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I. Suomalainen yhteiskunta 1800-luvun lopulla

1. YHTEISKUNNALLINEN MAAPERA
a. Seiiity-yhteiskunnan Winkel
Saaty-yhteiskunnan hajoamisprosessi on alkanut jo 1700-luvulla.
Sielta "Wien olivat varsinkin aatelissaddyn erioikeudet murtuneet.
Toisaalta vasta vuonna 1789 on talonpojille annettu omat privilegionsa ja nain saatu lopullisesti valmiiksi nelisaatyinen yhteiskunta,
joka toisilta osin on samaan aikaan jo hajoamassa ja jossa eri saatyja erottavat raja-aidat olivat madaltumassa. 1800-luvun lopulle
tultaessa tams muutosten sarja on vienyt siihen, etta aatelisto ja
muu herrasvaki muodostivat miltei yhtenaisen kokonaisuuden,
saatylaiset. TallOin syvin jakaja on erottamassa saatylaisia, herrasvaked ja vallasvakea, rahvaasta, yhteisesta kansasta. Maaseudulla
on raja, joka aikaisemmin oli erottanut saatylaiset ja talonpojat,
kaynyt hamaraksi. Se oli paljolta siirtynyt alemmaksi. Talonpojat
ja saatylaiset kuuluivat samaan ryhmaan, torpparit seka erilaiset
maataloustyOlaiset toiseen. Entiset ja uudet sosiaaliset kerrostumat ja ryhmittymat menivat kuitenkin sekaisin, ja eri puolilla
maata safityrajojen paikka ja syvyys vaihtelivat.
Huolimatta saaty-yhteiskunnan varsin pitkalle ehtineesta hajoamisesta oli useitakin jaanteita siita havaittavissa. Ehka selvin
ja arvokkain saatyetuoikeus on aatelin, papiston, porvariston ja
maanomistajien osuus valtiovallan kayttoon saatyvaltiopaivilla.
Tosin vuosisadan lopulle tultaessa oli jonkin verran lievennetty
valtiopaivavaalien aanioikeuden saaty-yhteiskunnallista luonnetta,
mutta oikeus valtiopaivaedustukseen on kaikissa tapauksissa vain
pienella ryhmalla. Tata erioikeutta vastaan olivat . kayneet seka
liberalismin etta suomalais-kansallisen liikkeen tuomat kasitykset.
Mutta ennen kaikkea llama privilegiot olivat ristiriidassa sosialismin
1 — Soikkanen, Sosialismin tulo Suomeen
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sisallon kanssa ja ne muodostivat selvan hytikkays- ja artymyskohteen, jonka pohjalta voitiin osoittaa »vanhan yhteiskunnan» epaoikeudenmukaisuus.
Mytis kunnallinen adnivalta oli rajoitettu nu n, etta sen piirista
oli suljettu suuri osa vaestija. Kaupungeissa tosin vuoden 1873 kunnallisasetus oli poistanut vanhoja saatyerioikeuksia, mutta aanioikeus oli viela kaukana yleisesta ja yhtalaisesta. Maaseudulla taas
vuoden 1865 asetus takasi talonpojille yksinvallan kunnalliselamassa. Adnioikeus oli sidottu maanomistukseen tai kruununtilan
hallintaan. Adnivallan suuruus oli riippuvainen tilan koosta, mutta
suuren kartanon omistajakaan ei paassyt yksin sanelemaan padtOsta, sills kunnallisasetus kielsi ketaan danestamasta suuremmalla
kuin kuudennella osalla annetuista danista. Kunnallisen vallan
demokraattisuus oli nain ollen riippuvainen maaomaisuuden j akautumisesta. Seuduilla, missa oli suurtiloja ja niilla runsaasti torppareita seka maataloustyOntekijOita ja siella, missa tiloj en koko oli
kovin erisuuruinen, naytti danivallan jakautuminen liberalismin
ja sosialismin tasa-arvoisuusvaatimusten pohjalta erittain epaoikeudenmukaiselta j a arsyttavalta.
Korkeimpia virkapaikkojakaan ei enda 1800-luvun lopulla taytetty syntyperan perusteella, mutta ainakin jonkinlainen ansio
syntypera edelleen oli. 1870-luvulta alkaen, ensiksi suomalais-kansallisen liikkeen vaikutuksesta, saatykierto oli vahvistunut ja nopeutunut. Sdaty-yhteiskunnan piirteiden heikkeneminen ei silti
ollut paljoakaan tasoittanut eroa saatylaisten j a rahvaan valilla.
Sivistystaso ja elamantavat poikkesivat toisistaan, ja yield monin
paikoin kielikin teki taman eron selvemmaksi: saatyldisten kieli oli
ruotsi ja yhteisen kansan suomi. Usein samaan uomaan kuului
vastakohta rikkaat—kiiyhat. Herrasvaki muodosti oman sulkeutuneen seurustelupiirinsa ja »epasaatyisia» avioliittoja paheksuttiin.
Jako kahteen saatyyn oli siis ainakin eraissa osissa maata tavattoman jyrkka. Esim. Helsingissa vuonna 1883 epailtiin, voisiko
raitiovaunu kulkea, ellei siind olisi eri luokkia herrasvakea ja
\raked varten. Asiaa koskevan mietinntin mukaan nama naet eivat
olleet tottuneet olemaan yhdessa. Samana vuonna eras pohj alai-
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nen talonpoikainen valtiopaivarnies oli puolestaan sad mielta, etta.
Helsingissa erot olivat vahaisemmat kuin maaseudulla, jossa »moni
herrasmies pitad rahvaanmiesta ja tyOrniesta alempana olentona,
jolla tuskin on ihmisarvoa». Kahtiajaon toteuttaminen suurimmissa kaupungeissa toimeenpannuissa vaestOnlaskennoissa kavi kuitenkin vaikeaksi, joten jako ei suinkaan ollut kovin selvapiirteinen. Nimenomaan kaupungeissa alkoikin muodostua valiluokkaa
saatylaisten ja tyiivfiestiin vedenjakajan tienoille.1
Maaseudulla, erittainkin niilla paikkakunnilla, joilla oli kartanoita, esiintyi palj on jafinteita saaty-yhteiskunnan ajoilta. Noustessaan vauraudessaan kartanoiden tasolle talonpoikaiset suurtilalliset omaksuivat hekin vaikutteita nailta suhteissaan torppareihinsa ja tyOntekijOihinsa. Erfiassa herraskartanossa Harneessa oli
vaatimuksena, etta torpparin piti aina kulkea hattu kourassa paarakennuksen rappusten ohi riippumatta siita, istuiko siella herrasvakea vai ei. 2 Toisissa saattoi isanta tai vouti antaa ruumiillista
kuritusta, »rahetta kynsille»; tata tapaa esiintyi yield 1890-luvulla.3
Olikin olemassa erityinen kartanomentaliteetti, johon kuului kartanonherran luja patriarkallinen suhtautuminen alustalaisiinsa.
Sosialistiselle julistukselle tarjosi syva uoma sdatyldisten ja rahvaan valilla erinomaisen hytikkaysten kohteen. Saaty-yhteiskunnan
vallitessa oli privilegioita pidetty luonnollisina. Hajoamisprosessi
merkitsi myiis saaty-yhteiskuntaa tukevan katsomusjarjestelman
heikkenemista. Sosialismin mandollisuuksien kannalta oli keskeista
se, missa maarin tyovaesto, rahvas, torpparit ym. pitivat luonnollisina ja oikeutettuina naita etuoikeuksia ja jaanteita seka miten
pitkalle olivat saaty-yhteiskuntaa tukevat katsomukset murtuneet
vuosisadan lopulle tultaessa. Toisaalla oli merkkeja horjumattomasta patriarkallisesta asennoitumisesta. Esim. vanhasta torpparista kartano saattoi edelleen olla ihmeellisen ja oudon elamantavan
seka korkeamman kulttuurin ilmentyma, ja niin han piti aivan
luonnollisena, etta han otti kunnioittavasti hatun paastaan saapuessaan paivatoihin sen alueelle. 4 Torpparit ja muut alustalaiset voivat
kartanon alueista kayttad ntlyrasti nimitysta »laani» ja »ralssi» seka
itsestadn ilmauksia »meidan herran talonpojat», »alamaiset» ja
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»alamaiskansa» — ja tamahan osoitti alisturnista patriarkalliseen
holhoukseen.5
Mutta oli myiis merkkeja saaty-yhteiskuntaan kuuluvien arvostusten romahtamisesta. Kartanokulttuurin jaanteet ja muodot
herattivat drtymystd ja tyytyrnattOmyytta. Torpparit syyllistyivat
*uppiniskaisuuteen* ja »riiyhkeyteen». 6 Toisaalta juuri saaty-yhteiskunnan jaanteiden sailyminen j a sita kannattavan katsomusjarjestelman iskostuminen vallasvaen mieliin, toisaalta ttiman jarjestelman murtuminen tytivaesttin ja maalaisrahvaan piirissa jo
ennen sosialismin tuba loivat eduilista maaperad sosialistisille ajatuksille.

b. TeollisuusvliestO
Maahamme alkoi 1800-luvun puolivalin jalkeen syntya uudenaikaista teollisuutta. Skandinaviaan verrattuna liikkeellelahtO tapahtui myOhdan, ja teollisuuden laajeneminen kavi varsin hitaasti.
Maatalousvaltaisuus ja siihen llittynyt, elintason alhaisuus olivatkin
luonteenomaisia suomalaiselle yhteiskunnalle koko tutkimuksen
kfisittamana ajanjaksona. Tytivaenliikkeen kannalta teollisuusvaestii muodosti luonnollishnman j a aktiivisimman kannattajajoukon. Se oli useistakin syista helpommin organisoitavissa kuin maatalouden piirissa tytiskentelevat, hajallaan asuvat j a heikossa taloudellisessa, sosiaalisessa ja sivistyksellisessa asemassa olevat torpparit, tilattomat ja maanviljelystyOldiset.
TAULUKKO 1.

Suomen teollisuuden tyOntekiftit fa toimihen.kiliit vuosina 1885-19087
Tuhansia
Vuosi Mara Vuosi Maard Vuosi A/MI% Vuosi Madra Vuosi Maara
1885
1886
1887
1888
1889

28.6
30.0
31.5
33.2
38.9

1890
1891
1892
1893
1894

42.3
43.3
42.0
41.3
42.7

1895
1896
1897
1898
1899

47.3
52.8
58.8
67.4
72.3

1900
1901
1902
1903
1904

74.7
72.6
71.8
75.8
76.4

1905
1906
1907
1908

81.4
86.8
93.6
91.0
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Huomattavin teollisuuden laajentumiskausi ennen ensimmãista
maailmansotaa oh nun absoluuttisesti • kuin suhteellisestikin 1890luvun loppujakso. Tama aika merkitsi tietysti syvaa murrosta koko
yhteiskunnassa. Vuosina 1895-1900 teollisuuden tytillisyys lisaantyi vuosittain keskimaarin 9.6 prosenttia, j a ajanjaksona 1885—
1900 keskimaarainen lisays oli 6.5 prosenttia. 1900-luvun puolella
lisays suhteellisesti hidastui.
Jossain maarin epavarmojen tietojen mukaan hankki vuonna
1880 elantonsa teollisuudesta ja kasityOsta 7.4 prosenttia koko
vaestOsta. Vuoden 1910 osalta tams luku oli 15.2 prosenttia, joten
nousua oli todella tapahtunut. Ero Ruotsiin nanden oh selva, sills
vastaavat luvut siella olivat 17.4 vuonna 1880 ja 32.0 vuonna 1910.
Suomen tyiivaenliikkeen teollisuuden piirissa oleva kannattajapohja oli siis suhteellisesti paljon kapeampi kuin Ruotsissa. Vuodelta 1910 on olemassa ensimmaiset tarkat tiedot, ja tallOin varsinaisen teollisuusty-OvaestOn maara oli 116 000.8 Tasta piirista Suomen tyOvaenliike rekrytoi aktiivisimman kannattajajoukkonsa.
Suomen teollisuudessa oli tekijOita, jotka vaikeuttivat tyiivaenliikkeen pyrkimyksia organisoida tyOntekijat riveihinsa. Puunjalostustehtaat, eritoten sahat, olivat hajallaan maaseudulla. Oli
selvaa, etta kaukana toisistaan oleviin yhdyskuntiin oli vaikea
aivan uusia sosialistisia aatteita edustavien tytivaenjarjestOjen
tunkeutua. Pienissa suljetuissa yhdyskunnissa voitiin kauan torjua
.sosialistiset aatteet. Niissa vallitsivat sits paitsi patriarkalliset
suhteet tyOnantajien ja tyiintekijOiden valilla, ja henkiliikohtainen
.kosketus vahvisti naita suhteita. Kun teollisuus oli viela nuorta ja
-sen piirissa tytiskentelevat tyOntekijat vain vahan aikaa tyOssaolleita tai ainakin ensi polven teollisuustytintekijiiita, niin heidan
-piirissdan vaikuttivat perinnaiset, maatalousyhteiskunnasta peraisin olevat katsomukset. 9 Tys5 oli, varsinkin sahoilla, kausiluonteista
ja tyOntekijiiiden paaosalla ammattitaito alhainen, mitka seikat
estivat yhteenkuuluvuuden tunteen syntymista. Tyiivaenliikkeen
mandollisten aktiivien pohjaa kavensi edelleen se, etta vuonna 1910
teollisuustyOvdestOsta oh 26 prosenttia naisia, mika oli huomattavasti enemman kuin Skandinaviassa. Naiset naet ovat olleet
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keammin organisoitavissa ja tiukemmin perinteellisiin katsomuka kuin miehet."
siin
Vuosisadan lopulle tultaessa olivat kaupungit j a teollisuuskeskukset koonneet tytivaestOd. Vuonna 1870 kuului Helsingissa »tytivakeen» noin 12 000 henked. Tama merkitsi sits; etta noin 40 prosenttia kaupungin siviilivaestOsta oli ruumiillisen tyiin tekijOita ja
heidan perheitaan. 11 Naista monet olivat ► oisen polven» tyiintekijakuntaa, jonka piirissa eivat perinteelliset katsomukset olleet thin
lujassa kuin maaseudulla. Tampereella oli yield selvempi tehdaskaupungin leima, j a myôs Turkuun oli kokoontunut teollisuusvaesttia huomattava madra. Naista kaupungeista muodostuivatkin
sittemmin radikaaliset keskukset, joissa sosialismi sai ensinna jalansijaa. Myiis Viipurissa, Oulussa, Kotkassa j a Porissa oli
vaenliikkeella luonnollista maaperad. Maaseudun teollisuuskeskuksissa »ruukinpatriarkallisuus» sailyi pitempaan. Siellakin silti yritykset kasvoivat, tyOntekij at vaihtuivat, kosketus tyOnantajaan
hOltyi j a samalla tapahtui sosiaalista seka psykologista etaantymista. Ensiksi alettiin kuitenkin Helsingissa, Tampereella ja Turussa asetella vastakohtaa: tyOnantaja—tyOntekijat. Vastakkain
asettelulla oli kylla vanhempaakin pohjaa, sills aikaisemmin oli
erotettu vastaryhmat: »sivistyneet j a sivistymatttimat», paremmat
j a huonommat».12
Kun vaatimustaso kohosi ja vertailumandollisuudet paranivat,
alkoivat teollisuusty6vdestOn elamanolosuhteet vaikuttaa yha
huonommilta: palkat olivat pienet, ty6aika pitka, asunnot ahtaat
ja epaterveelliset. Mutta entisiin oloihin verrattuna siirtyminen
teollisuuden palvelukseen tuskin tiesi elintason laskua; olivathan
muuttajat yleensa maaseudun tilattomia, joiden asunto-olosuhteet
esim. Savossa ja Karjalassa olivat erittain kehnot. Painvastoin
nayttaa silts, etta elintaso nousi sen verran, etta se pystyi synnyttamaan toiveen enemmastakin noususta. Vaatimustason kohoamista taas nopeuttivat paremmat tietojen saanti- ja vertailumahdollisuudet. Kun elintason nousu pysyi vahaisena, nun tyytymattOmyys alkoi kyted. Palkkataso oli jatkuvasti alhainen osaksi sen
takia, etta maaseudulla oli runsaasti liikav4estO4. 13 Tyiliai an ly-
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hentyminen j a elintason nousu loivat pian edellytykset yhdistystoiminnalle, joka virisi ensin *parempiosaisten» tyOntekijOiden piirissa.

c. MaatalousveiestO
Suomalaiselle yhteiskunnalle oli 1800-luvun lopulla leimaa-antavana maatalousvaltaisuus.llOin sai 70-80 prosenttia vaestOsta
toimeentulonsa maa- ja metsataloudesta. MaatalousvaestO muodosti Train monta vertaa laajemman kentdn kuin teollisuusvaestO.
TAULUKKO 2.
MaatalousvdestOn sosiaaliset kerrostumat Ititineitttiin vuonna 190114

Uudenmaan
Turun ja Porin
Hameen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun

Maanomistaja
ja kruununthan haltijaruokakuntial5
Luku Pros.
4 620 19.5
10 220 24.0
6 000 18.4
28 046 68.6
7 005 24.3
11 292 26.3
21 561 42.4
14 465 50.5

Koko maa

103 199

Laani

Maanvuokraajaruokak.
Luku
4 776
10 508
7 846
1 690
6 149
7 235
7 461
3 288

35.5 48 943

Pros.
20.1
24.7
23.9
4.1
21.4
16.8
14.7
11.5

Maanvuokraajaruokak:sta torppariruokak.
Luku Pros.
3 819 16.1
9 482 22.3
6 806 20.8
1 152 2.8
4 857 16.9
5 265 12.3
6 611 13.0
1 748 6.1

16.8 39 740

Maanviljelystylivaen
ruokak."
Luku
14 297
21 818
18 917
11 191
15 613
24 438
21 695
10 888

Pros.
60.4
51.3
57.7
27.3
54.3
56.9
42.8
38.0

13.7 138 857 47.7

Maanomistaj a- j a kruununtilanhaltijaruokakuntien, j otka sosiaaliselta asemaltaan olivat hyvin ldhella toisiaan, madra oli muihin
maatalousvaestOn ruokakuntiin verrattuna Viipurin laanissa kolme
kertaa, Oulun ldanissa yli kaksi kertaa ja Vaasankin laanissa rniltei
kaksi kertaa suurempi kuin muissa ladneissa. Naille laaneille, Vaasan
Marlin itaosia lukuunottamatta, olikin leimaa-antavaa itsendinen
pienviljelys. Uudenmaan, Hameen seka Turun ja Porin (saaristoa
lukuunottamatta) ldaneille oli sits vastoin luonteenomaista itsenaisten viljelijOiden vahainen osuus koko maatalousvdestOsta seka
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maanvuokraajaruokakuntien suuri maara. Mita laaneja seka Mikkelin Marlin luoteista osaa ja Vaasan laanin kaakkoista osaa voidaankin pitaa varsinaisina torpparialueina. MyOs Kuopion laanissa
ja muualla Mikkelin ldanissa oli maanvuokraus tavallista, mutta
siella vuokra maksettiin usein rahana eika tyOsuorituksina kuten
varsinaisilla torpparialueilla. Sen Widen Savon maanvuokrauksen
luonne oli osaksi toisenlaatuinen kuin Eteld-Suomen. Tama nakyi
myiis torppareiden sosiaalisessa asemassa j a suhteissa isantavakeen.
Vuokraviljelmien kehitys j a niiden suhde maanomistajaruokakuntiin oli seuraavanlainen:

1815
1870
1901

Maanomistajaruokakuntia

Lampuotej a
(kokotilanvuokraajia)

Torppariruokakuntia

75 842
83 030
103 199

6 331
11 561
6 956

31 001
56 597
41 987"

Torpparien maara oli vuosisadan vaihteeseen tultaessa laskenut ja
itsenaisten tilallisten maara noussut koko maan huomioon ottaen.
Tilallisluokan kasvusta oli kuitenkin 2/3 tapahtunut Pohjanmaalla,
joten tilanne ei ollut muuttunut varsinaisilla torpparialueilla.
Suurimman osan maatalousvaestiista muodostivat maataloustyOntekijat. Heita olikin yli puolet maatalousvaestOn ruokakunnista muualla paitsi Viipurin laanissa, jossa heita oli tuntuvasti
vahemman, ja Oulun seka Vaasan laanissa, jossa heita oli melkoisesti vahemman kuin muissa laaneissa. Osa maataloustytintekijOista oli aivan satunnaisten Widen varassa. Heidan runsas lukumaaransa selittyy osaksi siita, etta maaseudulla oli tallOin varsin
paljon suhteellista liikavaestOd. fleidan taloudellinen asemansa
oli huono ja epavarma. MaatalousvaestOn sosiaalinen rakenne ei siis
johtunut yksinomaan maanomistusoloista, vaan siihen vaikutti
myos liikavaestii.18
Torpparien j a maataloustyOntekijOiden taloudellinen ja oikeudellinen asema vaihteli alueellisesti. Sille oli kuitenkin aina tyypillista epaitsenaisyys, oikeudettomuus j a epavarmuus. Torpparien
elinehdot olivat vuosisadan lopulle tultaessa heikentyneet. Milan
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oli vaikuttanut metsankayttOoikeu den. rajoittaminen, vuokrien
kohoaminen, vuokrakauden lyhentyminen, haAdOt ym. Samaan
aikaan kruununtilojen perinnOksiosto ja talonpoikaista omistusoikeutta rajoittavien esteiden poistaminen olivat tehneet tilallisten
aseman entista varmemmaksi. Teollisuuden laajeneminen oli nostanut maan, mutta ennen kaikkea metsien hintaa, ja tilalliset saivat
lisatuloja maataloustuotannon noususta, torppareiden vuokrien
kohoamisesta j a maaveron tosiasiallisesta alenemisesta. Nain syntyi vuosisadan lopulla tilanne, jota Jutikkala luonnehtii: #Se juopa,
joka erotti tilalliset tilattomista, syveni ennen nakemattOman
jyrkaksi. Kaikki kehitystekijat veivdt toista ryhmda ylOspain,
toista alaspain.» 19 Metsfithista tilattomille avautuvat tyotilaisuudet
tosin tasoittivat varsinkin mytihemmin tad eroa. Elintason erilaistuminen toi mukanaan useita rinnakkaisilmibita: elintavat erilaistuivat, kunnallinen ja valtiollinen elama loivat uusia toimintakenttia pdaasiassa tilallisille jne.
Vuosisadan loppupuolella alkoi nakya merkkejã siita, etta torpparit eivat enad tunnustaneet sadty-yhteiskuntaan kuuluvia katsomuksia, Mybs patriarkalliset suhteet isantien ja torpparien
alkoivat murtua, »siella, missa taksvarkkia tehdfian, siella ei isannan
ja torpparin valilla ole oikeaa luottamusta»." 1880-luvulta alkaen
eri yhteyksissa kiinnitettiin huomiota taman suhteen kdrjistymiseen ja samalla todettiin, etta se tarjosi suopeata maaperad »sosialistisille ja kommunistisille opeille». Vuonna 1888 ilmestyneess5
tutkimuksessaan »Tilattoman vaestOn oloista Kuopion laanissa*
Aksel Lilius kirjoitti: ». . . ei ole kumma, jos sellaisissa oloissa tams
saãtyluokka tuntee asemansa huonoksi ja alkaa mieltyd sosialistisfin ja kommunistisiin ajatuksiin, mutta mitdan yleisen jarjestyksen
hãitritita ei taman johdosta yield ole tapahtunut». 21 »TaloliiSten ja
torpparien valit eivat ole hyvat, varsinkin Keuruulla ja Pihlajavedella ovat torpparit tyytymattOmia», luonnehti Aksel Waren
torpparien ja isdntien suhdetta vuonna 1893. 22 »Isantien ja palkollisten vali ei ole Savossa ja Karjalassa hyva* tiesi kertoa selvitys
Kuopion hiippakunnan seurakuntien tilasta vuodelta 1896. 23 Epaluulo »herroja* kohtaan ja sosiaalinen kaunan tunne tulivat naky-
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viin nimimerkki »Torpan pojan» kirjeessa Valvojalle vuonna 1900.
Kirjoittaja mainitsi seka sosialismin etta kommunismin ja arveli
naiden »vallankumouksellisten suuntien saavan kannatusta ellei
korjausta torpparien olosuhteissa tapandu».24
Konkreettisia artymyksen kohteita oli torpparien mielissa useita.
Mm. metsarahoja pidettiin epaoikeudenmukaisesti ansaittuina.
Katsottiin, etta ne toivat vain »ylellisyytta ja juopottelua».25
Vuosisadan lopulla torpparien olosuhteet olivat vaikeat ja heidan
asemansa epavarma. Taman he alkoivat tajuta itsekin seka samalla
ndhcla eldmdnsa korjauksia vaativana laajana yhteiskunnallisena
kysymyksena. 26 Jo 1880-luvulla Jokioisten torpparit vaativat valtiota lunastamaan heidan maansa ja luovuttamaan ne heille vdhaista kuoletusta vastaan. 27 Aktiivisuutta oman aseman parantamiseen alkoi siis esiintya. Torpparien piiriin oli levinnyt myOs
toivo parempien aikojen koittamisesta, sills siihen nivoutui kasitys piakkoin tapahtuvasta yleisesta maanjaosta, »ihmeellisesta isojaosta, jolloin talollisten liiat maat annettaisiin heille». 28 Osaksi
tams toivo ehkd perustui muistoihin isojaosta. Sortovuosina sits
hallituksen toimesta vahvistettiinkin. Vanhaan ajatuskuvaan liittyi
luontevasti sosialismin sanoma, joka jo ensimmaisissa sanomalehtien maininnoissa oli kasitetty davaroiden tasaamiseksic Kdsitystapa levisi sittemmin laajalle.29

2. HENKINEN MAAPERA
a. Uskonnolliset katsomukset
Laajojen joukkojen piirissa oli vallitsevana vanhaluterilainen kristillisyys. Sits edusti ja levitti ennen kaikkea kirkko. Vanhaluterilaisen saaty-yhteiskuntaan ankkuroituneen kasityksen mukaan
yhteiskunta oli »ylhaalta annettu», »Jumalan asettama». Jokaisen
tuli pysyd sills paikalla, minne hanet oli ylhadlta maaratty.
simykset olivat rangaistus tehdyista synneista, ja kirkossa vallitseva
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beekilainen teologia korosti tuonpuoleista pitden tata maailmaa
pahan vallassa olevana vdlitilana. Vanhaluterilaisten katsomusten
ote tuli nakyviin suurina nalkavuosina. Silloin ihmiset kuolivat
kohtaloonsa tyytyen ryhtymatta oman kaden oikeuteen. Tosin
papiston johtavat piirit vdhitellen luopuivat jyrkimmista vanhaluterilaisista katsomuksista, mutta yhteisen kirkkokansan piirissa
ne sailyttivat asemansa. Ne olivat jyrkassa ristiriidassa sosialismiin
sisaltyvien kdsitysten kanssa, joten tormays oli odotettavissa.
Naissa katsomuksissa sosialistiSet aatteet tapasivatkin sittemmin
varsin lujan muurin.
Suomalaisten henkista elamaa savytti hyvin suuresti kirkko. Se
edusti vuosisataisia perinteita. Vanhat tavat sitoivat ihmiset sen
toimintamuotoihin. Kristilliset kasitykset olivat kansalle selviOita
ja sosiaaliset normit suureksi osaksi kristillisia. 1800-luvun alkupuolella kirkko oli hallinnut koko suomalaista yhteiskuntaa, ja kulttuuri oli ollut kristillista yhtendiskulttuuria. Kirkko oli kyllakin
vuosisadan puolivalin jalkeen menettanyt yhteiskunnan alueita
hallinnastaan: Kunta ja seurakunta oli erotettu, koululaitos oli
itsendistynyt ja sosiaalihuolto oli joutunut yhteiskunnan haltuun.
Mutta edelleen sills oli tehokkaita vdlineita kristillisten periaatteiden sailyttamiseksi; sille kuuluivat saarnatuoli ja muut sananjulistustilaisuudet, rippi- ja pyhakoulut jne. 1800-luvun lopulla oli
esim. pyhakouluty6 mennyt niin voimakkaasti eteenpain, etta
vuonna 1896 oli koko maassa 7 514 pybakoulua ja niissa 162 681
oppilasta.3°
Uskonnolliset katsomukset elivat voimakkaina heratysliikkeiden
ja nimenomaan niilla kristillisyys vaikutti sosiaalisena
tekijana. Heratysliikkeiden piirissa kristillinen ajattelu oli murtanut
saaty-yhteiskunnalliset katsomukset tandentaessaan tasa-arvoisuutta. Myiis elintavat olivat lahes samanlaiset taloudellisesta ja
sosiaalisesta asemasta riippumatta. Papisto tunnettiin kansaan
kuuluvaksi, ja osittain ehka juuri heratysliikkeiden vaikutuksesta
torpparien asema oli varmempi ja palkollisten tasavertaisempi
Pohjanmaalla kuin muualla. 31 Varsinaisille suurtila- ja torpparialueille eivat heratysliikkeet voimakkaina levinneet. Siena, missa
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ne. vaikuttivat, ne muodostivat uskonnollisen muurin »jumalankielteisyydeksi* tajuttua sosialismia vastaan ja poistivat niita arsytystekijOitd, jotka muodostivat suopeaa maaperad sosialistisille aatteille.
kirjoitettiinkin Nivalasta vuonna 1904: »Sadtyerotusta talollisten ja palkollisten -Mina ei havaita, isannat
poikineen tekevat tOita yhdessa muun vaen kanssa ja kaikki syiivat
samassa pOydassa».32
Kirkon vahva liittolainen ohi koulu. Uskonnonopetus oli eritoten
kansakoulussa keskeisella sijalla, ja opettajien maailmankatsomus
oli kristillisyyden savyttama. Mytis seminaareissa vallitsi voimakas
kristillis-kansallinen henki.33
b. Liberalismi ja yhtendiskulttuurin murtuminen
Vuosisadan puolivalin tienoilta alkoivat liberalismiin liittyvat
kasitykset vaikuttaa, aluksi etupaassa sivistyneistOn piirissa. Vuosisadan alkupuolelle oli ollut ominaista yhtenaiskulttuuri, joka
sisalsi auktoriteettien kunnioituksen ja horj umattoman lojaalisuuden keisaria ja kirkkoa kohtaan. Liberalismi taas merkitsi
kdysta vanhoja auktoriteetteja ja perinteellista kristillisyytta vastaan. Se loi osaltaan henkiset edellytykset vanhan maatalousvaltaisen ja paikallaanpysyvan saaty-yhteiskunnan rakoilemiselle ja
samalla uuden dynaamisen ja teollisen yhteiskunnan synnylle.
Yhteiskunnallisen murroksen • rinnakkaisilmiiind esiintyikin maailmankatsomuksellinen murros.
Vapaamielinen Bike oli aluksi, samoin kuin sittemmin myOs
jyrkassa oppositioasenteessa siihen asti vallinneita
syvalle
auktoriteetteja vastaan. Horjuttaessaan
mismieliin painunsita kasityksia liberalismi—ainakin valillisesti
tieta uudelle ja yield vallankumouksellisemmalle aatteelle,
.nimittain sosialismille. Yhteista naille oli, etta molemmat hylkasi'vat tradition. Yhteisyys ulottui kuitenkin pitemmalle. Liberalismin
tarj oamat uudet ajatukset, edistys-, ihmis- ja kulttuurioptimismi
seka luottamus tieteeseen ja ihmisjarkeen, olivat keskeisind myiis
nousevan tytivdenliikkeen aatesisallOssa.34
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Erdat tytivaenliikkeen tulevat johtajat saivat radikaaliset he z
, liberalismista.35 Kun 1890-luvulla radikaaliset-ratens180luv
virtaukset uusromantiikan ja sortovuosien seurauksena menettivat otettaan sivistyneistiin piirissa, ne jatkoivat vaikutustaan
tyiivaenliikkeessa.33

c. Kirjallinen realismi
Suomessa kirjallisen realismin vaikutus alkoi ilmeta 1880-luvun
puolivalissa. Mutta jo tad ennen Kaarlo Kramsulla oli runoissaan
kuvia, joihin katkeytyivat voimakas sosiaalinen paatos ja vallankumouksellisuus. Vuonna 1878 olivat ilmestyneet runot »Spartacus»
ja *Santavuoren tappelu», joiden teemana oli sorrettuj en kapina;
)>Kay orjuutta vastaan nyt taistelemaan» oli tosin liitetty kaukaiiseen historiaan. Kramsua on muutenkin ajatus sorrettujen noususta
innoittanut voimakkaasti. Vuonna 1883 ilmestyneessa runossaan
*Uusi aika» ban valayttelee tulevaisuuden vallankumousta: »Ei
luota orja enaa. kahleihinsa».37
1880-luvulla alkoi kaunokirjallisuudessa realismin kausi. Ulkomaisina heratteiden antajina olivat mm. norjalaiset Aleksander
Kielland, Jonas Lie ja Henrik Ibsen seka ranskalainen Emile Zola.
Realismin ensimmaiset ilmaukset nakyivat siina, etta ihailtiin tavallista kansaa, rahvasta, j a saatylaiset esitettiin epamiellyttavina
ja moraalittomina. Saaty-yhteiskunnasta peraisin olevat arvostukset kaannettiin paalaelleen. Oli selvaa, etta tama oli osaltaan murtamassa saaty-yhteiskunnan piiriin kuuluvia katsomuksia. Esim.
Juhani Ahon novellissa »Muudan markkinamies ► oli nahtavissa
tamantapaista arvojen uudelleen arvioimista. Vuonna 1885 ilmestyi
Teuvo Pakkalan »Lapsuuteni muistelmia», jossa tuotiin esille kaupunkikiiyhalistil j a sen elaman raskaus. Tassakin tyOlaiset esitettiin
tnyOnteisind ja saatylaiset vastenmielisina. Vuonna 1886 Minna
Canth toi julkisuuteen kaksi selvasti realismin kauteen kuuluvaa
tuotetta, naytelman »Tyikniehen vaimo» ja novellin »KOyhda kansaa». Molemmissa oli keskeisend sosiaalisen oikeudenmukaisuuden
vaatimus. Jo vuonna 1884 Canth oli kirjeessaan maininnut luke-
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neensa Henry Georgen teoksen »Sociala spOrsmAl* (Sosiaalisia kysymyksia) ja luonnehtinut sits: »Socialismia, ihan puhdasta socialismia. Se on parasta, mita olen tahan saakka lukenut. Se on mainiota.»38 Vuonna 1886 han kirjeissafin kertoi saaneensa aiheita
Kuopion »vaivastalosta» ja Savon radan rakennustyOmaalta.
olivat hanen ilmoituksensa mukaan olleet vahalla tappaa
erfian insinberin, mutta rauhoittuivat, kun han lupasi kirjoittaa
olosuhteista tyiimaalla.39
*Tyiimiehen vaimon» sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimus
liittyi ensi sijassa naisasiaan. Kirjailija esitti kasi yksen, etta vallitsevan yhteiskunnan lait ja moraali olivat vaari" eivatka edustaneet oikeutta. Novellissa »Kiiyhaa kansaa» han toi esiin suuria
epakohtia ja epaoikeudenmukaisuutta. Niista k irsivat oli yield
kuitenkin kuvattu noyriksi ja passiivisiksi. Varsi toinen oli savy
vuonna 1888 ilmestyneessa naytelmassa »Kova onnen lapsia».
Siina paahenkilo, Topra Heikki, oli kapinoitsija, joka sinkosi ankaran protestin ei ainoastaan yksityisia epakohti , vaan koko yhteiskuntaa vastaan. Tosin kirjailija johdatti hanetkin huomaamaan,
ettei vakivaltainen yritys oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi
vienyt ratkaisuun. Tata naytelmaansa Minna Canth nimitti »socialistiseksi». 4°
Voimakkaita heratteita saatiin jatkuvasti ulkomailta. Vuoden
1885 kevaalla oli ilmestynyt Ranskassa Zolan romaani »Germinal»,
jossa hyvin vakevasti kuvattiin tytitaistelua. Suomessa Minna
Canthin ohella myijs muut kirjailijat kiinnittivat huomiota teollisuustykivaestiin olosuhteisiin. Teuvo Pakkala julkaisi mm. »Vaaralla» (1891) ja »Elsa» (1894) -teokset, joissa tyiivaestiin olosuhteet tuotiin esille. Myotatunto oli tyiintekijOiden puolella saatylaisia, herroja, vastaan. Juhani Aho kasitteli samanlaisia teemoja,
samoin J. H. Erkko, jonka runo »Anarkisti* tuli julkisuuteen vuonna
1890 ja »Tytikansan marssi>> vuonna 1893. Muita aihetta kasitelleita
olivat Kalle Aho, Matti Kurikka — han oli paivannyt naytelman
*Aili» KOOpenhaminassa samalla matkallaan, jolla han sai ilmeisia
vaikutteita sosialismista — seka Kasimir Leino. Vuonna 1891 ilmestyi K. A. Jarven »Tytimiehia», jossa sympatiat olivat hyvin voimak-
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kaasti tyiivaestiin puolella. Saatylaiset sits vastoin oli esitetty
era-Lain kielteisessa valossa.41
Paitsi teollisuusvdestOsta suomalaisen kirjallisen realismin edustajat olivat kiinnostuneita myels torpparikysymyksesta. Milan
antoivat suoranaista aihetta 1880-luvun vaikeat katovuodet Pohj ois-Suomessa. Torppareiden oloja kasittelivdt mm. Pietari Paivdrinta, Santeri Alkio, Juhani Aho ja voimakkaalla sosiaalisella paatoksella nimimerkki »KyOsti» (Juhani Kokko). Vuonna 1894
mestyi lisaksi Arvid Jarnefeltin kertomus »Isannat ja torpparit* ja
vuonna 1901 Maila Talvion »Pimean pirtin havitys», joka kuvaili
hamalaisen torpparin olosuhteita ja torpparihaatOa. Maila Talvion
kirja heratti suurta huomiota.42
Kirjallisen realismin sisalto tiesi ankaraa saaty-yhteiskunnan
arvostelua. Se nosti esille teollisuustyslivaestOn seka maalaisktiyhalistOn ja esitti llama myOnteisessa valossa. Niiden vastakohdaksi tuotiin sadtyldiset, herrat; he edustivat kaikkea viheliaisyytta ja heidan syytaan oli tyOvaestOn huono asema. Kritiikki
suuntautui usein konkreettisesti virkamiehiin, papistoon ja metsaherroihin. Tama luonnollisesti heikensi perinteellisia katsomuksia
ja arvostuksia. Kirjallinen realismi toi esiin asioita, joihin sosialistinen julistus sitten viittasi, mm. tytittifsmyyden, tykitaistelut seka
lakien ja moraalin vaaryyden. Useilla kirjailijoilla vilahteli mytis
ajatus tulevasta muutoksesta, joka tekisi tytivaestOn aseman aivan
toiseksi. Kirjalliseen realismiin liittyi siis samoja kuvia ja samaa
aatesisaltija kuin sosialismiin, mutta ei niin jasennellyssa muodossa
eika tiiviind kokonaisuutena. Suoranaisia yhteyksiakin voi lOytaa
esim. Minna Canthin tuotannon ja sosialististen aatteiden etenemisen, valilla. Vuonna 1892 esitettiin Tampereen tyovaenyhdistyksen
piirissa »Kovan onnen lapsia*, ja samana vuonna Helsingin
vaenyhdistyks en puhujaseuran toimesta nayteltiin, mainittu kappale. TallOin Helsingin yhdistyksen radikaalinen oppositio oli keskittynyt juuri puhujaseuraan. 43 MyOhemminkin Minna Canthin naytelmien avulla propagoitiin tyiivaenliikkeen aatesisaltija. 44 Hanesta
tuli auktoriteetti, johon tydvaenliikkeen taholta vedottiin korostettaessa yhteiskunnallista epaoikeudenmukaisuutta j a vaaryytta.46
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d. Perinteellisten katsomusten ja tapojen murtuminen
Teollistumisen aiheuttama yhteiskunnan liikkuvuus ja sen rinnakkaisilmidina esiintyvat uudet aatteet horjuttivat vanhaa kasitysta,
etta yhteiskunta olisi »ylhaalta annettu muuttumaton jarjestelma».
_Vuosisadan lopulla oh maalaisrahvaankin piiriin leviamasskajatus,
etta yhteiskuntaa voitiin muuttaa ja etta yksityisen ihmisen aktiivinen panos voi vaikuttaa muutokseen. Esille nousi sekin vaatimus,
etta yhteiskunnallisten olojen
vastata myOs yksityisen ihmisen
oikeustaj u.ntaa.
Yhteiskunnallinen murros ilmeni mm. siina, etta »vanhan yhteiskunnan» tarkeimmat sosiaaliset ryhmat, perhe-, kyla- ja pitajayhteisii, menettivat entisen asemansa. Myiis kirkko alkoi kadottaa vaikutusvaltaansa. Uskonnollisiin kysymyksiin ei reagoitu enda kollektiivisesti perhe-, kyla- ja pitajayhteisOn puitteissa, ja siksi perinteelliset kristilliset tavat heikkenivat. Esim. kirkossakaynnin vaheneminen alkoi Turun ymparistOssa 1860-luvulla. Mylis virkamiesten arvovalta vaheni, sills heita ei pidetty enda muuttumattoman
maailmanjarjestyksen osina. Kartanonherran holhoava patriarkallisuus, rupesi vahitellen tuntumaan rasittavalta. Koko saatyyhteiskuntaa tukeva katsomusjarjestelma rikkoutui. Murros alkoi
hitaasti ja saavutti jalansijaa lahinna. Eteld- ja Lansi-Suomessa,
kun • sen sijaan perinteellinen yhteiskuntajarjestys samoin kuin
siihen liittyvat katsomuksetkin sailyivat pitkalle 1900-luvun puolelle Ita- j a Pohjois-Suomessa."
Uudenlaiset hyi5dykkeet tulivat varallisuuden symboleiksi. Ennen
piilleet taloudelliset ja sosiaaliset erot tulivat siksi yha selvemmin
nakyviin. Vanhojen sosiaalisten ryhmien hajotessa niiden harjoittama kontrolli heikkeni, ja jasenet saattoivat esteettOmammin
tuoda taloudellisen varallisuutensa nakyviin elarnantavoissa. Teollistuminen seurausilmibineen jyrkensi taloudellista j a sosiaalista eroa
maanomistajien j a torpparien seka tilattomien valilla. Teollisuuden
tnassatuotteet ja niiden halpuus alkoivat tosin myohemmin kuroa
juopaa umpeen. Se kausi sattuu kuitenkin suureksi osaksi taman
tutkimuksen ulkopuolelle.
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Juopa saatylaisiin pain oh suomalaisessa yhteiskunnassa ollut
perinteellisesti syva, ja 1800-luvun lopulla sekin alkoi synnyttaa
artymysta. Viela enemman sits aiheutti uuden maanornistajaylaluokan pyrkimykset sosiaalisen asemansa vahvistamiseen voimakkain
itsetehostuksen keinoin. Niinpa isfinta saattoi haetuttaa torpparin
lukemaan paivan tekstin osoittaakseen taten mahtiaan. 47 Sosiaalisen kontrollin heikentyessa he saattoivat kohdella torppareitaan ja
palkollisiaan kovakouraisesti »yleisen mielipiteen» paheksumatta.
Sosiaalinen ryhmitys osittain uuden kriteerin, varallisuuden, pohjalla toi monia muitakin sopeutumisvaikeuksia.
Maanomistajat etaantyivat taloudellisesti, sosiaalisesti ja sivistyksellisesti torppareista j a tilattomista. Mytis vanhat patriarkalliset yhteydet heikkenivat: Isantavaki ja palkolliset eivat splineet
enda samassa pOydassa, eivat nukkuneet samassa huoneessa eivatkd
kayneet yhdessa saunassa. Muutto kaupunkeihin, teollisuuskeskuksiin tai Amerikkaan ja mytis paluu sielta merkitsivat vanhojen
katsomusten murtumista. Liikkuvuutta oli omiaan lisaamaan
torpparien raskaat vuokraehdot, jotka aiheuttivat sen, etta Wardnin
laskelmien mukaan noin 1/3 torppareista jatkuvasti vaihtui. 48 Perinnaisten katsomusten, tapojen ja sosiaalisten suhteiden murtuminen loi mandollisuuksia sosialismin juurtumiseen, ja sosialismi
puolestaan oli jyrkassa ristiriidassa nimenomaan perinteellisten
kasitysten kanssa.
Vanhojen sosiaalisten ryhmien sijaan kaivattiin .uusia ja samoin
uutta yhteytta heikentyneiden perhe-, kyla- ja pitajayhteyksien
tilalle. Uusien yhteyksien tarve loi pohjaa tyiivaenliikkeelle. »Maallinen» yhdistystoiminta tunkeutui syrjakyliin anti ja tallOin nuorisoja raittiusseurat, jotka yleensa tulivat .ennen ty8vdenliiketta,
raivasivat tieta mytis -Lane ottaessaan yhteen jaykan kirkollisen
mielipiteen kanssa.49
e. Suomalais- ja ruotsalaiskansallinen'liike
Suomalais-kansallinen hike oli aluksi suuntautunut hyvinkin voixnakkaasti perinnaista saaty-yhteiskuntaa ja byrokraattisuutta
2 — Soikkanen, Sosialismin tuio Suomeen
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vastaan. Siihen oli naet sisaltynyt annos yhteiskunnallista radikalismia. Vuosisatainen »herraviha», joka oli syntynyt vieraskielista
virkamiehistOd kohtaan, eli liikkeessa jonkin verran. Kun suomalais-kansallinen hike sitten jakaantui vanhasuomalaisiin ja fluor
suomalaisiin, niin vanhat edustivat varsinkin myohemmin jyrkempaa suomalaisuusradikalismia. Nuorsuomalaisilla oli taas enemman yhteiskunnallista radikaalisuutta. Suomalaisuusradikalismiin
sisaltyi hyvinkin voimakasta protestimielialaa silloista yhteiskuntaa vastaan. Niinpa vanhasuomalaiset osittain sosialismista saatujen
vaikutteiden pohjalla saattoivat puhua »luokkataistelusta ruotsalaista sortajaluokkaa vastaan». Vuosisadan vaihteeseen tultaessa
vanhasuomalaisten kasitykset yhteiskunnasta olivat hyvinkin
konservatiivisia, ja ihanteena ohi patriarkallinen yhteiskunta nimenomaan johdon piirissa. Suomalais-kansaisen liikkeen taholta
oli osoitettu yhteiskunnallisia epakohtia ja vaadittu niiden korjaamista. Aluksi vanhasuomalaiset olivat innokkaasti mukana tykivdenkikkeessa, mutta kun sen radikaalisuus kasvoi, he vetaytyivat
syrjaan. Nuorsuomalaiset toimivat kauemmin sen parissa tukien
liiketta sosialismin jo tyOntyessd siihen. Vasta tyOvaenliikkeen
muuttuminen sosialistiseksi tyonsi heidat syrjaan.
Osaksi suomalais-kansallisen liikkeen vaikutuksesta oli juopa
satylaisten ja itsenaisten talonpoikien valilla kasvamassa umpeen.
Juopa oli suurelta osalta siirtynyt toiseen paikkaan tilallisten ja
tilattomien vdliin. Vanha talonpoikainen »herraviha» periytyi tilattomien piiriin ja suuntautui osin talonpoikiakin kohtaan. Tye.vaenliike saattoi propagandassaan rakentaa -lane historialliselle pe
rinteelle. Sen sijaan itsendinen talonpoikaisvaestii ei osittaisesti
suomalais-kansallisen liikkeen vaikutuksesta tuntenut sosiaalista
kaunaa. Sen vaatimukset oli tyydytetty. Siksi tytivaenliikkeella ei
ollut juuri odotettavissa kannatusta itsendisen talonpoikaisvaeston piirista.5°
Kansallisen liikkeen aatesisaltiiiin kuului kansallisen yhteenkuuluvuuden korostaminen. Sen ohjelmassa oli niiden syiden pOistaminen, jotka aiheuttivat eripuraisuutta kansalaisten kesken,
j a tallOin keskeisella sijalla olivat yhteiskunnalliset epakohdat.
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Kuitenkin nama uudistuspyrkimykset olivat paijolta valikappaleita ja kansallinen yhteenkuuluvuus oli padmadra. Sosialismiin
kuuluvat jyrkat muutosvaatimukset olivat tietysti omiaan synnyttamaan kiistaa ja eripuraisuutta. Konflikti kansallisen liikkeen
kanssa naytti sen vuoksi vaistamattOmalta. Sosialismin aatesisalttitin kuului mytis kansainvalisyyden korostaminen, mika tietysti
oli jyrkassa ristiriidassa kansallisen liikkeen tavoitteiden kanssa.
Kysymys oli sosialismin leviamisen kannalta lahinna siita, kuinka
paljon kansallinen hike oli saanut vastakaikua juuri niissa piireissa,
joihin sosialistiset aatteet yhteiskunnallisella radikaalisuudellaan
vetosivat, nimittain tyiivfiestOssa, torppareissa ja tilattomissa.
Suomalais-kansallisen liikkeen merkitys perustui myijs siihen,
etta se suoritti laajaa poliittista ja sivistyksellista heratystyslita.
Sen vaikutuksesta esim. maaseudulla ryhdyttiin tilaamaan sanomalehtia, mika tietysti raivasi tieta tytivaenliikkeellekin.51
Ruotsalais-kansallinen liike pyrki yhdistamaan maamme ruotsinkieliset. Tavoite oli omiaan syrjayttamaan saaty-yhteiskuntaan
kuuluvat katsomukset. Tilalle pyrittiin luomaan solidaarisuuden
tunne kaikkien ruotsinkielisten kesken. Sosialismi, joka korosti
likysymyksen toisarvoisuutta ja halusi asettaa vastakkain ruotsinkielisen ylaluokan ja tytivaestiin, kohtasi ruotsalais-kansallisessa
liikkeessa vastuksen. Vuonna 1891 perustettu »Arbetets Vanner»jarjestO pyrki nimenomaan vahvistamaan kielisolidaarisuutta ja
poistamaan yhteiskunnallisia eturistiriitoja ruotsinkielisten piirista.
Siita tuli varsin vakava kilpailij a ruotsinkieliselle tydvdenliikkeelle.62
f. Kansakoulu ja kansanvalistustoiminta

Kohoava kansansivistys, ensi sijassa kansakoulu, loi mandollisuudet
teollisuustytivaestOn ja maaseudun torpparien seka tilattomien
taloudelliselle, sosiaaliselle ja poliittiselle heradmiselle.
Kansakouluja alettiin perustaa vuosisadan puolivalin jfilkeen
yksityisten ja joidenkin kuntien toimesta. Vuonna 1866 annettiin
kansakouluasetus, jolla koulujen perustaminen jarjestettiin. Tamankin jalkeen erain paikoin maaseudulla puuttui viela halua
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koulujen perustamiseen. Maalaiskunnille koulujen avaaminen oli
nimittain vapaaehtoista. Vuonna 1886 oli kouluttomia maalaiskuntia yield lahes 100, viisi vuotta mytihemmin 70 ja vuonna 1901
vain 7. Kansakoulu oli silloin ulottanut vaikutuksensa yli koko
maan.M
Kansakoulun vaikutus sosiaalisiin suhteisiin oli eri tahoilla erilainen. Toisin paikoin panivat etupdassa talolliset lapsensa kouluun,
jolloin sivistyksellinen juopa kasvoi tilallisten j a tilattomien valilla.
Toisilla paikkakunnilla taas tilalliset osoittautuivat varovaisiksi
ja tilattomien lapset aloittivat jopa innokkaasti. Tama osoitti sivistysihanteiden heradmista heidan vanhemmissaan ja ennakoi
myiis poliittista aktiivisuutta.
Kansakoulujen j a niiden oppilaiden lukumadran kasvu oh vuosina 1871-1900 seuraavanlainen:
Lukuvuosi Kouluja Oppilaita

1871-1872 146
6 131
1879-1880 422 16 862

Lukuvuosi

1889-1890
1899-1900

Kouluja Oppilaita

825 32 057
1 757 76 552"

1900-luvun alussa oli maaseudun kansakoululaisten vanhemmista
39 prosenttia tilattomia. Tama on kylla vahemman kuin heidan
koko mdaransa olisi edellyttanyt, mutta luku osoitti, etta taman
alhaisen sosiaalisen kerroksen piirissa oli sivistyksellista aktiivisuutta ja heraamista. Kaupungeissa tyOvaeste• naytti panneen
lapsensa miltei saann011isesti kouluun; siellahan ei ollut pitkia
friatkoj a eika muitakaan haittatekijiiita. Niinpa 1890-luvun alussa
kaupunkien kansakoululaisten vanhemmista kuului 62 prosenttia
tyiivaestiitin j a 28 prosenttia ammattityOntekijiiihin ja palvelusvakeen.55
Kansakoulun ohella muutkin kansanvalistuspyrinnOt vaikuttivat
*herattavasti». Erdat tyOvaenliikkeen tulevat johtajat olivat mm.
mukana kansanopistokurssien nimella tunnetuilla luentosarj oilla,
ja he saivat niilla tarkeita virikkeita lukemiseen ja tietojen hankintaan. Niinpa Eetu Salin, sosialistisen karkiryhman- nakyvimpia
miehia, oli mukana vuoden 1894 elokuussa Helsingissa pidetyilla
yliopistollisilla lomakursseilla ja Yrjti Makelin, samari karkiryh-
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man jasen, osallistui Porissa vuonna 1898 pidetyille kansanopistokursseille.56 Sortovuosina kansanvalistustoiminta tahtasi ratkaisevasti poliittiseen herattamiseen ja sai laajat mittasuhteet. Erityisesti yritettiin aktivoida torpparivaestkia, jotta se olisi saatu immuuniksi hallitusvallan taholta maaratietoisesti levitettyja maanjakohuhuja vastaan. Tama loi tietysti edellytyksia sosialististen
aatteiden vaastaanottamiselle.

g. Wrightiliiinen tytivdenliike
Vuosisadan puolivalin jalkeen oh syntynyt yhdistystoimintaa myiis
tytvaests5On luettavien piirissa. Sen luonne oh aluksi seurallista.
Hankkeet kuitenkin osoittivat, etta tytivaestOn keskuudessa oli
tarvetta toimintaan ja myiis mandollisuuksia siihen. Kun vuonna
1883 Helsinkiin alettiin puuhata tytivaenyhdistysta, oli jo olemassa
ennakkotapauksia. Ei tarvinnut siis muokata aivan »raakaa maata».
Aloitteen henkisena johtajana oh pienteollisuudenharjoittaja
Viktor Julius von Wright. Han oli kesasta 1873 alkaen oleskellut
Saksassa, erityisesti Niirnbergissa ja siella tullut tuntemaan teollis.tuvan yhteiskunnan monet sosiaaliset probleemit. Han oli joutunut
kosketuksiin sosialistien kanssa, mutta saanut mytis voimakkaita
sosialisminvastaisia vaikutteita. Tyiiskennellessaan myOhemmin
Koopenhaminassa han siellakin tutustui sosialistien mielipiteisiin,
mutta ratkaisevat heratteet tulivat konservatiivisen Arbeiderloreningen av 1860*-yhdistyksen piirista. Oleskellessaan Tans•kassa von Wright liittyi jaseneksi siihen, ja se antoi hanelle ihanteet tulevaa toimintaa varten.57
Wrightilaisen tytivaenliikkeen aatteellisena pohjana oli sosiaaliliberalismi, johon liittyi ihmisystavallisyys. Teollisen yhteiskunnan ilmeiset epakohdat havaittiin korjausta vaativiksi. Painavia
heratteita oh saatu myOs Saksan valtiososialisteilta; von Wright
kavi nimittain kenraalikuvernOOrin aloitteesta tutkimassa tyiivaenvakuutuskysymysta Saksassa. Liikkeen toinen tehttiva oli von
Wrightin mielesta sosiaalikonservatiivinen. Vallankumouksellinen
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sosialismi naytti pelottavalta ja kaiken arvokkaan kaatavalta; sen
tub oli estettava korjaamalla sits synnyttavat epakohdat. Jo Pariisin kommuunista lahtien oli lehdistOssa jatkuvasti kiinnitetty
huomiota sosialismiin j a tyOvaenkysymykseen. Arvovaltaisin kannanotto tdssa suhteessa oli YrjO-Koskisen vuonna 1874 Kirjalliseen
Kuukauslehteen kirjoittama artikkeli »Tytivaen seikka*. Siind esitettiin kaksi paalinjaa: yhteiskunnallisten epakohtien korjaaminen
ja sosialismin torjurninen. 59 Ulkomaisten esimerkkien pohjalta oli
tultu siihen kasitykseen, etta teollisuuden mukanaan tuomat olosuhteet luovat pohjaa sosialismille. Vuonna 1883 tams ajatus kyp
syi toiminnaksi.
Kesalld vuonna 1885 von Wright teki yield matkan Ruotsiin ja
Norjaan tutkien tytivaen yhdistystoimintaa. Sen aikana han tuli
entista vakuuttuneemmaksi siita, etta tytivaestOn olosuhteisiin
kohdistuva parannustoiminta ja tytivaen yhdistystoiminta olivat
tarkeita. Matkansa perusteella han tuli mytis siihen tulokseen,
etteivat sosialistiset opit saisi suurempaa jalansijaa Skandinaviassa,
eivat ainakaan Ruotsissa.59
Wrightilaisen tyOvaenliikkeen aatteelliseen sisaltOtin kuuluivat
mytis eradt liberalismin demokraattisuuspyrkimykset, ennen kaik-,
kea danioikeuden laajentaminen. Varsin luontevasti liittyi monin
paikoin suomalaisuusliikkeen yhteiskunnallinen ja kielellinen radikalismikin tytivaenyhdistysten tavoitteisiin.6°
Tavoitteiden pohjalta oli selvad, etta wrightilainen tytivaenliike
oli luonteeltaan patriarkallista. Toimihenkiloina ja tytin liikkeellepanijoina olivat saatylaiset. Varsinaista tytivaestOdkin oli alusta
pithen mukana, erityisesti suuremmissa yhdistyksissa. Varsinkin
ammattitytilaisia asia kiinnosti ja he olivat aktiivisia lakkeessa.61
Wrightilaisen tytivaenliikkeen toimintaperiaate, tyiinantajien ja
valinen yhteistoiminta, oli ristiriidassa perinteellisten
saaty-yhteiskunnan katsomusten kanssa. Tassa suhteessa se siis oli
luonteeltaan *vallankumouksellinen». Yhdistysten piirissa tytivaesttiOn kuuluvat alkoivatkin monta kertaa tavoitella toimihenkiltitehtavia mm. Helsingin tytivaenyhdistyksessa tulevan *sosialistisen karkiryhmdn» miehet, erityisesti viivoittaja A. Jarven-
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pad ja kirjansitoja Vilho Virta. He olivat vuodesta 1890 alkaen
Jarvenpad mm. johtokunnassa ja suomenkielisend sihteerind."
Wrightildisen kauden merkittaviin saavutuksiin kuului jdrjestOverkon luominen. 1890-luvun puolivaliin saakka oh tyävdenyhdistyksid miltei kaikissa kaupungeissa, erdissa maaseudun teollisuuskeskuksissa ja muutamissa maalaiskirkonkylissd. Viimeksimainituissa toiminta oli padasiallisesti seurallista ja sivistyksellistd,
j oten tyiivdenkysymys jai syrjemmalle. Teollisuuskeskuksiksi
luonnehdittavat paikat saivat tyiivdenyhdistyksensd seuraavasti:
Akaan Toijala 1889, Forssa 1889, Leppakoski 1890, Nokia 1895,
Adnekoski. 1895, Imatra 1896, Kymi 1896, Taalintehdas 1896,
Lempdald 1897, Myllykoski 1897, Halla 1898 ja Terijoki 1898.
Selvimmin maatalousymparistOssii olivat seuraavat paikkakunnat,
joille yhdistyksid syntyi tans aikana: Salo 1891, Teiskon Jutila
1893, Alastaro 1894, Loimaa 1894, Kuhmalahti 1895, Mantsald 1895,
Tyr-vdd 1895, Huittinen 1896, Koski Ti. 1897, Kempele 1898 ja
Liminka 1898. Varsinkin maaseudulla raja ty6vdenyhdistyksen
ja nuorisoseuran valilla oli epdselvd. Esim. Ilmajoen vuonna 1896
perustettu tyävdenyhdistys liittyi haaraosastoksi Eteld-Pohjanmaan nuorisoseuraan. Kun seuraavana vuonna kuitenkin vastustettiin yhteistoimintaa nuorisoseuran kanssa vetoamalla ulkomaisiin esimerkkeihin, niin yhdistyksen nimikin muutettiin »edistysseuraksi», mutta palautettiin vuoden kuluttua takaisin tyiivdenyhdistykseksi.63
Aloite yhdistysten perustamiseen Lahti tavallisesti saatylaisten
taholta. Kaikissa oli kuitenkin mukana jo perustamisvaiheessa
tytivdestiiiin kuuluvia. Esim. Vaasassa, jossa yhdistys perustettiin
miltei rinnan Helsingin yhdistyksen kanssa, aloitteen tekijand oli
kaivertaja Matti Sippola, Suomen ensimmaisen nuorisoseuran perustaja. Perustavassa kokouksessa oli kaksi tyOnliestd, .kivenhakkaaja sekd ajuri kanden tehtailijan ja muutaman alemman virkamiehen sekd kasityOldisen lisaksi. 64 Oulussa taas sekd perustamista
valmistellut toimikunta etta ensimmainen johtokunta koostuivat
ty6vdestiiiin kuuluvista; vain eras kauppias edusti »sdatyldisid*.
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Ehka juuri -Wind sai aikaan, etta OuIun tyiivaenyhdistyksen savy
1880-luvun puolella oli muita radikaalisempi. 65 Hameenlinnassa perustamisajatuksen pani liikkeelle muurari G. Orraeus, jota historiikin
tekija luonnehtii »luokkatietoiseksi» tytimieheksi. 66 Mikkelissa
hankkeiden aktiivisin tyovaestoon kuuluva, nimittain nahkatehtaantytimies V. Argillander. Pian perustamisen jalkeen han kuitenkin muutti paikkakunnalta ja saatyldiset »valtasivat» yhdistyksen. Palattuaan takaisin Mikkeliin vuonna 1895 Argillander valittiin Aileen johtoon. Han kuitenkin riitaantui ja vetaytyi syrjaan
perustaen uuden »Tytivaenliitto»-nimisen yhdistyksen, jonka tarkoituksena oli koota nimenomaan tytivaestOd. Uusi yhdistys kuoli
Argillanderin muutettua uudelleen paikkakunnalta. 67 Lappeenrannassakin tyiivaestOOn kuuluvat olivat alusta pitaen johtamassa
perustamishanketta. 68 Useat maaseudun teollisuuskeskusten yhdistyksista syntyivat radikaalisemmissa merkeissa kuin kaupunkien. Forssassa ei saatylaisia saatu mukaan, vaikka heita pyydettiin. Siita syysta toiminta rakentui tyiivaestbn oman aloitteen ja
aktiivisuuden varaan. 69 Wrightilaiset tytivaenyhdistykset olivat
vain osaksi merkkeja. tyi5v5 estOn aktiivisesta toiminnasta, mutta
tytivaesttiOn kuuluvia vedettiin niissa kuitenkin . yhdistystoiminnan
piiriin seka toimihenkilOtehtaviin.
Suuri ei ollut se joukko, jonka tytivaenyhdistykset aktivoivat
,wrightilaisend kautena. Vuonna 1892 .yhdistykset ensi kerran
hettivat tietoja jasenmadristaan.. Naiden ilmoitusten pohjalta
kokonaismaaraksi tuli 4 152. Ilmoitusta ei ollut kuitenkaan saapunut viidelta yhdistykselta; joista-tosin vain . Turun yhdistys oli
vire& Jos naiden .yhthisvahvuudeksi arvioitaisiin 500, niin koko
tyiivaenliikkeessa oli vuonna 1892 n. 4 650 henkiltd. Monien jasenyys oli varsin muodollista laatua. Samoin monet .yhdistykset
toimivat heikosti. Salon ja Raahen yhdistykset suorastaan sammuivat lyhyen aikaa toimittuaan, ja Kemissakin oli vuonna 1894
vain nelja jasenta. Vastapainona olivat kuitenkin Helsingin, Tampereen ja Turun yhdistykset, joissa jasenid oli suhteellisen paljon
ja toiminta vireatd. Helsingissa. Asenmadrd pysytteli 600-700:n
tienoilla, ja Tampereella se oli vuonna 1892 perai 1 120."
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Maan tytivaenyhdistykset olivat mytis keskendan yhteistoiminnassa. Vuonna 1891 on paatetty pitaa tytivaenyhdistysten edustajakokous, mutta kenraalikuvernObri esti hankkeen. Vuonna 1893
kokous pidettiin ja perustettiin keskuselin, Suomen Ty&den Valtuuskunta. Kolme vuotta myiihemmin tyiivaenyhdistysten edustajat kokoontuivat Tampereella ldhinna yield »wrightildisissao merkeissa.
Erdanlaisena yhdistysten aktiivisuuden ja toiminnan vireyden
mittarina voidaan pitda sits, miten ne lahettivat edustajiaan
edustajakokouksiin. Vuonna 1893 oh Helsingissa edustettuna 20
yhdistysta, joista vain Akaan tyOmiesseura, Forssan Kuha ja Leppakosken tyovaenyhdistys olivat maaseutuyhdistyksia, muut olivat
kaupunkiyhdistyksia. Joensuun ja Porvoon yhdistykset eivat
olleet iiihettaneet edustajiaan eivatka Raahen ja Tampereen ulkotyiivdenyhdistyksen edustajat saapuneet kokoukseen. Vuonna
1896 Tampereella oli edustettuna jo 34 yhdistysta, joista Akaan,
Alastaron, Forssan, Kymin, Leppakosken, Loimaan, Mäntsalan,
Nokian, Teiskon ja Tyrvaan yhdistykset olivat maaseudulta. Aktiivisten yhdistysten piiri siis kasvoi, ja yha useammat maaseutuyhdistykset tulivat joukkoon.
Tytivdenyhdistystoimintaa koskevien tietojen leviamiselie ohi
ratkaisevaa sanomalehtien perustaminen asian merkeissa. Herdavaa
mielenkiintoa tyOvaenkysymykseen osoittaa se, etta perustettiin
lehtia, joiden nimikin viittasi titian aiheeseen. Vuosina 1883,--1886
ilmestyi Tydmiehen Toveri, jossa tosin itse tyiiviienkysymysti
lahtenyt
siteltiin vahan. Vaasan tyijvaenyhdistyksen piirista
:aloite, joka vtronna -1884 johti Suupohjan TyOmiehen perustamiseen. Lehti ilmestyi vuosina 1884--1886 ja paahuomia suuntautui
suomalaisuusasiaan, mutta tytivaenkysymystakin kasiteltiin ja
:todettiin sen tarkeys. Eraat lehdessa olleet otsikot kertovat tasta:
*Aikamme pyrinnOt ja tyiivaenkysymys», »Paivan polttavin asia»
ja »Nais- ja tyOlaiskysymys».71
Wrightilaisen kauden tarkein lehtihanke oli kaksikielisen Tyti• mies-Arbetaren-lehden ilmestyminen vuosina 1886-1889. Lehti
ilmestyi koko ajan sumenkielisessa asussa Tiuden Suomettaren
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lauantailiitteena. Sen sijaan ruotsinkielinen painos oli useiden
lehtien yhteydessa: vuonna 1886 Folkvannen-lehden mukana,
vuonna 1887 Finlandin, vuonna 1888 Nya Pressenin ja vuonna
1889 Lerdagskvallenin yhteydessa. Lehden itsendinen levikki
pieni, mutta kun se ilmestyi ajan suurimpien lehtien liitteend, nousi
painos vuoden 1886 osalta 6 000-7 000:een, vuonna 1888 yli 10 000:n
seka vuonna 1889 8 000:een. Lehden lukijakunta oli tdman aikakauden laajin. Vuonna 1889 se lakkasi kuitenkin ilmestymasta
Minna siksi, ettei ruotsinkielista laitosta saatu kohtuullisilla ehdoilla liitetyksi mihinkaan lehteen eika ruotsinkielinen von Wright
halunnut pelkastaan suomenkielista.72
Vuosina 1887-1893 ilmestyi Tampereella Tampereen Sanomien
liitteend paikallisen tytivdenyhdistyksen toimesta sanomalehti
Kansalainen. Se oli selvasti keskittynyt kdsittelemaãn tyOvaenkysymysta, tytivaenliiketta ja vastaavia ilmioita mytis ulkomailla.
Osoituksena mielenkiinnon suuntautumisesta tytivaenkysymykseen
oli edelleen se, etta vuonna 1891 ilmestyi aikakauslehti Tasa-arvoinen Tytimies. Siind huomio kiinnitettiin maalaistytivaestOn asemaan.
Mainitut lehdet loivat tyOvaenlehdistti-kasitteen. Niiden vaikutuksesta vakiintui ajatus, etta erityiset tytiva.enlehdet olivat tarpeellisia, ja niiden palstoilla heradva radikaalisuus paasi yha laajempien piirien tietoisuuteen. Esim. A. Jarvenpaa, tuleva sosialistinen
johtomies, vaati Tytimies-Arbetaren-lehdessa 5. 11. 1887 tytimiehid
aktiivisemmin osallistumaan Helsingin tytivaenyhdistyksen toimintaan, koska »kaikkialla vallitseva tytinpuute ja siita seuraavat
olojen hairitit ovat nostaneet tytivaen huomion siihen, etta
itsensa on omia asioitaan ohjattava*. Syyskuun 29. paivtind vuonna
1889 Jarvenpaa esitti lehdessd »todellisen tyOmiehen» nimissa vaatimuksen, etta Helsingin tytivaenyhdistys oli saatava tytivtiestiin
kasiin. Naiden lehtien toinen tarkea funktio oli, etta niissa kasiteltiin ulkomailla puhjenneita lakkoja sekd ulkomaista tytivaenliikettd
ja sosialismia. Mita ilmioita selostettaessa esitettiin joko ainoastaan laimeita vastalauseita tai niita vain esiteltiin, joten lakkojen
ja sosialismin kielteinen vdri merkittavasti heikkeni (ks. ss. 38-39).
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Mm. Tylimies-Arbetaren-lehdessa todettiin Saksassa kaytya tytitaistelua selviteltdessa, etta »padoma oli toisella ja tyontekijat toisella
puolella». 73
Wrightilaisen tytivaenliikkeen henkiset johtajat olivat lahteneet
liikkeelle nimenomaan siina tarkoituksessa, etta tyiivaenliikkeen
yhteiskunnallisia epakohtia korjaavan toiminnan avulla saataisiin
estetyksi sosialismin juurtuminen maahan. Tama »turmiollinen hike*
ja »yhteiskunnallinen tauti* oli heiddn mielestaan torjuttava rakentamalla vastaliike. Mutta ajattelu Lahti sad ainakin osaksi virheellisesta kasityksesta, etta sosialistinen tyOvaenliike lepdsi vain
yhteiskunnallisten epakohtien varassa. Kun nayttaa ilmeiseltd,
etta tytivaenliike, sosialistinenkin, liittyi tytivdestiin taloudellisen,
sosiaalisen ja sivistyksellisen tason nousuun, niin wrightilainen
tytivaenliike loi -WM osalta pohjaa sosialistiselle. Sosialistinen
vaenliike kasvoi sen sisassa. Wrightilainen tyiivaenliike rakensi
organisaation, nosti esille tyiivdenkysymyksen, dfinioikeuskysymyksen, heratti tyiivaestiia kiinnostumaan valtiollisesta ja kunnaffisesta elamasta seka loi jonkinlaisen radikaalisen mallin suhtautumiselle yhteiskuntaan. Vastaliikeajatus nayttad onnistuneen lahinna eraissa pikkukaupungeissa; silloin muodostuivat »wrightilaiset perinteet*, ja vallankumouksellisen tyOvAenliikkeen oli niihin vaikea tunkeutua. Erittain vaikeaa on tietysti arvioida, missa
madrin wrightiMisyys onnistui ottamassaan tehtavassa: sosialistisen tyiivdenliikkeen vallankumouksellisuuden laimentamisessa.

II. Sosialismin leviaminen 1800-luvun loppupuolella

1. SOSIALISMIN SISALTO
Sosialismilla oli jo 1800-luvun puolivalissa takanaan pitka muotoutumisvaihe. Kuitenkin merkitsi »Kommunistinen manifesti» ja
siita liikkeelle lahtenyt marxilainen, tieteellinen sosialismi monessa
suhteessa uutta. Suomessa sosialistisen karkiryhman useimmat
miehet, eraita kielitaitoisia lukuunottamatta, ammensivat teoreettiset sosialismia koskevat tiet'onsa Karl Kautskyn vuonna 1892
'saksaksi ilmestyneesta ja vuonna 1899 suomeksi kaannetysta teoksesta »Erfurtin ohjelma». Kommunistinen manifesti ja Marxin
ridateos »Padoma» ilmestyivat suomeksi huomattavasti myiihemmin. Kautskya pidettiin aikanaan tarkimmin Marxin kasityksia
seuraavana teoreetikkona, joten se aatekokonaisuus, johon Suomen
tybvaenliikkeen tulevat sosialistiset johtajat ja aktiiviset jdsenet
tutustuivat ja jonka he omaksuivat, oli »yksinkertaistettua» marxi:.laisuutta.
Marxilainen sosialismi muodosti varsin yhtendisen loogisen kokonaisauden. Sellaisena se • vastasi yhtendisen maailmankatsomuksen tarvetta. Se oli rakennettu kokoamalla tilastomateriaalia padasiassa englantilaisesta teollistuvasta yhteiskunnasta. Lisaksi kautta
historian kulun oli poimittu esimerkkeja ajatuslinjojen tueksi.
Marxin kasitykset kytkeytyivdt laheisesti ajan tieteellisten virtausten yleislinjaan. Hallitseva pyrkimyshan oli selittad kaikki
ilmiot yhdesta perusmuuttujasta kasin, Marx »taloudellisista
tekijOista». Toinen johtava piirre oli rohkeiden kehityslinjojen
vetaminen tulevaisuuteen, »taloudellinen kehitys j ohtaa». Tassa
kohden marxilaisuus sai liittolaisekseen luonnontieteet, erityisesti
darwinismin. Nain marxilaisella sosialismilla oli tieteellinen leima,
t)uudempi tiede osoittaa». Siind oli toisaalta jarkeen vetoava osa,
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toisaalta marxilaiseen sosialismiin sisaltyi runsaasti tunteisiin
vetoavaa ainesta. »Sortajat—sorretub, »riistdjdt--riistetyt» yms.
olivat vahvasti emotionaalisia kasitteita. Kandenlainen ulottuvuus
olikin voimatekija kannatuksen saavuttamisessa.
Marxilaisen sosialismin keskeisiin kohtiin kuului edelleen pre destinaatioajatus, »luonnonlain válttamdttOmyydella» tapahtumat
vievat sosialistiseen yhteiskuntaan, »porvariston haviti ja proletariaatin voitto ovat yhta vaistamatttimia». Tamanlaatuinen.ennal•
tamaardytyminen loi tietysti kannattajiin vakuuttavaa toivoal
Kuitenkaan se ei tehnyt heista fatalisteja, sills marxilaisuudella oli
tassakin kohden kandenlainen ulottuvuus. TyiivaestOn tuli olla
aktiivisesti mukana siind kehityskulussa, joka johti sosialistiseen
yhteiskuntaan.
Mandlainen eskatologia oli sangen vaikuttava: »Vanhan porvarillisen yhteiskunnan sijaan luokkineen ja luokkavastakohtin.een
tulee yhtyma, jossa kunkin yksiblin vapaa kehitys on kaikkien
paan kehityksen edellytyksend» ja »samalla kun kansakunnan keskuudesta havidd luokkien vastakohtaisuus, samalla havida kansakuntien vihamielinen asenne toisiinsa». Ajatus tulevasta yhteiskunnasta ei niinkaan paljon askarruttanut johtavia teoreetikkoja kuin
aatteen varsinaisia levittdjia. Vastakohta sen hetken ja tulevien
olojen -Mind luotiin mandollisimman jyrkaksi. Oli selvaa, etta täman vastakohdan korostaminen oli psykologisesti mielekasta.
Kehityksen kannattavaksi tekijaksi marxilainen sosialismi esitti
proletariaatin, mika merkitsi suurta osien vaihtumista ajattelutavassa. Olihan yrittajia j a sivistyneistOd pidetty kehitysta maardavind ja eteenpain vievind. TyOvaest011e tams tarjosi lohduttavan
nakOkohdan.
Marxin mukaan juuri viime vuosisadan puolivalin jalkeen oli
siirtyminen kapitalistisesta yhteiskunnasta sosialistiseen
ja siirtymisprosessi tapahtuisi hanen esittamidan muotoja noudattaen. Hanen mukaansa kehittyvan tekniikan ja tuotantovalineiden
yksityisomistuksen vaatimukset menivat jyrkasti ristiin. Tuotan4
totapa Minna tekniikka muuttui, mutta tuotantosuhteet, tuotantovalineiden omistus sailyi ennallaan. Tallainen jannityskohta
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johtaisi peruuttamattomasti Marxin mukaan tuotantovalineiden
omistuksen siirtymiseen yhteiskunnan hal tuun.
Marxin mukaan yhteiskuntaan muodostui kaksi luokkaa, nimittain tuotantovalineiden omistaj at, »porvarit» eli »kapitalistit*
ja *tyiivfiestii* eli »proletariaatti», joiden intressit olivat vastakkaiset.
Kun kapitalistit riistivat osan tydvdestiin tyOn tuloksista, niin
heidan asemansa parani tykivaestOn aseman kurjistuessa. Kehittyva
tekniikka loi samanaikaisesti edellytykset suurtuotannolle, joka
kukisti pienyritykset. Mitten haltijat joutuivat tylivaestiin riveihin, joiden mfidra kasvoi kapitalistien vahetessa. Tassa vastakohdassa oli erdalta puolen nahty kehitys kohti vallankumousta ja sosialistista yhteiskuntaa.
Keskeisiin marxilaisiin kasityksiin kuuluivat myOs opit luokkataistelusta ja vallankumouksesta. Luokkataistelussa nahtiin historiallisen
ponnin; »koko tahanastisen yhteiskunnan
historia on ollut luokkataisteluj en historiaa». Kasitteeseen sisallytettiin sekin ajatus, etta oli valtettava kompromisseja ja aina pidettdva mielessa kokonaisratkaisu, vallankumous. Vallankumousajatus taas sisalsi uskon totaaliseen ja ratkaisevaan muutokseen.
Kun kaikki ilmidt viime kadessa johtuivat taloudellisista tekijOista, niin muutokset Wl y tasolla sateilivat muillekin. Tuotantovalineiden ottaminen yhteiskunnan haltuun merkitsi kaiken Nitaristyneen korjaantumista oikeaksi ja palautumista terveelle pohj alle.
Marxilainen sosialismi antoi tyiivaest011e yhtendisen maailmankatsomuksen, joka oh vastakohta sille epavarmalle taloudelliselle
asemalle, missy se eli. Toisen puolen marxilaisuudessa muodosti sen
psykologinen voima ja tarttuvuus. Marxilainen kasite-apparaatti
oli mielekas kokonaisuus, jonka useilla kasitteilla oli iskeva nimi
esim. »riisto», osorto», »anastaminen», »polkeminen» ja »nylkeminen».
Marxin esittamat ajatukset saivat varsin nopeasti ehdottoman
totuuden leiman. Kun hãnen valayttelemansa vallankumous kuiten4in viipyi ja kun teollistumisen jatkuessa, tuottavuuden kohotessa ja sosiaalipoliittisen lainsdadanniin kehittyessa kasitys tytiviiestOn aseman absoluuttisesta kurjistumisesta ei nayttanyt pita-
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van paikkaansa, ruvettiin tyiivaenliikkeenkin piirissa asettamaan
Marxin eraiden ajatusten totuus kyseenalaiseksi. 1800-luvun lopulla saksalainen Eduard Bernstein vaati korjausta hanen
kfisityksiinsa. Tama synnytti tietysti laajoja erimielisyyksia
liikkeessa, ja kysymys keskittyi ennen kaikkea tyovaenliikkeen
menettelytapaan. Kriisi oli parhaillaan kaynnissa, kun sosialistiset
vaikutteet alkoivat paasta hallitseviksi Suomen tyiivaenliikkeessa.
Sosialismi tOrmasi yhteen ajan toisten valtavirtausten kanssa.
Kun Kommunistisessa manifestissa todettiin, ettei AyOlaisella ole
isanmaata», se j outui ristiriitaan kansallisuusaatteen kanssa. Se
kielsi sen lisaksi uskonnolta itsendisen arvon ja tOrmasi yhteen
liberalismin kanssa. Tama kaikki aiheutti ankaraa taistelua ja
vaikeita ristiriitoja kannattajien piirissa.1

2. VAYLAT ULKOMAILTA SUOMEEN
Kommunistinen manifesti vuonna 1848 oli herattanyt suurta huomiota ja aiheuttanut liikehdintaa sosialististen tunnusten ymparind. Suomesta olivat perinteellisesti parhaimmat yhteydet Saksaan ja Skandinaviaan, joten sosialismin eteneminen nimenomaisesti naissa maissa merkitsi sen tuloa verrattain hyvien tietoyhteyksien pdahan Suomesta.
Saksassa tytivaenliikkeen maaratietoinen toiminta alkoi 1860luvulla ja vuonna 1863 perustettiin Saksan tyiivaenpuolue. Saman
kymmenluvun lopulla omaksuttiin avoimesti sosialistiset tunnukset, kun perustettiin sosiaalidemokraattinen puolue. Seuraava vuosikymmen tiesi kovaa taistelua aatesisalliin yksityiskohdista, ja
yleisena suuntana oli tarkkeneva pitaytyminen Marxin esittamiin
kasityksiin. 1880-luku merkitsi valtiovallan taholta tulevaa ankaraa hyOkkaysta liiketta vastaan. Saksan vahva mies, Bismarck,
kavi lujin ottein tytivaenliikkeen kimppuun. Ns. sosialistilakien

avulla tyiivaenpuolue julistettiin laittomaksi, sen jarjestiit hajotettiin, lehdet lakkautettiin ja toimihenkiloita vangittiin seka kar-
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kotettiin. Kun 12 vuotta myohemmin vuonna 1890 kyseiset lait
lakkasivat olemasta voimassa, voitiin todeta, etta hike j a aate olivat kestaneet tulikokeensa. Ne olivat nyt huomionarvoisia tekijOita
saksalaisessa yhteiskunnassa.
Erfurtin kokouksessa vuonna 1891 Saksan tyOvaenliike madritteli tehtavansa ja tavoitteensa. Ohjelman runkona olivat
laiset peruskasitteet. Ne oli ohjelmassa esitetty jasentyneena kokonaisuutena ja niille oli annettu erehtymattomyyden leima.2
Saksan tytivaenliikkeesta sai heratteita 1860-luvull a syntynyt
Tanskan tytivaenliike. Sosiaalidemokraattinen puolue perustettiin
Tanskaan 1870-luvulla, ja vuonna 1888 KOOpenhaminassa pidetyssa
kokouksessa maariteltiin liikkeen tavoitteet ja menettelytapa.
AatesisallOn keskeisend kohtana oli tuotantovalineiden saattaminen yhteiskunnan haltuun. Kun 1890-luvulla puolueen kannatus
kansankarajien vaaleissa jatkuvasti kasvoi, niin kavi selvaksi, etta
sosialistisilla aatteilla oli suopea maapera ja etta Bike kehittyi
yha merkittavammaksi tekijaksi yhteiskunnassa.
Norjassa on jo 1840-luvun lopulla tyllivaestOn keskuudessa toimintaa, joka tahtasi perusteellisiin muutoksiin yhteiskunnassa.
Seuraavina vuosikymmenind tyiivaen yhdistystoiminta kehittyi,
mutta radikaalisuus heikkeni. 1880-luvun alusta sosialistiset aatteet saivat jalansijaa ja vuonna 1885 Osloon perustettiin sosiaalidemokraattinen tyovaenyhdistys. Sen toimesta ryhdyttiin julkaisemaan lehted, Vort Arbeide, josta tuli tarked valikappale aatteen
levittamisessa. Vuonna 1887 jarjestaytyi Norjan tyiivaenpuolue
ja sosiaalidemokraatit perustivat kaksi uutta lehtea, Social-Demokraten-lehden Osloon j a Arbeidet-lehden Bergeniin. Mm. naiden
valityksella sosialismin asema jatkuvasti lujittui ja tytivaenliikkeeseen saatiin vedetyksi uusia joukkoja.3
Ruotsiin sosialistiset aatteet tulivat myiihemmin kuin muihin
Skandinavian maihin. 1880-luvulla alkoivat ne siellakin saada jalansijaa. Vuodesta 1885 ilmestyi Social-Demokraten, jossa entista
selvemmin esitettiin sosialistisia kasityksia. Huhtikuussa vuonna
1889. perustettiin Ruotsin sosiaalidernokraattinen tytivaenpuolue,
joka tosin ei viela talloin saanut yhtendista sosialismiin rakentuvaa
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ohjelmaa. Aatteen levittamisen kannalta tarkeata oli sanomalehdistem kasvu: Vuodesta 1887 ilmestyi MalmOssa Arbetet seka Goteborgissa ensin Folkets ROst j a sen lakattua vuodesta 1892 Ny Tid.
Norrkiipingin sosiaalidemokraattinen lehti oli nimeltaan Proletaren,
Ndiden lisaksi ilmestyi runsaasti tilapdisjulkaisuja ja kirjallisuutta,
Suomeen tulevien vaikutteiden kannalta oli nimenomaan Ruotsin
tykivaenlehdistO tarkea, sills taidettiinhan Suomessa tytivaestOnkin piirissa jonkin verran ruotsia j a tilattiin ruotsalaisia lehtia.
Tulli kylla pidatti naita vaikeuttaen j a lamaannuttaen tilaamista.
Vuonna 1889 Social-Demokraten-lehted takavarikoitiin vain kaksi
numeroa, seuraavana vuonna viisi, vuonna 1891 15, 1892 vain
kaksi, 1893 kandeksan ja 1894 kokonaista 43 numeroa. Sittemmin madra pysytteli korkeana ollen vuonna 1899 67 ja 1903 82 numeroa — 1890-luvun lopulta alkaen oli tosin sosialistista julistusta
kotimaisissakin lehdissd. Sama kohtalo tuli myOs muiden tylivaenlehtien osaksi, sills esim. Arbetet-lehted takavarikoitiin vuonna
1889 kaksi numeroa ja seuraavana vuonna kymmenen. 4 Takavarikot kohdistuivat sellaisiin numeroihin, joissa kasiteltiin Venajan
oloja. Sen sijaan sosialististen aatteiden levittamista ei kovin suuresti varottu.
Sosiaalidemokraattisen puolueen rinnalla kehittyivat Ruotsissa
ammattiyhdistykset. Myiis niiden piirissa sosialistiset aatteet madrasivdt entista selvemmin kannanotot. 1890-luvun alussa oh suuria
tytitaisteluj a, jotka herattivat huomiota Suomessakin. Ruotsin
tyiivaenliike oli 1890-luvulle tultaessa jarjestaytynyt itsendiseksi
puolueeksi ja omaksunut sosialistiset periaatteet. Niiden pohjalta
oli laadittu my8s ohjelmatavoitteet. Puolueella oli laaja paikallisyhdistysten verkko ja useita sanomalehtia. Siita alkoi tulla tekija,
joka oli pakko huomata ruotsalaisessa yhteiskunnassa.5
Sekd Saksassa etta Skandinavian maissa sosialistiset aatteet olivat jo 1880-luvulla saaneet siind maarin jalansijaa, etta tietoja
niista tihkui useita kanavia myOten Suomeen.
Luonnollisesti myOs muiden maiden tytivfienliike herdtti huomiota, ilmeisesti ennen kaikkea kansainvdlisen sosialistisen jarj estiin Internationalen perustaminen Lontoossa 1864, sen ko3 -- Soikkanen, Sosialismin tulo Suomeen
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koukset seka niissa annetut julkilausumat ja jarjestOn toiminta.
Niinpa YrjO-Koskinen vuonna 1874 Kirjalliseen Kuukauslehteen
kirjoittamassaan artikkelissa nimenomaan totesi, ettei »Internationali ole voinut tanne liittokuntiansa levittaa».° Abo Underrattelser oli jo vuonna 1871 arvioinut Internationalea: »Ei ole aliarvioitava taman vallankumouksellisen sosialistisen liiton merkitystd, liiton, joka kuluneiden neljan, viiden vuoden aikana hammastyttavalla nopeudella on laajentunut ja jarjestaytynyt.»7
Ranskaan huomion oli kiinnittanyt vuonna 1871 puhjennut kommuunikapina. Ranskan tyikvaenliike oli taman jalkeen tosin jonkin
verran taantunut, mutta uusi nousu oli alkanut 1880-luvulla ja
Saksasta oli saatu marxilaisia vaikutteita. Englannissa puolestaan
heratti ammattiyhdistysliike mielenkiintoa, ja sikalaiset laajat
lakkoliikkeet huomioitiin Suomenkin lehdistOssa.8
Venajalla vallankumouksellisella toiminnalla oli pitkat perinteet ja tytivaenliikkeen alkuvaiheet ulottuivat aina 1860-luvulle.
Lujat vastatoimenpiteet olivat painaneet sen maan alle, mists
johtuen mytis avoin kosketus suomalaisiin puuttui. 1890-luvun
puolivalista alkaen varsinainen tytivaestO alkoi osallistua vallankumoukselliseen toimintaan. Siihen saakka oli aktiivinen maanalainen tyii keskittynyt sivistyneistOn piiriin. Vuosina 1895-1897
toimi Pietarissa useita sosiaalidemokraattisia ryhmia, jotka yhtyivat nimella »Pietarin taisteluliitto tytildisten vapauttamiseksi». Ohjelmassa oli selvasti sosialistisia padmadria, ja propaganda suunnattiin laajoihin tytivaenjoukkoihin eika enda vain pieneen vallankumouksellisten aktiiviseen ryhmittymaan. Maanalaisissa kirjapainoissa tehtiin lentolehtisia, joita levitettiin tyOvaestiin keskuuteen, ja samalla pyrittiin jdrjestamaan suuria joukkokokouksia.
Tuloksena oli laajoja lakkoja kutomateollisuudessa vuonna 1895.
Kesalla 1896 oli uusia lakkoja, joihin otti osaa arviolta 30 000 tyiintekijaa. 9 Mina sattuivat juuri samaan aikaan kuin ensimmainen
suuri lakkoaalto Suomessa.
1890-luvun puolivalissa oli Pietarissa huomattava joukko suomalaisia tyOntekijOita; siella he ilmeisesti saivat sosialistisia heratteita. Mm. kaksi tyOvaenliikkeen tulevaa karkiryhman miestd,
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oululainen leipuri W. Helin ja helsinkilainen maalari KOssi. Koskinen olivat naihin aikoihin Pietarissa.° Siella syntynyt suomalaineu
metallityOlainen Oskar Engberg oli ottanut osaa maanalaisen tyi57
vaenliikkeen toimintaan ja joutui 1890-luvun lopulla karkotetuksi
Siperiaan samaan paikkaan kuin Lenin, jolta han sai vaikutteita.
Suurlakon jalkeen Engberg toimi Helsingissa venalaisen tyiivaenyhdistyksen puheenjohtajana. 11 Vuonna 1899 oleskeli Suomessa
Sveitsista ja Englannista palannut, myiis Venaj an tyiivaenliikkeessa mukana ollut Aleksandra Kollontay, joka oli viettanyt
lapsuutensa Kuusan hovissa Muolaassa. Han tapasi Suomen tykivaenliikkeen johtomiehia ja jarjesteli naisten lakkoa Juseliuksen
paitatehtaalla Turussa vuonna 1899 hankkien talle tukea Pietarista.
Aleksandra Kollontay kasitteli Suomen oloja ja tyiivaenliiketta
useissa kirjoituksissa, jotka ilmestyivat bol§evikkien lehdessa
Iskra, vuonna 1900 aikakauslehdessa Soziale Praxis ja vuonna
1902 aikakauslehdessa Naut§noje Obozrenije. Seuraavana vuonna
han julkaisi laajan Suomen tyiilaisten elamad kasittelevan teoksen.
Sen esipuheessa han kiitti N. R. of Ursinia, J. K. Karia ja J. V.
Hellbergia, jotka olivat tyiivdenliikkeen silloisia johtomiehia.Vuonna 1904 Kollontay esitteli Suomen tyOvaenliiketta saksalaisen teoreetikon Karl Kautskyn aikakauskirjan Die Neue Zeit palstoilla ja
suurlakon jalkeen han julkaisi venajaksi kirjasen »Suomi ja sosialismi». 12 - Suomen kautta kulki etappiteita, joita myOten Venajan
tyOvaenliikkeen edustaj at siirtyivat ulkomaille ja takaisin Venajalle.
Maamme tytivaenliikkeen jasenet toimivat sen lisaksi yhdysmiehina
kuljetettaessa vallankumouksellisia painotuotteita mm. bol§evik7
kien. Iskra-lehtea. 13 Yhteydet viittaavat Venajalta saatuihin
kutteisiin. Suurin osa kontakteista pysyy tuntemattomana, koska
Venajalla tytivaenliike toimi maan alla ja yhteydet siihen oli tarkoin salattava.
Siirtolaisten valityksella tub heratteita Amerikasta. Sosialistinen tytivaenpuolue (Socialist Labor Party) oli siella perustettu jo
vuonna 1876. Sen vaikutusalue oli suppea eika suomalaisilla juuri
ollut siihen yhteyksid. Tarkeampia herdtteita antoi Amerikan
ammattiyhdistysliike. Pohjanmaalla olivat useat tytivaenliikkeen
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uranuurtajat Amerikan-kavijOita. Mm. Oskari Tokoi oli Amerikassa ollessaan kuulunut Lannen kaivostyOldisten liittoon, ja juuri
silloin saadut virikkeet toivat hanet tyOvaenliikkeeseen suurlakon
jalkeen." Matka Amerikkaan ja muuallekin ulkomaille merkitsi
irrottautumista kotimaan perinteellisista katsomuksista. Valtameren takaa tulleet rohkenivatkin ensimmaisina ryhtya kannattamaan uusia aatteita. He olivat mytis niiden aktiivisia levittajid."
Amerikan suomalaisten keskuuteen oli kylla jo vuonna 1890 perustettu tytivaenyhdistys Imatra, mutta se oli hengeltaan lahinna
kansallinen ja liberaalinen. Sosialistiset heratteet tulivat 1800-1uvun lopulla Suomesta."
Jo 1870-luvun alkuvuosista lahtien suomalaiset sanomalehdet
sisalsivat melko saann011isesti uutisia tyiivaenliikkeesta, Internationalesta, lakoista j a sosialismista. Kaikkiin 'Whin liitettiin
voimakas kielteinen arvovaraus. Sosialismi, »yhteiselamallisen
taudin tunnusmerkki», esitettiin seka vaarallisena etta moraalisesti
vaardna. Pariisin kommuunin tapahtumat suuntasivat entista
laajempaa huomiota sosialismiin, mutta samalla ne vahvistivat sen
pelottavaa ja turmiollista leimaa, »socialdemokratein pyrinnOt
uhkaavat nielld koko alhaisemman kansanluokan kitaansac" Varsinkin Internationalea ja sen toimintaa seurattiin useiden lehtien
palstoilla.18
Tuomitsevien kirjoitusten ohella esiintyi kuitenkin selostavia,
jopa ymmartavia kannanottoja. Vuoden 1871 elokuussa oli Uudessa
Suomettaressa artikkelisarja »Sosialistien valtiotaloudelliset tuumat*. Siind myOnnettiin sosialistien pyrkimys tytivaestän oloj en
kohentamiseen oikeaksi ja ymmarrettiin heidan vaatimustaan
danioikeusolojen korjaamisesta." Erdassa toisessa yhteydessa ihmeteltiin, etta Englannissa lehdet suhtautuvat kovin suopeasti
sosialismiin, »ovat laupeat lauseissaanc 2° Vuonna 1873 kirjoitti
A. F. Granfelt Morgonbladetiin siihen asti selkeimman esityksen
sosialistisesta liikkeesta. Artikkelissaan »Aikamme sosiaalisista
liikkeista» kirjoittaja naki tyiivaenkysymyksen vaikeuden: »Tulevaisuus nayttad uhkaavalta ja jokainen kysyykin itseltaan, miten
Hama vaikeat tilanteet voidaan selvittaa ja tasottaa ilman, etta
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ne sita ennen aiheuttavat suunnattomia tuhoja kansan sisaisessa
elamassa.» 2 ' Granfelt liitti sosialismin yhteiskunnallisiin epakohtiin,
ja talta pohjalta lahtien han ymmarsi sits.
Selittava j a ymmartava asennoituminen oh harvinaista. Yleensa
sosialismia paheksuttiin voimakkaasti. Varsinkin lakkojen moraalinen vaaryys ja taloudellinen haitallisuus tuotiin vakevasti esille.
Mainitussa Granfeltin kirjoituksessa lakotkin sen sijaan asetettiin
laajempiin yhteiskunnallisiin puitteisiin, ja mytis Helsingfors Dagblad otsikoi vuonna 1873 eraan kirjoituksensa: »Taistelu tyOn ja
paaoman valilla». 22 NakOkulma ei siis aina ollut puhtaasti moraalinen.
Varsin perusteellisen sosialismia ja kansainvalista tyiivaenliiketta kasittelevan sarjan kirjoitti YrjO-Koskinen vuonna 1874
Kirjalliseen Kuukauslehteen. Artikkelissaan »Tyiivaenseikka» han
lahti sosialismin vaarallisuudesta ja totesi, ettei se ollut Suomessa
saanut viela jalansijaa: »Socialismi ei ole meidan maahamme voinut
rikkaruohojansa kylvaa eika Internationali ole voinut tame liittokuntiansa levittaa.» Kirjoittaja oli kuitenkin vakuuttunut, etta
mainitut kysymykset nousisivat meillakin esiin: »Vaan yhta hyvin
on varma, etta ne kerran meillekin tulevat ja tunessaan epailematta
tuovat mukanansa taisteluita, joita kenties ei kay valttaminen,
mutta joiden kiivautta olisi terveellinen jotenkin lievittaa».
Koskisen mukaan sosialismin pohja oli aivan ilmeisesti yhteiskunnallisissa epakohdissa, joita aiheuttivat teollisuuden syntyminen ja
oppi vapaasta kilpailusta, »ekonomistalaisuus». Laakkeen vallankumouksellista sosialismia vastaan kirjoittaja katsoi lOytãneensa
valtiososialismista, silla han arvosti »kathederi-sosialistoja», jotka
vaativat valtiota puuttumaan ohjaavasti talouselarnaan.23
Vuosikymmenen topulla Jaakko Forsman kasitteli laajasti
vaenliiketta ja sosialismia Uuteen Suomettareen kirjoittamassaan
moniosaisessa artikkelissa *Sosialismosta erittain Saksassa*. Siina
han esitteli mm. Marxin ajatuksia ja selosti Internationalen toimintaa. Sosialismin han leimasi vaaralliseksi, »maanalaiseksi tuleksi,
j.oka uhkasi havittda ne perustukset, joihin nyky-ajan komea sivistysrakennus nojaa». Hanen mielestdan oli tartuttava epakohtiin,
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otta sosialismi ei voisi tunkeutua maahan; darvitaan todellakin
jotain miluta kuin istua kadet ristissa vapaan kilvoittelun siunausta
ylistamassa». 2 4
Sosialismia koskevat tiedot lisaantyivat lehdistOssa 1880-luvulla.
Vuosikymmenen puolivalista alkoi ilmestya lehtia, joissa entista
enemnian kiinnitettiin huomiota tydvdenkysymykseen ja joissa ei
sosialismiin liitetty enda aivan yhta jyrkan torjuvaa eika moraalisesti paheksuvaa leimaa. Suupohjan TyOrnies, TyOrnies-Arbetaren,
Kansalainen, Paivalehti, Viipurin Sanomat ja Vapaita Aatteita sisdisivat kirjoituksia, joissa sosialismiin otettiin joko laimeasti
tuomitseva tai selostava, joskus jopa hyvaksyvakin asenne.
Suupohjan Tyiimies esim. kirj oitti Amerikan tytivaenkysymykSesta ja selosti tassa yhteydessa »streikkeja». Samalla se totesi,
etta omaisuus oli keskittynyt yha harvempien kasiin. 25 Tytirnies-Arbetaren kiinnitti useassa yhteydessa huomiota sosialismiin
ja sen levianiiseen. Vuoden 1886 lopulla Ruotsin ammattiyhdistysten piirissa sosialismiin otetut kannat saivat lehdessa huomiota osakseen. Seuraavana vuonna esiteltiin Saksan sosialistien tekemia paatOksia ja vuotta mytthemmin selviteltiin KOOpen.haminassa pidetyn 'skandinaavisen ammattiyhdistyskongressin
sosialistisia ponsia. 26 Uutiset olivat yleensa selostavia; vain kerran lehdessa oli maininta, ettei toimitus suinkaan hyvaksy kaikkea, mita lehdessa esitellaan, mutta tams irrallinen maininta liittyi vain yhteen uutiseen. 27 Tamperelaisessa Kansalaisessa taas selviteltiin mm. vuonna 1889 pidettya Pariisin sosialistikongressia,
samana vuonna ollutta Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen
perustavaa kokousta ja kahta vuotta mytihemmin Norjassa sosialismin merkeissa kaytyd kiistaa. 28 Wrightilaisissa tytivaenlehdissa
oli siis varsin runsaasti tietoj a sosialismista, j ohon asennoiduttiin
neutraalisti tai lievãsti tuomiten.
Puolittain hyvaksyvassa savyssa esiteltiin sosialismia mytis nuorsuomalaisissa ja liberaalisissa lehdissa. Esim. Viipurin Sanomissa oli
vuonna 1889 viisiosainen artikkeli »Syyt sosialismin syntyym ja
seuraavana vuonna artikkeli »Sosialismin paapiirteet». 29 Paivalehdessa oli mm. vuoden 1890 tammikuussa uutinen otsikolla »Sosia-
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listien sota paaomaa vastaan» ja saman vuoden lokakuussa kasiteltiin laajasti Saksan sosialistilakeja, joita paheksuttiin. 3° Kuopiossa vuosina 1889-1890 ilmestyneessd Minna Canthin, A. B.
Makelan ja N. FL of Ursinin aikakauslehdessa Vapaita Aatteita oli
useitakin sosialismia sivuavia kirj oituksia. »Keisari ja sosialismi»,
))Syvat rivit nousevat Euroopan sivistysmaissa» ja *Sosialisti papin
kauhtanassa» olivat otsikkoja, jotka kertovat sisallOsta. 31 Lehden
palstoilla esiintyivat sosialistiset kasitykset hyvaksyttyina.
mies-Arbetaren tervehtikin innokkaasti Vapaiden Aatteiden ilmestymista.32
Sosialismi alkoi 1880- ja 1890-lukujen taitteessa menettad »uhkaavaa* ja »turmelevaa» leimaansa. Sita alettiin ymmartaa, jopa
osittain hyvaksydkin.

III. Murros ty6vdenliikkeessa (1889-1899)

1. LUOTTAMUS WRIGHTILAISIIN
JOHTAJIIN HORJUU
Patriarkallisen, sosiaalikonservatiivisen ja sosiaaliliberaalisen
vaenliikkeen muuntuminen sosialistiseksi ja vallankumoukselliseksi
tapahtui useiden yhtaaikaa vaikuttaneiden tekijOiden tuloksena.
Teollistumisen seurausilmitit alkoivat tuntua, vaestiin liikkuvuus
lisfiantyi, epakohdat kasaantuivat ja olivat helpommin nahtavissa,
tiedotustoiminta parani ja loi samalla paremmat vertailumandollisuudet ja tytintekijain elintaso kohosi sen verran, etta syntyi
toiveita ja vaatimuksia sen enemmastakin kohoamisesta. Lisaksi
kohonnut elfin- ja sivistystaso loi mandollisuudet tytivdestiin itsensa johtamalle yhdistystoiminnalle. 'Man vaikutteiden kenttaan
tuli tietoja sosialismista, joka naytti selittavdn hyvin senhetkisen
yhteiskunnallisen tilanteen. Tiedot uudesta aatteesta tulivat aluksi
vain kapean karkiryhman ulottuville ja se omaksui niita.
tellen alkoi niiden leviaminen joukkojen piiriin.
Jo 1880-luvun puolella on merkkeja sosialistisista vaikutteista.
Ensimmaisend kirjatytintekijat saivat tietoja sosialismista ja omaksuivatkin siita joitakin piirteita. Heiddn karkiasemansa selittyy
korkean ammattitaidon ja paremman elfin- ja sivistystason pohjalta. TyOn luonne kannusti lukemiseen ja henkiseen vireyteen. Lisaksi erdat ammattikunnan jasenet olivat kayneet ulkomailla opissa.
Ilmauksena uudesta asennoitumistavasta voidaan pada mm. sits,
etta vuonna 1889 neljassa Helsingin kirjapainossa kerattiin avustusta Kristianian lakkoileville ammattitovereille. 1 Toimenpide merkitsi solidaarisuuden tunteen syntymista yli kansallisten rajojen,
mika oli keskeista sosialismissa. KirjatyiintekijOilla tata tunnetta
tosin vahvisti tietoisuus ammatin arvosta ja erikoisluonteesta.
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Kansainvaliseltd tyiivaenliikkeelta saatuihin vaikutteisiin viittasi
yield selvemmin vappuna vuonna 1890 Helsingin Korkeasaareen
tehty mielenosoituksen luonteinen retki. Pariisissa edellisend vuonna kokoontunut sosialistikongressi oli nimittain kehottanut viettamaan vappua tyiivaen juhlapaivana. Huhtikuun 20. paivand pitamassaan kokouksessa kirjatyOntekijat pdattivat ottaa osaa diansainvaliseen vapunpaivdn mielenosoitukseen». Tamd Oaths pantiin toimeen siita huolimatta, etta von Wright asettui sits Hufvudstadsbladetin palstoilla avoimesti vastustamaan. Nain uhmattiin
von Wrightin auktoriteettia, mika lisasi retken mielenosoitusluonnetta. Sita paitsi retkella pidetyissa puheissa viitattiin 8-tuntiseen tyiipaivaan, joka oli kansainvalisen tyiivaenliikkeen ohjelmassa ja poikkesi wrightilaisen kauden tavoitteista. Puheissa kaytettiin edelleen ilmausta »yleinen mielenosoitus» ja viitattiin mytis
Pariisin sosialistikongressiin, »eraãssa kokouksessa viime vuonna
Pariisissa». Seuraavina vuosina vappu ei sattunut enda sunnuntaiksi, ja »mielenosoitukset» pantiin toimeen vasta seuraavana sunnuntaina, mutta tamakin poikkesi perinteellisestd wrightilaisestd
tavasta, j onka mukaan »kavelyretki» tehtiin kesakuun ensimmaisena sunnuntaina. »Vappuretkill ► esitettiin jatkuvasti vaatimus
8-tuntisesta tyiipaivasta, mika seikka antoi niille radikaalisen leiman. 2 Vuonna 1891 oli myiis Turun tyiivaenyhdistyksessa esilla
kysymys vapun viettamisesta erikoisena »tyeaniesten paivand».
Tdma osoitti ulkomaisen kehityksen seuraamista, vaikka ehdotus
ei saavuttanut suurtakaan kannatusta.3
1880-luvun puolivalista perustettiin ammattiosastoja tytivaenyhdistysten yhteyteen. Ne merkitsivat varsinaiseen tyiivaesttiOn
kuuluvien lisaantynytta aktiivisuutta. Niissa murtui ensimmaisena
ajatus tytinantajien ja tyOntekijOiden valisesta yhteistoiminnasta.
Koska niissa alusta alkaen oli miltei vain tyOntekijOita, llama
kohosivat nopeasti johtoon. He saattoivat madratd osastojen hengen. Siksi itse tyOnvaenyhdistysten johtomiesten sosiaalikonservatiiviset pyrkimykset eivat vaikuttaneet niissa silla tavoin kuin
tyi5vdenyhdistyksissa.
Ammattikuntalaitoksen perinteisiin liittyen ammatillista yhteis-
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toimintaa oli esiintynyt jo vuosisadan puolivalin jalkeen. Ensimmainen ammattiyhdistykseksi laskettava oli vuonna 1885 perustettu kirjatyOntekijOiden ammattiyhdistys. Kaksi vuotta myOhemmin perustettiin lakki-, pelti- ja kupariseppien ammattiyhdistys seka kirvesmiesten yhdistys. Samana vuonna Helsingin
vaenyhdistyksen saantOj a muutettiin niin, etta ammattiosastoj en
perustaminen yhdistyksen yhteyteen kavi mandolliseksi. Tama
avasi uuden j a helpomman tien ammatillisten yhteenliittymien
perustamiselle j a mukaan saatiin sellaisiakin tytintekijiiita, jotka
eivat olleet liittyneet tyOvaenyhdistykseen.
Ammattiosastoj a syntyikin taman jalkeen Helsingin tyiivaenyhdistyksen yhteyteen nopeassa tandissa. Vuonna 1889 perustettiin
naille ammattiosastoille oma keskuselin, viisimiehinen komitea.
Vuosien 1893-1898 valisena aikana syntyi tallaisia keskusehmia
myiis Tampereelle, Turkuun ja Viipuriin. Vuosi 1892 oli sikah merkityksellinen, etta silloin pidettiin Helsingissa eri paikkakuntien
kirjatyOntekijOiden yhdistysten neuvottelukokous. Koko maan
kasittava kirjatyslintekijOiden organisaatio oli hahmottumassa.
Vuonna 1894 radtalit pitivat samantapaisen kokouksen ja vuosikymmenen lopulla oli naita kokouksia useilla ammattialoilla. Vuoden 1894 elokuussa perustettiin Suomen kirjaltajaliitto, vaikkakin
sen saannOt saatiin vasta kaksi vuotta mytihemmin lopullisesti
vahvistetuksi. Vuosikymmenen lopulla aloittivat toimintansa useat
koko maata kasittavat ammattiliitot. 4 Varsinkin kirjatyOntekijOiden toiminta oli aktiivista. Helsingin kirjaltajayhdistyksen toimesta ilmestyi vuosina 1889-1890 oma lehti, Kirjapainolehti,
kanden faktorin yrityksend vuosina 1891-1894 Suomen Kirjapainolehti ja koko maan kirjaltajien lehtend vuodesta 1893 Gutenberg. Min 1890-luvulle tultaessa tyOvaestiin omassa phrissa ihneni
seka halua etta kykya jatkuvaan j a maarattyihin tavoitteisiin
tahtdavaan toimintaan.
Osoituksena tyiintekijOiden asennoitumisessa tapahtuneista muutoksista olivat lakot. Ne merkitsivat tyOntekijOiden tyytymatttimyyden purkausta, tiedostettuj a etuvastakohtia seka kuvastivat
tyOnantajien ja tytintekijOiden valisten patriarkallisten suhteiden
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murtumista. Vuosisadan puolivalin jalkeen niita alkoi esiintya.
Vuonna 1872 oli ensimmainen lakko, joka tapahtui »jarjestyneeni
tytivaen toimesta. Silloin nimittain Helsingin kirjaltajien
distys organisoi ja johti lakkoa, jonka tuloksena saatiin vahainen
palkankorotus. 1880-luvulla oli lakkoja useissa kaupungeissa. Ainakin Helsingista, Tampereelta, Viipurista, Vaasasta, Jyvaskylasta
ja Kotkasta on mainintoja tyOselkkauksista.
Lakot olivat useimmiten lyhyita tyytymattOmyyden purkauksia.
Monesti ne olivat reaktioita tyOnantajien menettelyyn, esim. palkkojen alentamiseen. MyOs ulkomaisten tytinjohtajien kaytiis saattoi
arsyttaa purkauksiin. Palkkojen kohottamiseen ja tytiajan lyhentdmiseen tahtdavat lakot osoittivat syntyneeksi kasityksen, etta
ty-Oolosuhteiden parantaminen saattoi tapahtua tyOntekijOiden
oman aktiivisen toiminnan avulla. Ajatus karjistyi tasta yield Min,
etta tavoitteluun oli ryhdyttava niinkin suuren riskin uhalla kuin
lakko. Lakkohan oli tallOin suureksi osaksi seka lainsdadanniissa
etta julkisessa mielipiteessa kriminalisoitu.5
Maaratynlaista organisoitua toimintaa esiintyi jo maalarien lakossa Helsingissa vuonna 1886. TyOnantajille esitettiin ehdot kirjallisesti, lakkokokouksia pidettiin paivittain ja asetettiin erityisia
lakkovahtej akin. Lakko padttyi tyOntekijiiiden tappioon sills
kertaa, mutta vahan mytihemmin seka tyiipalkat nousivat etta
tyiiaika lyheni. 5 Viela selvemmin ja maaratietoisemmin organisoitua toimintaa oli kirjatyOntekijOiden lakon yhteydessa vuonna
1890. Lakkolaiset pitivat joka paiva kokouksia, tekivat yhteisid
kavelymatkoja ja neuvottelivat tytinantajien edustajien kanssa.
KirjatyOntekijOiden mielipiteita lakon aikana luonnehti ammattientarkastaja toteamalla, etta lakkolaisten osoittama »yksimielisy-yden ja uskollisen toveruuden henki ansaitsee tunnustusta ja huomiota». Samalla han huomautti, etta »useimmat nuoremmista olivat
kovin kiihkoissaan».7
Tultaessa 1890-luvulle oli nakyvissa merkkeja, etta perinteelliset
suhteet tyiinantajien ja tytintekijOiden valilta olivat suurimmissa
kaupungeissa murtumassa. »Olen naissa liikkeissa erikoisesti kirjatytintekijOiden lakossa huomannut suuren epaluuloisuuden parem-
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piosaisia yhteiskunnan luokkia kohtaan», totesi ammattientarkastaja vuonna 1890. Lahinna suurimpien kaupunkien ammattitaitoisimmat ja aktiivisimmat tyOntekijat alkoi jarjestaytya. Wrightilaisessa tyiivaenliikkeessa ilmeni seikkoja, jotka viittasivat saatuihin sosialistisiin vaikutteisiin ja varsin suureen alttiuteen omaksua niita.

2. ENSIMMNISET SOSIALISTIT
Sosialistiset ajatukset olivat tunnettuja Suomessa jo 1870-luvulta
lahtien. Varsinaisesta sosialistisesta maailmankatsomuksesta tuskin kuitenkaan voidaan puhua ennen 1890-luvun taitetta. Ensimmaiset vakaumukselliset sosiaalidemokraatit olivat sivistyneisttain
kuuluvia, jotka matkojensa ja ulkomaisten suhteidensa valityksena olivat joutuneet tekemisiin sosialismin kanssa.
Ajallisesti ehka ensimmaisena sosialistisia kasityksia omaksui
maisteri ja tuomari Axel Niklas Herlin, joka kaiken todennaktiisyyden mukaan osallistui vuonna 1889 Pariisin sosialistikongressiin
nimella »Nikolaus Finn».8 Saksassa ollessaan han tutustui mm. Wilhelm Liebknechtiin ja ilmeisesti mytis muihin johtaviin sosialisteihin. Hanen yhteytensa saksalaisiin olivat niin kiinteat, etta
Wilhelm Liebknechtin poika Karl kavi Suomessa Herlinin luona
keskustelemassa taman sosialismia koskevan teoksen ilmestymisesta. Kirja painettiinkin vuonna 1894 Niirnbergissa nimella »Das
Rechtsystem der Sozialdemokratie». Teoksen peruspiirteet olivat
sosialistiset, mutta huolimatta yhteyksistaan Saksan johtaviin
marxilaisiin eivat kirjassa esitetyt ajatukset olleet marxilaisten
kriteerien mukaan »puhdasoppisia». Kasitykset viittasivat pikemmin valtiososialisteilta ja utopisteilta saatuihin vaikutteisiin. Sosialististen kasitysten tueksi vedottiin kirjassa eetillisiin nakiikohtiin, esiintyipa siind Marxin kasitysten kritiikkiakin. 8 Yhteyksia
Suomen , tytivaenliikkeen sosialistisiin johtajiin hanella ei nayta
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olleen. Herlinin »sosiaalidemokraattiset harrastukset* olivat ainakin
Helsingin Sanomien muistokirjoituksen tekijalle hanen kuoltuaan
vuonna 1906 tunnettuja, samoin kuin sekin, etta han oli julkaissut »sosiaalisen» teoksen. Lisaksi tiedettiin Brien esiintyneen puhujana. 10 Sen sijaan TyOmies ei nayta kiinnittaneen mitaan huomiota hanen kuolemaansa, joten hanen teoksensakin nayttaa jaaneen Suomen tyOvaenliikkeessa tuntemattomaksi.
Varsin aktiivisesti toimivat sen sijaan tytivaenliikkeen piirissa
ne kolme sivistyneisttiOn kuuluvaa, jotka omaksuivat sosialistisia
mielipiteita 1880-luvun lopulla j a seuraavan vuosikymmenen alussa.
Nama olivat fil. tohtori N. R. af Ursin seka ylioppilaat, toimittajat Matti Kurikka ja A. B. Makela.
af Ursinin radikaalisuuden pohjana olivat liberaaliset j a suomalaiskansalliset aatteet. Vuosina 1879-1881 j a 1883-1884 han oli
tehnyt laajoja ulkomaanmatkoj a etupdassa Saksaan. Mandollisesti
han naitten aikana sai tyiivaenliikkeeseen liittyvia heratteita, sills
ollessaan vuosina 1885-1888 lehtorina Viipurissa han oli perustamassa tyiivaenyhdistysta."- Vuonna 1888 han muutti Turkuun j a osallistui myiis siella aktiivisesti tyiivaenyhdistyksen toimintaan. Oman
ilmoituksensa mukaan han vuoden 1890 paikkeilla omaksui sosialistisen maailmankatsomuksen. Heratteet olivat peraisin ulkomaisesta kirjallisuudesta ja sanomalehdistOsta, joita han aktiivisesti
luki. Vuosina 1889-1890 han oli Minna Canthin ja A. B. Makelan
kanssa toimittamassa Kuopiossa ilmestynytta Vapaita Aatteitanimista aikakauslehted. Siina oli useita artikkeleita, joissa kasiteltin tyiivaenkysymysta Euroopan eri maissa ja samalla sosialismia
(ks. s. 39). Lehdessa esitettiin kasityksia, jotka viittasivat sosialistisiin heratteisiin; mm. todettiin kilpailun vahingollisuus ja polemisoitiin valtiososialismia vastaan, mika ehka oli merkki marxilaisista vaikutteista. 12 Taman jalkeen af Ursin teki selkoa ulkomaisesta tytivaenliikkeesta Paivalehteen kirjoittamissaan katsauksissa. Kun Tyiimies vuonna 1895 alkoi ilmestya, han seurasi siind
erityisesti anglosaksista tyOvaenliiketta. Hanen kirjoituksensa olivat etupaassa selostavia, ja sosialistisia ajatuksia hàn esitti varsin
varovasti. Turun tytivaenyhdistyksessa hanesta tuli radikaalisen
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j a sosialistisen linj an henkinen j ohtaj a, j a palj olta hanen persoonansa
varassa olikin taman linj an vahvistuminen yhdistyksessa.13
Matti Kurikka oh saanut radikaaliset heratteensa 1880-luvun
Savo-karjalaisesta osakunnasta. Vuosina 1887-1888 han oli tehnyt
13 kuukautta kestavan matkan Tanskaan, Saksaan ja Itavaltaan.
Tanskassa han joutui kosketuksiin sosialistisia mielipiteita omanneen tohtori Proschowskyn kanssa. Suoranaisena ilmauksena vaikutteista oli Viipurin Sanomiin kirjoitettu toistakymmenta artikkelia sisaltava sarja »Sosialismin paapiirteet». 14 Toimiessaan Viipurin Sanomissa han mm. seurasi tyOvaenliiketta ulkomailla j a esitteli sosialismia seka samassa yhteydessa tolstoilaisia j a teosofisia aj atuksia. Vuosina 1888-1891 han kuului Viipurin tyiivaenyhdistyksen johtokuntaan. 15 Jouduttuaan vuonna 1894 luopu'maan Viipurin Sanomista, j onka han oh omistanut, han toimitti yhdessa A.
B. Makelan kanssa Ita-Suomen Sanomia Lappeenrannassa. Vuonna
1896 hanesta tuli Tytimiehen toimittaja j a seuraavana vuonna padtoimittaja. Kurikka toi lehteen hytikkadvan savyn ja paapiirteissaan sosialismiin liittyvat kasitykset.18
Myiis A. B. Makela oh saanut radikaaliset heratteensa 1880-1uvun Savo-karjalaisesta osakunnasta. Toimiessaan useissa eri lehdissa
han hytikkasi perinteellisia kasityksia vastaan. Han toimitti mm.
pilalehtia Pilkkakirves j a Matti Meikalainen. Vapaiden Aatteiden
artikkeleista paatellen han oh jo vuosina 1889-1890 tutustunut
sosialismiin ja toimiessaan vuodesta 1892 Matti Kurikan kanssa
Viipurin Sanomissa ja vuodesta 1896 Ita-Suomen Sanomissa han
oli osallisena naissa lehdissa julkaistuissa tyOvaenkysymysta ja
sosialismia kasittelevissa kirjoituksissa. Ita-Suomen Sanomissa mm.
julkaistiin artikkeli »Miten Lappeenrannan tyOvaenyhdistysta johdetaan?», jossa arvosteltiin yhdistyksen toimintaa ja johtoa.17
Vuodesta 1895, miltei ensimmaisista Tyiimiehen numeroista lahtien,
han pakinoi Kaapro Jaaskelaisen nimella. Hanen pakinansa edustivat lehden radikaalisimpia ilmauksia, aiheuttivat reaktioita ja
osoittivat, etta han oh viimeistaan tallOin omaksunut sosialistisia
kasityksia. Vuodesta 1899 han tuli vakinaisesti Tyiimiehen toimitukseen. 18 Kirjoituksissaan han yha avoimemmin ja selvemmin
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julisti sosialismia ja ban on katsomuksissaan huomattavasti »oikeaoppisempi» kuin Kurikka.
Ensimmaisind sosialistisia kasityksia omaksuivat siis sivistyneistoon kuuluvat ja kielitaitoiset, jotka pystyivat lukemaan vieraskielista kirjallisuutta ja olivat ulkomaanmatkoillaan saaneet heratteita. Taman suppean karkijoukon piirista aate alkoi levita.

