiminnanjärki. Työväenperinne - Arbetartradition ry. palkitsee vuoden 1999 parhaan
harrastajahistorioitsijan tekemän työväentutkimuksen.

Linnea 2 -tietoverkko
Työväenliikkeen kirjasto liittyy vuonna 2001 Helsingin yliopiston kirjaston Helka-tietokantaan ja sitä
kautta Suomen yliopisto- ja korkeakoulukirjastojen Linnea 2 -verkkoon.
-
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Työväen keskusmuseossa
on jatkuvasti uusia näytte
lyjä työstä ja sen tekijöis
tä. Vuodesta 1900 kerto
vaan näyttelyyn on raken
nettu mm. kohtaus “Viulu
niekka "-näytelmästä.
Kuva Kimmo Kestinen,
Työväen keskusmuseo.

Työväen keskusmuseon n ä y tte ly t
______________1900______________
kevääseen 2001 saakka
Näyttelyyn on koottu niin työväestön arkielä
män kannalta tärkeitä aihepiirejä, kuin myös koko
kansaa koskettavia vuoden 1900 tapahtumia. Näytte
lytila itsessään muodostaa kyseisen vuoden mittaisen
ajanjakson, jonka katsoja käy läpi kulkiessaan tilassa
lähtien talvesta kevään, kesän ja syksyn kautta seuraavaan talveen. Silmää ruokkivien visuaalisten ele
menttien lisäksi näyttelyssä on erikoisuutena äänimai
sema, jonka tuottamat elämykset tuovat näyttelyvieraan lähemmäs sadan vuoden takaista elinpiiriä.
Vuosisata sitten moderni maailma sai alkunsa, niillä
oli vaikutusta myös tavallisten työläisten arkipäivään,
vaikka perusasiat kuten asuminen, ravintoja työolot
saattoivat pysyä entisenlaisina vielä pitkäänkin 1900luvulle tultaessa. Etenkin liikehdintä niin konkreetti

sesti kuin ajatustenkin tasolla alkoi lisääntyä. Nyt läh
dettiin joukoittain siirtolaisiksi merten taakse tai toi
saalta käynnistettiin poliittista ja ammatillista työntekijälähtöistä toimintaa. Myös naiset alkoivat toimia
yhteiskunnallisesti.

Finlaysonin Vanha tehdas ja Suomen
teollistumisen läpimurto
kevääseen 2001 saakka
Näyttely sijaitsee Finlaysonin Vanhan tehtaan
vuonna 1850 rakennetussa osassa, tehdasrakennus
2:ssa. Vuonna 1820 perustetulla Finlaysonin tehtaalla
oh hallussaan uusin eurooppalainen tietotaito, joka
tuotti tarkoituksenmukaiset koneet ja laitteet ja myös
rakennukset, jotka nostivat puuvillatehtaan teollisuu
den uranuurtajaksi Suomessa.

- 69-

TYÖVÄENTUTKIMUS 2000
nan vuosina 1959-1962 kiijoittaman Pohjantähti-trilogian siirtymistä kirjan sivuilta tamperelaiselle näyt
tämölle. Esillä on mm. rooliasuja Pohjantähti-näytelmistä 1960-luvun alusta lähtien.

Hyvää työtä -110 vuotta työsuojelua
Suomessa
1.10.2000 saakka
Näyttely kertoo min fyysisen kuin henkisenkin
työsuojelun historiasta, työsuojeluvälineiden kehityk
sestä, työtapaturmista, työterveyshuollosta, ammat
titaudeista ja valistustoiminnasta.

Lehtiä ja lehdentekijöitä
18.10.2000-kevät2001
Näyttely toteutetaan yhteistyössä Pirkanmaan
journalistit ry :n kanssa.

Pohjantähden alla - näyttämöpukujaja
kuvia

KK:njulistekokoelma

8. 8. - 1. 10.2000

Näyttely liittyy Tampereen teatterikesään ja to
teutetaan yhteistyössä Tampereen Työväen Teatte
rin kanssa. Näyttely keskittyy kuvaamaan Väinö Lin

18.10.2000-kevät2001
Näyttelyssä on esillä Kulutusosuuskuntien Kes
kusliiton mainosjulisteita 1930-luvulta 1950-luvulle.

Työväen keskusmuseon uudet tila t rakenteilla
Tampereen Finlaysonin tehdasalueen sydäm es
sä, V äinö Linnan aukion pohjoisreunalla toim i
valla Työväen keskusm useolla on m uutto edes
sä. M useon uusien tilojen on m äärä valm istua
seuraavana keväänä aukion vastapäisen laidan
tyhjillään oleviin entisiin väqäämöhalleihin. Muut
tomatka ei ole pitkä.
Odotus on kuitenkin vienyt aikaa. Vuosia kes
täneiden ohjelm ointi-, n euvottelu-ja suunnitte
luvaiheiden jälkeen varsinaisiin töihin päästiin
viime vuoden lopulla, jolloin alkoi kellarin matalimpien osien syventäminen tulevan museon tek
nisten tilojen ja varastojen käyttöön. H ankkeen
rahoittajat ovat opetusm inisteriö ja Tam pereen
kaupunki yhdessä ja kaupungin tilakeskus toimii
hankkeen rakennuttajana. T ätä kirjoitettaessa,
elokuun alussa, rakennuksen aukion puoleisista
julkisivuista on jo osa peittynyt rakennustelinei-

den taakse. R appauskoijaukset on m äärä saada
valmiiksi vielä syksyn kuluessa. Työt on lopetet
tav a ajoissa, sillä tuoretta kalkkilaastia ei sovi
päästää jäätymään. Sisäpuolisten rakennustöiden
tulisi alkaa parin viikon kuluessa, jotta uudet tilat
saataisiin valmiiksi viimeistään toukokuussa2001.
Seuraavana syksynä uuden m useon suojissa jär
jestetään kansainvälinen m useoalan tapahtuma.
Töiden kohteena oleva aukion eteläsivun kol
m ikerroksinen rakennus on itse asiassa usean,
eri aikom a syntyneen tehdasrakennuksen m uodostamakokonaisuus, jonka vanhimmat tiilimuu
rit ovat osa 1860-luvulla rakennettua tehtaan uutta
värjäämöä. V ärjääm ö puolestaan oli sam aan ai
kaan syntyneen Kelloporttirakennuksen, ”Katuvapriikin” , eteläinen siipirakennus. N ykyinen
Vanha tehdas ja Katuvapriikki siipineen rajasivat
tuolloin sisäänsä tehtaan m ahtavan edustusau-
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Vanhan värjäämörakennuksen julkisivu peittyy rakennustelineisiin, joiden alta ensi keväänä
paljastuu uusi ja ehompi Työväen keskusmuseo. Kuvassa vasemmalla Finlaysonin kuuluisa Kuusivooninkinen. Kuva Panu Rissanen, Työväen keskusmuseo.
kion. Katuvapriikin kaupungin puoleinen sivu oli
suunniteltu erityisen edustavaksi, olihan Finlay
sonista juuri kasvanut Pohjolan suurin yksityi
nen tehdas. Aukion uusim m at rakennukset ovat
sittemmin palaneet kahteenkin kertaan, mutta ra
kennettu aina nopeasti uudelleen. V äijääm örakennusta on vuosien m ittaan sekä korotettu että
levitetty. Sen nykyiset rakenteet ovat pääasiassa
1920-luvulta ja julkisivut 1950-luvun alussa kau
punginarkkitehti Bertel Strömmerin viimeistelemät, nykyisin asem akaavalla suojellut. A ukion
taustan Vanha tehdas säästyi tulipaloilta.
M iten vanhan rakennuksen tilat soveltuvat
uuteen käyttöön? K estävätkö rakenteet? M iten
m useon uudet tilat sijoittuvat rakennuksen ker
roksiin?

