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Pääkirjoitus

Naisten työ on
työväentutkimuksen kohteena
aina ajankohtainen
Työväentutkimus-vuosikirjan

artikkelien,

Pyysimme

muutamilta

lukuvuoden

kolumnien ja kirja-arvostelujen aiheet ovat

2014–2015 aikana pro gradu -tutkielmansa

tällä kertaa ehkä tavanomaista ajankohtai-

valmiiksi saaneelta opiskelijalta lyhyen tii-

sempia. Teemaksi olemme valinnet naisten

vistelmän työstään. Valinta ei ollut helppo,

työn, jota valottavat Elina Hytösen kirjoitus

sillä opinnäytteitä oli valmistunut pitkälti

sota-ajan naisten työstä ja Merja Minkkisen

toista sataa. Kun joskus takavuosina val-

kirjoitus sosiaalidemokraattisten naisten

taosa graduista käsitteli työväenliikkeen

julkaisemista lehdistä.

poliittista historiaa, työväentutkimusta teh-

Tieteellisen julkaisun päätoimittajan ei

dään nykyään lähes kaikilla humanististen

ehkä olisi syytä politikoida, mutta Juha Si-

ja yhteiskuntatieteiden aloilla laidasta lai-

pilän hallituksen yritykset saattaa Suomen

taan.

työmarkkinajärjestelmä lain voimalla järjes-

Minulle on kerrottu, että vuosikirjamme

tyksen kouriin tuntuvat jotenkin niin tutuil-

luetuimpia kirjoituksia ovat uutuuskirjojen

ta, että on pikkuinen pakko vähän kommen-

arvostelut ja esittelyt. Siksi olemme nähneet

toida. On hämmentävää, että pienipalkkais-

kovasti vaivaa nostaaksemme runsaasta

ten naisten työtä kohdellaan yhä niin kuin

kirjatarjonnasta esiin kaikkein mielenkiin-

se olisi ”kansakuntaperheen” ylimääräistä

toisimmat ja eniten keskustelua herättävät

tuloa, josta on välillä vara luopua ja leikata.

teokset.

Ajankohtaisessa yhteiskunnallisessa ja

Tiedonkierto-osastossa vuosikirjaamme

poliittisessa keskustelussa nousee esiin

julkaisevat työväen perinnelaitokset kerto-

kolme teemaa, Suomen kansainvälisen ase-

vat ajankohtaisista tapahtumista kuluneen

man uudelleenarviointi, hyvinvointivaltion

vuoden varrelta. Artikkeleiden ja arvostelu-

tulevaisuus ja Suomen rämpiminen syväs-

jen kirjoittajille, toimituskunnalle, toimitta-

sä lamasuossa. Näitä teemoja käsittelevät

jille ja kaikille vuosikirjaamme avustaneille

vuosikirjamme artikkelit ja keskustelupu-

kuuluu jälleen suurkiitos rakentavasta ja

heenvuorot. Asiantuntijoiden kirjoittamat

pyyteettömästä yhteistyöstä.

tiiviit katsaukset ajankohtaisesta keskuste-

Toivotan valistavia ja virkistäviä luku-

lusta auttavat varmasti lukijoitamme suun-

hetkiä Työväentutkimus 2015 -vuosikirjan

nistamaan tässä kovin monimutkaiseksi

parissa!

muuttuneessa maailmassa oikeiden tietolähteiden äärelle.

Seppo Hentilä
päätoimittaja
seppo.hentila(at)helsinki.fi
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artikkelit

Työläisnaisesta
Doorikseen: 110 vuotta
sosialidemokraattisia
naisten lehtiä
Merja Minkkinen
YTT, Dooris-lehden toimitussihteeri (2012-2015), Helsinki

Suomen työläisnaisten liitto perustettiin vuonna 1900. Ajatus
omasta äänenkannattajasta oli esillä jo liiton ensimmäisessä
edustajakokouksessa Helsingissä.

M

artta Salmela-Järvisen, Toveritarja Tulevaisuus-lehtien pitkäaikaisen päätoimittajan mukaan ”kuitenkaan ei silloin vielä rohjettu ajatella sellaisen perustamista, vaan tyydyttiin toivomukseen, että kukin naisosasto paikkakunnallaan
kehoittaisi naisia enemmän kirjoittamaan
sanomalehtiin. Liittohallinnolle jätettiin toivomus, että se tekisi voitavansa saadakseen
naisavustajia työväen lehdille.” 1
Myös Sos.dem. Työläisnaisliiton historiankirjoittajan Sylvi-Kyllikki Kilven mukaan ”oltiin tyytymättömiä työväenlehtiin, jotka eivät
tarpeeksi kiinnittäneet huomiota naisten harrastuksiin. Arveltiin, että jos työväenlehdissä
olisi naistoimittajia, niin ne ehkä osaisivat
naisille paremmin kirjoittaa ja kohtelisivatpa ymmärtävästi ja säälivästi naisavustajien
lehdille lähettämiä sepustuksia. Mutta ennenkuin naistoimittajia ilmaantuisi, olisi osastojen valittava sopiviksi katsomiaan henkilöitä
työväenlehtien kirjeenvaihtajiksi.” 2

Keskustelu jatkui Työläisnaisliiton toisessa liittokokouksessa Turussa vuonna 1902.
Liiton sihteeri Maria Laine piti palopuheen
työläisnaisten oman lehden tarpeellisuudesta.
Kokousta seurannut lehtimies Anton Huotari kuvasi tilannetta näin: ”Mutta kun Laineen
Maija oli musertavasti todistanut, kuinka
puoluelehtienkin toimituksissa irvistellään
naisten kirjoituksille ja repäisevällä tavalla
huudahtanut ’mitä nainen tahtoo, sitä tahtoo
jumalakin!’ niin kohta tahtoi jumala, että kokouksen enemmistö oli oltava lehtihankkeen
takana.”3
Kokous valitsi toimikunnan, jonka tehtävä oli tiedustella yhdistyksiltä, halusivatko
ne, että lehti perustetaan. Marraskuun 3. päivänä 1902 saatiin painosta viisi kappaletta
Yhteistyö-lehden näytenumeroita, joista yksi
vietiin ajan käytännön mukaisesti painoylihallituksen sensuroitavaksi. Salmela-Järvisen
mukaan ”sieltä saatu tuomio oli lyhyt ja mutkaton: sellaista lehteä ei saa julkaista.” Viipu-
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Dooris 1/2015. Lehden julkaiseminen
nykymuodossaan
päättyi vuonna 2015.
Kuva: Työväenliikkeen
kirjasto.

rin ja Talikkalan naisyhdistyksillä oli parempi
onni: ne julkaisivat vuonna 1902 näytenumeron Naisten lehdestä. Vuonna 1904 ilmestyi
Kevätesikoinen-lehden näytenumero ja 1906
näytenumero Kansan nainen-lehdestä. Sensuurin ja vähäisten resurssien vuoksi nämä jäivät
kuitenkin kertaluotoisiksi yrityksiksi.4
Työläisnainen

Vuoden 1906 edustajakokouksessa toimikunnan puheenjohtaja Maria Laine selosti
lehtihanketta todeten, että lehteä ei ole voitu
perustaa, koska ilmestymislupaa ei ole saatu.
Kokous päätti ehdottaa Palvelijainliitolle, että
Työläisnaisten liitto ottaisi haltuunsa vuodesta 1905 ilmestyneen Palvelijatarlehden ja ryhtyisi julkaisemaan sitä Työläisnainen-nimisenä.

Uutta lehteä varten perustettiin osuuskunta,
jonka osuudet maksoivat viisi markkaa kappale.5 Marraskuussa 1906 ilmestynyt näytenumero luonnehti lehden linjaa ja tavoitteita
nöyrästi, mutta kunnianhimoisesti:
”Työläisnainen, joka alkaa ensivuoden
alusta säännöllisesti ilmestyä kerran viikossa jatkona Palvelijatarlehdelle ilmestyy nyt
ensikerran uudessa muodossa. Vaatimattomana se asettuu kilpailun taistelutantereelle
anoen itselleen vanhempien veljien suopeaa
suosiota. Onhan työläisnaiset aina tottuneet
luottamaan omiin voimiinsa, aina lapsuudesta saakka pyrkineet itse elättämään itsensä,
koska heillä ei ole ollut vanhempien perintöä.
Siksi nytkin lähtee ’Työläisnainen’ rohkeana,
uskaliaana ja voiton varmana ulos avaraan
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Suomessa seurattiin tiiviisti
Ruotsin sosialidemokraattisten naisten Morgonbris
-lehteä ja tanskalaisten
Kvinden-lehteä. Tärkeä
esikuva oli myös Saksan
sosialististen naisten julkaisu Die Gleichheit (Yhdenvertaisuus, perustettu
1891), jonka levikki kohosi
parhaimmillaan yli 100 000
kappaleen.

maailmaan, toivoen, että
siellä tapaa henkilöitä, jotka sitä ymmärtävät ja jotka
ovat saman hengen lapsia
kuin hän itsekin.”6
Palvelijatarlehden (1905–
1906), Työläisnaisen (1907–
1916) ja Toverittaren (1922–
1943) vastaavana toimittajana toimi Miina Sillanpää,
naisliiton pitkäaikainen puheenjohtaja. Yksi syy Sillanpään valinnalle saattoi
olla hänen naimattomuutensa: vuoteen 1930
asti naimisissa olevat naiset olivat miestensä
holhouksen alaisena eivätkä voineet toimia
vastaavina toimittajina.
Työläisnaisen ensimmäisenä toimitussihteerinä toimi kansanedustaja ja runoilija Hilja
Pärssinen, joka käytti kirjailijanimeä Hilja
Liinamaa-Pärssinen. Kymmenen runokokoelmaa julkaissut Pärssinen oli sujuvasanainen
kirjoittaja, joka osasi myös ruotsia, saksaa
ja englantia. Hän tunsi henkilökohtaisesti
Saksan työväenliikkeen keskeisen naisteoreetikon Clara Zetkinin, jonka kirjoituksia
julkaistiin Pärssisen kääntäminä Työläisnaisessa, samoin kuin ruotsalaisen kirjailijan ja
kasvatustieteilijän Ellen Keyn ajatuksia. Kolmas usein siteerattu ajattelija oli venäläinen
Aleksandra Kollontai, vallankumouksellinen
feministi, myöhemmin neuvostopoliitikko ja
diplomaatti, joka oli vuosina 1908–14 maanpaossa Euroopassa ja valmisteli muun muassa naisten kongressia Wienissä.
Maria Lähteenmäki on kiinnittänyt huomiota siihen, kuinka Työläisnaisessa alusta
lähtien pidettiin esillä kansainvälistä näkökulmaa.7 Suomessa seurattiin tiiviisti Ruotsin sosialidemokraattisten naisten Morgonbris
-lehteä ja tanskalaisten Kvinden-lehteä. Tärkeä
esikuva oli myös Saksan sosialististen naisten

julkaisu Die Gleichheit (Yhdenvertaisuus, perustettu 1891),
jonka levikki kohosi parhaimmillaan yli 100 000 kappaleen.
Kieltolakipropagandaa
ja kodinhoito-ohjeita

Varsinkin alkuvuosinaan Työläisnainen oli vahvasti luokkatietoinen ja arvosteli porvarillisten naisten, kuten ”Marthojen” ja Valkonauhaliiton,
hyväntekeväisyyshankkeita. 8
Lehti vaati kieltolakia, prostituution kieltämistä, äitiysvakuutusta ja aviottomien äitien
aseman parantamista. Venäläistämistoimia
ja poliittiseen toimintaan kohdistuvia rajoituksia vastustettiin aktiivisesti, vaikka selkeää tavoitetta Suomen itsenäisyydestä ei vielä
esitetty.
Kodinhoito- ja ruoanlaitto-ohjeita julkaistiin palstantäytteenä, käsityömalleja ja -kaavoja lähinnä juhlanumeroissa. Asiasta käytiin
periaatteellista keskustelua vuoden 1912 liittokokouksessa. Silloin ”hallinnon puolesta ehdotettiin kokoukselle kysymys: olisiko
suotavaa, että vastedes ruvettaisiin lehdessä
julkaisemaan käsityömalleja joko kerran kuukaudessa tai harvemmin. Asiasta syntyi kiivas
keskustelu, jossa toiset kannattivat sitä ja toiset vastustivat, jotkut taasen olisivat sallineet
näitä julaistavan erikoisjulkaisuissa, kuten
kevät ja joululehdissä. Päätökseksi tuli, ettei
Työläisnaisessa eikä muissakaan julkaisuissa
vastedes käsityömalleja julaista.”9
Tavoitteet olivat kunnianhimoisia; jo loppuvuodesta 1908 lehti julkaisi seuraavan vetoomuksen:
”Ensiksi täytyy saada enempi tilaajia Työläisnaiselle, sillä jos ei ole harrastusta oman
äänenkannattajankaan levittämiseen niin ammatillinenkin harrastus on laimeaa. Saksan
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Tulevaisuus 4/1956.
Kuva: Työväenliikkeen
kirjasto.

työläisnaisten lehti levenee yli
70,000, entä meidän? Ammattiosastot ryhtykää tarmokkaaseen
toimenpiteeseen jäsenlukunne
kartuttamiseksi ja samalla levittäkää lehteä. Valitkaa osastossanne asiamiehiä ja toimikaa jokainen kohdastanne, muistakaa
yksimielisyyden suurta voimaa.
Työläisnaiselle
toimikaamme
10
10,000 tilaajaa.”
Salmela-Järvisen
mukaan
Työläisnainen ”sai aluksi huomattavan levikin: mainitaan sen ensimmäisenä vuotena olleen n. 4000 kpl., erikoisnumeroita saatettiin levittää jopa 10 000 kpl:n
painoksina.” Levikki alkoi kuitenkin vähitellen laskea. Työläisnaisen taloudellinen tilanne
oli vaikea, sillä osuuskunnan viiden markan
osuuksilla ei saatu kerätyksi riittävän suurta
pääomaa. Osastot järjestivät iltamia tai lahjoittivat muuten varoja lehden hyväksi, mutta
se pysyi pystyssä ainoastaan lähellä olevien
henkilöiden uhrautuvan työn avulla, joka tavallisesti tehtiin ilman palkkaa tai hyvin vähäisestä korvauksesta.11
Toveritar – työläiskotien perhelehti

Kansalaissodan aikana Työläisnaisen ilmestyminen keskeytyi. Vuoden 1919 edustajakokouksessa päätettiin, että lehteä aletaan taas
julkaista, ja se alkoi ilmestyä vuoden 1920
alusta. Naisliiton jako kahteen keskenään
taistelevaan poliittiseen leiriin kansalaissodan
jälkeen näkyi kuitenkin myös Työläisnaisessa. Jo vuoden 1920 aikana lehti jäi liitossa
enemmistön vallanneiden kommunistien
haltuun.12 Vuoden 1921 ensimmäisessä numerossa Työläisnainen ilmoitti olevansa ”Sosialististen naisten lehti”, aiemman ”Sosialidemokratisen naisliiton äänenkannattajan”
sijasta.13

Sos.dem.
naiset
ryhtyivät heti Työläisnaisen johdosta erottuaan puuhaamaan
omaa lehteään. Toveritar alkoi ilmestyä
vuoden 1922 alusta
lähtien kerran kuukaudessa, ja vuoden
1926
edustajakokouksessa päätettiin,
että se alkaa ilmestyä
vuoden 1927 alusta
lähtien kaksi kertaa kuussa.14
Vuoden 1929 edustajakokouksessa lehteen vaadittiin enemmän kaunokirjallisuutta, talousneuvoja ja kevyttä aineistoa. Marja
Lehdon mukaan myös 1930-luvulla lehteen
”vaadittiin lisää kevyttä aineistoa, kaunokirjallisuutta ja käsityöohjeita. Ero vanhan
työväenliikkeen aikoihin, jolloin jyrkästi oli
torjuttu ajatus työväenaatteen välittämisestä
naisille kaunokirjallisuuden muodossa, koska
poliittinen teksti oli heille liian raskasta, oli
tuntuva.” 15
Näyttävimpiä yrityksiä profiilin nostamiseksi olivat naisliiton Helsingin Työväentalolla vuonna 1935 toteuttama Asuntokulttuurinäyttely ja siihen liittyvät Toveritar-lehden
kaksi teemanumeroa (Asuntokulttuurinumero, 5-6/1935 ja Uusi asuntokulttuurinumero,
7/1935). Molemmat saivat runsaasti huomiota myös porvarillisessa julkisuudessa, ja
omat lehdet ylistivät niitä innokkaasti, kuten
porilainen Uusi Aika arviossaan:
”Tällä numerollaan on ’Toveritar’ lyönyt
entiset ennätyksensä. Se on näet ennenkin ollut alallaan täysin moderni ja kiintoisa, mutta
tämä erikoisnumero on todellakin erikoinen
sekä sisältönsä että kuvituksensa puolesta.
Sanoin ja kuvin, samalla pirteästi ja hauskasti, mutta myös arvokkaasti ja asiallisesti siinä
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käsitellään nykytärkeätä asuntokysymystä eri
puolilta. Osoitetaan, minkälaisia työläistenkin asuntojen pitäisi olla ja minkälaisia ei,
sekä esitetään eri asuntotyyppien valo- ja varjopuolet niinhyvin ulkoa kuin sisältäkin.”16
Tulevaisuus

Jo ennen talvisotaa ja välien kiristymistä
Neuvostoliiton kanssa Toveritar-nimeä alettiin pitää epäonnistuneena. Jatkosodan aikana vaatimukset voimistuivat, ja vuoden 1944
alusta lehden nimeksi tuli Tulevaisuus. Lehden
kolmannessa numerossa nimimerkki Tilaaja
tiedusteli, ”miksi ei ’Toveritar’ saanut olla
edelleen ’Toveritar’?” Toimitus vastasi seuraavasti:
”Kauniin toveritar-sanan vika on siinä,
että se vaikuttaa venäläis-peräiseltä, jo koska
maamme on parhaillaan sodassa mainitun
maan kanssa, eivät useat lukijat halua tilata
eivätkä myöskään kaikki ilmoitusten antajat
hakua käyttää ilmoituslehtenään lehteä, jolla
on tällainen nimi. Vaikkakaan ei ole meidän
Toverittaremme syy, että venäläiset eivät ole
juuri nyt maassamme erityisen hyvässä ’kurssissa’, on tämä nimi saanut nyt väistyä yllämainituista syistä uuden nimen tieltä. ”17
Salmela-Järvisen mukaan ”nimenmuutos
oli onnistunut toimenpide, sillä sen jälkeen
ja kun vielä ulkoasua ja sisältöä on edelleen
kehitetty ja paranneltu, on levikki saatu moninkertaiseksi siitä, mikä se oli liikkeelle lähdettäessä.”18 Marja Lehdon mukaan ”liiton
äänenkannattajan osalta, jonka nimi vuoden
alusta oli muutettu Tulevaisuudeksi, oli tehty
uusia suunnitelmia: jokaisessa numerossa
varattiin tietty osuus muodille ja ruokaresepteille. Tärkeänä pidettiin myös, että jokaiseen
lehteen voitaisiin hankkia kuvitettuja haastatteluja työväenliikkeessä tunnettujen henkilöiden tai tunnettujen taiteilijoiden kodeista ja
perhe-elämästä.”19

Perinteinen koti-perhe-avioliitto -ajattelu
oli Tulevaisuuden ja pitkälti myös naisliiton
linja 1940- ja 1950-luvuilla. 50-vuotisjuhlansa
kunniaksi Tulevaisuus järjesti Nainen tänään
-näyttelyn, jossa yleisö ”sai kokea kodinhoitoon, kauneuteen ja vaatetukseen liittyviä
havaintoesityksiä”. Suuren suosion saaneen
näyttelyn avajaisissa 1.12.1956 kutsuvieraana oli muun muassa presidentin rouva Sylvi
Kekkonen.20
Aikamme Kuvastin – kotien,
perheiden ja naisten lehti

Sos.dem. Naisliitto siirtyi Sos.dem. puolueen
hajaannuksessa vuonna 1957 skogilaisen vähemmistön, eli TPSL:n, jäseneksi. Tulevaisuus-lehden julkaiseminen jäi Sos.dem. Naisliitolle, ja lehti jatkoi ilmestymistään vuoteen 1973 saakka. Enemmistöön kuuluneet
naisyhdistykset perustivat vuonna 1959 Sos.
dem. Naisten Keskusliiton, jonka lehti, Aikamme Kuvastin, alkoi ilmestyä syksyllä 1962
ja muuttui säännöllisesti ilmestyväksi vuonna
1963.
Lehden julkaisijaksi tuli kuitenkin Kotien
Puolesta Keskusliitto, eikä ”sosialidemokratia” esiintynyt lehden nimessä eikä juuri sisällössäkään. Näytenumerossaan Aikamme
Kuvastin totesi olevansa ”kotien, perheiden
ja naisten lehti”. Se täsmensi linjaansa seuraavalla melko epämääräisellä ohjelmalla:
”Ihminen ei vain elä yksinomaan suurissa asioissa, jos pidämme teknillistyvää maailmankuvaamme ’suurena’, vaan elää omaa
’pientä’ elämäänsä ihmisenä ihmisten joukossa. Kodit ja perheet ovat edelleen ihmisten
elämän perusteena. Ihmisten väliset suhteet
muodostavat jokapäiväisen elämän tärkeän
osan. Tämä jokapäiväinen elämä kamppailuineen, voittoineen ja tappioineen, monipuolisena, värikkäänä ja arvokkaana, on ’Kuvastimemme’ peilattavana. ”21
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Marja Lehdon mukaan Aikamme Kuvastin jatkoi Tulevaisuus-lehden 40-luvulla
hahmoteltua epäpoliittista linjaa. Liitossa oli
tosin esitetty, ettei uutta lehteä perustettaisi,
vaan pyrittäisiin sen sijaan kehittämään puolueen Sosialistista Aikakauslehteä omien vaatimusten mukaiseksi. Ajatusta oli kuitenkin
vastustettu sillä perusteella, että Sosialistinen
Aikakauslehti olisi naisille liian asiapitoinen
ja raskas.22
PikkuSiskosta Doorikseen

Naisliitot yhdistyivät Sosialidemokraattiset
Naiset – Socialdemokratiska kvinnor -järjestöksi vuonna 1979. Tuolloin molempien
lehdet, Tulevaisuus ja Aikamme Kuvastin,
olivat jo lakanneet ilmestymästä. Naisliiton
perustamiskokouksessa oli sovittu, etteivät
naiset julkaise omaa lehteä. Kielto ei kuitenkaan koskenut jäsenkirjeitä eikä koulutusmateriaalia.
A5-kokoinen, koneella kirjoitettu ja monistettu PikkuSisko alkoi ilmestyä vuonna
1985. Naisliitto julkaisi myös Tietosiskoaineistoja ja Kansainvälistä Bulletiinia. Vaalien yhteydessä jaettiin isoinakin painoksina
Punahilkka-lehteä. Tarja Halosen presidenttivaalikampanjassa vuonna 2000 Punahilkalla
oli tärkeä rooli – silloisen tiedotussihteerin
Merja-Hannele Vuohelaisen mukaan lehti lähes revittiin jakajien käsistä.23
Oman äänenkannattajan uusi perustaminen onnistui vuonna 2008. Dooris oli päätoimittaja Merja-Hannele Vuohelaisen mukaan
tarkoitettu yhdyssiteeksi erityisesti nuorille
naisille suunnatulle Dooris-verkostolle24,
mutta toiminta ei ottanut kunnolla tulta.
Perinteisempään tyyliin tottuneille jäsenille Dooriksen räväkkä ja avoimen feministinen linja saattoi myös aluksi olla hieman
rankka: ”Dooris on feministeille, kaappifeministeille, profeministeille, ekofeministeil-

le, radikaalifeministeille, anarkofeministeille,
naisille, miehille, transsukupuolisille, tuleville
feministeille – eli aivan kaikille.”25
Vuoden 2015 eduskuntavaalien tappion
jälkeen ollaan kuitenkin samassa tilanteessa
kuin monta kertaa aiemmin Dooriksen ja sen
edeltäjien historian aikana. Syyskuussa 2015,
naisliiton 115-vuotisjuhlien yhteydessä, liiton
hallitus keskusteli lehden tulevaisuudesta ja
päätti, että sen julkaiseminen nykymuodossa
lopetetaan. Dooriksen 110-vuotisjuhlanumero (2-3/2015) oli siis näillä näkymin myös
lehden viimeinen.
Pidempi versio artikkelista on luettavissa osoitteessa http://www.tyovaenperinne.fi/tyovaentutkimus/
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Naiset ja sota-ajan
työn muistot
Kirsi-Maria Hytönen
FT, Jyväskylän yliopisto

Talvi- ja jatkosotien tutkimus on Suomessa laajaa ja monipuolista.
2000-luvun aikana tutkimuksen keskiöön on yhä useammin nostettu
sodan kokemukset eri ryhmien näkökulmista ja myös rauhaan palaaminen erilaisine ongelmakohtineen.1 Silti sota-ajan naisten tehtävistä
muistetaan edelleen useimmiten Lotta Svärd -järjestön jäsenten työ.

L

ottien panosta väheksymättä on selvää, että tämä näkökulma sulkee ison
osan naisista keskustelun ulkopuolelle. Kansallisessa kertomuksessa lotta edustaa
yhä usein sota-ajan naista, vaikka kaikki naiset eivät kuuluneetkaan järjestöön. Väitöskirjassani� halusin selvittää, mitä ne ”muut”
naiset tekivät kotirintamalla, ja millainen
on ollut heidän käsityksensä sodasta ja sen
merkityksestä erityisesti heidän työkokemustensa kannalta. Tässä artikkelissa käsittelen
tutkimuksen lähteenä käytettyä muisteluaineistoa. Tarkastelen työläisnaisten, erityisesti
tehtaissa toisen maailmansodan aikana työskennelleiden naisten, kertomuksia työstään
varsinkin väsymykseen ja työssä jaksamiseen
liittyen.
Tutkimukseni aineistona toimivat neljän
eri arkiston muistitietokokoelmat, joista olen

rakentanut tutkimusaineistoni. Suurin aineistokokonaisuus on Museoviraston kansatieteellisen arkiston keruu 34 (1988–1989), joka
käsitteli naisten työtä sota-aikana. Lisäksi
olen lukenut Työväen Arkiston, Kansan Arkiston ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
kansanrunousarkiston kokoelmia. Keräämäni aineisto sisältää naisten kertomuksia palkkatyöstä noin talvisodan alkamisesta jälleenrakennusaikaan 1950-luvulle asti.3
Muistitietoaineistolle ovat tyypillisiä piirteitä subjektiivisuus, tulkinnallisuus ja ajallinen kerrostuneisuus. Oleellista ei ole niinkään se, mitä tapahtui vaan se, mitä siitä kerrotaan. Toisin sanoen keskeistä on, millaisia
merkityksiä ihmiset antavat tapahtumille
muistellessaan niitä myöhemmin. Tutkijana
olen nykypäivässä, mutta aineistoni ei ole tämän päivän aineistoa vaan koottu arkistoihin
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Voiman henkilökuntaa talkootöissä Lakalaivan
pellolla Tampereella vuonna 1943. Kuva: Työväenmuseo Werstas.

Naistyöläisiä Klingendahlin tehtaan pommisuojassa Tampereella. Kuva vuosien 1939–1944
väliltä. Kuva: Työväenmuseo Werstas.

paljon aikaisemmin, pääosin jo 1980-luvun
lopulla. Katse kohdistetaan menneisyyteen,
mutta katsetta ohjaavat nykypäivän linssi
sekä tapahtumien ja kerrontahetken välillä
kulunut aika ja kertojan kokemukset.4 Tämän
vuoksi muistelukerronta sodan ja jälleenrakennusajan työstä kertoo työn merkityksistä
myös laajemmin. Työlle kerronnassa annettujen merkitysten kautta olen tarkastellut niin
kutsuttua työn eetosta. Jatkuva työnteko, ahkeruus ja toimeliaisuus korostuvat tutkimusaineistossa, jossa niistä tulee jopa kunniallisen kansalaisen mittareita.

Työvelvollisuus, väsymys ja
jaksaminen

Työstä kertoessaan ihmiset jäsentävät paikkaansa yhteisönsä toimivina, aktiivisina osallistujina. Työvelvollisuus oli asia, jonka ihmiset erityisesti liittivät keräämässäni aineistossa sota-ajan työhön.5 Sota-aikana työvelvollisuus tarkoitti sekä lakisääteistä työpakkoa
että vapaaehtoista työtä. Laki velvoitti lähes
kaikki terveet 15–65-vuotiaat tuottavaan työhön. Jos työpaikkaa ei löytänyt itse, sellaiseen
ohjattiin. Työvelvollisuuden rikkomisesta
oli säädetty rangaistuksia, mutta niitä tar-
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vittiin vain harvoin. Ajan ilmapiiri kannusti
vapaaehtoiseen työhön ja ylittämään itsensä
ja omat rajansa niin palkkatyössä kuin talkoissakin. Mottitalkoot ovat tunnettu osoitus
talkoista samoin kuin kaupunkilaistyttöjen
ja -poikien viettämät kesät maatiloilla, joissa
työvoimaa tarvittiin. Työtyttöjä koulutettiin
leireillä maatilojen aputyövoimaksi, ja tehtaiden väkeä saatettiin kuljettaa porukalla esimerkiksi perunan- tai sokerijuurikkaan nostotalkoisiin tai mottimetsään.6
Muistelukerronnassa työvelvollisuus tarkoittaa lakia useammin moraalista velvollisuutta tehdä työtä. Tätä jaettua normia
työnteosta kuvaa esimerkiksi vuonna 1923
syntynyt Kaisa. Kaisa oli jatkosodan aikana
nuori aikuinen, ja hänellä oli useita työpaikkoja. Nuoren naisen näkökulmasta sota-ajan
työ ja vaihtelevat työpaikat merkitsivät uusia
kokemuksia, ehkä jopa seikkailuja. Toisin
kuin monet muut, Kaisa ei muistele palkkansa olleen merkityksellinen, eikä hänelle ollut
väliä sillä, että miehet saivat samasta työstä
parempaa palkkaa. Palkalla ei ehkä ollut väliä
siksi, että Kaisa luultavasti asui vielä kotona vanhempiensa kanssa. Palkka ei ole yhtä
vähämerkityksellinen perheellisten naisten
kerronnassa, jossa perheen elatuksen ansaitseminen on tärkeä työhön kannustava tekijä.7
Kaikki työhön kykenevät olivat periaatteessa työvelvollisia. Tein työtä vapaaehtoisesti,
suuresta palkasta ei niin väliä. Ei kukaan halveksinut ketään, kai miehet olivat sitten ”osaavampia”, kun nostivat rahaa vähän enemmän
kuin minä. Työpaikkani vaihtuivat turvesuolta
tehtaaseen, torimyyjästä kirkon lattian pesijäksi. Pääsinpä kellojakin soittamaan isän kanssa.
Suntioisäni opetti, mistä narusta piti aloittaa
eri tilanteissa, esim. mies- ja naispuolisen kuolinkelloja soitettaessa. Mottimetsään, kansanhuoltoon, postiin, pankkiin, apteekkiin. Halusin kokemuksia ja etsin rauhaa levottomalle
mielelleni. [--] Ei elämääni lomia mahtunut, en
sellaista edes ajatellut. Lahtosen Anni oli saanut töitä rautatieasemalla, tapasimme laiturilla

työpäivän jälkeen, sytytimme ensimmäiset paperossit =(pilli)savukkeet ja vilkuilimme sotapoikia.8

Vaikka työvelvollisuuslaki vaikeutti työpaikan vaihtamista, sota-aika antoi myös mahdollisuuden kokeilla monia eri tehtäviä, sillä työvoimasta oli jatkuvasti pulaa. Kaisan
muistelukerronnassa huomiota kiinnittää se,
miten työ- ja vapaa-aika sekoittuvat. Kaisan
kerronnassa työ vaihtuu toiseen tiuhaan, eikä
lomia mahdu väliin. Kaupunkien työväen
odotettiin niin sanotusti antavan puolet kesälomastaan isänmaalle, eli loma piti viettää
elintarvikehuollon kannalta kriittisessä maataloustyössä. Lomia silti oli, joskin ahkeruutta korostavassa ilmapiirissä joutenoloon
suhtauduttiin torjuvasti, ainakin jälkikäteen
muistellessa.
Kaisan muistelukerronta tuo esiin nuoren seikkailunhaluisen ihmisen kokemuksen:
erilaisista töistä sai erilaisia kokemuksia, eikä
vapaa-aikaakaan käytetty ryppyotsaisuuteen. Kaisa oli nuori, ja sota merkitsi hänelle
myös jännitystä ja värikkyyttä. Kaisa kertoo,
kuinka koulutytöt flirttailivat ammuksia pakatessaan ammustehtaassa vartiossa olleen
nuoren sotilaan kanssa. On helppo kuvitella
myös Kaisa ja hänen ystävänsä asemalaiturilla opettelemassa tupakanpolttoa. Paperossin
sytyttäminen kuvaa nuoren naisen asennetta
nuoruuteen ja poikkeusaikaan.9 Sodan esittäminen seikkailuna rikkoo kulttuurista kertomusta, jossa tehdään ahkerasti ja vakavasti
työtä isänmaan asian eteen.
Kaisan muistoissa työnteko on innostavaa
ja seikkailullista, mutta suurempi osa aineistoni kertojista muistelee työntekoa raatamisena, josta selvittiin erilaisin keinoin. Näin
työnteon muistaa esimerkiksi Marjatta, joka
oli Kaisan tavoin syntynyt vuonna 1923.
Marjatta muistelee työtään yhtäältä hyvin
ruumiillisesti, toisaalta hieman romantisoi-
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den. Hänen kertomuksensa on värikäs ja tarkka
kuvaus kesäisen
tiilitehtaan arjesta.
Tehdastyö on minulle jo nuoresta
1939 alkaen tuttua. Olin ainakin
4 kesänä työssä tiilitehtaalla.
Se oli silloin naisten työ paikka. Kärräsimme
märkiä tiiliä kärryissä sellaista pitkää käytävää
pitkin. Sitten ne oli nostettava korkeille kapeille hyllyille kuivumaan. Se oli ainoa työ jossa
mitastani oli apua 173 sm. Kun tiilet olivat kuivia taasen sama kärrääminen ja uuneihin kantaminen, märkiä tiiliä oli 4-6 laudalla, [--] niitä
lautoja kannettiin noin 10 m uunin luukkuihin,
jossa ne muutamat miehen puolet täyttivät uunin.
Tätä raskasta työtä tein alkaen kesällä 39-43
saakka, puukengät jalassa, aina juoksu päällä,
mutta tiilet tekivät kauppansa ” ja uunit täytettiin ja tyhjättiin, naisten ja nuorien poikien
voimalla. Silloin sitä jaksoin ja kyllä joskus ihan
voi kuvitella, vieläkin tyyntä pimeää elokuun
yötä ” uunit hehkuivat kuumuutta ja valoivat
ympäristöön heikkoa tulen hehkua, kipinät
lentelivät ” jos olisin runoilia siitä tiilestä voisi
hehkuttaa runoa, ei kyllä silloin. Jalat ja kädet
olivat aina kipeitä ja ovat vieläkin jatkuvasti.10

Marjatta kuvaa tekemäänsä työtä vahvasti
oman ruumiinsa kautta. Työtä tehdään käsin
ja jaloin, kiireessä, kuumissa olosuhteissa ja
koko vartalon pituutta hyödyntäen. Marjatan mukaan hänen kätensä ja jalkansa olivat
aina kipeitä raskaan työn vuoksi, mutta silti
hän jaksoi tehdä työtä. Marjatta viittaa nuoruuteen jaksamisen mahdollistavana tekijänä,
kuten monet muutkin kerrontahetkellä iäkkäät naiset. Kipu puolestaan on muistettuna
kiinnostava tunne, sillä se ei aina jää menneisyyteen vaan kulkee mukana toisinaan hyvinkin pitkän ajan ja on läsnä myös kerrontahetkellä, kuten Marjatan käsissä ja jaloissa.

Tampereen sosialidemokraattisen
naisyhdistyksen
jäseniä ompelemassa vaatteita sotilaille
talvi- tai jatkosodan
aikana Tampereen
Työväentalolla.
Kuva: Työväenmuseo
Werstas.

Raskas työ voi jättää elämän pituisen jäljen
ihmisruumiiseen.11
Naisten muistelukerronta sota-ajan työstä
muodostuu usein selviytymiskertomuksista.
Välillä olosuhteet olivat varsin kurjat, mutta
silti kaikesta selvittiin, koska selvittävä oli.
Työ oli siis likasta, meluisaa ja väsyttävää. Puhdistusta varten ei tehtaalla ollut kuin kylmä
vesi, ei suihkua. Suuremman lian käsistämme
pyyhimme koneöljyyn kastetulla trasselitupolla. Kotona sitten peseydyin ja saunassa, joka
olikin hyvä Kaleva-sauna Porvoonkadulla.
Väsymystä vastaan ei siihenkään löytynyt kuin
hetkittäin parannusta ja luulen, että vähäinen
ruokakin oli siihen osatekijänä. Kun aamulla
tankkasin itseni parilla leipäpalalla korvikkeen
kera, sama ruokavalio päivällä, niin pysy sitten
pirteänä. Yövuorossakin oli pärjättävä samoin.
Meillä ei ollut varaa ruokailla kuin kerran päivässä ja se ajoitettiin iltaan.12

Työtä tehtiin sota-ajan tehtaissa usein vuorotyönä, ilmahälytysten takia väsyneinä ja
ravintotilanteen takia nälkäisenä. Lika, melu
ja vaarat kuuluivat työpaikalle. Työn likaisuuden naiset kuvaavat aina epämiellyttävänä,
ja joku mainitsee saippuan puutteen olleen
nöyryyttävääkin.13 Säännöstelty ravinto lisäsi
tietenkin väsymyksen tunnetta.
Edellä lainattu Mirja kuvaa väsymystään
poikkeuksellisen värikkäästi ja monin sanoin,
mutta hänestä poiketen varsin moni kertoja ei mainitse väsymystä lainkaan. Tavallista
on myös kertoa, että kyllä väsytti, mutta ei
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valitettu. Tällaisen niin kutsutun teräsnaisdiskurssin14 käyttö on tyypillistä muistelukerronnalle ja toimii samalla suhteuttajana
nykypäivää kohti: kun kerran on tänne asti
selvitty näinkin suurien vaikeuksien jälkeen,
niin terästähän tässä ollaan.
Ei väsytä, eikä valiteta

Aineistossani on myös paljon esimerkkejä
siitä, että töissä viihdyttiin hyvin. Esimerkiksi
Tyyra kuvailee suksitehtaan työilmapiiriä:
Työnantaja oli saanut melkein kaikki miehensä
takaisin sotatouhuista, niin että hän voi painaa
täydellä kapasiteetilla ja työtä riitti. Jos jotain
erimielisyyttä syntyi työnjohdon ja työntekijöiden välillä, ei se lakkoon johtanut. Eikä sotaaikana olisi voinutkaan. [- -] Yleensä siellä vallitsi hyvä ilmapiiri. Ihmiset olivat sopeutuvaisia
ja huumorintajuisia, ankeasta ajasta huolimatta. En tiedä, olinko ehkä liian nuori ja sinisilmäinen, etten huomannut kaikkea. Näin jälkeenpäin ajatellen se muistuu mieleen hyvänä
työpaikkana, ei sellaisia enää nykyään tule. Ja
toverihenki oli hyvä, vaikka siellä jo viimeiseltä
oli niin monenlaista ”sukankuluttajaa.” Pikkujouluja vietettiin yhdessä ja suoritettiin itse
ohjelmaa. Niitä harjoiteltiin siellä tehtaallakin
kahvi- ja ruokatuntien aikana.15

Iloisesta ilmapiiristä, sitkeydestä ja peräänantamattomuudesta kerrotaan mielellään, katsoo kertoja niiden johtuneen sitten yhteisestä tavoitteesta, työntekijöiden nuoruudesta
tai muista syistä. Sota muutti olosuhteita ja
toi mukanaan siirtolaisten auttamisen, säännöstelyn ja maatalouden tuotantokamppailun kaltaisia tehtäviä, jotka oli pakko tehdä.
Työkeskeisessä ilmapiirissä, jossa ahkeruus
oli kunniallisen kansalaisen mittari, työ voitti
vapaa-ajan – ja muistelukerronnassa työ voittaa edelleenkin vapaa-ajan. Vapaata päästiin
kuitenkin viettämään muulloinkin kun jouluna, vaikka osa siitä käytettiinkin maataloustalkoisiin. Työn keskeisyys on kuitenkin saanut monet kertojat unohtamaan vapaa-ajan
kokonaan.

Muistelukerronnan sisältöihin vaikuttavat
tietenkin myös kysymykset: esimerkiksi Museoviraston keruukysely 34, joka on väitöskirjani laajin aineisto, sisältää 112 kysymystä.
Näistä vain neljä liittyy vapaa-aikaan, kaikki
muut sivuavat tavalla tai toisella työtä. Kun
ahkeruus on liitetty sota-ajan kansalaisen
kunniallisuuteen, on vapaa-aika helposti jätetty sivuun vähemmän tärkeänä osana elämää.16
Kiinnostavaa on mielestäni myös se, että
hyvin usein naiset muistavat, ettei kukaan valittanut sota-aikana.
Työpäivä kesti joskus päivällä aamu seitsemästä iltaan klo 23:een. Kun asuntoon pääsi ei
jaksanut enää muuta kuin ryömiä vuoteeseen.
Aina eivät vuorot olleet tietenkään näin pitkiä.
Mutta koskaan en muista kenenkään valittaneen.17

Väsymys on niitä asioita, jotka katoavat
muistoista. Se on inhimillistä ja ymmärrettävää. Muistot ja muisteleminen ovat keino
rakentaa käsitystä itsestä, omasta identiteetistä. Historiallisten tapahtumien kohdalla kyse
on myös oman identiteetin suhteuttamisesta
osaksi historiaa.18 Minuuden rakentamiseen
kuuluu useimmiten hyviä, kestäviä ja kannustavia rakennuspuita. Naisten väsymättömyys ja valittamattomuus sota-aikana ovat
eräänlainen suuri kertomus, jota on toistettu
jo sotavuosista lähtien, muissa yhteyksissä
jo paljon varhemminkin.19 Toistuvuus ja uudelleen kertominen ovat vahvistaneet suuria
kertomuksia niin, että muunlaiset tarinat ovat
poikkeuksellisia. Niinpä väsymyksestä, epätoivosta, luovuttamisen tunteista tai periksi
antamisesta ei juuri kerrota sota-ajan kontekstissa.
Samoin kuin edellä lainattu Marjatta, joka
pohti omien tiilitehtaan elokuisia öitä koskevien muistojensa romantisoitumista ajan
kuluessa, myös Kaino huomaa muistojen
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olevan toisinaan epätarkkoja. Hän huomaa keruukilpailuun muistojaan purkaessaan
kadottaneensa
väsymyksen, unohtaneensa
sen. Hän tulkitsee omia
muistojaan uudelleen kerrontahetkellä.

Naisten väsymättömyys ja valittamattomuus sota-aikana ovat
eräänlainen suuri kertomus,
jota on toistettu jo sotavuosista
lähtien, muissa yhteyksissä jo
paljon varhemminkin. Toistuvuus ja uudelleen kertominen
ovat vahvistaneet suuria kertomuksia niin, että muunlaiset
tarinat ovat poikkeuksellisia.

On ihmeellistä, etten muista pahemmin koskaan
olleeni väsynyt, vaikka yöunetkin jäivät joskus väliin. [--] Muistuu mieleen, että taisin sittenkin
joskus olla väsynyt. Sattui harmittava ja silloin
tuntui, häpeällinen tapaus. Pentin vanhemmat
nim. tulivat yllättäen pari päivää muuttomme
jälkeen meille kylään. Onnittelemaan uutta kotia. Siinä kahvia keitellessä puhkesin yhtäkkiä
itkuun. Ilman mitään syytä. Se taisi olla kumminkin sitä väsymystä.20

Työn kokemusten tutkijat muun muassa folkloristiikan, etnologian ja sosiologian
aloilta ovat osoittaneet, että suomalaiseen
työstä kertomiseen ja niin kutsuttuun työn
eetokseen kuuluvat toisinaan raataminen ja
valtavat työmäärät, mutta myös niistä selviäminen, koska on pakko selvitä.21 Työn eetosta rakennetaan vahvasti muistelukerronnassa sota-ajan työstä. Ihmiselle on tyypillistä
kertoa selviytymiskertomuksia: väsymisen,
luovuttamisen, tuskan ja epätoivon sijaan
ihminen luontaisesti muistaa mieluummin
selviytymisen ja kertoo siitä. Tämä yhdenmukaistaa ja tukee työn eetosta, joka rakentuu
raadannan ja selviytymisen tasapainoon.
Sodan kokemuksia

Arkisen työn kuvauksissa sota toisinaan
etääntyy. Se on läsnä kerronnassa esimerkiksi pulasta ja säännöstelystä, pommitusten
pelosta tai rintamalinjojen siirtymisen vaikutuksista elämään. Joissain kertomuksissa
sota tuntuu vieläkin synkemmin. Maija-Liisa
oli aloittanut kenkätehtaassa jo ennen sotaa,

mutta työn luonne muuttui sodan myötä.

Mutta sitten tuli sota ja sodan kauhu. Me jatkoimme
työtämme suutaripuolelta,
vaikka miehet melkein kaikki
lähti. Teimme yksinomaan
sotamiehille saappaita. Sitten
alkoi rintamalta tulla vanhat
saapasvarret ne prässättiin
ja leikattiin uudelleen. Ne
oli kamalan näköisiä. Verisiä
ja vielä hiekkaisiakin. Ne oli
kaatuneiden ja loukkaantuneiden saappaat. Se
oli ikävää työtä kun tiesi, että siinä oli ollut terve nuori mies ja nyt vainaja. Minun mieheni
ei kaatunut sodassa haavoittui kyllä jalkaan ja
parani.22

Maija-Liisa oli ollut uudessa kenkätehtaassa töissä jo vuoden ennen sotaa ja saanut
koulutusta esimiesasemaan asti. Sodan alettua kenkätehdaskin alkoi tuottaa sotatarvikkeita. Kuvaus veristen ja hiekkaisten sotilassaappaiden käsittelystä on eloisa muisto, joka
saa kyllä kenet tahansa lukijan muistamaan,
että käytiin sotaa.
Muistelukerronnalle on tyypillistä ajalliset
siirtymät kerrontahetken ja muistellun ajankohdan välillä. Myös Maija-Liisa päätyy oman
osansa reflektointiin: hänen miehensä selvisi
sodasta hengissä ja lähes vahingoittumattomana. Se että hän haluaa juuri tässä kohdassa
pitkää tarinaansa mainita miehensä tilanteen,
ehkä muistuttaa siitä, että sodan kauhu on
ollut aitoa myös sotatarvikkeita valmistavien
naisten elämässä eikä ainoastaan rintamalla.
Pelostaan kertoessaan hän haluaa muistuttaa
sekä itseään että tarinansa lukijaa, että hän oli
miehensä kanssa onnekas.
Naisten muistot työstä sodan ja jälleenrakennuksen vuosilta ovat värikkäitä ja monipuolisia. Muistelukerronnan avulla voi
tarkastella esimerkiksi kokemuksia työstä
tai työlle annettuja merkityksiä, sukupuolen
merkityksiä tai kotirintaman arkea. Kuitenkin
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Suomessa on edelleen selvittämättä, mitä sota-aikana tehty työ merkitsi naisten asemalle
työmarkkinoilla määrällisesti ja pidemmällä
aikavälillä.
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Ei elämääni lomia mahtunut
Kirsi-Maria Hytönen:
”Ei elämääni lomia
mahtunut”. Naisten
muistelukerrontaa
palkkatyöstä talvija jatkosotien ja
jälleenrakennuksen
aikana. Suomen
kansantietouden
tutkijain seura, Joensuu
2014. 282 s.

Kirsi-Maria Hytösen väitöskirja tarkastelee
naisten muistelukerronnasta rakentuvaa naisten
sodanaikaista ja -jälkeistä palkkatyötä. Naisten työntekoa reflektoidaan kahta kulttuurista
kertomusta vasten. Ne ovat suomalaisen vahvan naisen kertomus ja sodan yhtenäisyyden
kertomus. Analyysissa käytetään tulkitsevaa
lukutapaa. Tutkimuksessaan Hytönen kysyy muistitietotutkimukselle tavanomaisella
tavalla: mitä ja miten kerrotaan. Työssä on
ajoittain sekaannusta kumpaan kysymykseen
tutkimus viime kädessä kohdentuu. Kyse
on viime kädessä asioiden subjektiivisesta
merkityksellisyydestä. Miten-kysymystä, eli
kerrontatapaa, on tarkasteltu lähinnä työn
sisällön kautta. Jonkin verran on havaintoja
tyylistä; esiin tulee ironian käyttö. Muistitiedon käytöltä vaaditaan kontekstualisointia.
Ajankohdan ymmärtämiseksi käytetään lehtiaineistoa, mikä panee kysymään, miksi ei
käytetä tutkimustietoa, elokuvia tai kaunokirjallisuutta. Tutkimus käsittelee sekä sotaaikaa että jälleenrakennuskautta, mikä johtuu
siitä, että sota-aika ei erotu selvästi naisten
puheessa. Tämä on myös tutkijan kannanotto historiallisen jatkuvuuden puolesta.
Aineisto on valtava, voisi sanoa turhankin
suuri. Se käsittää neljän arkiston ja kahden
aikakauslehden kahdenkymmenen vuoden

vuosikerrat. Aineistosta on tehty hyvä esittely, jossa tulee esille Hytösen kriittinen ote ja
taito. Hytösen tekemät tulkinnat ovat oivaltavia. Käsittelyn systemaattisuutta olisi voinut
lisätä ja toisaalta aineiston narratiivisuuden
olisi voinut ottaa rohkeammin huomioon.
Esimerkeissä painottuu tehdastyö. Tehdastyön maskuliininen ilmapiiri, mitä ilmaisee
ronski huumori, oli monelle keskiluokkaiselle naiselle ahdistava. Työ yleensä ja palkkatyö
sekoittuvat keskenään, mikä johtuu käytetystä aineistosta. Muistelun problematiikkaan
kuuluu oleellisesti se, mitä ei muistella, mitä
ei tuoda esille. Tutkijan ymmärtävä lukutapa
ei kannusta aineiston aukkojen etsintään
Työn yhtenä ansiona on suomalaisten
naisten sodanaikaisen ja -jälkeisen työssäkäynnin vaikutusten vertailu tilanteeseen
muissa sotaa käyneissä länsimaissa. Työ on
yksi esimerkki siitä, kuinka sukupuolittuneen
sodan tutkimus asettuu luontevasti kansainvälisiin yhteyksiin.
Työssä vuorottelevat historiantutkimuksellinen ote, jossa muistitieto on perinteisesti
lähinnä täydentänyt primaariaineistoa, ja etnologinen ote, jossa muistitiedolla on itseisarvo. Kaiken kaikkiaan työ on erinomainen
lisä naiset ja sota -teeman, eli sukupuolittuneen sodan tutkimukseen. Naisten sotaponnistelujen tutkimisessa on nyt siirrytty tarkastelemaan naisia palkkatyössä sota-aikana.
Tämä aihe on odottanut jo riittävän kauan
tutkijaansa.
Kaija Heikkinen
Dosentti, prof. emerita, Itä-Suomen yliopisto
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Matti Kurikka – Profeetta
omalla ja vieraalla maalla
Anne Heimo dosentti, Turun yliopisto
Mikko Pollari FM, Tampereen yliopisto
Anna Rajavuori FM, Helsingin yliopisto
Päivi Salmesvuori dosentti, Helsingin yliopisto
Kirsti Salmi-Niklander dosentti, Helsingin yliopisto
Mikko-Olavi Seppälä dosentti, Helsingin yliopisto
Sami Suodenjoki FT, Tampereen yliopisto

Näytelmäkirjailija, toimittaja, sosialisti, utopisti ja teosofi ovat muutamia
Matti Kurikkaan liitettyjä määreitä. Naisten oikeuksien puolestapuhuja
ja vapaan rakkauden äänitorvi sopivat kuvaamaan häntä myös. Kurikka
oli monisärmäinen ihminen, ja hän eli aikana, jolloin tapahtui merkittäviä
muutoksia sekä Suomessa että muualla maailmassa.

K

urikka syntyi Inkerinmaalla vuonna 1863 ja kuoli Rhode Islandilla
USA:ssa tasan sata vuotta sitten,
lokakuussa 1915. Kanadassa toimi vuosina
1901–1905 Kurikan perustama utopistinen
Sointulan yhteisö. Masalan nuorisoteatteri
valmisti aiheesta suositun näytelmän vuosina
2012–2013.1
Kurikka oli kiistatta poikkeuksellinen ihminen, jonka elämässä olisi ainesta useaan
elämäkertaan. Hän kulki maailman äärestä
toiseen: Suomi, Australia, Kanada, välillä
taas Suomi ja lopulta USA. Työväenliikkeen
tutkijoiden keskuudessa Kurikan hahmo on
toki tunnettu, ja hänestä on tehty lukuisia
opinnäytteitä, mutta silti hänen hahmostaan
löytyy jatkuvasti uusia puolia. Huomasimme työryhmämme2 kokouksissa, että Matti
Kurikka valtaa yllättäen estradia tutkimuk-

sessa toisensa jälkeen, vaikkei hän esiinny
edes hankkeemme tutkimussuunnitelmassa.
Päätimme perehtyä Kurikkaan ja kurikkalaisuuteen tarkemmin, ja tämä kirjoitus toimii
keskustelunavauksena ennen suunnitelmissa
olevan laajemman Kurikka-teoksen ilmestymistä. Ajatuksena on yhtäältä tutkia Kurikkaa useista eri näkökulmista ja toisaalta
valottaa hänen avullaan 1800–1900-lukujen ”pirstaloituneiden visioiden” maailmaa.
Tutkimusryhmämme tarkastelee Kurikkaa
erityisesti opiskelijan, näytelmäkirjailijan,
siirtolaisen, utopistin, varottavan roolimallin
ja yhteiskuntakriitikon näkökulmista. Esiin
nousevat ajankohtaiset asiat kuten etnisen
taustan merkitys, maailman parantaminen
globaalisti, julkisuuden kaksiteräinen miekka
sekä ihanteiden ja todellisuuden kohtaamisen
seuraukset.
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Matti Kurikka puhumassa Johan Kockin
arkun äärellä Fitchburgissa vuonna
1915. Kuva: Työväen Arkisto.