3. SOSIALISMI SAA JALANSIJAA HELSINGIN
TYOVAENYHDISTYKSESSA
Helsingin tyiivaenyhdistyksen piirissa syntyi 1890-luvun alussa
pieni oppositioryhma, joka sai alkunsa suomenkielisesta puhujaseurasta. Seuran perustamiseen vuonna 1888 on sisaltynyt protesti
yhdistyksen puheenjohtajaa von Wrightia vastaan. Puhujaseura
oli syntynyt suomalaisuusradikalismin merkeissa. Kielirauhaan
pyrkiva von Wright on ollut perustamista vastaan." Seuran aktiivisimpiin kuuluivat viivoittaja A. Jarvenpaa ja kirjansitoja
Vilho Virta. Naista Jarvenpaa oli jo TyOmies-Arbetaren-lehden
palstoilla edustanut erdanlaista radikaalista oppositiota.2°
Avointa kritiikkia Helsingin tytivaenyhdistyksen toimintaa
vastaan esitettiin 15. paivana lokakuuta vuonna 1893 pidetyssa
kokouksessa. Erdat tassa yhteydessa kaytetyt ilmaukset viittaavat sosialistisiin vaikutteisiin. Niinpa todettiin, ettei Helsingin
vaenyhdistys eivatka tytivaenyhdistykset yleensa vastanneet tarkoitustaan. Syind tahan esitettiin tyiivaen »kehittymattin tila, se,
ettei tyiivaestO ole saanut tarpeeksi karsia, tyi5vdestiin oikeudeton
asema seka tyiivaen ohjelman hajanaisuus ja maltillisuus». Parannuskeinoksi ehdotettiin mm. »jyrkempaa esiintymista». Radikaalisen linjan aktiivisin edustaja nayttaa olleen Vilho Virta, sill4
hanen tehtavakseen jai laatia paattislauselmaehdotus »jyrkempien*
puolesta. n Molemmat johtavat oppositiomiehet joutuivat erimielisyyksiin von Wrightin kanssa.22

48

MURROS TYOVAENLIIKKEESSA

(1889 -1899)

Mystis »oppositiomiehet# alkoivat paasta asemiin. Vilho Virta
valittiin vuoden 1893 syyskuussa pidetyssa tytivaenyhdistysten
edustaj akokouksessa vastaperustettuun keskuselimeen, tyiivaenvaltuuskuntaan, varaj aseneksi. Tassa ominaisuudessa han j outui
ottamaan osaa moniin valtuuskunnan kokouksiin, joissa myiis
toinen johtava #oppositiomies», A. Jarvenpaa, oli mukana ns. neuvottelevana jasenena. Molemmat olivat lasna kokouksissa, joissa
kasiteltiin vuonna 1893 Karhulassa j a seuraavana vuonna Varkaudessa puhjenneita tyOselkkauksia. 23 Nain tyOnantajien ja tyOntekijOiden valiset ristiriidat tulivat heille tutuiksi, ja he joutuivat
ottamaan kantaa niihin.
1890-luvun puolivaliin tultaessa Helsingin tytivaenyhdistyksen
sosialistinen oppositioryhma kasvoi j a tuli yha kiinteammaksi.
Vilho Virta palasi »stipendimatkaltaan» Saksasta ja toi sielta tuoreita vaikutteita sosialismista. Taten »villioppi» sai uusia aktiivisia
tunnustajia. 24 Ryhmaan voitiin lukea Jarvenpaan ja Virran lisaksi mm. muurari V. Aaltonen, opettaja A. H. Karvonen, josta
kylla sittemmin tuli perustuslaillinen, maalari KOssi Koskinen, suutari Eetu Salin, tahan aikaan kirjakaupassa tyiiskennellyt Taavi
Tainio, sorvari Otto Tiuppa j a kirjaltaj a J. A. Ylen. Naiden »rahisijOiden» aktiivisimpia olivat Koskinen, Salin ja Tainio, joita uusina miehina eivat wrightilaiset perinteet eika johtajien auktoriteetti
sitoneet sills tavoin kuin kauemmin yhdistyksen piirissa toimineita.
Muutkin kuin Virta saivat ratkaisevaa »uskon vahvistusta» ulkomailta. Koskinen kierteli vuosina 1893-1895 ensin Vendjalla,
lahinna Pietarissa, j a sen jalkeen Ruotsissa, Saksassa ja Itavallassa.
Vuosina 1896-1897 han uudelleen oleskeli Ruotsissa. 25 Salinille
taas Helsingin suutarit olivat koonneet »stipendin» siita hyvasta,
etta han kesalla johti heidan voittoisaa lakkoaan. Sen turvin
han syksylla 1896 matkusti Tukholmaan, tyOskenteli siella eraassa
suutarinverstaassa ja oli Ruotsin suutarien ammattiliiton jasen.
Tukholmasta kasin han kierteli eri puolilla Ruotsia ja pistaytyi
mandollisesti Saksaankin. TyOmiehelle lahettamassaan kirjeessa
han kertoi vaikutelmiaan Ruotsin tytivaenliikkeesta j a toi samalla
esille innostuksensa sosialismiin. 25 MyOs Tainio j a Karvonen saivat
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vaikutteita suoraan alkulahteilta. Tainio vaelteli Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa, kun taas Karvonen pistaytyi Saksassa. Lisaksi
kerrotaan, etta nama kolme aktiivisinta, Koskinen, Salin ja Tainio,
olisivat kohdanneet Tukholmassa ja tehneet siella saamiensa virikkeiden innoittamina paatOksen ryhtya levittamaan sosialismia
kotimaassa.27
Helsingin sosialistit alkoivat yhdistyksen piirissa yha rohkeammin ja entista ohjelmallisemmin tuoda esille ajatuksiaan. Vuoden
1895 helmikuussa A. Jarvenpad ehdotti yhdistyksessa kasiteltavaksi kysymysta: mita olisi tehtava, etta »oikea tietoisuus sosialismin perustarkoituksesta tulisi maan ns. sivistyneeseen vaesMainittu kysymys jatettiin kuitenkin ottamatta keskusteltavaksi aanin 25-10. 28 Samana vuonna vappuna 40 helsinkildista
suutaria teki Eetu Salinin innoittamina kavelyretken Pasilaan, ja
syksylla 1896 Salinia Ruotsin matkalle saattamaan saapuneet kajauttivat huudon: »Elaktiiin sosialismi!» 29 Samaan aikaan llama
henkilot aktiivisuutensa ansiosta saivat yha enemman tehtavia yhdistyksen piirissa. Niinpa vuoden 1895 alussa asetettiin komitea,
johon kuuluivat Jarvenpaa, Salin ja Virta.30

4. »TYOMIEHEN» PERUSTAMINEN
Sosialistisen karkiryhman tehtavana oli omaksumiensa aatteiden
levittaminen. Tassa mielessa sanomalehti oli parhaimpia vaylia.
Sen aikaansaamista puuhasi aktiivisimmin Vilho Virta. Ulkomailla
liikkuessaan han oli huomannut tytivaenlehdisttin voiman ja merkityksen. Ulkomailla kayneet olivat sits paitsi tuoneet mukanaan
lehtia ja jotkut tilasivatkin niita, etupaassa ruotsalaista SocialDemokratenia. Tosin tulli pidatti tilattuja lehtia, joskaan ei siksi,
etta niissa kasiteltiin sosialismia, vaan siksi, etta niissa puututtiin
Vendjan asioihin.31
Aj atus oman danenkannattaj an perustamisesta vahvistui. Kessand 1894 olivat A. Jarvenpaa ja Vilho Virta toimittaneet monis4 — Soikkanen, Sosialismin tub Suomeen
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tettua lehted, joka kuvasteli »radikaalisen opposition» mielipiteita.
Tammikuussa 1895 lehtihanke oli kypsynyt siihen pisteeseen, etta
ajatusta toteuttamaan valittiin johtokunta. Sen jasenet olivat etupaassa »sosialistisen tartunnan» saaneita: Vilho Virta, A. Jarvepaa,
koneenhoitaja V. Sohlman, maalari D. Sihvonen, raatali K. Jokela
ja opettaja A. H. Karvonen. Maaseutuedustajina olivat kirjapainonomistaja J. V. Hellberg Tampereelta seka toimittaj a K. RehnstrOm Kotkasta; edellinen oli Tampereen muodostuvan sosialistisen karkijoukon johtavia miehia, jalkimmainen suomalaisuusradikaali.3 2
Uuden lehden, Tytimiehen, naytenumero ilmestyi 14. 2. 1895.
Maaliskuun 2. paivasta alkaen se tuli saann011isesti kerran viikossa.
Paatoimittajana oli opettaj a A. H. Karvonen. Muutaman numeron
ilmestyttya lehden ymparille kokoontunut »sosialistien» joukko oli
tyytymattin, sills heidan mielestaan se ei ollut tarpeeksi radikaali.
Kuitenkin tytivdenliikkeen ulkopuolella TyOmies leimattiin sosialistiseksi lehdeksi. Ensin eras virkamies yksityisesti varoitti pdatoimittajaa, ja sittemmin lehti sai oikein virallisen varoituksen, jonka
perusteena oli lehden »sosialistisuus». Mytis erdat lehdessa esiintyneet kirjoitukset aiheuttivat reaktioita tytivaenliikkeen ulkopuolella;
ruotsalaiset pahentuivat eradseen A. B. Makelan (Kaapro Jaaskeldisen) pakinaan, samoin A. Jarvenpaan (Kolistajan) pakina ensimmaisessa numerossa aiheutti suuttumusta. Syytteet sosialismista tulivat etupdassa af Ursinin eri maiden tytivaenliiketta selostavien kirjoitusten johdosta.33
Lehdessa seurattiin varsin tarkoin ulkomaiden tytivaenliiketta. Niinpa jo huhtikuussa 1895 oli af Ursinin kirjoittama kaksiosainen artikkeli »Sosialismi Saksassa». 34 Toukokuussa oli artikkeli »Tyiivdenkysymyksesta Englannissa>> j a kesakuussa moniosainen artikkelisarja Englannin tytivaen olosuhteista 19. vuosisadan
ensimmaisella puoliskolla. Melko saanniillisesti ilmestyikin lehdessa
naita af Ursinin katsauksia ulkomaiden tytivaenliikkeisiin. Kesakuussa 1896 oli esim. artikkeli »Belgian tytivaenpuolue», joka nimenomaisesti aiheutti mainitun syytOksen siita, etta lehti oli sosialistinen.35
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MyOs ulkomailla liikkuessaan lehden piiriin kuuluvat lahet-,
tivat matkoiltaan selostuksia, joissa selviteltiin tyiivdenniketta,
viitattiinpa eraissa sosialismiinkin. Vuoden 1895 aikana Kaarlo
Sohiman kirjoitteli Berliinista j a selosti uutta kumouslakiehdotusta todeten, etta »silla aijotaan laittaa esteita ajanmukaiselle
tydviienliikkeelle, joka taalla thin kuin muuallakin on kadntynyt sosialismiin painc 36 Seuraavan vuoden lopulla Eetu Salin kirjoitteli Tukholmasta ja KOssi Koskinen Pohjois-Ruotsista. Molemmat viittasivat sosialismiin hyvaksyvassa savyssa. Tyllivaenliiketta
esitteli kirjeissaan Berliinista myiis A. H. Karvonen."
Kotimaisia kysymyksia kasiteltaessa lehti suhtautui kauan varsin varovasti sosialismiin eika pyrkinyt sits edustamaan. Lehteen
alkoi tosin vahitellen tulla artikkeleita, joiden erdat ilmaukset
viittasivat sosialistisiin kasityksiin. Esim. 17. 4. 1897 oli kirjoitus
otsikolla »Varallisuus kasaantuu yksiin kasiin» ja 22. 1. 1898 »Hyiity
puolinaisista parannuksista».
Tyiimiehen valityksella nuden aatteen siemenet levisivdt. Leh
den levikki tosin ei ollut naina murrosvuosina kovin suuri, mutta.
se tavoitti ilmeisesti juuri tyslivaestOn aktiivisinta ainesta. Sits
paitsi levikille on luonteenomaista, etta se kasvoi koko ajan. Ty6miehen levikki ohi vuosina 1895-1898 seuraavanlainen:
Vuosi

Levikki
maaliskuulla

Levikki
lopulla vuotta

1895
1896
1897
1898

1 000
2 000
2 500
3 000

1 800
2 100
2 500
3 600

Alussa levikki kasvoi nopeasti, mutta vuonna 1896 nousu on hitaampaa. Vuosina 1897-1898 siina ehka nakyi jo monissa yhdistyksissa alkanut radikaalisemman suunnan murtautuminen.
Tystimiehen ymparille ryhmittyivat Helsingin tyOvaenyhdis
tyksen radikaalit ja sosialistit. Uutena miehena alkoi nousta
esille Edvard Valpas. Jo vuonna 1895 lidn oli muurarien ammattiosaston kokouksessa selostanut ruotsalaisten ja suomalaisten
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*tyiivaenharrastusten* eroa, mika osoitti, etta han seurasi ainakin ruotsalaista tyiivaenliiketta."
Vuonna 1897 opettaja A. H. Karvonen, Tyiimiehen siihenastinen
paatoimittaja, vetaytyi syrjadn. Tama tapahtui osittain siksi, ettei
hanella opettajantoimensa takia ollut riittavasti aikaa eika kaupungin kansakouluhallinnon taholta suinkaan katseltu suopeasti
hanen toimintaansa. Mystos Karvosen mielipiteet alkoivat yha
selvemmin poiketa lehden takana olevan sosialistisen ryhmittyman mielipiteista. Hanen tilalleen valittiin, huolimatta N. R. af
Ursinin vastustuksesta, Matti Kurikka. Valintaa vastaan af Ursin
protestoi luopumalla Tyiimiehen aputoimittajan tehtavista. Hanen
mielestaan Kurikan teosofiset ja tolstoilaiset ajatukset olivat
sekaannusta aiheuttavia ja hanen innokas kirkonvastaisuutensa
hyOdyttinta."
Kurikan tulo merkitsi aktiivisen radikaalisuuden linjan alkua
lehden palstoilla. Kurikan sosialismi ei ollut selvapiirteisesti »oikeaoppista», mutta hyOkkadva ja arvosteleva leima tuli hanen mukanaan lehteen.

5. NOUSU WRIGHTILAISYYTTA VASTAAN
TURUSSA JA TAMPEREELLA
Mylis Turussa ja Tampereella alkoi heratd tyytymattOmyytta
»wrightilaisia» johtajia kohtaan. Vuoden 1896 kuluessa syntyi molempien yhdistysten piirissa avoin konflikti, joka vaati selvad
kannanottoa puolesta tai vastaan. Tampereelle oli, ilmauksena epamaaraisesta radikaalisuudesta, syntynyt jo vuonna 1893 erityinen
ulkotytivaenyhdistys, joka oli vetanyt piiriinsa miltei yksinomaan
tyovaestoon kuuluvia jasenia. Kun vuonna 1896 valittiin edustaj is
tyiivdenyhdistysten edustajakokoukseen, syntyi juuri Tampereella
suuria erimielisyyksia. Ensin valittiin yhdistyksen silloisen johdon
hallitsemassa kokouksessa Minna vanhoillisiin kuuluvat edustaj at,
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mutta jasenisttin taholta lahteneen aloitteen pohjalta pidettiin uusi
kokous, jossa valittiin aivan uudet miehet. Naiden uusien joukossa oli J. V. Hellberg.
Koska kokous pidettiin Tampereella, saattoivat molemmat edustajaryhmat pyrkia sinne ja asiasta syntyi tietysti kiistaa. Radikaalisen ryhman edustajaoikeuksien puolesta puhui hyvin määratietoisesti Tampereen ulkotylivdenyhdistyksen edustaja maalari
Fr. Rosenqvist. Ilmeisesti juuri hanen puheensa vaikutti sen, etta
kokous hyvaksyi edustajiksi viimeksivalitut radikaalit danin 30—
17. 41 Muutenkin mainittu Rosenqvist oli kokouksessa radikaalisen
opposition danitorvi. Han oli jyrkasti yhden aanen kannalla danioikeuskysymyksessa; tyiipaivan lyhentamista han vaati ankarassa
danilajissa ja oli sits mielta, etta sen ajamiseksi oli ponsissa suositeltava lakkoa. 4 2
Edustajajupakka aiheutti, etta Tampereen yhdistyksesta vetaytyivat vanhasuomalaisten leiriin kuuluvat pois. Kauan ei
kestanyt, ennen kuin nuorsuomalaistenkin piiriin kuuluvat jattivat yhdistyksen, ja se merkitsi, etta johto jai tyiivaestiin ja sosialistien kasiin. Tulevat sosialistiset johtajat olivatkin jo eri yhteyksissa esiintyneet aktiivisesti ja myOs johtotehttivissa. Esim.
J. V. Hellberg ja Heikki Lindroos olivat kuuluneet kolmemiehiseen
lahetystiiOn, joka oli kaynyt esittamassa senaatille ja eri virastoille
aanioikeuden saamista tehdastytivaelle. Tama oli tapahtunut jo
vuonna 1893. Nain yhdistyksen johdon joutuminen sosialistien
kasiin ei suinkaan merkinnyt toimintakyvyn suurempaa heikkenemista.43
Mytis Turun tytivaenyhdistyksen piirissa sattui vuoden 1896
aikana riitoja, joiden pohjana oli »sosialismin* tub yhdistyksen
piiriin. Kiistojen seurauksena saatylaiset alkoivat vetaytya
yhdistyksesta ja johto joutui kokonaan sosialistien kasiin. Kehitysta nopeutti se, etta kaksi sivistyneistOtin kuuluvaa, nimittain
tohtori N. R. af Ursin ja opettaja J. K. Kari, lukeutuivat radikaaliseen siipeen. af Ursin oli jo vuodesta 1892 alkaen ollut yhdistyksen
pub.eenjohtaja. Kun Karista vuonna 1896 tuli vie% yhdistyksen
sihteeri ja kun samara vuonna jobtokunnassa oli sosialistisen

54

MURROS TYOVAENLIIKKEESSA (1889 -1899)

ryhmdn miehia, faktori J. A. Salminen ja puuseppa K. F. Hellstên,
oli yhdistyksen johto selvasti sosialistien kdsissa. Kun yhdistys
seuraavan vuoden kevadlla taytti kymmenen vuotta, piti Kari
juhlaesitelman sosialistisesta liikkeesta ja sen etenemisesta KeskiEuroopassa, mika luonnehti aatteellisia virtauksia yhdistyksen
johdon piirissa.44
Vuoden 1896 lopulla oli siis Helsingin ohella myOs Turussa ja
Tampereella sosialistinen keskus.

6. RAD IKAALISEN AJATTELUTAVAN
LEVIAMINEN
Sosialismiin liittyvat kdsitykset alkoivat vuosikymmenen puolivalin jalkeen levita yha laajempien piirien keskuuteen. Teollistuminen vaikutuksineen rikkoi perinteellista patriarkallista suhdetta tyOnantajien ja tyOntekijOiden valilta. Uuden asennoitumistavan leviAmisesta kertoivat lakot. Niita oli 1890-luvun alkupuo/ella taloudellisen laskukauden johdosta hyvin vahan. Merkittavimpia
olivat Hallan lakko vuonna 1893 ja Varkauden lakko
vuonna 1894. Hallassa lakon aiheutti norjalaisen tyOnjohdon epapsykologinen tyOldisten kasittelytapa, ja Varkaudessa kysymys oli
tyytymattOmyydesta tyOnantajan holhoavaa menettelyd kohtaan.
Vuonna 1895 alkoi suhdanne kadntya nousuun. TallOin taloudelliset mandollisuudet lakkoihin paranivat. Samanaikaisesti tarkeimmissa ty6vdenyhdistyksissa tapahtunut wrightildisyyden murtuminen • loi niille psykologiset edellytykset. My6s TyOmiehessa ja
-osittain Paivalehdessa annettu henkinen tuki rohkaisi lakkoihin.
Niinpa TyOmiehessd 18. 4. 1896 kirjoitettiin otsikolla »TyOlakkojen
johdosta» ja korostettiin lakkoj en oikeutusta. Vield paheksuttiin
kuitenkin sita,- et-La »erdat maltittomat tyOrniehet olivat koettaneet pakottaa tyOssa olevia jaamaan pois tyOsta». Tilanteen kiristyminen ja tyOnantajien vastatoimenpiteet aiheuttivat sen, etta
lehden varovainen kanta jyrkkeni. Muutaman Viikon kuluttua
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TyOmies kirjoitti lakkojen johdosta otsikoilla »Sota alkaa saada
vaarallisen luonteen» ja »Ei nay auttavan sovinnollisuus»."
Vuodesta 1896 tulikin todellinen lakkovuosi, sills niiden lukumaara kohosi 19:ään. Suurimmat puhkesivat Helsingissa ja liittyivat ainakin osaksi seka tyiivaenyhdistyksessa etta ammattiyhdistyksissa vallalle paasseeseen radikaaliseen suuntaukseen.
Merkittavin oli huhtikuussa 1896 puhjennut rakennustytilaisten
lakko. Se kasitti noin 1 000 tytintekijaa j a kesti kolme kuukautta.
Mielialat karjistyivat erityisesti siksi, etta tyOnantajat tuottivat lakon murtajiksi venalaisia tystintekijOita. Mielialojen kiristymista kuvaa sekin, etta lakkolaiset suunnittelivat tanne varvattyjen venalaisten polttamista parakkeihinsa. 46 Venalaisten hankkiminen lakon murtajiksi heikensi kansallista yhteenkuuluvuuden
tunnetta tyiivaenyhdistyksen j a ammattiosastojen jasenten keskuudessa. 47 TyOnantajan menettely pani ilmeisesti alulle tosin hitaasti etenevan katsomusten muutoksen.
Useiden tyiivaenliikkeen tulevien johtomiesten toiminta liittyi
vuoden 1896 lakkotapahtumiin. Matti Halleberg (Paasivuori) oli
Helsingin kirvesmiesten ammattiosaston johtokunnan varajasen
ja mukana lakossa. Myiis Edvard Valpas oli jo ennen lakkoa ollut
aktiivisesti mukana Helsingin muurarien ammattiyhdistystoiminnassa. Lakkoon joutuivat lisaksi tyiivaenyhdistyksessa johto-tehtdviin noussut maalari Kaksi Koskinen ja tulevat sosialistiset
johtajat, kirvesmiehet Salomon Hellsten ja Matti Haikaraine,n.
Taavi Tainio erotettiin tyiipaikastaan lakosta esittamiensa mielipiteiden vuoksi. Paavo Leppanen oli taas juuri saapunut Helsinkiin."
Helsingin tytivaenyhdistyksessa lakko joudutti radikaalistumista.
Se myiis teravOitti ja toi esille piilevana olleita mielipiteiden eroja.
Asiaa tutkimaan asetettiin yhdistyksen taholta komitea, joka
paatyi sille kannalle, etta tyOntekij at olivat syypaita lakkoon.
Kesdkuun lopulla pidetyssa yhdistyksen kokouksessa muutettiin
A. Jarvenpaan aloitteesta mietinted kuitenkin niin, etta syy tyOn
tekijOiden ja tydnantajien valisten hyvien suhteiden katkeamiseen,
josta osoitukseksi lakko, todettiin oli tyOnantajissa. Muutetussa
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muodossa mietinnOssa nimittain todettiin: »Syy siihen, etteivat
tytinantajat ole antautuneet yhteistoimintaan tytimiesten kanssa
lankeaa tytinantajille, he kun eivat ole katsoneet eivatka vieldkaan
katso tytimiehella sellaisessa asiassa kuin tytiajan madradmisessa
olevan mitaan sanomista. Kun tyOrniehet useita vuosia sitten
esittivat ehdotuksen yhteistoiminnan aikaansaamisesta, kieltaytyivat tyOnantajat, jopa muutama loukkaavalla tavalla eivatkd
siita eivatka sen jalkeen ole mitaan tehneet yhteistytin aikaansaamiseksi.»49
Syksylla 1896 asetettiin lakkoa tutkimaan uusi komitea, joka
padtyi sellaiseen ratkaisuun, etta molemmat olivat syypaita. Kuitenkin yhdistys paatti danin 18-9, etta syy oli yksinomaan tytinantajissa. Radikaalisempi linja oli siis yhdistyksessa enemmisttind.
PaatOsta vastaan pani vastalauseensa von Wright, ja haneen yhtyivat mm. Johansson ja Groundstroem. Kaksi viimeksimainittua oli Tampereen kokouksessa valittu tytivdenvaltuuskuntaan
nuorsuomalaisina radikaaleina, mutta jo nyt he olivat oppositiossa
Helsingin tytivaenyhdistyksessa esille tyiintyvad, lukumaardisesti
hallitsevaa ja yield radikaalisempaa suuntausta vastaan. 5° Tamankin jalkeen lakkokysymysta kasiteltiin yhdistyksen piirissa. Lokakuussa 1896 pidetyssa kokouksessa naet muutettiin konservatiivisen lakkoa tutkineen komitean arvostelua lakosta yield kerran. Komitean arviointi, etta lakko »ei ollut viisas», muutettiin kuuluvaksi
ollut hyvin valmisteltu». Joulukuun lopussa von Wright ehdotti,
etta sovinnollisuuden nimessa tyydyttaisiin 10 1/2-tuntiseen
vaan, kun rakennustytilaisten lakossa oli taisteltu 10-tuntisen tytipaivan puolesta. Ehdotus ei saanut kannatusta j a von Wright pani
vastalauseensa. 51 Nain han joutui useissa eri yhteyksissa olemaan
eri mielta enemmisttin kanssa, ja hanen auktoriteettinsa pahasti
horjui yhdistyksen piirissa.
Uutta lakoissa oli tytintekijain lisaantyva aktiivisuus ja keskinainen •solidaarisuus. 52 Ne olivatkin enimmakseen hytikkayslakkoja, ts. pyrkimyksia uusien etuj en j a tavoitteiden saavuttamiseen, ja monet niista paattyivat lakkolaisten voittoon.
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TAULUKKO 3.

Tylitaistelujen ttzlokset vuosina 1890-1898
Vuosi
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898

TyOntekij din
voitto
2

6
7
12

Tylinantajain
voitto
1
2
1
2
1
2
5
7
3

Kompromissi

Tuntematon

2

1
2

Yht.

5

1
3

1
7
3
2
1
3
19

2

5

14
22

Vuoden 1896 aikana lakkoihin otti osaa kaikkiaan noin 2 000 tyilntekijaa, joten niilla oli jo joukkoliikkeen leima. Seuraavina vuosina
yha useammat lakot paattyivat tyiintekijOiden voittoon, mika
lisasi uskoa tallaisten voimatoimenpiteiden tehokkuuteen. Niiden
yhteydessa syntyi myiis tytivaenyhdistyksissa erimielisyyksia. Yhdistysten vanhoillinen ja saatylaisista kokoonpantu johto otti
teisen kannan tyOselkkauksiin. Esim. Tytimiehen palstoilla syntyi
vuonna 1897 puuseppien lakon johdosta avointa lehtipolemiikkia
Salinin ja von Wrightin \TOM. Tallaiset avoimet kiistat olivat
omiaan horjuttamaan vanhojen johtajien asemaa.54

7. PYRKIMYS POLIITTISEEN ITSENAISYYTEEN
TyiiyaestOn alkava poliittinen heradminen ilmeni haluna osallistua
valtiolliseen ja kunnalliseen elamaan. Suomenkielisten ja ruotsinkielisten kiivas taistelu aiheutti monissa kaupungeissa sen, etta
molemmat koettivat vetaa tyiivaenyhdistyksia ja niiden jasenid
puolelleen. Niinpa Turussa tyiivaenyhdistys oli ensi kerran vaaleissa mukana vuonna 1889, ja silloin sen taholta asetettiin lahinna . of Ursinin toimesta osallistumiselle ehtojakin. 55 Mukanaolo vaalitaisteluissa kasvatti entista itsendisempaan toimintaan.
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Esim. vuoden 1893 valtiopaivdmiesvaaleissa Turun tytivaenyhdistyksella oli oma ehdokaslistansa, jossa ohi seka suomen- etta
ruotsinkielisia tyiivdenyhdistykseen suopeasti suhtautuvia. Lista
edusti siis erdanlaista tyiivaenyhdistyksen linjaa. Se poikkesi perinteellisen kielijaon pohjalta. Keskeisend hahmona itsendisyyspyrkimyksissa oli tohtori N. R. af Ursin. Hanen arvovaltansa penistalta selittyy se seikka, etta juuri Turussa alettiin ensimmaisena
tapailla itsendista menettelya.
Ajatus alueeltaan laajemmasta, itsendisesta tyOvaenpuolueesta
alkoi nousta esille eri yhteyksissa. Vuonna 1894 Helsingissa pidetyssd kirjatyOntekijOiden kokouksessa toivottiin »vahvaa tyiivaenpuoluetta».58 Huhtikuussa 1895 sosialisti Vilho Virta kirjoitti Turusta TyOrniehelle: »Thad tyiivaki on huomannut, etta he muodostavat itse puolueen. > 57 Parissa muussakin yhteydessa ajatus
erityisesta tytivdenpuolueesta pulpahti esille, ennen kuin af Ursin helmikuun lopulla 1896 kirjoitti TyOmiehessa, etta kesdlla
Tampereella pidettavan tytivaenyhdistysten edustajakokouksen
tarkein kysymys oli ehdottomasti: »Tuleeko Suomen tykivaen
muodostaa oma puolue omalla ohjelmalla?»58 Ennen Tampereen
kokouksen alkamista neljd tyOvaenyhdistysta ja yksi ammattiosasto tekivat ehdotuksen puolueen perustamisasian ottamisesta
kokouksen ohjelmaan. Mainitut yhdistykset olivat Oulun, Tampereen ja Turun tytivaenyhdistykset seka Tampereen ulkotyiivaenyhdistys, joka piti asiaa »tdrkeand», ja Helsingin kivenhakkaajien
ammattiosasto.59
• Tasty huolimatta asia ei tullut virallisesti esille Tampereen kokouksessa, sills kokouksen johtavassa komiteassa se hylattiin
danin 6-5. Asian esilleottamista kannattavat »uuden suunnan
miehet» olivat von Wrightin erosta suuressa maarin hammentyneet
ja pyrkivat kompromissiin seka luopuivat maardtietoisesti ajamasta asiaa. Kokouksen jalkeen af Ursin kirjoitti TyOmiehessa
.oman puolueen tarkeydesta ja kehotti pitamaan asiaa vireilla."
Ajatus oli siis sosialistisen karkiryhman piirissa selvana tavoitteena.
Johtavien paikallisyhdistysten piirissa tytivaestOn itsendinen
menettely valtiopaiva- ja kunnallisvaaleissa alkoi hahmottua ja
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vakiintua. Turku oli jalleen edellakavija. Vuonna 1896 toiminta
tuli entista madratietoisemmaksi, sills tyiivaenyhdistys Oath kehottaa jaseniaan jadmaan kokonaan pois valtiopaivamiesvaaleista,
elleivat muut puolueet ottaisi listoilleen heidan ehdottamaansa
henkilija. Paatiis tehtiin danin 52-10 ja sits edelsi vaittely. Kun
tyiivaenyhdistyksen asettamiin ehtoihin ei suostuttu, oli seurauksena vaalilakko. Kaupungin valtuusmiesvaaleissa tyiivaenyhdistys
asetti ehdokkaikseen kaksi »sosialistia», opettaja J. K. Karin ja faktori J. A. Salmisen. Kun heita ei kelpuutettu suomalaisten eika
ruotsalaisten listoille, olivat yhdistyksen jasenet vaalilakossa. Määratietoinen itsenainen toiminta vahvisti tykivdenpuolueen kasitettd,
ja talvella 1898 sellainen paatettiin perustaa Turkuun. Asia jai kuitenkin paatiikseen eika sits yield viety eteenpain.61
Tampereella itsendistymisprosessi alkoi myiihemmin ja hitaammin kuin Turussa. Vuoden 1896 valtuustovaaleissa asetettiin omia
ehdokkaita, tosin toisten puolueiden listoille. Valtiopaivavaaleissa
ei tytivdenyhdistys liittoutunutkaan enad suomenkielisten kanssa,
vaan dalonomistajien ja liikemiesten», ja taman paattiksen yhteydessa puhuttiin »innostuneesta ja itsenaisesta tyslimiehistOsta».
Seuraavana vuonna asetettiin valtuustovaaleissa oma lista neuvottelematta muiden kanssa. 62 Nain Tampereenkin tytivaenyhdistyksen ymparille oli muodostunut oma poliittinen ryhmittyma.
Vuonna 1897 Helsingin tytivdenyhdistys paatti olla osallistumatta
valtuustovaaleihin. Perustelut osoittivat madratietoista radikaalisuutta. VaalilakkopdatOsta puolustettiin siten, etta vedottiin adnioikeusolojen epademokraattisuuteen ja samalla esitettiin uhkaus,
ettei tulevaisuudessakaan oSallistuttaisi vaaleihin niin ep&Akeudenmukaisten adnioikeusolojen vallitessa. Tandennettiin myds sits,
etta sellaisten olosuhteiden aikana tytivfiestO ei voi kantaa vastuuta. 63 Vaalilakon protestileima jai kuitenkin vahaiseksi sen takia, etta myels suomalainen puolue oli Mnioikeusoloja vastustaen
lakossa.
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8. SOS IALISTISTEN AATTEIDEN LEVIAMINEN
1890-LUVUN LOPULLA
Vuosikymmenen kaksi viimeista vuotta merkitsivat murrosta tyijvaenliikkeessamme. TallOin sosialistisia ajatuksia omaksunut karkiryhma laajeni ja sai haltuunsa liikkeen johdon. Sen lisaksi useissa
paikallisyhdistyksissa uudet voimat paasivat maaraaviksi.
Sosialismin leviamisessa karkiryhman piirid laajemmalle oli
Tyiimiehella tarkea osuutensa. Matti Kurikka ei paatoimittajana
pyrkinyt kaihtamaan avoimia konflikteja, vaan juuri 'Amen hyOkkaava esitystapansa johti sellaisiin. Ne olivat omiaan nopeuttamaan
murrosta. TyOmiehessa esiintyi yha karkevampaa yhteiskunnan
arvostelua. 64 Mytis sosialistisia kasityksia, alettiin esitella yhd avoimemmin ja kirjoituksissa alkoi vilandella sosialistista terminologiaa. Esim. heinakuussa 1898 oli Tyiimiehessa artikkeli otsikolla
»Mika, on sosialismi?», j ossa sosialismi maariteltiin seuraavasti:
*Sosialismin idealina on, etta rikkaudet jaetaan oikeudenmukaisesti
tehdyn hyOdyn mukaan.» 66 Heins-elokuussa samana vuonna oli
lehdessa pitka artikkelisarja otsikolla »Sosialismi ja sen kehitys».
Naissa kirjoituksissa esiintyi marxilaista terminologiaa ja eraita
marxilaisen sosialismin keskeisia ajatuksia, mm. kasitys kilpailun
haitoista ja tytintekijain aseman kurjistumisesta. Samaan aikaan
lehdessd tuotiin yha tarkeampand esille vaatimus tyiivaestOn yhteenliittymisesta ja tandennettiin, etta vain lakkojen ja painostuskeinojen avulla voitiin tytivaestOn asemaa parantaa. Esim. syyskuussa 1898 Tyiimies otsikoi asiaa koskevan kirjoituksensa *Voima
voimaa vastaan».67
Yleisen mielenkiinnon suuntautuminen tytivaenkysymykseen
tyiivtienliikkeen kannalta tarkeata. Tassa kohden sille tuli avuksi
professori Ivar A. Heikelin kirja »Kielipuolueet j a tytivdenkysymys».
Siina nimittain todettiin, etta kielikysymys oli menettanyt ajankohtaisuuttaan ja tilalle oli noussut tyOvaenkysymys. Mielenkiinnon
suuntautuminen pois kielikysymyksesta olikin eras tyiivaenliikkeen
nousun ehto, sills kielitaisteluun liittyi mykis yhteiskunnallista ra-
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dikaalisuutta, joka nain purkautui tyiivaenliikkeen ulkopuolella.
Seka Kurikka etta of Ursin ottivat TyOrniehessd innostuneesti
vastaan Heikelin kirjan."
Sosialistiset kasitykset tulivat TyOmiehen palstoilla esille myOs
siten, etta sosialistiset karkimiehet selostivat lehdessa innokkaasti
ulkomaista tyslivaenliiketta. Mm. Kossi Koskinen kirjoitti vuoden
1899 alussa kaksiosaisen artikkelin »Miten Saksan tytivaenpuolue
syntyi?» ja viikkoa mytihemmin selostuksen Lassallen vaikutuksesta Saksan tyiivaenliikkeeseen seka helmikuussa samana vuonna
artikkelin »Sosialismi Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa». 69 Taavi
Tainio teki selkoa Ruotsin sosialistisista nuorisoseuroista. Toukokuussa oli lehdessa kirjoitus otsikolla »Sosialismi ja sosialistinen Hike
maailman sivistysmaissa»." MyOs vuodesta 1893 ilmestyneessa Ty6vden Kalenterissa oli katsauksia ulkomaiden tyiivaenliikkeeseen.
Naiden kirjoittajina olivat tosin ldhinnd nuorsuomalaisiin kuuluvat, joiden asennoituminen sosialistiseen ty6vdenliikkeeseen oli torjuvaa."
Kansan Lehden ja Lansi-Suomen TyOmiehen perustaminen tiesi
uusien vaylien avautumista sosialististen aatteiden levittamistyOssa.
Samalla kavi selville, etta Turussa ja Tampereella oli riittava maapera lehdille, oli siis seka lehtity6hOn kykenevia etta tilaajia. Kansan Lehden naytenumerot ilmestyivat 15. 12. 1898 ja 18. 2. 1899,
ja maaliskuun 2. paivastd alkaen lehti ilmestyi kolme kertaa viikossa. Lansi-Suomen Tyiimiehen naytenumero ilmestyi 19. 12.
1898 ja saann011inen tulo alkoi jo 14. paivasta tammikuuta 1899,
mutta vain kerran viikossa. Perustetut sanomalehdet olivat tarkeita valikappaleita sosialismin levittamistyOssa j a loivat pohjaa
itsendisen tyovaenpuolueen syntymiselle.
LehdistOn rinnalla oli tarked myiis kirjallisuus. Vuoden 1897
Tyiivaen Kalenteri oli merkittava siina suhteessa, etta kalenterissa
julkaistiin tyiivaenkysymystd koskeneeseen kirjoituskilpailuun
osaaottaneet kirjoitukset. Mina toivat esille aatteellisen tilanteen
karkiryhmdn ulkopuolellakin, j a samalla niiden j ulkaiseminen merkitsi
kirjoituksissa esiintyneiden kdsitysten leviamista. Ensimmaisen palkinnon voitti tytivdenliikkeen sosialistiseen karkiryhmaan kuuluva
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kirjansitoja Vilho Virta. Han tandensi eroa suurten kaupunkien
tyiivaenyhdistysten ja pienten kaupunkien yhdistysten \TOM,
edellisissa olivat tytivaestiiiin kuuluvat johdossa, jalkimmaisissa
saatylaiset. Taman seikan vaikutus tuntui kirjoittajan mielesta
niiden linjassa; suurten kaupunkien yhdistykset olivat radikaalisia
ja pienten konservatiivisia. Ero alkoi tulla tiedostetuksi ja julkiseksi. Kirjoituksessa painotettiin myiis ammatillisen yhteenliittymisen tarkeytta ja usko tallaisen joukkoliikkeen voimaan nakyi.
Kirjoittaja oh sits mielta, ettei »nelinurkkaisen» saatyeduskunnan
kautta ollut mitaan saatavissa.
Toisen palkinnon saaneessa Vihtori Viitasen artikkelissa oli ehka merkittavinta lause, joka osoitti
kansallisen yhteenkuuluvuudep tunteen heikkenemista tytivaenliikkeen aktiivien piirissa: » . . . suurilla tuloilla voidaan hyvin puhua
isanmaanrakkaudesta j a politiseerata kielikysymyksesta.» 72 Kirjoituksesta kayi selville voimakas oppositioasenne kansallisuusliiketta
ja suomalaisuusliiketta vastaan. Kolmannen palkinnon saaneessa
tyOmies Seth Heikkilan kirjoituksessa esiintyivat marxilaiset kasitteet selvimpina. Han kaytteli mm. ilmauksia »kapitalisti», »luokkaetu», »paaoman hyvaksi puserretaan» jne. 73 Kirj oitukset osoittivat,
etta sosialistiset kasitykset ja marxilainen terminologiakin alkoivat
tulla tunnetuiksi ja hyvaksytyiksi tytivaenliikkeen aktiivien piirissa. Vihtori Viitanen ja Seth Heikkila eivat naet yield tallOin
kuuluneet varsinaiseen johtoryhmaan. Heikkila oli kylla osallistunut vuoden 1896 rakennustytivaen lakkoon.
Muitakin sosialististen kasitysten kannalta tarkeita kirjoja ilmestyi murroksen kautena 1898-1899. Vuoden 1898 puolella ilmestyivat Blatchfordin »Iloinen Englanti eli yhteiskunta sellaisena
kuin se on ja kuin sen tulisi olla» ja Sombartin »Sosialismi ja sosiaalinen Hike 19:nnella vuosisadalla». Edellinen toi vallitsevan yhteiskunnan varjopuolet mandollisimman synkkind esille ja maalasi tulevaisen yhteiskunnan ihanaksi. Jalkimmaisessa tunnettu
sosiaalihistorian tutkija korosti tye ydenliikkeen merkitysta ja suureksi osaksi hyvaksyi sosialismin. Vuoden 1898 aikana ilmestyi
myiis useita lentokirjasia, joilla oli vaikutusta. Eetu Salin kirjoitti kirjasen »Miksi tyiivaestO tahtoo yaltaa?», Taavi Tainio suo-
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mensi esitelman »Voiko saastavaisyys pelastaa tystivaestOn?» j a
Kossi Koskinen kirjoitti tytivaenyhdistysten ja ammattiyhdistysten tarpeellisuudesta ja tarkoituksesta. Myiis Matti Kurikka laati
useita kirjasia ja Tampereen tytivaenyhdistyksen toimesta ilmestyi kehotus jarjestaytymiseen. Vuodesta 1897 alkaen oli ilmestynyt af Ursinin »Tytivaenkysymyksia*, joissa esiteltiin tyOvaen
ongelmia ja tyiivaenliiketta eri puolilla maailmaa. Useimmat sosialistisen linj an tulevista johtajista olivat kirjoittaneet TyOvaen
Sanomalehti-OsakeyhtiOn toimesta vuoden 1898 lopulla julkaistuun
»alpumiin» »Vuosisadan kynnyksella». Kirjoittajien joukossa olivat
mm. KOssi Koskinen, Matti Kurikka, Paavo Leppanen, A. B. Ma
kela, Eetu Salin, Aatto Siren, Otto Tiuppa, N. R. af Ursin j a Edvard
Valpas.
Seuraavana vuonna ilmestyivat Kautskyn »Erfurtin ohjelma» ja
Tainion mukaillen suomentama »Tytimiehen katkismus», j oiden
vaikutus sosialististen aatteiden leviamiseen ja sosialististen kasitysten selkiintymiseen oli ilmeinen. Tahan mennessa julkaistu kirjallisuus muokkasi maaperad Turun kokouksessa johtoon paasevane sosialistiselle suunnalle.
Tarkea vayla sosialististen aatteiden etenemisessa olivat mytis
»tyiivaenagitaattorit». Tampereen kokouksessa oli tosin torjuttu
hanke tallaisen puhuj an palkkaamisesta, mutta tytivaen valtuuskunnalle oli annettu tehtdvaksi asian hoitaminen. TyOmiehessa
Taavi Tainio vaati vuoden 1897 kesalla puhujien asettamista, ja.
saman vuoden lopulla Paivalehti antoikin hanelle tehtavaksi puhujamatkan teon. Tytivaen valtuuskunta taas lahetti Eetu Salinin
kierrokselle kesalla 1898. Tainio puhui vuoden 1898 alussa mm.
Mantassa, Forssassa ja Toijalassa ja jatkoi sittemmin matkaansa
Kymenlaaksoon. Eetu Salin taas aloitti matkansa Kymenlaaksosta ja siirtyi sielta Vuoksenlaaksoon, josta matka suuntautui
Savoon mm. Mikkeliin, Varkauteen, Kuopioon ja Juantehtaalle
seka myohemmin Lahteen ja Hankoon. Varsinkin Kymenlaaksossa,
jossa molemmat esiintyivat, alkoi radikaalisempi suuntaus nostaa
paataan.74

Vuosina 1897-1899 sosialistiset aatteet levisivat suppean kar-
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kijoukon piirista vahan laajemmalie ja tahan vaikutti uusien vaylien avautuminen. Pohj a itsendiselle tyiivaenliikkeelle ja sosialismin tulolle liikkeen aatesisallOksi oli muodostunut.

9. TYOVAENPUOLUE SYNTYY
Kolmessa keskuksessa, Helsingissd, Tampereella ja Turussa olivat
tyiivaenyhdistykset toimineet itsendisesti kunnallisissa ja valtiollisissa vaaleissa. Niinpa vuoden 1898 syksylld naihin keskuksiin muodostuivat omat paikalliset ja itsendiset tyiivaenpuolueet. Saman
vuoden kesakuussa oli Matti Kurikka ottanut TyOmiehessa esille
puolueen perustamisen tarpeellisuuden j a samassa yhteydessa han
oli kaavaillut puolueelle ohjelmaakin."
Vuoden 1898 syksylla poliittiset tapahtumat jouduttivat tytivaenpuolueen syntya. Kysymys tytivaestiin osallistumisesta valtiopaivavaaliin tuli entista tarkeammaksi, sills paine Venajdn puolelta
oli alkanut ja yhtendista rintamaa ulospdin kaivattiin. Mytos valtiopaivilla esille tuleva asevelvollisuusasia oli tytivaenliikkeen kannalta tdrked. Mutta danioikeusolojen pohjalta tydvdenyhdistysten
jasenilla ei ollut moniakaan mandollisuuksia vaikuttaa vaalien
tulokseen eika useimmilla ollut edes ddnioikeutta, mika synnytti
voimakasta artymysta.
Lokakuussa 1898 jarjestettiin Helsingissa useita kokouksia, joissa
pohdittiin tytivaestiin osallistumista vaaleihin. Mielipiteet tOrmasiva jyrkasti vastakkain, j a radikaalista vaalilakkolinjaa edustivat
lahinna Matti Kurikka, Eetu Salin j a Taavi Tainio. Nuorsuomalaiset
radikaalit, ennen kaikkea Groundstroem j a Karvonen, vaativat
osanottoa j a heidan kannalleen kallistuivat tytivaenvaltuuskunnassa mukana olevat »sosialistitkin», Orrela j a Jarvenpaa. Mutta
naiden henkilOiden arvovallasta huolimatta kokousten enemmistO
asettui Kurikan, Salinin j a Tainion kannalle. Kokouksessa p5atettiin, etta »kehoitetaan kaikkia danioikeutettuj a ottamaan osaa vanaikaisten valtiopaivien vaaliin sills ehdolla, etta kaikki puolueet
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luopuvat yksityisista puolue-eduistaan asettamalla yhteisen lautakunnan, joka asettaa ehdokkaat siten, etta kaikki kansanluokat
tulevat siella suhteellisesti vakilukunsa mukaan edustetuksi». Jollei
tahan suostuttaisi, kehotettaisiin niitakin, joilla oli danioikeus,
pysyttelemadn poissa vaaleista. 76 Julkilausuma ja kokouksessa
esitetyt mielipiteet osoittivat, etta tyiivaenliikkeen edustajat vaativat tasavertaisuutta autonomian puolustamisessa.
uudistuksen viipyminen oli heikentanyt kansallista yhteenkuuluvuuden tunnetta j a lisannyt radikaalisuutta.
Viikkoa mydhemmin oli uusi kokous, jossa asetettiin yhteiselle
listalle tarjottavat ehdokkaat. Radikaalisimmat jo epailivat, etteivat llama ehdokkaat, Boldt, Hammar, Lindroth, Groundstroem ja
Karvonen enda olleet »mandollisia tytiviien luottamusta nauttimaan». He olivat nimittain selvasti asettuneet vastustamaan vaalilakkoajatusta seka itsenaista tytivdenpuoluetta. Samassa kokouksessa nousikin voimakkaana esille vaatimus oman puolueen perustamisesta: »Sad holhouksesta, jossa on oltu, on tehtdva loppu»,
lausui kirvesmies Haikarainen; »hapea, etta tyiivaki kulkee
kan talutusnuorassa», totesi eras toinen. Tuloksena oli itsendisen
paikallisen tytivaenpuolueen perustamispdatiis: »Kieltaakseen julkisesti vallassaolijoilta kaiken holhoomis- ja kansan nimissa esiintymis-oikeuden julistautuu sad syysta tyiivaestO ainakin mita padkaupunkiin tulee itsendiseksi puolueeksi.»77
Itsendisen tytivaenpuolueen perustaminen ja siind yhteydessa
kaytetty karkeva sanonta aiheuttivat, ettei tyiivaesten asettamia
ehdokkaita huolittu ruotsalaisen puolueen listoille, jonne niita tarjottiin. Seurauksena oli vaalilakko ja hyOkkayksia tyiivaenliiketta
vastaan sen johdosta, etta se oli »pettanyt isanmaallisen rintaman».
Tama tietysti vahvisti itsenaisyyden tunnetta ja radikaalisuutta
tytivaenliikkeessa. Niinpa Taavi Tainio, Eetu Salin, A. Rinne ja
Otto Tiuppa olivat lehdessa panneet julkisen vastalauseen Groundstroemia, Jarvenpaata, Karvosta ja Orrelaa vastaan sen johdosta,
etta llama olivat »tydvdenvaltuuskunnassa vastustaneet tyiivaen
itsendistymispyrkimyksidc78
Vaalilakkopaattis aiheutti kirpeata mielipiteiden vaihtoa, mutta
5
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Helsingin tyiivaenyhdistyksen kokouksessa se sai taakseen selvan
enemmistOn. Adnin 70-22 Oaths nimittain hyvaksyttiin,. Vastalauseeksi erosi yhdistyksesta nelja kauan mukana ollutta
nimittain von Wright, Karvonen, Groundstroem j a tytinjohtaj a
Numberg. Tama tiesi yhdistyksen joutumista yha selvemmin sosialistien kasiin. Samaan aikaan se oli pystynyt vetamaan piiriinsa uusia, ilmeisesti juuri tytivaesttiOn kuuluvia jasenia, mika
osaltaan selittaa radikaalistumisen. Yhdistyksen jasenmadra oil
naet kasvanut vuodesta 1897 vuoteen 1898 899:sta 1 811:een.7°
Turussa itsendinen tyiivaenpuolue oli muodollisesti perustettu jo
edellisend talvena, mutta paattiksesta ei ollut vedetty mitaan kaytann011isia johtopaattiksia, ennen kuin vuoden 1898 syksylla muodostettiin paikallinen puoluehallinto. 8° Mytis Tampereelle perustettiin lokakuussa 1898 paikallinen tytivaenpuolue. TyOvaestii oli
siella ollut valmis yhteistoimintaan valtiopaivavaalien merkeissa
ja asettanut ehdokkaakseen J. V. Hellbergin, joka kuului sosialistiseen karkiryhmaan. Hellberg ei kuitenkaan kelvannut listoille,
vaan tyOvaenyhdistyksen ehdokkaaksi haluttiin kuten ennenkin
Eero Erkkoa, jota kuitenkin tytivaen kokouksessa kannatti vain
yksi ainoa. Seurauksena oli vaalilakko, jota perusteltiin tytivaeston taholta toteamalla: ». . . emme tando alistua vallassaolijoiden
leikkikaluksi.»81 Nuorsuomalaiset radikaalit eivat siis enda nauttineet paljonkaan kannatusta tytiviienliikkeen radikaalisten keskusten piirissa.
TyOvaenliikkeen itsenaistymispyrkimyksia vahvisti liikkeen taholta kevdalla 1898 organisoitu juomalakko. Se oli synnyttanyt
tunnon joukkollikkeen voimasta. Olihan asian merkeissa kevaalla
saatu Helsingissa koolle 6 000 henkea, j a syksyyn mennessa juomalakkoon oli yhtynyt 78 000 henked.
Vuoden 1898 syksylla oli kolmeen johtavaan keskukseen, Helsinkiin, Tampereelle ja Turkuun perustettu paikalliset tyOvaenpuolueet. Ajatus koko maan kasittavasta puolueesta oli noussut
esiile jo vuonna 1894 ja Tampereen kokouksessa sills oli ollut merkittavaa kannatusta. Tytivaenliikkeen johto oli naissa radikaalisissa keskuksissa joutunut sosialistien kasiin. Kun yield syksyn
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1898 vaalilakko aiheutti kaymistilan tytivdenliikkeessa ja lakkopaatiiksesta oli seurauksena ankaria hyiikkayksia tyiivaenliiketta
vastaan, niin tarvittiin vain aikaa ja uusi konfliktitilanne, jotta
itsenainen ja koko maan kasittava ty6vaenpuolue paasi syntymdfin.
Helmikuun manifesti toi ratkaisevan muutoksen. Sen luomalla
poliittisesti jannittyneella ilmapiirilla oli huomattavan aktivoiva
vaikutus. Mielenkiinto herasi sellaisissakin piireissa, jotka eivat
aikaisemmin olleet millaan tavoin kiinnostuneet politiikasta. Manifestin vastapainoksi suunniteltiin adressin kokoamista. Tata
varten koolle kutsuttuun kokoukseen ja asetettuun toimikuntaan
ei kuitenkaan kutsuttu tyiivaenjohtajia, eritoten ei Matti Kurikkaa.
Syyna oh syksyn 1898 vaalilakko, jota oli tyiivaenliikkeen ulkopuolella pidetty kansallisen rintaman hajottamisena. Tasta katkeroituneena Matti Kurikka kirjoitti 3. 3. 1899 TyOmieheen padkirj oituksen »Haaksirikkoon jouduttua», jossa han vaati, etta tyiivdestiin oli kieltaydyttavd kirjoittamasta nimidan adressiin ellei
head kohdeltaisi tasavertaisesti. Artikkelin arsyttavin kohta kuului: »MyyktiOn ylaluokka kansallisuutensa, jos se tahtoo, niinkuin se
on kaikki muutkin ihanteensa myynyt, tahi tulkoot sen jasenet
oppimaan sits elamanfilosofiaa, joka ei riipu rahasta eika kivaareista. Mutta jokainen valistunut tyOlainen pysykOOn visusti erilMan niista salaperaisista papereista, joihin heidan nimedan tullaan
ensi sunnuntaina onkimaan.»82
Helmikuun manifestin luomassa poliittisesti epavarmassa ilmapiirissa ja kansallistunnon kohotessa voimakkaasti tapahtuman
johdosta Kurikan menettely heratti reaktion. Sanomalehdet, mm.
aikaisemmin tytivaenliikkeeseen suopeasti suhtautunut Paivalehti,
hytikkasivat kiivaasti Kurikkaa, TyOmiesta ja koko
ketta vastaan. Kurikka joutui vakivallan kohteeksi, ja Tytimiesta
vastaan suunnattiin painostustoimenpiteita, sille annettiin hadtti
vuokratuista toimitushuoneista ja silts katkaistiin sahkO. Maid
tapahtumat herattivat tietysti suurta huomiota tytivaenliikkeen
piirissa ja mielipiteet jakaantuivat joko Kurikkaa vastaan tai hanen puolestaan.
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Aikaisemmin vain kolmen yhdistyksen piirissa tapahtunut murros alkoi nakya muuallakin. Mm. Vaasassa saatiin kylla aikaan
Kurikan menettelya paheksuva paatijs, mutta vain yhden damn
enemmisttilla, ja paattis aiheutti kaksi vastalausetta. 83 SeIva jakautuminen ryhmittymiin tapahtui asian ymparilla Viipurissakin.
Aluksi Kurikan vastustajat olivat selvand enemmistOna, sills ensimmaisen kerran asian ollessa esilla Kurikan menettely tuomittiin
adnin 35-13. Seuraavalla kerralla tams tapahtui vain neljan aanen
joten Kurikan kannattajat olivat toimineet aktiivisesti ja saaneet lisaa jasenia. taakseen. 84 Myiis erdissa pikkukaupungeissa, joissa wrightilainen patriarkallisuus naytti olevan murtumatonta, syntyi asian merkeissa liikehdintaa. Hameenlinnassa
syntyi kiivas keskustelu, vaikkakin Kurikan kannattajat olivat
vain pienend vahemmistOna. 85 Kurikan puolesta tuli Tytimieheen
useita julkilausumia eri puolilta maata mm. Espoosta, Jyvaskylasta, Kotkasta, Kuopiosta, Nokialta, Oulusta, Pihlavasta, Valkeakoskelta jne. 88 Ei ole selvilla, miten toimitus naita julkilausumia hankki. Siksi niiden todistusarvo on hyvin kyseenalainen.
Kurikan tapaus vaikutti seka tyovaenliikkeen sisalla etta sen
ulkopuolella aktivoivasti. Mm. erdat tulevat tytivaenliikkeen j ohtomiehet alkoivat tallOin kiinnostua liikkeesta. 87 Tapaus teravoitti
piilleita mielipiteiden eroj a ja joudutti seka laajensi alkanutta
murrosta.
Kun tytivaenyhdistyksilta pyydettiin tapahtuman johdosta lausuntoja ja kun voimakasta mielipiteiden muokkausta harjoitettiin,
niin vahvistettiin samalla ajatusta itsendisesta. tyiivaenpuolueesta.
Turussa heinakuussa 1899 pidettyyn tyiivaenyhdistysten edustajakokoukseen valittiinkin useita innokkaita Kurikan puolustajia ja
itsendisen puolueen kannattajia seka sosialistisista mielipiteistaan
tunnettuja, mm. N. R. of Ursin, Eetu Salin, Taavi Tainio ja Matti
Kurikka.
Jo kokouksen alussa suoritettu johtavan komitean vaali osoitti,
etta uudet miehet olivat nousemassa liikkeen johtoon. Eniten adnid
saivat nimittain Kari (66), Salin (60) ja Tainio (48), jotka kaikki olivat jo sosialisteina tunnettuja. Sitten tuli nuorsuomalainen tohtori
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Lyly 44 danella, j a muita komiteaan valittuj a olivat leipuri W. Helin
Oulusta, muurari A. Nieminen Tampereelta, puuseppa M. Vuolukka
mytis Oulusta ja pienimmalla danimaaralla nuorsuomalainen tohtori S. Ingman (Ivalo). Vain Lyly ja Ingman edustivat vanhaa
johtoryhmaa. Muut olivat enemman tai vahemman sosialistisia
mielipiteita omaksuneita. Puheenjohtajiksi valittiin mytis kaksi jo
selvasti sosialistiksi tunnustautunutta, of Ursin ja Hellberg.
Puolueen perustaminen sai loppujen lopuksi varsin vahan vastustusta osakseen; se nimittain hyvaksyttiin lopullisesti aanin
55-3 j a lykkaysehdotus hylattiin aanin 53-5. Vastalauseen pani
vain Kuopion tytivaenyhdistyksen edustaja, kivenhakkaaja Pulkkinen. Muut katsoivat tassa vaiheessa vastarinnan turhaksi. Keskustelussa olivat perustamista vastustaneet tytivaen valtuuskunnan
nuorsuomalaiseen johtoon kuuluvat tohtori Ingman, opettaja Karvonen ja maisteri Grounstroem. Heihin yhtyivat eri muodoissa mm.
Haminan, Kuopion, Lappeenrannan, Mathildedalin, Savonlinnan ja
Sortavalan edustajat seka eras Vaasan edustajista, Viipurin useimmat edustajat, erityisesti tohtori Lyly, joka oli opposition henkinen johtaja, Viipurin Talikkalan seka Uudenkaupungin edustajat.
Naihin yhdistyksiin eivat sosialistiset aatteet olleet yield levinneet
tai sitten niiden johto oli viela ei-sosialistisen ryhman kasissa.
Viipuria lukuunottamatta ne olivat etupaassa pikkukaupunkien
yhdistyksia.
Selvasti ja aktiivisesti sosialistisen linjan kannattajia olivat Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun yhdistysten edustajat. Sen lisaksi Viipurin edustaja, puuseppa A. Kaarmekangas, Kotkan edustajaorin edustaja, suutari YrjO Makelin ja
Vaasan edustaj a, radtali J. E. Lilinix esiintyivat sosialismiin viittaavin kasityksin. Sosialistisen linjan henkisend tukena oil kokouksessa Ruotsin tytivaenliikkeen johtaja Hjalmar Branting. Toisaalta han tuki sosialisteja kokouksessa, mutta toisaalta kehotti
varovaisuuteen. Lahinna hiinen kehotuksestaan ohjelmasta tulikin
varovainen eika siind suoraan lausuttu julki sosialistisia tunnuk-

sia.
Ohjelman johdannossa tehtiin vain epamdariiinen viittaus sosia-
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listisiin periaatteisiin, kun Suomen tyiivaenliike aatteellisesti kytkettiin kansainvaliseen tyllivdenliikkeeseen: »Suomen tyOvaenpuoiue,
joka perustuu yleisen tykivaenliikkeen periaatteisiin yhteiskuntakehityksen suhteen, pyrkii kaikissa suhteissa Suomen tyiivaen taloudelliseen j a yhteiskunnalliseen vapauttamiseen.» Varovaisuus osoitti,
ettei sosialistinen karkiryhma arvioinut kannatustaan kovinkaan
laajaksi. Niinpa Salin halusi sailyttaa puolueessa mytis »liberaaliset
tytivaenkannattajat», ja siina mielessa han oli valmis sellaiseen
kompromissiin, etta vanha tytivaenvaltuuskunta olisi sailytetty
perustettavan puoluehallinnon rinnalla.88
Kokouksessa kaydyista keskusteluista ilmeni, etta enemmistOnd
oleva ryhma oli omaksunut sosialistisen yleiskasityksen ja kaytteli
puheissaan sosialistista terminologiaa. Jo avajaispuheessa of Ursin
hahmotteli paapiirteissaan marxilaisen kasityksen historian kulusta. Hanen puheessaan vilahtelivat sosialistiset kasitteet
vroletariaatti», »etuoikeutetut», kapitalismi» ym. Tampereen tyiivaenyhdistyksen edustaja, savenvalaja Enqvist, vaati
ohjelmaan otettavaksi selvan sosialistisen vaatimuksen: »maa j a
tuotannon valikappaleet ovat otettavat valtion huostaan». Muissakin puheenvuoroissa esiintyi sosialistisia piirteita; Matti Kurikka
kaytti sanoja »kapitalistinen anarkia», »rahavalta» ja »pappisvalta».
Vaasan edustaja Lillnix puhui »ylaluokasta* j a Kotkan edustaj a
Markkanen seka Helsingin ulkotyOvaenyhdistyksen edustaja Vatanen »rahavallasta».88
Myiis tyiivaenlehdisttissa esiintyi samaan aikaan entista selvemmin marxilaisia kasityksid ja terminologiaa. Esim. Tyiimiehen
erdat otsikot kevaalta ja kesalta 1899 osoittavat tdman. Huhtikuussa lehti otsikoi »Sosialismi ja tyiivaenaate», toukokuun alussa
*Luokkaviha» j a heindkuussa »Sosialistinen yhteiskunta» seka »Sosialistisen yhteiskunnan kynnyksella». 8° Kansan Lehden erdat otsikot
samalta ajalta kertovat mytis marxilaisten kasitysten omaksumisesta: »Luokkataistelun huippu» ja »Mietteita tytivaenliikkeesta ja
luokkataistelusta».81
Vuosisadan lopulle tultaessa sosialismi oli omaksuttu tyOvaeniiikiCeeil larkiryhman piirissa, Senkin jasenten mielissa se oli viela.
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joko epamadrainen kokonaisuus tai vain yksityiskohtaisia ja konkreettisia vaatimuksia sisaltava. Seuraavat vuodet tiesivat aatesisallOn jasentymista, eri alojen kysymysten kasittelya omaksuttujen periaatteiden valossa ja aatteen leviamista karjesta joukkojen piiriin.

IV. Suurlakkoa kohti

1. SOSIALISMIN EDELLYTYSTEN MUUTTUMINEN

a. Poliittisten tapahtumien vaikutus
Sosialismin leviamisen edellytyksena oli perinteellisen vanhaluterilaisen ja saaty-yhteiskunnallisen kasitystavan horjuminen. Tahan
katsomusjarjestelmaan kuului lojaliteetti keisaria ja Jumalan asettamaa esivaltaa kohtaan. Vallankumouksellinen sosialismi merkitsi
mm. jumalallisen esivalta-kasitteen kieltamista ja lakien seka moraalin absoluuttisuuden epaamista. Siihen sisaltyi painvastoin nalden suhteellisuuden korostaminen. Sortovuosien poliittiset tapahtumat loivat tilanteen, jossa perinndinen vanhaluterilainen kasitys
qlhaaltd asetetusta» ja oikeudenmukaisesta esivallasta menetti
pohjansa. Uskollisuus keisaria kohtaan asetettiin kovalle koetukselle. Ristiriitaisessa tilanteessa lakien arvovalta, lainkuuliaisuus
ja lakien sitovuus menettivat entisen sisaltOnsa. MyOs moraalin
absoluuttisuus joutui monessa suhteessa vastakkain tilanteen vaatimusten kanssa.
Helmikuun manifestissa katsottiin keisarin rikkoneen lupauksensa ja sytineen sanansa. Tama jarkytti osaltaan erasta perinteellisen kasityksen keskeista kohtaa, nimittain luottamusta keisariin.
Kun helmikuun manifestin vastapainoksi koottiin 10 pdivan kuluessa yli 500 000 nimed, thin se osoitti suurta poliittista aktivoitumista, vaikka tietysti oli niitakin kirjoittajia, jotka eivat tajunneet asian sisaltoa. Mutta varmasti perinteellinen kasitys tassa
yhteydessa asetettiin kyseenalaiseksi entista laajemmissa piireissa. Aikaisemmin liberalismi oli jo horjuttanut tats sdatylaisvaeston keskuudessa. Kerayspuuhan yhteydessa alhaisimmalla sosiaalisella ja sivistyksellisella tasolla olevat maaseudun torpparit ja tilattomat nayttavat tosin pysytelleen varsin passiivisina.' Esiin-
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tyipa aktiivista perinteellisten kfisitysten puolustamistakin. Pohjanmaalla varakkaat talollisetkin olivat sita mielta, etta puuha
saanut alkunsa »Suomen herrojen hadasta». »Keisari tahtoi vain ottaa pois head liikaa valtaa ja kayttad sita suoraan sivu herrojen ja
herrainpaivien kansan hyvaksi.»2
Kirjoittaessaan nimensa suureen adressiin usea syrjaseutujenkin
pienelaja tunsi panneensa protestin keisarin vilpillista menettelya
vastaan. Adressin perinteellista katsomusta murtava vaikutus oli
ilmeinen ja laajalle ulottuva. Helmikuun manifestin synnyttamalla tilanteella oli yhteytta tyOvaenliikkeessa samaan aikaan
tapahtuneeseen katsomusten muutokseen. Marxilainen kasitys,
etta lait ovat »luokkalakeja» ja vallassaolevan luokan valikappaleita kOyhalistiin sortamiseksi, lOi itsensa varsin nopeasti lapi.
TyOvaenlehdissa asetettiin juuri manifestin jalkeen yha useammin kyseenalaiseksi lakien pyhyys ja sitovuus mm. siksi, ettei
tykivaestO ollut osallisena niiden saatamisessa. Erdat TyOrniehen
otsikot vuodelta 1899 — »Lain pyhyys», »Herroiltako oikeutta»,
»Teidan lakinne ja teidan oikeutenne», »Kenen sitten tulee kunnioittaa lakia ja oikeutta»8 — tuovat esille taman uuden katsomuksen,
jonka leviamisth sortovuosien poliittinen tilanne joudutti.
Suuri adressi mursi myiis perinteellisia saatyrajoja. Kelpasihan
sinne jokaisen nimi, nun rikkaan kuin koyhan, vielapa yhta painavana. OH selvad, etta -lama oli omiaan kohottamaan kiiyhempien
itsetuntoa.
Paljon jyrkemmin kuin suuren adressin yhteydessa joutuivat
laajat joukot vastarintaan esivaltaa vastaan asevelvollisuuslakoissa. Silloin syntyi voimakasta ristiriitaista painostusta eri suuntiin. Perinteellisen asennoitumisen vahva tuki, ldrkko, otti — tosin
paljolta arkkipiispan auktoriteetin vaikutuksesta
perinteelliselle
katsomukselle uskollisen kannan: ei ollut asetuttava esivaltaa vastaan. Tama kannanotto heratti kuitenkin mylis kirkon piirissa vastustusta, ja jotkut papeista asettuivat uhmaamaan laittomaksi
tunnettua esivaltaa kieltaytymalla lukemasta kutsuntakuulutuksia.
Ristiriitainen kanta kirkon omassakin piirissa lisasi moraalista
epatietoisuutta.
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Laittomien asevelvollisuuskutsuntojen vaikutus ulottui laajaan
nuorukaisjoukkoon valittOmasti. Vuoden 1902 kutsunnoissa oli
kutsuttuja 25 080, joista jai pois, siis asettui uhmaamaan esivaltaa,
14 587 eli lahes 60 prosenttia. MyOhemmin naista taipui painostuksen edessa ja ilmoitti katuvansa tekoaan 3 237. Loppuun asti teki
vastarintaa 11 350. Vuotta mytihemmin kutsuttuj a oli 23 389 j a
naista jai pois 7 511, joista sittemmin 10 prosenttia nif•yrtyi. Vuonna 1904 kutsuntoihin saapuneita oli jo enemman, sills tiukat vastatoimenpiteet heikensivat vastarintaa. 4 Kaikissa tapauksissa suuri
osa naiden ikaluokkien nuorista tunsi asettuneensa vdaryytta vastaan. Ajatus, etta oikeustajuntaa loukkaavaa esivallankin kaskya
oli uskallettava uhmata, toteutui konkreettisesti j a tuli laaj alti
hyvaksytyksi. Se loi vallankumouksellista mielialaa.
Vastarinta oli voimakkainta toisaalta Uudenmaan laanissa,
toisaalta pohjoisissa laaneissa, Kuopion, Vaasan j a Oulun laaneissa.
Mina syrjaseuduilla kutsuntalakkojen poliittisesti herattava vaikutus oli suuri. Tosin siella vastarinta-asenne purkautui mytihemminkin paljolta perustuslaillisuutena eika sosialismina ja ty6vdenliikkeend. Perustuslaillisuudella oli sieila radikaalista leimaa.
Useissa tapauksissa vastarinta-asenne oft hyvin konkreettista
ja karjistynytta. Mm. Pohjois-Savossa poliisit hatyyttelivat vuoden 1903 kutsunnasta poisjaaneita ja pakottivat nuorukaiset rohkeaan j a jyrkkaan asennoitumiseen. Laittomien kuulutusten lukemista hairittiin kirkoissa, ja useissa kuntakokouksissa oltiin suostumatta vaatimuksiin, vaikka kuntien maksettavaksi oli madratty
suuria uhkasakkoja.5
Kun Japanin sodan sytyttya hallituksen oli pakko hellittaa otettaan ja kun kutsunnat lakkautettiin, niin tams yleisesti laskettiin
tiukan vastarinnan voitoksi. Se kasvatti uskoa joukkoliikkeen
voimaan. Tama tietysti sopi hyvin yhteen sosialismista saatuj en
kasitysten kanssa.
Kutsuntalakkojen ohella esim. virkamiesten erottaminen ja
uusien laajalti halveksittujen asettaminen sijaan mursi vanhaa
katsomusjarjestelmad, jonka mukaan virkamiehet kuuluivat johonkin auiseen», horjumattomaan systeemiin.
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Aj atus, etta oikeustajuntaa loukkaavat teot voidaan maksaa
vakivallalla, ofi ristiriidassa perinteellisen kristillisen moraalin
kanssa ja liittyi laheisesti marxilaiseen moraalikasitykseen. Poliittisen tilanteen pohjalta nousi selvasti esille ajatus moraalin
relatiivisuudesta, mika ofi olennainen osa marxilaista moraalikasitysta. Niinpa Aktiivisen vastustuspuolueen adnenkannattajan
moraalin relatiivisuutta korostava ja vakivaltaa ihaileva julistus,
». uusi siveyskasky on: tapa ne, jotka pitdvat meidat tassa alennustilassa», ofi sisal101taan hyvin samanlainen kuin Kommunistisen
manifestin julistus. 6 Aktivistien piirissa tuotiin esille poliittisen
vallankumouksen ajatus: tsaarinvalta on kaadettava. Mytis tydvaenliikkeessa sai samaan aikaan yha laajempaa kannatusta vallankumousaj atus, jonka sisaltO tosin ofi hiukan toinen, lahinna sosiaalinen.7
Laajalti vaikuttivat mielipiteisiin mytis erdat yksityiset teot.
Kun Eugen Schauman ampui Bobrikovin ja kun se hyvaksyttiin
yleisesti, nun samalla hyvaksyttiin ajatus, etta oikeustajuntaa
loukkaavat teot voitaisiin kostaa vakivallalla. Schaumanin teon
ihailuun vaikutti osaksi se, etta han sovitti hengellaan menettelynsa. Kun ylioppilas Lennart Hohenthal helmikuussa 1905 ampui
mytintyvaisyysmielisen ylimman lainvalvojan Soisalon-Soinisen,
oli sfind pohjana jo se ajatus, etta polfittinen vastustaja voitiin
kivalloin raivata tielta. Vakivallasta oli tulemassa poliittisessa taistelussa hyvaksytty valikappale. Samaa ajatusta vahvisti edelleen kolme myrhayritysta vihattuja vendlaisia virkamiehia vastaan
vuoden 1905 kuluessa seka tylimies Kalle Procopen suorittama
santarmieversti Kramarenkon murha Viipurissa. Myiis eradt
koulunuorison piiriin perustetut jarjestOt toimittivat pois paivilta
ainakin pari venalaisen hallitusvallan palveluksessa olevaa.8
Vakivallan hyvaksyminen ja ihailu loivat pohjaa marxilaiselle
vallankumousajatukselle, jolle annettiin vahitellen vakivaltainen
sisaltti. Santana versoi ajatus, etta hyvilksyttavan patimdartin
saavuttamiseksi olivat kaikki keinot luvallisia. Tosin tytivaenliikkeen vanhempi polvi ei hyvaksynyt vfikivaltaa. Esim. Edvard
Valpas paheksui kirjassaan »Mika menettelytapa?» poliittisia mur-
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hia: »Hirvittavind ovat tunnetut ns. poliittiset murhat. Naista
petomaisuuksista on jo pakko puhua Suomessakin.»9
Perustuslaillisten passiivisen vastarinnan ajatus loi pohjaa uskolle rauhallisen joukkoliikkeen voimaan ja antoi samalla vastarintaihanteen ja -mallin. Sen sijaan perustuslaillisuuteen kuuluva
lain absoluuttisuuden korostaminen ja tarkka pitaytyminen kirj oitettuun lakiin olivat ristiriidassa sosialistisen vallankumousajatuksen kanssa. Marxilainen sosialismi ja perustuslaillisuuden ideologia joutuivatkin tOrmadmaan vastakkain, ja ilmeisesti perustuslaillisuudesta muodostui merkittfiva este sosialismin leviamimiselle.
Vanhasuomalaisten myOntyvaisyyskanta vahvisti toisaalta perinteellista kasitysta esivallan arvosta, mutta toisaalta siihen sisdltyvafin poliittisen tarkoituksenmukaisuuden korostamiseen liittyi moraalin relatiivisuusajatus. Sita paitsi vanhasuomalaisuus sisalsi suomalaisuusradikalismia. Mina seikat selittavat sen, etta jo
ennen suurlakkoa, mutta erityisesti sen jalkeen suomettarelaisten
piirista oli lyhyt matka sosialismiin ja erittainkin vallankumoukselliseen sosialismiin.
Sortovuosien poliittinen tilanne raivasi tieta sosialismille ja ty45vfienliikkeelle kandella linjalla: Toisaalta henkinen ilmapiiri tuli
suopeaksi sosialismin aatesistilttiOn kuuluville katsomuksille, toisaalta tapahtui poliittista heradmista j a aktiivisuuden lisfiantymistfi juuri niiden piirissa, jotka olivat tyiivaenliikkeen luonnollista
kannattaj akuntaa.

b. Teollinen ymptiristO
TyOnantajien ja tyOntekijOiden valisten patriarkallisten suhteiden
murtuminen jatkui. Yritysten kasvu, muuttoliikkeen vilkastuminen ja tiedotusyhteyksien paraneminen vaikuttivat tahan. Lakot
olivat ilmauksena suhteen muuttumisesta. TyOtaistelut vaikuttivat myiis mielipiteisiin. Niiden yhteydessa passiivisetkin tykintekijat olivat pakotetut kan.nanottoihin; sanomalehtien valityksend niista levisi tietoja ja Wain syntyivat jyrkat mielipide-
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rintamat puolesta ja vastaan. Nain tytivaestiin piirissa vahvistui
kasitys vastaryhman olemassaolosta ja se taas oli keskeinen kohta
sosialistisessa julistuksessa.
TAULUKKO
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TyOnseisauksien vandinen1ukumadra vuosina 1900-1902 selittyy
vaikean taloudellisen lamakauden pohjalta. Laajan tyOttOmyyden
vuoksi ei ollut mandollisuutta lakkoihin. Venaldisen hallitusvallan
tiukat valvontatoimenpiteet aiheuttivat sits paitsi jonkin verran
poliittista ja sosiaalista passiivisuutta. Vuosien 1903-1905 suurempi lakkoherkkyys johtui osaksi taloudellisten suhdanteiden
paranemisesta, mutta osaksi sen takana oli tyiivaenliikkeen ja
sosialististen aatteiden kannalta edullisempi ilmapiiri. Naind vuosina lakkoja esiintyi entista enemman suurten keskusten ulkopuolellakin.
Erityisesti maaseudun teollisuuskeskuksissa tykinantajat yrittivat sailyttad holhoavan suhteensa tyOntekijOihin. TyOviienlehdistO ja puhujat olivat vaarana tallaisen asennoitumistavan sailymiselle. Sen -Widen Tyiimiesta ei suvaittu tehtaiden lukusaleissa eika sits toimitettu tehtaiden jarjestamdn postinkannon
yhteydessa. Tallaisia esimerkkeja mainittiin mm. Kymista, Man-
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tasta, Lauritsalasta ja Taalintehtaalta. Eetu Salin ei kerran saanut puhua Kaukaalla eika Taavi Tainio saanut huoneistoa puhetilaisuutta varten Kuusankoskelta. 11 Tallaiset vastatoimenpiteet tietysti vaikeuttivat sosialististen aatteiden leviamista, ja
muutamin paikoin niiden johdosta ilmeni passiivisuutta, mutta
toisissa tapauksissa ne nayttdvat herdttaneen voimakkaan vastarinta-asenteen, josta seurauksena oli entista suurempi aktiivisuus.
Suurinta huomiota herattivat ne tapaukset, joissa tyOnantaja
pyrki pakolla sailyttamaan patriarkallisen suhteensa tyiintekijOihin
ja voimakeinoin estamaan tyOvaenyhdistyksen synnyn ja siihen
liittymisen. Vuoden 1901 syyskuussa Fiskarsin ja Billnasin tehtailla
Pohjan pitajassa tyOnantaja koetti estad tyiivaenyhdistykseen
liittymisen tyOsulun avulla. Tytivaenlehtien reagointi tapahtumaan
oli erittain voimakas ja puoluehallinnon toimesta yhdistykset
antoivat paheksumislausuntonsa. Monissa yhdistyksissa ilmeni
spontaanistakin reagointia tapahtuman johdosta. 12 Vaikka
taistelu paattyi tyOntekijain tappioon ja oikeus kuulua tytivaenyhdistykseen jai saavuttamatta, niin ensimmaisissa vaaleissa sosiaalidemokraatit saivat Pohjan pitajassa enemman dania kuin
millaan ruotsinkielisella paikkakunnalla, nimittain 54.1 prosenttia
danista. Yleensahan sosiaalidemokraatit menestyivat heikosti
ruotsinkielisilla alueilla. Nayttaa silts, etta tyOtaistelulla oli aktivoiva vaikutus, joka ilmeni suurena vaalikannatuksena.
Vuoden 1903 aikana oli kiistaa tyiivaen yhdistymisoikeudesta
Karkkilassa ja Varkaudessa. Varkaudessa tapahtumat johtivat
pitkaaikaiseen tyOselkkaukseen. Suljetussa maaseudun teollisuuskeskuksessa tyOnantaja yritti sailyttad perinteellisen holhoaCT-an
suhteensa. Lakko paattyi Varkaudessakin tytintekijiiiden tappioon,
mika johtui siita, etta sen takana oli vain pieni aktiivien joukko ja
lisaksi asuminen tyOnantajan asunnoissa teki tyOntekijat hanesta
riippuvaisiksi. Tappioon pdattynyt lakko lamaannutti tytintekijOiden yhdistyshankkeita aina suurlakkoon saakka. Mutta muualla
Suomessa taman tyOtaistelun vaikutus oli ilmeisen herattava, sills
tyiivaenlehdet kasittelivat sita laajasti j a tyiivdenyhdistyksissa, esim.
Kuusankoskella ja Vaasassa, kerattiin lakkolaisille avustusta."
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Vuonna 1901 Hyvinkaan puuvillatehtaalla puhkesi lakko ja
samoin tapahtui vuoden 1904 syksylla Voikkaalla. Molemmat
olivat sikali merkityksellisia, etta viranomaisten toimesta tartuttiin lakkoihin tytintekijOita vastaan. Hyvinkaalla lakkolaiset nimittain
estaa tyiinhaluisia menemasta tytihOn ja vastavedoksi paikalle kutsuttiin sotavakea. Voikkaalla pidatettiin
Valkealan (Voikkaan) tytivaenyhdistyksen puheenjohtaja Frans
Tila ja yhdistyksen asiakirjoja takavarikoitiin. Lakon aiheena oli
eraan saksalaisen tyslinjohtajan kaytiis naistyOntekijOita kohtaan, mists se laajeni kasittamaan kysymyksen tyOntekijiiiden
oikeudesta maardta asioista, joita tyOnantaja piti toimivaltaansa
kuuluvina. Lakolle oli tyypillista, etta tykintekijdt kokivat voimakkaasti moraalisen oikeuden olevan heidan puolellaan. Milan vaikutti osaltaan se, etta lakkolaiset saivat ymmartamysta ja my's:Adtuntoa tytivaenliikkeen ulkopuoleltakin. Mm. Viipurilaisessa osakunnassa todettiin asiasta keskusteltaessa, etta »tama tyiivaeston taistelu oli suurta inhimillista taistelua»." Lakko heratti
sanomalehdissa laajaa huomiota ja aiheutti jyrkkia mielipiteita
puolesta ja vastaan, mika oli omiaan luomaan kaksi vastaryhmad.
Lakossa olleiden solidaarisuuden tunne oli varsin voimakas, ja
lisaksi useissa tytivaenyhdistyksissa aktiiviset jasenet samastivat
itsensa lakossa olleiden kanssa.'5
Voimatoimenpiteet tytilaisia vastaan Hyvinkaalla ja Voikkaalla
herattivat suurta suuttumusta. Nimenomaan Voikkaan lakon pohjalta tyiivaenlehdissd tandennettiin aito marxilaiseen tapaan,
etta oli olemassa erikoinen luokkamoraali; TyOrnies kirjoittikin
vuoden 1904 joulukuussa otsikolla »Luokkamoraali». Sen, ettei
lakossa olevien oikeutettu taistelu saanut tunnustusta, katsottiin
olevan todisteena luokkamoraalista. 16 Kaikissa tapauksissa tytitaistelut, erityisesti Voikkaan lakko, karjistivat vastakohtia ja loivat pohjaa k5sitykselle, etta oli yhtendinen tytivaest011e vihamielinen vastaryhmã. Mm. Kansan Lehti, jossa oh puollettu kansallista yhteisrintamaa ja kdytetty vahemman kdrjistettyja ilmauksia kuin TyOmiehessa, kirjoitti otsikolla »Kapitalistien katyrilehdet ja Voikkaan lakkm.17
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c. MaatalousympeiristO
Viime vuosisadan lopulta suurlakkoon saakka teollistumisen vaikutukset yha syvenivat maatalousyhteiskunnankin piirissa. Ilmeisesti tilallisten kohoava
ja sivistystaso etaantyi yha selvemmin paikallaan polkevasta torpparien seka tilattomien elfin- ja
sivistystasosta. Nain syntynyt sosiaalinen kuilu oli tullut ainakin
joissakin torpparipiireissa tiedostetuksi. Niinpa Lansi-Suomen
kirjoitettiin helmikuun alussa 1901 paheksuvasti, etta
isantavdki ja palkolliset sytivat eri pOydissa j a erilaista ruokaa.
Maito vieddan thin tarkkaan meijeriin, ettei slita riita ensinkaan
velliin. Tytdr on kaynyt kansanopiston ja oppinut siella halveksimaan piikoj a j a poika ei enad kansanopiston kaytyaan ruoki hevosia, vaan kaikki aika menee nuorisoseurassa. Kansanopisto on
saanut aikaan sen, etta vierashuoneita koristetaan j a talontyttaret
kayvat lauluharjoituksissa.18
Maaseudulla nakyi merkkeja siita, etta torpparien j a tilattomien
piirissa syntyi kasitys kanden vastakkaisen ryhman olemassaolosta. Useissa eri yhteyksissa tuotiin esille kasiteparit »herrat»tilalliset—tilattotyOldiset», »rikkaat—kOyhat»,
mat» jne. Yha enemman nahtiin kaikki paha vastaryhmassa ja
kaikki hyva omassa ryhmassd. Sen lisaksi alkoi ilmeta voimakasta samastamisen tunnetta kaikkien tilattomien kesken.'9
Konkreettisia tyytymattOmyyden j a kaunan kohteita oli useitakin: vaikea tyOttOmyys vuosisadan alkuvuosina, metsankayttb-,
kalastus- ja metsastysoikeuksien rajoitukset, joita maanomistajien
taholta alettiin yha tiukemmin valvoa, j a torpparihaddiit. Metsankayttif•-, kalastus- ja metsastysoikeuksien tiukempi valvonta ja
rikkomusten aiheuttamat retteliit tuntuivat torppareista ja tilattomista silts, etta oli menetetty jo saavutettuja oikeuksia. Nimenomaan torpparihdatOjen yhteydessa maanomistaj at tunnettiin
ulkoryhmaksi, johon alettiin suhtautua yha vihamielisemmin."
TyytymattOmyys purkautui aktiiviseksi toiminnaksi ennen kaikkea lakoissa. Erityisesti maataloudessa, jossa perinteelliset katsomukset olivat vahvimmat ja henkiliikohtainen kosketus piti ylla
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patriarkallisia suhteita, lakko merkitsi voimakasta tyytymdtttimyyden patoutumaa ja rajua vanhojen katsomusten murtumista.
Vuodelta 1898 on tieto maanviljelystyontekijoiden lakosta
meenkyrtissd ja lakon uhasta Anjalassa." Kesalld 1902 oli muonamiesten ja torpparien lakko Nastolan Kaiskolan kartanossa. Siena
samoin kuin HameenkyrOssakin lakkolaiset esittivat selvid vaatimuksia. 22 Kesalla 1903 oli liikehdintdd useammallakin suurtilalla. Avoimiksi tytitaisteluiksi tilanne kiristyi Tuusulan Vanhankyldn kartanossa, Jokioisten kartanossa kahteen otteeseen, Somerolla Avikin kartanossa ja Paimiossa Meltolan tilalla. Lakot
eivat olleet endd vain lyhyita tyytyrnattOmyyden purkauksia, vaan
Jokioisten ensimmdinen lakko kesti 15 pdivad, Someron 13 pdivad
ja Paimion viikon. Kolmessa saatiin konkreettisia tuloksia: tyiipdiva lyheni. Lisdksi eri puolilla maata torpparit saivat joitakin
vaatimuksiaan lapi ilman lakkoakin, j a jotkut isanndt oma-aloitteisesti 1yhensivat tytipaivad niin, etta ehka kaikkiaan noin 100
tydpaivan pituus lyheni mainittuna vuonna.23
Vuoden. 1904 talvella oli tukinajajien lakko Miesjoella seka laajat metsatytilakot Ilomantsissa ja Korpiselassa. Molemmissa lakkomiljtiti kuului osaksi maatalouden piiriin. Niihin osallistui
useita satoja miehia. Vuoden 1905 alussa oli metsdtytilakko Nastolan Uudessakylassa. Kesan 1905 »vallankumouksellinen» ilmapiiri tuntui jo Ypajan Kartanokylassa puhjenneessa torpparien ja
maataloustyOldisten lakossa. Se koski 400-500 henkiltid. Mielialat kiristyivat kaksi viikkoa kestaneen lakon aikana niin, etta
vandisid vdkivaltaisuuksiakin sattui. 24
Tyotaistelut nayttavat vaikuttaneen innostavasti
keen kannatukseen. Jokioisissa esim. alettiin juuri lakon kestaessa
vuonna 1903 puuhata paikkakunnalle tytivdenyhdistystd ja Somerolla, toisella lakkopaikkakunnalla, oli tytivdenyhdistyksessa
lokakuussa 1906 kokonaista 406 jasentd, mika oli suuri mddra maatalousymparisttissa toimivalle yhdistykselle. Myiis sosiaalidemokraattien kannatus ensimmaisissa vaaleissa oli korkea juuri
lakkopaikkakunnilla, Ypajdlla 79.6 prosenttia aanista, Jokioisissa
77.1, Ilomantsissa 70.6, Somerolla 59.6, Tuusulassa 57.8, Korpise6 — Soikkanen, Sosialismin tulo Suomeen
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lassa 47.8 ja Paimiossa 40.4. Tosin Ypaja ja Jokioinen olivat mad
tyypillisinta suurtila-aluetta, jossa itsendisten maanomistajien
madra oli poikkeuksellisen pieni, Jokioisissa vain kuusi ruokakuntaa eli 1.4 prosenttia ja Ypajalla vain nelja eli 4.9 prosenttia kaikista ruokakunnista. Siksi sosialismilla oli siella erittain suopea
maapera. Nayttaa ilmeiselta, etta tytitaistelut vaikuttivat poliittisesti herdttavasti ja samalla loivat ilmapiirin, joka oli sosialistisille aatteille edullinen.
Sattuneet lakot osoittivat, etta ainakin suurtiloilla oli torppareiden ja maataloustyiintekijOiden piirissa tyytymdttOmyytta. Oli
selvda, etta vain eraissa karjistyneissa tapauksissa tyytymattOmyys
purkautui lakkoihin, joiden fiend oli tassa milyikissd useita esteita.
Monin paikoin torppariseuduilla nayttaa toive »yleisesta maanjaosta» elaneen edelleen. Helmikuun manifestin jdlkeen tad toivetta
ja huhua tsaarinvallan taholta luultavasti vahvistettiin. Laukkuryssat, kiertavat kulkukauppiaat, levittivat aj atusta, etta »Venajan
lain voimaantullessa suoritetaan yleinen maanjako». Ainakin Hameessa odotus oli hyvin yleinen, j a Kuorevedella asian merkeissa
kokoonnuttiinkin ja laadittiin adressi. 25 Mytis Savossa ja Karjalassa nayttaa liikkuneen naita huhuja, sill y Ilomantsissa eras tilattoman vaimo ilmaisi kasityksensa kuultuaan, ettei maanjakoa
tulekaan: *Vai herrain ja talollisten puolelle se keisari menikin*.26
Ajatus maanjaosta kulki varsin joustavasti rinnan sosialismin antamien lupausten kanssa, ja suurlakon katsottiin avaavan mahdollisuuden sosialistisen isojaon toteuttamiselle.27

2. K ARK I OMAKSUU MARXILAISUUDEN

a. Sosialismin peruspiirteet hyveiksyttiein
Vuosisadan lopulla tydvdenliikkeessa vaikuttivat eri tahoilta peraisin olevat ja ristiriitaisetkin aatevirtaukset. Murroskautena oltiin
halukkaita omaksumaan kaikki, mika poikkesi perinteellisista
kasityksista. Mytis Matti Kurikka Tytimiehen paatoimittajana vai-
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kutti taman aatteellisen monitahoisuuden syntymiseen ja jatkumiseen. Nimenomaan hdn oil tuonut sosialististen kasitysten rinnalle toistoilaisia ja teosofisia oppeja. Oppi-isinadn hdn korosti
rinnakkain Marxia ja Jeesusta. Eetilliset ja uskonnolliset kysymykset olivat silloin paljon esilla TyOmiehessd.'
Vuosisadan lopussa alkoivat kuitenkin marxilaiseen sosialismiin
liittyvat keskeiset kohdat tulla tyslivdenliikkeen karkiryhmdn ajattelussa hallitseviksi. Vuonna 1899 suomennettiin nimittain Kautskyn »Erfurtin ohjelma», jossa sosialistiset kasitykset tuotiin varsin
selvdsti ja johdonmukaisesti esille. Keskeisend kohtana tassa »oikeaoppisessa» sosialismissa oli, etta yhteiskunnallisten epakohtien
syyna pidettiin koko talousjarjestelmad, kapitalistista yhteiskuntaa, joka perustuu tuotantovdlineiden yksityisomistukseen. Niinpa
Eetu Salin totesi vuoden 1899 alussa, etta syynd kOyhien ja rikkaiden vdliseen eroon oli tuotantojarjestelma. Sosialismi oli hanen mukaansa oppia siita, kuinka »tuotanto olisi jarjestettdvd, jotta jokaisella olisi mandollisuus ansaita leipansd rehellisella tavalla». 2 Enda
ei tytivdenliikkeen kdrkiryhma etsinyt selitysta yhteiskunnallisiin
kysymyksiin ja epakohtiin eetillisista nakiikohdista. Psykologiset
selitykset, ihmisten itsekkyys ja rikkaiden omanvoitonpyynti,
vdistyivat ja tilalle asetettiin yksityisomistukseen perustuva tuotantojarjestelma. Tosin varsinkin tyiivdenliikkeen veteraanit koko
tutkittavana aikana vetosivat sosialismia puolustaessaan mytis
eetillisiin nakOkohtiin.
Toiseksi »oikeaoppisen» sosialismin keskeiseksi kohdaksi alkoi
kiteytya kasitys, etta tapahtumien kulku vie kohti sosialistista
yhteiskuntaa valttamattOmyyden pakosta. Mm. Taavi Tainio tdhdensi vuonna 1899 ilmestyneessa )ffystimiehen katkismuksessa» tats
»valttamatta.», »varmasti» -nakiikohtaa. 3 Tallainen predestinaatiokdsitys vahvisti kannattajien uskoa.
Karkimiesten maailmankatsomusta lujitti edelleen se, etta sosialististen kasitysten nahtiin olevan sopusoinnussa tieteen tulosten kanssa. Aikakauden johtava vaatitnus oli tieteellisyys, ja
katsottiin koko voimallaan tukevan sosialismia. 4 Tytivaenlehdissa
oltiin innokkaita etsimadn tukea marxilaisille kasityksille ja
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haisetkin esimerkit Ulan suuntaan yleistettiin rohkeasti. Mytis
ulkomaiden teoreetikoilta lainattiin historiallisia esimerkkeja sosialistisen kehityskasityksen. tueksi. Nain tyiivaenliikkeemme karki
tuli vakuuttuneeksi sosialismin totuudellisuudesta.5
Sosialististen kasitysten totuutta oli omiaan vahvistamaan vuosisadan alkuvuosien vaikea laskukausi, joka ilmeni tytitttimyytend,
palkkojen alentamisena ja elintason laskuna. Kun vuonna 1902 oli
yield maata kohdannut vaikea kato ja sen seurauksena esiintyi
paikoitellen suorastaan nalanhataii, niin oltiin vakuuttuneita kurjistumisteorian paikkansapitavyydesta. 8 Tytivaenlehtiin padsi kuitenkin joitakin kirjoituksia, jotka tassa suhteessa edustivat
kantaa.7
Aatesisalliin yksityiskohdista kayty keskustelu kosketteli paljon
luokkataisteluajatusta. Se oli tytivaenliikkeen menettelytavan avain.
Kompromisseja karttaen oli pyrittava lopulliseen kokonaisratkaisuun, joka merkitsi sad, etta valtio ottaisi tuotantovalineet haltuunsa. Whitellen muovautui »oikeaksi sosialismiksi» se, ettei tyy' dyttaisi osauudistuksiin, vaan pyrittaisiin aina duonnonmullistuksem-omaiseen totaaliseen muutokseen, vallankumoukseen. Tassa
nahtiinkin vaikein kilvoittelun kohde, jossa monet tulisivat sortumaan.8
Luokkataisteluajatus oli kuitenkin ristiriidassa sen 1890-luvulla
tytivaenliikkeessa muodostuneen kasityksen kanssa, etta sosialismi
merkitsi jonkinlaista yleista ihmisrakkauden oppia, joka oli kaikkea
vakivaltaa vastaan. Matti Kurikka oli kirjoituksillaan vahvistanut
tats suuntausta. Naiden kanden kasityksen kohtaamisesta oli
seurauksena, etta luokkataistelulle annettiin rauhallinen sisaltti
eika, *se ylittanyt siveellisyyden rajoja». 9 Kuitenkin ajatus luokkataistelun vakivaltaisesta sisalltista vahvistui erityisesti suurlakon
jalkeen ja vastaavasti ajatus sosialismista yleisen ihmisrakkauden
oppina heikkeni.
Tytivaenliikkeemme aatesisaltii muovautui vuosisadan alkuvuosina siihen suuntaan, etta rationaalinen aines tytintyi etualalle.
Edelleen tosin todisteltiin sosialistisen kehityksen tarpeellisuutta
vetoamalla eetillisiin syihin, mutta erityisesti nuoremmat, lahempand
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suurlakkoa mukaan tulleet hylktisivat nama. motiivit. Heil1e sosia1ismi oli yhtenainen historiallisen tapahtumisen selittava maailmankatsomus, johon eivat oikeusnakOkohdat vaikuttaneet.1°
Huolimatta karkityhman kasitysten rationaalisuudesta esiintyi
jatkuvasti voimakasta tunteeseen ja mielikuvitukseen vetoavaa
sosialistista julistusta, jonka keskeisenii kohtana oli vtirikkaan ja
kiehtovan kuvan luominen tulevasta yhteiskunnasta. Kansanpsykologisesti tiims propaganda oli varsin tehokasta. Vaikutelma luokattomasta yhteiskunnasta, »paratiisista nykyiseen verrattuna*,
liittyi luontevasti perinteelliseen kuvaan taivaasta ja tuhatvuotisesta valtakunnasta. Aihetta viljeltiin sosialistisessa kirjallisuudessa palj on.11
TyOvaenliikkeeseen liittyi myijs voimakas edistys- ja kasvatusoptimismi. Suoraviivaisesti todettiin, etta ihminen oh ymparistiinsa tuote. Kun se saataisiin suotuisaksi, thin hanestil tulisi hyva
ja onnellinen. Kfisityksessa piili osittain protesti perinteellista kristillista ajattelua vastaan, joka korosti ihmisen turme1tuneisuutta.12
Puolueen karkiryhman kasityksille oli tyypillista, etta ne varsin
tarkoin sopivat yhteen Marxin ja Kautskyn mielipiteitten kanssa.
Heists tulikin hallitsevia auktoriteetteja. 13 Tosin laajemmissa kannattajajoukoissa esiintyi edelleen »harhaoppeja». Niinpa vuonna
1901 oli Kansan Lehdessa parikin kirjoitusta, joissa arvosteltiin
Tainion ja Salinin »leipasosialismia» ja »a1astonta materialismia*
j a niiden tilalle haluttiin asettaa »aatetta». 14 Paikkeavat kasitykset
alkoivat kuitenkin vaheta, ja keskeiset marxilaiset ajatukset
iskostuivat aktiivisen kannattajakunnan mieliin.

b. Sosialismi puolueen ohjelmaan
Vuosisadan vaihteessa oli tytivaenliikkeemme karki omaksunut
marxilaisen sosialismin keskeiset opinkappaleet yhteiskunnan taloudellisesta kehityksesta. Siksi oli ymmiirrettavaa, ettd nimen
muuttaminen sosiaalidemokraattiseksi puolueeksi ja ohjelman johdanto-osan asettaminen marxilaisin puitteisiin otettiin esille Viipurissa heinakuussa 1901 pidetyssii puoluekokouksessa. Asiasta
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syntyi erimielisyytta sikali, etta eradt, kaikkein aktiivisimmin Eetu
Salin ja Taavi Tainio, vaativat heti muutettavaksi puolueen nimen
ja samalla Tainio esitti luonnoksen uuden puolueohjelman johdannoksi. Siind todettiin mm.: »Nykyisen yhteiskunnan taloudellinen
kehitys, joka perustuu tuotantovalikappaleiden yksityisomistukseen, muuttaa kiiyhalistOksi yha lukuisampia joukkoja, samalla kun
muutamien harvojen huostaan taman tuotantojarjestelman vallitessa karttuu yha enemman omaisuutta, jonka avulla taas voimakkaammin puristavat kiiyhalisttia j a hankkivat itsellensa yhteiskunnallista valtaa seka aineellisia etuja. KtiyhalistOjoukkojen elamisen
epavarmuuden, kurjuuden, sorron, orjuutuksen j a nylkemisen lisaantymisesta seuraa aina katkerammaksi kayva luokkataistelu .» Ehdotuksessa oli siis lyhyesti ja karkein piirtein hahmoteltu marxilainen kasitys yhteiskunnan kehityksesta.
Puoluekokouksessa kuitenkin johtava. komitea padtyi kielteiselle kannalle siihen nanden, etta puolueen nimi j a ohjelman j ohdanto olisi muutettu heti. Johtavaan komiteaan kuului useita jasenia, jotka suhtautuivat varovaisesti ajatukseen, etta tassa vaiheessa olisi sosialistiset tunnukset omaksuttu aivan avoimesti. Komitean paatoksesta huolimatta esitti Tainio ohjelmavaliokunnan
nimissa ehdotuksensa. Adnin 21-18 se kuitenkin hylattiin. Samalla paatettiin asettaa komitea valmistelemaan seka nimenmuutosta etta ohjelman uudistamista, j a taman kaiken piti tapahtua
seuraavaan puoluekokoukseen.
Salinin ja Tainion ohella nimen muuttamista viipymatta puolusti voimakkain danenpainoin Landen tyOvaenyhdistyksen edustaja K. 0. Tanner: »Yhdistyksemme eivat paheksu, vaikka muutamme nimen, sills niiden jasenet ovat jo sosialidemokraattej a.
Taalla joukossamme on ehka niita, j otka eivat tando olla sosialisteja
ja tahtovat lykkaystd.» 15 Nimen muuttamista heti puolustivat myiis
Hangon ruotsinkielisen yhdistyksen edustaj a N. Savander ja Viipurin edustaja J. Juusonen. Varovaisesti suhtautuivat ainakin heti
tapahtuvaan avoimesti sosialististen tunnusten ottamiseen Tampereen ulkotyiivaenyhdistysta edustava J. V. Hellberg, Helsingin ruotsinkielista yhdistysta edustava Reino Drockila ja Pirkkalaa
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edustava KOssi Koskinen. Heidan kannalleen asettuivat Viipurin
edustaja S. Laitinen, Viipurin Talikkalan edustaja Hj. Hellman,
Turun edustajat J. H. Jokinen j a M. Saarinen seka SOrnaisten edustajat Alina Sopanen ja A. Partti." Merkittavda oli, etta eradt
entiset radikaalit suhtautuivat varovasti rohkeisiin otteisiin j a
uudet miehet K. 0. Tanner ja N. Savander olivat valmiit hyvaksymaan puolueen nimen muuttamisen heti. Tasta ldhin maaseudun
asken liikkeeseen tulleet edustajat olivatkin mielipiteissdan yleensa
radikaalisempia kuin liikkeessa kauemmin mukana olleet.
Puolueohjelman johdanto-osan muokkaaminen seuraavaa puoluekokousta varten jai lopuksi puoluehallinnon tehtfivaksi. Ehdotuksen laati Erfurtin ohjelman perusteella puoluesihteeri J. K.
Kari. Kun asia oli vuoden 1903 alussa puoluehallinnon kasiteltavana, niin Kossi Koskinen ja turkulainen J. Lindstrom olivat sits
etta nimitys dytivaenpuolue» oli sailytettava, koska sana
*sosialidemokraattinen» oli onto. Reino Drockila ehdotti nimeen
maaresanaa »sosialistinen», mutta ei saanut kannatusta. Itse ohjelmaehdotuksessa tamperelainen A. Nieminen ei hyvaksynyt relatiiviseen lakikasitykseen viittaavia sanoja: ». jonka (ohjelman)
toteuttamiseksi se (puolue) kayttad kaikkia tarkoituksenmukaisia
ja kansan luonnollista oikeudentunnetta vastaavia keinoj a». Nieminen ehdotti llama sanat korvattavaksi lain absoluuttisuutta korostavalla ilmauksella »laillisia keinoja». Drockila taas vastusti
luokkataisteluajatuksen tandentamistd ehdottamalla poistettavaksi sanat: ». . . vastustamaan tarmokkaasti kaikkea luokkavastakohtien himmentamista seka tyOntekijain kayttamista porvarillisten puolueiden hyvaksi». Hankaan ei saanut kannatusta."
Ennen Forssan kokousta ohjelmaehdotusta kasiteltiin kaikissa
jasenyhdistyksissa. Vain Limingan yhdistys asettui vastustavalle
kannalle ohjelman koko yleiseen osaan nanden. Se ehdotti myOs nimen pysyttamista ennallaan. Erityisesti se vaati poistettavaksi samaa lakien relatiivisuutta korostavaa kohtaa kuin A. Nieminen
puoluehallinnossa ja korvattavaksi sen »laillisia keinoja* tahdentavalla ilmauksella. Arvostelua ohjelmaehdotuksen yleiseen
osaan kohdisti mytis Helsingin ruotsalainen tythrdenyhdistys, jonka
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mielesta se oli lfian vaikeatajuinen. Tampereen yhdistys teki muutosehdotuksen, jossa voimakkaammin korostettiin sosialistisen ohjelman hytidyllisyyttd kaikille, koko yhteiskunnalle, eika vain
tykivdest011e. 18 Sita paitsi eri yhdistykset esittivat lisayksidan ohjelman yksityiskohtaisiin vaatimuksiin, erityisesti uskontopykalatin
(ks. ss. 155-156).
Itse kokouksessa ohjelman yleinen osa sai varsin vdhan vastustusta. Padkriitikkona esiintyi Edvard Valpas. Hanen mielestddn ei
ollut edullista puolueen kannatuksen vuoksi, etta aatteellista linjaa
ohjelmaehdotuksen esittamdlla tavalla tiukennettaisiin. Hanen
mukaansa oli viisainta pysyd »valjassa ohjelmassa». Sen voisivat
hyvaksyd nekin, jotka eivat edustaneet »puhdasta sosialidemokratiaa». Puolueen repedmisen vaara tulisi uhkaamaan »kristillisten
sosialistien» ja »kansallissosialistien» taholta. Hanen mukaansa 2/3
tytivdenlehdissa esitetyista kasityksista oli harhaoppisia. Mind
perusteilla hdn ehdotti ohjelman muutoksen lykkadmistd."
Mikdan ei viittaa siihen, etta Valppaalla olisi ollut
tai kansallisuutta korostavia mielipiteitd. Tosin htinen oikeaoppisesti kautskylaiset kasityksensd saivat vahvimmat hertitteensa
lokakuussa 1903 — siis vasta Forssan kokouksen jdlkeen — Dresdenin puoluekokoukseen tehdyltd matkalta. Valppaan asennoituminen selittyy osaksi poliittisesta varovaisuudesta, joka oli handle
tyypillistd. Hanelld oli kyky erottaa toisistaan propaganda ja
reaaliset mandollisuudet. Han oli selvilla kristinuskon ja kirkon
voimakkaasta otteesta tytivdenliikkeen kannattajakuntaan. Vaikka mitadn repeamdd ei Forssan pdatiisten johdosta syntynyt ja
vasta suurlakon jdlkeen muodostui kysymyksen ympdriltd vastaliike, kristillinen tytivdenliike, nun ensimradisissa yksikamarisen
eduskunnan vaaleissa, joissa vedottiin laaj oihin joukkoihin eikä
vain puolueen aktiiveihin, ohjelman kirkon ja uskonnon vastaiseksi tulkittu leima vahensi puolueen kannatusta. Nain tapahtui
siitd huolimatta, etta vaaliohjelmasta poistettiin kirkkoa ja uskontoa koskevat kohdat. Kansallisuuskysymys ei aiheuttanut repedmdd, mutts kylldkin vaikeita ristiriitoja puolueessa. 1\Tain ollen
myiihempi kehitys osoitti, etta Valpas oli osaksi oikeassa. Valp-
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paaseen vaikutti ilmeisesti mytis se, ettd Kansan Lehden pdatoimittaja ja hanen kiistakumppaninsa Yrjoti Mikan kohosi kokouksen
johtavaksi hahmoksi, erityisesti ddnioikeusjulistuksen perusteella.
Sen sijaan hdn itse kdrsi selvan tappion; vain 8 edustajaa kannatti
hiinen lykkaysehdotustaan ja 63 on vastaan.2°
Forssan kokouksessa puolueen nimi muutettiin sosiaalidemokraattiseksi ja hyvaksyttiin sosialistisille pddperiaatteilie rakentuva
ohjelman johdanto. Siind todettiin aluksi: #Sosialidemokraattinen
puolue Suomessa pyrkii samoin kuin sosialidemokraattiset puolueet
muissakin maissa vapauttamaan koko kansan taloudellisen riippuvaisuuden, valtiollisen alaikaisyyden ja henkisen holhuunalaisuuden kahleista.» Ndin tuotiin esille ajatus, ettd puolue liittyi laheisesti maiden maiden sosiaalidemokraattisiin puolueisiin. Korostettiin myds, etteivdt #tyOtatekevain kerrosten sorronalaiseen asemaan# ole syynd »yksityiset valtiolliset laitokset», vaan se, etta
duotantoviiiikappaleiden omistaminen on tullut yksien yksinoikeudeksi». Seuraavassa kappaleessa hahmoteltiin tulevaksi uskottu
yhteiskunnallinen kehitys marxilaisten kasitysten pohjalta: »Yhd
kohoava teknillinen edistys, yhd kasvava tuotannon ja omaisuuden
sekd kaiken talondellisen vallan keskittyminen kapitalistien ja
kapitalistiryhmien kasiin vaikuttaa, ettd yhd suuremmat joukot,
ennen itsendisid pikkuteollisuudenharjoittajia ja pikkutilallisia
menettavat tuotannonvdlikappaleensa ja joutuvat milloin palkkatyOldisind, milloin velkataakan alaisiksi sortuneina joko suorastaan
tai valillisesti kapitalisteista riippuviksi. Kiiyhdlistkin joukko kasvaa ja samassa kasvaa myiiskin riistaminen yleensd, jonka kautta
yhd laajempain tyOtatekevain kansankerrosten eldmdnehdot joutuvat jyrkkdan ristiriitaan niiden oman yha nousevan tuotantokyvyn sekd sen kautta syntyvan yhteiskunnallisen varallisuuden
paisumisen kanssa. Tad kehitysta jouduttavat ja jyrkentdvat
kapitalistisen tuotantotavan yhtendisyyden puutteesta johtuvat
liikepulat sekd sad seuraava tyiittilmyys ja kurjuus.» Sen jalkeen
todettiin yhteiskunnanisen kehityksen padmdard: »Yksityistuo'tannon syrjäytyminen tekee yksityisomistuksenkin tarpeettomaksi
ja vahingolliseksi, samalla kuin kehitys luo vdlttamiittOmat hen-
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kiset ja aineelliset edellytykset uusille yhteiskuntamuodoille, joiden perustuksena on, etta yhteiskunta omistaa tuotannonvalikapp aleet.»
Huolimatta siitd, etta ohjelmassa korostettiin hahmotellun kehityksen ennaltamaaraytymisluonnetta, tuotiin esille
keen ratkaiseva vaikutus tapahtumien kulkuun: »Ainoastaan
luokkatietoisuuteen herannyt ja luokkataisteluun jdrjestdytynyt kesyhalistii voi olla taman vdlttamtittiiman kehityksen kannattajana.» Sosiaalidemokraattisen puolueen varsinaiseksi tehtavaksi todettiinkin juuri tyovaen herattaminen poliittiseen aktiivisuuteen: »Ktiyhalistiin jarjestaminen, sen kohottaminen tajuamaan asemansa ja tehtdvansd, sen tekeminen henkisesti ja aineellisesti taistelukykyiseksi on siis sosialidemokraattisen puolueen
Suomessa varsinaisena ohjelmana, jonka toteuttamiseksi se kayttaa
kaikkia tarkoituksenmukaisia ja kansan luonnollista oikeudentunnetta vastaavia keinoja.» Seuraavassa kappaleessa tuotiin esille
luokkataisteluajatus ja samalla korostettiin, etta kompromisseja
oli valtettava. »Sosialidemokraattinen puolue Suomessa tulee aina
kaikissa valtiollisissa ja taloudellisissa kysymyksissa valvomaan
kOyhalisten luokkaetuja ja vastustamaan tarmokkaasti kaikkea
luokkavastakohtien himmentamista sekd tytintekijain kayttamista porvarillisten puolueiden hyvaksi, joiden kanssa puolue
voi yhtya yhteistoimintaan ainoastaan silloin, kun se voi tapahtua
puolueohjelmaa sivuuttamatta.»
Lopuksi johdannossa tandennettiin puolueen kansainvalista
luonnetta toteamalla mm., etta »taistelun riistamista vastaan tulee
olla kansainvalista samoin kuin riistaminenkin on». Lisaksi tuomittiin »kaikki kansojen etuoikeudet, samoin kuin syntyperan, sukupuolen ja varallisuuden etuoikeudet, lausuntovapauden sorto, seka
kaikki valtiollinen ja kirkollinen holhonta», ja vaadittiin »tytintekijaluokan elaman laillista suojelemista» sekd »kiiyhalist011e kaikilla
julkisen elaman aloilla mandollisimman suurta vaikutusvaltaa».21
Ohjelman hyvaksyminen merkitsi sits, etta tyovaenliikkeen
aatteellinen linja selkiintyi ja tasmallistyi. Forssan kokouksessa
useat edustajat olivat jo omaksuneet keskeiset sosialistiset kasi-
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tykset siina maarin, etta niista poikkeaminen sai aikaan reaktion
j a harhaoppisuuden leiman. Niinpa kun KOssi Koskinen, joka kuului 1890-luvun sosialistiseen karkiryhmdan, alusti Forssan kokouksessa maatalouskysymyksesta esittaen sen marxilaisesta kannasta
poikkeavan kasityksen, etta maaseudun tilattomat olivat itse osittain syypaat huonoon asemaansa passiivisuutensa takia, hanet
leimattiin »porvarilliseksi», »puolueen vastustajaksi», »ei sosiaalidemokraatiksi* jne.22

d. Aatesisallon iiisentyminen
Erityisesti Forssan kokouksen jalkeen alkoi tytivaenlehdistOssa
sosialismin j a sosialististen kasitteiden sisallOn selvittaminen. Yha
useammin otettiin lahtiikohdaksi Marxin tai Kautskyn mielipiteet,
ja lahinna heille annettiin auktoriteetin asema. Vain heidan mielipiteensa saivat oikeaoppisen leiman. 23 AatesisallOn kasittelylle
olikin tyypillista auktoriteettien etsiminen. Entista tarkemmin
pyrittiin hahmottelemaan liikkeen aatesisaltil j a samalla vakuuttautumaan, etta se oli sopusoinnussa naiden teoreetikkojen mielipiteiden kanssa. Omiin havaintoihin vedottiin perati harvoin.
Teoreettisen harrastuksen lisaantymiseen oli toisaalta syyna
uusien, nuorten ja akateemisen koulutuksen saaneiden voimien
tulo liikkeeseen. Sosialistisen ajattelun kannalta heists nayttavat
olleen inerkittavimmat Yrj o Sirola, Sulo Vuolijoki j a 0. V. Kuusinen. Sirola oli astunut Kansan Lehden palvelukseen jo vuonna
1904, sen sijaan Vuolijoki j a Kuusinen alkoivat esiintya tyiivfienlehtien palstoilla vasta vuonna 1905.
Aikaisemmin sosialismi oli esitetty joko eparnadraisena kokonaisohjelmana tai sitten lahinnd konkreettisia vaatimuksia sisaltavana.
Nyt sita pyrittiin selvittelemaan , ennen kaikkea yhtenaisena loo,gisena kokonaisuutena. Yha useammin viitattiin ns. materialistiseen historian kasitykseen. Samassa yhteydessa korostettiin voimakkaasti historiallisen tapahtumisen monistista luonnetta, ts.
etta se on selitettavissa yhdesta muuttujasta, taloudellisista teki-
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jOista, kasin. Esim. YrjO Sirola kirjoitti vuonna 1904: »Historia on
kertomus kansanluokkain ja kansain kaymista leipataisteluista ja
se taistelu, joka on edessa, nayttaa vifineiseita.*24
Pyrkimys luoda marxilaisesta sosialismista kaikki asiat selittava
maailmankatsomus tuli nakyviin mm. siinti, etta site yritettiin
soveltaa mandollisimman monille aloille. Esim. Edvard Valpas,
joka aina tunsi tarvetta esiintya »oikeaoppisena» marxilaisena,
sovelsi naita kaavoja sukupuolielarndan todeten mm.: »Osassa kiiyhalistiid on siita syysta yksityisomistukseliinen sukupuolimoraali.
Palkat tuppaavat elinkustannuksiin verraten olemaan nun pienia,
etta yhden ei riita lahimainkaan perhetta turvaamaan. Kun tuon
lisaksi yksityisomistuksellisen aviofiiton kannalla olevat pitavat
aviolliton ulkopuolella sattuneita sukupuoliyhtymisia
nun on selvtia, etta kapitalistinen jarjestelma pakottaa suuret
madrat kiiyhalisttia elamaan sukupuoliasiaan nanden tilassa, jota
yksi tai toinen ihmisryhma pitaa epasiveellisenii.» 25 Valppaan aj attelun lahttikohtana oh Bebelin sNainen ja sosialismi», mutta omintakeista kirjoituksessa oh pyrkimys mandollisimman tarkasti siirtad marxilaisia kasityksiti sukupuolieliiman alalle.
Erittain tarketita nuorille akateemisille sosialisteille naytti
van, etta sosialistiset teoriat saisivat tieteellisyyden leiman. Pyrkimyksena oli saattaa ne sopusointuun tieteen tulosten, nimenornaan
luonnontieteiden kanssa. Erityisesti pyrittiin osoittamaan, etta
marxilaisuus ja darwinismi olivat taysin sopusoinnussa keskenaan.
kohden kysymys oil sikali kiusallinen, etta darwinismista pisimmalle meneviit maailmankatsomukselliset johtopdatOkset vetanyt Ernst Hfickel oli jyrkasti site rnielta, etta sosialismin ja
darwinismin periaatteet olivat keskenatin ristiriitaisia. Suornessakin naita yritettiin useassa artikkelissa saattaa sopusointuun. Tavallisin ratkaisu sosialistien taholla oli, etta olemassaolon taistelu
ja luokkataistelu samastettiin. Tessa kohden oli merkittavad apua
italialaisen rikosoikeuden tutkijan Enrico Ferrin teoksesta »Sosialismi ja uuden ajan tiede», jossa kirjoittaja pyrki varsin laajalti
esimerkkeja ottaen osoittamaan, etta marxilaisuus ja darwinismi
(*vat samansuuntaiset. Taman pohjalta nuoret sosialistit tulivat

KARKI OMAKSUU MARXILAISUUDEN

93

siihen varmaan vakaumukseen, etta koko uusin tiede tuki sosialistisia teorioita.26
Mytis Marxin kasityksid puolustettiin esitettyja arvosteluja vastaan. Usein Marxin ja Kautskyn ajatuksia osoitettiin todeksi vetoamalla heidan omiin sanoihinsa. Eniten kritiikkid aiheutti kurjistumisteoria, jonka kirjaimellinen paikkansapitavyys vaikutti
kyseenalaiselta. Talloin Kautsky toi esille suhteellisen kurjistumisen kdsitteen, jolla innokkaasti operoitiin Marxin puolesta Suomessakin. Esim. nuori sosialisti Timo Helenius (Korpimaa) todisteli kurjistumisteorian paikkansapitavyyttd: aulee naet huomata,
etta ktiyhyys on suhteellinen, relatiivinen kdsite
ja todellisuudessa voimmekin vaittda, etta kiiyhyys on lisãdntynyt,
tylipalkkojen kohoaminen ei ole ollut suhteellinen yleisen varal-.
lisuuden kasvamiseen. Siten pitad yha paikkansa sosialismin suuren teoreetikon Kaarlo Marxin kurjistumisoppi huolimatta sad,
etta porvarilliset taloustieteilijdt ovat panneet parhaansa kumotakseen sitd.»27
Marxilainen terminologia alkoi yhd enemman hallita tyiivdenlehdissd esiintyneita kirjoituksia. Samoin tyiivdenliikkeen piirissa
harrastettu ajattelu ohjautui yhd kiinteammin marxilaisiin uomiin.
Marxilaiset peruskasitteet hyvaksyttiin ehdottomiksi totuuksiksi
eika niitd yleensd asetettu epdilyn alaisiksi.

e. Marxilainen moraalikdsitys
Vallankumouksellisen tytivdenliikkeen aatesisaltiiiin kuului kasitys
moraalisten normien suhteellisuudesta. Marxilaisen ajattelun mukaan moraali oli luokkamoraalia» ja lait »luokkalakeja». Ei ollut
olemassa mittian absoluuttisia sdantiija, joita olisi noudatettava ja
joita noudatettaisiin. Kaikki ihmisten kdyttista ohjailevat normit
olivat johdettavissa poliittisista ja taloudellisista tarkoituksenmukaisuusnakOkohdista. Taltd pohjalta nousi ajatus, etta tytivaenliike ja sen menestyminen olivat sellaisia tavoitteita, jotka loivat omat moraaliset norminsa ja joihin voitaisiin pyrkia nou-
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dattamalla sellaisia menettelytapoja, jotka olivat ristiriidassa vallitsevien moraalikasitysten kanssa.
Muutokset asennoitumistavassa tytivdenliikkeen piirissa tapahtuivat siten, etta ensin asetettiin kyseenalaiseksi lakien ja
moraalisten normien ehdottomuus ja sitten vahitellen luotiin uusi
moraali, jonka lahtiikohtana oli tytivaenliikkeen menestyminen.
Marxilaisten kasitysten leviaminen viime vuosisadan lopulla merkitsi samalla moraalin suhteellisuusajatuksen tuloa. Naiden kasitysten rinnalla tats ajatusta vahvistivat sortovuodet. Silloisessa
poliittisessa tilanteessa moraaliset normit olivat hyvinkin ristiriitaisia. Toiset esim. pakottivat nousemaan laittomaksi ja vadraksi
tunnettua esivaltaa vastaan, toiset taas perinteellisten kasitysten
mukaan korostivat esivallan tottelemisen tarkeytta. Tilanne oli
ilmeisesti omiaan luomaan suopeaa maaperad marxilaisten moraalikasitysten omaksumiselle (ks. ss. 73-75).
Helmikuun manifestin jalkeen alkoi tyiivaenlehdissa esiintya
kirjoituksia, joissa korostettiin lakien relatiivisuutta, niiden »luokkaluonnetta» ja sita, etta ne olivat ihmisten saatamia ja nimenomaan
saatajien etuja silmalld pitaen tehtyja. N. R. of Ursin kirjoitti 16. 8.
1899 TyOmieheen artikkelin »Lain pyhyys», jossa han painotti sits,
etteivat lait olleet kaikille samoja, vaan etta yhteiskunnallinen ja
taloudellinen asema ratkaisi oikeuden edessa. Pari viikkoa mytihemmin lehdessa oli A. B. Madan artikkeli »Herroiltako oikeutta»,
jossa ehdotettiin, etta tyiivaestOn tulisi keskindisia asioita selvitellessaan korvata tuomioistuimet erikoisilla omilla sovinto- j a toverioikeuksilla, koska silloin ei oltaisi sidottuja »lain kirjaimeen».28
Makelan mukaan kirjoitettu laki ja yksiltin oikeustaju olivat ristiriidassa keskenaan ja viimeksi mainitun piti olla ratkaiseva, koska
oikeustajunnan pohjalta tehty padtOs oli »oikeudenmukaisempi ja
puolueettomampi». Yha johdonmukaisemmin alettiin tyOvaenlehdissa esittad kasitysta, etta lait olivat saddetyt hallitsevan luokan taloudellisia etuja silmallapitden. Niinpa Tyiimiehessa kirjoipaitsi kenties oma
tettiin 20. 9. 1899: »Kun ne, joita ei mikaan
ole estanyt laatimasta lakia niin mieleiseksensa
haveliaisyytensa
ja itselleen mukavaksi kuin suinkin on syntinen sielunsa sietanyt,
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kun hekaan eivat edes naiden lakien avulla luule saavuttavansa
tarkoituksiaan, vaan niita taytyy tuon tuostakin venytella eri
suuntiin, thin -Wind mad raikeimmin todistaa koko lainsadanntin
mandottomuutta, jossa lait ja niiden kaytantO ovat aseina valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen luokkataisteluun.» 29 Erdat oikeuden
paatOkset, erityisesti Tyiimiehen joissakin kunnianloukkausjutuissa
saamat tuomiot ja varsinkin Voikkaan lakon yhteydessa sattuneiden vahaisten vakivaltaisuuksien johdosta annetut tuomiot,
vahvistivat kasityksia lakien ja oikeuden »luokkaluonteesta».3°
Samoissa yhteyksissd esitettiin ajatus moraalisten normien suhteellisuudesta. Valpas kirjoitti vuoden 1904 lopulla Tyiimiehessd otsikolla *Luokkamoraali»: »Satojen vuosien kuluessa ovat
ne ajatukset siveellisyydesta ja oikeudesta, jotka hanen (kapitalistin) toimintaansa ohjaavat vahin erin kerrostuneet hanen sisaiseen
olemukseensa ja paasseet siella vallitseviksi voimiksi. Sind onhan
katkismusmoraalia saarnattu jo %hes pari vuosituhatta.»31 Arvostelu suunnattiin siis kristillista moraalikasitysta. vastaan. Siihen
kuuluivat keskeisind ni5yryys, rauha ja rakkaus. Niiden vastapainoksi haluttiin asettaa luokkataistelu, luokkaviha ja luokkatunne.
Toisaalta arvosteltiin, etteivat kristilliset moraalikasitteet olleet
saaneet kannatusta ja yleista hyvasymista. Kristilliset moraalinormit haluttiin sdilyttad ryhmfin keskeisina, siis tyiivaenliikkeessd
toimivien suhteissa toisiinsa. Mutta ulkoryhmaan, siis kapitalisteihin ja porvareihin nanden oli omaksuttava uudet normit, jotka
sallivat vihan, taistelun ja vakivallan. Toisaalta kyllä vdlaytettiin
sellaistakin ndkOkohtaa, etta sosialistisessa yhteiskunnassa toteutuisi juuri kristillinen moraali.32
Moraalisten normien suhteellisuuden pohjalta nousi vakivallan
ihailu ja ajatus, etta uuden yhteiskunnan luomisessa ja toiminnassa
tyovaenliikkeen hyvaksi ohi otettava huomioon vain tarkoituksenmukaisuusnakiikohdat. Laajojen kansankerrosten oikeustajuntaa
loukkaavat olot voitaisiin korjata ja karsityt vaaryydet kostaa
moraalisista ndkOkohdista piittaamatta, vakivallan avulla. Ajan
poliittiset tapahtumat, mm. sattuneet valtiolliset murhat, vahvistivat tata kdsitysta. Erityisesti nayttivat nuoret, joiden mielipiteet
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olivat muotoutuneet sortovuosien ilmapiirissa ja jotka tulivat
tytivaennikkeeseen vasta ennen suurlakkoa, olleen halukkaita
ornaksumaan vain tarkoituksenmukaisuusnakijkohtia korostavia
ajatuksia. Erãat naista nuorista, jotka ihailivat vakivaltaista vallankumousta, olivat lahtoisin vanhasuornalaisten piirista ja »myiintyvaisyysmiehia*. MyOntyvaisyyskannan poliittinen tarkoituksenmukaisuus saattoi antaa jonkinlaisen lahttikohdan heidan asennoitumiselleen.
Myiis tytivaenliikkeen vanhempien jasenten piirissa viitattiin joskus »uuteen rnoraaliin», ja moraaliset normit nahtiin suhteellisina,
mutta miltei poikkeuksetta heilla on yksi ehdoton saantO: he eiviit
hyvaksyneet fyysillista vakivaltaa. Edvard Valpaskin, joka poliittisen menettelytavan suhteen ohi valmis hylkaamaan moraaliset
normit, tunsi suorastaan kammoa fyysillista vakivaltaa kohtaan.33
Suhteessa vakivaltaan sosialistinen trlivaennike on kaynyt ulkomailla taistelua toisellakin linjalla, nimittain anarkismia vastaan.
Anarkismi on korostanut yksityisten vakivallantiiiden merkitysta
vanhan jarjestelman kaatamisessa, valtiovallan havittamista ja
mandollisimman suurta vapautta, ja edusti nain sosialistien silmissa erittain vaarad ja vaarallista katsomusta, nimittain individualismia. Sum-nen tyOvfienliikkeen piirissa tuomittiin anarkismi, ja Man sanaan nayttad sisallytetyn yleensa vãkivaltainen toiminta; myiihemmin se kasitettiin Minna yksityisia vdkivallantekoja sisaltaviiksi. 34 Suomessa kysymys ei taut varsinaisesti ongelmalliseksi ennen suurlakkoa, jolloin jouduttiin ottamaan kantaa maanalaisten jarjestOjen toimesta tehtyihin vakivallantOihin.
Ajatus moraalin relatiivisuudesta ulotettiin myiis poliittisen
toiminnan ulkopuolene. Niinpa jo ennen suurlakkoa esitettiin se
aito marxilainen ka.sitys, etta koko silloinen yhteiskunta on epasiveellinen ja moraalisesti vaãra. 35 Kaikki poikkeava kayttdytymytis rikollisuus — katsottiin yhteiskunnallisista oloista
minen
johtuvaksi j a tulevaisuuden yhteiskunnassa helposti poistettavissa
olevaksi.33 Samat ajatukset sovenettiin mytis sukupuolimoraaliin,
jonka relatiivisuutta tandennettiin osittain siksi, etta kdsitys ohi
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ristiriidassa perinteellisten kristillisten rthelipiteiden kanssa. Tassa
kohden saatiin merkittavaa tukea ru,otsinkielisilta kulttuuriradikaaleilta. Edward Westermarckin tutkimuksiin vedottiin usein.
Lisaksi vuonna 1904 ilmestyi suomeksi Bebelin tens »Nainen ja
sosialismi», joka sai sensuurin vaatimuksesta nimen »Nainen ja
yhteiskunnallinen kysymys». Kirjassaan Bebel esitti, etta sukupuolisiveellisyys oli kehityksenalaista ja etta kapitalistisessa yhteiskunnassa nainen joutui aina alistettuun asemaan joko avioliitossa tai prostituutiossa. Bebelin kirjassa oli useita kohtia, joiden
perusteella voitiin katsoa hanen puolustavan relatiivista sukupuolimoraalia. Ajatus relatiivisesta sukupuolimoraalista sai jonkin verran kannatusta tyiivaenliikkeessa, mm. tyOlaisnaisten piirissa toiminut ylioppilas Elvira Willman asettui sita kannattamaan. Yleensä
tytivaenliikkeessa toimivat naiset olivat perinteellisten kasitysten
kannalia ja vallankumouksellisen asenteen omaksuminen tassa
kohden oli vahaista. Juuri naisten piirissa alkoikin ensimmaisend
sopeutuminen silloisen yhteiskunnan vallitseviin kasityksiin."