Vankat, tiilirunkoiset rakennukset teräsbetonisin välipohjin soveltuvat itse asiassa hyvin
museotiloiksi. Kerrokset ovat korkeita, suurin osa
tiloista on vailla päivänvaloa ja sen vuoksi ne
ovat sopivia näyttely-ja varastotiloiksi. A ukion
puoleiset korkeat ikkunat suuntautuvat pohjoi
seen, niiden läheisyyteen sopivat valoa tarvitse
vat tilat. Tehtaan käyttökelpoinen kolmen tonnin
tavarahissi yhdistää kellarin varastot m useon
muihin tiloihin. Huoltoliikennetunneli kulkee ra
kennuksen alitse hissin tuntum aan. N ykyinen
väljä pääporras sopii m useon sisäisen liikenteen
käyttöön. T oim intojen perusedellytykset ovat
kunnossa. Sisäänkäynti museoon on Väinö Lin
nan aukiolta, jonka odotetaan vähitellen muodos
tuvan koko alueen toiminnalliseksi keskukseksi.
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Aukion tasossa sijaitsevat m useon aulatilat, kah
vio ja 65 :n hengen auditorio aputiloineen. Kahvi
lan seinäpinnoiksi on päätetty jä ttä ä väijääm ötoiminnasta muistuttavat valkoiset kaakelit Nämä
alakerran tilat muodostavat erillisen yksikön, jon
ka tiloissa voidaan jäljestää tapahtum ia museon
sulkemisajan jälkeen. Pyrkimyksenä on myös jär
jestää j alankulkuyhtey s V äinö Linnan aukiolta
m useon aulatilan k autta naapurirakennukseen
tulevaan kauppakeskukseen, m inkä toivotaan li
säävän sekä m useon että liiketilojen kävijäm ää
riä.
M useon aulatiloista päästään toisen kerrok
sen näyttelytiloihin jo k o kahdella uudella henkilöhissillä tai käyttäen tehtaan nykyistä, valoisaa
pääportaik k o ajo h o n o n m y ö s tarkoitus sijoittaa
sopivaa näyttelyesineistöä.
Rakennuksen toiseen kerrokseen, tilavan pää
aulan yhteyteen, sijoittuvat m useon näyttelyti
lat: aukion puoleinen valoisa galleria, jo k a avau
tuu vanhan K uusvooninkisen suuntaan, raken
nuksen sisäosien pylväshalliin sijoittuva 700 m 2:n
suuruinen päänäyttelytila sekä n. 130 m 2:n k o 
koinen pienem pi näyttelytila. Suuresta näyttely
tilasta päästään vielä kahteen suuntaan: nykyi
nen kapea kulkutunneli jo h ta a näyttelysalista
suoraan P ääm ääränkään yli Vanhan tehtaan kol
m anteen kerrokseen sisustettavaan tekstiiliteol
lisuuden näyttelyyn, jo k a tosin valm istuu vasta
m useon toisessa rakennusvaiheessa. Suuresta
näyttelysalista rakennetaan sen sijaan jo nyt käy
täväyhteys Finlaysonin kuuluisaan höyrykonem useoon, jo k a on tarkoitus liittää m useon toi
m innan piiriin. Satavuotias sveitsiläisvalmistei-

-

nen Schultzer-höyrykone kuuluu nykyään vielä
Finlaysonin yksityiseen tehdasmuseoon, jo k a on
ollut auki yleisölle vain hyvin rajoitetusti.
R akennuksen kolm as kerros on varattu pää
asiassa m useon varastotiloiksi ja niihin liittyvien
työpajojen, näyttelynrakennus-ja tutkim ustilo
je n käyttöön. M useon toim ihenkilöiden työtilat
o n sijoitettu aukionpuoleiselle sivulle pieniin,
m utta valoisiin huoneisiin. Kolm anteen kerrok
seen sijoittuvat m yös henkilökunnan sosiaaliti
lat sekä pääasiassa tutkijoiden käyttöön tarkoi
tettu avara kirjasto-lukusali.
Rakennuksen matalaan kellarikerrokseen ra
kennetaan m useoesineiden vastaanotto-, lähe
tys- ja käsittelytilat sekä varastoja ja teknisiä tilo
ja. Katolle, mahdollisimman näkymättömään koh
taan rakennetaan koko museota palveleva ilmanvaihtokonehuone. M useoesineiden säilyvyy
teen ja hyvinvointiin on panostettu: taloteknii
kan osuus koko hankkeen kustannuksista on yli
kolmannes.
M useohankkeen eri vaiheissa sekä valtion
että Tampereen kaupungin taholta on esitetty toi
vom uksia saada kuuluisa K uusvooninkinen ja
koko suojeltu V anha tehdas Työväenm useon
kautta esiteltäviksi kohteiksi. Sopivasti suunni
teltujen kiertokäyntien mukana museovieraat, eri
tyisesti tamperelaiset, saisivat tilaisuuden tutus
tua entisiin tehdassaleihin, päästä lähelle om ia
juuriaan. Olisi onnellista, m ikäli Vanhan tehtaan
tulevat käyttö muodostuisi sellaiseksi, että täm ä
olisi tulevaisuudessa mahdollista.

Heikki Pyykkö
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Marjaliisa Hentilä (oik.) vastaanottaa Työväenperinne ry:n Vuoden työväentutkimus 2000 palkinnon. Kuva:Kirsti Lumiala.