Opiskeluvuosien verkostoja ja
kirjallisia kokeiluja

Matti Kurikka varttui Inkerin Tuutarissa
varakkaassa talonpoikaisperheessä. Isä Aatami Kurikka olisi halunnut pojalle venäjänkielisen koulusivistyksen, mutta myöntyi,
kun kirkkoherra suositteli Mattia Tuutarin
suomenkieliseen kansakouluun. Kansakoulunopettaja Iisakki Lattu (myöhemmin
Suomalaisen teatterin ja Kansallisteatterin
näyttelijä) innosti Matin kirjallisia harrastuksia.3 Perheen lapset lähetettiin Helsinkiin
jatkamaan koulunkäyntiä. Matti aloitti opinnot Suomalaisessa Alkeisopistossa vuonna

Matti Kurikalle irvaileva pilapiirros Fyrenlehdessä 15. huhtikuuta 1899. Piirroksen julkaisua edeltäneinä päivinä Kurikka oli eronnut
Työmies-lehden toimituksesta julkisuuden
paineessa ja hänestä oli ilmestynyt ylistävä
artikkeli venäläisessä Svet-lehdessä.
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1872 ja kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1881.4
Savo-Karjalaisen osakunnan jäseneksi Kurikka liittyi lokakuussa 1881. Uusmaalainen
osakunta olisi ollut luontevampi ratkaisu, ja
hän pyrkikin sinne yhdessä yhdeksän Alkeisopistosta valmistuneen ikätoverinsa kanssa.
Kalevi Kalemaan mukaan tarkoituksena oli
soluttautua ruotsinkieliseen osakuntaan ja
heikentää siten ruotsinkielisten valtaa. Kurikkaa ei kuitenkaan hyväksytty osakuntaan.
Hän valitsi Savo-karjalaisen osakunnan, jossa
jo toimivat hänen Tuomas-veljensä sekä koulutoverinsa Arvid Järnefelt.5
Poliittinen keskustelu ja kulttuuritoiminta oli Savo-karjalaisessa osakunnassa hyvin
vilkasta. 1880-luvun kuumia keskustelukysymyksiä olivat darwinismi ja naiskysymys,
joita pohdittiin kokouksissa ja klubi-iltojen
pilailunäytelmissä. Osakunta oli vahvasti
suomalaismielinen, ja aktiivijäsenien joukossa oli monia suomalaisen tiede-elämän
ja taiteen tulevia merkkihenkilöitä: Kaarle ja
Ilmari Krohn, Juhani Aho, Arvid Järnefelt ja
Kustavi Grotenfelt.6
Matti Kurikan ja A.B. Mäkelän pitkäaikainen yhteistyö sai alkunsa jo opiskeluvuosina.
He aloittivat lehtimiehen uransa käsinkirjoitetussa Savo-Karjalainen-lehdessä. Käsinkirjoitetut osakuntalehdet olivat nousseet
merkittäväksi vaihtoehtoiseksi julkaisumuodoksi 1850-luvun alussa, kun opiskelijoiden
toimintamahdollisuuksia rajoitettiin. Niitä
toimitettiin myös vuosina 1852–1868, jolloin
osakunnat oli virallisesti kielletty.7
Savo-Karjalainen-lehteä toimitettiin vuodesta 1864, mutta sen kukoistuskausi oli
1880-luvulla, jolloin uudet aatteet herättivät
vilkasta keskustelua. Kuten useimpia käsinkirjoitettuja lehtiä, sitä tuotettiin vain yksi
käsinkirjoitettu numero, jonka etusivulla oli
lehden painettu logo. Lehdet julkistettiin
ääneen lukemalla osakunnan kokouksissa ja

illanvietoissa. Savo-Karjalaisen toimittajan
tehtävistä käytiin tiukkaa kilpailua. Matti Kurikka tuli ensimmäisen kerran valituksi lehden toimituskuntaan helmikuussa 1884.8
Matti Kurikan kirjoittamia tekstejä SavoKarjalainen-lehdessä on vaikeaa täsmällisesti
tunnistaa, sillä useimmat kirjoitukset julkaistiin joko nimettöminä tai nimimerkeillä.
Martti Ruutu9 mainitsee kaksi Kurikan kirjoittamaa tekstiä: kertomukset ”Kuinka Inkerissä kosissa käydään” (29.3.1884) sekä ”Papirossi. Leirimuistelmia” (2.10.1886). Edellisen kirjoittajaksi on merkitty nimimerkki
”Matti”, jälkimmäiselle nimikirjaimet M.K.
Näillä kirjoittajanimillä löytyy yhteensä viisi kirjoitusta vuosilta 1884 ja 1886. Kurikka
pohti muissa kirjoituksissaan muun muassa
sukunimien vaihtoa ja oman osakunnan perustamista karjalaisille opiskelijoille.
”Papirossi” julkaistiin painettuna vuonna
1889 ilmestyneessä Pilven hattaroita II -kokoelmassa. Tekstiä on jonkin verran muokattu painettuun versioon. ”Papirossin”
kaltaiset minä-muotoiset humoristiset kertomukset nuorten ylioppilaiden matkoista
ja seikkailuista olivat varsin suosittuja SavoKarjalaisessa ja muissa osakuntalehdissä.10
Kertomuksen alaotsikko määrittelee sen
”muistelmaksi”, mutta se ei perustu Kurikan
omiin kokemuksiin. Kertojaminä on nuori
ylioppilas, joka muistelee sotapalvelustaan
tarkk’ampujapataljoonassa: kesken raskaan
marssiharjoituksen hän löytää suureksi ilokseen taskuunsa unohtuneen ”papirossin” ja
polttaa sen suurella nautinnolla. Tupakantumpille on monia pyytäjiä: kertoja aikoo antaa sen venäläiselle sotilastoverilleen ja opettajalleen (batjka), josta hän pitää hyvin paljon
ja joka kateellisena seuraa papirossin polttoa. Sitten kertoja kuulee toisen sotamiehen
pyytävän häneltä tumppia suomeksi: ”Olkaa
niin hyvä, antakaa se loppu minulle!” Kepeä
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”olen vakuutettu siitä, että parempi on
puhumalla – – vetää
esille yhteiskuntamme heikkouksia,
paheita, kuin työntää
niitä yhä syvemmälle
sen terveitäkin kerroksia turmelemaan”.

muistelma sisältää venäläisiin
kohdistuvia kriittisiä kommentteja: vaikka batjka esitetään kelpo
miehenä, ”ryssäin röyhkeys” saa
kertojan asettumaan suomalaistoverin puolelle. Hän antaa tupakantumpin tshuhna-toverilleen,
joka ei ole aiemmin uskaltanut
tuoda esille suomalaisuuttaan.
Kurikka oli vuonna 1883 saanut osakunnan stipendin kerätäkseen kansanperinnettä Inkerin kuvernementista. Inkerin murre ja kansanperinne näkyvät sekä
tässä novellissa että Kurikan esikoisnäytelmässä ”Viimeinen ponnistus”. Kurikalle ei
ehtinyt kertyä kovin paljon opintosuorituksia, ja hän päätti heittäytyä vapaaksi kirjoittajaksi ja lehtimieheksi. Hän avioitui Anna
Henriette Palmqvistin kanssa vuoden 1886
alussa, ja perheeseen syntyi esikoispoika saman vuoden syksyllä. Poika kuoli pienenä,
mutta Aili-tytär syntyi jo seuraavana vuonna.
Vuonna 1888 Kurikka teki suuren ratkaisun
ja osti vaimonsa tädin Albina Palmqvistin taloudellisella tuella Wiipurin Sanomat yhdessä
Vihtori Jaatisen kanssa.11
Näytelmäkirjailija kohtaa karun
todellisuuden

Työmies-lehden päätoimittajana Matti Kurikka pakotettiin 15.3.1899 kesken Suomalaisen Teatterin ensi-illan poistumaan Arkadia-teatterista. Kurikka tulkitsi ulosheittonsa
merkinneen työväenluokan sysäämistä syrjään: ”suomalainen puolue [ei] ajanut ulos
kansallisesta taidelaitoksesta minun yksityistä
persoonaani, vaan sen asian, jota he tietävät
minun edustavan”.12
Tämä näkemys taiteen ja taidelaitosten
luokkaluonteesta vahvistui entisestään Kurikan myöhemmissä kirjoituksissa ja Työmieslehden teatterikirjoittelussa yleensä. Näin

tehtiin tilaa työväenluokan tai
-liikkeen omille taidelaitoksille,
työväenteattereille.13
Matti Kurikka koki karkotuksensa hyvin henkilökohtaisesti.
Hän oli tuonut näytelmällään
Viimeinen ponnistus (1884) inkerinsuomalaisuuden Suomalaiseen Teatteriin. Sen vanavedessä
tuohon taidelaitokseen liittyivät
näyttelijöinä hänen siskonsa Lilli Kurikka
(Kajanus) ja ystävänsä Iisakki Lattu.14
Minna Canthin tavoin Matti Kurikka
omaksui vaikutuksia skandinaavisilta radikaaleilta, ennen muuta Henrik Ibseniltä ja
August Strindbergiltä ja ryhtyi seuraavissa
näytelmissään puhkomaan yhteiskunnan
mätäpaiseita ja kuvaamaan kaupunkielämän
sosiaalisia ongelmia. Sukupuolimoraalia ravistelleen Ailin (1887) johdannossa Kurikka
kirjoitti: ”olen vakuutettu siitä, että parempi
on puhumalla – – vetää esille yhteiskuntamme heikkouksia, paheita, kuin työntää niitä
yhä syvemmälle sen terveitäkin kerroksia
turmelemaan”. Jo Ailissa oli työläishahmoja,
mutta Äärimmäisessä talossa (1889) merkitsi
siirtymistä realismista naturalismiin, kurjalistokuvaukseen.15
Tämän jälkeen Kurikka yritti paluuta näytelmäkirjailijana tolstoilaisen rakkaudenopin
sävyttämällä kirkonvastaisella “muinaistarulla” Baabelin torni (1897), joka epäonnistui
Suomalaisessa Teatterissa. Samaan aikaan
hän sitoutui työväenliikkeeseen Työmiehen
päätoimittajana sekä Helsingin Ulkotyöläisten yhdistyksen ja Helsingin nuorisoseuran
näytelmäseurojen johtajana.16
Kevään 1899 vainon jälkeen Kurikka kirjoitti vielä Helsingin Työväenyhdistyksen
näytelmäseuralle, eli Työväen Teaatterille,
tehdaskuvauksen Kulttuuri-kukka (1899, esitys 1900) – nimi viittasi kirjailijaan itseensä.
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Näytelmässä ihanteellinen tehtailija pyrkii
parantamaan työväen oloja, mutta olosuhteet kääntyvät häntä vastaan. Jälleen yhtenä
teemana on naisten lankeaminen petollisiin
miehiin.17 Työväen Teaatterin piirissä Kurikkaa palvottiin perustajahahmona: Matinpäivän ohjelmaan kuului aina vuoteen 1902
asti Viimeisen ponnistuksen esittäminen ja
kirjailijan muotokuvan kukittaminen.18
Näytelmäkirjailijana Kurikka kuvasi ihanteiden törmäämistä kovaan yhteiskunnalliseen todellisuuteen. Varsinainen työväenkirjailija hän ei ollut, mutta toi realismia
edustavissa teoksissaan työväen näyttämölle.
Hänen menestynein näytelmänsä, rinnakkaineloa venäläisten kanssa yhteisen sortajan
alaisuudessa kuvaava Viimeinen ponnistus,
pysyi teattereiden ohjelmistossa Suomen itsenäistymiseen asti.19
Adressikriitikko
propagandamyrskyssä

Matti Kurikan kritiikki suurta adressia kohtaan keväällä 1899 aiheutti ehkä suurimman
häneen liittyneen kohun, ainakin sanomalehtikirjoittelun määrässä mitattuna. Adressijupakka lienee myös historiankirjoituksen
eniten käsittelemä episodi Kurikan elämässä
hänen Sointula-vaiheidensa ohella.
Kohu sai alkunsa Kurikan Työmies-lehteen 3. maaliskuuta 1899 kirjoittamasta pääkirjoituksesta ”Haaksirikkoon jouduttua”.
Kirjoituksessaan Kurikka arvosteli valmisteilla olevaa kansalaisadressia, jota sivistyneistö puuhasi protestiksi keisarin antamaa
helmikuun manifestia vastaan. Kurikan kritiikki ei kohdistunut adressin tavoitteeseen,
sillä hän itsekin vastusti kiivaasti venäläishallinnon yhtenäistämistoimia. Sen sijaan häntä
ärsytti työväestön ja hänen itsensä sivuuttaminen adressin valmistelusta. Kurikan mielestä sivuuttaminen kertoi yläluokan halutto-

muudesta kansanvaltaisuuden lisäämiseen, ja
siksi työläisten tuli kieltäytyä adressin allekirjoittamisesta.20
Kalevi Kalemaa pitää Kurikan pääkirjoitusta yhtenä suomalaisen lehdistöhistorian
kohutuimmista lehtijutuista.21 Antti Kujala
puolestaan luonnehtii Kurikan kirjoitusta
harkitsemattomaksi, sillä Kurikka ei siinä
pelkästään tuominnut adressihanketta vaan
myös paljasti sen tekeillä olon etukäteen.
Adressin puuhaajien tarkoitus nimittäin oli
salata hanke venäläishallinnolta, jotta se ei
kykenisi puuttumaan nimienkeruuseen.22
Porvarilehdistö pysyi Kurikan pääkirjoituksesta vaiti kunnes adressi oli saatu turvallisesti kerätyksi. Tämän jälkeen Kurikka
joutui kuitenkin lehdistön rumputuleen ja sai
epäisänmaallisen leiman. Lehdet tuomitsivat
jyrkästi Kurikan tavan tarkastella adressihanketta vain luokkavastakkainasettelun näkökulmasta, sillä kansakunnan puolustamisen
olisi pitänyt ylittää tärkeydessään kaikki puolueintressit.23 Useissa kirjoituksissa Kurikka jopa rinnastettiin Venäjän hallitusvallan
Suomessa toimiviin äänitorviin ja vihjailtiin
hänen saaneen rahaa Venäjältä kavalluksensa
vastineeksi.24
Ajoittain Kurikkaan kohdistunut arvostelu sai rasistisiakin sävyjä. Sanomalehdet nimittäin liittivät Kurikan mielipiteet kärkkäästi hänen inkeriläisyyteensä ja arvioivat hänen
olevan etnisen taustansa vuoksi kyvytön ymmärtämään suomalaista kansallistunnetta ja
oikeusjärjestystä.25
Lehdistön kritiikkiä Kurikkaa kohtaan siivitti pelko siitä, että Kurikan toimet välittivät
Venäjälle väärää signaalia suomalaisten suhtautumisesta helmikuun manifestiin. Tämä
pelko osoittautuikin perustelluksi, sillä eräät
konservatiiviset venäläislehdet nostivat Kurikan esiin sankarina, joka puolusti suomalaista
köyhälistöä kansallismielisiä kiihottajia vas-
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taan.26 Vielä vuosia myöhemmin Kurikkaa
kuvattiin samaan sävyyn myös suomalaiselle
työväestölle suunnatussa Venäjän hallitusvallan propagandassa.27
Adressijupakan
historiankirjoituksessa
saamaa huomiota selittää ennen kaikkea sen
merkittävä vaikutus helsinkiläiseen ja yleisemmin suomalaiseen työväenliikkeeseen.
Yhtäältä jupakka radikalisoi työväenliikettä ja
edesauttoi sen itsenäistymistä, kun porvariston hyökkäily Kurikkaa ja Työmiestä vastaan
sai useat työväenjohtajat ja -järjestöt lopulta
ryhmittymään Kurikan tueksi.28
Toisaalta kohu aiheutti pysyviä säröjä
myös työväenliikkeen sisällä. Kujalan mukaan Kurikan toimien lyömä leima Helsingin
työväenliikkeeseen vaikutti siihen, että Suomen työväenpuoluetta perustettaessa heinäkuussa 1899 puoluehallinnon kotipaikaksi
valittiin Turku eikä Helsinki. Ylipäänsä Kurikan adressikritiikki loi perustaa jakolinjoille,
jotka näkyivät vuosien ajan Helsingin työväenliikkeen nokitteluna Tampereen ja Turun
työväenliikkeen kanssa.29
Adressijupakka heijastui myös maaseudun ja teollisuuskeskusten työväenyhdistyksiin. Monet yhdistykset ja toimijat, jotka keväällä 1899 tuomitsivat Kurikan toiminnan,
luultavasti suhtautuivat häneen torjuvasti
myöhemminkin. Toisaalta useisiin paikallisyhdistyksiin saattoi jäädä Kurikan kannatuspesäkkeitä, jotka vaikuttivat yhdistysten
linjanmuodostukseen myöhempinä vuosina.
Sosialistisia pyrkimyksiä Etelän
Ristin alla

Vielä 1800-luvun lopulla Iso-Britannian
siirtokuntiin kuuluvaan Queenslandiin tarvittiin kipeästi työvoimaa. Myös suomalaisia houkuteltiin mainoksilla ja lehtijutuilla
maahan. Erottuaan Työmies-lehden päätoimittajan tehtävistä huhtikuussa 1899 Matti
Kurikka kiinnostui Queenslandin suomista

mahdollisuuksista ja ryhtyi suunnittelemaan
Kalevan kansa -nimisen ihanneyhdyskunnan
perustamista sinne.30
Lehtijutuissaan Kurikka kirjoitti laajasti
ja yksityiskohtaisesti Queenslandin ihanteellisesta ilmanalasta sekä elämästä tasa-arvoisessa ihanneyhdyskunnassa, jossa työnteko,
ruokailu, opiskelu ja vapaa-aika olisivat kaikille yhteisiä.31Kurikka saapui Brisbaneen 2.
lokakuuta 1899. Kalevan kansan johtokunta jatkoi sillä välin siirtolaisten rekrytointia,
jonka tuloksena arviolta noin 200 suomalaista muutti Queenslandiin vuosina 1899 ja
1900. Näistä noin 80 oli varsinaisia Kurikan
seuraajia.32Brisbanessa Kurikka huomasi
pian, että olosuhteet Queenslandissa olivat
tyystin toisenlaiset kuin hän oli odottanut:
tarjolla olevat työt olivat raskaita, työväestö ei
ollut järjestäytynyt ja kielitaidottomina suomalaisten oli vaikea saada töitä.33 Joulukuun
lopulla Kurikka ja noin 50 hänen seuraajaansa siirtyivät Pohjois-Queenslandiin rakentamaan rautatietä Mareebasta Chillagoeen. Työ
ja asuminen telttakylässä keskellä asumatonta
erämaata helteisessä ilmastossa olivat liikaa,
ja kuusi kuukautta myöhemmin yhteisö hajosi lopullisesti.34
Elokuussa 1900 Kurikka jatkoi matkaansa
Kanadaan. Tätä ennen hän kirjoitti kitkerän
vuodatuksen kokemuksistaan Australiassa.35
Kirjoituksessaan hän ilmaisi syvän pettymyksensä Queenslandin työläisiä kohtaan,
joita hän piti juoppoina, sivistymättöminä ja
vierasmaalaisia kohtaan vihamielisinä. Syitä
yhdyskunnan epäonnistumiseen oli useita.
Australiaa koetteli lama ja varsinkin kielitaidottomien työläisten oli vaikea työllistyä. Lisäksi Kurikka ja hänen maanmiehensä olivat
kaupunkilaisia, joilla ei ollut kokemusta raskaista töistä.36 Kurikkaa syytettiin myös huonosta johtamisesta sekä suhteistaan yhteisön
naimisissa oleviin naisiin.37
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Osa suomalaisista seurasi Kurikkaa Kanadaan, mutta osa asettui Finburyyn, noin 100
kilometriä Brisbanesta pohjoiseen, minne
muutamia suomalaisperheitä oli asettunut jo
edellisenä vuotena. Kurikan kannattajat perustivat vuonna 1902 Erakko-nimisen seuran
yhteisön asioiden ajamiseksi. Seura järjesti
yhteisön jäsenille myös vapaa-ajan toimintaa,
iltamia ja juhlia sekä julkaisi käsinkirjoitettua
Orpo-lehteä.38 Kurikka ei unohtanut Australiaan jääneitä kannattajiaan vaan muisti heitä
kirjeellä.39 Seuran hajottua vuonna 1904 osa
suomalaisista muutti Kurikan perässä Kanadaan.
Muita Kurikoita

Kanadasta Kurikka palasi Suomeen muutaman vuoden kuluttua ja toimi Elämä-lehden
päätoimittajana vuosina 1905–1907. Hän
muutti takaisin Pohjois-Amerikkaan vuoden
1908 tienoilla eikä palannut enää Suomeen.40
Tuon lyhyen ajan Suomessa ollessaan hän
ehti joutua tiukkoihin tilanteisiin. Kun Matti Kurikka osallistui Sörnäisten Työväenyhdistyksen edustajana Sosialidemokraattisen
Puolueen puoluekokoukseen 20. elokuuta
1906 Oulussa, puoluehallinnon ja Kurikan
välit olivat jo niin kireät, että puolueella ei
ollut käytännössä muita vaihtoehtoja kuin
erottaa Kurikka. Ennen äänestystä Kurikka
poistui paikalta, ja siihen päättyi hänen tiensä
suomalaisessa työväenliikkeessä.41 Kurikan
nimi, ”kurikkalaisuus”, säilyi kuitenkin työväenliikkeen piirissä määreenä, jolla voitiin
kuvailla epäilyttäviä aatteita ja toimintatapoja
tai leimata puoluetoimijoita. Kurikkalaisuudella tarkoitettiin paitsi sitoutumattomuutta
luokkataistelun päämääriin, myös toimintatapojen epäjohdonmukaisuutta ja epäluotettavuutta. Kurikkalaisuudesta tuli Oulun
puoluekokouksen jälkeen legitiimi syy sulkea

epäluotettavia henkilöitä ulos puolueen toiminnasta. Kurikkalaisuus nähtiin paikallistasolla ja valtakunnallisesti hajottavana voimana ja uhkana yhtenäiselle työväenliikkeelle.
Puolueessa tiedostettiin olevan ”muita
Kurikoita”42, joista tuli myös päästä eroon
puolueen yhtenäisyyden nimissä. Vaasan
läänin itäisessä vaalipiirissä pitkällisen ajojahdin kohteeksi joutui työväenpuhuja Wilho Itkonen, ”kurikkalainen teosofi, jonka
hän julkisesti tunnustaa”43. Itkonen toimi
Keski-Suomessa useiden paikallisyhdistysten
mandaatilla puhujana sekä luennoitsijana luentokursseilla Kurikan erottamisen jälkeen.44
Alkuvuodesta 1908 piiritoimikunta ja sen
Sorretun Voima -sanomalehti sanoutuivat
irti kaikesta yhteistyöstä Itkosen kanssa ja
määräsivät myös alueen yhdistykset tekemään niin. Piirin tietojen mukaan Itkonen oli
liikkunut puhujana ”provokatorisissa tarkoituksissa” muun muassa Viitasaarella.45 Sorretun Voiman toimituksen mukaan Itkonen oli
puoluepetturi, porvarien kätyri ja ilmiantaja.46
Itkonen toimi kuitenkin puhujana useassa
paikallisyhdistyksessä ja luottamushenkilönä
piiritoimikunnan kiellosta ja kurikkalaisuudestaan huolimatta vielä vuonna 1909.47
Kurikkalaisuutta oli mahdollista käyttää
myös leimakirveenä. Oskar F. J. Ranius oli
pitkän linjan puolueaktiivi ja työväenpuhuja
Lohjalta. Uudenmaan läänin vaalipiirin edustajakokouksessa tammikuussa 1907 Raniusta
syytettiin kurikkalaisuudesta, minkä johdosta
Ranius ja hänen yhdistystoverinsa kirjoittivat Työmieheen puolustuspuheenvuoron.48
Ranius oli käyttänyt Oulun puoluekokouksen Kurikka-keskustelussa maltillisen, mutta
Kurikkaa puolustavan puheenvuoron49. Tätä
puheenvuoroa käytettiin hänen mukaansa
perusteena syytökselle, jonka mukaan hän
”häilyisi” kurikkalaisuudessa50.

artikkelit 25

Lopuksi

Kurikka oli maailmanparantaja, joka tähtäsi
kaikessa toiminnassaan ja tuotannossaan parempaan tulevaisuuteen. Hän piti ihanteistaan kiinni eikä ilmeisesti yleensä ollut kiinnostunut kompromisseista. Työryhmämme
suunnittelemassa Kurikka-teoksessa on tavoitteena välttää aiheen tarkastelua teleologisesti, lopusta käsin. Uskomme, että näin on
löydettävissä uusia puolia sekä Suomen historiasta että Matti Kurikasta.
Mainio esimerkki Kurikan tyylistä ja siitä,
ettei hän tavoitellut vallanpitäjien miellyttämistä, on nähtävissä hänen näytelmässään
Äärimmäisessä talossa, joka ilmestyi vuonna
1889.51 Teoksessa kuvataan perhettä, joka on
köyhtynyt köyhtymistään. Perheen vanhimman tyttären, Selman, luultu ”lankeamus” saa
äitipuolen puuhaamaan hänen luovuttamistaan huonomaineiselle velkojalle vastineeksi
vanhempien veloista. Selman tilanne selviää:
hänet oli pidätetty, mutta poliisi julisti hänet
viattomaksi. Hänen tukijansa, sulhanen Ra-

hikka, pitää näytelmän lopussa tiukan saarnan keskiluokkaisille naisille, jotka kiiruhtivat
tuomitsemaan ”langenneeksi” luulemaansa
Selmaa ja pettyivät, kun Selma osoittautuikin siveytensä säilyttäneeksi kunnon tytöksi.
Tuon puheen julistus on säilyttänyt yllättävän
hyvin ajankohtaisuutensa, vaikka sen kirjoittamisesta on yli 120 vuotta:
ROUVA SILAN. Vai niin. Siis turhaa vaivaa
kaikki.
RAHIKKA. Todellakin!—Pahaksi onneksi!
Voi teitä! Ajoitte Selman luotanne turvattomana, yksinäisenä kadulle, ja kun hän ei olekaan
turmioon joutunut oli turhaa vaivaa kaikki.
Ette saaneetkaan uutta onnetonta hyväntekeväisyyttänne ylistämään. Jospa jo aukiaisivat
silmänne, jospa tästä oppisitte käsittämään
että jos todellakin hyvää yhteiskunnassanne
tehdä tahdotte, jos pysyväistä siunausta toivotte, koettakaa onnettomia estää kurjuuteen
joutumasta, suojelkaa turvattomia köyhiä tyttöjä, kutsukaa heitä perheesen, jalostuttakaa
heitä,—jos siinä onnistutte, ette tarvitse kotia
langenneita naisia varten laisinkaan.
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Omalla kurssilla:
Turun Työväen Pursiseuran
toiminta ja tavoitteet ennen
toista maailmansotaa
Lauri J. S. Kaira,
HuK, Turku

Purjehdusurheilu sen organisoidussa muodossa saapui Suomeen
1850-luvulla. Ensimmäiset purjehdusseurat perustettiin Poriin
vuonna 1856 ja Helsinkiin vuonna 1861. Maamme kolmas
pursiseura perustettiin Turkuun vuonna 1865.

E

nsimmäiset kolme seuraa, Segelföreningen i Björneborg (BFS/1856),
Nyländska Jaktklubben (NJK/1861)
ja Airisto Segelsällskap (ASS/1865), nauttivat
tietyistä tulli- ja muista vapauksista. Toisaalta
ne toimivat välittäjäorganisaatioina valtiovallan ja alamaisten välillä. Tarvittaessa pursien
omistajien oli ilmoittauduttava laivastopalvelukseen osana Venäjän laivastoa.1
Purjehdusta on totuttu pitämään yläluokkaisena lajina. Mielikuvat juontuvat lajin
varhaisesta historiasta 1600-luvulta, jolloin
Englannin ja Hollannin ylin aateli purjehti
keskenään. Osansa mielikuvien vahvistamisella on myös ensimmäisillä suomalaisilla
pursiseuroilla, jotka ovat olleet rakentamassa
tätä kuvaa korkeine suojelijoineen ja kunniajäsenineen.2 Ensimmäisten pursiseurojen jäsenet olivat lähinnä vanhojen aatelis- ja teollisuussukujen vesoja, ja esimerkiksi NJK:n
jäsenillä oli erittäin läheiset suhteet Pietarin
hoviin.

Vastaako todellisuus mielikuvaa, jonka
mukaan purjehdusta harrastettiin vain varakkaimman kansanosan keskuudessa? Varhaisten seurojen jälkeen Suomeen perustettiin
vuosisadan lopulla uusia pursiseuroja kiihtyvällä tahdilla. Ensimmäinen suuri perustamisaalto ajoittui 1880-luvulta 1910-luvulle.
Vielä vuoden 1880 alussa maassamme oli
viisi pursiseuraa, mutta ensimmäisen maailmansodan alkaessa niitä oli jo noin 40. Kaskista ja Torniota lukuun ottamatta kaikissa
rannikkokaupungeissa oli seura ja Helsingissä ja Turussa useita. Pursiseuroja perustettiin
myös sisämaahan sekä rannikkopitäjiin kuten
Nauvoon, Paraisille ja Terijoelle.3

Turun Työväen Pursiseuran jäsenet pääsivät vuonna 1947
mittaamaan purjehdustaitojaan porvarillisten seurojen
kanssa valtakunnallisten urheilun keskusjärjestöjen päästessä sopimukseen yhteistyön aloittamisesta. Kuvassa Haiveneitä kilpailemassa samana vuonna Viittakarilla.
Kuva: Turun Pursiseuran arkisto.
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Suurin osa seuroista oli edelleen vakavaraisimman kaupunkiporvariston perustamia, mutta joukossa oli myös suomen- ja
ruotsinkielisen keskiluokan seuroja. Taustastaan huolimatta ne toimivat yhteistyössä
vanhempien seurojen kanssa ja haastoivat
ensimmäiset pursiseurat vaikutusvallasta niiden omalla toimintakentällään. Poikkeuksena voidaan pitää Turun Työväen Pursiseuraa
(TTPS/1896), joka perustettiin vuonna 1896
nimellä Turun Työväen Yhdistyksen Urheilu ja Pursiseura. Se oli aidosti sosialistinen
työväen urheiluseura, vaikka sen laji oli näennäisesti yläluokkainen ja tausta ristiriidassa
yleisten mielikuvien kanssa.
Asetelma on kiinnostava ja paradoksaalinen. Miten työväentaustainen urheiluseura
kykeni toimimaan porvarillisessa toimintaympäristössä ja millaisia merkityksiä sen
toiminnalle annettiin? Pyrin löytämään vastauksia tähän kiehtovaan ongelmaan. Tutkin
artikkelissani, miten Turun Työväen Pursiseuran toiminta määrittyi vuosina 1896–1947
ja millaisia merkityksiä toiminnan ympärille
rakennettiin purjehdusurheilun piirissä.
Aikaisempaa tutkimusta työväen purjehdusharrastuksesta on vähän. Anna Sivula on
kirjoittanut 100 vuotta vapailla vesillä – Turun
Työväen Pursiseura 1896–1996 -historiateoksen, joka keskittyy seuran toiminnan kronologiseen esittämiseen ensimmäisen sadan
vuoden ajalta. Kirja on perusteos seuran
satavuotisesta taipaleesta, mutta se ei aseta
pursiseuraa laajempaan kontekstiin. Vertailua
muihin alueen pursiseuroihin ei ole. Vaikka
kirjan nimi viittaa vapaaseen toimintaan, ei
kirja ota kantaa urheilukentän jakautumiseen
tai ongelmiin lajin ja työväenliikkeen sisällä.
Oman osansa keskusteluun on tuonut Hannu Kujanen artikkelissaan Herrasväen harrastuksesta jokamiehen urheiluksi – Purjehdusurheilun synty ja järjestäytyminen Turussa. Artikkeli

on ensimmäinen kokonaisesitys alueen pursiseurojen toiminnasta, mutta sen näkökulma jää yleisluontoiseksi. Pyrin omalta osaltani täydentämään Sivulan ja Kujasen työtä ja
suomalaisen vapaa-ajan purjehduksen historian tutkimusta.
Poikkeuksellisia perinteitä
työväenluokan piirissä

Turun Työväen Pursiseuralta säilyneiden asiakirjojen valossa voi sanoa, että seuran sisällä
vallitsi melko yhtenäinen ja hyvin voimakas
vasemmistolainen vire. Ei voi kuitenkaan sanoa, että seuran toiminta olisi ollut suoraan
poliittista, mutta sen toimintatavoista paistavat läpi vasemmistolaiset arvot. Solidaarisuus
ja yhdessä tekeminen olivat keskeisellä sijalla seuran toiminnassa alusta alkaen.4 Välillä
seura tuki jopa rahallisesti vasemmistolaisia
poliittisia liikkeitä.5
TTPS:n jäsenten tuli kuulua Turun Työväenyhdistykseen, vaikka seura ei suoranaisesti
ollut sen alayhdistys vaan itsenäinen toimija.
Osa jäsenistä piti velvoitteista hyvinkin tiukasti kiinni, vaikka osa olisi ollut valmis ottamaan seuraan myös työväenyhdistykseen
kuulumattomia, jotta jäsenmäärä kasvaisi.6
Jäsenmäärä vaihteli vuosien varrella voimakkaasti, mutta heilahduksista huolimatta se
kasvoi. 1920-luvulla jäsenmäärä oli korkeimmillaan vuonna 1920 (188) ja alimmillaan
vuonna 1927 (60).7 Vasta toisen maailmansodan jälkeen jäsenmäärä ylitti kahdensadan
rajapyykin.8
TTPS:n jäsenmäärä oli suhteellisen pieni
verrattuna Turun alueella toimineeseen urheiluseura Turun Weikkoihin, sillä jo vuonna
1921 Veikoissa oli 1 666 jäsentä.9 Luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, mutta ne ovat
suuntaa antavia. Jäsenmäärää on kuitenkin
syytä ennemminkin vertailla paikallisiin pursiseuroihin. Maailmansotien välisenä aikana
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Airisto Segelsällskapin jäsenmäärä vaihteli
234 ja 474 jäsenen välillä ja Turun Pursiseuran (Pursiseura Maininki/TPS/1906) sekä
Åbo Segelklubbin (ÅSK/1896) jäsenmäärät
vaihtelivat 150 ja 350 jäsenen välillä. TTPS
ei kuitenkaan ollut alueen pienin pursiseura, sillä Naantalin Pursiseuran (NPS/1917)
jäsenmäärä oli suurimmillaan 50 henkilön
paikkeilla ennen vuotta 1939.10
Turun Työväen Pursiseuran jäsenrakenteen kannalta jäsenmäärät ovat vain suunta
antavia. On myös hyvä tarkastella jäsenten
sosiaalista taustaa. Vaikka käytetyn lähdemateriaalin kautta on vaikea arvioida totuutta
jäsenten yhteiskunta-asemasta, voimme päätellä jäsenistön ammattinimikkeistä jotain
siitä. On kuitenkin huomioitava, että kaiken
kattavia listoja jäsenten ammateista ei ole
saatavilla TTPS:n osalta, kuten muilta alueen pursiseuroilta. Asiaa voi kuitenkin pohtia
seuraavan esimerkin kautta.
Seuran ensimmäinen puheenjohtaja Iisakki Lehtonen oli ammatiltaan sorvaajamestari,
toinen puheenjohtaja W. Wigren (Vesanto)
oli kultaaja ja koristeveistäjä ja kolmas puheenjohtaja E. Rae oli kaasutehtaan työntekijä.11 Kahden ensimmäisen puheenjohtajan
voi arvioida kuuluneen työväkeen, joka oli
tavallista tehdastyöläistä selvästi paremmin
kouluttautunut. Tämä ei silti kerro paljon
henkilöiden varallisuudesta tai ajatusmaailmasta. Ainoana kiinnekohtana voidaan pitää
heidän kuulumistaan Turun Työväenyhdistykseen.12
On hieman yllättävää, että ensimmäisten
puheenjohtajien ammattinimikkeet ovat hyvin yhteneväisiä Turun Pursiseuran (TPS)
varhaisten jäsenten kanssa. Sen perustajissa
oli esimerkiksi monia käsityöläisammatin
harjoittajia ja alempaan keskiluokkaan kuuluneita. Ensimmäisissä jäsenissä oli muun
muassa kaksi maalarimestaria, kauppa-apu-

lainen, liikeapulainen, seppämestari, kivenkaivertaja ja nahkuri.13
Suurin ero olikin TPS:n jäsenten halu
erottautua TTPS:n jäsenistä sekä fyysisesti
että mentaalisesti.14 Vastaavaa tarvetta ei Airisto Segelsällskapin jäsenillä ollut, koske heidän sosioekonominen taustansa oli aivan toinen. TPS:n jäsenten voimakas halu erottautua työväenaatteesta selittyy seuran statuksen
sosiaalisella nousulla sitä taustaa vasten, että
Pursiseura Mainingin taustayhteisön, Turun
Suomalaisen Seuran, aktiivit olivat saattaneet
osallistuneet työväenyhdistyksen toimintaan
1800-luvun lopulla.15 TPS halusi tehdä pesäeroa työväenaatteeseen ja sen edustamaan
sosialismiin. Sen jäsenet identifioituivat mieluummin omistavaan luokkaan ja halusivat
toimia osana porvarillista purjehdusurheilukenttää. Oman toimintansa kautta he tulivat
määritelleeksi myös muiden pursiseurojen
toimintaa ja niiden jäseniä.
Samoin kävi myös Åbo Segelklubbin, jonka taustalla oli alkujaan vaikuttanut wrightiläinen työväenliike. ÅSK teki eron sosialistiseen työväenliikkeeseen viimeistään siinä
vaiheessa kun se poisti nimestää työväkeen
viittaavat liitteet (alun perin Arbetets Vänners i Åbo Segelklubb). On kuitenkin todettava, että se oli tehnyt yhteistyötä ASS:n
kanssa alusta alkaen. ÅSK:n sisällä poliittinen
taistelu kärjistyi useamman vuoden kiistaksi,
joka johti vuonna 1908 työläistaustaisten jäsenten eroamiseen seurasta. Lopullinen piste
seuran sisäiselle hajaannukselle saavutettiin
vasta vuonna 1916, jolloin suomenkieliset jäsenet marssivat ulos seurasta ja nimeksi vahvistettiin Åbo Segelklubb. Lähteistä ei käy ilmi
liittyivätkö eronneet purjehtijat TPS:aan tai
TTPS:aan.16
Edellä esitettyä tietoa vasten on mielenkiintoista, että TTPS kaikesta huolimatta omaksui
tapoja, jotka kumpusivat vanhasta herrasvä-
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en tapakulttuurista. Ilmeisesti seuran jäsenet
halusivat säilyttää osan siitä hohdokkuudesta,
joka periytyi jo useiden vuosikymmenten takaa, jolloin vapaa-ajan purjehdus oli ollut harvojen huvia. Haluttiin antaa vaikutelma siitä
joutilaisuudesta, omasta ajasta, joka 1800-luvulla oli ollut vain säätyläisten yksinoikeus.17
Näkyvimpänä osoituksena seurojen assimilaatiosta vanhaan yläluokkaiseen tapakulttuurin olivat seuran ulkoiset tunnukset, jotka
periytyivät valtiovallan symboleista ja muista
tunnuksista.18 Ulkoisten tunnusten avulla henkilöt pystyivät osoittamaan kuuluvansa tiettyyn seuraan, mutta toisaalta ne toimivat myös
muista erottautumisen välineinä. Tärkeimmät
ulkoiset symbolit olivat pursiseuran lippu ja
asuun liittyvät tunnukset, kokardi ja kapteenin
lakki. Näiden lisäksi seuroilla oli muitakin tapoja identifioitua. Tunnuksia kannettiin usein
julkisesti kaupungilla, ja vuosisadan vaihteen
tienoilla vaatetuksen sosiaalinen merkitys kasvoi rannikkokaupungeissa, joiden porvaristoa
purjehdus kiinnosti.19
Urheiluseurojen symboleiden avulla kerrottiin omista arvoista ja aatteista. Ne rakensivat seuran julkisuuskuvaa, joka toimi yhtäältä
luokseen vetävänä tai toisaalta poistyöntävänä
voimana.20 Tässä suhteessa pursiseurat erosivat muista urheiluseuroista. Niin porvarilliset
pursiseurat kuin Turun Työväen Pursiseura
käyttivät perinteistä pursilippua, jonka malli
periytyi NJK:n kautta Pietarin Jokipursiseuralta Suomen pursiseurojen lipuksi. Pursilippu
oli seuran tärkein ulkoinen tunnus, ja siihen
kiteytyivät vanhat perinteet purjehdusurheilun alkuajoilta. 21
Lippu ei ollut ainoa tunnus, johon seuralaiset saattoivat identifioitua. Myös yhtenäiset
uniformut loivat yhteenkuuluvuuden tunnetta. Uniformujen olennaisena osana oli
kapteeninlakki ja siihen kiinnitetty seuran kokardi. Purjehtija tai seurat saattoivat osoittaa
sosiaalista nousuaan tai varallisuutensa kasvua

vaihtamalla purjehdusasunsa kokonaisuutta
saaristolaismallisesta kohti virallisempaa laivastotyyliä. Vaihtoehtoisesti pukeutumisella
voitiin vahvistaa omaan aatteeseen ja luokkataustaan identifioitumista.22 Työväen pursiseuralaisten pukeutuminen oli huomattavasti
lähempänä saaristolaisten kuin sotalaivaston
korkeiden upseerien pukeutumista. Varakkaampien pursiseurojen edustajat, kuten
ASS:n jäsenet, käyttivät laivaston upseerilakkia jäljittelevää mallia, jossa oli henkilön arvoa
osoittavat merkit.
Symbolien samankaltaisuus tuotti ajoittain
haasteita. Lippusäännöstö oli varsin tiukka,
ja ennen Suomen itsenäistymistä se tuotti
ongelmia. Viranomaiset säätelivät lipun ulkomuotoa, eivätkä seurat voineet vaikuttaa
lippuun kuuluvaan erikoismerkkiin. Vaihtoehtoina olivat läänin tai kaupungin vaakuna
ennen vuotta 1918. Lipun lisäksi kokardin
tunnistettavuus aiheutti toistuvia selkkauksia.
Erityisesti porvarilliset seurat halusivat tehdä
pesäeron työväenliikkeeseen niin sanoin kuin
teoin.23 Ulkoisiin symboleihin sisältyy myös
sisäisen vallankäytön diskurssi, jonka avulla
kontrolloitiin yhteisöön kuulumista. Tarpeen
vaatiessa sitä myös käytettiin.24
Työväen urheiluseurat pyrkivät rakentamaan omaa identiteettiään aatteellisesti
ja kulttuurisesti erotuksena oikeistolaisista
seuroista ja niiden arvoista. Seurat pyrkivät
korostamaan piirteitä, jotka oli omaksuttu
aatteen symboliikasta ja tavoista. Niiden katsottiin yhdistävän työväkeä koko Suomessa.25
Tässä suhteessa TTPS:n käytös, kuten edellä
on tullut ilmi, erosi paljolti muiden työväen
urheiluseurojen käytöksestä, ja se voi olla yksi
syy, miksi se joutui välillä ristiriitaan emoyhdistyksensä, eli Turun Työväen Yhdistyksen, kanssa.26 Purjehdusurheilua karsastettiin
muutenkin työväenurheilupiireissä.27
Assimiloituminen ensimmäisten pursiseurojen tapakulttuuriin aiheutti ongelmia seu-
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ralaisille ja seuran toiminnalle työväenliikkeen piirissä. Turun Työväenyhdistyksessä
katsottiin, että seura lipui liian lähelle porvarillista toimintakenttää, ja siksi sen toimintaa
rajoitettiin erilaisilla käytännön toimilla, joilla muistutettiin työväenaatteen tärkeydestä.
Seuran toimintaa haitattiin pienillä käytännön
toimenpiteillä, kuten tilavarauksien mitätöinneillä ja avunpyyntöjen sivuttamisella. Pursiseuralaisten keskuudessa TTY:n toiminta sai
ihmetystä aikaan, ja he kokivat tulleensa kohdelluiksi kaltoin.28
Vaikka työväenliikkeen johdon suhtautuminen työläisurheiluun oli periaatteessa hyvin
suvaitsevaa,29 työväenyhdistys halusi kontrolloida, mitä sosialismin aatteen yhteydessä tehdään. He käyttivät valtaansa ohjatakseen jäseniään kohti oikeanlaista työväenurheilua. Purjehdus ei kuulunut tähän lajikuvastoon toisin
kuin esimerkiksi voimistelu tai jalkapallo.30
Tämä johti osittain siihen, että TTPS:n
piirissä oli tarvetta korostaa omaa aatetta ja
sitoutumista siihen. Yhtenä sen ilmentymänä
voidaan pitää eristäytymistä muiden lajin harrastajien piiristä, vaikka osalla jäsenistöstä olisi
ollut selkeästi halu vertailla purjehdustaitojaan
muiden kuin työväenluokkaan kuuluneiden
purjehtijoiden kanssa. Tämä ei kuitenkaan
ollut ainoa syy, miksi työväenpurjehtijat aloittivat yhteistyön porvarillisten seurojen kanssa
vasta vuonna 1947, yli viisikymmentä vuotta
seuran perustamisen jälkeen.
Kilpapurjehdus väylänä avoimille
vesille

Vaikka Turun Työväen Pursiseura omaksui
alusta alkaen tapoja ja toimintamuotoja niin
kutsuttujen porvarillisten seurojen piiristä, se
erottautui yhdessä olennaisessa asiassa näistä
seuroista. Kun uudet keskiluokkaiset seurat,
kuten Turun Pursiseura, Åbo Segelklubb ja
jossain määrin myös Naantalin Purjehdusseura, pyrkivät haastamaan Airisto Segelsälls-

kapin paremmuuden kilpakentillä ja samalla
kyseenalaistamaan seuran johtoaseman, pyrki
TTPS pysymään erossa muiden pursiseurojen
toiminnasta. Tähän oli syynä kaksi toisistaan
riippumatonta tekijää, jotka vahvistivat toistensa vaikutuksia ja olisivat yksinäänkin johtaneet eristäytymiseen muiden seurojen toiminnasta.
Ensimmäinen syy oli realiteetteihin perustuva. Työväestöllä ei ollut mahdollisuutta
haastaa rikkaampiaan, koska veneiden ylläpito oli hyvin kallista. Kun ASS:n, ÅSK:n ja
TPS:n venerekisterissä oli parhaimpina aikoina monta uutta yleensä hyväkuntoista venettä, oli TTPS:n venerekisterissä vain muutama
hyvin pieni, vanha ja huonokuntoinen vene.
Työväestön tulotaso heijastui suoraan seuran
veneiden ikään ja kokoon. Harvalla, jos kenelläkään, oli vielä 1920-luvulla mahdollisuus
hankkia uusi vene. Kaluston kunnosta kertoo
paljon se, että 1920- ja 1930-luvuilla sattui
useita onnettomuuksia, joissa alus upposi ja
ihmishenkiä menetettiin. Kovemman tuulen yltyessä tai myrskyn puhaltaessa veneillä
harvemmin lähdettiin koettelemaan onnea
ulos Airiston aavalle selälle. Pienempiä haavereita sattui tuon tuosta. Veneiden varustelu
oli puutteellista ja turvallisuusvarusteet olivat
riittämättömiä. Seuran johto kiinnittikin huomiota turvallisuuteen erään epäonnisen purjehduksen päätyttyä kuolemaan.31
Vielä niinkin myöhään kuin vuonna 1927
seuran keskeisenä mittajärjestelmänä oli valööriluku, joka oli muissa seuroissa hylätty jo
ensimmäisen maailmansodan aikoihin.32 Jopa
vastaperustetussa Helsingin Työväen Pursiseurassa (HTPS/1925) käytettiin uudempaa
mittaustapaa, saaristoristeilijäsääntöä, joka oli
tosin suurimmissa seuroissa jo sivuutettu vanhanaikaisena.33 TTPS:n jäsenten purjehdukset
rajoittuivat lähinnä yhteysliikenteeseen Turusta seuratukikohtaan ja sen lähiympäristöön.
Kilpailut olivat verrattain pieniä ja niihin
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Vapaa-ajanpurjehdusta
harrastettiin todennäköisesti
myös muissa kuin työväen
purjeseuroissa ennen lajin
laajempaa organisoitumista
työväen piirissä. Viitteitä
purjehdusurheilun harrastamisesta löytyy esimerkiksi
perinteikkään Helsingin
Ponnistuksen historiasta. Helsingin Ponnistuksen jäsenien
purjehdusretki vuoden 1910
tienoilla. Kuva: Työväen Arkisto.

ottivat osaa samat veneet vuodesta toiseen.
Tästä huolimatta TTPS:n vuosikertomuksissa
kilpailuista kerrotaan samalla antaumuksella
kuin muidenkin seurojen vuosikertomuksissa.34
Toinen, huomattavasti merkittävämpi tekijä oli tietoinen eristäytyminen, joka johtui
osittain oman luokkataustan ja perinteen korostamisesta sekä porvarillisen vaikutuksen
pelosta. Seuralaiset pelkäsivät porvareiden
valtaavan seuran ja sitä kautta jopa koko Turun Työväenyhdistyksen. Pelko oli niin aiheellinen vuonna 1916, että erään kokouksen sihteeri katsoi aiheelliseksi merkitä pöytäkirjaan,
että he ”[…]pelkäsivät porvarien valtaavan
sitä tietä koko T.T. Yhdistyksen saatikka sitten pursiseuran.”35 Tosin keskustelussa vallinneen opposition mielestä seuran avaaminen
ulkopuolisille toisi seuraan vain ”joitakin innokkaita purjehdusta harrastavia purjeveneen
omaajiavia henkilöitä [valtaajien sijaan.]”36
Seura pysyi kuitenkin suljettuna enemmistöpäätöksellä, kuten se oli ollut jo alusta saakka.37
Suomen sisällissota ja siitä juontunut urheilun keskusliittojen pesäero syvensi entisestään pelkoa seuran hallinnan menettämisestä
ulkopuolisten käsiin. Yhteistyö porvarillisten

seurojen kanssa ei kuitenkaan tullut kysymykseen.
Seuran kilpapurjehdustapahtumat olivat
samanlaisia kuin muillakin pursiseuroilla, purjehdusurheilun perinteitä noudattaen. Seuralaiset kokoontuivat katsomaan kilpailuja
saaren tukikohtaan Pitkäkarille. Kilpailujen
yhteyteen oli järjestetty ohjelmaa ja veneettömien iloksi myös muita kilpailuja. Halukkaat
saivat mitellä voimiaan uinnissa ja soutamisessa. Saarella toimi kanttiini ja illalla järjestettiin
tanssit, jotka olivat usein tärkeämpi tapahtuma kuin itse kilpailut. Vaikka puitteet olivat
huomattavasti vaatimattomammat kuin muilla
pursiseuroilla, se ei laskenut tunnelmaa. Juhlat saattoivatkin kestää aamutunneille saakka.
TTPS:n jäsenille yhteisöllisyys oli tärkeää, ja
kilpailut tarjosivat oivan tavan irrottautua arjesta.38
Eristäytymisestä huolimatta kilpaileminen
ja oman purjehdustaitonsa mittaaminen toisia
vastaan kiinnosti Turun Työväen Pursiseuran jäsenistöä. Ensimmäinen yleinen, kaikille
työväen pursiseuroille tarkoitettu purjehduskilpailu järjestettiin jo vuonna 1923, mutta
lähtöviivalle ei ilmestynyt osanottajia muista
seuroista.39 Asiakirjat eivät kerro keitä odotettiin paikalle. Odotettiinko paikalle osanot-
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tajia lähimmistä työväen pursiseuroista, jotka
sijaitsivat Oulussa (OTPS/1912) ja Vaasassa
(VAS–VTPS 1914)? Helsingin Työväen Pursiseura perustettiin vasta vuonna 1925 ja Viipurin Työväen Pursiseura toimi vain muutaman
vuoden ennen toista maailmansotaa.40
Olisi mielenkiintoista leikitellä ajatuksella, että TTPS olisi kutsunut paikalle ÅSK:n
mittelemään purjehdustaidoista, olihan sillä
porvarillisista yhteyksistä huolimatta juuret
työväenliikkeessä. Tarkasteltaessa kokouspöytäkirjoja voidaan kuitenkin päätyä siihen,
että kutsu ei ollut ÅSK:lle suunnattu, sillä paikalle odotettiin ”vieras paikkakuntalaisia”41 ja
työväentaustasta huolimatta Åbo Segelklubb
oli porvarillinen seura, joka teki läheistä yhteistyötä ASS:n, TPS:n ja muiden Suomen
Purjehtijaliiton seurojen kanssa.
Purjehdusmatka Oulusta tai Vaasasta on
pitkä, ja ilmoitukset julkaistiin melko nopealla aikataululla, joten on oletettavaa, että purjehdustovereita odotettiin lähempää. Saattaa
olla, että kilpakumppaneita odotettiin jostain
työväen pursiseurasta, jonka toiminta jäi hyvin lyhytaikaiseksi, ja jota nykyhistoria ei tunne. Esimerkiksi TTPS:n 50-vuotisjulkaisussa
on kuin sattumalta maininta HTPS:n lisäksi
toisesta helsinkiläisestä työväen pursiseurasta, Nuorten Soutu- ja Pursiseurasta. Julkaisu
tietää kuitenkin kertoa, että ”Nuorten Soutu
ja Pursiseura ei jaksanut – jouduttuaan vastatuulleen luovia suojaiseen satamaan, vaan
ajautui ohjauskyvyttömänä karille.”42 Sama on
voinut tapahtua myös monelle muulle toimintaansa aloittaneelle seuralle, josta ei ole jäänyt
viitteitä lähdeaineistoon.
Kilpailijoita saatettiin odottaa myös muista
työväen urheiluseuroista, joiden alla harrastettiin purjehdusta. Alayhdistysmalli ja osastoittain järjestäytyminen oli hyvin tavallista
työväestön urheiluseurojen piirissä, 43. Viitteitä purjehdusurheilun harrastamisesta löytyy
esimerkiksi perinteikkään Helsingin Ponnis-

tuksen historiasta. Sen lajivalikoima oli alusta asti hyvin laaja, ja on todennäköistä, että
tieto Ponnistuksen purjehtijoista olisi kiirinyt
turkulaisten korviin ja kutsu olisi suunnattu
myös heille. 44
Oli TTPS:n johtokunnan ja kilpailutoimikunnan mielissä siintäneet ketkä tahansa
kanssapurjehtijat, oli kilpailuiden jääminen
seuran sisäiseksi suuri pettymys. Kilpailut päätettiin pitää: ”[…]siitä huolimatta[…]” ,45 ettei
paikalle ilmestynyt ainuttakaan vieraspaikkakuntalaista: ”[…]koska olihan oman seuran
veneitä ilmoittautunut useampia[.]”46
Vaikka kilpailuihin ei lopulta ilmestynyt
haastajaa toiselta paikkakunnalta, voidaan
vuoden 1923 ilmapiirimuutosta pitää merkittävänä. Suljettu seura oli ensimmäisen kerran
kääntänyt kurssinsa uusille ulapoille avaamalla
aiemmin vain jäsenistölle avoimet kilpailunsa myös ulkopuolisille. Vaikka kilpailukutsu
oli osoitettu vain työväen purjehtijoille, alkoi
vuoden 1923 kilpailuista uusi avoimempi aikakausi seuran historiassa.
Turkulaiset pääsivät lopulta mittaamaan
omia taitojaan vuonna 1927, kun TUL:oon
perustettiin purjehdus- ja soutujaosto. Vastaan asettui uusi pursiseura HTPS. Kisat järjestettiin TUL:n ensimmäisten liittojuhlien
yhteydessä. Kaupunkien väliset vuosittaiset
kilpapurjehdukset olivat erittäin suosittuja
seurojen jäsenistön keskuudessa läpi 1930-luvun. Kilpailuja jatkettiin myös toisen maailmansodan aiheuttaman katkoksen jälkeen
vuonna 1946. Seurojen asiakirjoista voi lukea
kuinka odotettu jokavuotinen kohtaaminen
oli.47 Tapahtuma oli osaltaan vauhdittamassa
sitä muutosta, joka sai alkunsa vuonna 1923
ja jatkui vuoteen 1947, jolloin TTPS:n kilpailijat pääsivät vihdoin haastamaan porvarilliset
seurat.
Kilpailuyhteistyö työväen pursiseurojen
välillä yhdistettynä yksityyppiluokka Haiveneen48 yleistymiseen johti siihen, että työ-
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väenpurjehtijat kypsyivät ajatukselle haastaa
porvarilliset seurat. Oma osansa oli myös sotavuosina tapahtunut muutos, jolloin TUL oli
asettunut porvarillisten urheiluliikkeen kanssa
tukemaan kansallista yksimielisyyttä.49 Kesällä
1946 seuran venemäärä moninkertaistui juuri
kyseisen veneluokan ansiosta. Kertaheitolla
Hai-venelaivastoon veistettiin kymmenen venettä. Ensi kertaa seuran riveissä oli uusia ja
tasaveroisia veneitä, joilla pystyi haastamaan
ASS:n, TPS:n ja ÅSK:n purret. 50-vuotisjuhlajulkaisun sivuilla iloitaan, kuinka veneillä
päästään haastamaan helsinkiläiset purjehdustoverit TUL:n liittojuhlapurjehduksessa.
Kirjoittaja jättää kuitenkin arvoituksellisesti
tulevaisuuden avoimeksi, sillä ”[e]delleen on
olemassa erilaisia suunnitelmia kesän kilpa- ja
matkapurjehduksen suhteen.”50
Oliko kirjoittajalla kenties mielessään
Ominaisten-pokaalikilpailut, joiden oli tarkoitus edistää alueen pursiseurojen yhteistyötä? Palkinnon oli lahjoittanut anonyymiksi
jäänyt henkilö vuonna 1945, ja seurojen tuli
keskenään päättää venetyypistä, jotta kaikilla
seuroilla olisi ollut tasavertainen mahdollisuus
voittoon. Yhteistyö ei kuitenkaan heti auennut, sillä keskusjärjestökiistat estivät TTPS:n
osallistumisen Suomen Purjehtijaliiton alaisten seurojen välisiin kilpailuihin, vaikka
HTPS:n jäsenet ehtivät vuonna 1946 kilpailla NJK:n ja muiden helsinkiläisten seurojen
kanssa ”Yhteistoimintakilpailuissa”. Väylä
kilpakentille kuitenkin avautui vasta vuonna
1947 valtakunnallisten urheilun keskusjärjestöjen päästessä sopimukseen yhteistyön aloittamisesta. Viimein Turun Työväen pursiseuran jäsenet pääsivät mittaamaan taitojaan toisten turkulaisten pursiseurojen kanssa, mitä jo
vuonna 1916 eräät jäsenet olivat mielineet. 51
Lopullisena vahvistuksena yhteistyön lujittumisesta ja TTPS:n hyväksymisestä turkulaisten pursiseurojen kilpailuyhteistyöhön voi-

daan pitää tapahtumaa, jossa TPS myi osuudet Viittakarin startti- ja maalipaviljongista
vuonna 1949 kaikille Turun alueen seuroille.52
Väylä oli vihdoin avoin kaikille vesille.
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Kirjoituksia
hyvinvointivaltion
paarien äärellä
Päivi Uljas
FT, Helsinki

Artikkelia viimeistellessäni yhteiskunnallisten prosessien vauhti kiihtyi ja alkoi
muistuttaa mykkäfilmin nopeutettua toimintaa. Pakolaistulvat Eurooppaan ja
Suomeen, valmistautuminen SAK:n julistamaan suurmielenosoitukseen sekä
kansalaisten kiukku saivat yllättävän rajuja muotoja, joiden seurauksia tunnetaan kenties paremmin tämän lehden ilmestymishetkellä. Yhteiskunnalliset
muutokset, taloudellinen lama ja hallitusten leikkauspolitiikka ovat tuottaneet
uudenlaista köyhyyttä ja muuttaneet eri ihmisryhmien keskinäisiä suhteita.
Hankalasti määriteltävissä oleva keskiluokka sekä työttömyyden ja köyhyyden
ongelmat nousevat esiin viime aikoina ilmestyneessä tutkimuskirjallisuudessa
ja luovat taustaa alkaneelle mullistukselle.
Kiukkuinen mies lataa

Göran Therborn:
Eriarvoisuus tappaa.
Vastapaino, Tampere
2014. 206 s.

”

Lontoon 33 hallintoalueilla miesten
elinajanodotteen vaihteluväli on kasvanut 5,4 vuodesta 9,2 vuoteen vuosien 1992–2001 ja 2006–2008 välillä. Kun
matkustaa Lontoon metrossa Jubilee -linjalla
itään, asukkaiden elinajanodote lyhenee puolella vuodella joka pysäkillä.”

Cambridgen yliopiston emeritusprofessori, ruotsalaissyntyinen sosiologi Göran
Therborn on kirjoittanut tuiman pamfletin
Eriarvoisuus tappaa. Hän käy kirjassaan läpi
eriarvoisuuden mekanismeja: niiden vaikutuksia ihmiselämän pituuteen ja tasoon
maailmanlaajuisesti ja alueellisesti, suhteessa
maailmanpolitiikkaan, sotiin, uskontoihin ja
sukupuolten tasa-arvoon. Teos yhdistää eri
tieteenalojen tutkimustietoa ja näkökulmia ja
osoittaa, että eriarvoisuus on niin monipolvinen asia, että sitä ei ole mahdollista ottaa
haltuun yhden tieteenalan välineistöin. Terhi
Maczulskij toteaa Talous ja Yhteiskunta -lehdelle tekemässään kirjan arvostelussa, että ”kir-
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Elävä luokka

joittaja sortuu populistiseen ja ideologisesti
värittyneeseen itseilmaisuun, mikä syö kirjan
tieteellistä uskottavuutta”. Itselleni kirja näyttäytyi toisin. Therbornin ei enää tarvitse todistaa uskottavuuttaan. Hän kuin leikiten selvittää kansainvälisten tilastojen ongelmat ja
vertailee niitä keskenään. Hän tuo esiin sekä
kansallisten tasojen että maailmanlaajuisten
kehitysprosessien mekanismit ja viimeisimmät tutkimustulokset niistä. Professori on
vain sallinut uransa suvantovaiheessa päästää
kiukkunsa ilmoille, koska eriarvoisuus tappaa
yhä enemmän, ja sen sallitaan tappaa. Pitäisikö ilmiötä tarkastellakaan puolueettomasti?
Therborn esittelee laajoja pitkittäistutkimuksia työttömyyden kuolleisuutta lisäävistä
vaikutuksista ja toteaa, että jopa työttömien
vaimoparat päätyvät hautaan muita avioituneita naisia aikaisemmin. ”Yksi meneillään
olevan talouskriisin synkimmistä seurauksista
onkin sen synnyttämä kokonainen työttömien sukupolvi. Muutaman sadan holtittomasti
keinotelleen pankkiirin suuruudenhulluus on
syössyt miljoonia ihmisiä työttömyyteen.”
Therbornin arvion mukaan ennenaikaisesti kuolleiden määrät lasketaan kymmenissä
tuhansissa: ”Haagin kansainvälisessä tuomioistuimessa tuomitaan ihmisiä rikoksista
ihmisyyttä vastaan paljon pienemmistäkin
uhriluvuista.”
”Miksi tämä kirja kannattaisi lukea?
Se on sivistävä, kiinnostava ja tarjoaa
tutkimustietoa. Samalla voisi pohtia, olemmeko mekin osa sitä hiljaista joukkoa, joka
havaitsee työssään eriarvoisuuden kasvun
mutta ei katso tarpeelliseksi kiinnittää siihen
päättäjien huomiota”, kysyy Vappu Taipale.

Beverley Skeggs: Elävä
Luokka. Vastapaino,
Tampere 2014.
Suomentaneet Lauri
Lahikainen ja Mikko
Jakonen. 392 s.

Alun perin vuonna 2004 ilmestyneen, jo klassikoksi nousseen Beverley Skeggsin Class,
Self, Culture -kirjan kääntäminen on urotyö.
Anu-Hanna Anttila toteaa jälkisanoissaan,
että ”teos vaatii lukijaltaan keskittymistä”.
Skeggsin todistusaineisto on vaikeasti ymmärrettävää, kiemuraista ja teoreettista. Hänen johtopäätöksensä ovat kuitenkin ymmärrettävää ja kristallinkirkasta eriarvoisuuden kritiikkiä. Teos kuvaa leimaamisen ja
erilaisen hyväksikäytön muotoja, joilla keskiluokka pyrkii rakentamaan omaa identiteettiään ja myös omimaan itselleen sellaisia työväenluokkaisuuden osia, joilla on myyntiarvoa.
Keskiluokka kasvattaa itsetuntoaan kuvaamalla työväenluokkaa laumaksi, joka on kaikin puolin addiktoitunut, alkoholisoitunut ja
rypee ylettömässä seksissä ja epäsiisteydessä.
Teoksen lukemista vaikeutti hieman se,
että siinä käsitys työväenluokkaisuudesta
heijastaa työväenluokan elämää Englannissa.
Käsitys työväenluokkaisuudesta on Englannissa erilainen kuin Suomessa. En samaistunut englantilaisen ylemmän keskiluokan
hienostuneeseen hiljaisuuteen ja hyvään makuun homojen suosimissa kahviloissa työväenluokkaisten tyttöjen kikattavien polttariporukoiden häiritessä.
Skeggsin antia ovat hänen esittelemänsä
metodit, joilla ryhmän tai luokan identiteettiä rakennetaan tai hyödynnetään. Luettuani
tutkimuksen aloin pohtia suomalaista menta-
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liteettia ja työläisyyden ja keskiluokkaisuuden
kummallista ristisiitosta suomalaisessa politiikassa. Kataisen johtama ”työväenpuolue”
lupasi sairaanhoitajille suuret palkankorotukset, ja perussuomalaiset näyttävät rakentavan
identiteettiään kliseemäisesti maan suurimpana työväenpuolueena. Vasemmistovastaista kuvaa rakennetaan vetoamalla suomalaisten sisäistämään ”hyvään” työläisidentiteettiin. Tuntuu hetkittäin siltä kuin moraaliseen
ylemmyyteen perustuva, nykyään jo melko
koulutetusta taustasta kumpuava vasemmistolaisuus ja oikeistolainen kvasityöläisyys
käyttäisivät mediassa ja verkossa hyväkseen
toistensa ikävimpiä karrikatyyrejä.
Huono-osaiset

Juho Saari: Huonoosaiset. Elämän
edellytykset
yhteiskunnan pohjalla.
Gaudeamus, Helsinki
2015. 299 s.

sestä ja koko tämän kentän jopa ilmisoikeuksia rikkovista käytännöistä on hyvin vähän
tutkimusta. Kun vanhenemisen aiheuttama
talouskasvun heikkeneminen ja lisääntyvät
kustannukset nähdään kestävyysvajeena, joka
vaatii supistuksia, pidän hyvin hämmästyttävänä, että lähes 400 000 – 600 000 työtöntä
jää suuressa määrin keskustelun ulkopuolelle.
Saari kirjoittaa siitä, miten ihmisten kokemat
vastoinkäymiset heikentävät heidän toimintakykyään, mutta juuri työttömiä kepitetään
tavalla, jota on vaikea pitää taloudellisessa
mielessä järkevänä.
Myös asunnottomien oma ääni kuuluu
teoksen sivuilla. Saaren mukaan Asunto ensin -projektissa on saatu viime vuosina hyviä
tuloksia viranomaisyhteistyön, poliittisesti
erilailla ajattelevien toimijoiden ja ammattitaidon avulla. Projekti vaikuttaa suorastaan
60-lukulaiselta, koska sen lähtökohtana on
autettavan oman itsetunnon kunnioittaminen, eikä suinkaan moraalisointi, kuri ja
rangaistukset. Samalla lukija jää pohtimaan,
onko tilanne parantunut millään muulla köyhyyden osa-alueella. Suosittelen kirjaa lämpimästi.