3. ERIMIELISYYKSIA.

a. Vuosisadan vaihteen ammattiyhdistyskiista
Valittiimasti Turun kokouksen jalkeen syntyi karkiryhman piirissa erimielisyyksia. Niiden periaatteellisena pohjana oli kysymys
ammatillisen toiminnan asemasta tyiivaenliikkeessamme. Suomessa luetuin sosialismin teoreetikko Karl Kautsky suhtautui varsin viileasti ammattiyhdistystoimintaan. Han piti sits. poliittisen
liikkeen rinnalla melko vahapatbisena sosialismin toteuttamisessa.1
Hiinen kasityksensa olivat omaksuneet Turkuun sijoitetun puoluehallinnon johtavat miehet N. R. Ursin ja J. K. Kari. Sen lisaksi
Turussa, Tampereella ja Oulussa olivat tyävaenyhdistykset aktiivisesti olleet valtiopaiva- ja kunnallisvaalitoiminnassa mukana.
Nain oli luotu pohjaa kasitykselle, etta tyOvaen vetaminen vaali-
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toimintaan ja vaikuttaminen siihen oli ehdottomasti tarkeinta.
Sen sijaan helsinkilaiset, erityisesti Eetu Salin, joka oli ollut henkisend johtajana ammattiosastoissa, jarjestellyt suutarien lakkoa
Helsingissa seka toiminut lakonvalittajana Hallassa, olivat vakuuttuneet ammattiyhdistystoiminnan tarkeydesta. Heidan mielestaan puutteelliset adnioikeusolot eivat tarjonneet riittavasti
mandollisuuksia poliittiseen toimintaan. Erimielisyyksien taustana
oli lisaksi paikkakuntien valinen vastakohta. Toisella puolella oli
Helsinki, toisella Turku j a Tampere. Paikkakuntien vastakohta vaikuttikin voimakkaasti. Kiistaan liittyi myiis puhdas valtataistelu:
Turkulaisten j ohtaj at, fil. tohtori N. R. of Ursin seka opettaj a j a ylioppilas J. K. Kari tuntuivat tyiimiehista nousseiden helsinkilaisj ohtajien piirissa sosiaalisesti ja psykologisesti varsin etaisilta.
Seikka oli omiaan synnyttamaan oppositiota heidan ohjaamaansa j a
heidan hallitsemaansa puoluehallintoa kohtaan.
Erimielisyydet alkoivat jo Turun kokouksessa. Siella Eetu Salin
oli ehdottanut, etta asetettaisiin komitea tehtavandan ammattiyhdistyskongressin koollekutsuminen. Han oli ollut valmis sailyttamaan myslis wrightilaisen kauden johtoelimen, tytivaen valtuuskunnan, lahinna ammattiyhdistyslinjan johdossa. Molemmat ehdotukset olivat danestyksissa jaaneet selvaan vahemmistOtin. Puoluehallinnon paikaksi oli valittu Turku, mika ei tietenkaan ollut
helsinkilaisten mieleen. Taman johdosta Eetu Salin j a A. B. Makela kieltaytyivat puoluehallinnon jasenyydesta.2
Kun puoluehallinto helsinkilaisten mielesta viivytteli ammattiyhdistyskongressin koollekutsumisessa, he ryhtyivat Turun kokouksen paattiksen sivuuttaen ja puoluehallinnon syrjayttaen
puuhaamaan kokousta Helsinkiin. Puoluehallinnolle tuli nyt kova
kiire kutsua oma kongressinsa koolle Tampereelle. Tassa yhteydessa
kaytiin ankaraa sanasotaa tyovaenlehtien palstoilla. Vastakohdat
Helsinki—Turku j a Tampere seka TyOmies—Kansan Lehti j a LansiSuomen Tyiimies syvenivat. Riidassa katkesivat erdat persoonalliset suhteet; tama seikka vaikutti tyiivaenliikkeessa pitkaan. Voimakas aggressiivisuus tuli nimittain nakyviin naissa keskindisissakin erimielisyyksissa. 3 Valtataistelun kovuuteen oli osaksi syyna se,
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etta aatteellisen johtajan asema oli tavoiteltu ja merkitsi tytivaesVista nousseille johtajille ainoaa kohoamisen vaylaa ja samalla
tiesi huomattavaa sosiaalista arvonantoa ainakin heidan omassa
piirissaan.
Helsinkilaisten toimesta jarjestetty kokous pidettiin 28-30.
paivind joulukuuta 1899. Kokouksessa paatettiin perustaa ammattij arj esto, j onka puheenj ohtajaksi valittiin metallityOntekij a Heikki
Arvonen Helsingista. Johtokunnan varajaseniksi tulivat helsinkilaislinjan henkiset johtajat, Salin ja Valpas. Puoluehallinnon toimesta jarjestettiin myOs ammattijarjestOn perustava kokous Tampereelle. Johtavina hahmoina olivat N. R. af Ursin, J. V. Hellberg
ja Matti Vuolukka. Taman kilpailevan jarjestiin puheenjohtajaksi
valittiin Hellberg ja johtokunnan varajaseniksi mm. Vuolukka ja
Makelin. 4 JarjestOjen valilla alkoi nyt ankara taistelu. Tama vaikutti osaltaan siihen, ettei kummastakaan tullut elinkelpoista.
Ammattiyhdistyskiistassa oli paljolta kysymys myOs N. R. af
Ursinin persoonasta puoluehallinnon puheenj ohtaj ana. Hanen
taakseen asettuivat varauksettomasti mm. Matti Vuolukka, Makelin ja Oulun tytivaenyhdistys. 6 Helsinkilaisista aktiivisimpiin
kuului Edvard Valpas. Erimielisyyksista alkoi nousta esille myiis
Yrjä Makelinin ja Edvard Valppaan valinen henkiliikohtainen taistelu, joka savytti tyiivaenliiketta koko tutkittavana aikana. Valppaasta tuli vuoden 1900 syksylla Tytimiehen paatoimittaja, YrjO
Makelinista Kansan Lehti sai paatoimittajan samana vuonna.
Molemmilla oli nyt forum, jossa henkilOkohtaisetkin antipatiat
sekoittuivat aatteellisiin erimielisyyksiin ja sateilivat lehtien valityksella varsin laajalle. Vuosisadan vaihteen ammattiyhdistyskiista loikin pohjaa rintamanmuodostukselle, joka oli erittain selva
vuoden 1904 puoluekokouksessa Helsingissa ja vuoden 1905 puoluekokouksessa Tampereella. Merkittavaa oli, etta Oulun tyiivaenyhdistys tassa kiistassa asettui turkulaisen puoluehallinnon kannalle, siis samalle kannalle kuin Mdkelin. Sama jako toistui selvasti
myOhemmissakin tilanteissa.
Erimielisyyksien seurauksena N. R. af Ursin vetaytyi puoluehallinnon puheenjohtajan paikalta ja kiista laimeni. 6 Tyiivaenliik-
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keen itsendistyessa valtasuhteet karkiryhmdn piirissa olivat epaselvat, mika selittad osaksi riidan taustaa. af Ursin, jolle tietojensa,
oppiarvonsa ja pitkaaikaisen toimintansa perusteella naytti kuuluvan puoluejohtajan asema, vetaytyi syrjaan. Hanen vaistymisensa ei kuitenkaan tapahtunut yksin ammattiyhdistysriidan
vuoksi, vaan vuoden 1900 alussa han joutui erimielisyyksiin myiis
puoluehallinnon turkulaisten jasenten kanssa. Kiistan aiheena oli
af Ursinin pyrkimys maarata suvereenisesti puoluejohdon menettelytapa Porin tyiivaenyhdistykseen liittyneen retteliin suhteen.
Asiallisesti erimielisyys oli varsin pieni, mutta seta paisui valtakysyrnys puoluehallinnon ja puheenjohtaj an, af Ursinin, valilla.
Vain tamperelainen Vuolukka asettui hanen tuekseen. Kun puheenjohtaja ei arvovallallaan saanut jasenia taivutetuksi kannalleen, han ilmoitti eroavansa. 7 af Ursin pyrki saavuttamaan patriarkallisen aseman puolueessa, ja taman johdosta han joutui konfliktiin puoluehallinnon turkulaistenkin ja.senten kanssa.

b. Erimielisyyksid poliittisesta toimintatavasta
Itsendistyneen tytivaenliikkeen poliittisesta toimintalinjasta muodostui monien erimielisyyksien aihe. Tytivaenliikkeen karkiryhma
oli omaksunut ylimmaksi auktoriteetiksi marxilaisen sosialisrnin
opit. Niissa annettiin toimintalinjaksi luokkataistelu ja korostettiin
nimenomaan sen asettamien vaatimusten huomioon ottamista kaikissa tilanteissa. Luokkataisteluajatuksen katsottiin ennen kaikkea
sisaltavan pidattymisen yhteistoiminnasta porvarillisten ryhmien
kanssa. 'Faith pohjalta lahtien nayttivat osallistuminen valtiopaivdvaaleihin j a yritykset vaikuttaa niiden tuloksiin vadraoppisilta.
Nanioikeusolosuhteet olivat nimittain sellaiset, etta tytivaenliike
saattoi saada edustajiaan valtiopaiville vain liittymalla yhteistoimintaan jonkin muun puolueen kanssa. Ainoaksi hyvaksytyksi toimintatavaksi naytti tulevan mielenosoitusten jarjestaminen ja sosialististen aatteiden levittaminen. Vakivaltaiseen esiintymiseen
taavaa maanalaista toimintaa venalaisten esimerkin mukaan ei
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pidetty mandollisena eika tarpeellisena, koska tyovaenliike sai
taalla toimia julkisesti, vaikkakin tsaarinvallan taholta asetettiin
vahaisia esteita. Sita paitsi maanalaista toimintaa ei pidetty sosialistisista periaatteista luodun kuvan mukaan oikeanakaan. Tahan vaikutti se, etta Kautsky antoi vahan arvoa tallaiselle toiminnalle.
Vaikka Kautskyn luokkataistelua korostavat ajatukset olivatkin saavuttamassa tylivdenliikkeemme piirissa oikeaksi tunnustetun aseman, Min hanen mielipiteidensa soveltarninen nimenomaan
autonomian puolustamiseen oli vaikeata. Venalaistyttamistoimenpiteet synnyttivat naet entista voimakkaampaa kansailista yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tyiivaenliikkeen edustajat olivat suhtautumisessaan venalaistyttamistoimenpiteisiin samoilla linjoilla perustuslaillisten kanssa, j a nain ollen molempien suuntien edustajien
lille alkoi syntya yhteistoimintaa. Sen syntymista helpotti sekin,
etta nuorsuomalaiset olivat myohempaan mukana tytivaenliikkeessa kuin vanhasuomalaiset ja esim. aanioikeuskysymyksessa
edustaneet radikaalisempaa suuntaa. Lisaksi yhteistoiminta-ajatukselle voitiin saada teoreettistakin tukea. Saksassa Bernstein
ja Ranskassa Jaurês olivat asettaneet ainakin luokkataisteluajatuksen kirjaimellisen tulkinnan kyseenalaiseksi. Heidan mielestaan
tydvaenliike voisi toimia yhdessa muiden puolueiden kanssa, mikali
se veisi ldhemmaksi tytivaenliikkeen asettamia tavoitteita. Suomessa vaikutti paljon se, etta Bernsteinin ajatukset, revisionismi,
saivat suopean vastaanoton Ruotsissa. Siena ne alkoivat nopeasti
vaikuttaa tylivaenliikkeen menettelytapaan.8
Menettelytapakysymyksen kohdalla vaikuttivat siis useat -eri
suuntiin vetavat aatteelliset virikkeet. Tama selittaa sen, etta
asiasta syntyi kovia kiistoja.
Viipurin kokouksessa kysymys oli muotoutunut viela varsin
hamfirasti, mutta ongelma sisaltyi siella puhjenneeseen kiistaan,
joka koski sad, oliko valistustoimintaa suunnattava muuallekin
kuin vain tyiivaestOn piiriin. »Oikeaoppisen marxilaisuuden» mukaan vain tyOvaesttilla ohi edellytyksia ottaa vastaan sosialistiset
opit. »Ei minkatin maan tyovaenhistoria todista, etta vallassa-
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olevilta puolueilta olisi saatu etuja ilman pakkoa.» Mina sanoilla
Tampereen ulkotyervaenyhdistyksen edustaja A. Nieminen ilmaisi
kasityksen, etta valistustoiminnan suuntaaminen tyiivaestiin ryhman ulkopuolelle oli hyOdyttinta.9
Vastakkaisen kasityksen mukaan mytis tyiivaestiitin kuulumattomiin voitiin vaikuttaa. Selvimmin tata kantaa edusti Viipurin kokouksessa Arbetaren-lehden silloinen toimittaja, ruotsinkielisten
edustajana ollut Reino Drockila. Ruotsinkielisella taholla oli juuri
syntymassa tyiivaenliikkeen edustajien ja ylioppilaspiirien yhteistoimintaa perustuslaillisuuden ja kulttuuriradikalismin pohjalta.
MyOs Drockilan puheenvuorossa oli selva viittaus revisionismista saatuihin aatteellisiin heratteisiin. Han nimittain totesi kiistan Kautskyn j a Bernsteinin riidan rinnakkaisilmisliksi. 1° Drockilan
ajatuksiin yhtyivat, tosin varovaisesti, K. F. Hellsten Turusta j a
Matti Vuolukka Tampereelta. Selvemmin Drockilaan yhtyivat Viipurin edustaj at L. Ahlgren, 0. HamstrOm ja S. Laitinen. Heidan
kannanottonsa maaraytyivat etupadssa wrightilaisten perinteiden
pohjalta. HamstrOm oli nimittain Turun kokouksessa vastustanut
puolueen perustamista, ja Ahlgren perusteli kantaansa Viipurissa:
)>Ensimmainen totuudensaarnaaja Kristus sanoi, etta totuutta on
saarnattava kaikessa maailmassa kaikille luoduille.» fi Lausunto
osoitti, etteivat marxilaiset kasitykset olleet maaraavina hanen aj attelus saan.
Kokous paatyi Minna puhdasoppiseksi tulkittavaan kannanottoon, ts. agitaatio oli suunnattava vain tyOvaestOn piiriin. Jyrluokkataisteluajatuksen voitto selittyy etupaassa silts pohjalta, etta liikkeen silloiset johtavat miehet, YrjO Makelin, Eetu
Salin ja Taavi Tainio, asettuivat sille kannalle."
Viipurin kokouksen jalkeen venalaistamistoimenpiteet lahensivat
tyiivaenliiketta j a perustuslaillisia. Useat tytivdenliikkeen aktiivit
olivat mukana passiivisessa vastarinnassa, erityisesti innostamassa
nuoria asevelvollisuuslakkoihin. Toimeliaimpia oli Reino Drockila,
joka oli sen takia vangittunakin. Muista mainittakoon Savossa
agitaattoreina toimineet P. J. MiimmO ja Otto Piisinen seka
naiskagaalin puhujana ollut Sandra Reinholdsson.'3 Kagaalin
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toimesta tuettiin tyOvfienliikkeen pyrkimyksia uusien yhdistysten perustamiseksi erityisesti torpparialueille, jotteivat tsaarinvallan taholta levitetyt maanjakohuhut olisi saaneet kannatusta.
Niinpa Emil Saastamoinen, joka kagaalin toimeksiannosta koetti
Hameen torpparialueilla saada kansaa kiinnostumaan poliittisista
kysymyksista, kirjoitti kagaalin johtoon kuuluvalle tohtori Adolf
TOrngrenille: »Jo ensinnakin hamalaisluonteen tylsamielinen tyytyvaisyys oleviin oloihin vaikuttaa sen, etten taalla ensi alussa luullut saavani mitaan aikaan. Kun useassakin seudussa, jotka juuri
kipeimmin kaipaisivat heratysta, asukkaat ovat suurien tilojen
torppareita, niin jo herrojensa pelosta ovat he kokouksiin saapumatta. Nain kavi esim. Tottijarvella ja Laukossa, joihin me toimittaj a Makelinin kanssa koetimme perustaa tyiivaenyhdistysta.»14
Tama yhteistoiminta ja yhteenkuuluvuuden tunne heikensivat
marxilaista luokkataisteluajatusta.
Myiis revisionismista saatiin edelleen vaikutteita. Vuoden 1901
marraskuussa oli Lansi-Suomen TyOmiehessa artikkeli Jaurês'sta, ja
siina nimenomaan tandennettiin hanen lausuntoaan, etta sosialismi
tulee toteutumaan kansallisuuden puitteissa. Sama artikkeli esiintyi myiis Kansan Lehdessa. 15 Lisaksi Kansan Lehdessa selviteltiin
syyskuussa 1902 kandessa artikkelissa Bernsteinin ajatuksia.16
Varsinkin ruotsinkielisen Arbetaren-lehden palstoilla oli ilmauksia,
jotka viittasivat revisionismista saatuihin vaikutteisiin ja samalla
osoittivat Una pohjalta lahtevaa asennoitumista menettelytapakysymykseen. Lehti nimittain kirjoitti syyskuussa 1902: ». . . moderni sosiaalidemokratia ei aio toteuttaa tulevaisuuden valtiota
vallankumouksen, vaan kehityksen tieta sills tavoin kuin historialliset olosuhteet sen sallivat.» 17 Mytis Jaurês sai hyvaksyvad
huomiota osakseen.18
Toisaalta ilmeni tekijOita, jotka vahvistivat jyrkan luokkataisteluajatuksen kannatusta. Wrightilaiset perinteet heikkenivat
edelleen ja marxilaiset vahvistuivat. Esirn. Kansan Lehdessa oli
syyskuussa 1902 kaksi artikkelia otsikolla »Porvarillisen yhteiskunnan Wit)* ja tammikuussa 1903 kirjoitus otsikolla*Onko sosialismi Oman luokkataistejua inandollista?», joissa luoldtataistelp-
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kasityksen luovuttamattomuus ja tarkeys tuotiin selvasti esille.19
Myiis ruotsinkielisten teollisuusmiesten, joista monet kuuluivat perustuslaillisten johtoon, yhteiskunnallinen konservatiivisuus ja
talta pohjalta lahteneet toimenpiteet tyiivaenyhdistyksia vastaan
heikensivat yhteistoiminta-ajatuksen perustaa. Samoin vaikutti
vuosisadan alun taloudellinen laskukausi, jonka seurauksena oli
vaikea tyOttOmyys. Esim. Kansan Lehti kirjoitti lokakuussa 1902
otsikolla *Mika», ja artikkelista kavi selville erityisesti teollisuuspiireihin suuntautunut katkeruus.2°
Forssan kokous vaikutti tilanteeseen sikali, etta siella hyvaksyttiin Makelinin kasialaa oleva radikaalinen adnioikeusjulistus,
jossa valtiopaivilta evattiin oikeus edustaa Suomen kansaa ja jossa
kiellettiin sen saatamien lakien sitovuus tyiivaenliikkeeseen nanden.
Nain radikaaliset ilmaukset horjuttivat yhteistyiiajatusta. Ruotsinkielisesta tyiivaenliikkeesta vetaytyivat kulttuuriradikaalit, ja
yhteistyOn pohja kapeni. 21 Merkittavaa oli, etta danioikeusjulistus oli Makelinin kasialaa ja Valpas edusti varovaisempaa kantaa.
Tosin julistuksen pohjasavy oli patrioottinen, Mäkelinin peruskatsomusten mukainen.
Menettelytapakysymys j ouduttiin ratkaisemaan konkreettisessa
tilanteessa, kun tuli tieto valtiopaivien kutsumisesta koolle. Jo
vuoden 1904 alussa Valpas kiirehti ehdottamaan ylimadraisen
puoluekokouksen kokoontumista asian johdosta. Hanen mielestaan
kokouksessa piti edistad yhtenaisen menettelytavan lOytamista
koko puolueelle. 22 Ehdotusta vastusti Kansan Lehdessa YrjO Makelin. Hanen mukaansa Forssassa oli hahmoteltu selva linja. Han
esitti myiis ajatuksen, etta valtiopaiville oli saatava oma mien, jota
ajatusta hanen mukaansa Edvard Valpas vastusti. 23 Makelin halusi
tuoda esille ja sailyttaa Forssan kokouksen paatekset, joiden muotoilemisessa han oli ollut johtavana.
Syksylla vaalien ldhestyessa mielipiteet alkoivat selvemmin
poiketa toisistaan. Makelinin mielesta vaaleihin oli otettava osaa
yhdessa perustuslaillisten kanssa ja -WM tavoin tuettava autonomiaa. Samalla oli omien miesten valityksella esitettavã tyiivaestOn
vaatimuksia valtiopaiville. Miikelinin kanta sai tukea Tampereen,
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Turun ja Oulun tyiivaenyhdistyksien piirista. Hanen omiin mielipiteisiinsa oli vaikuttanut mm. se, etta han oli vuoden 1904 maaliskuussa osallistunut kagaalin jarjestamaan Bodenin kokoukseen ja siella tutustunut perustuslaillisten johtaviin miehiin. Jaakko Kemppainen Oulun tydvdenyhdistyksesta oli myOs ollut samassa kokouksessa, mika osaltaan selittaa oululaisten kannan.24
Turun, Tampereen ja Oulun tyelvdenyhdistykset olivat aktiivisesti
osallistuneet vaalitaisteluun ja vaaleihin, joten se oh niiden perinteellinen menettelytapa. Se merkitsi myiis mandollisuutta tuntea
ainakin jollain tavoin vaikuttavansa asioihin. Turkulaisen puoluehallinrion piirista taas oltiin kosketuksessa Ruotsin tyiivaenhikkeeseen, ennen kaikkea sen johtajaan Hjalmar Brantingiin,
mika oli mandollisesti avannut revisionististen vaikutteiden vilylan.25
Valppaan ja helsinkilaisten mielesta oli joko Hityttava siihen
ryhmittymaan, joka suostui tytivaen vaatimuksiin, tai oltava kokonaan vaalilakossa. Helsinkilaisten kannanottoon sisaltyi nimenomainen protesti perustuslaillisia vastaan, heille ei mytiskalin
autonomian puolustaminen ollut thin keskeista kuin turkulaisille,
tamperelaisille ja oululaisille. Valppaan taipuminen »oikeaoppisille
kautskylaisille linjoille» selittyy siten, etta han oh jo vuonna 1902
osallistunut Saksan ,ammattiyhdistysten kongressiin ja vuoden
1903 syyskuussa Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen puoluekokoukseen Dresdenissa. Siena Kautskyn puheenvuorot jyrkan
luokkataistelulinjan puolesta olivat tehneet hyvin vakuuttavan
vaikutuksen, ja Bernsteinin mielipiteet oli tuomittu aanin 288-11.
Tama oli tehnyt Valppaan vakuuttuneeksi Kautskyn kasitysten
totuudesta. 26 Helsingin tyOvaenyhdistyksella ei sita paitsi ollut
mandollisuuksia vaikuttaa vaalien tuloksiin, mika seikka oh heikentãnyt mielenkiintoa niihin. Mytis Varkandessa vuoden vaihteessa tytivaestkin yhdistymisoikeudesta syntynyt tyOtaistelu oli
heikentanyt yhteistoiminnan pohjaa nimenomaan perustuslaillisten
kanssa.
Syyskuussa tehtiin puoluehallinnon kokouksessa yhden aanen
enemmistolla pfiatiis puoluekokouksen koollekutsumisesta. Ko-
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kouksen ajankohta oli valittu nimenomaan niin, etteivat tamperevoineet osallistua kokouklaiset ennen kaikkea ei Yrjii Make
seen. Makelin oli nimittain kesalla ehdottanut asian merkeissa puoluehallinnon kokousta, mutta silloin helsinkilaiset pitivat sita. tarpeettomana. Nyt helsinkilaiset saivat yhden adnen enemmistOn ja
samalla voivat madrata mieleisensa miehet alustajiksi." Oli selvda,
ettei Wind tasoittanut erimielisyyksia. Menettely heratti voimakkaan reaktion Kansan Lehdessa, ja se esitti ehdotuksen, ettei puoluekokoukseen lahetettaisi ensinkaan edustajia. Kansan Lehden
mielipiteita seuraili Lansi-Suomen Tyomies. Kiistan taakse katkeytyi yha selvemmin paikkakuntien ja henkiloiden, ennen kaikkea
Makelinin ja Valppaan, valista valtataistelua. He eivat vuosisadan
vaihteen ammattiyhdistysriidan jalkeen olleet juuri koskaan yhta
mielta. Kansan Lehti kirjoittikin, etta oli vihdoinkin aika nayttaa
helsinkilaisille, etteivat mytirit ole Helsingissa».29
Pitkan empimisen jalkeen tamperelaiset lahettivat edustajansa
puoluekokoukseen. Kokouksen aloittaessa tytiskentelynsa helsinkilaiset olivat vahvemmissa asemissa. Kokousta edeltaneessa sanomalehtipolemiikissa Valpas oli osoittanut, etta hanen kasityksensa olivat sopusoinnussa Kautskyn j a Saksan puolueen edustaman
linjan kanssa. Molemmat olivat Suomessa arvostettuja auktoriteetteja. 29 Makelinin asemaa taas heikensi jo ennakkoon se, etta
han oli Tampereella johtanut lahetystiia, joka kavi kiertomatkalla
olleen uuden kenraalikuverntitirin luona. Talle Makelin oli esittanyt tytivaesttin toivomuksia ja luvannut samalla vastapainoksi
uskollisuutta hallitsijaa kohtaan. Makelinin menettely tarjosi alttiin propagandakohteen, ja se oli helposti osoitettavissa harhaoppiseksi nimenomaan uskollisuuden lupauksen osalta. 3° Nain oli siita
huolimatta, etta han oli kenraalikuverntitirille arvostellut sortotoimenpiteita j a varsinkin perustuslaillisten taholla oli tekoa pidetty
rohkeana.31 Makelinin ja tamperelaisten toiminta joutui kovan
hyOkkayksen kohteeksi mytis vastakkaiselta taholta, sills tyOlaisaktivistien ryhmittyma oli levittanyt Proletaarikomitean nimella
lentolehtisia, joissa arvosteltiin Makelinin henkilOkohtaisesti ja samalla tuomittiin hanen menettelynsa sosialistille sopimattomaicsi,
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Puoluekokouksen molemmat alustajat, Edvard Valpas ja Eetu
Salin, olivat turkulais-tamperelaista linjaa vastaan. Nimenomaan
Valppaan alustus oli tehokas, sills han juuri vetosi ulkomaisiin
auktoriteetteihin kantansa tueksi. 32 Tytivaenliikkeessa tunnettiin
tahan aikaan voimakasta tarvetta seurata ulkomaisia esikuvia.
Alustajien kannanottojen vaikutusta lisasi edelleen se, etta kokouksessa oli edustettuna huomattava j oukko maaseutuyhdistyksia, jotka olivat ensi kertaa mukana ja j oiden kasitykset olivat vasta muotoutumassa. Joka tapauksessa Valppaan suosittelema menettelytapa sai taakseen selvan enemmistOn. lianin 55-15 naet paatettiin, etta puolue liittoutuu sen puolueen kanssa, joka hyvaksyy
yleisen ja yhtalaisen aanioikeuden. Tama paatiis syntyi vastoin
tamperelaisenemmistOisen valiokunnan ehdotusta, j oka sisalsi kannan, etta jokaiselle yhdistykselle olisi annettava vapaat kadet menetella haluamallaan tavalla. Valpas oli erityisesti Dresdenin
kokouksesta saamiensa vaikutteiden pohjalta vaatinut yhtenaista
menettelytapaa. Valppaan voittoa lisasi sekin, etta Salinin ehdotus
yleisesta ja ehdottomasta vaalilakosta hylattiin aanin 65-27.33
Valpas oli siis saanut korvauksen Forssan kokouksessa karsimalleen tappiolle. Puolueen Jinja oli hahmoteltu hanen ehdotuksensa mukaan.
Valppaan ehdotuksen pohjalla muodostunut puoluekokouksen
Oaths oli tandatty tamperelaisia, turkulaisia ja oululaisia vastaan,
jotka olivat olleet valmiit yhtymaan perustuslaillisiin siksi, etta
nama edustivat jyrkkaa kantaa tsaarinvaltaa vastaan. PaatOksessa
ei tehty eroa perustuslaillisten ja vanhasuomalaisten valilla,
ja se oli isku seka tamperelaislinjaa etta perustuslaillisia vastaan.
Mykiskaan ei asetettu autonomian puolustusta adnioikeuskysymyksen edelle. Kun perustuslailliset olivat vain eraissa paikallisissa kokouksissa hyvaksyneet yleisen aanioikeuden periaatteen, nun Valpas saattoi ilmoittaa, etteivat he olleet tayttaneet
puoluekokouksen asettamaa ehtoa ja ndin ollen liittoutuminen
vaaleissa heidan kanssaan oli paatOksen rikkomista. 34 Kun vanhasuomalaiset yield kiiruhtivat kokouksessaan lokakuun 6. ja 7.
paivind hyvaksymaan tavoitteekseen yleisen ja yhtalaisen
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keuden, oli Valppaalla ja hanen kannattajillaan lisaa argumentteja
puolellaan. Jo puoluekokouksessa oli Mikkelin tythrdenyhdistyksen
edustaj a asettunut varauksettomasti kannattamaan yhteistoimintaa suomettarelaisten kanssa, j a samanlaisia evastyksia olivat saaneet myos Nokian j a Sortavalan edustajat. 35 Tama osoitti, etta
suomalaisuusradikalismilla oh edelleen vastakaikua tytivaenliikkeessa.
Jo puoluekokouksessa aktiivisimmat tamperelaislinjan kannattaj at olivat sita mielta, ettei tehty paatOs sido heita. ValittOmasti
tuli myiis tieto, etta puoluesihteeri J. K. Kari oli, huolimatta kieltaytymisestaan, ennen puoluekokousta tehdyn sopimuksen pohj alta valittu perustuslaillisten edustajaksi Oulusta. Tama heratti
kiivasta sananvaihtoa puolin ja toisin. 36 Tampereella tyovaenyhdistys paatti aanin 49-34 osallistua vaaliin huolimatta puoluekokouksen paatOksesta. Perustuslailliset ottivatkin siella listoilleen kaksi tytivaenyhdistyksen ehdokasta, nimittain YrjO Makelinin
ja kaupanhoitaja Heikki Lindroosin. Mutta Forssan danioikeusjulistus oli antanut Makelinille niin radikaalisen leiman, etta hanen
syrjayttamisekseen muodostettiin eraiden perustuslaillisten taholta erityinen lista. Hanke onnistui ja Makelin jai pois, mika tiesi
tappiota seka hanelle itselleen etta hanen edustamalleen suunnalle.
Turussa paatettiin aanin 23-14 muodollisesti noudattaa puoluekokouksen padtiista, mutta asiaa koskeva julkilausuma muokattiin sellaiseksi, etta se tosiasiassa merkitsi vaaleihin osallistumiskehotusta. Puoluehallinnon jasen, faktori J. A. Salminen, olikin
sittemmin perustuslaillisten listoilla j a tuli valituksi. Kotkassa
perustuslailliset olivat asettaneet listoilleen Yrjii Makelinin.
Kotkan tydvdenyhdistyksessa vaikutti tahan aikaan myOhemmin
tunnettu suomettarelainen K. N. Rantakari, j a hanen onnistui
puoluekokouksen pa.atOkseen vedoten saada tyOvaenyhdistys pysymaan vaalien ulkopuolella. Nain suomettarelainen lista sai niukan voiton ja Makelin tuli siellakin syrjaytetyksi. Helsingissa taas
perustuslaillisesta asennoitumisestaan tunnettu ruotsalainen
vaenyhdistys oli valmis osallistumaan vaaleihin yhdessa perustus-
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laillisten kanssa, mutta llama eivat huolineet listoilleen yhdistyksen
asettamia ehdokkaita, nimittain faktori Reino Drockilaa j a maisteri
M. Holmbergia. Tamakin merkitsi vaikeaa tappiota yhteistoimintalinjalle.
Ertiat muutkin tytivdenyhdistykset liittyivat yhteistoimintaan
perustuslaillisten kanssa tai kannattivat osallistumista vaaleihin.
Eetu Salinkin, joka oli ollut ehdottoman vaalilakon kannalla, toimi
aktiivisesti Porissa perustuslaillisten ehdokkaan hyvaksi tuoden
taten esille sympatiansa heita kohtaan. 37 Kemissa tykivaenyhdistys
kannatti perustuslaillisten ehdokasta sen jalkeen, kun -Lama oli
hyvaksynyt yleisen adnioikeuden. Heinolassa tyiivaenyhdistys
kannatti raittiusvaen ehdokasta samasta syysta, ja Haminassa
puoluekokouksen paatiista tulkittiin niin, etta siellã nahtfin sen
velvoittavan ottamaan osaa vaaleihin sen jalkeen, kun paikallinen perustuslaillisten ehdokas oli hyvaksynyt yleisen adnioikeuden. Kakisalmen ja Savonlinnan yhdistykset eivat olleet puolueen jasenia, joten niiden liittyminen perustuslaillisiin ei rikkonut paatOsta. MyOs Kansan Lehden vaikutuspiirissa olevat maaseutuyhdistykset kannattivat kokouksissaan osallistumista vaaleihin, vaikka ne eivat voineetkaan vaikuttaa tuloksiin. Tamperelaisten kannanottoja seurailivat Jamsdn, Forssan, Lempaalan, Pispalan, Messukylan, Teiskon ja Viialan tyiivaenyhdistykset.38
Valppaan ajatus yhtendisesta ja kaikkien yhdistysten noudattamasta puoluekokouksessa hahmotellusta menettelytavasta ei
ollut toteutunut. Jasenyhdistykset eivat tunteneet puoluekokouksen paiittista sitovaksi. Tama merkitsi tietysti tappiota Valppaalle.
Mutta yhteistyOlinja karsi iskun siina, ettei Aladin tullut valituksi
eivatka perustuslailliset huolineet ruotsalaisten ehdokkaita Helsingissa listoilleen,
Keskustelu menettelytavasta jatkui vaalien jalkeenkin. Makelinia ja hanen linjaansa puolusti aktiivisimmin Reino Drockila.
Kasitystensa tueksi han vetosi ranskalaisen Millerandin esimerkkiin.
Drockilan mielesta Millerand oli hallituksessa ollessaan tehnyt kdytann011ista tykita, ja samalla tavalla sits tekisivat tytivdenliikkeen
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edustajat meillakin valtiopaivilla. 39 TyOldisaktivistien ryhmaan
kuuluva Matti Turkia taas arvosteli ankarasti Makelinia ja piti
puoluekokouksen paatOksen sivuuttamista tuomittavana." Yleisesti kiistaa kaytiin siten, etta molemmat syyttelivat toisiaan yhteistoiminnasta, toiset perustuslaillisten, toiset suomettarelaisten
kanssa. Kansan Lehdessa tuotiin varsin avoimesti esille sympatioita perustuslaillisia kohtaan, j a TyOmiehessd korostettiin suomettarelaisten danioikeuspdattiksen arvoa. Aktiivisin »suomettarelaislinjalla» oli Kaarlo Luoto." Esimerkkind polemiikista voidaan mainita, etta Lansi-Suomen TyOrnies puhui »sosialistilehdista», joiksi se laski Uuden Suomettaren, Etela-Suomen j a Ty6miehenkin.42
Vuoden 1904 lopulla Edvard Valpas osallistui menettelytapakeskusteluun kirjasellaan »Mika menettelytapa?» Siina han viittasi
Saksasta saamiinsa heratteisiin j a katsoi, etta saksalaiset kannanotot velvoittivat myiis suomalaisia. Hanen mielestaan puolueelle oli saatava yhtenainen menettelytapa. Kantansa tueksi Valpas
vetosi mm. Bebeliin j a Liebknechtiin. Kirj a sisalsi mytis henki1Okohtaisia hyOkkayksia Makelinia ja Drockilaa vastaan. Makelinin
toimintaa Valpas luonnehti: »Oletteko kuullut hirvittavammalla ja
inhottavammalla tavalla havaistavan koti- ja ulkomaalaisia yhteensa miljoonej a, ktiyhia j a kiiyhien tilan parantamisen edistajia.
Hirvittavampaa havdistysta saattaa tuskin keksia. Eivat meidan
vastustajammekaan pura moista lukuunottamatta muutamia siveellisessa suhteessa kaikkein kurjimpia matalehtia. Kansan Lehti
on vienyt raikealla tavalla niista voiton. Yrj o Makelin on siten tunkeutunut porvarien tytivaenliiketta havaisemaan palkkaamien roskakirj ailijoiden tointa itselleen kilpailemaan, j a tuo tyOvaenliikkeen palkkalaisena.» 43 Valppaan tunnepitoisten ja loukkaavien
sanojen kayttO oli tytivaenliikkeen kannattajakunnan silloisen
sivistystason huomioon ottaen varsin tehokasta. Joka tapauksessa hanen asemansa suurlakkoa kohti tultaessa vahvistui.
mies tarjosi hanelle mainion vaylan propagoida kasityksiaan j a
lytida vastustajiaan.
Kirjasessaan Valpas suuntasi iskunsa myes tydlaisaktivisteihin,
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j oiden maanalainen,vakivaltainen j a tsaarinvaltaa arsyttava toiminta
ei hantd miellyttanyt: *Eras proletaarikomitea levitti kuten lehdessa
kerrottiin murhaa taistelukeinona puoltavia sepustuksia. Moista
petomaista koetettiin kytked jarjestyneen tyiivaen toimintaan.»44
Tamperelaisten ajatus yhteistytista perustuslaillisten kanssa heikkeni edelleen Voikkaan lakon vaikutuksesta. Passiivisessa vastarinnassa mukana ollut Reino Drockila pyrki nimittain tehtaan johdon
puheille, mutta hanta ei otettu vastaan. Siksi tamperelaistenkin keskuudessa epaluuloisuus perustuslaillisia teollisuuspiirej a kohtaan
syveni, j a perustuslaillisten johtoon kuuluneen j a lakossa valittaj and esiintyneen lakitieteen tohtori Heikki Renvallin katsottiin
asettuneen tyOnantaj an puolelle. Kansan Lehti kirjoittikin katkeroituneena lakon johdosta."
Menettelytapakiistaa savytti vuonna 1905 se, etta TyOmiehen
j a Valppaan linja alkoi saada selvempaa suomettarelaista varia.
Tama johtui osaksi Arbetaren-lehden j a Kansan Lehden propagandasta. MyOs TyOmiehen silloiset toimittajat, varsinkin Kaarlo
Luoto ja Eero Haapalainen, esiintyivat suomettarelaisuutta ja
myOntyvaisyyskantaa ymmartavina. Eero Haapalainen esim. teki
osakunnassaan ehdotuksen seppeleen laskemisesta aktivisti Hohenthalin ampuman prokuraattorf Soisalon-Soinisen haudalle.46
Teon motiivina oli kai jonkinlainen protesti aktivismia vastaan
myOntyvaisyyssuunnan puolesta. Suomettarelainen leima Tyiimiehessa vahvistui, kun ylioppilas Sulo Vuolijoki kevaasta 1905
alkoi esiintya lehden palstoilla. Hanhan oli ollut yksi niista kymmenesta vanhasuomalaisesta ylioppilaasta, jotka olivat allekirjoittaneet kehotuksen menna kutsuntaan. Mytis Valppaan hyOkkaykset perustuslaillisia seka ruotsinkielisia vastaan ja varovaisempi
suhtautuminen tsaarinvaltaan loivat pohjaa kasitykselle
nen suomettarelaisuudestaan. Varovaisena Valpas oli sad mielta,
etta uhka Tyiimiehen lakkauttamisesta oli torjuttava ja kaikin
mandollisin keinoin pidettava vayla auki sosialismin levittamiselle.
Han oli kevdalla 1904 ollut mukana tytilaisaktivistien perustavassa
kokouksessa, mutta vetaytynyt siita syrjaan pitaen toimintaa
ilmeisesti eparealistisena.47
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Tyiimiehen »myOntyvaisyyslinja» aiheutti suuttumusta useammallakin taholla. Tytilaisaktivistien johtaja Matti Turkia hyOkkasi
Valpasta vastaan syyttden tats suomettarelaisuudesta.4 8 Artyneita
olivat myijs ruotsalaisen tydviienliikkeen edustajat. 49 Hytikkddvimmin esiintyi tietysti vanha kiistakumppani YrjO Makelin, joka
juuri suurlakon aattona kirjoitti Kansan Lehteen artikkelin »Tytivdenpuolue pesutupaan». Siind hdn syytti Valpasta, Luotoa ja
Haapalaista yhteistoiminnasta suomettarelaisten kanssa ja nimenomaan Luodon ja Haapalaisen kohdalla vihjaili yhteistoimintaan
tsaarinvallankin edustajien kanssa. 5° Kirjoitus ei ehtinyt synnyttad
reaktioita, sills suurlakko tuli valiin ja muutti tilanteen.
Tytivdenliikkeen johdon piirissd oli katkeria erimielisyyksid
menettelytavoista. Niiden takana olivat erilaiset arviot tilanteesta, erilaiset aatteelliset vaikutteet ja osaltaan valtataistelukin.
TyOvdenliikkeen rajoitetut valintamandollisuudet toimintaan nabden, esim. danioikeusolot, estivat kiistoja hajoittamasta liiketta
pahemmin. Ne rajoittuivat miltei kokonaan suppean kdrkiryhman piiriin.

4. SOVELLUTUS ERI ELAMANALOILLE

a. Yhteiskunnalliset kysymykset
ristiriita

teorian ja ktiyttinnOn

Sosialismin tultua Suomen tytivdenliikkeen aatteelliseksi sisallOksi
suhtautuminen yhteiskuntaan mdardytyi pddasiassa Marxin esittdmien kdsitysten pohjalta. Suomessa ndma omaksuttiin etupdassa
Kautskyn valittamind ja tulkitsemina. Hanen vuonna 1899 suomeksi kdannetty teoksensa »Erfurtin ohjelma» tuli suuntaa-antavaksi.
Johtavana periaatteena oli, etta yksityisomistukseen perustuva
kapitalistinen yhteiskunta nahtiin pahana. Se oli valitila, joka oli
pian vdistyva yhteisomistukseen perustuvan sosialistisen yhteis-
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kunnan. tielta. Kapitalismi oli »kurjuuden ja sorron lande». Sen vastakohtana sosialistinen yhteiskunta oli »korkeimman hyvinvoinnin
ja kaikinpuolisen sopusointuisan taydellisyyden lande».1
Kurjistumisteorian mukaan tyiivaesttin asema oli jatkuvasti
huononemassa. Samanaikaisesti lahestyi odotettu kapitalistisen
yhteiskunnan kukistuminen. Kun tyiivaestOn aseman jatkuva heikkeneminen oli yhtena kayteaineena vanhan yhteiskunnan kumoamisessa, thin marxilaiset teoreetikot suhtautuivat melko pensedsti
sosiaalipoliittiseen toimintaan: »He (tyolaiset) alkoot pitako yhteiskunnallisia uudistuksia liian suuressa arvossa, alkOOtka toivoko,
etta vallitsevat olot voivat niiden kautta muodostua heita tyydyttavaksi. Yhdeksan kymmenesosaa uudistusehdotuksista ei ainoastaan ole hytidyttOmia, vaan suorastaan vahingoksi nyljetyille;
pahimmat ovat ne ehdotukset, jotka koettavat pelastaa uhatun
omaisuusjarjestelman siten, etta sovittavat tuotantovoimat taman
mukaan, tahtovat tehda viime vuosisadan kehityksen olemattomaksi.»2 Toisaalta myOnnettiin, etta tytivaesttin taloudelliset ja
poliittiset jarjestOt olivat saavuttaneet tystivaenluokalle etuja.
Narme olivat torjuneet »kapitalistisen nylkemisen» vahingollisia
vaikutuksia. Samalla hankitut etuisuudet olivat kuitenkin pakottaneet kapitalistit lisaamaan kilpailua ja jouduttamaan kehitysta,
joka johti pientuotannon haviamiseen ja toi siirtymisen sosialistiseen yhteiskuntaan yha lahemmaksi. TyOvaenliikkeen piirissa
esiintyvia pyrkimyksia tyiiajan lyhentamiseen ja palkkojen parantamiseen ei pidetty suinkaan tarpeettomina eika missaan tapauksessa vahingollisina, thin kuin kurjistumisteoriasta olisi voinut
suoraviivaisesti paatella. Koko ajan oli kuitenkin muistettava,
etta ne olivat vain vdhapdttiisia valitavoitteita. Erityisen uhkaavana marxilaiset teoreetikot pitivat sits mandollisuutta, etta vain
niihin tyydyttaisiin. Heiden mielestaan oli pyrittava totaaliseen
ratkaisuun. Se vaati tuotannon valikappaleiden siirtamista yhteiskunnan, lahinna valtion, haltuun. Poliittinen valta olisi tallOin
tytivaenliikkeen edustajilla.3
Itse tytivaenliikkeessa tulivat kysymykset tytiajasta ja palkasta
keskeisiksi. Laajan jasenjoukon keskuudessa name ongelmat saivat
8 — Soikkanen, Sosialismin tulo Suomeen
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ilmeisesti paljon huomattavamman sij an kuin suppean j a aktiivisen
karkiryhman piirissa. Koko tytivaenliikkeen aatesisaltd konkretisoitiin usein lahinna tytiaikaa ja palkkaa koskeviin kysymyksiin.
Tyliaikaongelma kohosi sikali etualalle, et-ta kansainvalinen tytivaenliike oli hyvaksynyt tavoitteeksi 8-tuntisen tytipdivan. Suomessa se vuosisadan vaihteessa tuntui varsin kaukaiselta. Padmadran etaisyys oli omiaan luomaan liikkeelle radikaalisen leiman.
Tytiajan lyheneminen merkitsi sits paitsi parempia edellytyksia
yhdistystoiminnalle, ja se tajuttiin tytivaenliikkeen johdon keskuudessa.
Kysymys lainsdadantOteitse maaratysta pisimmasta tytiajasta oli
ollut esilla jo vuoden 1877 valtiopdivilla. Raj aksi oli ehdotettu 12
tunnin ty6paivad. Ehdotus oli hylatty kaikissa saadyissa. Ajatus
lainsdadannOn valityksella maarattavasta pisimmasta tytiajasta oli
aikaisemmin torj uttu mylis teollisuuden harj oittajien kokouksissa,
vaikka ei tosin yksimielisesti. Vuoden 1893 tytivaenyhdistysten
edustajakokouksessa tavoitteeksi asetettiin tytipaivan lyhentaminen
lainsdadanniin valityksella. Vuoden 1896 Tampereen kokouksessa
jouduttiin toteamaan, etta asia ei ollut tata tieta eteenpain vietavissa. von Wright asettui kannattamaan 10-tuntista tytipaivaa.
Parhaina keinoina sen saavuttamiseksi han piti vetoamista
ja tytinantajiin erittainkin siind mielessa, etta korostettaisiin heille
uudistuksesta tulevaa hytitya. Lakkoa asian perille ajamiseksi han
piti vaarallisena. Se ei soveltunut hanen patriarkalliseen nakemykseensa, vaikkei han periaatteellisesti ollut taysin kielteisella kannalla siihenkaan nanden. 4 Lakkoa taistelussa tytiaj an lyhentamiseksi
j a tytiehtojen parantamiseksi seka pyrkimysta 8-tuntiseen tybpaivaan kannattivat Tampereen kokouksessa sosialistisia ajatuksia
omaksuneet. Turun tylivaenyhdistyksen edustaj a, »salvumies»
Rtinkkti oli sits rnielta, etta liittyen kansainvalisen tytivdenliikkeen
vaatimuksiin oli paamaaraksi asetettava 8-tuntinen tyiipaiva.
Tampereen tyiivaenyhdistyksen edustaj a, maalari Fr. Rosenqvist,
ja Viipurin edustaja, puuseppa A. Kaarmekangas, puolustivat eri
yhteyksissa lakkoa keinona tavoitteiden toteuttamisessa.6
Turun kokouksessa hyvaksyttiin 8-tuntinen tytipaiva padmad-
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raksi. Tavoitteen aatteellisen taustan toi esille Eetu Salin todetessaan, etta »sosialidemokraattien vaatimuksena kaikissa maissa oli:
tyiipaiva 8-tuntiseksi». Hanen mielipiteeseensa yhtyivat useimmat
kokouksen sosialistit. Mm. ruotsinmaalainen Weiidell viittasi siihen,
etta -Wind oli tyiivaestOn vaatimuksena yli koko sivistyneen maailman. Kuitenkin sosialistisiakin mielipiteita omaavista erdat katsoivat, etta vaatimus 8-tuntisesta tytipaivasta oli yield liian uusi.
Siksi oli valiaikaisesti tyydyttavd 10-tuntiseen. Tallaisen nakOkohdan esitti Helsingin ulkotytivaenyhdistyksen edustaja A. Vatanen.
Kanta tuli kokouksen pfiattikseksi.° Forssan kokouksessa vuonna
1903 esitettiin, etta oli yield tyydyttava vaatimaan 10-tuntista tyi5paivad. 7 Useimmissa puheenvuoroissa kuitenkin todettiin, etta
oli pysyttava 8-tuntisen tytipaivan kannalla, koska se kerran oil
ohjelmassa. Jotkut olivat sits mielta, etta maatalouden piirissa
voitaisiin tyytya 10-tuntiseen. 8 Maatalous- ja teollisuustyiivaestOn
erottamista toisistaan ei pidetty kuitenkaan oikeana eika tarkoituksenmukaisena. Forssan kokouksessa hyvaksyttyyn ohjelmaan
tulikin vaatimus 8-tuntisesta tyiipaivasta. Sen lisaksi todettiin,
etta epaterveellisissd oloissa tytipaivan pitaisi olla lyhyempi. Vaatimus tuntui silloisissa oloissa varsin kaukaiselta tavoitteelta. Siksi
se antoi tytivaenliikkeesta sellaisen kuvan, kuin tams aivan ratkaisevasti muuttaisi yhteiskuntaa.
Tytiaikakysymyksen ohella mytis palkkakysymys oli tyiivaesajankohtainen ja konkreettinen. Tavoitteeksi tuli alimman
palkan madradminen lainsdadantOteitse ei ainoastaan valtion ja
kuntain, vaan myOs yksityisten tOissa.Turun kokouksessa oli j ossain
maarin erimielisyytta siita, oliko lainsdadanntin avulla mandollista
vaikuttaa yksityisten toissa maksettaviin palkkoihin. Se oli toisten
mielesta ammattiyhdistysten asia. Selva enemmistO oli said kannalla, etta lainsaddanniin avulla oli mdarattava alin palkka mytis
naissa. 9 Tallaisena vaatimus sisaltyikin seka Turussa etta Forssassa
hyvaksyttyyn ohjelmaan.
Turussa laadittuun ja sittemmin Forssassa taydennettyyn ohjelmaan tuli monia varsin laajoja sosiaalipoliittisia vaatimuksia. Ne
olivat suureksi osaksi muotoutuneet Saksan sosiaalidemokraattisen
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puolueen Erfurtin kokouksessa hyvaksytyn ohjelman pohjalla.
Turussa vahvistetussa ohjelmassa esitettiin mm. maksutonta oikeudenkayntid j a ladkarinapua. Forssan kokouksessa oli vaatimuksia laajennettu ja taydennetty. Vaadittiin »maksutonta oikeudenkayttOd ja oikeusapua ja korvausta viattomasti syytetyille, vangituille ja tuomituille». Ohjelmassa esitettiin myOs »terveydenhoitoa valtion ja kuntain asiaksi sekd maksutonta laiikarinapua ja
leakkeita sekd synnytysapua ja maksutonta hautausta».
Turun kokouksessa kysymys vanhuudenvakuutuksesta aiheutti
keskustelua. Alustuksessaan tohtori August Ramsay asettui kannattamaan paikallisia kassoj a. Mina voisivat saada tukea osakkaiden suorittamien maksujen lisaksi valtiolta. Han suositteli sen
ohella henkivakuutuksia. Alustus aiheutti arvostelua. Kokouksessa
asetuttiin vaatimaan yleista vanhuudenvakuutusta. Jotkut olivat
sits mielta, et-ta vakuutetut itse voisivat osallistua kustannuksiin.
Tyypillisesti sosialistisen mielipiteen tulkitsi Eetu Salin, joka totesi,
etta vakuutus oli pantava toimeen ilman tyiivdestOn osallistumismaks*. Hanen mielestdan valtio pystyi siihen, jos vain tahtoi.
Kokouksen pdatOkseksi tuli pakollisen vanhuudenvakuutuksen
vaatiminen. Jokaisen 18 vuotta tayttaneen tuli osallistua maksuihin
tulojensa mukaan. Elakkeen saanti olisi kuitenkin erilaisista maksuista huolimatta pysytettava samansuuruisena."
Turun kokouksessa hyvaksytyssa 13 kohtaa kasittavassa yleisohjelmassa oli vaatimus tyiivden vakuutuksen ottamisesta valtion
huostaan. Sen lisaksi oli laadittu asiaa koskevat tarkemmat ponnet. Forssan ohjelmassa ei yleisten vaatimusten joukossa ollut mitdan vakuutusta koskevaa. Tyiivden suojelua koskevissa vaatimuksissa korostettiin kylld kaikkiin tyOntekijiiihin ulottuvan »kansanvakuutuksen» aikaansaamista. Sen tuli kasittdd sairaus-, tapaturma-, vanhuus-, ansiokyvyttOmyys- ja tyOttOmyysvakuutukset sekd
leskid ja orpolapsia koskeva vakuutus. Varat olisi suoritettava yleisend tulo-, varallisuus- ja perintOverolla keratyista varoista.
raja, mists alkaen vanhuudenvakuutusta oil maksettava, aiheutti
Forssan kokouksessa mielipiteiden vaihtoa. Asiaa pohtimaan asetettu valiokunta oh ehdottanut 60 vuotta ikarajaksi. Useimmat
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edustajat katsoivat 55 vuotta olevan sopiva rajapyykiksi, olipa
viisi edustajaa 50 vuoden kannalla. Mutta esim. Eetu Salin pysyi
60 vuoden kannalla siita huolimatta, etta enemmistO oh selvasti
asettunut 55 vuoden kannalle. n Paattikseksi tuli, etta vanhuudenvakuutusta oh vaadittava 55 ikavuodesta alkaen.
Keskustelua syntyi myos seta, oliko tytivaestiin itsensa osallistuttava elakemaksuihin. Taman kannattajia oh, mutta he jaivat
selvdan vahemmistiiiin. 12 TyOvaenliikkeen edustajien kannanotoille oli tunnusomaista voimakas usko pitkalle menevien sosiaalipoliittisten ohjelmien mandollisuuteen. Kustannuskysymyksia pidettiin varsin toisarvoisina. Nayttiin ajateltavan, etta varsin suppeata rikkaiden piiria ankarasti verottamalla saataisiin helposti
kokoon tarvittavat varat. Nain rohkeisiin mielipiteisiin vaikutti
sekin, etta kokouksen ilmapiiri ikaankuin vaati kannattamaan
pitkalle menevia uudistuksia,ls
Kun vuosisadan alkuvuodet olivat vaikeita tyiittOmyysaikoja,
thin oli Forssan kokouksessa esilla mylis tytillisyysongelma. Alustuksessaan M. Halleberg (Paasivuori) asettui sille kannalle, etta
yhteiskunnassa, jossa tuotanto perustui yksityisomaisuuteen ja
vapaaseen kilpailuun, tytittOmyyden torjuminen oli periaatteessa
mandotonta. Alustaja esitti kylla toimenpiteita, jotka poistaisivat
tytitttimyytta: tyOpaivan lyhentamisen 8-tuntiseksi, ylitytin sallimisen ainoastaan poikkeustapauksissa, alimman tuntipalkan madraamisen, tyiittOmyysvakuutuksen aikaansaamisen, kunnallisten
tyOnvalitystoimistojen perustamisen seka valtion ja kunnan toimesta jarjestettavien yleisten -Widen aikaansaamisen. Han ehdotti mytis yhteistoiminnallisehe pohjalle muodostettavia maanviljelyssiirtoloita, joita valtio tukisi lainoin." Puoluehallinto velvoitettiin Forssan kokouksessa tehdyssii paattiksessa kaantymaan
hallituksen puoleen ja anomaan tyiitttimyysvakuutusrahaston perustamista.'5
Seka Turussa etta Forssassa hyvaksytyissa ohjelmissa kiinnitettiin huomiota verotukseen. Valillisten verojen poistamista vaadittiin. Forssan kokouksessa lisattiin naihin myiis *henkilOhiset*
verot, jotka oli korvattava *yleisella asteittain nousevalla tulove-
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rolla». Verotuksen johtaviksi periaatteiksi katsottiin, etta »ansioton
arvonnousu, korkotulot j a perintO» oli verotettava ankarammin
kuin »omasta ansiosta tai tydsta johtuvat tulot*.
Korostettaessa ihmisten tasa-arvoisuutta tyOvaenliikkeessa jouduttiin kiinnittamaan huomiota naisen asemaan. Turussa hyvaksytyssa ohjelmassa vaadittiin miehen ja naisen daydellista yhdenvertaisuutta». Forssassa oli kohtaa kuitenkin laajennettu. Siella vaadittiin »kaikkien rajoitusten poistamista, jotka asettavat naisen
yleis- ja yksityisoikeudellisessa suhteessa ala-arvoisempaan asemaan kuin miehen». Erityisesti Forssan kokouksessa tandennettiin
mytis naistytivoiman vaatimaa suojelulainsaddantOd. TallOin korostettiin synnytysloman tarkeytta. Oil selvaa, etta naisedustajat
esiintyivat aktiivisina tassa kysymyksessa. Naisten osalta tandotdin myslis yiityOn kieltamista."
Tyiivaen suojelulainsdadannen alalla vaadittiin nuorisoa koskevia suojelumadrayksia. Alle 14 vuotiailta oli kiellettavd kaikenlainen ansioty6. Lapsia (14-16-vuotiaat) ja nuoria (16-18-vuotiaat) varten oli saddettava suojelumadrayksia. Niiden noudattamista oli tarkoin valvottava. Sita varten tandottiin ammattien
tarkastuksen tehostamista seka lisaa ammattien tarkastajia.
Suhtautuminen yhteiskuntaan oli tyOvaenliikkeen piirissa samanaikaisesti kandenlaista: Vedoten sosialistisiin oppeihin ja teoreetikoihin tandennettiin, etta tytivaestiin aseman parantaminen
kapitalistisessa yhteiskunnassa oli mandotonta. Kurjistumisteoriaa pidettiin totuutena. Samaan aikaan tytivaenliikkeen taholta
kuitenkin innokkaasti vaadittiin kauaskantoisia sosiaalipoliittisia
uudistuksia. Niiden toteuttamismandollisuutta ei asetettu kyseenalaiseksi. Painvastoin katsottiin, etta ne voitiin panna toimeen,
jos oli hyvaa tahtoa. Varsin innokkaina, jopa toiveikkaina vedottiin naissa kysymyksissa seka senaattiin etta valtiopaiviin.
Forssan ohjelman yleisessa osassa lausuttiin julki selva ennustus
j a usko, etta kapitalistinen yhteiskunta romahtaisi ja tapahtuisi
suuri totaalinen ratkaisu osaksi sen Widen, etta tydvaestiin asema
jatkuvasti kurjistui. Kuitenkin toisaalta seka ohjelman yksityiskohdissa etta erityisesti keskusteluissa korostettiin kaytann011isia
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tytivaestiin aseman parantamiseen tahtadvia tavoitteita. Aivan
ilmeisesti nayttiin uskovan niiden toteuttamismandollisuuksiin
seka annettiin niille huomattava arvo. Oli selvaa, etta kaytfinn011iset, konkreettiset ja Iyhytjannitteiset tavoitteet olivat merkityksellisia juuri kannattajien vuoksi. Ohjeiman »eskatologinen» puoli
ja kaytann011iset vaatimukset olivatkin ristiriidassa. Tama seikka
heikensi jonkin verran pyrkimysta konkreettisiin parannusvaatimuksiin, ja samalla lahiajan tavoitteet vahensivat suuren kokonaisvaltaisen ratkaisun, vallankumouksen, odotusta j a arvoa.
Vain tulevaisuudessa tapahtuvia muutoksia korostava ohjelma olisi
sittenkin joukkokannatuksen kannalta ollut varsin heikko, j a
toisaalta suuria, ratkaisevia muutoksia lupaava ohjelma antoi uskoa
ja innoittavia nakyjd. Sehan tarjosi tarpeeksi pitkajannitteisen ja
kaukana olevan tavoitteen. Kaksijakoisuus saattoi sen tanden olla
mytis voima. Vasta silloin, kun tyiivaenliike paasi osalliseksi vallankaytOsta ja saattoi todella vaikuttaa konkreettisten lahitavoitteiden
saavuttamiseen, tams marxilaiseen sosialismiin sisaltyva kaksitahoisuus muodostui hajottavaksi tekij aksi j a alkoi luoda vaikeita
ristiriitoja. Jo suurlakon jalkeen alkoi nousta esille »oikeaoppisten»
piirissa pelko, etta »tyydyttaisiin pikkuparannuksiin» ja eskatologia
menettaisi merkitystaan. Erityisen epâilevasti tassa kohden suhtauduttiin ammattiyhdistysliikkeeseen, jota nimenomaan taman
vaaran katsottiin uhkaavan."

b. Aeinioikeuskysymys
Viime vuosisadan lopulla nelisafityinen eduskunta vastasi yha
huonommin yhteiskuntamme todellisia voimasuhteita. Laaj a maaseudun torpparien ja tilattomien joukko seka madraltdan huomattava teollisuustyiivaestO olivat ilman danioikeutta. TyOvaenliikkeessa tuli nain ollen keskeiseksi tavoitteeksi fianioikeuden laajentaminen. Pohjana tahan tahtadvilld pyrkimyksilla olivat liberalismin demokraattisuusvaatimukset, suomalaisuusliikkeen tavoitteet
ruotsinkielisten ylivallan murtamiseksi seka sosialismista johdetut
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ajatukset. Johtava teoreetikko Karl Kautsky oli nimenomaan
dentanyt aanioikeuden merkitystii tyOvaenliikkeelle.18
Jo alusta pitaen oli tydvdenliikkeessii wrightilaisenakin kautena
ollut esilla ajatus adnioikeuden laajentamisesta. Tampereen kokouksessa vuonna 1896 oli osittain juuri taman kysymyksen johdosta syntynyt repeama. Nuorsuomalaiset radikaalit ja sosialistisia
kasityksia omaksuneet olivat yhdessa vaatineet »mies j a dani»periaatteen toteuttamista. Sen sijaan konservatiivit, lahinna vanhasuomalaiset, kannattivat kymmenen danen ottamista ylarajaksi.
Tama aiheutti tyiivaenliikkeen johdossa ensimmaisen selvan repeaman; konservatiivit vetaytyivat syrjaa.n."
Turun kokouksessa vuonna 1899 olivat tavoitteet jo huomattavasti kauempana. Alustuksessaan nuorsuomalaisiin kuuluva tohtori S. Ingman (Ivalo) oli sits mielta, etta Tampereen kokouksessa
asetetut tavoitteet, »mies- ja adni»-periaatteen toteuttaminen porvaris- ja talonpoikaissdadyssit, olisivat yield riittaviii. Mutta kokouksen sosialistit eivat tyytyneet -Man. Ensimmaisena A. B.
Makela esitti vaatimuksia, jotka tahtasivat pitemmalle. Hanen
mielestdan naisille oli saatava fidnioikeus, lisaksi sensus oli kokonaan
poistettava. Vain lukutaitoa han saattoi ajatella sensukseksi, mutta
ei missaan tapauksessa varallisuutta. Suurin muutos tapahtui kuitenkin siina, ettei han tyytynyt enad vanhaan saatyeduskuntaan.
Hanen mielestaan oli saatava yksikamarinen eduskunta. Tavoitteeseen olisi pyrittava itsenaisena puolueena. Jos muut liittyisivat
naihin vaatimuksiin, niin hyva olisi. 2° Kokouksen sosialistit yhtyivat
Makelan esittamiin kasityksiin. Taavi Tainion mielesta oli vaadittava »yleinen, yhtalainen ja valiton aanioikeus kaikille». Tehokas
keino vaatimusten perille ajamisessa oli hanen mukaansa tyOlakko.
Sita kannatti mytis Eetu Satin. Sen sijaan toiset uuden suunnan
miehet epailivat yleisen lakon mandollisuuksia.21
Turun kokouksessa hyvaksytyn ohjelman yleisosaan tuli vaatimus yleisesta ja yhtalaisesta adnioikeudesta kaikille 21 vuotta tayttaneille kaikissa vaaleissa ja aanestyksissa. Kyseessa olevaa asiaa
koskevissa ponsissa vaadittiin nelisaatyisen edustuslaitoksen muuttamista yksi- tai kaksikamariseksi. Sen lisãksi vaadittiin eduskun-
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nan oikeuksien laajentamista tosin jossain infiarin epaselvalla
lauseella: dainsfiadantti- ja itseverottamisoikeus kansalle eduskunnan kautta*. Paras keino tavoitteisiin paasemiseksi oli kokouksen
mielesta suuren joukkoanomuksen. jattaminen valtiopaiville. Ohjelman mukaan oli annettava myijs porvarillisille yhdistyksille
mandollisuus liittya anornuksiin, mikali ne hyvaksyiviit
vaenliikkeen aanioikeusvaatimukset. Puoluehallinto velvoitettiin
panemaan toimeen mielenosoituksia ja jarjestamaan aanioikeusasiaa koskevia kokouksia ja esitelmia seka levittarnaan asiaan liittyvad kirjallisuutta. Sad varalta, etteiviit llama toimenpiteet
auttaisi, viitattiin mytis yleisen tytilakon mandollisuuteen. Todettiin, etta se olisi nimenomaan viimeinen keino. 22 Ajatus »yleisesta
tyOlakosta» adnioikeustaistelussa kaytettaviina aseena oli saatu
Belgiasta. Tahan Belgian esimerkkiin vedottiin myiis kokouksessa
kaydyssa, keskustelussa.23
Sortovuosien poliittisen tilanteenkaan takia aanioikeusasia ei
edistynyt. Siksi Viipurin kokouksessa kysymys oli ennen kaikkea
siita, miten aanioikeusasiaa oli ajettava. Anomuksien jattaminen
valtiopaiville ei nayttanyt tuovan ratkaisua. Alustuksessaan K. F.
Helisten oli sits mielta, etta yleislakko oli ainoa tehokas keino vaatimusten perilleviemiseksi. Keskustelu koskettelikin etupaassa lakon toteuttamismandollisuuksia. Eetu Salin oli jyrkimmin lakon
kannalla, ja lujasti han myOs uskoi sen toteuttamismandollisuuksiin. Han ja KOssi Koskinen vetosivat Belgian esimerkkiin, joka
heidan rnielestaiin vaikutti rohkaisevalta. Edvard Valpas sen sijaan
suhtautui epaillen lakon toteuttamiseen. Hazen mielestaan uhkauksen, jota oli mandoton toteuttaa, ottaminen ohjelmaan
epaviisasta. Se aiheuttaisi hajaannusta kannattajien keskuudessa ja
vastustajat alkaisivat aliarvioida tyiivaenliiketta. Keskustelussa
tuli nakyviin Valppaan varovainen ja tarkoin reaaliset mandollisuudet huomioonottava arviointi. Aanestyksessa han joutui kuitenkin
selvasti tappiolle.24
Aanioikeuskysymyksen ratkaisun lykkaantyminen aiheutti jyrkentymista tytivaenliikkeen kannanotoissa. Otettaan lujittavat
sosialistiset mielipiteet, sortovuosien poliittinen tilanne ja paikoil-
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leen juuttunut danioikeusasia saivat ty8vdenliikkeessa vakiintumaan kasityksen, etteivat saatyvaltiopaivat olleet kelvolliset edustamaan Suomen kansaa. Forssan kokouksessa ajatus tuli korostetusti esille adnioikeusasiassa hyvaksytyssa julkilausumassa: »Tama
asiain tila voi johtaa siihen, ettei tytivaki tunne mitaan siveellista
velvollisuutta maan valtiollisten, yhteiskunnallisten ja taloudellisten olojen tukemiseen, kun sills ei ole valtiollista, yhteiskunnallista
eika naita seuraavaa taloudellista vaikutusvaltaa, joka valta yksinomaan voi riittavassa maarassa kasvattaa edesvastuun ja velvoituksen tunteen.»25 Julkilausuma oli Makelinin kasialaa. Selvasti
siina tuotiin esiin ajatus, etteivat saatyvaltiopaivien saatamat lait
sitoneet tytivdenliiketta. Nain ratkaisun viipyminen danioikeuskysymyksessa ja poliittisen vallan puuttuminen tytivaestOlta, kasvattivat vallankumouksellisuutta seka lakien ja moraalin relatiivisuuden tandentamista.
Makelin oli alustuksessaan esittanyt mytis sen ajatuksen, ettei
ty8vaenliike silloisten adnioikeusolojen vallitessa voinut tuntea
vastuuta edes taloudellisesta kehityksesta. Kanta tuli esille kokouksen hyvaksymassa danioikeusjulistuksessa, vaikkakin lievennettyna.. Edvard Valpas arvosteli kohtaa ja katsoi, etta ainakin
taloudellisesta kehityksesta taytyi tytivaenliikkeen tuntea vastuuta.
Hanen vastalauseeseensa yhtyi kuitenkin vain Kotkan edustaja,
radtali Vilho PylkkO, jonka mielipiteet lahtivat wrightilaisyyden
pohjalta. 26 Ajatus yleisen adnioikeuden vaatimuksen lapiviemisesta
laajalla lakkotaistelulla vakiintui kokouksessa, j a tarkoitusta varten
paatettiin ryhtya keradmaan erikoista rahastoa. 27 Valppaan oppositioasenne selittyy toisaalta hanen varovaisuutensa pohjalta, toisaalta siita, etta nimenomaan Makelin oli laatinut danioikeusjulistuksen j a — ammattiyhdistysriidasta alkaen han j a Makelin olivat
yleensa aina eri mielta. Merkittavaa oli, etta Valppaan kanta voitiin talla kerralla tulkita vahemman »jyrkaksi» kuin Makelinin.
Ennen suurlakkoa ei aanioikeuskysymyksessa paasty mihinkaan
ratkaisuun. Ty8vdenliikkeen toimesta jarjestettiin asian merkeissa
mielenosoituksia. Niihin onnistuttiin saamaan mukaan suuria
vakijoukkoja, mika osoitti, etta asia oli jo tullut tarkeaksi laajoille
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piireille j a sen yhteydessa pystyttiin saamaan liikkeelle sellaisiakin,
jotka muuten olivat passiivisia.
Tilannetta kiristi perustuslaillisten vuosien 1904-1905 valtiotekema Oaths olla kasittelemattd perustuslakikysymyksia
niin kauan kuin »suureen anomukseen* ei ollut tullut vastausta.
Pdattis merkitsi danioikeusasian lykkaantymista, ja tyiivaenliikkeen
piirissa se kdsitettiin tahalliseksi viivyttelyksi. Sen toimesta jarjestettiin asian johdosta suuria mielenosoituksia, mm. senaatin
torille Helsingissa helmikuun 19. paivana ja maaliskuun 14. paivan iltana. Kun jalkimmaiseen kokoukseen saapui tieto, etta porvaris- ja aatelissaddyt vedoten vallitsevaan laittomuustilanteeseen
olivat lykanneet danioikeusasian seuraavaan kokoukseen, oli suuttumusreaktio mielenosoittajien piirissd voimakas. Ilman Valppaan
rauhoittavaa puhetta olisi tilanne voinut johtaa vakivaltaisuuksiin,
mika osoitti, etta yleisen danioikeuden vaatimus oli keskeisimpia
tyiivdenliikkeen kannattajajoukoissa. Sita pidettiin luovuttamattomana seka valttamattOmand, ja sen viipyminen aiheutti voimakasta tyytymattOmyytta ja radikalisoitumista. Yleisen adnioikeuden periaate olikin hyvaksytty varsin laajoissa piireissa myiis tytivaenliikkeen ulkopuolella, mm. noilla valtiopaivilla se hyvaksyttiin
talonpoikaissdddyssd ja rajoitetumpana pappissaadyssa. Vain
perustuslaillisen kasityksen pohjalta lahtenyt jarrutus lykkasi
ratkaisua ja vaikeutti tilannetta.
Tytivaenliikkeessa nahtiin, etta yhtalaisessa aanioikeudessa
toteutui valtiollisen tasa-arvoisuuden periaate. Samalla sen toteuttamista pidettiin valikappaleena tytivaestOn poliittisen vallan saavuttamiseksi. Marxilaisiin kdsityksiin nojaten oltiin sits mielta,
etta yleisen danioikeuden toteuduttua tyiivaenliike saisi helposti
valtaosan danestajista kannattajikseen. Nain yleinen danioikeus
avaisi tyOvaenliikkeen johdolle tien valtaan. Ta1145in ilmeisesti suuresti yliarvioitiin sosialismin vahavaraisille antamien taloudellisten
lupausten merkitysta ja vaheksyttiin Minna eraisiin tunnetekijOihin, mm. uskontoon, yksityisomistukseen ja yleensa perinteisiin,
liittyvia naktikohtia.
Aanioikeuteen liittylvdt laheisesti mytis muut valtiolliset oikeu-
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det ja vapaudet. Tarkeimpia olivat luonnollisesti puhe-, paino- ja
kokoontumisvapaus. Niiden merkitysta oh korostanut mm. Karl
Kautsky, joka ei paljonkaan antanut arvoa maanalaiselle toiminnalle. 28 Seka Turun etta Forssan kokouksissa hyvaksytyissa ohjelmissa vaadittiin »taydellista yhdistymis-, kokoontumis-, lausunto- ja painovapautta». Useille sosialistisille teoreetikoille ko. vapaudet ja yleinen danioikeus olivat Minna valikappaleita tytivaenliikkeen fiend poliittiseen valtaan. Sen sijaan Suomen tystivaenliikkeen piirissa elivat sosialististen kasitysten ohella mytis liberalismin periaatteet, jotka korostivat naiden vapauksien arvoa paamadrand. Niinpa TyOrniehessa kirjoitettiin toukokuussa 1905: »Sanavapauden sorto on tydvdenasian sortamista j a tyiivaen painamista
henkiseen pimeyteen. Sentanden Suomen herannyt tyiivaki ei mitenkaan tando enda loukattavan sits, vaan se vaatii taydellista
vapaata sanaa, jota eivat kahlehdi mitkaan hallitusherrat, oikut
eika padhiinpistot ja jonka vadrinkaytOsta ollaan vastuuvelvollisia
ainoastaan laillisen tuomioistuimen edessa.»28
c. Maatalous

Maataloudesta muodostui tyOvaenliikkeellemme vaikea kysymys.
Tyiivaenliikkeen taholla oltiin selvilla siita, etta yield kauan valtaosa kansastamme saisi toimeentulonsa maataloudesta. Nain ollen
tyOvaenliikkeesta voi tulla laaja joukkoliike vain, jos se pystyi
saamaan vastakaikua torpparien, maaseudun tilattomien ja mahdollisesti pientilallistenkin piirissa. Tiedettiin, etta maanomistuskysymys oli vaikein ja laajakantoisin sen ajan yhteiskunnallisista
ongelmistamme. Tyiivaenliikkeen kannalta kysymyksen teki erityisen vaikeaksi se seikka, ettei sosialistisista teoreetikoista nayttanyt paljonkaan olevan apua ratkaisuun pyrittaessa. Marx oli
suhteellisen vahan kasitellyt maataloutta sivuuttaen sen toisarvoisena; talonpojat eivat hanen mukaansa olleet missaan historian
vaiheessa kehitysta johtava tekija. Kautskyn Erfurtin ohjelmassa
taas todettiin muutosten maatalouden alalla kulkevan samaan
suuntaan kuin teollisuuden, siis maaomaisuuden jatkuvaan ka-
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saantumiseen, mutta suhtautuminen maatalouskysymykseen oli
ylimalkainen. Kautskyn kirjassa »Sosialidemokratia ja maatalouskysymys» suhtauduttiin maatalouteen varsin penseasti. Sen mukaan
maatalous oli menettamassa merkitystaan, ja sosiaalidemokraattien
oli rakennettava voiton toiveensa teollisuuden aseman vahvistumiseen. Huonosti naytti Suomen olosuhteisiin sopivan varoitus, ettei
maatalousproletariaatissa ole heratettava toivetta itsendiseksi
maanviljelijaksi paasysta. Kiusallinen oli maatalousmaan kannalta
hanen kasityksensd, etta pienviljelijOiden suojeleminen oli vaarallista, koska se estaisi teollisuuden nousua, joka kuitenkin olisi
tarkein tuotannon muoto seka kapitalistisessa etta sosialistisessa
yhteiskunnassa. Lupaavalta ei myijskaan tuntunut Kautskyn ajatus, ettei sosiaalidemokraattinen puolue kykenisi agraaripuolueiden
kanssa kilpailemaan maanviljelijOiden suosiosta, vaan pysyisi
kaupunkipuolueena.3° Kautskyn mukaan lukuisat pienviljelijat
tulisivat ilomielin luopumaan tiloistaan ja siirtymaan sosialistiseen
maanviljelykseen. Tama oppi-isan lupaama toiveikas naktiala antoi
tietysti uskoa.31
Sombartin teoksessa »Sosialismi ja sosiaalinen liike 19:nnella
vuosisadalla* viitattiin maatalouden aiheuttamien ongelmien vaikeuteen ja mytis ristiriitaisiin kasityksiin sosialistien omassa piirissa.3 2
Tampereen kokouksessa oli todettu torpparien ja tilattomien
vaikea asema ja taman vaikutus teollisuustytivaestiin. Maaseudulta jatkuvasti kaupunkeihin ja teollisuuskeskuksiin virtaava
vaestO aiheutti naet tyiittOmyytta j a palkkoj en alentumista. Parhaana ratkaisuna pidettiin sits, etta torppareista j a tilattomasta
vaestOsta tehtaisiin valtion j a kuntien tuen avulla itsendisia maanviljelijOita. Oulun tytivdenyhdistyksen edustaj a, leipuri V. Helin,
joka kokouksessa edusti radikaalisia piireja, korosti oman tilan
saannin merkitysta; hanen mielestaan torpparina oleminen ei heidan asemaansa parantaisi.33
Tytimiehessa alkoi ennen Turun kokousta esiintya kasityksia,
joissa ilmeni pyrkimys saattaa sosialismin yleiset periaatteet ja
tytivaenliikkeen kanta maatalouskysymyksesta sopusointuun. Matti
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Kurikka esim. kirjoitti lehdessa useassa yhteydessa, kuinka pikkutilalliset olivat tuomitut haviamaan. Mytis palstatilojen hankkiminen olisi virheellista paikkaustytita, silla maat tulivat joka tapauksessa keskittymdan suurviljelijOiden kasiin. 34 Nama mielipiteet
eivat kuitenkaan saaneet tyiivaenlehdissa varauksetonta kannatusta.35
Turun kokouksessa Eetu Salin vaati torpparikysymysta ratkaistavaksi »sosialistisella tavalla», ts. kaikki maa oli otettava valtiolle
»eika tuumaakaan yksityisille». Hanen mielestadn torpparien asema
ei voinut muuten parantua. 36 Salinin lausunto osoitti sosialististen
teorioiden vaikutuksen vahvistumista j a pyrkimysta nanda kaikki
elamanalat niiden valaistuksessa. Hanen kantansa sai osakseen
arvostelua. Sen katsottiin liittyvan hallitusvallan toimesta levitettyihin maanjakohuhuihin. 37 Kokouksessa asetetun valiokunnan
mietinnOssa viitattiin ristiriitaisiin kasityksiin, jotka koskivat kehitysta maatalouden alalla. Samalla todettiin, ettei ole tarpeellista
ratkaista, »onko syyta luulla torpparilaitoksen ajanmukaisemmaksi
paranneltuna kestavan suurkapitalismin vaikutuksia, j oiden alaisiksi meidankin maamme on uusien kulkuneuvoj en j a luottolaitosten
seka muiden uudenaikaisten keksintiijen kautta joutunut, vai onko
torpparilaitos katsottava vanhentuneeksi j arj estelmaksi, j oka tulee
mandottomaksi niin pian kuin tyOn j a paaoman taistelu kaikessa
ankaruudessaan sydansaloillekin ulottuu».38
Periaatteellisesta epatietoisuudesta huolimatta kokouksen padtiiksissa esitettiin pitkalle menevia vaatimuksia torpparien aseman
parantamiseksi. Lyhimmdksi vuokra-ajaksi vaadittiin 50 vuotta.
Sen lisaksi tandottiin kirjallisia sopimuksia, vuokraajalle korvauksia mandollisesti tekemistdan parannuksista vuokrakauden paattyessa jne.
Kun sosialistiset teoriat vakiinnuttivat asemansa
keen aatesisallOssa, nousi entista keskeisemmaksi kysymys: miten
on parasta soveltaa sosialismin periaatteita maatalouskysymykseen? Viipurin kokouksessa vuonna 1901 asiasta syntyi pitka keskustelu, mikd osoitti, etta tytivaenliikkeen piirissa tunnettiin tarvetta saattaa maatalouskysymys sosialististen teorioiden kanssa
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sopusointuun. Mita pohjalta oli tytivaenlehdissa esiintynyt mielipiteita maan yksityisomistusta vastaan. Sosialististen periaatteiden katsottiin vaativan sen poistamista. 3° Tata kantaa puolusti
Viipurin kokouksessa mm. M. Halleberg (Paasivuori), joka totesi:
Wadmaardamme ei saavuteta siten, etta yksityisomaisuutta kootaan. Painvastoin olisi maan yksityisomistus poistettava, se on
ainoa tehokas keino.» Hailelle oli tarkeata sosialististen periaatteiden noudattaminen. Lisaksi han vetosi siihen, etta vain varakkaimmat pystyisivat lunastamaan maansa omaksi, mutta hekin velkaantuisivat pahasti. 4° Mytis Valpas suhtautui epaillen yksityisomistukseen perustuvaan pienviljelykseen todeten mm.: »Semmoisella nimellisen yksityisomistuksen keinotekoisella kannattamisella
voinee Hata taman kapitalistisen yhteiskuntajdrjestelman ikaa
ja sen mukana tytivaen kidutuskautta.» Hanelld ei kuitenkaan ollut
ehdotonta mielipidetta asiasta, vaan hanen mielestdan oli asiaa
tutkittava ja koottava tilastoja. 41 Sen sijaan sosialistiset teoriat
maarasivat Hangon tytivaenyhdistyksen edustaj an N. Savanderin
kannan palj on selvemmin: »On aina pidettava silmalla lopullista
padmadrad, etta maa on saatava yhteiskunnan omaisuudeksi. On
keksittava vain valillisia keinoja, joiden kautta murrosaika tulee
helpommaksi mOkkilaisille ja maalaistyilvdest011e. Sellaisena olisi
suositeltava esimerkiksi pitkaaikaiset kontrandit.» Haneen yhtyi
Hankoniemen tyOvaenyhdistyksen edustaja R. Malin.42
Useimmissa puheenvuoroissa asetuttiin kuitenkin pienviljelyksen j a pienviljelijOiden itsensa omistamien tilojen kannalle. Niinpa
alustaj a, Kansan Lehden toimittaja Kaarlo Sandelin (Salmela),
piti sosialistisia kasityksia maan yhteisomistuksesta »pilventakaisina». Hanen mielestaan ne olivat omiaan »hammentamaan kasitteita. niiden keskuudessa, j oiden aseman korj aamisesta oli kysymys».
Nain ollen tilattomien j a torppareiden pyrkimyksid paasta itsendisiksi maanviljelijOiksi oli tuettava. 43 Haneen yhtyivat mm.
Koskinen ja Taavi Tainio seka eradt muut. Tainio viittasi mm.
sellaiseen epasosialistiseen kasitykseen kuin yksityisomistuksen
innoittavaan vaikutukseen todeten: »Mutta jos sama torppari viljelisi itse omistamaansa maata, laittaisi han eramaasta saman ajan
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kuluessa puutarhan.» 44 Koskinen taas puhui siita, etta sosialistiset
teoreetikot Saksassakin olivat kysymyksen suhteen eri mielta."
Muissakin puheenvuoroissa tandennettiin kaytann011isia toimenpiteita torpparien aseman vahvistamiseksi j a tilattoman vaestiin
auttamiseksi oman tilan hankinnassa.
Asiaa kasitelleen valiokunnan mietinnOssa tuli edelleen
epavarmuus periaatteellisesta kysymyksesta, yksityisomistus vaiko
valtion omistus. MietinnOssa todettiin mm.: »Tallainen menettely
(valtion omistus) olisi periaatteellisestikin oikeampi kuin toimiminen maaomaisuuden hankkimiseksi yksityisille. Tosin ei tatakaan
voitane varsinaisesti vadraksi leimata.» Kokouksen hyvaksymissa
j a valiokunnan ehdottamissa ponsissa tams vaihtoehto oli tasavertaisempi. Niissa vaadittiin lainoj a »joko valtion tahi yksityisten
pikkuviljelij din omaisuudeksi jadvien palstojen ostamista, rakennusten, maanviljelyskalujen ym. hankkimista varten»."
Tyiivaenlehdissa esiintyi Viipurin kokouksen jalkeen runsaasti
tietoja torpparien htiadOista seka torpparien ja tilattomien huonosta asemasta. 47 Samassa yhteydessa heidan oloihinsa vaadittiin
perusteellista parannusta. 48 Maan yksityisomistus asetettiin yha
useammin kyseenalaiseksi ja kuvattiin sen turmiollista vaikutusta.
Samoin vaadittiin sosiaalidemokraattiselle puolueelle j ohdonmukaista maatalousohj elmaa. 4 9
Forssan kokouksessa maatalouskysymyksen alusti KOssi Koskinen. Hanen mielipiteensa poikkesivat sosialistisista teorioista sikali, etta han naki suurena syyna tilattoman vaestOn huonoon
asemaan sivistyksen puutteen seka syntyperaisen huolettomuuden
j a velttouden. Syy ei siis ollut ensi sijassa jarjestelmassa, vaan heissa
itsessaan. Hanen mielestaan maataloudessa eivat pateneet samat
lait kuin teollisuudessa. Talta pohjalta oli kaikin tavoin tuettava
seka yksityisen etta valtion maan palstoittamista viljelykseen,
torppareiden suojelemista ja maanviljelijOiden ammattitaidon lisdamista seka osuustoiminnan kehittamista.5°
Alustus poikkesi thin paljon jo vakiintuneista sosialistisista kasityksista, etta se aiheutti voimakkaan reaktion. Tainio arvosteli
ankarasti Koskisen esittamid ajatuksia, varsinkin sita, etta tilatto-
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milla ei olisikaan erityista halua nousta huonosta asemastaan.
Tainion mukaan tilattomilla oh voimakas halu paasta maatilkun
omistajaksi. Maata ei kuitenkaan ollut saatavissa. Alustuksessa
esitetty kasitys, etta tyi5voiman siirtyminen maataloudesta teollisuuden piiriin oli merkkina maatalouden noususta, ei pitanyt Tainion mielesta paikkaansa, vaan se oli huolestuttava seikka ja merkkind maatalouden rappiosta. Maatalous kykenisi helposti maksamaan palj on suurempia palkkoja, vaikka Koskisen mukaan se ei
siihen kyennyt." Useissa muissakin puheenvuoroissa kritikoitiin
alustajan kasityksia. Erityisesti korostettiin, etta maattomalla
vaest011a oli kylla voimakas tarve asemansa parantamiseen ja
maaomaisuuden hankkimiseen, mutta maata ei ollut tarjolla.52
Eradt jopa vaativat, ettei alustajaa »enda tunnustettaisi sosialidemokraatiksi, vaan puolueen vastustajaksb. 53 Mielipiteet eivat
kuitenkaan johtuneet pelkdstaan sosialististen kasitysten lujuudesta,
vaan tarpeesta myOtailla kokouksen johtavien henkilOiden mielipiteita.54
Kokouksessa hyvaksytyssa ohjelmassa olivat sosialistiset periaatteet sikah madradvina, etta ohjelman yleissavy oli maan yksityisomistusta vastaan. Siina todettiin, ettei valtion j a kuntain omistamia tiloja saanut myyda eika lahjoittaa. Ne oh kuitenkin saatettava viljeltaviksi, vaikkakaan ei omistusoikeudella. Pakollisesti
rnyytavaksi joutuneet maatilat, kosket ja kaivot oli arvioidusta
hinnasta otettava valtion haltuun. Myos kunnilla oh ohjelman mukaan oikeus pakkolunastuksella hankkia yksityisten tiloja tai
osia niista. Sen lisaksi vaadittiin metsastys- ja kalastusoikeutta
maanomistuksesta riippumattomaksi. Yksityista maanomistusta
vastaan kokouksessa esiintyivat erityisesti Eetu Salin ja Juho
Heitto. Salin totesi, etta maattomalla vaest011a oli voimakas
halu paasta maaomaisuuden haltijaksi. Puolueohjelman pohjalta avautuivat kuitenkin nakOalat, jotka poikkesivat tilattoman vaestOn keskuudessa vallitsevasta mielipiteesta. Heidan
piirissaan oh sen vuoksi tehtavd voimakasta propagandaa sosialististen kdsitysten puolesta." Painvastaista kantaa edusti Limingan tyiivaenyhdistyksen edustaja. Hanen mielestaan Pohjan9 — Soikkanen, Sosialismin tulo Suomeen
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maalta oli selvia todisteita siita, etteivat valtion vuokratalot menestyneet."
Huolimatta siita, etta. Forssan kokouksessa pdadyttiin maan
yksityisomistusta vastustavalle kannalle seka korostettiin valtion
j a kuntain suorittamaa maanhankintaa, vallitsi selva ristiriita
kokouksessa hyvaksytyn ohjelman periaatteellisen puolen ja maatalousohjelman yksityiskohtien valilla. Periaatteellisessa osassa
todettiin omaisuuden keskittyminen ja se, etta pikkutilalliset tulisivat menettamaan tuotantovalineensa. Maatalousohjelmassa taas
pyrittiin monin tavoin vahvistamaan pienvilj elyksen asemaa.
Forssan kokouksessa mainittua ristiriitaa yritettiin ratkaista
tuomalla esiin ajatus maanviljelysosuuskunnista. Itsendisten pienviljelijOiden pitkalle kehitetty osuustoiminnallinen yhteistoiminta
oli asian alustaj an, leipuri W. Helinin, mielesta ratkaisu koko maatalousongelmaan. Ehdotus ei juuri herattanyt vastakaikua j a
kaytann011iset toimenpiteet asian eteenpain viemiseksi lykattiin.57
Ajatus pysyi kuitenkin jatkuvasti esilla. Vuoden 1904 Tytivaen
Joululehdessd Santeri Alkio, joka tdhan aikaan oli lahella tyiivaenliiketta j a omaksunut sosialistisia ajatuksia, katsoi, etta »kapitalistinen suurtuotanto havittaa pienviljelij at». Kehitysta voitaisiin
kuitenkin ehkdista pienviljelijOiden yhteistoiminnan avulla. Alkion
kirjoituksen mukaan oli siis pyrittava estamaan kehityskulku,
j oka nimenomaan sosialistisessa historiakasityksessa seka myglis
Forssan ohjelman yleisessa osassa edeliytettiin tapahtuvaksi.58
Suurlakon lahetessa maaseudun tilattomat seka torpparit alkoivat liikehtia. TyOvaenliike oli saanut heidan piirissaan kannatusta, koska se oli esittanyt radikaalisia parannusehdotuksia torpparien asemaan. Siksi maatalouskysymys tuli yhd keskeisemmaksi.
Teorian j a kaytann011isen toiminnan vaatimien suuntaviivojen
valilla vallitsi kuitenkin edelleen syva ristiriita. Tilastoista voitiin
Suomenkin kohdalla havaita seka maanviljelysmaan etta metsien
keskittymista yha harvempien omistajien kasiin, mutta mplis aivan
painvastaista kehitysta, eritoten Pohjanmaalla. Maatalousongelma siirtyikin ratkaisemattomana suurlakon j alkeiseen aikaan.
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d. Kansallisuusaate ja Ventijdn kysymys

Marxilaiseen sosialismiin kuului kansainvalisyyden korostaminen
ja kansallisuuden arvon miltei taydellinen kieltaminen. Sen mukaan el ainakaan heikossa taloudellisessa asemassa oleva
voinut kokea arvokkaana kuulumista tiettyyn kansaan. Suomessa
oli kuitenkin vuosisadan lopulla levinnyt laajoihinkin piireihin
suomalaisuuden arvostusta. Oli muodostunut tunne, etta eroamme
naapureistamme, j opa ratkaisevasti eduksemme. Ennen kaikkea
venalaisia pidettiin sekd ruumiillisilta etta henkisilta kyvyiltaan
heikompina.59 Mytis suomalais-kansallinen liike oli vaikuttanut
tytivaestiin karkiryhman mielipiteisiin osittain siksi, etta liikkeeseen kuului yhteiskunnallista radikaalisuutta. Nain heradvassa
tykivaenliikkeessa j a tytivaestOn piirissa olikin ennen sosialismin
tuloa melko voimakasta kansallisen yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Esim. selostaessaan vuonna 1896 Kotkassa tehtyd mielenosoitusretkea. TyOmies tandensi, etta talloin vallitsi »isanmaallinen tunnelma». 6° Venalaisthmispolitiikka oli tietysti omiaan vahvistamaan
tad kansallisuuden korostusta. Nayttaa silts, etta juuri tytivaestOn
aktiivisimman aineksen piirissd sortotoimenpiteet synnyttivat voimakkaimpia reaktioita — »keisari j a Bobrikov pitaa tappaa» jotka
erain paikoin kdrjistyivat suorastaan venalaisvihaksi." Kansallisuudella oli vuosisadan lopulla positiivinen arvovaraus tyiivaestiin
karkiryhman piirissa.
Sosialismin rinnalla heikensivat eradt yhteiskunnalliset ja poliittiset kiistat kansallista tunnetta. Tana tavoin vaikutti erityisesti se, etta vuoden 1896 suurena lakkokesand tyOnantajat toivat
lakonmurtajiksi venalaisia rakennustyOldisia. Tapahtuman j ohdosta TyOmies kirjoitti: »Mutta perinpohjaisemmin veria kuohuttavaa mieltd on herattanyt — toivottavasti muissakin puhe
vaen tuomisesta maan raj ojen ulkopuolelta .»62 Vuonna 1899
tyiinantajat uudelleen toivat venalaisia lakonmurtajia, mikd seikka
tuona murrosvuotena vaikutti herkdsti. Niinpd tyiivdenliikkeen taholta alettiin asettaa kyseenalaiseksi ensin tyOnantajien isanmaallisuus ja sitten koko isanmaallisuuden arvo; »meid5n vallassaolijat
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sytittavat meille isanmaallista pajuktiytta .»63 Tytivdenliikkeessa
tytinantajien menettely vahvisti kdsitysta marxilaisen sosialismin
totuudellisuudesta siina, etta sosialismi korosti ►>kapitalistien ►
kansainvalisth yhteenkuuluvuutta. 64 Tytinantajien j a tytintekisuhteiden kiristyminen yleensd heikensi kansallista yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tytinantajien taholta esitettiin usein tyiintekijOiden aloittaessa lakon syytiis, etta tytintekij at rikkoivat nain
kansallisen rintaman. Tama heratti artymysta tyiivaenliikkeessa.
Vastavaitteeksi esitettiin, etta tytinantajat vastustaessaan tyOntekijOiden oikeutettuja vaatimuksia syyllistyivat kansallisen yhteisrintaman rikkomiseen. Tallaista kiistaa kaytiin mm. vuosisadan
alussa kirjatyiintekijOiden lakon yhteydessa.66
Kurikan menettely j a sen aiheuttama konflikti suuren adressin
kokoamista suunniteltaessa heikensivat myOs kansallista tunnetta.
Matti Kurikan menettelyn puolusteluthan leimattiin
keen ulkopuolella kansallisen rintaman pettamiseksi. Tosin ty6vaenliikkeen sosialistitkaan eivat kaikki hyvaksyneet Kurikan
menettelya. Mm. Ktissi Koskinen paheksui sita Helsingin tytivaenyhdistyksen kokouksessa. Hanen lahtiikohtansa oli tallOin kansallistunne. 66 Mytis Taavi Tainio piti Kurikan menettelya epa.viisaana, mutta hanen asennoitumiseensa vaikutti pikemminkin pyrkimys syrj ayttaa ► harhaoppinen» Kurikka Tytimiehen paatoimittajan paikalta. 67 Huolimatta siita, etta Kurikan puolustaminen
loi »epaisanmaallisen» leiman, tyiivaenliikkeen aktiiviset jasenet
allekirjoittivat julkilausumia hanen puolestaan ja muutenkin eri
yhteyksissa avoimesti puolustivat hanen menettelydan. Tytivaenlehdissa alkoi esiintya kid oituksia, joissa entinen selviO, isanmaallisuus, asetettiin kyseenalaiseksi. Sen vastapainoksi tuotiin
tyiivaesttin kansainvalinen yhteenkuuluvuus. Samalla ylempien
sosiaaliryhmien isanmaallisuus saatettiin epailyksenalaiseksi.
Asian polttavuutta j a ongelmallisuutta osoittaa sen runsas
kasittely. 68
Sosialistisessa kirjallisuudessa ei juuri annettu merkitysta kanTyikvaenliikkeen piirissa paljon luetussa
ja sosiaalinen Hike 19:nnella
Werner Sombartin teoksessa
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vuosisadalla» todettiin tosin kansallisuusaatteen suuri vaikutus, mutta siinakin esitettiin kasitys, etta vallassaolevat luokat olivat
man aatteen kannattajia ja kohtelivat kiiyhalistOd aatteen pettdjina. 69 Nain sosialististen kasitysten leviaminen merkitsi samalla
kansallisuuden arvon j a merkityksen heikkenemista. Tdmd tuli
nakyviin mm. kansallisten symbolien vaistymisessa tydvaenliikkeestä. Vielã Turun kokouksessa vuonna 1899 kohotettiin sosialisteihin
luettavan puuseppd Hoikan ehdotuksesta elakttin-huuto isanmaalle
j a kokouksen pdatteeksi laulettiin Maamme-laulu. Viipurin kokouksessa vuonna 1901 sen sijaan huudettiin elaktilita tytivaenliikkeelle ja paatOkseksi laulettiin Tytivaenmarssi."
Jatkuvasti esiintyi kuitenkin myiis tarvetta saattaa kansallisuusaate j a sosialismi sopusointuun. Naiden valilld oleva ristiriita
koettiin epamiellyttavand, ja lisaksi se oli kannatuksen vuoksi
haitallinen. Tytivaenlehdissa esiintyikin juuri vuosisadan alussa
kirjoituksia, joissa yritettiin osoittaa, etta sosialismi ja kansallisuusaate olivat keskendan sopusoinnussa. Esim. Kansan Lehdess4
oli vuoden 1902 syksylla kolme artikkelia kfisittfiva sarja otsikolla
»Sosialismi ja kansallisuusaate». Siind tandennettiin, etta samanaikaisesti voi olla seka sosialisti etta hyva suomalainen." Tarve saattaa llama kaksi sopusointuun naytti suurlakkoon tultaessa jatkuvasti heikkenevfin.
Vuoden 1903 aikana alkoi tytiviienliikkeen karkiryhmassa muovautua kaksi eri linjaa. Erdand jakajana naiden muodostumisessa
oli suhtautuminen kansallisuusaatteeseen ja Venajan kysymykseen.
Forssan kokouksessa hyvaksytyn radikaalisen tifinioikeusjulistuksen oli laatinut YrjO Mdkelin. Se sisdlsi kylla paljon sellaista, joka
heikensi kansallista yhteenkuuluvuutta j a rintamaamme ulospain —
mm. julistuksessa kiellettiin valtiopaivien oikeus edustaa Suomen
kansaa, seikka, johon venalaiselta taholta oli viitattu mutta lahtOkohta julistuksessa oli voimakkaasti patrioottinen, todettiinhan
siina mm.: ». . . katsoo puolue ollen osattomain ja yhteiskunnallista
sortoa karsivain puolue itsensd vapaaksi siita tuomiosta, jonka
historic kerran tulee antamaan talle kansalle siita heikkoudesta,
j ota se on osoittanut taistelussa olemassaolonsa puolesta.» 72 Huo-
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limatta radikaalisuudestaan julistuksen laatij a Yrj o Makelin oli
tunneperainen patriootti, jolle Suomen sisaisen itsehallinnon puolustaminen oli sittenkin tarkeinta. Oikeuksistamme oh haven mielestaan tiukasti pidettava kiinni j a se vaati liittoutumista perustuslaillisten kanssa. Makelinin mielesta oli arvotonta kayttaa hyvakseen tsaarinvallan taholta tytivaenliikkeelle annettuj a vapauksia.
Monessa suhteessa vastakkaisen linjan merkittavin mies oli
Edvard Valpas. Han oh palj on suuremmassa mdarin teoreetikko
kuin Makelin, j a handle sosialistiset periaatteet merkitsivat huomattavasti enemman, varsinkin sen jalkeen kun han oli osallistunut
Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen kokoukseen Dresdenissa
syksylla 1903. Hailelle luokkataisteluajatus oli luovuttamaton
oikeaoppisuuden tae. Koska perustuslaillisiin kuului ruotsinkielisia
teollisuuspiirej a, »kapitalisteja», oh yhteistoiminta heiclan kanssaan
mandollisimman harhaoppista. Valppaan mielesta oli kaytettava
myds tsaarinvallan taktillisia laskelmia. Venaj an hallitus oli naet
pyrkinyt kayttamaan hyvakseen vastakohtaa tyovaenliikkeen j a
porvarillisten, erityisesti perustuslaillisten, valilla. Samaan aikaan
kun porvarillisia sanomalehtia lakkautettiin ja perustuslaillisten
johtomiehia karkotettiin, tyiivaenlehdet saivat ilmestya vapaasti
ja kayttaa teravaakin sanontaa, kun se vain suuntautui kotimaisiin
»kapitalisteihin*, perustuslaillisiin. Kesken tiukimman raj oitusten
kauden oli Viipurissa saanut kokoontua puoluekokous. Siella kaytettiin sosialistista kielta, j a tasta huolimatta kokouksen piiytakirja sai ilmestya. Kenraalikuverniii5rin kansliassa »vaarallisten
separatistien» joukkoon paasi tyiivaenliikkeen miehista vain »makelinilainen» Matti Vuolukka. 73 Tsaarinvallan taholta oli lisaksi kiinnitetty huomiota torpparien j a tilattomien asemaan, seka jarjestetty
vaikeana tyiittOmyystalvena 1902 kansankeittiOita j a avustuksia.
Kun tama ei ollut tuottanut sanottavasti tuloksia, oli vuonna 1903
merkkeja siita, etta otetta tylivaenliikkeeseen kiristettaisiin; mm.
vuoden 1903 puoluekokous ei saanut kokoontua Oulussa, vaan
pienella paikkakunnalla, Forssassa." Valppaan mielesta tsaarinvallan antamaa tilaisuutta sosialismin levittamiseen oli kaytettava
hyvaksi, sllla se of Wien mukaansa Iceskeisinta, Kiristynyt ote
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vuodesta 1903 alkaen edellytti erityista varovaisuutta suhteessa
tsaarinvaltaan.
Avoin yhteentOrmays tapahtui linjojen valilla Helsingin ylimdardisessa puoluekokouksessa syksylla 1904. Riitakysymys oli
kiteytynyt muotoon: oliko otettava osaa valtiopdivavaaleihin?
Osanottoa kannattavien yhtend perusteena mielipiteelleen oli, etta
ottamalla osaa vaaleihin turvattiin perustuslaillinen enemmistO
valtiopaiville, j a perustuslaillinen enemmistti olisi lujempi autonomian puolustuksessa. Osallistumalla torjuttaisiin mykis vendldisten
taholta esitetty vaite, etteivat valtiopdivat edustaneet Suomen kansaa. Vaaleihin osallistuminen tukisi ndin monin tavoin autonomian
puolustusta. Selvimmin juuri naihin naktikohtiin viittasi puheenvuorossaan KOssi Koskinen, joka ei endd aktiivisesti ollut mukana
tydvdenliikkeessa eika edustajanakaan, mutta joka sai puheenvuoron. Hanen mielestdan valinta oli suoritettava kanden pahan,
vendldisen yksinvallan ja suomalaisen harvainvallan, valilla. Lakkopdattis heikentaisi suomalaista harvainvaltaa ja olisi selvdsti
edullinen vendldisten pyrkimyksille. Valtiopdivid oli kaikin tavoin
tuettava taistelussa vendldisid vastaan nimenomaan siksi, etta ne
sittenkin edustivat suomalaisia intresseja." Hanen mielestddn oli
siis jotain yhteistd suomalaista, mika oli tyiivdenliikkeellekin erittdin arvokasta. Hanen esittdmiinsd nakOkohtiin yhtyi Tampereen
tytivdenyhdistyksen edustaj a H. Lindroos", ja erdat muutkin viittasivat ndihin naktikohtiin puolustaessaan osanottoa vaaleihin.77
Vaaleihin osallistumista vastustavat ndkivat siina sosialististen
periaatteiden rikkomista ja sdatyvaltiopdivien tukemista. Luokkataisteluajatus oli heikentdnyt heidan kansallista yhteenkuuluvuuden tunnettaan, mutta kysymys ei heillakdan noussut silt y pohjalta,
etta he olisivat kokonaan hyldnneet kansalliset arvot j a rintaman.78
Puoluekokouksen pdatOkseksi tuli Valppaan esittamd ehdollinen
osallistuminen vaaleihin, ts. oli tuettava sits puoluetta, joka suostuisi ottamaan yleisen j a yhtaldisen danioikeuden ohjelmaansa.
Mdkelinin linj alle tams oli pettymys sikali, etta pdatiiksessa ei
tehty eroa perustuslaillisten j a suomettarelaisten valilld. Pdatiis
merkitsi irtaantumista ndista naktikohdista. Tyiivdenliikkeen omat
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tavoitteet oli siina asetettu etualalle. Koska puolueet eivat olleet
yield hyvaksyneet yleista ja yhtalaista danioikeutta porvaris- j a
talonpoikaissaadyissa ohjelmaansa, niin Valppaan kanta merkitsi
tosiasiassa vaalilakkoa. Tyiivaenliikkeelle se merkitsi huomattavaa
propagandavoittoa. Taman jalkeen luokkataistelua korostavat
sosialistiset kasitykset saivat yha selvempaa jalansijaa ja tytinsivat
syrjaan kansallisuutta korostavia ajatuksia (ks. ss. 106-109).
Tamankin jalkeen tyiivaenliikkeessa esiintyi rnielipiteita, joista
kavi selville jyrkka perustuslaillinen kanta ja samalla kansallisten
nakiikohtien arvostaminen. Mm. tytilaisaktivistien johtoon kuuluva Matti Turkia arvosteli Valppaan kantaa kesalla 1905. Hanen
mielestaan tyiivaenliikkeen keskeisin tehtava oli autonomian puolustaminen. 79 Porvarillisten aktivistien j a perustuslaillisten yhteiskunnallinen radikalismi antoi pohjaa tall y taholla muodostuneelle
kansalliselle yhteenkuuluvuuden tunteelle. 8° Voimakas patrioottinen asennoituminen tuli ndkyviin mm. siina, etta tyiivaenliikkeessa
aktiivisesti toimineet naiset, Ida Ahlstedt ja Miina Sillanpaa, osallistuivat kagaalin kokoukseen ja kayttivat siella puheenvuoron,
josta kavi selville kansallinen ajattelutapa. Edellamainitut seka
Alma Malander olivat mukana perustuslaillisten kokouksessa 13.
paivana syyskuuta vuonna 1905. Kun venalaiset sotilaat hajottivat
kokouksen, mainitut henkilOt olivat sen jalkeen jatkokokouksessa
Seurahuoneella ja kayttivat siella innostuneet puheenvuorot.
leimasi voimakas yhteenkuuluvuuden tunne.81
Korostetusti autonomian puolustus oli etualalla ruotsinkielisten
tyiivaenliikkeen edustajien keskuudessa. Jo kielelliset naktikohdat
sitoivat heidat perustuslaillisiin. Heidan piirissaan jalansijaa saaneet revisionistiset vaikutteet vahvistivat kansallisia arvoj a.
Bernstein oli Marxia kritikoidessaan nimenomaan tandentanyt,
etta tams oli antanut liian vahan arvoa kansallisille naktikohdille.
»Kansallinen linja» sai nain teoreettistakin tukea. Mytis ranskalaisen Jaurês'n mielipiteet ja toiminta antoivat samaan suuntaan kayvia heratteita.82
Kansallisu.uden erilainen arvostus sai tyiivaenliikkeessa aikaan
varsin jyrkkaa erimielisyytta. Seka Valpas etta Make lin, erimieli-
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syyksien johtavat miehet, kavivat tuimasti toistensa kimppuun.
Valppaan mukaan Aladin oli pettanyt sosialistiset periaatteet,
ja Makelinin mukaan Valpas oli pettanyt kansallisuuden ja
ryhtynyt yhteistoimintaan tsaarinvallan kanssa. 83 Suurlakko muutti
sitten tilannetta.

e. Kulttuurikysymykset
Vuosisadan vaihteen henkiselle elamane oli varsin tyypillista kulttuurioptimismi. Tunnettiin elettavdn aivan uuden aikakauden
kynnyksella. Erityisen voimakasta Ulna oli tytivaennikkeessa,
joka on paljolta perinyt liberalismin edistysuskon. Tahan tuli iisaksi marxilaiselta pohjalta syntynyt kasitys, etta kun yhteiskunta
sosialismiin siirtymisen kautta uudistuu totaalisesti, mystis koko
kulttuurielama ja ihminen uudistuvat. Porvarillinen kulttuuri nahtiin tassa valossa turmeltuneeksi j a vaaristyneeksi. 84 Marxilainen
kasitys porvarillisen kulttuurin rappiosta yhdistyi tytivaenliikkeessa kansan tuntemaan perinteelliseen epaluuloon sille psykologisesti ja sosiaalisesti kaukaisia ilmioita kohtaan. Sosialistinen
kasitys »porvarillisesta tuhlarisivistyksesta» ja kansan piirissa tunnettu vastenmielisyys »herrojen kotkotuksia» kohtaan liittyivat
varsin luontevasti yhteen. Esim. nimimerkki Tytintekija kaytti
Tybmiehessa ilmauksia »aikakautemme sivistyksen kukka» ja
mykyaikainen sivistys, kulttuurikukkineen», jotka osoittivat ennakkoluuloa kulttuuria kohtaan ja sen arvon kieltamista. Artikkelin otsikkona oli »Sukupuolitaudit ja sivistys», ja siina asetettiin jyrkasti vastakkain »turmeltunut sivistyneistii» ja »puhdas
kansa».85
Marxilainen sosialismi tarjosi yhtendisen kokonaisuuden. Se
sulki pois ja piti arvottomana sita, mita »herrat, kapitalistit ja sivistyneet» olivat luoneet ja mita nama pitivat arvokkaana. Oli
selvaa, etta nimenomaan tassa kohden marxilaisen sosialismin
sitykset saivat suopean vastaanoton alemmuuden tunteen vallassa
elavdn tptivdestiin keskuudessa.
Wrightilaisend kautena oli silloisilla johtajilla pyrkimyksend
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pysyttda tyovaenliike suureksi osaksi vain sivistyskysymysten
parissa. Sosialismin saadessa jalansijaa ruvettiin kulttuurikysymyksia pitamaan varsin toisarvoisina osittain siksi, etta haluttiin
irtautua kaikesta wrightilaisyydesta. Milan saatiin tukea marxilaisesta sosialismista; olivathan ne sen mukaan sekunddarisia taloudellisiin kysymyksiin verrattuna. Erityisesti laaj of en kannattaj aj oukkoj en piirissa ne tuntuivat toisarvoisilta, j a tyiivaenlehdissa
naita kysymyksia kasiteltiinkin suhteellisen vahan.
Vaikka tytivaenliikkeen piirissa suhtauduttiin ns. porvarilliseen
kulttuuriin vaheksyen, niin kuitenkin etsittiin sen piiristd auktoriteetteja, joihin voitiin vedota. Tassa suhteessa tarjosi tytivaenliikkeelle mainiota ainesta kirjallinen realismi. Sen ulkomaisista edustajista mainittiin useimmin Emile Zola ja Henrik Ibsen. 86 Kotimaisista kirjailijoista Minna Canth oli arvostetuin; hanen naytelmiaan
esitettiin runsaasti tylwaenyhdistysten tilaisuuksissa. Muita auktoriteettej a kulttuurikysymyksissa olivat mm. Rousseau, Voltaire,
Ruskin ja Kierkegaard. 87 Suurinta huomiota sai osakseen ehka
Tolstoi. Hanen kasityksiaan esitettiin jatkuvasti tyovaenlehtien
palstoilla. Tolstoi-harrastus oli alkanut Kurikan vaikutuksesta.
Se jatkui kuitenkin myes sen jalkeen, kun Kurikka vuonna 1899 oli
mennyt Amerikkaan. Huomiota herattaa, etta monet Tolstoin käsitykset olivat varsin vastakkaisia sosialistisille periaatteille j a
silti hanen ajatuksiaan esitettiin laajasti useissa yhteyksissa.
Hanen yhteiskuntakritiikkinsa seka hyOkkayksensa kirkkoa vastaan tarj osivat ndet materiaalia tyiivdenliikkeenkin kasitysten
tueksi.88 Tolstoin ohella kiinnitettiin huomiota hãnen suomalaiseen
oppilaaseensa, Arvid Jarnefeltiin.88
Arvostetuimmat auktoriteetit sosialististen teoreetikkoj en ohella
olivat kuitenkin luonnontieteilijat. Ndista vedettiin esiin ennen
kaikkea Darwin sekd hanen teoriansa maailmankatsomukselliselle
alalle soveltaneet Biichner j a Hackel. Toisaalta heihin vedottiin
siksi, etta heidan kdsityksensa olivat ristiriidassa perinteellisten
kristillisten katsomusten kanssa, toisaalta siksi, etta kehitysaj atuksen katsottiin tukevan sosialistisia kasityksia yhteiskunnan
muuttumisesta. Tyiivaenliikkeen piirissa oli yleensa voimakasta
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tarvetta saada auktoriteetteja. Nopeasti eteenpain mennyt luonnontiede soveltui sellaiseksi hyvin.9°
Kansallisia suurmiehidmmekaan ei kokonaan syrjaytetty, vaan
tandottiin esiintya heiddn aatteellisina perillisinaan. Erityisesti
tams koski Liinnrotia ja Snellmania, joiden arvoa useassa yhteydessa korostettiin. Sen sijaan Runebergiin ja hanen edustamaansa
kansalliseen romantiikkaan suhtauduttiin eraissa tapauksissa kielteisesti.91
Kdytanntilliset ohjelmavaatimukset koskivat ennen kaikkea
koulua. Tampereen kokouksessa vuonna 1896 hyvaksytyssa »Suomen Tyiivden ohjelmassa» vaadittiin yleista koulupakkoa seka
maksutonta opetusta niissa oppilaitoksissa, joiden tarkoituksena oli
yleisen kansalaissivistyksen alkeiden antaminen. Sen lisaksi vaadittiin niiden esteiden poistamista, jotka vaikeuttivat kansakoulusta oppikouluun siirtymista. Tallaisena tekijand oli se, ettd oppikoulu pohjautui enemman valmistavan koulun kuin kansakoulun
kurssiin. Korostettiin, etta kaikkien olisi kaytava kansakoulua.
Rikkaiden ja kiiyhien lasten oli oltava ainakin jonkin aikaa samassa koulussa. 92 Turussa vuonna 1899 hyvaksytyssa tydvdenpuolueen
ohjelman viidennessd pykalassa toistettiin vaatimus yleisesta koulupakosta. Vaadittiin myiis maksutonta opetusta, nyt kaikissa
oppilaitoksissa. Kansakoulu oli jarjestettavd ylempien oppilaitosten pohjakouluksi, mina tarkoitettiin ns. valmistavien koulujen
poistamista.
Turun kokouksessa ilmeni suurta innostusta tyovaenopistokysymykseen. Opistoilta odotettiin hyvin paljon. 93 Seuraavina vuosina
koulukeskustelu suuntautui uskonnon opetuksen poistamisvaatimukseen sekd yhteiskuntaopin ja kansantalouden tuntimaaran lisaamiseen. Turun kokouksessa oli pddtetty adnin 28-22 jattaa
tyiivaenopistojen ohjelmasta kirkkohistorian opetus. 94 Forssan
kokouksessa hyvaksyttiin Erfurtin ohjelman kuudes pykala, uskonnon opetuksen poistaminen kouluista. Asiaa kasittelevan valiokunnan
ehdotuksen mukaan olisi sen sijasta opetettava kristillista moraalia,
»Kristuksen yksinkertaista rakkaudenoppia► . Ehdotus kuitenkin
hylattiin. 95 Ajatus kristillisten moraalikasitteidenkin opettamisesta
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sai siis vdistya. Forssan kokouksen jalkeen pyrittiin tytivãen lehdissa voimakkaasti muokkaamaan mielipiteitã kannattajaj oukkojen piirissa suopeaksi talle pdatiikselle. Uskonnon opetuksen poistaminen merkitsisi kristillisten kasitysten heikkenemista. Samalla
saisivat jalansijaa materialistinen ja luonnontieteellinen maailmankatsomus. Tyiivdenliikkeen johtajien mielesta llama merkitsivãt
valttamatiinta pohjaa uuden »sosialistisen kulttuurin» syntymiselle.98
Tytivaenliikkeen piirissa katsottiin kansantalouden, yhteiskuntaopin ja siveysopin opetus kouluissa tarkeaksi avaimeksi, joka
toisaalta edistaisi sosialismin leviamistd ja toisaalta ratkaisisi
monet yhteiskuntaa ja ihmisia koskevat ongelmat. Erityisesti pidettiin seminaareissa j a yliopistoissa naiden aineiden opettamista
valttamattOmand. Nimenomaisesti sen piti tapahtua sosialistisessa
hengessa. 9 7
Useissa paikallisyhdistyksissa versoi edellytykset huomioonottaen vilkas sivistys- ja kulttuuritoiminta: nayteltiin, perustettiin
soittokuntia, laulukuoroja, urifeiluseuroja jne. Vain harvoin talla
tasolla tuotiin esille oppositioasenne »porvarillista kulttuuria» kohtaan. Toiminta nayttda kummunneen omasta luomisvoimasta eika
naissa puitteissa asetettu yleensa vastaryhmaa, jota vastaan toiminta olisi suuntautunut.98
f. Uskonto ja kirkko
KIRKON JA TYOVAENLIIKKEEN KOHTAAMINEN

K un tyOvaenliike 1890-luvulla menetti patriarkallisen luonteensa
j a kun siita tuli vahitellen syviin yhteiskunnallisiin muutoksiin
tahtaãvg Bike, niin sen yhteiskuntakiisitys poikkesi kirkon edustajien silloisesta kgsityksesta. Useat kirkon miehet pitivat yhteiskuntaa Jumalan muuttumattomaksi luomana; paikallaanpysyvdna
se katsottiin luovuttamattoman kristilliseksi. Niinpa TyOmiehessa
esiintyneiden tietojen mukaan Oulun kirkon saarnatuolista lausuttiin kevadlld 1896: »He (tyovaenliikkeen edustajat) pitdvdt kokouksia, kasittelevat heille kuulumattomia asioita, tekevat tyti-
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lakkoja, taistelevat Herran asettamia inhimillisia saatyja ja saantOja. vastaan. He kaivavat kuin myyrat yhteiskunnan peruspylvaita.*" Saarnan pohjana oli kuva patriarkallisesta yhteiskunnasta,
jonka Jumala oli luonut juuri sellaiseksi ja muuttumattomaksi.
Muutosyritykset leimattiin siina kapinaksi itsedan Jumalaa vastaan.
Tyiivaeniiikkeen piirissa oli sits vastoin keskeisend ajatus, etta
yhteiskuntaa voidaan maaratietoisesti ihmisten toimesta muovata
ja etta vahavakinenkin voi joukon jasenend olla tats edistamassa.
Tyiivaenliikkeen ja kirkon edustajien kasitykset poikkesivat
paljon, etta tOrmays oli odotettavissa.
Tyiimies selosti tosin ilmeisesti karjistaen
edella mainittua
saarnaa vuoden 1896 kevaalla ja protestoi siina esitettyja kasityksia vastaan. Laajempaa huomiota aiheuttanut konflikti syntyi
tydvdenliikkeen ja kirkon edustajien erilaisten yhteiskunnallisten
mielipiteiden pohjalta syyskuussa 1896. Talloin Porvoon piispa
Herman Rabergh, lahtien patriarkallisen ajattelun pohjalta, arvosteli tytivfienliiketta: »Tama (lakot) on ulkomaiden vaarallisen esimerkin seuraamista, koska siihen ei meilla ole aihetta, sills tydvdestOn asema on taalla paljon parempi kuin ulkomailla. Saastavaisyys kohottaa, mutta tuhlaus vahenta.a, on valitettavaa, etta
tyiivaestii jaljittelee varakkaampia luokkia. Rikkaita j a kOyhia
on aina ollut ja tulee aina olemaan. Mutta kristillisen rakkauden
tulee vaikuttaa niin, etta epatasaisuudet haviavat, mutta siihen ei
ole pyrittdva vakivallan avulla.» 10° Piispan torjuvaan ja tuomitsevaan asenteeseen tyilvaenliikkeeseen nanden vaikutti, paitsi perinteellinen kasitys yhteiskunnasta, rnyifts jo aikaisemmin syntynyt
nakemys, etta tytivaenliike oli olemukseltaan kirkon ja kristinuskon
vastainen. Tama kasitys oli. syntynyt Saksasta saatujen vaikutelmien pohjalta. Siellahan sosiaalidemokraattisen liikkeen johtajat
olivat ateistisen maailmankatsomuksensa perustalta hyOkanneet
seka kirkkoa etta kristinuskoa vastaan. Niinpa Herman Rabergh
oli jo vuonna 1878 kirjoittanut, etta »sosialismin syvimmat juuret
ulottuvat Saksan kansan keskuudessa laajalle levinneeseen jumalattomuuteen ja uskonnolliseen valinpitämattOmyyteenh.101 Tu_
run pappeinkokouksessa vuonna 1890 oli silloinen arkkipiispa T. T.
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Renvall lausunut mm., etta »sosialismi on mita jyrkimmin ristiriidassa kristillisen maailmankatsomuksen kanssa ► . 102 Vuonna 1892
Porvoon pappeinkokouksessa oli piispa Rabergh taas, luonnehtiessaan kirkollista tilannetta Saksassa, todennut, etta »sosialidemokratia oli seurausta joukkojen luopumisesta kristinuskosta ja sellaisena rangaistus jumalattomuudesta». 1°3 Nain kirkon edustajilla oli
vakaumus tytivaenliikkeen jumalattomuudesta ennen kuin sosialistiset piirteet tytintyivat esille Suomen tyOvaenllikkeessa.1°4
Piispa Raberghin Porvoon pappeinkokouksessa vuonna 1896 esittamaan lausuntoon antoivat aiheen saman vuoden kesalla puhjenneet lakot. Ne tuntuivat monien mielesta todella horjuttavan jarj estyneen yhteiskunnan perusteita.
Tytimiehessa piispan lausunto synnytti voimakkaan reaktion.
Piispan esittamien kasitysten vastapainoksi tandennettlin, etta
kristinuskon oli vaikutettava juuri tassa elamassa. Arvostelu ei siis
suuntautunut itse kristinuskoa, vaan piispan slita esittamaa kasitysta vastaan. Painvastoin korostettiin tytivaenliikkeen edustamien aatteiden ja kristinuskon samansisaltiiisyytta. Kristinusko oli
tuonut maailmaan tasa-arvoisuuden, jota tytivaenliikekin ajoi.
Kristillinen seurakunta oli alussa muodostanut kommunistisen yhteisOn, ja samaan suuntaan kayvid tavoitteita oli myOs tytivaenllikkeella. Lisaksi seka kristinusko etta tyOvaenllike korostivat ktiyhien
merkitysta j a arvoa. 105 Piispan lausunnon pohjalta lahtien tahdennettiin, etta piispan ja kirkon edustama oppi ei ollutkaan
keata, alkuperaista eika aitoa kristinuskoa». TyOmiehessa ruvetlahtien erottamaan kirkon oppi ja »todellinen» kristiinkin
tinusko .1°6
Konflikti oli alkuna papiston ja kirkon vastaiselle kirjoittelulle Tytimiehessa. Tata suuntaa vahvisti edelleen se, etta Haminassa oli Tyiimiehen mukaan vuoden 1897 kevaalla esitetty saarnassa samantapaisia ajatuksia kuin Porvoon piispa oli esittanyt
pappeinkokouksessa.'°7
Kirkon j a papiston vastainen mieliala oli tyovaenliikkeessa
1890-luvun puolivalin jalkeen levinnyt vain suppean karkiryhman
Saman ajankohdan vaiheilta on niiet useita ilmauksia pe-
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rinteellisten kristillisten ja kirkollisten kasitysten horjumattomuudesta paikallisyhdistysten piirissä. Niinpa esim. Turun tytivdenyhdistyksen 10-vuotisjuhla vuonna 1896 aloitettiin virrella, ja
Hangon tytivaenyhdistys esitti samana vuonna vaatimuksen suom enkielisen jumalanpalveluksen saamiseksi kaupunkiin.'°8
Horjuttavasti perinteellisiin kristillisiin kasityksiin ja tapoihin
jasenistiinkin piirissa vaikutti pyhaty6 rautateilla ja puunjalostusteollisuudessa. Perinteelliset käsitykset lepopaivan pyhittamisestd
eivat väistyneet kivuttomasti, vaan esim. TyOmiehelle ldhetettiin
Kuusankoskelta ja Leppakoskelta vetoomuksia, joissa uskonnollisiin
viitaten valitettiin pyhatyiitä ja katsottiin se lepopaivan vddrinkayttfimiseksi.109
PYRKIMYS SULAUTTAA KRISTINUSKO JA SOSIALISMI

Tybvdenhikkeen monet toimintamuodot samoin kuin sen aatesisaltd, sosialismi, olivat ristiriidassa perinteellisten kristillisten käsitysten kanssa. Niiden kohtaaminen ei suinkaan aina johtanut
siihen, etta toinen olisi kokonaan hylatty ja toinen omaksuttu.
Tama johtui osaltaan slita, etta kristillisilla kasityksilla oli erittain
syvat juuret mielissa. Kirkolla oh saarnatuolinsa ja monipuolisen
opetustoimintansa avulla jatkuvasti hyvat mandollisuudet vaikuttaa. Kristilliset peruskasitteet olivat lujasti ankkuroituneet
opetusmaailmaan. Tyiivaenllikkeen aktiivisten kannattajienkin oli
vaikea revaista itseafin irti perinteellisista kristillisista katsomuksista ja omaksua niiden tilalle »loppuun ajatellub marxilaiset kasitykset. TyOvdenliikkeen kannatuksen takia oli sosialistismielisen
karkijoukon epatarkoituksenmukaista korostaa kristinuskon vastaisuutta. Painvastoin esitettiin viime vuosisadan lopun murrosvuosina maaratietoisesti, etta tyllivaenhikkeen periaatteet olivat
sopusoinnussa uskonnon kanssa. Yleensa tahan kuitenkin liitettiin
kasitys, etta kirkko oh poikennut »aidosta kristinuskosta». 11° Ajatus
ei ollut syntynyt pelkastaan propagandistiselta pohjalta, vaan se
kuvasti mytis mielipiteitd tytivaenliikkeen piirissa.
Kasitys, etta sosialismi toteutti yhteiskunnassa kristinuskoon
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sisaltyvat periaatteet ja etta molemmat sen tanden liittyivat läheisesti yhteen, oli voimakas vuosisadan lopun murroksessa. Taavi
Tainion TyOmiehessa ilmestyneet artikkelit, joissa kiellettiin kristinuskon totuus, aiheuttivat vastakirjoituksen juuri taman nakemyksen pohjalta.m Sosialististen kasitysten selkiytyessa ja voittaessa alaa kristinuskon periaatteet joutuivat syrjaan aluksi tyiivaenliikkeen kdrj en piirissa. Sen sijaan ne elivat pitempaan ja
voimakkaampina tavallisen kannattajakunnan ja aivan erityisesti
maalaisyhdistysten piirissd. 112 Korostetusti kristillinen savy oli
vuonna 1900 Kotkassa ilmestyneessa Ita-Suomen Tyiimiehessa.
Siind olleissa kirjoituksissa esiintyivat usein mm. ilmaukset »suuri
Nasarealainen» ja »vaatimuksemme ovat sopusoinnussa Suuren
Mestarin opin kanssa».u3 Voimakkaan tunnevarityksen omaavissa
tavoissa kristilliset piirteet Ailyivat tyiivaenliikkeen karjenkin
kayttamina pitempaan ja syvempina. Joulun yhteyteen liittyvissa kirjoituksissa oli kristillista ajattelua ja kristinuskoon liittyvid symboleja yield senkin jalkeen, kun niista muuten oli luovuttu. Tosin puhtaasti kristilliset ilmaisut vahenivat suurlakon lahetessa.14 4
Varsinkin Forssan kokouksen Alkeen tytivaenliikkeen johdon
taholta asetettiin useissa yhteyksissd koko kristinusko kyseenalaiseksi. Jatkuvasti tyiivaenlehtien palstoilla esiintyi kuitenkin ajatuksia, etta »aito ja todellinen» kristinusko seka sosialismi ovat sopusoinnussa toistensa kanssa ja etta tyiivaenliikkeen taholta ei
kielleta uskonnon arvoa. Tytivaenliikkeen toimesta julkaistiin kirjallisuuttakin, jossa arvosteltiin perinteellisia kristillisia kasityksia
seka kirkkoa, mutta joissa korostettiin itse kristinuskon merkitysta
ja totuutta. Vuonna 1900 ilmestyi Tyiivaen Sanomalehti-OsakeyhtiOn kustantamana ja A. B. Makelan suomentamana F. W. Farrarin
teos »Piplia, sen arvo ja uskottavuus». Kirjassa tandennettiin kristillisen etiikan arvoa. Samansuuntaisia ajatuksia esiintyi vuonna
1903 Turun tytivaenyhdistyksen kustannuksella ilmestyneessa ja
Taavi Tainion suomentamassa J. J. Lachmanin kirjasessa »Kristinusko ja sosialismi». Siind todettiin molemmat pyrkimyksiltaan
rinnakkaisiksi, ja molemmat suhtautuivat kirjoittajan mukaan vi-
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hamielisesti vallitsevaan yhteiskuntaan. Kristillis-sosialistiset käsitykset elivat siis marxilaisten kasitysten rinnalla. TyOvaenliikkeen karkiryhmankin taholta niita vahvistettiin. Esim. Valpas
kirjoitti vuonna 1901 TyOmieheen artikkelin, jossa han torjui
vaitteet, etta sosialismi merkitsisi uskonnon kieltamista, ateismia.u5
Forssan kokouksen jalkeen kristillis-sosialistinen virtaus heikkeni, ainakin tytivaenlehtien palstoilla. Kristinuskon ja sosialismin yhteisia piirteita tosin korostettiin eraissa lahetetyissa kirjoituksissa, mika osoitti ajatusten elavan kannattajakunnan
Kaantyminen suuremman yleisOn kuin varsinaisten ty8vdenliikkeen aktiivien puoleen aiheutti sen, ettd kristillis-sosialistiset
nakemykset tulivat esille mytis taktillisessa mielessa. Vuoden 1905
kuluessa jarjestetyissa muutamissa keskustelutilaisuuksissa, joissa
tytivaenliikkeen j a kirkon edustaj at yleisiin edessa vaittelivat, eivat
tyOvaenliikkeen miehet pyrkineetkaan kaatamaan kristinuskoa.
HyOkkaykset kohdistettiin kirkkoon ja papistoon. Itse kristinuskon
sen sijaan sanottiin olevan sosialismin kanssa sopusoinnussa. Eraissd
puheenvuoroissa valahti kyllakin ajatuksia, joissa kiellettiin mytis
uskonnon totuus ja arvo. Yleisend linjana kuitenkin oli Kuopion
vaittelykokouksen julkilausuma: »Tyiivaenliike ja Kristuksen opin
mukainen uskonto eivat vastusta toisiaan.» Selostuksista pdatellen
-Mina oli suurimmaksi osaksi myOs kuulijakunnan kanta. u7 Eraissii
tyiivaenlehdissa korostettiinkin varovaista suhtautumista uskontoon.u8
Useissa yhteyksissa ilmeni yield Forssan kokouksen jalkeen,
ettd kristillisilld kasityksilla ja myOs kirkolla oli edelleen arvovaltaa
tyiivaenliikkeen aktiivienkin keskuudessa. Forssan kokouksessa
viidennen pykalãn hyvaksyminen oli tapahtunut vain karkiryhman
piiristd mAdrdtietoisesti suoritetun mielipidemuokkauksen tuloksena. Vuosisadan vaihteessa tyOvaenlehtien palstoilla, erityisesti
maaseudulta tulleissa kirjeissa, on ollut ilmaisuja, jotka viittasivat
kristilliseen maailmankatsomukseen seka kristillisten tapojen ja
normien noudattamiseen. 119 Forssan kokoukseen oli tullut Viipurista
10 — Soikkanen, Sosialismin tulo Suomeen
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sahkOsanoma, jossa toivotettiin *Korkeimman siunausta tOillenne
kiiyhalistOn vapauttamiseksi rahavallan ikeesta». 120 MyOs paikallisyhdistyksissa esiintyi mielipiteita, jotka osoittivat kristillisten
kasitysten elavan: Imatralla paatettiin vuokrata yhdistyksen huoneisto evankelis-luterilaisille saarnamiehille; samalla pdatettiin
heath kuitenkin vaatia tuomiokapitulin todistus. Nain asetuttiin
selvasti kirkolliselle linjalle lahkoja vastaan. Hameenlinnassa käsiteltiin posteljoonien ja rautatieldisten sunnuntaitytita lahtiikohtana se seikka, etta -Lama, vieroitti heidat kaymasta kirkossa.131
Samoissa yhdistyksissa esiintyi kylla vuoden lopulla heradvaan
kirkon vastaisuuteen viittaavia mielipiteita. MyOs tyiivaenlehtien
palstoille paasi edelleen kirjoituksia, joista ilmeni kunnioitus kristinuskoa, kirkkoa ja papistoa kohtaan.122 Vuoden 1905 alussa oli
sosiaalidemokraattisen puolueen ohjelma kasiteltavana Kuopion
kirjaltajayhdistyksessa. Siena hyvaksyttiin kaikki muu paitsi viides
pykala. Sen yhteydessa todettiin, etta useat yhdistyksen jasenet
kavivat kirkossa, viljelivat Sanaa kotona ja jotkut kuuluivat
NMKY:een. Nekaan, jotka tahtoivat hyvasyd kohdan, eivdt olleet
uskontoa vastaan. He vain tahtoivat painottaa sita, etta vaarinkaytOkset vdhenisivat ja suurempi vapaus toteutuisi, jos kirkko
ja valtio erotettaisiin.123
Tytivaenliikkeen kannattajajoukon piirissa sosialismi ja kristinusko pyrkivat sulautumaan kokonaisuudeksi. Tahan suuntaan oli
olemassa selvaa tarvetta. Oli mandoton irtautua kokonaan entisesta, mutta samalla haluttiin omaksua sosialismin lupaukset.
Niinpa Forssan kokouksen jalkeen oli niita, joille kuuluminen tytivaenliikkeeseen ja siind toimiminen eivat olleet millaan tavoin protesti kristinuskoa, kirkkoa ja papistoa vastaan.
Tyiivaenliikkeen jasenten suhtautuminen kirkkoon ja kristinuskoon selittyy osittain kirkon edustajien kannanottojen pohjalta.
Radikaalistuva tytivaenliike kohtasi varsin jaykan kirkon. Useissa
yhteyksissa sen johtavat henkilOt, erityisesti piispa Rábergh,
korostivat kdsitystaan patriarkallisesta yhteiskunnasta. Kristillinen rakkaus, niin arveli piispa, poistaisi ja tasoittaisi epdkohtia. Vain uskonnollinen heratys pystyisi uudistamaan yhteis-
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kunnan.124 Tallaisen nakemyksen pohjalta oli kirkon piirissa jouduttu yhteiskunnalliseen konservatiivisuuteen.
Uskonnollisiin heratysliikkeisiin liittyi yhteiskunnallisia ja sosiaalisia eroja tasoittava vaikutus. Torpparien asema olikin tosiasiallisesti parempi Pohjanmaalla kuin muualla. Todennakiiisesti
heratysliikkeiden vuoksi papisto tunnettiin siella kansaan kuuluvaksi ja kirkko omaksi. Kirkonkin piirissa oli viitattu
vaenkysymyksen tarkeyteen. Jo Vaasassa vuonna 1885 pidetyssa
pappeinkokouksessa olivat erdat osanottajat korostaneet yhteiskunnallisten reformien tarkeytta ja todenneet, ettei tytivaestkin
kurjuus ollut Luojan maaraama. Heratteet oli saatu Saksan
alkavasta kristillis-sosialistisesta liikkeesta. 125 Kirkon taholta kiinnitettiin huomiota mytis yhteiskunnallisiin epakohtiin. Valtalinjana
pysyi kuitenkin se nakemys, etta niiden korjaaminen voi Milted
vain uskonnolliselta pohjalta.
Nuori teologipolvi omaksui 1890-luvulla uusia nakemyksid.
Huomio kiintyi enemman tamanpuoleiseen, ja etiikka sai keskeisemman sijan kuin aikaisemmin. Tassa piirissa tajuttiin sosiaalisten
kysymysten merkitys ja mytis tytivaenliikkeen yhteiskunnallinen
pohja. Kristillis-sosialistiset pyrkimykset seka Englannissa etta
Saksassa saivat osakseen mielenkiintoa ja hyvaksymista. Tasta
olivat osoituksena pastori Martti Ruuthin Valvojaan kirjoittamat
artikkelit seka Englannin etta Saksan kristillis-sosialistisista liikkeista.126 Vaikutteet eivat kuitenkaan johtaneet riittavan radikaaliseen ja aktiiviseen toimintaan. Herdavat kristillis-sosialistiset pyrkimykset sattuivat juuri wrightilaisyyden ja sosialismin
murrokseen. Siksi ne saivat »wrightilaisyyden» leiman, eika niilla
ollut juurtumismandollisuuksia.
Sosialismin haaste ja ulkomailta saadut kristillis-sosialistiset
vaikutteet aiheuttivat kuitenkin sen, etta kirkon edustajat tunnustivat useissa yhteyksissa tytivaenliikkeen yhteiskunnallisen
oikeutuksen. Tyiivaenliiketta ei enfia nahty pelkastadn ideologiselta tasolta. Vuonna 1902 pidetyissa Turun ja Porvoon pappeinkokouksissa seka arkkipiispa Gustaf Johansson etta piispa Herman
Rabergh mytinsivat oikeiksi eraita tytivaenliikkeen yhteiskunnal-
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lisia tavoitteita. Molemmat pitivat kuitenkin sits uskonnon ja
kirkon vastaisena. Kannanmaarittelyksi tuli, ettei kristitty voi oila
sosiaalidemokraatti. Ottaen huomioon arkkipiispan arvovallan
kirkkomme piirissa voi kannanottoa pitad ohjeellisena. Arkkipiispaan olivat vaikuttaneet paitsi Suomen tyiivaenliikkeesta tehdyt
havainnot
erityisesti Saksan tytivaenliikkeesta saadut vaikutelmat. Kirkkomme johto ndki kaikesta paiitellen tydvdenliikkeemme
uskonnon j a kirkon vastaisempana kuin se ehka tosiasiassa yield
olikaan.
Ennen Forssan kokousta tyiivaenlehdissa oltiin valmiit arvostamaan pappien lausuntoja, joissa myOnnettiin tyOvaenliikkeen yhteiskunnallisten tavoitteiden oikeutus. Sita paitsi eraista papeista
annettiin arvolause »kiiyhien auttaja».127 Lausumat osoittavat, etteivdt ainakaan yield silloin tyiivaenliikkeen siteet kirkkoon j a
papistoon olleet taysin katkenneet.
Merkittavaa vastapuolen mielipiteiden omaksumista tapahtui
niissa vaittelykokouksissa, joita jarjestettiin ennen suurlakkoa
»tyiivaenliike ja uskonto»
teeman ymparilla. Kuopiossa helmikuussa 1905 pidetyssa tilaisuudessa tuomiorovasti Schwartzberg totesi, ettei kristinusko aseta esteitd tytivaestiin yhteenliittymiselle
eika yhteisomistukselle. Toisin sanoen kristinusko ei hanen mielestaan ollut sidottu mihinkadn maarattyyn yhteiskuntaj arj estykseen. TyOvaenliiketta edustava alustaj a, vahtimestari Antti Makelin
totesi, etteivat tytivaenliike j a kristinusko olleet ristiriidassa. Eraissa
puheenvuoroissn tdhdennettiin myiis kristinuskon yhteiskuntaa
uudistavaa vaikutusta. 128 Riihimaen kokouksessa lokakuussa 1905
asettui papiston edustaja, kirkkoherra Murk' kannattamaan kirkon
j a valtion eroa omaksuen -Men erdan tytivaenliikkeen vaatimuksista. Tydviienliikkeen edustajien taholta taas ei kristinuskoa asetettu kyseenalaiseksi, ei varsinkaan sen etiikkaa. 128 Tyi5vdenliikkeen
aatesisaltii vaikutti siis kirkon edustajien mielipiteisiin, eivatka
tyiivaenliikkeen karkiryhman miehetkaan joutuessaan kosketuksiin
liikkeen aktiiviryhman ulkopuolella olevien kanssa voineet sivuuttaa kristinuskon ja kirkon otetta ihmismieliin.
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KARKIRYHMA. OMAKSUU KIRKON- JA KRISTINUSKONVASTAISIA KASITYKSIA.