Vuoden 19 9 9 työväentutkim us
Työväenperinne ry palkitsi vuoden 1999 työvä
entutkimuksena valtiotieteen tohtori Marjaliisa Hen
tilän kirjan Keikkavaaka ja kousikka. Kaupan työ ja
tekijät 1800-luvulta itsepalveluaikaan. Palkinto jaet
tiin tällä kertaa työväenhistorian akateemisille tutki
joille.
Oy Edita Ab:n kustantamassa kirjassa Marjaliisa
Hentilä tutkii kaupan työn muuttumista 1800-luvun
lopulta 1960-luvulle. Palkintoraati piti Marjaliisa Hen
tilän sosiaalihistoriallista tutkimustapaa antoisana:
kaupan ja myyjien työn muuttuminen kertoo paljon
myös suomalaisen yhteiskunnan ja sen kansalaisten
arkielämästä, käytännöistä ja tottumuksista. Palkin
toraati antoi Hentilälle myös tunnustusta rohkeudes
ta tarttua pitkään ajanjaksoon ja kyvystä tiivistää sen
olennaisia piirteitä.
Marjaliisa Hentilä yhdistää tutkimuksessaan kau
pan työn sekä myyjien ammatillisen tietoisuuden ja

-

järjestäytymisen tasapainoisella tavalla. Kysymyk
set kaupan alan naisistumisesta sekä myyjien sosiaa
lisen aseman ja heidän ansiotasonsa suhteestajäsentä
vät tutkimustahyvin. Ne liitetään monipuolisesti maa
talousyhteiskunnan perinteisiin, kaupan uusiin tehtä
viin ja uuteen teknologiaan mutta myös naismyyjien
omiin pyrkimyksiin.
Marjaliisa Hentilä puhuttelee lukijoita hyvän myy
jän tavoin. Kirja houkuttelee lukijoita kimppuunsa
myös aikalaismainoksin ja lehtijutuin. Samalla mai
nokset ja artikkelit tuovat tutkimukseen työnantajien
ja kuluttajien näkökulmaa.
Hentilän työ on kattava perustutkimus, joka jät
tää myös muille uusia tutkittavia aiheita. Teos kyt
keytyy ajankohtaisiin keskusteluihin kaupan auki
oloajoista sekä työntekijöiden ja kuluttajien etujen
suhteesta.
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Uusi suunta Pohjolan työväen perinnelaitoksille?

Tanskan Työväenliikkeen kirjasto ja arkisto
(ABA) jäljesti 22.-24.5.2000 työväenliikkeen arkis
tojen ja kirjastojen pohjoismaisen konferenssin Köö
penhaminassa. Suomi oli liikkeellä yhdeksänhenkisellä delegaatiolla, johon kuuluivat edustajat Ammattiyhdistysarkistosta (Pekka Kalliokoski), Kansan Ar
kistosta (Pirjo Kaihovaara, Marita Jalkanen ja Reetta
Riihimäki), Työväen Arkistosta (Esa Lahtinen ja Mik
ko Kosunen) ja Työväenliikkeen kirjastosta (Mari
Jokinen, Satu Saarikivi ja Tapio Bergholm).
ABA:n johtaja Henning Grelle pohti oman laitok
sensa tulevaisuutta. Hän nosti olennaisia kysymyk
siä esiin. Ovatko LO ja sen ammattiliitot sekä muut
työväenjärjestöt tulevaisuudessakin valmiit panosta

maan perinnelaitokseensariittävästi varoja? Onko työ
väenliike tulevaisuudessa liian kapea pohja AB A:n
taustaryhmäksi? Tulisiko instituution nimeä vaihtaa
kuten Keski-Euroopan maissa sosiaalihistorian insti
tuutiksi tai vastaavaksi?
Norjan arkiston ja kirjastonjohtaja Knut Einar
Eriksen esitti instituutionsa heikon taloudellisen ti
lanteen vuoksi samanlaisia kysymyksiä. Eriksen pohti,
johtaako uusien ystävien hankkiminen toimihenkilöammattiliitoista siihen, että vanhat ystävät LO:ssa vä
hentävät tukeaan. Eurooppalainen trendi luopua suo
raan työväenliikkeeseen viittavasta nimestä tuntui kiin
nostavan ainakin tanskalaisia. Keskustelu aiheesta tu
lee jatkumaan meillä ja muualla. Kysymys on vaikea.

Pohjoismaisen konferenssin osanottajiaTanskastaja Ruotsista. Vas. Gerd Gallesen (ABA, Tans
ka), Karin Englund (ARAB, Ruotsi), Martin Grass (ARAB), Rigmor Hagström (ARAB).
22.5.2000. Kuva: Esa Lahtinen.

-
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ABA. n Henning Grelle saa Suomen tuliaisena SovietDada -rompun. Luovuttajina Pirjo Kaihovaara ja Tapio Bergholm. 22.5.2000. Kuva: EsaLahtinen.
Tuleeko pysyä omassa linnaleirissä? Vai avataanko
ovia laajempiin kammareihin?
Ruotsalaiset eivät olleet niin innoissaan identitee
tin uudelleen muokkauksesta. Ruotsin työväenliikkeen
arkiston ja kirjaston johtaja Karin Englund korosti,
että työväenliikkeen kirjastot ja arkistot tarjoavat ai
neistoa myös ideoiden, aatteiden ja oman ajan histori
antutkijoille. Englund kiteytti perinnelaitosten ydin
tehtävät kauniiseen ympyrään, jossa luki värda - visa
- veta. Mitä se on? On hoidettava (värda) hyvin omaa
aineistoa. Aineiston on oltava asiakkaiden käytettä
vissä (visa). Hyvään palveluun kuuluu myös, että am
mattitaitoinen henkilökunta tietää (veta), mihin aihei
siin aineistoa löytyy.
Konferenssi paneutui perinnelaitosten toiminnan
kehittämiseen alustuksin, demonstraatioiden avullaja
-

yleiskeskustelussa. Konkreettisia ongelmia ja tulevaa
yhteistyötä puitiin alakohtaisissa ryhmissä, jotka oli
koottu kirjastojen, kuva-arkistojen ja arkistojen am
mattilaisista. Laitosten johtajilla oli vielä oma ryhmä,
joka keskusteh perinnelaitosten taloudesta ja tulevai
suuden visioista.
Kokous oh mielenkiintoinen ja antoisa. AB A:ssa
oh hyvät puitteet kokoukselle. Pääsimme tutustumaan
“mustaan timanttiin” eh kuninkaallisen kirjaston mo
numentaaliseen uudisrakennusosaan ja työväen mu
seoon, jonka museoravintolassa nautittiin päättäjäisillallinen. Tapaaminen oh antoisa, vaikka tanskan kie
len kuuhun ymmärtäminen pani delegaatiomme kieli
taidon ajoittain kohtuuttoman kovaan testiin.

Tapio Bergholm
75-

TYÖVÄENTUTKIMUS 2000

Työväenliikkeen arkisto jen ja kirjasto jen tilan n e
Suomessa
Yleistä
Työväenliikkeen arkistot ja kirjastot ovat toimi
neet pohjoismaissa yli 90 vuotta, Ruotsissa lähes
100 vuotta. 1970-luvulla kaikki laitokset alkoivat voi
makkaasti kasvaa. Suomessa kommunistinen ja kan
sandemokraattinen liike oh jo heti sodan jälkeen syn
nyttänyt Kansan Arkiston Työväen Arkiston rin
nalle. Vasemmiston ja keskustan yhteistyö hyvin
vointivaltion rakentamisessa tuotti Suomeen lain yksityisarkistoista vuonna 1974, jolloin arkistot tulivat
valtionavun piiriin. Lain seurauksena aloitti toimin
tansa kolmas työväenliikkeen arkisto, Ammattiyhdistysarkisto.
Suomessa perustettiin Työväenperinne-Arbetartradition niminen yhdistys 1983 ja sen päätehtävänä
oli työväenliikkeen kirjaston ja työväen keskusmu
seon perustaminen. Kirjasto perustettiin vuonna 1986
ja museo hieman myöhemmin Tampereelle.
Erittäin dynaamisen 1980-luvunjälkeen Suomeen
iski ennen kokematon syvä taloudellinen lama. Ar
kistojen toimintamenot jäädytettiin useiksi vuosiksi.
Pahiten lamasta kärsivät Työväenliikkeen kirjastoja
erilaiset projektit.
Yksityisarkistojen yhteistyö Suomessa syntyi la
mavuosien selviämiskamppailun yhteydessä, mutta
samalla opittiin tekemään yhteistyötä uudella nyky
aikaisella tavalla, mm. verkottumalla.