Saaren kirja käsittelee yhteiskunnan huonoosaisimpia. Saari ei rakenna keskiluokkaista
ylemmyyttä leimaamalla ja yleistämällä köyhiä, vaan erittelee ns. ”hyvien ja huonojen
köyhien” ongelmaa ja leimaamisen helppoutta. Hänen tutkimuksensa lähtökohtana on,
että yhteiskuntaa voidaan arvioida sen mukaan, miten se kohtelee kaikkein vähäosaisimpia. Teos käsittelee onnistuneesti huonoosaisuuden tutkimusta, suomalaisia käytäntöjä tilastoista ja teorioista.
Vaikka taloudellinen taantuma on kestänyt
Suomessa jo pitkään ja työttömien määrä alkaa saavuttaa 1990-luvun tason, työttömyysturvan viimeaikaisesta historiasta, työvoimapolitiikan muutoksista, ilmaistyön lisääntymi-

Eriarvoisuuden rakenteet

Kirsti Lempiäinen ja
Tiina Silvasti (toim.):
Eriarvoisuuden
rakenteet. Haurastuvat
työmarkkinat Suomessa.
Tampere, Vastapaino
2014. 230 s.

Eriarvoisuuden rakenteet pyrkii tuottamaan monipuolista kuvaa muuttuvan Suomen uudenlaisista eriarvoisuuden rakenteista. Martti Siisiäisen artikkeli Työtä vailla olevat nuoret, Tiina
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Kun työttömyysturvaa

organisaation ongelmia. JuuSilvastin artikkeli Maataloudesta heikennettiin ja ilmaisri työttömien organisaatiot
luopuneet ja Kirsti Lempiäisen artyötä ja ilmaista työharaloittivat järjestelmän, jossa
tikkeli Akateeminen työ, toimijuus
joittelua lisättiin viimeisuurimpien ryhmien vetäjät
ja sukupuoli kuvaavat otsikoissen kahdenkymmenen
saivat normaalin työsuhteen
saan mainittuja ihmisryhmiä
vuoden aikana, työttömija nämä työsuhteessa olevat
teorian ja henkilöhaastattelujen
en
omat
yhdistykset
eivetäjät pyörittivät pelkällä
avulla. Bourdieu on voimissaan.
vät
enää
muodostaneet
työttömyysturvalla työskenJos teosta vertaa esimerkiksi
vaikuttavaa
vastavoimaa.
televiä työttömien kuntouTyöväen historian ja perinteen
tukseksi kutsuttua toimintaa.
tutkimuksen seuran Väki VoiVuotuinen taistelu valtiovalmakas -julkaisuihin, on ero melkoinen. En voi edes kuvitella, että historian- lan kanssa käytiin pääasiassa kyseisten orgatutkimuksen kokoomateoksessa miltei jokai- nisaatioiden määrärahoista. Kun työttömyyssen kirjoittajan taustalla vaikuttaisivat samat turvaa heikennettiin ja ilmaistyötä ja ilmaista
kansainväliset tiedegurut ja viitekehykset. työharjoittelua lisättiin viimeisen kahdenKukin artikkeli on silti itsessään kiinnostava kymmenen vuoden aikana, työttömien omat
ja toi itselleni uutta tietoa erilaisten ihmisryh- yhdistykset eivät enää muodostaneet vaikutmien kokemuksista ja henkisestä orientoitu- tavaa vastavoimaa. Iltalehden keskustelupalstalla on pyörinyt keskustelu Palkattomiin töihin
misesta työttömyystilanteeseensa.
Martti Siisiäisen, Tomi Kankaisen ja Eeva pakotetut, jossa on jo yli 33 000 kirjoitusta ja
Luhtakallion artikkelit käsittelevät työttömi- jolla on yli 1 900 000 lukukertaa. Näillä sien liikettä ja sen historiaa. On tavattoman vuilla muutamien työttömien yhdistysten
hienoa, että tutkijoiden katse on kohdistu- harjoittama ilmaistyöllistäminen saa kovaa
nut tähän liittyvään kansalaistoimintaan. Ei kyytiä. Lähinnä perussuomalaisten pyöritvoi olla ihmettelemättä sitä organisatorista tämä ilmaistyön vastainen organisaatio on
lahjakkuutta, millä 1990-luvun laman aika- hyödyntänyt tilannetta asettamalla työttömiä
na rakennus- ja muiden alojen työttömät, ja työväenliikettä vastakkain. Viime keväänä
joista useat olivat käyneet vain kansakoulun, näissä organisaatioissa on tapahtunut lähenrakensivat ruoanvalmistus- ja jakeluorgani- tymistä, mikä on hyvä käänne. Tätä problesaatioita, kierrätyskeskuksia, tietokonekurssi- matiikkaa olisin suonut tukijoiden valottavan
tusta ja oppivat hakemaan rahaa niin EU:lta enemmän.
Sakari Hännisen artikkeli Työttömän työnhakuin valtiolta ja kunnilta. Tutkijat kiinnittävät
huomionsa siihen, että tämä kansalaisliike on kijan mahdoton mahdollisuus esittelee Marja Pasittemmin muuttunut edunvalvontaorgani- jukosken tutkimusta työttömyysturvan muusaatiosta enemmän harrastus- ja muuksi toi- toksenhakulautakunnan päätöksistä. Hänniminnaksi. He arvioivat, että se ei enää vedä nen lähestyy työttömän tilannetta lähes mielipuolisten ratkaisujen kohteena erinomaisella
puoleensa nuoria työttömiä.
Eräänlainen suomalaiselle tutkimukselle tavalla. Hän arvioi, ettei työttömällä ole juuri
tyypillinen sisäsiisteys on ilmeisesti estänyt mahdollisuuksia selvitä tilanteestaan. Artiktutkijoita tekemästä työttömien organisaa- kelin lopussa Hänninen kaipaa ”kapinallista
tioiden rapautumisen taustoista tarkempaa käyttäytymistä, jonka tavoitteena olisi korjaanalyysiä, vaikka se auttaisi ymmärtämään ta niin vallitsevat sosiokulttuuriset tavoitteet
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kuin institutionaaliset normit ja niiden mukaiset keinotkin”. Oma kokemukseni on kuitenkin, että juuri työttömien kokema alistus
on niin nöyryyttävää, että muidenkin kuin
työttömien itsensä tulisi puuttua räikeimpiin
epäkohtiin ja oikeusloukkauksiin.
Raimo Blom ja Harri Melin käsittelevät
artikkelissaan Keskiluokkaistuuko Suomi keskiluokkateemaa sekä tilastojen että ihmisten itsensä tekemien arvioiden perusteella.
Artikkeli avaa mielenkiintoisia kysymyksiä
keskiluokkaisuudesta. Se tuo esiin, että ihmisten omat näkemykset, todellisuus ja tilastomäärittelyt eivät välttämättä kohtaa. Myös
Thernborn ja Skeggs pyörivät keskiluokan
mysteerin ympärillä, ja tuntuu siltä, että ilmiö
on monien erilaisten ylimalkaisten yleistysten
takia hyvin hankalasti kiinniotettavissa. Keskiluokkaisuuden ja työväenluokkaisuuden käsitteet menevät autuaasti sekaisin myös suomalaisten arkikeskusteluissa. Monelle itseäni
nuoremmalle keskiluokkaisuus on pelkkä
tulomäärite. Hyvinvointivaltion nuori sivistyneistökin on Suomessa usein osa sitä tarhan
ja peruskoulun käynyttä lasten päivähoidosta
nauttivaa ihmisryhmää, jota voitaisiin kutsua
vaikka homowelfarius-kansaksi. Heidän etunsa
ovat tiukasti sidoksissa hyvinvointivaltion kehittymiseen, ja siinä mielessä he ovat vanhan
työväenliikkeen kaupunkilaiskäsityöläisten
kaltaisia, jotka hekin edustivat oman aikana
koulutettua kärkeä. Blom ja Melin arvioivat,
että on havaittavissa keskiluokan oma yhteiskuntaprojekti. Itse arvioin, että kyseessä
on muuttuva ja sirpaleinen projekti. Tätä
heijastaa se, että tämän artikkelin kirjoittamisvaiheessa aliupseerit, poliisit, opettajat ja
sairaanhoitajat olivat menossa innokkaimmin
lakkoon hallituksen supistamishankkeita vastaan. Jaot kulkevat keskiluokan sisällä, kuten
useimmat kirjoittajat ovat todenneet.

Jakolinjojen Suomi

Antti Kaihovaara (toim.):
Jakolinjojen Suomi.
Kalevi Sorsa -säätiö,
Helsinki 2014. 233 s.

Antti Kaihovaaran toimittama teos liikkuu
sekin eriarvoisuusteeman ympärillä. Kirjassa
Frank Martela pohtii yhteisöllisyyden kohtalonyhteyttä demokratian, hyvinvointivaltion
ja talouskasvun kanssa, Kaihovaara tarkastelee jakolinjojen globaalia ulottuvuutta, Outi
Sirniö tutkii ylisukupolvista liikkuvuutta,
Hannele Palosuo sosioekonomisia terveyseroja, Sakari Karvinen analysoi hyvinvoinnin
alue-eroja, Pasi Saukkonen etnisyyttä ja kulttuuria koskevia eroja Suomessa, Merja Jutila
Roon pohtii osallistumista suomalaisessa demokratiassa, Pentti Arajärvi lähestyy jakolinjaa oikeudenmukaisuuden näkökulmasta ja
Johannes Koskela sekä Mikko Majander tutkivat väestöryhmien eroja kulttuuripääomassa sekä kulttuuripalvelujen käytössä. Kyseessä on jykevä teos täynnä asiantuntemusta ja
humanismia. Itse pidin kiinnostavimpana
Frank Martelan artikkelia ja erityisesti artikkelin lukua, jossa kuvataan, miten yhteisöllisyys romahti Yhdysvalloissa. Meillä esitellään
harvoin sitä laajaa yliopistotason keskustelua, joka käsittelee USA:n rikkaimman yhden
prosentin vallan vaikutusta USA:han. Martela kirjoittaa siitä, miten Suomi vaikutti pintapuolisesti tarkasteltuna lintukodolta hänen
muutettuaan USA:sta takaisin Suomeen. Hän
esittää joukon tavoitteita, joiden avulla yhteisöllisyys ja hyvä yhteiskunta säilyisivät Suomessa. Kirjan artikkeleissa hyvät politiikka-
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suositukset ja globalisaation ongelmallisuus
käyvät varjonyrkkeilyä, jossa eriarvoisuutta
vähentävien ratkaisujen koetaan jäävän globalisaation vyöryn alle melko deterministisessä sävyssä. Hetkittäin tulee mieleen jopa
Giánis Varoufákiksen turhautunut valitus,
kun hän huomasi kesken Kreikan velkaneuvotteluiden, että hän voisi aivan hyvin laulaa
eurojuntalle Ruotsin kansallislaulun.
Itseäni häiritsi yleisesti se, että useampikin kirjoittaja käsitteli kouluttamatonta työvoimaa ongelmana, joka häviää teknologian
tai globalisaation myötä, ja että eriarvoiseen
palkkatasoon auttaa koulutus. Tarvitsemme
tällä hetkellä edelleen siivoojia, autokuskeja,
linjatyöläisiä ja monia muita työntekijäryhmiä, joita ilman urbaani elämä romahtaisi
muutamassa päivässä. Palkkojen eriarvoistumisen taustalla on paljolti työorganisaatioiden uudet järjestelyt, joissa esimerkiksi tuiki
tarpeellisten siivoojien palkka ja työehdot eivät ole enää yrityksen ammattiosaston ja pääliiton vastuulla. Suomalaista eriarvoisuutta
käsittelevää tutkimusta tuntuu yleisemminkin
vaivaavan se, että vallitsevat tulonjakosuhteet
nähdään vakiona. Ikään kuin ajateltaisiin,
että meidän on ratkaistava
ikärakenteen ongelmat ja
kaikki muutkin ongelmat
niin, ettei rahaa ole käytössä nykyistä enemmän
vaan vähemmän. Tällöin
unohtuvat työn tuottavuuden kasvu, verotukselliset edut, joita on annettu
kaikkein rikkaimmille, sekä
funktionaalisessa tulonjaossa tapahtunut palkkojen
osuuden lasku. Nämä ovat
asioita, joita ovat käsitelleet
monet kansantaloustieteilijät. Kansantaloustieteilijöi-

den tutkimukset eivät tunnu keskustelevan
sosiaalipolitiikan ja eriarvoisuustutkijoiden
tulosten kanssa.
Hiljaisia signaaleja

Beverly Skeggs kuvaa työväenluokan elämänmuotoja, joita keskiluokka pyrkii omimaan ja muuttamaan rahaksi, mutta toteaa:
”Lahjomattomuus on kaikkein hankalin
niistä kulttuurisista käytännöistä, joihin pääomia kasaava minuus yrittää päästä käsiksi,
joilla proteettinen minuus yrittää leikkiä ja
joita kaikkiruokainen minuus yrittää maistaa.
Autenttisuus ja lahjomattomuus ovat eettisiä ominaisuuksia, joita ei voi kovin helposti
vaihtaa. Ne saattavat olla kulttuurisen pääoman muotoja, joita toisten kustannuksella
arvoaan kasvattamaan pyrkivät eivät kykene
valjastamaan käyttöönsä.” Olen kiinnostuksella seurannut Englannin Labourin johtajavaalia ja yllätysvoittajan ympärilleen luomaa
Corbyn maniaksi kutsuttua ilmiötä, joka ilmeisesti nojaa tällaisiin ominaisuuksiin. Thatcherismi tuli Englannista. Saisimmeko nyt uuden
suunnan kapitalismin kehdosta? Mutta tie on
vaikea ja hidas, ja tulevaisuus auki.
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Kadonnutta hyvinvointivaltiota etsimässä:
katsaus ajankohtaiseen keskusteluun
hyvinvointivaltiosta ja talouspolitiikasta
Jaakko Kiander
dosentti, valt.tri

Kalevi Sorsan kerrotaan sanoneen joskus 1970-luvun lopulla vasemmistolaisempaa menoa kaivanneille, että ”me olemme jo demokraattisessa
sosialismissa, ei se tämän kummempaa tule koskaan olemaan”. Tuolloin
toteamus tuntui varmaan radikaalien korvissa latistavalta.

T

ämän päivän näkökulmasta voi kuitenkin todeta, että Sorsan aikaan
Suomi todella oli hetken aikaa demokraattisessa sosialismissa. Näin voisi ehkä
luonnehtia sitä lyhyttä 1980-luvun ajanjaksoa,
jolloin Suomessa nautittiin samanaikaisesti
täystyöllisyydestä ja valmiiksi saadusta hyvinvointivaltiosta. Julkiset palvelut olivat laajat
ja kattavat, julkinen sektori työllisti valtavasti
väkeä ja sosiaaliturvajärjestelmä suojasi kansalaisia tehokkaasti talouden riskeiltä. Lisäksi
valtio ohjasi edelleen sodanjälkeisen säätelykauden perintönä tiukalla otteella markkinoita ja pääomavirtoja ja oli merkittävä yritysten
omistaja.
Kuten tiedämme, tämä idylli ei kestänyt pitkään; Suomessa vain vuosikymmenen, Ruotsissa ehkä kolme vuosikymmentä. 1980-lukua

seurasi 1990-luvun äärimmäinen lamakausi,
joka toi pysyvän epävarmuuden työelämään
ja jatkuvan rahapulan julkiselle sektorille. Uuteen, pitkäaikaiseksi osoittautuneeseen kasvukriisiin jouduttiin vuonna 2009. Talouskriisien
perintönä valtion velasta, kestävyysvajeesta ja
julkisen sektorin säästöistä on tullut pysyvä
puheenaihe ja politiikan sisältö. Talouden ankarat realiteetit ovat pakottaneet hyvinvointivaltion pysyvästi puolustuskannalle. Tulo- ja
varallisuuserojen kasvu, köyhyys ja syrjäytyminen ja leipäjonot ovat jälleen palanneet. Talouden globalisaatio ja Euroopan integraatio
ovat samalla riisuneet kansallisvaltion niistä
välineistä, joilla tapahtumiin pystyttiin aiemmin vaikuttamaan.
Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisi alkuvuodesta Heikki Taimion toimittaman artikke-
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Hyvinvointivaltio
2010-luvulla – mitä
kello on lyönyt?
Palkansaajien
tutkimuslaitoksen
raportteja 30.
Palkansaajien
tutkimuslaitos,
Helsinki 2015. 245 s.

likokoelman, jossa tunnetut julkisen talouden
asiantuntijat pohtivat hyvinvointivaltion nykyistä tilaa. Kirjan teemoja ovat julkisen sektorin koko, palvelujen yksityistäminen, kestävyysvaje ja talouspolitiikan suunta, tuloerojen
kasvu ja rakenteellisten uudistusten tarve
työmarkkinoilla. Kirja pyrkii tutkimustiedon
avulla perustelemaan, miksi hyvinvointivaltion purkutalkoiden jatkaminen ei ole välttämätöntä, vaikka paluuta entiseen ei olekaan.
Julkinen sektori ja julkiset
palvelut

Yleinen harhakäsitys liittyy julkisen sektorin
kasvuun. Olli Savela osoittaa hyvin artikkelissaan, että julkisen sektorin työllisten osuus
koko työllisyydessä on pysynyt nykyisellä noin
25 prosentin tasolla jo neljännesvuosisadan
ajan. Tässä mielessä julkisen palvelutuotannon kasvu päättyi jo 1980-luvun lopulla. Julkisten menojen suhde kokonaistuotannon
arvoon nähden on sen sijaan vaihdellut voimakkaasti. Vaihtelun takana ei ole kuitenkaan
ollut menojen reaalikasvu vaan talouden voimakkaat suhdannevaihtelut; taantumien aikaan suhdeluku nousee kun kokonaistuotanto
supistuu. Kansainvälisiä vertailuja luettaessa
pitäisi lisäksi pystyä huomioimaan eläkemenojen poikkeuksellisen kattava tilastointi Suomessa osaksi julkisia menoja.

Julkiset palvelut ovat olleet alusta pitäen
keskeinen osa pohjoismaista hyvinvointivaltiomallia. Universaalit ja julkisesti tuotetut palvelut ovat kuitenkin jo pitkään olleet kritiikin
ja muutospaineen kohteina. Niitä on pidetty
tehottomina ja asiakkaan valinnanvapautta ja
kilpailua rajoittavina, minkä vuoksi niitä on
alettu korvata enenevästi niin Suomessa kuin
Ruotsissakin ostopalveluilla ja palveluseteleillä. Matti Tuomala perustelee artikkelissaan julkisten palvelujen roolia hyvinvoinnin ja tasaarvon lisääjinä. Julkiset palvelut voivat myös
parantaa työllisyyttä ja kasvattaa yrityssektorin
tuottavuutta. Julkisen sektorin oma hyvinvointipalvelujen tuotanto turvaa Tuomalan
mukaan usein tehokkaamman, kattavamman,
vakaamman ja tasa-arvoisemman palvelutarjooman kun yksityistetyt palvelut.
Heikki Taimio käsittelee julkisten palvelujen ulkoistamiseen ja yksityistämiseen liittyvää
tutkimusta. Palvelutuotannon kilpailuttaminen tuottaa usein kustannussäästöjä, mutta
samalla julkisen toimijan tekemät hankinnat
edellyttävät mutkikasta hankintabyrokratiaa
ja laadunvalvontaa, mikä nostaa palvelutuotannon transaktiokustannuksia. Ruotsin kokemukset terveyspalvelujen kilpailuttamisesta
viittaavat myös siihen, että yksityistäminen
voi asettaa palvelujen tarvitsijat eriarvoiseen
asemaan. Tällaiset seikat, samoin kuin palveluntuottajien ammattietiikan ja motivaation
pohdinta, eivät ole saaneet suurta huomiota
yksityistämiskeskustelussa.
Kestävyysvaje ja talouspolitiikan
vaihtoehdot

Jatkuvat valtiontalouden alijäämät ja huoli
julkisen talouden nk. kestävyysvajeesta ovat
saaneet monet vaatimaan julkisten menojen
jyrkkiä leikkauksia. Viime eduskuntavaalien
tuloksen voi esimerkiksi tulkita tueksi tälle
huolelle. Olli Kangas, Joakim Palme ja Markus
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Julkisten menojen kerroinvaikutus näyttää olevan suurempi kuin veroilla. Iso kerroin
mahdollistaisi talouden elvyttämisen finanssipolitiikan
avulla eli kasvattamalla julkisia
investointeja. Näin ei kuitenkaan menetellä.

Kainu kirjoittavat siitä, kuinka
kestävyysvaje riippuu työllisyydestä ja samalla myös laajaa
työhön osallistumista tukevasta perhe-, koulutus- ja sosiaalipolitiikasta. Kestävyysvajeen
kestävässä
parantamisessa
menojen leikkaamista tehokkaampaa politiikkaa voisikin
olla kaikkien ikäryhmien työllisyyden parantaminen työhön
siirtymistä ja työssä jaksamista tukemalla. Tällöin työurat pidentyvät ja kestävyysvaje pienenee. Tässä suhteessa Suomi on ollut aina
jäljessä muista Pohjoismaista.
Kestävyysvajeella perustellaan Suomessa
ja muualla Euroopassa viime vuosina yleisesti
harjoitettua kireää finanssipolitiikkaa eli julkisen talouden säästöjä. Markku Lehmus kirjoittaa finanssipolitiikan mahdollisuuksista vaikuttaa talouden kehitykseen nykyisessä pitkässä taantumassa. Hän korostaa julkistalouden
kokonaistaloudellisia vaikutuksia, joita mittaava ns. kerroinvaikutus on tutkimustulosten
mukaan 0-korkojen vallitessa huomattavan
suuri. Lisäksi julkisten menojen kerroinvaikutus näyttää olevan suurempi kuin veroilla. Iso
kerroin mahdollistaisi talouden elvyttämisen
finanssipolitiikan avulla eli kasvattamalla julkisia investointeja. Näin ei kuitenkaan menetellä. Ajatus elvytyksestä on eurooppalaisessa
talouspolitiikassa torjuttu lähes kokonaan eikä
sille ole helppoa saada äänestäjienkään kannatusta. Tutkija voi Lehmuksen tavoin varoittaa
lamakauteen sopimattomasta turhasta velkahysteriasta, mutta varoitus menee kuuroille
korville, koska yleinen mielipide ei ymmärrä
kerroinanalyysia eikä hyväksy julkista velkaantumista – ei edes tilanteessa, jossa inflaatiota
ei ole ja korot ovat nollassa.
Hannu Tanninen ja Matti Tuomala jatkavat
samaa teemaa pohtimalla sitä, onko kiristys-

politiikalle vaihtoehtoa.
Julkista keskustelua on
heidän tapaansa herkullista kritisoida siitä, että
keskeiset käsitteet ovat
yleensä sekaisin; monet
esimerkiksi luulevat, että
elvytys on sama kuin julkisen velan kasvu. Kirjoittajat nostavat esiin
säästöpolitiikan vaikutuksen terveyseroihin, ja sen, että eläkeuudistus
ei huomioi sosioekonomisia kuolleisuuseroja. Monet kaavamaiset säästöihin tähtäävät
ratkaisut sivuuttavat tämänkaltaisia tekijöitä.
Menoleikkauksia korostavan kiristyspolitiikan
vaihtoehtona oleva verotuksen kiristäminen
on myös kirjoittajien mielestä rajattu pois ilman kunnollisia perusteluja. Heidän mukaansa kiristyspolitiikalla onkin Euroopassa tehty
talouspolitiikan lisäksi myös yhteiskuntapolitiikkaa, jolla peitellysti tähdätään hyvinvointivaltion heikentämiseen.

Päteekö Pikettyn analyysi myös
Suomessa?

Verouudistusten vaikutuksista tulonjakoon
kirjoittavat johtavat suomalaiset tulonjakotutkijat Marja Riihelä, Risto Sullström, Matti Tuomala, Ilpo Suoniemi ja Pertti Honkanen. Tuloerot
ovat kasvaneet Suomessa selvästi 1990-luvun
alun jälkeen, ja samaan aikaan pysyvästi köyhien osuus väestöstä on lisääntynyt. Tässä
mielessä 1980-luvun tasa-arvoinen hyvinvointivaltioidylli on menetetty pysyvästi. Tärkeimmät syyt rikkaiden rikastumiseen ovat olleet
pääomatulojen voimakas kasvu ja pääomatulojen verotuksen keventyminen. Nämä muutokset ovat johtaneet siihen, että erityisesti
tulonsaajien ylimmän prosentin (ja varsinkin
ylimmän promillen) tulot ovat kasvaneet no-
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peasti. Samaan aikaan köyhimpien tulot ovat
nousseet vain vähän, koska työttömyys on
muodostunut pysyväksi ongelmaksi. Kirjoittajat pohtivat myös näiden tulosten suhdetta
Thomas Pikettyn paljon huomiota herättäneeseen uusmarxilaiseen analyysiin, ja ennakoivat, että myös Suomi on tiellä kohti Pikettyn
kuvaamaa kuponginleikkaajayhteiskuntaa – eli
kehitys on menossa kohti 1800-luvun tulonjakoa, joka edelsi 1900-luvulla koettua hyvinvointivaltioiden lyhyeksi jäänyttä valtakautta.
Riihelän ja Suoniemen artikkeli vahvistaa tätä
näkemystä osoittamalla, että köyhyyden pysyvyys on lisääntynyt ja liikkuvuus eri tuloluokkien välillä on vähentynyt.
Pertti Honkasen analyysi perusturvan kehityksestä tunnistaa myös korjausliikkeen;
Kataisen hallitus teki perusturvan tasoon
tuntuvan tasokorotuksen vuonna 2012 – ensimmäisen kerran sitten vuoden 1991. Siitä
huolimatta vuonna 2012 alkaneen taantuman
pitkittyminen on merkinnyt sitä, että köyhyys
on edelleen yhteiskunnallinen ongelma. Työttömyyden kasvu on lisäksi käynnistänyt uudelleen keskustelun kannustinloukuista, minkä voi arvella ennakoivan uusia leikkauksia
sosiaaliturvaan.
Tällä hetkellä niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa puhutaan paljon tarpeesta
uudistaa työmarkkinoiden toimintaa. Taustaoletuksena tällaisissa vaatimuksissa on käsitys
siitä, että työmarkkinoiden toiminta olisi niin
jäykkää ja joustamatonta, että se aiheuttaisi yrityksille merkittävän kilpailuhaitan. Petri
Böckerman, Merja Kauhanen, Heikki Taimio ja

Eero Lehto käsittelevät artikkelissaan työmarkkinoiden joustavuutta ja rakennepolitiikkaa
Suomessa. He suhtautuvat epäillen väitteisiin
työmarkkinoiden jäykkyydestä. Tilastoaineiston perusteella näyttää siltä, että Suomessa
yksilötason palkkajoustavuus on vähäistä,
mutta sen sijaan palkkojen joustosta voidaan
sopia kollektiivisesti. Irtisanomissuoja on
Suomessa heikompi kuin Euroopassa keskimäärin ja määräaikaisia työsuhteita on enemmän. Lisäksi Suomessa on muihin teollisuusmaihin verrattuna runsaasti mahdollisuuksia
työaikajoustoihin ja toiminnallisiin joustoihin.
Nämä havainnot eivät ole saaneet osakseen
huomiota suomalaisessa julkisuudessa, joka
pikemminkin korostaa, ettei nykyisiin – 1970ja 80-luvuilla saavutettuihin – etuihin enää ole
varaa.
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Kenelle kellot soivat?
Sakari Heikkinen
taloushistorian professori,
Helsingin yliopisto

Ei tarvitse olla ennustajanero, jos veikkaa, että tulevaisuuden
taloushistorioitsijat tai historioitsijat yleensä kirjoittavat vielä
paljon vuosien 2007–2008 finanssikriisistä ja sitä seuranneesta ”suuresta taantumasta” (The Great Recession). Ja
kenties uskaltaa ennustaa senkin, että tätä murroskohtaa,
jota elämme, tullaan pitämään yhtenä maailmantalouden
käännekohtana.

A

rvioitavana olevat neljä teosta tarkastelevat menossa olevaa murrosta erilaisista ajallisista ja temaattisista näkökulmista. Timo Harakan Suuri kiristys
sekä Matti Ylösen ja Mikko Remeksen Velkatohtorit keskittyvät euroalueen kriisiin, jonka
maantieteellinen polttopiste on Kreikka. Yanis
Varoufakis, joka ehti olla 130 päivää Kreikan
valtiovarainministerinä, ottaa Maailmantalouden minotauruksessa vauhtia vuosisatojen takaa,
mutta syvällisemmin hän aloittaa tarkastelun
1930-luvun suuresta lamasta. Näkökulma on
globaali: Euroopan ja oman kotimaansa Kreikan ajankohtaisia ongelmia Varoufakis ei juuri
tarkastele. Immanuel Wallersteinin ja kumppaneiden teos Onko kapitalismilla tulevaisuutta
tarkastelee nykymaailmaa yhteiskuntajärjestelmien historiallisessa jatkumossa.
Kirjat ovat niin ajankohtaisia, että niissä
toivoisi olevan mainittu julkaisupäivämäärä,
sillä vuosiluku on etenkin Euroopan velkakriisin nopeasti etenevää – vai pitäisikö sanoa
junnaavaa? – prosessia ajatellen liian karkea

ajoitus. Varoufakisin teksti on vanhin: teoksen
ensimmäinen painos ilmestyi elokuussa 2011
ja toinen painos, johon suomennos perustuu,
helmikuussa 2013. Wallersteinin joukkueen
teos ilmestyi joulun alla 2013, Harakan kirja julkaistiin maaliskuussa 2014 ja Ylösen ja
Remeksen kirja tämän vuoden helmikuussa.
Näin ollen mikään niistä ei ole voinut ottaa
kantaa euroalueen kriisin viime vaiheisiin.
Kirjoittajat ovat toimittajia ja tutkijoita –
niin, ja poliitikkojakin. Timo Harakan kirja
ilmestyi viime vuoden europarlamenttivaalien. Harakka oli SDP:n ehdokkaana ja sai yli
22 000 äänen potin. Viime eduskuntavaaleissa
hän sai yli 5 000 ääntä ja tuli valituksi. Harakkaa on ollut toimittaja, kirjailija, kolumnisti
– intellektuelli, josta on tullut poliitikko. Lisäksi hän valmistelee Tampereen yliopistoon
väitöskirjaa talouden käsitehistoriasta. Nämä
taustat ja mielenkiinnon kohteet näkyvät
myös hänen kirjassaan.
Siinä missä Harakan teos on kirjoituspöytäintellektuellin tekoa, on Ylösen ja Re-
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Yanis Varoufakis:
Maailmantalouden
Minotauros. Vastapaino,
Tampere 2014. 299 s.

Immanuel Wallerstein,
Randall Collins, Michael
Mann, Georgi Derluguian
ja Craig Calhoun:
Onko kapitalismilla
tulevaisuutta?
Gaudeamus ja Vastapaino,
Helsinki ja Tampere 2014.
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meksen kirja ”oikeiden” toimittajien aikaansaannos. He ovat haastatelleet 50:tä henkilöä
ja käyneet läpi kunnioitettavan määrän raportteja ja kirjallisuutta. Tässä suhteessa Velkatohtorit muistuttaa – hyvässä mielessä – yhdysvaltalaisen Michael Lewisin teoksia, joista Sinne ja
takaisin. Kriittinen matka velkakriisimaihin (2011,
suom. 2012) on varhainen ja osuva aihepiirin
hahmotus.
Yanis Varoufakis on taustaltaan taloustieteilijä, joka tuli viime tammikuun vaaleissa
valituksi Syrizan listoilta Kreikan parlamenttiin. Valtiovarainministerinä hän joutui Kreikan velkakriisin myrskynsilmään. Hän herätti
huomiota kulmikkaalla tyylillään ja joutui astumaan syrjään. Hän ei asettunut ehdolle syyskuun (20.9.2015) parlamenttivaaleissa.
Onko kapitalismilla tulevaisuutta -teoksen
kirjoittajat ovat enemmän tai vähemmän
historiallisesti orientoituneita sosiologeja.
Immanuel Wallerstein on tunnettu ennen
kaikkea maailmanjärjestelmäteoriastaan, jolla
hän jäsentää kapitalistisen maailmantalouden
kehitystä 1500-luvulta lähtien. Michael Mann
on tunnettu vallan historiallisesta analyysistä.
Kumpikin on kirjoittanut teoriastaan neliosai-

sen opuksen: Mann on päässyt sarjassaan jo
maaliin, eli 2010-luvulle, kun taas Wallerstein
on menossa vasta ensimmäisessä maailmansodassa. Kolme muuta kirjoittajaa – Randall
Collins, Craig Calhoun ja Georgi Derluguian
– eivät ole aivan yhtä tunnettuja.
Paljon on ehtinyt tapahtua sen puolentoista
vuoden aikana, joka on kulunut Harakan Suuren kiristyksen ilmestymisen jälkeen. Johdannossa Harakka henkilöi eurokriisin hoidon
vastapooleiksi silloisen talouskomissaarin Olli
Rehnin ja perussuomalaisten puheenjohtajan,
kansanedustaja Timo Soinin, joka hermostutti pari vuotta aiemmin Rehnin nimittämällä
tätä Brysselin Bobrikoviksi. Nyt vastapoolit
istuvat Sipilän hallituksessa, ja toimittaja Harakasta on tullut opposition kansaedustaja
Harakka. ”Suomenkin eduskunta tekee yhtenään päätöksiä puutteellisten ja harhaanjohtavien tietojen perusteella”, kirjan takakansi
kertoo. Nyt kirjoittaja pääsee itse seuraamaan
tilannetta ja kenties valistamaan edustajatovereitaan.
”Talous on politiikkaa” on Harakan perussanoma, ja siinä hän on oikeassa. Mutta myös
käänteinen pitää paikkansa (eurokriisin hoi-
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dossakin): poliittisilla päämäärillä on taloudellisia seurauksia. Teoksen kritiikki kohdistuu
”kuripolitiikkaan”, joksi austerity-termin voi
kääntää. Harakka ihmettelee, miksi euroalueella on valittu kiristys- ja säästölinja, vaikka
melkein kaikki taloustieteilijät pitävät sitä epäonnistuneena.
Harakka käy läpi eurokriisin vaiheita ja
juuria yhteisvaluutta-alueen perustamisesta
lähtien. Hän osoittaa, että eteläisen Euroopan
velkakriisi oli peitelty pankkikriisi, joka koski
etenkin Ranskan ja Saksan pankkeja, jotka olivat luotottaneet Kreikkaa ja muita kriisimaita.
Kun pankkien asema oli turvattu, kriisi alkoi
näyttää julkisen talouden kriisiltä, johon olivat
syypäitä kyseisten maiden holtittomat hallitukset. Harakka ei säästä Kreikan poliittista
järjestelmää kritiikiltä, mutta toteaa, ettei se
riitä selittämään kriisin puhkeamista, joka levisi Yhdysvalloissa vuosina 2007–2008 alkaneesta finanssikriisistä.
Harakka käy läpi troikan, eli Euroopan komission, Euroopan keskuspankin (EKP) ja
Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF), toimet kriisin ratkaisemiseksi. Hänen arvionsa
ei mairittele komissiota eikä talouskomissaari
Rehniä. IMF sentään korjasi myöhemmin arvioitaan, ja EKP:n pääjohtajaksi vuoden 2011
lopulla tullutta Mario Draghia on kiittäminen
siitä, etteivät asiat ole vielä huonommin.
Harakka on nokkela kirjoittaja, ehkä vähän
liiankin nokkela: välillä asia hukkuu tarpeettomaan dramatisointiin. Yksinkertaisempi tyyli
olisi auttanut monimutkaisten asioiden esittelyssä. Joskus lennokkaan vertauksen metsästys vie liki epäasialliseen tyylilajiin. Ehkä
kansanedustaja Harakka ei kirjoittaisi enää
taloudellisen vallankäytön poliittisuudesta
kansanedustajakollegaansa kielikuvana käyttäen seuraavasti: ”Jos tämä ei ole poliittista
vallankäyttöä, tai suoranaista kiristystä, niin
Ilkka Kanerva on nunnaluostarin abbedissa.”
(s. 117)

Lieneekö kiireen syytä se, että Harakan
kirja lähde- ja kirjallisuusluettelo on julkaistu
vain nettisivuilla. Se ei ole kovin pitkä ja olisi hyvin mahtunut teoksen loppuun jääneille
tyhjille sivuille. Matti Ylösen ja Mikko Remeksen Velkatohtorit-teoksen huomattavasti
pitempi lähde- ja kirjallisuusluettelo on sen sijaan teoksen lopussa niin kuin kuuluukin olla.
Myös tyylillisesti Ylösen ja Remeksen teos
tekee hyvän vaikutuksen. Teksti on sujuvaa,
selkeää, havainnollista, värikästäkin mutta ei
ylilyövää. Argumentit eivät jää kielikuvien eikä
tieto mielipiteiden alle.
Velkatohtorit koostuu kolmesta osasta. Ensimmäinen kuvaa Euroopan velkakriisin syntyhistoriaa. Toinen osa käsittelee toisen maailmansodan jälkeisiä velkakriisejä ja Saksan
velkojen sovitteluratkaisua vuonna 1953. Kolmas pääluku on omistettu pelkästään Kreikalle. Tekijät väittävät, että ”yhtä perusteellista
ja moniulotteista syväluotausta Kreikan tilanteeseen ei aiemmin ole suomeksi julkaistu”
(s. 13). Väitteellä on epäilemättä katetta.
Ylönen ja Remes nojaavat kattavaan kirjallisuuteen, mutta teoksen erityinen vahvuus
on laaja ja monipuolinen haastatteluaineisto.
Tekijät ovat käyneet haastatteluretkellä muun
muassa YK:n kauppa- ja kehitysjärjestö UNCTADin päämajassa. Tuo maailmantaloutta
seuraava järjestö jää yleensä syrjään kun puhutaan globaaleista talouskysymyksistä. Ylönen ja Remes osoittavat, että senkin, eikä vain
IMF:n ja Maailmanpankin, ääntä olisi kannattanut kuulla. Myös velkajärjestelyjen analyysiin haastattelut tuovat konkreettisuutta.
Kreikan velkakriisin hoidon talouspoliittinen analyysi on Velkatohtoreissa paljolti samansuuntaista kuin Harakan ja muiden Brysselkriitikoiden. Ylönen ja Remes osaavat kuvata
epäonnistumisen muita paljon konkreettisemmin. Tiedot leikkausten vaikutuksista maan
terveydenhuoltoon ovat masentavaa luettavaa. Tekijöiden haastattelema ateenalainen
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neurologi kertoo, että asiakkaat tulevat hänen
vastaanotolleen mukanaan useita reseptejä
vakaviin sairauksiin. Potilaat pyytävät häntä
valitsemaan, mitkä lääkkeet voisi jättää ottamatta, kun ei ole rahaa. ”Käytännössä tehtäväni on valita. mihin sairauteen potilas kuolee”, lääkäri kertoo (s. 8). Siinäpä taloudellisen
leikkauspolitiikan yksi seuraus ja samalla koko
politiikan metafora.
Ylönen ja Remes eivät suinkaan pese
Kreikkaa puhtaaksi menneisyyden synneistä
eivätkä peittele poliittisen järjestelmän mädännäisyyttä. Korruptio on ollut maan tapa
samoin kuin ”klientilismi”, jolla tarkoitetaan
suosimiseen perustuvaa suhdetta poliitikon ja
hänen suojattinsa välillä. Esimerkiksi käyvät
vaikkapa poliittiset virkanimitykset palkkiona
tuesta. Talouden ja politiikan eliittien yhteenkietoutuminen ja veronkierto ovat esimerkkejä Kreikan poliittisen järjestelmän ongelmista.
Kreikkalainen Yanis Varoufakis kirjoittaa
Maailmantalouden minotauros -teoksen toisen
painoksen, johon suomennos siis pohjautuu,
esipuheessa päättäneensä tietoisesti ”olla antamatta Kreikalle liian suurta osaa näytelmässä” (s. 14). Tämä jo osoittaa, että hänen teoksensa tähtää korkeammalle kuin vain Kreikan
velkakriisin tai edes eurokriisin selittämiseen.
Sen verran Kreikka-keskeinen hän kuitenkin
on että ottaa teoksensa nimen kreikkalaisesta mytologiasta: Minotauros oli puoliksi ihminen, puoliksi härkä. Varoufakis selventää
metaforaa melkein kaksi sivua (s. 39–40) mutta ei silti onnistu vakuuttamaan, miksi tämä
monimutkainen vertauskuva kuvastaisi niin
erinomaisesti kapitalistisen maailmantalouden
olemusta.
Varoufakiksen ministeritaivalkin osoitti, ettei hän ole turhalla vaatimattomuudella
pilattu. ”Euroopan kuripolitiikan vastaisen
kapinan nouseva rocktähti”, mainostetaan
Varoufakisia teoksen heinäkuun alkupäivinä
ilmestyneen kolmannen englanninkielisen

painoksen kannessa. Sama reipas itseluottamus heijastuu teoksesta. Kirjallisuusluettelo
on teemaan nähden vaatimaton. Olennainen
taloushistoriallinen kirjallisuus loistaa poissaolollaan. Tätä voi pitää aikamoisena puutteena, kun Varoufakis pyrkii hahmottamaan
maailmantalouden kehityskulkuja 1930-luvun
lamasta lähtien.
Varoufakisin kirjan painopiste on maailmantalouden viimeisessä puolessa vuosisadassa, 1970-luvun alusta tähän päivään. Hänen selitysmallinsa ytimessä on Yhdysvaltojen
”kaksoisalijäämä”: samanaikainen budjettialijäämä ja kauppataseen alijäämä. Hän esittää,
että on syntynyt ylijäämien kierrätysmekanismi: Yhdysvaltojen kauppataseiden alijäämän
vastapainona ovat olleet viejämaiden – Saksa,
Japani ja Kiina – kauppataseiden ylijäämät.
Näiden maiden yritysten voitot ovat palautuneet Varoufakisin mukaan oikopäätä Wall
Streetille, josta niille on ollut saatavissa korkeampi tuotto kuin kotimaasta. Wall Street
puolestaan on jakanut ulkomaisen pääoman
kolmeen kohteeseen: amerikkalaisten kuluttajien luotottamiseen, amerikkalaisiin yhtiöihin
tehtyihin suoriin sijoituksiin ja Yhdysvaltain
valtion velkakirjojen ostamiseen, eli liittovaltion budjettialijäämän rahoittamiseen.
Tämän järjestelmän alku oli samalla vuonna 1944 luodun Bretton Woods -järjestelmän
loppu. Toisen maailmansodan jälkeen oli
luotu kansainvälinen rahajärjestelmä, jossa
ankkurivaluuttana oli Yhdysvaltain kultaan sidottu dollari. Muiden valuuttojen arvot olivat
sidottu dollariin: periaatteessa kiinteään mutta
käytännössä muutettavaan kurssiin. Järjestelmä alkoi rapautua jo 1960-luvulla, mutta Vietnamin sodan synnyttämät alijäämät romuttivat sen lopullisesti. Dollari irrotettiin kullasta,
ja koko maailman rahajärjestelmä muuttui.
Varoufakis taustoittaa muutosta kertomalla
Bretton Woods -järjestelmän synnystä ja myös
Keynesin toteutumatta jääneestä ehdotukses-
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ta vaihtotase-epätasapainojen systemaattiseksi
hoitamiseksi.
Syksyllä 2008 globaalien ylijäämien kierrätysmekanismi lakkasi toimimasta, Varoufakis
selittää. Finanssikriisiin saakka järjestelmä
toimi tasapainoisesti niin, että muun maailman vientiylijäämä ja siitä syntyvät Yhdysvaltoihin virtaavat voitot vastasivat toisiaan.
Kriisi järkytti tilanteen, eikä maailmantalous
enää päässyt takaisin tasapainoon. Globaalien
ylijäämien kierrätysmekanismi on relevantti
myös eurokriisin näkökulmasta. Saksa on tahkonnut vuosituhannen alusta huikeita vaihtotaseen ylijäämiä, myös eurokriisin aikana, kun
taas eteläisen Euroopan kriisimaat ovat kärvistelleet kuripolitiikan kourissa.
Varoufakisin kaaret ovat laajoja, mutta
vielä laajempia ovat Immanuel Wallersteinin
johtaman kirjoittajaviisikon kaaret. Nuo historialliset sosiologit pohtivat eri näkökulmista
kapitalismin tulevaisuutta. He ovat yhtä mieltä
siitä, että nykyiset markkinatalousyhteiskuntamme ovat tulleet käännekohtaan. Ja aivan
kuten aiemmissakin historian käännekohdissa,
vallanpitäjät eivät nytkään kykene näkemään
aiheuttamiensa kriisien seurauksia. Meneillään
oleva suuri taantuma tulee viisikon mukaan
näyttämään jälkikäteen pelkältä alkusoitolta
suurten huolten ja muutosten aikakaudelle.
”Tämä kirja ei tarjoile tuomiopäivänäkymiä”,
tekijät kuitenkin vakuuttavat (s. 10).
Wallersteinin hypoteesi on, että kapitalismi
loppuu kapitalistien omaan turhautumiseensa.
Seuraavan kolmen tai neljän vuosikymmenen
kuluessa maailman kapitalistit ylikansoittavat
globaalit markkinat ja heidän liiketoimiensa
yhteiskunnalliset ja ekologiset kustannukset
aiheuttavat heille niin suuria vaikeuksia, että
tavanomaisten investointipäätösten tekeminen käy mahdottomaksi. Kapitalismi saavuttaa loppujen lopuksi rajansa, niin kuin kaikki
historian järjestelmät ovat Wallersteinin mukaan aikanaan saavuttaneet.

Randall Collinsin tarkastelun kohteena on
työn muutos: mitä poliittisia ja yhteiskunnallisia seurauksia on sillä, että jopa kaksi kolmannesta maailman keskiluokasta joutuu rakenteellisesti työttömäksi, kun uusi tietotekniikka vie heidän työpaikkansa. Kapitalismi on
aiemmin säilynyt teknologisten mullistusten
aiheuttamilta yhteiskunnallisilta kustannuksilta eri keinoin. Vanhat keinot eivät Collinsin
mielestä nyt kuitenkaan auta. Hän kysyy, voisiko kapitalismi päättyä siksi, että se menettää
poliittisen ja yhteiskunnallisen puskurinsa, eli
keskiluokan.
Craig Calhoun on optimistisempi. Hänen
mielestään kapitalismi voi uudistua ja pelastua. Hän toteaa, että kapitalismin institutionaalista rakennelmaa voidaan muovata poliittisilla valinnoilla, koska kapitalismi ei ole
vain markkinataloutta vaan myös poliittista
taloutta. Markkinoiden toimintaan kuuluvia
rakenteellisia ristiriitoja voidaan kompensoida
politiikan kentällä. Jos kapitalistien valistunut
osa ottaa kantaakseen järjestelmänsä kustannukset ja vastuun, kapitalismi voi säilyä muuttuneessa muodossa.
Michael Mannin mukaan kapitalismin tulevaisuuden ennustaminen on mahdotonta,
koska siihen vaikuttavia tekijöitä on niin paljon: talouden lisäksi politiikka, sotilaallinen
geopolitiikka, ideologiat ja maailman alueiden
moninaisuus. Täysin ennustettava ja suurin
uhka on kuitenkin ekologinen kriisi, jonka
paheneminen on Mannin mielestä selvää. Se
voi johtaa taisteluksi luonnon resursseista
sekä joukkomittaisiin kansanliikkeisiin sekä
niiden vastareaktioihin. Ilmastonmuutoksen
aiheuttamaa kriisiä on Mannin mielestä vaikea
pysäyttää globaalissa maailmassamme, jossa
kapitalismin hillitsemätön voitonhimo ei kunnioita kansallisvaltioiden rajoja.
Georgi Derluguianin kirjoittama luku vastaa kysymykseen ”Mitä kommunismi oli?”.
Kapitalismin romahduksen odotus oli kes-
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keinen osa Neuvostoliiton virallista ideologiaa, mutta sittemmin sosialismi romahtikin
itse. Joku koiranleuka päätteli, että sosialismi
osoittautui pisimmäksi tieksi kapitalismista
kapitalismiin. Derluguian asettaa neuvostososialismin kokeilun paikalleen maailman
laajempaan geopoliittiseen kehykseen. Neuvostoblokin olemassaolon yhtäkkinen päättyminen vuoden 1989 jälkeen ruohonjuuritason
liikehdintään sekä eliitin paniikkiin saattaa kirjoittajan mielestä antaa vihjeitä myös kapitalismin poliittisesta tulevaisuudesta.
Kenelle kellot soivat: Euroopalle vai kapitalismille vai ei kenellekään? Mikä on kirjoittajien tulevaisuudenkuva? ”Ilman demokratiaa Euroopan taloudella ei ole tulevaisuutta”,
kirjoittaa Harakka (s. 294). Ylösen ja Remeksen mielestä ”[k]äynnissä on suuri ja kauaskantoinen kamppailu Euroopasta, joka uhkaa
jakautua pysyvästi kurjuuden ja hyvinvoinnin
saarekkeisiin” (s. 184).

Varoufakis toivoo suomenkieliseen laitokseen kirjoittamassaan esipuheessaan, että kirja
avaisi lukijan silmät ”näkemään, että Suomen
ja Euroopan ongelmat ovat huonosti suunnitellun taloudellisen järjestelmän synnyttämiä
ja väistämättömiä ja että hyvien ihmisten on
mahdollista suunnitella järjestelmä uudelleen”
(s.11). Onko kapitalismilla tulevaisuutta -teoksen
kirjoittajaviisikko toteaa yhteenvetoluvussa
olevansa ”yhtä mieltä siitä, että maailma on
astunut myrskyisään ja sameaan historian aikakauteen, joka kestää useita vuosikymmeniä”
(s. 210). Tämä on turvallinen ennustuksen aikaperspektiivi vaikkapa 85-vuotiaan Wallersteinin näkökulmasta. Me hieman nuoremmat
saatamme nähdä, miten hyvin ennustukset tai
toiveet toteutuvat – tai sen, millaisia kelloja
seuraavaksi soitetaan.
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keskustelua

Mikä on Suomen
viiteryhmä?
Erkki Tuomioja
VTT, poliittisen historian dosentti
Helsingin yliopistossa

Kylmän sodan maailmassa Suomi määritteli itsensä
puolueettomaksi maaksi idän ja lännen välissä ja joutui aika ajoin tekemään molempiin suuntiin töitä saadakseen
asemansa tunnustetuksi. Yhtenä ongelmana oli YYAsopimus, jonka tulkittiin usein olevan ristiriidassa
puolueettomuuden kanssa. Sen johdannossa kuitenkin
viitattiin Suomen pyrkimykseen pysyä suurvaltojen välisten eturistiriitojen ulkopuolella. Tähän perustui sitkeä työ
Suomen puolueettomuuden vakiinnuttamiseksi.

S

amanaikaisesti haluttiin korostaa
sitä, että Suomi oli arvoiltaan ja yhteiskuntajärjestykseltään osa länttä.
Erityisesti tämän läntisen identiteetin korostamisen välineenä käytettiin pohjoismaisuutta,
joka on jo 30-luvulta lähtien ollut se viiteryhmä, johon suomalaisten on ollut helpointa ja
riidattominta samastua.
Kylmän sodan päättymisen myötä todettiin
myös YYA-sopimus rauenneeksi. Sinä aikana,
kun Suomi on ollut Euroopan unionin jäsen,
emme ole käyttäneet käsitettä puolueettomuus
asemamme määrittämiseen. Suomen aseman
on ensi sijassa määrittänyt jäsenyys Euroopan
unionissa ja se, että Suomi jatkaa sotilaallisesti liittoutumattomana maana. Pohjoismaisen
viiteryhmän merkitys ei kuitenkaan ole vähentynyt vaan jopa lisääntynyt pohjoismaisen mallin herättämän laajan kansainvälisen
mielenkiinnon yhtä lailla kuin pohjoismaisen

yhteistyön turvallisuus- ja puolustuspolitiikan
alueille laajentumisen myötä.
Suomi on kevään vaalien jälkeen saanut uuden keskusta-oikeistolaisen hallituksen, jossa
perussuomalaiset ovat saaneet ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta keskeisimmät salkut.
Hallituksen vaihdos on tapahtunut ajankohtana, jossa turvallisuuspoliittinen tilanne
myös Suomen lähiympäristössä on näkyvästi
muuttunut ja jännittynyt. Se on huomioitava
Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Vaikeissa tilanteissa Suomen politiikan jatkuvuus,
johdonmukaisuus ja ennustettavuus ovat erityisen tärkeitä. Kun tarkastelee hallituksen
ulko- ja turvallisuuspoliittista osiota tästä
näkökulmasta, ei asiaan ole peruslinjauksen
osalta juurikaan huomauttamista.
Uuden hallituksen linjauksissa ja toimissa
näkyy tarve varautua jännitteiden jatkumiseen
ja jopa pahenemiseen. Tämä on ymmärret-
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Vakavinta on, että olemme erottautumassa meille tärkeimmästä
ja läheisimmästä viiteryhmästä,
eli Pohjoismaista. Näin tapahtuu
sekä tekojemme, resursointiemme ja painotuksiemme kuin enenevässä määrin myös Pohjoismaiden edustamien arvojen osalta,
joiden kanssa erityisesti yhden
hallituspuolueen puheenvuorot ja
avaukset ovat ristiriidassa ilman,
että niihin on haluttu muiden hallituspuolueiden taholta puuttua.

tävää ja perusteltua, kuten
varautumiseen tarvittava
riittävä resursointikin. On
myös tärkeätä, että tämä
rakentuu Suomen sotilaallisen liittoutumattomuuden
pohjalle, eikä sillä tavoitella
Suomen sotilaallisesta liittoutumattomuudesta luopumista.
Tämän varautumisen
rinnalla on tärkeätä panostaa vähintään yhtä paljon
vaikuttamiseen. Tämän voi
ilmaista niinkin, että mitä vähemmän vaikutetaan, sen enemmän on varauduttava.
Viittaan siis tarpeeseen vahvistaa Suomen
ulko- ja turvallisuuspolitiikan aktiivisuutta ja,
kuten hallitusohjelma lupaa, ”edistää keskinäisriippuvuuksien maailmassa kansainvälistä
vakautta, rauhaa, demokratiaa, ihmisoikeuksia,
oikeusvaltioperiaatetta ja tasa-arvoa”. Samoin
hallitus lupaa ”jatkaa aktiivista osallistumistaan kansainväliseen kriisinhallintaan. Hallitus
korostaa sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan
sekä kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun
ja rauhanvälityksen yhteensovittamista” sekä
”kantaa globaalia vastuuta ja vahvistaa turvallisuuttaan edistämällä kansainvälisessä yhteistyössä kestävää kehitystä, rauhan rakentamista
sekä naisten ja tyttöjen asemaa muun muassa
YK:n päätöslauselman 1325 mukaisesti.”
Nämä ylevät lauseet joutuvat kuitenkin aivan toiseen valoon kun katsoo, mitä muuta
hallitus on jo ohjelmassaan linjannut. Näkyvin
asia on kehitysyhteistyöhön kohdistetut yli 40
prosentin välittömät leikkaukset. Toki monet
muutkin Euroopan maat ovat huomattavasti
vaikeammassa taloudellisessa asemassa joutuneet tekemään rankkoja sopeutumistoimia,
mutta sopeutumistoimia ei ole kohdennettu
missään tällaisessa laajuudessa kansainväli-

seen yhteistyöhön ja vastuunkantoon.
Hallitusohjelmasta
löytyy myös sellainen
säästökohde kuin osallistuminen sotilaalliseen
kriisinhallintaan.
Ohjelman liitteen mukaan
vuodesta 2017 lähtien
Suomesta olisi operaatioissa yhteensä 90 sotilasta, mahdollisesti jopa 120
(s. 31).
Näin siis kaavaillaan
maassa, joka on jo usean vuosikymmenen
ajan kyennyt saavuttamaan arvostetun aseman rakentavana, osaavana ja luotettavana
kriisinhallinnan ”pienenä suurvaltana”. Aiemmin kriisinhallintatehtäviin varautumisen
nyrkkisääntönä on Suomessa ollut, että erilaisiin kriisinhallintaoperaatioihin voi samanaikaisesti osallistua enintään tuhat sotilasta.
Sittemmin on vakuutettu, että tätä kirjausta ei ole tarkoitus noudattaa kirjaimellisesti.
Hyvä jos näin on. Vahinko on kuitenkin jo
tapahtunut siinä vaiheessa, kun kirjaus on noteerattu maailmalla. Tämä yhdessä kehitysyhteistyön leikkausten kanssa on jo aiheuttanut
suurta vahinkoa Suomen maineelle kehitysyhteistyömme kumppanimaissa, kansainvälisissä
järjestöissä ja monissa epävirallisissa samanmielisten maiden ryhmittymissä. On vaikea
uskoa, että näillä linjauksilla kukaan olisi enää
kutsumassa Suomea mukaan vaikkapa Libanonin ystäväryhmään tai muihin vastaaviin ad
hoc -kokoonpanoihin joissa yritetään tehokkaasti toimia konfliktien lievittämiseksi ja ratkaisemiseksi.
Vakavinta on, että olemme erottautumassa
meille tärkeimmästä ja läheisimmästä viiteryhmästä, eli Pohjoismaista. Näin tapahtuu sekä
tekojemme, resursointiemme ja painotuk-
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siemme kuin enenevässä määrin myös Pohjoismaiden edustamien arvojen osalta, joiden kanssa erityisesti yhden hallituspuolueen
puheenvuorot ja avaukset ovat ristiriidassa
ilman, että niihin on haluttu muiden hallituspuolueiden taholta puuttua.
Hallituspuolueiden vaisu ja epämääräinen
reaktio joihinkin hallituspuolueiden kansanedustajien rasistisiin lausumiin ja avoimeen
kaveeraamiseen natsihenkisten ja väkivaltatekoihin syyllistyneiden järjestöjen kanssa on
herättänyt huomiota muualla Euroopassa.
Onko Suomi asemoimassa itsensä maaksi,
jossa vihapuhe ja niiden synnyttämät vihateot
ovat ikään kuin hyväksyttyä arkipäivää?
On väistämätöntä, että Suomeen kohdistuvassa arvioinnissa katsotaan myös linjauksiamme ja käyttäytymistämme Euroopan
unionissa esillä olevissa asioissa. Silloin tarkastelussa ovat niin toimintamme Kreikan ja
eurokriisin hoidon suhteen, yleinen sijoittumisemme EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan valtavirtaan kuin valmiutemme osallistua pakolais- ja maahanmuuttokysymyksissä
yhteiseen eurooppalaiseen vastuunkantoon.
Äkillisesti kärjistynyt pakolaiskriisi voi jakaa
Euroopan unionin yhteiseen vastuunkantoon
valmiisiin ja sitä vastustaviin maihin. Tällöin
on tärkeätä, että Suomen asemasta ensimmäiseen ryhmään kuuluviin maihin ei synny epäselvyyttä.
Tärkein kysymys ei ole se, miltä me muiden
silmissä näytämme. Sen sijaan tärkein kysymys
on, olemmeko kansankuntana kääntämässä
selkämme solidaarisuudelle, yhteisvastuulle ja
aktiiviselle osallistumiselle rauhan vahvistamiseen, konfliktien ennaltaehkäisylle ja ihmisoikeuksien ensisijaisuudelle?
Tässä kohdin on helppo yhtyä arkkipiispa
Kari Mäkisen havaintoon siitä, mitä kehitysyhteistyöhön kohdistetut leikkaukset kertovat
maamme arvomaailmasta. Se on hänen mu-

kaansa viesti, joka ”ohjaa ihmisiä pitämään
ensi sijassa huolta itsestään ja omasta pärjäämisestään” ja henkii suostumista sellaiseen
yhteiskuntaan ja maailmaan, jossa vahvat pitävät omastaan kiinni ja ne, jotka eivät selviydy, jäävät oman onnensa nojaan.
Kyse on siis vahvasti arvovalinnoista. Kyse
ei kuitenkaan ole mistään idealismi vastaan reaalipolitiikka -asetelmasta vaan siitä, mitä suomalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen nykyisessä keskinäisen riippuvuuden
maailmassa edellyttää. Kyse on siitä, että ne
linjaukset, puheet ja toimet, jotka koskettavat
suhdettamme EU:n solidaarisuuteen, kehitysyhteistyöhön, kansainväliseen kriisinhallintaan osallistumiseen ja pakolais- ja maahanmuuttopolitiikkaan, eivät lisää suomalaisten
hyvinvointia ja turvallisuutta vaan päinvastoin
ovat vaarantamassa niitä.
Suomi on valinnut aiemmin aktiivisen vakauspolitiikan tien ja halunnut olla muiden
pohjoismaiden tavoin avoin ja aktiivinen vaikuttaja. Näin toimimalla voimme ennaltaehkäistä myös meihin vaikuttavia kriisejä ja luottaa siihen, että maa, joka kantaa vastuuta, saa
myös itse tarvittaessa tukea.
Sisäänpäin kääntyminen on epätoivoinen
yritys sivuuttaa se tosiasia, että monikulttuurisuus on kasvavan keskinäisen riippuvuuden
maailmassa väistämätön ja välttämätön asia.
Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä on maapallon väkiluku yli kolminkertaistunut. Rajat avautuvat, ja niin pääomat, tavarat, palvelut kuin ihmisetkin liikkuvat niiden
ylitse aikaisempaa helpommin ja suuremmissa
määrin.
Tämä vaihdannan lisääntyminen ja työnjaon syventyminen on lisännyt vaurautta ja
hyvinvointia kaikkialla maailmassa. Rajojen
sulkeminen taloudellisen tai kulttuurin omavaraisuuden tavoittelemisen merkeissä vain
köyhdyttää kaikkia sekä taloudellisesti että
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henkisesti. Tämä pitää paikkansa myös ja erityisesti nykyisessä maailmantilanteessa jossa
sodat, sorto ja epävakaat olot ovat saattaneet
ihmisiä pakolaisiksi ennennäkemättömissä
määrin.
Tällaisessa tilanteessa tulee sulkeutumisreaktion sijasta toimia paljon voimakkaammin
niiden kiistattomien vaikeuksien voittamiseen
ja ennaltaehkäisemiseen, joita yhteen kasvava
maailma tuottaa. Tämän peruuttamattomuuden ymmärtäminen ja siihen sopeutuminen

on vakauden, rauhan ja koko ihmiskunnan
tulevaisuuden avainkysymys.
Onnistumme tässä vain sitoutumalla ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistukseen.
Sen keskeisiä periaatteita – ihmisten tasavertaisuutta naisten ja miesten kesken tai mitään muutakaan osaa – ei voi loukata millään
kulttuurirelativismilla. Maassa maan tavoin
puheen sijaan tarvitsemme ymmärrystä vaatimukselle, jonka mukaan kaikkialla maailmassa
on elettävä ihmisiksi.