Vuodesta 1896 alkaen kaydyt avoimet kiistat kirkon edustajien ja
Tyiimieheen kirjoittavien viilillti heijastuivat lehden lukijakuntaan
ja synnyttivat tyiivaenjarjestOjen aictiivisissa jasenissd kirkon
vastaista mielialaa. Toinen kirkon- ja uskonnonvastaisten vaikutteiden vdylii olivat samaan aikaan ulkomailta tulevat sosialistiset opit. Olihan jo vuosikymmenen puolessa valissa Helsingin
tyllivaenyhdistyksen piirissii selvia merkkeja sad, ettã eriiat
johtoryhmaan kuuluvat, mm. Eetu Salin, Taavi Tainio ja A. Jarvenpaa, olivat omaksuneet teoreettisia sosialistisia kasityksia.'3°
Aluksi sosialismia sovellutettiin taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen
elamafin, mutta helposti se laajeni kaikki elamtinalueet kfisittAviiksi yhtendiseksi maailmankatsomukseksi, jonka puitteissa ei
entia asetettu kyseenalaiseksi vain kirkkoa ja papistoa, vaan myos
itse uskonto. Sita paitsi silloisista sosialistisista johtomiehista eratit
olivat tehneet matkoja Skandinaviaan ja Saksaan, missy heidan
taytyi huomata jo selvii uskonnonvastainenkin asennoituminen
tyiivaenliikkeen aktiivisten jarjesttiihmisten piirissfi. Kolmantena
kirkon ja uskonnon vastaisten ajatusten liihtiikohtana olivat 1880luvun liberaaliset ja ateistiset virtaukset, jotka aluksi olivat saaneet
jalansijaa vain sivistyneistiin piirissa, mutta jotka 1890-luvulla
saivat vastakaikua myiis tyiivaestOn keskuudessa, ennen kaikkea
tytivdenliikkeen johtoryhmassa. Niiden valittajind olivat mm. Matti
Kurikka ja A. 13. Makela sekd A. F. Tanner. Syksysta 1897 obi
maisteri A. F. Tanner mukana Helsingin tyovaenyhdistyksen toiminnassa, ja talloin han perusti erikoisen Tietoyhdistyksen, jossa
han sunnuntaisin luennoi luonnontieteista tuoden esille darwinistisen maailmankatsomuksensa. Hãnen esittamansa materialistinen maailmankatsomus saikin suopean vastaanoton yhdistyksen
aktiivisten jasenten piirissa.131
Matti Kurikan tuba Tyiimiehen toimittajaksi ja sittemmin vuonna 1897 pdatoimittajaksi merkitsi aktiivisen j a ohjelmallisen kirkonvastaisen linjan alkua Tybmiehessa. Hanen hyokkaystensa taus-
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tana eivat olleet niinkadn sosialistiset kuin tolstoilaiset ja teosofiset
opit.132 Matti Kurikka toi jatkuvasti vuosina 1897-1899 Tyiimiehessa esille papiston- ja kirkonvastaisen kantansa ja mytis kirkon
opista poikkeavan kasityksensa kristinuskosta.133 Voimakkaan
kirkkoa arvostelevan mielialan ilmauksia nousi muualtakin, jopa
niin, etta Kurikan oli laimennettava erasta Tampereelta Tyomiehelle lahetettya kirkkoa ja papistoa vastaan suunnattua hytikkaystd
toteamalla, ettei ollut sopiva aika sellaisen julkaisemiseen lehdessa.134 HyOkkaysten karki oli selvasti suunnattu kirkkolaitosta
vastaan, sen sijaan itse kristinuskoa ei yield asetettu kyseenalaiseksi. Tosin vuoden 1897 elokuussa oh Tytimiehessa ruotsalaisesta
Arbetet-lehdesta lainattu kymmenen kaskyn parodia, joka kohdistui
itse kristinuskoon. 135 Tapauksen merkitysta vahentaa se, etta kirjoitus oh lainattu eika itsendisesti syntynyt.
Vuodesta 1898 alkoi TyOmiehessa esiintya saann011isesti kirjoituksia, jotka osoittivat kirkon- ja papistonvastaisen artymyksen
leviamista tytivaenliikkeen karkimiesten piiriin ympari maata.
Konkreettisia tyytymattOmyyden kohteita oli useita. Ehka useimmin arvosteltiin kirkollisissa vaaleissa noudatettua varallisuuteen
perustuvaa daniasteikkoa. Niinpa TyOrnies kirjoitti 16. 4. 1898:
»Yksi muu kammottava epakohta on -Mild irvistanyt esiin ja
tehnyt sangen ikavan vaikutuksen — ja taas danestysoikeuden
kayttamisessa. Kysymys on kirkonkokouksen varallisuuteen perustuvasta rajattomasta danimadrasta.» Kirjoitus oli lahetetty Oulusta. Kirkolliskokouksen Oaths, jonka mukaan isanta sai papinvaalissa danestad palvelijansa puolesta, leimattiin »havyttOmaksi periaatteeksi» ja todettiin, etta palvelija oli asetettu »elukan asemaan» ja papisto asettunut »kukkarovallan palvelijaksi». 136 Mytis se,
etta »uskovaiset» pysyttelivat tylivaenyhdistysten ulkopuolella, heratti tyytymattOmyytta.137 Akaassa pappi oh kieltaytynyt tulemasta vihkimaan tyOvaentalolle, ja sita vastaan polemisoitiin otsikolla »Farisealaisuutta».138 Orimattilassa oli taas sielta tulleen
kirjeen mukaan pappi arvostellut saarnassaan tytivaenliiketta.139
Vuoden 1898 kuluessa tyiivdenliikkeen esin nousevat sosialistiset johtajat arvostelivat avoimesti kirkkoa ja papistoa. Porissa
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YrjO Makelin totesi kansansivistyksellisten luentokurssien paattajaisissa, etta »uskonnolla yritetdan balsamoida matahaavoja».
»Jeesuksen siveysopin» nimissa han kavi »Mooseksen ja pastori
Wallinin siveysopin» kimppuun.14° Eetu Salin arvosteli TyOmiehessa
erasta pastori Elis Bergrothin lausuntoa ja totesi siind yhteydessa,
etta »papisto sen sijaan, etta heidan velvollisuutensa olisi puolustaa
kiiyhan oikeutta antautuu seka saarnoissaan etta sanomalehdistessa
padoman vilpittOmaksi palvelijaksi». 141 Taavi Tainio taas asetti
kyseenalaiseksi erdan kristinuskon keskeisista kohdista toteamalla,
etta »kirkko julisti ihmisyyden apostolin (Jeesuksen) Jumalaksi».
Kirkon han leimasi aito marxilaisen kasityksen mukaan »kapitalisaksi».14 2
min
Vuoteen 1899 tultaessa olivat tytivaenliikkeen sosialistiset j ohtomiehet avoimesti asettuneet kirkkoa vastaan j a esittaneet kasityksia, jotka poikkesivat sen opista. Sen sijaan ei kristinuskon
totuutta kokonaisuudessaan eika varsinkaan sen etiikkaa ollut asetettu ainakaan julkisesti kyseenalaiseksi.
Kristillisista kasityksista poikkeavat ajatukset olivat toistaiseksi levinneet varsin suppeaan ryhmaan. Sita osoittaa Tainion
kirjoituksen aiheuttama reaktio. Varsin kiivaassa savyssa nimittain
kiistettiin Tytimiehelle lahetetyssa kirjeessa Tainion sanat »kirkko
julisti Jeesuksen Jumalaksi». Siind todettiin, etta kysymyksessa
ei ollut kirkon julistus, vaan Raamatun ilmoittama totuus. Sen
saksi kirjoittaja korosti taivaan reaalisuutta ja kuolemanjalkeisen
elaman merkitysta rnytis tyOvaest011e. Ne olivat hanen mielestaan
kohdat, joista ei voitu luopua. Kristinuskon totuus ja arvo olivat
hanen mielestaan ehdottomat, mutta kirjoituksessa oli tasta huolimatta hyvinkin voimakas kirkon vastainen henki. Se puolestaan
oli levinnyt jo laajemmalle tyiivaenliikkeen aktiivien piiriin.143
Vuosi 1899 aloitti huomattavan murroksen suhteessa uskontoon
ja kirkkoon. Sortokauden luomassa tilanteessa syntyi uusia edellytyksia kirkon j a uskonnon vastaisen sosialismin leviamiselle. Kansan silmissa Jumalan edustaja, keisari, oli pettanyt lupauksensa.
Siksi oli suuressa adressissa noustu keisaria ja esivaltaa vastaan.
Viela selvemmin j a konkreettisemmin tams tapahtui asevelvolli-
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suuslakoissa. Mytis laki, jota oli perinteellisesti pidetty alkuperaltaan jumalallisena, menetti sortovuosina tallaisen leiman. Sortovuodet merkitsivatkin huomattavaa sekularisoitumista, sills seka
laki etta esivalta menettivat uskonnollista luonnettaan.144
Vuoden 1899 kuluessa ty6vdenliikkeen sosialistinen karkiryhma
kielsi yha selvemmin ei ainoastaan kirkon ja kristinuskon, vaan
mytis yleensa kaiken uskonnon arvon. Aktiivisin oli tassa suhteessa
Taavi Tainio. Hanen mielestafin keskeisin aria oli luokkataisteluaj atus. Sosialismi siis korvaisi uskonnon; »valistunutta tyiivaked
ei saa uskomaan mihinkaan opinkappaleisiin, olkoonpa ne sitten
teosofisia, tolstoilaisia tai Farrarin raamatun selityksen mukaisia».145
Osoituksena shad, etta sosialistinen karkiryhma oli kaukana j oukkojen edella, oli, etta Tainion kirjoitus nytkin aiheutti reaktion.
Tyiimieheen lahetetyssa kirjoituksessa leimattiin Tainion kanta
ateismiksi ja materialismiksi seka torjuttiin se jyrkasti. Kirj oituksessa katsottiin luovuttamattomiksi kristillisiksi arvoiksi sielun kuolemattomuus, tuleva elama, Raamatun j a kirkon opin totuus, syntiturmelus seka puhdistava yliluonnollinen lunastusoppi. 146 Tainion kirjoituksen karki oli tandatty mytis Kurikan edustamaa
tolstoilaisuutta ja teosofiaa vastaan. Tama ei suinkaan luopunut
kd.sityksistaan, vaan toi jatkuvasti esille TyOmiehen palstoilla tolstoilaiset ja teosofiset nakemyksensa. Kurikan toiminta olikin alkuna teosofiselle vaikutukselle tyslivaenliikkeessa.147
Turun kokouksessa heinakuussa 1899 oli tyiivaenliikkeemme
sosialistisille karkimiehille vaikea ongelma: Otetaanko perustetun puolueen ohjelmaan jotain kirkkoa ja uskontoa koskevaa vai
ei? Luonnos laadittiin suureksi osaksi Erfurtin ohjelman pohjalla.
Taman kuudennessa pykalassa oli vaatimus kirkon j a valtion erottamisesta, uskonnon julistamisesta yksityisasiaksi j a uskonnon
opetuksen poistamisesta kouluista. Esikuva velvoitti ottamaan
mainitun pykalan. Kokouksen kulusta kavi kuitenkin selvasi,
etta suurin osa karkiryhmaakin pith mainitun pykalan ottamista
ohjelmaan kannatuksen vuoksi epaviisaana. Ohjelmavaliokunnassa
kysymys pdatettiin jattda kokonaan, silla. »se oli vaikea ja arkaluontoinen». Aktiivisimmin ko. kohtaa vaati Eetu Salin. Haneen
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liittyi Matti Kurikka, joka olisi halunnut ohjelmaan »mainintaa
kirkon valheista». Kokouksen puheenjohtaja of Ursin ei antanut
edes puheenvuoroa Salinille. Taktillisesti pyrittiin siis mandollisimman vahin adnin sivuuttamaan mainittu kohta. 148 Kokouksen
enemmistOn kirkon vastaisuutta osoittaa se, etta ehdotus kirkkohistorian opetuksen ottamisesta tytivaenopistojen ohjelmaan hylattiin Matti Kurikan aloitteesta aanin 28-22. Paatiista vastaan
pani tosin vastalauseensa savenvalaja K. Enqvist Tampereelta.
Merkittavaa oli, etta han siella kuului sosialistisiin johtomiehiin.149
Vuosisadan vaihteen tienoilta tyttvaenliikkeen karkiryhma alkoi
yha aktiivisemmin tuoda esille ei ainoastaan kirkon-, vaan mytis
uskonnonvastaisia kasityksiaiin. Vuonna 1899 ilmestyi Taavi Tainion »Tytimiehen katkismus». Siind rnadriteltiin uskonto *tarpeeksi
lOytaa yliluonnollisia selityksia luonnon salaisuuksiin». Nain ollen
siis tandennettiin, etta uskonto oli immanenttinen, ihmisten luoma
ja ihmisten tarpeista syntynyt. Kirjasessa todettiin, etta sosialismi
vastustaa sellaista uskontoa, jota kaytetdan kansan »pysyttlimiseksi sorronalaisuudessa, tietamattomyydessa ja alhaisessa asemassa. Uskonnon palvelijat ovat usein suurkapitalistien kfityreita
selittaessaan kiiyhyyden ja kurjuuden kuuluvan jumaialliseen maailmanjarjestykseen.» Katkismuksessaan Tainio toi esille taysin marxilaisen kasityksen, etta uskonto oli edistyksen este ja kapitalismin
liittolainen seka palvelija. Lahinna taktillisena on kai pidettava
kirjassa esitettyd ajatusta, ettei sosialismi vastusta uskontoa
sinfinsa.150 Samalla tavoin asetettiin vastakkain uskonto ja yhteiskunnallinen seka sivistyksellinen kehitys Valppaan paljon luetussa
kirjasessa »TyOldisnuoriso mukaan».151 Nain kaksi liikkeen johtavaa
miesta oli paljon luetuissa kirjoissaan varsin selvasti kieltanyt uskonnon positiivisen arvon.
Samanlaisia kirjoituksia ilmestyi myos tyOvaenlehtien palstoille.
Niissa todistelu kristinuskoa vastaan Lahti kandelta pohjalta.
Toisaalta esitettiin kasitys, etta luonnontieteet olivat saattaneet
epailyksenalaiseksi keskeisten kristillisten opinkappaleiden totuudellisuuden. Niinpa lokakuussa 1902 julkaistiin Kansan Lehdessii
kaksiosainen Ernst Hackelin kirjasta lainattu artikkeli otsikolla
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»Tiede ja kristinusko», ja mainitulle artikkelille motoksi oli etsitty
Eduard von Hartmanin sanat: »Kristinuskon perusprinsiipit ja
uudenaikainen sivistys seisovat sovittamattomassa ristiriidassa keskendan.» Lisaksi artikkelin toisen osan loppuun oli sijoitettu toimituksen taholta »jokaiselle totuuteen ja valoon pyrkivalle* kehotus
lukea Hackelin teos, joka pian ilmestyisi ruotsiksi. 152 Seuraavan
kuukauden aikana ilmestyi Kansan Lehdessa yield Ludvig Biichnerin kirjan pohjalta laaja jatkoartikkeli otsikolla »Mita on materialismi?», jossa selvasti asetettiin vastakohta »nykyaikainen» tiede ja
uskonto.153 TyOvaenlehdissa alkoikin tasta lahin olla jatkuvasti
Haekelin ja Bilehnerin kirjoituksia. Toisaalta kristinuskon korostamaa niSyryytta ja tyytyvaisyytta pidettiin tylivaenliikkeen kannalta vahingollisena seka eetillisesti vaarana. Erailta kohdin asetettiin kyseenalaiseksi siis kristillinen etiikkakin, vaikkei sita tehty
selvasti ja mdaratietoisesti. Esim. Tyiivaen Kevatlehdessa julkaistiin vuonna 1900 vastaavasta saksalaisesta lehdesta lainatut »Kymmenen kaskya tyOmiehille», joissa julistettiin eradnlaista tytin sankaruutta. Kansan Lehdessa hydkattiin vuoden 1900 elokuussa otsikolla »Raamattu keppihevosena kapitalistien katyreilla» sits vastaan, etta kristinusko antoi noyryyden ja passiivisuuden ihanteet.
TyOmiehessa taas saman vuoden lokakuussa on hytikkays kristillista
nif•yryysajatusta vastaan otsikolla »Kaksi kapitalismin liittolaista
uskonto ja alkoholi».154
Kirjallisuudessa ja lehdissa esitetyt kasitykset kristinuskon ja
luonnontieteiden ristiriidasta seka kristillisen etiikan soveltumattomuudesta tytivaenliikkeen toimintaan levisivat naita julkaisuja
lukevien piiriin. Mutta tams kristinuskon keskeisten kohtien totuuden kieltdminen jai sittenkin yield varsin suppeaan karkijoukkoon. Sen sijaan papiston ja kirkon vastaista asennoitumista ilmeni
seka maaseudulta tyOvaenlehdille tulleissa tiedoissa etta
lahetetyissa kirjoituksissa. Mm. Lansi-Suomen Tytimiehessa valitettiin joulukuussa 1901 pappilan rakennusten kalleutta, ja edellisen vuoden heinakuussa on Kansan Lehdelle Tyrvaalta moitittu
pappien suuria palkkoj a.155 Papistoa arvosteleva mieliala levisi siis
seka maantieteellisesti etta myos kaupungeista maaseudulle.
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TYOVAENLIIKE OMAKSUU AVOIMESTI KIRKONVASTAISET TUNNUKSET

Vuonna 1903 Forssan kokouksessa oli tarkoitus hyvaksya tyiivaenpuolueelle yhd tiukemmin marxilaiseen sosialismiin pitaytyva ohjelma. Yleisen osan hahmottelu lahti nimenomaan taltd pohjalta.
vaenliikkeemme karki oli suureksi osaksi omaksunut kirkonvastaiset kasitykset. Siksi oli odotettavissa, etta ohjelmassa otettaisiin
huomioon mallina pidetysta Erfurtin ohjelmasta myiis sen uskontoa
koskeva pykala.
Luonnos oli ennakolta paikallisyhdistysten tarkastettavana ja
ne antoivat sad lausuntonsa. Viides pykald — siis uskontoa koskeva — oli oikeastaan ainoa, joka aiheutti laajempaa arvostelua.
Nain kavi siitakin huolimatta, etta tyOvaenlehdissa oli ennakolta
esiintynyt mielipidemuokkausta tahan suuntaan. Kirkkoa oli arvosteltu ja kristinuskon totuus kielletty lahtien marxilaisista perusteista.155 Sen lisaksi oli suomennettu Bebelin teos »Uskonnollista
vaittelya», jossa tahanastista maaratietoisemmin esitettiin suomenkielisessa asussa kristinusko marxilaisen kasityksen mukaan: »Kristinoppi oli ihmistyiita kuten kaikki muutkin uskonnot ja hallitsevat
luokat olivat ruvenneet hallitsemaan sen avullad> Bebelin mielesta
ei kristinuskon ansiotililla ollut kerrassaan mitaan."6
Ohjelmaehdotuksen uskontopykalan osakseen saama arvostelu
osoitti, etta kristinuskon- j a kirkonvastainen asennoituminen ei
suinkaan ollut yield lyOnyt itsedan lapi monien paikallisyhdistysten
aktiivienkaan keskuudessa. Kohtaa vaativat kokonaan poistettavaksi Imatran, Jyvaskyldn ja Limingan yhdistykset. Imatralla
kantaa perusteltiin sills, etta pykala, koski »uskonnollisia asioita*
ts. se oli yhdistyksen toimivallan ulkopuolella. 157 Useat yhdistykset
esittivat pykaldan lievennyksia. Heinolan tyiivaenyhdistys ehdotti,
etta vaatimus uskonnon opetuksen poistamisesta oli jatettava
ohjelmasta. Tampereen, Pispalan, Talikkalan ja Viipurin tyovaenyhdistykset ehdottivat, etta vain pakollinen uskonnon opetus oli
poistettava. Pirkkalan tyOvaenyhdistys suositteli sellaista ratkaisua,
etta valtion kustannuksella ()Hsi pidettava ylla oppilaitoksia, missa
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uskonopissa saisivat tietoja ne, jotka niita haluaisivat. Oulussa oli
myds paddytty uskonnon opetuksen poistamispykalan lievennykseen. Tulos oli kompromissi neljassa kokouksessa kaydysta \Taittelysta. Paattiksen mukaan »dogmillinen uskonnonopetus oli poistettava, mutta historiallinen sailytettava*.158 Hangon ruotsalaisen
tyiivaenyhdistyksen ohjelmakohtaa koskevassa lausunnossa samastettiin uskonto ja sosialismi, mutta korostettiin puolueettomuutta
eri uskontokuntiin !Widen. »Sosialismin perusteena on juuri uskonto
eli tasa-arvoisuus, veljeys ja rakkaus», todettiin Hangon vastauksessa.159 Niissakin yhdistyksissa, joissa pykala hyvaksyttiin sellaisenaan, se tapahtui yleensa kiistelyn jalkeen ja useissa yhdistyksissa huomattavan vahemmistiin vastustaessa. Esim. Kotkassa padttis syntyi danin 38-26. 160
Pykalfin vastustus oli merkittavaii nimenomaan sen takia, etta
kysymyksessa olivat vain sosiaalidemokraattiseen puolueeseen liittyneet yhdistykset, siis vain ne, joissa sosialistiset ajatukset olivat
ainakin jollain tavoin patisseet voitolle. Yleensa kokouksiinkin olivat osallistuneet vain aktiivisimmat. Nain ollen puolueenkin piirissa oli varsin palj on niita, jotka pitivat seka kirkon etta mytis
uskonnon vastaiseksi tulkittua pykalad vadrand tai epiiviisaana.
Vastustuksen vuoksi varovainen ja reaaliset mandollisuudet tarkoin
punnitseva Valpas piti epatarkoituksenmukaisena hyvaksya ohj elmakohtaa. Hanen mielestatin juuri uskontopykala aiheuttaisi
liikkeessa hajaannusta."1
Itse Forssan kokouksessa ohjelmakohta hyvaksyttiin varsin kivuttomasti, sills Eetu Salin ei antanut sen vastustajille puheenvuoroa. Opetuskysymyksen kohdalla poistettiin viittaus kristilliseen etiikkaan. Yrjti Makelinin ehdotuksesta nimittain jatettiin
ohjelmavaliokunnan laatimasta mietinnesta pois seuraava kohta:
»Sijaan on asetettava Kristuksen yksinkertainen rakkaudenoppi,
jonka opettamiseen ei tarvita kuin yksi tunti viikossa. Tasta muutoksesta ylijaavat tunnit on kaytettava yhteiskuntaopin opetukseen.» Poistamisehdotus hyvaksyttiin adnin 42-26. Paatiis aiheutti vastalauseen, johon yhtyi ne1ja edustajaa. Uskontopykalaa
kohtaan esiintyi kokouksessa enemman vastustusta kuin pOyta-
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kirjasta voi paatella. Mutta kokouksen johtavat henkilest, erityisesti Eetu Salin ja 'WO Makelin, toimivat maiiratietoisesti siihen
suuntaan, etta pykala hyvaksyttiin mandollisimman vahin danin.
Heidan auktoriteettinsa mursi opposition. Vastalausehanke jouduttiin toteuttamaan niin nopeasti, etteivat esim. kaikki halukkaat
voineet siihen yhtya.162
Puolue oli nyt avoimesti omaksunut kirkon vastaiset tunnukset.
Laajoissa piireissa ohjelman viides pykala sai myiis uskonnon vastaisen leiman, vaikkei se sisaltanytkaan mitaan periaatteessa uskontoa
vastaan. Kun ohjelmakohta oli liikkeen aktiivienkin piirissa herattanyt vastustusta, niin alettiin tytivaenlehdissa mielipidemuokkaus ohjelmakohdan puolesta. Entista johdonmukaisemmin
esitettiin lehtien paistoilla kasitysta, etta luonnontieteellinen tieto
oli kumonnut uskonnon totuuden. Innokkaasti etsittiin luonnontieteellisten tosiasioiden ja kristinuskon valisia ristiriitaisuuksia.
Tyiivaenlehtien otsikot Forssan kokouksen jalkeen puhuvat tasta
pyrkimyksesta: Kansan Lehti 20. 8. 1903 »Jumala ja perkele», Ty6mies 21. 4. 1904 »Ihmisen alkupera», Kansan Lehti 3 ja 6. 9. 1904
»Luonnontieteiden merkitys maailmankatsomukselle» ja Tylimiehen
Illanvietto 1905 »Sananen filosofien uskonnosta». Aktiivisimpia
kynankayttajia talla alalla olivat nuoret, juuri liikkeeseen tulleet
akateemisen koulutuksen saaneet, nimittain Yryi Sirola, Vaind
Jokinen, Sulo Vuolijoki ja 0. V. Kuusinen.
Uutta oli, etta kristillinen etiikka asetettiin yha useammissa
kirjoituksissa kyseenalaiseksi. Kristilliset ihanteet, nOyryys ja
rakkaus, olivat sopimattomia tyOvaestOn suorittaessa suurta tehtavaansa. Ne opettivat vain passiivisuutta ja alistumista. 163 Tavallisimmin kristillista etiikkaa kuitenkin yield arvostettiin, se vain
haluttiin erottaa itse kristinuskosta.'°4
Ohjelmaan otettua uskonnon opetuksen poistamisvaatimusta
tuettiin maaratietoisesti lehdistOssa, ja tassa kohden saatiin tukea
erityisesti ruotsinkielisilta kulttuuriradikaaleilta. Esim. Gunnar
Castrenin Euterpessa esittlima vaatimus uskonnon opetuksen poistamisesta lainattiin tykiviienlehtiin.186
Osaksi kai tytivdenlehtien mielipidemuokkauksen tuloksena alkoi
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mytis paikallisyhdistyksissa ilmeta kirkonvastaista asennoitumista.166 Taman syntymiseen vaikutti osaltaan kirkon ottama
myOntyvaisyyskanta laittomiin asevelvollisuuskutsuntoihin
Oltiin sits mielta, etta kirkko oli siina asettunut asemansa
sailyttamiseksi vaaryyden puolelle. Menettelyn katsottiin todistaneen oikeaksi marxilaisen kasityksen kirkosta vallassaolij oiden
palvelijana. Tytivaenlehtiin lainattiin Severi Nymanin kiistakirjoitusta arkkipiispa Gustaf Johanssonia vastaan. Siind kirjoittaja
arvosteli kirkon johdon menettelya otsikolla »Heikkojen vaiko vdkevien Jumala».167
Sortovuosien poliittinen tilanne ja kirkon silloinen menettely
seka teollistuminen seurausilmiOineen heikensivat perinteellisia
kristillisia katsomuksia. TyOvaenlehtien maaratietoinen kirkonvastainen kirjoittelu sai innokastakin vastakaikua, mutta ilmeisesti vain suppean aktiivisten jasenten ryhman piirissa.
TEOSOFIA TYOVAENLIIKKEESSA.

Teosofian vaikutus tytivaenliikkeessa alkoi Minna. Matti Kurikan
valityksella. 1890-luvun alkupuolella hanen ajatuksensa olivat peraisin etupdassa tolstoilaisuudesta, mutta vuosikymmenen lopulla
ne olivat teosofian savyttamia. Tyomiehen paatoimittajana hanella
oli mandollisuus levittad ajatuksiaan tyiivaenliikkeen kannattajien piiriin. Esim. vuonna 1898 oli Tytimiehessa hanen kirjoituksensa »Kaksi ateistia», joka oli ilmestynyt jo vuonna 1894. Se oli
varsin selvaa teosofista julistusta. Samana vuonna him kirjoitti
toimittamaansa albumiin #Vuossadan kynnyksella» kaksi selvasti
teosofista artikkelia: »Kehitysvirta» ja »Teosofin miete». 168 Teosofiset
virikkeet saivat ain akin jonkin verran kannatusta
keessa.
Teosofisia ajatuksia tyiivaenliikkeen piiriin levitti myOs Jean
Boldtin ja Pekka Ervastin vuonna 1901 julkaisema lehti Uusi
Aika. Siina oli hallitsevana teosofinen julistus. Sen lisaksi siina pyrittiin yhdistamaan sosialismi ja teosofia seka esitettiin tolstoilaisuudestakin saatuja vaikutteita.166 Lehden piirissa toimivista
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Jean Boldt oli aktiivisesti mukana ruotsinkielisessa
keessa. Kurikan kiistan yhteydessa han oli voimakkaasti korostanut kansallisia nakOkohtia. Lehteen kirjoittaneista mytis Vihtori
Kosonen oli aktiivinen tyiivaenliikkeessa, samoin suurlakon aikana j a Viaporin kapinan yhteydessa johtavaan asemaan kohonnut Johan Kock.'"
Uusi Aika ei jaksanut elaa kuin vuoden, joten sen vaikutus jai
vahaiseksi. Samanaikaisesti teosofia kuitenkin levisi
keessa toista vdylad mytiten. Vuoden 1901 heinakuussa tuli Tytimiehen aputoimittajaksi Veikko Palomaa, joka oli jo aid ennen
saanut teosofisia heratteita. Pekka Ervast oli kevaalld 1901 pitanyt
teosofisia luentoj a Helsingin tytivaenyhdistyksessa. Palomaa oli
silloin saanut ratkaisevaa vahvistusta kasityksilleen. Helsingin
tyiivaenyhdistyksen piirista teosofit joutuivat siirtymaan SOrnaisten ty8vdenyhdistykseen, missa Ervast, Palomaa ja rouva Maria
Ramstedt pitivat saannollisesti luentojaan. 171 Julistus saavutti
nun palj on kannatusta, etta yhdistys oli teosofien kasissa yield
vuonna 1906. Si'loin se valitsi edustajakseen Oulun puoluekokoukseen Matti Kurikan, joka oli selvasti ilmaissut teosofisen
maailmankatsomuksensa ja joka oli jo talloin mytis puolueen taholta tuomittu.
Huomattavaa teosofisen julistuksen vaylaa merkitsi aikakauslehti Tytimiehen Illanvieton ilmestyminen. Site julkaistiin vuoden
1902 alusta Tytivaen Sanomalehti-OsakeyhtiOn toimesta. Lehden
toimittajiksi tulivat teosofisen heratyksen saaneet Veikko Palomaa
ja A. B. Sarlin. Paaasiallisena sisaltOna oli teosofien esittely. Pekka
Ervastin kirjoituksia esiintyi miltei jokaisessa lehdessd. Kolmannessa numerossa han selvitteli kysymysta teosofia ja sosialismi,
kuudennessa sosialismi ja materialismi. TallOin han totesi mm.,
ettei tytivaenliike tule toimeen ilman uskontoa. 172 Teosofisia kasityksia esiintyi mytis muiden tyelvdenlehtien palstoilla, etupaassa
Veikko Palomaan toimesta.173
Vuoden 1902 syksylla tyikstenliikkeen sosialistisen karkiryhman
piirissa syntyi reaktio. Ryhman kiftsityksia valaisi hyvin Matti
Hallebergin (Paasivuoren) artikkeli Tytimiehessa. Siina han totesi,
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etta. Pekka Ervast tarjosi meille »teosofisia korulauseita» uskonnoksi.
#MeilMilan on omammel me uskomme, etta kaikkinainen kurjuus
voidaan poistaa maailmasta sosialidemokratian avulla.» Sen Iisaksi kirjoittaja korosti, etta sosiaalidemokratia perustuu tieteeseen
ja sen asettamat paamaarat toteutetaan luokkataistelun avulla."4
MyOs muissa tyiivaenlehdissa esitettiin vaatimuksia teosofian
sulkemisesta tyOvaenlehtien palstoilta.175
Tyiivaen Sanomalehti-OsakeyhtiOn kokouksessa joulukuun alussa
1902 pdatettiin afinin 82-21, etta TyOmiehen Illanvieton linja oli
muutettava puhtaasti sosialistiseksi. Merkittavad oli, etta 21 kokouksen osanottajaa tunsi ainakin jonkinlaista sympatiaa teosofiaa
kohtaan. PaatOksen johdosta lehti muuttui jossain maarin, ja sen
palstoille tuli eraita Kautskyn artikkeleita. Vuosina 1903 ja 1904
Veikko Palomaa ja A. B. Sarlin kirjoittelivat edelleen teosofiseen
henkeen, j a lehdessa oli yield useita Pekka Ervastinkin kirjoituksia.178 Avoin teosofian julistaminen tyOvaenlehtien palstoilla Oattyi, kun A. B. Sarlin vuonna 1904 erotettiin Tyslimiehen Illanvieton toimituksesta." 7
Huolimatta puolueen johdon tuomiosta teosofia eli edelleen tyifsvaenliikkeen aktiivien piirissa. Siita ei kuitenkaan enaa paljon
puhuttu eika sits aktiivisesti levitetty. Oli selvaa, etta useat teosofishenkiset artikkelit TyOmiehen Illanvieton ja muidenkin tytivaenlehtien palstoilla olivat tans maailmankatsomuksen muotoutumisen kautena vaikuttaneet lukijoihin.178
Teosofia sai varsinkin vuosisadan alkuvuosina suopean vastaanoton tytivaenliikkeessa. Viehtymysta teosofiaan lisasi sen rationaalisuus ja poikkeaminen perinteellisista kristillisista kasityksista.
Se taytti kristinuskon jattaman tyhjion. Teosofiasta ja sosialismista ei muodostunut kuitenkaan elinkelpoista synteesia, ja
ollen teosofia jai vain suppeaan piiriin. Lahinna se vaikutti SOrndisten ja Viipurin yhdistyksissa. Molemmissa sen elinvoima liittyi
Matti Kurikan persoonaan. Ainakin Viipurissa erdat vuosisadan
vaihteen tienoilla tytivaenliikkeessa toimineet sailyttivat teosofisen
maailmankatsomuksensa huolimatta siita, etta puolueen taholta se
j ulistettiin harhaopiksi." 9
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5. SOSIALISMIN LEVIAMISKANAVAT

a. LehdistO
Murrosvuonna 1899 oli jo kaikilla kolmella radikaalisella keskuksella, Helsingilla, Tampereella ja Turulla omat tyiivaenlehtensa.
Ensimmaisend sortokautena lehdistiia sitoi tiukka sensuuri, joka
miltei kokonaan esti valtiollisen kysymyksen ktisittelyn. Sen sijaan
sosialismia ja hytikkayksia kotimaisia porvarillisia piireja, eritoten
perustuslaillisia vastaan sai esittaa varsin vapaasti. Tosin
min julistamisessa taytyi sanat valita varoen. Yhtaan tytivaenlehtea ei kuitenkaan lakkautettu, ja ne joutuivat huomattavasti vdhernmdn karsimaan sensuurista kuin monet porvarilliset, mika
seikka johtui hallitusvallan taktillisista laskelmista. Sen sijaan
uusien lehtien perustamisluvan saanti osoittautui vaikeaksi.'
TAULUKKO

5.

Koko tybvtienlehdisttin, Tytimiehen ja Kansan Lehden levikit vuosina
1899-19052
Vuosi
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905

Koko tyiivaenlehdistO
6 600
8 500
9 500
12 000
16 000
18 000
25 000

4
4
5
6
7
8
9

Tytimies
200— 5 000
500— 5 700
000— 5 700
000— 7 200
200-10 000
500-11 000
700-17 000

Kansan Lehti
800
2 500
3 200
4 000
4 800
5 200
6 500

Tiedot koko tytivdenlehdistOn ja Kansan Lehden levikeista ovat
perãisin yhdesta lahteesta, puoluesihteeri YrjO Sirolan vuonna 1908
tekemistã laskelmista. Ndma numerot edustavat painosmãdran
keskiarvoa pitkahkOlta ajalta vuoden loppupuolella. Sen sijaan
Tyiimiehen levikista on tietoja useassa lahteessa, ja eri lahteiden
ilmoittamat luvut poikkeavat toisistaan. Taulukkoon numero 5
on otettu alin ja korkein arvio. Suuret erot selittyvat osaksi
siten, etta pienempi madra koskee levikkid vuoden alkupuolella
ja suurempi vuoden lopulla. Tytimiehen osalta tulee siten esille
11 -- Soikkanen, Sosialisrnin loin Suomeen
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ainakin jonkin verran vuoden aikana tapahtunutta kasvua. Tama
pada paikkansa erityisesti suurlakkovuoteen nanden. Sita paitsi lehden painos vaihteli paljon eri ajankohtina, ja tarkeiden tapahtumien yhteydessa irtonumeroiden myynti nousi suuresti. Tietoja
miehen levikista on mm. lehden taloudenhoitajan laatimassa kirj oituksessa seka lehtea kustantaneen yhtiOn vuosikertomuksissa.
Levikkinumeroista voi todeta, etta tyiivaenlehtien painokset
kasvoivat koko ajan vuodesta 1899 suurlakkovuoteen 1905. Kasvu
oli nopeinta juuri suurlakkovuonna ja ilmeisesti heti lakon jalkeen.
Nopea kasvu oli alkanut kuitenkin jo ennen lakkoa. Numeroiden
pohjalta voi paatella myOs Tytimiehen hallitsevan aseman, vastasihan levikki yli puolta koko tyiivaenlehdisttin levikista. Sen tanden
siind esitettyjen kannanottojen vaikutus oli suuri koko tyiivaenliikkeeseen. Voi sanoa, etta Tytimies maarasi suureksi osaksi tytivaenliikkeen linjan ja savyn. Tosin myOs Kansan Lehdella oli
selvasti oma melko laaj a lukijakuntansa seka levikkipiirinsa, j a 'lain
ollen myiis sen esittamilla mielipiteilla oli vaikutusalaa. Sen sijaan
muiden tytivaenlehtien vaikutus jai ulottuvuudeltaan suppeaksi.
Tyiimiehen alueellisesta leviamisesta on olemassa tarkkoja tietoja marraskuulta vuonna 1903. 3 Levikki oli tallOin keskittynyt
padasiassa Uudenmaan ja Viipurin laaneihin. Uudellemaalle oli
tietysti parhaimmat yhteydet Helsingista, joten se oli luonnollisinta
levikkialuetta. Viipurin laanissa taas ei ollut Kotkassa j a Viipurissa
tehtyj en yritysten epaonnistuttua — omaa tytivaenlehtea. Uudenmaan ladnin osuus oli 3 947 kappaletta eli 52.2 prosenttia koko levikista. Viipurin laanin osalle tuli 2 193 kappaletta, siis 29.0 prosenttia. Uudellamaalla Tytimiehen levikki oli suureksi osaksi keskittynyt Helsinkiin, silla tilaajille meni siella 2 345 kappaletta (31.0 %)
ja irtonumeroina myytiin 900 kappaletta (11.9 %), joten muun Uudenmaan osalle jai vain 702 kappaletta (9.3 %). TyOmiehen murtautuminen Uudenmaan Marlin maaseudulle oli yield tapahtumatta.
Samoin oli laita Viipurin laanin osalta. Tosin molemmissa oli paikkakuntia, joihin vuonna 1903 tilattiin huomattavatkin maarat lehtea. Eniten TyOmiesta tuli Uudenmaan laanissa, Helsinkia lukuunottamatta, ja Viipurin laanissa seuraaville paikkakunnille:
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Hanko
Pyhaj arvi
Porvoo
Nurmij arvi
Tuusula
Helsingin p.
Lohj a
Pernaj a
Kirkkonummi
Iitti
Mantsala
Vihti

127
80
78
76
76
40
28
28
23
22
22
17

Viipuri
768
Kotka Kymi 411
Valkeala
181
Kivennapa
139
Lappee
119
Jaaski
117
Ruokolahti
70
Muolaa
53
Pyhtaa
43
Hiitola
41
Impilahti
28
Johannes
27

Lehti oli saanut jalansijaa lähinnd kaupungeissa, maaseudun teollisuuskeskuksissa ja Helsingin valittOmassa ymparistOssa. Sen sijaan
varsinaiselle agraarialueelle Tyiimies ei ollut yield tunkeutunut. Edellä mainittujen kuntien vastapainona oli Uudenmaan laanissd 10
kuntaa, joihin ei tullut yhtaan Tyeaniesta ja viisi sellaista, joihin
tuli vain yksi. Viipurin lafinissã vastaavia kuntia oli 21 j a nelja.
Hameen seka Turun ja Porin laanissa tuntui paikallisten lehtien,
Kansan Lehden ja Lansi-Suomen TyOmiehen kilpailu. Ndissa ladneissa tuli eniten Tytimiesta seuraaviin kuntiin:
Hollola
Forssa
Tampere
Hausjarvi
Nastola
Hdmeenlinna
Orivesi
Jamsa
Karkiila

80
56
38
37
37
19
17
13
12

Turku
Pori
Taalintehdas
Ahlainen
Kokemaki
Reposaari
Tyrvaa

73
56
13
5
5
5
5

Kaupunkeihin, kaupunkien liepeille j a sellaisiin maalaiskuntiin, joissa oli teollisuutta, Tytimiesta tuli nãissdkin laaneissa. Turun ja Porin laanissa oli kokonaista 87 kuntaa, johon ei lehted tullut yhtdan
kappaletta ja 22 kuntaan tuli vain yksi. Hameessa taas ei lehted
tullut 14 kuntaan, vaikkakin niihin saattoi tulla Kansan Lehted.
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Muissa laaneissa ei Kansan Lehden ja Lansi-Suomen Tytimiehen
kilpailu tuntunut; siina etaisyys oli ratkaiseva tekija. Ilmeisesti
tyiivaenlehdista tilattiin juuri Tytimiesta johtavana lehtena. Sita
tuli eniten Mikkelin, Kuopion, Vaasan ja Oulun laaneissa seuraaviin
kuntiin:
Mikkeli
Heinola
Sadminki
Rantasalmi
Mantyharju

27
21
16
8
7

Vaasa
Kokkola
Laukaa
Seinajoki
Jyvaskyla

105
30
30
30
19

Kuopio
Leppavirta
Iisalmi
Vartsila
Kontiolahti

76
48
38
14
8

Oulu
Kajaani
Alavieska
Kalajoki
Simo

36
25
10
6
5

Naissa etaisissa laaneissa TyOmies oli kuten muuallakin levinnyt
paaasiassa kaupunkeihin j a sellaisiin maalaiskuntiin, joissa oli
teollisuutta. Huomiota herattad kuitenkin Laukaa, jossa ilmeisesti
torpparit tai tilattomat olivat hankkineet lehted. Tassa. KeskiSuomen pitajassa sosiaalidemokraatit menestyivatkin hyvin ensimmaisissa vaaleissa. Moniin syrjaisiin pitajiin ei sita vastoin Tytimiestä eika ilmeisesti muutakaan tytivaenlehted tullut ollenkaan. Mikkelin laanissa naita kuntia oli 10, Kuopion laanissa 14, Vaasan
48 j a Oulun 50.
Matti Kurikka oli paatoimittajakautenaan luonut Tydmiehesta
todella hytikkadvan lehden, ja samaa linjaa jatkoi A. B. Makela.
Vuonna 1900 tuli lehden paatoimittajaksi Edvard Valpas, joka painoi siihen oman leimansa. Han piti oikeana, etta lehti keskittyi vain
sosialismin julistamiseen j a kaytti hyvakseen tsaarinvallan taktillisia
laskelmia tytivaenliikkeen suhteen. Valpas tiesi, etta valtiollisten
kysymysten jattaminen syrjaan ja perustuslaillisten arvostelu seka
luokkataisteluajatuksen tandentaminen takasivat lehdelle vapaat
mandollisuudet sosialismin esittelemiseen. Se oli hanen mielestaan
tarkeinta j a valtiollinen kysymys sen rinnalla vahemman tarkeata.
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Tilanteen taktilliset vaatimukset ja marxilaiset periaatteet so-.
veltuivat hyvin yhteen. Valppaan pyrkimys oli luoda lehdestd
»oikeaoppisen» sosiaalidemokratian edustaja. Keskeinen ajatus
luokkataistelu, ja se merkitsi pysyttaytymista erilladn muista
ryhmista ja kieltaytymista yhteistoirninnasta niiden kanssa.
Valppaan kirjoitustavalle oli ominaista voimakkaiden affektipitoisten sanojen kayttii. »Helsingissa on herroj a, jotka kamarissaan
istuen eivat luule muiden tekevdn sen enemptid* ja »Ruotsinmieliset
lansimaisen sivistyksen edusnayttelevat usein Suomessa
tajat» ovat pari naytetta Valppaan ivailevasta tyylistd. Han kaytti
paljon kielikuvia, joiden tarkoituksena oli luoda kuvaa ulkoryhmdstd ja herattad sits kohtaan vihamielisyyttd. »Herrat», »anastaj at», »anastajaluokat» olivat kasitteitd, jotka usein vilahtelivat hdnen
kirjoituksissaan. 4 Huolimatta tunteeseen vetoavasta esitystavastaan
Valpas oli toiminnassaan hyvin varovainen ja tarkkaan reaaliset
mandollisuudet arvioiva. Sitd paitsi han osasi tarpeen tullen kirjoittaa ilman tallaista tunnelatausta, mika osoitti, etta propagandistinen ote oli tietoisesti omaksuttu.
Vuosisadan vaihteen jalkeen olivat Valppaan rinnalla Tytimiehen
toimituksessa V. Palomaa ja A. B. Sarlin, jotka olivat omaksuneet
teosofisia vaikutteita ja yrittivat tuoda niita lehdenkin palstoille.
Siksi ei yhteisty6 Valppaan kanssa oikein sujunut. Vuonna 1903
astuivat Tytimiehen toimitukseen Eero Haapalainen j a Kaarlo
Luoto, joista tuli uskollisia Valppaan linjan edustajia. Taman linjan
tuntomerkkeihin kuuluivat luokkataisteluajatuksen korostaminen,
kielteinen suhtautuminen yhteistoimintaan perustuslaillisten kanssa,
hytikkaykset ruotsinkielisid vastaan, myOnteinen asennoituminen
suomettarelaisiin ja varovainen suhtautuminen tsaarinvaltaan.
Kevadlla 1905 alkoi Tytimieheen kirjoitella Sulo Vuolijoki ja syksysta alkaen 0. V. Kuusinen. Kummatkin omaksuivat vaikutteita
Valppaalta sekd kirjoitustyyliinsd etta poliittiseen ajattelutapaansa.
Se tapahtui luontevasti, olivathan he tulleet suomettarelaisten
leiristd. TyOmiehen asemaa muihin tytivdenlehtiin nanden vahvisti
sekin seikka, etta lehden ymparille ryhmittyneet pystyivat seuraamaan vieraskielistd kirjallisuutta ja vetoamaan ulkomaisiin
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auktoriteetteihin. Karl Kautskyn aikakauslehti Neue Zeit tuli
Tytimiehen toimitukseen, ja lehdeu kirjoittelussa pyrittiin mandollisimman uskollisesti seuraamaan Neue Zeitissa viitoitettua linjaa .5
Tytimiehen jalkeen oli levikiltaan suurin ja muutenkinmerkittavin
Kansan Lehti Tampereella. Lehden perustamispuuhissa oli ollut
johtavana henkiltind kirjapainonomistaja J. V. Hellberg Tampereelta, ja han oli vahan aikaa sen toimittajanakin. Seuraava toimittaj a oli maalari Ktissi Koskinen, joka joutui pian riitoihin Hellbergin kanssa j a vaistymaan lehdesta. Elokuusta 1899 alkaen oli toimittajana M. Vuolukka vuoden 1900 lokakuuhun ja uudelleen vuoden 1901 syksysta vuoden 1904 huhtikuuhun. Jo naiden henkivaikutuksesta Kansan Lehden Jinja alkoi hahmottua Tytimiehen linjasta poikkeavaksi. Hellbergista tuli nimittain mytihemmin perustuslaillinen, ja Ktissi Koskinen oli Kurikan tapauksen
yhteydessa edustanut »kansallista linjaa» seka arvostellut Kurikan
menettelya. Mytihemminkin han oli sits mielta, etta autonomiamme
puolustus oli tytivaenliikkeen keskeisin tehtdva. Hankin vetaytyi
sittemmin tytivaenliikkeesta syrjaan. M. Vuolukka taas oli ammattiyhdistysriidassa asettunut turkulaisen puoluejohdon kannalle ja
arvostellut voimakkaasti helsinkilaisia. 6 Kansan Lehden linja oli
siis muovautumassa jo ennen kuin YrjO Makelin marraskuussa 1900
tuli sen toimittajaksi. Han painoi kuitenkin selvasti oman leimansa lehteen, jatkaen tosin jo hahmoutumassa olevaa suuntaa.
Makelinin johtavia periaatteita olivat oikeudenmukaisuus ja voimakas kansallistunne. Nimenomaan alkuaikoina sosialismin teoreettinen puoli oli lehdessd vahemman edustettuna. Han toimi laheisessa yhteistytissa perustuslaillisten kanssa, jopa niin, etta han
suunnitteli syksylla 1904 siirtymista perustuslailliseen oululaiseen
Kalevaan toimittajaksi.7
Kilpailua Tyiimiehen kanssa esiintyi alusta pitaen, ja ammattiyhdistyskiistassa vuosisadan vaihteessa lehdet olivat eri puolilla.
Selvat erimielisyydet tulivat nakyviin vasta vuoden 1904 alusta.
Kansan Lehti asettui varsin varauksettomasti kannattamaan yhteistoimintaa perustuslaillisten kanssa ja korosti kansallista yhteen-
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kuuluvuuden tunnetta. Eradt lehden paistoilla esiintyneet aj atukset viittasivat mytis revisionismista saatuihin heratteisiin. Niinpa
lehti kirjoitti vuoden 1904 syyskuussa: »Aika, jolloin kieltoperaisen
toiminnan avulla voitiin asiaamme ajaa alkaa olla menneisyyteen
painumassa.»8 Lehdessa pidettiin esikuvallisena ranskalaisen Jaurês'n toimintaa. Makelinin kohdalla ulkomaiset esikuvat tuskin
sentaan olivat ratkaisevia. Hanen kasityksensa pohjautuivat —
kuten jo mainittiin
oikeudenmukaisuuden j a kansallisen yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Vuodesta 1904 alkaen teoreettinen panos
lehdessa kuitenkin vahvistui. Ta118in nimittain YrjO Sirola astui
toimitukseen. Perustuslaillisten piirista tulleena ja Makelinin vaikutuksen alaisena han omaksui aluksi menettelytapakysymyksissa
lehdessa vallinneen linjan.
TyOrniehen ja Kansan Lehden valilla kaytiin kilpailua johtavan
lehden asemasta. Vaaka alkoi kallistua Tytimiehen eduksi. Milan
vaikutti sekin, etta Tyiimies ilmestyi kuusi kertaa viikossa j a Kansan Lehti vain kolme kertaa. Nayttaa myOs silts, etta mita lahemmaksi suurlakkoa tultiin, sits enemman Kansan Lehden patrioottinen yhteistyOlinja menetti kannatustaan.8
Edella mainittujen rinnalla Lansi-Suomen Tyilmies jai seka levikiltaan etta muutenkin vaikutukseltaan vahaisemmaksi.
Lehden vastaava toimittaja ohi aina vuoteen 1905 asti puuseppa K. F. Hellsten, joka ohi samalla puoluehallinnon puheenjohtaja. Kantavana voimana oli aluksi N. R. of Ursin, mutta han yetaytyi syrjaan ammattiyhdistyskiistan aikoihin. Sen jalkeen puoluehallinnon sihteeri J. K. Kari j a vuosisadan alussa Turkuun muuttanut Taavi Tainio olivat leimaa-antavia henkiloita lehden piirissa.
Tainio joutui vuonna 1904 lahtemaan tsaarinvallan toimenpiteita
pako on Amerikkaan, mika heikensi lehted. Puolueen sisaisissa kiistakysymyksissa Lansi-Suomen Tykimies noudatti samaa linjaa
kuin Kansan Lehti, ja yhdessa ne olivat Tytimiesta vastaan. Lehden
vahaisempi vaikutus johtui osaltaan siitti, etta se elokuuhun 1900
asti ilmestyi vain kaksi ja siita alkaen kolme kertaa viikossa."
Oli varsin luonnollista, etta seuraava yritys tyilvdenlehden perustamiseksi tehtiin Ita-StiMe$sa, Koticassa, Olihan tyiivaenlii1W
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jo juurtunut Kymen- ja Vuoksenlaaksoon. Hanke paasi Kotkassa
ensimmaisen naytenumeron asteelle 9. 6. 1899, ja toinen naytenumero tuli julkisuuteen 11. 4. 1900. Lehti, Its-Suomen TyOmies,
alkoi sdann011isen ilmestymisensa 2. 5. 1900 kaksi kertaa viikossa.
Ilmestyminen kuitenkin lakkasi jo saman vuoden marraskuussa.
Its-Suomen Tytimiehen toimittajina olivat raatalit Vilho Pylkkij
j a Vilho Pylvanen, jotka edustivat jonkinlaista kristillis-sosiaalista
linjaa. Lehti korosti nimittain tilausilmoituksessaan »tytivaestiin
saamista hereille j a jarjestaytymista yhdistyksiksi ja ammattiosastoiksi» ja lupasi »suvaitsevaisuutta* uskonnollisissa asioissa seka
tandensi, etta »hengellisille liikkeille oli oltava myOtatuntoinen».
Sen linja ei eraiden Kotkan tyovaenyhdistyksessa vaikuttavien
mielesta ollut tarpeeksi »jyrkka», joten sad taholta arvosteltiin
lehted. Toisaalta painoviranomaiset taas Kotkan maistraatin kehotuksesta syyttivdt sits kiihotuksesta. Milan ristiriitaiseen painostukseen Its-Suomen TyOrnies sitten kaatui.11
Ajallisesti seuraava yritys tyOvaenlehden aikaansaamiseksi tehtiin Landessa. Naytenumero ilmestyi Landen Uutisten nimella
17. 3. 1900, j a vastaavana toimittajana oli Landen tytivaenyhdistyksen johtoon kuuluva K. 0. Tanner, joka Viipurin kokouksessa
vuonna 1901 esiintyi hyvinkin »jyrkkand». Landen ohjelmajulistus
oli osittain painoviranomaisia silmalla pitaen varovainen: »KtiyhdlistOn tila on saatava paranemaan j a siina kohden lehti tulee
kentelemdan parhaansa mukaan pitaen tunnuslauseenaan: taysi
osa kullekin.» Varovaisuus ei kuitenkaan auttanut, silld painoviranomaiset eivat antaneet ilmestymislupaa.12
Vuoden 1900 lopulla ruotsinkieliset julkaisivat Helsingissa naytenumeron nimella Arbetaren. Jo aikaisemmin lehdesta oliilmestynyt naytenumero nimella Proletaren, mutta ilmestymisluvan ehdoksi pantiin nimen muuttaminen. Vuoden 1901 alusta se ilmestyi
saanntillisesti, tosin vain kerran viikossa. Vuoden 1905 alusta se
laajennettiin kolme kertaa viikossa ilmestyvaksi, mutta pian
kavi selville, etta laskelmat olivat liian optimistisia, j a seuraavassa toukokuussa oli pakko palata »kerta viikkoon». Levikki
oli koko ajan pieni ja lehden talous hyvin epAvarmalla poh-
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jalla. Osaltaan sen heikkoon menekkiin vaikutti sekin, etta kilpailijaksi oli perustettu Helsinkiin Reeni Roineen toimittama sosiaalikonservatiivinen Folket, jota useat tyOnantajat tilasivat
tytintekijOilleen. Sen onnistui ainakin jonkin verran vieda. tilaajia
Arbetaren-lehdelta. Tytivaenliike paasi yleensdkin kovin hitaasti
juurtumaan ruotsinkielisille alueille. Ruotsinkieliset kaupungit
olivat vaestOltaan saatylaisvaltaisia, ja ruotsinkielisyys oli tylivaesttinkin piirissa sellainen sosiaalisen arvon ja ylemmyyden tunnus,
joka esti samastumasta ty8vdesttin kanssa.
Arbetaren-lehden vastaavana toimittajana oli vuosina 19011903 Reino Drockila, sitten puuseppd Anders Kacklund ja vuoden
1905 aikana ylioppilaat K. H. Wiik ja K. G. Nyman. Sen piirissa toimivat edella mainittuj en lisaksi seppa Gustaf Wistbacka
seka ruotsinmaalainen metallityOmies Axel Weiidell, jonka kuitenkin oli pakko vuonna 1902 poistua maasta. Naiden rinnalla lehted
avusti joukko nuoria akateemisia kulttuuriradikaaleja, jotka vuosisadan alkuvuosina olivat lahella ruotsinkielista tyiivaenliiketta
(ks. s. 209 s). Mm. Arvid MOrnesta suunniteltiin lehden paatoimittajaa, j a Gunnar Landtman osallistui aktiivisesti parin numeron toimittamiseen. Vuoden 1903 lopulla useat heists vetaytyivat syrjaan
seka tytivaenliikkeesta etta Arbetaren-lehdesta.13
Samoin kuin ruotsinkielinen ty8vdenliike erosi Arbetaren-lehtikin
kannanotoissaan melkoisesti vastaavista suomenkielisista, erityisesti TyOmiehesta. Lehti oli jyrkasti perustuslaillin-en, ja siind nakyi
vaikutteita revisionismista. Valppaan hyOkkaykset perustuslaillisia
vastaan ja eradt suomalaisuusradikalismiin viittaavat ilmaukset
aiheuttivat kipakoita vastalauseita.14
Ajallisesti seuraava hanke tyiivaenlehden perustamiseksi Lahti
liikkeelle Viipurista, mika olikin luonnollista, silld kotkalaisen ItaSuomen Tyiimiehen lakattua ilmestymasta oli koko Itd-Suomi vailla
tyiivaenlehtea. Viipurin Sanomat olivat kylla tyydyttaneet radikaalisen lehden tarvetta. Mutta vuonna 1900 syntyi erimielisyyksia
sosialistisen leiman saavan yhdistyksen ja Viipurin Sanomien valille. Niinpa alettiin puuhata kaupunkiin tytivaenlehted, j a vuotta
myOhemmin eli 1. 6. 1901 ilmestyi Karjalan Tyiimiehen naytenu-
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nom. Paatoimittajaksi oli merkitty A. B. Makela ja avustajiksi
useita tunnettuja tyiivaenliikkeen. k4rkimiehia. Vaikka naytenumeron sisaltti oli varovainen, ei lehdelle saatu ilmestymislupaa.
Naytenumeroa tosin painettiin 7 000 kappaletta, ja sita jaettiin
ilmaiseksi. Jo siitakin syysta, ettei painolupaa saatu, naytenumero
heratti huomiota."
Sensuurin ollessa kireimmillaan tehtiin Vaasassa vuoden 1903
kevaalla yritys tytivdenlehden perustamiseksi. Pohjolan Tyiimiehen
naytenumero ilmestyi 11. 4. 1903, ja paatoimittajaksi oli merkitty
N. Wallenius (Valavaara). Lehden ohjelmakirjoitus viittasi avoimesti sosialistisiin tunnuksiin. Siind naet todettiin, etta lehden tarkoituksena oli Ayslivaen kohottaminen luokkatietoiseksi)0 6 Painolupaa ei saatu, joten yritys jai naytenumeroon. Ajatus tyOvaenlehtien perustamisen tarpeellisuudesta eli edelleen; Kansan Lehdessa ehdotettiin vuoden 1904 tammikuussa uusia lehtia Ouluun,
Poriin j a Viipuriin."
Kun paino-olot sittemmin keventyivat, lahtivatkin ensimmaiset
lehtihankkeet Viipurista ja Kotkasta. Viipurilaisen TyOn naytenumero ilmestyi 17. 12. 1904, ja tammikuun puolivalista lehti ilmestyi kerran viikossa kesakuuhun asti. Viela elokuussa saatiin
aikaan yksi numero, mutta saanntillinen ilmestyminen siirtyi suurlakon yli. Lehtihanke kaatui sisaisiin erimielisyyksiin kysymyksen ollessa mm. paatoimittajan asemasta. Lehden sosialistinen julistus oli varsin selvda: »Tyti tulee kaikissa valtiollisissa ja taloudellisissa kysymyksissa valvomaan koyhaliston luokkaetuja ja vastustamaan tarmokkaasti luokkavastakohtien himmentamista.» Lehden toimittajina olivat kesalla Vihtori Viitanen ja Emil Lehdn.18
Vuoden 1905 kesalla Kotkassa tehty yritys kilpistyi viela painoviranomaisiin. Eteenpain-lehden naytenumero ilmestyi 25. 7. 1905.
Vastaavana toimittaja oli V. Andersin (Airola).19
Vuonna 1902 alkoi ilmestya ensimmainen sosiaalidemokraattinen
aikakauslehti, TyOmiehen Illanvietto. Siind oli tytivaenliiketta koskevien artikkelien ohella mytis kaunokirjallista aineistoa. Lehden
toimittaminen tuli Tyomiehen toimituksessa tytiskentelevien V.
Palomaan ja A. B. Sarlinin osalle, Kun he olivat naihin aikoihin
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kokeneet teosofisen heratyksen, nun teosofialla oli varsinkin alkuaikoina hallitseva osuus lehdessa (ks. ss. 159-160). Tosin vuoden
1902 lopulla jo paatettiin lehtea kustantavan Tyiivaen Sanomalehti
OsakeyhtiOn kokouksessa, etta teosofiset artikkelit ofi karsittava lehden palstoilta. PaatOksesta ei ollut paljoakaan apua, koska samat
miehet jaivat toimittamaan lehted. Vasta kun A. B. Sarlin ofi vuonna 1904 erotettu sen toimituksesta, teosofia jai pois. Osittain teosofisesta sisallOsta, osittain lehden ymparilla kaydyista kiivaista
kiistoista johtui, ettei sen levikki vastannut alkuunkaan odotuksia.
Vuoden 1902 lopulla oli kylla tilaajia 2 610 kappaletta, mutta kahta
vuotta myiihemmin enda 1 097. Painvastoin kuin muissa tyOvaenlehdissa levikin madra laski. Suurlakkokaan ei pystynyt tuomaan
asiaan muutosta, ja lehti lakkasi ilmestymastd vuoden 1906 lopulla.
Tarkoitus ofi samalla tehda tilaa Sosialistiselle Aikakauslehdelle.2°
Sosialismiin kuuluvia ajatuksia esiintyi mytos ammattiyhdistysten
tahan aikaan ilmestyneissa lehdissa. Selvemman sosialistisen
leiman ne saivat vasta suurlakon jalkeen. Vuodesta 1893 ilmestyi
kirjatyontekijoiden Gutenberg, jonka sosialistisuus rajoittui tiukkaan kirjatyOntekijOiden etujen puolustamiseen seka koti- j a ulkomaisten tyOtaistelujen selostamiseen ja tukemiseen. 21 Vuonna 1899
ilmestyi suutarien Jalkineseppa, jossa oli selvempaa sosialistista
savya. Tahan vaikutti sekin seikka, etta sosialistinen karkimies ja
radikaali Eetu Salin toimi suutarina ja oli aktiivisesti mukana heidan ammatillisessa toiminnassaan. Niinpa lehdessa selostettiin
Salinin puhetta, jossa han asetti yhteiskunnallisen kehityksen päämadraksi sen, etta waltio tahi kunta ottaa tuotannon huostaansa».
Lakkoja selostettiin laajasti otsikolla »Tykin j a paaoman taistelu»,
ja sanonta lehdessa oli \thin hyOkkadvad ja radikaalissavyista:
».
tuo likaluontoinen porvari onkin valmis kiskomaan vaikka
sielun tyiimiehen sisasta». 22 Jalkineseppa jaksoi kuitenkin ilmestya
vain vuoden. Vuodesta 1899 alkaen ilmestyi vaatetustyOntekijOiden
Vaatturi, joka oli etupdassa vain arnmatillinen.23
Radikaalista savya ja sosialistisia ajatuksia esiintyi rauta- ja
metallityiintekijOiden danenkannattajassa Ilmarisessa, joka ilmestyi vuosina 1900-1901. Lehdessd kehotettiin »viljelemaan kir-
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j allisuutta ja sanomalehtid, jotka selvittavat tytivaen-aatetta».
Tietoja lakoista oli mytis sen palstoilla. Radikaalista leimaa lehteen painoi metallityOlainen Heikki Arvonen, joka kuului tytivaenliikkeen sosialistiseen karkiryhmaan ja jonka kirjoituksissa erityisesti oli sosialismiin kuuluvia kasityksia. Han esitti mm. papiston
ja kirkon vastaisia mielipiteita, »erityisella lajilla naita virkamiehia
nimittain papit, rovastit ja piispat, toimena on — pitaa kansaa pimeydessa». Mytis kurjistumisteorian mukainen ajatus vilahtaa
hanen kirjoituksissaan, »pdaomanomistajat tulevat yha rikkaammiksi, jota vastoin ty8vaestO vaipuu yha suurempaan ktiyhyyteem>,24
Myiis tytilaisnaisliikkeen piirissa ryhdyttiin lehtihankkeisiin.
Vuonna 1903 padtettiin ryhtya julkaisemaan kaksi kertaa kuukaudessa ilmestyvad Yhteistyiihtin-nimista lehtea. Naytekappaleet
painettiin, mutta julkaisulupaa ei saatu. Viipurissa naiset julkaisivat
parikin tilapaislehtea, nimittain vuonna 1903 Naisten Lehti-nimisen
ja seuraavana vuonna Kevaan Esikoisen. 25 Vuoden 1905 toukokuusta alkoi ilmestya Palvelij atar-lehti. Sen paatoimittajana oli
aktiivisesti tyOvaenliikkeessa toimiva Miina Sillanpaa. Kun useimmat avustajat olivat tyolaisnaisliikkeen piirista, niin lehdella oli
sosialistinen leima.26
Edellisten lisaksi ilmestyi useita tilapais- ja juhlajulkaisuja,
joissa oli sosialistisia mielipiteita. Laajan levikin saivat mm.
Tytivaen Joululehti ja Tylivaen Kevatlehti. Niissa kirjoittivat koko
tyovaenliikkeen parhaat kynamiehet ja sosialismin tuntijat.
Paitsi varsinaisissa tytivaenlehdissa esiteltiin tytivaenliiketta
ja sosialismia miltei kaikissa paivalehdissa, ja useissa aikakauslehdissakin. Varsinkin sen jalkeen kun tyiivdenliikkeesta oli tullut
sosialistinen, oli useimpien ulkopuolisten lehtien asennoitumisessa
liikkeeseen kielteinen arvovaraus. Niiden asenne muuttui suorastaan hyOkkaavaksi tytitaistelujen seka Kurikan-kysymyksen
yhteydessa ja sosialistisen julistuksen kayttaessa kovin karjekkaita ilmauksia.
Mutta edelleen esiintyi tyovaenliikkeeseen ja myOs sosialismiin
nanden selostavaa ja ymmartavaakin asennoitumista. Tietoja seka
liikkeesta etta sen aatesisallOsta esiteltiin ilman arvovarausta.
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Tata linj aa edustivat varsinkin aikaisemmin nuorsuomalaiset
Paivalehti ja Viipurin Sanomat. MyOs vanhasuomalaisella taholla
ymmarrettiin tytivaenliikkeen tavoitteita. Nain ohi laita erityisesti
Vihtori Peltosen (Linnankosken) Uusimaa-lehdessa ja suurlakon tienoilla Viipuri-lehdessa, jossa toimittajina olivat tyiivaenliikkeessa
mukana olleet Anton Huotari j a Vainti Tanner. 27 Varsin pitkalle
menevaa yhteiskunnallista radikalismia seka ymmartamysta tytivaenliikkeen vallankumouksellisuuttakin kohtaan esiintyi passiivisen vastarinnan maanalaisissa lehdissa, Fria Ordissa ja Vapaissa
Lehtisissa. Viela astetta jyrkempaa se oli aktiivisen vastustuspuolueen danenkannattajassa Vapaudessa.
Suorastaan sosialistisen leiman saivat erdat lehdet, joissa toimittajina oli naita ajatuksia omaksuneita henkiloita. Tallainen ohi
vuonna 1903 nuorsuomalainen Kotkan Sanomat, jonka toimittajana oli Yrjti Sirola ja joka lakkautettiin saman vuoden lopulla.
Lehden otsikot ilmentavat varsin hyvin tats leimaa: »Jean Jaurês —
sosialisti ja Ranskan edustaj ahuoneen varapresidentti», »Tytivaen
yhteenliittymisoikeus», »Sosialismin tarkotuksia», j a »Nainen — Bebelin kirjan esipuhe». 28 Mytis Kullervo Manner lisasi jo ennestaan radikaaliselle Uusimaa-lehdelle selvaa sosialistista savya ennen suurlakkoa. Esim. 27. 1. 1905 oli siina kirjoitus otsikolla »Enemman
mytitatuntoisuutta tyOvaenliikkeessa». Samaila tavoin Santeri
Nuorteva vaikutti Forssan Sanomissa.
Mytis eraissa aikakauslehdissa esiintyi suopeutta tytivaenliiketta
kohtaan, jopa sosialistisia kasityksidkin. Tallainen oli mm. Hameenlinnassa vuodesta 1901 ilmestynyt kaunokirjallinen aikakauslehti Kanerva. Sen kustantaja Aug. Boman oli toiminut Hameenlinnan tytivaenyhdistyksen piirissa, mutta selvasti sosialismiin
viittaavia ajatuksia lehdessa alettiin esittaa vuoden 1904 lopulta.
Silloin se joutui Veljeys-nimisen ylioppilaspiirin kasiin; jasenista
olivat silloin »sosialisteja» ylioppilas Vaino Jokinen j a dipl.
Severi Alanne. Sensuuri tosin poisti lehdesta eraita sosialismiin
liittyvia artikkeleita. Sen levikki oli vuoden 1905 alussa 1 500
kappaletta, saman vuoden lopussa jo 2 500.29
Sosialismia ymmartavia kirjoituksia esiintyi myiis kandessa po-
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liittisesti ja muutenkin taysin vastakkaista kantaa edustavassa
lehdessa, nimittain nuorten suomettarelaisten Raatajassa ja ruotsalaisten kulttuuriradikaalien Euterpessa.s° Raatajaan oli esim.
lainattu Werner Sombartin kirjoitus »Tytivaen ammattijarjestOt».31
Lehdessa tuli nakyviin se varsin lyhyt etaisyys, mika oli suomettarelaisuusradikalismista sosialismiin. Euterpen sosialismiin ja tys5vaenliikkeeseen liittyvat artikkelit taas osoittivat ruotsinkielisen
kulttuuriradikalismin ja tyOvaenliikkeen aatesisalliin kosketuskohtia.
Tytivaenliikkeessa vallalle padseva ja karjistyva luokkataisteluajatus vaikutti kuitenkin sen, ettei naita mytitatunnon j a ymmartamyksen ilmaisuja paljonkaan arvostettu, pikemminkin niissa
tiin vaarallinen kilpailija, johon suhtauduttiin torjuvasti.32

b. Kirjallisuus
Erdat tytivaenliikkeen ensimmaiset karkimiehet, ennen muita tohtori N. R. af Ursin, ylioppilas j a opettaj a J. K. Kari seka ylioppilaat
j a toimittaj at Matti Kurikka ja A. B. Maela, pystyivat seuraamaan
ulkomaista kirjallisuutta; ruotsinkielista lukivat jo huomattavasti
useammat. Suurin osa johtoryhmaakin oli kuitenkin vain suomennetuista kirjoista saatujen tietojen varassa. Tytivaen omista riveista
nousseista oppikoulua kayneet Edvard Valpas ja Taavi Tainio
ymmarsivat kai jonkin verran saksaa, samoin KOssi Koskinen.
Eetu Salin sai taas ruotsista selvda.
Murrosvuosina 1898-1899 suomennettiin joukko kirjoja, joiden
valityksella tyiivaenliikkeen aatesisaltii levisi. Aatteellisen linjan
kannalta tarkein oli Kautskyn »Erfurtin ohjelma», joka ilmestyi
Karin suomentamana. Muut aatteen leviamisen kannalta merkittavimmat olivat: Sombartin »Sosialismi j a sosiaalinen liike 19:nnella
vuosisadalla», Blatchfordin »Iloinen Englanti eli yhteiskunta sellaisena kuin se on ja sellaisena kuin sen tulisi olla», Herknerin »Ty6vdenkysymys», af Ursinin »Tyiivaenkysymyksia», joka ilmestyi
useina vihkoina, seka Tainion »Tytimiehen katkismus». 33 Tyiivaen-
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liikkeen keskeisia kysymyksia kasittelevaa kirjallisuutta ehti siis
ilmestya ennen sensuurin tiukentumista, mika oli liikkeen kannalta tarkeata.
Mainittujen kirjojen sisaltti ja ilmeisesti mytis vaikutus oli erilainen. *Erfurtin ohjelman» pohjalla sai loogisesti perustellun käsityksen historian kulusta. Sombartin teos taas vetosi lukijaansa
historiallisten esimerkkien runsaudella, ja Herknerin seka of Ursinin
kirjoissa esiteltiin teollisuuden mukanaan tuomia epakohtia mahdollisimman totuudenmukaisesti. Suurimman levikin ja todennamyiis laajimman vaikutuksen sai Tainion ulkomaisten esikuvien pohjalla laadittu ayiimiehen katkismus». Siina sosialismin
paakohdat tuotiin esiin yksinkertaisessa ja propagandistisesti tehokkaassa muodossa. Kirjasta otettiin nimittain kaikkiaan nelja
painosta, ensimmainen vuonna 1899, ja se myytiin nopeasti loppuun, vaikka painos kasitti 2 000 kappaletta. Muita kirjoja painettiin vain 1 000 kappaletta. 34 Blatchfordin kirjan »Iloinen Englanti . . .» teho perustui taas siihen, etta se oli helppolukuinen. Siind
nimittain maalattiin kaunokirjallisessa asussa silloinen yhteiskunta
synkin varein ja tulevaisuuden sosialistinen mandollisimman valoisin vivahtein. Kirjan suosiota osoittaa, etta siita otettiin vuonna
1903 toinen painos.
Vuonna 1902 ilmestyi Edvard Bellamyn teos »Vuonna 2 000», ja
seuraavana vuonna yritettiin saada julkisuuteen saman tekijan
»Yhdenvertaisuutta», mutta sensuuri esti sen ilmestymisen. Samaan
luokkaan kuului jo vuonna 1900 ilmestynyt William Morrisin »Ihannemaa». Bellamyn teoksesta otettiin miltei 6 000 kappaleen painos,
josta oli vuoden lopulla myymatta vain 900 kappaletta. Ylen rohkein varein piirretyt kuvitelmat tulevasta sosialistisesta yhteiskunnasta saivat perin innostuneen vastaanoton.35
Muita merkittavia sosialismia julistavia kirjoja oli mm. laaja
*Sosialismin historian* ensimmainen osa, j oka ilmestyi vihkoina
vuoden 1900 kuluessa ja jonka tekija oli Karl Kautsky, Edvard
Valppaan »Tytilaisnuoriso mukaan», joka ilmestyi seuraavana vuonna, ja saman tekijan vuonna 1904 ilmestynyt Mika menettelytapa?*
Molemmissa kirjasissa Valppaan tunteeseen vetoava ja iskeva sa-

176

SUURLAKKOA KOHTI

nonta olivat omiaan antamaan niille tehokkuutta. Myiis W. Liebknechtin kirjaseen »HyOkkaysta ja puolustusta», joka ilmestyi turkulaisten lentokirjassarjassa, vedottiin usein, samoin Bebelin
»Nainen ja sosialismi»-teokseen sekd vuonna 1905 ilmestyneeseen
Ferrin »Sosialismi ja uuden ajan tiede»-kirjaan. Nimenomaan
viimeksi mainittu vahvisti kdsitysta sosialististen oppien totuudesta. Siind tuotiin ndet laajasti esille seikkoja, jotka tukivat sosialismia.
Kirkonvastaista linjaa edustivat vuonna 1900 ilmestynyt Farrarin »Piplia, sen arvo ja uskottavuus», vuonna 1903 ilmestynyt Bebelin »Uskonnollista vaittelyah sekd samana vuonna julkisuuteen tullut Lachmanin »Kristinusko ja sosialismi». Kirjat erosivat
toisistaan, etta Farrarin ja Lachmanin teoksissa arvosteltiin vain
kirkkoa, mutta kristinuskon totuutta ei asetettu kyseenalaiseksi. Bebelin kirjasessa sen sijaan kiellettiin koko kristinuskon arvo.Lachmanin ja Bebelin kirjojen suomentamisen tarkoituksena oli mielipiteiden muokkaaminen Forssassa hyvaksyttyd uskontopykalad varten.
Aatteen levityksen kannalta olivat tehokkaimpia suppeat ja
halvat lentokirjaset, joita julkaistiin eri yhdistysten toimesta. Arvokkain ohi ehka Turussa ilmestynyt »Lentokirjasia ty6vdelle»niminen sarj a, joka kasitti seitseman kirjasta. Sarja ilmestyi vuosina
1900-1903, ja siihenkuuluvista kirjasista otettiin useitakin uusintapainoksia. Sarjaan sisaltylvdt mm. edellamainitut Liebknechtin ja
Lachmanin teokset. Siihen kuuluivat myLis sosialistista yhteiskuntaa, ammattiyhdistysliikettd sekd 8-tuntista tyiipaivad kasittelevat
kirjaset ja kaksi maatalousvdest011e osoitettua kirjasta. TyOvden
Sanomalehti-OsakeyhtiOn toimesta ilmestyi vuonna 1904 Helsingissa lentokirjassarja, johon sisaltyvien kirjasten painos vaihteli
2 000-5 000 kappaleeseen. 36 Tampereella ja Kuopiossa paikalliset
komiteat julkaisivat lentokirjasia, joissa kiinnitettiin huomiota
tytivdestOn asemaan, tytipaivan pituuteen, poliittiseen tilanteeseen
ja aanioikeuskysymykseen. Naisten vetamiseksi tyiivdenliikkeeseen
ilmestyi vuosina 1903-1905 viisi kirjasta kasittava sarj a. Naissa kirjasissa naisasia kytkettiin tykivdenliikkeeseen ja korostettiin, ettei
kapitalistisen yhteiskunnan vallitessa naisten asemaa voi parantaa.
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Propaganda-arvoltaan oli huomattava mytis Forssan puoluekokouksen danioikeusasiasta antama julistus. Senhan oil kirjoittanut
Makelin lennokkaalla kynalladn. Heti kokouksen jiilkeen julistusta
levitettiin runsaasti, mm. Hfimeenlinnan tytivaenyhdistys tilasi sits
1 000 kappaletta." Aanioikeusasiaan liittyi yield vuonna 1904 hallituksen vaalilakiehdotuksen johdosta levitetty lentolehtinen »Peliitddnkti kandenkin sfiadyn kansanvaltaistuttamista».
Tyiivdenliikkeen aatesisdlttiOn kuuluvia asioita levittivat mytis
puoluekokousten painetut pOytakirjat j a se lukuisa kalenteri- ja
albumikirjallisuus, joka ilmestyi eri jdrjestifij en ja yksityistenkin
kustantamana. Naille julkaisuille olivat tyypillisia suuret painokset. Sitd paitsi niissa saivat tyiivaenliikkeen tulevat kynamiehet
tuotteitaan julkisuuteen ja samalla harjaannusta. Vuodesta 1893
ilmestyi aytivaen Kalenteri» ja vuodesta 1898 Tyiivaen Sanomalehti-OsakeyhtiOn kustannuksella albumi »Uuden ajan kynnykse11b. Vuodesta 1904 ilmestyi Tampereella M. Vuolukan kustantamana kalenteri »Eteenpain», ja N. R. af Ursin toimitti albumia »Koitar». Lisaksi useat ammattiyhdistykset toimittivat omia kalentereitaan ja niissa oli kirjoituksia, jotka liittyivat sosialismiin. Painokseltaan suurin oli naista kalentereista #Uuden ajan kynnyksella»;
jo vuonna 1901 sits painettiin 5 000 kappaletta j a seuraavana vuonna 5 480 kappaletta. Erityisesti ntiista mainittiin, etta ne myytiin
kaikki. Vuoden 1903 osalle tuli jo 9 000 kappaleen painos, ja vuoden paasta mdar5. (Ai noussut taas 1 000:11a.38
Maiden lisaksi tytiviienliikkeen piirissa ja muuallakin kustannettiin kaunokirjallisuutta, jonka sisaitti liittyi tyOvaenliikkeeseen
tai loi suopeata maaperda sosialistisille ajatuksille. Esim. Tyiivaen
Sanomalehti-OsakeyhtiOn kustantamana ilmestyi vuonna 1904 tyi5vaenliikkeessd aktiivisesti toimineen K. 0. Tannerin kaunokirjallinen teos »Ryysylaisen vaakuna».
Sensuurin jarruttava vaikutus tuntui kirjojen ilmestymisessa
monin tavoin. Jo painetuista kirjoista esti sensuuri julkaisemasta
ainakin af Ursinin toimittamaa »Tulevaisuutta kohti» ja Bellamyn
»Yhdenvertaisuuso-teosta. Molempien ilmestyminen siirtyi suurlakon yli. af Ursinin teos sisãlsi johtavien sosialististen teo12 — Soikkanen, Sosialismin tulo Suomeen
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reetikkojen lyhyita kirjoitelmia, joten se oli tytivdenliikkeen ideologian kannalta erittain arvokas. Sensuurin vaatimuksesta Bebelin kirjan »Nainen ja sosialismi» nimeksi tuli »Nainen ja yhteiskunnallinen kysymys» j a hinta niin korkeaksi, etta vain harvat voivat sen hankkia. Sita paitsi ennakkoon pyrittiin ottamaan huomioon sensuurin mielipiteet ja lieventamaan sanontaa seka tarjoamaan kirjoj a, joiden sisallon ei uskottu aiheuttavan vastustusta.
mm. »Kommunistinen
Siksi useat sosialismin johtavat teokset
manifesti»
jaivat julkaisematta ennen suurlakkoa.
c. Puheet ja kuulopuheet

Puhuttu sana oli tehokas keino uusien aatteiden levittamisessa.
Se liittyi parhaiten myOs perinteisiin. Kansa oli syrAseuduillakin
tottunut kaymaan sanankuulotilaisuuksissa. Sen sijaan lukeminen
oli oudompaa eika kaikkien taitokaan riittanyt siihen. Tytivaenliikkeen kiertavien puhujien toiminta sopeutui varsin luontevasti
perinteelliseen tapaan. Niinpd monin paikoin naispuoliset kuulijat
saapuivat virsikirjat kfisissa puhetilaisuuksiin, ja tyiivaenliikkeen
ehka kansanomaisin puhuja, tytimies A. Vatanen, kaytti puhetilaisuuksistaan »seurojen» nimed, liittaen ne !lain heratysliikkeiden
piirissa kaytettyyn sananjulistusperinteeseen.39 TyOvaesttin omasta
piirista olevien puhujien kansanomaisuus paasi erityisesti puhutussa sanassa oikeuksiinsa. Kuulijakuntaan saatiin laheisempi yhteys
ja samalla se voitiin paremmin aktivoida toimintaan. Useat syrjaseutujen yhdistykset saivatkin alkunsa juuri tdllaisesta puhetilaisuudesta. Mytis ty6vdenliikkeen omassa piirissa oivallettiin puhutun
sanan tehokkuus. Eetu Salin totesi asiaa koskevassa alustuksessaan
Turun kokouksessa: ». . . kaikista parhaiten tajuaa ja tottelee ty6vaestti suullista puhetta, jos puhe vaan on suoraa kielta tyiin ja
padoman, ktiyhalistOn ja kapitalistien valisista suhteista, jos puheissa esitetdan koristelemattomina ne epakohdat, jotka nykyisessa
yhteiskunnassa vallitsevatd>" Useissa muissakin yhteyksissa esitettiln vaatimuksia puhujien hankkirnisesta ja katsottiin tfirnd
levittdmistapa tarkeaksi.41-
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Vuosina 1898-1899 tytivaenliikkeen ehka lahjakkaimmat »agitaattorit» Eetu Salin ja Taavi Tainio kiertelivat puhujamatkoilla
laajalti Suomessa, varsinkin maaseudun teollisuuskeskuksissa. Moniin paikallisyhdistyksiin heiddn puhujamatkansa suuntautuivat
juuri sosialististen aatteiden tulon aikoihin, ja oli selvaa, etta heidan
julistuksensa vei eteenpdin alkanutta prosessia.42
Turun kokouksen Plkeen puhujatoiminta sai vakiintuneemmat
puitteet. Taavi Tainio kierteli vuoden 1899 syksylla Lansi-Suomessa;
Itd-Suomessa piti kierrella L. NystrOmin, mutta hanen matkansa
pysahtyi kohta alkuunsa. Vuoden 1900 alussa Tainio puhui Karj alassa pitaen siella 11 »esitelmda». Samaan aikaan puoluehallinnon aloitteesta suunnattiin valistusta myiis naisten piiriin, sills
rouva Putkonen puhui muutamilla paikkakunnilla ja perusti nailla
matkoillaan Hameenlinnaan naisosaston ja Vaasaan palvelijatarosaston. Kesa vuonna 1900 oli sosialismin julistamisen kannalta vilkasta aikaa. TallOin kiertelivat puhujamatkoilla Hellsten, Makelin,
Salin, Tainio, neiti Ida Ahlstedt ja raittiusesitelmia pitava asioitsija Vuori. Kaikkiaan puheita pidettiin noin 100 paikkakunnalla,
jotka sijaitsivat miltei ympari maata.43
Vuosisadan alkuvuosina aloitti puheiden pitamisen myOs A.
Vatanen, jonka puhetyyli vetosi erityisesti sivistykselliselta ja
sosiaaliselta tasoltaan heikoimpiin. Vuoden 1902 syksylla kierteli
YrjO Makelin Hameessa ja sai innostuneita kuulijoita. 44 Yksityiset tyiivaenliikkeen johtomiehet puhuivat pyydettyind useissakin
paikallisyhdistysten jarjestamissa tilaisuuksissa.
Vuoden 1902 lopulla puhujatoimintaa ryhdyttiin maaratietoisesti
kehittdmdan. Talloin jarjestettiin Turussa erityiset »agitaattorikurssit», joille tulevien oppilaiden oli pitdnyt valmistautua tehtavaansa lukemalla keskeisia tytivdenliikkeeseen ja sosialismiin Hittyvia kirjoja. Kursseilla esiintyivat luennoitsijoina liikkeen johtavat henkiliit, mm. Reino Drockila luennoi sosialismin historiasta,
Eetu Saiin arnmattiyhdistysliikkeesta ja J. K. Kari tylivaenlainsaadannOstd. Opettajina oli mytis muutamia tytivaenliikkeessa
vahemman mukanaolleita asiantuntijoita. Kursseilla oli perati 24
oppilasta, joista kuusi naista. Kun yield seuraavan vuoden huh-
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tikuussa Helsingissa jfirjestettiin samanlaiset kurssit, olikin
vdenliikkeelld jo jonkinlaiset »puhujakaaderit». Vuoden 1903 kevddlld kierteli kuusi puhujaa ympari maata; mm. oululainen seppd
Leo Leino puhui Pohjois-Pohjanmaalla, ja ilmoitti saaneensa runsaasti kuulijoitakin, »paitsi perdpohjolassa». N. Wallenius kierteli
Eteld-Pohjanmaalla, Vilho Ledqvist Karjalassa ja Savossa, K. F,
Hellsten Turun ympdristOssa, Alma Malander Hameessa ja A. Vatanen miltei kaikkialla inaassa. 45 Forssan kokouksen jalkeen jarjestettiin yhtdjaksoinen puhujatoiminta, ja tuloksena tytista oli useiden uusien yhdistysten syntyminen.
Puhujien ty6 ei suinkaan ollut helppoa. Usein, varsinkin maaseudun teollisuuskeskuksissa, tyOnantajat yrittivat vaikeuttaa toimintaa. Huoneistojen saanti saatettiin estad jne. Myds viranomaisten toimesta puututtiin »agitaattorien* matkoihin. Esim. vuoden
1904 kevadlla. A. Vatanen oli pidatettynd kokonaisen kuukauden ja
V. LOfqvist 10 paivad. MyOs tydvdenliikkeen j a sosialismin uskonnonvastainen leima teki puhujien esiintymisen vaikeaksi erityisesti
missa uskonnollisten heratysliikkeiden vaikutus oli suuri.
Niinpa Varsinais-Suomessa heists kdytettiin nimitysta »antikristuksen profeetat».46
Puhujatoiminnan takana oli monta kertaa suoranainen »lahetysmieliala», ja useissa yhdistyksissa toimittiin aktiivisesti sosialismin
levittdmiseksi. Niinpa Vaasan ty6vdenyhdistyksen metallimiesten
ammattiosasto pdatti lahettad oppilaan vuoden 1902 lopussa pidetyille »agitaattorikursseille». Oulun tyOvdenyhdistyksen toimesta
taas tehtiin innokkaasti retkid ymparistOn yhdistyksiin ndiden aktiivisuuden kohottamiseksi. Tampereen yhdistykseen perustettiin
vuonna 1903 erityinen agitaatiovaliokunta, jonka toimesta jarjestettiin puhetilaisuuksia ymparistOssd. Kandesti sen palveluksessa oli pdatoiminen puhuja, nimittain helmikuusta elokuuhun
1903 ja helmikuusta toukokuuhun 1905, edellisella kerralla Seth
Heikkild ja jalkimmaisella Alfred Riipinen. Kuusankosken ty6vdenyhdistys taas hankki vuonna 1904 puhujan viikoksi pitamdan
esitelmid. 4 7
Paitsi varsinainen organisoitu toiminta oli tarkedd myOs epdvi-
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rallinen ja pienryhmissa tapahtuva aatteen esittely. Vilkas muuttoHike, yleinen liikkuvuus ja paranevat tiedotusolosuhteet loivat
edell3rtykset tiimankaltaiselle aatteen leviamiselle. Muualle muuttaneet kãvivat kotiseudullaan tai palasivat sinne ja esittelivat
loin uusia vaikutteita. Muuttajat olivat sits paitsi usein kotiseudullaan arvostettuja mielipidejohtajia, joiden esittamia ajatuksia
mielellaan kuunneltiin ja omaksuttiin. Sama piti paikkansa Amerikan kavijOihin linden."
Kun kiertavien puhujien koulutus perustui vain parin viikon
kurssiin ja muutaman sosialismia kasittelevan kirjan lukemiseen,
niin sosialismi heidan esittamanaan yksinkertaistui ja konkretisoitui. Epaviralliset aatteen leviamistiet muunsivat luonnollisesti yield
enemman sisalttia. Milan vaikutti osaltaan myiis kuulijoiden alhainen sivistystaso ja heidan tarpeensa.
Xeskeisena teemana kierthvien puhujien esityksissa nhyttah
olleen kapitalistisen yhteiskunnan #kurjuuden» ja sosialistisen aanuudem vastakkain asettaminen. Muiden, paitsi aivan liikkeen Urkimiesten julistus mukautui kentdn ymmarryksen ja tarpeiden
mukaan. Siksi talla ja sen kayttatnilla kuvilla oli yhteytt4 kristilliseen julistukseen. Sosialismista kdytettiinkin monin paikoin
»tytivaen evankeliumin» nimitysta. Kuva luokattomasta yhteiskunnasta tuli lahelle taivas-kdsitysta. Voimakkain varein kuvattiin tulevaisuudessa tapahtuvaa osien vaihtumista ja kaikkien
mittapuiden uudelleen arvioimista. Oli toinen tila, jossa
hat» ja »kurjat» olivat ensimmäisiä, »mahtavat» ja »rikkaat» viimeisia.49
Tietamykseltaan rajoitetut puhujat ja epaviralliset leviamiskanavat vaikuttivat osaksi giihen, ettli sosialismin sisaltO muuttui valuessaan karkiryhmastA joukkojen piiriin, »maa painoi parrelleen».
Sosialismi merkitsi joko epamadraista siirtymista johonkin parempaan tai sitten aivan konkreettisten vaatimusten toteutumista kuten
lyhyempaa tytipaivad, parempaa palkkaa ja pienempia torpparirasituksia. Myiis sviinojen poistaminen» liitettiin usein sosialismiin.
AgraariyMpthistiissA, social smille annettiin miltei poikkeuksetta
maaomaisuuden uudelleen jakoon liittyva sisalto. Niinpd puhuttiin
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davarantasausopista*. Toinen maalaisymparistOssa hallitseva sosiaoli, etta se »kieltaa Jumalan ja. tulevaisen elaman».5°
lismin
Karkiryhmdn mandollisuudet kontrolloida ja vaikuttaa sosialismin
muovautumiseen olivat sen levitessa puheiden ja kuulopuheiden
lityksella vahaiset.

6. ALUEELLINEN JA YHTEISKUNNALLINEN
LEVIAMINEN
a. Koko maa

Ilmauksena tytivaenliikkeen ja sen aatesisallOn saamasta kannatuksesta oli tyiivaenyhdistysten perustaminen ja niihin jaseniksi
tyminen. Yhdistyksen jarjestaminen osoitti paikkakunnalla olevan
ainakin joitakin sellaisia, jotka olivat omaksuneet tytivaenliikkeen
aatesisaltOtin kuuluvia periaatteita ja jotka aktiivisesti halusivat
toimia niiden toteuttamiseksi. Jasenyyden sisaltO ja merkitys seka
sen edellyttama aktiivisuus vaihtelivat varsin suuresti.
TAULUKKO 6.

Tyiktienyhdistykset fa niiden yhteenlaskettu ftisenmiiiird vuosina
1899-1905.1
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905

Yhdistyksia
64
69
31
41
66
99
177

Jasenia
9 446
9 165
5 849
8 151
13 513
16 610
45 298

Miehia
8 437
7 558
4 052
5 498
10 500
12 715
30 663

Naisia
1 009
1 607
1 063
1 496
3 013
3 895
9 575

Tilasto ei anna selvad kuvaa kehityksesta., sills vuosien 1899 ja 1900
kohdalla ovat mukana myiis Turussa vuonna 1899 perustettuun
tytivaenpuolueeseen kuulumattomat yhdistykset, mutta eivat mad
vuonna 1901 eika sen jalkeen. Vuonna 1901 oli yield yli puolet tyti-
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vaenyhdistyksista liittymatta puolueeseen. Jasenmadraltaan suurimmat yhdistykset olivat yleensa liittyneet. Siksi lasku ei henki1Oluvun kohdalla ollut niin suuri kuin yhdistysten. Tama osoittaa, etta
irtaantuminen wrightilaisista perinteista ja siirtyminen radikaalisemmalle linjalle seka sosialismiin merkitsi vaikeata murrosta liikkeessa. Vuosisadan alkuvuodet, erityisesti vuosi 1902, olivat sita
paitsi yhdistystoimintaa lamauttavia; silloin oli nimittain vaikeata
tyiittiimyyttd ja huonosta sadosta johtunutta kiiyhtymista. Mytis
yha tiukentuvat venalaisen virkavallan otteet kavensivat toimintamandollisuuksia. Kaikki llama saivat aikaan yleista passiivisuutta
tyOvaenliikkeessa. 2 Vuonna 1903 oli lamakausi mennyt jo selvasti
ohi. Jasenmaara oli tuntuvasti kasvanut, vaikkakin puolueeseen
liittyneiden yhdistysten maard oli yield pienempi kuin koko yhdistysmaara vuonna 1900. Vuosi 1904 merkitsi tasaista kasvua —
erityisesti yhdistysten lukumadran kohdalla — ja vuosi 1905 nopeata seka yhdistysten etta jasenmaaran lisaantymista. Erityisen
nopea tama kasvu oli suurlakon yhteydessa j a sen jalkeen, mutta
myos pitkin vuotta 1905 oli tapahtunut voimakasta nousua.
Naiset pysyivat tyiivaenliikkeeseen kuten yleensakin yhdistystoimintaan 'laden passiivisempina kuin miehet. Merkittavad kuitenkin oli, etta suurlakkoa kohti tultaessa heidan suhteellinen osuutensa oli selvasti kasvanut.
Tyiivdenliikkeen saavuttama vastakaiku oli riippuvainen siita
ymparistOsta, jossa yhdistys toimi. Toisaalta tyEvaenyhdistysverkosto laajeni alueellisesti yha kauemmas. Toisaalta yhdistyksia
syntyi ensin suurempiin kaupunkeihin, sitten olivat vuorossa pikkukaupungit, sen jalkeen maaseudun teollisuus- ja liikekeskukset ja
lopuksi maatalousymparistii, jonka osalta itsenaisen pienviljelyksen hallitsema alue osoittautui erittain immuuniksi tyiivaenliikkeen
edustamille aatteille. Etenemista tapahtui Men myiis kaupunkimaisista ja teollisista yhteisidista maatalousyhteistiihin. Varsin selva
ajallinen jarjestys oli mytis siina, etta sosialistiset kasitykset paasivat ensin vallalle radikaalisissa keskuksissa ja vasta sitten maaseudun teollisuuskeskuksissa. Maatalousseuduillakin ne omaksuttiin
ennen kuin pikkukaupunkien tytivaenyhdistyksissa.
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b. Johtavat keskukset (Helsinki, Tampere ja Turku)
Tyliviienliikkeessãmme oli miltei alusta pitaen kolme johta.vaa keskusta: Helsinki, Turku ja Tampere. Ne olivat 1890-luvun alkuvuosina muodostuneet niiksi radikaalisiksi keskuspaikoiksi, joissa sosialistiset ajatukset saivat ensiksi jalansijaa j a myiis ensiksi pdasivat
suuntaa-antaviksi. Jo 1890-luvulta alkaen naissa kaupungeissa oli
ilmestynyt tyOvdenlehtia. Niiden vaikutusalueelle syntyi listiksi
yhdistyksid, jotka erimielisyyksien sattuessa olivat samoilla linj oilla kuin padyhdistys. Niinpa kysymyksen ollessa osallistumisesta
vuoden 1904 valtiopiiivtivaaleihin kannattivat Tampereen yhdistyksen omaksumaa linjaa useat Kansan Lehden vaikutusalueella
olevat yhteenliittymat.
Kun tylivaenpuolue vuonna 1899 Turun kokouksessa perustettiin, sijoitettiin puoluehallinto sinne. Nain tehtiin, koska siella vaikutti puolueessa suurinta arvonantoa nauttinut fil. tohtori N. R. of
Ursin. Puoluehallinnon sijoittaminen Turkuun synnytti helsinkilaisten piirissa tyytymdttOmyytta. Helsinki oli maan pdakaupunki,
sinne oli perustettu ensimmainen tydvdenyhdistys ja puoluehallinnon edeltaja, ty8vden valtuuskunta oli kokoontunut siella. Sen
lisaksi Tytimies oli johtava tytivaenlehti, ja Helsingin tyovaenyhdistyksen piirissa oli varhaisimmin vaikuttanut sosialistinen oppositio,
jonka parista oli noussut erittain aktiivisia henkilOitti. Varsin hyvalid syylla katsoivat llama puolueen johtoasemien kuuluvan itselleen. Tyovaenpuolueen perustamisesta alkaen oli siis erimielisyyksia, joiden pohjana oli taistelu mdaradmisvallasta paikallisessa
mielessa. Helsinkia vastaan olivat saann011isesti Turku j a Tampere.
Vuosisadan vaihteessa oli ammattiyhdistysriita, jossa helsinkilaiset
yrittivat Turussa olevan puoluehallinnon vastapainoksi luoda erillista ammattijarjestai. Sen johtopaikat olisivat olleet heidan
Vuoden 1904 menettelytapakiistassa ryhmittyivdt rintamat
selvasti: Helsinki Turkua j a Tamperetta vastaan. Paikallinen vastakohtaisuus ja valtataistelu olivat osatekijOind erimielisyyksissa ja
terdviiittivat niita.
Helsingin, Turun ja Tampereen tytivaenyhdistysten johtavat ase-
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mat selittyvtit osaksi siita, ettti niiden piirissa aktiivisten jasenten joukko oli suurin. Tama johtui osaksi naiden yhdistysten suurista jasenmaarista.
7.
Johtavien — Helsingin, Turun. fa Tampereen. — tgOviienyhdistusten
flisenmtitirtit vuosina 1899-1905.3
TAULUKKO

Vuosi
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905

Helsingin ty
Jasenia
1 899
1 520
1 380
1 244
1 780
1 757
4 407

Turun ty
Jasenia
1 855
1 539
1 300
1 172
1 085
1 113
2 250

Tampereen ty
asenia
714
1 300
725
540
430
468
3 200

J5senmaarien muutokset osoittavat, etta tydvdenhikkeen itsentiistytnisen ja sosialististen kAsitysten omaksumisen aiheuttama
tylaisten vetiiytyminen yhdistyksista merkitsi vaikeaa murrosta.
Niinpa Turussa ja Tampereella Asenmaiirii laski tuntuvasti vuoteen
1903 saakka ja Helsingissa vuoteen 1902. Tosin -Man vaikuttivat
mytis vuosisadan alun taloudellinen laskukausi ja venalaistyttamistoimenpiteet.
Helsingin tyiivaenyhdistyksen kohdalla jo vuosi 1903 merkitsi
selvad elpymista. Turun ja Tampereen kohdalla -Wind alkoi vasta
vuoden 1904 aikana. Sosialismin tulon aiheuttama epatietoisuus ja
erimielisyydet olivat ohi, taloudellinen tila parani ja poliittinen
tilanne naytti valoisammalta; mm. yhdistystoimintaa koskevia
rajoituksia helpotettiin ja sensuuri lieveni.
Helsingissa toimi varsinaisen Helsingin tyovaenyhdistyksen ohella
mytis muita tytiviienyhdistyksia. Vuonna 1895 oh perustettu Helsingin ulkotyOvaenyhdistys. Sind oh alusta pittien #proletaarisempi*
leima, koska sen jasenistO oli miltei yksinomaan tytivdestiin piiristti.
Yhdistyksen jaseninhard (Ai 143 vuonna 1899 ja kohosi siita 305:een
vuonna 1905. Vuonna 1895 0li perustettu Stirnaisten tytivaenyhdistys ja vuonna 1899 Helsingin ruotsalainen tytiviienyhdistys seka
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vuonna 1903 Hermannin ja TOOliin yhdistykset. Itsendisind kuuluivat naiden lisaksi puolueeseen raittiusyhdistys Valo, joka oli
perustettu 1887, ja puuseppien ammattiosasto.4
SOrndisten yhdistyksen piirissa oli teosofialla erittain luj a ote,
j a Helsingin ruotsalainen tyOvaenyhdistys oli poliittiselta linjaltaan
Melia perustuslaillisia. Molempien piirissa olivat vallitsevina mielipiteet, jotka huomattavasti poikkesivat Helsingin pdayhdistyksen suunnasta.
Turun silloisella kaupunkialueella toimi vain yksi tyOvaenyhdistys. Tosin kaupunkiin kuulumattomalle esikaupunkialueelle oli
vuonna 1897 perustettu Raunistulan tytivaenyhdistys, joka liittyi
puolueeseen vasta vuonna 1905, j a Nummenmaelle vuonna 1899.
Tampereella oli vuonna 1893 syntynyt radikaalisuuden merkeissa.
ulkotyOvaenyhdistys. Sen jasenistii oli silloisesta padyhdistyksesta
poiketen koostunut yksinomaan ty8vdestOsta. Vuonna 1902 oli
perustettu Pispalan tytivaenyhdistys ja samana vuonna Tampereen valittOmaan vaikutuspiiriin Messukylan tyiivaenyhdistys.5
Helsingin, Turun j a Tampereen tylivaenyhdistysten piirissa muokkautuivat suureksi osaksi ne mielipiteet, jotka sittemmin tulivat
suuntaa-antaviksi koko Suomen tydva.enliikkeelle. Naissa yhdistyksissa toimineista miehista koostui Suomen tytivaenliikkeen johto.

c. Muut kaupungit
Kaupunkeihin olivat tytivdenyhdistykset syntyneet yleensa jo
1880-luvulla. Monissa niista oli johtopaikoilla saatylaisiin kuuluvia
Tosin aina oli johdossa myOs tyovaestoon luettavia.
Eraissa yhdistyksissa olivat kaikki johtopaikat heidan kasissaan.
Pienemmissa kaupungeissa teollisuustytivaestba oli kuitenkin vandn.
Yhdistyksen ymparille ryhmittyi sen tanden etupaassa
ja kannatus jai pieneksi.
Turun kokouksessa perustettiin tyOvaenpuolue ja tunnustaudutsosialismin kannattajiksi. Tama merkitsi
tiin — tosin peitetysti
ratkaisevaa muutosta siihen asti vallinneeseen linjaan. Tytivden-
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yhdistysten oli otettava kanta tapahtuneeseen. Useissa kaupunkien
yhdistyksissa, joilla oli jo varsin pitkat wrightilaiset perinteet, uuden
linjan omaksuminen merkitsi vaikeata murroskautta seka
riitoja. Vuonna 1901 olivat Viipurin puoluekokouksessa edustettuina Haminan, Hangon seka suomalainen etta ruotsalainen, Hameenlinnan, Kotkan, Kuopion, Oulun, Sortavalan, Viipurin ja Viipurin Talikkalan kaupunkiyhdistykset johtavien keskusten ulkopuolelta. Kuopion kohdalla oli erikoista se seikka, etta sinne oli
perustettu »tyOntekijdin» yhdistys, joka oli liittynyt mylis puolueeseen. Kuopion tyiivaenyhdistys taas pysytteli puolueen ulkopuopuolella. Turun kokoukseen edustajansa lahettaneista kaupunkiyhdistyksista olivat Viipurin kokouksesta poissa ja puolueen ulkopuolella Heinolan, Joensuun, Jyvaskyl5n, Kuopion, Lappeenrannan, Mikkelin, Savonlinnan, Uudenkaupungin, Porin ja Vaasan
yhdistykset.
Oulussa oli murros tapahtunut jo ennen Turun kokousta. Siella
oli tytivaesttin piiriin kuuluvilla alunpitaen ollut suurelta osalta
johto kasissaan. Vuoden 1899 alussa oli yhdistyksestd vetaytynyt
tohtori Reijovaara, joka oli viimeinen saatylaisiin kuuluva yhdistyksen johtopaikoilla. Tasta lahtien johto oli sosialistien kasissa.
Vain pari jasenta ei yhdistyksen kokouksessa yhtynyt Turussa
hyvdksyttyyn ohjelmaan.° Oulun tyiivaenyhdistyksesta tuli sittemmin kannanottojensa vuoksi varsin merkittava. Ammattiyhdistysriidassa se asettui maaratietoisesti tukemaan turkulaista
puoluehallintoa ja vuoden 1904 menettelytapakiistassa turkulaistamperelaisia mielipiteita. Jo ennen vuoden 1904 puoluekokousta
se oli tehnyt padtOksen yhteistoiminnasta perustuslaillisten kanssa
valtiopaivavaaleissa ja asettanut ehdokkaakseen J. K. Karin. Kun
han tuli myiis valituksi, puolustivat oululaiset menettelydan siita
huolimatta, etta Tyttimiehen palstoilla oli Valpas sita arvostellut.
Useissa eri yhteyksissa Oulun tyiivaenyhdistyksen edustajat
densivat, etta he pyrkivat kaytanntillisin toimenpitein parantamaan tyiivaestiin asemaa. He nayttivat olevan valmiita muutenkin
yhteistoimintaan perustuslaillisten kanssa siita huolimatta, etta
kanta oli TyOrniehessa osoitettu oikeaoppisista sosialistisista
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tyksista poikkeavaksi. 7 Asennoitumistapaan vaikutti osaltaan se,
etta yhdistys oli alunpitaen ollut tytivitesten johdossa j a osallistunut
vaalitoimintaan sekfi se, etta wrightilaisyydesta irtaantuminen oli
tapahtunut vahitellen.
Vdlittiimasti Turun kokouksen Alkeen tehtiin Kotkassa pii.atOs
puolueeseen liittymisesta. Ratkaisuun vaikutti ennen kaikkea se,
etta Kurikan-kiistan yhteydessii yhdistyksen piirista vetaytyi
ertiita sivistyneistOOn kuuluvia voimakkaita henkilOitd, mm. toimittaja K. RehnstrOrn (Riukuniemi). Samaan aikaan yhdistyksessa
oli erdita sosialistisia kasityksia omaksuneita »vahvoja
ennen kaikkea Matti Turkia ja A. Markkanen. He toimivat yhtymispaattiksen hyvaksymisen puolesta. Vuonna 1901 Kotkaan muutti
toimittaja K. N. Rantakari, joka paljolta maarasi tyOvaenyhdistyksen suunnan aina vuoteen 1904 saakka. Tana aikaria yhdistys
oli lahella suomettarelaisia, ja sen toiminnassa tulivat korostetusti
esille suomalaisuuspyrkimykset. Vuonna 1904 se sai selvemrnan
sosialistisen leiman.8
Hameenlinnassa patitettiin liittya puolueeseen vuoden 1900 lokakuussa. Jo vuoden 1899 lopulla oli asiasta tehty padtOs, mutta
vastustajien onnistui siirtaa lopullista ratkaisua. Taustana oli se
seikka, etta Kurikan tapauksen yhteydessa jyrkasti kansallismieliset vetaytyiviit yhdistyksestd. Kurikan menettely oli tuomittu
adnin 23-10, mutta jo syksylla 1899 enemmistO oli puolueeseen
liittyrnisen kannalla. Se ei suinkaan kuvastanut maaratietoisesti ja
jyrkasti omaksuttuj a sosialistisia kasityksia, vaan wrightilaiset
perinteet vaikuttivat pitkaan samoin kuin sellaiset henkilOt, jotka
eivat mielipiteiltaan olleet sosia.listeja.8
Haminassa liittyminen tapahtui valittOmasti ennen Viipurin
kokousta, jossa yhdistys oli edustettuna. Jo Kurikan asia oli aiheuttanut mielipiteita puolesta ja vastaan. Kysymys puolueeseen
liittymisesta oli tallOin, siis vuoden 1899 lopulla, kuitenkin hylatty
aanin 11-5. Vuoden 1901 talvella asia tuli uudelleen esille. Yhdistyksen johto, erityisesti puheenjohtaja arvovallallaan, saneli
ptiatOksen, jossa liittymisehdotus torjuttiin; vain kaksi aktiivisinta mosialistia» kannatti liittymista. Radikaalisemmat mielipi-
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teet olivat kuitenkin jo saaneet jdsenisttissa. nun paljon jalansijaa, etta, erovuorossa olleita konservatiivisia johtokunnan jasenia
ei enda valittu uudelleen, ja kesalla 1901 liittymispaatiis syntyi
vaivatta.1°
Kuopiossa Kurikan tapaus aiheutti vaikeita erimielisyyksia. Kun
menettelyn puolustajia oli arvosteltu yhdistyksen piirissd, nun he
vastavetona perustivat uuden, Kuopion tytintekijiiin yhdistyksen.
Se syntyi radikaalisuuden merkeissa ja liittyi puolueeseen ennen
Viipurin kokousta, johon se osallistui. Kuopion tyiivaenyhdistys
sen sijaan pysytteli puolueen ulkopuolella, vaikka syksylla 1901 oli
tehty yritys puolueeseen liittymiseksi. Riidat aiheuttivat siinti
maarin voimien ehtymista, etta molempien toiminta ofi varsin hilj aista. TyOntekijain yhdistys oli radikaalisempi, sills vuonna 1902
se jdrjesti vappumielenosoituksen. Jo seuraavana vuonna mytis
tytivaenyhdistys osallistui vappumielenosoituksen valmisteluihin,
mika osoitti jyrkempien mielipiteiden vallallepaasyd siellakin. Tdsty
ofi seurauksena, etta rnyiis toinen, yhdistys vuoden 1903 lokakuussa
liittyi puolueeseen, ja vuoden 1904 alussa senkin johtokunnan jasenia voitiin pitaa sosialisteina.11
Viipurissa oli tytivaenyhdistystoiminnalla pitkat perinteet, ja
yhdistys oh ollut Osenmatiraltddn huomattava ja toiminnaltaan
vired. Yhdistykselle ofi ollut leimaa-antavana nuorsuomalainen
radikalismi. Olihan mm. Matti Kurikka tuona kautena ollut pitkaan Viipurin Sanomien toimittajana ja kosketuksessa siihen.
Turun kokouksessa vastusti nuorsuomalaisen suunnan edustaj a
tohtori J. A. Lyly, joka oli Viipurin tytivdenyhdistyksen henkisid johtajia, itsendisen puolueen perustamista ja vaati tytivaenliiketta aatteellisesti yhdistettavaksi perustuslaillisuuteen. Porvarillisella radikalismilla ofi siis luja ote Viipurin tytivaenyhdistyksen piirissii, ja siirtyminen sosialismiin merkitsi vaikeampaa murrosta kuin wrightilaisyydesta. Kurikan menettely tuomittiin aikoinaan yhdistyksen kokouksessa danin 35-13, mutta Kurikkaa
vastaan suunnattu paheksumislausunto sai taakseen vain neljan
danen enemmistiin. Nyt yhdistyksen piirista vetaytyivat useimmat
perustuslaillisen katsomuksen omaavat ja menettivat siten mah-
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dollisuutensa vaikuttaa sen suuntaan. Naiden jatt4mat johtopaikat joutuivat sosialisteille. Vuoden 1901 alussa johto olikin
sosialistien kasissa ja yhdistys liittyi puolueeseen. Se vastasi vuoden 1901 puoluekokouksen jarjestelysta, mika vahvisti johtoon
valittuj en sosialistien asemaa j a arvovaltaa."
Kaupunkiyhdistyksista liittyi puolueeseen pian Turun kokouksen jalkeen vuoden 1899 syksylla myiis Hangon (Hankoniemen)
tytivaenyhdistys, vuoden 1900 lopulla Landen yhdistys ja vuoden 1901 alussa Sortavalan ja Viipurin Talikkalan yhdistykset
seka Viipurin kokoukseen mukaan tullut Hangon ruotsalainen yhdistys.13
Viipurin kokouksen jalkeen olivat puolueen ulkopuolella merkittdvista kaupunkiyhdistyksista lahinna Porin ja Vaasan yhdistykset.
Kurikan kiista oli kylla tuntunut Vaasassa j a aiheuttanut siella
selvia mielipide-eroavaisuuksia. Syksylla 1899 Vaasan yhdistyksen
piirissa oli lisaksi kiistaa metallityOntekijain ammattiosaston saanSen vuoksi yhdistyksen piiriin tuli tytivaestOtin kuuluvaa
radikaalisempaa vaked. Turun kokouksen jalkeen se paatti olla
liittymatta tytivaenpuolueeseen siitakin huolimatta, etta liittymisen hyvaksi tyOskenteli erittain aktiivisesti radtali J. E. Lillnix,
joka oli oilut edustajana Turun kokouksessa ja siella asettunut
varauksettomasti kannattamaan puolueen perustamista. Kevaalla
vuonna 1901 oli liittymisasia Aileen esilla yhdistyksessa, j a vain
yhden danen enemmist011a liittymisehdotus hylattiin. Nyt oli vain
ajan kysymys, etta asiassa tehtiin myOnteinen paths. Se syntyikin toukokuussa 1902 aanin 22-7. Tosin tama ei yield merkinnyt suinkaan sits, etta kaikki jasenet olisivat puolueen ohjelman joka kohdassa hyvaksyneet. Ohjelmaa arvosteltiinkin useaan
otteeseen."
Porissa murros oli vaikeampi kuin Vaasassa. Siena oli heradva
sosialistinen oppositio saanut voimakkaan vahvistuksen vuonna
1898, kun Yrj o Makelin oli muuttanut paikkakunnalle. Hanen j ohdollaan yhdistyksen sosialistismieliset #kapinalliseb olivat perustaneet Luuta-nimisen salaseuran. Taman suorittaman mielipidemuokkauksen vaikutusta oli, etta Makelin valittiin yhdistyksen edusta-
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jaksi Turun kokoukseen, missa han tietysti asettui kannattamaan
puolueen perustamista. Tama kannanotto seka Kurikan jupakka
aiheuttivat sen, etta vanhoillinen johto erotti Makelinin yhdistyksesta ja asiasta syntyi suorastaan oikeusjuttu. Mytis puolueeseen
liittymisesta kaytiin koko syksy ankaraa kiistaa, mutta johto
turvasi enemmistOn itselleen osittain erottamisten avulla. Vuoden
1901 lopulla sosialismin kannattajat saivat uuden merkittavan
vahvistuksen, silla. Eetu Salin muutti Poriin. Kuitenkin vasta vuoden 1903 huhtikuussa sosialistit miehittivat yhdistyksen johdon,
ja juuri ennen Forssan kokousta se liittyi puolueeseen.0
Ennen Forssan kokousta liittyi puolueeseen myiis Jyvaskylan
ty6vdenyhdistys, jonka piiriin ammattiosastot olivat tuoneet tyiivdestOd vuosina 1898-1899. Niinpa tytintekijajasenten mdard oli
Kurikan tapauksen aikana jo niin suuri, ettei paheksumislausuntoa hanen menettelynsa johdosta saatu aikaan. Turun kokouksen jalkeen alkoi kiista puolueeseen liittyrhisesta, ja mytinteinen
Oaths syntyi lokakuussa 1901. IrallOin useat perustuslaillisista
vetaytyivat yhdistyksesta, kun sen sijaan suomettarelaiset jaivat paikoilleen ja saivat haltuunsa sen johdon. Yhdistyksen piirissa vaikuttaviin mielipiteisiin liittyikin paljon suomalaisuusaj atuksia.' 6
Puolueeseen liittyivat yield ennen Forssan kokousta Heinolan,
Porvoon Hamarin ja Porin Reposaaren tytivaenyhdistykset, jotka
lahettivat myiis edustajansa kokoukseen. Taman jalkeen ei puolueen ulkopuolella enda ollut varsinaisia suuria yhdistyksia. Porin tyslivdenyhdistys oli viimeinen huomattava kaupunkiyhdistys,
joka liittyi puolueeseen.
Forssan kokouksen jalkeen erityisesti vuoden 1904 kuluessa —
eraissa uusissa, lahinna pienissa kaupunkiyhdistyksissa paasivat
radikaaliset mielipiteet valalle, ja yhdistykset liittyivat puolueeseen siita huolimatta, etta puolueen nimi avoimesti viittasi sosialismiin.
Kemissa oli tytivaenyhdistystoiminta 1890-luvulla useana vuonna
varsin hiljaista. Sosialistiset katsomukset ja heratteet alkoivat
vaikuttaa vasta vuosina 1902-1903, j a silloin tapahtui murros,
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jonka aikana useimmat sdatylaisiin kuuluvat vetaytyivat pois.
ValittOrnasti Forssan kokouksen jalkeen tehtiin paatiis liittymisesta
sosiaalidemokraattiseen puolueeseen. Ohjelmaa kasiteltaessa korostettiin, etta uskontopykalaii ei hyvaksytd, vaikka puolueeseen
liitytdankin. Vuoden 1904 vappuna jarjestettiin mielenosoitus,
mika viittasi entista selvemmin sosialistisiin kasityksiin. Samana
vuonna tuli yhdistyksen johtoon kirjatytintekij a Atte Mantere,
joka toimi erittain aktiivisesti myiis koko puolueen piirissa."
ValittOmasti Forssan kokouksen j alkeen liittyi sosiaalidemokraattiseen puolueeseen myos Lappeenrannan tykivaenyhdistys.
Siena ei asian merkeissa tapahtunut mitaan ratkaisevaa yhteentOrmaysta. Puolueeseen liittyminen merkitsi kylla jossain maarin
radikaalistumista, mutta edelleen yhdistyksen piirissa toimi sellaisia, jotka eivat olleet sosialistej a."
Mikkelissa sen sijaan, jo Kurikan jupakka aiheutti rajankayntia,
sills eradt aktiivisimmat tyovaestoon kuuluvat puolustivat hanen
menettelydan.llein yhdistyksesta erosi eraita kansallismielisia ja
konservatiivisia henkiloita, ja tyijvaeststiOn kuuluvat tayttivat j ohdossa heidan paikkansa. Puolueeseen liittymisehdotukseen annettiin tosin kielteinen vastaus syksylla. 1899, mutta kolme vastalausetta osoitti, etta radikaalisempiakin mielipiteita oli talloin yhdistyksen piirissa. Lopullinen paatiis yhdistyksen liittymisesta puolueeseen syntyi vasta vuoden 1904 syksylla. PdatOksen lykkaantymisen onnistui konservatiivinen johto saamaan aikaan erailla
muodollisilla
Vuoden 1904 alussa liittyi puolueeseen Pietarsaaren tyiivaenyhdistys. Se poikkesi useista muista kaupunkiyhdistyksista
etta se oli perustettu vasta maaliskuussa 1901 eika siis syntynyt
wrightilaisend kautena. 2° Taman lisaksi ennen Helsingin kokousta
liittyivat puolueeseen viela Kajaanin ja Vaasan ruotsalainen ty6viienyhdistys. Puolueeseen liittyminen ja osanotto puoluekokoukseen merkitsi tietynlaista aktiivisuutta seka myOs radikaalista leimaa. Tosin se ei kaikissa yhdistyksissa tiennyt selvaa sosialistista
asenn oitumista.
Vasta suurlakon yhteydessa liittyivat puolueeseen useat pikku-
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kaupunkien yhdistykset, ja monet ehtivat lahettad edustajiaan jo
Tampereen ylimadraiseen puoluekokoukseen marraskuussa 1905.
Naita olivat Joensuun, Rauman, Savonlinnan ja Uudenkaupungin
yhdistykset. Lisaksi perustettiin ruotsinkielisia tyOvaenyhdistyksia
useihin kaupunkeihin, mm. Pietarsaareen, Turkuun ja Viipuriin, ja
myiis ne liittyivat puolueeseen. Eraiden yhdistysten toiminta-alue
kasitti vain osan kaupungista tai se sijoittui esikaupunkialueelle
kuten Viipurin Sorvalin ja Viipurin Uuraan yhdistysten.
Muutamat kaupunkiyhdistykset ottivat ensi kerran osaa puoluekokoukseen vasta vuoden 1906 elokuussa Oulussa. Ta lla tavalla
nekin tulivat mukaan saamaan vaikutteita keskuspaikoista. Mita
olivat Kokkolan suomalainen ja ruotsalainen, Kakisalmen, Raahen, Tammisaaren, Tornion ROytan ja Uudenkaarlepyyn yhdistykset. Viela jai kuitenkin eraita yhdistyksia, jotka eivat osallistuneet puoluekokoukseen tai eivat olleet liittyneet Oulun kokoukseen
mennessa puolueeseen. Loviisan tyiivaenyhdistys liittyi puolueeseen
vasta vuoden 1906 tammikuussa, mutta ei lahettanyt edustajaansa
Ouluun; Maarianhaminan yhdistys seka perustettiin etta liittyi
puolueeseen vasta vuonna 1906. Iisalmen, Kristiinankaupungin j a
Naantalin yhdistykset liittyivat puolueeseen vuonna 1907, ja Kaskisten yhdistys mainitaan puoluetilastoissa vasta vuonna 1910.
Pikkukaupunkeihin, naista erityisesti ruotsinkielisiin, sosialistinen
tystivaenliike syntyi siis varsin myOhaan, eika se saavuttanut niissa
juuri lainkaan kannatusta.
Tiedot yhdistysten jasenmaarista ovat varsin epamadraisia ja
epataydellisid. Puoluesihteerin esittamiin tiedusteluihin monet
yhdistykset jattivat vastaamatta. Vuodesta 1901 alkaen koottiin
tietoja vain niista yhdistyksista, jotka olivat liittyneet puolueeseen.
Siksi monien kaupunkiyhdistysten kohdalla ei ole tietoja vahvuusluvuista silts ajalta, jolloin ne olivat puolueen ulkopuolella. Tiedot
puuttuvat monista yhdistyksista erityisesti vuodelta 1901, mutta
usein mytis vuosilta 1902 ja 1903 seka eraiden kohdalla yield seuraavaltakin vuodelta. Jasenmaarat nayttavat vaihtelevan eraiden
kohdalla varsin huomattavasti, mika on ilmeisesti johtunut mylis
aivan satunnaisista tekijOista, ilmoitusten epatarkkuudesta, tar13 — Soikkanen, Sosiolismin tulo Suomeen
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mokkaasta tai valinpitamattOmasta rahastonhoitajasta, jasenmaksujen kokoojasta tms. Suuren osan jasenyys nayttad olleen
varsin muodollista ja passiivista. Se joukko, joka kavi sadnn011isesti
kokouksissa, oli vain noin kymmenes osa koko ja.senmadrasta.21
Tosin kiistakysymysten yhteydessa — esim. padtettaessa suhtautumisesta Kurikan tapaukseen tai liityttaessa puolueeseen tai
tytitaistelun sattuessa — saattoi kokouksissa olla suhteellisesti
enemman jasenia. Kun Vaasassa oli ensimmaisen kerran esilla puolueeseen liittyminen, niin oli kokouksessa mukana 47 henkiliia.
Mutta syksylla 1905 niihin osallistui 80-150 psenta. 22 Ennen
suurlakkoa aktiivisuus yhdistysten piirissa kasvoi, ja nimenomaan
lakon aikana kokouksissa oli runsaasti waked.
TAULUKKO 8.