tursällskapetin arkistoja Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran arkisto. Kahdella viimeksi mainitulla on mo
lemmilla itse asiassa kaksi arkistoa ja ne eroavat muis
ta myös siten, että ne saavat 100 % valtionapua. Pian
nämä arkistot jätettiin pois yhteistoiminnasta, koska
niiden intressit ja ongelmat ohvat liian erilaisia.
Suomen yksityisten keskusarkistojen yhteisiksi
tavoitteiksi otettiin 1) saada valtion budjettiin lisää
määrärahoja, jotta henkilöstön romahtanutta palkka
tasoa voitaisiin nostaa ja atk-valmiuksia parantaa 2)
luoda yhteinen yksityisarkistorekisteri internetiin 3)
saada aikaan uusi yksityisarkistolaki 4) nostaa yksi
tyisarkistojen statusta 5) koordinoida yhteistyötä poh
joismaisten yksityis- ja paikalhsarkistojen kanssa.
Budjettitavoitteissa on onnistuttu aika hyvin. Yk
sityisarkistorekisteri on nyt valmis ja aivan näinä ai
koina siellä pitäisi olla 20 000 arkistonmuodostajaa.
Rekisterin rakentaminen ja luominen on ohut vaikeata,
koska monissa arkistoissa ei ole ollut minkäänlaisia
valmiuksia kehittämistyöhön, mutta vahvemmat ovat
sohdaarisesti auttaneet heikompia. Yksityisarkistolain
uudistamista varten asetettiin työryhmä vuonna 1997,
jonka työn pohjalta uuden lain piti astua voimaan vuon
na 2000. Uudistus on pantu jäihin ainakin vuoteen
2004 asti, jolloin on tarkoitus uudistaa varsinainen arkistolaki.

Yksityisarkistojen yhteistyö

Työväenliikkeen arkistojen ja kirjas
ton tilanne

Suomessa on tällä hetkellä 12 yksityistä keskus
arkistoa: Työväen Arkisto, Kansan Arkisto, Ammattiyhdistysarkisto, Keskustan ja Maaseudun Arkis
to, Porvarillisen Työn Arkisto, Svenska Centralarkivet, Elinkeinoelämän keskusarkisto, Toimihenkilöarkisto, Urheiluarkisto, UKK-arkisto, Svenska littera-

Työväenliikkeen arkistojen kehitys viime aikoina
on ollut erittäin voimakasta, vielä nopeampaa kuin
muiden yksityisarkistojen. Viimeisen kahden vuoden
aikana kaikki tilastolliset mittarit ovat olleet jyrkässä
nousussa. Seuraavat luvut ovat vuodelta 1999.
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Arkistot (TA, KA ja Aya)
Aineiston määrä
Aineiston kartunta
Valokuvien määrä
Muistitietoa
Julisteita
Filmitja videot
Äänitteet
Tutkijakäyntien määrä
Vakituiset työntekijät
Projektityöntekijät
-jasto
Kirjoja
Pienpainatteita
Lehtiä
Aineiston kartunta
Asiakaskäynnit
Lainat
Vakituiset työntekijät
Projektityöntekijät

7800 hyllymetriä
500 hyllymetriä
520000 valokuvaa
muistelmaa
25000 julistetta
1650 kappaletta
9000 kappaletta
3400 käyntiä
14 henkilöä
henkilötyövuotta

100
6

kappaletta/1800 hyllymetriä
kappaletta
kappaletta /460 hyllymetriä
hyllymetriä
käyntiä
lainaa
3 henkilöä
25 henkilöä

108000
30000
5000
D
4000

1200

Aineiston määrän kasvuja siitä johtu
vat ongelmat
Perinteisen arkistoaineiston määrä on työväenliik
keen arkistoissa kaksinkertaistunut aina kymmenessä
vuodessa. Vakituisen henkilökunnan määrä ei kuiten
kaan ole lisääntynyt juuri lainkaan. Aineiston jatkuva
kasvu johtaa väistämättä ajattelemaan seulontaa aivan
uudellaja radikaalilla tavalla.
Suurin ongelma ei ehkä kuitenkaan ole perintei
sessä arkistoaineistossa vaan erityisaineistoissa. Var
sinkin valokuvien määrä on viime vuosina kasvanut
räjähdysmäisesti. Usean vuoden taistelunjälkeen sekä
Työväen Arkistoon että Kansan Arkistoon on perus
tettu valokuva-arkistoyksiköt. Molempiin arkistoi
hin on saatu yksi määräaikainen tutkijan toimija kum
massakin on aloitettu kuvien digitointi.
Lähes 10 vuotta kestäneen filmiprojektin aikana
työväestöä koskevat filmit on aika hyvin kartoitettu.
Fyysisesti filmit on tallennettu Suomen elokuva-ar
kistoon. Äänitteiden osalta ollaan kuitenkin pahassa
pulassa. Suomessa äänitteiden arkistointi on ylipää
tään sekavassa tilassa. Työväenliikkeen arkistoissa ää-

riitteille ei resurssien puutteessa yksinkertaisesti ole
voitu tehdä paljon mitään.
Suurimman ongelman tulee kuitenkin muodosta
maan atk-aineistojen säilytys. Eikä kenelläkään yk
sinkertaisesti ole ollut aikaa perehtyä asiaan riittäväs
ti. On jossain määrin epäselvää, mitä informaatiota
jälkipolville jää tästä ajasta.
Työväenliikkeen kirjaston suurimmat ongelmat
ovat toisaalta vanhan kokoelman luetteloinnissa ja
toisaalta uutuushankintojen määrärahojen niukkuudes
sa. Kirjastossa on laskettu, että vanha kokoelma saa
daan luetteloiduksi vuoteen 2020 mennessä. Luette
lointityö on kuitenkin edennyt aivan viime aikoina
niin nopeasti, että tavoite saavutetaan aiemmin. Parin
viime vuoden aikana kirjaston resursseja ja statusta
on saatu nostetuksi. Siitä on osoituksena pääsy tie
teellisten kirjastojen ns. Linnea-jäijestelmään ehkä jo
tänä syksynä.

Lyhennelmä Esa Lahtisen alustuksesta,joka pidet
tiin pohjoismaisten työväenliikkeen arkistojenja kirjastojen konferenssiABA:ssa Kööpenhaminassa
22.5.2000.
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Muuraustyötä Kaukaanpaperitehtaan rakennustyömaalla Lappeenrannassa 1930. Kuva: Kan
san Arkisto.