Kenen joukoissa?
Suomi muuttuvassa kansainvälisessä järjestelmässä
Jyrki Käkönen
professori emeritus, Nokia

Esitin jo vuosina 19931 ja 20012 kirjoittamissani artikkeleissa, että Suomen ulkopolitiikan keskeinen tavoite toisen maailmansodan jälkeen oli
asemoida itsensä osaksi länttä. YYA-sopimuksesta huolimatta tai ehkä
juuri sen turvin Suomi integroitui lyhyin askelin länteen 1950-luvulta
alkaen. Kylmän sodan päättymisen jälkeisessä tilanteessa tuli tärkeäksi
demonstroida läntiseen arvoyhteisöön kuulumista, ja Euroopan unioniin
liittymisen myötä Suomen ulkopolitiikka eurooppalaistui ja kansallisen
edun mukainen Venäjän politiikka sai väistyä. Viimeinen askel läntiseen
yhteisöön kuulumisessa, eli NATO-jäsenyys, on vielä ottamatta.

E

sitin edellä mainituissa artikkeleissa
myös, että Suomen ulkopoliittinen
johto ei ehkä ollut ajan tasalla eikä
ymmärtänyt miten kansainvälinen yhteisö oli
muuttumassa. Olen nykyään entistä vakuuttuneempi siitä, että Suomen ulkopolitiikka
on hukassa ja Paasikiven–Kekkosen linjaan
sisältynyt viisaus on unohtunut. Jyrkästi kahtiajakautuneessa maailmassa idän luottamus
Suomen ulkopolitiikkaan loi tilaa kansallista
etua toteuttavalle politiikalle.

Jos liberaalisen maailman voittokulkua ja
historian loppua ennustanut Fukuyama olisi
ollut oikeassa, olisi Suomen kylmän sodan
jälkeinen ulkopolitiikka ja yksiselitteisesti länteen kuuluminen ollut oikeaa politiikkaa. Valitettavasti Fukuyama oli totaalisesti väärässä.
Hänen länsikeskeinen tulkintansa maailmanhistoriasta heijastaa heikosti todellisuutta.
Tosin vielä 1990-luvulla näytti siltä, että
koko maailma on länsimaistumassa. Niinpä
globalisaatiokin on ymmärretty juuri länsi-
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Kysymys ei ole vain kahden blokin, hallitsevien tai järjestelmään
tyytyväisten ja nousevien tai
järjestelmään tyytymättömien
valtioiden ristiriidasta, vaan myös
mitä ilmeisimmin kahdesta erilaisesta globalisaation versiosta.
Nimittäin yksikään nousevista
valtioista ei vastusta globalisaatiota. Mutta kyse on siitä, millainen globalisaation tulee olla.
Nousevien valtioiden käsitys
globalisaatiosta haastaa läntisen
käsityksen globalisaatiosta.

maistumisena. Tuolloin Venäjäkin halusi vielä osaksi läntistä
kansainvälistä yhteisöä ja lännessä luettiin merkkejä Venäjän
länsimaistumisesta. Useat kansainvälisen politiikan tutkimuksen kovat nimetkin esittivät,
että länsi tarvitsee Venäjää, eikä
Venäjää saa päästää kääntymään
itään.
Vähemmälle huomiolle jäi
se, että Venäjä halusi osaksi
kansainvälistä yhteisöä omilla
ehdoillaan eikä suinkaan länsimaistumisen kautta. Koska Venäjä ei ole länsimaistunut, se nähdään uhkana,
ja on helppo esittää, että se on aggressiivinen
valtio. Asettaessaan samankaltaistumisen ehdoksi jäsenyydelle kansainvälisessä yhteisössä
länsi jatkoi kylmän sodan politiikkaa. Venäjä
on pyritty eristämään, ja samalla se työnnetään itään, mitä ilmentää Venäjän Euraasiapolitiikka.
Nousevina valtioina Intia ja Kiina ovat olleet hyvin samankaltaisessa asemassa. Myös
ne ovat halunneet omilla ehdoillaan kansainvälisen yhteisön jäseniksi. Niidenkin kohdalla
jäsenyyden edellytyksenä on länsimaistuminen ja länsimaisten arvojen omaksuminen.
Vaatimus on mitä ilmeisimmin kohtuuton,
kun kysymyksessä ovat Eurooppaa vanhemmat sivilisaatiot. Lännen näkökulmasta yhteisöllisyys edellyttää yhdenmukaistumista. Intian ja Kiinan käsitykset yhteisöllisyydestä pitävät sisällään ajatuksen ykseyden esiintymisestä
moninaisissa muodoissa. Niiden maailmankatsomukseen kuuluu, että yhteisön jäseneksi
tullaan omana itsenään.
Lännen vaatimus universalismista ja pyrkimys erilaisuuden eristämiseen tukee Samuel
Huntingtonin ajatusta sivilisaatioiden kon-

fliktista.
Kansainvälinen järjestelmä
on blokkiutumassa
uudelleen. Yhtäällä
länsi pyrkii säilyttämään hallitsevan asemansa rakentamalla
massiivisia
vapaakauppa alueita, joita
ovat transatlanttinen
kauppa- ja investointisopimus
(TTIP)
ja sitä vastaava Tyynenmeren kumppanuus (TPP). Toisaalla
nousevat valtiot ryhmittyvät BRICS-maiden
ympärille. Näiden blokkien raja menee jälleen
kerran Suomen itärajalla.
Kysymys ei ole vain kahden blokin, hallitsevien tai järjestelmään tyytyväisten ja nousevien tai järjestelmään tyytymättömien valtioiden ristiriidasta, vaan myös mitä ilmeisimmin
kahdesta erilaisesta globalisaation versiosta.
Nimittäin yksikään nousevista valtioista ei
vastusta globalisaatiota. Mutta kyse on siitä,
millainen globalisaation tulee olla. Nousevien
valtioiden käsitys globalisaatiosta haastaa läntisen käsityksen globalisaatiosta.
Tässä tilanteessa Suomi on irtaantumassa
Venäjästä ja kiinnittymässä entistä voimakkaammin transatlanttiseen integraatioprosessiin. Euroopan yhteisön jäsenenä Suomi on
taloudellisen kasvun toivossa mukana TTIPprosessissa. Samaan aikaan jännitteet Itämeren piirissä kasvavat, ja Venäjän pelon vuoksi
Suomessa vahvistuu NATO-jäsenyyden kannatus.
Todistaessaan kuulumistaan länteen Suomen on helppo vedota EU:n yhteiseen ulkoja turvallisuuspolitiikkaan. Näin on helppo
perustella sellaisetkin ratkaisut, jotka ovat
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Suomen kansallisen edun vastaisia. Kansallisen edun hylkääminen yhteisöön kuulumisen
vuoksi on ongelmallista siksi, että EU:lla ei
oikeastaan ole yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, eikä EU nykyisessä tilanteessa ole
edes merkittävä kansainvälinen toimija.
Tuon lyhyesti esiin kolme tapausta, jotka
osoittavat Suomen ulkopolitiikan olevan hukassa:

Suomen ulkopolitiikassa maailmaa katsotaan läntisten silmälasien läpi. Siksi on mahdollista, että ulkopoliittinen johto ei ymmärrä,
miten maailmanjärjestys on muuttumassa ja
mitä mahdollisuuksia se antaa Suomen ulkopolitiikalle. Itse en voi vastustaa ajatusta, että
Paasikiven–Kekkosen linjalle on muuttuvassa
maailmassa uuden tulemisen tarve.

• Euroopan unionin yhtenäiseen linjaan vedoten
Suomen ulkopoliittinen johto eväsi viisumit
valtaosalta Venäjän ETYJ juhlakokoukseen nimetyltä valtuuskunnalta. Kokouksessa käsiteltiin ilman venäläistä osapuolta Ukrainan kriisin
ratkaisua. Minkä tahansa kriisin ratkaiseminen
edellyttää kaikkien osapuolten dialogia. Eristäminen ei ole tuottanut ratkaisua Irakissa tai Iranissa eikä se tuota sitä myöskään Ukrainassa.

Viitteet

• Kreikan kriisissä Suomi valitsi kreikkalaisten
nöyryyttämisen linjan. Tämä tie voi pahimmillaan tuottaa Euroopan unionin hajoamisen. Vallan ylimielisyys heikommassa asemassa
olevia kohtaan tuskin vahvistaa yhtenäisyyttä.
Yhtenäisen ja vahvan Euroopan unionin pitäisi
kuitenkin olla myös Suomen intressi maailmassa, jossa valtasuhteet ovat muuttumassa Intian
ja Kiinan hyväksi. Näiden nousevien sivilisaatiovaltioiden vastapainona tarvitaan vahvaa Euroopan unionia.
• Suomen tiukka mukanaolo Venäjän vastaisissa
talouspakotteissa on jo nyt tuottanut YT-neuvotteluja ja lisännyt työttömyyttä samaan aikaan
kun maailmantaloudessa ja erityisesti lännessä ei vieläkään näy vakuuttavia talouskasvun
merkkejä.

Politiikallaan Suomi on kasvattamassa kuilua
itärajallaan, mikä tuskin vahvistaa Suomen
turvallisuutta. Blokkien välisellä rajalla tarvitaan sillanrakentajaa, joka jollakin lailla kytkeytyy molempiin suuntiin ja madaltaa blokkien rajaa. Länteen ankkuroitumisen sijaan
Suomen olisi syytä hyödyntää myös nousevien
talouksien tarjoamia mahdollisuuksia.

1 Jyrki Käkönen. Suomen ulkopolitiikan suuret traditiot ja
tulevaisuuden valinnat. Teoksessa Jouko Huru (toim.).
Uuden ulkopolitiikan haasteet. Kekkosen ajasta Koiviston kautta
2000-luvulle. Tutkimuksia No. 53. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos, Tampere 1993, 23–47.
2		Jyrki Käkönen. Suomen lyhyet askeleet länteen. Teoksessa Johan Bäckman (toim.). Entäs kun tulee se yhdestoista?
Suomettumisen uusi historia. WSOY, Helsinki 2001, 528–541.
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opinnäytteet

Koulurauhaa turvaamassa
Käsittelen tutkielmassani Etsivän keskuspoliisin (EK) ja koululaitoksen toimintaa helsinkiläisten kansakoululaisten keskuudessa
harjoitettua kommunistista varhaisnuorisotoimintaa vastaan vuosina 1928–1934.
EK:n ja koululaitoksen suhtautumisessa
kommunistiseen varhaisnuorisotoimintaan
on nähtävissä tietynlainen kehityskaari. EK
oli kiinnostunut koululaitoksen toiminnasta
niin kauan kuin se oli julkista – olihan lastenliike EK:n mukaan salaisen SKP:n rekryttikoulu, joka piti lopettaa. Kun suomalaisen
kommunismin julkinen toiminta lakkautettiin, EK:n kiinnostus kommunistiseen varhaisnuorisotoimintaan väheni. Organisatorisesti koditon lastenliike oli vaaraton.
Koululaitos sen sijaan heräsi vaatimaan
pontevimmin kommunistisen kiihotuksen
lakkauttamista koulurauhan nimissä vasta,

kun lastenliikkeen julkista järjestötoimintaa
ei enää ollut. Koululaitoksessa oli kuitenkin
toiminnan haitallisuudesta erilaisia näkemyksiä. Kansakouluntarkastaja oli primus motor,
joka ajoi EK:ta ja koululaitosta yhteistyöhön. Opettajat tottelivat, mutta eivät nähneet
koulurauhaa rikotun. Kouluhallitukselle oli
tärkeintä työrauhan säilyminen. Kun alkoi
näyttää siltä, että oman virkamiehen toiminta
häiritsi työrauhaa enemmän kuin kommunistinen varhaisnuorisotoiminta, sai virkamies
väistyä.
Mari Halli
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan
Rikkomaton koulurauha. Etsivä keskuspoliisi,
kansakoululaitos ja kommunistinen
varhaisnuorisotoiminta 1928–1934. Helsingin
yliopisto, poliittinen historia, 2014.

Niukkoja elintarpeita jakamassa
Ensimmäinen maailmansota aiheutti maassamme vakavia ongelmia ruokahuollolle.
Valtiovalta pyrki hillitsemään tavarapuutteen
vuoksi kohoavia hintoja rajahintapolitiikalla,
mutta loppuvuodesta 1916 alkaen jouduttiin
turvautumaan säännöstelyyn, jonka piiriin
joutuivat tärkeimmät elintarvikkeet.
Säännöstelypolitiikasta joutuivat käytännössä huolehtimaan paikalliset elintarvikelautakunnat. Tutkimukseni aiheena on
Tampereen elintarvetoimikunta sen perustamisesta sisällissodan alkuun. Erityisenä kiin-

nostuksen kohteena ovat toimikunnan ja paikallisen työväestön suhteet. Pulasta kärsivät
varsinkin kaupunkien vähävaraiset työläiset.
Työväenjärjestöissä päätettiin, ettei ruoka saa
loppua työläisten pöydistä yhtään sen nopeammin kuin rikkaampienkaan.
Tampereen elintarvetoimikunta oli kunnallinen organisaatio, jossa enemmistövalta
siirtyi työväestön edustajille jo kesällä 1917.
Osuustoiminnalla oli suuri merkitys. Työläisjäsenet olivat yleensä toimineet työväen
osuuskauppojen hallinnossa. Toimikuntaan
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kuuluivat myös Hankkijan ja
SOK:n piirikonttorin johtajat.
Työväen vaikutusvaltaa lisäsi
vielä se, että toimikunnan toimitusjohtaja oli toiminut aikaisemmin Tampereen Työväen
Osuuskaupan kaupanhoitajana. Monet paikalliset tapahtumat varsinkin vuonna 1917
selittyvät
elintarvikepulasta
johtuneiden kriisien kautta.
Kimmo Kestinen
Artikkeli perustuu pro gradu
-tutkielmaan Voima, valta ja nälkä. Tampereen
elintarvetoimikunnan ja työläiskuluttajien
suhde vuodesta 1915 sisällissodan puhkeamiseen. Tampereen yliopisto, historia, 2015.

Pellavatehtaan Työväen Osuuskaupan ruokala Tampereella vuonna 1910. Kuva: Työväenmuseo Werstas.

Kansanedustaja Miina Sillanpään henkilöarkiston
muodostuminen ja eettinen käyttö
Viranomais- ja henkilöarkistot eroavat toisistaan monin eri tavoin. Näillä arkistoilla katsotaan olevan eri arvot, joiden pohjalta arkistoja hankitaan, vastaanotetaan ja säilytetään.
Viranomaisarkistoilla on etenkin todistuksellista arvoa, kun taas henkilöarkistojen arvo
liittyy niiden luonteeseen: henkilökohtaisuuteen, kerronnallisuuteen ja yksilöllisyyteen.
Tutkielmassani tarkastelen sitä, miten henkilöarkistot eroavat viranomaisarkistoista, ja
kuinka henkilöhistoriallisia ja muita yksityisiä
asiakirjoja voi käyttää tutkimuksessa eettisesti. Henkilöarkistoja ja yksityisluontoisia asiakirjoja on tutkittu vähän niin Suomessa kuin
kansainvälisesti, eikä tutkimuksessa ole huomioitu henkilöarkistoja samoin kuin muita
arkistoja. Tutkimuksen päälähteenä on Miina
Sillanpään henkilöarkisto.

Sillanpään arkisto muistuttaa viranomaisarkistoja, sillä Sillanpää dokumentoi ja arkistoi asiakirjojaan ja muita aineistojaan tarkasti
ja järjestelmällisesti. Hänen arkistonsa, kuten useat muutkin henkilöarkistot, sisältävät
myös muiden kuin arkistonmuodostajan itsensä luomia asiakirjoja. Pohdin tutkielmassa
näiden kolmansien osapuolten ja ulkopuolisten yksityisten ihmisten, joiden arkaluonteisia ja yksityisiä asiakirjoja on päätynyt
julkiseen arkistoon kaikkien saataville, yksityisyyttä ja miten sitä voidaan tutkimuksessa
kunnioittaa.
Sanna Lahtelin
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan
Julkisen henkilön julkinen arkisto Kansanedustaja Miina Sillanpään henkilöarkiston
muodostuminen ja eettinen käyttö. Turun
yliopisto, Suomen historia, 2015.
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Poliittisuutta ja osuustoimintaa 1920-luvun
Pienviljelijä-lehdessä
Sivuainetutkielmassani käsittelen, miten
pienviljelijäliike tuodaan esiin Pienviljelijä-lehdessä. Lähestyn asiaa osuustoiminnasta sekä
kunnallis- ja eduskuntavaaleista kirjoitettujen artikkeleiden kautta. Pienviljelijä-lehti oli
Pienviljelijäin Liiton äänenkannattaja. Liiton
perustamisessa sosialidemokraateilla oli merkittävä asema.
Pienviljelijäin Liitto kehotti jäseniään
osallistumaan osuustoimintaan, joka nähtiin
vaihtoehtona kapitalistiselle talousjärjestelmälle. Osuustoiminnan nähtiin edistävän
tavoitetta saavuttaa sosialistinen järjestelmä. Vaalien alla kirjoittajat olivat huolissaan
äänestämisestä ja lukijoiden kyvystä valita
oikeat ehdokkaat. Vuosikymmenen alussa vaihtoehto oli selkeä: työväen ehdokas.

Vuosikymmenen lopussa lehdessä ei haluttu
selkeästi määrittää, miten vaaleissa tulee äänestää. Lehti ilmoittikin olevansa puolueeton
vaalitaisteluiden melskeessä.
Yhteistä artikkeleissa on se, että käsitys
poliittisuudesta muuttui niissä 1920-luvun aikana. Vuosikymmenen alussa lehden kannat
olivat selkeitä, mutta vuosikymmenen lopulla niitä pyrittiin häivyttämään ja tilalle tulivat
pienviljelijäin ammatillisen ja taloudellisen
aseman parantamisen merkitystä korostavat
kannanotot.
Pentti Strömmer
Artikkeli perustuu laudaturtyöhön
Osuustoiminta ja poliittisuus 1920-luvun
Pienviljelijä-lehdessä. Turun yliopisto, Suomen
historia, 2015.

Kohti moniarvoisempaa journalismia
Syksyllä 2011 New Yorkissa ja monissa muissa yhdysvaltalaisissa kaupungeissa vallattiin
aukioita ja rakennuksia ja marssittiin kaduilla.
Liikkeen innoittamana myös muissa maissa
vallattiin tiloja. Ihmiset halusivat pankkiirit
kuriin ja vallan takaisin kansalle.
Tutkin pro gradussani, kuinka New Yorkin Occupy-liike ja Tampereen Torikokousliike pyrkivät luomaan aktiivista, eri taustoista
ja mielipiteistä lähtöisin olevaa keskustelevaa
yleisöä, eli julkisoa, sekä sitä, miten liikkeen
jäsenet pyrkivät vaikuttamaan erilaisissa julkisoissa. Käytän tutkimuksessani apuna omia

kokemuksiani New Yorkista ja Tampereelta.
New Yorkin Occupy-liike onnistui luomaan varteenotettavan julkison, kun taas
Tampereella tämä ei onnistunut. Suurimpana syynä oli Tampereen toiminnan pienuus,
mutta myös erilaiset käytännöt medioiden
käyttämisessä.
Tutkimuksen johtopäätöksenä väitän, että
suomalainen julkinen keskustelu kaipaa rohkeammin erilaisia näkemyksiä. Tätä kautta
yhteiskunta saisi tuoreita ajatuksia ja monet
kokisivat tulevansa kuulluiksi. Tämä lisäisi
kiinnostusta yhteisten asioiden hoitoon. Li-
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säksi tuon esiin, että aktivistit näkivät journalismin totuuden ja perusteltujen näkemyksien areenana, vaikka he suhtautuivat valtamediaan jopa vihamielisesti.
Pekka Leiviskä
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan
Missä heitä kuunneltaisiin? Kuinka Tampereen
torikokousliike ja Occupy Wall Street -liike
pyrkivät vaikuttamaan julkisoissa. Tampereen
yliopiston, tiedotusoppi, 2014.

Tampereen Torikokous
17.5.2012. Kuva: Teemu Ahola.
Työväenmuseo Werstas.

Suomenlinna vankileirin saarena vuonna 1918
Suomenlinnan saari oli vuonna 1918 punavangeille kaikkea muuta kuin hilpeä kesänviettopaikka. Tutkimuksessani Suomenlinnan punavankileiristä piirtyy vankien muistitiedon välityksellä kuva ahtaana, likaisena
ja kylmänä vankilana, jossa taudit levisivät ja
jokaisesta leivänkannikasta tapeltiin.
Suomenlinnan punavankileiri oli toiminnassa huhtikuusta 1918 maaliskuuhun 1919.
Leirin pahimmat kuukaudet koettiin kesällä,
jolloin vankimäärä pääsi kohoamaan holtittomiin mittasuhteisiin. Punaisten vapautukset jäivät riittämättömiksi sodan päätyttyä,
eikä toimivaa hallintoa pystytty järjestämään
leireille tarpeeksi nopeasti.
Suomenlinnan punavankien arki pyöri
pitkälti riittävän ruuansaannin ja työn ympärillä, vaikka esimerkiksi hengellistä toimintaa
järjestettiin. Suurin osa leirillä menehtyneis-

tä vangeista kuoli tauteihin tai aliravitsemukseen. Kurinpidollisilla syillä perustellut
laukaukset olivat harvinaisia. Suomenlinna
toimi kuitenkin valtionrikosoikeudessa kuolemaantuomittujen teloituspaikkana, mikä loi
oman leimansa leirin elämään.
60-luvulle saakka punaisilla ei ollut oikeutta omaan perinteeseensä, eikä heidän näkökulmaansa vuoden 1918 tapahtumiin ollut
tunnustettu. Punaiset kokivat tärkeäksi sen,
että he saivat muistitietokeruiden ansiosta
vihdoin kertoa oman näkemyksensä mm.
vankileirien todellisuudesta.
Saara Piispanen
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan
Vankileirin saari. Suomenlinnan
punavankileirin 1918–1919 todellisuus vankien
muistama. Helsingin yliopisto, talous- ja
sosiaalihistoria, 2014.

64 Työväentutkimus vuosikirja 2015

Kapitalismia kaaoksen reunalla
Kapitalismi on monimutkainen, hajautettu ja
jatkuvasti muuttuva koneisto, joka säätelee ja
hyväksikäyttää yhteiskunnallisia virtauksia tasapainotellen kaaoksen reunalla. Tätä mieltä
olivat marxilaista ajattelua uudistaneet autonomifilosofit Gilles Deleuze ja Félix Guattari
1970- ja 1980-lukujen ajattelussaan.
Kapitalismi ei ole Deleuzelle ja Guattarille
pelkkää taloutta, vaan se nojaa taloudellisten
mekanismien lisäksi muun muassa juridisiin,
teknisiin, väkivaltaisiin ja subjektiivisuutta
tuottaviin järjestelmiin. Kapitalismissa on
kaksi puolta: kiihdyttävät mekanismit, jotka
ohjaavat järjestelmää loputtomaan laajentumisliikkeeseen, sekä kiinniottava koneisto,
jota Deleuze ja Guattari nimittävät aksiomatiikaksi. Lisäämällä itseensä aksioomia, eli
peruslauseita, kapitalismi kykenee ottamaan
haltuun sitä pakenevaa liikettä ja sääntelemään

toimintaansa niin, että se säilyy elinvoimaisena
eikä kiihdy murtumispisteeseen asti. Kiihtymisen ja jarruttamisen tuottama jännitteinen
jakautuminen tekee kapitalismista skitsofreenista.
Deleuzen ja Guattarin poliittinen ajattelu korostaa pakenemista, vähemmistöjen
voimaa, horisontaalista organisoitumista ja
myönteisyyttä. Suomessa verkkolehti Megafonin ympärille ryhmittyneet liiketoimijat ja erityisesti prekariaattiliike sovelsivat Deleuzea ja
Guattaria toiminnassaan 2000-luvun alussa.
Pontus Purokuru
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan
Kapitalismin käsite. Deleuzen ja Guattarin
Marx-luenta ja autonomiset liikkeet. Jyväskylän
yliopisto, filosofia / kansalaisyhteiskunnan
maisteriohjelma, 2014.

Hyvinvointivaltion vakuutusmekanismit ja
globalisaatio
Yhteiskunnallisessa keskustelussa keskitytään
usein yksipuolisesti globalisaation aiheuttamaan paineeseen supistaa julkista sektoria.
Perusteina julkisen sektorin supistamiselle
käytetään useimmiten sen aiheuttamia tehokkuustappioita ja pelkoa pääomien maasta
poisvalumiseen. Tämä on kuitenkin liian suppea kuva globalisaation ja julkisen sektorin
monimutkaisesta suhteesta. Tutkielmassani
selvitän, kuinka julkinen sektori voi toimia
vakuutusmekanismina globalisaation myötä lisääntynyttä taloudellista riskiä ja epävarmuutta vastaan ja siten itse asiassa lisätä yhteiskunnan hyvinvointia myös globalisoituvassa maailmassa.
Käsittelen tutkimuksessani myös työmarkkinainstituutioiden, kuten työmarkkinajärjes-

töjen, vaikutusta ihmisten hyvinvointiin globalisoituvassa maailmassa. Työmarkkinajärjestöille optimaalisella, tuloeroja kaventavan
politiikalla saadaan ikään kuin vakuutus sen
varalle, että ihminen päätyy heikkoon asemaan
työmarkkinoilla. Työmarkkinoiden sääntelystä
keskusteltaessa onkin syytä muistaa, että vaikka globalisaatio ja kiristyvä kilpailu aiheuttavat
painetta vähentää työmarkkinoiden sääntelyä,
ovat myös tuloeroja kaventamalla saatavan
vakuutuksen hyödyt suuremmat lisääntyvän
taloudellisen riskin ja epävarmuuden myötä.
Jussi Koivisto
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan
Hyvinvointivaltion vakuutusmekanismit
ja globalisaatio. Tampereen yliopisto,
kansantaloustiede, 2014.
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Näkijä/Tekijä -esitys. Kuva: Annamari Tolonen.

Aidosti poliittisessa teatterissa ”näkijät”
ovat myös ”tekijöitä”
Mitä on poliittinen teatteri? Tutkielmani tarkastelee tuota epämääräistä käsitettä erityisesti suomalaisen nykyteatterin ja draaman
jälkeisen teatterin näkökulmasta. Hahmotan
erilaisia poliittiseen teatteriin yhdistettyjä
piirteitä analysoimalla uudeksi poliittiseksi
teatteriksi luokiteltua esitystä.
Esitysanalyysin kohteena on Mikko Kannisen ja työryhmän Tampereen yliopiston
teatterityön tutkinto-ohjelmassa tuottama
opetusproduktioesitys Näkijä/Tekijä (2012).
Pohjamateriaalina työryhmä käytti erityisesti
Hannu Salaman Siinä näkijä missä tekijä -romaania (1972) sekä Hans-Thies Lehmannin
(2009) draaman jälkeisen teatterin teoriaa.
Nostan esille muun muassa esityksen foorumimuotoiseen tekotapaan, tila- ja aikaesteettisiin ratkaisuihin, aiheisiin sekä karnevalismiin liittyvän teatterin poliittisuuden.

Syy poliittisen teatterin käsitteen epämääräisyydelle on nähdäkseni taiteen esteettisyyden ja poliittisuuden välinen jännitteinen
suhde, joka muotoutuu ympäristössään aina
uudelleen. Teatterin poliittisuuden voidaan
kuitenkin nähdä tapahtuvan nimenomaan
vuorovaikutteisessa kohtaamisessa. Aidosti
poliittinen teatteri ei julista puoluepoliittisia
aatteita (ainakaan tosissaan) tai kiihdytä massoja barrikadeille vaan pyrkii aktivoimaan
katsojasta kriittisen subjektin, joka toimii
osallisena maailman muutoksessa.
Sanni Naukkarinen
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan
Poliittisen teatterin jäljillä. Mikko Kannisen ja
työryhmän Näkijä/Tekijä-esityksestä. Tampereen
yliopisto, teatterin ja draaman tutkimus, 2015.
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kirja-arviot
”Sodan ja rauhan miehet” sananvapautta puolustamassa
Seppo Heikki Salonen: Sodan
ja rauhan miehet. Kuvaus
televisio-ohjelmasta ja siihen
kohdistuneesta ulkopoliittisesta
painostuksesta 1970-luvun
Suomessa. Yleisradio, Helsinki
2014. 74 s.

Neuvostoliiton vaikutus kylmän sodan aikana Suomen
poliittiseen kulttuuriin on ollut
paljon esillä useiden historian
ammattilaisten tutkimuksissa.
On etsitty todisteita liiallisesta
myötämielisyydestä Neuvostoliiton tavoitteita kohtaan.
Siitä käytetään tyhmää termiä ”suomettuminen”, ja siihen langenneita on löydetty
paljon.
Seppo Heikki Salosen tutkielma kertoo itsenäisestä, jopa uhmakkaasta toiminnasta
idänsuhteiden kannalta aralla
alueella. Ohjelma kertoo Suomen johtajista ja politiikasta
talvi- ja jatkosodassa. Sen teki
kokenut teatterimies Matti Tapio Yle TV2:ssa. Yleisradiossa
keskeisissä asemissa toiminut Salonen oli mukana ohjelmassa (Kekkosen roolissa) ja
seurasi samalla ohjelman yhteydessä syntynyttä poliittista
kahinaa.
Kymmenosaiseksi
kasvanutta ohjelmaa alettiin
kehitellä jo vuonna 1973 parhaiden asiantuntijoiden avulla. Ohjelma esitettiin lopulta
talvella 1978–1979, ja sillä oli
syvällinen vaikutus suomalaisten näkemyksiin sotien
merkityksestä.
Kahinan taustalla oli tilanne, jossa suomalaiset ja neu-

vostoliittolaiset näkemykset
kyseisistä historiallisista vaiheista eivät menneet yhteen
ja ylipäänsä niistä puhuminen koettiin Moskovassa ja
Tehtaankadulla kiusallisena
ja maiden suhteita vahingoittavina. Päähenkilö kahinassa
oli suurlähettiläänä vuosina
1974–1979 toiminut Vladimir
Stepanov. Hän sai aikaan paljon hälinää ja jännitystä kulisseissa, mutta ei onnistunut
estämään ohjelman tekemistä ja esittämistä televisiossa.
Ulkoministeriön alivaltiosihteeri Keijo Korhonen, joka
osallistui ohjelman taustatyön tekemiseen, on kertonut,
kuinka Stepanov, nähtyään
juuri ohjelman ensimmäisen
osan, oli tarttunut Korhosen
frakinrinnuksiin itsenäisyyspäivän vastaanotolla vuonna
1978 ja sanonut, että ”tuo TVohjelma on törkeää Neuvostoliiton halveksimista!”
Salonen kuvaa paikoin
tarkasti ja ansiokkaasti Yleisradion sisällä tapahtunutta
pohdintaa samoin kuin yhteenottoja Tehtaankadun ja
Stepanovin kanssa. Hän on
ottanut mukaan joukon alkuperäisiä dokumentteja ja tarkempia kuvauksia keskeisistä
toimijoista.

Ohjelma nosti etualalle
kysymyksen lehdistön vapaudesta juuri Yleisradion
kohdalla. Yleisradio koettiin –
eikä aivan aiheetta – valtion
tiedotuselimenä, jonka tehtäviin kuului tukea hallituksen
politiikkaa, tässä tapauksessa
idänpolitiikkaa. YYA-sopimuksen 25-vuotispäivänä vuonna 1973 oli hyväksytty suomalais-neuvostoliittolainen
julistus, jossa mm. todettiin,
että kummankin maan joukkotiedotusvälineillä oli tärkeä
tehtävä palvella maiden kansojen ”ystävyyden ja luottamuksen jatkuvaa lujittamista
tämän tärkeän asian edellyttämällä vastuuntunnolla ja asiallisuudella vahingoittamatta
maiden välisten ystävyyssuhteiden suotuisaa kehitystä”.
Monet poliittiset johtajat,
mm. Kekkonen ja Sorsa, olivat
ohjelman valmistelun aikana
kahden vaiheilla: ”Olkaa varovaisia.” Nähtyään pääosan
ohjelman osista Kekkonen kirjoitti päiväkirjaansa, ettei ”ohjelmaa olisi tullut lähettää”.
Uskollisuus sananvapaudelle oli kuitenkin Yleisradion sisällä vahva, ja se voitti.
Aikeet sensuroida kyseinen
ohjelma ja ulkopuolinen painostus eivät johtaneet tulokseen, vaikka ohjelman teko
pitkittyikin niiden takia. Jukka
Tarkan mukaan ohjelman ”rationaalisen historiatietoinen
ote kauheisiin asioihin oli
pitkään ylittämätön saavutus
Yleisradion historiassa”.
Jaakko Blomberg
valt.lis., Helsinki
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Henkistyneesti kohti viherkapitalismia
Markku Wilenius:
Tulevaisuuskirja. Metodi
seuraavan aikakauden
ymmärtämiseen. Otava,
Helsinki 2015. 239 s.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun professori Markku
Wileniuksen Tulevaisuuskirja
visioi laaja-alaisesti ”uutta aikakautta”, joka haastaa nykyiset institutionaaliset rakenteet
sekä niihin kytkeytyvät arvot.
Teoksen eri luvut kartoittavat
muun muassa ympäristön tilaa, geopolitiikkaa, yrittäjyyttä,
oppimista ja ihmisten tietoisuuden muutosta.
Nikolai Kondratjevin aaltoteoriasta ammentaen Wilenius
esittää, että globaali talouskehitys kulkee kohti ”kuudetta aaltoa”. Siirtymä perustuu
”älykkäille teknologioille”, jotka mahdollistavat aiempaa
paremman resurssitehokkuuden luonnonvarojen tuhlailun sijaan. Siirtymä edellyttää
Wileniuksen mukaan myös
uudenlaista ”sosiaalista tietoisuutta”. Kirjoittajalle kuudes
aalto siintää vihreänä ja henkistyneenä innovaatiotaloutena, jossa työntekijöiden yksilöllinen luovuus on vapautettu
yhteistyöhön ja jakamiseen sitoutuneissa yrityksissä. Näihin
hän on tutustunut erityisesti
Kalifornian Piilaaksossa, jossa
”kaikilla on oikeus tavoitella
omia unelmiaan” (s.180).
Lukuisat
yrityskonsultit
ovat toistaneet monia kirjassa
esiteltyjä ajatuksia luovuudes-

ta ja innovoinnista mantranomaisesti jo pitkään. Teos ei
tarjoa varsinaisesti uutta tutkimustietoa vaan kokoaa sitä
tulevaisuuteen kurkottavaksi
diagnoosiksi, joka on tarjottu
laajalle lukijakunnalle. Niinpä
sen antia on arvioitava sen
perusteella, millaisen kokonaisnäkemyksen se tarjoaa
yhteiskunnallisen keskustelun
pohjaksi.
Wilenius näkee, että kriisien riivaama kapitalistinen
talousjärjestys voi elpyä, kunhan yritykset lakkaavat toimimasta pelkästään voiton
maksimoimiseksi ja muuttuvat aidosti vastuullisiksi. Tulevaisuuskirjan vahvuutena on
realistinen huoli maapallon
kestokyvystä. Siinä esitetään
paljon järkeviä ja ansiokkaita
ajatuksia kapitalismin ”tervehdyttämisestä” esimerkiksi uusien energiaratkaisujen avulla.
Pohdinta tämän kehityksen
tiellä olevista rakenteellisista
ja nykyisten poliittisten voimasuhteiden asettamista esteistä jää kuitenkin puolinaiseksi.
Viime
vuosikymmeninä
yhteiskunnat ympäri maailmaa ovat markkinoituneet
ennennäkemättömästi. Tämä
on ruokkinut sosiaalista eriarvoistumista ja kyvyttömyyttä
kohdata ilmastonmuutoksen
kaltaisia kohtalonkysymyksiä.
Yksisilmäisen
voitontavoit-

telun kritiikistään huolimatta
Wilenius esittää monia kehitysideoita, jotka ovat kuin
uusliberalismin oppikirjasta.
Visiossaan hän näkee Suomen
”piilaaksomaisen yrittäjähengen” läpäisemänä maana, jossa valtion rooli typistyy markkinoitten tukemiseen. Kirjoittaja kantaa huolta sosiaalisesta
eriarvoistumisesta ottamatta
kuitenkaan vakavasti kantaa
valtion heikentyneisiin mahdollisuuksin tasata eriarvoistumista. Se on mitä suurimmassa määrin poliittinen kysymys,
eikä sitä edesauta yksityisten
markkinoitten laajentaminen,
johon Wilenius ohjeistuksissaan toistuvasti viittaa. Monet
Wileniuksen esittämistä ratkaisumalleista pohjimmiltaan
yhteiskunnallisiin ongelmiin
ovatkin kovin yksilökeskeiseltä kalskahtavia, kuten hänen
painottamansa ajatus ”sisäisten” henkisten voimavarojen
kasvattamisen tärkeydestä.
Tulevaisuuskirjan ihanneyleisön muodostavat tulevaisuuden kasvualoista kiinnostuneet tahot, jotka uskovat
että niiden esiinnousu käy
yksiin yrittäjyyden lisääntymisen, luovuuden ja ekologisen
vastuullisuuden kanssa. Astetta syvällisempää poliittista
analyysiä siitä, kuinka realistisia nämä visiot ovat nykyisen talouskriisin oloissa, joka
on laajentunut kapitalististen
yhteiskuntien
vakavimmaksi legitimiteettikriisiksi sitten
1930-luvun, ei kirjasta löydy.
Marko Ampuja
VTT, yliopistonlehtori
Helsingin yliopisto
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Nöyrä vallankumouksellinen
Jyri Jaakkola: Pieniä
vallankumouksia.
Kirjoituksia. Sammakko,
Turku 2015. 221 s.

”Jyriä on ammuttu. Soita
Suomen suurlähetystöön”, sanoi kaverinkaveri puhelimen
toisessa päässä. Oli huhtikuu
2010 ja olin töissä Etelä-Meksikon Oaxacassa kehitysyhteistyöhankkeessa. Jaakkola
ei ollut ensimmäinen osavaltion konflikteissa henkensä
menettänyt, mutta hän toi
Oaxacan suomalaisten maailmankartalle.
Pieniä
vallankumouksia
piirtää kuvan aktivistista, joka
kuoli puolisotilaallisen joukon
luoteihin
triqui-alkuperäiskansan alueella. Kirja koostuu Jaakkolan kirjoittamista
teksteistä, hänestä tehdyistä
haastatteluista,
äänitetystä
työnohjauskeskustelusta, jonka hän kävi ennen lähtöään
Meksikoon, sekä hänen ystäviensä lämmöllä kirjoittamista muisteloista.
Kirjasta selviää, että Jaakkola pohti suuria kysymyksiä.
Hänen tekstinsä käsittelevät
esimerkiksi edustuksellisen
demokratian
korruptoivaa
vaikutusta, maailmankaupan
ongelmien ratkaisua ja paikalliseen demokratiaan perustuvaa yhteiskuntamallia,
kommunalismia.
Jaakkola
etsi vastausta siihen, mikä

nykyjärjestelmässä
aiheuttaa epäoikeudenmukaisuutta
ja mikä tämän purkaisi. Hän
uskoi vallankumouksen tarpeellisuuteen ja anarkistiseen
yhteiskuntaan. Jaakkolan ajatus on kirkas, mutta ei hän mikään poikkeuksellisen taitava
kirjoittaja ollut. Teksit ovat
analyyttisiä, mutta niistä osa
on tyyliltään oppikirjamaisia.
Poikkeuksellinen persoona Jaakkola silti selvästi oli,
ja sen kirja onnistuu välittämään. Toisin kuin suuri osa
poliittisesti aktiivisista ihmisistä, Jaakkola oli nöyrä ja itsekriittinen.
”Sitten tietysti, jotkut on
sitä mieltä, ettei semmosta
(vallankumousta) tarvitakaan,
et tätä järjestelmää vähän kun
toiseen suuntaan viritetään,
niin sekin toimii. Voi olla, et
nekin on oikeessa..”(s.138)

Jaakkola halusi selvästi
asettua sorrettujen rinnalle. Murha kuitenkin
jättää jälkeensä kysymyksen siitä, miten
länsimainen voi asettua
sorrettujen puolelle.

Jaakkolan kuoleman jälkeen monet meksikolaiset
kuvittelivat
tietämättömän
valkoisen joutuneen vääriin
piireihin. Meno San Juan Copalan kylään Ubisort-joukkojen uhkauksen jälkeen oli riski, jota eivät edes kokeneet ja
tunnetut Atencon kylän aktivistit ottaneet pari viikkoa ennen kohtalokasta karavaania.
Jaakkolan teksteistä kuitenkin näkyy, että ennen Meksikoon lähtöään hän oli tutustunut maan historiaan, yhteiskunnalliseen ajatteluun sekä
erityisesti alkuperäiskansojen
yhteisölliseen elämäntapaan
ja kamppailuihin perusteellisesti. Näistä teemoista hän
kirjoittaa asiantuntevasti.
Jaakkola halusi selvästi
asettua sorrettujen rinnalle.
Murha kuitenkin jättää jälkeensä kysymyksen siitä, miten länsimainen voi asettua
sorrettujen puolelle. Vaikka
perehtyisi kuinka alueen tilanteeseen teoriassa, ulkopuolelta käsin kuva on aina ohut.
Ulkopuolelta saatamme nähdä sorretun ja sortajan, mutta
emme välttämättä hahmota,
kuka on liittoutunut kenenkin
kanssa.
Sinänsä
kiinnostavista
mutta hajanaisista anekdooteista koostuvaa kirjaa lukiessa herää kysymys siitä,
kenelle se on kirjoitettu. Kirja
vaikuttaa olevan ennen kaikkea ystävien surutyö ja kunnianosoitus rakkaalle toverille.
Anna-Reetta Korhonen
VTM, Helsinki
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Vain hullu haluaa mukaan politiikkaan – idiootti
pärjää ilmankin
Ville Blåfield & Reetta Räty: Kuka
hullu haluaa poliitikoksi? Teos,
Helsinki 2015. 245 s.
Mari K. Niemi: Kaksi tietä huipulle.
Media ja puoluejohtajuus
Suomessa naisten noususta
populismin aaltoon. Turun
yliopisto, Turku 2014. 151, [59] s.
Tuomas Forsberg & Tapio Raunio
(toim.): Politiikan muutos.
Vastapaino, Tampere 2014. 320 s.
Kuka käyttää valtaa 2010-luvun Suomessa? Toteutuuko
kansanvalta parlamentaarisen demokratian kautta? Miten Euroopan yhdentyminen,
globaalin talouden riippuvuussuhteet ja median vaikutusvallan kasvu näkyvät poliittisessa päätöksenteossa?
Nämä kysymykset nousevat
vahvasti esiin kirjoissa Kuka hullu haluaa poliitikoksi?,
Kaksi tietä huipulle ja Politiikan muutos.
Ville Blåfieldin ja Reetta Rädyn kirjassa kuullaan useiden
ammattipolitiikkojen ja muiden yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksiä siitä, miksi
he ovat valinneet omanlaisensa tavan vaikuttaa yhteisiin
asioihin.
Kansanedustajien
ja ministerien lisäksi ääneen
pääsevät muun muassa kaupunkiaktiivit, näyttelijät ja
puolueiden taustavaikuttajat.
Vaikka kirja on tyyliltään kevyt, se onnistuu erinomaisesti
kuvaamaan poliittisen vaikuttamisen kompleksisuutta ja
tarkastelemaan poliittisen vallan käyttäjiä ihmislähtöisesti.
Kirja ei anna kovin ruusuista kuvaa poliitikon ammatista.

Julkiseksi kusitolpaksi pääseminen vaatii kovaa työtä,
muun elämän uhraamista yhteisten asioiden hoidolle sekä
suurta taloudellista riskinottoa. Palkintona on pätkätyö
instituutiossa, jossa potkujen
välttämiseksi on pyrittävä jatkuvasti miellyttämään työnantajaa (kansaa), opeteltava
joka alan asiantuntijaksi ja
kestettävä henkilöön kohdistuvia loukkauksia. Blåfield ja
Räty saavat lukijan tuntemaan
suurta sympatiaa demokraattisen järjestelmämme puolesta työskenteleviä kohtaan. Tämä on tärkeä muistutus aikana, jolloin kansanedustajien
nauttima luottamus ja arvostus laahaavat kyselytutkimusten mukaan pohjamudissa.
Luottamuksen ja arvostuksen menetys on luultavasti
osittain seurausta vallan vähenemisestä.
Hallituspuolueeseen kuulumattoman ja
puolueensa hierarkiassa keskitasoa olevan kansanedustajan vaikutusvalta on hyvin
rajallinen. Valta ei ole tietenkään täysin kadonnut poliitikkojen käsistä, mutta se on
liudentunut usealle erilliselle,

mutta toisiinsa kytköksissä
olevalle tasolle. Näillä tasoilla
valtaa käyttävät yritysjohtajat,
toimittajat, taiteilijat, virkamiehet, juristit, edunvalvojat
ja muut julkisuuden henkilöt.
Kehityksellä on sekä myönteisiä että kielteisiä seurauksia. Tietyllä tapaa tilanne
edustaa vapaan kansalaisyhteiskunnan ihanteita: yhteisiin asioihin voi vaikuttaa
kuulumatta raskaaksi ja eksklusiiviseksi miellettyyn puoluekoneistoon.
Muutoksen
aikaansaaminen ei edellytä
puolueen jäsenkirjaa ja sen
mukanaan tuomia poliittisen
liikkumatilan rajoituksia. Toisaalta vaikutusvalta kasautuu
aiempaa vahvemmin parlamentaarisen demokratian
ulkopuolelle, taloudellisesti,
sosiaalisesti tai kulttuurisesti
vahvimpien käsiin. Tai sitten
niille, jotka osaavat käsitellä
mediaa.
Mari K. Niemen väitöskirja
tarkastelee politiikan muutosta median ja politiikan vuorovaikutuksen kautta. Keskiössä
ovat kaksi lähes päinvastaista
ilmiötä: naisten nousu puolueiden puoluejohtajiksi sekä
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miesten puolueena tunnetun
Perussuomalaisten
nousu
Timon Soinin johdattamana
kolmen perinteisen suuren
(Keskusta, Kokoomus, SDP)
rinnalle. Artikkeliväitöskirja
kärsii ajoittaisesta koherenssin puutteesta teemojen erilaisuudesta johtuen, vaikka
tutkimuskohteet ovatkin sinällään erittäin mielenkiintoisia.
Niemi kuvaa hyvin naisten murtautumista politiikan
johtopaikoille monien esteiden läpi 1980-luvun lopulta
lähtien. Puolueidensa johtoon pyrkineet naiset nähtiin
pitkään ensisijaisesti sukupuolensa kautta sen sijaan,
että politiikan sisältö olisi
määritellyt heidän profiiliaan
poliitikkoina.
Naisjärjestöjen aktiivisuudella oli suuri
merkitys puolueen sisäisen
tasa-arvon edistäjinä, vaikka
nämä saivatkin puolueiden
sisällä ja mediassa osakseen
kummeksuntaa ja paheksuntaa. Tarkastelujakson loppupuolella naisten eteneminen
poliittisella uralla kuitenkin
helpottui, osittain median korostuneen roolin myötä. Perusvire muuttui myönteiseksi
ja monet naisehdokkaat näyttäytyivät julkisuudessa puolueidensa raikkaina uudistajina
ja jopa pelastajina.
Katse kohdistuu mediaan
myös Perussuomalaisten jytkyä arvioidessa. Niemi korostaa Soinin mediataitojen
merkitystä puolueen viestin
läpiviemisessä ja siihen kohdistuvan kritiikin torjumisessa. Vaikka olosuhteet olivat
populistiselle retoriikalle otolliset, ei puolue olisi pystynyt
nostamaan
kannatustaan
nähdyssä määrin ilman Soinin taidokasta, kameleontti-

maista viestintää: sisäisesti
keskeistä oli viholliskuvien
luominen
ja
tyytymättömyyspolitiikan tuottaminen,
ulkoisesti puolestaan oli varottava ylilyöntejä ja haettava
pohjoismaisen
konsensuksen mukaisesti uskottavuutta
muiden puolueiden silmissä.
Analyysin kannalta on
harmillista, että väitöskirjan
tarkasteluajanjakso päättyy
vuoteen 2010. Olisi ollut mielenkiintoista kuulla Niemen
tulkintoja nykyisestä poliittisesta kulttuurista, jossa hallituspuolueiden johdossa ja
yhteiskuntasopimusneuvotteluissa ei naisille näytä olevan
tilaa. Sen sijaan molemmissa
ovat mukana Perussuomalaiset puheenjohtajansa Timo
Soinin johdolla.
Politiikan muutos -teoksen artikkeleissa pohditaan
Suomen liikkumatilaa osana
kansainvälistä yhteisöä, uusia
poliittisen toiminnan muotoja
ja politiikan kasvanutta keskinäisriippuvuutta. Globaalilla
tasolla puhutaan samanaikaisesti EU:n toimivallan kasvusta, vallan paluusta takaisin kansallisvaltioille ja vallan
diffuusioista monitahoisille
toimijoille ympäri maailman.
Kirjoittajat ovat oman alansa
huippuja, mikä näkyy tutkimusaiheiden seikkaperäisenä
ja tarkkanäköisenä tarkasteluna. Toisaalta välillä kaipaisi räväkämpää otetta ja rohkeampia ajatuksia erityisesti siitä,
miten politiikan muutokseen
tulisi reagoida.
Kirjan keskeinen viesti on,
että politiikan muutos kulkee
eri suuntiin, eri vauhdeilla ja
eri tasoilla. Lainsäädännölliset muutokset ovat lujittaneet
eduskunnan asemaa suhtees-

sa muihin kansallisiin toimielimiin, mutta samanaikaisesti
liikkumatilaa syövät muun
muassa talouden ja oikeuden
vahvistuminen sekä kansalaisvaikuttamisen uudet muodot. Poliittisen vallan pirstoutuminen eri tasoille tarjoaa
herkullisia
tutkimusaiheita
politiikantutkijoille,
mutta
muutos on haastavampi pala
purtavaksi parlamentaarisen
vallan käyttäjille, joiden tehtävänä on luovia tässä erilaisten
virtausten maailmassa mielellään niin, että lopputuloksena
olisi kuvitteellisen ”yhteisen
edun” edistäminen.
Kehityksen vaarana on se,
että maailma on jäämässä
vaille voimakeskuksia, jotka
kykenevät tuottamaan toimivaa järjestystä. Sisällöllinen asialista jää puuttumaan
erityisesti
maailmanpolitiikassa, mutta jossain määrin
myös kotimaisilla politiikan
kentillä, jossa suuret tarinat
kansallisen menestystarinan
resepteistä haudattiin jo vuosia sitten. Jäljelle jää suuren
epävarmuuden tila, jossa
vaihtoehtoina ovat hieman
kärjistäen menneen maailman perään haikailu, sisäänpäin kääntyminen ja populistinen kansallisuusaatteen
ihannointi tai maailma, jossa
usko markkinoiden, politiikan
ja kansalaisyhteiskunnan itseohjautuvuuteen valtaa jalansijaa. Tässä maailmassa vain
hullu haluaa poliitikoksi ja
vielä hullummat jättävät politiikan näiden hullujen leikkikentäksi.
Antti Kaihovaara
VTM, konsultti, Ramboll
Management Consulting
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Suomalaisen työntekijyyden muotoutuminen
historiallisena prosessina
Ari Väänänen & Jussi Turtiainen
(toim.): Suomalainen työntekijyys
1945–2013. Vastapaino, Tampere
2014. 359 s.

Artikkelikokoelmassa Suomalainen työntekijyys 1945–2013
Työterveyslaitoksen tutkimusryhmä jäsentää suomalaisen
työelämän muutoksia sodanjälkeisistä vuosista nykypäivään työntekijyyden näkökulmasta. Teos kokoaa yhteen
sekä aiempaa tutkimusta että
Työterveyslaitoksen viimeaikaista tutkimusta työelämän
psykologisoitumisesta sekä
hyvin- ja pahoinvoinnista. Kirjan toimittajien, tutkimusryhmän johtajan Ari Väänäsen
ja tutkija Jussi Turtiaisen mukaan aiempi työelämäntutkimus on nimittäin päätynyt
hämmentävään päätelmään:
yhtäältä näkyviin piirtyy huima taloudellinen vaurastuminen,
elinkeinorakenteen
muutos ja hyvinvoinnin kasvu, toisaalta myös kiristyvä
kilpailu, työelämän uudenlainen hajaannus, henkinen pahoinvointi ja riittämättömyyden tunteet.
Kirjan artikkeleissa tarkastellaan muun muassa työpaikkailmoitusten ja johtamisoppaiden työntekijäihannetta,
opettajien työnkuvaa, metallimiesten omaelämäkerrallisia
kirjoituksia,
työturvallisuuden kehittämistä ja julkista

keskustelua työterveydestä.
Artikkeleiden aineistot ovat
vaihtelevia.
Johdannossa
kirjan toimittajat mainitsevat Anne Kovalaisen (2010)
todenneen, että työelämän
tutkimuksessa ei käydä riittävästi sisäistä pohdintaa siitä,
miten tutkimusmenetelmät ja
valitut näkökulmat vaikuttavat
tutkimuksen tulkintoihin. Tästä huolimatta tässäkin artikkelikokoelmassa pohditaan eri
tapaustutkimuksissa käytettyjen aineistojen luonnetta valitettavan vähän. Menetelmien
ja aineistojen esittelyjen taustalle jättäminen lienee kuitenkin ollut kustannustoimittajan
ohjeiden mukainen valinta.
Teos täyttää otsikkonsa
mukaiset odotukset suomalaiseen työntekijyyteen kohdistuneiden muutosten yhteen
kokoamisesta. Toimittajat tiivistävät työelämän muutokset kiinnostavasti sekä johdannossa että kirjan viimeisessä artikkelissa jakamalla
ne kehityslinjoiksi ja kausiksi.
Muutosten todetaan kytkeytyvän erityisesti työn luonteen
muutokseen sekä sukupolvieroihin. Jälkimmäistä pohditaan kirjan teksteissä vähemmän. Myös sukupuoli eräänä

keskeisenä
työntekijyyden
elementtinä olisi voinut saada
enemmän huomiota. Teksteissä tuodaan esiin maskuliinisuuden yhteenkietoutuminen
metallityöntekijän ammattiidentiteettiin ja käsitellään
feminiinisiksi miellettyjä (nyky)työelämässä arvostettuja
piirteitä, mutta sukupuolen
määräävyyttä eri aikoina ja eri
konteksteissa ei varsinaisesta
analysoida esimerkiksi muutoksia kokoavassa viimeisessä artikkelissa.
Historiallisen muutoksen
lisäksi Väänänen ja Turtiainen
luonnehtivat
suomalaisen
työelämän nykyvaihetta, joka
on nimetty tiivistymisen kaudeksi (1993–2013). Sitä leimaa
kirjan toimittajien mukaan
työelämän henkilökohtaistuminen ja pienryhmäytyminen,
kilpailun eetos, projektiluonteisuus, henkisyys ja työntekijään kohdistuvat vaatimukset
muuntautumiskykyisyydestä,
jotka aikaansaavat pahanolon
ilmauksia. Nämä määreet
korostuvat ainakin työterveyteen liittyvän tutkimuksen näkökulmasta. Tulevaisuudessa
olisi kiinnostavaa kuulla lisää
tämän tutkimusryhmän metodeista, aineistovalinnoista
ja tuloksista.
Eerika Koskinen-Koivisto
FT, tutkijatohtori, Helsingin
yliopisto
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Vasemmistoliiton synty
Sirpa Puhakka:
Vasemmistoliiton synty. Into
Kustannus, Helsinki 2014. 278 s.