Ertliden kaupunkiyhdistusten jeisenmatirtit vuosina 1898-1905.23
Vuosi Haminan
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905

•
102
102
71
97
97
175
•

Hangon
suom.

Heinolan

••
62
75
78
83
149
226
429

•
40
54
..
60
68
86
153

Kuopion
(tplin- Lappeen
tekij.) rannan
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905

—
—
283
293
127
87
•
•

•
138
138
•
•
380
257
926

Kuopion
Hameen- JyvAskylan Kotkan (tytivaen)
linnan
144
235
179
•
212
199
235
148
145
168
95
70
152
110
..
220
140
158
60
232
42
175
176
214
237
347
17
120
427
223
643
•

Oulun

Porin

•
473
338
300
300
1 077
952
1 371

•
370
370
252
126
71
194
370

Viipurin
TalikkaSortalan
valan Viipurin
•
••
•
84
857
74
50
857
74
845
•
96
242
870
•
339
71
1 253
224
1 058
96
1 222
2 091
•
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Jasenmaarien muutoksista kay selville, etta kaupunkiyhdistyksissa, joissa johdossa olivat olleet wrightilaishenkiset saatylaiset, vuosisadan vaihteen murros — sosialististen aatteiden tunkeutuminen yhdistyksiin, Kurikan tapaus ja sen mukana tyovaenliikkeen kansallisen leiman heikkeneminen seka puolueeseen liittyminen merkitsivat useissa yhdistyksissa jyrkkaa jasenmaarien laskua. Erityisen
suuri tama lasku oli Jyvaskylan j a Porin yhdistyksissa. Porissa
kesti wrightilaisyyden ja sosialismin taistelu useita vuosia, ja se
naytti vahentaneen yhdistyksen kannatusta. Vanhan linjan miehet
vetaytyivat syrjaan. Uusia tyOvaestiiiin kuuluvia ei kuitenkaan
saatu aktivoiduksi mukaan lahinna siksi, etta vanhan linjan miehet
estivat varsinaisen sosialistisen propagandan teon. Huomattavaa on,
etta Kuopiossa konservatiivisen tytivaenyhdistyksen vastapainoksi
perustettu tyOntekijain yhdistys sai ensimmaisend vuonna erittain
suuren kannatuksen onnistuen vetamaan kilpailevan yhdistyksen
piirista jasenia. Mutta varsin nopeasti tyOntekijain yhdistyksen
jasenmaara laski ja vaaka kallistui tytivaenyhdistyksen puolelle,
mihin vaikutti osaltaan tdmankin radikaalistuminen. Se kuitenkin
osoitti, etta tyiivaestbn omasta piirista nousseet eivdt kyenneet
pitamadn toimintaa vireana.
Kaupunkilaisyhdistyksien osuus koko tystivaenliikkeen jasenmaarasta, Helsingin, Tampereen ja Turun yhdistyksia lukuunottamatta,
vaihteli 30-40 prosentin valilla. Suurimmillaan, 40.7 prosenttia,
se oli vuonna 1903, mutta alkoi sitten merkittavasti vaheta. Milan
vaikutti maaseudun teollisuuskeskusten ja muiden maaseutuyhdistysten osuuksien kasvu.24

d. Maaseudun teollisuuskeskukset
Maaseudun teollisuus- j a liikekeskukset muodostivat tyiivaenkysymysten kannalta katsottuna oman milj oonsa. Usein oli niihin keraantynyt huomattava maara teollisuustytivaesttia, joka loi ty6vaenliikkeelle suotuisan maaperan. Taman vastapainoksi oli havaittavissa mytis sosialististen aatteitten juurtumista ehkdisevia
ja vaikeuttavia tekijOita. VaestO oli yleensa askettain maatalouden
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piirista siirtynytta. Siksi sen keskuudessa vaikuttivat maatalousyhteiskunnan perinteelliset arvot ja normit. Useat maaseudun teollisuuskeskukset olivat sen lisaksi sulj ettuj a yhteisiija, joihin uusien
aatteiden oli tavattoman vaikea tunkeutua. Tyiinantaja oli monin
paikoin rakennuttanut kirkon, koulun j a sairaalan seka huolehti
patriarkallisen holhoavasti tytintekijOistaan. Juuri tystinantajan
vahittainen heradminen huolehtimaan tytivoimastaan j a patriarkallinen asennoituminen olivat estamassa sosialististen ajatusten padsya kyseisiin yhteistiihin. Useilta paikoilta puuttuivat sita paitsi
jarjestOtoimintaan kykenevat henkiltit. Mytis puunjalostus- j a
sahateollisuuslaitosten sijainti hajallaan ja syrjaisilla seuduilla
vaikeutti organisointia j a yhteyden pitoa johtaviin keskuksiin.
Jo wrightildisella kaudella oli eraisiin maaseudun teollisuus- j a
liikekeskuksiin syntynyt tytivaenyhdistyksia (ks. s. 23). Erdanlaisena aktiivisuuden osoituksena voidaan pitaa sits, etta yhdistys
lahetti miehensa edustajakokouksiin. Ndissa jouduttiin kosketuksiin johtoryhman kanssa j a saatiin uusia vaikutteita. Turun kokouksessa olivat edustettuina Akaan-Toijalan, Forssan, Kymin,
Mathildedalin, Pirkkalan (Nokian), Taalintehtaan ja Valkeakosken
yhdistykset. Turun kokous vaikutti mukana oleviin maaseutuedustajiin sikali, etta johtoon nouseva ryhma esitti sosialistisia kasityksidan ja kokouksen aikana tapahtui selvd jakaantuminen sosialisteihin ja sosialismin vastustajiin. Maaseudun teollisuuskeskusten
edustajat eivat kylla juuri lainkaan esiintyneet. Vain Nokian edus
taja, taloudenhoitaja Kusti SjOblom, puolusti itsendisen puolueen
perustamista; nain han yhtyi kokouksen sosialisteihin. 25 Sen sijaan
Mathildedalin edustaj a, opettaja Juho Torvelainen, oli puolueen
perustamista vastaan liittyen taten lasnaolleeseen nuorsuomalaiseen
ryhmaan. 26 Kokouksesta edusmiehet saivat sosialistisia vaikutteita
ja veivat niita edelleen omiin yhdistyksiinsa.27
Puolueen perustaminen Turussa pakotti j asenyhdistykset ratkaisuun: oli joko liityttava puolueeseen tai pysyteltava ulkopuolella. Se kiista, joka oli syntynyt Kurikan ymparille suuren adressin laadinnan yhteydessa, oli jo paastanyt radikaalisemman mielialan vallalle eraissa maaseutuyhdistyksissa. Nain oli kaynyt mm.
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Forssassa ja Myllykoskella. Esim. Myllykoskella sanottiin tyiivaentaloa »Kurikkalaksi». Tasta johtuen Myllykosken tyiivaenyhdistys
liittyi puolueeseen jo vuoden 1899 lopulla ja Forssan yhdistys seuraavana vuonna. Vuoden 1902 johtokunnasta todettiin Forssassa,
etta kaikki olivat »sosialisteja». Siena oli radikaalisuus aikaisemmin
purkautunut uskonnollisena liikkeend. Yhdistyksen useiden johtomiesten kohdalta lausuttiinkin, etta he olivat lapikayneet »hurjan
uskonnollisen murroksen». 28 Sosialistiset kasitykset paasivat helposti vallalle mytis Hallan tyiivaenyhdistyksessa, joka oli syntynyt
vuonna 1898 alunpitaenkin radikaalisuuden merkeissa; sills ei ollut
ensinkaan wrightildisia perinteita. 28 Kovin toisenlainen oli mielipiteiden muotoutuminen Akaan-Toijalan tyiivaenyhdistyksessa. Se
ei ollut varsinainen teollisuuskeskus, joten jasenet olivat etupdassa
maaseudun kasityiilaisia ja Toijalan rautatielaisia. Radikaalisten
aatteiden oli siella huomattavasti vaikeampi paasta hallitseviksi
varsinkin, kun yhdistyksen wrightilaiset perinteet olivat vankat.
Kurikka tuomittiin yksimielisesti »isanmaattomaksi», ja tyiivaenlehdissa esiintyvaa kielenkayttiia pidettiin »kauheana ja arsyttavana». Protestoiden tytivaenliikkeen suuntausta vastaan todettiin
etta epakohdat eivat korjaantuneet »vakinaisyydella, ei
suurilla sanoilla eika uhkauksilla». Vasta suurlakon jalkeen sosialismi padsi maardamaan yhdistyksen linjaa."
Viipurin kokouksessa olivat siis mukana vain ne yhdistykset,
j otka olivat ennen kokousta liittyneet puolueeseen. Viipuriin edustajansa lahettaneitd maaseudun teollisuus- j a liikekeskuksien yhdistyksia, joissa siis radikaalinen suunta oli paassyt vallalle ja
jotka olivat kyllin aktiivisia lahettadkseen edustajan, olivat Forssan, Hallan, Kymin, Lempaalan, Nokian j a Taalintehtaan yhdistykset.
Uusiakin yhdistyksia alkoi vahitellen syntya maaseudun teollisuuskeskuksiin. Viipurin kokouksen jalkeen perustaminen tapahtui useimmiten sosialisrnin merkeissa. Muutamin paikoin, Minna.
Pinjaisissa j a Fiskarsissa vuonna 1901, Karkkilassa vuonna 1903 j a
Varkaudessa saman vuoden lopulla, tyOnantaj an taholta turvauduttiin painostukseen yhdistyksen p erustamisen estamiseksi. 31 Esim.
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Varkaudessa onnistuttiin tallaiset hankkeet lykkaamaan aina suurlakon jalkeiseen aikaan. Uusia yhdistyksia syntyi kuitenkin puolueen perustamisen aiheuttaman hajaannuksen laimennuttua.
Vuonna 1902 perustettiin Imatran Kiurulan (Enson), Lauritsalan,
Paraisten j a Sorsakosken, vuonna 1903 Korkeakosken, Kuusankosken, Kymintehtaan, Pitkarannan, P011akkalan, Riihimaen ja
Viialan tytivaenyhdistykset. Useat naista saivat alkunsa kiertavien
puhujien aloitteesta. Esim. Kuusankoskella sysayksen antoi kaksi
agitaattorin pitamaa kokousta. Ensimmaisessa oli puhujana A.
Vatanen, toisessa ruotsalaisen tytivaenliikkeen puhuja Anders
Kdeklund. Naiden esittamat kehotukset johtivat yhdistyksen perustamiseen elokuussa 1903. Se liittyi puolueeseen heti seuraavan vuoden alusta. 32 Yhdistykset syntyivat selvasti sosialististen tunnusten alaisina, ja puolueeseen liityttiin yleensa viipymatta.
Niinpa Lauritsalan yhdistys teki paatOksen puolueeseen liittymisesta heti sdanttij en vahvistamista seuranneessa kokouksessa.33
JasenistO oli miltei kaikissa tyiivaestOn piirista. Poikkeuksena oli
Enson tytivaenyhdistys, joka vuodesta 1900 oli toiminut epavirallisesti ja perustettiin virallisesti vuoden 1902 syyskuussa;
sen nimeksi tuli Imatran tyiivaenyhdistyksen Kiurulan osasto.
Siihen kuului myiis tyOnantajapuoleen luettavia siita huolimatta,
etta se liittyi puolueeseen ja lahetti edustajansa Forssan kokoukseen. Esim. yhdistyksen juhlassa 13. 12. 1903 tehtaan johtaja,
eversti Standerskitild, kohotti elakiiiin-huudon sosiaalidemokratialle.
Vasta ensimmaisten eduskuntavaalien aikoihin tyOnantajapuoli ja
sdatylaisiin kuuluvat erosivat.34 Muuttuminen selvasti sosialistiseksi yhdistykseksi tapahtui erain paikoin hitaasti, eika liittyminen
puolueeseen suinkaan kaikkialla merkinnyt ratkaisevaa kaannetta.
Yhdistyksissa oli jatkuvasti jasenia, jotka eivat hyvaksyneet puolueen koko ohjelmaa, ja tietysti myiis sellaisia, jotka eivat olleet
siita edes selvilla.
Forssassa vuonna 1903 oli edustettuna 13 maaseudun teollisuusja liikekeskuksien yhdistysta, nimittain Forssan, Hallan, Imatran, Enson, Jamsan, Jamsdnkosken, Kymin, Lauritsalan, Lempdalan, Nokian, Riihfinden, Sorsakosken ja Taalintehtaan. Edustajat

ALUEELLINEN JA YHTEISKUNNALLIN EN LEVIAMINEN

199

eivat kuitenkaan esiintyneet kokouksessa aktiivisesti eika heiddn
keskuudestaan valittu yhtdan edustajaa puoluehallintoon. Viipurin
kokouksessa oli Forssan yhdistyksen edustaja J. Virtanen kylla
valittu varajaseneksi, mutta hanenkin saamansa danimaard oli ollut
pieni. Maaseudun teollisuuskeskusten edustaj at olivat siis varsin
passiivisia, ja heidat syrjaytettiin puolueen johtoa valittaessa.
Selva muutos tuli tassa suhteessa nakyviin Helsingin ylimaaraisessa puoluekokouksessa vuonna 1904. Siena maaseudun keskusten
edustajat kayttivat runsaasti puheenvuoroja. He esiintyivat yleensa
vaalilakon puolesta ja korostivat, ettei ole ltiytynyt puoluetta, joka
hyvdloyisi Forssan kokouksen danioikeusohjelman. Niinpa Lauritsalan tytivaenyhdistyksen edustaja H. Torvinen tandensi, ettd
»puolue astuessaan kauppaan jonkun porvarillisen puolueen kanssa
heikontaa omaa voimaansa#.36 Ndiden yhdistysten edustajat asettuivat yleensa kannattamaan ehdotusta, jolla oli radikaalisempi
leima.36 He vaativat jyrkkaa ja rohkeaa esiintymista myiis vendlaisen hallitusvallan kokoontumisvapautta rajoittavia toimenpiteita vastaan.37 Heidan kannanottonsa vaikuttivat varsin paljon
siihen, etta kokouksen paatOkseksi tuli Valppaan ehdotus ehdollisesta vaalilakosta; -Wind oli savyltaan radikaalisempi kuin vastassa
ollut turkulais-tamperelainen ehdotus. Tassa Helsingin ylimdaraisessa puoluekokouksessa useat maaseudun teollisuus- ja liikekeskusten edustajat osoittivat merkittavaa aktiivisuutta ja radikaalisuutta. Heidan panoksensa kokouksessa olikin huomattavasti vahvempi kuin aikaisemmin.
Vuosina 1904 ja 1905 tytivaenyhdistys perustettiin miltei jokaiseen maaseudun teollisuus- ja liikekeskukseen. Vuonna 1904 perustettiin yhdistykset mm. Antreaan, Lehtoniemelle, Siuroon ja
Pyhtdan Stockforsiin, vuoden 1905 maaliskuussa Hyvinkdalle,
heinakuun alussa Inkeroisiin ja sen lopussa Juantehtaalle. Suurlakon yhteydessa syntyivat nekin yhdistykset, joiden muodostamista tyOnantaj an vastustus oli lykannyt, mm. Pohjan Pinjaisten
ja Varkauden.
Vuosisadan vaihteeseen tultaessa oli tyiivdenyhdistystoiminta j
eraissa maaseudun teollisuuskeskuksissa vakiintunut. Naiden yh-
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distysten jasenmaara oli huomattava, eikd sosialististen aatteiden
tulo merkinnyt pitkaaikaista kriisia. Eradt, juuri vuosisadan vaihteessa perustetut yhdistykset, olivat syntyneet jo alun pitaen sosialistisissa merkeissa. Vuonna 1899 oli jasenmaaraltaan ylivoimaisesti suurin Sippolan (Myllykosken) yhdistys, jossa jasenia oli 480.
Luku selittyy osittaisesti »ensimmaisen innostuksen► pohjalta, mika
useilla paikoilla aluksi kohotti jasenmaarad. Tosin Myllykoskellakin
lukumadra nopeasti laski, mika johtui keskushenkilOn, kansakoulunopettaja Abel Minkkisen, poistumisesta paikkakunnalta seka
jyrkemman ja maltillisemman suunnan valisen taistelun synnyttamasta lamaannuttavasta vaikutuksesta. 38 Muita jasenmadraltaan
suuria yhdistyksia olivat vuonna 1899 Forssan (159), Pirkkalan
(Nokian) (115), Mathildedalin (99), Lempaalan (95), Akaan-Toijalan (82), Valkeakosken (65), Kymin (71), Taalintehtaan (50) ja
H allan (49).3 9
Vuoden 1900 aikana tapahtui vain vahaisia muutoksia jasenmaarissa. Forssan yhdistyksessa se oli noussut yhdella, mika osoitti,
etta jarjestOtoiminta oli paikkakunnalla jo vakiintunut eika vuosisadan vaihteessa tykivaenliikkeessa tapahtunut murros vaikuttanut toimintaan. Sen sijaan eraissa muissa yhdistyksissa tapahtui
jasenmadrien laskua. Lempadlassa se laski 95:sta 90:een, Nokialla
115:sta 100:aan ja viela tuntuvasti enemman Valkeakoskella 65:sta
30:een seka Mathildedalissa perati 99:sta 20:een. Vuosisadan vaihteen murros heikensi tyovaenyhdistystoimintaa mytis maaseudun
teollisuuskeskuksissa. Vuonna 1901 puolueeseen oli liittynyt jo
ainakin 9 maaseudun teollisuuskeskusten yhdistysta. Jasenmaaran
kasvu parissa yhdistyksessa taas osoitti, etta nimenomaan radikaalinen ja sosialistinen tyOvaenliike sai kannatusta ja mytis
sen, etta tyovaenliike oli vakiinnuttanut nailla paikoilla asemansa.
Niinpa Forssan jasenmadra kohosi 160:sta 236:een ja Kymin 71:sta
164:ään. Nousua tapahtui myiis Jamsan, Lempaalan ja Taalintehtaan yhdistysten kohdalla, laskua Hallan, Nokian ja Valkeakosken yhdistyksissa. Vuosi 1902 merkitsi selvaa nousukautta
maaseudun teollisuuskeskusten tyiivaenyhdistystoiminnassa; kaikkien yhdistysten jasenmadrat nousivat. Puolueeseen liittyi — sa-
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uusia yhdistyksia. Yli 100 jasentä
moinkuin myslis perustettiin
oli 9:ssa puolueeseen kuuluvasta 12 yhdistyksesta; naista suurimmat jasenmaarat olivat Forssan (287), Imatran (277), Kymin (198),
Enson (136), Nokian (133) ja Jamsan (125) yhdistyksissa. Vuodesta
1903 vuoteen 1905 merkittavimpien maaseudun teollisuuskeskusten
tytivaenyhdistysten jasenmadrdt kehittyivat seuraavasti:
En- Forssan
son

1903 .. 357
1904 221 347
1905 367 381

Hallan

Imatran

Jamsan

89
125
394

302
311
467

180
141
570

Mylly- Lauritkosken salan

1903
1904
1905

105
136
199

96
104
238

Kuusankosken

Ky- Kymin- Pollakmin tehtaan kalan

••
387
..
450
286 257
796 1 000 818

Riihi- Sorsa- Taalin- Valkeamaen kosken tehtaan kosken

166
46
193

98
74
116

169
115
94

40
70
81

••
155
754

Volk- Italiekaan kosken

••
300
..

••
100
57

Eraista maaseudun teollisuuskeskusten tyiivaenyhdistyksista kasvoi
siis vuoden 1905 loppuun mennessa suuryhdistyksia. Merkittdvad
oli, etta niiden jasenmaaran kasvu oli tapahtunut useiden kohdalla vdhitellen; nain ollen jasenistOstd osa oh kiinnittynyt jarjestiitoimintaan. Tosin suurlakon synnyttaman innostuksen yhteydessa tuli mukaan paljon sellaisia, jotka saatiin aktivoiduiksi
vain tamankaltaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa; he tietysti
mytis helpommin jattivat yhdistyksen.

e. MaatalousymparistO
MaatalousvdestOn sosiaalinen rakenne loi pohjan tyiivaenliikkeen
ja sosialististen aatteiden etenemiselle maaseutumiljObssa (ks. lukua
MaatalousvaestO ss. 7-10). Maatalousyhteiskuntamme henkisessa
kentassa oli erityisesti vuosisadan vaihteen tienoilta havaittavissa
merkkeja, jotka tiesivat suopeaa maaperad sosialismille (ks. lukua
Sosialismin edellytysten muuttuminen ss. 72-76 ja 80-82).
JarjestOtoiminnan kayntiin saanti tuli kuitenkin tuottamaan
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vaikeuksia. Sosialististen aatteiden luonnollisin kannattajakunta,
torpparit, maataloustyOntekijat ja muut tilattomat, oli taloudellisesti, sosiaalisesti ja sivistyksellisesti heikointa joukkoa, ja perinteelliset kasitykset elivat voimakkaimmin juuri heidan piirissaan.
Toimihenkiloiksi kykenevia ei juuri ollut. Sita paitsi he usein,
varsinkin taloudellisesti j a sosiaalisesti parhaimmassa asemassa
olevat torpparit, asuivat hajallaan ja kauimpina kylista j a keskuksista. Kovin pitkat matkat vaikeuttivat yhdistystoimintaa. Aloitteet siihen lahtivatkin kauan saatylaisten, kasitytilaisten ja talollisten piirista. Mutta vuosisadan vaihteen tienoilta alkoi nakya
merkkeja *heradmisesta», mm. Tyrvann011a rupesivat torpparit silloin kiinnostumaan kunnalliselamasta. 41 Sortovuosien innokas kansanvalistustoiminta loi edellytyksia talle »heradmiselle».
1890-luvun alkuvuosista lahtien oli tytivaenyhdistyksia perustettu maatalousymparisttiOn (ks. ss. 23, 25). Niita oli kuitenkin syntynyt etupdassa kirkonkyliin ja muihin keskuksiin, j a niin ollen
yhdistyksen jasenistti saattoi muodostua muista kuin maatalouden
piirissa tytiskentelevista. Esim. Teiskon-Jutilan vuonna 1893 perustetussa yhdistyksessa aktiivisimmat toimihenkilot olivat kansakoulunopettaja ja suutari. 42 Vuoteen 1899 mennessa oli tyiivaenyhdistyksid perustettu ainakin 15 paikkakunnalle, jotka voitiin
luonnehtia sanalla »maatalousymparistti»: Saloon, Teiskon-Jutilaan,
Alastarolle, Kauhavalle, Loimaalle, Virolandelle, Euraan, Kuhmalandelle, Mantsalaan, Huittisiin, Ilmajoelle, Kankaanpadhan,
Koskelle Tl., Liminkaan j a Kempeleelle. Vuonna 1899 perustettiin tytivaenyhdistykset mm. Keuruulle, Kauvatsalle, RuovedenMuroleelle ja Keikydan. Vuonna 1900 olivat vuorossa Kalvola,
Karkku, Orimattila ja Tuusula seka seuraavana vuonna Kivennavan-Kuokkala, Karkiila ja Pielisjarvi. Vuonna 1902 perustettiin
jo yli kymmenen yhdistysta ja madra kasvoi nopeasti vuosi vuodelta. Useat naistd yhdistyksista olivat perustetut sahojen tai asemanseutujen tienoille, joten maatalousvdesttin osuus niiden piirissa jai
pieneksi.
MaatalousymparistOtin perustetut yhdistykset eivat olleet vaikeiden kulkuyhteyksien, varoj en puutteen ja vahaisen aktiivisuu-
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den vuoksi samalla tavoin yhteydessa tyiivaenliikkeen johtoon kuin
kaupunkien ja maaseudun teollisuuskeskusten. Tampereen kokoukseen vuonna 1896 oli tosin viisi maalaisyhdistysta lahettanyt
edustajansa, mutta Turun kokouksessa tdmantyyppisia yhdistyksia
oli mukana vain kaksi, nimittain Limingan ja Loimaan. Tyiivaensosialistisen karkiryhman mielipiteet eivat siis padsseet palj onkaan vaikuttamaan edustajiin eivatka heidan kauttaan yhdistyksiin, kuten kaupunkien ja teollisuuskeskusten yhdistysten kohdalla
tapahtui. Tama maalaisyhdistysten aktiivisuuden heikkeneminen
johtui ilmeisesti mytis siita, et-ta tyi5vdenliikkeen saadessa sosialistista leimaa saatylaiset, talolliset ja kasitytilaisetkin vetaytyivat
jasenyydesta, jolloin ne jaivat kovin heikkojen voimien varaan.
Torpparit ja maataloustytintekijat eivat juuri pystyneet toimihenkiltitehtaviin. Viipurin kokoukseen vuonna 1901 oli vain Terijoen »maatalousymparistOssa» toimiva yhdistys lahettanyt edustajansa. Vuoden 1899 tilastoissa mainitaan toiminnassa olevina
vdenyhdistyksind 15 maalaisyhdistysta, ja seuraavana vuonna
tams luku oli 17, mutta vuonna 1901, jolloin mainittiin vain puolueeseen kuuluvat yhdistykset, oli naita nelja, Kempeleen, Keuruun, Loimaan seka Terijoen. Nain tytivaenliikkeen murros, sosialismin tunkeutuminen sen piiriin ja liikkeen ymparilla kaydyt
kiistat, vaikutti hyvin lamauttavasti juuri maalaisyhdistysten
toimintaan.
Useiden maalaisyhdistysten aatteellinen kehitys kulki huomattavasti jaljessa kaupunkien ja teollisuuskeskusten yhdistyksista,
koska niilta puuttui kosketus tyiivaenliikkeen karkeen. Jo alun pitaen eraiden tyOvaenyhdistysluonne oli epaselva. Niinpa. Kauhavan
yhdistys muuttui -Mina nuorisoseuraksi, ja samoin kavi Ilmajoen
tyOvaenyhdistyksen, joka -Mina muutti nimensa »edistysseuraksi».43
Vuonna 1895 perustettu Euran tyOvaenyhdistys ei ollut millaan
tavoin kosketuksissa ulospain ennen kuin vasta suurlakon jalkeen.
Se toimi koko ajan wrightilaisella pohjalla ja johto oli saatylaisten
seka tilallisten kasissa. Vasta vuoden 1908 alusta yhdistys liittyi
sosiaalidemokraattiseen puolueeseen. 44 Vuoden 1900 lokakuussa
vahvistetuissa Kempeleen tytivaenyhdistyksen saannOissa ilmoi-
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tettiin yhdistyksen tarkoituksena olevan edistaa »tybtatekevan
vaestiin henkista ja aineellista tilaa kristillissiveellisella perustuksella». 45 Yleensa saannOissa maariteltiin yhdistyksen tarkoitukseksi olla »paikkakunnan vaestiin yhdyssiteend» ja edistaa sen
parasta aineellisessa ja henkisessa suhteessa». 46 Se'vast patriarkallisissa merkeissa alkoi vuoden 1904 helmikuussa perustetun Alavuden
tytivaenyhdistyksen toiminta. Hankkeen takana oli merikapteeni ja
sahanisanniiitsij a Daniel Roos. Vasta lakon jfilkeen tamakin yhdis
tys liittyi puolueeseen. 47 Viela vuoden 1905 kesdlla perustettiin
Tuuloksen tytivdenyhdistys saatylaisten toimesta, vaikkakin aloite
ja innoitus olivat lahteneet kiertavan puhujan kaynnista. Yhdistyksen johdossa olivat nimittain pappilan nuorukaiset, kansakoulunopettaj a, eras kartanonomistaja ja joukko talollisia. 48 Syrjassa
sijaitsevissa maalaisyhdistyksissa aatteellinen kehitys oli siis hyvin
erilaista ja porrastunutta. Aina suurlakkoon asti wrightilaisyys ja
patriarkallisuus elivat niiden piirissa.
Vuosi 1902 merkitsi maalaisyhdistysten elpymista ja samalla
radikaalisen linjan voitollepaasyn alkua niiden piirissa. Uusia
yhdistyksia perustettiin mm. Asikkalan Riihilahteen, Eurajoelle,
Hollolan Vesikansaan, Jyvaskylan pitajaan, Seinajoelle, Saaksmaen Huittulaan, Temmekselle, Urjalaan, Vehmaalle, Vesannolle ja
Vihtiin. Uusia maalaisyhdistyksia liittyi myiis puolueeseen. Vuoden 1902 lopussa niita oli jo yhdeksan ja vuoden 1903 aikana madra
kasvoi 16:een. Vuoden 1904 aikana tytivaenliike eteni maaseudulla
jatkuvasti. Uusia yhdistyksia perustettiin maatalousymparistOtin
yli 20, mm. Asikkalan kk:n, Humppilan, Kangasalan, Kiuruveden,
Laitilan, Lapin, Metsamaan, Nakkilan, Rantasalmen, Rymattylan,
Saarijarven, Suonenjoen, Virtain ja Àhtarin yhdistykset. Varsinaisen lapimurron tytivdenliike suoritti vuoden 1905 aikana. Silloin
maatalousymparistOtin syntyi hyvin runsaasti yhdistyksia. Painopiste sattui loppupuolelle vuotta, mutta jo alkupuolella innostunut
j a suopea mieliala alkoi nakya. Kevattalvella syntyivat yhdistykset
mm. Kuolajarvelle ja Nilsiaan, joten maantieteellisesti kaukanakin
olevat seudut joutuivat yhdistysverkostoon.
Aktiivisuus ja kosketukset ulospain maalaisyhdistysten piirista
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lisaantyivat. Niinpa Forssan kokoukseen lahetti yhdeksan yhdistysta edustajansa, nimittain Kalvolan, Keuruun, Kivennavan,
KarkOlan, Limingan, Salon, Terijoen, Tyrvddn ja Urjalan yhdistykset. Vuoden 1904 syksylld pidettyyn ylimadraiseen puoluekokoukseen 'nett jo kokonaista 15 maalaisyhdistysta edustajansa.
Naissa kokouksissa kosketukset tyiivaenliikkeen johtoon seka vaikutelmat sielta lahensivdt syrjaseutujen ja keskuksien yhdistyksia.
Sosialistiset aatteet levisivat naiden kosketusten vdlityksella ja ero
maalaisyhdistysten ja suurten kaupunkien sekd teollisuuskeskusten
yhdistysten valilla pieneni.
Vuoden 1902 kuluessa oli maalaisyhdistysten piirissd alkanut
meta merkkeja aktiivisuudesta, radikaalisernmasta linjasta ja sosialististen vaikutteidenkin saannista. Vihdissa esim. perustettiin
vuoden 1902 syksylla tyiivdenyhdistys, joka tosin aluksi eli epavirallisena. Se sai niin innostuneen vastaanoton, etta jasenmadra
oli vuonna 1904 jo 432. Sen toimesta jarjestettiin mm. keskustelutilaisuus niinkin maalaismiljOOssa arkaluontoisesta aiheesta kuin
okristinusko ja sosialismi». Nimismies kuitenkin hajotti yhdistyksen
vuoden 1904 lopulla. Se herdsi uudelleen eloon vuoden 1905 maaliskuussa poliittisten olojen helpottuessa. 49 Kauhavalla heratettiin
Kurikan kiistan yhteydessa kuollut ja lamaantunut tyiivaenyhdistys vuoden 1903 maaliskuussa, ja saman vuoden lopulla tehtiin
yield paatOs sosiaalidemokraattiseen puolueeseen liittymisesta.5°
Teiskossa vietettiin 1903 vappua aivan kansainvaliseen sosialistiseen
tapaan: Yhdistyksen jasenet marssivat rivissa tyiivaentalolle, ja
siella pidetyssa tilaisuudessa puuseppa A. Helin puhui »sosialismin
ja kapitalismin suhteista» ja mainitsi mm., etta »maa oli anastettu
yksityisomaisuudeksi».51
Maalaisyhdistysten jasenmaardt pysyttelivat aluksi varsin pienind, ja vain osa niista ilmoitti jasentensa lukumaaran puoluesihteerille. Vuodelta 1899 on tietoja kyrnmenesta lahinna maalaisyhdistysten luokkaan kuuluvasta. Keikyan ty8vdenyhdistyksessa oli
tallOin 104 jasenta, Loimaan 95, Terijoen 94, Punkalaitumen 73,
Limingan 70, Huittisten 65, Virolanden 59, MAntsalan 52, Tyrvdan
37 ja Teiskon 25. On selvaa, etta jasenyys monien kohdalla velvoitti
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varsin vdhadn. Vuoden 1900 osalta oli tapahtunut muutoksia vain
etta Virolanden jasenmdard oli laskenut 38:aan j a Teiskon
19:ään. Vuodesta 1901 ilmoittivat vain puolueeseen kuuluvat jasenmadransd. Sen tekivdt mainittuna vuonna vain Kempeleen
ja Keuruun yhdistykset, edellisessa oli 52 jasenta ja jalkimmdisessa 29.
Vuonna 1902 jo yhdeksan yhdistysta ilmoitti jaseniensd madran.
Suurin oli Kivennavan-Kuokkalan jasenmdard 118, seuraavana oli
Virolahti (91), sitten seurasivat: Kempele (80), Kalvola (60), Salo (57),
Huittinen (39), Hollolan Vesikansa (29), Tyrvad (20) ja Keuruu (10).
Joitakin yhdistyksid oli siis tullut lisaa, j a parissa oli aikaisempaan
verrattuna jdsenmdard kasvanut, kolmessa vahentynyt. Pian Turun
kokouksen jdlkeen puolueeseen liittynyt Loimaan yhdistys ei ollut
antanut kuulua itsestdan mitdan. Nain ollen elpymisen merkit olivat
viela varsin vaatimattomat.
Vuosi 1903 merkitsi jasenmadran kannalta suurta kasvamista.
Sind vuonna ilmoitti 14 yhdistystd puoluehallinnolle vahvuutensa.
Ylivoimaisesti suurin oli Vihdin yhdistys, 432 jasentd. Suuri oli
myes Urjalan yhdistyksen jasenmdard 210. Muita suuria yhdistyksid olivat Terijoen (123), Limingan (109), Keuruun (91), Kempeleen
(75), Pyhajdrven (67) ja Kauhavan (66). Muiden jasenmdard vaihteli 58:sta 27:ään. Vuodelta 1904 on tietoja puoluetilastossa 28 yhdistyksestd. Suurimmat olivat Urjalan (210), Vesannon (173), Salon
(136), Keuruun (114), Limingan (109), Kempeleen (104) j a Terijoen
(100). Teiskossa oli 90 jasentd, Mantsalassa 80, Ahlaisissa 71,
Ruovedella 66, Jokioisissa 53 seka Haapavedelld, Kauhavalla ja
Vihdissa. 50. Huomiota herdttad Vihdin jdsenmadran romandusmainen lasku. Osittain -Lama selittyy siten, etta yhdistys oli joutunut viranomaisten painostustoimenpiteiden kohteeksi, jolloin passiivisimmat ja arimmat olivat jattaneet sen. Pyhdj drven ja Tyrvadn yhdistysten kohdalta todettiin nimenomaan, etta ne olivat
kuolleet, ja Urjalan sekd Teiskon osalta jasenmadrat oli ilmeisesti
otettu edellisen vuoden tilastosta, joten selvid takaiskujakin oli.
Vuosi 1905 merkitsi »lapimurtom. Suurimpien yhdistysten jasenmddrat olivat seuraavat vuoden 1905 lopulla:
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Mantsalan
Karkun
Lopen
Kuolajarven
Oripdan

319
303
278
238
221

Punkaharjun
Ruoveden
Hiitolan
Ahtarin
Lapuan

220
220
217
215
200

Leppavirran
Ylaneen
Ypaj an
Saarijarven
Keuruun

207
180
177
170
154
151

MaatalousymparistOssakin olevien yhdistysten oli onnistunut, ainakin tilapaisesti, vetaa piiriinsa melkoisia jasenmaaria. Johtotehtavissa olivat useimmiten kasityOldiset, mutta
alkoi olla torppareita ja tilattomiakin. Joka tapauksessa naita
heikoimmassa taloudellisessa ja sosiaalisessa asemassa olevia oli
saatu aktivoiduiksi yhdistyksien jaseniksi. Yhdistyksistd herattad
huomiota erityisesti kaukana Lapissa Kuolajarvella toiminut, joka
oli perustettu maaliskuussa 1905 ja jossa saman vuoden lopulla
oli 238 jasenta. Suuri innostus asiaan nayttaa olleen mytis Lopella,
jossa yhdistys oli perustettu ensimmaisend paivana lokakuuta,
ja Oripddssa, jossa perustaminen oli tapahtunut kolmantena paivana syyskuuta; molemmissa oli ennen vuoden loppua jo yli 200
jasenta.
f. SivistyneistO
Ensimmaiset sosialistisia ajatuksia omaksuneet olivat sivistyneisttiOn kuuluvia. Heilla oli kielitaitoisina mandollisuus seurata tapahtumia ulkomailla seka sielta tullutta lehdistOd ja kirjallisuutta.
Matti Kurikalla ja A. B. Makeland olivat lahtOkohtana 1880luvun radikaaliset aatteet, jotka elivat edelleen, tosin vaimentuneina. N. R. of Ursinin sosialististen katsomusten taustana oli taas
suomalaisuusliikkeen radikaalisuus. Namd molemmat aatevirtaukset vaikuttivat 1890-luvun ylioppilasosakunnissa, ja
vuosikymmenella huomio alkoi suuntautua kansanvalistusaj atuksen ohella myiis sosiaalisiin kysymyksiin. Niinpa vuonna 1893
maisteri Philip Suuronen totesi HAmalaisosakunnassa, etta kielikysymys oli »taittanut karkensa». Hanen mielestaan »tarkein ongelma on nyt ruumiillista tyOta tekevan vaestOn aineellisten ja henkisten elinehtojen parantaminen seka kaupungissa etta maalla».
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Samana vuonna paatettiin osakunnan kansantajuisten luentojen ohjelmaan ottaa mm. sosiaalinen kysymys ja tydvdenvakuutusasia. 52 Vuosikymmenen lopulla »tyevaenkysymys» tuli useaan
otteeseen Hamalaisosakunnan piirissa esille. Tdhan vaikutti ilmeisesti paljon osakunnan inspehtori, professori J. R. Danielson-Kalmari, joka oli saanut sosiaalipoliittisia heratteita mm. Saksan valtiososialisteilta. Ylioppilas Onni Talas esitteli osakunnalle Henry
Georgen oppeja. Maisteri Paksula esitelmoi aiheesta »Tytivaen asia»,
ja lisaksi selostettiin Heikelin kirjaa *Kielipuolueet j a tyOvaenkysymys» seka Herknerin teosta »Tyljvaenkysymys» pariinkin otteeseen.53
Kiinnostusta sosiaalisiin kysymyksiin esiintyi muidenkin osakuntien piirissa, mutta Hamalaisosakunnassa se oli madratietoisinta ja
aktiivisinta.
Suuren adressin kokoamisen yhteydessa syntynyt Kurikan jupakka heikensi tallOin voimakkaasti kansallismielisen nuoren sivistyneistOn kiinnostusta ja harrastusta tytivaenliikkeeseen. Kansallisen yhteenkuuluvuuden tunteen pohj alta Kurikan menettely
tuomittiin juuri ylioppilaspiireissa jyrkasti, ja han joutui talta
taholta vainotoimenpiteiden kohteeksi. Mina tapaukset vieroittivat
itsendistyvad tytivaenliiketta ja ylioppilasnuorisoa toisistaan.
Kurikan tapaus ei katkaissut kuitenkaan kokonaan kiinnostusta
tytivaenliikkeeseen ja sosiaalisiin kysymyksiin ylioppilaiden piirissa,
vaikkakin se ilmeisesti vahensi sits. Niinpa Hamalaisosakunnassa
syksylla 1899 kasiteltiin uudelleen Herknerin »Tytivaenkysymysta»,
ja yield samana vuonna perustettiin Ruotsista saatujen esikuvien
mukaan »yhdistys tydvdenasian kasittelemista varten». Tama yhdistys hankki tohtori N. R. of Ursinin esitelmOimaan »ammattiyhdistyksista ja tytivaen poliittisista yhdistyksista». 54 Mytis muissa
osakunnissa ilmeni samanlaista kiinnostusta. Niinpa ylioppilas
YrjO Sirola alusti huhtikuussa 1900 Viipurilaisen osakunnan kokouksessa ylioppilaiden osallistumisesta lakonmurtajina kirjatyOntekijOiden tyOtaisteluun. Hanen mielestaan se oli ollut epaviisasta ja kansalliselta pohjalta vaaraakin. Tassa kohden Sirola sai
tukea mielipiteilleen mm. osakunnan inspehtorilta. 55 Myiis eradt
muut Sirolan lausunnot osakunnassa viittasivat jo talloin sosialis-
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tisiin kasityksiin. Osakunnan kokouksissa kasiteltiin yield maalaiskiiyhdlistkin huonoa asemaa ja yhteiskuntaryhmien valista jannitysta. Lisaksi esitettiin ajatus, etta osakunnan piiriin oli perustettava yhdistys, joka ottaisi kosketusta tytivdestiiiin ja tystivaenliikkeeseen. Ajatus ei kuitenkaan saanut riittavaa kannatusta. Sen
sijaan kylla suositeltiin liittymista nuorisoseuroihin, raittiusseumandollista suorastaan tyiivaenyhdistyksiin».56
roihin j a
Hamalaisosakunnassa kiinnostus tytivaenliiketta kohtaan oli
edelleen suurinta. Ylioppilas Antti Thul6 (Tulenheimo) ehdotti vuoden 1901 marraskuussa, etta osakuntalaiset liittyisivat Helsingin
tytivaenyhdistykseen »opetuslapsina eikd opettajina». Inspehtori
Danielson-Kalmari korosti samassa yhteydessa, etta tyflivaestii oli
hyvaksyttava tasa-arvoiseksi tekijdksi taloudellisessa elamassa,
ja hdn piti oikeutettuina vaatimuksia yksityisomaisuuden supistamisesta.57 Innostavasti osakuntalaisiin naytti vaikuttaneen ranskalaisen sosialistin Jaurés'n toiminta.55 Selvia ja tietoisesti sosialistisia
kannanottoja ei osakunnassa yield vuosisadan alussa kuitenkaan
esiintynyt.
Jatkuvaan yhteistoimintaan johti ylioppilaiden kiinnostus tytivaenliiketta ja tyslivaenkysymysta kohtaan ruotsinkielisissa
ldhinna Uusmaalaisessa osakunnassa. Ruotsinkielisten
ylioppilaiden yhteiskunnallisen radikaalisuuden taustana oli toisaalta yleinen kulttuuriradikalismi, toisaalta jyrkan perustuslaillisuuden pohjalta noussut yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteuttamisvaatimus. Myiis hyvdt yhteydet Skandinaviaan
ja ulkomaisen kehityksen j a aatevirtauksien tarkka seuraaminen
antoivat sysayksen -Man toimintaan. Vuoden 1901 kevaalla
perustettiin »Studenten och arbetarem-yhdistys Ruotsista
saatujen esikuvien mukaan. Siihen kuului jasenia Helsingin ruotsinkielisesta tyiivaenyhdistyksesta j a Uusmaalaisesta osakunnasta.
Syksylla 1902 Helsingin ruotsinkielisen tyOvaenyhdistyksen yhteyteen perustettiin erityinen nuorisoklubi, jossa ylioppilaat olivat
aktiivisimpia jasenia. Man ruotsinkielisten ylioppilaiden ryhmaan
kuuluivat mm. Gunnar ja Ola Castren, Leo Ehrnrooth, Herman
Gummerus, Max Haneman, Einar Holmberg, Ture Jansson, Rolf
14 -- Soikkanen, Sosialismin tulo Suomeen
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Lagerborg, Gunnar Landtman, Guss. Mattsson, Arvid MOrne, K. G.
Nyman, Einar Pontan, Oskar Rosenqvist, Georg Schauman, Gunnar Takolander, Fil. Tiderman, Karl H. Wiik, Josef Volontis j a
Runar C. Ohman. Piiri j arj esti keskustelutilaisuuksia ja tuki Arbetaren-lehted. Niinpa 19. 3. 1903 jarjestettiin keskustelu aiheesta
dytivaenliike ja isanmaanrakkaus*, joka teema naille jyrkasti perustuslaillisille nuorille oli erittain laheinen. Keskustelussa korostettiin sits, etta tytivaestO oli muiden yhteiskuntaryhmien kanssa samassa rintamassa autonomiaamme puolustamassa j a sille oli mytinnettava samanlaiset oikeudet.59
Mina ruotsinkielisilla ylioppilailla oli hyvat yhteydet Ruotsiin j a
osittain siita johtui, etta sinne levinneet revisionistiset ajatukset
saivat tdallakin juuri heidan piirissadn huomiota osakseen. Mm.
Leo Ehrnrooth kirjoitti vuonna 1903 Finsk Tidskriftiin revisionismia
kasittelevan artikkelin, jossa han yhtyi esittelemiinsa kasityksiin.
Osittain naiden sivistyneistOtin kuuluvien vaikutuksesta ruotsinkielinen tyOvaenliike poikkesikin vastaavasta suomenkielisesta;
se tunnustautui perustuslailliseksi ja revisionistiset kdsitykset saivat jalansijaa sen piirissa.
Forssan kokous ja siella tehdyt paatOkset, erityisesti danioikeusjulistus, katkaisivat ruotsinkielisen sivistyneistiin ja tytivaenliikkeen
valisia yhteyksia. Jyrkasti perustuslaillisten ylioppilaiden keskuudessa katsottiin, etta danioikeusjulistus, jossa evattiin valtiopaivilta
oikeus edustaa Suomen kansaa j a jossa kiellettiin niiden saatamien
lakien sitovan tyiivaestOd, hajotti sisaista rintamaamme ja heikensi
autonomian puolustusta. Heidan yhteiskunnallinen radikaalisuutensa oli lahtenyt juuri silts pohjalta, etta rintama ulospain olisi saatava lujaksi j a yhtendiseksi. MyOskaan Forssan ohjelmassa korostettu luokkataisteluajatus ei miellyttanyt ndita sivistyneistoon kuuluvia. Helsingin ruotsinkielisessa tytivdenyhdistyksessa he yrittivat
saada hyvaksytyiksi ponnet, joissa korostettiin laillisuuden merkitysta j a tunnustettiin valtiopdivien auktoriteetti. Ne eivdt kuitenkaan saaneet riittdvad kannatusta.lltiin useimmat heists irtautuivat ty6vdenliikkeesta. Myiis Helsingin ruotsinkielisen tyiivdenyhdistyksen yhteydessa toiminut nuorisoklubi kuoli. Ylioppilaat
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vaittivat, etta tahan oli syyna ensi sijassa »agitaattorityyppi»
Anders Kacklund, joka eri yhteyksissa tandensi luokkataisteluajatusta. Tama taas poikkesi nuorten radikaalien kannasta, jonka
tarkoituksena oli kansan yhdistaminen rohkeiden yhteiskunnallisten reformien avulla.6°
Forssan kokoukseen katkesi kuitenkin johtavan nuoren ruotsinkielisen sivistyneistOn ja tytivaenliikkeen yhteistoiminta. Vieraantumista lisasi se seikka, etta suomenkielisessa tytivaenliikkeessa
nousivat esille vanhasuomalaisten piirista lahteneet ja myOntyvaisyyskantaa edustaneet ylioppilaat Eero Haapalainen ja Sulo Vuolijoki. Kun he olivat yield innokkaita suomalaisuusradikaaleja,
niin mielipide-erot jyrkasti perustuslaillisten ja aktiivisesti ruotsinkielisten kulttuuriradikaalien ja heidan valillaan olivat siina
maarin suuret, etta yhteistoimintamandollisuudet edelleen heikkenivat. Tamankin jalkeen jai tyiivaenliikkeeseen eraita ruotsinkieliseen sivistyneistOtin kuuluvia, mm. Ture Jansson, K. G. Nyman, Fil. Tiderman ja K. H. Wiik. Heidan panoksensa, erityisesti
Arbetaren-lehdessa, olikin muiden irtaannuttua Iiikkeesta entista
merkittavampi.
Vuoden 1903 lopulla sosialistiset heratteet Hamalaisosakunnassa,
painvastoin kuin ruotsinkielisten piirissa, vahvistuivat. Ta
nimittain Sulo Vuolijoki esitti aivan selvasti sosialistisia ajatuksia.
Han oli yliopisto-opettajansa Hannes Gebhardin kehotuksesta kirjoittanut ensin aineen vertaillen Marxin ja Lassallen kasityksia ja
sen jalkeen laatinut Hauhon torpparioloista laudaturkirjoituksen,
joka teki hanesta Iopullisesti sosialistin. Lisaksi hanen vanhempi
veljensa, Vaino Vuolijoki, oli matkustellut Saksassa ja esitellyt
sielta palattuaan saamiaan sosialistisia vaikutteita. Mita taustalta kay ymmarrettavaksi, etta Sulo Vuolijoki alusti osakunnan
kokouksessa marraskuun lopussa vuonna 1903 aiheesta »sosialismi».
TallOin han madritteli sosialismin pyrkimykseksi saattaa yksityisomaisuus valtion hallintaan ja »vapauttaa ktiyhalistO pdaoman vallasta». Alustaja itse hyvaksyi sosialismista vetamansa johtopaatOkset.
Osakunnan piirissa vallitsevien mielipiteiden kannalta oli mer-
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kittavad, etta. Sulo Vuolijoki sai esittamilleen ajatuksille tukea
seka veljeltaan VainO Vuolijoelta etta osakunnan kuraattorilta,
Julius Ailiolta. Myslis huhtikuussa samana vuonna valittu inspehtori, professori Allan Serlachius, suhtautui varsin suopeasti alustajan kasityksiin j a kehotti lukemaan Sombartin teoksia." Nain
Hamalaisosakunnan piirissa vuoden 1903 lopulla oli kaksi aktiivista
sosialistisia kasityksia omaavaa henkiloa, nimittain Vuolijoen velj ekset. Mytis vuosina 1902-1905 osakunnan kuraattorina toiminut
Julius Ailio osoitti jo taman keskustelun pohjalta suhtautuvansa
suopeasti sosialismiin; suurlakon jalkeen han siirtyikin sosialistien
leiriin. Mytis vuosina 1903-1906 inspehtorina toiminut professori
Allan Serlachius otti tyiivaenliikkeeseen ja sosialismiin varsin ymmartavan kannan. Osakunnan historian kirjoittaja L. A. Puntila
luonnehtii hanen asennettaan: »Puheissaan han nosti osakuntalaisten silmien eteen selvan kuvan tyiivaenkysymyksesta sen koko
laajuudessa ja vaistamattOmyydessa kehottaen osakuntalaisia vakuin ennen perehtymaan tytivaen elamaan ja oloihin, jotta sen avulla voisivat oikein arvostella tyiivakea ja tytivaeston heikon aseman nostattamaa yhteiskunnallista kysymysta.»62
Serlachius mm. kirjoitti suurlakon jalkeen ainakin yhden artikkelin
Tyi5mieheen. Nain ollen osakunnan henkinen ilmapiiri oli suopea
sosialistisille ja yhteiskunnallisesti radikaaleille ajatuksille. Vuonna
1904 valittiin yield osakunnan sihteeriksi ylioppilas Erland Aarnio,
josta myiis tuli suurlakon jalkeen sosialisti.
Vuonna 1904 osakunnan johtavat virkailij at olivat joko sosialisteja tai ainakin varsin suopeita naille ajatuksille. Niinpa osakunnan piirista liittyivat suurlakon aikoihin sosiaalidemokraattiseen
puolueeseen mm. Linda Anttila (Tanner), Severi Alanne, Joosua
Jarvinen j a 0. V. Kuusinen seka edellamainitut Erland Aarnio,
Julius Ailio ja Vuolijoen veljekset. Tosin esim. 0. V. Kuusinen keskittyi yield ennen suurlakkoa padasiassa opintoihinsa ja toimi innokkaasti vain kansanvalistuksen alalla, mutta kuului kuitenkin
osakunnan aktiivisimpiin jaseniin." Vuoden 1905 alusta Sulo Vuolij oki alkoi kirjoitella tyovaenlehtiin j a 0. V. Kuusinen jonkin verran
myithemmin. Osakunnan yleissavy oh siis suorastaan sosialistista

ALUEELLINEN JA YHTEISKUNNALLINEN LEVIAMINEN

213

ajattelua tukeva ja siirtyminen sen piirista tyiivaenliikkeeseen
luonnollista.
Lahtiikohtana Hamalaisosakunnan »sosialistisuudelle» oli osaltaan
maakunnan torpparivaltaisuus. Ylioppilaat olivat kotiseudullaan
tulleet tuntemaan maaseudun vaikeat sosiaaliset probleemat, erityisesti torpparien vaikean aseman. Tama piti paikkansa erityisesti hauholaisiin Vuolijoen veljeksiin. Sits paitsi osakuntalaisten
vanhempien yhteiskunnallinen asema oli »proletadrisempi» kuin
muiden osakuntien. Hamalaisosakunta oli myiis selvimmin suomettarelainen, j a siirtyminen tasty leirista sosialisteihin oli suurlakon
yhteydessa varsin luonnollista. Ilmeisesti osakunnan suomalaisuusradikalismi, innokas kansanvalistusharrastus j a kansanopistoj en
puuhaaminen loivat mybs osaltaan pohjaa talle »sosialistisuudelle».64
Muissakin osakunnissa esiintyi ymmartavaa mielialaa tyiivaenhiketta kohtaan. Tosin Savo-karj alaisessa osakunnassa talvella
1904 »tapettiin valtavalla enemmist011a» ylioppilas E. Landgrenin
ehdotus, etta osakunnan ilmoitukset julkaistaisiin mytis
hessa. Saman vuoden syksylla mieliala oli osakunnan piirissa jo
siind madrin muuttunut, etta ehdotus sills kertaa hyvaksyttiin."
Kun Helsingin ammatillinen paikallisjarjestO vetosi osakuntiin
Voikkaan lakkoa koskevassa kysymyksessa, niin asian johdosta
osakunnissa kaytetyt puheenvuorot olivat lakkolaisia kohtaan
suopeita. 66 Kun leipurien lakkoa kasiteltiin osakunnissa ammatillisen paikallisjarjestOn vetoomuksen pohjalta, thin mielipiteet
olivat samoin suosiollisia lakossa olevia kohtaan. 67 TyOvaenliikkeen edustama radikaalinen kanta danioikeusasiassa hyvaksyttiin
yleisesti ylioppilasmaailmassa.68
Viela muissakin osakunnissa vaikuttivat nuoret
kuuluvat henkilot, jotka sitten suurlakon yhteydessa tai jo sad
ennen siirtyivat toimimaan ty8vdenliikkeessa. Savo-karjalaisten
piirissa toimi Eero Haapalainen, joka vuodesta 1903 oli ollut Ty6miehen toimituksessa ja joka oli osallistunut mm. Helsingin ylimadraiseen puoluekokoukseen 1904, ja maisteri, sittemmin tohtori
Edvard Gylling, joka toimi osakunnan kuraattorinakin. YrjO Sirola oli mukana Viipurilaisessa osakunnassa. Varsin selva sosialistinen
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savy oli hanen vuonna 1903 toimittamassaan nuorsuomalaisessa
Kotkan Sanomat-lehdessa. Vuonna 1904 han siirtyikin Kansan
Lehteen. Jo Forssan kokouksessa oli mukana ylioppilas August
Rissanen, joka toimi aktiivisesti tytivaenliikkeessa, varsinkin tyolaisaktivistien jarjestOssa. Vuonna 1903 Saksaan tekemalladn matkalla oli saanut sosialistisia heratteita ylioppilas VainO Tanner,
joka Helsingin kokouksessa oli Turun tytivaenyhdistyksen edustajana. Vuoden 1905 kevattalvesta han oli suomettarelaisen Viipurilehden toimittajana. 69 Selvia sosialistisia mielipiteita esitteli ylioppilas Kullervo Manner Uusimaa-lehden palstoilla jo ennen suurlakkoa. TyOvaen naisliikkeessa toimi jo vuosisadan alkuvuosina
viipurilainen opettajatar Hilj a Parssinen, joka mytis kirjoitteli hyvin
aktiivisesti tytivaenlehtiin. Samoin jo ennen suurlakkoa ylioppilas
Elvira Willman esiintyi tyOvaenlehtien palstoilla.
SivistyneistOn edustajien madra tyOvaenliikkeessa oli ennen
suurlakkoa vahainen. Mutta heidan kyvystdan j a koulutuksestaan
johtui, etta he varsin nopeasti kohosivat johtotehtaviin j a veivat
liiketta eteenpain esim. kirjoittelemalla tytivaenlehtiin.
Tytivaenliikkeen ulkopuolella vanhasuomalainen ylioppilasnuoriso oli omaksunut sosialismiin liittyvia ajatuksia. Niinpa heidan
1905 alusta ilmestyneessa lehdessaan, Raatajassa, oli useita artikkeleita ja kirjoituksia, jotka aatteellisesti liittyivat sosialismiin.
Lehden ensimmaisena toimittajana oli opettaja Juho Torvelainen,
ja kevadsta 1905 tama tehtava oli ylioppilas Kytisti Wilkunan hallussa. Han oli vuonna 1904 kirjoittanut Tytimieheen joitakin artikkeleita, joissa oli tullut esille sosialistisia kasityksia. Raatajan
yhteiskunnallinen radikalismi tuli nakyviin mm. V. A. Forsnasin
(Koskenniemen) runoissa." Tytimiehen kanta Raatajaan nanden ei
ollut kovinkaan suosiollinen. TyOrnies pelkasi kilpailua, ja tyiivaenliike tunsi jo itsensa niin vahvaksi, ettei se katsonut tarvitsevansa
ulkopuolisten tukea, vaikka ulkopuolisten tukea oli viela vuosisadan alkuvuosina pidetty arvokkaana. 71 Vanhasuomalaisten yhteiskunnallinen radikalismi oli siltana sosialismiin, j a suurlakon
luomassa ilmapiirissa siirtyminen tasta leirista tytivaenliikkeeseen
oli varsin helppoa.
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Mytis vanhemman sivistyneistiin piirissa saivat sosialistiset aj atukset kannatusta ja vastakaikua. Professori Hannes Gebhard heratti oppilaissaan innostusta ja harrastusta naiden aatteiden tutkimiseen. Professori J. J. Mikkola ja hanen puolisonsa Maila Mikkola
(Talvio) kirjoittivat j o vuosisadan alusta tytivaenlehtiin. Tohtorit
VainO Wallin (Voionmaa) j a Matti Helenius (Seppala) taas olivat
raittiusliikkeen mukana tulleet lahelle tytivaenliiketta. Edellinen oli
mm. raittiudenystavien pdatoimikunnan edustajana Forssan kokouksessa, j a jalkimmainen oli ollut tyiivdenliikkeessa mukana j o
wrightilaisena kautena mm. toimittaen vuonna 1896 ilmestynytta
vanhasuomalaista TyOvaenlehtea. Niinikaan tohtori Jaakko Forsman kirjoitteli artikkeleita tytivaenlehtiin ja kannatti tallOin useita
sosialismiin liittyvia ajatuksia. Nuorsuomalaisten ja perustuslaillisten piiriin lukeutuvista Zach. Castren kdsitteli sosialismia suopeasti.
SivistyneistOn keskuudessa suopea suhtautuminen
keeseen ja sosialismiin ilmeni Minna kandella taysin vastakkaisella taholla, nimittain toisaalta ruotsinkielisten aristokraattisten ja
jyrkasti perustuslaillisten kulttuuriradikaalien taholla j a toisaalta
suomettarelaisten, myOntyvaisyysmielisten ja monta kertaa vaatimattomista yhteiskunnallisista oloista lahteneiden nuorten taholla.
Sen sijaan perustuslaillisten nuorten piirista vain harvat siirtyivat
sosialistien leiriin j a suhtautuivat siihen ymmarta.vasti. Milan vaikutti perustuslaillisten tiukka laillisuuskanta. Lakien absoluuttisuutta korostava nakemys sopi huonosti yhteen sosialismin vallankumouksellisuutta ja lakien relatiivisuutta korostavien kasitysten
kanssa. Tama katkaisikin ruotsinkielisten radikaalien ja tyOvaenliikkeen valisen yhteyden. Myiis perustuslaillisten voimakas kansallistunto ja yksilollisyyden korostus olivat sosialistisista kasityksista
eniten poikkeavaa.

g. Ruotsinkielinen
Tytivaenliike sai ruotsinkielisten piirissa heikompaa kannatusta kuin
suomenkielisten. Ruotsinkielisesta vaestiista kuului suhteellisesti
lukuisampi osa saatylaisiin. Suhteellisesti suurempi osa heists myiis
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asui pikkukaupungeissa, joissa radikaalistuva tykivaenliike ei juuri
saanut jalansijaa. Ruotsinkielisyys takasi sits paitsi tyOvaest011ekin
sosiaalista arvonantoa, mika esti heita samastamasta itsedan suomenkielisten tyOntekij din kanssa. Nain selittyy se, etta patriarkalliselle pohjalle rakentuva ja wrightilaisid perinteita. jatkava Arbetets vanner-yhdistys sai heidan keskuudessaan laaj aa kannatusta.
Radikaaliset j a sosialistiset ajatukset saivat kuitenkin ruotsinkielistenkin keskuudessa vastakaikua. Erityisesti Helsingissa
kentelevat pohjalaiset kirvesmiehet omaksuivat sosialistisia kasityksia. Huhtikuussa 1898 perustettiin Helsingin ruotsalainen tytivaenyhdistys. Aloitteentekijana oh pohjalainen kirvesmies Gustaf
Wistbacka. Johtoon kuuluivat lisaksi pohjalainen puuseppa Anders
Kacklund, faktori Reino Drockila, hovioikeuden auskultantti Jean
Boldt seka mekaanikko Axel Weiidell. Viime mainittu oli ruotsinmaalainen, joka oh saapunut perustamisvuonna Ruotsista. Han
valitti yhdistyksen piiriin kotimaansa tyOvaenliiketta hallitsevat
sosialistiset kasitykset.
Huhtikuussa vuonna 1899 saatiin vahvistus Suomen ruotsalaisen
tytivdenliiton saannOille. Vuoden kuluttua pidettiin ensimmainen
edustajakokous. Liitossa oh talloin vain kolme jasenyhdistysta:
Helsingin ja Hermannin ruotsalaiset tyiivaenyhdistykset seka metallityOldisten ammattiosasto. Huolimatta kapeasta pohjasta lahdettiin puuhaamaan omaa lehted. Tama ilmestyi kesalla 1900 naytenumerona, Proletaren-nimisena. Vuoden 1901 alussa se alkoi iimestya saann011isesti nimella Arbetaren. Aluksi paatoimittajana oli
Drockila ja avustajina Weiidell ja Kacklund. Ruotsalaiseen ty6vdenliikkeeseen liittynyt akateeminen nuoriso otti kuitenkin yha
tiukemmin lehden huostaansa. Siksi se jaksoi dad, vaikka tilaaj amadra pysytteli pienena.
Ruotsalaisen tykivaenliiton jasenyhdistysten lukumadra kasvoi
varsin hitaasti. Vuoden 1901 kevaalla naita yhdistyksia oli seitseman, joista viisi oli Helsingissa. Muut olivat Hangossa ja Vaasassa,
joihin mainittuna vuonna oli perustettu erikoiset ruotsalaiset
vaenyhdistykset. Ruotsalaisseudulle syntyi seuraavana kevadna
yhdistykset Porvooseen ja Pohjan pitajaan. Vuonna 1903 perustet-
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tiin Pietarsaaren ja Turun ruotsalaiset tytivaenyhdistykset ja ennen
suurlakkoa Viipurin ruotsalainen yhdistys. Mytis useat suomenkieliset yhdistykset liittyivat ruotsalaiseen tyiivaenliittoon, sills siten
ne saivat saanttinsa vahvistetuiksi. Ruotsinkielisella keskusjarjesoli nimittain oikeus vahvistaa jasenyhdistyksensa saanttija,
mita oikeutta sosiaalidemokraattisella puolueella ei ollut. Tasta tulikin silloisissa oloissa kaytetty kiertotie.
Ruotsinkielisten yhdistysten jasenmaarat pysyttelivat varsin
vaatimattomina. Niinpa Helsingin ruotsalaisessa tytivaenyhdistyksessa oli vuosina 1903 ja 1904 jasenia 60 ja 67, Hangon 27 ja 21,
Vaasan vuonna 1904 57 ja Viipurin ja Turun yhdistyksissa vuonna
1905 65 ja 59.
Helsingin ruotsalainen tytivaenyhdistys osallistui aktiivisesti
tyaNdenliikkeen yleiseen toimintaan. Niinpa sen edustaja oli mukana puoluekokouksissa vuodesta 1899 alkaen. Viipurin kokouksessa oli edustettuna mytis Hangon ruotsalainen tyiivaenyhdistys
ja Helsingin ylimadraisessa kokouksessa vuonna 1904 Vaasan ruotsalainen. Oli selvaa, etteivat llama muutamat edustajat voineet
millaan tavoin ratkaisevasti vaikuttaa kokouksen kulkuun.
Ruotsinkielisille seuduille jarjestettiin eraita puhujamatkoja,
mutta tulokset olivat ennen suurlakkoa hyvin vahaisia.72
h. Naisten osuus
Tytivaenliikkeen taholta yritettiin tietysti organisoida myiis naiset
mukaan. Tytivaenliikkeella ja varsinaisella naisliikkeella olikin
monia yhtymakohtia. Molemmat olivat suuntautuneet traditiota ja
perinnaista patriarkallista yhteiskuntakasitysta vastaan. Molempien piirissa oli tunne, etta ne taistelivat sorrettuj en puolesta. Nousevan tytivaenliikkeen ohjelmaan sisaltyi useita kohtia, jotka tahtasivat nimenomaan naisten aseman parantamiseen. Niinpa Turun
kokouksessa hyvaksytyssa Suomen tyOvaenpuolueen ohjelman yleisen osan seitsemannessa pykalassd vaadittiin »naisen ja miehen
taydellista yhdenvertaisuutta». Forssan kokouksessa hyvaksytyssa
Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen ohjelman johdannossa tuo-
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mittiin mm. kaikki »sukupuolen etuoikeudet>> j a kymmenennessd
pykalassa, vaadittiin »kaikkien rajoitusten poistamista, jotka asettavat naisen yleis- j a yksityisoikeudellisessa suhteessa ala-arvoisempaan asemaan kuin miehen». Lisdksi kokouksissa hyvaksyttyihin
ohjelmiin sisaltyi yksityiskohtaisia vaatimuksia naisten suojelemiseksi tyOelarnassa ja ehdotuksia keinoiksi naisten saamiseksi mukaan tyiivaenliikkeeseen. Mm. Turun kokouksessa hyvaksytyissa
ponsissa padtettiin ryhtya »innokkaaseen agitatsiooniin». TyOvdenliikkeen ohjelmassa oli siis useita kohtia, jotka vetosivat nimenomaan naisiin.
Toisaalta oli useita tekijOita, jotka vaikeuttivat naisten saamista
liikkeen aktiivisiksi jaseniksi. Yleensakin naisten vetaminen mukaan j arj estOtoimintaan on osoittautunut vaikeammaksi kuin
miesten. Naiset ovat tiukemmin sidottuja koteihin, ja lisaksi heilla
on vahemman vapaa-aikaa kuin miehilla. Perinteellisesti pidettiin
sopimattomana naisten osallistumista julkisiin rientoihin, j a ilmeisesti nama perinnaiset katsomukset vaikuttivat sosiaalisesti ja sivistyksellisesti heikommalla tasolla olevien, tyiivaestOtin ja maaseudun tilattomiin kuuluvien naisten piirissa, jotka kylla muuten olivat
tyiivaenliikkeen luonnollisinta kannattajakuntaa. Naisten taloudellinen, sosiaalinen ja sivistyksellinen asema oli yield vuosisadan
vaihteen tienoilla niin heikko, ettei aktiivisuus ja kiinnostus yhdistystoimintaan ollut herannyt, ja kykenevista toimihenkilOistakin
oli erittain suuri puute.73
Sosialististen aatteiden vallankumouksellisuus ja tytivaenliikkeen taholta perinnaisid kasityksia vastaan suunnatut hytikkaykset
eivat saavuttaneet laajempaa vastakaikua naisten piirissa, joilla
ndyttad olleen voimakkaampi tarve kuin miehilla etsia tukea perinteista j a kotoa saaduista vaikutteista. Mytis tytivaenliikkeen
kirkon- ja uskonnonvastainen leima oli omiaan vieroittamaan juuri
naisia siita. Samalla tavoin vaikutti mytis lahinna Bebelin kirjan
»Nainen j a sosialismi» pohjalla luotu kasitys, etta sosialismi merkitsi
relatiivista sukupuolimoraalia. Kentallakin sosialismiin liittyi usein
ajatus, etta sen sisalttiOn kuului ns. vapaa rakkaus j a etta se halusi
hajottaa perheen. Tdma kasitys ohi yksi niista iskulauseenomaisista
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sosialismin aatesisalliin tulkinnoista, joita syntyi aatteen levitessa
laajojen joukkojen piiriin ja osaksi myos vastapropagandan vaikutuksesta. Tyiivaenllikkeen johdon taholta kiistettiin ajatustapa
useassa yhteydessa, mm. Taavi Tainio »TyOmiehen katkismuksessaan» polemisoi sits vastaan." Tama tulkinta sosialismista saattoi
syntya mytis ajattelemalla yhteisomistuksen periaate jollain tavoin
doppuun saakka».
Relatiiviseen sukupuolimoraaliin viittaavat ajatukset synnyttivat
reaktion tytivaenliikkeen aktiivisten naisjasentenkin piirissa ja saivat heidan keskuudessaan vain aivan vahan ymmartamysta. Liikkeen ulkopuolella oleviin tams leima vaikutti siten, etta he suhtautuivat torjuvasti tytivaenliikkeeseen ja sosialismiin." Tyiivaenliikkeen aatesisallOssa oli siis kohtia, jotka nimenomaan naispuolisissa
aiheuttivat kielteista suhtautumista.
TAULUKKO 9.

TyOld snaisliiton osastojen ja tydvtienyhdistysten naisjasenten mtitirtit
vuosina 1899_1905.76
Vuosi
Osastoja
1899 —
1900
21
21
1901
1902
29
1903
29
1904
32
1905
43

Tyiivaenyhdistysten
naisj asenia
1 009
1 607
1 063
1 496
3 013
3 895
9 575

Prosentteina koko
tyOvfienyhdistysten
jasenindarAstd
10.7
17.5
18.2
18.4
22.3
24.7
21.1

Erillinen tyOldisnaisliike oli vaatimatonta. Tosin vuosi 1903 merkitsi yhdistystoiminnan elpymista, mutta jo seuraavana vuonna
tapahtui jasenmadrassa laskua, kun taas yhdistysten madra kasvoi.
Milan vaikutti se, etta useat yhdistykset jattivat jasenmaaransa
ilmoittamatta keskusliitolle, mika seikka osaltaan kuvastaa passiivisuutta. Mytiskaan vuosi 1905 ei yield sisaltanyt sellaista yhdistysten j a jasenmadrien nousua kuin muussa tytivaenliikkeessa.
Paitsi erillisiin naisosastoihin kuului naisia tyiivaenyhdistyksiin
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muutenkin. Naisten suhteellinen osuus oli yhdistyksien koko jdsenmaardsta kasvamassa vuosina 1899-1904, mika osoitti, etta
tyOvaenliikkeen edustamat aatteet olivat leviamassa miesten piirista mytis naisten keskuuteen. Tosin vuosi 1905 merkitsi naisten
osuuden vdhenemista.1l6in maaseudun miehia tuli niin runsaasti
yhdistyksiin, etta heidan osuutensa kasvoi, j a ilmeisesti juuri maaseudulla naiset pysyttelivat tyOvaenliikkeen ulkopuolella.
Jo 1880-luvulla oli tyiivdenyhdistysten yhteydessa ollut myOs
naisten toimintaa. Vuonna 1894 perustettiin ensimmaisena Kuopion j a kahta vuotta myOhemmin Turun tytivaenyhdistyksen yhteyteen erityiset naisosastot. Vuosisadan vaihteen tienoilla alkoi naisosastoja j a naisten ammattiyhdistyksia syntya tydvdenliikkeen
keskuspaikkoihin. Naiden osastojen ja yhdistysten ensimmainen
edustajakokous pidettiin heinakuussa vuonna 1900 Helsingissa.
Edustettuna oli 21 yhdistysta, joista kandeksan oli helsinkilaista,
viisi turkulaista, nelja tamperelaista ja lisaksi Hangon, Viipurin,
Oulun j a Forssan tytivaenyhdistysten naisosastot. Toiminta oli
keskittynyt miltei kokonaan ty8vdenliikkeen kolmeen johtavaan
keskukseen, ja ainoastaan yksi osasto edusti maaseutua." Tassa
kokouksessa perustettiin TyOldisnaisliitto. Ensimmdisen liittohallinnon kotipaikaksi valittiin Viipuri lahinnd sen takia, etta siella
asui opettaja Hilj a Pdrssinen, josta tuli liikkeen kantava voima.
Seuraava tytilaisnaisten edustajakokous pidettiin Turussa heinakuussa vuonna 1902. Edustajansa lahettaneet yhdistykset olivat
talldkin kertaa paaasiassa Helsingista, Viipurista, Turusta j a Tampereelta, silld vain Kotkan, Kuopion, Hangon j a Forssan yhdistysten
naisosastot olivat edustettuina naiden keskuspaikkakuntien ulkopuolelta." Lisaksi oli vuonna 1901 perustettu Landen j a seuraavana
vuonna Kymin, Lappeenrannan ja Terijoen tytivaenyhdistysten
naisosastot. Vuonna 1903 tuli tyOldisnaisliikkeeseen uusina alaosastoina Hiitolan, Hameenlinnan, Imatran, Pietarsaaren j a Sortavalan
yhdistysten naisosastot seka Porin palvelijain ammattiosasto.
Vuosina 1904-1905 perustettiin uusia osastoj a mm. Antreaan,
Ensoon, Inkeroisiin, Kemiin, Lauritsalaan, Muolaan P011akkalaan,
Mikkeliin, Nokialle, Uuteenkaupunkiin, Ulvilan Toejoelle ja Kymin-
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tehtaalle. Varsinkin eraissa maaseudun huomattavimpien teollisuuskeskusten naisosastoissa nayttaa jasenmaarasta paatellen
olleen vilkasta toimintaa. Niinpa Kymintehtaan osastossa oli vuonna
1905 jasenia 200, Imatran 144, Kymin 137 ja Enson 110.
Vuoden 1905 kesalla pidettyyn edustajakokoukseen oli 41 naisosastoa ja yhdistysta lahettanyt edustajansa. Suurin osa edustettuina olleista yhdistyksista oli kaupungeista, ennen kaikkea Helsingista, Tampereelta, Turusta ja Viipurista, joista oli yhteensa 21
yhdistysta. Mutta myiis maaseutuyhdistykset olivat lahettaneet
edustajiaan. Mita oli kandeksan, nimittain Asikkalan Riilanden,
Enson, Forssan, Hallan, Kymin, Lauritsalan ja Muolaan
Ulan. TyOldisnaisliike sai siis vahitellen jalansijaa maaseudullakin,
mutta ennen suurlakkoa se oli selvasti keskittynyt johtaviin k eskuksiin ja eraisiin maaseudun teollisuuspaikkakuntiin. Se kulki
muusta tytivaenliikkeesta huomattavasti jaljessa, j a sen toiminta
seka jasenmdarat jaivat miesten vastaaviin verrattuina vaatimattomiksi.

i. Mutz jeiriestOtoiminta
Sosialistiset aatteet levisivat mytis sits monimuotoista jarjestOverkostoa pitkin, joka liittyi kiinteammin tai h011emmin tyOvaenliikkeeseen. Eras naista yhdistystoiminnan haarautumista oil nuorisoliike. Sosialismi sai j alansij aa myiis nuorisoseuraliikkeessa, ja
nuorisoseuroista kehittyivat sittemmin sosiaalidemokraattisten nuorisoj arj estiij en alkiot. Vanhin »sosialistiseksi» nuorisoj arj estOksi
luettava oli vuonna 1898 perustettu Helsingin Nuorisoseura. Seuran
ensimmainen esimies oli toimittaja Matti Kurikka, j a hdnen persoonansa toi seuraan radikaalista j a sosialististakin savya. Seuran
toiminta laimeni sittemmin. Mutta vuodesta 1903 alkoi uusi nousukausi sen tyiissa. Esimieheksi tuli kirj ailij a Lauri Soini (Sauramo)
joka mm. kirjoitteli hyvin aktiivisesti tyOvaenlehtiin ja erilaisiin
tyiivaenjulkaisuihin." Seuraavina vuosina seuran puheenjohtajina
toimivat mytihemmin tunnetut sosialistit Oskari Jalava, Elvira
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Willman ja Emil Hyvtinen. Suurlakon jalkeen seura paatti lahettad
viisi edustajaa vuoden 1906 joulukuussa pidettdvaan sosiaalidemokraattisen nuorisoliiton perustavaan kokoukseen ja silloin perustettuun liittoon liityttiin valittOmdsti.
Tybvdenyhdistysten alaisuuteen perustettiin eraita muitakin
nuorisoseuroja, mutta niiden toiminta tyrehtyi pian. Viipurin
nuorisoseura eli kaksi vuotta vuonna 1900 tapahtuneesta perustamisestaan alkaen. Vuonna 1902 perustettiin Helsingin ruotsalaisen
tyiivaenyhdistyksen alaisuuteen erityinen nuoriso-osasto, mutta sekin kuoli vain vuoden toimittuaan. Samana vuonna yritettiin Viipurin Talikkalan tytivaenyhdistyksen yhteyteen erityista nuorisoosastoa, mutta hanke ei jaksanut dad lyhyen ensi-innostuksen mentya ohi.
Vuoden 1904 lopulla lahti Tampereelta liikkeelle ajatus nuorisoosaston perustamisesta nimenomaan tytivaenyhdistystoimintaan
liittyen ja sosialistisin tunnuksin. Tammikuun lopulla vuonna 1905
perustettiinkin Tampereen Sosialistinen Nuorisoliitto. Helmikuussa
samanlainen perustettiin Turkuun, toukokuussa Vaasaan ja syyskuussa Hameenlinnaan, vaikka ei niin sosialistisissa merkeissa kuin
Tampereelle. Vuoden 1906 lopulla perustettiin sosialististen nuorisoyhdistysten keskusliitto, Suomen Sosialidemokraattinen Nuorisoliitto. Perustavassa kokouksessa oli edustettuna 17 yhdistysta
ja jdrjestiia, joista Nokian ja Mouhijarven yhdistykset olivat maaseudulta. Nuorisoliiton linja oli kuten esim. Ruotsissa puolueen linjaa radikaalisempi. Niinpa perustavassa kokouksessa kohotettiin
elaktiOn-huuto »kansainvaliselle sosialidemokraattiselle vallankumoukselle». Sosialistisessa nuorisoliikkeessd olivat hyvin keskeisend asiana hyOkkaykset kirkkoa vastaan. Mina nuorilla sosialisteilla tuntui olevan voimakas tarve revaista itsensa irti kaikesta
perinteellisyydesta. Toinen hytikkaysten kohde oli sotalaitos. Keskusteluissa vaadittiin jyrkkaa ja ehdotonta pasifismia. Heiddn mielestadn sosialistisissa periaatteissa oli pysyttava tiukasti kiinni;
niissa ei saanut olla tinkimisen varaa.8°
Myos lapsia yritettiin vetaa tytivaenyhdistystoiminnan piiriin,
ja pienesta pitaen heidat tandottiin kasvattaa sosialistisiin kasityk-
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siin. Lapsitytita varten perustettiin Ihanneliitto. Yhtena sen tehtavand oli kilpailu pyhakoulun kanssa.8'
Sosialistiset aatteet vaikuttivat myiis raittiusliikkeen piirissa.
Ensimmainen innostava tyiivaenliikkeen toimesta jarjestetty laajamittainen joukkoliike oli juomalakko. Raittiuskysymys sijoitettiin lahelle sosialismia, molemmat vaativat yhteiskunnan uudistamista. Esim. Forssan kokoukseen otti osaa Raittiudenystavien padtoimikunnan lahetystii. Useissa raittiusyhdistyksissa oli nakyvissa
sosialistisia mielipiteita ja vaikutteita sosialismista.82
Sosialistisista aatteista tuli suureksi osaksi myiis ammattiyhdistysliikkeen ideologia. Sosialismi jai siella tosin paljolta yli-ideologiaksi, joka melko vahan vaikutti yksityisiin ratkaisuihin, mutta
joka kuitenkin oli tyiin kannattavana voimana ja taustana. 83 Kirjoittajan voimien puute on estanyt ulottamasta tutkimusta koskemaan sosialismin antia ammattiyhdistysliikkeen alkuvaiheiden
aatesisal1011e.
Tutkimuksen ulkopuolelle on taytynyt jattaa myiis sosialismin
panos osuustoiminnan syntyyn. Sosialistisen tytivaenliikkeen karkimiehet olivat nimittain useilla paikkakunnilla perustamassa
osuuskauppoja, kulutusosuuskuntia. Erityisesti vuosisadan alussa
muodostettiin mytis tuotanto-osuuskuntia, joista suunniteltiin »kapitalismin kaatajia». Forssan kokouksessa vaiteltiin osuustoiminnan merkityksesta sosialismin periaatteiden toteuttamisessa. Vastakkain olivat Pellervon konsulentin J. Torvelaisen mielipide, »jokainen ken yhtyy osuustoimintaan, on sosialidemokraatti» ja
Valppaan kanta, jonka mukaan osuustoiminnalla oli suhteellisen
vahan merkitysta sosialismin toteuttamisessa.84

V. Sosialismin ldpimurto
suurlakosta yksikamariseen eduskuntaan

1. TYOVAENLIIKKEEN JOHTO

a. Suurlakon poliittinen vaikutus
Suurlakon edellytysten luomisessa oli tytivaenliikkeella huomattava
osuus. Se oli ndet jo ennen lakkoa jarjestanyt mielenosoituksia, joihin oli saatu vedetyksi suuret joukot vakea mukaan. Nimenomaan
tytivdenliikkeen toimesta poliittisesti »heranneiden» piiri oli laajentunut. TyOvaenliikkeen johtajien varmuus ja usko joukkoliikkeen
voimaan oli kasvanut. Kun hallituksen oli Venajan—Japanin sodan
syttymisen vuoksi hellitettava otettaan, laskettiin tams tytivaenliikkeen piirissa mielenosoituksissa ja asevelvollisuuslakoissa osoitetun vastarinta-asenteen tilille. Nain oli luotu suotuisat psykologiset edellytykset lakolle. Oli syntynyt usko ulkoparlamentaaristen
painostuskeinojen tehokkuuteen.
Kansainvalisten esikuvien mukaan tytivdenliikkeessamme oli jo
pitkan aikaa ollut esilla ajatus keskeisten vaatimusten lapiviemisesta yleisella lakolla. Turun kokouksessa vuonna 1899 oli hyvaksytty ehdotus, etta danioikeusuudistus oli tarpeen vaatiessa ajettava lapi laajan lakon avulla. 1 Viipurissa oli vuonna 1901 keskusteltu lakon toteuttamismandollisuuksista ja paatetty ruveta valmistelemaan lakkoa. 2 Forssassa asia oli taas ollut esilla, mutta jaanyt vahemmalle huomiolle kuin aikaisemmin. Usko lakon toteuttamisajatukseen oli heikentynyt.3 Mutta hallitusvallan joutuessa
vuoden 1904 kuluessa peraantymaan alkoi usko yleiseen lakkoon
jalleen kasvaa. Olihan tapaa yritetty joltisella menestyksella Belgiassa ja Ruotsissa. Siksi suurlakon luoma tilanne oli tyOvaenliikkeen aktiivisille jasenille erdalla tavoin ennakolta tuttu. Taten
selittyy se, etta juuri he esiintyivat lakon aktiivisina toimeenpanijoina ja useimmilla paikkakunnilla kohosivat lakkoliikkeen johtoon.
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Tytivaenliikkeen edustajat olivat jo ennen suurlakkoa yhteydessa
venalaisiin vallankumouksellisiin. Yhteydenpitoa harjoittivat tydlaisaktivistit, joiden keskuudessa vallitsi ajatus, etta vallankumouksellinen liike Venajalla oli voimakas ja etta se kykeni horjuttamaan
tsaarinvallan asemaa. Suomelle tarjoutuisi vain ollen tilaisuus vallankumoustapahtumien yhteydessa ei vain palauttaa ennen voimassa olleet oikeudet, vaan myiis laajentaa oikeuksia. Tasta vedettiin se johtopaatos, etta Venajan tilannetta oli tarkoin seurattava
ja pyrittavd kayttamaan tsaarinvallan mandollista heikentymista ja
Venajan vaikeuksia aktiivisesti hyvaksi.4
Kun suurlakko 25. paivana lokakuuta 1905 puhkesi Venajalld,
niin Suomessa Minna tyiivaenliikkeen edustajat ja aktivistit asettuivat sille kannalle, etta lakkoa oli kaytettava hyvaksi. Tytivaenliikkeen taholta ryhdyttiinkin madratietoisesti puuhaamaan lakkoa, ja sen ansiota oli paijolta lakon aikaansaaminen Helsingin—Pietarin rataosalla. Rautatieyhteydet olivat strategisesti avainasemassa, sills hallitus ei voinut suorittaa nopeita joukkojen siirtoja
yrittfiessaan mandollisesti voimakeinoin tukanduttaa liiketta.
Suurlakon puhjetessa katsottiin passiivisen ja aktiivisen vastarinnan nayttfineen voimansa. Siksi oli luonnollista, etta perustuslailliset ja tytivaenliikkeen toimihenkilOt asettuivat lakon alkaessa yhteistoimintaan. Jo ensimmaiseen perustuslaillisten lakon aikaiseen
kokoukseen otti osaa Helsingin tyiivaenyhdistyksen edustajana
puuseppa Emil Perttild, ja molemmin puolin asetettiin erikoiset
delegaatiot hoitamaan yhteistoimintaa. Nain kummallakin taholla
oli valmiutta toimia yhdessa. Mutta jo ensimmdisessa kokouksessa
syntyi erimielisyytta. Nimenomaan Helsingin tytivaenyhdistyksen
piirissa oli aikaisemmin vastustettu yhteistoimintaa perustuslaillisten kanssa. Sits oli pidetty vaardoppisena, ja juuri helsinkilaisethan
olivat johtaneet Makelinin tamperelaislinjaa vastaan kaytya taistelua. Ilmeisesti juuri Helsingissa oli voimakkaimpia ennakkoluuloja perustuslaillisiin nanden. Perustuslaillisten ja sosialistien va'ilia oli lisaksi erimielisyyksia lakon tavoitteista. Tytivaenliikkeen
taholta esitetty vaatimus kansalliskokouksen koollekutsumisesta
oli vallankumouksellinen, kun taas perustuslailliset pyrkivat ennen
15 — Soikkanen, Sosialismin tulo Suomeen
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helmikuun manifestia vallinneen tilanteen palauttamiseen. Perustuslailliset eivat myOskaan ensimmaisissa yhteisissa kokouksissa
asettuneet varauksettomasti kannattamaan yleista ja yhtalaista
adnioikeutta ja yksikamarista eduskuntaa. Vasta suurlakon radikaalisen ilmapiirin vaikutuksesta he siirtyivat talle kannalle. Nain
ollen kay ymmarrettavaksi, etta jo ensimmainen perustuslaillisten
ja tytivaenliikkeen edustajien yhteinen neuvottelukokous paattyi
avoimeen riitaan. Kiistaa teraviiitti Amerikasta saapunut Matti
Kurikka, jonka suhtautuminen perustuslaillisiin ei vuosisadan vaihteen tapahtumien jalkeen ollut kovin myOnteinen. Sita paitsi han
etsi tieta poliittisen vaikutusvallan saavuttamisen ja arvioi ankarat
hyOkkaykset perustuslaillisia vastaan edullisiksi tassa suhteessa.5
Ajatus kansallisesta yhteistoiminnasta kaatui nain Helsingissa.
Mytis Tampereelta lahtenyt kansallinen yhteisrintamahanke kaatui lakon kuluessa. Siena talla ajatuksella olikin luonnollisempi ymTampereella oli YrjO Makelinin kynasta lahtenyt ns. punainen julistus. Pohjana hanen esityksessdan oli voimakas kansallinen
innostus ja usko, etta tsaarinvalta nopeasti romahtaisi. Keskeisena
mainitussa julistuksessa oli Suomen oikeuksien tuntuva laajentaminen. Siind esitettiin myiis vallankumouksellinen ajatus kansalliskokouksesta j a lisaksi suunnitelma valiaikaisen hallituksen asettamisesta, j oka tapahtuisi taysin tsaarin sivuuttaen. Julistuksessa nimittain ldhdettiin siita, etta tsaarinvalta kukistuu ja »Venajan
kansan parhaimmat ainekset ottavat Venajan valtakunnan hallituksen kasiinsa». Ajatus valiaikaisesta hallituksesta oli yield sikdli
merkittava, etta tyiivaenliikkeen edustajat olivat valmiit kansainvalisista sosialistisista kasityksista poiketen menemaan samaan hallitukseen porvarillisten kanssa, vaikka se Helsingissa sai yield sellaisen kokoonpanon, jossa sosialistit olivat vahemmistOna. Tama
selittyy innostuneen kansallisen tunnelman pohjalta. Niinpa punaisessa julistuksessa tuntui voimakkaana Makelinin patrioottisuus,
silla uuden hallituksen jasenista siind todettiin: Heidan tulee olla
sellaisia, jotka »tiettavasti kunnioittavat lakia ja oikeutta, joille
isanmaamme suuri asia on kallis ja j oilla on mikali mandollista koko
kansan luottamus». 6 Tampereella yhteistoiminta-ajatus olikin ollut
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vallitseva tytivaenliikkeen piirissa. Tosin punaisen julistuksen
toinen henkinen isa, Eetu Salin, oli ollut yhteistoiminnan vastustaja
ja korostanut luokkataistelukantaa. Mutta tilanne oli omiaan kirvoittamaan myOs hanessa esiin kansallisen yhteenkuuluvuuden.7
Tampereella punainen julistus saikin taakseen suuren kannatuksen
eri piireista.
Mutta nain ei kaynyt Helsingissa, jossa perustuslaillisten ja
tyiivaestOn edustajien valit olivat edelleen kiristyneet. Ajatus valiaikaisen hallituksen asettamisesta sivuuttamalla tsaari tuntui
Helsingissa, jossa venaldiset sotajoukot olivat jatkuvasti muistuttamassa todellisista voimasuhteista, eparealistiselta ja uhkarohkealta. Niinpa punainen julistus ei siella saanut likikaan niin innostunutta vastaanottoa kuin Tampereella. Lisaksi siihen sisaltyva
vaatimus kansalliskokouksesta oli perustuslaillisille vastenmielinen,
joten he suhtautuivat viileasti koko julistukseen. Pietariin ldhettamiensa tunnustelijoiden valityksella he saivat selville, etta tsaarinvalta oli siella paasemassa tilanteen herraksi. Nain ollen nopeat
toimenpiteet olivat tarpeen, jotta jotain voitiin saavuttaa. Siksi
he tyOskentelivat madratietoisesti poliittisen kokemuksensa nojalla marraskuun manifestin laatimiseksi, ja sen puitteissa perustuslailliset ratkaisivat tilanteen juuri kaavailemallaan tavalla.
He saivat kunnian tilanteen selvittamisesta ja miehittivat avautuvat johtopaikat.
Lakon lopulla tyovaenliikkeen johto vei punaisen julistuksen
kansalaiskokoukseen, jossa se suuren innostuksen vallassa hyvaksyttiin. Nain tytivaenliikkeen johdolle tuli vaikeaksi arvovaltakysymykseksi kiinni pitaminen punaisesta julistuksesta ja samalla valiaikaisesta hallituksesta. Heidan oli hankala perdantya innostuneiden kansanjoukkojen edessa, ja lisaksi liikkeen johtoon oh tunkeutumassa uusia miehia nimenomaan sits apuna kayttaen, etta he
olivat valmiit yha rohkeampiin otteisiin. Tytivaenliikkeen edustajat olivat kylla pakotetut perdantymdan. Siksi paatettiin, etta
valiaikaisen hallituksen nimittaminen alistettaisiin keisarille. Nain
siihen ei sisaltynyt enda poliittista vallankumousta. KenraalikuvernOtirin uhkaukset ja tiedot Pietarista olivat vaikuttaneet sosialis-
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tien kannanottoihin, ja niin he olivat pakotetut nOyryyttdvalta
tuntuvaan perdantymiseen. 9 Suuren innostuksen vallassa laadittu
punainen julistus ja ajatus valiaikaisesta hallituksesta oli saanut
viilean vastaanoton muiden ryhmien, eritoten perustuslaillisten,
taholta. Lisaksi tyovaenliikkeen edustaj at syrjaytettiin lakon loppuneuvotteluissa. Wta pohjalta versoi tytivaenliikkeessa voimakas
katkeruus seka lakon loppuvaiheissa etta sen jalkeen erityisesti
perustuslaillisia kohtaan. 9 Niinpa suurlakon keskuskomitea ilmoitti 5. 11. Poriin, etta »ero sosialistien ja perustuslaillisten valilla on
taydellinen»."
Punaisessa julistuksessa suunniteltua valiaikaista hallitusta,
jossa kaikki ryhmat olisivat olleet edustettuina, koskevan ajatuksen romahtaminen merkitsi tappiota Yrjä Mdkelinin edustamalle
»kansalliselle linjalle». Samalla se tiesi voittoa hanen vastustajalleen
Edvard Valppaalle, joka jo lakon aikana oli arvostellut tata suunnitelmaa. Hanen mielestaan kokoomushallitus olisi ollut sosialististen oppien vastainen. Sita paitsi toiminnassaan varovainen
Valpas epdili nain rohkeaa yritysta. n Usko yli puoluerajojen ulottuvaan kansalliseen toimintaan karsi kovan iskun tamperelaisten
ja Makelininkin kohdalla. Niinpa Kansan Lehti kirjoitti suurlakon
paatyttya: »Tyiivaen aloittama taistelu oli alkuaan taysin kansallista ja isanmaallista laatuaan, mutta nyt se muuttuu olosuhteiden
pakosta luokkataisteluksi. Punainen julistus oli alkuaan kansallinen
julistus, mahtava kansallisen julistuksen ilmaus, mutta herrat
tekivat siita luokkajulistuksen. Olkoon se siis tasta alkaen sits
Tuo taistelu tulee kohdistumaan etupdassa perustuslaillista ryhmaa
vastaan.»12 Suurlakon tapahtumat vahvistivat luokkataisteluaj atusta ja kasitysta, etta juuri se oli oikea menettelytapa. Samoin
heikkeni kansallisuusaatteen vaikutus.
Suurlakko loi ilmapiirin, jossa radikaalisuus voitti alaa. Syntyi
vallankumouksellinen mieliala. TallOin esim. perinnainen asennoituminen esivaltaan muuttui taysin. Sattumanvaraisestikin kokoontuneet kansanjoukot riisuivat aseista vihattuja santarmeja
ja poliiseja. Tallaista vakijoukon aktiivista nousemista laittomaksi
tunnettua esivaltaa vastaan ei tapahtunut ainoastaan kaupungeissa
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ja maaseudun teollisuuskeskuksissa kuten Kuusankoskella, Kymissa ja Lohjalla, vaan myOs useissa syrjaseutujen maalaiskirkonkylissa kansanjoukko pakotti nimismiehen ja poliisit taipumaan.
Niinpa Orimattilasta kirjoitettiin: »Vallesmanni ja poliisit ovat
sdvyisid ja santarmit poistuneet paikkakunnalta.» Erityisesti Kuopion ja Oulun Marlin maalaiskunnissa oli tallaista joukkoliikehdintaa.13 Tiedot vakijoukkojen nain suuresta aktiivisuudesta loivat
tyOvaenliikkeeseen uskon »suoran toiminnan» mandollisuuksiin.
Kun Vendjan taholta osaksi ehka aktivistien vaatimattomien varustustoimenpiteiden vuoksi ei asein puututtu tilanteeseen, syntyi
tydvdenliikkeessa kasitys, etta jarjestetylla mielenosoitusluonteisella
joukkoliikkeelld olisi mandollisuuksia armeijaakin vastaan. Tama
seikka loi myiis kasityksen, etta vaatimukset voitaisiin vieda lapi
uuden suurlakon avulla. Sita ryhdyttiinkin valittOmasti valmistelemaan. Lakon aikana nimittain useissa yhteyksissa oli vaadittu
koko sosiaalidemokraattisen ohjelman lapiviemista, ja nyt usko
tahan mandollisuuteen vahvistui. Poliittiset tapahtumat lujittivat marxilaista kasitysta, etta kompromissit olivat pahasta, ja
tehokkain keino tyiivaenliikkeen tavoitteiden toteuttamisessa oli
nimenomaan ulkoparlamentaaristen painostuskeinojen kayttdminen."
Merkittdva suurlakon seuraus oli myiis punakaartin syntyminen.
Tyiivaenliikkeeseen syntyi aseellinen jarjestd. Aluksi sen tehtavand
oh vain jarjestyksen yllapitaminen, ja siind olivat edustettuina eri
kansalaispiirit. Kansalliskaarti oli nimittain suurlakon alkaessa
syntynyt varsin spontaanisesti, ja siihen olivat suuren innostuksen
vallassa liittyneet seka perustuslailliset etta tytivaenliikkeessa mukana olleet. Mutta naiden ryhmien valien kiristyessa mytis kansalliskaarti hajaantui suojeluskaartiksi j a punakaartiksi. Jo kansalliskaartinimityskin oli vallankumouksellinen; viittasihan se Ranskan
vallankumouksen perinteisiin. Suurlakon jalkeisessa radikaalisessa
ilmapiirissa punakaartista muodostui vahitellen yha jyrkempi, ja
jarjestystehtavaa varten muodostetusta kaartista alkoi tulla vallankumousarmeija. Punakaartiin liittyen nousi suurlakon aikana esille
ajatus vdkivaltaisesta ja aseellisesta vallankumouksesta. Tad aja-

230

SOSIALISMIN LAPIMURTO

tuksella oli juurensa marxilaisen sosialismin taistelua merkitsevissa
sanonnoissa ja ilmauksissa. MyOs sortovuosien luoma tilanne, jossa
oikeudelliset normit olivat ristiriitaisia ja moraalin relatiivisuutta
korostettiin, vahvisti vakivaltaisen toiminnan ihailua ja hyvaksymista. Suurlakko antoi ennakkotapauksen, jonka valossa ennen
vain mandollisuutena ja abstraktiona esiintynyt ajatus vakivaltaisesta vallankumouksesta naytti lupaavalta.15
Suurlakko toi Suomen tytivaenliikkeen edustajien tietoisuuteen
uuden mandollisuuden, nimittain Venajan vallankumouksen. Venajan tapahtumien vaikutus Suomeen oli kaynyt selvaksi lakon aikana. Nain herasi tarve saada lahempi kosketus Venajan tydvaenliikkeeseen. Oltiin nimittain vakuuttuneita, etta Venajan tystivaenliikkeen edustajat suhtautuivat suopeasti Suomen pyrkimyksiin.
Tama kiinnostus Venajan tylivaenliiketta kohtaan tuli nakyviin
mm. Edvard Valppaan lausunnossa Tampereen ylimadraisessa puoluekokouksessa marraskuussa 1905. 11llOin han kertoi, etta venalaisten sosiaalidemokraattien lahetystO oli kaynyt hanen luonaan ja
halunnut kosketusta suomalaisiin: »Venalainen sosialidemokratia
luo vapautta. Se jasenluvullaan voi musertaa hallituksen telkeet.
Se varmaan luo pian sellaisen tilan, etta sitten rauhallisilla keinoilla
paastaan eteenpain. Kun siella ja meilla on samanlainen ohjelma,
voidaan periaatteelliseen yhteistoimintaan ryhtya ja ehkapa menettelytavatkin soveltuvat samanlaisiksi. Kun olemme sanoneet itsemme irti porvareista, on syyta etsia uusia liittolaisia. On syyta
yhtya niihin satoihin tuhansiin ehkapa miljooniinkin, jotka Vendjalla taistelevat vapauden puolesta. Se takaa varmemmin voittoja
kuin pikkumainen yhteistoiminta porvariemme kanssa, jotka eivat
omalla avullaan ole saaneet takaisin omiakaan oikeuksiaan. Kun
me yhdymme Venajan sosialidemokrateihin, joiden ohjelmassa on
rajamaiden sisainen itsenaisyys, luomme kerran Suomenkin sisaisen
riippumattomuuden.» Lopuksi kohotettiin yield Valppaan aloitteesta
kolminkertainen elakiiiin-huuto Venajan »sosialidemokraattiselle
ty8vaenpuolueelle», j a tuo huuto »paisui voimakkaaksi»." Tama
avasi uuden vaikutteiden vaylan. Suurlakon jalkeen palj on Venajan tytivaenliikkeen edustajia liikkui Suomessa, ja Tampereella
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pidettiin vuoden 1905 joulukuussa Venajan sosiaalidemokraattisen
puolueen neljas kongressi, johon osallistuivat kuitenkin vain bolkvistisen ryhman jasenet."

b. Suurlakon vaikutus sosialistiseen ajatteluun
Suurlakon jalkeen tytivaenliikkeessa toimi useita akateemisen koulutuksen saaneita henkiloita. Heidan mukaantulonsa merkitsi
aatesisaliOn tarkempaa kartoittamista. Kielitaitoisina he pystyivat seuraamaan ulkomaista sosialistista keskustelua. Useimmat
heists tutustuivat tyiivaenliikkeen johtavien teoreetikkojen kirjoituksiin. Keskeisten kysymysten kasittelya varten perustettiin
Sosialistinen Aikakauslehti, jossa kirjoittivat llama ns. marraskuun
sosialistit.
Marraskuun sosialistien vaikutuksesta tytivdenliikkeen aatesisaltä muuttui rationaalisemmaksi. Entista useammin vedottiin
siihen, etta sosialismin periaatteet olivat sopusoinnussa tieteen tulosten kanssa j a niita oli punnittava tieteen pohjalta. Sen sijaan
vahemma.n kuin aikaisemmin nimenomaan ty6vdenliikkeen Urjen piirissa sen selvitellessa omia kasityksiaan — vedottiin eetillisiin
j a tunneperaisiin nakiikohtiin." Kannattajajoukoille suunnatussa
propagandassa asia oli tietysti toinen. Milan muutokseen vaikutti
mm. Enrico Ferrin teoksen ►>Sosialismi ja uuden ajan tiede* ilmestyminen suomeksi.
Sosialismi nahtiin ennen kaikkea tarkoin jasenneltyna loogisena
kokonaisuutena, jonka premisseind olivat Marxin esittamat kasitykset lahinna Kautskyn selittamina. Sosialismiin kuuluvia peruskasitteitd pidettiin selviona, eika niiden totuutta asetettu pohdinnan
alaiseksi. Kasitys siita, etta kehitys oli valttamattOmyyden pakosta
kulkemassa kohti sosialistista yhteiskuntaa, johon siirtyminen merkitsi totaalista muutosta, vahvistui. Keskittymis-, kasaantumis- j a
romandusteoriat j a ajatus luokkataistelusta historiallisen kehityksen
pontimena ja ainoana oikeana tyOvaenliikkeen menettelytapana
hyvalcsyttiin yha varauksettomammin. 19 Aatesisalltin ndiden puolien vahvistumiseen vaikutti suurlakon luoma radikaalinen ilma-
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pliri ja sen aiheuttama kasitys, ettd perinpohjaista muutosta voitiin
odottaa. Olihan lakko antanut tahan suuntaan kayvan viitteen.20
Tyiivaenliikkeen toimintalinjan kannalta tuli ratkaisevaksi
Kautskyn ahkerasti viljelema luokkataistelu-kasite. Suurlakon
jalkeen siita tuli yha korostetummin menettelytavan avain. Kasitys yhteiskunnasta ja luokista nousi jyrkan »joko — tab-ajattelun
pohjalta. Oli olemassa kaksi luokkaa, joiden valinen juopa oli mahdollisimman suuri. Toisaalla olivat »anastajat», toisaalla »anastuksista karsivat». Sosialistinen Aikakauslehti luonnehti tilanteen
vuoden 1906 alussa: »Ne kansanluokat, jotka luonnostaan ja luokkaasemansa vuoksi ovat rutivanhoillisia, paaoman turvissa kansaa
riistava kaupunkien suurporvaristo samoin suurtilalliset maalla,
siis ne luokat, jotka enimmin hyiityvat nykyisesta kurjasta yhteiskuntajarjestelmasta, ne ovat yksindan valtiollisessa taistelussa
vahalukuisuuden takia heikot ja helposti voitetut. Sen vuoksi
taytyy niiden luokkavaltansa sailyttdmiseksi saada muista kansanluokista kannatusta. Helposti ne saavatkin usein katyreita pikkuporvareista ja talonpojista, mutta milloin se ei riita, taytyy niiden
haalia apua ktiyhalistOnkin riveista. Ne koettavat hyvalla j a pahalla,
j a silloin kun ne hyvalla koettavat ovat ne vaarallisia. Ne sanovat
silloin itsedan 'kansanvaltaisiksi', 'vapaamielisiksi', 'jyrkiksi edistyksen miehiksi' ja milloin miksikin, houkuttelevat liittoonsa ja
jollei se auta, niin matelevat ja tunkeilevat itse sosialidemokraattien liittolaisiksi, sanovat joka kysymyksessa olevansa samaa
mieltd ja yhtyvansa meidan ohjelmamme 'kaikkiin' vaatimuksiin.
Ja latelevat korkealla danella sanoja
oikeuksista'.»21
Voimakkaasti siis tandennettiin, etta oli oltava kokonaan, taysin
sydamin tytivaenliikkeen puolesta. Mikaan puolinainen ratkaisu
ei tullut kysymykseen, se oli petturuutta.
Taman jyrkan kaksijakoisuuden pohjalta hahmottui toimintalinja. Sen mukaan tyiivaenliikkeen oli eristaydyttava yhteistoiminnasta porvarillisten kanssa j a kartettava kompromisseja seka kosketustakin toisin ajatteleviin. Tama menettelytapa ilmaistiin termina »luokkarajojen selventaminen», jota pidettiin toivottavana
ja oikeana. Sen vastakohtana oli »luokkarajojen himmentaminen»,
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j olla kdsitteella oli voimakas kielteinen arvovaraus. Sosialistisessa
Aikakauslehdessa luokkataisteluajatus esitettiin
»Ja se sama
kovan kokemuksen koettelema oppi neuvoo viela, etta jos koskaan
kaymme liittoon porvarillisten kanssa, niin kaivamme omaa hautaamme. Kaikkia porvarillisia yhdistavat samat luokkaedut, ja
jos yhteistoiminta heidan kanssaan joskus nayttdisikin lupaavan
kelyhalist011e hetken pienia etuja, niin ovat ne edut pitemmalle
katsoen vain vaarallista virvatulta. Siksi: ero heistal Avatkaamme
luokkarajat selviksi ja tietakaamme, etta mita jyrkempi on ktiyhalistOn ja porvariston valinen kuilu, sits lahempand on meidan padmaaramme ja kaiken edistyksen voitto. Luokkataistelun taytyy
aina olla meidan toimintamme johtavana periaatteena.» 22 Tata kasitysta propagoitiin mytis lehdissa: esim. Sosialisti 2. 2. 1907 »Luokkavihaa on kannatettava, said se on hyve», Raivaaj a 15. 3. 1907
Worvarit sotkemassa luokkataistelumme paamaaria», Sorretun
Voima 20. 3. 1907 »Anastajat ja anastuksista kdrsivat» jne.
Luokkataisteluasenteen korostaminen oli psykologisesti j a sosiologisesti mielekdsta sikali, etta yhteydet toisinajattelevien kanssa
olisivat heikentaneet tietoisuutta yhtenaisen vastaryhman olemassaolosta, mika taas oli marxilaisuuden avainkohtia. Myos
oman ryhman kiinteys olisi talloin karsinyt. Lisaksi askettain mukaan tulleiden akateemisten sosiaIistien oli esiinnyttava mandollisimman radikaalisina paastakseen hyvaksytyiksi liikkeen piirissa.
Suurlakon jalkeen alettiin entista voimakkaammin korostaa
moraalin relatiivisuutta. Erityisesti nuoremman polven piirissa
levisi kasitys, etta tyiivaenliikkeen menestys oli sellainen hyva,
jonka saavuttamiseksi kaikki keinot olivat luvallisia. Ehka voimakkaimmin tats uutta vallankumouksellista moraalia julistettiin
Sosialistisessa Aikakauslehdessa j ulkaistussa venalaisen Karmolykin kirj oituksessa »Uusi vuorisaarna», j ossa ihailtiin vakivaltaa,
taistelua ja kovaa toimintaa. »Kurjia ovat kaikki murheelliset ja
itkevat, sills kyyneleet ovat heikkouden so. taistelusta kieltaytymisen merkkeja. Ei lohdutusta ole kyynelista haettava, vaan taistelemalla. Autuaita ovat vapauden puolesta taistelevat, jotka eivat
itke eivatka kaipaa lohdutusta.»23 Ilmeisesti kosketukset venaldi-
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siin vallankumouksellisiin ja sielta tulevat vaikutteet olivat omiaan
vahvistamaan moraalin relatiivisuuden kdsitysta ja vdkivallan
ihailua. Pitkaaikainen maanalainen taistelu tsaarinvaltaa vastaan ja
sen kayttamat lujat keinot tyiivaenliikkeen tukanduttamiseksi olivat luoneet uudet moraaliset normit. Mytis suomalaisissa lehdissa
alkoi yhd enemman olla vakivallan hyvaksymista ja ihailua. Luokkataistelukdsitteelle annettiin vakivaltainen sisalto, samoin vallankumous-sanalle. Varsinkin kuopiolaisessa Savon Tytimiehessa ja
porvoolaisessa TyOldisessa sosialismi sai vakivaltaista sisaltOa. Tydvaenliike ja vallankumous olivat niin korkeita padma5rid, etta
niiden eteenpain viemiseksi kaikki mandolliset keinot olivat hyvaksyttavia. 2 4
Tyiivaenliikkeen ohella mytis yhteiskunta nahtiin sellaisena korkeimpana hyvdna, jonka kannalta kaiken merkitysta oli arvioitava. Eri yhteyksissa esitettiin kasityksia, etta yhteiskunta ja
tytivaenliike olivat ainoat padmadrat ja muilla oli vain valinearvoa.
MyOs sellainen arvo kuin ihmishengen ehdottomuus ja itseisarvo
saatettiin kieltaa. Niinpa esitettiin ajatus, etta mielisairaat ja
muutkin parantumattomasti sairaat voitiin surmata, koska ne
olivat yhteiskunnan kannalta hytidyttOmia j a vain taakaksi sille.
Yhteiskunnallinen hytity oli ainoa mittari. Heratteita tallaiseen
ajatteluun oli saatu darwinismista ja ennen kaikkea Hackelilta,
joka esiteltiin tassa yhteydessa auktoriteettina.25
Suurlakon jalkeen suomalainen sosialistinen ajattelu pyrki poistamaan tyiivaenliikkeen aatesisallOsta siihen kasautuneet marxilaiselle sosialismille vieraat ainekset. Pasifismi ja tolstoilaisuudesta
saadut ihmisrakkauden opit joutuivat syrjdan. Sosialismin rationaalista puolta korostettiin, samoin sen loogista yhtenaisyytta ja
tieteeseen perustuvaa leimaa. Toisaalta tandennettiin marxilaisen
sosialismin totaalisuutta, sen ehdottomuutta. Yhd voimakkaampana
koettiin tarve nanda siina kaikki asiat selittava lopullinen totuus.
Suurlakon jalkeisiin piirteisiin kuului yield taistelua merkitsevien
kasitteiden ja symbolien esille vetaminen sosialismista.