TYÖN KUVAT
Työvalokuvien keruukilpailu Kansan Arkistossa
Löytyykö piironkisi piiloista valokuvia työnte
osta? Kuvaatko tämän päivän työtä? Arkinen elämän
meno, etenkin työnteko on jäänyt jajää edelleenkin
kuvaamatta. Kansan Arkisto haluaa osallistua tämän
materiaalin tallentamiseen ja jäljestää kilpakeruun työvalokuvista.
Olemme kiinnostuneita sekä vanhoista että uusis
ta kuvista. Molemmille on omat Saijansa. Kilpailuai
ka alkaa huhtikuussa ja päättyy lokakuussa
(31.10.2000). Kilpailuun voi osallistua mustavalkotai värivalokuvilla, negatiiveilla tai valokuva-albumeil
la. Vanhoista kuvista toivomme alkuperäisiä vedoksia
tai negatiiveja. Arvostamme kuvakokonaisuuksia, siksi
toivomme osallistumista useammalla kuvalla, mutta
myös yhdellä voi osallistua.
Työselostukset eli selvitykset siitä kuinka työtä
tehtiin tai tehdään, ammattislangi ja työnimikkeet li
säävät kuvakokonaisuuksien arvoa. Kilpailuun osal
-

listuneet kuvat tallennetaan Kansan Arkiston kuvaarkiston kokoelmiin.
Keruun jäljestävät Kansan Arkistoja Kansan Ar
kiston ystävät ry. Kilpailun palkintosumma on 4000
mk. Kummankin sarjan voittaja saa 2000 mk. Lisäksi
kaikkien osallistujien kesken arvotaan valokuvateok
sia. Kilpailun raatiin kuuluvat: toimittaja Kristiina
Markkanen, valokuvaaja Pekka Pajuvirta, professori
Matti Peltonen, arkistonjohtaja Anna-Maija Nirhamo ja tutkija Mari ta Jalkanen.
Tarkempia tietoja keruusta saa:
* arkiston kotisivuilta
www. kai isamrkisto.fi/tyonkuvat. htm
* puhelimitse 09-73186010j a 09-753697
* sähköposti tse info @kansanarkisto.fi ja
marita.jalkanen@kansanarkisto.fi
* postitse Kansan Arkisto, Vetehisenkuja 1,
00530Helsinki.

78-

TYÖVÄENTUTKIMUS 2000

Ruokailuhuone OTK.n tulitikkutehtaalla Tampereella vuonna 1927. Naisetja miehet istuivat
huoneen eri päädyissä, siksi kuvassa ei näy selvässä vähemmistössä olleita miestyöntekijöitä.

M e rk ittä v iä kuvalahjo ituksia Työväen A rkistoon
Työväen Arkisto joutunut sen tosiasian eteen, että
arkiston kuvakokoelmat ovat kuluneen vuoden aika
na miltei kaksinkertaistuneet. Demarin muuttaessa
huhtikuun lopulla majapaikkaa Paasivuorenkadulta
Merihakaan Haapaniemenkadulle lehti luovutti arvok
kaan osan kuvakokoelmistaan Työväen Arkistoon.
Luovutus käsittää varovaisesti arvioiden noin 100000
-150 000 valokuvaa työväenliikkeen eri elämänaloil
ta. Kuvat ovat siistissä järjestyksessä ja välittömästi
asiakkaiden käytettävissä.
Toinen erittäin isoja arvokas Työväen Arkiston
kevään aikana vastaanottama valokuvaluovutus on
OTK:n kuvakokoelma. Kuvia on arviolta vähintään
kin saman verran kuin Demarin valokuvia Kokoelma

-

sisältää runsaasti upeita otoksia OTK:n historiasta ja
toiminnasta. Myös mainoskuvia on runsaasti, mm.
hurmaavia mannekiinikuvia 1920-luvulta 1970-luvulle! OTK:n kuvakokoelma on suhteellisen hyvässäjär
jestyksessä odottaen kiinnostuneiden tutkijoiden
käyntejä.
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Lehtikuvaaja Gustaf
W ahlstenin n ä y tte ly
Työväen Arkistossa
Politiikkaa, urheilua ja pohjoismaista romantiik
kaa valokuvina 1950-luvulta alkaen nykypäiviin asti.
GustafWahlstenin lehtikuvaajan ura on pitkä, yhteensä
lähes kolmekymmentä vuotta Hufvudstadsbladetis
sa, Helsingin Sanomissaja Suomen Sosialidemokraa
tissa. Vuosien 1963ja 1966 välisen ajan Wahlsten ku
vasi Tukholmassa Stockholms Tidningen -lehteen. Eläkepäiviään “Wallu” viettää Kemiössä, ellei sitten ole
kuvausmatkalla näyttelyitään varten.
Gustaf Wahlstenilla on ollut useita valokuvanäyt
telyjä Helsingissä ja Kemiössä sekä mm. Ahvenan
maalla, Brasiliassa Penedossa ja Resendessä ja Ruot
sissa Göteborgissa. Nyt Työväen Arkistossa esillä
oleva näyttely on yleisölle avoinna elokuun loppuun
asti.

Työmies Suomen
Sosialidemokraatti Demari
Elävää perinnettä jo
vuodesta 1895

PL 338, Haapaniemenkatu 7*9,00531 Helsinki, puh. 09- 701 041

Tilaa ja lue!
Olet mukana luomassa
uutta perinnettä
tuleville polville!
www.demari.fi
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SOSIALISMIN TULO SUOMEEN -seminaari
ke 1 3 .9 .2 0 0 0 klo 13.00-18.00
H elsingin y liopisto, P ää ra k en n u s, lu en to sa li XV
klo 13.00 Seminaarin avaus
Dosentti Tapio Bergholm, Helsingin yliopisto

klo 13.15 Sosialismi
Professori David Kirby, University of London

klo 14.00 Liike
Professori Risto Alapuro, Helsingin yliopisto

klo 14.45-15.00 KAHVITAUKO
klo 15.00 Luokka
Professori Pertti Haapala, Tampereen yliopisto

klo 15.45 Työläinen, nainen, kansalainen
FT Maija Kokko, Jyväskylän yliopisto

klo 16.30 Professori Hannu Soikkanen, puheenvuoroja loppukeskustelu
klo 17.15 Seminaarin päätös
Seminaarinjärjestäjät".
Helsingin yliopiston Historian laitos, yhteyshenkilö dos. Tapio Bergholm, p. 09-2910262ja dos. Maria
Lähteenmäki, p. 09-191228 29
Helsingin yliopiston Yhteiskuntahistorian laitos, yhteyshenkilö dos. Pauli Kettunen, p. 09-1918936
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, yhteyshenkilö dos. Pirjo Markkola, p. 03-215 65 48.

Työväentutkimus onnätelee 70-vuotiasta työväen historian uranuurtajaa, professori Hannu Soikkasta.

LENIN-MUSEON NÄYTTELYKALENTERI 2 0 0 0
4.9.-29.10. KEKKONEN JA LENIN. Valokuvia, dokumentteja, pilapiirroksia,
sitaatteja...
3.11.2000-14.1.2001 SUOMALAINEN JÄLKI PIETARISSA
Poliittisen historian museosta Pietarista.