Jos olisin rohkea, sanoisin,
että me kaikki aatteelliset vasemmistolaiset olemme historiallisessa katsannossa sosialidemokraatteja. En kuitenkaan
uskalla näin sanoa, sillä monet
kommunistit loukkaantuisivat:
hekö muka ovat luokkansa pettäneitä demareita?
Kommunistien reaalisosialismiin – eli sosialismin väärennökseen – kuuluivat ihmisoikeuksien ja -vapauksien
loukkaukset aina kansanmurhien toteuttamiseen saakka,
demokratian puute sekä valtioiden johdossa että yksinvaltapuolueiden sisässä, ns. demokraattinen sentralismi (eli
opposition tukahduttaminen)
ja puolue-eliitin nomenklatuuran etuoikeudet. Markkinat
korvattiin byrokraattisella käskytyksellä.
Sirpa Puhakka selvittelee
kirjassaan, miten tästä kansainvälisestä tuhkasta syntyi
laitavasemmalle uusi vasemmistopuolue
uudenlaiseksi
kansalaisliikkeeksi tavoitteenaan parempi demokratia,
vihreä ympäristö, sopimusperusteinen työelämä, ihmisten
hyvä sosiaalinen vointi ja vireä
feminismi.
Siihen nähden, että reaalisosialismi tuli heitettäväksi
historian roskatynnyriin, Va-

semmistoliiton perustaminen
ja poliittinen uusjärjestäytyminen ehdittiin hoitaa alta pois.
Uuden puolueen vetovoimaisuus on kuitenkin ollut vähäinen. Kun SKP:ssä ja SKDL:ssä
oli enimmillään lähes 100 000
jäsentä, nykyisessä Vasemmistoliitossa on jäseniä vain
kymmenisen tuhatta. Puolueen kannatus oli viime vaaleissa kaikkien aikojen pohjanoteeraus: seitsemän prosenttia. 1980-luvulla, ennen uuden
puolueen perustamista, se oli
tähän nähden kaksinkertainen.
Ay-liikkeessä Vasemmistoliitto
on viidenneksi suurin työväenpuolue.
Voidaan kysyä, mikä on
mennyt pieleen. Vai onko jo
se hyvä saavutus, että laitavasemmalla ylipäätään on reaalisosialismin romahduksen
jälkeen entisiä vasemmistososialisteja ja kommunisteja
yhdistävä puolue?
Puhakka kuvaa Vasemmistoliiton syntyä henkilöhaastattelujen pohjalta. Hänelle sankari ja antisankari on Reijo Käkelä, joka oli SKDL:n ja SKP:n
yhdistymisen suuri visionääri
ja vaikutti siihen, että niiden
perintö siirtyi Vasemmistoliittoon. Hän haaveili myös koko
vasemmiston liitosta, mutta
SKP:n pahikset kävelivät ”Rekun” valtapyrkimysten ylitse.
Matti Viialaisen hahmossa hänen varjonsa kuitenkin pimensi uuden puolueen aurinkoisen alun olla jakamatta jäseniä
vanhaan tapaan enemmistöön
ja vähemmistöön.

Vasemmistoliiton edeltäjäpuolueet edustivat sisäsiittoista porukkavaltaa. Siltä osin
Puhakan haastateltavien kirjoa
leimaa SKDL:n enemmistöläisen vähemmistön ylikorostunut vaikutusvalta SKP-osapuolen kustannuksella. Hän
ei ole tavoittanut ay-liikkeen
tietyn johtoklikin vaikutusvallan ydintä, joka perustui ayliikkeen jäsenmaksurahojen
käyttöön tämän johtoklikin valtapyrkimyksiin. Myös SKP:n
silloisen noin 200 miljoonan
markan omaisuuden hallinta
(ja rahojen hävittäminen) olisi
kaivannut tarkastelua; olihan
sillä suuri vaikutus Vasemmistoliiton rahoitukseen.
Vasemmistoliiton
nykyisen politiikan päälinjat paalutettiin Puhakan kuvaamassa
prosessissa. Siltä ajalta periytyy myös puolueen nykyisen
nuorsukupolven
viehtymys
kansalaistuloon
(kansalaispalkkaan, perustuloon). Sen
seurauksena Vasemmistoliitto
ei ole enää työn puolue. Se ei
myöskään ole sosialismin puolue, koska sillä ei ole modernia
kapitalismi-analyysia. Lisäksi
puolueen EU-linjan ollessa
epämääräinen se on jämähtänyt kiinni perustamisensa ajan
glorifiointiin kykenemättä päivittämään neljännesvuosisata
sitten alustettua ja Puhakan
kuvaamaa aatteellista keskustelua. Puhakan kirja lisää laitavasemmiston itsetuntemusta
omista poliittisista mutta eiaatteellisista juuristaan.
Esko Seppänen
kauppatieteiden kandidaatti,
Helsinki
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Lesbot ja homot luupin alla
Tuula Juvonen: Kaapista kaapin
päälle. Vastapaino, Tampere
2015. 442 s.

Akatemiatutkija Tuula Juvosta on askarruttanut avoimen
homoseksuaalisuuden ilmeneminen poliittisessa eliitissä. Etenkin missä homot ja
lesbot ovat olleet ja miksi he
ovat tulleet näkyviksi vasta
viime vuosina?
Juvonen kirjaa huolellisesti homoseksuaalisuuteen
liittyviä lainsäädännön vaiheita, järjestöllisen toiminnan
kehitystä, käytyä julkista keskustelua sekä homojen ja lesbojen ulostuloa mutta myös
tunkeutumista suomalaiseen
poliittiseen eliittiin. Kiinnostavaa hänen kirjassaan on
myös vastaavanlainen dokumentaatio Saksan homopolitiikan politisoitumisesta ja
keskeisistä homo- ja lesbopolitiikoista. Lähdeaineisto on
hengästyttävä.
Huolellinen dokumentaatio avaa erinomaisesti nyt
ajankohtaisena olevan sukupuolineutraalin avioliiton ympärillä käytävää keskustelua.
Vaikka eduskunta on lain hyväksynyt ja se tulee voimaan
2017, osa suomalaisesta yhteiskunnasta kipuilee edelleen
kansalaisten yhdenvertaisen
kohtelun itsestäänselvyyden
kanssa. Juvosen teos on siis
erinomainen myös yleissivistyksen kannalta.

Homoseksuaalisten
tekojen laillistaminen vuonna
1970 rikoslakia muuttamalla
oli alku. Mutta ns. kehotuskielto ja pyrkimys parisuhteen
laillistamiseen etenivät vasta
pääministeri Paavo Lipposen
hallitusten aikana 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. Vaikka historiallisesti katsoen tuntuu, että Suomi on muuttunut
nopeasti, on muutosaika ollut
ihmisiän kannalta pitkä ja aiheuttanut taatusti ahdistusta
homojen ja lesbojen keskuudessa. Merkittävää muutosten vauhdittumisen kannalta
on ollut yhteiskunnallisten
liikkeiden merkitys. Homojen
ja lesbojen oma avoin toiminta oikeuksiensa puolesta on
ollut liikkeelle paneva voima.
Juvonen siis pohtii julkihomoja ja -lesboja poliitikkoina
ja heidän ulostuloaan kaapista. Saksalainen Volker Beck
muotoilee ulostulon: ”Vain
se, joka itse käsikirjoittaa ulostulonsa, näyttää hyvältä myös
sen jälkeen.” Ilman muuta homoja ja lesboja on aina ollut
myös Suomen eduskunnassa.
Epäilemättä oman seksuaalisen identiteetin pitäminen yksityisasiana on ollut seurausta
ahtaasta ja ennakkoluuloisesta yhteiskunnallisesta ilmapiiristä, mutta se on voinut olla
myös seurausta yksityisen ja
julkisen toisenlaisesta mieltämisestä kuin nykypäivänä.

Vaikka homous ja lesbous
on ollut kanssapoliitikkojen
tiedossa – tämän tiedän itsekin entisenä poliitikkona
- yhteisössä on ollut luontevaa kunnioittaa heidän omia
päätöksiään pitää asia yksityisenä. Siksi olisikin ollut
kiinnostavaa, mikäli Juvonen
olisi pohtinut laajemmin yksityisen ja julkisen muutosta poliitikkojen elämässä ja
laajemmin yhteiskunnassa.
Yksityisyyden avaaminen julkisuudelle kun ei ole yksiselitteisesti hyvä asia.
Moni homo- ja lesbopoliitikko niin Suomessa kuin
Saksassakin katsoo olevansa
enemmän yhteiskunnallisen
kuin seksuaalisen identiteetin agendan puolesta. Saksan
SPD:n Johannes Kahrs, joka
oli reservin upseeri, halusi
ensisijaisesti keskittyä puolustuskysymyksiin mutta oli
myös avoin homoudestaan.
Tämä ei haitannut mitenkään
hänen poliittista uraansa eikä
hänen äänestäjiään. Agendat
voi yhdistää.
Myös homo- ja lesboliike
tarvitsee kuitenkin sankarinsa
yhteiskunnan kaapin päällä.
Siksi tarvitsemme niin Jorma Hentilän, Pentti Holapan,
Juha Föhrin, Oras Tynkkysen,
Johanna Korhosen, Jani Toivolan ja Silvia Modigin, ja
lisäksi vielä presidenttipariehdokas Pekka Haaviston ja Antonio Floresin. Mahtavinta on
kuitenkin suomalaisten enemmistön tuki kaikkien oikeudelle rakastaa tasavertaisina lain
edessä.
Arja Alho
VTT, Siuntio
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Työväenliikkeen ytimessä
Tapio Bergholm: Kaksoissidoksen synty:
Suomen työmarkkinasuhteiden toimintatavan
muotoutuminen 1944–1969. Työväen historian ja
perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2015. 270 s.
Sami Outinen: Sosiaalidemokraattien tie talouden
ohjailusta markkinareaktioiden ennakointiin.
Työllisyys sosiaalidemokraattien politiikassa
Suomessa 1975–1998. Into Kustannus, Helsinki,
2015. 401 s.
Toinen maailmansota näyttäytyy selkeänä käännekohtana niin Suomen kuin monen
muunkin maan kehityksessä.
Palkkatyöyhteiskunnan ja hyvinvointivaltion rakentuminen
liittyvät tähän muutokseen.
Myös historiantutkijat ovat
kiinnostuneet yhä enemmän
tästä ajanjaksosta. Tapio Bergholmin ja Sami Outisen tutkimukset tarkentavat aikaisempaa kuvaa ja nostavat esiin
uusia tulkintoja ja periodisointeja.
Bergholmin artikkeliväitöskirja käsittelee työmarkkinasuhteita ja tulonjakopolitiikkaa toisen maailmansodan
jälkeisenä vuosikymmenenä,
lapsilisäjärjestelmän syntyä
1940-luvun lopulla, vuoden
1956 yleislakkoon johtanutta
kehitystä, sosiaalivakuutuksen
järjestämistä 1960-luvun alussa, professori Heikki Wariksen
toimintaa SAK:laisen ay-liikkeen eheytymisessä 1960-luvun puolivälissä ja kommunistien toimintaa ensimmäisen
tulopoliittisen ratkaisun syntyaikoina 1960-luvun lopulla.
Tutkimus perustuu pitkälti
Bergholmin
kirjoittamaan
Suomen Ammattiyhdistysten
Keskusliiton (SAK) historiaan,

Sopimusyhteiskunnan synty I
ja Sopimusyhteiskunnan synty II.
Kirjan keskeinen tulos liittyy
käsitteeseen ”kaksoissidos”.
Bergholm tarkoittaa sillä valtion merkittävää puuttumista
palkkapolitiikkaan ja työmarkkinajärjestöjen
vahvistuvaa
asemaa sosiaaliturvan kehityksessä. Hänen mukaansa
Suomen työmarkkinasuhteita
ja tulonjakopolitiikkaa tutkittaessa nelikanta on kolmikantaa
hedelmällisempi
tulkintakehikko. Valtion, ay-liikkeen ja
työnantajajärjestöjen lisäksi
maataloustuottajilla oli merkittävä rooli. Tämä näkyi niin
hinta- ja palkkasäännöstelyratkaisuissa vuosina 1944–1956
kuin 1940-luvun lopun lapsilisäuudistuksessa. 1960-luvulla
työmarkkinasuhteet alkoivat
siirtyä kohti kolmikantaa. Tätä
käännettä olisi voinut paremmin perustella, sillä maataloustuottajien intressit olivat
vielä vuosikymmeniä merkittävä tekijä esimerkiksi hallitusneuvotteluissa ja sosiaaliturvaa koskevan lainsäädännön
kehittämisessä.
Tulkinta
työmarkkinajärjestöjen roolista sosiaalivakuutusjärjestelmien rakenta-

misessa 1960-luvun alussa
on mielenkiintoinen. Suomessa vallitsi erikoinen tilanne, kun eduskunnan vasemmistoenemmistö ei kyennyt
muodostamaan hallitusta, ja
maassa oli porvarillinen vähemmistöhallitus. SAK:lainen
ay-liike oli vasemmiston tavoin hajanainen. Työnantajien
keskusjärjestö STK taas arvioi, että Suomessa edetään
muiden Pohjoismaiden tavoin
sosiaaliturvaa
koskevassa
lainsäädännössä ja pelkäsi
vasemmistoenemmistöisen
eduskunnan ohella myös Maalaisliiton toimia.
Bergholm analysoi tässä
monimutkaisessa tilanteessa
vuosilomalain, työttömyysvakuutuksen ja yksityisen sektorin työeläkelakien käsittelyä ja
työehtosopimusneuvotteluja.
Hän päätyy tulkintaan, että
SAK ja erityisesti STK oppivat virheistä ja tajusivat, että
yhteistyöllä voitiin vahvistaa
omia asemia ja välttää vielä
huonompien
vaihtoehtojen
toteutuminen. Työeläkelakien
sijasta erityisesti työttömyysvakuutuksen merkitys korostui, ja ”laadullinen käänne”
työmarkkinasuhteissa tapahtui juuri 1960-luvun alussa, siis
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selvästi ennen vuoden 1968 tulopoliittista sopimusta.
Bergholm seuraa nykyisin
yleistä näkemystä hyvinvointivaltioiden muotoutumisen
historiallisuudesta,
vaiheittaisesta rakentumisesta ja
kansainvälisestä
vuorovaikutuksesta. Tutkimukseen ei
kuitenkaan sisälly yleisempää
makrokuvausta rakennemuutoksesta eikä taloudellisesta
kehityksestä. Tutkija painottaa
yksittäisten tapahtumien merkitystä. Näkökulman laventaminen taloudellisen kasvun ja
rakennemuutoksen suuntaan
olisi tarjonnut lukijalle mahdollisuuden arvioida paremmin sitä, mikä merkitys näillä
yksityiskohtaisesti kuvatuilla
tapahtumilla oli pidemmän aikavälin kehityksessä.
Sami Outisen väitöskirja alkaa ajallisesti suunnilleen siitä, mihin Bergholmin päättyy.
Tutkimus käsittelee SDP:n ja
SAK:n sosiaalidemokraattien
työllisyyspolitiikkaa vuosina
1975–1998.
Tavanomaisista
tulkinnoista poiketen Outinen
näkee ajanjakson yhtenäisenä
matkana kohti sosiaalidemokraattisen liikkeen kriisiä. Hän
toteaa, että ”sosiaalidemokratian kriisin perustus Suomessa
valettiin työttömyyden käännyttyä nousuun alkuvuodesta
1975” (s. 317). Monissa kohdin
hän tukeutuu mielenkiintoiseen löydökseensä, jonka mukaan ”uusi sosiaalidemokraattinen strategia” muovattiin
vuonna 1977 niin sanotussa
Bad Sillanpään linjauksessa.
Kun koko tutkimusajanjakso
nähdään näin vahvasti matkana kohti liikkeen kriisiä, tulee
mieleen, että onkohan tutkimustulos häivähtänyt mielessä jo tutkimusta aloitettaessa

Kummassakin tutkimuksessa yksityiskohtia olisi
voinut karsia, jotta olennainen olisi erottunut paremmin. Mutta kun lähteiden
käyttö on molemmilla kauttaaltaan monipuolista, perusteellista ja tarkkaa, näitä
tulkintoja on mukava lukea
ja miksei myös haastaa.
ja tutkimusperiodia rajattaessa.
Uuden poliittisen suunnan
määrittely edustaa tutumpaa
linjaa. Täystyöllisyyden sijaan
sosiaalidemokraatit alkoivat
korostaa markkinoiden tehokasta toimintaa ja talouden
ennakointia, julkisten menojen
kasvun hillintää, rakennemuutoksen edistämistä ja työttömien aktivointia. Outinen löytää
esimerkkejä tämän ”uuden
linjan” vähittäisestä muotoutumisesta. Hän myös erittelee
asiantuntevasti eri toimijoiden
näkemyksiä ja sitä, miten sosiaalidemokraattien
vahvat
miehet – etenkin Kalevi Sorsa
ja Paavo Lipponen – saivat näkemyksiään eri vaiheissa läpi
ja loivat uudenlaista politiikkaa. Ehkäpä kirjan merkittävin
tulos onkin se, ettei Lipposen
hallitusten politiikka 1990-luvun puolivälistä lähtien merkinnyt niinkään suunnanmuutosta vaan aikaisemmin valitun linjan vahvistumista.
Kirjan avainkäsitteitä ovat
uusliberalismi ja keynesiläisyys. Rikkaasta lähdeaineistosta huolimatta Outinen ei
tuo kovin paljon uutta näihin
talouden megasuuntauksiin.
Onnistuneempaan
lopputulokseen olisi päästy, jos tekijä
olisi omaa lähdeaineistoaan

käyttäen rakentanut suomalaisen tulkinnan tai mallin
hänen väittämästään uusliberalismista sen sijaan, että
hän toistuvasti tyypittelee eri
poliittisia linjauksia sen mukaan, kumpaa suuntausta ne
hänen mielestään edustavat:
uusliberalismia vai keynesiläisyyttä. Hienojakoisempaan
tarkasteluun olisi ollut hyvät
mahdollisuudet, koska historiantutkimuksen
parhaita
perinteitä seuraten teoksen
lähdepohja on laajempi kuin
monilla muilla tämän ajanjakson tulkitsijoilla.
Ongelmatonta ei ole myöskään tulkita tutkimusperiodin
alkua merkittäväksi käännekohdaksi, koska tutkimukseen
ei sisälly perusteellista sosiaalidemokratian aikaisemman
talous- ja työllisyyspolitiikan
analysointia.
Bergholm ja Outinen esittävät nykytutkimuksen trendejä
seuraten vahvoja tulkintoja.
Kummassakin tutkimuksessa
yksityiskohtia olisi voinut karsia, jotta olennainen olisi erottunut paremmin. Mutta kun
lähteiden käyttö on molemmilla kauttaaltaan monipuolista,
perusteellista ja tarkkaa, näitä
tulkintoja on mukava lukea ja
miksei myös haastaa.
Matti Hannikainen
yliopistotutkija, Tampereen
yliopisto
talous- ja sosiaalihistorian
dosentti, Helsingin yliopisto
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Luksusta kaikille
Kristin Ross: Communal
luxury. The political imaginary
of the Paris Commune. Verso,
London 2015. 148 s.

Kristin Ross on aiemmin kirjoittanut erinomaiset kirjat
Rimbaud’sta, Pariisin kommuunista ja yhteiskunnallisen
tilan synnystä (The Emergence of Social Space), jokapäiväisen elämän modernisaatiosta (Fast Cars, Clean Bodies)
ja vuoden 68 Ranskan tapahtumista (May ’68 and its Afterlives). Kirjassaan Communal
Luxury Ross tarkastelee kriittisesti Pariisin kommuunin
historiankirjoitusta ja pyrkii
löytämään
kommunardien
omista teksteistä aineksia
nykyajan yhteiskunnalliseen
analyysiin sekä liikkeiden rakentamiseen.
Viime vuosina Occupy Wall
Street, arabikevään kapinat,
Madridin ja Ateenan suurmielenosoitukset ja monet muut
yhteiskunnalliset
liikkeet
ovat toimineet korostetun
paikallisesti. Niissä keskeistä on ollut itsehallinnollisten
jokapäiväisen elämän uusintamisrakenteiden luominen.
Valtausleireissä on laitettu
ruokaa, järjestetty itseorganisoidusti terveydenhuoltoa ja
koulutusta, joita leikkausten
halvaannuttamat julkiset instituutiot eivät ole kyenneet
tarjoamaan. Palvelut ovat kuitenkin olleet myös laadultaan
toisenlaisia, demokraattisem-

pia ja käyttäjälähtöisempiä
kuin usein hierarkkisesti järjestetyt julkiset palvelut. Näin
Pariisin kommuunin esimerkki on noussut näille liikkeille
hyvin ajankohtaiseksi.
Kommuunin historiankirjoitus on aina katsonut, että
kommuuni alkoi 18.3.1871
vastauksena Thiersin yritykseen kaapata kansalliskaartille kuuluneet Montmartren
kanuunat. Kapina siis syntyi
ikään kuin tyhjästä, vastauksena tiettyihin valtionhallinnon toimiin. Samalla tavoin
yritetään nykyisin usein rakentaa vastarintaa tai kuvitellaan yhteiskunnallisten liikkeiden syntyvän: Sipilä ilmoittaa
leikkauksista ja ihmiset rynnivät spontaanisti kadulle. Ross
kuitenkin tarkastelee kommuunin historiaa toisesta näkökulmasta. Se ei ala valtiosta
eikä pääty valtioon, tavoittele
valtiovallan haltuunottoa. Kuten Marx kirjoitti, kommuunissa olennaisinta oli sen
”jokapäiväinen olemassaolo”,
sen tapa muuttaa osallisiaan,
heidän suhteitaan jokapäiväiseen elämään, aikaan, tilaan,
itsensä ja toisiin. Kommuunin
jokapäiväinen olemassaolo
jatkuu kaikkialla Euroopassa,
Pariisista paenneiden kommunardien elämässä.
Ross on antanut kirjansa
nimeksi ”yhteinen ylellisyys”,
luksus. Kommunardit taistelivat kasvattaakseen omaa
yhteistä rikkauttaan, joka oli

laadultaan toisenlaista kuin
kapitalismin tuottamat kulutushyödykkeet. Rossin valitsema ilmaus ”ylellisyys” kertoo selkeästi, että kyse ei ole
vasemmistolle
tyypillisestä
köyhyyden ihannoinnista. Pikemminkin vasemmiston olisi, kuten Henri Lefebvre vaatii,
otettava tehtäväkseen rikkauden arvon palauttaminen.
Ross tarkastelee laajasti
myös keskeisten kommuuniin
osallistuneiden kirjoittajien,
kuten Élisée Reclusin, myöhempää toimintaa ja tekstejä. Vaikka esimerkiksi Reclus
korosti tietenkin tuotantotapojen muuttamisen tärkeyttä
ja paikallisia itsehallinnollisia
kokeiluja, hän suhtautui hyvin kriittisesti utooppiseen
anarkismiin tai toisaalta yksinkertaiseen
osuuskuntaajatteluun. Reclusin mukaan
osuuskunnat tai ns. commonsit eivät riitä, elleivät ne liity
taisteluun laajempia kapitalistisia valtarakenteita vastaan.
Vaikka Pariisin kommuunissa, kuten meidän aikamme
yhteiskunnallisissa liikkeissä,
tärkeintä on tietenkin se, miten ne vaikuttavat osallistensa kykyihin ja elämän mahdollisuuksiin, olisi myös hyvä
nostaa esiin eräs vanha virsi
kommuunin
rajoituksista.
Kommunardit eivät ottaneet
haltuunsa Ranskan pankkia,
koska he eivät ymmärtäneet
rahan keskeistä asemaa kapitalistisessa yhteiskunnassa. Commonsien lisäksi tarvitsemme rahaa, meidän on
taisteltava rahan liikkeellelaskemisen mekanismien muuttamiseksi.
Eetu Viren
tutkija, Helsinki
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Kapitalismin kadonnut varjo
Pertti Karkama: Kapitalismin
varjossa. Humanistin puheenvuoroja.
Omakustanne, Kurikka 2015. 315 s.

”… Hämmästys siitä, että kokemamme asiat ovat ’vielä’
1900-luvulla mahdollisia, ei
ole mitään filosofista hämmästystä. Se ei ole minkään
tiedon alku, ellei sitten sen,
että historiankuvasta, josta
tämä hämmästys on peräisin,
ei voida pitää kiinni.” (Walter
Benjamin: ”Historian käsitteestä”. Teoksessa Messiaanisen sirpaleita. Tutkijaliitto
1989, s. 182.)
Pertti Karkaman kirja kokoaa hyvin yhteen perinteisen
suomalaisen
vasemmiston
historiankuvan ja näyttää kuin
peilinä sen umpikujan. Karkaman keskustelukumppani on
lähinnä Helsingin Sanomat ja
jossain määrin myös muu valtamedia. Valtamedia asettaa
kirjoittajan argumenttien kontekstin ja määrää sen, mistä
”keskustellaan”.
Kirjan läpikäyvä teema on
”uusliberalismin kritiikki”, joka huipentuu toteamukseen,
”ettei uusliberalististen arvojen mukaan toimivassa kapitalistisessa järjestelmässä
ole kyetty toteuttamaan positiivista vapautta” (s. 303).
Esipuheessaan
kirjoittaja
myös sanoo, että ”kaikissa
kirjaa varten … lukemissani ja
erittelemissäni teksteissä oli
aiheena joko välittömästi tai
välillisesti kapitalismin kriisit

ja tavat määritellä ne”. Kirjan
pohjavire on jokseenkin pessimistinen, epätoivoinen, jopa apokalyptinen, koska ihmiset ovat oloonsa tyytyväisiä
kuin orjat orjayhteiskunnassa
ja vapaus on muuttunut vapauden illuusioksi. Onneksi
on kuitenkin vielä jokunen
harva kriittisesti ajatteleva
kansalainen, joka voi käydä
järjellä ratsastaen ja järkevien argumenttien peitsellä
uusliberalismin jättejä, markkinavoimia ja sen moninaisia
liittolaisia vastaan.
Kirjassa käsitellään paljon
uusliberalismia, joka nähdään
siinä ideologiana ja uskontona, jolla on omat ”arvonsa”.
Uusliberalismia ei sen sijaan
tarkastella lainkaan historiallisena ilmiönä, eikä sen juuria
etsitä sen enempää historiasta kuin kapitalistisen tuotantotavan muutoksista. Karkama ohittaa erilaiset uusliberalismin
oppirakennelman
historialliset analyysit, kuten
Pierre Dardot’n & Christian
Laval’n massiivisen teoksen
La nouvelle raison du monde.
Essai sur la société néolibérale (2009) ja vaikka Wolfgang
Streeckin
argumenteiltaan
osin kiistanalaisen teoksen
Gekaufte Zeit: Die vertagte
Krise des demokratischen Kapitalismus (2013).
Kapitalismi on Karkamalle
moraalinen ilmiö, jota tarkastellaan
epäoikeudenmukaisuuden ja rationaalisuuden
näkökulmasta. Näin kapitalismi on pelkkä kiertokulun

ja vaihdon piiri, joka, kuten
Marx tuo esiin, ”… on ollut todellakin synnynnäisten ihmisoikeuksien täydellinen Eeden.
Siellä on todellakin vallalla
ainoastaan vapaus, tasa-arvoisuus, omistus ja Bentham.
Vapaus! Sillä jonkin tavaran,
esim. työvoiman ostajan ja
myyjän määrääjänä on ainoastaan heidän vapaa tahtonsa. He tekevät sopimuksia
vapaina, oikeudellisesti yhdenvertaisina henkilöinä. Sopimus on se lopputulos, jossa
heidän tahtonsa saavat yhteisen oikeudellisen ilmaisun.”
(Karl Marx: Pääoma I. Progress 1974, s. 166.) Sen sijaan
heti, kun laskeudutaan kapitalistisen tuotannon todellisuuteen, lisätyön anastamisen
käytäntöihin,
oikeudenmukaisuus, rationaalisuus ja parhaat argumentit menettävät
merkityksensä ja tähän asti
varjossa ollut ”luokkataistelu” muuttuu näkyväksi. Niin
kauan kuin vasemmistomme
eri muodoissaan toimii ja argumentoi pelkästään oikeudenmukaisuuden ja oikeudenmukaisen jaon rationaalisessa piirissä, se unohtaa ja
painaa piiloon kapitalistisessa
yhteiskunnassa elävien ihmisten todellisuuden.
Kapitalismin
tarkastelu
oikeuden ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta hävittää ja tekee näkymättömäksi
sen, mitä kapitalismi on. Tällä
tavalla unohdetaan kapitalismin koko idea, ja jokainen ideansa menettänyt asia on kuin
ihminen, joka on menettänyt
varjonsa: se kompastuu omiin
harhoihinsa ja katoaa niihin.
Juhani Vähämäki
VTT, yliopistonlehtori, ItäSuomen yliopisto
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Radikaali Alenius maailmandemokratian asialla
Ele Alenius: Maailmankehityksen
suuri käänne. Into Kustannus,
Helsinki 2015. 247 s.

Lukiessani Ele Aleniuksen kirjaa Maailmankehityksen suuri
käänne havahduin useita kertoja miettimään, miten paljon
teoksella on yhtymäkohtia siihen, miten itse olen ajatellut
demokratian radikalisoimisen
ulottuvuuksia.
Demokratian radikalisoimisessa kaksi olennaista ulottuvuutta ovat demokraattisten
vaatimusten kohdentaminen
kapitalistisen talouden ytimeen ja globaaleihin tiloihin.
Edellistä lienee yhä järkevää
kutsua sosialistiseksi hankkeeksi, kun taas jälkimmäisessä on kyse ilmiöstä, joka
viimeisen
parinkymmenen
vuoden aikana on usein nimetty globaaliksi tai kosmopoliittiseksi
demokratiaksi.
Aleniuksen kirjassa nämä
kaksi ulottuvuutta kietoutuvat
monin tavoin toisiinsa.
Aleniuksen
globaaleissa
tulevaisuusvisioissa kysymys
on paljolti “länsimaisen demokratian kehittymisestä ihmiskuntaa eheyttäväksi maailmandemokratiaksi”.
Maistellessani suomen kieleen
hyvin sopivaa maailmandemokratian käsitettä mieleeni
tuli myös rinnastus kansandemokratioihin ja Aleniuksen
kriittinen suhde neuvostojärjestelmän epäkohtiin. Kirjan

eri kohdissa paistaakin hänen
näkemyksensä siitä, miten
kommunistiset puolueet sivuuttivat länsimaisen demokratian merkityksen.
Kaltaiselleni
esimerkiksi
Latinalaisen Amerikan roolia
demokraattisissa
kamppailuissa seuraavalle lukijalle kirjan keskustelu “länsimaisen”
demokratian
merkityksestä
kuulosti toisinaan turhan
Eurooppa-keskeiseltä, mutta
maailmandemokratian perusajatuksista olen paljolti Aleniuksen kanssa samaa mieltä.
Talouden demokratisoimiseksi kirja tarjoaa hyödyllisiä
ehdotuksia. Alenius ilmoittautuu perustulojärjestelmän
kannattajaksi, mikä sopii hyvin kirjan korostamiin tieteellis-teknologisiin pohdintoihin
automatisaation merkityksestä tulevaisuuden työlle. Ehdotus rahoitusjärjestelmän siirtämisestä
demokraattiseen
hallintaan tuntuu nykysuomalaisessa keskusteluilmapiirissä virkistävän sosialistiselta.
Tulevaisuuden demokraattisen
rahoitusjärjestelmän
hallinnoimiseksi Alenius esittää “oman julkisen järjestelmän perustamista, esimerkiksi yhdistettynä tähänastiseen
keskuspankkijärjestelmään”.
Jatkokeskusteluissa on syytä

pohtia myös nykyistä keskuspankkijärjestelmää demokraattisempia vaihtoehtoja,
mutta kyse on joka tapauksessa tärkeästä aloitteesta.
Maailmankehityksen ideologisia perusteita pohtiessaan Alenius käyttää toisinaan
vastinparia “vapaa kehitys”
ja “hallittu kehitys”. Kirjassa
talouskriisit “johtuvat kehityksen sääntelemättömästä
vapaudesta”. Vaikka Alenius
esittää oivallisia huomioita
vapauden käsitteen moniulotteisuudesta, osa kirjan muotoiluista myös vahvistaa näkemystä siitä, että vasemmisto on nimenomaan sääntelyn
asialla ja vapautta tukahduttamassa. Itselläni on Aleniusta enemmän tapana korostaa
reaalikapitalismissa esiintyviä monenlaisia sääntelymekanismeja, joista merkittävä
osa on suuryritysten käsissä.
Demokraattiset vaihtoehdot
olisikin mielestäni järkevää
muotoilla pikemminkin kapitalistista sääntelyä vastaan
vapauden nimissä.
Kaiken kaikkiaan lukuelämys oli miellyttävä, sillä
Aleniuksen lämmin elämänasenne puski joka sivulta läpi.
Veli-Pekka Leppäsen ja Kalevi
Suomelan esipuheet valottivat hyvin hänen kiinnostavan
elämänsä vaiheita ja kirjallista
tuotantoaan.
Teivo Teivainen
professori, Helsingin yliopisto
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Vastavuoroisuus hyvinvointivaltion edellytyksenä
Antti Kujala ja
Mirkka Danielsbacka:
Hyvinvointivaltion loppu?
Vallanpitäjät, kansa ja
vastavuoroisuus. Tammi,
Helsinki 2015. 385 s.

Kujala ja Danielsbacka tarkastelevat teoksessaan hyvinvointivaltion
olemassaolon
edellytyksiä vastavuoroisuuden näkökulmasta. He määrittelevät vastavuoroisuuden
oikeuksien ja velvollisuuksien
järjestelmäksi, jonka kaikki
osapuolet kokevat oikeudenmukaiseksi tiettynä ajankohtana ja tietyssä kulttuurissa. He
tarkastelevat
historiallisesti
vallanpitäjien oikeutta saada
elatusta, verotuloja ja sotilaita.
Näistä tekijöistä on muodostunut vallanpitäjien velvollisuus
ottaa huomioon erityisesti ulkoiseen turvallisuuteen liittyvät tekijät ja myös esimeriksi
katovuosien vaikutukset. Alamaisien velvollisuutena on ollut vallanpitäjien tarvitsemien
välineiden tuottaminen ja oikeutena turvallisuuden saanti
ja kohtuullinen kohtelu.
Kirjoittajat
tarkastelevat
suomalaista
yhteiskuntaa
1500-luvulta eteenpäin. Tarkastelun kohteena on mm.
jatkosodan ajan asevelvolliset. Kansainvälisestä näkökulmasta kirjoittajat tarkastelevat
inkavaltiota sekä sen seuraajia
Perua ja Boliviaa, Intian kastijärjestelmää ja Japania shogunien aikana.
Vastavuoroisuutta
nykyajan kontekstissa tarkastellaan

merkittävältä osin Thomas
Pikettyn ajattelun kautta. Meneillään oleva talouskriisi, eurooppalaiset hyvinvointimallit
ja Yhdysvaltain sosiaaliturvajärjestelmä tulevat valotetuiksi varsin ymmärrettävällä ja
havainnollisella tavalla.
Lukijalle syntyy kuva vastavuoroisuudesta hyvinvoinnin perustana. Samalla herää
myös kysymys siitä, voidaanko kaikkea selittää vastavuoroisuudella. Onko myös muilla mentaalisilla tekijöillä, kuten
oikeudenmukaisuudella, reiluudella, yhdenvertaisuudella,
kohtuudella, yhteisvastuulla ja
solidaarisuudella, jokin merkitys hyvinvointiyhteiskunnan
ylläpitämiselle?
Voidaanko
kaikki edellä mainitut mielentilat ja arvot selittää tai sisällyttää vastavuoroiseen käytökseen ja ajattelutapaan vai onko
olemassa myös vastikkeetonta
hyvän tavoittelua? Juristina
minua häiritsi ajatus vastikkeellisesta lahjasta, jota teoksessa käytetään selittävänä
tekijänä. Oikeudellisesti lahja
on nimenomaan vastikkeeton.
Vastavuoroisuuden tekijät
ovat olennaisesti kehittyneet
sitten 1800-luvun, minkä kirjoittajat toki tuovat viitteenomaisesti esiin. Ihmisille ovat
merkityksellisiä
nykyisessä

hyvinvointivaltiossa koulutus,
terveydenhuolto, sosiaalitoimi, toimeentuloetuudet, työllisyys, valtion sisäinen turvallisuus ja vastaavat tekijät – tiivistäen valtion legitimiteetin
selittäminen. Myös valtaa pitävän ja vallanalaisen käsitteet
ovat muuttuneet demokratian,
oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien vahvistumisen myötä. Hyvinvointivaltiota saattaisivat
selittää paremmin sosiaalinen
pääoma ja sukupolvien ketjukirje (huolehdimme lapsista ja
vanhuksista, vanhukset ovat
aikanaan huolehtineet meistä
ja uskomme lastemme aikanaan huolehtivan meistä). Tämäkin on toki esitetty kirjassa
viitteenomaisesti.
Kirjalla on ansionsa ja sitä
voi suositella. Sen lisäksi, että
edellä mainitut historialliset
näkökohdat avaavat silmiä, on
kirjassa myös hyvä tiivistelmä
ja kritiikki meneillään olevasta
talouskriisistä. Etelä-Amerikan
intiaanien ja jatkosodan aikaisen armeijan tottelemattomuutta käsittelevät osat ovat
ehdottomasti lukemisen arvoisia kokonaisuuksia.
Siihen, miksi kirjan otsikossa on kysymysmerkki, vastataan ensimmäisen kerran
sivulla 151 (noin puolivälissä
kirjaa) ja toisen kerran sivulla
307 (kirjan toiseksi viimeisellä
sivulla). Nämä vastaukset kannattaa lukea.
Pentti Arajärvi
professori, Helsingin yliopisto
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Ukraina on meidän
Kalle Kniivilä: Krim on meidän.
Imperiumin paluu. Into Kustannus,
Helsinki 2015. 248 s.
Anna-Lena Laurén ja Peter
Lodenius: Ukraina – rajamaa. Teos
ja Schildts & Södeströms, Helsinki
2015. 130 s.
Johannes Remy: Ukrainan historia.
Gaudeamus, Helsinki 2015. 296 s.
Ukrainaa voidaan lähestyä
monesta eri näkökulmasta.
Sitä on tietenkin lähes mahdoton käsitellä kirjoittamatta
Venäjän laittomasta Krimin liittämisestä alueeseensa ja ItäUkrainan sodasta. Sellaisena
kuva Ukrainasta jää kuitenkin
aika pinnalliseksi ja vinoksi.
Tämä käy hyvin ilmi Kniivilän
ja Laurén-Lodeniuksen kirjoittamista pamfleteista. Käsitys
vain vahvistuu, kun lukee Johannes Remyn teoksen. Se on
odotettu moderni yleisesitys
Ukrainan historiasta, jonka jatkoksi on lisätty luku ”Maidanin
vallankumous”.
Puolalaiset, joilla on aina
ollut erityinen intressi Ukrainaa kohtaan, lupailivat liikoja
EU:n liittymiseuvottelujen aikana. He olivat luomassa ukrainalaisille mielikuvaa siitä,
että sopimukseen kirjattaisiin
myös polku EU:n jäseneksi.
EU:n neuvottelijat eivät olleet
tähän missään vaiheessa valmiita. Vähän samanlaiseen tilanteeseen ajautui presidentti
Petro Poroshenko antaessaan
paremman puutteessa assosiaatiosopimuksen allekirjoittamiseen liittyen ukrainalaisille
katteettoman lupauksen viisumivapaudesta Schengenalueelle.

Katteettomat EU-jäsenyyslupaukset vaikuttivat osaltaan
siihen, että Ukrainan silloisen
johdon päätös assosiaatiosopimuksen
allekirjoittamisen
lykkäämisestä tulkittiin Maidanin mielenosoittajien keskuudessa valinnaksi Euroopan ja
venäläisen sivilisaation välillä.
Remyn mukaan myös Venäjän
hallituksella on sama tulkinta.
Hän näkee, että presidentti
Putinin ajattelua ohjaisi tässä
1920-luvulla venäläisten emigranttien kehittelemä euraasialainen aatesuunta. Toinen
Venäjän toimintaan vaikuttava historiallinen jatkumo on
hänen mukaansa keisariajalta
periytyvä käsitys venäläisyydestä, jossa ukrainalaiset ja
venäläiset ovat yhtä kansaa.
Remyn tausta ukrainalaisen
identiteetin ja kansallisen heräämisen tutkijana näkyy tulkinnoissa. Näkökulma on relevantti vaikkakin myös paljon
kritisoitu. Japanin Makuharissa elokuussa pidetyssä Venäjän ja entisen Itä-Euroopan
tutkijoiden
maailmankonferenssissa asiasta keskusteltiin
kriittiseen sävyyn. Esiin nostettiin euraasialaisuuden lisäksi myös käsitteet uus-euraasialaisuus ja post-euraasialaisuus

sen lisäksi, että aika moni ajatteli euraasialaisuuden selittävän vain toissijaisesti Venäjän
politiikkaa ja Putinin toimintaa.
Kalle Kniivilä asettaa Krimin
kaappauksen putinilaisen geopolitiikan kehykseen ja luotaa
krimiläisten tuntoja haastattelujen kautta. Viime vuosina
Venäjään liittymistä on kannattanut 30–40 % krimiläisistä.
Nyt mielipidemittauksia ei ole
tehty, mutta on todennäköistä,
että enemmistö Krimin asukkaista tukee tai ei ainakaan
avoimesti vastusta Venäjään
liittymistä. Kyse ei ole ensisijaisesti kielestä, sillä kaikki puhuvat Krimillä venäjää, vaan
kaipuusta jonkinlaiseen toiveiden Neuvostoliittoon, jollaista
ei koskaan ollutkaan.
Kniivilä viittaa yhdysvaltalaisen International Republican instituten kyselyyn vuodelta 2013. Sen mukaan krimiläisten suuria ongelmia olivat
työttömyys, korkeat hinnat,
teollisuuden alennustila, virkamiesten korruptoituneisuus
ja köyhyys. Venäjän kielen asema oli huolten joukossa vasta
sijalla 14. Kielikysymys nousi
esille vasta Maidanin jälkeen
Krimin valtausta tukevan propagandan myötä. Monet kri-
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miläiset vakuuttuivat Kniivilän
mukaan siitä, että Kiovan ”fasistiset” vallanpitäjät haluavat
taas kerran kieltää venäjän puhumisen.
Ukrainan ja Venäjän kannattajien lisäksi Kniivilä on haastatellut myös Krimin alkuperäisasukkaita tataareja ja heidän Meclisi-järjestönsä aktiiveja. Tataarit kokivat köyhyyttä
Neuvostoliiton
hajoamisen
jälkeen. Samalla he kuitenkin
löysivät oman paikkansa Krimillä, ja suhteet venäläisiin
lientyivät Stalinin karkotusta
seuranneiden 50 vuoden jälkeen. Monen mielessä Krimin
Venäjään liittäminen tuntuu
pahaenteiseltä Moskovan vallan paluulta. Ukrainalaisten tilastojen mukaan noin 250 000
tataarista runsaat 20 000 on
paennut Krimiltä.
Kniivilän
haastatteleman
simferopolilaisen
Guliverin
pragmatismin ja symbolisen
vastarinnan yhdistelmä tuntuu
kuvaavan melko osuvasti tilannetta. Guliver on sijoittanut
autonsa kojelaudalle Krimin
tataarien lipun. Sitä hänellä
ei ollut ennen vallanvaihtoa.
Kniivilä havainnoi, että ehkä
joka kymmenennessä autossa
näkyy Venäjän trikolori, mutta Krimin tataarien lippu on
vain harvoissa autoissa. Yhtään Ukrainan lippua Kniivilä
ei näe, mutta melkein kaikissa
autoissa on yhä Ukrainan rekisterikilvet. Guliverin mukaan
useimmat viivyttelevät kilpien
vaihtoa mahdollisimman pitkään, koska he haluavat ajaa
myös Ukrainan puolella. ”Jos
autossa on Venäjän kyltit ja
Ukrainan rajavartijat näkevät
auton olevan Ukrainan rekisterissä, olet lirissä.”

Venäjään liittymistä on
kannattanut 30–40 %
krimiläisistä. Nyt mielipidemittauksia ei ole tehty,
mutta on todennäköistä,
että enemmistö Krimin
asukkaista tukee tai ei ainakaan avoimesti vastusta
Venäjään liittymistä.

Anna-Lena Laurénin Ukrainaan tekemien reportaasimatkojen pohjalta kirjoittamat artikkelit ovat hienossa
dialogissa Peter Lodeniuksen
Ukrainan politiikkaa ja historiaa yleisemmällä tasolla käsittelevien artikkelien kanssa.
Kniivilän tavoin Laurénkin on
vahvimmillaan kuvatessaan
haastattelemiensa
ihmisten
tuntoja suurpolitiikan sekoittamasta elämästään.
Haastattelemalla erilaisia
ihmisiä Laurén on yrittänyt
ymmärtää heitä, heidän vaikuttimiaan ja sitä, mitä heille
tapahtuu.
Raportoidessaan
niin Itä-Ukrainasta kuin muualtakin Ukrainasta kriittisellä,
mutta myös siviilien kärsimyksiä myötäelävällä otteella, Laurén on saanut osansa
riehuvasta informaatiosodan
kuonasta.
Hän kirjoittaa, että väittely
Itä-Ukrainan sodasta ei muistuta mitään hänen aiemmin
seuraamaansa väittelyä. ”Mediankäyttäjät jakautuvat salamannopeasti leireihin ja linnoittautuvat ällistyttävän vuorenvarmuuden seinämän taa.
Twitterissä leirit pommittavat
toisiaan täysin yhdentekevillä joukkojensiirtoja kuvaavilla
kartoilla, joilla parin tunnin

päästä ei ole mitään merkitystä … Kun kirjoitan Venäjän
sekaantumisesta Itä-Ukrainan
asioihin, minua väitetään valehtelijaksi. Kun kirjoitan äärioikeistolaisuudesta tietyissä
Ukrainan
vapaaehtoispataljoonissa, minun väitetään olevan Putinin asialla.”
Laurénin kirjoittama luku
Sota Donbassissa onnistuu
hyvin välttämään yleisön ennakkokäsityksiä kosiskelevan
propagandistisen sävyn. Hänen mukaansa kyse ei ole ensi
sijassa kielestä eikä identiteetistä, vaan monista muista
jaoista. Ukrainan jakolinjoja
selittävät monesti enemmän
sellaiset erot kuin maaseutu–
kaupunki, koulutetut–kouluttamattomat, tai tunne että on
osallisena Ukrainan valtion
rakentamisessa tai sen ulkopuolella.
Kyseisen luvun lopussa
esitetty johtopäätös lohduttamattomasta tilanteesta on
kuitenkin humaanin kriittinen:
“Useimmat
itäukrainalaiset
järkeilevät tavalla jota ei ole
vaikea ymmärtää, jos vain viitsii kuunnella. Valitettavasti kukaan ei ole kiinnostunut - eivät
separatistijohtajat, ei Kiova,
länsimaailma eikä Venäjä”.
Markku Kangaspuro
tutkimusjohtaja, Aleksanteriinstituutti
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Silmäyksiä Espanjan sisällissotaan ja
1930-luvun aatemaailmaan
Hanne Koivisto ja Raimo Parikka
(toim): ¡No pasarán! Espanjan
sisällissodan kulttuurihistoriaa.
Työväen historian ja perinteen
tutkimuksen seura. Helsinki, 2015.
464 s.

Espanjan sisällissota syttyi
vuonna 1936, kun joukko oikeistolaisia upseereja yritti
kaapata vallan keskusta-vasemmistolaiselta hallitukselta. Epäonnistuneesta kaappausyrityksestä alkanut sota
kesti kolme vuotta ja vaati
yli sata tuhatta ihmishenkeä.
Sotaa seurasi lähes neljänkymmen vuoden oikeistodiktatuuri.
Espanjan sisällissota sai
nopeasti kansainvälisen luonteen. Italia ja Saksa asettuivat
tukemaan kenraali Francon
johtamia kapinallisia ja Neuvostoliitto
tasavaltalaisia,
vaikka maat olivat allekirjoittaneet kansainvälisen puuttumattomuussopimuksen.
Espanjassa taisteli myös kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia
yli 50 maasta, ja sotapahtumista raportoitiin näyttävästi
ympäri maailman. Espanjan
sisällissodasta tuli 1930-luvun
maailmanlaajuisen aatteellisen ja poliittisen kamppailun
symboli, joka jätti syvän jäljen
kansainväliseen kulttuuriseen
kuvastoon.
Maantieteellisestä etäisyydestä huolimatta Espanjan tapahtumat herättivät aikanaan

poliittisia intohimoja myös
Suomessa.Tämä käy ilmi Hanne Koiviston ja Raimo Parikan
toimittamasta teoksesta ¡No
pasarán! Espanjan sisällissodan kulttuurihistoriaa. Koska
Espanjan sisällissodan historia on herättänyt Suomessa
viime aikoina varsin vähäistä
mielenkiintoa ¡No pasarán!
täyttää aukon suomenkielisessä kirjallisuudessa.
Kirja koostuu 15 artikkelista, jotka tarjoavat kiehtovan
katsauksen Espanjan sisällissodan kulttuurihistoriaan. Sota, avustustyöhön osallistuneiden kokemukset ja Espanjan tapahtumien kuvaaminen
kirjallisuudessa, elokuvissa,
valokuvissa ja kuvataiteissa
ovat tarkastelun keskiössä.
Kirjassa on myös konfliktin
poliittista historiaa valottavia
tekstejä sekä kirjoitus, jossa
vertaillaan oikeushistoriallisesta näkökulmasta Espanjan
ja Suomen sisällissotien poliittista väkivaltaa ja rankaisutoimia.
Kirjoittajien erilaisista akateemisista taustoista kumpuava näkökulmien runsaus ansaitsee kiitoksen. No pasarán
ei kerro ainoastaan Espanjan

sisällissodasta vaan luo katsauksen 1930-luvun kansainväliseen poliittiseen ilmapiiriin ja
kulttuuriin. Sisällissodan historiaa ennestään tuntevalle
mielenkiintoisinta antia ovat
luvut, joissa käsitellään suomalaisten tulkintoja sodasta,
toimintaa Espanjan tasavallan
puolesta sekä suomalaisten
tekemää avustustyötä.
Valitettavasti kirjan artikkeleissa on paljon toistoa ja
päällekkäisyyksiä. Syynä lienee se, että No pasarán on
koottu kirjaksi lähes sellaisenaan Turun yliopistossa keväällä 2014 järjestetyn seminaarin esitelmistä. Tarkempi
työnjako kirjoittajien välillä
olisi parantanut tulosta.
Monipuolisuudestaan huolimatta No pasarán ei ole, eikä edes pyri olemaan, kattava
esitys Espanjan sisällissodan
kulttuurihistoriasta. Tasavaltalaisen puolen näkökulma
korostuu, mutta toki sitä tarkastellaan myös kriittisesti.
Kirja on tehty pelkästään suomalaisin voimin, mikä näkyy
aihevalinnoissa. Sisällissotaa
katsotaan pelkästään ulkopuolisin silmin. Siksi käsittelemättä jää se, miten espanjalaiset itse kokivat sodan,
miten sotaa on kuvattu Espanjan taiteessa sekä se, miten
sodalle annettu merkitys on
muuttunut. Kiinnostavia kysymyksiä olisivat olleet myös
sisällissodan pitkän aikavälin
seuraukset, samoin kuin Espanjassa 1990-luvun puolivälissä virinnyt uusi kiinnostus
sodan tapahtumia ja tulkintoja kohtaan.
Elina Liikanen
FT, Helsinki
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Kolme teosta sivistystoimesta
Samu Nyström: Oodi
sivistykselle. Helsingin
työväenopisto 100
vuotta. Minerva,
Helsinki 2014. 216 s.

Samu Nyströmin teos Helsingin suomenkielisen työväenopiston satavuotisvaiheista,
Ylva Larsdotterin toimittama
Delad Glädje vastaavan ruotsinkielisen laitoksen, tuttavallisesti Arbiksen, taipaleesta
ja Jussi Pikkusaaren esitys
Työväen Sivistysliiton toiminnasta ovat kolme keskenään
aivan erilaista, joskin kukin
tavallaan erittäin kiintoisaa
kirjaa. Nyströmin teos on tieteellisyyden kriteerit täyttävä
tutkimus, Arbis puolestaan
kokoelma muisteluksia ja
Pikkusaaren 300-sivuinen aavitonen kipakka kannanotto
tapahtumiin, joissa kirjoittaja
itsekin oli mukana.
Samu Nyström on tohtoriksi väitellyt historiantutkija, ja
se näkyy hänen teoksestaan
selkeästi. Hänen tarkastelussaan työväenopiston vaiheet
sidotaan alusta alkaen Helsingin yhteiskunnalliseen kehitykseen. Laajojen kansalaispiirien sivistystarpeet ja pyrkimykset niiden tyydyttämiseen
tulevat kytketyiksi kaupungin
taloudelliseen ja sosiaaliseen
samoin kuin alueelliseen kehitykseen sekä näkemyksiin
sivistyksestä. Tarkastelukulma
on antoisa ja sen toimivuutta
korostaa Nyströmin sujuva
teksti.

Nyström aloittaa 1800-luvun jälkipuoliskon heräävistä
kansansivistyspyrinnöistä,
sitoo ne ajan yhteiskunnallisiin muutoksiin ja kuvaa sen
jälkeen kehityksen vuoteen
1915, jolloin työväenopisto
aloitti maailmansodan levottomissa oloissa. Hän tuo esiin
opiston ensimmäisen johtajan Zachris Castrénin näkemykset opistotyön merkityksestä. Oli sivistettävä kansaa.
Varsinainen
ammatillinen
koulutus tapahtui muualla.
Aluksi kaksikielisenä vaikuttanut opisto hajautui suomenja ruotsinkieliseen opistoon
vuonna 1927, jolloin opisto
sai myös oman rakennuksensa Kallioon Helsinginkadulle.
Nyström tarkastelee opiston
käytäntöä monin tavoin ja
muistuttaa esimerkiksi alkukymmenten ongelmasta, joka
aiheutui opiskelijoiden pitkistä päivittäisistä työajoista
sekä vaatimattomasta pohjakoulutuksesta.
Vuoden
1946
suuren
aluelaajennuksen myötä eri
alueiden omat toimipisteet
aloittivat työnsä. Opetusta
annettiin aluksi muun muassa
kansakoulujen tiloissa. Myös
opetusohjelmat
laajenivat
seuraavien vuosikymmenten
aikana huomattavasti, minkä

Ylva Larsdotter
(red.): Delad glädje.
Helsingfors Arbis
1914–2014. Schildt
& Söderström,
Helsingfors 2014. 224 s.
Jussi Pikkusaari:
Työväen omaehtoisen
sivistystyön aatteen
kantavuus. Työväen
Sivistysliitto 1919–1999.
Mediapinta, Helsinki
2014. 321 s.
lisäksi myös opiskelijoiden
piiriä kasvatettiin erilaisiin
erityisryhmiin. Tämän päivän
laaja-alainen ja eri puolilla
Helsinkiä tapahtuva työväenopistotoiminta saa tekijältä
monipuolisen käsittelyn.
Ainoana miinuksena pidän
kirjan jakoa siten, että ensin
käsitellään alusta nykypäivään opiston toiminta ja sen
jälkeen omana kokonaisuutenaan opistolaisten eli ennen
muuta opettajien toiminta.
Jako on väkinäinen, aiheuttaa tiettyä hajanaisuutta esitykseen ja vaikeuttaa lukijan
pyrkimystä
kokonaisuuden
hahmottamiseen. Kirja olisi
pitänyt jakaa osiin toisin, koska ”opisto” ja ”opistolaiset”
ovat toki tapahtumain kulkua
ajatellen yksi ja sama kokonaisuus. Tästä kritiikistä huolimatta totean, että Nyströmin
esitys Helsingin suomenkielisen työväenopiston vuosisadasta on paitsi Helsingin
sivistystoimen myös laajem-
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min kaupungin historiaa oivallisesti valottava tutkimus.
Täysin erilainen tapa tarkastella samaa satavuotisjaksoa joskin työväenopistotoimintaa på svenska on
Helsingin
ruotsinkielisen
työväenopiston juhlahistoriikissa, jonka nimi on på finska
Jaettu ilo. Jo nimi kertoo teoksen tunnelmasta. Kyseessä on
juhlakirja, jossa lukuisat ruotsinkielisen
työväenopiston
vaikuttajat ja oppilaat kuvailevat oppilaitoksen iloista ja
kannustavaa ilmapiiriä sekä
hahmottavat sen merkitystä
elämäänsä. Kirja alkaa kirjailija Kjell Westön omintakeisella
kuvauksella alkuvuoden 1914
Wienistä ja Berliinistä, sekä
Helsingistä, siitä maailmasta,
jossa helsinkiläinen työväenopistoaate pääsi puhkeamaan todellisuudeksi. Linkkinä Nyströmin teokseen on
hänen kirjoittamansa kuvaus
opiston alkuhistoriasta ennen
jakoa Arbikseen ja Työvikseen.
Arbiksen juhlakirjan muistelukset ja kuvaukset ovat
iloiseksi tekevää luettavaa.
Jotenkin tulee mieleen ajatus siitä, että ruotsinkieliset
suomalaiset ovat rentoa,
iloista, monessa suhteessa
meitä suomenkielisiä avarakatseisempaa väkeä – olisipa
heitä puolitoista miljoonaa
eikä 300 000, niin Suomi olisi varmasti avarakatseisempi
kansakunta. Kokonaisuutena
Ylva Larsdotterin toimittama
teos toimii oivallisesti. Omissa puitteissaan se tuo esille
oleellisia seikkoja Helsingin
ruotsinkielisen työväenopiston vaiheista – ja tunnelmasta. Kuten opistossa ruotsia
opiskeleva Hossein Alizadeh
tiivistää: ”Parasta Arbiksessa
on sydämellinen tunnelma

Jotenkin tulee mieleen ajatus siitä, että ruotsinkieliset
suomalaiset ovat rentoa,
iloista, monessa suhteessa
meitä suomenkielisiä avarakatseisempaa väkeä – olisipa
heitä puolitoista miljoonaa
eikä 300 000,
opiskelijoiden, henkilökunnan
ja opettajien kesken.” Teoksen
runsas värikuvitus kertoo sekin opiston työstä ja tunnelmasta.
Kokonaan toinen, totinen
maailma avautuu lukijalle
Jussi Pikkusaaren kirjoittamassa, Työväen Sivistysliiton
vaiheita hahmottamaan pyrkivässä esityksessä. Sen osalta
on ensin todettava, että koskaan ei tämän arvion kirjoittaja ole törmännyt yhtä kömpelöön kirjan nimeen, jonka
lukija unohtaa saman tien.
Onneksi kirjassa on alaotsikko, jonka lukija kyllä muistaa
kaiken aikaa: Työväen Sivistysliitto 1919–1999. Samalla
alaotsikossa on kuitenkin se
ongelma, että kyseessä ei ole
varsinaisesti mikään liiton
historiateos, vaan jonkinlainen mixaus liittohistoriaa,
kuvausta liiton historiasta ja
kirjoittajan muistelmia. Teoksen rakenne on vähintäänkin
ongelmallinen. Ensimmäinen
luku, Taustaksi, pitää sisällään
yleis- ja talouspoliittista tarkastelua 1920-luvulta 2000-luvulle saakka sekä sivistystoiminnan kehityksen päälinjojen esiin nostoja, minkä
jälkeen toinen luku on TSL:n
vaiheiden yleisesittely alusta
nykypäivään. Tämän jälkeen
Pikkusaari esittää seuraavassa pääluvussa TSL:n vaiheet
vuosilta 1919–1949 siten, että
ensin seuraa kuvaus käytän-

nön toiminnasta ja tämän jälkeen uusi kierros liiton merkittävien vaikuttajien toiminnan
kautta. Tällainen esitystapa ei
kerta kaikkiaan toimi.
Jatkoa seuraa siten, että
TSL:ssa tärkeänä vaikuttajana itsekin toiminut Pikkusaari
käsittelee liiton vaiheita pääluvuittain vuosikymmen kerrallaan. Luvuissa Pikkusaari
esittelee TSL:n käytännön työtä. Varsinaisessa syväluotauksessa on kuitenkin 1980-luku,
jonka kuvauksessa tekijä nostaa esiin teoksensa pääpointin, TSL:n häviön, kuten hän
asian näkee, työväenliikkeen
jäsenistön
sivistystarpeita
palvelevana organisaationa
SDP:n ja SAK:n järjestötarpeita korostavalle ajattelulle.
Luvun otsikkona on Kansanliikkeen häviö instituutioille.
TSL:n pääsihteerinä vuodet
1973–1989 toiminut Pikkusaari kirjoittaa dramaattiseksi ja
ratkaisevaksi
kokemastaan
vuoden 1982 liittokokouksesta muistelman tyyliin; omat
jos myös vastavoimien esiintymiset käyvät esiin. Jussi
Pikkusaarella oli oma käsityksensä tavoista kehittää Työväen Sivistysliittoa, ja kirjassaan hän tuo kantansa esiin
päättäväisesti ja monissa eri
yhteyksissä.
Pikkusaaren esitys on poleeminen puheenvuoro, mutta ajaa toki asiansa. Tekijän
näkemykset eivät jää pimentoon. Lukukokemuksena teos
on vaativa. Se vaatii keskittymistä, jotta asiat käyvät esityksellisesti varsin sekavasta
kokonaisuudesta esiin.
Erkki Vasara
dosentti, Helsingin yliopisto
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Miten taiteilijan pitäisi ansaita palkkansa?
Erik Krikortz, Airi Triisberg & Minna
Henriksson (toim.): Art Workers.
Material Conditions and Labour
Struggles in Contemporary Art Practice.
Omakustanne, Berliini 2015. 232 s.