TYOVAENLIIKKEEN JOHTO

235

c. Vdkivaltainen toiminta
VAKIVALLAN HYVAKSYMINEN JA IHAILU

Suurlakon jalkeen tytivaenliikkeessa nousi esille ajatus vakivaltaisesta kumouksesta. Suurlakon tapahtumat olivat osaltaan luoneet
sille pohjaa. Kasitys vakivaltaisesta kumouksesta esiintyi erilaisissa muodoissa. Esim. Edvard Valpas piti sits mandollisuutena,
johon voitiin joutua erityisesti silloin, kun tytivfienliikkeen esittamia uudistuksia vastustettiin tai kun tyiivaenliike joutui vainon
kohteeksi. Han suhtautui tahan mandollisuuteen kielteisesti. Se
ei ollut hanen mielestaan toivottu padmaara. 26 Suurlakon aikana
tyOvaenliikkeessa johtoportaaseen nousseiden nuorten mielesta
vakivaltainen kumous sensijaan oli hyvaksyttava, jopa toivottava
mandollisuus. Siihen oli joidenkin mielesta maaratietoisesti pyrittava. Tama tuli nakyviin esim. Mikko Uotisen joulukuussa 1905
Tyiimieheen kirjoittamassa artikkelissa »Punaiset savelet», jossa
oli suorastaan vallankumousmystiikkaa. 27 Vakivaltaiseen kumoukseen liittyvaa odotusta ja toivoa seka sen ihailua oli varsin runsaasti
tytsvaenliikkeen piirissa. Ehka korostetuimmin se tuli esille Savon
TyOmiehen kirjoituksissa Viaporin kapinan aikoihin. Niinpa lehti
kirjoitti 12. 7. 1906 otsikolla »Leijona vimmoissaan» ja 14. 7. 1906
otsikolla »Verityii». Sama savy hallitsi esim. TyOmiehessa 30. 12.
1905 otsikolla »Teurastusten vuosia» julkaistua kirjoitusta ja 0. V.
Kuusisen 14. 3--23. 4. 1906 TyOmiehessa otsikolla »Nalkaisille ja
heidan leipansa sytijille» julkaistua artikkelisarjaa.
Syyna tahan vakivaltaa ihannoivaan julistukseen oli osaltaan
sensuurin poistaminen. Nain paasivat vapaasti purkautumaan aikaisemmin piilevind ja tukandutettuina olleet tarpeet ja aggressiot.
Osoituksena vakivaltaisen toiminnan hyvaksymisesta ja ihailusta
voidaan mainita se, etta Mikko Uotinen, yksi taman ajan innokkaimpia vallankumouksellisen toiminnan ihailijoita, totesi eraasta punakaartin piirissa tapahtuneesta kostomurhasta, etta murhaaja oli
»tehnyt kansalaisvelvollisuutensa». 28 Uotisen kirjoituksessaan esittamia ajatuksia vastaan polemisoi TyOmiehessa. rikosoikeuden
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professori Allan Serlachius. Hankin kylla mytinsi, etta oli tilanteita,
joissa kirjoitetusta laista poikkeaminen muodostui siveelliseksi
valttamattOmyydeksi. 29 Vakivallan hyvaksyminen oli levinnyt,
sills Serlachiuksen kirjoitus aiheutti hytikkadvia reaktioita, joissa
ainakin melko selvasti asetuttiin Uotisen kannalle.3°
Tytivaenliikkeen aatesisallOssa oli mytis asioita, jotka antoivat
lahtOkohdan vakivallan hyvaksymiselle ja ihailullekin. Keskeiseen
marxilaiseen kasitteistiiiin kuului sanoja, jotka viittasivat vdkivaltaiseen toimintaan. Olivathan »taistelu► ja ► uokkataistelm ahkerimmin sosialistisessa kirjallisuudessa kaytettyja kasitteita. Tosin
naille sanoille ei aina annettu vakivaltaista sisaltOa. Johtava teoreetikko Karl Kautsky ei ottanut varsinaisesti kantaa paljon pohdittuun kysymykseen, tapahtuuko siirtyminen sosialistiseen yhteiskuntaan vakivaltaisen vallankumouksen vai rauhallisen kehityksen tieta. Erfurtin ohjelmassa han totesi, ettei »siihen (vallankumoukseen) suinkaan valttamattOmasti tarvitse liittya vakivaltaisuuksia eika verenvuodatusta ► .31 Mutta siihen hanen mielestaan
hyvin saattoi liittya niita. Vuonna 1906 suomennetussa kirjassaan
#Yhteiskunnallinen vallankumous# han korosti vallankumousajatusta. Tama vallankumouksen tandentaminen antoi hyvan
kohdan mytis vakivaltaisen vallankumouksen ja toiminnan ajatukselle.3 2
Suomen tyOvaenliikkeen piiriin juurtui mytis kasityksia, joissa
korostettiin enemman vakivaltaista toimintaa kuin, mita Kautsky
teki. Ehka vaikuttavin oli tassa suhteessa Kaapo Murroksen kaantamand vuonna 1906 suomeksi ilmestynyt tunnetun anarkistin
Peter Krapotkinin teos »Taistelu leivasta ► , jossa hyvaksyttiin ja
ihailtiin »kovaa ► toimintaa. Niinpa kirjan johdannossa todettiin
mm., etta tyOvaenliikkeen »taytyy kukistaa hallitus, repia sen lait
kappaleiksi, luopua sen siveydesta, poistaa sen katyrit ja ryhtya
omin kasin tyehiin kasiksi .» Kirjan tdrkeimmaksi mainittiin
#pakkoluovutuskysymysta» ja tandennettiin »anarkistista kommunismia► , jolla tarkoitettiin sits, etta vallankumouksen tarpeiksi
voitiin rikkailta rytistaa laeista valittamatta. Lopuksi tandennettiin,
etta »ainoa, mita vallankumoukselta puuttuu, on rohkeus ja urhool-
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lisuus».33 Kirjasta saatujen aatteiden vaikutusta voi havaita niissa
maanalaisissa taistelujarjestOissa, jotka syyllistyivat vuosina 19061907 eri puolilla maata tapahtuneisiin yksityisiin vakivallantekoihin.34
Mytis marxilaiseen sosialismiin liittyva moraalin relatiivisuusajatus loi pohjaa vakivallan hyvaksymiselle ja ihailulle. Kun
vaenlehdissa suurlakon jalkeen yha selvemmin kiellettiin kirjoitettujen lakien sitovuus ja rikoksien syiksi katsottiin pelkastdan
yhteiskunnalliset seka taloudelliset olot ja kun moraali nahtiin ratkaisevasti riippuvaksi yhteiskunnallisista oloista, tams loi edellytyksia vakivaltaiselle toiminnalle.35
Vakivaltaisen vallankumouksen ajatusta vahvistivat mystis erdat
ulkomaiset heratteet j a yhteydet. 36 Suurlakon aikana oli jouduttu
entista laheisempadn kosketukseen Venaj an tyiivaenliikkeen kanssa.
Venajalla vakivaltaisella toiminnalla ja vastatoiminnalla oli pitkat
perinteet. 37 Siind miljtitissa oli Venajan tytivaenliikkeen eri haaroihin syntynyt vakivaltaista toimintaa ihaileva ajattelutapa. Pisimmalla tassa suhteessa olivat sosiaalivallankumoukselliset, jotka
olivat hyvaksyneet yksityiset vakivallanteotkin taistelutavaksi.
Kosketukset venalaisiin ja head saadut vaikutteet loivat pohjaa
vakivaltaiselle toiminnalle Suomessakin. Tata osoittaa sekin, etta
Suomessa maanalainen ja vakivaltaan nojautuva toimintatapa oli
keskittynyt Karjalan kannakselle, erityisesti Viipuriin, missa yhteydet venalaisiin olivat laheisimmat; mm. viipurilaisen Tyti-lehden
kirjapainossa painettiin venalaisten vallankumouksellisten lehtia.39
Jo ennen suurlakkoa Viipurissa oli tapahtunut pari poliittista
vakivallantekoa; maaliskuussa 1905 Matti Reinikka oli yrittanyt
ampua laanin venalaisen kuverniiOrin, ja heinakuussa samana
vuonna tytimies Kalle Procopê oli paikallisen tyiilaisaktivistiryhman
toimeksiannosta ampunut santarmieversti Kramarenkon. 39 Suurlakon jalkeen Viipurissa oli parikin maanalaista taistelujarjestija,
jotka pitivat aseharjoituksia ja suorittivat dakavarikkoj a». 4° Viipurissa tapahtui myiis useita vakivaltaisuuksia, mm. rytistOmurha,
jonka takana oli taliainen jarjestO. Tekoihin on osallisina mm. Viipurin j a ymparistOn tyOvaenyhdistysten aktiivisia jasenia seka.
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eraita rautatielaisia, joiden mukanaolo nimenomaan viittaa venalaislin vaikutteisiin. Mytis muualla Karjalassa oli samansuuntaista
toimintaa. P011akkalassa murhattiin sahanisannOitsija, insinOdri
Geffert, ja tekoon oli syyllistynyt eraita paikallisen tytivaenyhdistyksen j a punakaartin aktiivisia jasenia. MyOs Kannaksella toimivan
maanalaisen, lahinna porvarillisen jarjestiin — Karjalan Kansanjasenet syyllistyivat tallaisiin tekoihin. Aatteelmahti-nimisen
liset heratteet oli tallOinkin saatu venalaisilta.41
Vakivaltaiselle toiminnalle Viipurissa ja muuallakin Karjalassa
antoi lahtOkohdan se, etta viipurilainen Ty6-lehti varsin pitkalle
ymmarsi naita tekoj a. Lehti mm. paheksui rautatielaisten julkilausumaa, jossa tuomittiin vallankumoukselliset ryOstilt.42
Maanalaisessa tyOssa Suomessa toimivat erdat Pietarin suomalaisen tyiivaenyhdistyksen jasenet, ja juuri he nayttivat olevan tdllaisen vakivaltaisen vallankumouksen ihailijoita.43
Toisaalta noita heratteita tuli myiis Ruotsista. Siella oli vuonna
1903 perustettu sosiaalidemokraattinen nuorisoliitto, jonka piirissa
oli saanut jalansijaa puolueen yleislinjaa radikaalisempi siipi. Taman suunnan henkinen johtaja oli Hinke Bergegren, joka jo 1890luvun alusta oli edustanut Ruotsin tyllivaenliikkeessa vakivaltaista
toimintaa ja vallankumousta ihailevaa kantaa. Linjan kannattajat kayttivdt itsestaan nuorsosialistien nimitysta. Heidan ja puolueen johdon valit kiristyivat vuonna 1905, ja lopuksi linjan j ohtaj at
erotettiin puolueesta.44
Suomessa suurlakon yhteydessa tyiivaenliikkeeseen tulleet nuoret tunsivat sympatiaa nuorsosialisteja kohtaan ja omaksuivat
heilta vaikutteita. Niinpa Kansan Lehdessa esiintyi nimimerkeilla
»Nuorsosialisti» ja »Toinen nuorsosialisti» kaksi kirjoittajaa, jotka
arvostelivat lehden paatoimittaj an, YrjO Makelinin, vakivaltaista
toimintaa vastaan tandattyja kannanottoja. Nimimerkit puolustivat tyOvaenliikkeen aseellista varustautumista ja katsoivat, etta
sen oli aktiivisesti osallistuttava venalaisten vallankumouksellisten
toimintaan. Mina nuorsosialistisilla kirjoittajilla ei ollut mitaan
aseellista vallankumousta vastaan. Tarkoituksenmukaisuussyyt
sanelivat, koska sellaiseen keinoon olisi tartuttava. 45 Useissa muis-
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sakin yhteyksissa puolueen nuorempi siipi osoitti ihailua ja ymmartamysta Bergegrenia ja hanen kasityksiaan kohtaan. Niinpa Timo
Helenius (Korpimaa) kirjoitti vuoden 1907 Tytivaen Joululehteen
ihailevan savyisen artikkelin Bergegrenista ja totesi omana arvionaan, etta hanen edustamansa aatteet »estivat sosialismia vaipumasta reformiystavallisyyteen». 49 Nuorten radikaalien piirissa myiis
tydvdenliikkeen ulkopuolella naytti Bergegrenin toiminta herattaneen ihailua. 47Nuorten vallankumouksellisuus oh ainakin jossain mdarin talta taholta peraisin. 49 Sen sijaan tyiivaenliikkeessa
kauemmin toimineiden keskuudessa eivat Bergegrenin ajatukset
nayta saaneen erityista vastakaikua. Esim. nuoriin radikaaleihin
kuuluva, mutta jo kauemmin tyOvaenliikkeessa toiminut Yrjii
Sirola leimasi hanet »puolanarkistiksi».49
Vakivaltaisen vallankumouksen ajatus sai vahvistusta osaltaan
niista heratteista, jotka syntyivat kosketuksesta aktivisteihin.
Niinpa erdat vallankumouslinjan innokkaimmat olivat olleet mukana aktivistien toiminnassa. Mita olivat mm. August Rissanen,
luutnantti Leo Lindqvist (Laukki), joka oli mm. Voimaliiton matkustavana neuvonantajana, ja Mannerstam. Tsaarinvallan pyrkimykset venalaistyttaa Suomi olivat aktivistien piirissa aiheuttaneet
vakivaltaisen reaktion. Vakivallan hyvaksymisen ja ihailunkin
ilmapiiri oli siis sortovuosien tilanteessa laajalle levinnyt. Se ulottui
tytivaenliikkeen ulkopuolelle, ja tams tietysti tuki vakivaltaista
linjaa mytis tyOvaenliikkeessa.5°
Nuoret, erityisesti suomettarelaisista piireista lahteneet olivat
innokkaita vallankumouksellisia. Heita kohtaan oli suuria ennakkoluuloja seka suomettarelaisuuden etta ylioppilassivistyksen vuoksi.
Siksi heidan tarpeensa tulla hyvaksytyksi oli tavallista voimakkaampi. Tama pakotti heidat esiintymadn mandollisimman radikaalisina. Niinpa heidan ryhmaansa kuuluva 0. V. Kuusinen lausui
Oulun puoluekokouksessa mm., etta han piti »tarpeellisena varustautumista kaikilla keinoilla, yksinpa
Kullervo
Mannerin toimittamassa porvoolaisessa TyOlainen-lehdessa esiintyi
tad vakivallan ihailua. Sama henki vallitsi paljolta pilalehti Kurikassa, jonka toimittamisessa oli mukana mm. Sulo Vuolijoki.52
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Viipurin ohella toinen vakivaltaisen toiminnan keskus muodostui Kuopioon. Siena oli maanalainen taistelujarjestO, josta paikallisen tyovaenyhdistyksen johtavat miehet ainakin olivat tietoisia ja
joka pani toimeen muutamia »vallankumouksellisia ryOstiija». Sama
radikalismi heijastui Savon Tyiimiehen kirjoituksissa. Edelleen
Oulun puoluekokouksessa Kuopion tytivaenyhdistyksen edustaja oli
jyrkimmin eduskunnallista toimintaa vastaan ja perusteli kantaansa
silld, ettei vaalilipulla ollut missaan maassa saavutettu tuloksia.
Hanen mielestaan tarkein toimintalinja oli yhteisty6 venaldisten
vallankumouksellisten kanssa ja aktiivinen osallistuminen tahan
vallankumoukseen sen puhj etessa. 53 Kuopiolainen radikalismi tuli
sittemmin nakyviin mm. sosiaalidemokraattisen nuorisoliikkeen
edustajien kokouksessa vuonna 1908. Talloin nimittain Kuopion
edustajat, mydhemmin tunnetut radikaalit Jukka Rahja ja Matti
Vdisanen, hyvdksyivdt venalaisen terroristisen toiminnan ja ihailivat sita.54
Kuopiolaisen aseellisen vallankumouslinj an juuret eivat ole selvat.
Siellakin suojeltiin piileskelevia venalaisia vallankumouksellisia ja
avustettiin heita, joten heilta saadut vaikutteet olivat yhtend innoittajana tahan suuntaan.55 Sen lisaksi kuopiolaisella vallankumouksellisuudella saattaa olla yhteyksia vanhaan radikalismiin,
aina Minna Canthista alkaen. Mytis kuopiolainen ja pohjois-savolainen jyrkka perustuslaillisuus ja sen aiheuttamat vastatoimenpiteet muokkasivat maaperad talle ajattelulle.
Suurlakon innoittamat toimintamuodot loivat myOs pohjaa
vaivaltaisen vallankumouksen ajatukselle. Ennen kaikkea uuden
lakon valmistelu vaikutti tahan suuntaan. Tosin valmistelevan
komitean enemmistO ohi rauhallisen mielenosoituksen kannalla, ja
lakkoa koskevissa ohjeissakin varoitettiin rikkomasta lakia.53
Punakaartin muodostuminen ja sen sotilaallinen luonne jo sellaisinaan aiheuttivat aseellisen toiminnan ihailua. 57 Sita paitsi kaartista kehittyi vahitellen yha enemman hyiikkaysluonteinen.58
Mytis Viaporin kapina synnytti tilanteen, joka oli suopea vakivaltaa ihannoivien ajatusten leviamiselle. Tapahtuihan silloin Hakaniemen torilla yhteenotto punakaartilaisten ja suojeluskaartilais-
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ten valilla. Tamán aiheuttama kiihtymys lisasi molemmilla puolilla
halua aseelliseen varustautumiseen.59
MyOs se seikka, etta senaatti oli vallankumouksellisen liikehdinja tapahtuneiden vakivaltaisuuksien takia vahvistanut poliisivoimia, aiheutti tyiivaenliikkeen taholla kiihtyneen reaktion. Siena
tunnettiin voimakkaasti, tai ainakin haluttiin antaa se kuva kuin
tunnettaisiin, etta poliisivoimat oli tandatty juuri tydvdenliiketta
vastaan."
Vaalien lahestyessa tytivaenlehtien propaganda kdytti sellaisia
ilmauksia, jotka olivat omiaan kiihottamaan kannattajia voimakkaaseen aggressiivisuuteen. Tassa propagandassa kaytettiin runsaasti vdkivaltaan viittaavia sanontoja ja ilmauksia. Niinpa
mies kirjoitti 15. 1. 1907 otsikolla »Tappakoot ennen kuin kesyttavat* ja porvoolainen TyOlainen otsikolla »Kostakaa». Laukon häädot vuoden 1907 alussa, juuri ennen vaaleja, olivat omiaan kiihdyttamdan kielenkayttiia tyiivaenliikkeen vaalipropagandassa. Esim.
mikkelilainen Vapaus kirjoitti 17. 1. 1907 otsikolla »Hirved URN,
ja tallOin kaytetyt sanonnat olivat varmasti mytis luomassa sellaista vihamielisyytta ja aggressiivisuutta, etta silts pohjalta
ajatus vakivaltaisesta toiminnasta ja vallankumouksesta sai vastakaikua.
PUNAKAARTI

Jo sellainen poliittinen tilanne, etta vakinaisen poliisivoiman sijalla
hoiti prjestysta dkkia syntynyt organisaatio, loi vallankumouksellista tuntua. Oli selvaa, etta juuri kansalliskaartin piirissa vallankumoukselliselle mielialalle oli suopein maapera. Helsingissd ty6vdenliike sai alun pitaen mdaradvan aseman kansalliskaartissa,
sills sen ehdokkaista Johan Kockista ja Eero Haapalaisesta tuli
paallikko j a apulaispaãllikke. Suurlakon loppuvaiheissa, perustuslaillisten ja tplivaenliikkeen edustajien valien kiristyttya, kan salliskaarti jakaantui punakaartiin ja suojeluskaartiin. Suurlakon loppuvaiheissa oli punakaarti valmis jatkamaan lakkoa. Sen
keskuudessa esiintyi suorastaan sotaista innostusta, ja lakon lo16 — Soikkanen, Sosialismin tulo Suomeen
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pussa (Ai Helsingissa tapahtua yhteentOrmdys sen ja suojeluskaartin valilla.61
Punakaarti syntyi yleensa ainakin sinne, missa oli aktiivista ty6vden jdrjestOtoimintaa. Mutta merkittavad on, etta kaarteja perustettiin maatalousseuduillekin, joissa tydvdenyhdistyksia ei ollut
ennen suurlakkoa. Kansalliskaarti perustettiin mm. Mouhij arvelle,
joka oli tyypillinen torpparipitajd, samoin Suodenniemelle, punakaartin nimisend. Temmeksesta ilmoitettiin vuoden 1906 talvella,
etta kaarti oli, mutta ei ollut aseita ja niita kaivattiin kovasti.
Lisaksi kaartej a muodostettiin monille muillekin paikkakunnille,
mm. Kangasalle, PerniiiOn, Akaan Viialaan, Manttaan ja Kaukaan
tehtaalle Ensoon. Kaartin perustamista selitettiin toisaalta siten,
etta se pitaisi jarjestysta tulevan suurlakon aikana tai puolustaisi
silloin tyslivaked. Toisin paikoin, mm. Mouhijarvella, korostettiin
sits seikkaa, etta kaarti syntyi vastapainoksi *Thesleffin kaartille».62
Nain ollen se oli erdin paikoin suuntautunut paaasiassa suojeluskaartia vastaan.
Punakaarti muodosti tytivaenliikkeessa uuden toiminta-alueen
ja uuden organisaation. Kaartin jasenistii oli monin paikoin varsin
nuorta, j a useat olivat liittyneet tytivaenjdrjestiiihin vasta suurlakon
aikana." Kun lisaksi johto oli suurimmaksi osaksi uusia miehia
tyOvaenliikkeessa, oli selvad, etta sosiaalidemokraattinen puoluehallinto tunsi epaluuloa sits kohtaan. Niinpa puoluehallinnon mallien mukaan laadituissa punakaartien saannOissa korostettiinkin
puolustusluonnetta, j a tehtavaksi maariteltiin ensi sijassa j arjestyksen yllapitaminen j a seka »valtion etta yksityisten omaisuuden suojeleminen kaikenlaiseita vakivaltaisuudelta». Lisaksi saannOissa
todettiin, etta sosiaalidemokraattisen puolueen dahimpand tarkoituksena on luoda siveellisia keinoja kayttamalla kansan tahtoa
julkituova eduskunta» j a kaarti lupasi hajaantua, kun olot olivat
rauhoittuneet ja mainittu »suojeleva» toiminta oli tarpeeton seka
eduskuntauudistus toteutettu." Suunniteltua suurlakkoa varten
laaditussa ohjekirjassa tandennettiin, etta punaisen kaartin oli varottava niita, jotka yrittivat »arsyttaa kansaa maltittomiin tekoihin
ja arvaamattomiin seurauksiin». Punakaartin alistumista puolueen
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kaskyvallan alle epailtiin, ja niinpa kaartia uhattiin mainitussa kirjasessa: Jos kaarti ei halua noudattaa naita saantOjenmukaisia ohj eita, katsotaan se eronneeksi sosiaalidemokraattisesta puolueesta j a
»julistetaan puolueen puolesta lakanneeksi eika puolue ole vastuussa
sen toiminnasta»."
Puoluehallinto yritti valvoa punakaartia niin, etta aluksi kaksi
sen edustajaa oli kaartin paallikkOkunnan kokouksissa, mutta maaliskuun jalkeen eivat puoluehallinnon edustajat enda joutaneet
naihin kokouksiin. Talloin tehtava siirtyi suurlakkokomitean edustajille, joilla tietystikaan ei ollut samaa arvovaltaa kuin puoluehallinnon edustajilla. Muuten suurlakkokomitea oli kylla puoluehallinnon kanssa samoilla linjoilla, ja sen enemmistO oli seivasti
vakivaltaista toimintaa vastaan."
Punakaartin paallikkOnd oli aluksi toimittaja Kaarlo Luoto.
Han oli suurlakon aikana esiintynyt »suoran toiminnan» miehend
ja ennen lakkoa, ollessaan TyOmiehen toimittajana, edustanut
Valppaan linjaa ja omannut jonkin verran suomettarelaissympatioita, niin etta Yrjii Makelin oli syksylla 1905 tunnetuissa paljas,
tuskirjoituksissaan syyttanyt hanta jopa yhteistoiminnasta santarmien kanssa. Joka tapauksessa hanen ja vakivaltaista toimintaa
vastustavien puolueen veteraanien valit olivat viileat. 67 Nain Luoto
kaartin pdallikkOnd antoi sille radikaalista savya, ja samalla kaarti
kasvoi yha enemman irti puolueesta, mita seikkaa vanhemmat j ohtomiehet arvostelivat. 68 Huhtikuussa 1906 Luoto erotettiin eraiden
vadrinkaytOsten takia paallikOn tehtdvista, ja tilalle tuli suurlakon
yhteydessa pinnalle noussut Johan Kock. Han oli uusi mies tyiiväenliikkeessa eika nain ollen ollut kasvanut liikkeen vakivallan
vastaisiin perinteisiin. Myiihemmin han voimakkaasti toi esille
vakivaltaisen toiminnan ihailunsa ja korosti, ettei »Ilan ole nk.
rauhallisen kehityksen mies»."
Nain punakaartilla oli aatteellisestikin muusta tyiivaenliikkeesta
poikkeava luonne. Sita paitsi se erityisesti Kockin vaikutuksesta,
jolla ei ollut yhteyksia tyOvaenliikkeeseen, itsendistyi edelleen ja
suhde suurlakkokomiteaankin hOltyi. Kun suurlakkokomitean
piirissa heikkeni usko, etta lakolla olisi jotain saavutettavissa, niin
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punakaartissa painvastoin vahvistui ajatus aktiivisesta ja aseellisesta osallistumisesta Vendjan pian tapahtuvaksi uskottuun vallankumoukseen.7°
Huhtikuussa 1906 kaarti piti edustajakokouksensa. Lasnd oli
150 edustajaa 87 kaartista. Huomiota herattad, ettei tytivdenliikkeessa kauemmin toimineita ollut montakaan. Puoluehallinnon
edustajina olivat P. Leppanen ja J. Kirjarinta, joista viimeksi mainittu oli asken liikkeeseen tulleita nuoria. Kokouksessa valittu j ohtava toimikunta koostui henkilOistd, jotka olivat olleet varsin huomaamattomilla paikoilla ja yleensd vain vahan aikaa
keessa. Hallitsevana hahmona oli Johan Kock. n Nain punakaartista oli muodostumassa vdyld, jota mytiten uudet nuoret voimat
pyrkivat johtaviin asemiin ty6vdenliikkeessa.
Kesad kohti punakaartin Asenmdard kasvoi niin, etta se arvioitiin jo 25 000:ksi. Se alkoi nyt todella nousta puolueen rinnalle.
Kun keisari 20. paivand heindkuuta vahvisti uuden vaalilain j a
valtiopdivajdrjestyksen, oli kaartin sdannOissa asetettu tavoite
toteutettu. Nyt nousi esille kysymys: Jatkaako se toimintaansa?
Ndissa merkeissa kokoontui kaartin edustajakokous 21-22. 7.
Oin todettiin varsin yksimielisesti, etta tytin jatkaminen oli
valttamattintd. Kokouksessa esiintyi avointa puolueen johdon arvostelua. Niinpa todettiin, etta puolueen johtavat henkilot olivat
suhtautuneet punakaartiin halveksivasti. Osoituksena kaartin
itsendisyydestd oli, etta vakavasti harkittiin oman lehden perustamista. Siita kuitenkin luovuttiin taloudellisten seikkojen takia.
Enda ei, kuten edellisessa kokouksessa, tandennetty vuorovaikutusta sosiaalidemokraattisen puoluehallinnon kanssa.72
Punakaarti oli siis suureksi osaksi irtautunut puolueen madraysvallasta ja suuntautunut mytis sita vastaan. 73 Ilmauksena tasta oli
osallistuminen Viaporin kapinaan. Siind tilanteessa punakaartin
johto menetteli itsendisesti ja yritti saada puoluehallinnonkin j ohtonsa alaiseksi. Punakaarti oli toiminut laheisessa yhteistyOssa
vendldisten vallankumouksellisten kanssa ja taltd pohjalta osallistui aktiivisesti Viaporin tapahtumiin. 74 Kaartin pdallikkO Johan
Kock julisti omin pain puoluehallinnon sivuuttaen Helsinkid kos-
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kevan suurlakon, ja kaartin lahetystO vaati puoluehallintoa julistamaan koko maata kasittdvan lakon. Yleislakko olisikin ollut erityisesti rautateiden osalta strategisesti -Larked, said se olisi estanyt
hallitusta suorittamasta nopeita joukkojen siirtoja ja tiedotusyhteyksien katkeaminen olisi vaikeuttanut myiis puuttumista tilanteeseen. Tama olisi tietysti edellyttanyt, etta ainakin Viapori ja
India oleva laivasto olisivat joutuneet kapinallisten haltuun ja llama
olisivat voineet estad joukkojen tuonnin meritse.
Mutta said puoluehallinto etta suurlakkokomitea asettuivat
vastustamaan lakon julistamista. Osittain -Lama johtui siita, etta
molemmat elimet arvioivat yrityksen epavarmaksi. Niinpa suurlakkoa valmistelevan komitean sihteeri Aatu Halme oli huhtikuussa
1906 esittanyt kasityksen, etteivat vendlaiset pystyisi saamaan
pitkaan aikaan mitaan toimeksi. 75 Lisaksi paatettaessa yhteistoiminnasta venalaisten kanssa oli puoluehallinnossa nimenomaan
korostettu Suomen puolueen itsemadradmisoikeutta ja riippumattomuutta naiden menettelytavoista. 78 Seka puoluehallinto etta suurlakkokomitea nayttavat olleen osaksi epatietoisia Kockin hankkeista,
joten he tunsivat itsensa syrjaytetyiksi. Punakaartin johto, Kock,
Mannerstam ja Boldt, olivat vieraita puolueen johdolle, ja heidan
pyrkimyksensa ohittaa vallankaytOssa puolueen johto ja suurlakkokomitea heratti naissa voimakasta vastarintaa. Suurlakkokomitea
suostui, puoluehallinnon siirrettya asian sille, j ulistamaan vain
Helsinkia koskevan lakon ja tamankin lahinna vain siksi, etta vakivaltaisuudet valtettaisiin. Komiteassa nimittain tandennettiin,
etta »villiintymista vastaan oli ryhdyttava tarmokkaisiin toimenpiteisiim. 7 7
Elokuun 2. paivand tapahtui Hakaniemen torilla yhteenotto
punakaartin ja suojeluskaartin valilla. Se osoitti, etta alun perin
etupaassa tsaarinvaltaa vastaan suuntautunut punakaarti saattoi
vallankumouksellisessa tilanteessa kaantda aseensa suomalaisia
porvarillisia vastaan. Ajatus aseellisesta kansalaissodasta ja luokkataistelusta seka voimakas porvarillisiin suuntautunut katkeruus
sai tassd tilanteessa punakaartin piirissa laajaa kannatusta. 78 Sen
sijaan suurlakkokomiteassa, joka edusti lahinna puolueen piirissa
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vallitsevia mielialoja, llama mielipiteet jaivat vahemmistiiiin.
Ehdottipa Heikki Jalonen komitean kokouksessa 4. paivana elokuuta, etta eri puolueista muodostettaisiin erityinen suojeluskunta,
mutta ehdotus ei saanut kannatusta Minna sen takia, etta sen
arveltiin herattavan joukkojen piirissa pahaa verta."
Viaporin kapinan luomassa tilanteessa ei puolueen vanhoilla
johtajilla ollut auktoriteettia vallankumouksellisen tunnelman
tartuttamien kansanjoukkojen keskuudessa. Niinpa puolueen veteraanit ja suggeroivat puhujat Eetu Salin j a Taavi Tainio huudettiin alas heidan yrittaessaan tyovaentalon pihalla pidetyssa kokouksessa hillita joukkoja. Tahan vaikutti osaltaan se, etta tilannetta pyrkivat kayttamaan hyvakseen johdosta syrjassa olevat
henkilOt saattaakseen puoluehallinnon aseman joukkojen piirissa
epailyksen alaiseksi. Punakaartin paallikkyydesta erotettu Kaarlo
Luoto esiintyi aktiivisena kapinan kannattaj ana, samoin Eero
Haapalainen, Matti Kurikka j a Jean Boldt, jotka kaikki pyrkivat
vahvistamaan asemaansa ja vaikutusvaltaansa uudessa tilanteessa.
Kurikka mm. asettui varauksettomasti tukemaan Kockia ja arvosteli ankarasti puoluehallintoa.8°
Kapinan epaonnistuminen merkitsi ratkaisevaa iskua punakaartille. Hakaniemen torin mellakan johdosta se menetti aktivistien
kannatuksen. Tilanne tarjosi mytos puolueen johdolle mandollisuuden vapautua sen rinnalle nousseesta kaartista. Niinpa Kansan
Lehdessa esitettiin vaatimus, etta kaarti oli erotettava puolueesta
ja lakkautettava. 81 Senaatti lakkautti kuitenkin kaartin jo ennen
kuin puoluekokous ehti kokoontua Oulussa. Tama toimenpide
heratti katkeruutta punakaartin piirissa ja muuallakin tytivaenliikkeessa. Samalla se kuitenkin vapautti sosiaalidemokraattisen
puolueen johdon sille vaikeaksi kayneesta. kilpailijasta.
Oulun kokouksessa punakaartikysymys joutui kasittelyn alaiseksi. Puolueen johtavat veteraanit, ennen kaikkea Eetu Salin j a
Taavi Tainio, toivat esille vastenmielisyytensa sits kohtaan.
Sen lisaksi kokouksessa oltiin yleisesti sits mieltd, etta kaartin oli
hajottava; osallistumista Viaporin kapinaan pidettiin epaviisaana
ja yhteenottoa suojeluskaartin kanssa puolueen periaatteiden vas-
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taisena. 82 Varsinaisen arvosteluryOpyn esti punakaartin johtavan
miehen, K. Kalkkeen kirjallinen, toivomus, etta arvostelusta luovuttaisiin. Niinpa kokous yksimielisesti hyvaksyi punakaartit hajonneiksi ja totesi, etta eraissa osastoissa oli tehty »harkitsemattomia*
tekoja. Se antoi tunnustuksen kaartin toiminnalle jarjestyksen yllapitajana seka arvosteli senaatin paatOsta kaartien hajottamisesta.83
Erimielisyytta punakaartin suhteen vahensi se, etta Johan Kock
oli varsin yksinvaltaisesti johtanut kaartin toimintaa Viaporin
tapahtumien aikana. Hanen tililleen oli sen -Widen helppo tyOntda
kaikki syy virheista. Punakaartin johtavan toimikunnan sihteeri J.
Tuominen ja toimikunnan jasen J. Vatanen ilmoittivat, etteivat
he olleet taysin tietoisia salaisista suunnitelmista ennen kapinaa.84
Erddt edustajat olivat Oulun kokouksessa selvasti sits
etta punakaartien toiminnan jatkaminen oli tarpeellista j a viittasivat siihen suuntaan, etta niiden toimintaa jatkettaisiin. Tall y kannalla olivat ennen kaikkea Kotkan edustaj a D. Eskelinen ja Adnekosken edustaja M. Hatinen; pari muutakin toi esille taman mahdollisuuden.85
Hajottamispdatiis otettiin kentalla vastaan hyvin eri tavoin.
Vaasan kaarti katsoi puoluekokouksen padtOksen velvoittavan
hajoamiseen. 88 Mutta esim. Suinulan kaartin kokouksessa ainakin
senaatin paatOkseen linden ilmoitettiin »lyOtavan jyrkasti vastaan». 8 7
Jo eraista Oulun kokouksen puheenvuoroista voi paatella, etta
punakaartin toimintaa tultaisiin maanalaisena jatkamaan. Niinpa
sitten tyOvaenyhdistysten liepeilla olikin jatkuvasti maanalaisia
punakaarteja, joiden piirissa pidettiin aseharjoituksia. Naita jarjestOja mainitaan olleen ainakin Turussa ja erityisesti Viipurissa
seka sen ymparistOssa. 88 Amerikkaan paennut Johan Kock oli
sielta kasin yhteydessa naihin jarjestiiihin, j a niiden piirissa romanttisesti odotettiin hanen kerran tapahtuvaa paluutaan. 89 Vuoden
1907 heinakuussa Kockin toimesta perustettiin Amerikkaan »Suomen ja Venajan vallankumouksen yhdistys#, j a tarndn yhdistyksen
keskuskomitea muodosti erikoisen daistelujdrjestOn», jolla oli jatkuvasti yhteydet taalla maan alla toimiviin punakaarteihin. Ame-
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rikassa painettiin sanomalehted KOyhalistOn Tahto ja useita lentojoita sitten levitettiin tanne. Niissa oli voimakkaasti vdkivaltaa ihannoiva savy, mm. sanottiin: »Sammuttakaa tuskanne sankaritOilla, parempi lytida alas kuin huutaa alas ja oikea toiminnan
mies puhuu vahan, ajattelee paljon ja lyO navakasti.» Seuraavana
vuonna myiis Matti Kurikka puuhasi jarjested, jonka tarkoituksena
oli »aseellisen vastarinnan kehitt5minen Vendjan hallituksen joukkoja vastaan Suomessa». Tamd »Suomi-Suoja»-niminen jarjestii
syntyikin, mutta ei saanut sanottavasti kannatusta.9°
Punakaartin maanalaiset jarjestOt lamaantuivat nopeasti, kun
ne puolueen johdon taholta tuomittiin jyrkasti ja kun mielenkiinto
suuntautui vaaleihin ja alkavaan eduskunnalliseen toimintaan.
MAANALAISET JARJESTOT

ValittOmasti suurlakon jalkeen tapahtui useita rajandysaine- ja
asevarkauksia, ja helmikuun 26. pdivand 1906 ryOstettiin Vendjan
valtakunnanpankin haarakonttori Helsingissa; tams aloitti sarjan vakivallantoita, jotka jatkuivat aina vuoden 1907 syksyyn.
Tekoj en takana oli useitakin maanalaisia jarjestOja, jotka toimivat
tytivaenyhdistysten liepeill5 ja joiden jasenista monet olivat tytivdenliikkeessa toimivia henkildita.
Erdand juurena ndissa »anarkistisissa» jarjestelissa olivat ty6laisaktivistien organisaatiot. Huhtikuussa 1904 oli Helsingin tytivaentalossa pidetyssa kokouksessa perustettu aktivistien jarjestO.
Hankkeen alkuunpanija oli Matti Turkia, ja kokouksessa olivat
olleet mukana mm. Otto Tiuppa ja Edvard Valpas, joka kuitenkin
vetaytyi syrjaan ja joka mm. kirjasessaan »Mika menettelytapa?»
arvosteli jarjestiia. Toiminta oli aloitettu puoluehallinnon luvalla
ja lahinna silmalla pitaen sita mandollisuutta, etta tsaarinvallan
taholta kiellettaisiin tyOvaenliikkeen julkinen toiminta. Varsinkin
Turkia oli tehnyt runsaasti matkoja perustaen viisi-, toisten tietojen mukaan kymmenmiehisia ryhmid, joiden jasenet perustivat
taas omia ryhmiddn. Osa ryhmista jai siis johdolle kokonaan tuntemattomaksi, mika puolestaan esti johdon kontrollin.
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Toimintatapa nayttad saaneen innostuneen vastaanoton, sills
vuoden 1905 alussa jasenia vaitettiin olleen kaikkiaan 6 000, joista
Helsingissa 3 000. Merkittavimpia keskuksia Helsingin ohella olivat
Tampere ja ennen kaikkea Viipuri seka mytis Vuoksenlaakson ja
Kymenlaakson keskukset. Naiden jarjestOjen ja porvarillisten aktivistien -Mina syntyi yhteistoimintaa, ja porvarilliset aktivistit
hankkivat aseita. Toiminnan johtavia henkiloita olivat Matti Turkian ohella raatali Jaakko Kemppainen Oulusta, suutari J. H.
Saaristo Hameenlinnasta, sukeltaja Heikki Jalonen Ensosta ja
suutari Emil Saarinen Tampereelta. Yhteytta perustetun jarjestOn
ja porvarillisten aktivistien valilla hoitivat Timo Helenius (Korpimaa) j a YrjO Makelin.n
Suurlakon luomassa radikaalisessa ilmapiirissa tytildisaktivistien
eraissa »soluissa» luokkataisteluajatus tuli hallitsevaksi, yhteydet
porvarillisiin aktivisteihin katkesivat ja jarjestiin alkuperaiset
johtajat menettivat auktoriteettiaan. Useissa osastoissa sai vastakaikua ajatus, etta vanha yhteiskunta oli kaadettava yksityisten
vakivallantekojen avulla ja etta kaikki keinot olivat luvallisia
taistelussa vallankumouksen puolesta. JarjestOssa on alusta pitaen
ollut vakivaltaista toimintaa ihaileva henki. Tama henki nayttaa
erityisesti paasseen vallalle Viipurissa j a yleensd Karjalan kannaksella, jossa Hike oli muutenkin vahvin ja kosketukset venalaisiin
vallankumouksellisiin laheisimmat ja pitkaaikaisimmat. Lisaksi
Viipurissa on jo ennen suurlakkoa, kuten edella on mainittu, tapahtunut tsaarinvallan edustajia vastaan suuntautuneita tekoja,
siis vakivaltaiselle esiintymiselle yleisen mielipiteen hyvaksymia
ennakkotapauksia (ks. ss. 237-238).
Suurlakon jalkeen tapahtui Viipurissa useitakin »anarkistisia»
tekoja, mm. rautatienkasOOri Hahlin murha. Tahan tekoon syyllisind piclatettiin eraita vasta perustetun Rautatieldisten liiton Viipurin osaston toimihenkiloita seka myiis Viipurin ja sen esikaupunkien tylivaenyhdistysten aktiivisia jasenia. 92 Tama osoittaa,
etta jarjestOjen jasenet olivat saaneet vaikutteita tylivaenliikkeenkin aatesisallOsta ja etta toimintaa tuskin voidaan pitaa puhtaasti
kriminaalisena. Rautatielaisten runsas mukanaolo selittyy heidan
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tytiskentelystaan Pietarin rataosalla ja siis kosketuksistaan vendlaisiin. Niinpa Rautatielaisten liiton toiminnassa oli tahan aikaan
havaittavissa Venajaltd saatuj a vaikutteita.93
On kuitenkin ilmeista, etta »anarkistiset* aatteet olivat rautatielaisten piirissa saavuttaneet vain vandista kannatusta, sills Hahlin
murhan jalkeen he antoivat julkilausuman, jossa tekoa paheksuttiin. Sen sijaan Viipurin tyOvaenliikkeessa oli toiminnalla laajempaakin kannatusta, mita osoittaa mm. se, etta Ty6-lehdessa rautatieldisten julkilausumaa moitittiin.94
JarjestOjen toinen keskus muodostui Kuopioon. Siena juuret
nayttavat olleen perinteellisessa radikalismissa j a mandollisesti
Krapotkinin teoksesta saaduissa anarkistisissa aatteissa seka sortovuosien jyrkan vastarinta-asenteen pohjalta muodostuneessa suoran toiminnan ihailussa. Kuopion laanissa olikin asetuttu erittain
aktiivisesti vastustamaan laittomia kutsuntoja. Poliisit olivat ahdistelleet kutsunnasta poisj aaneita nuorukaisia, ja painostustoimenpiteet ja uhkaukset hallitusvallan taholta olivat »herattaneet vain
pilkkaa». Myos erdat tyiivaenliikkeen edustaj at olivat olleet mukana agiteeraamassa kutsuntoja vastaan, ja tytivaenliikkeen puhuja Pekka MOmmti oli taman takia vangittunakin.95
Salaisen toiminnan varsinainen aatteellinen j ohtaj a nayttad
olleen seminaarilainen J. A. Mustonen, joka suurlakon yhteydessa
oli tullut mukaan tytivaenliikkeeseen. Hanen mielestaan oloj en
perinpohjaiseen muutokseen tahtadva vallankumous oli ainoa
tavoittelemisen arvoinen padmadra. Kaikki keinot, jotka veivat
lahemmaksi tata padmadrad, olivat luvallisia. Mytis yksityisiin
ihmisiin kohdistuvat vakivallanteot ja pyrkimykset
hankkia rahaa vallankumoustarkoituksiin olivat sallittuja, koska
ne kerran veivat vallankumouksen asiaa eteenpain. Mustosen aj attelua leimasi voimakas moraalin relatiivisuuden kasitys seka aseellisen toiminnan ihailu. 96 Kuopiolainen radikalismi tuli esille muissakin yhteyksissa, mm. Oulun kokouksessa, sosiaalidemokraattisen
nuorisoliiton kokouksessa Vaasassa 1908 j a Savon Tytimiehen palstoilla. 97 Maanalaiselle j a vakivaltaiselle toiminnalle oli siis Kuopiossa
laajemminkin suopeata ilmapiiria. Tapahtuneissa vakivaltaisuuk-
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sissa olivat sits paitsi mukana tai ainakin niista tietoisia eradt
muutkin Kuopion tytivdenyhdistyksen johtavat henkilot, mm.
Vilho Boman, H. Kokkonen ja J. A. Partanen, joista Kokkonen
tuomittiinkin osallisuudesta ja Boman oli pidatettynd. Boman ja
Partanen siirtyivat sitten Amerikkaan, jossa joutuivat lehtipolemiikkiin Mustosen kanssa, ja talloin kavi selville, etta heidan mielipiteensa poikkesivat melkoisesti Mustosen mielipiteista.98
Kuopiolaisen jarjestOn varsinaiset vakivallantyOt tapahtuivat
vasta vuoden 1907 kesdlla ja syksylla. Aseellinen toiminta oli
siis siella jatkunut vaalien ja eduskunnan kokoontumisen jalkeen.
Muualla ne olivat suunnanneet huomion pois maanalaisesta toiminnasta.
Yhden juuren lisaa saivat llama maanalaiset jarjestOt, kun senaatti lakkautti Viaporin tapahtumien jalkeen punakaartin. Paikoin niiden toimintaa jatkettiin kiinteassa yhteydessa Amerikkaan
paenneeseen Johan Kockiin. Hanesta oli tullut innokas vallankumouksen ja aseellisen toiminnan ihailija. Niinpa han puhui halveksivasti »porvarillisista kunniakasityksista» ja tandensi moraalisten
nakdkohtien suhteellisuutta vetoamalla siihen, etta ne vaihtelivat
maantieteellisten raj oj en mukaan.99
Edellisista maanalaisista jarjestOista poikkesi huomattavasti se,
jonka sosiaalidemokraattisen puolueen nuorten siipi perusti Oulun kokouksen yhteydessa pidetyssa salaisessa kokouksessa. Aloitteen tekijand oli insinoori Seven Alanne j a innokkaasti siind mukana mm. Sulo Vuolijoki. Jarjestiin aatteelliset esikuvat olivat
osaksi Ruotsista, mihin viittasi nimitys »nuorsosialistit». JarjestOn
tehtavaksi maariteltiin valmistautuminen uuden suurlakon varalle
>>on sen vuoksi ryhdyttava nopeasti varustautumaan ratkaisevan
vallankumoushetken varalle»—, ja vallankumouksen tavoitteena oli
daydellisen valtiollisen kansanvallan toteuttaminen». Venalaisia
vallankumouksellisia oli autettava, taisteltava tsaarinvaltaa vastaan seka hankittava aseita ja harjaannuttava niiden kayttOOn,
mutta »mielettOmia anarkistisia tekoja ja terroristisia yrityksia on
tarmokkaasti vastustettava». JarjestOn tarkoituksena akin vetaa
maanalaiset ryhmat puolueen valvontaan ja toimimaan kontrollin
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alaisina. Tassa kohden tavoite jai saavuttamatta, sills otetta
hajallaan toimiviin ryhmiin oli vaikea saada. Jarjesttin toimesta
oltiin yhteydessa venalaisiin vallankumouksellisiin, ja Helsingissa
olevassa salaisessa kirjapainossa painettiin paitsi jarjesttin omaa
lehted Tunnussanaa, jota ehti ilmestya vain yksi numero, mytis
venaldisille sotilaille levitettavad lehted Vestnik Kazarmi. Molemmissa hytikattiin ankarasti tsaarinvaltaa vastaan. Vuoden 1907
alussa kirjapaino lOydettiin ja insinoori Alanne vangittiin, mutta
hanen onnistui paeta Amerikkaan." 2 Maanalainen toiminta tyrehtyi, sills vanhempi polvi oli kovasti sits vastaan. Mm. YrjO Makelin
Kansan Lehdessa arvosteli useaan otteeseen tata toimintaa.
Naiden jarjestOjen lisaksi myos venalaiset harjoittivat Suomessa
maanalaista toimintaa. Venajan valtakunnanpankin haarakonttorin ryiistO helmikuussa 1906 oli sosiaalivallankumouksellisen joukkueen tekema. Sen sij aan Venaj an sosiaalidemokraattiset puolueet
tuomitsivat yksityiset vakivallanteot, ja kesakuussa 1906 pidetyssa
puoluekokouksessa Wind paattis uudistettiin. Toukokuussa 1907
myiis Venajan sosiaalivallankumoukselliset antoivat julistuksen,
jossa he kielsivat Suomen viranomaisia ja laitoksia vastaan suuntautuneen toiminnan. Elokuussa 1907 mainittu julistus lahetettiin
Suomen lehdille."1 Taman jalkeen venalaiset eivat todennakiiisesti
olleet naiden tekojen takana.
Sen sijaan varsin usein esitettiin kasitys, etta Venajan valtiollinen
poliisi olisi »provokaatiotarkoituksessa» jarjestanyt naita tekoja."2
Tietysti tsaarinvalta siind tapauksessa, etta se olisi asevoimin aikonut tukanduttaa tdalla ilmenneen separatismin, olisi tarvinnut
tallaisia syita, j otta se ei olisi muun maailman silmissa kompromettoinut pahasti itsedan. Mutta mikdan ei varmasti viittaa siihen,
etta ndita tekoja olisi silts taholta jarjestetty.
d. Vakivaltaista toimintaa vastaan
Etupaassa tyiivaenliikkeen vanhempi polvi oli periaatteessa kokonaan vakivaltaista toimintaa vastaan. Osa erityisesti nuoremmista
oli sits mielta, etta tietyissa olosuhteissa lahinna silloin, kun tyti-
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vaenliikkeen toimintaa yritettiin estaa, siita saattoi tulla vakivaltainen. TyOvaenliikkeen siirtyminen vallanpitajaksi voisi tapahtua myds
vakivaltaisen kumouksen avulla. Toisten mielesta tarkoituksenmukaisuussyyt sanelivat, oliko ryhdyttava aseelliseen toimintaan ja
aseellisen vallankumouksen valmisteluun vai tyydyttava vain jarja parlamentaariseen toimintaan. Moraalisessa mielessa nailla
teilla ei tallOin ollut eroa. Osa vastusti vain yksityisia vakivallantekoja, jotka eivat vieneet liiketta millaan tavoin eteenpain. Hekin
olivat valmiit hyvaksymaan aseelliseen toimintaan tahtadvat pyrkimykset ja pitivat niita tydvdenliikkeen kannalta parhaina.
Ensin mainittu suhtautuminen oli ollut aikaisemmin vallitsevana.
Koko wrightilainen aatteellinen perintii sisalsi vakivallan vastaista
humanismia ja filantrooppisuutta. Samaan suuntaan vaikuttivat
tolstoilaisuus, teosofia ja pasifismi. Mina oli vaikutusta tytivaenliikkeessa eritoten 1890-luvulla siind murrosvaiheessa, jolloin sosialismi oli vasta muovautumassa tyiivaenliikkeen aatesisalliiksi.
Talliiin sosialismi varsin yleisesti nahtiin laajana ihmisrakkauden
oppina, joka toteutti kristillisen etiikan vaatimukset." 3 Tama käsitys kylla heikkeni suurlakkoon tultaessa, mutta se sailytti yha
otteensa niihin, jotka olivat tulleet tyiivaenliikkeeseen mukaan
1890-luvulla. Suurlakon jalkeen kaiken vakivaltaisen toiminnan
periaatteelliset vastustajat olivatkin etupaassa puolueen vanhempaa ja kauemmin mukana ollutta jasenistOa.
Avoimesti ja varsin jyrkasti esittivat useimmat 1890-luvulla
tytivaenliikkeeseen tulleet karkimiehet periaatteellisen vakivallan
vastaisen aatteensa. Mm. N. R. of Ursin toi useissa yhteyksissa
esille rauhallista kehitysta korostavan kantansa.1°4 Aktiivisimmin
vakivaltaa vastaan esiintyivat vuosisadan alkupuolen johtajat
Yrjii Makelin, Eetu Salin ja Taavi Tainio. Erityisen korostetusti
toi taman kannan esille YrjO Makelin. Useissa yhteyksissa han
painotti moraalin absoluuttisuutta. Hanen mielestaan
keen toimintamuotoj en oli oltava sopusoinnussa eetillisten periaatteiden kanssa." 5 Syksylla 1906 Yrjii Makelin ilmoitti eroavansa
Kansan Lehden paatoimittajan tehtavistd, ja tahan oli osittain
syyna se, etta han katsoi puoluejohdon ja my6s eraiden Kansan
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Lehden ymparille ryhmittyneiden suhtautuneen suopeasti tapahtuneisiin vakivallantekoihin.106 Samasta syysta Makelin kieltaytyi
asettumasta eduskuntaehdokkaaksi ja perusti yhdessa Reino Drockilan, KOssi Kaatran ja Vihtori Kososen kanssa Helsinkiin Oikeuslehden, joka ilmestyi marraskuun lopulta joulukuun loppuun 1906.
Lehdessa paheksuttiin tapahtuneita vakivaltaisuuksia ja vaadittiin,
etta tyiivaenliikkeen oli toiminnassaan noudatettava moraalisesti
hyvaksyttavia periaatteita. 107 Oikeus-lehden ymparilla olevat olivat
kaikki kauan olleet tyiivaenliikkeessa, Reino Drockila 1890-luvun
alusta alkaen.
Selvasti ilmaisi periaatteellisen vakivallan vastaisen kantansa
myOs Eetu Salin. Oulun puoluekokouksessa ei han esim. olisi antanut edustusoikeutta punakaarteille." 8 Alustaessaan menettelytapakysymysta han asettui vastustamaan vakivaltaista menettelyd,
arvosteli »levottomuutta haluavia suomettarelais-sosialisti-anarkisteja» ja esitti, etta puolueen propaganda voisi olla vahemman
duokkavihaa kiihdyttavad»." 9 Syksylla 1906 Salin porilaisessa
Sosialidemokraatissa katsoi, etta puolueen toiminta poikkesi sosiaalidemokraattisista periaatteista, kun vakivaltainen toiminta
hyvaksyttiin. Talla perusteella han aluksi kieltaytyi eduskuntaehdokkuudesta. u ° Salinin vakivallan vastainen asennoituminen
oli sitakin merkittavampaa, koska han aina johdonmukaisesti korosti luokkataisteluasennetta ja myiihemminkin tandensi olevansa
Kautskyn kannattaj a ja tuomitsi revisionismin.m
MyOs Taavi Tainio arvosteli useissa yhteyksissa punakaartia.
Syksylla 1906 han esiintyi jyrkasti tapahtuneita vakivaltaisuuksia
vastaan j a kieltaytyi aluksi eduskuntaehdokkuudesta perustellen
kantaansa sills, etta puolueen j ohto suhtautui suopeasti vakivallantekoihin.n2 Puolueen vanhoista karkimiehista ilmaisivat periaatteellisen vakivaltaisen toiminnan vastaisen kantansa eri yhteyksissa myOs J. K. Kari,1" Vaasan tyOvaenyhdistyksen johtava henkilo J. E. LiUnix]." ja K. F. Hellsten.u5
Jonkin verran enemman vetosi tarkoituksenmukaisuusnakOkohtiin Edvard Valpas. TyOmiehessa han ei kovin tiukasti tuominnut
niita vakivallantekoja, joita tapahtui vuosina 1906-1907. Vuoden
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1906 alkupuolella han totesi, etta tyOvaenliikkeessa vakivaltaisen
toiminnan saama kannatus riippui siita, asetuttiinko sen pyrkimyksia vastustamaan vai ei.116 Oulun kokouksessa han asettui
selvasti puolustamaan parlamentaarista toimintaa, mutta ei ottanut
jyrkan periaatteellista kantaa vakivaltaista toimintaa vastaan.117
Tassa han liittyi Karl Kautskyn kasityksiin.
Vahemman aikaa tytivaenliikkeessa ollut nuorten ryhma katseli
asiaa etupaassa tarkoituksenmukaisuuden kannalta ja paatyi siihen, ettei varsinkaan Viaporin kapinan jalkeen ollut mandollisuuksia aseelliseen toimintaan. Heists YrjO Sirola hyiikkasi ankarasti
yksityisia vakivaltaisuuksia, »anarkismia», vastaan ja katsoi, ettei
silloisessa poliittisessa tilanteessa muukaan vakivaltainen toiminta
ollut tarkoituksenmukaista. 118 Erdat toiset nuoret taas menivat
pitemmalle, he nakivat vakivaltaisen vallankumouksen hyvaksyttavana, jopa toivottavana, ja joidenkin mielesta sits oli madratietoisesti valmisteltava. Mutta yksityiset vakivallanteot hekin tuomitsivat. Useimmat Oulun kokouksen osanottajista katsoivat, ettei
siina tilanteessa, jolloin parlamentaarinen toiminta juuri avautui,
ollut tarkoituksenmukaista lahtea vakivaltaisen toiminnan tielle."9
Innokkaasti vakivaltaista toimintaa vastaan kirjoitteli
hen palstoilla professori J. J. Mikkola. Koska han ei varsinaisesti
toiminut tyiivaenliikkeessa, ei hanen sanoillaan joukkojen keskuudessa ollut ehka kovin suurta painoa. Mutta merkittavaa oli, etta
Tytimiehen paatoimittaja Edvard Valpas jatkuvasti avasi hanelle
lehden sivut kaytettaviksi. Nain Valpas halusi tukea tahan aikaan
tyovaenliikkeessa melko epapopulaaria linjaa, mutta varovaisena ei
halunnut panna omaa suosiotaan joukkojen keskuudessa alttiiksi.120
Suurlakon jalkeenkin ilmestyi sosialistista kirjallisuutta, jossa
asetuttiin vastustamaan vakivaltaisen vallankumouksen aj atusta.
Tallaisia olivat mm. Enrico Ferrin »Sosialismi ja uuden ajan tiede»
seka Bebelin ja Webbin artikkelit N. R. of Ursinin toimittamassa
teoksessa »Tulevaisuutta kohti». Samalla tavalla vaikuttivat nekin
teokset, joissa sosialismille annettiin pasifistinen sisaltO ja sosialismin toteutumisen uskottiin merkitsevan sotien ja vakivallan loppumista. Tallaisia naktikohtia sisaltyi mm. Gustaf Bangin teokseen
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»Sosialistinen tulevaisuusvaltio». Tosin tytivdenliikkeessa suurlakon
jalkeen periaatteellisen pasifismin ote heikkeni, ja sen tilalle tuli
ajatus kansanpuolustuksesta. Tama taas oli alkiona tietynlaiselle
sotilaallisen toiminnan
Yhteistoiminta perustuslaillisten kanssa ja heilta saadut vaikutteet vahensivdt vakivaltaisen vallankumousajatuksen saamaa
kannatusta. Perustuslaillisten piirissahan korostettiin lain j a moraalin absoluuttisuutta, ja talta pohjalta oli vaikea paatya vallankumousajatukseen. Yhteistoiminta myiis muiden ryhmien kanssa
oli omiaan poistamaan niita ennakkoluuloja, joiden pohjalta aggressiivisuus nimenomaan toisin ajattelevia kohtaan lahti. Kosketus
porvarillisiin heikensi tietoisuutta vastaryhman olemassaolosta.
Vakivaltaisen toiminnan aktiivisimpiin vastustajiin kuului juuri
niita, jotka ensimmaisena sortokautena olivat yhteistyiissa perustuslaillisten kanssa. Heists huomattavimpia olivat Yrjii Makelin,
Reino Drockila, Taavi Tainio, J. K. Kari ja erdat oululaiset, mm.
K. Ahmala ja H. TOrmd, seka joukko ruotsinkielisessa tyiissa ty6vaenliikkeessa aktiivisesti toimineita, mm. Fil. Tiderman, M. Holmberg ja K. H. Wiik.122
Revisionistiset heratteet heikensivat myOs ajatusta vakivaltaisesta vallankumouksesta. Revisionismissahan tandennettiin tyiivaenliikkeen kaytanniillista toimintaa ja todettiin sosiaaliset uudistukset sinansa arvokkaiksi. Suomessa naiden oppien suoranaiset
vaikutukset olivat tosin suhteellisen vahaiset, tai ainakin niihin
vedottiin melko harvoin. N. R. of Ursin oli kesalla 1906 Saksassa
matkustellessaan tavannut August Bebelin j a saanut hanelta tämansuuntaisia virikkeita. Han oli yhtynyt Bebelin kasityksiin siina,
etta ensin oli yhdessa porvarillisten liberaalien kanssa luotava porvarillinen valtio, joka vasta olisi sosialistisen valtion pohj a.123
Tama kasitys tytinsi vallankumousajatuksen syrjaan. Myiis Oikeuslehden erdat kannanotot viittasivat revisionismista saatuihin vaikutteisiin. Makelinin, Kaatran, Kososen ja varsinkin Drockilan
vakivaltaista toimintaa vastaan suuntautuneet mielipiteet lahtivat osittain talta pohjalta. 124 Selvimmin revisionistiset ajatukset
olivat saaneet vastakaikua ruotsalaisen tyôvaenliikkeen piirissa.
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Lahttikohtanaan revisionismi varsinkin M. Holmberg ja K. H.
Wiik arvostelivat ajatusta vakivaltaisesta vallankumouksesta.'25
Ouluun muodostui keskus, jossa korostettiin parlamentaarista
toimintaa ja arvosteltiin puoluejohdon ymmartavaa suhtautumista
vakivaltaiseen toimintaan. Kansan Tandossa nimittain hytikattiin
*sits luihua ja epaselvaa kantaa vastaan, jolle Tyomies on asettunut
vuoden varrella tapahtuneisiin vakivallanttiihin nanden». 12° Lehti
arvosteli mm. puoluetoimikunnan tuomiota Oikeus-lehteen nanden
j a vaati tartuttavaksi »Valppaan j a kumppanien hajoituspuuhiin».127
Oululaiset ja Kansan Tahto saivat osakseen arvostelua eraissa muissa tyOvaenlehdissa.129 Pohjana oululaisten kannanotoissa oli voimakas tarve korostaa eetillisia periaatteita. 129 Tama moraalin
absoluuttisuuden tandentaminen oli omiaan luomaan vakivaltaisen
toiminnan vastaista ilmapiiria. Oulussa oli sits paitsi kauan toimittu yhteistyiissa perustuslaillisten kanssa, varsin pitkaan osallistuttu kunnallisiin ja valtiollisiin vaaleihin itsendisten ratkaisujen
pohjalta ja alun pitaen yhdistys oli ollut tytivdestiin kasissa, joten
yhdistyksen piirissa ei syntynyt radikaalista oppositiomielialaa.
Viaporin kapinan epaonnistuminen, siihen liittyneet yhteenotot
seka uhkaavana vaikkynyt mandollisuus, etta kansanjoukot olisivat
omin pain lahteneet liikehtimaan, aiheuttivat aseellisen vallankumouksen kannatuksen heikkenemisen. Suurlakko oli luonut uskoa
joukkoliikkeen mandollisuuksiin aseistettua armeijaakin vastaan,
mutta nyt tama usko karsi pahan kolauksen."°
e. Osallistuminen vallanktlytteiOn porvarillisessa yhteiskunnassa
SAATYVALTIOPAIVIEN VAALIKYSYMYS SUURLAKON JALKEEN

Tytivaenliikkeen suurlakonaikainen ehdotus kansalliskokouksesta,
johon valittaisiin edustajat yleisen ja yhtalaisen aanioikeuden pohjalla, ei ollut toteutunut. Marraskuun manifestin lupauksen mukaisesti kutsuttiin kyllakin koolle saatyvaltiopilivat, j oille piti antaa
esitys uudeksi vaalilaiksi ja valtiopaivajarjestykseksi. Tytivdenliikkeen oli nyt ratkaistava, miten se asiaan suhtautui. Kysymysta
17 — Soikkanen, Sosialismin tulo Suomeen
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kutsuttiin pohtimaan ylimaardinen puoluekokous Tampereelle
20-22. paivind marraskuuta.
Tilanne oli sama kuin vuoden 1904 ylimaaraisessa puoluekokouksessa. Vaalilakon kannalla olivat talla kuten edellisellakin kerralla
yleensa maalaisedustaj at, koska heilla ei ollut mitaan mandollisuutta vaikuttaa saatyvaltiopaivien vaaleihin. Heidan keskuudessaan oli sits paitsi vallitsevana radikaalinen mielipidesuuntaus.
Suurlakko muutti lopullisesti tilanteen sellaiseksi, etta jyrkimpien
menettelytapojen kannattajiin liittyivat useimmat maaseudun
teollisuuskeskusten j a muiden maaseutuyhdistysten edustajat."'
Jo vuoden 1904 kokouksessa mykis helsinkilaiset olivat miltei poikkeuksetta puoltaneet vaalilakkoa, j a sen he tekivat nytkin. He'singissa tytivaenliikkeen ja perustuslaillisten valit olivat kiristyneet
suurlakon aikana, joten sills linjalla ei ollut yhteistylimandollisuuksia. Sits paitsi helsinkilaisten suunnan maarasi Tytimies, ja
sen linjan taas viitoitti Valpas. Han oli useassa yhteydessa
dentanyt luokkataisteluajatusta, joka helsinkilaisten tulkinnan
mukaan vaati tassa tilanteessa vaalilakkoa."2
Vaikutusvaltaisin vaalilakon ehdottajista oli kuitenkin kai Eetu
Salin. Hanen mielestaan eivat saatyvaltiopaivat suostuneet luovuttamaan valtaansa vapaaehtoisesti. Siksi ne oli painostettava
siihen mielenosoituksin j a uuden suurlakon uhalla. Sen sijaan muutama mies saatyvaltiopaivilla ei saisi mitaan aikaan."3 Salin oli toiminut tarmokkaasti punaisen julistuksen laatimiseksi j a sen sisaltaman valiaikaisen hallituksen toteuttamiseksi. Sen romandettua han
nayttaa kuitenkin asennoituneen jyrkasti kaikkeen yhteisty6hOn
porvarillisten kanssa. Merkittavad oli, etta vaalilakon toinen,
sesti varsin arvostettu kannattaj a oli maisteri VainO Vuolijoki. Han
perusteli mielipidettaan kautskylaisten sosialistien menettelytapakysymyksissa kayttamalla sanonnalla »luokkarajat himmentyvat» vaalissa." 4 Vainti Vuolijoki oli tytivaenliikkeessa uusi mies,
jonka jyrkkyyden voi selittad ainakin osittain »asken kaantyneen»
radikaalisuudeksi. Sits paitsi akateemista koulutusta saaneita kohtaan tunnettiin ennakkoluuloa, jonka poistamiseksi oli pateva keino
mandollisimman jyrkka esiintyminen.135
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Vaalilakon kannattaj at asettivat epailyksenalaiseksi sen vastustajien sosiaalidemokraattisuuden. Nimenomaisesti vaitettiin, etteivat valituiksi tulleet voisi sailyttaa aatettaan. 138 Jyrkasti vaadittiin myos pitamaan kiinni kokouksessa tehdyista paatiiksista. Niitten rikkojat olisi erotettava puolueesta. 137 Tavoitteena oli selventad ja tiukentaa puolueen linjaa.
Jo vuoden 1904 kokouksessa olivat ennen kaikkea Oulun, Tampereen ja Turun edustaj at kannattaneet vaaleihin osallistumista;
nyt he olivat samaa mielta.138 Naissa kaupungeissa oli totuttu ottamaan osaa vaaleihin. Siksi katsottiin, etta niiden avulla voidaan
tytivaestii aktivoida poliittiseen toimintaan. Heista olivat useat
olleet yhteistyiissa perustuslaillisten kanssa ja todenneet, etta naiden piirissa oli yleisella ja yhtalaisella adnioikeudella varsin huomattavaa kannatusta. Muutamat tyOvaenliikkeen valtiopaivaedustaj at voisivat vaikuttaa nimenomaisesti perustuslaillisten aj attelutapoihin; naiden naet uskottiin saavan enemmistkin. Perustuslaillisten kanssa suoritettu yhteisty6 oli havittanyt heihin kohdistuvat ennakkoluulot. Tassa ilmeni kyllii se epamarxilainen kasitys,
etta porvarillisiin voitaisiin vaikuttaa muullakin kuin pakotteilla.
Keskustelussa Eetu Salin esitti ajatuksen, etta vaaleihin osallistumista kannattavat olivat »bernsteinilaisia», siis saaneet virikkeita
revisionismista. Han lausui mm.: »Jo pitemman aikaa on meilla
huomattu kaksi eriavaa suuntaa puolueessamme. Ei se ole mikadn
outo ilmi0. Samalla lailla on asiantila kaikissa maissa. Nyt tekee
mieleni kysya, onko meilla lievemman suunnan edustajat edes
sosialidemokraatteja. Eika voida estadkaan porvarillisia aineksia
paasemasta joukkoihimme. Wrightilaisen suunnan edustajia on
meilla yield vahvan puoleisesti puolueessamme. Ja he ovat porvareita. Meilla on viime aikoina ruvettu ajamaan pikkureformisuuntaa
ja sanottu, etta se on bernsteinilaisuutta. Ei siis ihme, etta meilla
tammOisilla motiiveilla koetetaan puolustaa osanottoa vaaleihin.»138
Makelin toi esille vastakkaisen kannan: »Vaaliin osaaottamalla
voimme siihenkin 'Widen toimia eduksemme, etta porvaristossa radikaaliset ainekset pdasevfit enemmistiiiin ja saavat suurempaa
pontta vaatimuksilleen. Mina en voi sanoa, kuten Halleberg, etta
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'mita mina kirjoitin sen mina kirjoitin'. Mita mina olen taktiikasta
sanonut se ei sido suinkaan minua koko elinajakseni, vaan voin —
aivan kernaasti muuttaa taktiikkaa vaikka
Liebknechtin lailla
24 kertaa vuorokaudessa, jos olosuhteet sen vaativat. *140 Jossain
madrin Salinin vaitteet pitivatkin paikkansa, silla erityisesti YrjO
Makelinilla, Reino Drockilalla ja J. K. Karilla oli esiintynyt ajatuksia, joitten heratteet olivat revisionismissa. Nama vaikutteet
olivat kuitenkaan tuskin ratkaisevia. Jo vuosisadan alusta oli ollut,
kuten edella on mainittu, vastakohta toisaalta Helsingin, toisaalta
Minna kolmen muun kaupungin, Turun, Tampereen ja Oulun
valilla. Nytkin tams osoittautui voimakkaaksi. Vaaleihin osallistumista puolsivat erityisesti maaseutukaupunkien seka muutamien
maaseutuyhdistysten valtuutetut, ja jotkut Helsingistakin olevat
edustajat asettuivat talle kannalle."'
Mielipiteiden ristiriitaisuuden vuoksi ei kokouksessa paatOslauselmaa muovaamaan asetettu valiokunta saanut aikaan yhtendista
ehdotusta. Valiokunnassa asettui viisi jasenta vaaleihin osallistumisen puolelle ja viisi vastaan; kaksi jasenta oli valmiita antamaan
yhdistyksille vapauden menetella parhaaksi harkitsemallaan tavalla. Vaaleihin osallistumista kannattivat valiokunnan jasenistd
YrjO Makelin, Reino Drockila, Matti Turkia, J. A. Salminen ja
Keuruun tyiivaenyhdistyksen edustaja S. Rantanen. Vaalilakon
kannalla olivat Eetu Salin, Wilk) Vuolijoki, Mikko Uotinen, Enson
edustaja H. Jalonen j a Helsingin tytivaenyhdistyksen edustaj a
Sandra Reinholdsson. Yhdistyksille annettavaa menettelyvapautta
kannattivat Helsingin tyiivdenyhdistysta edustava August Rissanen ja Viipurin yhdistyksen valtuutettu M. Bruus (Airola). Vaikkakin valiokunnan enemmistO oli tavallaan vaaleihin osallistumisen
puolella, niin kokouksen enemmistO ohi vastaan; aanet j akautuivat
191-96.
Paattis sai osakseen useita vastalauseita. Kokonaista 30 edustajaa
yhtyi J. K. Kariin, j oka painotti vaalilakkopdatiiksen aiheuttamaa
hajaannusta. Oulun edustajat suuntasivat vastalauseensa karjen
maalaisedustajia vastaan, jotka heidan mielestadn olivat pdasseet
madradmaan, mita kaupunkilaiset saivat tehda ja mita eivat. Sama
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savy oli Matti Turkian ja YrjO Sirolan vastalauseessa, johon yhtyi
kolme muuta. Naista poikkesi kotkalaisten valtuutettujen F. E.
Petterssonin (Kellosalmen), J. Aaltosen ja A. Kankkusen vastalause, jossa korostettiin, etta Kotkassa oli suurlakon aikana syntynyt yhteistoimintaa teollisuuden edustajien ja sosiaalidemokraattien valilla. Taman tarkoituksena oli ollut toteuttaa yleinen j a yhtalainen fianioikeus, mutta puoluekokouksen paattiksen nojalla
sosiaalidemokraattien olisi vetaydyttava vastuusta. Tama varsin
saumaton yhteistyti oli syntynyt suurlakon luoman kansallisen innoituksen vallitessa, ja merkittavaa oli, etta Kotkan edustajat toivat tallith' silloisista sosialistisista periaatteista poikkeavan kasityksensa esille puoluekokouksessa.
Toiseen suuntaan kayvan vastalauseen esittivat Helsingin
vaenyhdistyksen valtuutetut. Vaaleihin osallistumista kannattavat
olivat mietinntissdan todenneet helsinkilaisetkin epavarmoiksi. Taman halusivat kiistaa P. Leppanen, E. Haapalainen, K. Luoto,
A. Jarvenpaa ja varauksellisesti mytis E. Perttild.142
Puoluekokous osoitti, etta sosiaalidemokraatit olivat erimielisia
siita, miten silloisessa poliittisessa tilanteessa oli meneteltava. Kysymys osallistumisesta valtiopaivavaaleihin kokosi puolueessa vallinneet periaatteelliset erimielisyydet, paikallisten vastakohtien
pohjalla syntyneet kiistat seka henkiltikohtaiset valtataistelut.
Puoluekokouksen paatOsta ei kuitenkaan rikottu kuten vuonna
1904.Yrjii Makelin tosin valittiin Oulun perustusiaillisten toimesta
porvarissaatyyn, mutta hankin nimenomaan tandensi, ettei hamita ollut kysytty lupaa. Han halusi antaa kannattajilleen kuvan,
ettei ban rikkonut puoluekokouksen paattista, joka nyt tunnettiin
sitovaksi.143
KARIN KYSYMYS

Suurlakon jalkeen muodostettuun perustuslailliseen senaattiin oli
mennyt turkulainen opettaja J. K. Kari, joka vuodesta 1899 oli
()Hut puoluehallinnon jasen ja hoitanut puoluesihteerin tehtavia.
Pdattdessaan senaattiin menostaan on Kari kutsunut koolle puolue-
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hallinnon toimeenpanevan valiokunnan. Puoluehallinnon pOytakirjojen mukaan Kari oli ilmoittanut kokoontuneille toimeenpanevan valiokunnan jasenille, etta handle on tarjottu paikkaa kotimaisessa hallituksessa, j a kysynyt lasnaolijoiden mielipidetta asiasta.
Tani:An kaikki yksimielisesti paattivdt, etta tarjous oli otettava vastaan."4 Oulun kokouksessa toimeenpanevan valiokunnan jasenet
K. F. Hellstèn ja J. Tuomola katsoivat, etta ko. kokous oli epavirallinen, ja nain ollen Karilla ei ollut puoluehallinnon lupaa senaattiin
menoon, vaan vastuu jai yksinomaan Karille. 145 Siis Helisten ja Tuomola yrittivat Oulun kokouksessa vapautua tasta vastuusta. Kun
Helsingissa liikkui huhu Karin kutsumisesta senaattiin, piti tyiivaenyhdistys kokouksen, jossa asiaa kasiteltiin j a kaikilla
viitta vastaan paatettiin, etta Karia oli varoitettava menemasta
hallitukseen. 145 Helsinkilaisten »yhteistoimintaa* vastustava linja
oli selvd.
Katsottuaan saaneensa puoluehallinnon luvan Kari otti tarjouksen vastaan. Tama menettely ei ollut niinkaan poikkeuksellista; olihan suurlakon aikana saanut tyiivaenliikkeen piirissd laajaa kannatusta ajatus valiaikaisesta hallituksesta, johon oli jo valittu edustajia kaikista puolueista. Lisasi Kari ohi toiminut laheisessa yhteistyOssa perustuslaillisten kanssa j a saanut vaikutteita revisionismista, mika antoi teoreettista oikeutusta hanen ratkaisulleen.
Tampereen ylimadraisessa kokouksessa valittOmasti senaatin
muodostamisen jalkeen Helsingin ulkotylivdenyhdistyksen edustaja H. Koskinen yritti ottaa asian esille, mutta kokous torjui ehdotuksen. Kari joutui kokouksessa huomionosoitusten kohteeksi eika
mikaan viitannut siihen, etta teko olisi kdsitetty puolueen periaatteiden rikkomiseksi. 147 Eetu Salin, joka kokouksessa tandensi
luokkataisteluperiaatetta j a vastusti osallistumista vaaleihin, puhui handle kiitoksen sanoja j a lisaksi kokous kohotti handle elakiii5n-huudon.148 MyOskaan lehdistOssa ei Karin senaattiin menoa
vastaan erityisemmin hyOkatty, otettiinpa se ruotsinkielisessa Arbetaren-lehdessa suorastaan innokkaastikin vastaan. 149 Kuitenkin
uudessa Tampereen kokouksessa valitussa puoluehallinnossa todettiin jo 3. 12. 1905 Karin asiasta, etta *ei jyrkdlla kannalla olevan
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sos.dem. puolueen ole syyta luovuttaa miehia hallitukseen*. Asia
paatettiin siirtaa puoluekokouksen ratkaistavaksi.15°
Kanta Kariin nanden jyrkkeni nopeasti, sills puolueen linja radikaalistui suurlakon jalkeen. Ajatus kansallisesta yhteistoiminnasta,
jota osaltaan symbolisoi Karin meno senaattiin, oli jo punaisen julistuksen kaatuessa romahtanut. Katkeruus oli suuntautunut perustuslaillisiin ja eritoten perustuslailliseen senaattiin, jonka jasen
Kari oli. Kun perustuslaillinen senaatti joutui ottamaan vastuun
myôs suhteesta Venajadn, niin oli selvaa, ettei se voinut noudattaa niin jyrkkaa politiikkaa tsaarinvaltaa kohtaan, kuin se oppositiossa ollessaan oli vaatinut. Talliiin se menetti suosiotaan tytivaenliikkeessa. Lisaksi senaattiin kuului mielipiteiltdan varsin konservatiivisia henkiliiita, joten Kari ei saanut uudistusesityksilleen kannatusta. Senaatin oli myiis tartuttava tytivdenliikkeen liepeilla esiintyneisiin levottomuuksiin, nimenomaisesti Viaporin kapinan yhteydessa. Juuri ennen Oulun kokousta se julisti punaiset kaartit hajotetuiksi. Mielipiteet tytivaenliikkeessa kaantyivat sen vuoksi jyrkemmin senaattia vastaan. Poliittinen tilanne naytti senaatista
kasin aivan toiselta kuin tyiivaenyhdistystasolta; sen -Widen Kari
ymmarsi ja hyvaksyikin eraita taman toimenpiteita, joita oli kiivaasti arvosteltu tytivaenliikkeen toimesta.151
Karin tapaukseen liittyva kysymys ministerisosialismista oli
aiheuttanut aikaisemmin kansainvalisessa tyiivaenliikkeessa pitkia
pohdintoja ja lukuisia riitoja. Ongelma nousi esille vuonna 1899,
jolloin ranskalainen sosialisti Alexandre 1VIillerand meni porvarillis-radikaaliseen hallitukseen. Vaikkakin Ranskan tytivaenpuolueet
antoivat Millerandille epaluottamuslauseen, sai han menettelylleen
myslis kannatusta. Kysymysta kasiteltiin Internationalen kongressissa Pariisissa, ja talhOin paddyttiin erdanlaiseen kompromissiratkaisuun. Korostettiin, etta kapitalistisen talousjarjestelman vallitessa
ei sosialistien pitanyt pyrkia hallitukseen, koska se merkitsi porvarillisen yhteiskunnan tukemista. Kuitenkin myOnnettiin, etta poikkeuksellisessa tilanteessa voitaisiin osallistua hallitukseen. Sen sijaan Internationalen kongressissa Amsterdamissa vuonna 1904
painotettiin jyrkkia. luokkataistelutunnuksia; Oaths tiesi tiukem-
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paa asennoitumista hallitukseen menoa vastaan. Ministerisosialismi sai kannatusta ja ymmartamysta Ranskassa Jaurêsqta ja haneen Iiittyneilta seka Saksassa Bernsteinilta ja yleensa revisionisteilta. Sita paitsi samana vuonna kun Oulun kokous pidettiin, menivat Ranskassa hallitukseen Aristide Briand ja Ren6 Viviani, jotka
edustivat ns. riippumattomia sosialisteja. Mina olivat etaantyneet
tykivaenliikkeesta j a rikkoneet valinsa Jaurês'nkin seka hanen kannattajiensa kanssa. 152 Thalia arvostetuin teoreetikko Kautsky
suhtautui torj uvasti ns. ministerisosialismiin. Suomessa painavat
teoreettiset seikat ja kansainvaliset mielipiteet olivat Karin senaatissa oloa vastaan.
Aiheen alustajana Oulun kokouksessa oli Taavi Tainio. Han totesi, etta senaattiin oltiin tyytymattOmia. Hanen mielestaan ei vastaisuudessa kukaan saisi menna sinne ilman puoluekokouksen tai
puoluehallinnon lupaa. Muuten Tainion alustus tahtasi Karin sailyttamiseen puolueessa.153 Molemmat olivat turkulaisia ja lisaksi
kauan puolueessa toimineita. Myslis heidan mielipiteensa olivat samansuuntaisia; molemmat olivat ensimmaisena sortokautena olleet
yhteistytissa perustuslaillisten kanssa.
Huolimatta siita, etta Tainio saattoi alustuksellaan ohjata jossain maarin kokouksen mielipiteita, suuri osa kokousedustajista oli
Karin erottamisen kannalla. Useimmat kaytetyista puheenvuoroista suuntautuivat seka senaattia etta Karia vastaan. Tallainen
oli ennen kaikkea 0. V. Kuusisen puheenvuoro. Siind han tuomitsi
Karin puolueen ulkopuolelle vedoten ulkomaisiin teoreetikoihin ja
vaittaen, etta Bernsteinkin oli tuominnut Karin menon senaattiin.
Kuusinen korosti, etta Kari oli mennyt senaattiin, joka ei ollut
eduskunnalle vahimmassakaan maarassa vastuunalainen. Sen hisaksi Kuusinen tandensi senaatin virheita, joista hanen mielestaan
Kari oli osaltaan vastuussa.' 54 Kuusisen puheenvuoron taustana
olivat toisaalta sosialistiset teoriat, jotka silloin puhuivat ratkaisevasti tallaista menettelya vastaan, toisaalta se, etta jyrkalla esiintymisella nuori suomettarelainen maisteri poisti niita ennakkoluuloja, joita hanta ja muitakin puolueeseen liittyneita akateemisia kohtaan oli havaittavissa. Viittasivathan Karin puolustajat
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ja puolueen veteraanit juuri tahan kayttamalla sanontoja: »mister.' Kuusinen», »nuoret suomettarelaiset maisterit», »joku maisteri»
ja »suomettarelais-sosiaali-anarkistit».155
Karia vastaan esiintyivat miltei kaikki johtavat nuoret radikaalit,
mm. Alanne, Korpimaa, Nuorteva ja HOrhammer, useat maaseutuyhdistysten edustajat mm. Ypajan edustaja A. Kallioinen, Sippolan
tytivaenyhdistyksen edustaja Fr. Tila ja Matkun yhdistyksen valtuutettu Rob. Sormunen seka ymmarrettavista syista punakaartin
miehet J. Tuominen ja A. Kotka.156
Karin puolesta kayttivdt puheenvuoron Edvard Valpas, K. Pettersson (Kellosalmi) ja H. Jalonen. He olisivat antaneet hanelle
mandollisuuden valita joko puolueen tai senaatin valid.'" Karin
erottamista asettuivat vastustamaan ja hanen menettelydan puolustamaan S. Hellstên seka oululaiset H. TOrma ja
erittain aktiivisesti — K. Ahmala.158 Tama olikin oululaisten perinteellisen
linjan mukaista, said he olivat kummassakin edellisessa kokouksessa puolustaneet vaaleihin osallistumista ja tarttumista vallankayttiimandollisuuksiin.
Kokouksen paattikseksi hyvaksyttiin »valtavalla enemmist011a»
mietintO, jonka olivat laatineet asiaa kasitelleessa valiokunnassa
nuoret radikaalit Severi Alanne, 0. V. Kuusinen ja Mikko Uotinen
seka punakaartin edustaja J. Tuominen. SHIA todettiin, etta muiden maiden sosiaalidemokraatit olivat yleensa hyvaksyneet periaatteen, jonka mukaisesti puoluekokouksen luvatta porvarilliseen hallitukseen mennyt jasen ilman muuta jo taten eroaa puolueesta. Erityisesti oli tats sovellutettava Kariin, koska han oli mennyt hallitukseen, joka ei ollut parlamentaarisesti vastuunalainen. Puolueen
veteraanien joukkoon kuuluva A. Jarvenpaa oli laatinut oman ehdotuksensa, johon yhtyi toinen veteraani, J. E. Lilinix. He tandensivat Karin ansioita j a huomauttivat, ettei vuoden 1905 puoluekokous
ollut ottanut mitaan kantaa asiaan. Tamankin ehdotuksen mukaan
katsottiin Kari kuitenkin puolueesta eronneeksi. Silloiset turkulai
set Tainio ja 'Rissanen eivat yhtyneet kumpaankaan esittamatta
omasta, puolestaan mitaan muutakaan ehdotusta. Edvard Valpas,
joka oli myOs valiokunnan jasen, ei ottanut ensinkaan osaa asian
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kasittelyyn. Hanen kannanottonsahan olivat kovin varovaisia,
eika han mielellaan ainakaan kovin aktiivisesti asettunut kannattamaan vahemmistiiiin jaavaa mielipidetta. Kokouksen Oathsta vastaan pantiin kolme vastalausetta: Jamsdn edustaj a Frithiof
Peltonen hyvaksyi Karin menettelyn, Rautalammin edustaja Juho
Suomalainen halusi jattaa valinnan vapaaksi ja vaasalainen veteraani J. E. Lillnix kannatti A. Jarvenpdan pdatOslauselmaehdotusta.159
Oulun kokouksen padtyttya sanomalehdissa vaiteltiin Karin
erottamisesta. Useaan otteeseen arvosteli paattista Taavi Tainio,
mihin yhtyi August Rissanen. 16° Aktivistien lehdessa arvosteli
ruotsalaisessa tyiivaenliikkeessa toiminut Fil. Tiderman erottamista.161 Toiselta puolen taas hyOkattiin Karia vastaan edelleen j a
kiistettiin Tainion arvostelu.162
Karin meno perustuslailliseen hallitukseen rikkoi niita teoreettisia kasityksia, jotka varsin voimakkaina vaikuttivat tyiivaenliikkeemme karkiryhmassa. Tanen kysymykseensa liittyi myiis nuorten j a vanhojen valinen valtataistelu, mika teravOitti kannanottoja
taman asian yhteydessa.
REVISIONISMIN VAIKUTUS

Revisionismi, olennaisesti Bernsteinin kirjoitusten pohjalla vuonna
1899 Saksassa syntynyt aatesuuntaus, kielsi erailta Marxin ajatuksilta ehdottoman totuuden arvon. Bernstein mm. kiisti Marxin
kasityksen, etta pelkastaan taloudelliset tekij at maaraisivat historian kulun. Han kiisti mytis kurjistumisteorian paikkansa pitavyyden, ja yleensakin han asetti epailyksen alaiseksi koko marxilaisen predestinaatio-opin. Uudelleen arviointi pakotti eraisiin muutoksiin myiis menettelytavoissa. Kun usko Marxin esittamiin ennusteisiin vallankumouksesta heikkeni, thin jokainen askel tytivaenliikkeen ohj elman toteuttamiseksi tuntui arvokkaalta. Parannuksia, pieniakin, oli tavoiteltava mm. pyrkimalla yhteistoimintaan
niiden kanssa, jotka olivat valmiit hyvaksymaan edes osan ohjelmasta. Revisionismiin tuli taten yha selvempi tavoite pyrkia kay-

TYOVAENLIIKKEEN JOHTO

267

tann011isiin sosiaalipoliittisiin toimenpiteisiin, j oiden toteuttamiseksi
liittouduttiin porvarillisten radikaalien kanssa.
Ruotsissa Bernsteinin kasitykset olivat paasseet nopeasti suuntaa mdardaviksi. Suomessakin ne saavuttivat suurinta vastakaikua
ruotsinkielisen tytivaenliikkeen piirissa. Ruotsinkielisten tyiivaenyhdistysten edustajakokouksessa Helsingissa heinakuussa 1906
Marten Holmberg arvosteli »liian pitkalle mennytta dogmaattista
uskoa Marxin lausuntoihin luokkataistelusta, katastrofista ja
vdestOn aseman kurjistumisesta». Hanen mielestaan Marx oli monessa kohdin erehtynyt. Samantapaisia ajatuksia esitti K. H.
Suomalaisella taholla revisionistisia ajatuksia oli omaksunut
ennen kaikkea N. R. af Ursin. Toimittamaansa kirjaan »Tulevaisuutta kohti» han oli ottanut englantilaisen Sidney Webbin artikkelin,
jossa tams esitti kasityksen, etta porvarillisten radikaalien kanssa
voitiin liittoutua tilapaisesti silloin, kun asteittaisesti siirryttiin
vanhasta yhteiskunnasta uuteen. Kasitys oli samansisaltOinen
Bernsteinin esittamien ajatusten kanssa. af Ursin vaitti sen lisaksi
Sosialistisessa Aikakauslehdessa vastatessaan Kuusisen arvosteluun,
ettei deterministinen kasitystapa ollut suinkaan lopullisesti hyvaksytty. Kantansa tueksi han vetosi Jaurês'n ja Liebknechtin mielipiteisiin."4 Hanen revisionismiin liittyvat ajatuksensa vahvistuivat yha kesalla 1906 Saksaan ja Ranskaan tehdyllä. matkalla. Saksassa af Ursin tapasi seka Bebelin etta Kautskyn. TallOin han yhtyi
tdysin Bebelin kasitykseen, etta porvarillisten radikaalien kanssa oli
luotava ensin porvarillinen valtio, joka olisi »sosialistisen valtion
pohja». af Ursinin mielesta tams oli »puhdasta Marxin oppia». Han
piti yhteistoimintaa porvarillisten kanssa »oikeaoppiseen» marxilaisuuteen kuuluvana eika Marxin kasityksista poikkeavana, kuten Bernstein oli oman nakemyksensa esittanyt. Kautskyn ajatuksista af Ursin ei ollut niinkaan innostunut. Suomentamaansa »Kommunistiseen manifestiin» af Ursin liitti huomautuksen, etta vakivaltaisen vallankumouksen ajatus on hylatty »ainakin mita sivistysmaihin tulee» ja etta ktiyhalistOn tulee vallata valtiovalta yleisen
aanioikeuden avulla. Kasityksensa tueksi han viittasi Engelsiin ja
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Bebeliin.168 Ranskassa han suhtautui ihailevasti Briandiin ja Vivianiin, jotka olivat menneet hallitukseen.'66
Kevaalla 1907, vaalitulosten tultua tunnetuiksi, af Ursin esitti
ajatuksen, etta sosiaalidemokraattien oli pyrittava senaattiin ja
yleensa saamaan kasiinsa valtaa, vaikkapa vain vdhan. Han totesi
Marxin »Kommunistisessa manifestissa» olleen sad mielta, etta siirtyminen sosialismiin tapahtui »mullistuksen» avulla; sittemmin
Wind oli kuitenkin — af Ursinin mukaan — muuttanut kantaansa,
samoin kuin olivat tehneet Engels j a Liebknecht. af Ursinin ihanteina olivat Millerand, Briand ja Viviani. Mita pohjalta lahtien
han arvosteli Karin erottamista puolueesta seka vetosi Tainioon
j a Jarvenpadhan, jotka olivat esittaneet samansuuntaisia ajatuksia.
Tainio oli ilmaissut kantanaan, etta kokoomussenaattiin oli mentava nimenomaan silloin, kun vaara uhkasi Venajan taholta. Talta
pohjalta oli hanen mielestaan yhteistoiminta porvarillisten kanssa
paikallaan. Jarvenpaa vaati, etta sosiaalidemokraatit ottaisivat
haltunnsa puhemiehen paikan eduskunnassa ja olisivat valmiit menemaan myOs kokoomushallitukseen, vaikka siind olisi muidenkin
puolueiden edustajia, mutta sosiaalidemokraateilla olisi enemmist6.167
- Jarvenpaan, Tainion j a af Ursinin esittamid ajatuksia kritikoivat
mm. Kuusinen, Murros j a Valpas. Taustana -Lassa arvostelussa oli
osaltaan vastakohta vanhat—nuoret. Arvostelij at vetosivat siihen
nakOkohtaan, etta nain menetellen rikottiin sosialismin, erityisesti
puhtaan marxilaisuuden periaatteita. Kuusinen tandensi myiis sita,
etta senaatti oli itsevaltiaan keisarin neuvonantajakunta eika parlamentarismin periaatteille rakentuva, mika seikka erityisesti sosiaalidernokraattej a esti menemasta siihen. 168 af Ursin ei suinkaan
antanut arvostelun vaikuttaa itseensa, vaan vastauksessaan han
osoitti irtautuneensa marxilaisista opinkappaleista. »Oppikaamme
ensin olemaan vahemmistiind kaikilla aloilla ja sitten enemmistOna.
Jattakaamme teoreettiset lorut sikseen ja kaikki kaavamaisuudet
saksalaiseen malliin, niin kuin ovat tehneet ranskalaiset ja sveitsilaiset.»169
af Ursinin ohella olivat jonkinlaisia revisionistisia herdtteita saa-
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neet A. Jarvenpaa, Taavi Tainio ja J. K. Kari, jonka senaattiin
menossa ne osaltaan vaikuttivat."° Eetu Salin, joka suhtautui revisionismiin hyvin torjuvasti, katsoi tahan ryhmaan kuuluviksi
mm. Karin, Tainion ja Vihtori Kososen.1 71 Myos Makelinin Oikeuslehdessa oli revisionismiin viittaavia ajatuksia, vaikkakaan lehden
syntymisen lahtiikohtana eivat olleet tallaiset teoreettiset heratteet." 2 My8hemmin leimattiin revisionisteiksi kaikki ne, jotka
asettuivat kannattamaan yhteistoimintaa porvarillisten kanssa
venaldistyttamistoimenpiteiden torjumiseksi.116in nuorista marraskuun sosialisteista Santeri Nuorteva j a Vainii Vuolijoki saivat.
revisionistin nimen. 173 Epiteetti sai vahitellen halventavan ja voimakkaasti kerettilaisen kaiun. Milan vaikutti osaltaan Valppaan
maaratietoinen propaganda Tydmiehessa. Han leimasi hyvin helposti mytis henkiliikohtaiset vastustajansa revisionisteiksi, mika oli
varsin tehokas keino head vastaan. Esim. Yrjii Sirola sai vuoden
1910 kongressijupakan yhteydessa tallaisen leiman.174
Revisionismista ulkomailla kaytyja kiistoj a kylla selostettiin ottamatta varsinaista kantaa. Tosin Sosialistin eraissa artikkeleissa
oli revisionismia puoltavia ajatuksia, mika selittyy siita, etta Taavi
Tainio oli lehden paatoimittaja." 5 Sen sijaan porvarillisten aktivistiradikaalien piirissa Bernsteinin ajatukset saivat innokkaan
vastaanoton. 176 Sosialistisen Aikakauslehden ymparille ryhmittyneessa nuorten piirissa taas asetuttiin varsin selvasti Kautskyn kannalle ja suhtauduttiin torjuvasti revisionismiin, vaikkei sits kovin
jyrkasti yield tuomittukaan." 7
Yksikamarisen eduskunnan toteutuminen loi jossain maarin pohjaa revisionismiin liittyvien ajatusten omaksumiselle. Mutta toisaalta hallituksen epaparlamentaarinen luonne j a riippuvaisuus keisarista estivat kuitenkin sosiaalidemokraattien paasyn senaattiin.
Sosiaalidemokraattinen puolue sailyi osaksi kaytannifdlisista syista,
koska muuhun ei ollut mandollisuuksia, jyrkkana oppositiopuolueena, mika hyvin sopi yhteen Kautskyn esittaman menettelytavan kanssa. Revisionismin vaikutusta heikensi mytis se, etta Tytimiehen pdatoimittaja, Oulun kokouksessa puolueen puheenjohtajaksi valittu Edvard Valpas, oli kovasti sita vastaan. Hanelle
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nitut asemat antoivat mandollisuuden vaikuttaa paljon puolueen
linjaan ja tuomita kerettilaisiksi ne kannanotot, jotka poikkesivat
hanen omistaan.
f. V altataistelu puolueessa
KURIKAN KYSYMYS

Matti Kurikka oli jo ennen Amerikkaan menoaan vuonna 1899
joutunut erimielisyyksiin puolueen johtohenkiliiiden, lahinna Tainion ja Salinin, kanssa. Hanen tolstoilais-teosofiset ajatuksensa
poikkesivat jo kyseisend murroskautena tyiivaenliikkeen sosialistiseksi muovautuvasta linj asta. Varsinaisten kannattaj aj oukkoj en
piirissa han kuitenkin pysyi arvostettuna. Amerikassa han teki
epaonnistuneen yrityksen ihanneyhteiskunnan luomiseksi Malkosaarelle. Uskonnolliset kysymykset — eritoten hyOkkaykset kirkkoa
olivat siellakin keskeisind hanen toiminja papistoa vastaan
nassaan.'78 Juuri ennen suurlakkoa Matti Kurikka palasi takaisin
Suomeen. Talloin han sai jonkin verran kannattaj is Stirnaisten
tyttivaenyhdistyksen piirista, jossa teosofiset ajatukset yha vaikuttivat. Han aloitti myOs puheiden ja luentoj en pitamisen kasitellen
etupdassa avioliittoon j a uskontoon liittyvia kysymyksia seka idealismin ja materialismin suhdetta. Hanen luennoimistoimintaansa
kiinnitettiin Kansan Lehdessa huomiota, j a YrjO Sirola osoitti
laajassa artikkelisarjassa Kurikan ajatukset sosialistisista kasityksista poikkeaviksi." 9
Suurlakon aikana han oli tapahtumissa mukana keskeisend henEnsin han kayttaytymisellaan vaikutti tyiivaenliikkeen j a
perustuslaillisten edustajien valien katkeamiseen. Sitten han esiintyi
kansankokouksissa innostavana ja punaista julistusta puolustavana
seka lakon loppuvaiheissa julistuksen tavoitteista taysin luopuen.
Tampereen kokouksessa han vaati, etta tyovaenliikkeen jasenten
oli osallistuttava vaaleihin yksilOind eika puolueena; samalla han
kaavaili yhteista kansallisrintamaa venalaista hallitusvaltaa vastaan. Vuoden 1906 alusta ilmestyi hanen Elama-niminen lehtensd,
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joka sisalsi etupaassa teosofista julistusta. Erityisesti han arvosteli
marraskuun sosialisteja nimittaen heita »katkismus- ja leipasosialisteiksi».18°
Kevattalvella 1906 puoluehallinto kiertokirjeensa avulla hankki
eri tyiivfienyhdistyksilta julkilausumia, joissa tuomittiin Kurikan
menettely ja vaadittiin hanen erottamistaan puolueesta.181
Viaporin kapinan aikana Kurikka arvosteli ankarasti sosiaalidemokraattisen puolueen johtoa siksi, ettei se aktiivisemmin tukenut
kapinayritysta. Elamd-lehdessaan han antoi varauksettoman kannatuksensa Kockille ja hyOkkasi ankarasti puoluehallintoa vastaan.182 Kapinan paatyttya han jarjesti Kaisaniemeen kokouksen,
jossa pitamassaan puheessa han hyvin kiivaassa savyssa vaati
vaenliikkeen johtajia thine. Han saikin kiihtyneelta joukolta kannatusta erityisesti siihen vedotessaan, etta puolueen johto oli pettanyt punakaartin ja venalaiset vallankumoukselliset. Ko. kokouksessa valittiin komitea tutkimaan puoluehallinnon menettelya,
ja siihen vaadittiin puoluehallintoa nimeamaan omat edustajansa.
Puolueen johto tunsi kuitenkin paasevansa taysin tilanteen herraksi,
ja voi suhtautua torjuen Kurikan taholta lahteneisiin vaatimuksiin.183 Kurikan pafiasiallisena tavoitteena naytti olevan nouseminen puoluehallintoa vastaan ja pyrkimys silloisen johdon sivuuttamiseen; nun erilaisilla perusteilla han oli arvostellut puolueen
johtoa eri kerroilla. Seka suurlakonaikainen etta Viaporin kapinan
yhteydessa syntynyt kriisitilanne tarjosi ainakin jonkinlaisen mahdollisuuden handle yrittaa kohota uudelleen tytivaenliikkeen karkiryhmaan.
Oulun puoluekokoukseen Kurikka oli valittu SOrnaisten tyovaenyhdistyksen edustajana. Tama yhdistys oli teosofian tukipaikka
Suomen tytivaenliikkeessa. Kurikan menettely oli siina maarin
herattanyt vastustusta ja artymysta, etta Oulun kokouksessa hanelta vaadittiin evattavaksi edustusoikeus ja erotettavaksi hanet
puolueesta. Hanta vastaan hyiikkasivat ennen kaikkea puolueen
veteraanit ja hanen vanhat kiistakumppaninsa Eetu Salin j a Taavi
Tainio. Jotkut pelkdsivat hajaannusta asian johdosta ja katsoivat
viisaimmaksi sovinto-oikeuden asettamisen, toiset taas olivat sits
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mielta, etta han saisi olla edustajana, koska SOrnaisten tyiivaenyhdistys oli hanet nimenomaan valinnut. Kurikan puolesta puhuivat
vain Kirjaltajaliiton edustaja Itkonen ja Jamsan tytivaenyhdistyksen H. Pylvas. Kokouksen osanottajien suuri enemmistO paatti
evata Kurikan edustusoikeuden, vain 29 edustajaa sita kannatti.
Ennen kuin ehdittiin tehda paatOsta hanen erottamisestaan, han
ilmoitti itse eroavansa puolueesta."4
Aatteellisesti Kurikan edustamat kasitykset poikkesivat huomattavasti puolueen yleislinjasta. Hanen ajattelussaan teosofinen
puoli oli keskeisena, ja korostaen han toi lehdessaan esille puolueen
aatesisallOsta poikkeavat kasityksensa. Mutta hanen joutumisensa
puolueen ulkopuolelle tuskin johtui naista hanen puolueen linjasta
poikkeavista aatteellisista mielipiteistaan, vaan siita, etta han on
seka suurlakon etta Viaporin kapinan aikana pyrkinyt sivuuttamaan puoluejohdon ja hyokannyt sita vastaan.
VANHAT JA NUORET

TyOvaenliikkeen johdon koostumiseen vaikutti palj on marraskuun
sosialistien tulo liikkeeseen. Ylioppilaiden Sosialidemokraattinen
Yhdistys oli perustettu 12. paivand maaliskuuta 1905, ja samara
vuoden lopussa siina oli 40 jasenta. Suurlakon radikaalinen ilmapiiri ja tyOvaenliikkeen avaamat mandollisuudet olivat vetaneet
nama nuoret liikkeeseen. Lahjojensa, koulutuksensa ja kielitaitonsa
perusteella he saavuttivat nopeasti merkittdvan aseman puolueen
johdossa sivuuttaen useita kauan liikkeessa mukanaolleita.
Eniten vaikuttivat ne nuoret, jotka ryhmittyivat Sosialistisen
Aikakauslehden ymparille ja aktiivisimmin toimivat siina. Lehden
johtavina hahmoina olivat 0. V. Kuusinen, YrjO Sirola ja Sulo
Vuolijoki. Juuri he nousivatkin nuorista selvimmin esille. Mytis
maisteri, sittemmin tohtori ja dosentti Edvard Gylling, lahinna
maatalouskysymyksissa hankkimansa asiantuntemuksen avulla,
sai aseman puolueen piirissa. Aktiivisesti toimivat naista nuorista
mm. insinoori Severi Alanne, ylioppilas Eero Haapalainen, maisteri
Timo Korpimaa, ylioppilas August Rissanen, toimittaja Mikko
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Uotinen ja maisteri VainO Vuolijoki. Muita tahan ryhmaan kuuluvia olivat mm. Erl. Aamio, Julius Ailio, Matti . Autio, Lauri of
Heurlin, Vaino Hakkila, Vainsti Jokinen, Kullervo Manner, Santeri
Nuorteva, Paavo Raittinen, Hannes RyOma, Vilho Sarkanen, Pekka
Supinen, VainO Tanner ja Pertti Uotila ja ruotsinkielisia mm. Ture
Jansson, Oskar W. Johansson, K. G. Nyman ja K. H. Wiik.
Erdat nuoret olivat saavuttaneet asemia ja vaikuttaneet ratkaisuihin jo ennen suurlakkoa. Niinpa Eero Haapalainen obi jo
vuoden 1904 ylimadraisessa puoluekokouksessa kayttanyt puheenvuoroja Valppaan kannan puolesta, ja -lama obi nostanut hanet
ns. helsinkilaislinjan merkittavaksi tekijaksi. YrjE• Sirola on taas
vuodesta 1904 ollut Kansan Lehdessa, joten hankin obi jo ennen
lakkoa luonut asemansa puolueen karjessa. August Rissanen obi
ollut jo kauemmin mukana liikkeessa ja erityisesti vaikuttanut
tyOldisaktivistien piirissa. Hanen panoksensa obi kuitenkin jaanyt
vahaisemmaksi. Varsinaisesti nuorten lapimurto kuitenkin tapahtui suurlakon jalkeen. Vaino Vuolijoki obi Tampereen kokouksessa marraskuussa 1905 eras vaalilakon johtavista puolustajista.
Jo Tampereen kokouksessa nuoret alkoivat nousta johtoryhmdan,
ja he miehittivat paikkoja Turusta Helsinkiin siirtyvassa puoluehallinnossa. Sen toimeenpanevaan valiokuntaan tuli Helsingista.
valituksi August Rissanen, ja varajaseneksi paasi Eero Haapalainen. Vainii Vuolijoki sai varajasenen paikan, mutta han kieltaytyi
tasta. Maaseutuedustajiksi puoluehallintoon valittiin ndista nuorista YrjO Sirola Tampereelta ja Mikko Uotinen Terijoelta. Sirola siirtyi jo joulukuussa Helsinkiin puoluesihteeriksi saaden samalla toimeenpanevassa valiokunnassa Kotkaan siirtyneen Matti Turkian
paikan. Valiokunnan jaseneksi tuli mytis Mikko Uotinen, joka muutti Helsinkiin. Nain nuorten asema puoluehallinnossa jatkuvasti
vahvistui.
Oulun kokouksessa elokuussa 1906 nuoret valtasivat jalleen uusia
paikkoja. Kokouksen johtavien hahmojen joukkoon kohosivat kaydyissa keskusteluissa Severi Alanne, Timo Korpimaa, 0. V. Kuusinen, August Rissanen, YrjO Sirola ja Mikko Uotinen. Nuorten
nauttimaa luottamusta osoittaa heidan saavuttamansa kannatus
18 — Soikkanen, Sosialismin tube. Suomeen
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esim. puolueen johtoa valittaessa. Puheenjohtajiksi he saivat dania
seuraavasti: 0. V. Kuusinen 75, Yrjii Sirola 50 ja Severi Alanne 27.
Tama tapahtui siita huolimatta, etta Sirola oli puoluesihteerin ominaisuudessa esittanyt talle paikalle puoluehallinnon ehdokkaina
Edvard Valpasta ja A. Jarvenpadtd. Viimeksi mainitut tulivat tosin
valituiksi, mutta nuorten veteraanien ehdollepanosta huolimatta
— saavuttama kannatus herattaa huomiota. Taman lisaksi YrjEs
Sirola sivuutti suurella aanten enemmist011a puoluesihteerin vaalissa vanhaan kaartiin kuuluvan Matti Turkian.
Puoluetoimikuntaa valittaessa ilmeni uusien miehien nauttima
arvonanto selvasti. YrjO Sirola tuli siihen vakinaiseksi jaseneksi
suurimmalla danimaaralla ja Severi Alanne seka 0. V. Kuusinen
varaj aseniksi nimenomaan sivuuttaen puoluehallinnon ehdokkaat
Aatu Halmeen j a E. Leinon. Varsinkin Kuusisen kannatus oli merkittavaa. Myos Mikko Uotinen ja Eero Haapalainen saivat runsaasti
aania. Puolueneuvostoon nuorista valittiin August Rissanen Turun
etelaisen vaalipiirin edustajana ja Mikko Uotinen Viipurin itaisen.
Rissasen valinta oli sikali huomionarvoinen, etta han ohitti erdan
vanhan polven johtajan, nimittain Taavi Tainion.
Puolueen johtoon oli siis noussut aivan uusia miehia, jotka olivat
vahan aikaa liikkeessa toimineita ja lisaksi akateemisen koulutuksensa takia poikkesivat vanhoista johtajista. Oli sen vuoksi ymmarrettavaa, etta entisen ja uuden johtaja-aineksen valille syntyi hankausta ja epaluuloj a.185 Nuoren polven nousu heikensi lahinnd kolmen vanhan auktoriteetin asemaa, nimittain YrjO Makelinin, Eetu
Salinin ja Taavi Tainion. Puoluehallinnon siirtaminen Turusta
Helsinkiin oli pudottanut karkiryhmasta. monet Turun yhdistyksen
johtomiehet kuten Seth Heikkilan, K. F. Hellstênin, J. H. Jokisen,
J. K. Karin, M. Saarisen ja J. A. Salmisen. Osittain samasta syysta
olivat mytis erdat tamperelaiset veteraanit joutuneet syrjaan,
mm. Heikki Lindroos ja Matti Vuolukka. Sen sijaan Valppaan
asema nuorten ja vanhoj en valilla vahvistui.
Vastakohtaan nuoret—vanhat sisaltyi useita mielipiteiden eroja,
j oita tietysti syntynyt valtataistelu teravOitti. Nuorten aktiivisimpiin kuuluvat Eero Haapalainen, 0. V. Kuusinen ja Sulo Vuoli-
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joki olivat aikaisemmin ()Beet suomettarelaisia. Varsinkin Haapalainen ja Sulo Vuolijoki olivat saaneet teoillaan hyvinkin selvan
suomettarelaisen leiman. Se oli tyiivaenliikkeessa varsin epapopuladri ja rasittava menneisyys, jota vanhojen taholla pyrittiin kayttamaan hyvaksi. Niinpa YrjO Makelin hytikkasi puoluehallinnon
kokouksessa Eero Haapalaista vastaan vedoten hanen »seppelej uttuunsa» (ks. ss. 111-112). 186 Makelin kaytti heists Kansan Lehdessa nimitysta »suomettarelaisilta haiskahtavia» ja Eetu Salin
Oulun puoluekokouksessa »suomettarelais-sosiaali-anarkistit».197
Vida vuoden 1907 lopulla Sulo Vuolijoki leimattiin Kuopiossa ilmestyneessa Savon tyiivaen j ouluj ulkaisussa »suomettarelaiseksi»
huolimatta radikaalisuudestaan ja hytikkayksistaan naita vastaan.199 Veteraanien johtavat miehet sen sijaan olivat asennoituneet selvasti perustuslaillisesti, ja erdat, mm. Yrj o Makelin ja
Reino Drockila, olivat olleet laheisessa yhteistytissa perustuslaillisten kanssa. Tama oli omiaan vieraannuttamaan heita suomettarelaisten piirista lahteneista nuorista; esim. Makelin suhtautui kielteisesti Sosialistiseen Aikakauslehteen.189
Keskeisend erimielisyyksien aiheena oli suhtautuminen vakivaltaisiin menettelytapoihin ja maanalaiseen toimintaan. Vanhat
olivat yleensa jo periaatteessa vakivaltaista toimintaa vastaan,
heidan mielestafin se ei kuulunut »sosialidemokraattisiin menettelytapoihin». Nuoret taas katsoivat, etta tarkoituksenmukaisuussyyt mdarasivat asennoitumisen. Mandollisuuksien varalta heidan
mielestaan oli varustauduttava asein ja tarpeen vaatiessa kaytettava niita. Oulun kokouksessa olivat tassa yhteydessa vanhojen ja
nuorten mielipiteet varsin selvasti vastakkaiset. Severi Alanne oli
sits mielta, etta vallankumouskysymys oli palj on tarkeampi kuin
eduskunta-asia. 0. V. Kuusinen piti tarpeellisena varustautua
myos aseellisilla keinoilla, ja August Rissanen asetti rinnakkain
parlamentaarisen j a aseelliseen vallankumoukseen tahtdavan toiminnan.19° Alustaessaan kysymyksen menettelytavasta Eetu Salin
viittasi »levottomuuksia haluaviin suomettarelais-sosiaali-anarkisteihin» ja asettui vastustamaan vakivaltaista toimintaa. Vaasalaisen veteraanin J. E. Lillnixin mielesta oli oltava joko sosiaalide-
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mokraatteja tai vallankumouksellisia, molempia ei voitu olla yhdella kertaa.191
Entista enemman rnielipiteet tOrmailivat pohdittaessa suhtautumista tapahtuneisiin vakivallan tOihin. Nuoret olivat osoittaneet
ymmartavansa, vaikkakaan eivat hyvaksyvansa. niita. Vanhojen
piirissa vaadittiin niiden jyrkempaa tuomitsemista. Milan liittyi
laheisesti kysymys maanalaisesta toiminnasta. Nuorten taholla oli
niiet syntynyt ajatus, etta maanalaiset jarjestOt ()hi vedettava
tytivaenliikkeen piiriin perustamalla puolueen valvonnassa oleva
maanalaista toimintaa harjoittava jarjestO. Oulun kokouksen jalkeen asian johdosta pidettiin kokous, jossa perustettiin mainittu
jarjestii Severi Alanteen ja Sulo Vuolijoen ollessa hankkeen johtavina henkiloina. Vanhat tuomitsivat ajatuksen jyrkasti, ja Kansan
Lehdessa syntyi Makelinin ja parin #nuorsosialistin» valilla kiivas
vaittely asiasta." 2 Makelin oli jo vahaa aikaisemmin ilmoittanut
eroavansa Kansan Lehden paatoimittajan paikalta esittaen syyksi
puolueen johdon suopean suhtautumisen tapahtuneisiin vakivaltaisuuksiin ja maanalaiseen toimintaan. Han halusi taten jattaa
paikan nuoriin kuuluvalle Timo Korpimaalle."3
Samaan aikaan myiis toiset johtavat veteraanit arvostelivat puolueen johdon asennoitumista. Taavi Tainio vaati vakivaltaisuuksiin
osallistuneita erotettaviksi viipymatta puolueesta. 194 Eetu Salin
totesi porilaisessa Sosialidemokraatissa, ettei #han rupea tanssimaan enemmistiin pillin mukaan, kun se poikkeaa sosialidemokraattisista periaatteista».1 95 Mytis Oulun tyOvaenyhdistyksen johto
arvosteli puolueen suhdetta vakivaltaisuuksiin, ja heidan lehtensa
Kansan Tahto paheksui naita tekoja." 6 Nuoret j a Tytimies ilmoittivat omasta puolestaan, ettei tekojen syiden ymmartaminen ollut
yield niiden hyvaksymista.197
Samanaikaisesti veteraanien huomattavimmat, Reino Drockila,
Yrjii Makelin, Eetu Salin, Taavi Tainio ja eraat oululaiset, kieltaytyivat eduskuntaehdokkuudesta ja ilmaisivat avoimesti oppositioasenteensa vedoten siihen, etta puolueen johto oli eri linjoilla kuin
he."
Mielipide-erot olivat tarkeat, mutta kysymys ehdokaspaikoista
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ilmeisesti naytteli sittenkin ratkaisevaa osaa. Suurlakon jalkeen
oli kaynyt selvaksi, etta tyiivaenliike pystyi tarjoamaan johtajilleen
taloudellisestikin merkittavia, mutta ennen kaikkea sosiaalisesti
arvostettuja asemia. Vanhat tunsivat katkeruutta, koska nuoret
olivat miehittaneet suureksi osaksi puolueen johdon ja pyrkivdt
rnytis ehdokkaiksi. Mina naytti.sits paitsi Oulun kokouksen perusteella olevan kannatusta eritoten puolueeseen askettain liittyneiden piirissa. Nntavasti entisten johtajien itsensd toimittamina lehtiin ilmestyi kirjoituksia, joissa vaadittiin asetettavaksi
ehdokkaiksi »vanhoja veteraaneja». Kansan Lehdessa kirjoitettiin
mm.: »Kumpiako asetamme ehdokkaiksi vanhoja veteraaneja vai
nousukkaita ylaluokista, jotka nyt ovat jyrkkia, mutta todellisuudessa heissa piilee halu viivyttaa sosialidemokratian voittoa,
suomettarelaisilta haiskahtavia nimisosialisteja vai vanhoja veteraaneja.» Porilaisessa Sosialidemokraatissa todettiin, etta »vanhat
sotaratsut oli osittain unohdettu ja nuorukaisia otettu mukaan».199
Vanhojen kieltaytyminen ehdokkuudesta aiheutti voimakkaan
reaktion nimenomaisesti maaseutulehdissa. Jyrkasti niissa tuomittiin heidan menettelynsa. 20 Siksi Salin ja Tainio peraantyivat,
mutta Mdkelin, Drockila, Vihtori Kosonen ja KOssi Kaatra perustivat Helsinkiin Oikeus-nimisen lehden mielipiteidensa danitorveksi.
Alkava vaalitaistelu veti huomion puoleensa, ja syksyn 1906
kriisi seka avoin valtataistelu joutuivat taka-alalle. Nuorten ja
-vanhojen valiset erimielisyydet kyllakin tulivat edelleen nakyviin.
Mm. Kuusinen arvosteli sits, etta Makelin sai Oikeus-lehden lakattua ilmestymasta kirjoittaa Kansan. Lehteen. 201 Sosialistisessa
Aikakauslehdessa h6n kritikoi A. Jarvenpdan, Taavi Tainion ja N.
R. of Ursinin kantaa, jonka mukaan sosiaalidemokraattien oli
pyrittavd hallitukseen. 2°2 Mielipideryhmittymat sailyivdt seuraavinakin vuosina. Esim. vuonna 1910 kaytiin KOOpenhaminaan valituista kongressiedustajista ankaraa kiistaa. Toisella puolella oli
ennen muita Kuusinen, toisella veteraanit Paasivuori ja Turkia;
Sirola asettui myels talloin Kuusista vastaan. 203 Nama ryhmittymat
muodostivg t jonkinlaisen alkion vuoden 1917 linjajakoon seka
vuonna 1918 tapahtuneeseen tyiivaenliikkeen kahtiajakoon.
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Valittavassa asemassa oh Edvard Valpas, joka oh tullut ty6vdenliikkeeseen mukaan jo 1890-luvulla. Mutta muista veteraaneista
poiketen han korosti voimakkaammin luokkataistelua ja pyrki
kielitaitoisena edustamaan Saksan »oikeaoppista» sosiaalidemokratiaa. Han oli sits paitsi riitaantunut Makelin ja Salinin kanssa,
joten hanen solidaarisuutensa naihin nanden oli heikentynyt. Oulun puoluekokouksessa Valpas puolsi valittavaa kantaa torjuen
ajatuksen aseellisen toiminnan hyOdyllisyydesta. Asettuipa han
ymmartamaan senaattiin mennytta Kariakin. Valittavan kannan
tarkoituksenmukaisuus tulikin nakyviin selvasti, said Valpas valittiin Oulussa puolueen puheenjohtajaksi. Syksyn 1906 kiistassa
han asettui tukemaan nuoria. Nama alkoivatkin ryhmittya Ty6miehen ymparille.
Nuorten ja vanhojen valiset erimielisyydet ja valtataistelu merkitsivat kriisia tyiivaenliikkeen johdossa. Uusien, \than aikaa Mkkeessa mukanaolleiden, ialtaan nuorien seka sivistystasoltaan entisista johtajista poikkeavien nopea nousu johtoportaille aiheutti
jannitysta j a hankausta. Valtataistelun kovuuteen oli osittaisesti
syyna se, etta tyiimiehesta nousseille veteraaneille putoaminen
johtoryhmasta merkitsi taloudellisen ja sosiaalisen tason laskua.
OIKEUS-LEHTI

Nuorten ja vanhoj en valisten ristiriitojen yhtend tuloksena oli
Oikeus-lehden syntyminen. Lehden keskeiset hahmot olivat YrjO
Makelin ja Reino Drockila; sen piiriin kuuluivat myOs Kossi Kaatra
j a Vihtori Kosonen Tampereelta. Mind miehet olivat olleet
tytivaenliikkeessa 1890-luvulta alkaen, toimineet yhteistyOssa perustuslaillisten kanssa, tandentaneet kansallisia arvoja ja yhteenkuuluvuutta seka saaneet ilmeisesti ainakin joitakin vaikutteita
revisionismista. Sen lisaksi he olivat vastustaneet jyrkasti vakivaltaista toimintaa; erityisesti Makelin oli korostanut, etta menettelytavoissa oli noudatettava eetillisia periaatteita. Lehden ohjelmajulistuksessa sanottiin, etta »dynamiittivarkaudet,
punakaartilaisten menettely ym. osoittavat puolueessa olevan
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hamaraperaisia aineksia», ja jatkettiin, kuinka »puoluetta vaihtaneiden herrasmiesten tukemina namd ainekset ovat paasseet vaikuttamaan». Tassa ilmeni lehden toinen linja, voimakas vastenmielisyys nuoria kohtaan. Ohjelmaan sisaltyi myiis revisionismiin
viittaava lause, etta »vallankumouksia ei tehda, vaan ne syntyvab. 20 4
Lehti tandensi, etta tyiivaenlehdissa oli esitettava asiat totuudenmukaisina, valtettava perattOmien tietojen antamista ja taisteltava rehellisesti eika »jesuiittamaisella moraalilla». 205 Sen sanonta
olikin vahemman karjistettya kuin muiden tyiivaenlehtien. Myiis
vastapuolen mielipiteita selviteltiin ja tyydyttiin vain toteamaan
niitten poikkeaminen omista. 206 Ainoastaan Valpasta vastaan hyiikattiin henkiliikohtaisesti ja vaitettiin hanen yrittavan paasta
vapaaksi edustajaehdokkuudesta, jotta han voisi syrjasta kasin
arvostella muiden toimintaa.207
Lehdessa tandennettiin erityisesti ammattiyhdistystoiminnan
merkitysta ja todettiin, etta kollektiiviset sopimukset ovat parantaneet tyOrauhaa ja vahentaneet tilapaisten lakkojen esiintymista.
Niitten ansiosta myos tyOntekijOiden tulot olivat nousseet ja tytiaika lyhentynyt. Seikat ovat sitten aiheuttaneet kulttuuritasonkin
kohoamisen. 208 Tama kaikki merkitsi kurjistumisteorian kieltamista ja marxilaisten kasitysten totuuden asettamista epailyksenalaisiksi. Lehden synty siis viittasi myiis revisionismista saatuihin heratteisiin. Hankkeessa mukana ollut KOssi Kaatra piti sits
protestina kielitaitoisten nuorten Neue Zeitin pohjalla suorittamaa
Makelinin menettelyn arvostelua vastaan. Makelin itse ei voinut
seurata ulkomailla kaytavaa keskustelua, eika hanella sen vuoksi
Out samanlaisia mandollisuuksia vaittelyyn jouduttuaan vedota
auktoriteetteihin kuin nuorilia.2"
Oikeus ei jaksanut ilmestya kuin marraskuun puolivalista joulukuun loppuun. Sen yritys valloittaa TyOmiehelta taman lukijoita
oli tuomittu epaonnistumaan. TyOvaenliikkeesta oli tullut aatesisal101taan niin yhtendinen, etta poikkeaminen hyvaksytysta linj asta j a »harhaoppisen» leiman saaminen olivat erittain raskauttavat.
Sita paitsi Valppaalla — lehden ehka pahimmalla vastustajalla
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oli puolueen puheenjohtajana ja TyOmiehen paatoimittajana varsin
hyvat edellytykset nujertaa se. Mytiskaan Oikeus-lehden pyrkimysta
asiallisempaan kasittelytapaan ja vahemman tunnepitoisten sanojen kayttoon ei voi pitaa kannatuksen kannalta edullisena. Kannatus oli saatava naet tyOvaelta, jonka sivistystaso oli alhainen; myOs
poliittisesti kiihkea aika vaikutti asiaan. Lehden vaikutukseksi on
kuitenkin laskettava se, etta TyOmiehessa alettiin suhtautua entista jyrkemmin tapahtuneisiin vakivaltaisuuksiin.
g. Outun puoluekokous
Oulun puoluekokouksen taustana oli suurlakko. Se oli tuonut puolueeseen suuret joukot uutta vakea ja mytis osoittanut, etta ty6vdenhike oli huomattava tekija suomalaisessa yhteiskunnassa.
Heinakuun 20. paivana oli keisari vahvistanut uuden vaalilain ja
valtiopaivajarjestyksen, jotka -avasivat mandollisuudet parlamentaariseen toimintaan. Kolme viikkoa ennen kokouksen alkua oli
Viaporin kapina, joka merkitsi iskua punakaartille, aseelliselle
toiminnalle ja ajatukselle, etta Vendjalla pikaisesti puhkeava -vallankumous ratkaisisi kaiken. Suuriakon yhteydessa oli tytivdenliikkeeseen tullut myOs uusia lahjakkaita henkilOita, jotka pyrkivat
liikkeen johtoon. Naiden tulokkaiden ja vanhojen veteraanien
keskinainen suhde ja kilpailu vallasta tuli olemaan eras keskeinen
kohta kokouksessa.
Edustajat Oulun puoluekokoukseen oli valittu entiseen tapaan
paikallisyhdistysten toimesta, ja siksi uusilla puolueeseen vasta
mukaantulleilla oli varsin suuri edustus. Heidan mieiipiteensa olivat
paljolta puolueen karkimiehille tuntemattomia. Runsas uusien
edustajien joukko tarjosi mainiot mandollisuudet mielipiteiden
muokkaukseen, ja vain ollen monissa puheenvuoroissa propagandistinen aines oli varsin suuri.
Menettelytapakysymys oh tietysti keskeinen. Sen alusti puolueen
veteraaneihin kuuluva Eetu Salin. Han totesi, etta vanha jako jyrkkiin ja maltillisiin oli luonnehdittava kasitteilla »vakivaltainen
kumous» tai »ilman verenvuodatusta kayva undistusty6». Salim

TVO likENLIIKKEEN JOHTO

281

asettui kannattamaan viimeksi mainittua linjaa. Hanen mielestadn
puolueen oh oltava hyOkkadvassa asemassa, mutta sen piti tapahtua »puhtaasti sosialidemokraattisesti», mina han tarkoitti sits, etta
oli toimittava ilman vakivaltaa ja noudattaen yleisesti hyvaksyttyja
moraalisia periaatteita. Koska naytti siltd, etta joukot lahtisivat
erinaisissa tilanteissa omin pain liikkeelle ja turvautuisivat vakivaltaan, han ehdotti, etta puolueen propagandassa korostettaisiin enemman sosiaalidemokraattisia periaatteita, mutta vahemman kiihdytettaisiin luokkavihaa. Han asettui vastustamaan site,
etta Suomen tyiSvaenliike kytkettaisiin laheisesti Vendjan vallankumoukselliseen liikkeeseen. 21° Win nautti puolueen piirissa suurta
arvonantoa, ja hanella ohi Helsingin ja Tampereen puoluekokouksien pohjalta radikaalinen leima, joten han alustuksellaan muokkasi
ilmeisesti mieiipiteita. Hanen ajatuksensa eduskunnallisen toiminnan tarkeydesta saikin miltei yksimielisen kannatuksen. Vain Kuopion tyOvaenyhdistyksen edustaja H. Kokkonen piti avoimesti
parlamentaariSta toimintaa hyOdyttomana, ja L. Linnavuori taas
tandensi aseellisen vallankumouksen ensisijaista tarkeytta. 211 Etupadssa vain puolueen vanhemmat jasenet asettuivat kuitenkin
kannattamaan Salinin periaatteessa aseellista toimintaa vastustavaa kantaa ja vain moraalisten normien kanssa sopusoinnussa olevaa
toimintaa. 212 ' Nuorempi polvi ei yleensa ollut taysin aseellista kumousta vastaan, mutta useimpien mielesta se oli vain -WM eras
hyOdytOn. 213 Vastoin Salinin kantaa tahtoivat erdat nuoremman
polveif aluStajat kytked Suomen tyOvdenliikkeen toiminnan mahdollisiMmati laheiseen yhteyteen. Vendjan vallankumouksellisen
Iiikkeen kanssa, TAM kantialla oh erityisesti Severi Alanne.214
Salinin ehdOtus . puolueen propagandan »laimentamisesta» jai huotniota vaille-KokoUksen navy oh radikaalinen, ja puheenvuoroissa
k4ytettiin voimakkaasti affektipitoisia sanoja, joten ehdotus ei
sopinut kokouksen
Kokouksen• mtnettelytapakysymysta koskeva paatiis muovautui
tarkoitusta varten asetetussa valiokunnassa. Pdatiis oli komprornissi, jossa , periaatteellinen kySymys, etta parlamentaarinen toiminta sulkisi pois aseellisen vaiiankutnouksen, sivuutettiin. Tosin
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korostettiin eduskunnallisen toiminnan tarkeytta. Lisdksi
nettiin, ettei puolue tule liittoutumaan porvarillisten puolueiden
kanssa. Suhteessa Venajdn vallankumoukselliseen liikkeeseen otettiin valittava kanta. Toisaalta painotettiin solidaarisuutta heidan
kanssaan, toisaalta todettiin, etta Suomen erikoisasemasta j ohtuvat toimintamandollisuudet oli otettava huomioon. Kokouksen
paatOksessa asetuttiin vastustamaan suunnitelmia sotavaen luomiseksi, mutta sen sijaan esitettiin ajatus kansanpuolustuksesta.
Nain luovuttiin taydellisen pasifismin ja antimilitarismin ajatuksesta. Se merkitsi askelta vallitsevan yhteiskunnan normien ja
sitysten omaksumiseen seka luopumista jyrkimmasta vallankumouksellisuudesta, asenteesta, etta tydvdenhike muuttaa ja arvioi
kaikki arvot uudelleen. 215 Kansanmiliisiajatuksen hyvdksyminen
puolueen ohjelmaan aiheutti voimakasta arvostelua sosiaalidemokraattisessa nuorisaikkeessa, missy elivät voimakkaimpina jyrkka
vallankumouksellisuus ja aatteellisten periaatteiden ehdottomuus;
heidan mielestaan luopuminen pasifismista merkitsi sosialismin
pettdmista. 216
MenettelytapapdatOksen laatineeseen vahokuntaan kuuluivat
puolueen vanhemmista jasenista Taavi Tainio ja A. Jarvenpaa.
Nuorten ryhma.a. edustivat Severi Alanne, 0. V. Kuusinen, August Rissanen ja Mikko Uotinen. Punakaartin edustajana valiokunnassa oli Jussi Tuominen. Valiokunnan kokoonpano osoitti, etta
nuoret antoivat ratkaisevan panoksen kokouksen kulkuun.
Saman valiokunnan ehdotuksen mukaan kokous julisti punakaartit hajonneiksi. Ajatus, etta aseellinen ja puolisotilaallinen jarjestO
muodostaisi tytivaenliikkeen oleellisen toimintahaaran, oil siten
haudattu. Se oli karsinyt Viaporin kapinassa pahan kolauksen, ja
tats hyvakseen kdyttaen aseellisen toiminnan vastustajat olivat
saaneet enemmistOn puolelleen. Sitd paitsi senaatti oh lakkauttanut kaartin, siksi sen jatkaminen olisi pitanyt tapahtua maan
mika oli Suomen tyOvaenliikkeelle outo toimintamuoto ja useille
vastenmielinen.
Eduskunnassa avautuva toiminta tarjosi uusia mandollisuuksia.
Tassa kohden toteutui pa.fimdard, jota tyovaenliikkeessa oh kauan
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tavoiteltu. Sekin vahensi osaltaan punakaartin suosiota. Oulun
kokoukselle oli varsin tyypillista voimakas usko eduskunnalliseen
toimintaan ja siihen, etta eduskunnan kautta saataisiin tydvdenliiketta tyydyttavid ratkaisuja. Kotkan kokouksessa vuonna 1909
luottamus eduskuntaan oli jonkin verran heikentynyt. Niinpa muutamissa puheenvuoroissa se kiellettiin joko kokonaan tai sitten
suhtauduttiin jo kriitillisemmin eduskunnan mandollisuuteen saada
toteutetuksi tytivaenliikkeen vaatimuksia.217
Jo Tampereen kokouksessa oli puoluehallinto paatetty siirtaa
Helsinkiin, ja johtoasema puolueessa oli joutunut helsinkilaisten
kasiin. Tama oli merkinnyt tappiota lahinna Turun ja Tampereen
yhdistysten johtaville henkilOille. Oulun kokouksen paatOkset ja
siella valittu puolueen johto kuvastivat selvasti helsinkilaisten ja
Edvard Valppaan seka heidan edustamansa linjan saavuttamaa
voittoa. 218 Valpas nimittain valittiin suurella danimadralla puolueen ensimmaiseksi puheenjohtajaksi. Hanen persoonassaan yhtyivat kokouksen jalkeen puolueen puheenjohtaja ja Tyiimiehen
pdatoimittaja. Tama asema avasi hanelle erittain suuret vaikutusmandollisuudet. Hanen nauttimansa kannatus selittyy osaksi hanen
toimestaan puolueen johtavan lehden paatoimittajana. Lisaksi han
seurusteli ahkerasti Helsingin tyavaenyhdistyksen aktiivisten jasenten piirissa hankkien nain itselleen lujan kannatuksen juuri
suuntaa-antavan ja monessa suhteessa vaikutusvaltaisimman perusjarjestOn piirissa. 21-9 Hanen johtaja-asemansa edellytyksend olivat
tietysti hanen poliittiset kykynsa (ks. s. 88). Valppaan lujalta nayttava usko marxilaisiin opinkappaleisiin ei estanyt hanta nakemasta
tosiasioita ohi naiden oppilauselmien.
Oulun kokouksessa suoritettiin puolueen organisaation uudelleen
jarjestely. Se oli omiaan lujittamaan puolueen jarjestOrakennetta.
Taman uudistuksen jalkeen puolue muodosti selvemmin, pyramidin
muotoisen organisaation. Johtoon tulivat entisen puoluehallinnon
tilalle puoluetoimikunta ja puolueneuvosto. Puoluetoimikunta oli
toimeenpaneva elfin ja kokoontui tarpeen vaatiessa. Sen jasenet
olivat helsinkilaisid, j a se piti ylld pysyvdd virastoa palkattuine
Puoluetoimikuntaan kuului kaksi puheenjohta-
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jaa, sihteeri, rahastonhoitaja, kolme jasenta ja nelja varajasenta.
Puolueneuvoston jasenia olivat taas kaikki puoluetoimikunnan
jasenet ja lisaksi 20 muuta puoluekokouksen valitsemaa jasenta,
joista yksi (Ai jokaisesta vaalipiirista paitsi Oulun ja Lapin; niilla oli
yhteinen jasen. Lisaksi neuvostoon kuului nap. ruotsinkielista ja
yksi venajankielinen edustaja. Organisaatiopyramidiin kuuluivat
myOs vaalipiirijarjestiit, kunnallisjarjestOt j a paikallisyhdistykset.
Nain puolueen johto entisestaan keskittyi ja muodostui ehka harvainvaltaisemmaksi, sills perusjarjestOjen jasenista suurin osa oli
varsin passiivisia ja sivistykselliselta ja sosiaaliselta tasoltaan heikkoja. Siksi johto keskittyi suppeaan kyvykkaiden ryhmaan.22°
Oulun kokouksessa alettiin j o tiukemmin suhtautua puolueen linjasta poikkeamiseen. Kurikka ja Kari erotettiin puolueesta, ja
saannOissa erottamispykala muodosti tarkean kohdan. Puolue
sellaisenaan kohosi yha merkittavammaksi tekijaksi, joka selvemmin asetettiin jasenten tandon ylapuolelle. Kokouksessa tuli
esille seikkoja, jotka viittasivat siihen, etta puolueen menestys
alkoi tulla usaltaan paamdaraksi ja etta se tunkeutui varsinaisten
ohjelmallistenkin tavoitteiden rinnalle. 221 Mina seikat saivat aikaan, etta puolueen voima taistelevana jarjestiind merkittavasti
vahvistui.