LENIN-MUSEON NÄYTTELYITÄ MUUALLA:
5.5 - LENIN ja SUOMI.
Vientinäyttely Viipuriin, Leningradin alueelle ja Pietariin.
5.10.-5.11.2000 UTOPIA

LENIN-MUSEON NÄYTTELY NEUVOSTOKOMMUNISMISTA
Varkauden taidemuseossa.
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Tervetuloa harrastajatutkijoiden tapaamiseen!
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura jäljestää yhteistyössä alan arkistojen kanssa seminaarin
harrastajatutkijoille Työväen Arkiston tiloissa Helsingissä (Paasivuorenkatu 5 B) lauantaina 4.11.2000 alkaen
klo 10.00.
Seminaari on osa Suomen Historiallisen Seuran aloitteesta jäljestettävää Historian viikkoa. Tilaisuudella
pyritään tuomaan esiin ja edistämään työväenhistorian ammattitutkijoiden ja harrastajien välistä vuorovaiku
tusta ja yhteistyötä.
Kolmatta kertaa jäljestettävään seminaariin kutsutaan harrastajatutkijoita, jotka tuottavat historiaan liitty
vää tietoa ja tietoisuutta esimerkiksi työntekijä-ja toimihenkilökentän ammattiosastojen tai muiden jäijestöjen
historiankhjoittajina tai opistokerhojen vetäjinä.
Seminaarin työmuotoina ovat yleisöluennot ja työryhmätyöskentely. Osanottajilta toivotaan etukäteen
valmisteltuja, mieluiten kujallisia esittelyjä tekeillä tai suunnitteilla olevista tutkimustöistään. Hankkeita käsi
tellään työryhmissä, joihin pyydetään alan asiantuntijoita keskustelijoiksi ja kommentaattoreiksi. Yleisöluen
not käsittelevät erityisesti sitä, miten paikallisten yhteisöjen ja jäijestöjen tutkimisessa otetaan huomioon
kansalliset ja kansainväliset yhteydet.
Ilm oittautum inen sem inaariin Ulla Aatsingille puhelim itse tai sähköpostitse (03-215 6543,
nlla.aatsinki@uta.fi) viimeistään keskiviikkona 18.10. Jotta tilaisuudessa käsiteltävät työpaperit ehditään jakaa
ennakolta kommentaattoreille, niiden tulisi olla perillä Historiatieteen laitoksella, 33014 Tampereen yliopisto,
tai sähköpostitse yllä olevassa osoitteessa viimeistään keskiviikkona 25.10. Ilmoittautuneille toimitetaan myös
tarkemmat tiedot seminaarin ohjelmasta. Matkakustannuksissa pyritään tukemaan niitä pääkaupunkiseudun
ulkopuolelta tulevia, jotka eivät saa seminaarimatkoihin muuta rahoitusta.

Lisätietoja antavat myös:
Pauli Kettunen, pauli.kettunen@helsinki.fi, p. 09-1918936
Pirjo Markkola, piijo.markkola@uta.fi, p. 03-215 6111
Kari Teräs, kari.teras@utu.fi, p. 02-333 6237

-
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Teetkö gradua työväenhistoriasta?
Teetkö tai suunnitteletko gradua työväestön - työväenliikkeen - työelämän historiaan tai kulttuuriin liitty
västä aiheesta?
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura ty kutsuu sinut tutkielmantekijöiden tapaamiseen Tietei
den talolle Helsinkiin (Kirkkokatu 6) perjantaina tammikuun 26. päivänä 2001 alkaen klo 10.00.
Tilaisuudessa voit keskustella tutkijoiden, arkistojen edustajien ja toisten graduntekijöiden kanssa kysy
myksenasettelun, aiheen rajauksen ja lähdeaineiston ongelmista.
Ohjelman runkona ovat graduntekijöiden vapaamuotoiset työpaperit. Niiden tarkoituksena ei ole teettää
hyödytöntä lisätyötä, vaan mahdollistaa valmisteltu kommentointi ja rakentava keskustelu. Kysy laitokseltasi
seminaarin korvaavuuksista.
Ilmoittaudu 15.12.2000 mennessä ja kerro sen yhteydessä osoitteesi, tutkielmasi aihe ja oppiaine, johon
olet sitä tekemässä. Halutessasi voit osallistua kertomalla työstäsi suullisesti, mutta matkakustannukset korva
taan vain kirjallisen esi
tyksen laatijoille.
Työpaperit toimite
taan levykkeellä tai säh
köpostitse (mieluiten rtfmuodossa) Kimmo Kestiselle (otkike@uta.fi)
viimeistään 8.1.2001.
Työpaperit muokataan
www-muotoon ja ju l
kaistaan kotisivuilla, jos
ta ne ovat tulostettavis
sa työryhmien jäsenille.

Ilmoittautumiset ja li
sätietoja:
Joni Krekola
(joniJaekola@helsinki.fi),
Helsinginyliopisto,
yhteiskuntahistoria,
puh. 09-1917041
Pirjo Markkola
(pirjo.markkola@uta.fi),
Tampereen yliopisto
Johanna Valenius
(jdrannavalenius@utu.fi),
Turun yliopisto

AINUTLAATUISET PUITTEET
ONNISTUNEELLE KOKOUKSELLE
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100-paikkainen auditorio
500-paikkainen juhlasali
Kaksi 100 hengen kokoustilaa
Useita 2 0 -7 0 hengen kokoustiloja
Nykyaikainen kokoustekniikka
Toiveiden mukaiset ravintolapalvelut
Aloita onnistuneen kokouksen suunnit
telu soittamalla myyntitoimistoomme.
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j S S g KOKOUS-JAKONGRESSIKESKUS
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Paasivuorenkatu 5 A
0 0 5 3 0 Helsinki
Puh. (0 9 )7 0 8 9 611
Fax (0 9 )7 0 8 9 658
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HEIKKI LAAVOLA O N HISTORIAA

”Se pahenee vain siitä penkomisesta”, kuului yksi
Heikki Laavolan (1944-2000) lukuisista mielilausahduksista. Niinpä voisin epäillä, että hän suhtautuisi
juuri siihen tapaan kaikkeen häntä koskevaan muiste
luun, vaikka historioitsija olikin. Se oli sitä hänessä
lähes kaikessa läsnä olevaa no bullshit -asennettaan.
Laavola oh vankka ja ärhäkkä työväenaatteen mies,
rakasti hoilottaa vanhoja ja uusiakin työväenlauluja,
mutta osasi silti suhtautua epäilevästi kaikkeen mikä
alkoi näyttää kirkossa kuulutetulta Hän oh syvän hal
kinainen mies, yhtä aikaa sekä oman aikansa ettäjon
kin pitemmän kauden lapsi, tyypillinen 60-luvun ra
dikaali, joka kuitenkin samalla viihtyi kummasti pö
lyisten paperien äärellä.
Tapasin hänet ensi kertaa juuri joskus 60-luvun
loppupuolella lahtelaisen Tirra-ravintolan pikkubaarissa, joka tunnettiin paremmin 'M ontun’ nimellä.
Nykyään siellä nähdään virolaisiaja venäläisiä strippareita, mikä tieto huvitti Heikkiä suuresti kun vii
meksi olimme yhteydessä. Kovaa vauhtia taistolais
tamassa olevassa joukossa huomioni kiinnittyi nope
asti kahteen outoon, yleensä puvuntakkiin sonnus
tautuneeseen heppuun, Luukkasen Markkuun ja Laavolaan, jotka osoittautuivat demareiksi. Se ei minua
järkyttänyt, muita kyllä sitäkin enemmän. Kiinnosta
vinta Laavolassa oh kuitenkin se kiihkeä uteliaisuus ja
historiallisen ironian ja sarkasmien taju. Hänessä oh