Onko taiteilija yrittäjään rinnastettavissa oleva henkilö,
joka saa mainostaa teoksiaan
ilmaiseksi
taidemuseoissa
myydäkseen niitä sittemmin
markkinoilla? Näin kysyy prahalainen taidetyöläisaktivisti
Tereza Stejskalová pohjoismais-balttilaisten taideaktivistien tuottamassa kirjassa Art
Workers, jossa yritetään hahmottaa prekariaattiin kuuluvien taidetyöläisten asemaa oikeistolaistuvassa maailmassa.
Taiteilijasta on pyritty tekemään koko 2000-luvun ajan
yrittäjä, ja hänet on tällä tavalla pyritty sijoittamaan osaksi
talouden rakenteita – myös
Opetus- ja kulttuuriministeriön
toimesta. Hieman kärjistäen
voisi todeta, että 2000-luvulla
taiteilija on siirtynyt köyhästä
tai työttömästä vapaan ammatin harjoittajasta huonosti
menestyväksi yrittäjäksi. Kasvavaan prekariaattiin kuuluvat
taiteilijat ovat myös ajautuneet
asemaan, jossa he tipahtavat
eri luukkujen väliin. Taiteilijoiden sosiaali- ja eläketurva on
enimmäkseen
hunningolla.
Tosin eläketurvassa on tapahtunut myönteistä kehitystä,
mutta sekin koskee vain vuosiapurahaa saavia taiteilijoita,
joiden eläkevakuutus hoituu
Melan kautta. Moni jää sosiaali- ja eläketurvan ulkopuolelle.

Yhteiskunnalliset muutokset alkavat usein yksittäisistä epäkohdista. Taiteilijoiden
huoli on viime aikoina ollut
se, että he joutuvat tekemään
työtään ilmaiseksi. Olisi esimerkiksi täysin käsittämätöntä, jos Kansallisoopperan laulajien pitäisi laulaa ilmaiseksi.
Toisin on Kansallisgalleriassa:
taiteilijalta odotetaan ilmaista
työpanosta kuin luonnostaan.
Muutamaa huippugalleriaa
lukuun ottamatta taiteilija joutuu maksamaan näyttelystään
vuokran, mikä koskee myös
taiteilijoiden itsensä omistamia – esimerkiksi kaikkien
liittojen – gallerioita. Keski- ja
Etelä-Euroopassa ei toimita
näin. Jos rahavirtoja tarkastelee hieman toisenlaisesta
vinkkelistä, taiteilijan saama
työskentelyapuraha
onkin
Suomessa usein käytännössä
galleristien saamaa vuokratukea.
Toki taiteilijat voivat välillä
saada töidensä esittämisestä
Kuvasto-korvauksen, mutta se
on häviävän pieni. Kyseessä ei
sitä paitsi ole korvaus työstä
vaan tekijänoikeuskorvaus.
Ruotsissa on siirrytty ns.
MU-sopimukseen, joka velvoittaa julkista tukea saavat
laitokset maksamaan taiteilijoille korvausta näyttelyistä.
Yleissopimus takaa taiteilijoille korvauksen paitsi teosten
esittelystä myös tekemästään
työstä valtion rahoittamissa
näyttelytiloissa. Tätä mallia
ajavat Suomessakin Suomen

Taiteilijaseura ja Ornamo.
Erik Krikortz varoittaa kirjassa
liiasta optimismista ja antaa
käytännön esimerkkejä siitä,
miten MU-sopimus on myös
epäonnistunut – muun muassa kunnon sanktioiden puuttuessa.
Virossakin on samanlaisia
kehityskulkuja: julkista rahoitusta saavat galleriat eivät ole
vuodesta 2014 lähtien saaneet
periä taiteilijoilta näyttelyvuokria.
Minna Henriksson kuvaa
tarkoin empiirisin esimerkein
Suomen surkeaa tilannetta
ja ryydittää tekstiään useammankin taiteilijan haastatteluilla. Ilman kunnon empiriaa
keskustelu jäisikin liian helposti teoreettiselle, käsitteistä
kiistelemisen tasolle. Henrikssonin artikkeli tulisi julkaista
jossain myös suomeksi.
Yksittäisten ongelmien lisäksi kirjan painavaa antia
ovat kysymykset taidetyöläisten järjestäytymisestä. Voiko
ammattiyhdistysmalli tarjota
prekariaatille mitään apua?
Ovatko taidetyöläisten ongelmat yhdistettävissä muun prekariaatin ongelmiin? Kenen
kanssa olisi syytä liittoutua ja
miksi? Miten taidetyöläisten
asema muuttuisi mahdollisen
perustulon myötä?
Otso Kantokorpi
helsinkiläinen vapaa taidekriitikko, eli prekariaattiin lukeutuva taidetyöläinen, joka ei saa
tästä kirjoituksesta minkäänlaista korvausta käytettyään
siihen kaksi työpäivää
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Kenen joukoissa seisoit?
Timo Kalevi Forss: Toverit
herätkää! Poliittinen
laululiike Suomessa. Into,
Helsinki 2015. 374 s.

Poliittiset laulut liittyivät vahvasti 1960- ja 1970-lukujen
Suomeen. Ne kuuluivat vaiheeseen, jolloin vasemmistopuolueilla oli keskeinen sija
suomalaisessa politiikassa.
Poliittisen laulun nousu kuvastaa myös aikakautta, jolloin äänilevyjen myynti nousi
lyhyessä ajassa kymmenkertaiseksi ja musiikin tuotanto
muutenkin monipuolistui.
Toverit herätkää! on journalistiseen tyyliin kirjoitettu
katsaus poliittiseen laululiikkeeseen Suomessa. Pääpaino
on 1970-luvun ”laululiikkeellä”, joka esitellään aikalaisten
haastattelujen ja levytysten
valossa. Teos on runsaasti kuvitettu ja mukana on laulujen
tekstejä. Painopiste on AgitPropin, Kom-teatterin ja Love
Recordsin toiminnalla. Forss
näkee ”laululiikkeen” vanhan
työväenlauluperinteen
jatkona, ja alussa käydään läpi
historiaa Työväen marssista
kisällilauluun. Forss kirjoittaa
innostuneesti, ei politiikantutkijan vaan lauluryhmien fanin
näkökulmasta.
Olen itse yksi kirjaa varten
haastatelluista
henkilöistä.
Olin aikanaan mukana panemassa alulle työväenlaulujen
keräystä. Myöhemmin työskentelin SDP:ssä ja Työväen

Sivistysliitossa (TSL) ja osallistuin Työväen Musiikkitapahtuman järjestelyihin. Katson
siis tapahtumia sosialidemokraattisten silmälasien läpi.
Tuskin voidaan kiistää sitä,
että SKP:n vähemmistösiivellä oli tärkeä rooli 1970-luvun
poliittisen laulun nousussa.
Agit-Prop, Kom-teatteri ja
monet muut vaikuttajat olivat
sitoutuneet
”taistolaiseen”
liikkeeseen. Mielestäni Forss
korostaa
kuitenkin
liiaksi
näiden merkitystä. Luvussa
”Järjestöt ja festivaalit” päähuomion saa Kulttuurityöntekijöiden liiton (KTL) vuonna
1975 Helsingissä käynnistämä
laulufestivaali. Helsingin laulufestivaalit järjestettiin kuusi
kertaa, viimeksi 1986. Kolme
vuotta aikaisemmin (1972)
Valkeakoskella aloittanut Työväen Musiikkitapahtuma saa
vain kaksi kappaletta, ja sen
mainitaan olleen ”yksi laululiikkeen hedelmistä”. Yhtä
hyvin voidaan ajatella toisin
päin: laulufestivaali olikin
KTL:n vastaveto TSL:n Musiikkitapahtumaan? Tämä jää
tulevien tutkijoiden pohdittavaksi.
Toinen esimerkki: vuonna
1969 ilmestynyt levy Työväen
lauluja vaikutti omalta osaltaan poliittisen laululiikkeen

syntyyn. Forssin mukaan
”Vanha työväenkulttuuri oli
pelastettava ja nostettava sille kuuluvaan arvoon. Toimeen
tarttui 1960- ja 1970-lukujen
vaihteessa Pekka Gronow,
joka tallensi levyille vanhoja
lauluja niin uusien kuin vanhojen artistien esittäminä”.
Olin todellakin yksi levyn
tuottajista, mutta tärkeää olisi lisätä, että työväen laulujen
keräyksen
aloitteentekijänä
oli Työväen Sivistysliiton Olavi Hurri, ja Työväen lauluja -LP
oli TSL:n tilaustyö. Myöhemmin työtä jatkoi Ilpo Saunion
Työväenmusiikki-instituutti,
joka olisi ansainnut kirjassa
oman lukunsa.
Yksisilmäisyydestään
huolimatta Herätkää toverit
on mainio katsaus ”laululiikkeeseen”. Se osoittaa myös,
miten äänilevyistä on tullut
merkittäviä kulttuurihistoriallisia dokumentteja. Samalla
on syytä toivoa, että politiikantutkijat innostuvat nyt tutkimaan 1970-luvun poliittista
laulua yksityiskohtaisemmin.
Laajempi aineisto sekä erilaisia taustoja edustavien haastateltavien käyttö avartaisivat
kuvaa. Äänilevyjen rinnalla
pitäisi myös tutkia 1970-luvun
Yleisradion osuutta poliittisen
laulun tunnetuksi tekemisessä. Lähdeaineisto on olemassa, mutta sen läpikäyminen
vaatisi aivan toisenlaista tutkijanotetta.
Pekka Gronow
dosentti, Helsingin yliopisto
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Työväenurheilu osa suomalaista liikuntakulttuuria
Jouko Kokkonen: Suomalainen
liikuntakulttuuri – juuret, nykyisyys ja
muutossuunnat. Suomen Urheilumuseo,
Helsinki 2015. 453 s.

Suomen Urheilumuseosäätiö
julkaisi keväällä 2015 Jouko
Kokkosen kirjoittaman laajan kokonaisesityksen suomalaisen
liikuntakulttuurin
150-vuotisista vaiheista; sen
juurista, nykyisyydestä ja
muutossuunnista. Kokkonen
aloittaa liikuntakulttuurin alkujuurilta 1800-luvulla, etenee varsinaisten kilpailurientojen alun kautta urheilun ja
eri kansanliikkeiden suhteisiin, naisliikunnan syntyyn,
urheiluun
kansallistunnon
kohottajana ja maanpuolustuksellisena tekijänä. Tekijä
tuo esiin kuntien, yritysten ja
koululaitoksen samoin kuin
1920- ja 1930-lukujen suojeluskuntajärjestön
merkityksen liikunta- ja urheilutoiminnan kannalta. Huomiotta
ei jää järjestöllinen kehitys
sen enempää kuin Suomen
asema urheilun suurvaltana
ennen toista maailmansotaa.
Esiin käyvät niin urheilijoiden
taustat kuin kansanliikunnan
orastava nousu.
Jatkosodan jälkeiset seitsemän vuosikymmentä ovat
kuitenkin Kokkosen päähuomion kohteena, mikä onkin
ymmärrettävää, sillä niihin
sijoittuu se valtava muutosja murrosprosessi, joka on
johtanut suomalaisen liikuntakulttuurin nykytilaan. Tekijä

kuljettaa lukijan eri kehityslinjojen läpi olipa sitten kyse
järjestöpolitiikasta, suhtautumisesta kilpa- ja huippu-urheiluun ja Suomen menestykseen kansainvälisillä kentillä,
kuntoliikunnan
lopullisesta
noususta, liikuntapolitiikasta,
liikunnan ja terveyden suhteesta, koulu- ja erityisryhmien liikunnasta, lajikirjon
huikeasta kasvusta, kaupallisuuden noususta urheilun ja
liikunnan parissa, dopingista
tai median vaikutuksesta.
Työväenurheilua
tarkastellessaan Kokkonen aloittaa
1880-luvulta, jolloin wrightiläiseen työväenliikkeeseen kuuluneet yhdistykset järjestivät
kansanjuhlissaan erilaisia kilpailuja. Hän muistuttaa myös
sosialistisen työväenliikkeen
alkuvuosien paikallisyhdistyksistä, joiden alajaostoina oli
urheiluseuroja. ”Voimistelu
ja urheilu kiinnittyivät yhtenä
osana työväenliikkeen toimintaan”, Kokkonen kirjoittaa.
Vaikka urheilu saikin kasvavaa
kannatusta työväenliikkeessä ja vuonna 1917 perustivat
työväen urheiluseurat oman
lehdenkin, oli lopullinen sytyke oman keskusliiton TUL:n
perustamiselle
porvarijohtoisen SVUL:n marraskuussa
1918 tekemä päätös erottaa
sisällissodan punajoukoissa

vaikuttaneet urheilijat ja seurat jäsenyydestään. Kokkonen toteaa tammikuussa 1919
aloittaneen TUL:n toiminnan
käynnistyneen rivakasti ja
liiton sitoutuneen työväenliikkeeseen. TUL myös kieltäytyi kaikesta yhteistyöstä
porvarillisen SVUL:n kanssa
kenttärakennustöitä lukuun
ottamatta. Tekijä kertoo TUL:n
sosialidemokraattien ja kommunistien välisestä valtataistelusta 1920-luvun jälkipuoliskolla ja yli 90 kommunistiseuran erottamisesta liitosta.
Hän muistuttaa myös näiden
vuonna 1929 perustamasta
Työläisurheilun Yhtenäisyyskomiteasta, joka tuli lakkautetuksi seuraavana vuonna
tuolloisten ns. kommunistilakien nojalla. Kokkonen olisi voinut sitoa valtataistelun
TUL:ssa sosialidemokraattien ja kommunistien laajempaankin keskinäismittelöön,
joka näkyi rajusti myös ammattiyhdistysliikkeessä. Näin
tapahtumat TUL:ssa olisivat
saaneet laajempaa perspektiiviä. TUL:n menestyksen
kansainvälisissä työläisolympialaisissa Kokkonen tuo toki
esiin.
Puhuessaan
lasten
ja
nuorten liikunnasta 1920-luvulla Kokkonen muistuttaa
vasemmiston kokeneen tehtäväkseen suojella nuoria
porvarillisilta
vaikutuksilta.
Tässä kohden hän olisi voinut
muistuttaa varsinkin kommunistien aktiivisesta lapsi- ja
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nuorisotyöstä, joka oli yhtenä
tekijänä äärioikeiston vihalle
laitavasemmistoa kohtaan ja
vaikuttamassa
Lapuanliikkeen painostuksesta laadittuihin vuoden 1930 kommunistilakeihin.
Jatkosodan jälkeen TUL oli
kooltaan hetken lähes SVUL:n
veroinen. Kokkonen muistuttaa kommunistisen puolueen
tulosta maan politiikkaan.
Sillä olikin omat haaveensa.
TUL:sta maan johtava urheilujärjestö, julistivat ”kommunistit, jotka uskoivat nousevansa TUL:n, urheiluelämän
ja koko maan johtoon”, kuten
Kokkonen kirjoittaa. Tekijä olisi voinut muistuttaa myös poliittisen työväenliikkeen noususta; olihan vasemmisto eli
Sdp saanut vuoden 1939 vaaleissa 85 paikkaa eduskuntaan, kun sen sijaan vuoden
1945 vaaleissa vasemmisto
sai 99 paikkaa, joista 49 meni
kommunisteille. Lisäksi myös
muissa
työväenjärjestöissä
kummankin leirin riveissä jäsenmäärät nousivat runsaasti. Ammattiyhdistysliikkeellä
oli lisäksi nyt uudet asemat
suhteessa työnantajiin. Kokkonen kuittaa TUL:nkin kehityksen taustalla olleen asetelman lakonisesti huomauttamalla, että ”kokonaisuutena
työväenkulttuuri
voimistui
sotien jälkeen”. Sdp:n ja kommunistien valtataistelun, joka
näkyi myös TUL:ssa, Kokkonen jättää kaiken kaikkiaan
vähälle huomiolle. Lause pari lisää olisi jälleen asettanut
työläisurheilun sisäiset kiistat
paremmin
työväenliikkeen
yleisten koitosten kartalle.
Kokkosella on teoksessaan
valtava asiakokonaisuus tar-

”Seuratoiminta on sitkeähenkistä. Yhteisöllisyyden muodot muuttuvat, mutta perusolemus
säilyy. Ihmiset haluavat
toimia tärkeänä pitämänsä asian hyväksi.”

kasteltavanaan. Siksi on ymmärrettävää, että esimerkiksi
työväenliikkeen yleiset tapahtumat jäävät vähälle huomiolle, vaikka niiden esiinnosto
auttaisi sellaista lukijaa, joka
ei ehkä ole aiemmin perehtynyt työväenliikkeen vaiheisiin, asettamaan tapahtumat
TUL:ssa laajempiin kehyksiin.
Näin olisi esimerkiksi 1950-luvun kohdalla. Kokkonen käsittelee TUL:n ja SVUL:n kiistaa
valtakunnanliiton
tiimoilta
samoin kuin TUL:n hajaaannusta 1950-luvun lopulla sekä Sdp:n hajoamista tapahtumien monimutkaisuuteen
nähden hieman suppeasti.
Sinänsä oikeistososialidemokraattien TUK:n synty saa toki
oman selvityksensä.
Päästyään eheytysvaiheisiin Kokkonen toteaa, että ”ensimmäiset 1970-luvun puolivälissä tehdyt TUK:n ja TUL:n
yhdistämisneuvottelut eivät
johtaneet tulokseen SKP:n
saatua tietää Neuvostoliiton
vastustaneen suunnitelmia”.
Tekijä olisi voinut sitoa tämän
Neuvostoliiton yleiseen vaikutukseen Suomen sisäpolitiikkaan samoin kuin SKP:n
osapuolijakoon. Hän selvittää
lyhyin vedoin TUK:n lopettamisen vuonna 1978, jolloin
työväenliike oli tärkeiltä osiltaan jälleen eheytynyt. Saman
prosessin aiemmat osat, ay-

liikkeen eheytymisen vuonna
1969 ja Sdp:n eheytymisen
1973, tekijä jättää katveeseen.
Suuri kokonaisasetelma jää
näkymättä. Sen sijaan Kokkonen esittää tärkeän pointin
kirjoittaessaan: ”Uusi TUL ei
kuitenkaan enää 1950-luvun
tapaan ponnistanut yksin
työväenkulttuurista […] Sen
toimintaa muokkasivat liikuntakulttuurin ja yhteiskuntarakenteen muutokset. Siirtyminen hyvinvointiyhteiskuntaan
ja voimistunut vasemmistolaisuus suosivat periaatteessa
TUL:n toimintaa 1970-luvulla.
Työväenkulttuurin vetovoima
oli kuitenkin vähentynyt. Perinteinen luokkasidonnainen
yhteisöllisyys rapautui muuttoliikkeen seurauksena sekä
lähtö- että tulopaikkakunnilla.
Urheiluseuraa valittaessa painottuivat urheilulliset tekijät,
mikä näkyi myös TUL:n seuroissa.” Oivallisen esimerkin
Kokkonen tarjoaa Itä-Helsingistä, jossa TUL:oon kuuluneesta Puotinkylän Valtista
tuli keskiluokkaistuvan Vartiokylän suurseura ja SVUL:n
Kontulan Urheilijoista puolestaan vahvasti vasemmistolaisen kaupunginosan uusi
suurseura.
Vuonna 1993 aloittaneen
SLU:n syntyvaiheet Kokkonen kertoo selkeästi ja muistuttaa, että sen toimitsijoina
oli vain vähän TUL-taustaista
väkeä. Hänen tekstistään käy
myös ilmi Esko Ahon porvarihallituksen aikainen poliittinen päätös pudottaa TUL:n
valtionapua 20 miljoonalla
markalla. Puhuttiinkin SVULleirin kostosta; olihan SVUL
kaatunut, mutta TUL oli edelleen olemassa, joskin uusin
tehtäväpainotuksin.
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Yksittäisen
kansalaisen
osalta liikuntakulttuuri on
muuttunut suuresti viime vuosikymmeninä ja myös TUL:n
seurojen on täytynyt sopeutua kehitykseen. Kokkonen
kirjoittaa: ”Seuratoiminta on
sitkeähenkistä. Yhteisöllisyyden muodot muuttuvat, mutta
perusolemus säilyy. Ihmiset
haluavat toimia tärkeänä pitämänsä asian hyväksi. Urheiluseurojen merkitys yhteiskuntaan sosiaalistajana säilyy, vaikka perinteinen pitkäaikainen sitoutuminen seura-

den

toimintaan on katoamassa ja
muodot muuttumassa.” Niin
ikään hän muistuttaa, että
”liikuntahallinto ja -järjestöt
tavoittavat edelleen parhaiten
aktiivisesti liikkuvat suomalaiset”, mutta muistuttaa myös
siitä tosiasiasta, että ”suurin
osa suomalaisista liikkuu tulevaisuudessakin omaksi ilokseen”.
Kokkosen teos on eräistä
kriittisistä huomautuksistani
huolimatta erinomainen esitys suomalaisen liikuntakulttuurin vaiheista, oivallinen

kuvaus elämänalasta, joka on
osa kansamme suuren enemmistön elämää. Erinomaista
on myös se, että työväenliikkeen urheilu- ja liikuntatoiminta saa siinä oman sijansa.
Siten kirja on tärkeältä osaltaan myös työväentutkimusta. Analyyttistä tekstiä säestää
erinomainen kuvitus ja raikas,
viehättävä taitto.
Erkki Vasara
dosentti, Helsingin yliopisto

Luettelo vuonna 2015 ilmestyneistä työväenyhdistysten, ammattiyhdistysten ja työväen urheiluseurojen historiikeista sekä työväestöä käsittelevistä väitöskirjoista löytyy Työväentutkimuksen verkkosivuilta www.tyovanperinne.fi/tyovaentutkimus

LIITY JÄSENEKSI
Löydät meidät myös Facebookista
www.facebook.com/sosialidemokraatit
Siltasaarenkatu 18–20 C, 00530 Helsinki
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Neljä polvea metalliliittolaisia
Hannu Kuukkanen (toim.):
Isä, poika ja Metalliliitto.
Kolme polvea Kuukkasia
ammattiyhdistysliikkeen
palveluksessa. Omakustanne,
Helsinki 2015. 324 s

Isä, poika ja Metalliliitto -teoksessa kolme – tai tarkasti ottaen neljä polvea Kuukkasia
muistelee jäsenyyttään Metallityöväen Liitossa Suomen
muuttuessa maatalousvaltaisesta maasta teollisuusyhteiskunnaksi. Muistitietokirjan
on toimittanut tietotekniikan
ammattilainen Hannu Kuukkanen Työväen muistitietotoimikunnan kokoelmista löytyneiden sukulaistensa kertomuksien pohjalta. Isoisä Toivo
J. Kuukkanen (1886–1978), isä
Viljo J. (1917–2000) ja pojanpoika Heimo (1941–) kertovat
jäsenyydestään liitossa vuosien 1911–1963 välillä. Pappa
oli vuonna 1930 perustetun
Suomen Metallityöväen Liiton perustajia, isä liiton varsinaisia pystyttäjiä ja pojanpoika, yrittäjäksi lopulta päätynyt
Heimo J., posti- ja lennätinlaitoksen tele-asentaja.
Pääkertoja on Viljo Kuukkanen, sittemmin Metallityöväen Liiton ja SAK:n II puheenjohtaja. Välillä hän ehti
olla jonkin vuoden ajan myös
Työläisnuorisoliiton puheenjohtajana. Viljo Kuukkasen
kertomus on tarkkapiirtoinen
kuvaus jäsenyyden ylimmältä tasolta, jota ryydittävät
katkelmat siitä, mitä oli olla

toimitsijaperheen lapsi. Viljo,
”Vili”, oli vallilalaisnuori, jolta
oli jäänyt oppikoulu kesken.
Hän kouliintui sähkömieheksi. Viljo haavoittui sodassa
ja sai tuolloin puhelun kenttäpiispan esikunnasta ja kutsun siirtyä Metallityöväen
Liiton toimitsijaksi. Seuraava
työ oli jatkaa Veikko Puskalan
työtä SDP:n a-jaoston sihteerinä. A-verkosto voitti SAK:n
vuoden 1947 vaalit kerran jo
hävittyjen vaalien jälkeen.
Ikätoverinsa Väinö Leskisen
lailla Viljo oli sotasukupolven
ydinikäluokkia ja asevelisosialisteja, jonka Leskinen siirsi
”lepäämään”
Työläisnuorisoliittoon.
Viljon pojille isän työ oli
mysteeri, sillä isä loisti kotoa
poissaolollaan. Työn täytyi olla kuitenkin jotakin erityistä,
sillä isällä oli ulkomailta palatessaan mieluisia tuomisia
kuten kerrankin sähköjunarata, josta riitti ihastelua itähelsinkiläisissä poikapiireissä.
Sukumuistelmien hankaluus on kuvauksen jäsentyminen ajankohdan tapahtumaraamiin. Metsä ei erotu puilta
ja lukija vaeltaa suppeille kertomapoluille. Tutkijanäkökulmasta nähtynä Kuukkasten
elämästä paljastuvat neu-

lasetkin. Miten liitto selvisi
pälkähästä tai poliittisesta
vastatuulesta, kun se ratkaisi
SAK:n määräysvallan säilymisen entisissä käsissä? Äärivasemmisto on viljellyt euforista harhakuvaa reformistien
ja Metallityöväen Liiton petoksesta. Kuukkasia lukiessa
selviää, miten hyvin työntekijöille lopulta työmarkkinoilla
kävi. Välähtää myös kysyä,
missä ovat ammattiyhdistysaiheiset teatterikappaleet, sillä tässä olisi ainesta kirjoittaa
näytelmä Metallityöväen Liiton historiasta yhden suvun
tarinana.
Yksi aikaisemmissa tutkimuksissa ohitettu tieto koskee
vuoden 1956 yleislakon lopettamissopimusta, jonka ammattiliitot hyväksyivät yhden
äänen erolla. On toistettu sitä,
että ratkaiseva ääni kuului kokouksen aikana väsähtäneelle
Suomen
Maaseututyöväen
Liiton edustajalle, jonka käden joku nosti pystyyn lopettamisen puolesta. Ehkä
niinkin, mutta Kuukkanen kertoo, että Metallityöväen Liitto
pyöräytettiin sivuun vastustamasta, kun SAK:n pj. Eero
Antikainen antoi pääsihteeri
Lindblomin äänestää varajäsen Otto Turusen asemasta.
Hänen tiedettiin kannattavan
Metallityöväen Liiton ajamaa
indeksiehtoa, joka siis jäi vaatimatta, ja yleislakon saldo
kääntyi työntekijöille tappiolliseksi.
Risto Reuna
Työväen muistitietotoimikunnan sihteeri, Työväen Arkisto
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Sosialidemokratian ja kristinuskon
rajapintaa
Vesa Karvinen (toim.):
Voimaa veljeydestä.
Puheenvuoroja kristinuskosta ja
sosialidemokratiasta. Kristillisten
sosialidemokraattien liitto,
Helsinki 2014. 104 s.

Vakaumuksellisten
kristittyjen suhde sosialidemokratian
valtavirtaan näyttää eritoten
aikaisempina vuosikymmeninä olleen jännitteinen. Se käy
ilmi Kristillisten sosialidemokraattien liiton taloudenhoitajan Antti Alasen ja teologian
tohtori Ville Jalovaaran artikkeleista kirjassa Voimaa veljeydestä.
Forssan ohjelma (1903) vaati kirkon ja valtion erottamista
ja uskonnon julistamista yksityisasiaksi. Se johti kristillisten
työväenyhdistysten ja Kristillisen Työväen Liiton perustamiseen sekä liiton osallistumiseen valtiollisiin vaaleihin.
Kansalaissotaan suhtautuminen hajotti liiton, ja se luopui
poliittisesta toiminnasta. Kesti
vuoteen 1946, ennen kuin kristillisten sosialidemokraattien
toiminta organisoitiin uudelleen valtakunnallisesti. Alanen
kuvaa pääpiirteittäin Kristillisten sosialidemokraattien liiton
toimintaa aina nykypäivään
saakka.
Jalovaara tarkastelee sosialidemokraattien suhdetta
kirkkoon ja toteaa sen olleen
sidoksissa kunkin ajan yhteiskunnallisiin oloihin ja poliittiseen tilanteeseen. Nykyisin
suhde on pragmaattisella
tasolla. Kristillisesti aktiivit

sosialidemokraatit vaikuttivat
osaltaan siihen, että puolue
lievensi heti sodan jälkeen
suhdettaan kirkkoon. Forssan
ohjelman vaatimus jätettiin
pois puolueohjelmasta vuonna 1952. Tavoite erottaa kirkko
ja valtio toisistaan on kuitenkin
kantanut 2010-luvulle saakka
ja tullut esiin puoluekokousaloitteina.
Kirkon byrokraattisuuden
ongelma tulee esille useissa
artikkeleissa. Kirkolliskokousedustaja, filosofian maisteri
Pirjo Ala-Kapee pitää välttämättömänä
yksinkertaistaa
kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muodostamaa säädösviidakkoa ja keventää hallintoa.
Erityisen vaikeana hän näkee
kirkon keskushallinnon uudistamisen, koska niin monet
intressitahot puolustavat asemiaan.
Kuvattuaan kirkon aseman
muutoksia ja kirkon sisäisiä
uudistuksia kansanedustaja,
teologian tohtori Ilkka Kantola
toteaa kirkon olevan muutospaineiden keskellä. Kirkolla on
kaksi kehityssuuntaa: entistä
avoimempi ja luotettavampi,
ihmisten tukena toimiva kirkko
tai suljettu, pääosin sisäänpäin
kääntynyt, konservatiivisten
”tosiuskovien” yhteisö. Sosialidemokraattisesti ajattelevien

kristittyjen on mahdollista ottaa vastuuta kirkon uudistamisesta. Kantola toteaa kuitenkin, että liikkeen piirissä on sekä uudistajia että niitä, joiden
mielestä uudistuksia on tehty
jo liikaa. Hän ei kuitenkaan tuo
esiin, mitä asioita eriävät näkemykset koskevat.
Mitä sitten merkitsee kristillisenä sosialidemokraattina
oleminen? Pastori Mikko Salmi siteeraa tunnettua teologia
Erkki Niinivaaraa: ”Ei siis ole
olemassa muuta tapaa toteuttaa uskoa kuin suunnata huomio lähimmäisen hätään. On
syytä tunnustaa, ettei maailma
ole reilu. Me olemme täällä
siksi, että tekisimme sen paremmaksi.”
Entä sitten opillisesti? Rovasti Paavo Salakka käy läpi
kristinuskon ydinkohtia kansantajuisella ja avarakatseisella otteella. Mutta olemassa
on ulospäinkin näkyviä säröjä.
Liiton puheenjohtajana toimiessaan kansanedustaja MarjaLiisa Tykkyläinen vastusti jyrkästi parisuhdelain säätämistä
fundamentalistisin argumentein ja varoitti, että ”maaltamme viedään siunaus”.
Suhde helluntailaisuuteen
on saanut oman lukunsa. Tärkeämpää olisi ollut käsitellä
suhdetta
vanhoillislestadiolaisuuteen, jonka kieltolistalla Sdp edelleen on, sekä
herännäisyyteen.
Toimittaja
Toive Tynjälän artikkelissa,
joka käsittelee liiton toimintaa Pohjanmaalla, olisi voinut
kuvata kehitystä menneiden
vuosikymmenten
kyräilystä
nykyiseen sopuisaan kanssakäymiseen.
Jorma Hentilä
toimittaja, Helsinki

92 Työväentutkimus vuosikirja 2015

Kääntyykö Suomen sisällissota englanniksi?
Tuomas Tepora & Aapo
Roselius (toim.): The Finnish
Civil War 1918. History,
Memory, Legacy. Brill, Leiden
& Boston 2014. 453 s.

Maailman tai Euroopan historian yleisesityksissä Suomi
loistaa yleensä poissaolollaan, mutta jos se mainitaan,
niin silloin mainitaan ensimmäisinä talvisota ja Finnlandisierung. Meillä on sentään
nämä kaksi, mutta ehkä meitä hieman lohduttaa se, että
Ruotsilla on vain yksi, welfare
state. On paljon vaadittu, että
Suomen kaltaisesta, kaukana
Pohjolassa
ylittämättömän
kielimuurin takana sijaitsevasta periferiasta jaksaisivat
edes kohtuullisen sivistyneet
ihmiset kiinnostua. Mutta mikään ei estä yrittämästä. Näin
ovat varmaan Tuomas Tepora
ja Aapo Roselius ajatelleet
ryhtyessään kokoamaan englanninkielistä antologiaansa
vuoden 1918 sisällissodasta.
Vaikka englanniksi julkaiseminen on viime vuosina selvästi
lisääntynyt, ei Suomen historiasta ole vieläkään saatavilla
vierailla kielillä kuin muutamia mitat täyttäviä esityksiä.
Apropó, sellainen puuttuu
vielä sekä talvisodasta että
suomettumisesta.
Suomen sisällissotaa koskeva tutkimus on edennyt kuluvalla vuosituhannella pitkin
harppauksin. Konfliktissa eri
tavoin henkensä menettäneiden lukumäärän laskemisesta
on edetty sodan kulttuuris-

ten vaikutusten pohtimiseen
ja erilaisten uhrikokemusten
työstämiseen.
Kiinnostavia
ovat muistin politiikkaa luotailevat pitkittäisleikkaukset
maailmansotien
väliseltä
ajalta (Roselius ja Saarela)
sekä kylmän sodan ja sen
päättymisen jälkeiseltä ajalta
(Tepora, Kinnunen). Teporan
ja Roseliuksen toimittama
kirja on näkökulmiensa moninaisuudessa ja uusia metodologisia lähestymistapoja
esiin nostavassa otteessaan
ensiluokkaista työtä. Toimittajien rekrytoima tutkijakaarti
on asiansa osaava, alansa
ehdotonta kotimaista kärkeä.
Mutta kykeneekö kirja täyttämään hyvän tarkoituksensa,
herättämään ulkomaalaisissa
lukijoissa kiinnostusta suomalaisten sisällissotaan, joka on omassa kansallisessa
historiakuvastossamme ollut
kokemuksistamme ylivoimaisesti traumaattisin?

Teporan ja Roseliuksen
toimittama kirja on näkökulmiensa moninaisuudessa ja uusia metodologisia lähestymistapoja
esiin nostavassa otteessaan ensiluokkaista työtä.

Monen kirjoittajan kokoomateos ei ole aina se kaikkein lukijaystävällisin, ja tästä
myös Teporan ja Roseliuksen
kirja jonkin verran kärsii. Ylikansallista ymmärrystä lisää
aina vertailu, ja sitä vähentävät tuntemattomat nimet ja
detaljit. Edellistä on kirjassa
liian vähän ja jälkimmäisiä
liikaa. Vertailun voimasta on
meille antanut erinomaisen
mallin Risto Alapuro kirjassaan State and Revolution
in Finland (1988). Toinen ymmärrystä lisäävä keino on
kontekstointi. Suomalaisten
sisällissota on syytä asettaa
ensimmäisen
maailmansodan loppuvaiheen ja Venäjän
vallankumouksen
muodostamaan maailmanhistorialliseen kehykseen. Tätä valaisee
osaltaan Aapo Roseliuksen
laaja artikkeli suomalaisten
”pyhästä sodasta”. Sillä hän
tarkoittaa välittömästi sisällissodan päättymisen jälkeen alkaneita ns. heimosotia, joiden
tavoitteena oli ”Suur-Suomi”
eli rajantakaisen Karjalan
valloittaminen ja liittäminen
Suomeen. Oikeastaan meillä
on tästäkin kontekstoinnista
erinomainen malli, nimittäin
kohta 50 vuotta sitten ilmestynyt Tuomo Polvisen kaksiosainen teos Venäjän vallankumous ja Suomi 1917–1920.
Vieläkin voi ihmetellä, miksi
Polvisen loistavaa tutkimusta
ei aikoinaan julkaistu englanniksi.
Seppo Hentilä
professori emeritus, Espoo
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Kiihkoton tilinteko Helsingin sotasurmista
Jarmo Nieminen (toim.):
Helsinki ensimmäisessä
maailmansodassa. Sotasurmat
1917–1918. Gummerus,
Helsinki 2015. 526 s.

Kun maailmansota elokuun
alussa 1914 syttyi, tuhannet
helsinkiläiset jonottivat rautatieasemalla ylitäysiin juniin
päästäkseen turvaan maaseudulle. Saksalaisten pelättiin
hyökkäävän tuossa tuokiossa. Helsingin etuvarustuksia
linnoitettiin ja vapaaehtoisia
värväytyi satamäärin Venäjän
armeijaan. Voi vain arvailla,
kuinka paljon suurempi olisi
suomalaisten lojaalisuus Venäjää kohtaan ollut, jos ns.
toisen sortokauden venäläistämispolitiikkaa ei olisi lainkaan
aloitettu. Mutta Saksan hyökkäystä ei kuulunut, ja sota pysytteli neljättä vuotta kaukana
Suomemme rannoilta.
Huhtikuussa 1918 samat
saksalaiset, joita sodan syttyessä oli pelätty, otettiin Helsingissä vastaan hurraahuudoin,
kukkasin ja herkkuja tarjoillen.
Kenraali Rüdiger von der Goltzin komentama Itämeren divisioona ajoi punaiset Helsingistä. Kenraali Mannerheimin
johtamat valkoiset saattoivat
kuukautta myöhemmin marssia Helsinkiin, valmiiksi katettuun pöytään.
Jarmo Niemisen johtaman
”Helsinki
ensimmäisessä
maailmansodassa” -tutkimushankkeen yhtenä tavoitteena
on ollut luoda kokonaiskuva
elämästä pääkaupungissa elo-

kuun 1914 ja toukokuun 1918
välisenä aikana. Ensimmäisessä luvussa Helsinki asetetaan
maailmansodan ja Venäjän
vallankumouksen kehykseen.
Toisessa luvussa kuvataan sisällissodan tapahtumia talvella ja keväällä 1918 – punaisen
vallan aikaa ja saksalaisten
interventiota. Kirjoittajajoukko on alansa asiantuntijoita.
Kirjoitukset perustuvat pitkälti
heidän aikaisempiin Helsinkitutkimuksiinsa.
Kirjan alaotsikkoon ”Sotasurmat 1917–1918” sisältyvänä tavoitteena on ollut
selvittää Helsingissä ennen
sisällissotaa, sen aikana ja
sodan jälkeen väkivaltaisesti
surmansa saaneiden kohtalot.
Erityisen ansiokasta kirjassa
on Santahaminassa sijaitsevan punaisten joukkohaudan
uhrien ja monin tavoin kiistanalaisen muistamisen selvittäminen. Sen kimpussa Jarmo
Nieminen on työskennellyt
vuosikaudet.
Suomessa on muodostunut eräänlaiseksi kunnia-asiaksi joka ikisen sisällissodassa
menehtyneen kohtalon selvittäminen. Jarmo Nieminen on
tarttunut haasteeseen ja onnistunut merkittävällä tavalla
täydentämään vuonna 2004
julkaistun ”Suomen sotasurmat 1914–1922” numerotieto-

ja. Tärkeä uusi lähde on osin
Työväen Arkistosta, osin Sotaarkistosta löytynyt vankilapastori Johannes Kunilan luettelo
Suomenlinnan
vankileirillä
kuolleista ja Santahaminaan
haudatuista. Kirjan lopussa on
matrikkelit kaikista Helsingin
sotasurmissa menehtyneistä
noin 2300 henkilöstä, joista
punaisten joukkohautaan Santahaminaan haudattiin 1318.
Joukkohaudan vaiheet kuvastavat selkeästi punaisten
muistamisen poliittista historiaa. Maailmansotien välisenä
aikana hautausmaalla oli välillä lentokenttä, ampumarata
ja jopa sikala. Sotien jälkeen
maan alta nousseet kommunistit pystyttivät paikalle luokkasodan sanomaa uhoavan
muistomerkin. Se närkästytti santahaminalaisia, joista
useimmat olivat puolustusvoimien palveluksessa.
Niemisen onnistunut projekti on yksi osoitus siitä, ettei
vuoden 1918 sotaan liity enää
poliittisia intohimoja. NykySuomi osaa suhtautua siihen
yhteisenä kansallisena murhenäytelmänä. Mutta toki on
vielä yksi asia, joka kuvastaa
muistamisen poliittista perusvirettä, nimittäin sodan nimeäminen. Kun kysyt naapuriltasi,
mikä sota se sota oikein oli, ja
hän vastaa joko ”vapaussota”
tai ”sisällissota”, voit siitä aika
paljon päätellä hänen poliittisesta suuntautumisestaan.
Niemisen kirjassa ei tähän nimileikkiin ole lähdetty. Se on
viisautta.
Seppo Hentilä
professori emeritus, Espoo
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Maailma ja maahanmuutto ilman rajoja.
Jukka Könönen: Tilapäinen elämä,
joustava työ: rajat maahanmuuton
ja työvoiman prekarisaation
mekanismina. Itä-Suomen
yliopisto, Joensuu 2014. 151, [75] s.

Jukka Könösen väitöskirja
käsittelee rajojen vaikutusta maahanmuuttoon ja työmarkkinoihin. Tehtävä on ollut
haasteellinen mutta tulos on
uraauurtava. Könönen kysyy,
miten EU:n ulkopuolelta tulevien ulkomaalaisten oikeuksien sääntely ennen pysyvän
oleskeluluvan saamista vaikuttaa heidän asemaansa työmarkkinoilla. Könönen kritisoi
oleskelulupajärjestelmää, joka asettaa ulkomaalaiset keskenään erilaiseen asemaan
maahan jäämisen, perheelämän, työnteon oikeuden ja
sosiaaliturvan suhteen.
Könönen on oikeassa siinä,
että meillä on kohta runsaasti
eri työntekijäkategorioita, joilla kaikilla on eri oikeudet. Herääkin kysymys miten työntekijöiden oikeudet voidaan
turvata näin epäselvässä
tilanteessa. Yhdistelmälupadirektiivin lähtökohta on toki
kaunis: kaikkia työntekijöitä –
kansalaisuudesta ja työntekijästatuksesta riippumatta – on
kohdeltava yhdenvertaisesti
ja ulkomaiselle työvoimalle
tulee taata samat työehdot
kuin paikallisille työntekijöille. Käytännössä tilanne ei ole
näin yksinkertainen. Maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevien direktiivien määrä on

suuri, ja niiden päällekkäisyys
ja epämääräisyys saattaa viedä ojasta allikkoon.
Kuten Könönen toteaa,
ulkomaalaiset ovat vaarassa
joutua työmarkkinoilla hyväksikäytetyiksi. Esimerkiksi
siivous- ja ravintola-alalla
työsuhteet ovat usein lyhytkestoisia ja osa-aikaisia. Epävarmassa asemassa olevat
ulkomaalaiset ovat haluttuja työntekijöitä, sillä heidän
motivaationsa on oleskelun
epävarmuuden vuoksi usein
korkea.
Uutta tutkittua tietoa kolmansista maista rekrytoitujen
työntekijöiden hyväksikäytöstä on Suomessa runsaasti.
Könönen kiinnittää huomionsa ongelmiin ja kritisoi niin sanottua saatavuusharkinta-menetelmää, jolla tarkistetaan
työehtojen lainmukaisuutta.
Oleskelulupa
myönnetään,
jos palkka ja muut työehdot
ovat lain mukaiset ja työnantajalla on edellytykset vastata
velvoitteistaan työnantajana.
Tutkimuksen teoreettinen
viitekehys perustuu kriittisen siirtolaisuustutkimuksen
ohella jälkifordistista kapitalismia ja prekarisaatiota
käsittelevään kirjallisuuteen.
Aineistona ovat Aasiasta ja
Afrikasta turvapaikanhakijoi-

na tulleiden ulkomaalaisten ja
matalapalkkaisten palvelualojen työnantajien haastattelut
pääkaupunkiseudulla. Työntekijäjärjestöjenkin edustajia
olisi voinut haastatella, jotta
tutkimusasetelmasta olisi tullut kattavampi.
Tutkimuksen tulokset ovat
ehkä liiankin näkyvissä jo tutkimuksen lähtökohdissa. Könösen laaja perehtyneisyys
maahanmuuttopolitiikkaan,
kirjallisuuden tuntemus, siirtolaisuuden
teoreettisten
ja poliittisten kysymysten
ennakkoluuloton
pohdinta,
tutkimusasetelman
ajantasaisuus sekä metodologinen
monipuolisuus ovat kunnioitettavia. Melko voimakas vaikutus tutkimukseen on ollut
sillä, että Könönen on Vapaa
liikkuvuus -verkoston aktiivinen jäsen.
Maailma, jossa ei ole rajoja eikä liioin kansallisvaltioitakaan, kuulostaa vielä lievästi
utooppiselta. Kirjottaessani
tätä arviota on meneillään
suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan. Eurooppaan saapuu päivittäin tuhansia turvapaikanhakijoita. Könönen on oikeassa siinä, että
rajat eivät aina pysäytä liikkumista vaan ne pikemminkin
ohjaavat siirtolaisten reittejä.

Eve Kyntäjä
PsM, Maahanmuuttopolitiikan
asiantuntija, SAK
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Työsuhdemuodoista tunnetiloihin
Leena Åkerblad:
Epävarmuuden tuolla puolen
: muuttuvat työmarkkinat ja
prekaari toimijuus. Itä-Suomen
yliopisto, Joensuu 2014. 179 s.

Leena Åkerbladin väitöskirja
Epävarmuuden tuolla puolen
saa aikaan tuttuuden tunteen.
Lukija löytää itsensä oivaltamasta: just noin, tuota kykyisyyden huoltamista minäkin
yritin, tuota siedin, noin petyin
ja uskoin minäkin vielä työuran tuossa vaiheessa.
Åkerbladin tutkimus luotaa
ihmisten tunnetiloja horjuvien työmarkkinoiden ja katkonaisten työsuhteiden epävarmuuspuheen seasta. Työmarkkinasuhteiden
tutkimuksen
totutulle akselille tutkimus ei
oikein asemoidu. Tyypillisesti
toisessa laidassa akselia tarkastellaan työvoiman siirtymiä, prosentin heilahduksia.
Tämä tutkimusote puhuu sujuvasti voimista ja epätyypillisistä työsuhteista ja kiinnittää
harvoin huomiota ihmisiin.
Voimia siirtelevän otteen
kanssa debatoi tutkimusote,
joka kyseenalaistaa luokituskategorioita ja palkkatyön
normaaliutta. Epätyypillinen
nähdään pikemminkin tyypillisenä. Tässäkin tutkimusote
fokusoituu ihmisten ohi työn
teettämisen tapoihin ja sääntelyn mekanismeihin.
Akselin äärimmäisessä laidassa puolestaan on taisteleva prekariaattitutkimus, joka
määrittää tehtäväkseen preka-

riaatin mobilisoimisen. Tässäkin otteessa voi väittää olevan
tausta-ajatuksena enemmän
voimien kun ihmisen tutkiminen. Åkerblad ottaa etäisyyttä
prekarisaatiokeskustelulle tavanomaiseen rakenteelliseen
ja historialliseen analyysiin.
Hän nojaa keskeisesti haastatteluihin ja viittaa prekaarilla ihmiseen ja hänen kokemuksiinsa reaalielämän käytännöissä
muotoutuvana toimijuutena.
Toimijuutta
käsitellään
neljässä terävästi otsikoidussa luvussa. Prekaarissa (työ)
elämässä on ensinnäkin kyse
ajasta, tulevaisuuden ja nykyisyyden samanaikaisuudesta.
Tulevaisuutta on varmisteltava, se herättää levottomuutta,
aika pirstoutuu ja hommiin on
pakko ottaa etäisyyttä. Yhtäältä on pedattava tulevaisuutta,
mutta toisaalta tehdään vain
kyllin hyvin.
Toiseksi kyse on jatkuvasta
liikkeestä. Prekaari on pakotettu etsimään uusia ratkaisuja ja
arvioimaan itseään. Hän myös
eksyy, jähmettyy ja ajautuu
solmuun, kun hän kerta toisensa jälkeen työkeikan päättyessä huomaa, että hän ei saa olla
osa tutuksi tullutta työyhteisöä, eikä hän palautteen puuttuessa tiedä missä on hyvä,
vai onko missään. Hän yrittää

kovasti, mikä tuottaa riittämättömyyden tunteita, työolojen
sietämistä ja niihin tyytymistä. Aika ajoin joku prekaari ei
enää kestä. Joskus edessä on
avoin konflikti, usein kuitenkin
uupumus ja keinottomuus.
Kolmanneksi kyse on prekaarin hallinnasta, liikkumavarasta ja riippuvuuksista. Kyse
on ehdoista joilla kieltäydytään työstä ja siitä, miten tavoitellaan työn mielekkyyttä.
Muotona on mm. kieltäytyminen oman ammattietiikan
vastaisesta työstä 
– vaikkapa
kieltäytyminen ilmaisen työn
teosta. Oikein tekemisestä
prekaari kokee ylpeyttä, vaikka
tietää kieltäytymisen vaikutuksen jatkotyöllistymiseen.
Neljänneksi prekaari kipuilee luottamuksen ja epäilyn
välillä, hakee tunnustusta,
tarkkailee ja epäilee. Hiljaisuuden sietäminen on prekaarille
toistuvaa. Työnhaussa tai pätkätyön uusinnassa pahinta
on hiljaisuus. Kun mitään ei
kuulu, tulee pohtineeksi onko
tehnyt jotain väärin. Prekaari
kokee pettymyksiä ja hänen
luottamuksensa
yhteiskuntaan tai työnantajaan rikkoutuu. Ongelmallista on, että
prekaari on ulossuljettu siitä
prosessista, jossa hänen toimintaansa ja osaamistaan arvotetaan. Åkerblad toteaa prekaarin asettuvan työelämän
marginaaliin, seisoskelemaan
pelikentän laitamille. Kentän
laidalta voi korkeintaan huudella, jos uskaltaa, mutta sieltä
ei voi puuttua peliin.
Anu Suoranta
VTT, tutkija, Helsingin
yliopisto
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Opettajien politiikkaa ja ammattikuvaa järjestölehtien sivuilla
Mirka Räisänen: Opettajat
ja koulutuspolitiikka.
Opetusalan ammattijärjestö
ja Demokraattiset
koulutyöntekijät -yhdistys
peruskoulukauden
koulutuspolitiikassa. Tampere
University Press, Tampere
2014. 294 s.

Mirka Räisäsen väitöskirja
luotaa kasvatustieteen näkökulmasta suomalaisopettajien
poliittista toimijuutta 1960-luvulta nykypäivään. Tutkimustehtävä on kunnianhimoinen.
Opetusalan
Ammattijärjestön (OAJ) ja Demokraattisten
koulutyöntekijöiden (Demko)
opettajaihannetta ja yhteiskunnallista toimijuutta arvioidaan sofistikoituneella teorialla mutta kovin niukalla aineistolla.
Lähestymistavassa on ansioita ja ongelmia, joista jälkimmäiset koskevat historiantutkimusta. Työ jakautuu teoria- ja empiriaosuuteen, mikä
on vähintäänkin haasteellinen
valinta historiallista ilmiötä
tarkasteltaessa. Työn alkuosa
avaa elegantisti hallinnonanalyyttista teoriaa ja keskeisiä
käsitteitä, joiden on tarkoitus
muodostaa analyysin kehys.
Räisänen osoittaa perehtyneisyyttä valitsemaansa teoriaan
ja kirjoittaa siitä lukijaystävällisesti ja vakuuttavasti. Lukija
johdetaan ajatukseen, että
teoriaosuuden sisäistäminen
palkitaan empiriaosuudessa.
Toteutus jää kuitenkin liiaksi
oletusten varaan. Tutkimusta
se ei sinänsä kaada.

Teoria- ja empiriaosion
karkea erottaminen toisistaan ei palvele lähdeaineiston
analyysia. Ei riitä, että teoria
kuvataan ”selkeän taivaan
alla”, vaan sen pitää loistaa
analyysissa ja päätelmissä.
Historialliset toimijat ja ilmiöt
eivät taivu hyväänkään ”kokonaisteoriaan”, jos historiallinen
tilanne ei sitä tue tai tutkija ei
sitä vakuuttavasti osoita.
Foucault’n valtakäsityksen
pohjalta Räisänen lähestyy
aineistoaan holistisesti. OAJ
ja Demko ikään kuin edustivat
”valtiovallan siunaamaa tapaa
harjoittaa kansalaisaktiivisuutta” ja ”kansalaisten kontrolloimista” (51). Se sopii alussa esitettyyn teoriaan, mutta
ei historiallisen tilanteeseen,
jota leimasi perinteisten instituutioiden politisoituminen ja
valtasuhdejärjestelmän muuttaminen. Näin teoria alkaa
määrätä tutkimuskohdetta sen
sijaan, että sitä testattaisiin ja
sovellettaisiin.
Rajauksessa historiallinen
konteksti luvataan painottaa
peruskoulukauteen. Silti taustoituksessa palataan toistuvasti 1800-luvulle. Tietopaketti
suuresta linjasta on mielenkiintoinen, mutta samalla itse-

ään toistava ja raskas. Lapsuksia työstä löytyy jonkin verran.
Esimerkiksi Kokoomus ei ollut
hallituspaitsiossa neljännesvuosisataa, vaan jäi oppositioon vuonna 1966. Keskustalla
ja vasemmistolla ei ollut 16
peräkkäistä
yhteishallitusta
vuosina 1966–1987, vaan ajanjaksoon mahtuu myös virkamieshallituksia ja vähemmistöhallituksia. Pirkkalan moniste ”paljastui” vasta vuonna
1975, joten siitä ei keskusteltu
julkisuudessa vuonna 1974.
Räisänen jäsentää turhan
suoraviivaisesti suomalaisen
yhteiskunnan historiaa. Esimerkiksi vuodet 1963–1982
määritellään uusvasemmistolaisuuden ja taistolaisuuden
ajaksi, mikä korostaa kohtuuttomasti näiden ilmiöiden merkitystä. Vaikka uusvasemmiston alkuvaiheet paikannettaisiin esimerkiksi kekkoslaisuuden ja Honka-liiton taisteluihin
tai Arvo Salon Turun runoilijaseminaarissa syksyllä 1962
lanseeraamiin yhteiskunnallisen runouden teeseihin, varsinaisena poliittisena ilmiönä se
nousi vasta 1960-luvun lopulla
ja sopeutui nopeasti poliittisiin
olosuhteisiin. Taistolaiskausi
koski vain rajattuja yhteiskunnan sektoreita, joten sitä ei voi
pitää hegemonisena aikakautta määrittäneenä voimana.
Räisäsen käsite ”neuvostomarxilainen uusvasemmisto” on ongelmallinen, sillä se
samastaa vuosien 1968–1970
vasemmiston aatteellisen etsinnän myöhempään taistolaisuuteen, joka tuomitsi uusvasemmistolaisuuden. Räisänen
väittää, että SKDL esitti mar-
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xilais-leniniläisiä koulutuspoliittisia katsomuksiaan (153),
mutta jättää katsomukset ja
niiden
marxilais-leninismin
määrittelemättä. Lukija jätetään ihmettelemään, mitä
olivat esimerkiksi ”Demkon
tavoitteenasettelua legitimoivat neuvosto-marxismiin kiintyneen uusvasemmistolaisen
liikkeen edustamat ihanteet”
tai
”neuvostomarxismista”
johdetut ”uusvasemmistolaiset uudistukset”.
Räisänen perustelee Demkon lehtiaineiston käyttöä
lähdemateriaalina muun materiaalin niukkuudella ja hajanaisuudella. Kansan Arkistossa olisi kuitenkin ollut kolme
järjestettyä ja seitsemän järjestelmätöntä kansiota toimintasuunnitelmia, kirjeitä, kannanottoja ja julkaisutoimintaa

koskevia asiakirjoja, joita tutkimuksessa vain raapaistaan.
Vaikka teorian ja käytännön
yhteys jää ohueksi, Räisäsen
tutkimus on mielenkiintoinen
tietopaketti opettajien poliittisesta toimijuudesta. Päätelmissään Räisänen arvioi yleisemmälläkin tasolla OAJ:n ja
Demkon toimintaa, mihin välttämättä pelkkä lehtijulkisuus
ei ole riittävä pohja. Toisaalta
tutkimuksessa on mielenkiintoista pohdintaa vallasta ja
koulutuspolitiikasta, ja siten
työ toteuttaa myös yliopiston
niin kutsuttua kolmatta tehtävää.
Ville Okkonen

Aloita
yliopistosi
meillä
Työväen Akatemia

akatemia.org

VTM, KM, tohtorikoulutettava,
poliittinen historia, Turun
yliopisto

Suomalaisen
rakentamisen
ja
RAKENTAJIEN EDUNVALVOJA
jo 90 vuoden ajan

Rakennusperinteitä arvostaen
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Työn ja teollistumisen historiaa
ruukkiyhteisöissä
Juuso Marttila: Työ
teollistumisen ja arjen
rajapintana : Strömforsin ja
Ramnäsin rautaruukkiyhteisöt
1880–1950. Työväen historian
ja perinteen tutkimuksen seura,
Helsinki 2014. 283 s.

Juuso Marttilan artikkeliväitöskirjan Työ teollistumisen
ja arjen rajapintana kohteena
on kaksi rautaruukkiyhteisöä,
Strömforsin
ruukkiyhteisö
Suomessa ja Ramnäsin Ruotsissa. Marttila tutkii, miten
paikalliset sosiaaliset suhteet
ja työ kietoutuivat toisiinsa
ja miten teollisuuskapitalismi
muovasi paikallisten ruukkiyhteisöjen elämää 1880-luvulta ja 1950-luvulle. Tutkimus
ammentaa työväenhistoriasta, teollistumisen historiasta,
sosiaalihistoriasta, perhehistoriasta ja verkostotutkimuksesta. Marttila hyödyntää
määrällisiä ja laadullisia menetelmiä, kuten prosopografisia tietokantoja, ruukinarkistoja, kirkonkirjoja ja muistitietotutkimusta.
Marttila lähestyy ammattia
sosiaalisena kategoriana ja
erittelee sitä, kuinka työ, ammatti ja ammattiasema muovasivat yhteisöjen elämää.
Tutkimus piirtää kuvaa ruukkiyhdyskuntien sosiaalisesta
maailmasta, teollisuustyöstä,
ammattihierarkioista ja perhesuhteiden kietoutumisesta
ammattirakenteeseen. Marttila kohdistaa tutkimuksensa
paikalliselle mikrotasolle, jol-

loin voidaan selvittää, miten
teollistuminen ihmisten arjessa tapahtui.
Erona tavallisesta neljän
tai viiden artikkelin käytännöstä Marttilan väitöskirja
koostuu kolmesta englanninkielisestä referoidusta artikkelista ja laajasta suomenkielisestä johdantoartikkelista.
Johdantokin olisi kannattanut
kirjoittaa englanniksi, vaikka Marttilan suomenkielinen
teksti on sujuvaa luettavaa.
Artikkelit on julkaistu laadukkaissa historia-alan julkaisuissa Journal of Family History,
International Review of Social
History ja Scandinavian Journal of History. Ensimmäisessä
artikkelissa
teollisuusyhteisön ammattihierarkiaa lähestytään sukulaisuus- ja kummisuhteiden valossa. Kummiinstituutio sosiaalisena siteenä oli merkittävä ammatin ja
ammattiaseman vaalimisen
kannalta.
Toinen artikkeli keskittyy
seppien töihin ja sepän taidon vaalimiseen (property of
skill). Seppäkulttuuria luonnehtivat
ruukkiyhteisöissä
ammatin periytyvyys, kisälliperinne, kiltaperinteestä kumpuavat privilegiot sekä ammatin korkea arvostus. Vaikka
1900-luvun alussa siirryttiin

työmarkkinasuhteiden maailmaan, niin sepän työ jatkoi
periytymistään. Myös seppien työ ja ammatti-identiteetti
alkoivat rapautua viimeistään
1900-luvun puolessavälissä
teollisuuden
työprosessien
kehittyessä ja markkinoiden
ajaessa ruukkiyhteisöjen ohitse. Kolmannessa artikkelissa
Marttila vertailee yhdyskuntien sosiaalista maantiedettä
aikalaisten kokemuksissa sosiaalisen tilan, elintason, ammatti-identiteetin ja ajallisen
muutoksen ulottuvuuksin.
Marttilan tutkimus tarkentaa kuvaa työn ja sosiaalisten
suhteiden kutoutumisesta rajatuissa teollisuusyhteisöissä
ja osoittaa ruukkiyhteisöiden
erityislaatuisuuden. Strömforsin kohdalla käy ilmi, kuinka hitaasti käsityöläistuotanto
ja sosiaalinen rakenne muuttuivat ja miten modernimmat
teollistumisprosessit vaikuttivat välillisesti ja viiveellä ruukin käsityövaltaiseen tuotantoon. Marttilan väitöskirja on
ansiokas lisä teollistumisen
sosiaalihistoriaan. Se muistuttaa ammatin ja työn tutkimuksen keskeisyydestä niin
paikallisyhteisöissä kuin historian liikevoimanakin.
Jussi Turtiainen
Tutkija, Työterveyslaitos; jatkoopiskelija, Helsingin yliopisto
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Harhaman paikka
Irma Tapaninen: Karnevalistinen
henki. Algot Untolan varhaistuotanto
ja virallisen kulttuurin muutos
1900-luvun alussa. Helsingin
yliopisto, Helsinki 2014. 300 s.