2. VAIKEITA KYSYMYKSIN

a. Allaatalousicgsymys
Vasta suurlakko oli tuonut tyiivaenliikkeeseen huornattavan joukon maaseudun tilattomia ja torppareita. Nain ollen liikkeen kanta
rnaatalouskysymykseen tuli entista tarkedrnmaksi. Varsinkin vaaleja ajatellen se oli keskeinen. Olihan vaaleissa vedottava juuri
laajaan maatalouSvaestOn ryhmaan, joka suuruutensa vuoksi oli
avainasemassa.
Tilanne maatalouskysymyksen kohdalla oli ongelmallinen sikali,
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etta sosialismin periaatteista vedetyt ratkaisut ja ennusteet eivat
nayttaneet ollenkaan sopivan yhteen tosiasioiden kanssa. Tosin
Karl Kautskyn teos »Sosialidemokratia ja maatalouskysymys»
ilmestyi vuonna 1906 suomeksi. Mutta Kautskyn penseys maataloutta kohtaan seka sen arvioiminen merkitykseltaan vahaiseksi
aiheuttivat sen, ettei kirja tuonut ratkaisua inaatalousasiaan.1
Maatalousvaltaisessa Suomessa Kautskyn kasitysten ja olosuhteiden valinen ero oli siina mdarin ilmeinen, etta huolimatta hanen
asemastaan johtavana teoreetikkona ja auktoriteettina ei hanen
mielipiteitaan varauksettomasti hyvaksytty, vaan ne aiheuttivat
epamiellyttavand koetun ristiriidan.2
Maatalouskysymyksen kasittelya sosiaalidemokraattisen puolueen piirissa helpotti se, etta puolueessa oli kaksi huomattavaa
asiantuntijaa, nimittain tohtori Edvard Gylling, joka vaitteli torpparilaitoksesta, ja maisteri Sulo Vuolijoki, joka oli kirjoittanut tutkimuksen maanvuokraoloista Hauholla. Vuoden 1905 lopulla Gylling otti erdassa artikkelissaan esille ristiriidan, joka vallitsi Forssassa hyvaksytyn ohjelman yleisen osan ja maataloutta koskevan
erityiskohdan valilla. Yleisessa osassa nimittain todettiin, etta kehitys kulki maataloudessa kuten muillakin aloilla suurtuotantoa
kohti ja omaisuus keskittyi yha harvempien kasiin. Sen sijaan maataloutta koskevassa kohdassa vaadittiin pienviljelyksen edistamista
ja tukemista. Kirjoittajan mielesta taman ristiriidan poistaminen
oli tarkeata, mutta han ei ottanut kantaa kysymykseen, miten sen
tulisi tapahtua. Han tunnusti, etta sosiaalidemokraattien piirissa
asiasta oltiin eri mielta ja sen Widen sits oli tutkittava.3
Ongelman ratkaisun puolueen maatalousasiantuntijat katsoivat
lOytaneensa ns. viljelyspakosta, ts. kaikki se maa, jota omistaja ei
itse viljellyt, oli pakkolunastettava yhteiskunnan haltuun ja annettava tilattomien viljeltavaksi p erinnollisella vuokraoikeudella.
Mytis valtion maita oli jaettava viljeltaviksi vuokraoikeudella.
Talla tavoin katsottiin voitavan varata tilattomaile vaest011e mahdollisuus kiinnittya maahan, ja se taas vahentdisi muuttoa kaupunkeihin ja teollisuuskeskuksiin, mika oli puolestaan painanut ndissa
palkkatasoa. Lisaksi viljelyspakkoajatuksella oli se tarkea puoli,
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etta se oli ainakin osittain sopusoinnussa sosialististen periaatteiden
kanssa, koska se rajoitti yksityista omistusoikeutta. Kun viljeltavaksi jaettua maata ei annettaisi taydella omistusoikeudella, vaan
vuokraoikeudella, niin tams seikka vahvisti suunnitelman sosialistista leimaa. Kuitenkin se oli jossain maarin ristiriidassa johtavien
teoreetikkojen ajatusten kanssa, silla se tuki pienviljelysta. 4 Viljelyspakkoaj atus saikin suopean vastaanoton tytivaenliikkeen piirissa. Toisaalta slina nahtiin ratkaisu maanomistuskysymykseen,
ja toisaalta sosialistisissa periaatteissa pysyttiin kiinni ainakin
siind maarin, et-La turvallisuuden tunne sailyi.
Sosiaalidemokraattien maatalousohjelmaa kiirehti se seikka, etta
nuorsuomalaiset ja vanhasuomalaiset vaativat valtion maiden asuttamista ja luovuttamista yksityisella omistusoikeudella tilattomien
viljeltaviksi. Sosiaalidemokraattien maatalousohjelmaa vastaan tuli
taten huomattava paine muiden puolueiden laatimien ohjelmien
taholta.
Maatalouskysymyksen ajankohtaisuutta lisasi alkava torpparien
liikehtiminen ja aktiivinen toiminta. Suurlakon jalkeen eri puolilla
maata kokoontui paikallisia torpparikokouksia, j oissa vaadittiin
torpparien aseman parantamista. Kokoukset oli monin paikoin
saatu koolle juuri tyiivaenyhdistysten aloitteesta. Nain ollen oli
luonnollista, etta niissa yleensa yhdyttiin Forssan ohjelmassa esitettyihin parannusvaatimuksiin. Ainoa huomattavampi poikkeus oli
yksityisten omistusoikeuden tandentaminen. Tata esitettiin mm.
Elimaen, Haapamden j a Toivakan kokouksissa. 5 Useissa kokouksissa ehdotettiin yleisen torpparikokouksen koollekutsumista. Sita
ryhdyttiinkin puuhaamaan Tampereelle. Paikallisten kokousten
pohjalta saattoi odottaa, etta siella kannatettaisiin taytta omistusoikeutta torppareille viljelemiinsa maihin. Sosiaalidemokraattisen
puolueen johto naki tarkeaksi taman ajatuksen torjumisen. Merkitsihan se poikkeamista sosialistisista periaatteista. 6 Osittain tassa
mielessa velvoitettiin kaikki puolueen agitaattorit saapumaan yleiseen torpparikokoukseen, j a juuri heidan tehtavakseen tuli taman
*kerettilaisen# aj atuksen kaataminen.7
Torpparikokous oli koolla Tampereella 11-12. paivina huhti-
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kuuta 1906. Edustajia oli 302 paikkakunnalta kokonaista 400, ja he
edustivat yli 50 000 maanvuokraajaa. Kokous oli sosiaalidemokraattisen puolueen toimesta jarjestetty, ja kaikki alustajat olivat
puolueen johtoon kuuluvia. Lisaksi useat paikalliset torpparikokoukset olivat valinneet edustajikseen tytivaenliikkeen toimihenkilOita, kiertavia puhujia, joiden aloitteesta nditd kokouksia oli
jarjestetty. 9 Siksi kokouksen johto ja sen langat olivat tiiviisti
sosiaalidemokraattien kasissa. Taten selittyy sekin, etta kokouksen
keskeisin periaatteellinen kysymys, omistus- vaiko vuokraoikeus,
ratkesi aivan ylivoimaisella danten enemmisttilla vakaan vuokraoikeuden hyvaksi. Aanestysnumerot olivat 337-27. Nain tyiivdenliikkeen johtomiehet voivat katsoa sosialististen periaatteiden saavuttaneen murskaavan voiton. Alustuksessaan Gylling oli viitannut
siihen, etta vuokra-alueiden lunastus salyttaisi kohtuuttoman
raskaan taakan torpparien niskoille, jos mentaisiin yksityisen omistusoikeuden linjalle. Mina oli ilmeisesti varsin tehokas todistuskappale. Sita paitsi omistusoikeusajatusta vastaan esiintyivat kokouksessa varsin vakuuttavan tuntuisesti puolueen karkimiehet
H. Jalonen ja Taavi Tainio. 9 Mutta vastustustakin ilmeni. Naissa
puheenvuoroissa viitattiin siihen, kuinka lamauttavaa oli olla vuokralaisena. Omistusoikeus kannusti tyslintekoon ja aseman parantamiseen. Lisaksi vedottiin siihen, etta heidat oli nimenomaan evdstetty vaatimaan taytta omistusoikeutta ja valtion tukea lunastusasioissa." Asiasta mietintOnsa laatineen valiokunnan ehdotukseen
liittyi kanden jasenen vastalause, jossa korostettiin »oman kodin»
tunnearvoj a. Lopullinen padttis kokouksessa aiheutti vastalauseen,
johon yhtyi kandeksan edustajaa. Vastalauseen tekijat olivat etupadssa Pohjanmaalta, mika viittasi siihen, etta sielld yksityisella
omistusoikeudella oli ilmeisesti vankin kannatus ja mystis sosialististen kasitysten ote oli todennakiiisesti heikoin.1'
TytivaenlehdistOssa torpparikokouksen paateksen katsottiin merkitsevan sosialismin periaatteiden tunnustamista. 12 Sen sijaan Edyard Gylling selostaessaan torpparikokouksen pdatiiksia viittasi
varsin pidattyvasti hyvaksyttyihin paaperiaatteisiin ja totesi sam alma, etta Pohjanmaan edustajien kanta oli poikennut muista.

.288

SOSIAL•SMIN LAPI;M.URTO

Hanen mielestaan tarkeampia olivat torpparien heradminen ja heidan esittamansa kaytann011iset vaatimukset.13
Yksityiskohtiin liittyvissa parannusvaatimuksissa torpparien
edustajat menivat pitemmalle kuin kokouksessa mukana oiled ty6vdenliikkeen toimihenkilOt. Naissa kohdin kokouksen johdon tehtavaksi jai ensi sijassa torpparien vaatimusinnon pidatteleminen eika
suinkaan heidan kannustamisensa uusiin vaatimuksiin. Esim. kun
paaalustaja Edvard Gylling oli sita mieltd, etta torpparien Matti oil
eraissa tapauksissa sallittava, Minna silloin kun torppa oli taloudellisen kehityksen esteend, niin useat edustajat olivat kaikkia hadtOja vastaan ja vaativat, etta haddiit oli kokonaan kiellettava. Kun
Kossi LindstrOm (Kaatra) alustuksessaan ehdotti 50 vuoden vahimmaisvuokra-aikaa, niin useat torpparit vaativat maaraamatonta aikaa. He olivat mytis pain vastoin kuin alustaja sita mielta, etteivat
mitkaan syyt saaneet aiheuttaa vuokraoikeuden menetysta. Alustajan mukaan torpan paastaminen rappiolle olisi ollut sellainen
syy. Kun tyiivaenliikkeen toimihenkileit, Aatto Siren alustuksessaan
ja A. Vatanen seka KOssi LindstrOm (Kaatra) asiaa kasitelleessa
valiokunnassa, kannattivat vuokralain toimeenpanoa valvoviin
lautakuntiin Minna puolueettomia asiantuntijoita, niin torpparien
edustaj at vaativat *kansanvaltaisempaa» valitsemistapaa. Eraiden
mielesta lautakunnan puheenjohtaja oli valittava kuntakokouksessa, mika tulikin sitten paatekseksi, mutta toisten vaatimusten
mukaan perati torppariyhdistyksissa.14
Oulun kokouksessa maatalouskysymys oli myiis esilla. Alustajana oli maisteri Vaino Vuolijoki, joka totesi asiaan liittyvat suuret
erimielisyydet. Han viittasi siihen, etta Marx ja Kautsky, suurimmat
auktoriteetit, katsoivat pientilojen haviavan ja maaomaisuuden
keskittyvan yha harvempien kasiin ja etta llama paaperiaatteet oli
otettu kaikkien maiden sosiaalidemokraattien ohjelmaan. Sitten
han totesi, etta useat muut teoreetikot katsoivat pienviljelyksen
sailyvan. Vuolijoen mielesta tilastoista ei saanut varmaa tukea
kummallekaan kannalle. Han myOnsi, etta pienviljelys oli erain
paikoin jopa vahvistunut. Hanen mielestdan ei ollut mitaan syyta
poistaa ohjelmassa vallitsevaa ristiriitaa toisaalta yleisen osan ja
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toisaalta maataloutta koskevan erityiskohdan valilta. Hanen mukaansa kysymyksen ratkaisu lOytyi viljelyspakosta, maaomaisuuden
lunastamisesta valtion haltuun seka luovuttamisesta tilattomille
viljeltavaksi, ei kuitenkaan suuremmissa kuin 25 hehtaarin kappaleissa.16 Vuolijoen ehdotukset tulivatkin kokouksen paatOksiksi.
Kokouksessa esiintyi kylla oppositio, joka vaati suurempaa tukea
pienviljelykselle ja pientilallisille. Tassa tarkoituksessa sen taholta
vaadittiin ohjelmaan pienviljelijOiden osuustoiminnan tukemista.16
Maatalouskysymyksessa ei pdasty selvadn ratkaisuun. Toisaalta
sosialistiset kasitykset ja arvostetuimmat teoreetikot korostivat
maaomaisuuden keskittymista ja suurviljelysta tulevan sosialistisen
yhteiskunnan viljelysmuotona. Mutta toisaalta vahemman arvostetut teoreetikot, mm. Bernstein, Bebel, David ja von Vollmar, maatalouden tila ja puolueen kannattajien mielipiteet vaativat pienviljelyn tukemista. Milan olivat pakottamassa suomettarelaisten varsin radikaalinen torppariohjelma seka maalaisliiton syntyminen.
Pienviljelyksen tukemista ja vaestkin kiinnittamista maahan, mika
sosialistisista teorioista kasin naytti »harhaoppiselta» menettelylta,
voitiin puolustaa silla, etta siten lakkaisi runsas tykivoiman tarj onta teollisuudelle, »kapitalistit menettaisivat reserviarmeijansa»
j a »heidat voitaisiin pakottaa kohtuulliseen tulonjakoon tytivaestOn
kanssa»." Voimakas ja jatkuva muuttoliike liikavaestOn kanssa
kamppailevalta maaseudulta olikin yhtena syyna ammattiyhdistysliikkeen voimattomaan asemaan.18
Sen sijaan niin paljon ei voitu irtaantua sosialistisista periaatteista, etta torppareille olisi tunnustettu perinn011inen omistusoikeus
vuokra-alueisiin, vaikka puolueen kannatusta aj atellen omistusoikeuden tunnustaminen olisi todennakOisesti ollut edullista. Eris
tyisesti tama koski itsendisia pienviljelijOita, joita sosiaalidemokraattisen puolueen itsendisen maanvilj elyksen vastainen leima karkotti kannattamasta sita. 18 Tama seikka loi mandollisuudet ja
maaperad maalaisliitolle. Niinpa Santeri Alkio, joka oli perustamassa
maalaisliittoa ja kavi polemiikkia tytivaenlehtien kanssa korostaen
juuri omistusoikeuden merkitysta, oli ollut varsin lahelld tytivaenliiketta. Han oh mm. kirjoittanut vuoden 1904 Tytivaen Joululeh19 — Soikkanen, Sosialismin tulo Suomeen
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teen artikkelin pienviljelyksesta ja tallOin kayttanyt sosialistista
terminologiaa seka lisaksi ollut perustamassa tyiivaenyhdistysta
Laihialle ja esiintynyt puhujana tytivaenliikkeen kokouksissa yield
suurlakon jalkeenkin.2°
Sosiaalidemokraattien vaalipropaganda yritti toisaalta vakuuttaa sits, etta pienviljelys tulee haviamaan, kuten sosialistiset teoreetikot olivat ennustaneet. Toisaalta tandennettiin sits, etta viljelyspakon avulla luotaisiin maattomille mandollisuus harjoittaa
maanviljelysta, jolloin syntyisi laaj a pienviljelijOiden luokka. Torppareiden ehtoj en parantamiseen nanden sosiaalidemokraattien ohjelma oli ylivoimainen muihin verrattuna; tassa kohden sosiaalidemokraattisella julistuksella olivatkin parhaat mandollisuudet.
Itsendisten viljelijOiden osalta propaganda keskittyi siihen, etta
kapitalismin edetessa pienviljelijOiden velkataakka tuli kasvamaan. 21 Lisaksi oli torj uttava nimenomaan maalaisliittoaj atuksen
henkisen isan Hannes Gebhardin vaite, etta maalais- j a kaupunkikiiyhalistOn edut olivat ristiriidassa keskendan. Mita pohjalta
lahtien han oli nimittain kehottanut maalaisviiested j drj estaytymaan. Tama maalais- j a kaupunkilaisvaestOn vastakkaisuus oli
tullutkin esille erain paikoin. 22 Niinpa Ylaneella sosialistipuhuj an
pitamassa kokouksessa ehdotettiin *maalaispuolueem perustamista
vedoten siihen, etta *maalais- j a kaupunkilaiskiiyhalistO olivat
koska heidan asemansa oli erilainen. Agitaattoistensa
tori tietysti torjui ajatuksen, mutta se sai siita huolimatta kannatusta. Tahan samaan nakOkohtaan vetosi eras ensimmaisen vaalitaistelun yksityisyrittajista, nimittain maisteri Nuupala, j oka erdanlaisen maalaissosialismin pohjalta lahtien kiivaili #saksalaismallisia
kaupunkisosialistej vastaan. Samalla tavoin myiis Santeri Alkio
todisteli maalaisliiton perustamisen tarkeytta.23
Maatalouskysymyksen kohdalla sosiaalidemokraattien asennoituminen pysyi ristiriitaisena. Sosialistiset teoriat viittasivat yhthane, silloinen maatalouden tila j a kentalta tulevat vaatimukset
toisaalle. Tasta ristiriidasta ei tehty ratkaisua kumpaankaan suuntaan. Niinpa esim. vaasalaisen Vapaan Sanan toimittaja Janne
Hautala kaydessaan polemiikkia Santeri Alkion kanssa myOnsi,
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etta sosiaalidemokraattien suhde maanviljelykseen oli »epaselva,
toiset suosivat pienviljelysta j a ns. marxilaiset suurviljelysta». Mutta
kirjoittaja vetosi Gyllingin sanoihin, etteivat nama, suunnat periaatteessa eronneet toisistaan ja katsoi, etta kysymys oli talla
tavoin ratkaistu.24

b. Ruotsalaisten erohankkeet
Vuoden 1906 kevaalla syntyi ruotsinkielisten sosiaalidemokraattien
keskuudessa aj atus itsenaisen puolueen perustamisesta. Lahtiikohtana oli suomalaisuusradikalismin ilmeneminen tyiivaenliikkeessa.
Erityisesti suurlakon aikana ja sen jalkeen tytivaenliikkeen aloitteesta jarjestetyissa kansalaiskokouksissa esiintyikin voimakkaita
ilmauksia suomenkielisyyden puolesta. Esim. Kuolajarvella pidetyssa kokouksessa oli hylikkaysten karki suuntautunut »ruotsalaislin j a niihin suomenkielisiin, jotka olivat liittyneet ruotsalaisiin».
Putikossa vaadittiin »suomen kielta padkieleksi kaikkialla», Rautalammilla arvosteltiin ennen kaikkea »ruotsikkopuoluetta, joka edustaa suurporvaristoa» ja Hartolassa vaadittiin »suomen kielta valtakieleksi». 25 Tydvaenlehdissa, erityisesti maaseutulehdissa, kiinnitettiin huomiota kielikysymykseen, ja tallOin kirjoitusten karki
saattoi suuntautua ruotsinkielisyytta vastaan sinansa. 26 Ruotsinkielisten kantaan vaikutti sekin, etta tytivaenliikkeessa maardaviksi kohosivat Valpas ja hanen ymparilleen ryhmittyneet, joilla
ennen suurlakkoa oli suomettarelaissympatioita. Lisaksi he olivat
tuoneet esille ruotsinkielisia vastaan suuntautuneet mielipiteensa.
Myos marraskuun sosialistien johtavat hahmot, mm. Kuusinen,
Manner ja Sulo Vuolijoki, olivat entisia suomettarelaisia. T3'rOvaenliike oli sen -Widen ruotsinkielisten silmissa saanut suomalaisuusliikkeen leiman.27
Talta pohjalta selittyy, etta ylioppilas Fil. Tiderman julkaisi
Arbetaren-lehdessa artikkelin, jossa han ehdotti ruotsinkielisen
sosiaalidemokraattisen puolueen muodostamista. Aloitteen perusteluna han esitti sen, etta »andas nationalismi» ohi saanut jalansijaa
suomenkielisella taholla. Suomenkieliset olivat
Tidermanin mu-
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kaan — sita paitsi kayttaneet kirjoituksissaan j a puheissaan
kiihottavaa kielta, etta se oli herattanyt vastenmielisyytta ruotsinkielisten piirissa. Erotukseksi vallankumouksellisista suomalaisista
olisi ruotsinkielisen puolueen selvasti tunnustauduttava parlamentaarisuuden kannalle. 28 Ehdotusta asettui kannattamaan innokkaasti ylioppilas K. H. Wiik.
Erittain arvostelevasti suhtautui suomenkieliseen tytivaenliikkeeseen Wiik. Hanen mielestaan se oli anarkistinen j a nain ollen
mandollisimman kaukana ruotsinkielisista. Hanen mukaansa jotain
»suomettarelaisesta kulttuurivihamielisyydesta» oli tarttunut
vaenliikkeeseen. Reformity6 oli tarkeampaa kuin epamadraiset
periaatteet. Hanen mukaansa voitaisiin ryhtya yhteistoimintaankin
muiden puolueiden kanssa niissa kysymyksissa, joissa oltiin yhta
mielta. Yhteistoiminta olisi tarkeata nimenomaisesti ruotsin kielen oikeuksien sailyttamisessa. Tassa kohden suomenkielinen tytivaenliike poikkesi taas ratkaisevasti ruotsinkielisesta.28
Wiikin kasityksia asettui vastustamaan Ivar Hiirhammer. Hankin oli sita mielta, etta suomenkielisessa tyOvaenliikkeessa oli >>f ennomaanisosialistej ja naista oli vaarallisin »Valpas-klikki». Han
kiisti kuitenkin Wiikin vaitteen, etta suomalainen tyovaenliike olisi
»anarkistinen», ja arvosteli Wiikin soialistisista periaatteista kayttamaa ilmausta »teoreettinen fraseologia». Hanen mielestaan Wiik
oli ottanut liikaa vaikutteita revisionismista." Htirhammer ei
jyrkasti asettunut vastustamaan oman puolueen perustamista.
Sen tekivat kuitenkin tyiivdesttiOn kuuluvat ruotsinkielisen liikkeen johtohenkiltit Anders Kacklund, Robert Agren j a Runar C.
Ohman. He vetosivat oikeaoppiseen marxilaiseen kasitykseen,
ntteivat kielirajat voi olla todellisia erottajia, vaan niita ovat luokkaraj at)>.31
Ruotsinkielisten piirissa kaytyyn mielipiteiden vaihtoon kiinnitettiin mytis suomenkielisella taholla huomiota. TallOin hanke tuomittiin lahinna hajottamisena. Sosialistisiin opinkappaleisiin vedoten hanketta arvosteltiin.32 Tytimiehessa kysymysta kasiteltiin
varovasti j a korostettiin, ettei sosiaalidemokratian luonteeseen
kuulu kielellinen sorto. 33 Sen sijaan maaseutulehdissa ruotsalaisten
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pyrkimykset tuomittiin jyrkin. sanoin. Savon Tyiimies esim. otsikoi
asiaa koskevan kirjoituksen »Ruotsalaiset tyOmiehet herroja
nystelemassa».34
Ruotsalaisten tytivaenyhdistysten edustajakokouksessa heinakuussa 1906 alustaja, maalari G. Johansson, asettui vastustamaan
oman puolueen perustamista, vaikkakin suomenkielisessa tytivaenIiikkeessa oli nakynyt »nationalismia». Kokouksessa vain K. H. Wiik
oli edelleen sills kannalla, etta oman puolueen perustaminen olisi
paras ratkaisu, mutta hankin myOnsi, ettei ehdotus ollut saavuttanut riittavasti vastakaikua. Ankarasti han hytikkasi suomettarelaisuutta vastaan pitaen sits »Uralista lahteneena matelemisoppina»,
j a sosiaalidemokratian han luonnehti sen vastapainoksi »lansimaiseksi kulttuuriliikkeeksi». Wiikin mukaan Sosialistinen Aikakauslehti sisalsi edelleen selvaa suomettarelaisuutta.35
Kokouksessa paatettiin laatia kirjelma Oulussa kokoontuvalle
puoluekokoukselle, ja siind vastustettiin ruotsin kielen oikeuksien
kaventamista ja vaadittiin edustusta puoluehallinnossa.
Kielikysymyksen vaiheille syntynyt jannitys laukesi suureksi
osaksi, kun Valpas kirjoitti heinakuun lopussa TyOmieheen artikkelin, jossa han esitti sovittelevasti, etta ruotsinkielisen vahemmistiin kielelliset oikeudet oli turvattava. Tosin Valpas edelleen
varsin arsyttavasti korosti suomalaisen puolueen entisid ansioita ja
sits, etta taistelu suomen kielen oikeuksien puolesta oli ollut tarkeata." Taman lisaksi mytis suomettarelaisuudesta syytetyssa Sosialistisessa Aikakauslehdessa oli artikkeleita, jossa tuomittiin
kielitaistelu. 3 7
Oulun kokouksessa tuli esille ruotsinkielisten kirjelmd, jossa esitettiin syytOs, etta jotkut olivat unohtaneet »ty•livaen korkeat kansainvaliset periaatteet ja koettaneet herattaa vastenmielisyytta
toista kansallisuutta ja kieltd kohtaan». Tata vaadittiin kirjelmassa
tuomittavaksi. Valpas tunsi esitetyn syytOksen suuntautuvan itseensa, sills han kaytti puheenvuoron, jossa han katsoi, ettei ruotsalaisten esittamaa vaitetta ollut millaan tavoin todistettu. Han
oli kylla valinis antamaan ruotsinkielisten vaatiman lausunnon,
mutta ikaankuin vastavetona han esitti, etta vaatimus ulotettai-
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siin koskemaan mytis vendjan kielta. Tama vaatimus hyvaksyttiin
korostaen, etta venaj an kielta ei ole vihattava, vaikka olikin yenalaisia sortajia.38
Oulun kokouksen jalkeen ei kielikysymys aiheuttanut tyiivaenliikkeen sisalla paljonkaan kitkaa. Sen sijaan oli kysymys tytivaenliikkeen kannalta sikali merkityksellinen, etta suomalainen puolue
ajaessaan jyrkasti suomen kielen oikeuksien laajentamista sai tassa
kohden selvasti radikaalisemman leiman kuin sosiaalidemokraatit. Oli ilmeista, etta vaaleissa radikaalinen leima oli nimenomaan edullinen. Kansalaiskokouksissa, kuten edella on mainittu,
oli hyvaksytty julkilausumia, jotka osoittivat, etta kielikysymys
eli yield kansan keskuudessa ja etta sills oli myiis propaganda-arvoa.
Sosiaalidemokraattisen propagandan tehtdvaksi tuli kielikysymyksen mitatiiiminen j a esittaminen jo ratkaistuna." Tama tietysti heratti tyytyvaisyytta ruotsinkielisten sosiaalidemokraattien
piirissa.4°
Kielikysymyksen merkitysta ruotsinkielisille sosiaalidemokraateille osoittaa se, etta toukokuussa 1907, siis vaalien jalkeen pidetyssa edustajakokouksessa, K. H. Wiik alusti tasta kysymyksesta.
TallOin han totesi, etta sosiaalidemokraattinen puolue oli periaatteessa antanut tukensa ruotsin kielen oikeuksille. Hanen mielestdan
kaivattiin kuitenkin yield yksityiskohtiin menevaa maarittelya
ruotsin oikeuksien turvaamisesta. Sen lisaksi ehdotti oikeaoppisena
marxilaisena pidetty Anders Kacklundkin, etta suomea j a ruotsia
pidettaisiin kansalliskielina. Ehdotusta arvosteltiin ja katsottiin,
etta se on sosialismin periaatteiden vastainen, koska siind korostettiin kansallisuutta. Kokouksessa hyvaksyttiin kielikysymysta
koskeva julkilausuma, jossa painotettiin ruotsin kielen oikeuksien
turvaamisen tarkeytta j a tehtiin konkreettinen ehdotus kaksikielisyyden periaatteen toteuttamiseksi.4'
Ruotsinkielisten edustajien kannanotot osoittivat, etta ruotsin
kieli oli heille varsin keskeinen arvo. Ruotsinkielisyyden sailyttaminen oli heidan kokouksissaan tarked, aina esiintyva aihe. ValittOmasti suurlakon jalkeen naytti silts, etta kieli yhdistavana
tekijand oli voimakkaampi kuin aateyhteys naiden joutuessa risti-
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riitaan. Sosialismiin liittyva etuyhteisyyden korostaminen kansallisuus- ja kielirajoista valittamatta osoittautui kuitenkin tekijaksi,
joka pystyi tuntuvasti poistamaan kielikysymyksen ymparille
syntynytta jannitysta.

c. Kirkko ja uskonto
KIRKON- JA USKONNONVASTAISUUDEN LEVIAMINEN

Jo ennen suurlakkoa tys5vdenliikkeen karkiryhmd oli asettanut
kyseenalaiseksi uskonnon totuuden. Sittemmin kasitykset vahvistuivat ja niita ryhdyttiin entista avoimemmin tuomaan julki lehtien
palstoilla. ValittOmasti suurlakon jalkeen ei enda pelatty kannatuksen menetysta sen takia, etta esiinnyttiin kristinuskonvastaisin
tunnuksin. Tyiimiehessa tandennettiin, etta vapaa-ajattelijoiden
tuli pyrkia vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen, sills toiminta
uskonnon vastustamiseksi oli jaloa tyiiskentelya ja tyiita ihmiskunnan tosiparhaaksi». 42 Tampereella perustettiin Prometheusseura esikuvana vapaa-ajattelijoiden yhdistys, jonka keskushenolivat tyOvaenyhdistyksen johdossa." Tytivaenliikkeen eturivi oli siis organisoimassa uskonnonvastaista toimintaa. Sen vakaa
kasitys oli, etta luonnontieteellisen tiedon lisdantyessa uskonto
haviaisi. 44 TAlle saatiin tukea mm. palj on luetusta Enrico Ferrin
teoksesta »Sosialismi ja uuden ajan tiede», jossa uskonto katsottiin
havinneeksi luonnontieteellisen sivistyksen yleistyttyd.45
HyOkkayksissa kristinuskoa vastaan kaytettiin entista ankarampaa kielta. Viela ennen suurlakkoa saatettiin karjenkin piirissa
tandentaa kristinuskon ja sosialismin yhteensoveltuvuutta ja
tunnustaa kristinuskon merkitys mm. naisen aseman parantajana.
Suurlakon jalkeen sen vaikutus useissa yhteyksissa leimattiin pelkastaan negatiiviseksi. Esim. Tytimiehen Illanvietossa oli useita
venalaisen A. A. Issaieffin artikkeleita, joissa kristinusko tuomittiin
»pappien tietoiseksi petokseksi» ja »muutamain konnain kiristysjarjestelmaksi». 46 Savon TyOmiehessa sits luonnehdittiin sanoilla
Aiedon puute» ja »raakalaisuuden jate».47
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Viela lakon jalkeenkin monissa kirjoituksissa arvostettiin kristillista moraalia, vaikka kristinuskon totuus kiellettiin. Sosialismin
periaatteissa nahtiin samoja eetillisia tavoitteita. 48 Mutta samaan
aikaan alkoi esiintya mielipiteita, joissa kristillinen moraalikin
asetettiin epailyksenalaiseksi. Nain tapahtui mm. Sosialistisessa
Aikakauslehdessa julkaistussa venalaisen Karmolykin kirjoituksessa »Uusi vuorisaarna#. Keskeisten kristillisten hyveiden, lempeyden ja rakkauden, sijaan asetettiin siind vakivalta ja viha.4°
Ilmeisesti juuri tasta kirjoituksesta saatujen vaikutteiden pohjalta
Sulo Vuolijoki kielsi Hamalaisosakunnassa pidetyssa keskustelutilaisuudessa kristillisen etiikan arvon leimaten vuorisaarnan moraalin »palkkamoraaliksi».5°
Suurlakon jalkeen tytivaenliikkeen karki ilmaisi selvasti kirkonja uskonnonvastaisen asennoitumisensa. Sen jalkeen olikin lahinna
kysymys siita, missa madrin tallainen asennoitumistapa suurlakon
luomassa radikaalisessa ja vallankumouksellisessa ilmapiirissa oli
levinnyt kannattajien keskuuteen. Ajattelun yleistymista auttoi
tehokkaasti se laaja kirkon- ja uskonnonvastainen kirjallisuus, jota
julkaistiin seka tyiivaenliikkeen etta ei-sosialististen radikaalien
taholta. Tyiivaenliikkeen ulkopuolella oh nimittain suurlakon jalkeen kirkon- ja uskonnonvastainen mieliala merkittavasti kasvanut.
Ruotsinkieliset olivat perustaneet aktiivisesti toimivan yhdistyksen,
Prometheus-seuran. Sen johtaviin hahmoihin kuuluivat useat
niista ruotsinkielisista radikaaleista, jotka vuosisadan alkuvuosina
olivat olleet mukana tytivdenliikkeessa. Seuran tarkoituksena oli
levittaa kristinuskonvastaisia aatteita. MyOs nuorsuomalaisten radikaalien piirissa oli samanlaista mielialaa; heidan vuosina 19051906 ilmestyneessa lehdessaan Nuori Suomi hytikattiin jatkuvasti
kirkkoa ja uskontoa vastaan. Tytivaenliikkeen johdon tukena kristinuskonvastaisten kasitysten esittamisessa oli siis laaja joukko
sivistyneistija. Tassa hengessa julkaistuista kirjoista olivat ehka
merkittavimmat August Bebelin teos »Uskonnollista vaittelya»,
josta vuonna 1906 otettiin uusi painos, venalaisen A. A. Issaieffin
kirjanen »Sosialismi ja kristinusko», jonka oh suomentanut Sulo
Vuolijoki ja joka ilmestyi samoin vuonna 1906, seka Robert G.
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Ingersollin »Kootut teokset», jotka ilmestyivat myiis vuonna 1906.
Muita tahan piiriin kuuluvia teoksia olivat mm. Paul Lafarguen
»Kristillinen rakkaus historiallisten tosiasioiden valossa» seka saman
tekijan »Jumalaan uskomisen syyt* ja Bangin *Kristillinen kommunismi». Suurlakon jalkeen markkinoille suorastaan tulvi tallaista
kirjallisuutta, ja sits mytis paljon luettiin. Erityisen merkittava
asema oli tassa suhteessa Ingersollin teoksilla, joista tuli kirkon- ja
uskonnonvastaisen ajattelun tärkein lähde.51
Papiston- ja kirkonvastainen mieliala oli levinnyt lahinnd teollisuustyiivaestiin piiriin erityisesti suuremmissa kaupungeissa ja
teollisuuskeskuksissa. Nrsykkeend nayttaa olleen osittaisesti se, etta
»uskovaiset» eivat liittyneet yhdistyksiin eivatka ammattiosastoihin. Heidan passiivisuutensa katsottiin johtuvan Minna pappien
saarnoista, joissa esim. Helsingin metallitytintekijain ammattiosaston kasinkirj oitetun lehden, Noki-Nenan, mukaan oli keskeisend
sisaltiina: *Mita enemman karsitte, sits kirkkaamman kruunun
saatte taivaassa.» Lehden mielestd »Wind ei mene kenenkaan itsetietoisen miehen kalloon». 52 Marxilaisen kasityksen mukaisesti
nahtiin kapitalismin tukipylvaiksi »sotalaitos, poliisilaitos ja kirkko».
Samassa Helsingin kivimiesten ammattiosaston lehden kirjoituksessa, jossa kirkko nahtiin oikeaoppiselta marxilaiselta pohjalta
))kapitalismin tukipylvdaksi», itse kristinuskoon suhtauduttiin
kuitenkin kunnioittavasti. »Kristinusko oli yleva», ja »sosialidemokraattien oli jatettava se rauhaan». Sosiaalidemokratialla ja uskonnolla ei ollut mitadn tekemista toistensa kanssa, sosialismi oli nimittain »yhteiskunnallis-taloudellis-tieteellinen» teoria. Sen sijaan
kirkko oli lehden mielesta jotain toista kuin uskonto. 53 Nain siella,
missa suhtauduttiin hyvin aggressiivisesti kirkkoon ja papistoon,
saatettiin asennoitua kunnioittavasti itse kristinuskoon.
Suurlakon jalkeen samoissa Helsingin ammattiosastojen lehdissa oli kuitenkin kirjoituksia, joissa kiellettiin mykis itse uskonnon
totuus. Niinpa Noki-Nenassa oli joulukuun alussa 1905 artikkeli,
jossa mm. todettiin: ». . . uskonto joka ei perustu mihinkaan tieteeseen ja jarkeen, vaan sokeeseen uskoon alkaa menettaa merkityksensd. Tiede on kumonnut uskonnon. Lunastusoppi kuivuu siihen,

298

SOSIALISMIN LAPIMURTO

etta avaruus on niin laaja, etta isalla olisi pitanyt olla useampia
poikia.»54 Jarki ja tiede asetettiin siis ylimmiksi auktoriteeteiksi.
Myiis kristinuskon keskeisiin kohtiin suunnattiin hyOkkayksia.
Esim. Helsingin kattila- ja levytytintekijOiden ammattiosaston
lehdessa Paukuttajassa oli parodia Isa-meidan rukouksesta.55
Suurlakon jalkeen ainakin Helsingin ammattiyhdistysten aktiivisten jasenten piirissa oli levinnyt papiston- ja kirkonvastainen
mieliala. Samassa ryhmassa esiintyi ajatuksia, joiden mukaan koko
kristinusko oli vailla totuusarvoa. Kasitykset eivat siis rajoittuneet
vain karkiryhmaan, vaan myOs perusosastoj en aktiiviset jasenet
ainakin Helsingissa omaksuivat niita.
Mytis maaseudulla suurlakko merkitsi vakavaa iskua perinteellisille kasityksille. Vanhaluterilaiset katsomukset alkoivat horjua.
Tama tuli nakyviin suurlakon aikaisissa ja jalkeisissd kansalaiskokouksissa. Monissa maalaispitajissa esitettiin vaade kirkon ja valtion erottamisesta». Se liittyi hyvaksyttyihin ponsiin mm. Alavieskassa, Kalaj oella, Ylivieskassa, Kangaslammilla, Korpilandella,
Ensossa, Palkjarvella ja Hiitolan Nehvolan kyldssa. Useimmat
kokouksista pidettiin eduskuntakysymyksen merkeissa, ja aloite
lahti tytivaenyhdistyksesta sosiaalidemokraattisen puolueen puoluehallinnon kiertokirjeen pohjalta. Varsin yleisesti niissa hyvaksyttiin Forssan ohjelma. Kirkon ja valtion eroa koskeva kohta saattoi menna muiden mukana erikoista huomiota herattamatta, joten
sen ei tarvinnut merkita nimenomaista kirkonvastaisuutta.56
Muutamissa kokouksissa hyvaksyttiin sen sijaan ponsia, jotka
olivat muovautuneet paikallisten mielipiteiden mukaisiksi. Esim.
Hiitolan Nehvolan kylassa ilmoitettiin, etta »pappien palkat alennetaan heti, kun ensi tilaisuus sallii». Korpilanden Saalanden kylassä vaadittiin, etta »pappien ynna muiden virkamiesten palkat oli
alennettava kohtuulliseksi». 57 Ilmaukset osoittivat artymysta, joka
suuntautui papistoon. Konkreettisina tyytymattOmyyden kohteina
olivat useimmiten palkat. Maaseudullakin oli siis kirkon- ja papistonvastaista mielialaa, mutta sen laajuutta on vaikea arvioida. Kansalaiskokouksissa ponnet syntyivat muutaman aktiivisen henkiltin
aloitteesta, ja ne edustivat siksi lahinna heidan mielipiteitdan.
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Erdin paikoin yhteiskunnallinen vallankumouksellisuus liittyi
vanhaluterilaisiin kasityksiin. Esim. Luhangassa huudettiin
keisarille ja todettiin, etta »kansa elaa kaikkivaltiaan Jumalan armosta». Taman ohessa esitettiin kuitenkin pitkalle menevia
yhteiskunnallisia vaatimuksia. Mm. vaadittiin kaupasta ja tehtaista saatua voittoa kaytettavaksi kirkon hyvaksi.59
Suurlakon radikaalisessa ilmapiirissa kirkon- ja papistonvastainen mieliala oli levinnyt myOs maaseudulle. Tytivaenliikkeen nopea
kasvu juuri maatalousymparistOssa ja lahestyvat vaalit kuitenkin
aiheuttivat, etta sosiaalidemokraattinen puolue j outui vetoamaan
sellaisten kannatukseen, j otka olivat taloudellisesti ja sosiaalisesti
heikossa asemassa ja siksi hyvin alttiita omaksumaan eraita sosialismin lupauksia. Kristilliset kasitykset elivat kuitenkin heidan piirissaan, ja heissa nayttdd olleen aktiivisia kirkkoihmisiakin. Namd
seikat tekivat kysymyksen kirkosta ja uskonnosta jatkuvasti on
gelmalliseksi. Siihen vaikutti osaltaan yield vaalien lahestyminen,
jolloin sosiaalidemokraattisen puolueen oli vedottava jasenistOnsa
ulkopuolella oleviin, erityisesti laajaan maatalousvaestOn ryhmaan.
VAROVAISUUTTA

Vaikkakin kirkon- ja kristinuskonvastaiset ajatukset olivat voimakkaasti levinneet suurlakon luomassa radikaalisessa ilmapiirissa,
nun edelleen nakyi ilmauksia, jotka osoittivat mytis tyiivaenliikkeen
kannattajien olevan kiintyneita kristillisiin katsomuksiin ja tapoihin. Oli merkkeja siitakin, etta tyiivaenliikkeeseen suhtauduttiin
torjuvasti sen kirkon- ja uskonnonvastaisen leiman takia, vaikka
muutoin hyvaksyttiin liikkeen yhteiskunnalliset tavoitteet. Niinpa
Keuruuila eduskuntakysymyksen merkeissa kirkosta pidetyssa
kokouksessa paatiikseksi laulettiin virsi. 59 Siurossa vuoden 1906
alussa pidetyssa kokouksessa kuulij at yhtyivat tyiivaenpuhujan esittamiin kasityksiin muussa, mutta eivat siina, mika koski pappeja
ja kirkkoa, vaikka toinenkin puhuja oli yrittanyt vaikuttaa papiston- ja kirkonvastaisten mielipiteiden syntymiseen. 6° Kun tammikuussa Huittisissa 1906 pidettiin tytivaenyhdistyksen aloitteesta
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kokous, jossa keskusteltiin kirkon ja valtion erosta, nun enemmistO
asettui kannattamaan jatkuvaa yhdessaoloa. Nekin, jotka kannattivat eroa, vetosivat Raamattuun. Heidan mielestaan ainakaan. Jeesus ei voinut hyvaksya sellaista orjuutusta, mita tapahtui valtiokirkossa."
Erityisen selvasti sidonnaisuus kristillisiin kasityksiin ja tapoihin
ilmeni tyiivaenlehdissa julkaistuissa kuolinilmoituksissa; niita oli
etupdassa vain maaseutulehdissa. Useissa oli kristillisen katsomuksen mukaisia ilmauksia. Kaytettiin mm. sanontoja: *Herra rakkaudessaan luokseen kutsui» ja »Herra kaikkivaltiaassa viisaudessaan
pois kutsui». 62 Kuolinilmoituksiin liittyi usein raamatunlauseita ja
muistosakeita, joista eraissa kuvastuu hyvin voimakas usko tulevaan elamaan. Tama oli kohta, jossa sosialismilla ei ollut mitaan
tarjottavana. Kristillinen toivo heijastuu lauseissa: »muutti taivaalliseen kotiin», »Kristus on minulle elama ja kuolema on minulle
voitto» ja »Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi#.63
Tosin lehdistOssa esiintyi mytis kuolinilmoituksia, joissa risti oli
ainoa kristillinen symboli ja j oissa muistosae viittasi nimenomaiseen luopumiseen naista periaatteista. Sorretun Voimassa ilmoitettiin, etta »luonnon lahjomaton kasi armotta pois tempasi» ja
Junassa selostettiin erdan aktiivisen Rautatielaisten Liiton jasenen
hautausta toteamalla: » . . . kun pappi oli toimittanut kirkkolain
saatamat menot».64
Kristillisten kasitysten jatkuvasta vaikutuksesta oli merkkina
myEis se, etta sosialismiin ja kristinuskoon liittyvat kasitteet pyrkivat sulautumaan. Tytivaenliikkeen piirissa kaytettiin erityisesti
Raamatusta lainattuja kasitteita ja kielikuvia. Sanottiin, etta
aivan samoin kuin kirj anoppineet alituisesti kiusasivat Kristusta,
vaatii porvaristo alinomaa tyhjentavdsti selittamaan sosialismin
oppeja. Sosialismista alettiin kayttaa. ilmausta »uusi evankeliumi»,
ja eradt syrjaseutujen agitaattorit esiintyivat matkasaarnaajien
tapaan. Niinpa Virroilla vaikutti »pappi-Manniksi» kutsuttu puhuja,
joka aloitti puhetilaisuutensa virrella, otti tekstin psalmeista ja
julisti Raamatun pohjalta lahtien sosialismia.65
TyOvaenlehdissa esiintyi jatkuvasti kirjoituksia, jotka olivat
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ilmausta kristillisten kasitysten sailymisesta. Luonnollisesti llama
vahvistivat kristillisia ajatuksia kannattajien piirissa. Tyiimiehessa
oli maaliskuussa 1906 nimimerkki Torpparin kirjoitus otsikolla
»Kristillinen sosialismi», jossa todettiin kristinuskoon sisaltyvan
»jalon tasa-arvoisuuden ja oikeuden hengen». Helmikuussa sama
nimimerkki julisti TyOrniehessa, etta oikeuden ja totuuden perusvaatimuksia on esitetty Kristuksen opissa ja naiden kanssa sopusointuun taytyy tytivaenliikkeenkin asettua». 66 Tytilaisnaisen j oulukuun naytenumerossa oli artikkeli, jossa palautettiin mieliin
joulunvietto maalla ja puhuttiin hyvin suurella pieteetilla joulukirkosta ja Jeesuksesta.67
Useista muistakin yhteyksista kavi selville, etta nimenomaan naisten keskuudessa kristilliset kasitykset olivat sailyneet lujina. Mm.
Arvid Jarnefelt kertoo Laukon lakkoalueelta, etta uskonnollinen
vaimo ei hyvaksynyt »miehensa maalliseen toveruuteen ja luokkataisteluun perustuvia kasityksia». 68 Vaaleja ajatellen naisten pitaytyminen uskonnollisiin perinteisiin oli sosiaalidemokraattisen puolueen kannatuksen vuoksi tarkeata. Tyiivaenliike oli pystynyt
vetamaan piiriinsa suhteellisen vahan naispuolisia, ja kuitenkin se
joutui vetoamaan naisiin, jotka olivat aktiivisesti toimivien ryhman
ulkopuolella. Tama seikka tunnettiin tykivaenliikkeen karjen piirissa. Yleensa -siihen reagoitiin varovaisesti. Muutamissa se kyllakin
heratti artymysta.69
Suurlakon jaikeen ilmestyi myOs sellaista kirjallisuutta, joka vahvisti ajatusta, ettei uskonto tulekaan haviamdan niin kuin
vaenliikkeen karkiryhman piirissa oh jo varsin yleisesti uskottu.
Niissa esitettiin kasitys, etta sosialismin ja kristinuskon rauhanomainen rinnakkaiselo oli mandollinen ja nimenomaan tytivdenliikkeen kannalta toivottava. Sombartin teoksessa »Sosialismi ja sosiaalinen hike 19. vuosisadalla», josta ilmestyi vuonna 1906 toinen painos, todettiin, etta kukaan tiedemies ei voi vaittad tieteen kumonneen uskontoa. Painvastainen vaite oli Sombartin mielestd vanhentunut. 7° Kirja oli erittain luettu ja arvostettu tyiivaenliikkeen
piirissa, vaikkei Sombartia pidettykdan »oikeaoppisena».
Vaikutukseltaan merkittavin oli norjalaisen sosialistin Olav
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Kringenin teos »Mita sosialisti sanoo kirkosta?» Se ilmestyi vuonna
1905 ensimmaisena painoksena ja seuraavana vuonna toisena painoksena, mika osoittaa kirjan saaneen lukijoita. Kringenin padvaittamia oli, etta luulo uskonnon haviamisesta tai vain sen vaikutuksen heikkenemisesta oli taysin vaara seka lyhytaikaisiin ja
pinnallisiin huomioihin perustuva. Han painvastoin esitti ajatuksen,
etta ihminen kaipaa uskontoa eika voi dad ilman sita. Tahan perustui hanen mielestdan kirkon kasvava voima. Kirkolla oli takanaan
pitkat perinteet, joiden vaikutusta ei voinut ainakaan yliarvioida.
Mita pohjalta han paatyi vakaumukseen: »Jos sosialismin paamaali
kulkisi uskonnon ja kirkon raunioiden yli, emme koskaan paasisi
perille.*n Auktoriteettina Kringen kaytti kasitystensa puolustamisessa mm. Liebkneehtia.
Perusnakemyksistaan lahtien Kringen hahmotteli uuden kirkkopoliittisen ohjelman. Kirkon ja valtion eroa ei ollut suinkaan vaadittava, vaan painvastoin pyrittava sailyttamaan naitten yhteys.
Kirkon ja valtion ero toisi vain pienia keskenaan kilpailevia ja riitelevia vapaakirkkoja, joista tulisi kulttuurivihamielisia. Hanen mielestaan vain valtiokirkosta voi muodostua demokraattisille periaatteille rakentuva laitos, joka seuraisi aikaansa ja jonka piirissa
jokaisella olisi yhtalainen oikeus Sanaan ja sakramentteihin. Sosialistien ei pitanyt eristaytya kirkosta, vaan painvastoin pyrkia
siella vaikuttamaan. Kringen saattoi viitata siihen, etta Norjan
sosiaalidemokratia oli omaksunut mainitut kasitykset ja poistanut
ohjelmastaan kirkon ja valtion eroa koskevan vaatimuksen.72
Teosta arvosteli Sosialistisessa Aikakauslehdessa. Julius Ailio,
joka luonnollisesti kiisti useimmat Kringenin ajatukset ja korosti,
etta Norjan sosiaalidemokraattisen puolueen ohjelma lahti ennen
kaikkea taktilliselta pohjalta. Ilmeista kuitenkin on, etta Kringenin
kasitykset olivat jossain maarin vaikuttaneet Ailioon. 73 Kringenin
ajatukset loivatkin pohjaa uudelle kysymyksen asettelulle ja entista
kriitillisemmalle suhtautumistavalle seka tyovaenliikkeen piirissa
etta muualla.74
Samanlaisia ajatuksia toivat julki Hedlamin artikkeli »Kristillinen
sosialismi*, joka sisaltyi of Ursinin toimittamaan teokseen »Tule-
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vaisuutta kohti» ja Matti Seppalan artikkeli »Sosialidemokratia
ja kristinusko ► , joka sisaltyi hanen ja Voionmaan yhdessa kirjoittamaan kirjaan »Sosialismia». Mytis tykivaenlehdissa esiintyi kirjoituksia, joiden sisalto viittasi Kringenilta saatuihin vaikutteisiin.75
Samaan aikaan tuli kentalta tietoja, etta suhdetta uskontoon ja
kirkkoon pidettiin sosiaalidemokraattisen puolueen keskeisimpana
kohtana. Niinpa Pohjanmaatrt ja muutakin Pohjois-Suomea kierrellyt puolueen karkiryhindan kuuluva kirjaltaja Atte Mantere
kertoi vaikutelmanaan, etta »uskontokysymys herattad epailya
ja on vastapuolueiden tehokkain valtti». 78 Pohjois-Suomen maaseudulla kertoi eras toinen puhuja sanotun, etta Ayiivaenaate oli
hyvaa», mutta uskontokysymys oli loukkauskivend. Sosialismin
kannattaminen oli samaa kuin seka uskonnon etta Jumalan kieltaminen. Suomettarelaisten ja sosialistien eroksi taas ensi sijassa
tiin se, etta suomettarelaiset halusivat pada kirkon ja valtion yhdessa, kun sen sijaan sosialistit halusivat ne erottaa. Useissa muissa
yhteyksissa todettiin uskonnon vaikutus erityisesti maalaisvaestOOn,
ja vahvimpana yhdistajand uskontoon pidettiin toivoa tulevasta
eldmasta. 7 7
Oli nain ollen ymmarrettavaa, etta sosiaalidemokraattisen puolueen johto joutui uudelleen kasittelemaan kysymyksen suhteesta
kirkkoon ja uskontoon. Puoluehallinto paatti ottaa asian esille Oulun puoluekokouksessa elokuussa 1906 ja silloin mandollisesti tarkistaa Forssan ohjelmaa. Puoluesihteeri Yrjii Sirola oli naet sits
mielta, etta uskontopykala oli otettava »objektiivisemman kasittelyn alaiseksi». Han viittasi myiis siihen, etta puolueen nimissa julkaistut asiaa koskevat kirjat olivat keskendan ristiriitaiset. Lachmanin kirjassa »Kristinusko ja sosialismi» pyrittiin yhdistamaan
llama kaksi, mutta sen sijaan Bebelin kirja »Uskonnollista vaittelya»
ja Issaijeffin teos merkitsivat koko kristinuskon kieltamista ja ankaraa hyOkkaysta sits vastaan. Sirolan mielesta ei mytiskaan ollut
oikein suotavaa, etta puolueen nimissa levitettiin Ingersollin j a
nimimerkki Monistin uskonnonvastaisia kirjoja. 78 Seuraavassa kokouksessa maardttiin jo alustajatkin uskontopykalan kasittelya
varten Oulun kokouksessa. Matti Seppala oli tarjoutunut alusta-

304

SOSIALISMIN LAPIMURTO

maan kristilliselta kannalta, ja Vaintj Jokinen otettiin pohjustamaan keskustelua »vapaa-uskoisuuden» kannalta."
PafitOksesta huolimatta uskontokysymys jatettfin kokonaan pois
Oulun kokouksen ohjelmasta. Huomion suuntaamista puolueen
kannatuksen kannalta nun arkaan kysymykseen pidettiin epaviisaana. Ofi sits paitsi odotettavissa, etta asiasta syntyisi vaittelya,
joka ei ollut omiaan kokoamaan voimia alkavaa vaalitaistelua
varten. Kysymys ratkaistiin parhaiten sivuuttamalla se kokonaan.
Puoluesihteeri YrjO Sirolan hahmottelemassa vaaliohjelmassa ei
esitetty Forssassa hyvaksyttya ohjelmakohtaa kirkon ja valtion
erosta eika uskonnonopetuksen poistamisesta kouluista. Ruotsinkieliset tosin ehdottivat vaaliohjelmaan lisattaviksi liberaalien
pdavaatimukset 1880- ja 1890-lukujen vaihteesta: »kaste- ja ehtoollispakon poistamisen, tunnustuksellisen uskonnonopetuksen poistamisen kouluista, pakollisen siviiliavioliiton toimeenpanon ja
valtion erottamisen kirkosta». Ehdotuksen tekijOind oli kuusi ruotsinkielista edustajaa, mika osoitti periaatteellisen kirkonvastaisuuden olleen voimakkainta heidan keskuudessaan.
Ohjelmavaliokunta hylkasi ruotsinkielisten ehdotuksen, mika
osoittaa, etta sen piirissa taktilliset naktikohdat sivuuttivat marxilais-periaatteelliset. Nain tunnustettiin kirkon j a kristinuskon ote
kentalla, siind joukossa, joka oli puolueen jasenistOn ulkopuolella
j a johon vaaleissa vedottiin. TyOvaenyhdistysten taholta uskontopykfilad koskevat ehdotukset eivat olisi edellyttaneet tallaista ratkaisua, sills vain Saarijarven tytivaenyhdistys ofi ilmoittanut, ettei
se hyvaksy kohtaa. Muiden muutosehdotuksissa suuntaus oli radikaalisempaan pain."
Oulun kokouksessa hyvaksytty asennoitumistapa nakyi mytis
sosiaalidemokraattisessa lehdistOssa. Joko koko uskontokysymys
tandottiin sivuuttaa tai tandennettiin varovaisuutta ja tandikkuutta. Niinpa Yrjs5 Sirola korosti Sosialistissa julkaistussa kirjoituksessaan, etta »sosialismi sinansa ei vastusta kristinuskoa eivatka ne
ole ristiriidassa keskendan»." Arvostelun karki suunnattiin j alleen
miltei pelkastaan kirkkoon ja siihenkin varovaisemmin. Kirkon ja
valtion erottamista puolustettiin vetoamalla inhimillisyyteen ja
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Raamattuun. Uskonto ja sosialismi pyrittiin nakemaan varsin
usein rinnakkaisina. Tamantyyppiset kirjoitukset olivat hallitsevina
erityisesti maaseutulehdissd. 82 Varovaisuus suhteessa uskontoon
levisi puolueen kapeasta kdrkiryhmasta laajemmallekin, sind esim.
satamatyOldisten lehdessa Satamatytimies ilmoitettiin ohjelmakirjoituksessa pysyttavan irti uskontokysymyksesta ja jatettavan se
jokaisen lukijan yksityiseksi asiaksi. 83 Uskontoa koskevan ongelman
sivuuttaminen ei vaalitaistelua ajatellen kuitenkaan toteutunut.
Vastapuoli ja er5at oman ryhman miehet olivat valmiit ottamaan
sen esille.
Taktillinen varovaisuus uskontokysymyksessa ei karkiryhman
kohdalla merkinnyt muutosta periaatteellisessa asennoitumisessa.
Erityisen voimakasta on kielteinen suhtautuminen kirkkoon ja
uskontoon sosiaalidemokraattisen nuorisoliikkeen piirissa. Sen kokouksessa vaadittiin lasten vapauttamista »kirkollisen homehtuneesta» uskonnonopetuksesta. Kasiteltaessa seuraavassa kokouksessa kirkkoa kaytettiin alustuksessa ja keskustelussa mm. ilmauksia
»valtiokirkko on kumminkin voinut kaikilla viekkailla jopa julmilla
keinoilla pidattaa suuren joukon veljiamme», »kirkko on sortuva
hyvinkin laheisessa tulevaisuudessa omaan kehnouteensa» ja »ihmiset ovat paattaneet kukistaa ahneen ja julman kirkon . . .»84 Sanojen kayttii osoittaa suorastaan aggressiivisen kirkon- ja uskonnonvastaisuuden vaikuttaneen sosiaalidemokraattisen puolueen nuoren
karkiryhmdn piirissa.

VASTALIIKE

KRISTILLINEN TYOVAENLIIKE

Kristillinen tyävdenliike syntyi vdlittOmasti suurlakon jalkeen.
Osittaisesti se oli reaktiota sosiaalidemokraattisen tyiivaenliikkeemme piirissa esiintyvasta hyOkkadvAsta kirkkoon ja kristinuskoon
suuntautuvasta asenteesta. Liikkeen ensimmaisessd sanomalehdessa Tandessa korostettiin, etta kristillisten tyiimiesten oli perustettava omia yhdistyksia, koska tytivaenliikkeessamme oli paãssyt
vallalle »materialistinen henki». 85 Toisena j uurena olivat Englannista
20 — Soikkanen, Sosialismin tulo Suomeen
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ja Saksasta saadut kristillisen tyOvaenliikkeen perustamiseen innoittavat vaikutteet.86
Kolmantena lahtOkohtana oli kirkon ja erityisesti papiston piirissa ilmeneva uusi suhtautumistapa yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Tassa kohden oli saatu selvia vaikutteita sosialismista. Suh
detta tylivaenliikkeeseen ei linty enad vain materialismin ja kristinuskon valisend henkisend taisteluna, vaan sosialismissa havaittiin »palj on oikeutettuakin». Nimenomaista huomiota kiinnitettiin
sen yhteiskunnallisiin syihin j a juuriin. Niinpa Sippolan kirkkoherra
A. 0. Blomberg (Vuorimaa), joka tassa suhteessa kuului radikaalisimpiin, totesi Viipurin pappeinkokouksessa kesalla 1905: »Sosiaalinen kysymys koskee kapitalistisen tuotantomuodon ja proletariaatin valista jattilaistaistelua. Jumalan asettama vapauden tukahduttamaton voima tassa taistelee kapitalististen voimien orjuutta
vastaan. Tama orjuus on paljon raskaampaa kuin entisajan despotismi.» Han piti tydvdenliikkeen vaatimusta tuotantovalineiden
ottamisesta yhteiskunnan haltuun taysin oikeutettuna. Kirkon ja
tyovaenliikkeen joutuminen vastakkain johtui hanen mielestaan
osittaisesti siitakin, etteivat papit olleet tunteneet tyOvaenliiketta.
Varsinkaan Saksan papisto, jolta tassa suhteessa oli saatu ensimmaiset vaikutteet, ei sits tuntenut.87
Samanlaisia ajatuksia toivat julki muutamat muut papit seuraavana vuonna Helsingin pappeinkokouksessa. Siena mm. todettiin, etta tytivaenliike oli seurausta »kansan heradmisesta itsetietoisuuteen» ja etta »nykyisessa yhteiskunnassa oli vain rikkaita
ja heidan orjiaan». Radikaalisimpina esiintyivat pastori K. R. Kahanen mielestaan Erfurtin ohjelmassa ei ollut mitaan, jota
res
kristilliseltd kannalta ei voinut hyvaksya — ja Humppilan kirkkoherra K. V. Hurmerinta, joka tandensi, etta pappien oli oltava suosiollisia »sosialismin ihanteellisia pyrintOja kohtaan» ja ruvettava
»vastustamaan kapitalisteja, said kapitalistit , ovat vastustaneet
palj on enemman seurakunnan hyvia pyrintOja kuin sosialistit».88
Kristillisesta tytivaenliikkeesta pyrittiin luomaan myiis vastaliiketta sosiaalidemokraattiselle tytivaenliikkeelle. Tamankaltaiset
vaikuttimet olivat ilmeisesti madradvid niilla, joilla oli laheisid
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yhteyksia muihin puolueisiin. Esim. Turussa liikkeen danenkannattaj an, Tanden, ympdrille ryhmittyneilld papeilla ja maallikoilla
oli kosketusta etupaassa nuor- ja vanhasuomalaisiin, mutta ei juuri ollenkaan tyovaenliikkeeseen.89
Heti suurlakon jalkeen alkoi kristillisia yhdistyksia syntya; esim.
Tampereelle perustettiin sellainen 11. paivdnd marraskuuta 1905.
Kesalld 1906 pidetyssa kokouksessa oli edustettuna 26 jasenyhdistystd ja kolme ammattiosastoa. Aloitteet yhdistymiseen lahtivat
kandelta vastakkaiselta taholta, spontaanisesti tyiivãestiin piirista
seka ylhaalta papistosta. Liikkeen mandollisuuksia levittaa edustamiaan ajatuksia lisasi kolme lehtea. Edella mainittu Tahti oli
perustettu vuonna 1905 Turkuun. Sen levikki oli huomattava,
vuonna 1906 7 000 kappaletta ja vuonna 1907 10 000 kappaletta.
Lokakuusta 1906 ilmestyi Tampereella TyOkansa-niminen kristillisen
tyiivaenliikkeen adnenkannattaja ja vuoden 1907 alusta Helsingissd
Veljeys. Liikkeen toimesta julkaistiin naitten lisaksi kirjasia.9°
Kristillisen tytivaenliikkeen aatteellisena pyrkimyksend oli yhdistaa kristillinen vakaumus ja sosialismiin liittyvd yhteiskunnallinen radikalismi. Sen kasitystavat noudattelivat laheisesti sosialistisia ajatuksia. Niinpa todettiin, etta »sietamattiimat rahavallan
synnyttdmat olot olivat pakottaneet perustamaan naita yhdistyksia». Toisessa yhteydessa viitattiin siihen, etta »vain kristinusko
voi kukistaa kapitalismin raa'an vallan». Alustaessaan kesan 1906
edustaj akokouksessa kirkkoherra 0. Vihantola vertasi »tytivaestiin
taistelua kapitalismia vastaan muinaisen Israelin taisteluun f ilistealaisia vastaan». TyOkansan ohjelmakirjoituksessa taas todettiin, etta »kristillisen koyhaliston oli jarjestaydyttava toteuttamaan sosialismin ihanneyhteiskuntaa . . . emme saa vetaytya
koyhaliston taistelusta kapitalismin sortoa vastaan». 91 Kristillisella
tyiivaenliikkeella oli nain ollen radikaalinen yhteiskunnallinen
leima, jota kannatuksen saavuttamiseksi tarvittiinkin. Dike esitti
suunnilleen samoj a kaytanniillisia uudistusvaatimuksia kuin sosialistinen, mutta perusteluna se vetosi oikeudenmukaisuuteen,
tasa-arvoisuuteen, veljeyteen ja yhteiskunnalliseen vanhurskauteen. 92
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Kristillisen tyOvaenliikkeen piiriin kuuluvat arvostelivat sosiaalidemokraatteja. Paakohde oil marxilaisen sosialismin »epakristillisyys ja materialismi»; my6s »epakansallisuuteen» viitattiin usein.
Sen lisaksi paheksuttiin luokkataisteluajatusta ja erityisesti luokkavihaa, varsinkin silloin, kun se suuntautui yksiloihin. Voimakkaasti
vastustettiin mykis vakivaltaa.93
Kristillisen tytivaenliikkeen radikaalista leimaa vahensi merkittavasti se, etta sen piirissa toimi aktiivisesti erdita suomalaisen puolueen tunnettuja edustajia. Juuri heidan vaikutuksestaan liikkeen
kannanotot yhteiskunnallisissa kysymyksissa tulivat varovaisemmiksi. Niinpa vapaaherra E. S. YrjO-Koskinen kesan 1906 edustajakokouksessa puolusti yksityisomistusta j a varoitti vetamasta
Jeesuksen sanoista yhteiskunnallisia johtopdatOksia. Vastapainona
liikkeessa oh radikaalej akin, joista huomattavin oh Antti Kaarne.
Han oh aikaisemmin toiminut tytivaenliikkeessa, mutta tultuaan
uskonnolliseen heratykseen luopunut sad.. Han toimi innolla kristillisessa tytivaenliikkeessa j a oli vuosina 1906-1907 matkapuhuj ana seka vuonna 1907 liiton puheenjohtajana ja toimeenpanevan
valiokunnan jasenena. 9 4
Sosiaalidemokraattisen tyovaenliikkeen reaktio oli osittaisesti
hyOkkadvad; kristilliset tyiivaenyhdistykset leimattiin »porvarillisten hajotushommiksi», »kapitalismin palvelijoiksi», »pappien petokseksi» jne." Taman rinnalla esiintyi mytis huomattavasti varovaisempaa suhtautumista. Korostettiin, etteivat kristilliset tyovaenyhdistykset kyenneet turvaamaan tydvaestiin taloudellisia pyrkimyksia. Samalla tandennettiin sosialismin j a uskonnon samankaltaisuutta. Sosialismissa ei ollut mitaan, mita kristitty ei voinut
hyvaksya. 96 Kristilliseen tytivaenliikkeeseen suhtauduttiin tosiasiassa suopeammin kuin perustuslaillisten ja suomettarelaisten
perustamiin tyo vaenyhdistyksiin. 7
Ensimmai sissa vaaleissa kristillisella tytivaenliitolla oh ehdokkaita
neljassa vaalipiirissa. Koko maassa liitto sai 1.5 prosenttia annetuista
danista, j oten vakavaa kilpailijaa siita ei sosiaalidemokraattiselle
puolueelle tullut. Se ei ehtinyt organisoitua kautta maan. Kolmessa
vaalipiirissa (Turun j a Porin etelaisessa, Hameen pohjoisessa seka
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Turun ja Porin pohjoisessa) sai hike suunnilleen yhta paljon kannatusta, yli 5 prosenttia kaikista adnista (5.9, 5.6 ja 5.5), mika oli
hiukan yli 10 prosenttia sosiaalidemokraattien alnista. Viipurin
laanin lantisessa vaalipiirissa kannatus oli vain 2.2 prosenttia kaikista danista.
TAULUKKO 10.

Kunnat, joissa kristillin.en tgOvtientiike sai suhteellisesti eniten döniti
ensimmdisissti eduskuntavaaleissa (1907)98
Kristillisen tytivdenliikkeen danet
pros.
Kunta
madra
404
Lokalahti
59.4
617
Uusikirkko
41.8
Luvia
325
33.3
Euran kappeli 127
26.6
Laitila
567
23.2
Kiukainen
293
22.7
Kivimaa
160
19.7
Harjavalta
111
15.9
Porin msk.
350
15.4

Sosiaalidemokraattien
a4net
pros.
maarti
69
10.2
11.4
168
227
23.9
118
24.6
787
32.2
616
47.8
302
37.2
236
34.0
1 287
56.5

Vain eraissa Satakunnan ja Varsinais-Suomen rannikkopitajissa
kristillinen tyOvaenliike pystyi uhkaamaan sosiaalidemokraatteja ja
kilpailemaan todella vakavasti naiden kanssa. Sen kannatus sattui
alueellisesti yhteen rukoilevaisen heratysliikkeen kanssa. Hameessa
ainoastaan Tampereella sen vaalikannatus oli huomattavampi, 11.2
prosenttia danista.
Kristillisesta tytivaenliikkeesta ei siis tullut vakavaa kilpailijaa
sosiaalidemokraateille. Liike alkoi jarjestya vasta suurlakon jalkeen.
Siksi se oli ratkaisevasti myiihassa, ja sen of menestyakseen pystyttava irrottamaan kannattajansa sosiaalidemokraateilta, mika
vaikeata. Sen yhteiskunnallinen radikaalisuus oli huomattavasti
laimeampaa kuin sosiaalidemokraattien. Tama johtui osaltaan siitakin, etta liikkeessa oli johtavissa asemissa henkilOita, joilla oli
konservatiiviset yhteiskuntanakemykset ja jotka samanaikaisesti
toimivat aktiivisesti porvarillisissa puolueissa. Liikkeen propaganda
on hapuilevaa, pohdiskelevaa ja selittavaa eika yhta hyOkkaavaa
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kuin sosiaalidemokraattien. Sosiaalidemokraattien ennen vaalej a
noudattama varovaisuus kirkon ja uskonnon arvostelussa vahensi
sen lisaksi niita syita, jotka aiheuttivat kristillisen tytivdenliikkeen
synnyn. Liikkeesta ei muodostunutkaan sellaista yhteiskunnallisesti radikaalista, mutta samalla kristilliseen vakaumukseen noj aavaa liiketta, jolle sosiaalidemokraattien uskonnonvastainen leima
naytti tarjoavan maaperad.
USKONTOKYSYMYS VAALITAISTELUSSA

TyOvaenliikkeen johto tajusi puolueen uskonnonvastaisen leiman
vaalikannatuksen vuoksi epaedulliseksi. Vaaliohjelmasta jatettiin
tassa mielessa pois kirkkoa ja uskontoa koskevat kohdat. Yleensakin
sosiaalidemokraattisen vaalipropagandan pyrkimyksend oli vetaa
huomio pois uskontokysymyksesta ja mitatiiida sen poliittinen merkitys tandentamalla, etta uskonto oli »sydamen asia». 99 Ongelman
jattamista vaalitaistelun ulkopuolelle oli TyOmiehessa suositellut
Matti Seppala, joka aikaisemmin oli ollut mukana suomalaisessa
puolueessa, sitten raittiusliikkeessa ja suurlakon jalkeen tydvdenliikkeessa. Han oli esiintynyt seka sosialistina etta kristillisen vakaumuksen omaavana. Hanen mielestaan useat henkilOt kylia
hyvaksyivat sosiaalidemokraattien yhteiskunnallisen ohjelman,
mutta eivat uskontopykalaa. Siksi ei ollut mitaan syyta loukata
ihmisten uskonnollisia tunteita, kun kysymyksessa olivat yhteiskunnalliset asiat. Talta pohjalta lahtien oli omaksuttava suopeampi
asenne mytis kirkkoon nanden ja *odotettava, etta kirkko ryhtyy
korjaamaan asioitaan». »Silloin oli oikeutettua olla sits vastaan,
kun se asettuu kapitalismin puolelle, mutta silloin ei siita mytiskaan
ollut mitaan pelattavaa», totesi kirjoittaja.'°°
Suomalaiselle puolueelle oli edullista, etta uskontokysymys vedettiin esille vaalitaistelussa. Olihan sills parhaat suhteet kirkkoon,
ja sits paitsi sen ehdokkaista varsin monet olivat pappeja tai muuten kristillisessa toiminnassa mukana olleita. Sind oli sen vuoksi
voimakas kirkollinen ja uskonnollinen leima. Sosiaalidemokraattien
akkindinen kaanniis uskontokysymyksessa tulkittiin arkuudeksi
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valitsijoiden edessa ja puhtaaksi taktiikaksi, mita se kieltamdtta
paljolta olikin; esiintyivathan tytivaenliikkeen johtomiehet edelleen
ateistisen maailmankatsomuksen omaavina forumeilla, joilta ei ollut
kosketusta tavalliseen kansaan. Suomalaisen puolueen propaganda
pyrkikin vahvistamaan sits kuvaa, etta sosiaalidemokraattinen puolue oli uskonnonvastainen. 101 Sosiaalidemokraatit tahtoivat pyyhkia pois tallaisen leiman, koska sits ei pidetty edullisena kannatuksen saamiselle. Tassa kohden he olivat selvasti puolustusasemissa.
Heidan pyrkimyksensa oli osoittaa, etta uskonto oli sopimaton vaalitaisteluun j a etta se tahraa »todellisen uskonnollisuuden». Toiseksi
he yrittivat leimata suomettarelaisten uskonnollisuuden vain vaalisyiitiksi; naiden johtoryhma oli vieraantunut uskonnosta, mutta ei
uskaltanut sits kansalle nayttaa, vaittivat sosiaalidemokraatit.102
Vaalitaistelussa syntyi nain ollen tilanne, jossa kaikki puolueet
pyrkivat edustamaan »todellista uskonnollisuutta». Ateismi ja
luonnontieteellinen maailmankatsomus arvioitiin taysin negatiivisiksi vaalivalteiksi. Tama tuli nakyviin myiis nuorsuomalaisen
puolueen kohdalla, joka yritti vapautua uskonnonvastaisista perinteistaan ja leimastaan. 103 Nain meneteltiin siitakin huolimatta, etta
uskonnonvastainen asennoituminen olisi taannut erilaisten radikaalisten ryhmien tuen. Sita olisi antanut esim. tunnettu kulttuuriradikaali ja vapaa-ajattelija Ernst Lampén, joka kirjoitteli uskonnon- ja kirkonvastaisia artikkeleitaan mytis sosialistisiin julkaisuihin laheten tallOin kasityksissaan monissa kohdin sosialismia."4
Vaalitaistelun yhteydessa sosiaalidemokraatit vaativat, vaikkakaan eivat erityisen korostetusti, uskonnonopetuksen poistamista
kouluista. Taavi Tainio esim. oli sits mielta, etta pakollisen uskonnonopetuksen poistaminen olisi pitanyt ottaa myos ohjelmaan."5 Vaalipropagandassa ei sita esitetty uskonnonvastaiselta
pohjalta ldhtien, vaan kysymyksessa selitettiin olevan vapausperiaatteen toteuttamisen ja kaikkien kirkkokuntien, lahkojenkin,
asettamisen tasavertaiseen asemaan.106 Vapausperiaatteen toteuttamisen katsottiin edistavan »tosikristillisyytta», josta sittemmin
tulikin eras vaalitaistelun kaytetyimmista kasitteista.
Uskonnonopetuksen poistamisvaatimus tahtasi kirkon vaiku-
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tuksen heikentamiseen. Vaalipropagandassa tuotiin tams julki,
tosin varovasti. Perusteluiden mukaan kouluissa harjoitettiin
sosiaalidemokratian vastaista propagandaa erityisesti uskontotunneilla. Arvostelu suunnattiin opettajiin ja seminaareihin. Painotettiin myiis sellaista naktikohtaa, etta uskonnon- ja luonnontieteidenopetus olivat ristiriidassa toistensa kanssa j a ristiriitaisuudet
vaikuttavat aina hammentavasti lasten mieliin.107
Huolimatta toiseen suuntaan kayvista vakuutteluista sosiaalidemokraattien uskonnonvastainen leima sailyi monin paikoin.
Niinpa Suodenniemen seurakuntakertomuksessa vuonna 1907 puhuttiin erityisesti #sosialidemokraattisesta hengesta», jonka katsottiin olevan taysin vastakkainen kristinuskon periaatteille. TammeIan seurakuntakertomuksessa samalta vuodelta vaitettiin, etta
»tyiivaen agitaattorit olivat luvanneet polttaa kirkot ja hirtt5ii
papit». Ylivieskasta kerrottiin jo ennen suurlakkoa, etta »uskonnolliset piirit meita sosialistej a vihaavat ja sanovat Jumalan kieltdjiksi», Yli-Harmassa puhuttiin »sosialistipakanoista». Ilmajoella
eras saarnamies kulki tyiivaenpuhujan perassa j a nousi joka kokouksessa vastustamaan taman kirkonvastaisia mielipiteita."8
On ilmeistd, etta puolue saamansa kuvan vuoksi menetti dania nimenomaan heratysliikkeiden vaikutusalueella.
Nayttaa silts, etta myOs sosiaalidemokraattien uskonnonvastaisuuden kieltavd propaganda osaltaan aiheutti, ettei puolueen
danestdminen kaikkialla suinkaan merkinnyt protestia uskontoa
eika kirkkoa vastaan. Huomio kiinnittyi pelkastaan liikkeen yhteiskunnallisiin lupauksiin. Niinpa Kiikoisten, jossa sosiaalidemokraatit saivat 59.9 prosenttia danista, seurakuntakertomuksessa
todettiin, ettei vaalien pohjalta kannattanut arvioida sosiaalidemokraattien »todellista kannatusta», sills »ainoastaan aniharvat,
jos kukaan kannattivat sosialismin oppia semmoisenaan . . . 95
prosenttia ei hyvaksy sosialismin koko ohjelmaa erikoisesti ei seurakuntaelamdn alalta». Mietoisten seurakuntakertomuksessa taas
vakuutettiin, ettei »sosialismi ole toistaiseksi vieroittanut ihmisia
kirkosta». Sosiaalidemokraattien osuus danista. Mietoisissa oli 17.4
pr. osenttia."9
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3. KENTTA.

a. Suurlakon luomat edellgtykset
Suurlakko suorastaan rajaytti monin paikoin perinteelliset katsomukset. Teollistumisen ja sortovuosien poliittisten tapahtumien
aiheuttama patriarkallisten suhteiden mureneminen oli ollut hidas
prosessi siihen verrattuna, mita tapahtui suurlakon aikana ja sen
jalkeen. Tyiivaenliikkeessa oli aikaisemmin suurten keskusten radikaalinen karki ollut paljon edella maaseudun johtomiehia ja jasenisttia. Tasta lahtien usko rohkeisiin muutoksiin ja jyrkkiin menettelytapoihin oli sen sijaan tyypillista juuri maalaisyhdistysten
edustajille. Uudessa ilmapiirissa sosialistiset opit lyhyessa ajassa
suorittivat lapimurron myOs maaseudun henkisesti ja sosiaalisesti
takapajulla olevien tilattomien ja torpparien keskuudessa.
nopeille muutoksille suurlakko loi edellytykset.
Suurlakon aikana ja valitttimasti sen jalkeen tapahtui poliittista
heraamista, jonka seurauksena voitiin koota huomattavia joukkoja
erilaisiin kokouksiin ja mielenosoituksiin. Tosin tyOvaenliikkeen
taholta oli jo ennen suurlakkoa saatu varsinkin Helsingissa vedetyksi mukaan suuria vakijoukkoja, mutta nyt ihmisid lahti liikkeelle aivan syrjaisillakin seuduilla. Esim. Pyhajarvella oli eduskuntakysymyksen merkeissa pidetyssa kokouksessa lasna 700 henked, Lapualla suurlakon aikaisessa kansalaiskokouksessa kokonaista 3 000, Keuruulla marraskuun lopussa eduskuntakysymysta
kasittelemassa 600, ja Joroisissa esitetyt vaatimukset allekirjoitti
kokoustilaisuudessa 539 henkiltia. Miltei kaikkialla eduskuntakysymyksen johdosta koollekutsutut kokoukset saivat liikkeelle ainakin 100-300 henkiltid."
Tytivaenliildceen toimesta saatiin sen lisaksi organisoiduksi mm.
28. 5. ja 29. 5. 1906 Saatytalon eteen eduskunta-asian johdosta suuret mielenosoitukset. Mytis maaseudulla pidetyissa kokouksissa
valitut edustajat osallistuivat niihin. Sittemmin tosin selveni,
etta lyhytaikaisiin ja tilapaisiin mielenosoituksiin saatiin, helposti
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vakea, mutta sadnniilliseen jarjesttitoimintaan vetaminen ja siind
mukana pysyttaminen osoittautuivat vaikeiksi.
Suurlakko loi radikaalisen ilmapiirin, jossa perinteelliset nOyryytta, tyytyvaisyytta ja patriarkallista suhtautumista osoittavat iimaukset lyhyessa ajassa muuttuivat vaativan ja uhkaavan savyisiksi. Esim. Juustilassa tyOvaenyhdistyksen ja nuorisoseuran yhteisesti eduskunta-asian johdosta jarjest5man kokouksen Oathsponsissa luvattiin ryhty5. »leppymattiimaan taisteluun luokkaeduskunnan kukistamiseksi». Karhulan kokouksen antamassa j ulkilausumassa todettiin, etta »karsivallisyytemme on lopussa». Kemissa
vannottiin, etta »tdmd on viimeinen kerta, kun luokkapaivat -Lassa
maassa kokoontuvat». Kokemaella uhattiin »kansan kirouksella ja
historian tuomiolla», ellei vaatimuksia hyvaksyttaisi.
Suurlakon onnistuminen antoi voimakkaan uskon j oukkoliikkeen mandollisuuksiin; mielissa kangasteli uusi lakko, joka kylla
murtaisi kaiken vastarinnan. Niinpa Hartolassa julistettiin, etta
»ellei kansan syvista riveista ldhteneitd vaatimuksia toteuteta, niin
silloin alkaa suurlakko». Julkilausumissa kuvastui myiis sellainen
mielipide, etta vaaditut uudistukset toteutettaisiin vakivalloin,
ellei niita muuten saavutettaisi. Lakon jalkeen ilmeni siis orastavaa
vakivallan hyvaksymista laajoj en joukkojenkin pfirissa, uskoa senlaatuisen toiminnan mandollisuuksiin ja katkeruutta, jonka pohjalta oltiin valmiit vakivaltaan. Niinpa Kokkolassa lausuttiin eduskuntakysymyksesta: »Elleivdt saadyt toteuta eduskuntauudistusta,
silloin tulemme kayttamaan keinoja, joilla se saadaan.» Elisenvaarasta uhattiin: »Jos emme saa oikeuksiamme sovinnolla, nun
otamme ne vakisin.»
TyOnantajien esittama uhkaus uuden suurlakon vastapainoksi julistettavasta tytisulusta ei nayta nimeksikadn pelottaneen voimansa
tunnossa elavia joukkoja. Iitista esim. todettiin, etta »se (tyosulku)
vain laajentaa joukkoja ja saattaa veljet tositaistoon». Ruokolahdella aiottiin ryhtya omankaden oikeuteenkin tyOsulun vaikutusten
lieventamiseksi: Jos joku tehtailija eli suuri liikemies kielsi kiusallaan tyOnseisauksen, nun paatettfin hanelta ottaa varoja tyiivAen
tarpeeksi, vaan ei koskea mihinkãan viattomien ornaisuuteen.0
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Jyrkasti kansanjoukot asettuivat esivaltaa vastaan siella, missa
sen kats ottiin menetelleen vadrin. Esivallan ja virkamiesten arvovalta oli suureksi osaksi romahtanut sortovuosina. Erityisesti nain
oli tapahtunut sielld, missa kansa oli perustuslaillista ja oli asettunut vastustamaan laittomia asevelvollisuuskutsuntoja. Voimakkainta vastarinta oli ollut Pohjois-Savossa ja Oulun laanissa. Niinpa
sielld kansa seka suurlakon aikana etta sen Alkeen liikehti aktiivisesti. Esim. Lapinlandella julistettiin 2. 11. 1905 lakko, ja ainoastaan
ruokatavarakaupat, apteekki ja kirkko olivat sen ulkopuolella.
Lakkokokouksia pidettiin joka paiva ja niissa oli suuret madrat
vakea. Kaikkialla Pohjois-Savossa kansaa liittyi lakkoliikkeeseen,
ja kaukaisimpiin syrjayliinkin perustettiin omat lakkokomiteat ja
kansalliskaartit seka erotettiin »poprikoffilaiset».3 Myiis Oulun läänissa asetuttiin laittomaksi tunnettua esivaltaa vastaan, ja samalla
tahan liittyi voimakas vallankumouksellisuuden tunne. Vanha oli
kaadettava ja uusi pystytett5va sijaan. Niinpa esim. Simossa kansa
jatkoi suurlakkoa verolakon muodossa. Kun nimismies tuli perimaan maksamatta jaaneita veroja ja velkoja, niin velalliset kieltdytyivdt maksamasta, koska #suurlakko oli poistanut koko vanhan
hapatuksen verojarjestelmineen pthvineen». Kuolajdrvella lakko
jatkui monta viikkoa sen jalkeen, kun se oli muualla jo loppunut.
Kaikki virkamiehet erotettiin toimistaan, ja lakossa olevat kayttaytyivat uhkaavasti viranomaisia kohtaan. 4 Tama asennoitumistapa oli Aida levinnyt keskuksista kauas syrjaseuduillekin.
Lainkuuliaisuuden ehdoksi asetettiin lakien syntymistapa. Niinpa Muuruvedella kansalaiskokouksen hyvaksymissa ponsissa tahdennettiin, etta »ne lait eivat sido, jotka eivat ole tehty yleisen ja
yhtalaisen danioikeuden perusteella». Nain kasitys lakien ehdottomasta sitovuudesta ja arvovallasta pahasti horjui. Ajattelutapa
antoi lahttikohdan esivallan uhmaamiselle, ja samaan suuntaan
vaikutti tietysti vallankumouksellinen mieliala. Esim. Pyhtaan
nimismiehen ollessa tammikuussa 1906 toimeenpanemassa Stockforsin tehtaan konttorissa eraita ulosottoj a riisti kansanjoukko
hanelta rahat, koska ulosmittaus loukkasi sen oikeudentuntoa ja
koska voimakkaasti tajuttlin, etta sellaisissa tapauksissa oh oikeus
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asettua vastarintaan. Kuolajdrvella taas laaja lakkolaisten joukko
esti nimismiestd suorittamasta erditd lakon aikana tapahtuneiden'
vdkivaltaisuuksien kuulusteluja.5
Suurlakon jdlkeiseen tilanteeseen kuului myslis suuri lakkoherkkyys. Siihen vaikutti osittain vallankumouksellinen mieliala. Osittain se taas riippui taloudellisista suhdanteista.
TAULUKKO 11.

Tietoja tytinseisauksista vuosina 1904--19076
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Huomiota kiinnittad tyOnseisausten lisddntyminen vuodesta
1904 vuoteen 1906, kasvoihan mdard ldhes viisinkertaiseksi. Osaltaan tarnd merkitsi poliittisen ja sosiaalisen jannityksen ja aktiivisuuden lisdantymistd. Merkittavad on myOs Helsingin osuuden
heneminen vuosina 1906 ja 1907 sekd maaseudun ja muiden kaupunkien osuuksien kasvu. Maaseudulla oli vuonna 1906 runsaasti
lakkoja, mika seikka osaltaan ilmentad tuon vuoden vallankumouksellista ilmapiirid ja sen levidmista juuri maaseudulle. Lakoissa tapahtui myos muutosta sikdli, etta entiset pienet tyytymattOmyyden purkaukset muuttuivat laajoiksi tyiitaisteluiksi. Tosin selkkauksiin osallistuneiden mdard tunnetaan vuosilta 1905 ja
tapauksista ja etupdassa suuremmista, mutta jotain
1906 vain
kuvaa sekin, etta vuonna 1905 tunnettuihin tapauksiin osaaottaneiden keskimdard oli 106 tyOntekijad ja vuonnal906 314 tyOntekij
Vuonna 1907 tuli tyOnseisausta kohti 163 tyOntekijad, mutta
osaaottaneiden mdard tunnettiin miltei kaikissa tapauksissa. 7 Mielipiteen muodostuksen kannalta oli merkittavad myslis se, end lakkoia
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alkoi esiintya maatalous- ja metatOissakin. Vuonna 1904 nailla
aloilla oli kaksi tyOtaistelua, 1905 niita oli viisi ja 1906 34. Tama
osoittaa, etta patriarkalliset suhteet olivat hOltyneet monin paikoin ja vallankumouksellinen mieliala oli saanut jalansijaa maatalous- ja metsatytintekijOiden piirissa. He olivat ilmeisesti sosiaalisesti alhaisimmalla tasolla, ja juuri heihin perinteelliset katsomukset olivat syvimmalle juurtuneet.
Vuoden 1905 lopulla, valitttimasti suurlakon jalkeen, tapahtui
maaseudun mielipiteen muodostuksen kannalta merkittavia
taisteluita. Ehka laajinta huomiota heratti Lavialla Vuojoen kartanossa marraskuussa puhjennut torpparien ja maataloustyiintekijOiden lakko. Ensinnakin lakko koski noin 800 torpparia ja tytintekij ad, ja lisaksi mieliala lakkolaisten piirissa
siina madrin,
etta. Rauman tyovaenyhdistyksen sovintoon kehottavat edustajat
leimattiin »susiksi lammasten vaatteissa». Lakon yhteydessa tapahtui myiis erdita, vaikkakin vahaisia vakivaltaisuuksia. Se paattyi
kuitenkin tyOntekijOiden tappioon, ja useat siihen osallistuneista
torppareista hãadettiin. 9 Ilmeisesti tams tappio ei vahentanyt
sosiaalidemokraattien kannatusta, sills vuoden 1907 vaaleissa he
saivat 69.2 prosenttia adnistd.
ValittOmasti suurlakon jalkeen oli muitakin lakkoja, jotka osoittivat uuden asennoitumisen levidmista. Mm. Kaavilla puhkesi metsatytintekijOiden lakko, johon osallistui 300 tyOntekij as j a joka kesti
kokonaista 56 paivaa; metsatyOntekijOiden lakko oli mylis Piens*vend. Samoin Muolaassa Suursaaren sahalla j a Vartsilassa rautatienrakennustytomaalla oli suuria tyOtaisteluj a. Muolaassa mukana
oli 200 tyiintekijaa ja Vartsilassa 300. Molemmissa erimielisyyden
aiheena oli arvovaltakysymys, sills Muolaassa vaadittiin kanden
tyonjohtajan erottamista ja Vartsilassa taas erotetun takaisin ottamista. Molemmissa paikoissa tydnantaja turvautui lakonmurtajiin
ja lakko paattyi tyOntekijiiiden tappioon. 9 Tybtaistelu loi todennakeisesti pohjaa sille vakivaltaiselle toiminnalle, jota esiintyi sittetnmim Muolaan tyovaenyhdistyksen piirissd.
Talvella 1906 puhkesi useitakin lakkoja eri puolilla maata metsatyOntekijiiiden keskuudessa. Niita oli mm. Kuopion pitdjassa, Sal-
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min Hannilassa, Vilj akkalassa, Joutsenossa, Kittilassa, Kuolaj drvend ja Sodankylassa. Salmin Hannilassa oli kysymyksessa oikeus
kuulua ty8vdenyhdistykseen, minks oikeuden tyOnantaja lakon
jalkeen joutui tunnustamaan.
Mielipiteisiin vaikuttivat laajalti ne suuret lakot, jotka puhkesivat
KemiyhtiOn tykimailla Kuolajarvella ja Sodankyldn Sompiossa
vuoden 1905 lopulla. Kuolajarvella lakossa oli mukana noin 1 000
tytintekijaa ja Sompiossa 500. Rauhattomuus tyopaikoilla jatkui
pitkadn, ja heinakuussa vuonna 1906 lakko puhkesi uudestaan,
tally kertaa KemiyhtiOn uittotytimailla. Mukana oli tall y kertaa
800 tyOntekijad. Viela kerran eli 12. paivana syyskuuta levoton
mieliala purkautui lakoksi. Nyt oli kysymys eraiden aikaisemmissa
mukanaolleiden ottamisesta toihin. Tal'akin kertaa lakkoon osallistuneiden mafira oli suuri, kokonaista 1 000 tytintekijaa. Nama
katkerat j a kauan kestaneet lakot paattyivat osittain tytintekijiiiden
voittoon, osittain heidan tappioonsa. Lakkojen taustana olivat toisaalta huonot tydolosuhteet, toisaalta tyiivaenpuhujien innostuneen vastaanoton saanut julistus. Suurlakko ja tytivaenpuhujien
vetoava sana olivat luoneet erdanlaisen »maailmanlopun tunnelman». Niinpa lakon yhteydessa kaytettiin ilmauksia »kansa paattaa»
j a »kansan tahto on se . . .»
TyOtaisteluiden yhteydessa tapahtui vakivaltaisuuksiakin, ja
niita tukanduttamaan lahetettiin poliiseja, mika oli omiaan karjistdmaan mielipiteita. Lakot osoittivat, etta syrjaseuduillakin saattoi
ensimmainen kosketus sosialistisiin aatteisiin saada aikaan suorastaan vallankumouksellisen tilanteen. Lakkojen puhkeamiseen vaikutti osaltaan se, etta tytivaenliikkeen tunnettu »korpiagitaattori»
A. Vatanen oli vuoden 1905 lopulla suunnannut matkansa sinne.'°
Lakkojen vaikutus nakyi selvasti sosiaalidemokraattien vaalikannatuksessa. Kuolajarvella, Tervolassa ja Kemin maalaiskunnassa,
jotka juuri olivat lakkoaluetta, sosiaalidemokraatit saivat suurta
kannatusta (55.9, 52.7 ja 45.7 prosenttia danista), kun taas muualla
Lapissa kannatus oli vain 10 prosentin paikkeilla ja monissa pitajissa tuntuvasti allekin.
Vuoden 1906 kevaalla lakkoliike edelleen levisi. Mm. useilla pie-
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nilla maaseudun sahoilla puhkesi tyOtaisteluita. Tama ilmaisi,
etta naillakin entiset patriarkalliset suhteet olivat murtumassa.
Samaa asiaa osoittivat vuoden 1906 kesalla puhjenneet useat maatalouslakot. Toukokuussa mainittuna vuonna puhkesi torpparilakkoj a kolmella suurtilalla: Kavantsaarella, Jokioisten kartanossa
ja Lempaalassa Laukon kartanossa. Mantsalassa oli lakkolaisia 250
ja Jokioisissa 350. Torpparilakkoja oli myiihemmin kesalla Multialla, Saamingissa ja Ypajalla seka erimielisyyksia j a riitaa tytija vuokraehdoista useilla paikkakunniIla. Lakot ja riidat osoittivat,
etta torpparien ja maataloustyOntekijOiden piirissa kyteva tyytymattOmyys saattoi purkautua avoimeksi toiminnaksi.n
Talvella 1907 lakkoherkkyys jatkui, ja useita tyataisteluita puhkesi myos metsatOissa ja sahoilla, mm. Jaakkimassa, Siikaisissa,
Punkalaitumella, Kauvatsalla, Urjalassa, Parkanossa, Ikaalisissa
j a Lammilla.12
Tampereella maaliskuussa 1906 alkanut Lapinniemen pellavatehtaan lakko sai osakseen tavallista suurempaa huomiota. Samalla se kiristi mielipiteita seka Ioi nain pohjaa luokkataisteluajatusta korostavalle sosialismille. Samalla tavoin vaikutti Helsingissa
kesalla 1906 alkanut pitkaaikainen metalliteollisuuden tyiisulku.
TyOvaenliikkeen taholta ei 'Whin aikoihin paljonkaan yritetty
innostaa lakkoihin, vaan pikemminkin sellaisista hillita. Tama
seikka osaltaan korostaa vuoden 1906 »vallankumouksellista» ilmaNiinpa ammatillisen toiminnan johtaviin miehiin kuuluva
Paavo Leppanen tandensi, etta »vankasti jarjestyneiden ei tarvitse
rypea tytiselkkauksissa». Lisaksi han arvosteli Vartsilan lakkoa, joka
oli alkanut yhden miehen erottamisen takia.'3 Maatalouslakkojen
pelattiin johtavan samanlaisiin levottomuuksiin kuin Vendjalla, ja
niista varoitettiin useassa yhteydessa. Tampereen torpparikokouksessa oli nimenomaan tehty paatiis, etta lakoista oli keskustoimikunnalle ilmoitettava kaksi viikkoa ennen, mita ei yleensa kuitenkaan tehty." Tama seikka osoittaa levottomuutta.
Myiis innostus punakaartien perustamiseen ja -Lassa yhteydessa
kaytetyt suojeluskaartia tarkoittavat ilmaisut, »hirmukaarti», dahtarikaarti» ja »poliisiarmeija», kertovat vallankumousmielialasta."
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Tassa tilanteessa ei tytivaenliikkeen johdon taholta ainakaan
madratietoisesti pyritty luomaan vallankumouksellista ilmapiiria,
vaan pikemminkin yritettiin ohjata liikehdintaa ja hallita sita. Lahinna pelattiin sita mandollisuutta, etta eduskunta-asian lykkaantyminen tai kaatuminen vaikkapa Pietarissa saisi aikaan levottomuuksia ja tams antaisi venalaiselle hallitusvallalle ja kotimaisellekin hallitukselle tilaisuuden puuttua tytivaenliikkeeseen seka ennen
kaikkea venalaisille mandollisuuden kompromettoimatta itsedan
maailman mielipiteen edessa sotilaallisesti puuttua Suomen tilanteeseen. Niinpa puoluehallinnon kokouksessa 27. 2. 1906 Sirola j a
Turkia olivat sita mielta, etta »katkeruus oli nun suuri, etta sita on
mandoton hillita».
Sen sijaan Salin ja Tainio uskoivat, etta liikehtiminen kylla pystytaan pitamadn jarjestyksessa j a jasenet tulevat noudattamaan
puolueen menettelytapoja ja karttamaan vakivaltaa." Samasta
asiasta Sirola kirjoitti of Ursinille tammikuussa 1906, ja tallOin han
totesi, etta »asema karjistyy vaaralliseksi, anarkistisia ryhmia syntyy, heraava kansa on kouluttamatonta j a suggeroituu helposti
najan tapahtumista. Se (kansa) ei ymmarra diplomatiaa eika .politiikkaa ja jalkimmaista tarvittaisiin. Suunnitelmaton kiihotus, joka
oli valttamatOn herattamaan hidasta kansaa, on nyt oljya tuleen ja
pelkaan, etta se voi pyyhkaista meidatkin. Puoluehallinto on vaikeassa asemassa. Pelkaan, etta kansa ajautuu verisen vallankumouksen tielle, jota se ei osaa jarjestyneena kulkea. » 17 Nain siis
tyiivaenliikkeen karki arvioi tilanteen talvella 1906 hyvin vallankumoukselliseksi, ja senkin kasityksen mukaan kannattajajoukot
olivat valmiit aktiiviseen liikehdintaan.
Huolimatta nain suuresta aktiivisuudesta kasitykset tyOvaenliikkeen kannattajajoukkojen piirissa olivat varsin hamarat. Niinpa
Luhangassa esitettiin elaktiOn-huuto »rakkaalle keisarille», Nurmijarvella vaadittiin asioiden jattamista keisarin kasiin j a Bantasalmella katsottiin tilanteen ratkaisun olevan siina, etta »korkeamman sivistyksen saaneet tahtoivat muiden kanssa kulkea kasi kadessa». Useissa paikoin tyytymattomyys suuntautui sosialismin
kannalta toisarvoisiin kohtiin. Vaadittiin suomen kielen oikeuksien
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lisadmista ja kieltolain toteuttamista, joihin kahteen vaatimukseen
konkretisoitiin koko »tyiivaenaatteen» sisaltO. Niinpa Hartolassa
vaadittiin »suomen kieli valtakieleksi», Putikossa »vakijuomat havitettavaksi» ja Kuolajarvend »niiden kirjapainojen lakkauttamista,
j otka painavat pelikortteja»." Pohjois-Savoa kierrellyt agitaattori
MiimmO oh sits mielta, etta erain paikoin kansa oli halukas »huutamaan hyva mine asialle tahansa». Kuopion ymparistOn osalta han
tarvittaisiin pitempiaikaista heratystylita ennen
totesi, etta
kuin vdestOd saisi jarjestymaan»." Main ollen tytivaenliikkeella oli
kylla suopeaa maaperda, ja erittain innostuneita oltiin vastaanottataan uusia vallankumouksellisia ajatuksia, mutta pitkaaikaisen ja
kestavan jarjesttitoiminnan aikaansaaminen oli vaikeata. Joukot
kyllakin voitiin vetaa mielenosoituksiin ja vaaliuurnille, mutta innostus jarjestOtoimintaan saattoi nopeasti sammua.

b. Aatteen levityskanavat laajenevat
LEHDISTON KASVU

Suurlakko tiesi erdan konkreettisen esteen, sensuurin, rajoittavan
vaikutuksen poistumista. Sensuuri oh pyyhkinyt tytivaenlehdista
artikkeleita, ja lisaksi oh mm. Tyomiehen kohdalla ollut lakkautusuhka, joka oli pakottanut varovaiseen sanontaan. Useat uudet
tyiivaen lehtiyritykset olivat myiis kilpistyneet painoylihallituksen epadvdan lausuntoon. Jo vuoden 1904 loppupuolelta alkaen oli
sensuurin ote hellittanyt, ja se oh osaltaan merkinnyt parempia
mandollisuuksia levittad sosialistisia ajatuksia. Samaan aikaan tapahtunut mielipiteiden radikaalistuminen ja eraanlaisen vallankumouksellisen ilmapiirin syntyminen olivat luoneet tilaisuuden
tyOvaenlehtien levikin suurelle kasvulle. Suurlakko merkitsi ratkaisevaa sysaysta. Niinpa Tytimiehen levikki kasvoi vuoden 1905
lokakuusta vuoden 1906 maaliskuuhun 10 700:sta 20 800:aan."

21 -- Soikkanen, Sosialismin tulo Suomeen
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Koko tybvtienlehdistOn, TyOrniehen ja Kansan Lehden levikki vuosina
1904-1908.21
Vuosi
1904
1905
1906
1907
1908

Koko tytivaenlehdistti
18 000
25 000
55 000
95 800
120 000

TytImies
8 500
11 000
20 000
22 000
26 000

Kansan Lehti
5 200
6 500
12 500
12 000
11 000

Kuusisen Tyiivaen Kalenterissa esittamien laskelmien mukaan
tytivaenlehtien (puoluelehtien) painos oli vuoden 1908 alussa
120 000 kasittaen 20 lehtea. Taman lisaksi hanen arvionsa mukaan
sosialistisia kasityksia esitettiin seitsemassa ammattilehdessa, joiden painos oli yhteensa 11 550. Nain »sosialististen» lehtien painos
vuoden 1908 alussa oli kaikkiaan 131 550.22
Suurlakko tiesi seka koko tytivaenlehdistiin etta mytis vanhojen
suurten lehtien, TyOmiehen ja Kansan Lehden levikin nopeata kasvua. Tybmiehen osalta nousu jatkui viela vuonna 1908, mutta
Kansan Lehden kohdalla oli laskua jo vuoden 1907 osalta. Tahan
vaikuttivat maaseutulehtien kilpailu, vaali-innostuksen laukeaminen j a erityisesti Kansan Lehden osalta sen piirissa syntyneet erimielisyydet. Valppaan tulo puolueen puheenjohtajaksi ja hanen
linjansa selva voitto suurlakon jalkeen merkitsi Tyiimiehen aseman vahvistumista, joka kylla nakyi levikkinumeroissakin.
TAULUKKO

13.

Sosiaalidemokraattinen sanoma- ja aikakauslehdistti suurlakon jeilkeen
(1905-1907)23
Lehti
Tytimies
Kansan Lehti
Sosialisti
Kansan Tahto
Ty6
Eteenpain

Paikkakunta
Helsinki
Tampere
Turku
Oulu
Viipuri
Kotka

Ilmestymistiheys
6 kertaa
6 kv.
6 kv.
6 kv.
6 kv.
3 kv.

Levikki
1906
20 000
12 500
7 000
3 800
8 500
5 500

1907
22 000
12 000
8 500
4 000— 6 500
4 500-11 000
5 900— 7 000
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Sosialidemokraatti
Savon Tytanies
Hameen Voima
Rajavahti
Vapaa Sana
Ita-Hãmeen Raivaaja
Raivaaja
Sorretun Voima
Vapaus
Yhdenvertaisuus
Tytilainen
Oikeus
Keski-Suomen
Sosialisti
Arbetaren
Kurikka
TyOldisnainen
Sosialistinen
Atkakauslehti
Tytimiehen
Illanvietto
Kanerva
Folktribunen

Pori
Kuopio
Hiimeenlinna
Sortavala
Vaasa
Heinola
Lahti
Jyvaskyla
Mikkeli
Forssa
Porvoo
Helsinki

3 kv.
3 kv.
3 kv.
3 kv.
3 kv.
3 kv.
3 kv.
3 kv.
3 kv.
3 kv.
1 kv.
3 kv.

Jyydskyla
Helsinki
Helsinki
Helsinki

3 kv.
3 kv.

5 400
3 400
2 900
4 200
2 700
2 200
2 000

7 500-- 9 500
5 600
5 500— 8 000
4 400
3 800— 4 100
3 000—
5 400—
3 000—
2 500
950—

4 000
6 300"
3 400
1 200

2 200
4 000
2 500— 3 000

Helsinki

1 600— 2 400

Helsinki
lidmeenlinna
Helsinki

1 100

MyOs ammatillisten jarjestOjen lehdissd tuotiin esille sosialistisia
kasityksia. Niinpa MetallityOldisen naytenumerossa todettiin, etta
dehted toimitetaan luokkataistelun hengessa». Erityisen runsaasti
sosialismia j a tyiivaenliikkeen aatesisallOn esittelya oli Rautatielaisten liiton Junassa. Sen toimittaja olikin suurlakon yhteydessa
tyiivaenliikkeeseen tullut, nuorten radikaalien ryhmaan kuuluva
hauholainen kansakoulunopettaja Voitto Eloranta. KirjatyOntekijOiden Gutenberg sen sijaan sisalsi enemman ammatilliseen puoleen kuuluvaa, poliittinen ja aatteellinen materiaali jai huomattavasti vahaisemmaksi. Muita ammattiliittoj en lehtid oli vuoden
1907 alusta kerran viikossa ilmestynyt Satamatytimies, puutyOntekijOiden Lastu, muurarien Peruskivi, maalarien Viesti, leipurien
Tahka, SahateollisuustyOldinen seka Vaatturi. Ajurista ja Postimiehesta todettiin, etta niita toimitetaan »porvariilisen maailmankatsomuksen mukaan>>.24
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Yhtend edellytyksend suurlakon jdlkeen tapahtuneelle sosiaalidemokraattisen sanomalehdistiin kasvulle oli nuorten akateemisen
koulutuksen saaneiden henki1Oiden tulo liikkeeseen. Kokonaan heiddn yrityksensd oli liikkeen aatesisaltOtin paljon vaikuttanut Sosialistinen Aikakauslehti. He lisasivat ratkaisevasti tytivdenliikkeen
piirissa lehtityohon kykenevien j oukkoa. TyOmiehen toimituksessa
heista tytiskentelivat Erl. Aarnio vuoden 1905 lopulla, syksystd.
1906 YrjO Sirola, Vdinti Jokinen ja Voitto Eloranta sekd vuodesta
1907 alkaen 0. V. Kuusinen. Kansan Lehdessa oli Sirola vaikuttanut vuodesta 1904, ja huhtikuussa 1906 lehteen tuli maisteri Timo
Korpimaa, josta syksylld 1906 Makelinin erottua tuli lehden padtoimittaja. Lisdksi Kansan Lehdessa vaikutti vuoden 1905 lopusta
seuraavan vuoden syksyyn Vdini5 Jokinen ja lokakuusta 1906 luutnantti Leo Lindqvist (Laukki). Viipurilaisessa Tyii-Lehdessa toimi
Eero Haapalaisen ohella nuori ylioppilas Matti Bruus (Airola)
ja Sortavalassa ilmestyvassa Rajavandissa ylioppilas Pekka Supinen, forssalaisen Yhdenvertaisuuden alullepanija oli Santeri Nuorteva, porvoolaisen Tytildisen ensimmainen toimittaja oli Kullervo
Manner, kotkalaisen Eteenpain-lehden Erl. Aarnio ja vaasalaisessa
Vapaassa Sanassa oli vuoden 1907 alusta ylioppilas J. W. Keto.
Suurlakon jalkeen taysin sosialistiseksi muuttuneen aikakauslehti
Kanervan toimitussihteerind oli ylioppilas Vainti Hakkila.
Ruotsinkieliselld taholla akateemiset radikaalit olivat vahitellen
etdantyneet tytivdenliikkeestd. Tosin heista lakon plkeenkin Arbetaren-lehdessd olivat K. G. Nyman, Fil. Tiderman j a K. H. Wiik.
Vuoden 1907 alusta ilmestyi aikakauslehti Folktribunen, ja sits
puuhaamassa olivat Ivar HOrhammer, Georg V. Johansson j a Ture
Jansson.
Johtavana lehtend pysyi TyOmies sekd levikkinsd puolesta etta
edustamansa linjan vuoksi. Lehden suunnan madrasi edelleen padtoimittaja Edvard Valpas. Han pyrki Tyiimiehestd tekemdan
»oikeaoppisuuden» edustaj an. Tassa pyrkimyksessdan hdn onnistuikin varsin hyvin. Laaj of en kannattaj aj oukkoj en piirissa TyOmiehen
katsottiin nimenomaan edustavan »aitoa sosialismia», »aitoa marxilaisuutta». Vallankumous ja luokkataistelu olivat ne kaksi kohtaa,
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joihin Valpas useimmiten vetosi. Han ei näille kfisitteille antanut
kuitenkaan vakivaltaista sisalttia. TyOmiehen paatoimittajan aseman avaamien vaikutusmandollisuuksien pohjalta kay ymmarrettavaksi Valppaan asema puolueessa ja se seikka, etta hanesta tuli
Oulun kokouksessa puolueen puheenjohtaja. Tama asema antoi hanelle mandollisuudet esim. syrjayttad Matti Seppdlan ja Vainti Voionmaan puolueen ehdokaslistoilta.25
Valppaan ohella Tyiimieheen painoivat leimansa nuoret »radikaalit», »marraskuun sosialistit». Lehdesta tuli heidan aanitorvensa syksylla 1906 sattuneessa kiistassa puolueen eraita veteraaneja vastaan. TyOmiehen palstoilla nimittain kirjoittivat usein
0. V. Kuusinen, Yrjii Sirola ja Sulo Vuolijoki. Tama merkitsi samalla sita, etta puolueen teravimmat ajattelijat kirjoittivat lehteen,
mika seikka osaltaan lisasi TyOmiehen ylivoimaisuutta muihin lehtiin verrattuna. 2 6
Vastakohta Kansan Lehden ja Tytimiehen välillä sailyi suurlakon jalkeenkin. YrjO Makelin oli lehden paatoimittajana syksyyn
1906, jolloin han tuomitsi jyrkasti vakivaltaisen toiminnan ja hanen kantansa poikkesi huomattavasti Tyiimiehen edustamasta linjasta. Sen palstoilla vakivaltaa ja maanalaisia jarjestOja ymmarrettiin paljon pitemmalle. Syksylla 1906 Makelin joutui tarnan johdosta erimielisyyksiin Kansan Lehdessa toimivien nuorten, \Taint!,
Jokisen ja Timo Korpimaan kanssa. Nama erimielisyydet johtivat
Makelinin eroon, mihin osaltaan vaikutti myOs lehden vaikea taloudellinen asema.
Lokakuussa 1906 Kansan Lehden paatoimittajaksi tuli nuoriin
lukeutuva ja Oulun kokouksessa vakivaltaista vallankumousta
kannattanut Timo Korpimaa. Mutta lehden »revisionistinen» perinne ja kilpailu Tyomiehen kanssa vaikuttivat sen, etta lehden linja
tamankin jalkeen ratkaisevasti poikkesi Tyiimiehen vastaavasta.
Uusi paatoimittaja Korpimaa puolusti lehdessaan Matti Seppalaa,
joka Valppaan toimenpiteiden johdosta obi syrjaytetty ehdokaslistalta. Tama tietysti aiheutti reaktion Tytimiehessii. Lisaksi O. V..
Kuusinen hyOkkasi Kansan Lehted vastaan sen johdosta, etta
man entinen paatoimittaja Yrjii Makelin sal vuoden 1907 alussa kir-
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joituksiaan lehteen, vaikka han oli perustanut Oikeus-lehtensa
miehen kilpailijaksi. Myiihemmin Korpimaa omaksui yha selvemmin
Tytimiehen linjasta poikkeavia kasityksia. Vuonna 1910 han suomensi Bernsteinin pdateoksen ja kirjoitti Kansan Lehteen artikkelisarjan revisionismista. Vuonna 1914 han julkaisi kirjasen »Maamme sosialidemokratia», jossa han ankarasti arvosteli Tyomiehen ymkokoontunutta ryhmaa, eritoten Kuusista ja Manneria.27
Kansan Lehdessa siis j atkui revisionistinen ja kansallinen suuntaus senkin jalkeen, kun taman linjan alullepanija Yrjii Makelin
oli vetaytynyt lehden piirista. Lehden toimituskuntaan nimittain
liittyi jasenia, jotka edustivat taman suuntaisia katsomuksia." He
olivat Anton Huotari ja Vera Ostroumov. Huotari esim. puolusti
eduskuntaryhmassa. seuraavina vuosina autonomian puolustamiskysymyksessa yhteistoimintaa porvarillisten ryhmien kanssa. Tam aoli juuri ollut Makelinin keskeinen ajatus. Kotkan puoluekokouksessa 1909 taas Vera Ostroumov korosti samaa kantaa saaden puolelleen juuri Huotarin. 29 Mina seikat osoittivat, etta
miehen ja Kansan Lehden valinen vastakohta pohjautui laajempiin erimielisyyksiin kuin vain Valppaan ja Makelinin ristiriitaan.
Muut kuusi kertaa viikossa ilmestyvat olivat turkulainen Sosialisti, viipurilainen Ty6 ja oululainen Kansan Tahto. Sosialistilla oli
takanaan pitkat perinteet, olihan se vuodesta 1899 talveen 1906
asti ilmestynyt Lansi-Suomen TyOmiehen nimella. Nimen muuttaminen Sosialistiksi osoittaa sits, etta mandollisimman selvalla j a avoimella tunnustautumisella sosialismiin uskottiin saatavan suurin
kannatus. — Lehden johtavaksi hahmoksi kohosi suurlakon jalkeen
Amerikasta palannut Taavi Tainio. Han, kuten turkulaiset yleensa,
joutui ty6vdenliikkeessa jonkin verran syrjaan. Puoluehallinto oli
siirretty Helsinkiin, ja nuoret uudet voimat olivat miehittaneet
johtopaikat. Tama kuvastui Tainion asennoitumisessa puoluejohtoa
vastaan Sosialistin palstoilla. Han arvosteli Karin Oulun kokouksessa tapahtunutta erottamista ja asettui muullakin tavoin oppositioon nuoria vastaan. Tydvdenliikkeen sisaisissa kysymyksissa
lehti asettui edelleen Kansan Lehden rinnalle ja poikkesi eraissa
kannanotoissaan TyOmieherl edustarnasta linjasta. Vuoden 1907
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alussa siihen tuli toimittajaksi Amerikasta palannut Kaapo Murros, joka ei pitanyt eduskuntatyOta ja vaaleja eduskunnan vahaisten valtaoikeuksien vuoksi kovin tarkeina, vaan han korosti ammatillisen ja tuotanto-osuuskunnallisen toiminnan merkitysta.3°
Tyti-lehdessd vaikuttivat toimittajina nuoret radikaalit Emil
Lehèn, Matti Bruus (Airola) ja Eero Haapalainen. Osaksi tasta
syysta seka myos viipurilaisesta milptista johtuen lehden linja oli
suurlakon jalkeen hyvin vallankumouksellinen ja erdissa yhteyksissa suorastaan vakivaltaa ihannoiva. Tyii-lehden piirista olivat
yhteydet venalaisiin vallankumouksellisiin kiinteat, mm. TyOn kirjapainossa painettiin heidan lehtiaan. Naiden yhteyksien kautta saatiin vaikutteita, jotka ilmenivat lehden palstoilla. Lisaksi tyiivaenliikkeen liepeille syntynyt maanalainen toiminta oli voimakasta juuri
Viipurin kaupungissa ja koko laanissakin, joten lehden kanta maanalaisten jarjestOjen suorittamiin vakivallan toihin oli ymmartava.31
Oululainen Kansan Tahto liittyi laheisesti Oulun tyovaenyhdistyksen linjaan. Se oli vahemman hylikkadva; erittain jyrkasti lehden piirissa asetuttiin vastustamaan tapahtuneita vakivaltaisuuksia ja vaadittiin puolueen johtoa ottamaan tiukempi kanta naihin
tekoihin.32
Johtavilla lehdilla oli selvastikin toisistaan poikkeava linjansa
erityisesti kysymyksen ollessa puolueen sisaisista tapahtumista. Sen
sijaan useimmat pienemmista lehdista olivat kannanotoissaan varsin samansuuntaisia. Ehka eniten poikkesi yleisesta linjasta Savon
Tytimies. Lehden vastaavana toimittajana oli suurlakon jalkeen
Antti Makelin, sitten J. A. Mustonen, joka ilmeisesti paljolta madrasi 'Whin aikoihin lehden savyn. Tuskin mikaan muu tytivaenlehti
niin avoimesti ihaili vakivaltaa ja julisti vallankumousta sellaisella
paatoksella kuin Savon TyOmies. 33 Kirjoittajien sananvalinta pyrki
olemaan erikoisen suggestiivista. Niinpa lehti ohjelmakirjoituksessaan kaytti seuraavanlaisia ilmaisuja: »KOyhalistO, Savon salomailla
riemuitse, juhli, silla sind olet saanut lippusi, Veressasi, kdrsimyksissasi ja tuskissasi tahritun lippusi
Savon Tyiimiehend>34
Keskimdardista suggeroivampaa ja kãrjistetympad kielenkayttOd
esiintyi mytis porvoolaisessa TyOldisessa, jonka palitoimittajana oli
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Kullervo Manner. Esimerkkeind hanen sananvalinnastaan voidaan
mainita, etta vastapuolueesta hdn kfiytti nimitysta »lauma», heidan
ohjelmansa olivat »petosta», »huijausta», »onttoa» jne. Vastapuolen
lehdet olivat »nukutuslehtid». Osoituksena hanen otsikoinnistaan
voidaan mainita mm. »Varokaa pettureita», »Kostakaa» ja »Hyi
ammattivalehtelijat». 35 Myos porilaisessa Sosialidemokraatissa Juho
Rainio kaytti ehkd keskimdardistd kdrjistetympid ilmaisuja.
Tyiivdenlehtien yleisend piirteend olivat mandollisimman yksipuoliset ja hyOkkadvdt kirjoitukset. Vastapuolueessa ei nahty mithan hyvad eika omissa kasityksissa ja miehissa muuta kuin hyvad.
Tosin keskinaisissa riidoissa kaytettiin miltei yhtd aggressiivista esitystapaa. Oli ilmeistd, etta kun kysymyksessd oli sivistyksellisesti ja
sosiaalisesti heikossa asemassa olevien kannatuksen hakeminen,
tallainen esitystapa on tehokas.
Toiseen suuntaan kirjoitustavassa poikkesivat Helsingissa vahan
aikaa ilmestynyt Oikeus-lehti ja osiltaan Sosialistinen Aikakauslehti. Molempien heikko menestys osoittaa, ettei selostava ja rationaalisiin perusteisiin vetoava esitystapa saavuttanut vastakaikua. Tosin Oikeus-lehden asemaa heikensi se, etta lehti oli taysin
ylivoimaisen ja asemansa vakiinnuttaneen TyOmiehen kilpailij a.
Sosialistinen Aikakauslehti taas oli tykivdenliikkeen piirissa
heikosti menestynytta aikakauslehtityyppid. Molemmissa esiintyi
kirjoituksia, joissa selostettiin varsin objektiivisesti vastapuolen tavoitteita ja toimintaa, esim. Oikeus-lehdessd kuvailtiin ruotsalaisen kansanpuolueen vaalikokousta ja Sosialistisessa Aikakauslehdessa 0. V. Kuusinen selvitteli porvarillista puoluemuodostusta
maassamme.36
TytivdenlehdistO muodosti tarkedn vaylan sosialististen aatteiden
levityksessd. LehdistOn nopea kasvu suurlakon jdlkeen liittyi sosiaalidemokraattisen puolueen kannatuksen kasvuun ja oli puolestaan
taas vahvistamassa tats kasvua. Tyiivdenlehtien asemaa helpotti se
seikka, etta varsinkin maaseudun alemm at sosiaaliset ryhmat alkoivat nyt vasta tilata lehtia, joten tyiivdeniehtien ei tarvinnut irrottaa lukijoitaan muiden lehtien lukijakunnasta eika vaikutuksesta, vaan ainoana tehtdvand oli saada heidat tilaajiksi ja lukijoiksi.
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Suurlakon jalkeen tuli maaseudullakin yha yleisemmaksi sanomalehtien tilaaminen. Nain tapahtui myiis syrjaseuduilla. Esim. Tyrvann011a alkoivat tallOin itselliset, jopa palkollisetkin tilata tytivdenlehtia. 87 Tyiimiehen levikista on alueellisesti tarkat tiedot vuodelta 1908. Lehden levikki ohi suuri eraissa Uudenmaan Main maalaiskunnissa, joista useimmissa tosin oh jokin teollisuuskeskus ja
joista oli hyvat yhteydet Helsinkiin. Niinpa Nurmijarvella oli
vuonna 1908 TyOmiehen tilaajia 479, Tuusulassa 410, Lohjalla 282,
Helsingin pitajassa 272, Vihdissa 243, Pyhajarvella 208 ja Pohjan
pitajassa 164. Tosin edelleen on Uudenmaankin laanissa suomenkielisia pitajia, joiden alueella levikki oli pieni: Anjalassa ei ollut
yhtaan tilaajaa, Jaalassa 4, Askolassa 5, Myrskylassa ja Sammatissa 12. Tama kylla saattoi johtua siita, etta osa pitajan postia tuli
toisen postitoimiston kautta ja meni toisen pitajan tiliin. Lisaksi
muiden tyiivaenlehtien kilpailu oli Marlin laidoilla suurempi. Kasvu
vuodesta 1903 vuoteen 1908 oli useissa pitajassa merkittava: Nurmijarvella 76-479, Tuusulassa 76-410, Lohjalla 28-282, Vihdissa
17-243, Helsingin pitajassa. 40-272.88
TAULUKKO

14.