-

hippunen Eetu Salinia, ja sallittakoon tämä, l e niniä
ilman leninismiä Hän heikutteh mielellään vallan ana
lyyseillä ja konspiraatioteorioilla, mutta oh historiikkitöissään (Kun Suomen työväki heräsi, Vakuutasväen liiton historia, Helsingin puuseppien 100-vuotis
historiikkija Jalkahoitajien hiton historiikki) aina tiuk
ka faktaahsti. Tänä päivänä hänen kohdallaan puhut
taisiin "diskurssista", persoonallisesta puhunnan la
jista, joka myös vaikutti. Taitaa olla jopa niin, että
Heikki onnistui sen paremmin yrittämättä käännyttä
mään omille linjoilleen monen silloisen kiihkokäännyttäjän.
Luulisin, että Heikkiä ohsi omalla tavallaan huvit
tanut tyylikkäästi vuosituhannen vaihteeseen sijoit
tunut kuoleman ajankohta ja se, että hän pääsi vielä
postuumisti palkintosijoille työväen muistitietokilpailussa.Tyylikkyydestä' hänjaksoi usein puhua, millä
hän ei tietenkään tarkoittanut mitään elämäntyyliin
tai pukeutumiseen liittyvää, vaan jotain periaatteelli
suutta, sanan kaikissa merkityksissä. Historioitsijaa
ohsi varmasti myös miellyttänyt tieto Taija Halosen,
60-lukulaisen radikaalin, valitseminen presidentiksi.

Markku Koski
Lahti
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Metallin jäsenten tekemät tuotteet ovat maailman huippuluokkaa.
Kansainvälisen kilpailun kärjessä porhaltavat suomalaiset
kännykät sekä muut elektroniikka-alan ja huipputekniikan
tuotteet, paperikoneet ja laivat.
Kun metalliala menestyy, menestyy koko Suomi.

Metallityöväen Liitto ry
Siltasaarenkatu 3-5 A, 0 0 5 3 0
Helsinki puh. (09) 770 71
www.metalliliitto.fi

-
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KEMIA

KEMIANLIITTO KEMIFACKET

Haapaniemenkatu 7-9 B
00531 HELSINKI
Puh: (09) 773971
Fax: (09) 753 8040
etunimi.sukunimi@kemianliitto.fi

Kirjakauppaan keskellä yötä?
Jos vain h a lu a t. S o lo -to ri
In te rn e tis s ä o n av o in n a
v u o ro k a u d e n y m päri. T äältä
S u o m en su u rim m asta kauppakeskuksesta
lö y d ä t m o n ta m ielihalua: kirjat, levyt,
m a tk a t, u u sim m a n m u o d in .
T ervetuloa Solo-torille shoppailem aan!

w w w .m e rita .fi/s o lo to ri

'Merita

MeritaNordbanken
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SUOMEN TYÖVÄEN
URHEILULIITTO
TUL RY

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.

Paasivuorenkatu 4-6 A
PL 315
00531 Helsinki

Kansan Sivistysrahasto
Paasivuorenkatu 5 A 453,
00530 Helsinki
Puh. 09-765 433
Telefax 09-761 787

puh. (09) 7706211
fox (09) 7706234

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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KULTAREUNAX

3
>
«vN nam nnM

Meillä opitaan
ikä kaikki.
Tilaa Sinäkin
” Aivot mukana
90-vuotispäivillä”
-aineisto
itseäsi virkistämään.
Eläkeläiset r.y.
Mechelininkatu 20AI
00100 Helsinki
p. 09-348 691

M M Ä B ä g k
40 vuoden
kokemus
arpajaisien
järjestämisessä
Kustaankatu4
00500 Helsinki
puh.09-711377 fax 09-710909
Sähköposti: kultareuna-ry@co.inet.fi
Leonia: 800010-662008
Merita: 150030-00000015

Pidä kiinni
kotimaisesta leivästä se pitää sinut kiinni työssä

HYVINVOINTI
TARVITSEE
TEKUÄNSÄ

SEL
Kotimainen elintarvike
kasvattaa työtä Suomessa
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto r.y.
Siltasaarenkatu 6, PL 213,
00531 Helsinki
puh. 09-393881
http://w w w .selry.fi

-
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S u o r a Y h teys
Ed u sk u n t a a n
Pidetään yhtä.
Ota yhteyttä: p. (09) 4321, fax (09) 432 3207
www.sdp.fi/eduskunta

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

Y H D E S S Ä UUDELLE
V U O SITU H A N N ELLE

Suomen Merim ies-Unioni r.y.
Uudenmaankatu 16 B,
PL 249, 00121 HELSINKI
puh. (09) 6152 020
fax. (09) 6152 0227
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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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Paasivuorenkatu 5 B
00530 Helsinki
Postiosoite: PL 290
00531 Helsinki
p. (09) 4780 8800
fax (09) 4780 8840
email: up@up-uutispalvelu.fi
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EI YKSIN VASTAVIRTAAN
VAAN YHDESSÄ TAVOITTEISIIN
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Työ, tasa-arvo, turvallisuus, yhteis
toiminta 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.
HaNDCUSRANSCHENS FACKFttaUNTD H

PL 54, 00531 Helsinki

k

Jo sp a voittaisin.
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puh. (09) 775 71 fax (09) 701 1119
www.liikeala.fi
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Punaisen Tampereen tyttö kertoo
työläisperheen elämästä
- tarinalla on todellisuuspohja
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Pertti Rajala

Helmi Haapasen kansalaissota
T S L 1997, hinta 9 8 ,- (sis.ALV)
M yynti: T S L , p. 0 9 -4 7 6 2 8 6 0 0