Irma Tapanisen väitöskirja Karnevalistinen henki on esitys
siitä, millaiseen kulttuuriseen
keskusteluun Irmari Rantamalan (Algot Untola 1868–1918)
Harhama (1909) ja Martva
(1909) ottavat osaa ja millaisia
puheenvuoroja tuossa keskustelussa ne ovat. Väitöksen teoreettiseen viitekehykseen on
punottu kaksi kirjallisuusteoreetikko Mihail Bahtinin (1895–
1975) elämäntyön keskeistä
linjaa: yhtäältä kaunokirjallisia
teoksia luetaan Bahtinia soveltaen tekijänsä maailmankatsomuksen ilmauksena, toisaalta
Harhamaa ja Martvaa sovitellaan kansan naurukulttuurin
jatkumolle, erotuksena virallisesta vakavasta kulttuurista.
Väitöskirja on monitieteinen mutta edustaa lähinnä
historiantutkimuksen alaa, ja
se onkin vakuuttavimmillaan
rakentaessaan
tutkittavien
kaunokirjallisten teosten historiallista kontekstia. Tuota
kontekstia hahmotetaan ennen kaikkea lehtikritiikkien
kautta, mutta myös Untolan
omia lehtikirjoituksia sekä
laajempia kulttuurisia keskusteluja huomioiden. Tapaninen
tekee huolellista työtä osoittaessaan millaisia puoluepoliittisia kytköksiä kulttuurin kentän
eri puhujilla oli ja millaiseen

politiikkaan mikin lehti oli sitoutunut. Tältä osin väitös tulee lähelle kontekstualisoivaa
kirjallisuudentutkimusta, vaikka ei eksplisiittisesti tämän
suuntauksen kanssa keskustelekaan. Tämä keskusteluyhteyden puute on harmi: Karnevalistisen hengen kontribuutio
ei vain Untola-tutkimukseen
vaan kotimaisen kirjallisuuden
tutkimukseen laajemmin olisi
helpompi hahmottaa, jos se
keskustelisi muun bahtinilaista käsitteistöä hyödyntävän,
saman aikakauden kirjallisuutta käsittelevän tutkimuksen
kanssa. Sillä annettavaa tällä
tutkimuksella on – nyt lukija
joutuu vain rakentamaan laajemmat yhteydet rivien väleistä.
Tällaisenäänkin tutkimus on
kiinnostava esitys siitä, kuinka
Untola käy dialogia aikalaistensa kanssa. Osassa aiempaa tutkimusta Harhamaa on
luettu omaelämäkerrallisesti,
ja Tapaninen osoittaa tämän
tulkintalinjan juuret aikalaisvastaanottoon asti. Bahtiniin
nojaten Tapaninen argumentoi
tätä linjaa vastaan, ettei päähenkilö voi olla tekijänsä omakuva. Edelleen Bahtinia soveltaen hän kuitenkin väittää, että
kaunokirjallisessa teoksessa
tekijä ilmaisee maailmankuvaansa, ja kaikki yksittäiset
hahmot rakentavat tätä ilmaisua osaltaan, dialogisesti. Kieli

on kieliyhteisön jakamaa, mutta tapa, jolla tekijä yhdistelee
teoksensa ainekset, on hänelle
uniikki. Täten Tapaninen tuo
historiallisen kirjoittajan tutkimuksensa keskiöön – ele, jota
kirjallisuudentutkijat usein varovat ehkä liiallisestikin.
Toinen tutkimuksen bahtinilaisista kehyksistä, otsikkoonkin nostettu karnevalismi, on tutkijalta uhkarohkea
valinta. Tapaninen väittää, että
Rantamalan tuotantoa pitäisi
lukea kansan naurukulttuurin
jatkajana. Jako vakavaan ja
kansankulttuuriin
ulotetaan
tutkimuksessa myös teosten
reseptioon. Maakuntalehtien
todetaan kirjoittaneen Rantamalan teoksista ymmärtävämpään sävyyn kuin pääkaupunkilaislehtien. Tälle havainnolle
tarjotaan selitykseksi otaksumaa, että maakuntalehtien
kirjoittajat olivat lähempänä
kansaa ja Rantamalan groteski
tyyli aukeni niiden kirjoittajille
siksi paremmin. Tämä hahmotuksen kiinnostavuus riippunee siitä, kuinka itsenäiseen,
sivistyneistöstä erilliseen kansankulttuuriin lukija uskoo ja
toisaalta siihen, miten lukija
mieltää kielen ja sen käyttäjän suhteen. Lukijana minun
on vaikea uskoa, etteivätkö
maakuntalehtien
skribentit
ammentaisi ihan siitä samasta sivistyneistön puhevarannosta kuin pääkaupunginkin
kirjailijat ja journalistit. Toivottavasti tutkimus saa muitakin
lukijoita, myös karnevalistisen
viitekehyksen ymmärtäjiä.
Elsi Hyttinen
FT, tutkija, Turun yliopisto
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Kansainvälistä solidaarisuutta
Kasper Braskén: The Revival of International
Solidarity. The Internationale Arbeiterhilfe,
Willi Münzenberg and the Comintern in
Weimar Germany, 1921–1933. Åbo Akademi,
Turku 2014. 698 s.

Willi Münzenbergistä tai Kansainvälisestä
työläisavusta
(Internationale Arbeiterhilfe)
ei tiedetty paljoa Suomessa
1920- tai 1930-luvulla, vaikka
molemmat tunnettiin laajasti
muualla maailmassa ja vaikka
kuvalehti Itä ja Länsi julkaisi
Münzenbergin kuvan kolmesti. Suomeen järjestö ei kuitenkaan juurtunut suomalaisen
kommunismin vainonalaisen
aseman ja siihen liittyneen kapean kansainvälisyyden takia:
suomalainen
kommunismi
kytkeytyi kansainvälisen kommunistisen liikkeen toiseen
solidaarisuusjärjestöön Kansainväliseen puna-apuun (Internationale Rote Hilfe). Münzenbergin ja Arbeiterhilfen
monipuoliseen toimintaan on
nyt mahdollista tutustua lukemalla Kasper Braskénin hienon väitöskirjan. Työ on osa
Åbo Akademissa meneillään
olevaa tutkimusprojektia, jossa on tarkasteltu Kommunistista internationaalia lähellä
olleita järjestöjä.
Internationale Arbeiterhilfe
syntyi, kun Willi Münzenberg
ryhtyi V.I. Leninin pyynnöstä
organisoimaan kansanvälistä
tukea Neuvosto-Venäjän nälänhätäisille vuonna 1921. Sen
jälkeen järjestö pani toimeen
lukuisia kampanjoita, joilla

osoitettiin ja koottiin aineellista ja henkistä tukea luonnononnettomuuksien uhreille
sekä lakkoihin ja kansallisiin
vapausliikkeisiin osallistuneille. Internationale Arbeiterhilfe
vastusti lisäksi aktiivisesti sotaa. Aluksi Eurooppaan kohdistuneet solidaarisuuskampanjat laajenivat koskemaan
Japania ja Kiinaa ja kokosivat
solidaarisuudenosoituksia eri
puolilta maailmaa.
Arbeiterhilfe ja Willi Münzenberg olivat osallisina myös
lukuisissa erilaisissa kulttuuritoiminnoissa. Järjestö ryhtyi
heti julkaisemaan kuvalehteä
Sowjet-Russland im Bild, joka
vaihdettuaan nimensä muotoon Arbeiter-Illustrierte-Zeitung saavutti huomattavan lukijakunnan Saksassa ja myös
muualla maailmassa. Se oli
esikuvana Suomessa vuosina
1924–1930 ilmestyneelle Idälle ja Lännelle. Arbeiterhilfe ja
Willi Münzenberg olivat aktiivisia myös elokuvien tuottajina ja levittäjinä. Braskénin
kirja välittää mainosti kuvaa
neuvostofilmien
hankkimisesta Saksaan ja yhteistyön
ongelmista
Neuvostoliiton
kanssa. Neuvostoliittolaisen
sinipuserot-ryhmän vierailu
Saksassa lokakuussa 1927
synnytti puolestaan uuden-

laista agitprop-toimintaa. Esimerkin pohjalta syntyneiden
saksalaisten ryhmien vierailusta Neuvostoliitossa ei valitettavasti ole yhtä runsaasti
tietoa.
Kommunistinen liike oli
kuvallinen liike, mikä näkyy
hienosti myös Braskénin kirjassa – hän on hyödyntänyt
tutkimuksessaan
runsaasti
Arbeiterhilfen kuvastoa. Mutta hän on myös taitavasti analysoinut kuvien merkitystä eri
kampanjoiden yhteydessä ja
yleisemmin järjestön sanoman välittäjinä
Kasper Braskén on kirjoittanut tyylikkään väitöskirjan,
joka kertoo hyvin monipuolisesti Internationale Arbeiterhilfestä ja sen johtajasta
Willi Münzenbergistä. Kirja
muistuttaa aiheellisesti, että
kommunismiin liittyi myös
solidaarisuutta. Hänen kirjansa on tärkeä puheenvuoro
keskusteluihin
kansainvälisen kommunistisen liikkeen,
solidaarisuuden ja kansainvälisen
vuorovaikutuksen
luonteesta. Aiheen tärkeyttä
osoittaa se, että Palgrave
MacMillan on julkaissut kirjan nimellä The International
Workers’ Relief, Communism,
and Transnational Solidarity:
Willi Munzenberg in Weimar
Germany (2015).
Tauno Saarela,
VTT, yliopistonlehtori,
Helsingin yliopisto
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Tilastotieteilijä Edvard Gylling
Petri Jussila: Tilastomies
torpparien asialla. Edvard
Gyllingin maatalouspoliittinen
ajattelu ja toiminta suurlakon
ja sisällissodan välissä.
Työväen historian perinteen
ja tutkimuksen seura, Helsinki
2015. 286 s.

Petrin Jussilan väitöskirja käsittelee erästä suomalaisen
työväenliikkeen
keskeistä
tutkijaa ja johtajaa, traagisen
kohtalon kokenutta Edvard
Gyllingiä. Tutkija on rajannut
väitöksensä Gyllingin maatalouspoliittiseen ajatteluun
ja toimintaan vuosien 1905–
1917 välillä. Toki kirjassa esitellään myös lyhyesti Gyllingin elämänkaari ja kehittyminen tutkijaksi ja sosialistiksi.
Tutkimuksen päälähteinä ovat
Gyllingin kirjoitukset, ja tekstianalyysi nousee keskeiselle
sijalle. Jussila tutkii muiden
kyseisen aikakauden teoreettisten aineistojen ja Gyllingin
näkemysten keskinäissuhteita
ja analysoi sekä Gyllingin että
koko vanhan työväenliikkeen
maatalouspoliittisten tavoitteiden ja tunnusten muutosta.
Tutkimus on huolellista työtä,
kieli on selkeää, ja se etenee
miellyttävästi.
Kirjasta välittyy tavattoman hyvin Gyllingin ongelmat silloisen marxilaisen
tutkimuksen ja lähinnä pienviljelyvaltaisen suomalaisen
maatalouden
rämeiköissä.
Kapitalismin eriaikainen kehitys ja maatalouden kehittymätön tuotantoteknologia eivät
vahvistaneet vielä 1900-luvun

ensimmäisellä kymmenluvulla näkemystä siitä, että suurtuotanto olisi tulevaisuutta
Suomessa. Gylling pyrki johdonmukaisesti ja pitkään vastustamaan työvoimavaltaista
pienviljelykseen ja omistamiseen perustuvaa maataloustuotannon ihannetta ja hylkäsi
puheissaan ja kirjoituksissaan
niin Hannes Gebhardtin kuin
myös esimerkiksi Henry Georgen ja Edward Davidin näkemykset pienviljelyksen etevämmyydestä.
Sekä Gylling että koko
sosialidemokraattinen
liike
kypsyivät silti hyväksymään
tavoitteeksi torppien itsenäistämisen pitkien maavuokrasopimusten sijaan. Monet
tutkijaklassikot ovat esittäneet linjamuutoksen syyksi
lähinnä sitä, että maaseutuköyhälistön vaikutus työväenliikkeessä kasvoi ja torpparien
tavoitteena oli saada torpat
yksityisomistukseen.
Tältä
osin Jussilan analyysistä jäi
jotain puuttumaan, eikä linjanmuutos selity pelkästään
tekstianalyysien ja ylätason
poliittisten kontekstien avulla.
Torpparien oman äänen vetäminen vuoropuheluun Gyllingin kanssa olisi avannut ehkä
paremmin muutoksen taus-

toja. Teoreettisesti suuntautuneet tutkijat ja poliitikot ja jotain muuta haluavat kansalaiset ovat jatkuvassa tavoitteita
muokkaavassa
vuoropuhelussa, josta kyseinen prosessi
lienee hyvä esimerkki.
Jussila esittelee Gyllingin
tutkijana ja tilastomiehenä,
joka uskoi tieteellisten tutkimusten merkitykseen työväestön etujen ajamisessa. Itselleni Gyllingin upea tutkijanura
toi myös mieleen tämän päivän tilastomiesten ja naisten
ja muiden tutkijoiden työn
arvon. Toki väitös toi paljon
muunkinlaisia mielikuvia ja
jännittäviä ikkunoita menneisyyteen ja nykyisyyteen, joten
teokseen kannattaa tutustua.
Suosittelen kaikille myös
Gyllingin omaa väitöskirjaa:
Suomen torpparilaitoksen kehityksen pääpiirteet Ruotsin
vallan aikoina (1909). Gylling
esittelee hattujen ja myssyjen kauden keskustelua siitä,
ovatko kylien takamaat kyläläisten vai kylien omaisuutta.
Vuosikymmeniä
kestäneen
prosessin lopuksi päädytään
hyväksymään
ne
talojen
omaisuudeksi. Gyllingin väitös tarjoaa edelleen tuoretta
ja kiehtovaa tietoa suomalaisen maaomistajuuden ja yliomistajuuden kehittymisestä
historiantutkimuksen
nykykeskusteluun.
Päivi Uljas
FT, historiantutkija, Helsinki
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Työläisnäkökulma ympäristöhistoriaan
Leena Rossi: Yksilö ja
ympäristö. Maalari Frans
Lindin (1903–1988) elinikäinen
ympäristösuhde muistitiedon
ja maisemamaalausten valossa.
Turun yliopisto, Turku 2015. 132 s.

Leena Rossin väitöskirjan kohteena on Varkaudessa eläneen
ja Ahlströmin tehtaan asuntoja
kunnostaneen sisustusmaalari
Frans Lindin ympäristösuhde.
Kyse on ympäristöelämäkerrasta, jota Rossi analysoi sosiaalisena, historiallisena ja
kulttuurisena ilmiönä. Tutkimus on uraauurtava sekä kansallisesti että kansainvälisesti.
Yksittäisen työläisen ympäristösuhdetta ei ole aiemmin tutkittu, ympäristöhistoria kun ei
yleensä käsittele työläisiä eikä
työväenhistoria ympäristökysymyksiä. Kansainvälinen työläisten ympäristötutkimus on
kohdistunut kollektiivisiin kokemuksiin ja työläisiä kohdanneisiin ympäristökatastrofeihin. Rossin artikkeliväitöskirjan englanninkieliset artikkelit
Lindin kodeista, paikoista, vesisuhteesta sekä niiden tutkimiseen liittyvistä kysymyksistä avaavat uutta perspektiiviä.
Laaja suomenkielinen artikkeli
paneutuu hänen taulujensa
merkityksiin.
Rossia kiinnostavat merkitykset ja tunteet, joita Lind
liittää elämänsä tärkeisiin
paikkoihin. Kyseessä on muistitietotutkimus; Rossi haastatteli Lindiä ja keräsi tietoa hänet tunteneilta. Keskeistä läh-

deaineistoa ovat myös Lindin
maalaamat taulut Varkauden
rakennetusta ympäristöstä ja
sen lähiluonnosta. Myös niitä
Rossi tulkitsee muistitiedon
avulla. Hän ei tavoittele tyypillisyyttä tai edustavuutta
työläisten tavassa kokea ympäristönsä, vaan korostaa, että
tällainen ympäristösuhde oli
mahdollinen eräälle 1900-luvun työläiselle, joka eli oman
yhteisönsä ja kulttuurinsa rajaamaa todellisuutta, mutta
teki sen puitteissa omia päätöksiään ja valintojaan.
Rossi korostaa Frans Lindin
vahvaa työläisidentiteettiä ja
kysyy, mitä työläisyys merkitsi
tämän asumis- ja paikkahistoriassa. Työläisidentiteetin Rossi tunnistaa Lindin kertoessa
ensimmäisestä työpaikastaan
13-vuotiaana maalarin oppipoikana. Sitä vahvistivat kuuluminen urheilu- ja voimisteluseura Tarmoon ja Työväen
Näyttämöön sekä lapsuuden
kodit työväestön asuma-alueilla. Vahva tietoisuus omasta
paikasta ilmeni Lindin kertoessa kolmen veljensä vangitsemisista ja vanhimman
veljensä teloittamisesta sisällissodassa. Oman kotinsa hän
rakensi perhettään varten työläisten ja pienyrittäjien asuin-

alueelle vuonna 1935. Hän
halusi koristella sen maalauksillaan ja sisustusmaalarin taidollaan muista työläiskodeista
poikkeavaksi.
Myös taulujen maalaamisesta ja niiden aiheista Rossi
löytää Lindin työläisidentiteetin. Maalaamisen motiivit
olivat vahvasti yhteisöllisiä;
Lind halusi ilahduttaa työtovereitaan ja naapureitaan antamalla näille tauluja heidän kodeistaan. Hän ikuisti vanhoja
työläismökkejä ennen kuin ne
purettiin uudisrakentamisen
tieltä. Lind ei pitänyt itseään
taiteilijana, vain harrastelijana. Piirtämisen ja maalaamisen halu oli kuitenkin nuoresta asti vahva, ja se sai hänet
tuntemaan itsensä ”oudoksi
linnuksi”. Rossi korostaa Lindin poikkeuksellisuutta työläisenä maalausharrastuksen
vuoksi. Harvinaisuus Lind ei
kuitenkaan ollut; 1900-luvun
alkupuolella monet työläiset
tunsivat vahvaa kiinnostusta
kirjoittamiseen,
näyttelemiseen, laulamiseen ja piirtämiseen. Itse asiassa Rossi itsekin
viittaa taiteen arvostukseen
työläispiireissä
kertomalla,
kuinka Lindin veljet rohkaisivat häntä maalaamaan. Ilmiö
kertookin siitä, että 1900-luvun alkupuolen työläinen ei
rakentanut identiteettiään pelkästään poliittisella tai ammatillisella toiminnalla. Hän saattoi elää ja tulla hyväksytyksi
myös itselleen tärkeän luovan
toiminnan kautta.
Hanne Koivisto
FL, lehtori, Turun yliopisto
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Sisällissotaa paikallisesti

Matti Kyllönen: Verellä lunastettu maa.
Kuusamo 1918–1939. Itä-Karjalan Kustannus,
Oulu 2014. 540 s.
Suvannon seudun paikallishistorian
työryhmä: Suvannon seutu 1917–1921.
Elämää ja kohtaloita. Suvannon seudun
tutkimuspiiri, Helsinki 2015. 336 s.

Suomen historian yhtä murrosvaihetta, itsenäistymistä
ja sisällissotaa, käydään läpi
myös
paikallishistorioissa.
Matti Kyllösen laatima Kuusamon historian kolmas osa kattaa alueen kehityslinjat sisällisodan syttymisestä vuonna
1918 vuoden 1939 loppuun.
Suvannon seudun paikallishistorian työryhmän toimittama teos taas kertoo tapahtumista vuosina 1917–1921.
Suvannon seutu käsittää Karjalan kannaksella Laatokan
rannalla sijaitsevat Metsäpirtin, Raudun, Sakkolan, Vpl. Pyhäjärven ja Vuokselan kunnat.
Matti Kyllösen mittava teos
paneutuu poliittisten tapahtumien lisäksi alueen elinkeino- ja väestönkehityksen sekä
taloudellisten ja poliittisten
valtarakenteiden selvittelyyn.
Suvannon seutua käsittelevässä teoksessa keskitytään
sisällissotaan
johtaneisiin
tapahtumiin, itse sotaan sekä kehitykseen sen jälkeen
Karjalan kannaksella. Lisäksi
siinä käsitellään paikallisten
suojeluskuntien, työväenyhdistysten ja punakaartien perustamista. Painopiste on valkoisen puolen toiminnassa.
Kyseessä olevat teokset antavat hyvän kuvan sisällisso-

dan tapahtumista eri puolilla
Suomea. Pohjois-Suomessa
taistelut keskittyivät kaupunkeihin. Oulussa, Torniossa ja
Kemissä käytiin taisteluita punaisten ja valkoisten välillä.
Helmikuun alussa valkoiset
saivat kaupungit haltuunsa,
ja koko Pohjois-Suomesta
tuli valkoisten tukialuetta.
Kuusamossa ei syntynyt taisteluita, koska paikalliset punaiset pakenivat rajan taakse.
Kuusamon suojeluskuntakin
perustettiin vasta helmikuun
alussa. Venäjän puolella punaiset järjestäytyivät tarkoituksenaan hyökätä Suomen
puolelle ja sitä kautta valkoisen armeijan selkään. Estääkseen tämän valkoiset hyökkäsivät Venäjälle. Alueen kaikki
taistelut käytiin rajan takana
maalis-huhtikuussa
1918.
Osasyynä oli myös valkoisten kiinnostus liittää Vienan
alueet Suomeen. Kainuusta
koottujen valkoisten joukkojen kiinnostus valloitussotaan
ei ollut kovin suuri, varsinkin
kun sisällissodan lopputulos
alkoi jo huhtikuussa olla selvä. Joukkojen keskuudessa
syntyi kapinointia, kun 80
miestä kieltäytyi jatkamasta
hyökkäystä. Asia selvisi puhuttelulla ja johtajien vangit-

semisella. Venäjän puolelle
siirtyneet punaiset puolestaan liittyivät kesäkuun alussa
englantilaisten perustamaan
Muurmannin
legioonaan.
Valkoisten suomalaisten ja
legioonalaisten väliset kahakat jatkuivat. Maailmansodan
päätyttyä Muurmannin legioona lakkautettiin, ja vuoden
1919 syksyllä sen riveissä taistelleet palasivat Suomeen.
Kolmisenkymmentä
heistä
tuomittiin rangaistuksiin.
Karjalan kannaksella oli
ollut levotonta jo marraskuun suurlakon aikana 1917.
Taistelut alkoivat jo ennen
varsinaisen sodan syttymistä.
Tammikuun 23. päivänä 1918
Karjalan suojeluskunnat yrittivät ottaa haltuunsa Viipurin.
Suvannon alueen suojeluskuntalaisiakin oli mukana
yritystä varten kootussa osastossa. Valtaus epäonnistui, ja
valkoiset joutuivat pakenemaan Venäjänsaareen ja sieltä
edelleen takaisin mantereelle
kohti muodostumassa ollutta
rintamalinjaa.
Suvannon alue jäi pääosin
valkoisille, mutta Raudun
aseman punaiset valtasivat
venäläisten joukkojen tukemana helmikuun alussa. Suvannon seudun historiassa
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korostetaan venäläisten roolia. Osasyynä voi olla se, että
Raudussa taisteli myös Pietarin suomalaisen punakaartin
jäseniä. Joka tapauksessa
satoja suomalaisia ja venäläisiä kaatui taisteluissa Raudun asemasta ja punaisten
ulosmurtautumisyrityksessä.
Myös valkoisten tappiot nousivat satoihin. Vuosien 1917–
1919 tapahtumissa kuoli Suvannon seudulla ainakin 261
paikallista, joista punaisia oli
155 ja valkoisia 96 henkilöä.
Uhreista 10 on merkitty puolueettomiksi. Kuusamossa sotatoimien seurauksena kaatui
11 valkoista.
Vienan pakolaisten tulo
rajan yli talvella 1921–1922 ja

läskikapina helmikuussa 1922
jatkoivat rauhatonta tilannetta Kuusamon alueella. Myös
Karjalan kannaksella rajan
ylittävät pakolaiset ja yksittäiset kahakat loivat rauhattomuutta vielä sisällissodan jälkeenkin. Suomen ja Venäjän
välille solmitun Tarton rauhan
jälkeen vuonna 1920 tilanne
alkoi pikkuhiljaa rauhoittua.
Molemmille rajaseudun alueille oli yhteistä, että rajat
sulkeutuivat ja yhteydet Venäjälle katkesivat. Vaikka rauhan
tilaan palattiin vähitellen, ei
rajan ylittäminen enää onnistunut entiseen tapaan. Siitä
aiheutui molemmilla auleilla
suuria taloudellisia ongelmia.
Rajan sulkeutumisen seurauk-

sena elintarvikkeiden ja muiden tavaroiden salakuljetus
yleistyi. Tämä puolestaan lisäsi rajanvalvonnan tärkeyttä.
Kumpikin teos on oiva
paikallishistorian lähde. Suvannon seutua käsittelevässä kirjassa on myös sodassa
kuolleiden matrikkeli, josta
on hyötyä sukututkijoille. Lukukokemuksena teokset ovat
hiukan raskaita. Toisenlaisella
taitolla Matti Kyllösen kirjasta
olisi saatu helppolukuisempi.
Mikko Kosunen
erikoistutkija, Työväen Arkisto

Historioitsija yhden totuuden maassa
Heikki Ylikangas: Mitä on
historia ja millaista sen
tutkiminen. Art House,
Helsinki 2015. 253 s.

Heikki Ylikangas on kohta neljän vuosikymmenen ajan kuulunut Suomen eturivin historioitsijoihin. Pontevammin kuin
kukaan muu hän on kohdistanut tarmonsa kansakunnan
menneisyydessä
piilevien
kipupisteiden puhkomiseen.
Omilla tutkimuksillaan Ylikangas on raivannut tietä useiden
kansallisesti merkittävien historiahankkeiden perustamiseen. Niistä huomattavimpia
on
”Sotasurmat”-projekti,

jossa kerättiin tiedot vuosina
1914–1920 käydyissä Suomeen liittyneissä sodissa
(maailmansota, sisällissota,
Viron vapaussota, heimosodat) ja muissa väkivaltaisuuksissa menehtyneistä suomalaisista ja ulkomaalaisista.
Ylikangas hahmotteli myös
jatkosodan ihmisluovutuksia
selvittäneen
suurprojektin
”Suomi, sotavangit ja ihmisluovutukset 1939–1955” tutkimussuunnitelman.

Ylikangas on tullut suurelle
yleisölle tunnetuksi räväkkänä
keskustelijana ja tulkintojensa
taipumattomana puolustajana. Hän poikkeaa akateemisen pönäkkyyden kaavasta
myös siinä, että hän on nähnyt kovasti vaivaa tutkimustulostensa popularisoimiseksi.
Tärkeimmistä aiheistaan hän
on dramatisoinut historiallisia näytelmiä, joita on esitetty
Suomen johtavien ammattiteattereiden palkeilla.
Uudessa kirjassaan Ylikangas käy keskustelua historian
periaatekysymyksistä: historian luonteesta tieteenä, historiatiedon soveltamisesta, tulkinnoista, koulukunnista, tutkimuksen objektiivisuudesta
ja suomalaisen tutkimuksen
erityispiirteistä. Näkemysten-
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sä tueksi Ylikangas vyöryttää
tapauksia ja tulkintoja omista
tutkimuksistaan, joiden aikajänne ulottuu 1500-luvulta
nykypäivään. Hänen esimerkkivarastonsa on ehtymätön.
Ylikangas on kirjoittanut niin
nuijasodasta, vuoden 1918
sisällissodasta kuin talvi- ja
jatkosodastakin. Pohjanmaan
puukkojunkkarit ja körttipapit,
Nurmijärven rosvot, ja ylipäätään
väkivaltarikollisuuden
historia, on kuulunut pitkään
oikeushistorian
professorinakin työskennelleen Ylikankaan bravuureihin.
Historian metodiopit ovat
useimmiten pullollaan toisten
tutkijoiden nimiä, joihin viitataan tai joiden kanssa ollaan
asioista eri mieltä. Ylikangas
on valinnut toisen esitystavan. Suomen sotienjälkeisen
historiankirjoituksen suurnimet, kuten Pentti Renvall, Arvi
Korhonen ja Eino Jutikkala,
hänenkin kirjastaan toki löytyvät, mutta hänen takavuosien
kiivaimpien kiistakumppaneidensa nimet eivät. Kun esimerkiksi Seinäjoella ilmestyvä Ilkka-lehti julkaisi yleisönosastossaan lähes sadan Tie
Tampereelle -kirjasta (1993)
suivaantuneen
kansalaisen
kirjoituksen, Ylikangas on jättänyt nimeltä mainitsematta
lehden päätoimittajan, jonka
hän arvelee olleen masinoimassa häntä vastaan suuntautunutta kirjoittelua. Ylikangas puhuu vain ”paikallisesta
tutkijakoulutuksen saaneesta
historian auktoriteetista”.
Työväenliikkeen kirjaston
Kirjakahvilassa 10.3.2015 käydyssä keskustelussa Ylikangas kiisti jyrkästi olevansa
jotenkin polemiikkihakuinen,
vaikka häntä on siitä monesti

epäilty. Siksi hän on jättänyt
vanhojen
kiistakumppaniensa nimet mainitsematta.
Yhdessä tapauksessa hän on
tehnyt poikkeuksen: nimeltä mainiten hän kiistää Erkki
Tuomiojan blogissaan esittämän väitteen, jonka mukaan
Ylikankaan tapa keskustella
olisi ”erityisen polemiikkihakuista”.
Suomalainen
nykytutkimus ei saa Ylikankaalta korkeaa arvosanaa. Hänen mielestään Suomi on yhä ”yhden
totuuden maa”. Keskustelukulttuuri on ahdas ja tunkkainen, ja poikkeavan käsityksen
esittäjät saavat vastaansa
syytösryöpyn,
suoranaista
vihapuhetta ja nimittelyä milloin kommunistiksi, milloin
miksikin. Ylikankaalla on tästä omia karvaita kokemuksia.
Hän myöntää, että Suomessa
vallitsevalla kansallisen yksimielisyyden paineella on
syvät juuret idänpoliittisessa
uhassa, joka on varjostanut
historiankirjoitustamme sortovuosista lähtien. Ylikankaan

käsitys
historiantutkimuksemme nykytilasta on lähes
lohduton. Melko tuoreen historian väitöskirjojen aiheita
koskevan selvityksen mukaan
nuoret tutkijat näpertelevät
toisarvoisia eivätkä näytä
enää uskaltavan tarttua kansakunnan kannalta merkittäviin kysymyksiin. Tilanne on
muuttunut valtavasti 1960-luvulta, jolloin lahjakkaimmat
nuoret tutkijat kävivät joukolla sortovuosien problematiikan kimppuun.
Historiantutkimuksen periaatekysymyksiä käsitteleviä
kirjoja ilmestyy Suomessa
aivan liian harvoin. Siksikin
Ylikankaan kirja on tärkeä puheenvuoro, ja erityisen tärkeä
se on siksi, että siinä yksi Suomen merkittävimmistä historiantutkijoista avaa oman
historiallisen ajattelunsa perusteita ja tutkimustyönsä tavoitteita.
Seppo Hentilä
professori emeritus, Espoo
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Erinomainen esimerkki veteraanimatrikkelista
Timo Ailio, Reino Toivio,
Esko Koskenvesa, Tomi
Riihiranta ja Asko Valkama
(toimituskunta): Isänmaan
puolesta : Luopioisten
veteraanimatrikkeli
1939–1945. Kukkia-Seura,
Luopioinen 2015. 512 s.

Sotiemme vuosista on kulunut jo runsaasti aikaa, mutta
kiinnostus
sotavuosiimme
ei ole loppunut. Itse asiassa
tutkimuksissa nousee vieläkin
esiin aiemmin sivuutettuja
näkökulmia. Sota-arkistossa
on edelleen purkamattomia
arkistoaineistoja. Ne eivät
varmaankaan hievauta yleisiä
linjoja, mutta saattavat olla
valaisevia paikallis- tai sukuhistorian tutkimuksessa.
Myös sodistamme on julkaistu erilaisia matrikkeliteoksia. Viimeisten tekemiseen
alkaakin monella paikkakunnalla olla korkea aika, mikäli
niihin halutaan saada aitoja
kuvauksia sodissamme taistelleista miehistä ja rintamatehtävissä olleista naisista.
Luopioisista koottu veteraanimatrikkeli on kokonaisuudessaan erinomainen esimerkki. Se on sivumäärältään
mittava ja runsaasti kuvitettu.
Painoakin on yli 2,3 kg. Teos
valmistui yli vuosikymmenen
mittaisen ponnistuksen tuloksena. Toimituskunnan lisäksi
mukana oli ajoittain useitakin
henkilöitä. Viime vaiheissa
suurimman vastuun valmisteluissa kantoivat toimituskunnan puheenjohtaja Timo Ailio
ja sihteeri Reino Toivio.

Ennen sotia Luopioisten
kunnassa, joka on nyt osa Pälkänettä, oli noin 4 000 asukasta. Teoksessa esitellään noin
300 sivun matrikkeliosassa
1479 luopioislaista veteraania, 212 sankarivainajaa ja
neljä sotavangiksi joutunutta.
Rajaus on selkeä: ”Mukana
ovat Luopioisista tai muualta
sotaan lähteneet luopioislaiset, Luopioisiin elämänsä
jossain vaiheessa muuttaneet
ja Luopioisissa tai siihen liitetyillä alueilla syntyneet.”
Valokuvat ovat teoksessa
tärkeässä osassa. Nimen, syntymä- ja kuolinpäivän lisäksi
mukana ovat kantakorteista
kootut tiedot sotilasarvosta,
aselajista ja joukko-osastosta,
kunniamerkeistä,
palvelusajasta sekä taistelupaikoista.
Lisäksi teoksessa on kerrottu
tiiviisti siviilielämästä, ammatista, joskus työpaikastakin,
perhesuhteista ja lapsista.
Kun kirjan avaa melkeinpä
mistä kohdasta tahansa, niin
esiin tulee lukijan omien sukulaisten toimintaan tai kohtaloihin liittyviä yksikköjen tai
taistelupaikkojen nimiä.
Teoksessa on matrikkelin,
veteraanihakemiston, lisäksi
muutakin. Alussa on erilaisia
asiaan kuuluvia tervehdyk-

siä, sotilaslyhenteitä, sankarivainajien luettelo sekä
hiljentäviä kuvia ja tekstejä
kalleimman uhrinsa antaneista. Seuraavaksi on laajahko
sotahistoriallinen, kartoin ja
valokuvin varustettu kuvaus luopioislaisten sotatiestä
YH:n ajoista Lapin sodan
päättymiseen (Timo Ailio). On
kiintoisaa, että teokseen on
sisällytetty myös artikkeli suomalaisista rauhanturvaajista
sekä yleisemmin YK:n rauhanturvatoiminnasta (Pertti
Salminen).
Paikalliseen tasoon paneudutaan lähemmin artikkelissa, jossa kerrotaan kunnan
naisten sotaa edeltäneestä
maanpuolustustoiminnasta ja
lottatyöstä (Tomi Riihiranta).
Havainnollinen ja antoisa kokonaisuus muodostuu Luopioisissa toimineiden veteraanijärjestöjen yhteishistoriikista
(Reino Toivio). Teksti jälleenrakennuksen aloittamisesta
ja veteraanien yhteiskunnallisesta merkityksestä (Kari
Keino) kertoo muun muassa, millaisista lähtökohdista
nykyisen hyvinvointi-Suomen
kehkeytyminen alkoi. Sotaajan kirjeenvaihtoa on viime
aikoina tutkittu, ja aihepiiristä
on tässäkin teoksessa tunteellisin esimerkein varustettu artikkeli (Hanna Keino). Loppuun
on jätetty omille muistiinpanoillekin tilaa.
Tero Tuomisto
kotiseutuneuvos, Helsinki
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Taas se lähestyy – vuosi 1918!
Linda Heinonen:
Punainen Tampere. Opas.
Työväenmuseo Werstas,
Tampere 2014. 255 s.

Eurooppa osaa sotahistoriansa ja sen tuotteistamisen.
Taistelupaikat, alan museot ja
muistomerkit, tuntemattomien sotilaiden haudat ja pommituskohteet ovat jo ainakin
Napoleonin sodista lähtien
toimineet sekä kansallisen
hengen sytykkeinä että merkittävän massaturismin kohteina.
Sen sijaan sisällissotaa on
vaikea tuotteistaa; siitä puhuminen ja kirjoittaminen nostavat aina tunteita. Ensimmäisenä modernina sisällissotana voitaneen pitää 30-vuotista sotaa, eli katolisten ja
luterilaisten taistelua Pyhän
saksalais-roomalaisen keisarikunnan alueella, ja Englannin, Irlannin ja Skotlannin sisällissotia 1600-luvulla. Sitten
sisällissodat alkoivat liittyä
myös siirtomaiden itsenäistymiseen (aluksi Amerikka ja
Latinalainen Amerikka).
Ei ole yllättävää, että Yhdysvalloissa ollaan tuotteistamisessa pisimmällä, ja
maassa markkinoidaan muun
muassa Top 10 U.S. Civil War
Sites -tuoteperhettä. Viime
vuosisadalta lähtien sisällissodat ja vallankumoukset sekä maailmansodat ja itsenäistymispyrkimykset ovat liittyneet yhteen. Sittemmin huomion on vienyt Jugoslavian

purkusota. Viimeisin näytös
tapahtuu juuri nyt Syyriassa.
Suomessa Tampere voi
kiistatta kantaa kevään 1918
taistelujen ”pääkaupungin”
titteliä. Sisällissodasta tulee
pian kuluneeksi 100 vuotta.
Etäännyttävät vuosikymmenet eivät kuitenkaan merkitse
unohdusta, vaan päinvastoin:
on jälleen aihepiiriin liittyvien
julkaisujen aika. Kun aikalaisia ei enää ole muistelemassa, on tarve tehdä asia näkyväksi muilla menetelmillä –
esimerkiksi historiakulttuurin
keinoin.
Työväenmuseo
Werstas
Tampereella on julkaissut
oppaan, jolla nykylukija siirrettään liki sadan vuoden takaisen kansallisen tragedian
keskeispaikoille.
Opaskirja
on yksi tuote työväenperintöä kunnioittavassa Punainen
Tampere
-tuoteperheessä.
Museokaupasta voi kirjan lisäksi ostaa arabica-kahvia,
luomurieväjauhoa, paikallisesti tuotettua hunajapalasaippuaa ja salmiakkipastilleja. Jokaiseen tuotteeseen
liittyy tarina, joka johdattaa
työväenkaupungin
juurille.
Poliittinen eetos onkin vahva,
kuten työväenmuseolta sopii
odottaa. Oppaassa korostuu
kansan tai vastakulttuurin näkökulma.

Tuotteistamisessa Werstas
on edelläkävijä. Asiasta voi
olla montaa mieltä, mutta
kiistatonta on, että kerrottava
ja opetettava on, jos kysyntää riittää. Kaupunkikävelyt
ja kävelyttäminen muistopaikoilla on vanha ja koettu pedagoginen keino. Opaskirja
vie lukijan keskikaupungin
tapahtumapaikoille ja punaisen Tampereen takapihoille ja
reuna-alueille. Kirjan kanssa
voi askeltaa työväenkaupungin tärkeimpiin kohteisiin ja
tehdasalueille. Voi tarkastella
työväentaloja ja kansankuppiloita sekä työväen taide- ja sivistyslaitoksia ja muistomerkkejä oppineesti. Lukijoille
suositellaan lisäksi ”punaisia
päiväretkiä” Nokialle ja Valkeakoskelle.
Kokonaisuus muodostuu
hieman fragmentaariseksi ja
vaikealukuiseksi. Runsas, hieman sekava kuvitus lisää tätä
vaikutelmaa. Sinne ja tänne
on ripoteltu elävien ja kuolleiden merkkihenkilöiden tarinoita, ja yhteys itse asiaan jää
pinnalliseksi. Kun mukana on
useita kohteita, joiden yhteys
”punaisuuteen” jää hieman
epäselväksi, sopii pohtia, olisiko kirja ansainnut toisen
nimen. Näine puutteineenkin
Punainen Tampere on oiva
lisä harvalukuiseen suomalaiseen
kaupunkikävelyitä
esittelevään kirjallisuuteen.
Toivottavasti oppaasta otettiin iso painos?
Laura Kolbe
professori, Helsingin yliopisto
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Olavi Virta kiinnostaa yhä kirjoittajia
Lasse Erola: Olavi Virta ja hänen
maailmansa. Gummerus, Helsinki
2015. 196 s.
Hannu Nyberg: Olavi Virta hurmiosta
turmioon. Into, Helsinki 2015. 459 s.

Kun Olavi Virta vuonna 1972
kuoli, hän oli kansallinen kuuluisuus.
Viisikymmenluvun
tunnetuimman iskelmälaulajan levytykset oli löydetty uudelleen, ja kuoleman jälkeen
niitä on myyty enemmän kuin
elinaikana konsanaan. Sensaatiolehdistö oli pitänyt huolen siitä, että Virran alkoholin
ja sairauksien leimaavat loppuvuodet olivat kaikkien tiedossa. Virran kootut levytykset
on sittemmin julkaistu kahteen
kertaan. Kun seuraavan kerran
järjestetään
yleisöäänestys
”kaikkien aikojen parhaasta
iskelmästä”, kärjessä on todennäköisesti taas jokin Virran
kappale.
Ensimmäisen Olavi Virta
-elämäkerran (Olavi Virta – Legenda jo eläessään) julkaisivat
Markku Koski, Peter von Bagh
ja Pekka Aarnio vuonna 1977.
Kirjoittajien tavoitteena oli
nostaa Virta suurten suomalaisten taiteilijoiden joukkoon,
vertailukohteena muun muassa Aleksis Kivi. Muotokuva
oli maalattu suurin vedoin,
pääpiirteissään oikein mutta
yksityiskohdiltaan epätarkasti.
Vuonna 1995 kirjasta ilmestyi
uusi, tarkistettu painos. Olavi
Virta – legenda jo eläessään

loi ikään kuin kaanonin, jossa
määriteltiin Virran uran käännekohdat.
Lasse Erolan Olavi Virta ja
hänen maailmansa ilmestyi
alun perin vuonna 2005. Virran
syntymän satavuotispäiväksi
siitä on julkaistu uusi laitos.
Kirja on perinteinen elämäkerta. Virran elämä on asetettu
historialliseen
yhteyteensä.
Varhaisvuodetkin on kerrottu
tarkasti. Suurten menestysten
kausi on käsitelty temaattisesti, ja tärkeät yhteistyökumppanit, kuten Toivo Kärki, saavat
omat lukunsa. Tuloksena on
erinomainen luku- ja katselukirja viisikymmenluvun suomalaisesta populaarimusiikista. Mutta Virran uran etenemisestä vuosi vuodelta on hankala saada kuvaa. Esimerkiksi
1950-luvun lopulla Virta toimi
Levytukku Oy:n tuotantopäällikkönä, levytti säännöllisesti
ja pyöritti levykauppaa Helsingissä. Miten kaikki sopi yhteen
ja kuinka paljon hän ehti käydä
keikoilla?
Lopussa on aakkosellinen
luettelo Virran elokuvista ja levytyksistä. Ensimmäisenä on
Aamu Airistolla vuodelta 1963.
Levytysuran kehitystä ajallisesti seuraava joutuu turvau-

tumaan Harri Hirven tai Rainer
Strömmerin aikaisempiin diskografioihin.
Hannu Nybergin kirja Olavi Virta hurmiosta turmioon
ei pyrikään olemaan Virran
elämäkerta. Takakannen mukaan ”kirja sisältää kaiken sen
tiedon Olavi Virran elämästä,
jota ei ole aiemmin kerrottu”.
Tämä ei pidä täysin paikkaansa. Pakinakokoelmaa muistuttavassa kirjassa on paljon
tietoa Virran ja aikalaisten
elämästä, ja se olisi mainio
lähdeteos
iskelmäaiheisen
tietokilpailun laatijalle. Todella
uutta tietoa on vähän ja sekin
melko triviaalia ja aukkoista.
Otan esimerkin: vuonna 1950
monitoiminen Virta perusti
Rotapaino-nimisen
kirjapainon. Nyberg kertoo kaupparekisterin perusteella, että ”yhtiön ensimmäiseen hallitukseen
kuuluivat
puheenjohtajana
Niilo Saarikko, Virta ja Lasse
Saarikko, jonka sukulaissuhde
Niiloon ei ole tiedossa”. Miksi
jättää asia auki? Pienellä vaivalla olisi selvinnyt, että Lasse
oli Niilon poika.
Kirjalla on kuitenkin ansioita. Nyberg on pikkutarkka
kirjoittaja, jonka intohimona
on löytää aikaisemmista Virtaa
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käsittelevistä kirjoituksista virheitä. Virta ei esimerkiksi ole
koskaan voinut käydä ”Drottninggatanilla Tukholman Vanhassakaupungissa”, koska katu
on toisessa osassa Tukholmaa.
Tiedetään myös, että Virta oli
vuonna 1963 Seutulassa työleirillä suorittamassa rattijuoppoustuomiota. Hän onnistui
livahtamaan sieltä Helsinkiin
levyttämään. Tämä on todennettavissa, sillä rangaistuksen
ajankohta ja levytyspäivämäärät tiedetään varmasti. Siitä
miten Virta Helsinkiin pääsi,
on ainakin kolme eri versiota,
jotka eivät kaikki voi olla tosia.
Nyberg harjoittaa hyvää lähdekritiikkiä, mutta ei aina jaksa
viedä sitä loppuun asti.
Olavi Virta hurmiosta turmioon on hauskasti kirjoitettu. Kun lukija alkaa kyllästyä,
kirjoittajan itseironia pelastaa
tilanteen (”nuoteista tiedän
vain ettei niitä saa rypistää”).
Kirjassa on myös luettelo Virran äänitteistä. Se on huomattavasti tarkempi kuin Erolan.
Äänitteet on järjestetty levymerkin ja formaatin mukaan.
Ongelmana on, että samat
äänitykset toistuvat moneen
kertaan eikä myöhempien LPjulkaisujen kohdalla kerrota,
mikä on kunkin kappaleen
alkuperäisjulkaisu.
Nyberg
on myös jäljittänyt Virran radioäänityksiä, joista osa on
Yleisradion arkistossa, osa yksityiskokoelmissa. Tarkemmat
viitteet – mm. päivämäärät ja
Ylen arkistonumerot – kuitenkin puuttuvat.
Sekä Erolan että Nybergin
ongelmana on yksityiskohtaisen dokumentoinnin puute.
Nybergillä ei ole edes henkilöhakemistoa. Molemmilla
on luettelot aikaisemmasta

Erolan kirja on kokonaisuutena hyvä yleiskatsaus Olavi Virran elämään ja aikaan;
Nyberg kannattaa lukea
hauskana pakinakokoelmana. Mutta olisiko yhdelle
Olavi Virta -elämäkerralle
vielä tilaa?

Virta-kirjallisuudesta, Nyberg
viittaa myös aikakauslehdissä julkaistuihin artikkeleihin
ilman sivu- ja numerotietoja.
Molemmat viittaavat eri henkilöiden (nimeltä mainittujen
tai anonyymien) kertomuksiin.
Molemmat ovat tehneet valtavan määrän työtä penkoessaan Virran elämää, mutta kun
lukija haluaisi tarkistaa jonkin
väitteen, hän joutuu itse tekemään saman työn uudestaan.
Esimerkiksi Erola kertoo (s.
33), että Virran levytys Teetä
kahdelle joutui radiossa esityskieltoon sanojensa vuoksi.
Olisi mielenkiintoista tietää,
mihin tämä perustuu. Olen itse
jonkin verran tutkinut radion
niin sanottuja ”esityskieltoja”,
enkä ole löytänyt tästä mitään
viitettä.
Ymmärrän, että yksityiskohtaiset viitteet voivat olla
ongelmallisia suurelle yleisölle suunnatussa teoksessa.
Erolan kirja on kokonaisuutena hyvä yleiskatsaus Olavi Virran elämään ja aikaan; Nyberg
kannattaa lukea hauskana pakinakokoelmana. Mutta olisiko
yhdelle Olavi Virta -elämäkerralle vielä tilaa? Mielestäni olisi. Esimerkiksi voidaan ottaa
Virran aikalainen Veikko Lavi.
Lavista oli jo aikaisempi, Tuula

Salmen kirjoittama elämäkerta
Laulunarvoinen Lavi (1984), joka perustui laulajan omiin kertomuksiin. Matti Halmeahon
kaksiosainen
Lavi-tutkielma
(Kun suksi ei luista. Veikko Lavin nuoruusvuodet 1912–1949;
Laulajan testamentti. Veikko
Lavin taiteilijavuodet 1950–
1996 (2012–2013)) osoitti kuitenkin, että muistelmat ja elämäkerta ovat kaksi eri asiaa,
ja muistelot on varmistettava
muista, riippumattomista lähteistä. Tuloksena oli yksityiskohtainen, tarkasti dokumentoitu elämäkerta, joka antoi
aivan uuden kuvan laulajasta
ja onnistui lisäksi tekemään
sen elävästi ja hauskasti.
Monet Virran ja Lavin aikalaiset ovat poistuneet keskuudestamme, mutta lähdemateriaalia on tallella valtavasti.
Pelkästään
sanomalehtien
tanssi-ilmoitusten
kampaaminen auttaisi rakentamaan
Virran elämästä tarkemman
kronologian. Arkistoissa on
monenlaisia julkisia asiakirjoja huviluvista verotustietoihin.
Lähes kaikesta Yleisradiossa
soitetusta musiikista 1950-luvulta lähtien löytyy teosto-raportit. Aineiston läpikäyminen
vaatisi aikaa ja kärsivällisyyttä,
mutta se antaisi tarkemman
kuvan laulajan urasta ja saattaisi hyvinkin näyttää monet
yksittäiset tapaukset uudessa
valossa.
Pekka Gronow
dosentti, Helsingin yliopisto

110 Työväentutkimus vuosikirja 2015

työväen perinnelaitokset

Kuvat Työväenliikkeen kirjasto

Työväenperinne – arbetartradition ry

Väinö Tervo

Eero Haapanen.

Työväentutkimus-palkinto Eero Haapaselle ja Väinö Tervolle
Työväenperinne ry:n asettama palkintoraati
jakaa vuosittain Työväentutkimus-palkinnon.
Palkinto jaetaan vuorovuosin akateemisen ja
ei-akateemisen teoksen kirjoittajille. Vuonna
2015 palkinto jaettiin kahdelle ei-akateemisen
teoksen kirjoittajalle.
FM Eero Haapasen teos Sörkan rysäkeisarit kertoo Karlssonien kalastajaperheestä kolmen sukupolven ajalta. Kirja kuvaa hienosti
kalastajien arkea Sörnäisissä ja Vanhankaupunginlahdella 1890-luvulta 1960-luvulle asti.
Haapanen keskittyy kuvaamaan sisällissotaa,
viinanmyyntiä ja salakuljettamista. Kalastajien
kertomus laajenee myös paikallishistorialliseksi kuvaukseksi Haapasen kuvatessa laitakaupungin kasvua.

Historiankirjoittaja Väinö Tervon teos Sotkamon työväentalo – torpasta taloksi kuvaa
monipuolisesti Sotkamon työväentalon pitkää
historiaa. Kirja on kollaasityyppinen kokoelma
alkuperäisaineistoa Sotkamon työväentalosta.
Tutkijan omaa tulkintaa on vähän, mutta siitä,
kuten lähteiden valinnastakin, välittyy kainuulainen huumori ja tietty vaatimattomuuteen
piilotettu paikallisylpeys. Kirja on kauniisti taitettu. Teos viehätti raatiamme kainuulaisuutta
esittelevänä pienimuotoisena taideteoksena.
Palkintoraatiin kuuluivat: FT Päivi Uljas (puheenjohtaja), VTT Arja Alho, professori Pentti
Arajärvi, FT Lasse Lehtinen, FM Pete Pesonen
ja FM Alpo Väkevä. Raadin sihteerinä oli YTM
Raija Kangas.
Työväentutkimus-palkintoraati
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	Työväen arkisto
Siirtolaisuus tiedonkeruun kohteena
IALHI:n (International Association of Labour
History Institutions) 46. vuosikokous järjestettiin 16.–19.9.2015 Skotlannin kansalliskirjastossa Edinburghissa. Kokouksen järjestäjänä toimi National Library of Scotland. Kokoukseen
liittyvän seminaarin teemana oli siirtolaisten
historian kerääminen ja säilyttäminen. Suomesta kokoukseen osallistuivat arkistonjohtaja
Petri Tanskanen ja erikoistutkija Mikko Kosunen
Työväen Arkistosta.
Varsinaisessa vuosikokouksessa torstaina
keskusteltiin järjestön uudistamisesta. Jäsenyhteisöjen lukumäärä on nyt 67, kun se vielä
vuonna 2010 oli 85. Toimintaa tulisi uudistaa,
jotta saataisiin mukaan järjestöjä muualtakin
kuin Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. Koordinaatiokomitea, johon myös Petri Tanskanen
kuuluu, ehdotti jäsenmaksujen poistamista pienempien järjestöjen pitämiseksi mukana. Vuosikokous ja seminaari sen sijaan muuttuisivat
maksullisiksi ja näistä kertyvistä varoista suurin osa siirrettäisiin kokouksen järjestävän organisaation käyttöön. Näin pystyttäisiin laajentamaan kokousjärjestäjien piiriä. Tällä hetkellä
vain muutamilla järjestöillä on taloudellisia
edellytyksiä järjestää vuosikokous. Esityksenä
oli myös, että tulevaisuudessa esitelmät pidettäisiin vain englanniksi, eikä varsinaisia tulkkauspalveluja enää järjestettäisi. Esille tulleet
asiat herättivät keskustelua, ja jäsenmaksujen
poistamisesta järjestettiin äänestys. Äänestys

päättyi tasan, ja asia jäi pöydälle. Ainakin ensi
vuonna kerätään edelleen jäsenmaksuja. Myös
tulkkauskysymys jäi pöydälle. Vuonna 2016 järjestettävä 47. vuosikokous päätettiin järjestää
Helsingissä, ja järjestävänä organisaationa toimii Työväen Arkisto.
IALHI on HOPE-digitointiprojektin jälkeen
pitänyt huolta tietokannasta. Nyt on kehitteillä IALHI:n alainen jatkoprojekti, johon etsitään
uusia jäseniä.
Torstain seminaariosuudessa kuultiin eri
organisaatioiden esittelyjä, ja päivän päätti
kiertokävely kaupungilla James Connollyn ja
irlantilaisen yhteisön jalanjäljissä.
Perjantaina paneuduttiin seminaarin teemaan, eli siirtolaisia käsittelevien aineistojen
keräämiseen, ja tiedon säilyttämiseen. Keynote-luennoitsijoina toimivat professori Leo
Lucassen Hollannista ja Sue Morrison Skotlannista. Lucassen kertoi kerätyn kuva-aineiston
avulla tehdystä muistitietokeruusta ja Morrison puolestaan raportoi siirtolaisten keskuudessa tehdyistä muistitietokeruista Glasgown
eri kaupunginosissa. Lisäksi kuultiin eri maissa järjestettävistä siirtolaisuuteen liittyvistä
projekteista. Toinen kokouspäivä päättyi juhlaillallisiin. Launtaina oli vielä mahdollisuus
osallistua vierailuun Summerleen teollisuusmuseoon.
Mikko Kosunen
erikoistutkija, Työväen Arkisto

Henkilöarkistoja digitoidaan
Työväen Arkistossa on digitoitu työväenliikkeen merkkihenkilöiden aineistoja. Aineistot
ovat tutkijoiden luettavissa henkilön arkistoluettelon yhteydessä. Projekti alkoi Matti Paasivuoren ja Oskari Tokoin välisen kirjeenvaihdon
digitoinnilla. Väinö Tannerin säätiön avustuksella Väinö Tannerin 194 puhetta on digitoitu,
ja työn alla on häneen liittyvän sotasyyllisyysoikeudenkäynnin pöytäkirjojen digitointi.
Miina Sillanpään syntymän 150-vuotisjuhlan kunniaksi hänen asiakirjojaan ja kirjeenvaihtoaan on digitoitu. Kirjeenvaihdon järjes-

täminen paljasti hänen laajan 1930-luvun kirjeenvaihtonsa Ruotsin työläisnaisten kanssa.
Sillanpään käsien ja yhteyksien kautta kulki
amerikansuomalaisten apu köyhille perheille
ja Ensi kodeille. Sillanpäällä oli Amerikassa laajat verkostot sinne muuttaneiden sukulaisten
ja lisäksi amerikansuomalaisten yhdistysten
kautta. Kirjeenvaihdosta käy ilmi, että Amerikasta tuli rahaa, vaatteita, säilykkeitä, kahvia ja
muita tarvikkeita Sillanpäällä oli kirjeenvaihtoa
myös Oskari Tokoin kanssa ja nämä kirjeet ovat
nyt luettavissa netissä.
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Työ ja ei-työ ITH:n konferenssin aiheena
51. kertaa kokoontunut Kansainvälisen työväen- ja sosiaalihistorian ITH-konferenssi
järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa
Linzin ulkopuolella. Konferenssi pidettiin 17.–
19.9.2015 Berliinissä ja sen teemana oli työ ja
ei-työ (Work and Non-work). Työväen Arkistosta konferenssiin osallistuivat tutkija Pete Pesonen ja erikoistutkija Marjaliisa Hentilä, joka
kuuluu myös ITH:n tieteelliseen komiteaan.
Työn käsitettä ja historiaa lähestyttiin useasta eri näkökulmasta; kotityöntekijöistä, valtion
virkamiehiin, akateemisista tutkijoista aina
prostituutioon saakka. Esitykset voi jakaa ajallisesti ja maantieteellisesti niin, että 1900-lukua
edeltävää aikaa koskevat esitykset sijoittuivat
länsimaihin, ja entisen itäblokin maita koskevat esitykset sijoittuivat 1900-luvulle. Edellä
mainitussa jaossa Suomi kuului itäblokin ryhmään Pete Pesosen esityksellä, joka käsitteli
firabelitöitä Suomessa.
Professori Jürgen Kocka rekonstruoi sosialidemokraattisen liikkeen syntymisen ajan semantiikan ja politiikan suhteita. Kuinka ”työn”
määritelmä on palvellut työväenliikkeen poliittisia päämääriä ja itsensä ymmärtämistä.
Stefano Petrungaro on tutkinut Jugoslaviassa
vuosina 1918–
1941 harjoitettua prostituutiota. Petrungaron
mukaan prostituution käsitettä laajentamalla
Jugoslavian viranomaiset kykenivät vaimentamaan naisvaltaisia aloja. Milena Kremakova
esitteli akateemisten matemaatikkojen työn
ja vapaa-ajan sekoittumista, mikä on helposti
yleistettävissä muillekin akateemisille aloille.
Alexandra Oberländer on tutkinut vapaa-ajan
työtä Neuvostoliitossa. Tutkimuksessa on mielenkiintoinen havainto siitä, että vapaa-ajan työ

ITH:n konferenssin 3. paneelin osallistujia, vasemmalta Stefano Petrungaro, Pete Pesonen, Sigrid Wadauer
(paneelin pj.) ja Andrew Urban. Kuva: Työväen Arkisto.

oli Neuvostoliitosta tehokkaampaa kuin perinteinen työ.
Konferenssin loppukeskustelussa palattiin
työn perinteiseen määritelmään (Intended activity for producing goods for the fulfillment of
social needs) ja kysyttiin olisiko sitä aiheellista laajentaa tai muuttaa. Vaikka ei-työ voidaan
määritellä lukemattomilla eri tavoilla, niin eityöstä peilautunut työ määrittyi perinteisellä
tavalla.
Pete Pesonen
tutkija, Työväen Arkisto
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	Kansan arkisto
Pahvikortista digiympäristöön
Pirjo Kaihovaaran muistoja ja ajatuksia 37 vuoden arkistouran
tiimoilta Kansan Arkistossa
Arkistotyöhön
Kun neljätoistavuotiaana järjestin ja mapitin
laskuja ensimmäisessä oikeassa kesätyöpaikassani Helkama Oy:n reskontraosastolla, en
olisi ikinä uskonut viettäväni vuosikymmeniä
arkistossa. Tilanne oli toinen viidentoista vuoden kuluttua. Otin innoissani vastaan arkistoavustajan kahden vuoden sijaisuuden Kansan
Arkistossa, kun graduntekoni oli loppumetreillä. Sosiologian ja sosiaalipolitiikan opinnot antoivat eväitä ja järjestöelämän kokemuksesta
oli paljon hyötyä. Työväenperinteen tallentaminen oli lähellä sydäntäni.
Ei muuta kun lyijykynä käteen, vaippalehtiä
eteen ja arkistoaineistoa järjestämään. Perustiedot tallennettiin pahviseen merkintäkorttiin
eli pääkorttiin ja arkistoluettelo naputettiin kirjoituskoneella lomakkeelle, jossa oli valmiit
sarakkeet eri tiedoille. Ensimmäisiä järjestämiäni henkilöarkistoja taisivat olla poliitikko
ja kirjailija Atos Wirtasen kokoelma (haasteena
käsikirjoitukset, joista oli nypitty liuskoja uuteen käsikirjoitukseen) ja Ihmisoikeuksien Liiton puheenjohtaja, anatomian professori Väinö
Lassilan arkisto. Ensin mainittua kokoelmaa on
järjestetty myöhemmin uudestaan aineiston
lisäysten myötä. Lassilan arkiston sisältö oli
mielestäni erityisen kiinnostava. Hänen kunnioittamiaan arvoja olivat rauha, vapaus ja sivistys. ”Nykyinen aika, jolloin ihmisyysajatuksesta niin suuressa määrin on luovuttu ja pyritty
siirtymään kehityksessä aste taaksepäin ei voi
kestää kauan”, hän kirjoitti vuonna 1935.1
Tuohon aikaan arkistotyö ei ollut niin hektistä kuin myöhemmin. Ehti jopa lukea järjestettäviin arkistoihin liittyvää kirjallisuutta. Se
auttoi jäsentämään arkistoaineiston sisältöä ja
täsmentämään luettelon tekstiä. Arkistotyöntekijöillä oli järjestöhistorian opintokerhokin.
Täytyy kyllä myöntää, että joskus esipuheita ja
luetteloita kirjoitettiin vaaleanpunaiset silmälasit nenällä. Mutta toisaalta arkistoalallakin
on alettu myöntää, että objektiivisuus voi olla
harhaa.2

Kansan Arkiston kokoelmien uudelleenorganisointi oli käynnissä 1980-luvun alussa arkistonjohtajan Anna-Maija Nirhamon vetämänä. Arkistoaineiston luokitusjärjestelmä, joka
on edelleenkin avain arkiston kokoelmiin, oli
pitkälti toteutettu. Nyt vuorossa olivat erityisaineistot, valokuvat, äänitteet, esineet. Sain
jatkopestin arkiston yhteydessä 1990-luvulle
saakka toimineen Työväenaatteen Museon kokoelmien ja näyttelyiden järjestämisessä.3
Innostuin erityisesti punaisista lipuista.
Upeita käsinkirjoitettuja lippuja löytyi kääröistä, joita kukaan ei ollut avannut vuosikymmeniin. Huolsin ja luetteloin lippuja ja keräsin
niistä tietoja Kulttuurirahaston apurahan turvin. Työ poiki kirjan, esitelmiä ja artikkeleita.
Arkisto- ja museoaineiston keruu kulkivat yhtä
jalkaa ja usein aineistojen luovuttajilta saatiin
arvokasta tietoa niiden taustoista. Muistitietoa
kerättiin ja neuvottiin keräämään. Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö julkaisi Työväenperinteen keruuoppaan.4
Meillä oli vahva usko siihen, että edistimme
työväenliikkeen kollektiivisen muistin asiaa.
Olimme liikkeellä oikeaan aikaan. Liikkeen toimijoiden sukupolvi, jolla oli erityisen kiinnostavaa aineistoa sotia edeltäviltä vuosilta, halusi
muistonsa talteen.
Koska arkisto-, kuva-, äänite- ja esinekokoelmat olivat erilliset eikä atk-aika ollut vielä tullut, jäi eri aineistotyyppien yhteys toisinaan irralliseksi. Parannusta oli luvassa vasta
1990-luvulla, jolloin ensimmäiset tietokannat
luotiin. Nokian Mikro-Mikko (1 kpl!) oli käynnistetty Kansan Arkistossa ensimmäistä kertaa
vuonna 1988.

Muutokset
Uudet välineet mullistivat arkistomaailmaa.
Järjestöissä tietokoneet, printterit ja kopiokoneet suolsivat sähköisiä ja paperisia asiakirjoja, joista ei enää helposti nähnyt, mikä oli alkuperäinen tai lopullinen. Asiakirjoja tallennettiin
lerpuille, korpuille, kaseteille ja levykkeille mitä
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erilaisimmissa muodoissa. Arkistonhoitajaparkojen piti oppia hallitsemaan eri laitteita ja tiedostomuotoja ja tuntemaan, millaiset kopiolaadut hävisivät muutamassa vuodessa.
Toisaalta työ helpottui tekstinkäsittelyn ja
tietokantojen avulla. Tietopalvelussa pahvikorttien plärääminen muuttui tietokoneen näpyttelyksi. Aiemmin jotain paikkakuntaa koskevaan kysymykseen saattoi vastata vain käymällä arkiston koko pääkortiston läpi. Nyt haun
saattoi tehdä muutamassa sekunnissa. Myös
arkistonkäyttäjien kysymykset muuttuivat. Hakuja piti pystyä suorittamaan myös arkistojen
sisällöistä. Kuvailua piti kehittää tarkemmaksi.
Yksityisissä arkistoissa järjestämistyötä
tarvitaan edelleen, vaikka arkistoinninohjaukseen on panostettu paljon kenttäkäynteineen
ja ohjekirjeineen. Työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen arkistoja ja yksityisten henkilöiden
kokoelmia tallentavat arkistot eivät saa aineistojaan valmiiksi järjestettyinä. Järjestöjen asiakirjahallinta on kirjavaa, sähköiset tallennusmenetelmät suunniteltu arkiseen käyttöön eikä
varsinkaan pienillä järjestöillä ole resursseja
panostaa tiedonohjaussuunnitteluun. Tekstejä
ja muuta aineistoa ei yleensä tuoteta kulttuurihistoriallisten ilmiöiden tutkimuksen lähteiksi
vaan jokapäiväiseen käytännön päätöksentekoon ja toimintaan.

Upeimmat hetket
Arkistotyö on monella tavoin palkitsevaa. Järjestämistyössä eläytyy pakostakin kulloisenkin
aikakauden ilmiöihin ja ilmapiiriin; poliittiset
tapahtumat vierivät silmien editse arkistonmuodostajan välittäminä, voin kurkistaa kirjeenkirjoittajan sisäiseen maailmaan, nähdä
suuren järjestöllisen tapahtuman syntyvän ja
toteutuvan, elän välillä 1930-luvun tunnelmissa ja seuraavana päivänä jo 1990-luvulla. Iloa
on tuottanut myös työyhteisö, jonka kanssa on
voinut keskustella kohdatuista haasteista. Arkistotyö on jatkuvaa itsensä valistamista.
Yksittäiset asiakirjat kouraisevat syvältä:
vankileirillä korttiin vaivoin raapustettu hätähuuto ”lähettäkää leipää”, huutolaispojan
muistelma, käsinkirjoitettu rikkuriluettelo, joka
tuodaan erityisenä dokumenttina arkistoon.
”Oletkos tällaista nähnyt?”
Arkistojen aarteita ovat aineistot, joissa

kulminoituu hetki, historiallinen käännekohta,
muutos, tapahtuma tai ilmiö. Jotkut henkilöarkistot sisältävät kokonaisuuksia, joihin toimija
on koonnut omia ja järjestönsä linjauksia valaisevat dokumentit. Joskus niiden nimeäminen
on vaikeaa. Yksinkertaista asiasanaa ei löydy.
Arkistotyön kohokohtia ovat tutkijoiden ja
muiden arkiston käyttäjien kohtaamiset, kun
voi todistaa löytämisen ilon. Ylpeyttä tuottaa
väitöskirjan lähdeluettelon selaaminen. Noinko paljon hän löysi aineistoa arkistostamme argumentointinsa tueksi? Erilaiset arkistoaineistoon pohjautuvat taiteelliset produktiot ja mediakäyttö ovat tuoneet iloa arkistotyöntekijän
elämään. Tuttuja tekstejä ja valokuvia vilahtelee näyttelyissä, nukketeatterissa, näyttämöllä,
televisio-ohjelmissa ja lehtiartikkeleissa. Siinä
on lopputuote, jonka takana on monen ihmisen työpanos historian kentällä.
Omassa henkilöhistoriassani tärkeää oli
myös mahdollisuus hypätä hetkeksi ”oikean”
tutkijan rooliin jatko-opiskelijana. Se auttoi ymmärtämään arkiston käyttäjien ongelmia ja
avarsi muutenkin suhtautumista arkistotyöhön.

Testamentti
Kansan Arkiston ensimmäinen arkistonhoitaja
Anna Wiik, joka oli vuosia työskennellyt myös
Työväen Arkistossa, jätti työtovereilleen testamentin. Siinä painotettiin mm. seuraavaa erittäin hyödyllistä ohjetta jota en valitettavasti ole
osannut kyllin noudattaa: Älä jätä nurkkaläjiä!
Järjestämistyössä tuppaa näet jäämään käsittelemätöntä aineistoa, joka odottaa viittausten tekemistä tai siirtoa toiseen kokoelmaan.
Tai sitä, että ajan myötä ”palaset loksahtavat
kohdalleen” mietintämyssyssä. Viime kädessä
suuri osa nurkkaläjistä odottaa, ei siirtoa ajasta
ikuisuuteen vaan paperinkeräykseen. Tällainen
kohtalo on useinkin kiertokirjeillä, jotka lähettäjä on jo arkistoinut.
Minä yritän testamentissani painottaa arkistonhoitajan työn arvoa ja uusia ulottuvuuksia.
”Arkistossa elämän merkit muuttuvat osaksi
ihmiskunnan muistia”, näin tiivisti lukiolaispoika Jaakko Pallasvuo arkistotyön merkityksen
vuonna 2005 Kansan Arkiston 60-vuotisjuhlakirjaan piirtämässään sarjakuvassa. Arkistoihmisten on muistettava vastuunsa tässä

Työväen perinnelaitokset 115

prosessissa. Se vaatii tietoa, taitoa ja
ymmärrystä, kykyä taltioida ja välittää
eteenpäin historian jälkiä kaikessa moninaisuudessaan. Yksityisten arkistojen
haasteet ovat suuret.
Kenen tai keiden elämä kelpaa historiaan? Sukututkimusta harrastaneena
maattomien jälkeläisenä tiedän, että
loisten harmaa elämä on painunut unholaan. Siitä ei löydy merkintöjä samassa mitassa kuin talollisten toimista
muista väestöryhmistä puhumattakaan.
Tänä päivänä kansallisen kulttuuriperinnön kirjo on huomattavasti menneitä aikoja suurempi, mutta säilyykö sen kirjavuus tuleville tutkijoille? Arkistotyöntekijöiden
on tehtävä rohkeita ja kaukokatseisia avauksia
ja valintoja ja huolehdittava siitä, että kansalaisyhteiskunnan erilaisten toimijoiden kulttuuriperintö säilyy monipuolisesti. Ihmisten
ja yhteisöjen tarinat voivat saada ilmiasunsa
teksteinä, kuvina tai äänenä ja yhä useammin
sähköisessä muodossa. Mitä jää muistiin?
Aineistoa ei voi suunnittelematta siirtää arkiston hyllyyn. Se on pelkkää varastointia. Yksityisissäkin arkistoissa on kehitettävä arvonmääritystä ja seulontaa sekä dokumentoitava
tehdyt ratkaisut. Tässä on kuunneltava myös
käyttäjien ääntä ja luotava toimivat käytännöt
käyttäjäyhteistyölle. Järjestämis- ja kuvailuprosessia on avattava käyttäjille ja sisällönkuvailusta on käytävä avointa keskustelua, johon
voivat osallistua sekä alan ammattilaiset että
käyttäjäkunta.
Arkistonhoitajan asiantuntijarooli arkistoaineiston ja käyttäjän välissä ei tule katoamaan
uusien sähköisten hakujärjestelmien myötä.
Arkistonhoitajan tulee hallita työnsä entistä
monialaisemmin, hänen tulee osata nimetä dokumentoimansa ilmiöt, tapahtumat ja
prosessit oikein ja oltava valmis käyttämään
erilaisia apuvälineitä käyttäjäystävällisellä tavalla. Arkistonhoitaja etsii, löytää ja tunnistaa
menneisyyden jälkiä ja jalostaa ne tutkimuksen
käyttöön – tulevaisuudessa ehkä yhä enemmän käyttäjien avulla.

Pirjo Kaihovaara (kuvassa vielä Koivumäki) esittelemässä
näyttelyä Kansan Arkiston tutustumispäivillä helmikuussa 1980.
Kuva: Kansan Arkisto.

Miten tämän kaiken voi kiteyttää ohjeeksi?
Älä unohda ihmistä! Ikkunat auki – menneisyyteen ja tulevaisuuteen! (Äläkä jätä niitä nurkkaläjiä?)
Pirjo Kaihovaara
erikoistutkija, Kansan Arkisto
Viitteet
1 Pirjo Kaihovaara. ”Jos järki joutuu kahleisiin”. Väinö Lassila – 1930-luvun näkijä ja tekijä. Kansan Arkisto Vuosikirja 1982.
2		Ks. mm. Pekka Henttonen. Johdatus asiakirjahallinnan tutkimukseen. Avain, Helsinki 2015.
3		Työväenaatteen museon tavoitteena oli edistää ja vauhdittaa valtakunnallisen työväen ja työväenliikkeen museon
perustamista. Kun Työväenmuseo Werstas Tampereella
pääsi hyvään vauhtiin, luovutti Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö Kansan Arkistossa olevan esineistön sinne.
4		Pirjo Kaihovaara ja Anna-Maija Nirhamo. Kohti uutta aikaa. Työväenperinteen keruuopas, Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö, Helsinki 1984.

ja luotat sanaan.
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	Työväenliikkeen kirjasto

Työväenliikkeen kirjaston digiloikka
Työväenliikkeen kirjaston aineiston tallentaminen digitaaliseen muotoon Helsingin yliopiston kirjaston HELDA-julkaisuarkistoon alkoi
joulukuussa 2014. Digitointihankkeen aloittamiseen vaikutti se, että kirjaston kokoelmassa
on paljon huonokuntoista aineistoa, joka ei
kestä fyysistä käyttöä.
Kirjasto on tallentanut HELDA-julkaisuarkistoon mm. Kansalaissota-kokoelman pienpainatteet. Tällä hetkellä arkistoon tallennetaan
Internationaalit-kokoelman aineistoa ja suunnitelmissa on, että sinne tallennetaan Espanjan
sisällissota -kokoelman aineisto. Myös suuri
osa Työväentutkimus-vuosikirjan vanhoista
numeroista on talletettu arkistoon.

Kirjasto on tallentanut julkaisuarkistoon
syyskuuhun 2015 mennessä 294 nimekettä.
Suurimmat kokoelmat ovat Kansalaissota(128) ja Internationaalit-kokoelma (99). Vuonna 2015 aineiston latauskertoja on ollut peräti
9118 (14.9. mennessä). Aineiston digitointipalvelu on ostettu Kansan Arkistolta ja Työväen
Arkistolta.
Digitaalinen kokoelma löytyy osoitteesta:
helda.tyovaki.fi
Raija Kangas
kirjastonhoitaja

ja

Jimi Reittu
kirjastovirkailija

Työväenliikkeen kirjasto ja Työväenkirjaston ystävät ry osallistuivat ensimmäistä kertaa Työväen Musiikkitapahtumaan 24.–26.7.2015 Valkeakoskella.
Työväenliikkeen kirjasto ystävineen
esitteli tapahtumassa toimintaansa ja
Työväentutkimus-vuosikirjaa sekä myi
postikortteja ja Punanurkka-divarin kirjoja. Kuvassa vas. Leena Nikula, Sinikka
Ilmaranta ja Eeva-Liisa Oksanen sekä
Raimo Parikka Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seurasta, joka myi
seuran julkaisuja viereisellä pöydällä.
Kuva: Teija Norvanto.

Työväenkirjaston ystävät ry:n jäseniä
talkoopäivänä Punanurkka-divarissa,
joka sijaitsee Työväenliikeen kirjaston
naapurissa. Ystävät käyvät läpi kirjastosta
poistettuja kirjoja ja laittavat niitä myyntin.
Kuvassa vas. Reijo Nättiaho, Leena Nikula,
Erkki Haapalainen, Pirkko Kaskikorpi ja
Reino Toivio. Kuva: Työväenliikkeen kirjasto.
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Työväen Kulttuuripalkinto
Kirsti Lumialalle
Kansan Sivistysrahaston hallitus myönsi vuoden 2015
Työväen Kulttuuripalkinnon kirjastonjohtaja Kirsti Lumialalle, joka on toiminut Työväenliikkeen kirjaston johtajana vuodesta 1990 lähtien. Palkinto ojennettiin Työväen
Musiikkitatapahtumassa Valkeakoskella 25.7.2015. Palkinnon saatesanoissa kuvailtiin Kirsti Lumialaa mm. näin:
”Tämä aktiivinen työväenkulttuurin edistäjä on Työväenliikkeen kirjastonjohtajana vaikeassakin taloudellisessa tilanteessa kohottanut kirjaston profiilia ja saanut
aikaan todellisen työväen kulttuurikeskuksen Sörnäisten
rantatielle. Esimerkiksi yhteistyössä Työväenkirjaston
ystävien kanssa järjestettävät, monia mielenkiintoisia
aiheita käsittelevät kirjallisuus- ja studia generalia -illat
herättävät mielenkiintoisia näkökulmia yhteiskuntaan.
Ja näitä tilaisuuksia on hurjan paljon! Palkinnon saaja
on myös jaksanut hankkia vuodesta toiseen rahoituksen
Työväentutkimus-lehdelle, jonka artikkelit ovat ilahduttaneet meitä korkealla tasollaan.”
Tämän vuoden toinen Työväen Kulttuuripalkinto
myönnettiin muusikko, säveltäjä Reino Bäckströmille.
Työväen Kulttuuripalkinto myönnetään työväenkulttuurin, sivistys- ja valistustyön parissa tehdystä ansiokkaasta
työstä. Teatterineuvos Eila Roineelle myönnettiin KSR:n
60-vuotisjuhlapalkinto.

Kirsti Lumiala Valkeakoskella 25.7.2015.
Kuva: Teija Norvanto.

ssa
Vieraile osoittee

akt.fi

auto- ja kuljetusalan
työntekijäliitto Ry
John Stenbergin ranta 6, 00530 Helsinki
PL 313, 00531 Helsinki
(09) 613 110
faksi (09) 739 287
etunimi.sukunimi@akt.fi
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Punainen lanka Työväenliikkeen kirjastossa
Punainen lanka -työpajoihin osallistuneiden kuvamietelmäkirjoja. Kuva:
Työväenliikkeen kirjasto.

Työväenliikkeen kirjasto on vastaanottanut
joka vuosi suuren määrän kirjoja lahjoituksina. Tämän seurauksena kirjaston varastoihin
on kertynyt paljon myös sellaisia kirjoja, joita
ei ole nähty tarpeelliseksi liittää kirjaston kokoelmaan. Työväenkirjaston ystävät ry tilasi
alkuvuodesta 2015 työryhmältämme yhteisötaideprojektin, jossa käytettäisiin kirjaston
ylimääräisiä kirjoja taideteoksen materiaalina.
Työryhmämme järjesti seitsemän avointa ja
maksutonta Punainen lanka -työpajailtaa Työväenliikkeen kirjastossa vuonna 2015. Iltojen
teemat olivat: Tiedon tarve, Punainen, Kirja ja
minä, Valta ja aate, Taideteos, Rohkeus ja Tiedon puun kokoaminen. Osallistujia oli noin 60.
Työpajoissa pohdittiin kirjojen esineellisyyttä, niiden kuvia, jälkiä, hajuja ja kosketuksen
tuntumaa. Työpajojen pohjalta syntyi Tiedon
puu -teos. Se on 185 cm korkea kirjoista tehty

metallirunkoinen veistos, johon on liitetty työpajoissa syntyneet kollaasitekniikalla tehdyt
pienet kuvamietelmäkirjat. Helsingin yhteislyseon koululaiset tekivät oman kokonaisuutensa, joka liitettiin Tiedon puu -teokseen.
Varsinaisen teoksen muodostaa kuitenkin
koko projekti. Sen osat olivat: työpajat, Tiedon
puu ja dokumentaatio, johon osallistujia kannustettiin kirjoittamaan projektin herättämiä
ajatuksiaan. Vanhan kirja-aineiston selaaminen
on tuonut työpajalaisille esiin historian kerrostumia
Työskentelyn lomassa on keskusteltu filosofiasta, aatteista, eri aikakausien kirjojen tyyleistä ja muotokielistä sekä kirjapainotaidosta
ajankohtaisia yhteiskunnallisia muutoksia
unohtamatta. Rauhankysymykset ovat näkyneet monissa työpajoissa syntyneissä pikkuteoksissa. Käsillä tekeminen oli monelle tärkeä
syy osallistua työpajoihin.
Eeva Louhio
kuvataiteilija

ja Maija Toropainen
kuvataiteilija

Rab-Rab: Journal for Political
and Formal Inquiries in Art on
englanninkielinen itsenäinen kaksi
kertaa vuodessa ilmestyvä taidejulkaisu. Lehden perustajat ovat Sezgin
Boynik ja Gregoire Rousseau ja sitä
julkaisee Rab-Rab Press. Lehti pyrkii
rohkaisemaan kokeellista ja kaavoihin
kangistumatonta kirjoittamista, ja usea
sen kirjoittajista ovat taiteilijoita. Ensimmäisen numeron teemana oli kieli,
toisen ‘noise against culture’ (melu
vastaan kulttuuri). Rab-Rab Press:in
suunnitelmissa on useita muitakin
julkaisuja. www.rabrab.fi
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Hetki Kalevi Sorsalle
-kutsuvierastilaisuudessa 18.12.2015 aiheena on Kalevi
Sorsa Suomen Pankin johtajana. Tilaisuuden alustajina
ovat Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen, kansliapäällikkö Pertti Sorsa ja toimittaja, poliitikko Ulpu Iivari.
Työväenperinne ry:n puheenjohtaja Markku Liljeström
avaa tilaisuuden ja Kalevi Sorsa -säätion toiminnanjohtaja
Mikko Majander esittää säätiön tervehdyksen. Muusikko
Reino Bäckström vastaa musiikista.

Perinteinen kutsuvierastilaisuus Hetki Kalevi
Sorsalle järjestettiin Työväenliikkeen kirjastossa
19.12.2014, ja sen teemana oli Kalevi Sorsa ja
talouspolitiikka. Alustuksen tilaisuudessa pitivät
emeritusvaltiosihteeri Raimo Sailas, ministeri
Matti Louekoski ja projektitutkija Antti Alaja. Kalevi
Sorsa -säätiön toiminnanjohtaja Mikko Majander
esitti säätiön tervehdyksen. Kuva: Työväenliikkeen
kirjasto.

Paasitorni

Kokous- ja kongressikeskus

• keskellä Helsinkiä, Siltasaaressa • 30 kokoustilaa 8-800 hengelle
• nykyaikainen kokoustekniikka • korkeatasoiset ravintolapalvelut
• keskustan palvelut kävelymatkan etäisyydellä

Matti Kurikka – profeetta omalla ja vieraalla maalla -seminaarissa Työväenliikkeen kirjastossa 1.10.2015 Pirstaloituneet visiot -tutkimusryhmän edustajat valottivat
Matti Kurikan värikkäitä elämänvaiheita Suomessa ja
maailmalla sekä Kurikan uraa näytelmäkirjailijana, poliitikkona ja utopistina. Kuvassa vas. edessä Anna Rajavuori, Kirsti Salmi-Niklander, Anne Heimo, vas. takana
Sami Suodenjoki, Mikko Pollari, Mikko-Olavi Seppälä ja
Päivi Salmesvuori. Kuva: Työväenliikkeen kirjasto.

Paasivuorenkatu 5 A FIN – 00530 Helsinki
p. 09-7089 611 Fax 09-7089 658 myynti.paasitorni.fi www.paasitorni.fi
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	Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura

Kuva: Työväenliikkeen kirjasto.

Puhutaanpa elämästä ja tieteellisestä julkaisemisesta
Raimo Parikan kanssa

Raimo Parikka on toiminut jo kolme vuosikymmentä
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seurassa
(THPTS tai pelkkä ”Seura”). Hänen leipätyönsä oli
valtiotieteellisessä tiedekunnassa verkkopedagogiikan asiantuntijana. Juteltiin hiljan eläkkeelle jääneen
Parikan elämästä ja siitä, miten seuran julkaisutoiminta on vuosien saatossa kehittynyt.

Raimo Parikka syntyi Kotkassa vuonna 1951
työläisperheeseen. Hänen äitinsä oli linja-auton rahastaja. Isäänsä hän ei koskaan tavannut.
Parikka asui äitinsä ja isovanhempiensa kanssa
Karhulassa. Hän sai oppikoulussa vapaaoppilaspaikan ja kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1970.
Tuohon aikaan vasemmistolainen koululaispolitiikka kukoisti. Parikkakin innostui siitä ja
toimi muun muassa Kotkan Seudun Opiskelevien Yhteiskunnallisessa Seurassa, joka oli
opiskelijoiden YK-liiton jäsenjärjestö. Myös
Vietnam-komitea tuli tutuksi jo kotikaupungissa. Muutettuaan vuonna 1971 Helsinkiin Parikka liittyi heti ASS:iin (Akateemiseen Sosialistiseuraan).
Parikan mukaan työväenaate upposi häneen ”kuin olisi koskenkorvaa juonut”. Hän
toimi ASS:ssa ammattiyhdistysvastaavana ja
sittemmin vuoden verran myös pääsihteerinä.
Parikka opiskeli vuosina 1975–1977 Moskovassa NKP:n puoluekoulussa. Opetus tulkattiin
venäjästä suomeksi. Isännät maksoivat ylöspidon, ja opiskelijat saivat lisäksi kuukausirahaa.
Opiskelijaelämä oli kaikin puolin turvattua. Rahaa jäi vielä levyihin ja kirjoihin. Ensimmäistä
kertaa elämässään hänellä oli oma huone.
Moskovassa oppi lukemaan tekstejä, ja kriittinen ajattelukin kehittyi – myös vallalla ollutta
järjestelmää kohtaan. Opiskelijat arvostelivat
opetusta, mutta ei opetuksen taso kahden vuoden aikana juurikaan muuttunut.
Suomeen palattuaan Parikka oli ensin Tiedonantajan leivissä ja meni sitten armeijaan.
Vuosina 1980–1986 hän työskenteli Tutkijaliiton

toiminnanjohtajana ja vastasi myös sen julkaisuista. Työväen historiapiireihin hän päätyi
Jorma Kalelan Paperiliiton historiaprojektista. Parikka pääsi mukaan Kalelan johtamaan
muistiprojektiin ja sai siinä valmiiksi gradunsa.
Vuosina 1999–2000 Parikka työskenteli kansalaismuistiprojektissa, jota Helsingin kaupunki
ja yliopisto rahoittivat. Sen jälkeen hän oli valtiotieteellisen tiedekunnan palveluksessa.
Vuodesta 1994 Parikka on ollut THPTS:n taloudenhoitajana ja taittanut ja toimittanut seuran julkaisuja. Historiateoksia julkaistaan nykyään todella paljon, ja tämä näkyy myös seuran
toiminnassa. Erikieliset julkaisut ovat tärkeitä
kansainvälisen tieteellisen vaihdon kannalta.
Seuran kesäseminaarien anti kootaan Väki voimakas -julkaisusarjaan. Vuosikirjoja on ilmestynyt jo 27, ja niistä Parikka on toimittanut osan.
Nykyään Raimo Parikkaa voitaisiin jo kutsua seuran julkaisupäälliköksi, sillä kaikki seuran kirjat kulkevat hänen käsiensä kautta. Tänä
vuonna seura kustantaa kymmenen kirjaa. Se
on paljon seuralta, jossa on vain parisataa jäsentä. Parikka tietää, ettei yksikään muu tieteellinen seura, jolla ei ole vakinaista henkilökuntaa, julkaise näin paljon vuodessa. Seuran julkaisut tehdään ns. Books on Demand -periaatteella, eli kirjoja painetaan menekin mukaan.
Parikan uusin taitto ja kimppatoimitustyö on
Espanjan sisällissodan kulttuurihistoria. (Ks.
arvio s. 82)
Raimo Parikka on huolehtinut siitä, että seuran tieteellinen julkaisutoiminta on siirtynyt
myös verkkoon. Ensimmäisenä ilmestyi Jukka
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Rantalan toimittaman Suomalaisen opettajan
poliittinen orientaatio (2010).Verkkokirjoja on
tähän mennessä ilmestynyt 18. Kustannettavaksi on saatu vuodesta 2013 lähtien myös
väitöskirjoja. Suurin osa verkkokirjoista on saatavilla myös HELDASSA, Helsingin yliopiston
kirjaston digitaalisessa julkaisuarkistossa.
Parikan toivomus on, että verkkojulkaisuihin
saataisiin standardeja, jotta niiden lukeminen
onnistuisi kaikilla sähköisillä välineillä. Hän ei
innostu tieteellisestä julkaisemisesta e-kirjan

muodossa, koska siinä teksti on yhdessä pötkössä. Parikka toivoo valmiita puoliautomaattisia taittomalleja, jotka nopeuttaisivat taittamista. Kirjastoille hänellä on myös vakava toivomus: verkkojulkaisut tulisi indeksoida, jotta
ne saisivat enemmän näkyvyyttä ja löytyisivät
helpommin.
Marjaliisa Hentilä
dosentti, Työväen Arkiston erikoistutkija

”Työväestö ja sivistys”,THPTS:n kesäseminaari 2015
THPTS:n vuoden 2015 kesäseminaari järjestettiin jo perinteiseen tapaan Tampereella Työväenmuseo Werstaalla 24.–25.8. Teemana oli
”Työväestö ja sivistys”. Tavoite oli tarkastella
erityisesti koulutuksen, mutta myös laajemmin kasvatuksen, itsekasvatuksen ja kulttuurin
roolia työväen ja työväenliikkeen historiassa.
Aihe herätti laajaa kiinnostusta, ja ohjelma oli
tänä vuonna poikkeuksellisen täysi, esitelmiä
kuultiin puolentoista päivän aikana peräti 16
kappaletta. Keskustelu oli vilkasta ja yleisöä
runsaasti, nelisenkymmentä henkeä.
Esitelmät käsittelivät muun muassa työväestön mahdollisuuksia opinsaantiin maaseudulla ja kaupungeissa 1800-luvun lopulla ja
1900-luvun alussa (Marjatta Rahikainen), Algot
Untolan kirjoittajanasemaa 1900-luvun taitteen
sivistyskäsitysten valossa (Irma Tapaninen),
Tammisaaren pakkolaitoksen vankien itseorganisoitua opintotoimintaa (Reijo Miettinen ja
Juha Tuunainen), Työväenopistossa opiskelun
merkitystä kunnallispolitiikkaan osallistumiselle Tampereella (Kirsi Ahonen), 1970-luvun
nuortaistolaisten naisten sosialisaatiota (Liisa Lalu) ja sosiaalisen aseman, köyhyyden ja
kansa- tai oppikouluun päätymisen yhteyksiä
maailmansotien välisenä aikana pituustilastojen valossa (Sakari Saaritsa). Eri tieteenalat,
yliopistot ja lähestymistavat olivat hyvin edustettuina.

Seminaarin koko ohjelma ja kaikkien esitelmien abstraktit löytyvät Seuran verkkosivuilta osoitteesta http://www.thpts.fi/seminaareja/kesaseminaari-2015-tyovaestoja-sivistys/. Organisaattoreina ja tulevan
vuosikirjan toimittajina ovat tutkijatohtori
Sakari Saaritsa (sakari.saaritsa@helsinki.
fi) ja tutkija Sinikka Selin (sinikka.selin@
helsinki.fi) Helsingin yliopistosta.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Hakaniemenranta 1, PL 157, 00531 Helsinki
puhelin 020 774 000 ≥ etunimi.sukunimi@sak.fi ≥ www.sak.fi
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Työläisperhe yhteiskunnan risteämissä
Työläisperhe
arjessa ja
kriiseissä. Väki
voimakas 28.
Työväen historian
ja perinteen
tutkimuksen
seura, Helsinki
2015. 275 s.

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen
seuran vuosikirja Väki voimakas käsittelee tänä vuonna yhteiskunnan erästä perusyksikköä,
perhettä. Artikkelikokoelmassa tarkastellaan
erilaisia sosiaalisia, taloudellisia, kulttuurisia
ja poliittisia muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet
työläisperheiden arjen järjestyksiin, sukupuolten rooleihin, avioliittoon tai lasten ja nuorten
asemaan. Perhettä ei tarkastella ainoastaan yhteiskunnallisten muutosten peilinä vaan myös
kohtauspaikkana, jossa erilaiset kriisit, arjen
toiminnot, perinteet, diskurssit, muutokset ja
jatkuvuudet risteävät. Perhe on arjen toimintaympäristö ja sosiaalinen yksikkö, mutta myös
tila, jossa neuvotellaan arkisen todellisuuden
ja erilaisten perhettä, sukupuolta ja työelämän
tasapainoa koskevien ideaalien välillä.
Vuosikirjan artikkelit perustuvat Työväen
historian ja perinteen tutkimuksen seuran vuoden 2014 kesäseminaarissa Werstaalla pidettyi-

hin esitelmiin. Kirjan kirjoittajista suurin osa on
historiantutkijoita eri yliopistoista ja eri aloilta,
mutta joukossa on myös perinteentutkimuksen ja kasvatustieteen ammattilaisia. Käytetyt
aineistot ovat osittain uusia ja aiemmin käyttämättömiä, mutta toisaalta artikkelit osoittavat,
että myös vanhojen aineiston lukeminen uusilla kysymyksillä, uusista näkökulmista ja uusin
lukutavoin tuottaa uutta tietoa perheiden ja niitä koskevien määrittelyjen historiasta.
Kirjan artikkeleissa käytetyt aineistot ja niiden lukutavat rakentavat yhdessä mielenkiintoisen kokonaisuuden. Artikkeleissa käsitellään
muun muassa työläiskirjailijoiden käsityksiä
perheistä ja avioliitosta, vanhempien sosiaalisen taustan vaikutusta 1950-luvun oppikoululaisten tulevaisuudenhaaveisiin, firabelitöitä
osana perheen elatusta sekä perheiden arjen
rakentumista nykypäivänä perheiden ottamien
valokuvien kautta.
Perhe ei näyttäydy pysyvänä, itsestään
selvänä perusyksikkönä. Kirjassa pohditaan
myös naimattomuutta ja sen vaikutuksia henkilön asemaan yhteisössä eri tilanteissa ja eri
aikoina. Myös yhteiskunnalliset kriisit haastavat perheiden koossapysymisen. Kriisitilanteiden perhestrategioita tarkastellaan rauhankriisin kannalta sekä vuoden 1918 että jatkosodan
jälkeen.
Kirsi-Maria Hytönen ja Tuomas Laine-Frigren
FT, Jyväskylän yliopisto

Tutustu KSR:n upeisiin
apurahatarinoihin,
lahjoittajien ajatuksiin
ja säätiön rahastoihin.
Nouda tai tilaa
KSR:n esite maksutta
kotiisi - tai useampi
tilaisuuksissanne
jaettavaksi.

l Säästöpankinranta 2 A 8 krs., Helsinki
puh. (09) 5868 530 l muista@sivistysrahasto.fi l www.sivistysrahasto.fi

Muusikko, säveltäjä
Reino Bäckström
palkittiin KSR:n
myöntämällä
Työväen Kulttuuripalkinnolla v. 2015.
Kuva: Työväenliikkeen kirjasto.

FM, tohtorikoulutettava,
Jyväskylän yliopisto
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Vera Orlovan maalaus
”Kuusijuhla Gorkin
kylässä”. Kuva: Teemu
Laitinen. Työväenmuseo
Werstas.

Taidetta neuvostomaasta
Lenin-museo sulki ovensa sunnuntaina 30.8.2015 klo 24.00. Silloin sanoimme jäähyväiset vanhalle perusnäyttelylle ja joulukuun alkuun mennessä luovutamme tilat rakennusmiehille. Lenin-museo avataan kokonaan uudistettuna kesällä 2016. Museon näyttelytoimintaan ei tule tällä
välillä katkosta, sillä avasimme 25.9. yleisölle Työväenmuseo Werstaan
tiloissa Väinö Linnan aukiolla Taidetta neuvostomaasta -näyttelyn. Esillä
on öljyväritöitä, grafiikkaa ja julisteita Lenin-museon kokoelmista.

Lenin-museon taidekokoelmat ovat syntyneet
vähä vähältä saatujen lahjoitusten turvin. Moskovassa sijaitseva Lenin-keskusmuseo toimitti
Leniniä koskevaa aineistoa kaikkialle Neuvostoliittoon ja jopa sen rajojen ulkopuolelle. Museon lähes kaikki öljyvärityöt ovat tätä perua.
Monet esillä olevista teoksista ovat kopioita
alkuperäisten sijaitessa Venäjän merkittävissä
museoissa.
Ilmeisesti Moskovan kautta museo sai
myös taiteilija Sergei Skubkon teoksen ”Lenin
junavaunussa matkalla kohti Petrogradia huhtikuussa 1917”. Neuvostoliittolaiset taiteilijat
saivat valtiolta ”sosiaalisia tilauksia”, joiden
teemoja olivat maan johtajat, lokakuun sosialistinen vallankumous, työn juhlat jne. ”Le-

nin junavaunussa” oli myös tällainen tilaustyö. Moskovskij Komsomolets -lehti kirjoitti
28.12.1952:” Tämä on nuoren vuosi sitten Surikovin taideinstituutista valmistuneen taiteilijan
ensimmäinen itsenäinen työ. Taulu on hankittu
Moskovan valtion yliopiston uuteen korkeaan
rakennukseen Leninin vuorella.”
Sergei Skubkon vaimo Ljudmila SkubkoKarpas oli myös taidemaalari, joka erikoistui
henkilökuviin. Taiteilijan pojalta Juri Skubkolta saatujen tietojen mukaan näyttelyssä esillä
oleva taulu on taiteilijan itsensä kopiomaalaama. Alkuperäisen taulun henkilöiden kasvot on
kuitenkin maalannut Ljudmila Skubko, mutta
me emme tiedä, onko hänen kädenjälkiänsä
nähtävissä myös tässä taulussa.
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Vuonna 2001 Venäjän suurlähetystö Helsingistä lahjoitti museolle Vera Orlovan maalaaman teoksen ”Kuusijuhla Gorkin kylässä”.
Neuvostoliiton ulkoministeriö oli aikoinaan
hankkinut teoksen suoraan taiteilijalta koristamaan lähetystön tiloja. Tutkiessani taulun
tietoja venäläiseltä internetsivustolta totesin,
että artikkelin kirjoittaja oli määritellyt taulun
maalausvuoden muuksi, kuin mitä on merkitty museon teokseen. Arvelin, että neuvostoliittolaiseen tyyliin taiteilija olisi tehnyt useita
samanaiheisia teoksia. Kysyin asiasta Venäjän realistisen taiteen museon tutkijalta Olga
Stekolštšikovalta. Hän kertoi, ettei ollut koskaan nähnyt teosta, vaan oli kirjoittanut siitä
taiteilijan tyttären Mlada Finogenovan kerto-

muksen perusteella. Kävi myös ilmi, että taulussa esiintyvä, valkeaan essuun pukeutunut
tyttönen on taiteilijan oma tytär. Muut lapset
ovat Mladan ystäviä Abramtsevon kylästä,
jossa taiteilija maalasi taulun. Se on tehty kesällä 1951, ja lapset olivat iloisia saadessaan ”
viettää kuusijuhlaa” kaksi kertaa sinä vuonna.
Taiteilija ei maalannut muita versioita tästä aiheesta.
Näyttely on yleisölle auki
25.9.2015–18.9.2016
Mia Heinimaa
erikoistutkija, Työväenmuseo Werstas / Leninmuseo

Työväenliike ja vapaus
Itsenäisen Suomen satavuotispäivä lähestyy, ja
heti sen jälkeen vietetään sisällissodan muistovuotta. Molemmat inspiroivat todennäköisesti
monenlaisia tahoja järjestämään tapahtumia
seminaareista erilaisiin juhlallisuuksiin. Tämän
vuoksi suomalainen työväenliike on lähtenyt jo
hyvissä ajoin valmistautumaan merkkivuosien
viettoon: haluamme varmistua siitä, että liikkeen ponnistukset tulevat saamaan ansaitsemansa huomion ja tilan Suomen satavuotista
taivalta tarkasteltaessa.
Jo vuoden 2014 loppupuolella koottiin työväenliikkeen neuvottelukunta, jonka tehtävänä
on suunnitella ja koordinoida merkkivuosina
järjestettäviä tapahtumia. Yhtenä osana juhlavuoden muistamista Työväenmuseo Werstaalla toteutetaan suuri museohanke. Vapauden
museo -nimeä kantava uusi museo tullaan
avaamaan Suomen satavuotisjuhlan tienoilla
Finlaysonin Vanhassa tehtaassa sijaitsevaan
näyttelytilaan.
Työväenliike ja vapaus – näiden kahden asian välistä yhteyttä haluamme korostaa uuden
museon nimivalinnalla. Työväenliike on ollut
mukana taistelemassa kansalaisten vapauden
puolesta koko sadan vuoden ajan, ja usein juuri sen vahvalla roolilla on ollut käänteentekevä
vaikutus muutoksissa, jotka ovat vieneet kansalaisten vapautta eteenpäin. Kahleita on katkottu monella saralla, ja eri aikoina vapaus on

tarkoittanut hyvinkin eri asioita. Se voi tarkoittaa vapautta nälästä ja sorrosta, sananvapautta, vapautta osallistua politiikkaan ja järjestäytyä, mahdollisuutta viedä lapsi päivähoitoon ja
mennä töihin – vain muutamia mainitakseni.
Näyttelyssä vapauden käsite tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman suomalaisen yhteiskunnan ja samalla työväenliikkeen historian
tarkasteluun. Vaikka vapaus on käsitteenä abstrakti ja antaa mahdollisuuden moniin erilaisiin
tulkintoihin, näyttelyssä haluamme pysytellä
tiiviisti ihmisten ja arjen tasolla. Tavoitteenamme on luoda näyttelykävijälle käsitys siitä,
miten vapauden puute tai toisaalta edistysaskeleiden saavuttaminen on eri aikoina ja erilaisissa tilanteissa koettu ja miten työväenliike on
ollut mukana näissä prosesseissa.
Museonäyttelyn lisäksi hankkeen osana
toteutetaan verkkosivusto (www.tyovaenliike.
fi), jossa esitellään työväenliikkeen historiaa ja
avataan siihen liittyvää arkistoaineistoa yleisölle. Sivustolle tuotetaan myös oppimateriaalia ja kalenteri, johon kootaan työväenjärjestöjen järjestämää ohjelmaa vuosina 2017–2018.
Käytännön työn näiden projektien parissa toteuttaa työryhmä, joka koostuu Työväenmuseo
Werstaan, Työväen Arkiston ja Kansan Arkiston
työntekijöistä.
Annika Nieminen
museolehtori, Työväenmuseo Werstas
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Werstaan yhteistyö vuoden 2015 Fest Afrika -tapahtuman kanssa toi Väinö Linnan aukiolle heinäkuussa vilskettä,
kun tapahtuman lastenohjelma järjestettiin museolla. Lapset pääsivät esimerkiksi tutustumaan afrikkalaisiin soittimiin. Kuva: Wisam Elfadl. Työväenmuseo Werstas.

Suomen afrikkalaisten kulttuuriperintöä
tutuksi Werstaalla
Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemiseksi on otettu käytäntöön
Suomessa toukokuussa 2013. Sopimuksen
yhtenä tavoitteena on korostaa eri yhteisöjen,
ryhmien sekä yksilön roolia oman kulttuuriperintönsä suojelemisessa, ylläpitämisessä ja
uudelleen luomisessa ja näin näkyvän kulttuurisen moninaisuuden edistämisessä.
Afrikkalaisten diaspora Suomessa on aihe,
joka mielestäni kuuluu sopimuksen piiriin. Se
on ilmiönä ainutlaatuinen ja ajankohtainen juuri nyt. Diasporassa elävien ja siihen kuuluvien
rooli oman kulttuuriperintönsä suojelemisessa
elämän eri sektoreilla on erittäin tärkeä. Ongelma on vain se, että afrikkalaisyhteisömme ovat
vielä hyvin nuoria ohjatakseen ja tutkiakseen
yhteisöjä itseään sisältäpäin, ja osaavia ja tekeviä käsiä on todella vähän.

Työväenmuseo Werstaalla oli Afrikka Suomessa -hankkeeseen liittyvä näyttely esillä
29.4.–8.11.2015. Työssäni yritin miettiä ratkaisua siihen, miten näyttelystä saataisiin sellainen työkalu, joka voisi ylläpitää Suomen
afrikkalaisten diasporaan liittyviä keskusteluja
aktiivisena ja vireillä. Näyttely toimi tärkeässä
roolissa keskusteluissa esimerkiksi koululaisten ja lasten kanssa. Opastuksilla ja lasten kierroksilla keskusteltiin mm. rasismista, omista
elämän arvoista, perheen merkityksestä, somalialaisesta hääjuhlasta, stereotypioista ja
ennakkoluuloista, tulevaisuuden ammatista ja
pukeutumiseen liittyvistä kysymyksistä. Koululaisille tarkoitetussa työpajassa oppilaat saivat
miettiä maahanmuuton ja muuttamisen myötä
koituvia muutoksia omassa elämässä ja koko
Suomessa.

126 Työväentutkimus vuosikirja 2015

Näyttelyn tarkoituksena oli myös vaikuttaa
afrikkalaisyhteisöihin täällä Tampereella. Näyttelytila toimi pienille ryhmille oleskelutilana:
syksyn aikana esimerkiksi Tampereen afrosuomalaisten lasten vanhempainryhmä piti iltapäiväkahvihetkensä näyttelyssä. Tarkoituksena
oli tarjota lapsille hauskaa tekemistä samalla,
kun vanhemmat pääsivät jakamaan omia kokemuksiaan ja keskustelemaan vanhemmuudesta ylipäätänsä. Tampereen Hervannassa
toimiva maahanmuuttajanaisille ja – lapsille
tarkoitettu kohtaamispaikka Naistari taas ideoi
naisille ja nuorille tytöille toimintaa tyttöjen
päivän tapahtumaan lokakuussa.
Minulle on itsestään selvää, että afrikkalainen diaspora on olemassa Suomessa. Olen
syntynyt Sudanissa, mutta olen käynyt koulut
suomeksi – olen ikäni seilannut kahden kulttuurin, kielen, tapojen ja mantereen välillä.
Olen oppinut suomalaisen kulttuurin etiketin
ja olen tosi hyvä esittämään turistia omassa
kotikaupungissani Helsingissä.

Me, yhdessä ja yksilöinä, edustamme moninaisuutta kuulumalla erilaisiin ryhmiin, alakulttuureihin ja yhteisöihin, tiedostaen tai tiedostamatta. Moninaisuus näkyy Suomessa erilaisten kieli-, kulttuuri- ja etnisten vähemmistöjen,
vammaisryhmien, yhteisöjen ja alueellisten
erityispiirteiden kautta. Suomesta on tullut värikäs ja moninainen paikka elää.
Wisam Elfadl
museolehtori, Työväenmuseo Werstas

Lyhyesti
Työväenmuseo Werstaalla Espanjan
sisällissodasta kertova näyttely 10.3.–
14.8.2016. Näyttely on Werstaan, Työväen
Arkiston ja Kansan Arkiston yhteistyötä.
Werstaalle tulossa myös Paperiduunarit Paperiliitto 110 vuotta -näyttely 21.10.2016
alkaen.

Kertoo siitä mistä
muut vaikenevat
TILAUKSET
Puh. (09) 774 3810
toimisto@tiedonantaja.fi
www.tiedonantaja.fi

12 kk 90 € / 65 € (Työttömät ja opiskelijat) (1.1.2016 alk. 95/70 €)
6 kk 55 € / 40 € (Työttömät ja opiskelijat) (1.1.2016 alk. 60/45 €)
3 kk 30 € / 25 € (Työttömät ja opiskelijat) (1.1.2016 alk. 35/30 €)

www.paperiliitto.fi

Työväen perinnelaitokset 127

		Tiedonkierto

Lenin ilman ketunhäntää.
Aimo Minkkisen haastattelu
Lenin-museon pitkäaikaisen, nyt eläkkeelle jääneen johtajan Aimo
Minkkisen uusi kirja Lenin ‑ helmirasia (Juttuapaja 2014) on kokoelma lyhyitä tarinoita Leninin ympäriltä. Tunnelmaltaan kevyessä
kirjassa on kaksi keskeistä Minkkisen tutkimuksiin perustuvaa teemaa, jotka ovat Stalinin suhde Leniniin sekä Leninin kansallisuuspoliittisten käsitysten rooli Suomen itsenäistymisessä.

Lenin ja Lenin-kultti

Suomen itsenäisyys

Minkkinen vastustaa jyrkästi Leninin ja Stalinin
samaistamista. Hän on vakuuttunut, että Leninin poliittinen eristäminen hänen sairastuttua
vuonna 1920 oli tietoista, Stalinin inspiroimaa
toimintaa, jossa Leninin sihteeriä ja lääkäreitä
käytettiin tietoisesti hyväksi.
Minkkisen mukaan on irvokasta, että Lenin
esitetään historiassa ”Neuvostoliiton perustajana”, vaikka todellisuudessa hän vastusti sen
poliittista kehitystä.
– Tärkeää olisi katsoa, mikä Leninillä jäi kesken ja mikä epäonnistui. Jos Lenin olisi sairaudestaan parantunut, Stalinista olisi tullut poliittinen ruumis, eli Lenin olisi pyrkinyt syrjäyttämään Stalinin tehtävistään, joita oli itselleen
keskittänyt. Leninin ei sallittu tulla Moskovaan,
ja siinä käytettiin ylimitoitetusti sairautta hyödyksi.
Stalinia on pidetty syyllisenä ”leninismin”
luomiseen. Lenin-kultissa Leninistä tehtiin aina oikeassa oleva sitaattikone Neuvostoliiton
kansalaisuskonnolle. Osin Lenin-kultin pohjana
Minkkinen näkee Venäjän kansalaisyhteiskunnan kehittymättömyyden.
– Kansan kulttuuripohjaa olisi pitänyt vahvistaa. Leniniä vääristeltiin ja käytettiin hyväksi
kultin luomisessa. Tämä on tietenkin haitannut
Leninin tervettä tutkimista. Koko tämä mausoleumiajatus, ja että siitä tulisi työväenluokan pyhiinvaelluskohde, niin sitä Lenin ei tietysti enää
kuolleena pystynyt vastustamaan.
–Tietyllä tavalla Lenin-kultti pyrittiin luomaan
”uskonnon tilalle” uudeksi uskonnoksi.

Suomen itsenäisyyskysymys liittyy Leninin kansallisuuspolitiikkaan. Suomen itsenäisyys ei ollut hänelle taktinen tai väliaikainen, kuten usein
on esitetty, vaan hän aidosti kannatti kansojen
itsemääräämisoikeutta: kansakuntien vapaus
on oikeus, jossa suuremmalla ei ole käskyvaltaa.
– Lenin vertasi asiaa myös avioeroon: se ei
välttämättä ole päämäärä, mutta sitä ei saa kieltää.
Suomen sosiaalidemokraattisen työväenliikkeen merkitys ja yhteydet Venäjän sosiaalidemokraatteihin olivat myös merkittävässä roolissa itsenäistymisessä.
– Vuonna 2017 tulee Suomen itsenäisyyden
satavuotisjuhla, ja Lenin ja Leninin rooli Suomen itsenäistymisessä on siinä väistämättä
otettava esille.

Leninin ajattelu nyt
Kansallisuuskysymykseen liittyen Minkkinen
nostaa ajankohtaisena esille Leninin imperialismiteorian ja globalisaation eri ilmiöt. Globalisaatiokeskustelu on hänestä jatkoa imperialismikeskustelulle. Perinteisesti ”leninismissä” on
nähty Leninin organisaationäkemykset keskeisinä ja Leninin merkittävimpänä kontribuutiona
poliittiseen teoriaan.
– Itsekin aiemmin painotin näitä puolueteoreettisia kirjoituksia keskeisinä, mutta Lenin itse
myöhemmin, kuten vuoden 1922 kongressissa,
piti Kominternin puolueteesejä ”läpeensä venäläisinä”, vanhentuneina ja toimimattomina
muissa olosuhteissa.
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Minkkisen mukaan ehkä merkittävin Leninin
työn jatkaja on Antonio Gramsci, jonka mukaan venäläisten vallankumouksen kokemus
on ”käännettävä” läntisen Euroopan olosuhteisiin.
– Mielestäni on merkityksellistä, että 1922,
kun Lenin oli hyvin sairas, hän välttämättä halusi tavata Gramscin.
Viime vuosina Occupy-liikkeen myötä nousi
kansainvälistä teoreettista keskustelua Leninistä. Teoriakeskustelun lisäksi Minkkinen näkee
Leninin olevan ”elossa” myös aasialaisessa
talouspolitiikassa.
– Sanon nyt sen suoraan, ja pilkahtaahan se
kirjassakin esille, että olen eräs niitä harvoista
marxilaisista ajattelijoista, jos niin voisi sanoa,
joka ymmärtää sen, mitä kiinalaiset pyrkivät
tekemään. Eli he ovat ottaneet Leninin uuden
talouspolitiikan ideoita haltuunsa ja nostaneet
Kiinan suurvallaksi. Uusi talouspolitiikka ja
kapitalistisen markkinatalouden hyväksikäyttö sosialismiin pyrkivässä yhteiskunnassa on
laaja kysymys, ja monille hyvin vieras ajatus,
mutta itse olen sen löytänyt Leninin viimeisistä
teoksista.
Minkkinen jatkaa Kiinan olevan kehitysmaa,
jossa on paljon puutteita, tehtävää, ja poliittisia virheitä. Niistä huolimatta yritys on hänestä
hyvä.

– Tietysti jos matkustaisin Kiinaan niin
utooppiset mielikuvat voisivat karista, samoin
kuin ne Neuvostoliitosta karisivat aikoinaan,
Minkkinen lisää hymyillen.

Uudistuva Lenin-museo
Museon päätehtäviä ovat näyttelyiden ohella
selvitys- ja tutkimustyö. Museo on asiantuntijainstituutio historiantutkimusta varten.
– Lenin-museossa tärkeää on esittää Lenin
työväenliikkeen kannalta. Tärkeää on myös tieteelliseen keskusteluun osallistuminen, Minkkinen lisää.
Vuonna 1946 perustettu Lenin-museo yhdistyi 2014 Työväenmuseo Werstaaseen. Minkkisen mukaan muutos on onnistunut, ja eiköhän näyttely tule uudistumaan hyvällä tavalla.
Museo avataan jälleen 2016.
Haastattelijana Miika Salo
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vuosikirjan kustannuksista.
Kiitokset kaikille julkaisumme tukijoille!
M
TyöväenTuTkimus
Itella Oyj

Julkaisijatahojen yhteystiedot

Työväenperinne – Arbetartradition ry:n hallitus

Kansan Arkisto

sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki
p. (09) 7743 1170
email: risto.reuna@tyark.fi
avoinna ma–pe 10.00–16.00

Lenin-museo

c/o raimo Parikka
PL 54 (unioninkatu 37)
00014 Helsingin yliopisto
p. (09) 191 24590
email: raimo.parikka@helsinki.fi
seuran kotisivu: http://www.thpts.fi/
Työväenhistorian uutisvirta blogi:
http://www.thpts.fi/tyovaenhistorianuutisvirtaa/

Työväenliikkeen kirjasto
sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki
p. (09) 766 429
email: perinne@tyovaenperinne.fi
http://www.tyovaenperinne.fi/
avoinna ti 10.00–18.00,
ke 12.00–18.00, to-pe 10.00–16.00
kesällä ti-pe 10.00–15.00

Työväen Arkisto
sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki
p. (09) 7743 110
email: info@tyark.fi
http://www.tyark.fi
avoinna ma, ke, pe 10.00–16.00
ti, to 10.00–19.00

2015

Työväen historian ja
perinteen tutkimuksen seura ry

vuosikirja 2015

Tilaukset ja osoitteenmuutokset:
Raija Kangas
050 323 5772
raija.kangas@tyovaenperinne.fi

vetehisenkuja 1, 00530 Helsinki
p. (09) 753 6972 tutkijapalvelu
p. (09) 731 86010 kuva-arkisto
email: info@kansanarkisto.fi
http://www.kansanarkisto.fi
avoinna ti–pe 9.00–16.00

Hämeenpuisto 28, 33200 Tampere
Puh. 010 420 9222
e-mail: lenin@lenin.fi
http://www.lenin.fi/
avoinna ma-su 11.00-16.00
kesä-elokuussa 11.00-18.00

vuosikirja

Työväen muistitietotoimikunta

Työväenmuseo Werstas
väinö Linnan aukio 8, 33210 Tampere
Puh. 010 420 9220
e-mail: info@tyovaenmuseo.fi
http://www.tyovaenmuseo.fi
avoinna toimisto ma-pe 8.30-15.45
näyttelytilat ti-su 11.00-18.00
museokauppa ma 8.30-15.30,
ti-pe 8.30-17.45, la-su 11.00-17.45

Työväenperinne ry
sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki
p. 050 4360 178
email: kirsti.lumiala@tyovaenperinne.fi
http://www.tyovaenperinne.fi/

Lähettäjä:
Työväenliikkeen kirjasto, sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki

issN 0784-1272

10 €
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Itella Oyj

Julkaisijatahojen yhteystiedot
Kansan Arkisto
Vetehisenkuja 1
00530 Helsinki
p. 044 721 0320 tutkijapalvelu
p. 044 721 0304 kuva-arkisto
email: info@kansanarkisto.fi
www.kansanarkisto.fi
Avoinna ti–pe 9.00–16.00

Työväen historian ja perinteen
tutkimuksen seura ry
c/o Kansan Arkisto
Vetehisenkuja 1
00530 Helsinki
p. 050 538 9476
email: raimo.parikka@gmail.com
www.thpts.fi

Työväenliikkeen kirjasto
Sörnäisten rantatie 25
00500 Helsinki
p. (09) 766 429
email: perinne@tyovaenperinne.fi
www.tyovaenperinne.fi/
Avoinna ti 10.00–18.00
ke 12.00–18.00, to–pe 10.00–16.00
kesällä ti–ke 12.00–18.00
to–pe 10.00–16.00
Työväen Arkisto
Sörnäisten rantatie 25
00500 Helsinki
p. (09) 7743 110
email: info@tyark.fi
www.tyark.fi
Avoinna ma, ke, pe 10.00–16.00
ti, to 10.00–19.00

Työväenmuseo Werstas
Väinö Linnan aukio 8
33210 Tampere
p. 010 420 9220
email: info@tyovaenmuseo.fi
www.tyovaenmuseo.fi
Avoinna ti–su klo 11–18
Lenin-museo:
Hämeenpuisto 28, 33200 Tampere
p. 010 420 9222
email: lenin@lenin.fi
www.lenin.fi
Museo avautuu yleisölle jälleen 17.6.2016
Kuurojen museo:
email: info@kuurojenmuseo.fi
www.kuurojenmuseo.fi
Näyttelyt avoinna pe klo 12–16
Valkeassa talossa (Ilkantie 4, 00400
Helsinki)

Työväen muistitietotoimikunta
Sörnäisten rantatie 25
00500 Helsinki
p. (09) 7743 1170
email: risto.reuna@tyark.fi
Avoinna ma–pe 10.00–16.00

Työväenperinne ry
Sörnäisten rantatie 25
00500 Helsinki
p. 050 4360 178
email: kirsti.lumiala@tyovaenperinne.fi
www.tyovaenperinne.fi/

Lähettäjä
Työväenliikkeen kirjasto, Sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki

ISSN 0784-1272

10 €