Jos olet työssä valtiolla
tai yleishyödyllisessä
palveluyhteisössä,

oikea
ammattiliittosi
on

A U T O JA KULJETUSALAN TYÖNTEKUÄUITTO

AKT

alan sa vahvin ammattiliitto
!
;
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Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry
puh. (09) 7010120, www.VALry.fi
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Saatavissa olevat julkaisut
Työväenperinne:
Työväen bibliografiat
- I : opinnäytteet 1978-1987. Toim. Mervi Kääminen.
1988. 79 s. 20(10) mk.
- II: artikkeliaineistoa 1978-1987. Toim. Pekka Kääminen.
1989. 95 s. 20 (10) mk.
- III: historiikit 1978-1990. Toim. Pekka Kääminen. 1991.
104 s. 20 (10) mk.
- IV : Suomen työväenliikkeen historiallinen bibliografia.
Toim. Pekka Kääminen. 1994.50 (20) mk.
- Ameriikka-kokoelmaluettelo: amerikansuomalaista kir
jallisuutta T yöväenli ikkeen ki rjaston kokoelmissa. 1991.
44 s. 10 mk.
- Espanja 1936-1939 -kokoelmaluettelo: Espanjan
sisällissotaa käsittelevää kirjallisuutta Työväenliikkeen
kirjaston kokoelmissa. 1991. 36 s. 10 mk.
- Internationaalit-kokoelmaluettelo. 1990.70 s. 15 mk.
- Osuustoiminta-kokoelmaluettelo. 1990.380 s. 10 mk.
- Foreign Language Literature on the Nordic Labour
Movements - Frem dsprachige Literatur iiber die
nordischen Arbeiterbevvegungen. 1992.143 s. 10 mk.
-Tanskanen Petri: Työväen arjestajuhlaan. Kansan
Elokuvan ja Allotria Filmin tuotanto 1945-1962.
Filmografia. 311 s. 100 mk.
Reijo Frank: Veli, sisko. CD-levy 80 mk.
Työväen Arkisto:
- Marjaliisa Hentilä& Maria Lähteenmäki: Kansainvälinen
naistenpäivä 1910-1990.1990.112s. 15mk.
- Sosialidemokraattiset naiset Suomen hallituksessa ja
eduskunnassa 1907-1996: matrikkeli. Toim. Marja
Piiroinen-Honkanen. 1996.181 s. 100 (50) mk.
Muistitietokirjat:
- Aatteet ja vaatteet. Toim. M. Hako-H. Huhtanen-M.
Nieminen. 1964.255 s. Hinta 60 mk.
-Jako kahteen. Työmiehen 20-luku Toim. Hako-Huhtanen-Nieminen. 1975. 353 s. Hinta 60 mk.
- Kotirintaman kahdet kasvot: sota-ajan muistelmiaToim.
Hako-Huhtanen. 1985.255 s. Hinta 60 mk.
- Lapuan laki vai kansanvalta? Toim. Hako-Huhtanen.
1981. 322 s. Hinta 60 mk.
Työväen keskusmuseo:
- Tiina Tuulasvaara-Kaleva: 1930-luvun pula. 1992.
14 s. 5 mk.
-Työväenkulttuurityöryhmän muistio. Työväen keskus
museon julkaisuja 1994:1. 52 s. 20 mk.
- Ulla Jaskari - Kristiina Vanhala-Selin: Työväki esittää lystinpitoa ja aatteen paloa. Työväen keskusmuseon jul
kaisuja 1995:1. 47 s. 15 mk.
- Ranskan suuri vallankumous. Työväen keskusmuseon
julkaisuja 1997:1. Kielinä suomi/venäjä. 28 s. 3 mk.
-Tuomo Koivisto: Ammatillista järjestöyhteistyötä Tam
pereella 100 vuotta. 1998.28 s. 10 mk.
- Panu Rissanen: 1917. Tavoitteena kansanvalta. Työvä
en keskusmuseon julkaisuja 1998:1.24 s. 10 mk.

Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö:
- Pirjo Kaihovaara & Anna-Maija 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 pide
tyistä seminaareista Kirjan talolla Helsingissä. K SL1994.
60 s. 30 mk.
- Kansan Arkiston Yleisluettelo 1.1996.274 s. 60 mk.
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura:
Julkaisusarjat: Väki voimakas
-1. Työväen historiaa ja perinnettä. Toim. Jouko Jaakko
la & Olli Vehviläinen. 2.p. 19 87 .159s 15 mk.
- 3. Näkökulmia työväen ammatilliseen ja paikalliseen
historiaan. Toim. Markku Hyrkkänen et ai. 1987.213 s.
15 mk.
- 7 .Työ ja työttömyys.Toim. Raimo Parikka. 1994.368s.
70/50 mk.
-8. Äänekäs kansa. Toim. Pauli Kettunen et ai. 1996.
152 s. 50 mk.
- 9. Talonpoikainen sosialisti - Santeri Mäkelä poliittise
na toimijana ja kirjailijana. Toim. Tauno Saarela. 1997.
139 s. 50 mk.
-10. Työväestöjä kansakunta. Toim. Raimo Parikka.
1997. 281 s. 75/50 mk.
-11. Aave vai haave. Toim. Tauno Saarela et ai. 1998.
364 s. 80 mk.
-12. Koti kaupungin laidalla. Toim. Elina Katainen et ai.
1999.204s.70m k/50 mk.
UUTUUS-13. Naurava työläinen- naurettava työläinen.
Näkökulmia työväen huumoriin. Toim. Joni Krekola,
Kirsti Salmi-Niklander, Johanna Valenius. 2000.80 mk.
Paperson Labour History
- II DerZusammenbruchderZvveiten Internationale.
Toim. Paavo Jokela. 1988.133 s. 15 mk.
- III Arbetarklassen i samhällets vardag. Red. Katia Bäsk
et ai. 1991. 405 s. 15 mk.
- IV Arbete och samhällsmodell. Red. Pauli Kettunen &
Tapio Rissanen. 1995. 405 s. 85 mk.
- V Meeting local challenges - mapping industrial
identities. Eds. Sakari Hänninen, Kirsti Salmi-Niklander,
Tiina Valpola. 1999.80 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,
e-mail: perinne@tsl.fi.
Julkaisuja myynnissä myös Työväen keskus
museossa, Väinö Linnan aukio 5,3321 OTampere, p.
(03)2110404, email: info@tkm.fi.

OSOITTEET JA PUHELINNUMEROT
AMMATTI YHDISTYSARKISTO
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) 731 86010 kuva-arkisto
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 ARKISTO
Paasivuorenk. 5 B, 00530 Helsinki
p. (09) 7743 110
fax (09) 7743 1111
email: info@tyark.fi
http://www.tyark.fi
avoinna ma, ke, pe 10.00-16.00
ti, to 10.00-19.00

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

TYÖVÄEN HISTORIAN JA PERIN
TEEN TUTKIMUKSEN SEURA RY
Tampereen yliopisto
Historiatieteen laitos
PL 607, 33101 Tampere
(03) 215 6543 (siht. Ulla Aatsinki)
fax (03) 215 6980
email: ulla.aatsinki@uta.fi
http://www.helsinki.fi/jarj/thpts

TYÖVÄEN KESKUSMUSEO
Väinö Linnan aukio 5, 33210 Tampere
p. (03) 211 0404
fax (03) 211 0402
email: info@tkm.fi
http://www.tkm.fi
toimisto avoinna ma-pe 8.30-15.45
näyttelytilat ti-su 11.00-18.00
TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO
Paasivuorenk. 5, 00530 Helsinki
p. (09) 766 429, 765 428
fax (09) 753 5151
email: perinne@tsl.fi
http://www.tsl.fi/~perinne/tlk/
avoinna ti-pe 11.00 -17.00
kesällä 10.00-15.00

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/