TyOmiehen levikki vuosina 1903 ja 1908.39
Lehtia 10 000
1908
asukasta kohti
mail
1903 1908
pros.
614
306
21.7
5 005
3 400
14.8
15.0
33
155
3 455
11 860
51.5
125
330
5
1 063
4.6
22
75
2 511
10.9
13
3 841
16.7
49
75
6
472
2.0
24
3.8
7
884
27
1 300
5.7
7
26
862
4
3.8
27
1.0
237
100.0
23 030
27
76

Levikki
1903
Helsinki tilaajille
Helsinki irtonum.
Muu Uudenmaan 1.
Koko Uudenmaan 1.
Turun ja Porin 1.
Hameen 1.
Viipurin 1.
Mikkelin 1.
Kuopion 1.
Vaasan 1.
Oulun 1.
Rautateiden postiv.
Koko maa

madra
2 345
900
702
3 947
202
416
2 193
112
232
344
117
2
7 565

pros.
31.0
11.9
9.3
52.2
2.7
5.5
29.0
1.5
3.1
4.6
1.4
100.0

330

SOSIALISMIN LAPIMURTO

TyOmiehen levikki oli viidessa vuodessa kasvanut noin kolminkertaiseksi. Levikin alueellisesta jakaanturnisessa oli tapahtunut
sikali muutosta, etta Uudenmaan Martin osuus oli hiukan vahentynyt. Se, ettei TyOmies laajentanut enemman levikkialuettaan maantieteellisesti, johtui siita, etta useimpiin kaupunkeihin oli lakon
jalkeen perustettu omat tyOvaenlehtensa. Mind tietysti kilpailivat
tilaajista. Tasty seikasta selittyy, etta Viipurin laanin osuus levikista laski tuntuvasti. Ilmestyivathan Viipurissa Tyti ja Kotkassa
Eteenpain kuusi kertaa viikossa seka Sortavalassa Rajavahti kolme
kertaa viikossa. Hameen laanin alueelle Ty6mies oli kylla pystynyt
tunkeuturnaan, silly olihan Helsingista eraisiin laanin kuntiin paremmat yhteydet kuin Tampereelta, ja Kansan Lehti alkoi vasta
vuoden 1906 aikana ilmestya kuusi kertaa viikossa. Lisaksi linjaerimielisyydet TyOmiehen ja Kansan Lehden valilla saattoivat vaikuttaa eraiden aktiivisimpien piirissa siihen seikkaan, etta TyOmies sai levikkia Hameessa. SHIA oli radikaalisempi leima kuin Kansan Lehdella. Merkittavinta oli TyOmiehen levikin suuri kasvu
Uudenmaan laanin maaseudulla; vuonna 1908 ei lehden leviamisen
painopiste ollut enda Helsingissa sills tavoin kuin viisi vuotta aikaisemmin.
MyOs oululaisen Kansan Tandon levikin alueellisesta j akautumisesta on tietoja. Vuoden 1906 kevaalla, kohta sen jalkeen kun lehti
oli alkanut ilmestya, se sai varsin laajan levikin. Lukijat olivat kuitenkin padasiassa Pohjois-Suomen kaupungeista ja keskuksista.
Lehted nimittain meni Ouluun 2 100 kappaletta, Oulun maalaiskuntaan 750, Kemiin 280, Raaheen 160 jne. Mutta pitkien taipaleiden takana oleville syrjakulmillekin lehted jo tilattiin. Sits tuli Pudasjarvelle 102 kappaletta, Simoon 51 ja Kuusamoon 47. Huomiota
herattaa, etta tasty huolimatta salopitajissa, Pudasjarvella ja Kuusamossa sosiaalidemokraattien kannatus ensimmaisissa vaaleissa
oli vandista (1,6 ja 10,5 %). Sen sijaan parempien yhteyksien takana olevassa Simossa se oli suurempaa (34,9 %). 40 Tama ehka panee epailemaan levikkitietojen luotettavuutta.
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Suurlakon mukana kaatuivat sensuurin asettamat esteet tyiivaenliikkeeseen j a sosialismiin liittyvan kirjallisuuden julkaisemiselta.
Naiden rajoitusten poistuminen tiesi suoranaisen kirjatulvan padsyd
julkisuuteen. Ilmestynyt kirjallisuus oli kahta paatyyppia: toisaalta
varsin laajoja tylivaenliiketta ja sosialismia eri puolilta kasittelevia
teoksia, toisaalta pienia ja halpoja kirjasia, joiden esitystapa oli
tiivista, mandollisimman suggestiivista seka samoja asioita useaan
otteeseen kertaavaa. Toisen tyypin tehtavana oli poistaa sosialismiin j a tyOvaenliikkeeseen suuntautuvaa tiedollista tarvetta, toisen
tehtavd oli aatteen propagoiminen.
Laajemmista teoksista tarkeimpia olivat mm. N. R. af Ursinin
toimittama »Tulevaisuutta kohti» ja Enrico Ferrin teos »Sosialismi
ja uuden ajan tiede»; edellisesta otettiin naet kaksi painosta ja
jalkimmdisestd kolme. Molempien ensimmainen painos ilmestyi
vuoden 1905 puolella, joten ne ehtivdt vaikuttaa kauimmin ennen
vaalej a.
Vuoden 1906 kuluessa ilmestyi sitten useitakin kirj of a, jotka
olivat tarkeita tyiivaenliikkeen aatesisalltin muovautumisen ja
tietysti mytis levidmisen kannalta. Tdrkeda oli »Kommunistisen
manifestin» ilmestyminen. Kirjasen oli kaantdnyt af Ursin ja siita
ilmestyi vuoden 1906 kuluessa kaksi painosta. Ensimmainen käsitti 3 000 kappaletta ja toinen 6 000 kappaletta. Siind esitettiin
marxilaisen sosialismin paakohdat lyhyessa ja iskevassa muodossa.
Suomen tyiivaenliikkeen aatteellisen linjan kannalta merkittavimpiin kuului Kautskyn »Yhteiskunnallisen vallankumouksen* ilmestyminen suomeksi. Siind oli keskeisend kohtana vallankumouksellisuuden korostaminen, ja tally vallankumouksellisuudella Kautsky
tarkoitti totaalista muutosta, jota ei hanen mielestdan saanut padstää nakOpiirista. Suomen tyilvdenliikkeessa llama nakOkohdat tulivat paljolta suuntaa-antaviksi.
Vuoden 1906 kuluessa ilmestyi mm. Raittiuden Ystavien kustantamana teos »Sosialismia*, jossa kirjoittajina olivat Wind Voionmaa j a Matti Helenius, Siind he lyhyissa artikkeleissa kdsittelivai
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sosialismia eri puolilta korostaen kansallisia ja humaanisia nakOkohtia, ja nain kirjan sisaltO poikkesi puolueen yleislinjasta, jossa
luokkataisteluajatus oli korostetusti esilla. Sosialismia esiteltiin
myos VainO Voionmaan »Sosialidemokratian vuosisadassa», josta
ensimmainen osa ilmestyi vuonna 1906. Sen kustantaja oli mytis
tyiivaenliikkeen ulkopuolelta, nimittain Werner SOderstrOm OsakeyhtiO. Tama osoittaa, etta kiinnostus tyovaenliiketta ja sosialismia kohtaan oli laajaa tytivaenliikkeen ulkopuolellakin.
Muita sosialismia kasittelevid teoksia vuodelta 1906 oli J. Sternin
»Tulevaisuuden valtio» ja Georg von Gizyckin »Luentoja sosialistisesta siveysopista».
Naiden ohella ilmestyi useita teoksia, joissa selviteltiin eri elamanalueiden kysymyksia sosialismin valossa. Suhdetta armeijaan
kasitteli Bebel kirjassaan »Pois seisova sotavaki ja sijaan kansanpuolustus». Kirjassa luovuttiin periaatteellisesta pasifismista ja
tilalle suositeltiin kansanmiliisia. Nain saatiin aatteellista tukea
punakaartille. Nimenomaan kahta alaa kasiteltiin laajasti, nimittain uskontoa ja maatalouskysymysta. Molemmista esiintyi kentalla mielipiteita, jotka poikkesivat karkiryhman omaksumista. Mita
poikkeavia kasityksia pyrittiin yhdenmukaistamaan runsaan kirjallisuuden levittdmisen avulla. Uskontokysymykseen liittyvaa
kirjallisuutta on selostettu edella (ks. s. 296 s). Maatalouskysymysta
kasittelevista oli arvovaltaisin Kautskyn »Sosialidemokratia ja
maatalouskysymys», j onka marxilais-teoreettiset, suoraviivaiset
kannanotot nayttivat tosin huonosti soveltuvan maatalousvaltaiseen ja pienviljelyksen hallitsemaan Suomeen. Niinpa kotimaisella
pohjalla valmistetuissa kirjasissa tats jyrkkiia kantaa huomattavasti lievennettiin, ja paahuomio kiinnitettiin torpparien olosuhteiden parantamiseen. Torpparikysymysta kasittelevista mainittakoon mm. Kalle Hamalaisen »Tilaton vaestb ja tytivaenliike»,
Voitto E(lorannan) »Torpparit eli tilanomistajain parhaat maanviljelyskoneet», torpparien keskustoiminnan aloitteesta julkaistu
SO) Vuolijoen ailattomat keta afinestatte?» ja yield puoluehallinnon lentokirjasissakin oli ilmestynyt yksi rnaalaisliittoa vastaan
tandatty kirjanen.
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Vuoden 1906 kuluessa ilmestyi runsaasti lentolehtiskirjallisuutta
ja yleensakin kirjasia, joiden ensisijainen tehtava ohi sosialististen
kiisitysten propagoiminen laajoille joukoille. Mm. »Tytimiehen katkismuksesta» otettiin uusi painos. 41 Puoluehallinnon lentokirjasiasarjassa ilmestyi kaikkiaan 11 kappaletta ohuita vihkosia. Naissa
mm. Sirola kasitteli uuteen eduskuntaan kohdistuvia odotuksia,
Sub Vuolijoki kandeksantuntista tyiipaivad ja Mikko Uotinen yhdistymis- ja kokoontumisvapautta.
Vuoden 1907 puolella ilmestyneet kirjat eivat enad paljonkaan
ehtineet vaikuttaa mielipiteisiin ennen vaaleja, mutta kdantajiit
ja muutkin puolueen karkiryhmadn kuuluvat tutustuivat niihin
joko vieraskielisind tai sitten heti niiden ilmestyttya. Mainittuna
vuonna ilmestyikin runsaasti kirjallisuutta, jossa selviteltiin sosialismin teoriaa. Tata puolta edustivat mm. Marxin »Palkkaty6 ja
paaoma», Engelsin ► Sosialismin kehitys haaveesta tieteeksi», Plechanowin »Anarkismi ja sosialismi», Vandervelden »Sosialistinen
yhteiskuntajarjestelma» j a Dietzgenin »Sosialidemokratian tubevaisuus». Lisaksi Kautskyn »Erfurtin ohjelmasta» ja Bebelin teoksesta »Nainen» ilmestyivat uudet painokset. Kaikki -Lams osoitti
innostusta sosialistiseen ajatteluun ja aatesisalliin selvittelyyn.
Erikoiskysymyksia kasittelevia teoksia olivat mm. Kautskyn
»Parlamentarismi, kansanlainsaadantii ja sosialidemokratia», Bebelin »Ammattiyhdistysliike j a valtiolliset puolueet» seka Bernsteinin »Lakko». Kandessa viimeksimainitussa teoksessa esiintyi j onkin verran puolueen yleislinjasta poikkeavia kasityksia. Niissa korostettiin ammattiyhdistysliikkeen kaytann011isen tyiin merkitysta,
ja sosialismin suuret paamaarat j diva syrjaan. Kirjoista saatiin
aatteellista tukea ammattiyhdistysrevisionismille, joka alkoi vasta
tutkittavan kauden lopulla tytintya. tyOvaenliikkeeseen. Muita
vuoden 1907 aikana kaannettyja teoksia olivat mm. Kautskyn kirja ThomasMore» seka Werner Sombartin »KiiyhdlistO». Englannin ammattiyhdistysliiketta kasiteltiin paksussa kirjassa, j a kaksi
teosta koski Venajan tytivdenliikkeen historiaa, nimittain Lubinin
»Sosialidemokraattinen hike Vendjdlla» ja Ljadovin »Venajdn sosialidemokraattisen puolueen historia I.► Kirj at osoittivat uutta suun-

334

SOSIALISMIN LAPIMURTO

tautumista Suomen tyiivaenliikkeessa. Suurlakko oli avannut
vaikutteiden vaylan Venajdn tytivaenliikkeesta.
Suurlakon jalkeen ilmestyi sellaisiakin kirjoja, jotka eivat puolueen linjan kannalta olleet »puhdasoppisia». Ehka huomattavin
ndista oli vuonna 1906 painettu, tunnetun anarkistin Peter Krapotkinin teos *Taistelu leivasta», jossa esitettiin valtiovallan vastaisia
ajatuksia. Kirja loi ilmeisesti aatteellista pohjaa maanalaisille jarjestOille ja yleensdkin vakivallan ihailulle tytivaenliikkeessa. Muita
kirjoja, joissa esitettiin puolueen piirissa vakiintuneista kasityksista
poikkeavia ajatuksia, olivat mm. Edvard Bellamyn »Yhdenvertaisuus», Max Nordaun »Taloudellinen valhe», Kaapo Murroksen »Suuret haaveilijat ja heidan oppinsa* sekd Matti Kurikan kustantamat
ja mukailemat kirjat ja ennen kaikkea Leo Tolstoin »Aikamme orjuus», jossa esitettiin ankaraakin sosialismin kritiikkia. Naiden
kirjojen ilmestyminen selittyy sikali, etta kustantaja oli yksityinen
henkiiii, Matti Vuolukka, joka tosin oli jatkuvasti aktiivisesti mukana tytivaenliikkeessa, mutta joka kustansi kirjallisuutta Minna
ansaitakseen. Mainituissa kirjoissa ohi kylla paljon sellaistakin, mika
oli samansuuntaista tytivaenliikkeen pyrkimyksien kanssa, mm.
Tolstoin kirjassa ankarat hytikkaykset kirkkoa vastaan.
Paitsi varsinaisia »opillisia» teoksia sosialismia esiintyi myiis muissa kirjallisuudenhaaroissa. Oli lentokirjasia, puoluekokousten pOytakirj of a, j uhlakirj of a, historioita j ne. Suoranaista sosialismin j ulistamista esiintyi useissa kaunokirj allisissa teoksissa, varsinkin sellaisissa, joita olivat kirjoittaneet tyiivaenliikkeen aktiivit. Naista mainittakoon K. 0. Tannerin »Tienraivaaj at» ja Otto Tiupan »Ensitaistelujen ajoilta». Lisaksi otettiin suuret painokset erilaisista laulu- ja
runokirjoista, joiden sisaltO liittyi sosialismiin ja tytivaenliikkeeseen.
Tytivaenliikkeen aatesisaltOtin liittyvan kirjallisuuden painosten kokonaismaarista ei ole saatavissa tietoja. Vain yhden, tosin
suurimman, julkaisijan osalta on olemassa lukuja painosten suuruudesta. Helsingissa toimiva Tytivaen Sanomalehti-Osakeyhtid kustansi vuonna 1905 43 000 kappaletta tyiivaenliikkeeseen ja sosialismiin liittyvia kirjoja ja lentolehtisia. Tosin tasta maiirdsta oli
10 000 kappaletta »Kansainvalisen» sanoja, mutta myos melkoisen

KENTTA

335

laajaa kalenteria »Uuden ajan kynnyksella» painettiin 10 000 kappaletta ja TyOmiehen historiikkia 9 000 kappaletta. Vuoden 1906
aikana julkaistujen tuotteiden maara nousi todella suuriin lukuihin.
Yhteismaaraksi tuli 245 000 kappaletta. Naista tosin suurin osa oli
pienia lehtisia ja kirjasia, puolueohjelmia 15 000, Tykivaen laulukirjoja 48 000 ja tyiivaenliiketta sivuavia runovihkoja 17 000 kappaletta, mutta laajempi Tainion »Tytimiehen katkismuskin» paasi
10 000:een. Samaan aikaan puoluehallinto painatti puolueohjelmia
esipuheella varustettuna 30 000 kappaletta. 42 Seuraavan vuoden
osalta oli Tyiiva.en Sanomalehti-OsakeyhtiOn painattamien kirjasten madra jo laskenut miltei puoleen. Vain vajaat 130 000 kappaletta tuli tats kautta luettavaksi. Useat olivat -Makin kertaa varsin suppeita lehtisia, mutta laajahkoa kalenteria »Uuden ajan kynnyksellah painettiin perati 18 000 kappaletta.43
Tyiivaen Sanomalehti-OsakeyhtiO harjoitti ilmeisesti tyOvdenliikkeen piirissa ylivoimaisesti laajinta kustannustoimintaa, mutta
sen rinnalla oli useita muita, mm. suuret tyOvaenyhdistykset, tyiivden lehtiosakeyhtiOt ja yksityiset henkiltit, Minna M. Vuolukka
ja V. Kosonen, jotka kustansivat sosialistista kirjallisuutta. Tytivaen Sanomalehti-OsakeyhtiOnkin toiminnasta tiedossa olevien
numeroiden pohjalta voi pdatella, etta sosialististen aatteiden propagoiminen kirjoj en ja lentolehtisten valityksella oli laajaa. Tama
osaltaan selittad sen, etta adnestysprosentti ensimmaisissa vaaleissa
oli korkea ja etta sosiaalidemokraatit saivat suurta kannatusta ja
tyiivaenyhdistyksiin liittyi runsaasti vakea.
PUHUJAT

Sosialististen aatteiden leviamisen kannalta oli tytivdenpuhujien,
»agitaattorien», toiminta tarkeata. Suurlakon jalkeen oil tyiivaenliikkeen piirissa nahtavissa selvda »lahetyssaarnaajamielta».
Esim. Hollolasta tarjoutui eras tyOmies kiertavaksi puhujaksi
tandentaen, ettei »Ilan vaadi mita.an palkkaa, vaan saarnaa valilla
ja tekee sitten tyOta». 44 Kuusankoskella taas eras henkilo pyysi
tytivdenyhdistykselta todistusta siita, etta han oli »taydellinen so-
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sialidemokraatti», joka voi pitaa tyOvaest011e puheita. 45 Toinen
puoli tasta innostuksesta nakyi siina, etta monet varsinkin syrjaseutujen yhdistykset lahettivat keskuspaikkoihin puhujapyyntOja,
ja olivat talloin valmiit uhrauksiin. Esim. Suinulan yhdistys paatti
kokouksessaan marraskuussa 1905 kutsua paikkakunnalle puhujan,
ja huhtikuussa seuraavana vuonna »puhuja Lehtinen olikin selvittamassa tyiivaenasiaa». Sortavalan yhdistys taas lahetti suurlakon
aikana ja sen jalkeen aktiivisia jaseniadn kiertamaan ympdrOivda
maaseutua.46
Suurta tehon lisaa merkitsi se, etta puolueen puhujatoiminta
organisoitiin uudelleen tammikuussa 1906. Aiheen tahan antoi maaseudulta tulleiden puhujapyyntOjen runsaus. Maa jaettiin nyt erityisiin agitaatiopiireihin, joilla oli omat elimensa luottamushenkija vakituisine piiriagitaattoreineen. Tamàn lisaksi puoluehallinnolla oli omat puhujansa, joiden toiminta-ala oli laajempi.
Naiden ohella toimivat yield useat »paikallispuhujat» ja »kunnallisagitaattorit», joita paikalliset tyOvaenyhdistykset olivat hankkineet ja palkanneet, tosin usein vain juuri vaalien aatoksi. Mita
oli esim. Kangasalla ja KyrOskoskella.47
Puoluehallinnon »yleispuhujina» toimivat suurlakon jalkeen
jonkin aikaa Vihtori Kosonen, Otto Piisinen ja seminaarilainen
Jalmari Kirjarinta. Useita vuosia olivat tassa tyessa. olleet Vilho
Lehokas ja August Vatanen. Edellinen oli suurlakosta Oulun kokoukseen pitanyt 100 esitelmaa ja jalkimmainen 200. Mytis ruotsinkielisilla alueilla yritettiin puoluehallinnon toimesta jarjestaa
agitaatiota. Robert Agren kierteli aluksi ja hanen jalkeensa Anders
Kacklund. Edellinen piti 41 esitelmaa ja jalkimmainen 130.48
Torpparien keskustoimikunnan taholta Arjestettiin puhetilaisuuksia, joiden tarkoituksena oli vetaa torpparit tyikvaenliikkeeseen. J. Merinen kierteli tassa tehtavassa Lansi-Suomen suurtilaalueilla ja H. Jalonen Itd-Suomessa. Vastaanotto nayttaa olleen
innostunutta ja Merinen kaynnin jalkeen mm. Vesilandella, Tottijarvella j a Ypajalla puhkesi maatalouslakkoja."
Vaalien lahestyessa eduskuntaehdokkaat kiertelivat tietysti
ahkerasti maaseudulla, ja lisaksi jokaisessa agitaatiopiirissa

KENTTÁ

337

omat puhujansa. Ndita agitaatiopiirejd oli kokonaista 16 kappaletta.
Mutta vaalien edella eivat ty6vdenliikkeen puhujat olleet endd
tavoin yksin kuin aikaisemmin; nyt oli kilpailevia puhujia, ja kilpailevia aatteita propagoitiin paljon tehokkaammin kuin aikaisemmin.
Suurlakon synnyttamdn mielialan pohjalta ei ollut vaikea hankkia puhujia, mutta heidan tasonsa tuotti huolta puolueelle. Useat
heistd olivat olleet vahan aikaa ty8vdenliikkeessd, ja heidan tietonsa itse liikkeestdkin olivat vandiset. Aluksi lehdistOssakin kiinnitettiin huomiota vain valistustyOn mdarddn, ja juuri tassa suhteessa
kehotettiin ponnistuksiin. Mutta Oulun kokouksessa Taavi Tainio
asetti paljolta epailyksenalaiseksi puhujien patevyyden ollen sas
etteivat namd tienneet, »mita sosialidemokratia on». Samassa yhteydessa hdn ehdotti erityisen agitaatioseminaarin perustamista. MyOhemminkin Tainio kritikoi puhujien toimintaa ja korosti, ettei kiihotus ollut padasia vaan valistus.5°
Uskontokysymys ja maatalouden jarjestaminen olivat agitaattorien kuten puolueenkin kannalta vaikeimmat kysymykset. Niinpa
Tainio varoitti puhujia kajoamasta koko uskontokysymykseen, ja
puoluehallinto taas joutui toteamaan, ettei sellaisille seuduille, joissa
pienviljelijdt olivat enemmistOna, ollut sopivia agitaattoreita.5'
Puhujien pdtevyyden kannalta oli tarkedtd, ettd marras-joulukuun vaihteessa 1906 pantiin Landessa toimeen agitaattorikurssit,
ja luennoitsijoina olivat puolueen johtavat miehet Edvard Valpas,
0. V. Kuusinen, Yrjs5 Sirola, Taavi Tainio, Sulo Vuolijoki jne.
Mind kursseilla puhujien kasitykset ainakin jonkin verran yhdenmukaistuivat ja tulivat lahemmas karjen mielipiteitd.52
Konkreettisina tuloksina puhujien matkoista oli monin paikoin
tytivdenyhdistysten syntyminen. Varsinkin syrjaseuduilla aloite
ldhti -Nita taholta. Esim. Nestor Valavaara oli suurlakon jalkeen
puhumassa Antreassa, ja hanen tililleen tuli tailoin viiden ty6vdenyhdistyksen perustaminen. 53 P. J. MOmmii kierteli taas Pohjois-Savoa ja perusti useitakin yhdistyksid, mutta samalla hdn totesi toimitsijavoimien heikkouden. Esiintyipd puuttuvaa haluakin
liittya yhdistyksiin. Juuri nama »ylhadltd* perustetut yhdistykset
sammuivat nopeasti ensimmaisen innostuksen mentyd ohi.54
22 — Soikkanen, Sosialismin tulo Suomeen
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c. Puolueen
KOKO MAA
TAULUKKO 15.

Sosiaalidemokraattisen puolueen itisenmtilirtin kehitys vuosina
1904-1908.
Vuosi
1904
1905
1906
1907
1908

Yhdistyksia
99
177
937
1 156
1 127

Miehia
12 715
30 613
65 017
63 455
54 438

Naisia
3 895
9 575
18 986
18 873
16 828

Yhteensd
16 610
45 298
85 027
82 328
71 266

Vuoden 1906 lokakuussa keratyn piiritilaston mukaan oli jasenia
107 164, mutta vuoden 1906 lopulla puoluetoimiston kerdamien
tietojen. mukaan jasenia oli vain 85 027. Kuitenkin vuoden lopulla
oli lahes 200 yhdistysta jattanyt vastaamatta jasentiedusteluun.
Mainitut yhdistykset olivat etupdassa syrjakylien pienia yhdistyksia ja ainakin jotkut niista jo toimintansakin lopettaneita. Puolueen taholta arvioitiin vuoden 1906 lopulla »todellinen» jasenmadra
100 000:ksi.55
Yhdistysten lukumadra oli alkanut nousta jo ennen suurlakkoa,
mutta vuoden 1906 kuluessa nousu oil rajandysmdinen. Olihan
vuoden 1905 lopulla tyiivaenyhdistyksia 177 ja vuotta mytihemmin
937. Nousu jatkui vandisend yield vuonna 1907, mutta jo vuonna
1908 yhdistysten maarassa tapahtui vahennysta.
Jasenmadrassa sen sijaan nayttaa tapahtuneen pienta laskua
jo vuoden 1906 lopulla, sills vuoden 1906 lokakuussa piiritilaston
mukaan jasenia oli 107 164 ja saman vuoden lopulla noin 100 000.
Tama osoittaa, etta suurlakon innoittava vaikutus oli varsin hetkellista. Vuoden 1907 kohdalla kokonaisjasenmadra painvastoin
kuin yhdistysten madra jo Laski, ja lasku jatkui sitten selvana
vuonna 1908.
Tytivaenyhdistysten jasenyyden merkitys ja sisaitti ilmeisesti
vaihtelivat. Teollisuuskaupungeissa ja maaseudun teollisuuskeskuk-
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sissa se oli varsin luonnollinen kayttaytymismuoto eika herattanyt
siina ymparistiissd erityista huomiotakaan. Sen sijaan maaseudulla se ainakin erain paikoin sisalsi protestin ymparisttia vastaan
ja merkitsi *jumalaapelkaavaisen», dainkuuliaisen* ja »siveellisen#
leiman menettamista.56
TAULUKKO

16.

Sosiaalidemokraattisen puolueen
kehitys ldaneittiiin ja
liitoittain vuosina 1904-1908.57
1904
1905
madra pros. rna4ra pros.
4 109 24.7 9 310 20.6
Uudenmaan
Turun ja Porin 1 882 11.3 4 423 9.8
Hameen
2 560 15.4 9 318 20.6
4 663 28.1 12 379 27.3
Viipurin
266
1.6
1 265 2.8
Mikkelin
Kuopion
482 2.9 1 965 2.9
1 227
Vaasan
7.4 2 987 6.6
1 421
Oulun
8.6 2 660 5.9
1 000 2.2
Kirjaltajain 1.
Rautatiel. 1.
16 610 100.0 45 298 100.0

1906
madra pros.
13 602 15.9
13 322 15.7
15 643 18.4
16 057 18.9
3 018 3.5
5 152 6.1
7 058 8.3
7 551
8.9
1 024
1.2
2 600 3.1
85 027 100.0

1907
mdard pros.
14 614 17.8
10 273 12.5
15 479 18.8
16 911 20.4
2 633 3.2
5 820 7.1
7 497 9.1
5 754 7.0
1 466 1.8
1 888 2.3
82 328 100.0

1908
maiira pros.
11 647 16.3
11 354 15.9
12 715 17.8
13 322 18.7
2 043 2.9
4 745 6.7
6 656 9.3
5 955 8.4
1 730 2.4
1 099 1.6
71 266 100.0

Sosiaalidemokraattisen puolueen jasenkannatuksen nakOkulmasta
paras lddni oli Viipurin Mani. Sen osuus tosin vuodesta 1904 vuoteen 1908 heikkeni, mutta siella jasenmdard oli muihin laaneihin
verrattuna suurin. Vahvat asemat oli puolueella mytis Hameen ja
Uudenmaan laaneissa, jonkin verran heikommat Turun ja Porin
laanissa. Mainitut nelja Mania erosivat varsin selvasti muista. Syynã
tahan oli mm. paremmat kulku- ja tiedotusyhteydet. Maantieteellinen etaisyys jarrutti uuden aatteen tuloa sijainniltaan syrjaisiin
Mikkelin, Kuopion, Vaasan ja Oulun laaneihin. Lisaksi ensiksi
mainituissa neljassti laanissa sijaitsivat maamme tytivaenliikkeen
suuret keskukset, joissa mm. tyiivaen sanomalehdet olivat ilmestyneet 1890-luvulta alkaen. Helsinki, Turku ja Tampere olivat paikkakuntia, joista vaikutteita stiteili kauas maaseudulle. Viipurin läänin kohdalla taas Kotka ja Viipuri muodostuivat jo ennen suurlak-
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koa tytivaenliikkeen merkittaviksi tukikohdiksi, ja sita paitsi Viipurin ldanissa vaikuttivat suureen jasenmaardan Kymenlaakson ja
Vuoksenlaakson teollisuusalueet, joissa poliittista heradmista tapahtui jo vuotta tai paria ennen suurlakkoa. Oulun laanin kohdalla
Oulun sateilyvaikutus tuntui ratkaisevana.
KAUPUNGIT

Sosiaalidemokraattisen puolueen jasenmdard ei kaupungeissa suurlakon vaikutuksesta noussut likikaan samalla tavoin kuin koko
maassa. Tykivaenyhdistykset olivat nimittain jo ennen lakkoa perustetut miltei kaikkiin kaupunkeihin, ja lisaksi niiden oli onnistunut jo koota varsinkin teollisuuskaupungeissa piiriinsa huomattava
madra jasenia. Puolueen jasenmaaran kehitys oli kaupungeissa
vuosina 1904-1908 seuraavanlainen:
1904
1905
1906
1907
1908

9 918
24 379
26 440
24 969
22 149

Suurlakon vaikutuksesta tyOvaenliikkeen painopiste siirtyi kaupungeista maaseudun teollisuuskeskuksiin ja varsinaiseen maatalousymparisttiOn. Vuonna 1904 oli kaupunkiyhdistysten jasenmdard
puolueessa 60 prosenttia koko jasenmaardstd, mutta vuonna 1905
se ohi laskenut 54 prosenttiin. Vuonna 1906 tilanne oli jo huomattavasti muuttunut. Kaupunkijasenia oli puolueessa vain 31 prosenttia, j a vuoden 1907 kohdalla lasku yield hiukan jatkui; silloin kaupunkien osuus oli 30 prosenttia. Vuonna 1908 kaupunkien osuus
jalleen kuitenkin nousi ollen sin g vuonna 31 prosenttia. Tasta voi
ehka pddtellä, etta tyiivaenyhdistystoiminta oli kaupungeissa jo
vakiintuneempaa, joten suurlakon ja vaalien aiheuttaman innostuksen heikkeneminen ei aiheuttanut sellaista laskua kuin maaseudulla.
Tytivaenliike oli edelleen merkittavasti keskittynyt kolmeen
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suureen keskukseen, nimittain Helsinkiin, Turkuun ja Tampereelle. Naissa kaupungeissa yhdistystoiminta oil jo varsin vakiintunutta. Niinpa ei vuoden 1908 aikana tapahtunut jasenmadran
lasku ollut milldan tavoin romandusmainen. Helsingin, Turun ja
Tampereen yhdistysten jasenmadran kehitys oli vuosina 1904—
1908 seuraavanlainen:
1904
1905
1906
1907
1908

Helsinki

Turku

Tampere

2 827
5 826
6 202
6 516
5 423

1 113
2 076
2 535
••
3 148

600
3 630
3 860
3 053
2 316

Naiden kolmen keskuksen yhdistysten jasenrnaarien osuus kaupunkien koko jasenmadrAstd osoitti vuosina 1904-1908 nousua.
Vuonna 1904 se oli 46 prosenttia, vuonna 1905 47 prosenttia, vuonna
1906 48 prosenttia j a vuonna 1908 50 prosenttia. Nain ollen llama
kolme keskusta olivat edelleen varsin hallitsevassa asemassa muihin
kaupunkeihin verrattuna. Tosin suurlakon vaikutuksesta tyiivaenyhdistysten jasenmadra kasvoi kaupungeissa ja syntyi uusia merkittavia keskuksia, joissa yhdistystoiminta saavutti laajat mittasuhteet. Viipurin, Oulun, Vaasan, Kotkan ja Porin kaupungeissa
tyOvfienyhdistysten jasenmaarat kohosivat vuosina 1904-1908
seuraavasti:
1904
1905
1906
1907
1908

Viipuri

Oulu

Vaasa

Kotka

Pori

1 142
2 156
••
2 925
1 298

952
1 371
1 722
1 498
1 056

590
1 049
1 329
923
931

341
643
1 274
1 115
1 130

237
694
1 265
998
723

Naissa kaupungeissa tyOvaenyhdistysten jasenmadra ylitti suurlakon luomissa olosuhteissa 1 000:n rajan. Tosin Viipurin ja Oulun
kohdalla jasenmadra vuonna 1908 laski jo miltei samaan, missa
se oli ollut vuonna 1904. Mutta molemmissa kaupungeissa se oli jo
mainittuna vuonna ollut korkea, joten tapahtunut lasku merkitsi
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lahinna vain paluuta »normaaleihin* olosuhteisiin. Sen sijaan Kotkan, Porin ja Vaasan kohdalla vuoden 1908 luvut olivat huomattavasti korkeammat kuin vuoden 1904 jasenmadrat. Nama teollisuuskaupungit siis lahinnd kohosivat uusiksi tytivaenliikkeen merkittaviksi keskuksiksi.
Naiden lisaksi Landessa ja Pietarsaaressa yhdistysten jasenmadrat vakiintuivat korkeiksi. Tosin Landen kohdalta ei ole tietoj a
vuodelta 1908, mutta vuonna 1907 sen yhdistyksessa oli 884 jäsenta j a vuonna 1908 Pietarsaaressa 800 jasenta. Pietarsaaren kohdalla kehitys oli yield sikali merkittavaa, etta jasenmaard oli jo
vuoden 1907 osalta pudonnut 450:een, mutta nousi uudelleen nain
nopeasti. Tietysti tallaiseen nousuun saattoivat vaikuttaa aivan
satunnaiset tekijat, mm. se, keta sihteeri kirjasi jaseniksi, j a j asenhankinnan tehostuminen. Useissa muissakin kaupungeissa tytivaenyhdistysten jasenmaarat nousivat suurlakon vaikutuksesta, mutta
mytis lasku oli vuosina 1907-1908 erittain nopea. Nain yhdistyksiin saatiin lakon innoittamina mukaan sellaisiakin, joilla ei ollut
halua omaksua sosialistisia aatteita. Monissa kaupunkien tytivaenyhdistyksissa sosialistiset kasitykset paasivat selvasti hallitseviksi
vasta ensimmaisen vaalitaistelun jannittamassa ilmapiirissa. Niinpa
Savonlinnan tyiivaenyhdistyksessa oli vuonna 1906 610 jasenta j a
kahta vuotta mydhemmin vain 100 jasenta. Jyvaskylassa lasku tapahtui 222:sta 42:een. Nama olivat darimmaisia tapauksia, ja esim.
Uudessakaupungissa oli vuoteen 1908 tapahtunut nousuakin.
varsinkin ruotsinkielisissa — tytiUseissa pikkukaupungeissa
vaenliike saavutti suurlakon jalkeenkin vain vahaistd kannatusta.
Kaikissa kaupungeissa sen herattamana pantiin kylla yhdistystoiminta kayntiin, mutta Kaskisten yhdistys nayttaa liittyneen sosiaalidemokraattiseen puolueeseen vasta vuonna 1910. Vahaiseksi
jai useiden pikkukaupunkien yhdistysten jasenmadra. Niinpa
Iisalmen yhdistyksessa oli vuonna 1907 vain 23 jasenta, Uu denkaarlepyyn 30, Naantalin 33, Joensuun 45, Tornion 32 seka Maarianhaminan 36. Tietysti kaupunkien vahainen asukasmaarakin
oli osaltaan -Man syyna, mutta pikkukaupunkimilpi ei ollut suopea sosialistisille ja vallank umouksellisille ajatuksille.
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Suurlakko merkitsi tyOvaenliikkeen ratkaisevaa lapimurtoa maaseudulla seka siihen hallinnollisesti kuuluvissa teollisuus- ja liikekeskuksissa etta varsinaisessa maatalousympdristOssa.
TAULUKKO

17.

Sosiaalidemokraattisen puolueen itisennititirtin kehitys maaseudulla
latineittain vuosina 1904-1908.58
1904
1905
1906
madra pros. maara, pros. madrA pros.
975 14.6 2 935 14.0 7 252 12.5
Uudenmaan
Turun ja Porin
492 7.4 1 633 7.9 9 100 15.7
Flâmeen
1 600 23.9 4 479 21.4 10 660 18.4
2 652 39.6 7 741 37.0 14 082 24.3
Viipurin
37 0.5
686 3.3 2 303 4.0
Mikkelin
247 3.7 1 667 8.0 4 698 8.1
Kuopion
426
6.4
1 17g 5.6 4 781
8.2
Vaasan
263 3.0
579 2.8 5 110 8.8
Oulun
Koko maaseutu 6 692 100.0 20 919 100.0 57 987 100.0

1907
maara pros.
7 577 13.3
8 871 15.5
11 198 19.7
12 440 21.8
1 913 3.4
5 085 8.9
5 969 10.5
3 906 6.9
56 959 100.0

1908
madrd pros.
5 744 11.8
7 205 14.8
10 188 20.9
10 373 21.3
1 617 3.3
4 333 8.9
4 768 9.8
4 499 9.2
48 727 100.0

Maaseudun yhdistysten jasenmaard kasvoi vuodesta 1904 vuoden
1905 loppuun kolminkertaiseksi ja vuodesta 1905 vuoteen 1906
miltei kolminkertaiseksi. Huomattava on, etta jasenistOn kokonaismadra laski 1 000:11a jo vuoden 1907 osalta. Laskua tapahtui
Turun ja Porin, Viipurin, Mikkelin ja Oulun laanien kohdalla. Tosin
Oulun ladnin osalta jasenmadra nousi uudelleen vuonna 1908, mika
osoitti, etta naille syrjaseuduille tytivaenliike oli talloin vasta tunkeutumassa ja valloittamassa uusia alueita. Mutta vuoden 1907 kohdalla tapahtunut lasku merkitsi sits, etta suurlakon luoma innostus
j a vallankumouksellinen mieliala halvenivat j a tassa ilmapiirissa liikkeeseen mukaan vedetyista huomattava osa jai syrjadn.
Selvasti vahvin tytivaenliikkeen kannatus maaseudulla oli Viipurin ja Hdmeen laaneiss5. Viipurin ladnin osalta Kymenlaakson
ja Vuoksenlaakson teollisuuskeskukset muodostivat suopean maaperan, ja sinne oli viimeistaan suurlakon yhteydessa syntynyt
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vaenyhdistyksia, joilla oli suuret jasenmaarat. Hameen laanin kohdalla taas torpparien ja tilattomien jarjestaytyminen oli selvasti
ja siella mytis maatalousvaestiin sosiaalinen rakenne
tarjosi tyiivaenliikkeelle hyvan maaperan. Kun vuonna 1904 Uudenmaan, Hameen j a Viipurin laanien osuus koko jasenistOsta oli 78
prosenttia, niin se vuonna 1907 oli enda 56 prosenttia. Tama osoittaa, etta kannatus oli suhteellisesti vahvistunut niissa ladneissa,
joissa se oli ollut heikoin ja samoin, kun Turun j a Porin Mani
jatetaan syrjaan, mytis maantieteellisesti kauempana olevilla seuduilla. Mikkelin, Kuopion, Vaasan ja Oulun laanien osuus koko
maaseudun jasenmaarasta kasvoi naet koko ajan. Vuoden 1904
osalta se oli 15 prosenttia, vuoden 1905 kohdalla 20, 1906 29, 1907
30 ja 1908 31. Nain siis Hike maantieteellisesti meni koko aj an
eteenpain.

MAASEUDUN TEOLLISUUSKESKUKSET

Suurlakko merkitsi useissa maaseudun teollisuuskeskuksissa tyi5vaenliikkeen lopullista lapimurtoa. Niissakin yhdyskunnissa, joissa
tykinantajan taholta oli avoimesti tai peitetysti vastustettu yhdistysten perustamista ja toimintaa, suurlakko pyyhkaisi nama
esteet. Maaseudun teollisuuskeskuksissa lakko synnytti innostuneen
mielialan, ja suuret joukot uutta waked liittyivat yhdistyksiin.
TAULUKKO 18.

Maaseudun teollisuuskeskusten suurimpien yhdistysten jeisenmeitirien
muutokset vuosina 1904-1908.59

1904
1905
1906
1907
1908

Kymin

Kymintehtaan

287
1 000
1 036
429
337

257
818
800
..
•

Kuusan Muolaankosken P011akkalan Jdmsdn Forssan Nokian
140
141
347
155
450
548
381
570
754
796
•
550
500
226
550
55
529
110
280
810
75
209
98
•
525
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Hogforsin
1904
—
1905 500
1906
•
1907
•
1908

Imat- Varran kauden Enson
221
—
311
367
497
465
225
262
•
.•
157
458
.
225
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Hyvin- JuanVoik- Vartkaan snarl Hallan kaan tehtaan
—
--300
125
—
343
416
394
278
•
.
452
388
381
..
•
360
•
.
209
•
169
•
287
•

Suurlakko siis merkitsi yhdistysten kohdalla valtavaa jasenmadrien
kasvua. Lakon jalkeen yhdistysten jasenmadra kasvoi kaksin-, kolmin-, jopa nelinkertaiseksi. Oli selvaa, etta nain suurelle joukolle
ei yhdistysten piirissa pystytty varaamaan tehtdvia, joilla heidat
olisi sidottu yhdistysten toimintaan. Kouliintumattomat toimihenkiltit eivat mytiskaan pystyneet hallitsemaan nain suuria joukkoja, se olisi vaatinut aivan toisenlaista organisatorista kykya.
Lakon luomassa innostuneessa ja vallankumouksellisessa ilmapiirissa yhdistyksiin tuli sellaista vaked, jolla ei ollut mitaan omakohtaista kosketusta tydvdenliikkeen aatesisaltOOn. Nain he olivat
valmiit ensimmaisen innostuksen mentya ohi ja ensimmaisen jasenmaksun ajan koittaessa vetaytymaan sag . `Men selittyy se voimakas takaisku, joka eraiden yhdistysten kohdalla alkoi jo vuonna 1906 ja joka miltei kaikkien kohdalla tapahtui vuonna 1907 ja
kaikkienkin yhdistysten osalta vuonna 1908. Jamsfin, Forssan
ja Nokian yhdistysten kohdalla jasenmadra oli vuonna 1908 jo
pudonnut alle vuoden 1904 tason. Tama osoittaa, etta suuri osa
tyiivaenliikkeemme jasenistOsta oli sellaista, joka vain poikkeuksellisissa oloissa voitiin saada tilapaisesti mukaan. Tietysti
vaenliikkeen oma propagandakin, joka korosti totaalista, kertakaikkista ratkaisua, oli omiaan synnyttamaan tallaista mielialaa.

MAATALOUSVAESTO

Suurlakon yhteydessa sosialistiset ajatukset entista enemman tunkeutuivat maaseudun torpparien ja tilattomien ulottuville. Ne
saavuttivat siella mytis vastakaikua, ja tytivaenliikkeen taholta
pyrittiin nama ryhmat organisoirnaan aktiiviseen jarjesttitoimin-
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taan. Tama oli erittain vaikea tehtava, sills asuivathan esim. torpparit useimmiten hajallaan ja yield syrjassa kylista. Lisaksi kykenevien toimihenkilOiden puute ja sosiaalisen ja sivistyksellisen tason
alhaisuus vaikeuttivat jatkuvaa jarjestOtoimintaa. TyOvaenyhdistysten yhteyteen perustettiin erikoisia torppariosastoja. Toiset
torppariyhdistykset taas olivat aivan itsenaisid. Torppariosastojen
lukumaaran kehitys oli seuraavanlainen:
1905
15

1906
66

1907
79

1908
70

Useimmat maaseudun tyovaenyhdistykset, vaikka jasenistOkin oli
pdaasiassa torppareita ja maanviljelystytivakea, olivat luonteeltaan
tavallisten tyovaenyhdistysten kaltaisia. Torppariosastojen mdard
pysytteli nain suhteellisen pienend. Itsendisind yhdistyksina oli
vain harvoja torppariyhdistyksen nimella kulkevia. Tallaisina mainitaan puoluetilastoissa Jyvaskylan maalaiskunnan torpparien ja
pientilallisten yhdistys. Se olikin jfisenmaaraltaan suurin, sills siina
oli kesalla 1906 100 jasenta. Yhdistys lahetti myos edustajansa
Oulun kokoukseen, mika osoittaa melkoista aktiivisuutta. Itsenaisia torppariyhdistyksia olivat yield Hattulan torppariliitto,Laukaan Vehnian, Hameenkyriin Vanajan ja Jokioisten PeHUM' torppariyhdistykset, Tammelan torpparien nimella kulkeva yhteenliittyma seka Valkealan, Kimolan ja Oravalan torppariosastot.
Vuoden 1908 alussa perustettiin Kemin maalaiskunnan torpparija makitupalaisyhdistys seka samalla nimella kulkeva yhdistys
Kiiminkiin. Torppariyhdistysten jasenmadrat olivat 20-30 valilla.
Jyvaskylan pitajan yhdistyksen ohella Hattulan torppariliitto,
Tammelan torpparit ja Auran torppariosasto Oulusta osoittivat
niin suurta aktiivisuutta, etta lahettivdt oman edustajansa Oulun
kokoukseen. Lisaksi nelja Kouvolan ymparistOn torppariosastoa
lahetti yhteisen edustajan."
Torpparien erillinen jarjestOtoiminta jai sittenkin varsin vaatimattomaksi. Tosin torpparien keskustoimikunnan kertomuksessa
vuosilta 1906-1907 lueteltiin 74 paikkakuntaa, joilla todettiin
»torpparien jarjestdytymistd ()Been havaittavissa», mutta jatkuva
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j a kiinted jarjestOtoiminta nayttaa monin paikoin sammuneen
ensimmaisen innoituksen mentya ohi. 6' Sen sijaan Tampereen torpparikokoukseen, joka pidettiin huhtikuussa. 1906, saatiin mukaan
suuri joukko torppareiden edustajia. Kokouksessa oli 373 edustajaa
233 kunnasta, ja heilla oli valtuutus kaikkiaan 51 064 torpparilta
j a »pienemmalta vuokralaiselta». Eri puolilla maata pidetyissd
kokouksissa heidat oli ilmeisesti valittu edustamaan suurempaakin
joukkoa, said eraiden valtakirjoissa ei ollut mainittu edustettavien
madrad. Toisaalta on kylla ilmeista, etta eraisiin valtakirjoihin
edustettavien maaraksi oli pantu kaikki paikkakunnan torpparit ja
makitupalaisetkin siita huolimatta, etta nailla ei ollut mitdan aktiivista kosketusta kokoukseen ja siella tehtyihin paatoksiin. Joka
tapauksessa tallaiseen tilapaiseen liikehtimiseen talven 1906 vallankumouksellisen mielialan savyttamassa ilmapiirissd saatiin torpparit suurin joukoin mukaan.
TAULUKKO

19.

Tampereen (1906) torpparikokouksessa edustettuina olleet kunnat ja
torpparit
Kuntia
eduskaikk.
tett.
Uudenmaan
39
23
Turun ja Porin 119
66
49
Hameen
47
Viipurin
49
14
26
Mikkelin
19
19
37
Kuopion
29
85
Vaasan
68
Oulun
16
Koko maa
472
233

kaikkiaan
lafinissa
6 695
24 120
13 241
5 859
9 427
11 112
18 657
11 214
100 625

Torppareita
edusedustett.
tett.
pros.
4 281
63.9
15 484
64.6
11 127
84.0
2 250
38.4
4 961
52.6
4 769
42.9
5 994
32.1
14.3
1 608
51 064
50.7

edustajia
32
110
91
18
36
30
40
16
373

Oli luonnollista, etta Hameen Mani oli. Tampereen kokouksessa
paremmin edustettuna kuin muut Mara, olihan sen eri osista lyhyt
matka. Mutta nain korkea edustusprosentti osoitti myos, etta siella
Arjestaytyminen j a aktiivisuus oli suurinta. Huomiota herattaa,
etta Mikkelin ja Kuopion Marlin torpparit olivat nainkin hyvin
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edustettuina siita huolimatta, etta tyiivaen jarjestOtoiminta naiden
ladnien maaseudulla oli heikonpuoleista. On vaikea arvioida,
maarin torppareita oli karkottanut paikkakunnallisista torpparikokouksista se, et-W. "lama oli jarjestetty sosiaalidemokraattisen
puolueen aloitteesta ja etta .niilla oli jossain maarin sosialistinen
leima. Ilmeisesti tams seikka on vaikuttanut Pohjanmaalla. Erdat
Pohjanmaan edustajathan olivat Tampereen kokouksessa selvassa
oppositiossa sikali, etta he edustivat yksityisomistuskantaa.
Maaseudun torpparit ja tilattomat siis pystyttiin organisoimaan
varsin suurin joukoin naihin kokouksiin, joten oli odotettavissa,
etta heidat saataisiin myOs vaaliuurnille.
SIVISTYNEISTO

Sosialistiset aatteet olivat jo ennen suuriakkoa saaneet kannatusta
sivistyneistOn piirissa. Tast y oli osoituksena mm. ylioppilaiden
sosiaalidemokraattisen yhdistyksen perustaminen maaliskuun 12.
paivana 1905. Siita tuli ylioppilasmaailman sosialistien yhdysside,
j a se toimi varsin aktiivisesti sosialististen ajatusten levittamiseksi
ylioppilaspiireihin. Vuoden 1905 lopussa oli yhdistyksessa 40 jasenta, joista miehia 33 ja naisia 7. Yhdistys lahetti Tampereen ylimadraiseen puoluekokoukseen edustajakseen maisteri VainO Vuolij oen, joka kohosi siella yhdeksi kokouksen johtavista hahmoista.
Suurlakon aikana ylioppilaskunta oli ollut ldheisessa yhteistyOssa tytivaenjarjestOj en kanssa. Erityisen aktiivisia olivat olleet
sosiaalidemokraattisen yhdistyksen Asenet. Niinpa Flamalaisosakunnan edustajina suurlakkodelegaatiossa olivat 0. V. Kuusinen ja
Sulo Vuolijoki; viimeksi mainittu oli juuri ennen lakkoa korostanut
edustavansa sosiaalidemokraatteja ja heidan nimissaan maaritellyt
kantansa kuraattorin vaaliin. Lakon alkaessa useat ylioppilaat
kuuluivat kansalliskaartiin, mutta erimielisyyksien seurauksena
olivat ylioppilaat yleensa liittyneet omana osastonaan suojeluskaartiin. Lakon loppuvaiheissa syntynyt yhteenoton uhka suojeluskaartin ja punakaartin valilla loi jannitysta ja tyllivdenliikkeen
vastaista mielialaa ylioppilaspiireihin.
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Yleensa suurlakon alkuaikojen yhteistoiminta ylioppilaiden ja
tyiivaenjarjestOjen edustajien valffla oli herattanyt innostusta ja
tyytyvaisyytta, yhteyksien katkeaminen mielipahaa. Niinpa Viipurilaisen osakunnan kokouksessa inspehtori totesi, etta »ilanduttavampia seikkoja oli ollut ylioppilaiden liittyminen tyiivakeen j a
katkerimpia taman yhteistoiminnan lakkaaminen». 63 Aktiivisimmin
esitteliviit toimintaansa suurlakon aikana Hamalaisosakunnassa
sosialistit, mm. 0. V. Kuusinen, joka oli ollut delegaatiossa. Ylioppilas Hakkila tiedusteli osakunnan kokouksessa delegaation suhdetta »surullisen kuuluisaan Thesleffin kaartiin», ja ylioppilaat Sulo
Vuolijoki ja Vuorinen paheksuivat sits, etta »aseet on suunnattu
tyOvaestiia vastaan». Asiaa selvittamaan asetettiin komitea, johon
valittiin maisterit Kuusinen j a Oilman seka ylioppilaat Linda Anttila ja Leivo, joista Kuusinen ja Linda Anttila olivat aktiivisia
sosialistej a.64
Hamalaisosakunnassa esiteltiin sosialistisia mielipiteita edelleenkin ponnekkaimmin, ja osakunnan sosialistit maarasivat paljolta
keskustelujen savyn. Edella mainittujen lisaksi ylioppilas Erl.
Aarnio toi avoimesti julki sosialistiset kasityksensa. Han mm.
puhui »rumasta tytin nylkemisesta», kun osakunnassa kasiteltiin
maan puoluemuodostusta. Toisessa yhteydessa han piti luokkataistelua koko ihmiskunnan historian sisallyksena j a kansallisuustaistelua vain osana luokkataistelusta. Han torjui mytis vaitteen,
etta sosiaalidemokraatit lietsoisivat luokkavihaa.
Varsinaiset sosialistiset »taistelijat» osakunnassa olivat kyllakin
ylioppilaat Vaino Hakkila ja Sulo Vuolijoki. Hakkila vaati osakunnassa kaydyssa keskustelussa mm. kirkon j a valtion erottamista,
jotta »kirkko saataisiin luopumaan sosialismille vihamielisesta asenteestaan». Vuolijoki taas alusti mm. kysymyksen eduskunnasta ja
torppariasiasta. Keskusteltaessa eduskunnasta han ilmaisi mielipiteendan, etta vain sosialistit noudattivat kannattajajoukkojensa
toivomuksia, porvarit sen sijaan johtivat kannattajiensa mielipiteita. Sen lisaksi han vaitti porvarien vain pakosta suostuvan
uudistuksiin. Vaite aiheutti tiukkoja vastalauseita mm. osakunnan
kuraattorin Gunnar Suolanden taholta.

350

SOSIALISMIN IAPIMUIITO

Osakuntalaisten harrastuksen ja kiinnostuksen suuntaa osoitti
edelleen se, etta keskustelun alaisena oli mm. sosialismin leviaminen
Saksassa. Aktiiviset sosialistit olivat vahemmisthna, mutta heidan
kasityksensd saivat laajaa ymmartamysta, ja mm. uusi kuraattori
Gunnar Suolahti, joka aatteellisesti liittyi vanhasuomalaiseen radikalismiin, otti osakunnassa esille sosialismiin liittyvia kysymyksia.
Osakunnan sosialistit saivat myos sikali vahvistusta, etta Julius
Ailio siirtyi yha selvemmin heidan leiriinsa ja vuonna 1906 osakuntaan liittyi Eino Pekkala.65
Mytis muissa osakunnissa oli sosialismille suopeata mielialaa.
Niinpa Pohjalaisessa osakunnassa keskusteltiin tytisulun kohteeksi
j outuneiden metallityOldisten avustamisesta, j a asiaan suhtauduttiin varsin mytinteisesti. Sen esitteli voimakkaasti tytintekij olden
kasityksia korostaen ylioppilas J. W. Keto. 66 Mytis Viipurilaisessa
osakunnassa saman asian merkeissa kaydyssa keskustelussa esitettiin ajatuksia, joista kavi selville tydvaenliikkeen tavoitteiden
ymmartaminen, ja otettiin esille, kuten Savo-karjalaisessa osakunnassa ennen suurlakkoa, ehdotus, etta osakunnan ilmoitukset julkaistaisiin myOs TyOmiehessa. Ehdotus kylla hylattiin danin 20-14,
mutta seuraav assa kokouksessa nelja osakunnan jasenta, nimittain ylioppilaat Jalo Kohonen, Vilho Joutsenlahti, Antti Komonen
j a Juhana Latukka panivat vastalauseen paattiksen suhteen j a
korostivat, etta osakunnassa oli 8 sosialistia. 67 Myiis ruotsinkielisissa piireissa, erityisesti uusmaalaisessa osakunnassa vaikutti edelleen eraita aktiivisesti sosialistisia kasityksia tunnustavia (ks. s.
324).
Ylioppilaiden sosiaalidemokraattinen yhdistys yritti varsinkin
heti suurlakon jalkeen propagoida aatteitaan. Tassa mielessa j drj estettiin vuoden 1905 joulukuussa esitelmatilaisuus, jossa saksalainen tohtori, »tunnettu sosiaalidemokraatti» Adolf Lewenstein,
luennoi sosialismin kulttuurinaktialoista ja Aduli Burjam naisten
yhteiskunnallisista tehtavista. Tilaisuudesta tehtiin mainosta ylioppilaspiireissa. 6 8
Nuorten suomettarelaisten radikaalien keskuudessa esiintyi mytis
suurlakon jalkeen sosialismin ja tykivaenliikkeen ymmartamista.
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Niinpa heidan lehdessaan Raatajassa todettiin, etta sosialismi oli
mahtava kulttuurivirtaus, jota vastustettiin osaksi sen taWa,
ettei sits tunnettu. 69 Lehdessa suhtauduttiin suopeasti Sosialistiseen Aikakauslehteen toteamalla, etta sellaisten lehtien olemassaolo oli dampimasti suositeltavaa». Raataj a lainasi eraita artikkeleita
Sosialistisesta Aikakauslehdesta ja esitteli muutakin sosialismiin
liittyvaa aineistoa mm. Werner Sombartin kasityksia." Lehdessa
suhtauduttiin hyvaksyen Karin, Kurikan ja Luodon erottamiseen.
Se oli lehden mielesta tarpeen »monenmoista omavaltaisuutta ja
itsekkyytta vastaan». 71 Raatajan suopea suhtautuminen mm.
Sosialistiseen Aikakauslehteen ja Karin erottamisen hyvaksyminen
selittyvat osaltaan siita, etta padtoimittaja Gunnar Suolahti oli
Hamalaisosakunnan kuraattori j a osakunnan aktiiviset jasenet 0. V.
Kuusinen ja Sulo Vuolijoki olivat kantavia voimia lehdessa; juuri
Kuusinenhan oli vaatinut Karin erottamista Oulun kokouksessa.
Samoin nuorsuomalaisten radikaalien Nuori Suomi-lehdessa,
jonka ohjelmaksi esiteltiin »yhteiskunnallisten kahleiden murtamista, kirkon eroa valtiosta j a uskonnon julistamista yksityisasiaksh,
suhtauduttiin innostuneesti tytivãenliikkeeseen j a sosialismiin.
Metalliteollisuuden tyOnantajien tiukkoja otteita lakkoa vastaan
ei hyvaksytty. Sosialistista Aikakauslehted suositeltiin luettavaksi. Varsin pitkalle ymmarrettiin myiis punakaartia j a sen tavoitteita. Oikeana suhtautumistapana kaartiin tandennettiin: »Siis
herrat sanomalehtimiehet vahemman moitteita ja palj on, hyvin
palj on enemman ymmartamysta!* 73 Lehdessa ymmarrettiin Viaporin kapinaan osallistuneita ja korostettiin heidan motiiviensa oikeutusta. Kapinan yhteydessa Hakaniemen torilla sattuneen mellakan johdosta vaadittiin asetettavaksi erityista kansanmiliisia,
mika ajatus tuli lahelle sosiaalidemokraattien esittamaa kansanpuolustusajatusta. 74 Lehdessa esiintyi artikkeleita, jotka sisalsivat
suorastaan sosialistisia ajatuksia." Esimerkkind radikaalisuudesta
voidaan mainita Ernst Lampënin kirjoittama ihaileva artikkeli
ruotsalaisesta nuorsosialistista, vallankumouksellista marxilaisuutta edustavasta Hinke Bergegrenista.76
MyOs aktivistit olivat edelleen yhteistoiminnassa tyOvaenliikkeen
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edustajien kanssa, vaikkakin siteet erityisesti Viaporin kapinan
jalkeen hOltyivat. Heidankin lehdissaan ymmarrettiin tytivaenIiikkeen tavoitteita. Esim. valitttimasti suurlakon jalkeen Johannes
Gummerus Framtid-lehdessa tandensi punakaartin isanmaallista
luonnetta ja katsoi, etta hytikkaykset sits vastaan johtuivat vaarinkasityksista." Mytihemmin Ola Castrën totesi lehdessa, etta yhteiskunta kehittyi sosialistien ennustamaan suuntaan ja
sosiaalidemokratia tuli edustamaan merkittavda voimaa. Alkavassa yhteiskunnallisessa taistelussa han katsoi radikaalien ja sosiaalidemokraattien olevan toisella ja #kapitalistien» toisella puolella. 7 8
Nain nuoren polven suomettarelaiset, nuorsuomalaiset ja aktivistit suhtautuivat myOnteisesti tytivaenliikkeeseen ja sosialismiin.
Merkittavaa oli, etta tata mielialaa esiintyi poliittisesti taysin
vastakkaisilla tahoilla, siis suomettarelaisten, aktivistien j a my•lis
ruotsinkielisten piirissa. Aikakauden yleinen henkinen ilmapiiri oli
suopea radikaaliselle liikkeelle. SivistyneistOn kiinnostuksesta sosialismiin nakyi ilmauksia. Mm. filosofisen yhdistyksen kokouksessa
oli esilla kysymys materialistisesta historiankasityksesta. Tassd
yhteydessa alustaja totesi, etta suuri madra ilmioita on taloudellisista seikoista riippuvaisia. 7 ° Yhteiskuntataloudellisessa Aikakauslehdessa Jaakko Forsman j a Martti Kovero arvostelivat eraita
sosialismia kasittelevid kirjoja yhtyen ainakin osaksi niissa esitettyihin kasityksiin. Molemmat olivat lisaksi kirjoittaneet artikkelin
myiis Sosialistiseen Aikakauslehteen. 8° Professori J. J. Mikkola ja
hanen puolisonsa Maila Mikkola (Talvio) kirjoittivat usein tyiivaenlehtiin. Niiden palstoilla esiintyi myOs kirjailija Ilmari Kianto.81
Ylioppilaiden sosiaalidemokraattisen yhdistyksen onnistui vetaa
piiriinsa uuttakin ylioppilasnuorisoa. Vuonna 1906 yhdistyksen
jasenmaara oli edelleen 40, joista miehia 32 ja naisia 8; vuodelta
1907 ei ole jasenmaardsta tietoa, mutta vuoden 1908 osalta se oli
kasvanut 69:dan, joista miehia 56 ja naisia 13. 82 Suunta kavi vuonna
1908 yield ylOspain painvastoin kuin yleensa tytivtienjarjestOissa.
Kuitenkin voidaan todeta, etta tydvdenliikkeen taholta kiinnitettiin sivistyneisttiOn suhteellisen vahan huomiota Minna sen
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takia, etta lukumaiirdisesti sivistyneistO oli pieni ja tytivdenliikkeessa vallinneen ajattelun mukaan vain laajoilla joukoilla oli merkitystd. Tosin tyOvaenlehtien palstoilla oli joitakin artikkeleita,
joissa tandennettiin sits, etta »sivistynyt kiiyhdlistO» oli vedettava
puolueeseen, ja tassa yhteydessa korostettiin mm. kansakoulunopettajien merkitystd." Sosiaalidemokraattisen puolueen johdon
taholta kuitenkin suhtauduttiin viileasti esim. rakennusmestari Alf.
Arnbergin aloitteeseen sivistyneistifd ja keskiluokkaa edustavan
sosiaalidemokraattisen j drjestOn aikaansaamisesta. 8 4
Osaltaan ty8vdenliikkeen osoittamasta heikosta kiinnostuksesta
johtui, etta huolimatta tietysta mytitatunnosta useimmat sivistyneistiitin kuuluvat pysyttelivdt passiivisina. Myos erdat kohdat
ty8vdenliikkeen aatesisdllOssa ja toiminnassa herattivat arvostelua.
Yksilollisyytta korostavat aktivistiradikaalit eivat voineet ymmartäd, etta puolueen linja oli mddritelty kovin tiukaksi ja etta jokainen poikkeaminen sad tuomittiin harhaopiksi. Karin ja Kurikan
erottaminen oli heidan mielestdan »suvaitsemattomuutta ja rajoittuneisuutta». He eivat voineet myiiskaan tajuta eivdtkd hyvdksyd,
etta sosialististen teoreetikkojen ajatukset oli nun akkid omaksuttu
erehtymattOmind auktoriteetteina. He eivat liioin ymmartdfleet tytivdenliikkeessa vallitsevaa tarvetta pyrkid muodostamaan
tallaisia ehdottomia auktoriteetteja ja luomaan turvallisuutta
tavalla. Radikaalit leimasivatkin marxilaisen sosialismin uskonnoksi. Tytivdenliikkeen kdrki oli ndet tandentanyt sosialistisen
maailmankatsomuksen totaalisuutta.86
Luokkataisteluajatus heratti sivistyneistOssa arvostelua. Samoin
marxilaisten kasitysten pohjalta suoritettu jyrkka jako kahteen
luokkaan. Nuorsuomalaisten ja aktivistien taholta toivottiin
vdenliikkeen kanssa yhteista rintamaa tsaarinvaltaa vastaan, j a
kun tared ajatus ei saavuttanut kannatusta, tunnettiin pettymystd.
Kansallisuusaatteen j a sosialismin olisi mielelladn nahty sulautuvan
yhteen. Taman johdosta arvosteltiinkin tytivdenliikkeen »epdkansallista leimaa». 87 Raatajassa sokaalidemokraattinen puolue kuvattiin »Saksan vastaavan puolueen hannaksi». 88 Viaporin kapina ja
sen yhteydessa sattuneet vdkivaltaisuudet ja mytis muut vuosien
23 — Soikkanen, Sosialismin tulo Suomeen
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1906-1907 aikana tapahtuneet vakivallanteot laskettiin tyôva enliikkeen tilille. Nama tapahtumat vieroittivat sivistyneistija tykivaenliikkeesta. TyOvaenlehdistOssa omaksuttu mandollisimman
yksipuolinen ja tunteisiin vetoava esitystapa synnytti arvostelua.89
Sosialististen aj atusten vaikutusta heikensi myiis sosialismia arvostelevien kirjojen ilmestyminen. Naistd ilmeisesti tehokkaimmat
olivat Richterin »Sosialidemokraattisia tulevaisuudenkuvia» ja
Heikelin »Sosialismi, mita se on, mita se tahtoo ja mita se voi?»
Sosialismi j a tyovaenliike saivat erityisesti heti suurlakon jalkeen
merkittavda kannatusta ja ymmartamystd liikkeen ulkopuoleltakin
sivistyneistOn piirista. Mutta vuoden 1906 lopulla alkoi kayda selvaksi, etta liikkeen edustamat ajatukset eivat saa laajaa kannatusta sivistyneistOssa.
RUOTSINKIELINEN VAESTO

Suurlakko ei ruotsinkielisten keskuudessa merkinnyt likikaan
sellaista tyovaenliikkeen lapimurtoa kuin suomenkielisella taholla.
Tosin selvdd elpymistd tapahtui. Heindkuussa 1906 pidetyssa ruotsinkielisten tytivaenj arj estiij en edustaj akokouksessa oli mukana
26 yhdistysta, joissa oli jasenia noin 1 000. Tama oli varsin vaatimaton madra. Naista yhdistyksista oli kokonaista kandeksan Helsingista j a yhdeksan muista kaupungeista. Sita paitsi Hamarin j a
Valkon tyOvaenyhdistykset toimivat aivan kaupunkien valitte•massa laheisyydessa, joten StrOmforsin, Marieforsin, Espoon
metallityOldisten, Aminneforsin, Degerbyn ja Billnasin yhdistykset
edustivat kokouksessa maaseudulla olevia pienia teollisuuskeskuksia.
Ainoa mukana oleva Pohjanmaan maaseudulla toimiva tyiivaenyhdistys oli Oravaisten ruotsalainen yhdistys.9°
Ensimmaisen edustajakokouksen jalkeen tapahtui selvaa yhdistystoiminnan elpymistd. Tahan oli ainakin osaksi syyna tehostettu
joka keskittyi erityisesti Uudellemaalle, Ahvenanmaalle seka Turun j a Porin latinin alueelle. Myiis Pohjanmaan pitajissa kierteii Anders Kacklund pitamassa puheita, mutta ilman sanottavaa menestystd. Erilaista propagandakirjallisuutta painettiin
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kaikkiaan 56 000 kappaletta, joista suurin mdard 30 000 oli vaaliohjelmia, 17 000 kappaletta lentolehtistd »Tytddiset, toverit! Miksi
danestdmme sosialidemokraatteja% 2 000 kappaletta Tampereen
torpparikokouksen pdatOksid, joilla yritettiin vedota myOs ruotsinkieliseen torpparivdesttiOn, ja 1 000 kappaletta lentolehtistd
*Kalastajavaestii ja sosialidemokraatit», joka kdantyi kalastajavdestiin puoleen. Arbetaren-lehden tilaajamddrd nousi kesasta 1906,
jolloin se oli 1 500 kappaletta, kevddseen 1907 3 100 kappaleeseen.
Lisaksi talvella 1907 alkoi ilmestyd aikakausiehti Folktribunen,
jonka tilaajamdard oli 600.
Vuoden 1906 edustajakokouksen jalkeen oli perustettu uusia
ruotsinkielisid tyi5vdenyhdistyksid; nyt runsaammin jo maaseudulle,
mm. Pernajaan kaksi (Forsbyhyn ja Isndsiin), Sipooseen, Siuntioon
kaksi, Karjaalle, Lohjalle kaksi, KemitiOn kolme, Vestanfjardiin,
Paraisille neljd, Sundiin, Mustasaareen ja Munsalaan. Uutta olivat
erikoiset kalastajayhdistykset, joita perustettiin Saltvikiin kaksi j a
Koivulandelle. Vain vahan jalansijaa ty6vdenyhdistystoiminta
sai Pohjanmaan ruotsinkielisilla alueilla. Sen sijaan Uudenmaan
sekd Turun ja Porin ladnin teollisuuskeskuksiin syntyi yhdistykja toimintakin oli vilkasta. Toukokuussa 1907 pidettyyn edustajakokoukseen ldhetti jo edustajansa 30 yhdistystd, mikd kylla
merkitsi vain neljan yhdistyksen lisaystd, mutta edustettujen
yhdistysten jasenmdard oli 2 800 henkiliid. Lisays oli ldhes kolminkertainen vuoden 1906 kokoukseen verrattuna. Helsinkilaisia yhdistyksid oli nyt vain neljd. Uudenmaan sekd Turun ja Porin ladnin
pienet teollisuuskeskukset olivat hyvin edustettuina. Sen sijaan
Pohjanmaan rnaaseudulta oli vain Mustasaaren ja Oravaisten yhdistykset. Tahan aikaan ruotsinkielisid tai kaksikielisid yhdistyksid
oli kaikkiaan noin 50.
Vaaleissa ruotsalaisten kannatus keskittyi selvdsti Uudellemaalle.
Siena sosiaalidemokraattinen puolue sai arviolta 6 100 ruotsinkielisten dantd, ja kaksi ruotsinkielista edustajaa tulikin valituksi.
Sen sijaan Turun ja Porin laanissa kannatus supistui noin 2 500
ruotsinkielisten àdneen. Vaasan laanissd sosiaalidemokraattien
kannatus ruotsinkielisten osalta oli aivan vandistd, ehka noin 880
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aanta. Vaalien mentya ohi tyOvaenhike menetti jatkuvasti otettaan
ruotsinkielisten piirissa. Useat yhdistykset lopettivat toimintansa
ja toiset viettivat kituvaa elarnad. Arbetaren-lehted oli kesakuun
alusta 1907 julkaistu jokapaivaisena, mutta jo saman vuoden syksylla sen oh pakko lakata ilmestymasta kannatuksen puutteessa.91
Ruotsinkielisessa tyiivaenliikkeessa sailyi yield suurlakon jalkeen sivistyneistOn vaikutus. Tama nakyi mm. siina, etta eri yhteyksissa korostettiin sosialismia nimenomaan kulttuuri-ilmitind ja
sen kulttuuria edistavaa leimaa. Porvarilliseen liberalismiin ja radikalismiin liittyen keskeiseksi kohdaksi tuli uskonnon- ja kirkonvastainen toiminta seka antimilitarismi, joka viittasi myiis Ruotsin
nuorsosialismista saatuihin vaikutteisiin.92
NAISET
TAULUKKO

20.

TyOveienyhdistysten naisosastojen ja sostaalidemokraattisen puolueen
naisjasenten intiarein kehitys vuosina 1904-1908.93
Vuosi
1904
1905
1906
1907
1908

Naisosastojen
mafira
32
43
102
105
126

Puolueen
naisjasenten
madra
3 895
9 575
18 986
18 873
16 828

Prosenttinen osuus
koko puolueen
jasenmddrasta.
24.7
21.1
22.3
22.9
23.6

Naisosastojen madra oli koko ajan kasvamassa, eika siina tapahtunut viela vuoden 1908 osalta vahennysta kuten koko tytivaenyhdistysten maarassa. Puolueen naisja.senten maarassa sen sijaan tapahtui jo vuonna 1907 vahaista laskua j a sitten vuonna 1908 selvempaa
vahen,nystd, mutta lasku oh suhteellisesti pienempaa kuin koko
puolueen jasenmadrassa tapahtunut, silla naisjasenten osuus kasvoi
vuodesta 1906 alkaen.
Suurlakon vaikutuksesta mytis naisosastojen toiminta tuli entista aktiivisemmaksi, ja naisosastoja perustettiin myiis maaseudulle. Ennen suurlakkoa Mita ohi ollut kaupungeissa ja suurimmissa
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maaseudun teollisuuskeskuksissa, mutta nyt varsinaiseen maatalousymparistOtinkin syntyi tytiviienliikkeeseen liittyvdd naisten
yhdistystoimintaa. Niinpa vuoden 1906 lokakuussa pidetyssd tydlaisnaisten ylimadraisessa edustajakokouksessa olivat edustettuina
mm. Antrean, Haapamden, Hiitolan, Ilmajoen, Inkilan, Jaakkiman,
Johanneksen, Kauvatsan, Keuruun, Mantsüldn, Perkjarven, Toejoen, Tuusulan, Vihdin ja Virkkalan tyovaenyhdistysten naisosastot. Nain varsin monet maaseudunkin ja rnytis kauempana olevien
paikkakuntien osastot olivat siina mddrin aktiivisia, etta ldhettivat edustajansa kokoukseen Viipuriin. Suurlakon luomassa vallankumouksellisessa ilmapiirissa tytildisnaisliikkeen kiirkiryhman innostus oli erittain suuri. Tunteenomainen usko plan tapahtuviin ja
ratkaiseviin muutoksiin oli juuri heiddn piirissaan voimakkain."
d. V aalikannatus
VAALITAISTELUN PAAPIIRTEET

Sosiaalidemokraattien vaalimenestyksen edellytyksend oli se, ettà
myOs syrjaseutujen heikoimmassa asemassa olevat torpparit ja
tilattomat saatiin liikkeelle. Tdran vuoksi o1i huomio kaikin mahdollisin tavoin suunnattava vaaleihin ja esitettava ne tdrkeind ja
katinteentekevind. Muidenkin puolueiden propaganda tosin auttoi
tassa. Vaalipuhujat kiersivdt miltei joka kyldssa. Lehtien vaaleista
kertovat otsikot ulottuivat yli koko sivun; erdiden tyovaenlehtien
vaalinumerot ilmestyivat jopa punaiselle paperille painettuina, mm.
Sortavalassa Rajavandin numero 11. 3. 1907 ja Forssassa Yhdenvertaisuuden numero 15. 3. 1907. Vaaleja kuvattiin »tienhaaraksi»,
josta landettiin kulkemaan aivan uutta suuntaa. Jos sosiaa1idemokraatit menestyisivat, koittaisi jokin aivan uusi aikakausi. Sill
loin »sosialismin evankeliumi» ja »sosia1ismin puhdas valo» muuttaisivat kaiken entisen, nimenomaan kapitalistiseen yhteiskuntaan
kuuluvan pahan hyvaksi." Vaaleissa oli siis tarjolla mandollisuus
tfiysin totaalisen muutoksen alullepanoon, kaikkien arvojen uudelleen arvioimiseen, uudelleen luomiseen.
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Koska puoluevastakohdat olivat jyrkat ja pitkallisend sensuurin
kautena kaikki purkaukset olivat tukandutetut, niin ensimmaisessd
vaalitaistelussa kaytettiin erittain karjistettyja ilmauksia ja voimakkaita tunnelatauksia sisaltavia sanoja. Man vaikutti sekin,
etta nimenomaan sosiaalidemokraattien piirissa seka lehtimiehet
etta puhuj at j a kannattajat olivat tavallisia kansanmiehia; he olivat
tottuneet kayttamaan voimakkaita ilmauksia ja uskoivat juuri
tallaisen kielenkaytOn olevan tehokkainta. Sosialismin j a ty8vaenliikkeen perinteelliseen terminologiaankin sisaltyi runsaasti voimakkaita ilmaisuja. Niinpa tytivdenlehtien palstoilla ja kiertavien
puhujien esitelmissa vilahtelivat mm. sanonnat: »punoo hirttonuoraa itselleen», »luokkapetturi», »hirvea raakkaaminen», »ammattihaureus», »kauhea peli», »raikein vale», »manttaalipohatab,
dyhjantoimittajat», »porvarirakit*, itsekas kukkarovalta* j a dihamOhkaleet».
Vaalitaistelun keskeisend pyrkimyksend oli luonnollisesti oman
ohjelman ja omien ehdokkaiden tukeminen seka vastustajien mahdollisuuksien heikentaminen. Niin kuin ilmeisesti vaaleissa yleensa
ei vastapuolueen ohjelmassa eika ehdokkaissa nahty nytkaan mitadn
hyvaa ja omissa ei muuta kuin hyvad. Sosiaalidemokraatit menivat
tassa suhteessa jonkin verran pitemmalle kuin muut puolueet,
sills heidan taholtaan leimattiin porvarillisten puolueiden sosiaalipoliittiset uudistuslupaukset johdonmukaisesti »petokseksi». »Luokkatietoisuuteen herannyt kOyhalistO tietaa, etta kaikki nuo porvarien lupaukset ovat seireenilauluja ja niiden tarkoituksena on
kOyhalistOn nukuttaminen», kirjoitti mikkelilainen Vapaus 16. 2.
1907.
Porvarillisten toiminta leimattiin moraalisesti vaaraksi j a alaarvoiseksi. Valpas kaytti TyOmiehessa ilmausta »moraalinsa menettaneet herraslehtien toimittajat». 96 Hankin selitti, etta eri porvarillisten puolueiden tarkoitus oli vain hamata tyiivaestija ja
etta »ndennaisesti» toisiaan vastaan taistelevat ryhmat olivat
muodostuneet vain aanten kalastamistarkoituksessa. »Anastaj aluokat jarjestavat keskuudestaan eri ryhmia», han kirjoitti Tytimiehessa. Senkin, etteivat kaikki porvarilliset hyvaksyneet voimatoi-
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menpiteita tyOvaenliiketta vastaan, han leimasi pelkaksi taktiikaksi: »Sita vaaraa pelaten (etta menettavat kannatuksensa jyrkkien toimenpiteiden takia) eivat ovelat ja viisaat anastajaluokkalaiset ole kaikki julkeasti kovin, raakain kuristuskeinojen kannalla.*97
On vaikea ratkaista kysymysta, kuinka pitkdlle tams oli tietoista
propagandaa ja kuinka paljon kirjoittaja todella uskoi itse esittamiinsa kasityksiin. Juuri Valpas naet pystyi useissa tilanteissa erottamaan toisaalta propagandan ja sen tavoitteet, toisaalta reaaliset
tosiasiat. Tytivaenliikkeen piirissa oli marxilaiset kasitykset kuitenkin omaksuttu ehdottomiksi totuuksiksi niin, etta niiden epaily
ja arvostelu todella tuntui vaiheelta, moraalisesti ala-arvoiselta;
niista poikkeavat kasitykset tunnettiin petokseksi. Sosialismi oli
omaksuttu perinteellisten auktoriteettien sijaan uudeksi, ehdottomaksi totuudeksi. Sen muodostama varsin yhtendinen looginen
kokonaisuus antoi lujaa uskoa, turvallisuutta ja varmuutta. Talta
pohjalta lahti osaksi myiis sosialistien valistustoiminta.
Vastapuolen vahingoksi tietysti koetettiin lOytfia mandollisimman palj on todistuskappaleita. Siksi eksyttiin varsin pitkalle liioittelussa. Niinpa kuopiolainen Savon TyOrnies syytti nuorsuomalaista
puoluetta kenraalikuvernOOrin (Bobrikovin) murhasta, jolloin
main sai marttyyrin sadekehdd. Padasia oli tietysti murhasyytteen
tytintaminen vastustajan tilille. 98 TyOmiehessa taas vaitettiin, etta
suomettarelainen puolue oli ruotsin- ja venajankielinen puolue.99
Kielikysymyksen kohdalla tytivaenlehtien ãrtyvyys oli varsin suuri
siksi, etta suomettarelaisten ohjelma oli selvasti radikaalisempi
kuin heidan omansa.
Sosiaalidemokraattien propagandalle oli tunnusomaista jyrkasti
kaksijakoinen ajattelu- ja esitystapa; asetettiin vastakkain kaksi
voimakkaasti vdritettya vastakohtaa. Tavallisimmin kaytettyja
kasitepareja olivat herrat—tytilaiset, kiiyhat—rikkaat, taivas—helvetti, totuus—valhe, musta—valkea j a kapitalistinen yhteiskuntasosialistinen yhteiskunta. Esim. Savon TyOrnies kaytti kielikuvaa:
Worvarirakkien haukunnat muodostavat heidan omaan leiriinsa
mustan taustan, j ota vasten sosialismin puhdas valo sits kirkkaam-
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pana ja tahrattomampana esiintyy.»" 3 Silloinen yhteiskunta esitettiin mandollisimman synkin varein ja leimattiin moraalisesti ala-arvoiseksi. Niinpa Tyiimiehessa maalaistyiivdestOlie osoitetussa vetoomuksessa korostettiin mm., etta heidan tyttarensa olivat kapitalistisessa yhteiskunnassa pakotetut »ammattihaureuteen, mytimaan
pyhintaan herroille . . . herrat ostavat tyttarianne niilla rahoilla,
jotka ovat saaneet kansalta siis myOs teilta kiskomalla. Salk' on
kauheata peliad»)Pelastajana» esitettiin sosialismi, j a tuleva yhteiskunta kuvattiin inhimillisyyden asuinsijaksi."1
Jyrkka kaksijakoisuus ulottui myiis puolueiden valisiin suhteisiin.
Toisella puolella olivat sosialistit, toisella kaikki porvarilliset puolueet. Viimeksi mainittujen keskindisia erimielisyyksia pidettiin
naennaisina ja mitattOmina, jopa tietoisen taktillisessa mielessa
muodostettuina. Tata kahtiajakoa korostettiin useissa yhteyksissa.
»Anastajat ja anastuksista karsivat» oli tavallisin kasitepari, jolla
ajatusta pyrittiin selvittamaan j a vahvistamaan. Valinta oli suoritettava vain kanden valilla."2
Pohjana silloisissa kasityksissa olivat marxilaisen sosialismin
erdat keskeiset kohdat. Sita paitsi ajatus oli vaalipropagandan
kannalta mielekas, said se yksinkertaisti tilannetta. Tama nailkohta oli -Larked ajateltaessa tiedollisesti takapajulla olevaa maaseutuvaestiia. Sen lisaksi mielipiteella oli sikali pohjaa, etta kaikki
muut puolueet erosivat varsin jyrkasti sosiaalidemokraateista.
Kahtiajaon pohjalta muodostui helposti voimakas tunne vihamielisesta ulkoryhmasta, joka tahtoi pelkkaa pahaa ja johon oli sen
suhtauduttava torjuen. Niinpa jatkuvasti tandennettiin »luokkarajojen selvind pitamisen» tarkeytta ja »niiden himmentamisen»
vaarallisuutta."3 TyOntekij a, joka danestaisi porvarillista ehdokasta
»punoi hirttonuoraa itselleen» ja jos
— tyovaenlehtien mukaan
han viela teki sen »tieten», oli se »luokkapetturuutta». Samassa
yhteydessa tandennettiin sosialisteja ja porvarillisia erottavan
kuilun syvyytta ja ylitsekaymattOmyytta; »porvari on aina porvari». Sen lisaksi korostettiin, etta sosialistiset kasitykset oli omaksuttava kokonaan. Minkaanlainen puolinaisuus ei voinut tulla kysymykseen. Oli valittava joko kokonaan puolesta tai sitten vastaan.
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Sosialismin totaalisuutta pidettiin hyvin tarkeanti. Kaikki kompromissit olivat sen piirissa. mandottomia."4
Sosiaalidemokraattien mandollinen, useimmiten varmana esitetty voitto nahtiin askeleena johonkin aivan uuteen. Silloin olisi
»valta kansalla»; tama oli eras viljellyimpia. iskulauseita ensimmaisessa vaalitaistelussa. *Silloin kansa kay ohjaksiin», todettiin useassa
yhteydessii. Tama ei kuitenkaan merkinnyt ainoastaan valtasuhteiden rnuutosta, vaan »koko ihmiskunnan onnellistuttamista».
Sosiaalidemokraattien voitto tiesi vaalipropagandan mukaan »kuoliniskua porvarien itsekkaalle kukkarovallalle» ja llama pelkasivat
data hetked kuin kuolemaa».
Myos erdat konkreettiset kysymykset tulivat yleisluonteisen
aineksen rinnalla korostetusti esille vaalitaistelussa. Sosiaalidemok
raattien vetonumerona oli pitkalle menevien sosiaalipoliittisten
uudistusten vaatiminen. Mina vaatimukset liittyivat tyOvaensuojeluun, tyiipalkkoihin, tyiiaikaan, vanhuudenvakuutukseen yms.
seka torpparien aseman ratkaisuun. Naissa kohdin sosiaalidemokraatit olivat lupauksissaan muihin verrattuina ylivoimaisia. Tosin
vanhuudenvakuutusta koskevan kysymyksen kohdalla toisten puolueiden taholta vedottiin rahoitusongelmaan, mutta se torjuttiin
lauseilla »rahat siihen otetaan riistajien pussista» j a »riistaj at siina
lopultakin viulut maksaa»."5 Ilmeisesti tallaiset iskulauseet olivat
huomattavasti tehokkaampia kuin rationaalinen todistelu. Osittain
sanonnat sisalsivat tietoista propagandaa, mutta voimakkaana eli
tytivaenliikkeen piirissa myiis kasitys, etta tulojen tasaisempi jakautuminen tietaisi ratkaisevaa lisaa alemmalla tulotasolla oleville.
Sen lisaksi uskottiin, etta kun tuotanto jarjestettaisiin sosialististen
periaatteiden mukaan, se suuresti kasvaisi.
Puolustusasemissa tyovaenliikkeen propaganda oli kolmessa
kohdassa, muissa se yleensa hyOkkasi. Torppareille ei luvattu omistusoikeutta, ja se merkitsi porvarillisiin puolueisiin verrattuna pienempaa lupausta. Suomettarelaisten radikaali torppariohjelma ja
maalaisliiton syntyminen pakottivat puolustustilanteeseen. Varsinkin maaseutulehdissa palattiin kysymykseen miltei joka numerossa. Tama osoitti asian olleen varsin kiped. Niinpa esim. mik-
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kelildinen Vapaus tunnusti, etta »ohjelma on liitolla viekas» j a etta
»porvarillisten tarkein syOtti oil maan hankkiminen tilattomalle
vaest011e osto- ja omistusoikeuden perusteella». 106 Tytivaenlehtien
propagandan tarkoituksena olikin tdllaisen omistusoikeusnakOkohdan mitatiiiminen korostamalla lunastusmaksujen kalleutta j a lupaamalla maata ilmaiseksi, tosin vuokraoikeudella, mists kuitenkin oli vain etua eika minkaanlaisia haittoja. 1" Tdysin vakuuttuneita eivat sosialistit nayttaneet itsekadn olevan vuokraoikeusajatuksen saamasta kannatuksesta. Sosialistiset periaatteet j a opinkappaleet sitoivat kuitenkin tdssa suhteessa. Sen lisaksi Tampereen
torpparikokouksessa oli omistusoikeuden raj oitusperiaate hyvaksytty selvalla enemmist011a, tosin voimakkaasti muokaten mielipiteitä. Naiden paatOsten jdlkeen perdantyminen oli vaikeata.
Kielikysymyksessa sosiaalidemokraattien ohjelma oli vahemman
radikaalinen j a vahemman suomenkieliseen, varsinkin maalaisvdestOtin vetoava kuin suomettarelaisten. Monissa kohdin kielellinen ero kulki sosiaalisia ja varallisuuseroja pitkin, joten suomettarelaisilla oli merkittava propagandistinen vetonaula. Tassa kohden
sosialismin periaatteet sitoivat tytivaenliiketta. Sen lisaksi kesalla
1906 tapahtuneet ruotsalaisten erohankkeet olivat pakottaneet
varovaisuuteen. TyOvaenliikkeesta kasin kielikysymys tuntui toisarvoiseltakin; tams kuva pyrittiin antamaan myiis vaalitaistelussa.'°8
Uskontokysymyksessd kentan tarpeet j a mielipiteet pakottivat
perdantymdan (ks. ss. 299-305 ja 310-312). Ateistisen j a materialistisen maailmankatsomuksen omaava tyiivaenliikkeen karki
naki viisaimmaksi olla tassa suhteessa varovainen. Niinpa vaalitaistelussa seka ateismi etta materialismi j diva syrjadn. Ne todettiin puolueen kannalta vahingollisiksi. Erityisesti maaseutuvalitsijoiden edessa kaikkikin puolueet pyrkivat niista kilvan vapautumaan. Maaseutulehdissa, joissa tunnettiin paremmin maalaisvaeston mielipiteet, pyrittiin edustamaan »todellista uskonnollisuutta»,
ja katsottiin koko uskontokysymys sopimattomaksi seka liian arvokkaaksi vaalitaisteluun. Esim. Savon Tytimies kirjoitti toisena
vaalipaivana: »Valheuskonnolliset ovat kehdanneet tahrata us-
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konnon suurta asiaa j a sills tavalla he ovat kdyneet vetdmaan lokaan sita.»109
Sosiaalidemokraattien tavoitteena oli mandollisimman suurien
joukkoj en vetaminen danestdmaan, mika ilmeisesti oli vaikein
puoli, ja toiseksi adnestamaan heita, mika kaupunki- ja maalaiskOyhalistOn osalta oli jo ehka helpompaa. Heidan suggestiivinen,
karjistetty ja voimakkaasti julistava propagoimistapansa osoittautui varsin tehokkaaksi. Sosiaalidemokraattien julistuksen ja kOyhalistOn ajattelu- ja tuntemustavan valilla oli ilmeista yhteytta.
Milan vaikutti suurelta osalta sekd ty6vdenlehtien etta puhujien
voimakkaalla tunnelatauksella varustettu esitystapa. Esim. Savon
TyOmies kirjoitti vaaleista: »Ty6mies, tyOnainen1 Uusi on aseesi.
Mutta se on verraton. Se kestaa. Laimayta oikein olan takaa sills.
Osaa oikeaan. Porvarillisen nalkajarjestelman sydanytimiin saakka.
Saalimatta se ruhjo. Innolla ja inholla iske kuin raatoa. Innolla ja
vihalla iske kuin matoa. Vuosituhannet se on Sinua kiduttanut . . #116

KOKO MAA

Vaaleissa sosiaalidemokraatit menestyivat niin, etta tulos oli ylldtys muille ja osittain heille itselleenkin. Sosiaalidemokraattien
menestyksen yhtend syyna oli se, etta vaaliuurnille saatiin syrjaseutujenkin maalaiskOyhdlistO. Olihan danestysprosentti ensimmaisissa yksikamarisen eduskunnan vaaleissa kokonaista 70.7, j a danestamassa kavi 899 347 henkil6a. Heidan jattamistaan danestyslipuista hylattiin vain 8 357, mika madra oli suhteellisen pieni eika
vaikuttanut paikkoj en jakautumiseen. Sosiaalidemokraattien kannalta oli tarkeata, etta useissa torpparipitajissa, joissa heidan
kannatuksensa oli suurinta, my6s osanotto vaaleihin oli erittain
vilkasta. Niinpa esim. Jokioisten ja Tottijarven suurissa torpparipitajissa danestysprosentti oli 88.0 ja 87.3 ja sosiaalidemokraattien
vastaavat kannatusprosentit 77.1 ja 77.7.
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Vuoden 1907 eduskuntavaalien tulokset.111
Adnestdjid
Sosiaalidemokraattinen puolue
329 946
Suomalainen
243 573
121 604
Nuorsuomalainen
112 267
Ruotsalainen
51 242
Maalaisliitto
13 790
Kristillinen tyfrviiki
18 568
Muut puolueet
yht. 890 990

Pros.
37.0
27.3
13.7
12.6
5.8
1.5
2.1
100.0

Edustajia
80
59
26
24
9
2
—
200

Sosiaalidemokraattinen puolue sai vaaleissa selvasti eniten aania.
Tosin sills taloudellisten ja yhteiskunnallisten olosuhteiden pohj alta olisi ollut mandollisuus enempaankin. Jos danestamiskayttaytymiseen olisivat vaikuttaneet vain taloudelliset ja yhteiskunnalliset tekijat, olisivat sosiaalidemokraatit saaneet ehka enemmankin
aania. Edvard Gyllingin vuoden 1905 henkiluetteloiden pohjalta
(niiden perusteella laadittiin aanestysluettelot) laatimien laskelmien mukaan »kbyhalistija» oli 62.4 prosenttia ja »porvarillisia»
36.2 prosenttia; luokittelun ulkopuolelle jai 1.4 prosenttia. Talloin han oli laskenut »porvarilliseen vaestOiin» talolliset, kruununtilanhaltij at, muun elinkeinon kuin maanviljelyksen itsenaiset
harj oittaj at, koroillaan elaj at, konttoripalvelij at, tyOnj ohtaj at
ym. »kaskylaiset» perheineen. »Kbyhalistiitin» han oli taas lukenut
torpparit ja lampuodit seka vakinaiset tylimiehet teollisuuden ja
maanviljelyksen alalla j a lisaksi ne, joilla ei ollut vakinaista
asuivatpa he sitten omassa tai toisten omistamassa asunnossa.n2
Taman jaottelun pohjalta sosiaalidemokraateilla olisi ollut mahdollisuus saada huomattavastikin runsaammin aania.
Tata tilaisuutta kavensi ilmeisesti se, etteivat taloudelliset ja
sosiaaliset kysymykset pelkastaan ratkaisseet puolueen valintaa.
Esim. sosiaalidemokraattien uskonnon- ja kirkonvastainen leirna
saattoi karkottaa. Lisaksi kilpailevilla puolueilla oli ohjelmissaan
kohtia, jotka vetosivat koyhiinkin. Niinpa .pahimmaksi kilpailij aksi osoittautuneella suomalaisella puolueella oli radikaalinen yh-
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teiskunnallinen ohjelma, ja kielikysymyksen osalta puolue oli
selvdsti radikaalisempi kuin sosiaalidemokraatit. Mytis maalaisliiton pienviljelijOiden ja maatalouden palveluksessa olevien etuj en
yhteisyytta korostava ohjelma yeti »kiiyhalisttiOn» kuuluvien
On mytis varsin todennakOista, etta juuri »kOyhalistiitin» kuuluvista
suhteellisesti useimmat OW-vat danestamatta.
TAULUKKO

22.

Sosiaalidemokraattien prosenttinen osuus titinistii vuoden 1907 eduskuntavaaleissa ja »kiiyhtilistiitin* kuuluvien matirti vuoden 1905 henkiluetteloiden pohjalla kitineittain.1"
Kaupungit
Uudenmaan
29.7
Turun ja Porin 27.5
Hameen
47.4
Viipurin
39.8
Mikkelin
34.5
42.3
Kuopion
Vaasan
20.8
Oulun
43.3
Koko maa
33.3

Maaseutu
38.1
40.8
58.6
31.0
44.7
49.7
23.1
22.2
37.6

Koko maa
34.9
38.8
56.8
31.8
44.1
49.3
23.0
24.3
37.0

*KOyhalistlia*
67.8
71.4
73.5
43.4
66.7
67.0
57.7
58.3
62.4

Sosiaalidemokraattien kannatus oli siis maaseudulla suurempaa
kuin kaupungeissa. Tama selittyy helposti mm. edella mainittujen
Gyllingin laskelmien pohjalta. Sen mukaan »kiiyhdlistiia» oli maaseudulla 63.2 prosenttia, »porvareita» 35.6 prosenttia ja luokittelemattomia 1.2 prosenttia; sen sijaan kaupungeissa »kiiyhalistOOn»
luettavia oli taman jakoperusteen mukaan 56.0 prosenttia, »porvarillisia» 41.0 ja luokittelemattomia 3.0 prosenttia. Nain siis maaseudun sosiaalinen rakenne (Ai edullisempi sosiaalidemokraattiselle
puolueelle, ja tasta selittyy, etta se sai maaseudulla 37.6 prosenttia
danista ja kaupungeissa 33.3 prosenttia.
Suurin sosiaalidemokraattien kannatus oli, Hameen laanissa,
saihan puolue siella kokonaista 56.8 prosenttia kaikista danista.
Tama tulos selittyy hyvin myOs sosiaalisten •kerrostumien pohjalta,
sills Hameen ladnissd oli #103rhälisted» eniten, 73.5 prosenttia. Voimakkainta sosialistien kannatus oli Marlin maaseudulla, mika selit-
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tyy siten, et-ta maanomistajakruununtilahaltijaruokakuntia oli
laanissa vuonna 1901 vain 18.4 prosenttia, kun taas vuokraaj aruokakuntia oli 23.9 prosenttia ja maanviljelystyOvaen ruokakuntia
57.7 prosenttia. Itsendisten maanviljelijaruokakuntien mdard oli
Hameen laanissa pienin, joten sosiaalidemokraattien kannatus
selittyy ensi sijassa taltd pohjalta. Taman ohella vaikutti se, etta
eri puolille Hametta tytivaenliikkeen johtavista keskuksista, Helsingista, Tampereelta ja Turusta, olivat hyvat yhteydet, joten propagandakin oli varmasti voimaperaisinta. Kaupunkien kohdalla
taas Tampere oli maan kolmanneksi punaisin kaupunki, ja tams
tietysti nosti Hameen laanissa kannatusprosentin korkeammalle
mytis kaupunkien osalta. Tampereen punaisuuteen oli taas syyna
sen teollisuustyOvaestOn suuri madra.
Seuraavana kannatuksen voimakkuudessa oli Kuopion Mani.
Siellakin kannatus selittyy lahinnd yhteiskunnallisten suhteiden
pohjalta. »KOyhalistOd» oli nimittain 67.0 prosenttia koko vdestOsta;
edella »kbyhalistiin» maarassa olivat Turun ja Porin Mani seka.
Uudenmaan Mani, mutta niissa sosiaalidemokraattien kannatusta
vahensi ruotsinkielinen vaesto, joka oli osoittautunut varsin immuuniksi sosialismiin liittyville aatteille. Samalta pohjalta selittyy
sekin, etta Mikkelin laanissa kannatus oli suurempaa kuin Turun
ja Porin seka Uudenmaan laaneissa. Viipurin laanissa taas »ktiyhalistOd» oli vahiten, ja kannatuskin oli siella pienempaa kuin muissa
laaneissa lukuunottamatta Vaasan Mania, jossa ruotsinkielisyys
toi oman panoksensa, ja Oulun Mania, jossa ilmeisesti syrjainen
asema ja etaisyydet vaikuttivat siihen, ettei sosialistien kannatus
ollut niin suurta kuin yhteiskunnallisen rakenteen pohjalta olisi
odottanut muihin laaneihin verrattuna. Viipurin laanin #kiiyhdlistOn» vahainen maara selittyy siten, etta siella itsendisia pienviljelijOita oli suhteellisesti runsaimmin. Tama tuli nakyviin siinakin,
etta sosiaalidemokraattien kannatus oli Viipurin laanin kaupungeissa suurempaa kuin maaseudulla, vaikka maaseudun kannatusnumeroita olivat omiaan yield nostamaan hallinnollisesti maaseutuun kuuluvat teollisuuskeskukset, joita oli useita Kymen- j a Vuoksenlaaksossa.
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Sos iaalidemokraattien prosenttinen osuus titinista kaupungeissa
ensimmtitsissti yksikamarisen eduskunnan vaaleissa ( 1907 ).114
Sos. dem.
osuus
pros.
Kaupunki
53.0
Kotka
51.4
Oulu
Tampere
50.6
46.0
Kuopio
Pori
44.8
44.3
Hamina
Kakisalmi
43.0
Lahti
43.0
40.0
Jyvdskyla
39.8
Savonlinna
Kemi
39.6
Lappeenranta 37.5
36.8
Heinola

Sos. dem.
osuus
Kaupunki
pros.
35.5
Pietarsaari
Viipuri
35.4
Kajaani
33.0
32.8
Joensuu
Iisalmi
32.6
32.1
Helsinki
Mikkeli
30.5
28.0
Sortavala
26.8
Rauma
26.8
Tornio
Hameenlinna
23.3
Hanko
23.1
Turku
22.6

Sos dem.
osuus
Kaupunki
pros.
Vaasa
20.8
Uusikaupunki 20.4
16.8
Raahe
Loviisa
13.8
Porvoo
10.7
Naantali
10.0
Kokkola
9.0
Maarianhamina 9.0
Kristiina
6.7
5.4
Uusikaarlepyy
4.7
Tammisaari
Kaskinen
0.3

Kaupungeissa sosiaalidemokraattien kannatus ndyttda olleen riippuvainen teollisuusvdestOn maarasta ja ruotsinkielisten osuudesta.
Suurin kannatus oli suomenkielisissa teollisuuskaupungeissa, Kotkassa, Oulussa ja Tampereella, naissdkin kuitenkin huomattavasti
pienempi kuin kannatus useissa maalaiskunnissa. Tast y voi padtend, ettei kaupunkien keskiluokkaan kuuluva vaestii ollut altista
omaksumaan sosialismia. Puolueen kannatus raj oittui miltei kokonaan teollisuustystivaestOOn.
Vahaisintd kannatus oli ruotsinkielisissa pikkukaupungeissa.
Niissd ruotsinkielisyys muodosti sosialismin kannatukselle esteen,
lisaksi teollisuustytivaestda, puolueen luonnollisinta kannattajakuntaa, oli vahan, ja sits paitsi useat naista kaupungeista sijaitsivat
laajan ruotsinkielisen asutuksen keskella, mikd oli omiaan luomaan
muurin sosialistisia aatteita vastaan. Sosiaalidemokraattien osuus
ruotsinkielisissa kaupungeissa oli suurin Pietarsaaressa, jossa taas
oli huomattava suomenkielinen vahemmistO ja runsaasti teollisuustyiivaesttia.
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M AATALOUSVAESTO
TAULUKKO 24.

Maanomistajaruokakuntien ja sosiaalidemokraattien ensimmilisissa
vaaleissa saamien titinien prosenttisten osuuksien vtilinen korrelaatio
suomenkielisissii kunnissa.115
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hameen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Koko maa

Korrelaatiokerroin
—0.71***
—0.66***
—0.83***
+0.47**
—0.72***
+0.029
—0.76***
—0.30*
—0.63***

Kuntia
15
74
40
41
26
31
54
63
344

Sosiaalidemokraattien kannatuksella ja maatalousvaestiin sosiaalisella rakenteella oli selva korrelaatiosuhde seka koko maassa etta
Hameen, Vaasan, Mikkelin, Turun ja Porin seka Uudenmaan lääneissa. Voimakkain korrelaatio oli Hameen laanissa, jossa maanomistajavdestOn maard oli suhteellisesti pienin ja sosiaalidemokraattien
kannatus suurin koko maan huomioon ottaen. Hameeseen oli tyiivdenliikkeen johtavista keskuksista hyvat yhteydet, joten ilmeisesti propagandassa ei eri kuntien valilla ollut suurta eroa. Nain
sosiaalidemokraattien kannatus riippui ensi sijassa maatalousvaestiin sosiaalisesta rakenteesta. Esim. Sahalandella, jossa maanomistaj aruokakuntia oli selvasti enemman kuin muissa kunnissa —
mytis sosiaalidemokraattien kannatus oli selvasti
45.9 prosenttia
vahaisinta, vain 22.7 prosenttia. Myiis Vaasan laanin suomenkielisissa, Mikkelin, Turun ja Porin suomenkielisissa seka Uudenmaan
laanin suomenkielisissa kunnissa maatalousvaestOn sosiaalisen rakenteen ja sosiaalidemokraattien kannatuksen \Wine n korrelaatio
oli voimakas. Sen sijaan Oulun ldânissa sosiaalidemokra attien kannatuksen vaihtelut liittyivat heikomrnin maatalousvaesttin sosiaaliseen rakenteeseen. Laanin syrjainen asema oli ilmeisesti aiheuttanut sen, etta vaalipropaganda on ollut kovin erilaista
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puen yhteyksista keskuksiin. Sosiaalidemokraattien kannatuksessa
esiintyvdt erot selittynevat vaalipropagandassa olleiden erojen j a
syrjaisen sijainnin pohjalta. Sosialistiset aatteet eivat yield olleet
ehtineet sinne asti. Lisãksi maalaisliiton kilpailu teki sen, ettei
maatalouden rakenne paassyt ratkaisevasti vaikuttamaan vaalituloksiin.
Edella mainituista laaneista poikkeavat merkittavdsti Kuopion
j a Viipurin ladnit, joissa sosiaalidemokraattien kannatuksen vaihtelut kunnittain eivat selity maatalousvaestOn sosiaalisen rakenteen pohjalta. Kuopion ladnissa on tahan seikkaan ilmeisesti vaikuttanut sama tekija kuin Oulunkin ladnissd, nimittain useiden
kuntien syrjainen asema. Nain ollen propaganda vaihteli suuressa
maarin riippuen kunnan yhteyksista j a muista tekijOist5. Kuopion
lddnin maataomistamattomassa vaestOssa oli runsaasti maanviljelystytivaked, joka eli aivan satunnaisista thista j a oli taloudellisesti
ja sosiaalisesti kaikkein heikoimmalla tasolla. On ilmeista, etta
juuri tamd osa jatti runsaimmin danioikeutensa kayttamatta.
Viipurin laanissa sosialistien kannatus oli riippuvainen muista
tekijOista. kuin maatalousv5estiin rakenteesta. Laanille oli ominaista
korkea maanomistajaruokakuntien madra j a pieni sosiaalidemokraattien kannatus maatalousvaestOn keskuudessa. Lisaksi laanissa
oli runsaasti teollisuustytivaked hallinnollisesti maaseutuun kuuluvissa teollisuuskeskuksissa, ja vaikka osa naista pitajista on jätetty laskuista pois, on eraissa pitajissa teollisuusty6vdked ollut
huomattava madra, vaikkei se koko pitajan vaestiin huomioon
ottaen olekaan vaikuttanut siten, etta maataloudesta elavien madra
olisi laskenut alle 60 prosentin. Namd teollisuuskeskukset ovat
sitten vaikuttaneet ympdristtiOn, ja nain maatalousvdestiin sosiaalinen rakenne ei ole ollut ratkaiseva selitettaessa sosiaalidemokraattien kannatuksen vaihteluita. Viipurin ldanissa oli mytis torppareita
erittain vahan. Torpparit olivat ilmeisesti se maatalousvaestOn osa,
j onka sosiaalidemokraatit saivat aktiivisimmin vaaliuurnille j a
viela danestamaan heita. Sen sijaan maanviljelystyiivaki, jota Viipurinkin lddnissa sentadn oli huomattava maard, 27.3 prosenttia
ruokakunnista, eli heikoiinmissa taloudellisissa olosuhteissa, joten
24 -- Soikkanen, Sosialismin tulo Suomeen
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sen piiristd ilmeisesti varsin runsaasti jatettiin danestamatta. Lisaksi he olivat selvana vahemmistOnd itsendisiin viljelijOihin verrattuna eivatka taloudellisesti, sosiaalisesti j a sivistyksellisesti
heikkoina pystyneet luomaan tytivaenliiketta ja ottamaan vastaan
aatteita, joita enemmistOn taholta vastustettiin. Myos tilojen
koko oli tasaisempi, mika aiheutti sen, ettei sellaista kaunan tunnetta syntynyt, joka loi sosialistisille aatteille suopeata maaperad.
Ruotsinkielisyys oli tekija, joka heikensi sosiaalidemokraattien
kannatuksen ja maatalousvaestiin valista korrelaatiota. Ruotsinkielisissa kunnissa sosiaalidemokraattien kannatus oli vahaista
siita huolimatta, ett5 varsinkin Uudenmaan laanin kunnissa oli
torppareita j a maanviljelystytivaked runsaasti j a maanomistaj aruokakuntien mdard pieni. Uudenmaan ruotsinkielisissa kunnissa
korrelaatio oli vain —0.24 j a Vaasan laanin ruotsinkielisissa kunnissa +0.076; -Ulna osoitti, etta sosiaalidemokraattien kannatuksen
vaihtelut laanin ruotsinkielisten puitteissa oli selitettavissa muista
syista kuin maatalousvaestOn sosiaalisen rakenteen pohjalta.
Maatalousvaltaisten kuntien kohdalla tarkein ja perustavaa
laatua olevin selitys sosiaalidemokraattien kannatukselle oli maatalousvaestOn sosiaalinen rakenne. Maanomistajaruokakuntien jasenet osoittautuivat varsin immuuneiksi sosialistisille aatteille, kun
taas torpparit j a maanviljelystrivaki olivat sosiaalidemokratian
j oukkokannatuksen pohj a.
KANNATUKSEN ALUEELLINEN JAKAUTUMINEN

Sosiaalidemokraattinen puolue menestyi hyvin vuoden 1907 vaaleissa (ks. karttaa) Uudenmaan laanin pohjoisissa kunnissa (erityisesti lantisella Uudellamaalla), Turun ja Porin Marlin keski- ja pohjoisosissa, koko Hameen laanissa (Sahalanden kuntaa lukuunottamatta), Vaasan Marlin itaosissa, Mikkelin laanin lantisissa kunnissa
seka saman laanin koilliskulmassa olevissa kunnissa, suuressa osassa
Kuopion Mania seka Viipurin ja Oulun laanien eraissa pitajissa.
Puolueen kannalta heikkoja alueita olivat Uudenmaan etelaiset
pitdjat, samoin Turun j a Porin laanin eteldosat j a erityisesti saa-
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risto, koko Pohjanmaa, Etela-Karj ala seka Pohjois-Suomi. Määrdavina tekijOind kannatuksen suuruudessa nayttad olleen maanomistajien osuus koko maatalousvaestOsta, teollisuustyiivaestOn
mdard ja ruotsinkielisyys seka Pohjois-Suomen osalta myds syrjainen sij ainti.
Uudenmaan laanissa voimakkain sosiaalidemokraattien kannatus
oli Pyhajarven kunnassa (72.2 %). Sosiaalidemokraattien menestyksen pohjana oli toisaalta se, etta kunnan vaestOsta vuonna 1901
53.5 prosenttia sai toimeentulonsa teollisuudesta, FlOgforsin tehtaista. Lisaksi tyiinantaj a oli vuonna 1903 pakottein estanyt ty6vdenyhdistyksen perustamisen, mikd seikka ilmeisesti suurlakon
jalkeen lisdsi radikaalisuutta tytivaestOn keskuudessa. MyEis maatalousvaestiin sosiaalinen rakenne loi siella pohjaa sosialistien menestykselle, sills maataloudesta toimeentulonsa saavien ruokakuntien maarasta oli vain 12.6 prosenttia maanomistajaruokakuntia.
Maard oli koko laanin keskiarvoa pienempi, mika oli 19.5 prosenttia. Nain useat yhtdaikaa vaikuttavat tekijat loivat pohjaa sosiaalidemokraattien kannatukselle.
Yli puolet danista sosiaalidemokraattinen puolue sai 11 muussa
kunnassa. Naissa sosiaalidemokraattien kannatuksen perustana oli
maatalousvaestiin rakenne. Niinpd Nurmijarvella ja Vihdissa, joissa
kannatus oli suurin (63.6 ja 63.5 %), maanomistajaruokakuntia oli
pieni mdard (16.1 ja 8.9%). Lisaksi Nurmijarvelld oli teollisuustyiivdestOd, mm. Hyvinkaan teollisuuskeskus kuului siihen. Naista
kunnista ainoastaan Anjalassa oli suhteellisen runsaasti maanomistajaruokakuntia (30.3 %), mutta sosiaalidemokraattien kannatuksen suuruutta voi selittaa Kymij oen toisella puolella sij aitsevan
Myllykosken teollisuuskeskuksen vaikutuksesta kasin. Pitajassa oli
mainitun joen rannalla mytis huomattava saha, jonka palveluksessa oli tytivaestEd. Kunnassa oli mytis useita kartanoita, j otka
antoivat asukkaille vertailumandollisuuksia, joiden pohjalta vaatimustaso nousi j a sosiaalisen kaunan tunne syntyi.
Edellamainituista 11 kunnasta vain Pohja oli ruotsinkielinen, ja
taten se poikkesi muista kunnista. Siena sosiaalidemokraatit saivat
55.0 prosenttia danista. Tosin Pohjan pitajassa oli melkoinen suo-
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menkielinen vahemmistO, ruotsinkielisia oli 69.0 prosenttia. Lisaksi kunnassa oli Fiskarsin ja Billnasin konepajat, joten siella oli
teollisuustytivaestOd. Vuonna 1901 oli sielld kuten Pyhajarvellakin
sattunut selkkaus tyOnantajan yrittaessa raj oittaa tytivaenyhdistyksen toimintaa. Kunnassa oli myiis erittain vahan maanomistajaruokakuntia maataloudesta toimeentulonsa saavien j oukossa, vain
3.5 prosenttia. Nain useat tekijat loivat edellytykset sosiaalidemokraattien kannatukselle.
Muista ruotsinkielisista kunnista vain Pernajassa ja Ruotsinpyhtaalla sosiaalidemokraatit saivat yli kolmanneksen danista
(38.6 ja 37.9 %). Molempien kuntien alueella oli teollisuuslaitos,
Pernajassa Forsbyn saha ja Ruotsinpyhtaalla StrOmforsin puuhiomo. Lisaksi Ruotsinpyhtaalla oli huomattava suomenkielinen
vahemmistii.
Suomenkielisista kunnista sosiaalidemokraattien kannatus oli
pienin Jaalassa ja Pukkilassa (33.8 ja 33.2 %), mika selittyy kuntien maatalousvaestOn rakenteen pohjalta, said molemmissa oli
runsaasti itsendisia maanviljelij Oita (33.4 ja 41.7 %).
Heikoin sosialistien menestys oli laanin ruotsinkielisissa kunnissa.
Korrelaatio maanomistajavaestOn maaran ja sosiaalidemokraattien
kannatuksen valilla oli vain —0.24. Sosiaalidemokraattien menestys
nayttaakin olleen yhteydessa suomenkielisten maardan tai teollisuustytivaestOn osuuteen. Niissakin kunnissa, joissa oli vahan maanomistajavaestOd, esim. Bromarvissa ja Tenholassa (6.4 ja 9.8 %),
sosiaalidemokraattien kannatus oli kuitenkin vahaista (14.7 ja 7.7
%). Tamd johtui siita, etta mainituissa kunnissa ruotsinkielisten
osuus oli yli 90 prosenttia. Pienin kannatus koko laanissa oli Tammisaaren maalaiskunnassa (1.7 %) ja Liljendalissa (4.6 %), joissa
molemmissa ruotsinkielisten osuus mytis oh 90 prosentin paikkeilla.
Lisaksi Liljendalissa oli maanomistajaruokakuntien osuus laanin
korkein (58.0 %).
Turun ja Porin Mani j akaantui sosiaalidemokraattien kannatuksen pohjalta kolmeen varsin selvasti toisistaan erottuvaan osaan,
nimittain Turun saaristoon, j ossa kannatus oli miltei olematonta,
Varsinais-Suomeen, j ossa sosiaalidemokraattien osuus pysytteli
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yleensa alle 50 prosentin ja Satakuntaan, jossa se oli saann011isesti
yli 50 prosenttia. Eniten sosiaalidemokraatit saivat dania Kankaanpaassa (77.4 %), Oripaassa (76.5 %) ja Ahlaisissa (73.1 %). Kaikissa
naissa kolmessa kunnassa maanomistajaruokakuntien osuus oli
laanin keskimadrad alhaisempi. Ahlaisissa se oli 12.7, Kankaanpaassa 19.3 ja Oripdassa 21.5 prosenttia. Tyypillista naille kunnille
oli mytis torpparivaestOn suuri madra. Oripaassa torppareita oli
suhteellisesti enemman kuin missaan muussa Suomen pitajassa,
nimittain 48.0 prosenttia kaikista ruokakunnista. Ahlaisissa tams
luku oli 39.7 ja Kankaanpadssa 32.4, kun taas koko ladnin vastaava
luku oil 22.3. Ilmeisesti juuri torppareita oli helpompi saada aktiivisiksi ty8vdenliikkeen kannattajiksi kuin taloudellisesti ja sosiaalisesti palj on heikommassa asemassa olevaa maanviljelystyiivaestOd.
Ahlaisten ja Kankaanpaan osalta kannatuksen voimakkuuteen
vaikuttivat myiis hyvat yhteydet Poriin, tyOvaenliikkeen merkittavaan keskukseen.
Edella mainittuj en kolmen kunnan lisaksi sosialistit saivat adnistd
yli 65 prosenttia seitsemassa pitajdssa, yli 60 prosenttia 12 pitajassa
ja yli puolet danista edella mainittujen lisaksi 17 pitajassa. Nain
ollen sosiaalidemokraattinen puolue sai yli puolet danista kaikkiaan
39 laanin kunnassa. Nain suuren kannatuksen perustana oli pieni
itsendisten maanviljelijOiden osuus, maanomistaj aruokakuntien ja
sosialistien daniosuuden valinen korrelaatio oli suomenkielisten
kuntien osalta —0.66. Esim. niissa kunnissa, joissa sosiaalidemokraatit saivat yli 65 prosenttia danista, itsendisten maanomistajaruokakuntien osuus vaihteli 5.1 prosentista 20.2 prosenttiin. Juuri
KOyliOssa, jossa itsendisten maanomistajien osuus oli neljanneksi
pienin koko maassa, vain 5.1 prosenttia, saivat sosiaalidemokraatit
68.8 prosenttia adnista. Kandessa Man ryhmaan kuuluvassa pitajassa, nimittain Ulvilassa ja HameenkyrOssa, oli merkittava
madra teollisuustykivaestiia, vuonna 1901 Ulvilassa 26.7 ja HameenkyrOssa 13.8 prosenttia vaestOsta. Torpparipitajan alueella oleva
teollisuuskeskus loi siis edellytykset suurelle sosialistien kannatukselle.
Satakuntaan muodostui nain laaja yhtendinen alue, jossa sosiaali-
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demokraattien kannatus oli korkea. Taman yhtenaisen alueen sisalla
kannatus oli vandisinta Harjavallassa (34.0 %) ja Tyrvaalla (37.9
%) seka keskimdardista pienempaa Kokemdella (47.8 %) j a Kiukaisissa (47.8 %). Ndista Harjavallassa oli maanomistajaruokakuntien osuus keskiarvoa suurempi (25.5 %). j a kannatuksen pienuus selittyy osittain WU. pohjalta. Mutta Tyrvaalla, Kiukaisissa
j a Kokemaella llama luvut olivat varsin alhaiset (16.4, 14.8 j a 16.7).
Sosialistien heikko menestys tasta huolimatta saa selityksensa
kristillisen tytivaenliikkeen kilpailusta. Se oli vienyt sosiaalidemokraattien dania. Kiukaisissa kristillinen tytivaenliike oli saanut
22.7, Harjavallassa 15.9, Kokemaella 8.4 j a Tyrvaalld 6.7 prosenttia
danista. Lisaksi Tyrvaalla kilpaili sosiaalidemokraattien kanssa
oma paikallinen maalaistyOvaestOn puolue, joka saikin 13.8 prosenttia danista.
Taman alueen ulkopuolella sosiaalidemokraattien kannatus oli
voimakasta vain Turun valittOmassa ymparistOssa, nimittain Kaarinassa, Kuusistossa j a Maariassa. Siena sosiaalidemokraattien
osuus aanista oli 51.4, 49.0 j a 45.1 prosenttia. Kaarinassa j a Maariassa, joihin kuului Turun esikaupunkialueita, teollisuusvaested oli
enemman kuin maatalousvaestOd. Sosiaalidemokraattien kannatuksen voimakkuuteen vaikutti ilmeisesti myslis Turun laheisyys;
sosiaalidemokraattinen propaganda oli siella voimakkainta.
Kolmas laanin punainen alue oli aivan sen etelanurkassa. Siena
kannatus oli suurinta Angelniemella (62.5 %), Kiskossa (61.0 %),
Kiikalassa (50.9 %) j a Perniiissa (45.3 %). Naissa kunnissa maanomistajaruokakuntien osuus oli vahainen, Angelniemella 18.8, Kiskossa vain 8.9, Kiikalassa 17.7 j a PerniOssa 14.6 prosenttia. Lisaksi
Perniiissa oli huomattava madra teollisuustyiivaestOd. Kunnassa oli
Mathildedalin ruukki, ja siella olitoiminut tylivaenyhdistys jo vuosisadan vaihteesta. Lisaksi Uudenmaan Marlin puolella olevissa naapuripitajissa oli myiis korkea sosiaalidemokraattien kannatusprosentti. Sinne pyrkikin muodostumaan laaja yhtendinen alue, jossa
kannatus oli suuri.
Sosiaalidemokraattisen puolueen kannalta heikkoj a alueita olivat
laanin ruotsinkieliset kunnat, ennen kaikkea saaristo, ja myiis ran-
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nikkoseudut aina Raumalta asti olivat sosialismille »kovaa maata». Kannatus oli vahaistä miltei koko Varsinais-Suomessa. Enttyisen heikkoa sosiaalidemokraattien kannatus oli Ahvenanmaan
ja Turun saariston ruotsinkielisissa kunnissa. Useissa kunnissa sosiaalidemokraatit eivat saaneet yhtaan danta, ja monissa kunnissa
osuus danista supistui muutamaan prosenttiin. Naissa pitdjissä oli
toisaalta ruotsinkielisyys sosiaalidemokraattien kannatusta vahentamassa, toisaalta useimmissa naista kunnista maanomistajaruokakuntien madra oli korkea vaihdellen 50:stä yli 90 prosenttiin. Sosialistisia aatteita vastaan oli tdten olemassa ikaãnkuin kaksinkertainen muuri.
Saaristokunnista suurin kannatus oli kandessa ahvenanmaalaisessa kunnassa, nimittain Sundin 14.3 prosenttia ja Saltvikin 13.5
prosenttia. Molemmissa kunnissa maanomistajaruokakuntien osuus
oli alhaisempi kuin useimmissa muissa, Sundissa 50.6 prosenttia ja
Saltvikissa 35.1 prosenttia. Kandessa mantereen ruotsinkielisessa
kunnassa oli sosiaalidemokraattien kannatus huomattavaa, nimittain
ja Kemiiissd (34.5 % ja 21.0 %). Dragsfjardissd
ymparistbOn verrattuna suuri kannatus selittyy ensi sijassa teollisuustyiivaestiin maaran pohjalta; sitd oli koko pitaj an vaestOsta
hiukan yli 60 prosenttia vuonna 1901. Pitajan alueella oli nimittain
Taalintehdas, jossa tytivaenyhdistys oli ollut toiminnassa jo vuodesta 1896 alkaen. Lisaksi kunnan maatalousvaestOssa oli itsendisten maanviljelijOiden osuus pieni, vain 8,4 prosenttia. Seudulla
oli siis kaksi tekijaa, j olden pohjalta sosiaalidemokraattien voimakas kannatus oli ymmarrettavissa. Kuitenkin ruotsinkielisyys
teki sen, ettei kannatus kohonnut suuremmaksi, vaikka teollisuustyslivaesttin suuri osuus ja itsendisten maanviljelijOiden vahainen
maard vahvistivat sosialistien asemaa. KemiOn kohdalla myiis maanomistajaruokakuntien mdard oli muita ruotsinkielisia kuntia pienempi, ja lisaksi kunnassa oli suhteellisesti enemman suomenkielista
vdestOd.
Varsinais-Suomen suomenkielisissd kunnissa sosiaalidemokraattien kannatuksen pienuus verrattuna Satakuntaan selittyy ensi
sijassa itsendisten maanviljelijOidell suuremma4 osuuden pohjalta.
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Varsinais-Suomi muodosti yhtendisen alueen, jossa sosiaalidemokraattien kannatus jai saanntillisesti alle 50 prosentin, useimmissa
kunnissa alle 40 prosentin.. Useimpien pitajien kohdalla se vaihteli maanomistajavaestOn madran mukaan.
Poikkeuksina tasta olivat Pertteli, Muurla ja Raisio, joissa maanomistajavaestOa. oli suhteellisen vahan j a kuitenkin sosiaalidemokraattien kannatus pysytteli varsin pienend. Maanomistajaruokakuntien osuus oli 13.7, 16.9 j a 18.4 prosenttia j a sosiaalidemokraattien
osuus 24.3, 36.8 ja 14.8 prosenttia. Perttelin j a Muurlan kohdalla
asia oli sikali erikoinen, etta kunnat sijaitsivat taman alueen laidoilla j a naapurikunnissa oli vahva sosiaalidemokraattinen savy.
Sen sijaan Raisio sijaitsi alueen keskella, mutta sielta olivat taas
hyvat yhteydet Turkuun. Tosin vuoden 1908 vaaleissa sosiaalidemokraatit lisasivat huomattavasti kannatustaan Perttelissa j a
Muurlassa, joissa sosialistien kannatus kasvoi 24.3 prosentista
34.8 prosenttiin ja 36.8 prosentista 43.0 prosenttiin. Ensimmaisten vaalien aikana sosialistinen propagandakin oli yield ehka
varsin vahaista, ja tama osaltaan selittaa heidan heikon menestyksensa juuri ensimmaisissa vaaleissa. Sosialistiset aatteet eivat
olleet viela tallOin ehtineet saada jalansijaa Perttelissa j a Muurlassa.
Kuitenkin sosiaalidemokraattien kannatus oli tallOin vahaisempaa
kuin maatalousvaestiin rakenteen pohjalta olisi saattanut odottaa.
Myos Raision kohdalla tapahtui nousua (14.8-19.6), mutta sosiaalidemokraattien kokonaisosuus pysyi edelleen vahaisend.
Erityisen vahaista sosiaalidemokraattien kannatus oli VarsinaisSuomen saaristo- ja rannikkopitajissa. Niinpa se oli Velkualla 2,0,
Merimaskussa 2.4, Rymattylassa 6.1 ja Kakskerrassa 6.0 prosenttia.
Pieni se oli mantereellakin eraissa pitajissa, esim. Nousiaisissa vain
7.8 prosenttia, mika osaltaan selittyy maanomistajavaestOn osuuden pohjalta. Mita ruokakuntia oii vuonna 1901 40.8 prosenttia.
Kuitenkin tama madra jossain muualla olisi ilmeisesti tietanyt suurempaa sosiaalidemokraattien kannatusta.
Sosiaalidemokraattien heikko menestys eraissa Satakunnan
rannikkopitajissa taas selittyy kristillisen tyiivaenliikkeen menestyksellisen kilpailun pohjalta (ks. ss. 308-309). Esim. Luvialla,
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jossa maanomistajavaestiin ruokakuntia oli vain 20.4 prosenttia j a
kunnassa lisaksi teollisuusvaestOd 1/4 osa, oli sosiaalidemokraattien kannatus vain 23.9 prosenttia, kun taas kristillinen tyiivdenHike sai 33.3 prosenttia danista.
Myiis laanin parissa pohjoisessa kunnassa, Karvialla, Parkanossa
ja Honkajoella, sosiaalidemokraattien osuus danista oli vahaisempi (25.8, 33.5 ja 45.2 %). Tama johtui osittain keskimadraista
jonkin verran korkeammasta maanomistajaruokakuntien luvusta
(30.2, 23.7 ja 21.6 %) seka kuntien syrjaisesta sijainnista ja mahdollisesti mytis yhteyksista Pohjanmaalle pain, missa sosiaalidemokraatit menestyivat erittain heikosti. Niinpa naapuripitajassa
Kauhajoella sosialistit saivat vain 6.9 prosenttia adnista seka Isojoella j a Jalasjarvella 16.5 ja 16.2 prosenttia.
Hameen ladnissa sosiaalidemokraattien kannatus oli maan korkein. Maalaiskunnissa heidan osuutensa adnista oli 58.6 prosenttia,
ja kolme kaupunkia, Tampere, Hameenlinna ja Lahti, mukaanluettuna oli sosiaalidemokraattien osuus hiukan pienempi, 56.8
prosenttia. Sosiaalidemokraattien menestyksen pohjana oli laanin
maatalousvaestOn sosiaalinen rakenne. Siena nimittain itsendisia
oli vahemman kuin muissa ladneissa, heidan osuutensa koko ruokakuntien madrasta oli vain 18.4 prosenttia. Kannatuksen vaihtelut Marlin puitteissa selittyvatkin suureksi osaksi
maanomistajien osuuden muutosten pohjalta. Niinpa sosiaalidemokraattien kannatuksen ja maanomistajavaestOn maaran valinen
korrelaatio oli voimakkain juuri Hameen laanissa (-0.83).
Kannatus oli suurinta Humppilassa (84.1 %), Ypajalla (79.6 %),
Tottijarvella (77.7 %), Jokioisissa (77.1 %) ja Somerniemella (74.8
%). Lisaksi 70 prosenttiin paastiin Kalvolassa. Koko Suomen kunnista Humppilassa sosiaalidemokraatit saivat suhteellisesti eniten
aania, Ypaja oli toisella sijalla, Tottijarvi neljannella j a Jokioinen
seitsemannella sijalla. Naille kunnille oli tyypillista maanomistajaruokakuntien erittain pieni osuus. Niinpa Jokioisten osalta se
koko maan pienin, vain 1.4 % kaikista maatalousruokakunnista,
ja kasitti vain 6 perhettd. Ypajalla itsendisten maanviljelijOiden
osuus oli koko maan kolmanneksi pienin (4.9 %), Tottijarvella
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viidenneksi pienin (5.4 %) ja Humppilassa seitsemanneksi pienin
(7.6 %)•
Sosiaalidemokraattien hyva menestys selittyy mytis siten, etta
kansa saatiin aanestamdan. Niissa Hameen laanin kunnissa, joissa
sosialistien kannatus on suurinta, myiis osanotto vaaleihin oil
vilkkainta, Htimppilassa 85.2 prosenttia danioikeutetuista, Ypajalla 80.4, Tottijarvella. 87.3 ja Jokioisissa 88.0. Naissa pitajissa
ei ollut ristikkaispainetta. Sosialistien adnestaminen oli siella
torppareille ja tilattomille selvio, epatietoisuutta aiheuttavaa houkutusta ei juuri muiden puolueiden taholta esiintynyt.'16 Aktiivisuus
johtui osaltaan myOs siita, etta maanvuokraajien, lampuotien ja
torppareiden, osuus on poikkeuksellisen korkea. Jokioisissa se oil
55,4 prosenttia, Ypajalla 48.2 prosenttia, Humppilassa 39.8 prosenttia, Tottijarvella 37.0 ja Somerniemella 33.3 prosenttia ja Kalvolassa 42.6 prosenttia. Koko laanissa vuokraajien osuus oli 23.9
prosenttia. Nain ilmeisesti juuri lampuodit ja torpparit olivat se
vaesttinosa, jonka sosiaalidemokraattinen puolue pystyi siella parhaiten aktivoimaan.
Jokioisissa ja Humppilassa oil myiis teollisuusvaestiia (vuonna
1901 16.0 ja 13.5 %), mika lisasi sosiaalidemokraattien mandollisuuksia. Lisaksi mainitut kolme pitajaa, Humppila, Ypaj a j a Jokioinen, mu odostivat yhtendisen alueen, jossa sosialistit saivat poikkeuksellisen suuren maaran aanista. Taman alueen kaikista osista
oli hyvat yhteydet naapuripitajassa Tammelassa olevaan Forssaan,
j oka oli merkittava teollisuuskeskus ja jossa tyOvaenyhdistystoimintaa oli ollut vuodesta 1889 alkaen. Jokioisissa oli vuonna 1903
ollut kaksi viikkoa kestava torppari- ja maataloustyOvaestiin lakko
ja vuoden 1906 toukokuussa jalleen torpparilakko, joka oli kestanyt miltei kaksi kuukautta. Jalkimmaiseen lakkoon oli osallistunut
350 torpparia. Ypdjalla taas on vuoden 1905 kesalla torpparilakko,
joka oil kestanyt kaksi viikkoa ja johon oli osallistunut 400—
500 torpparia ja maanviljelystytintekijaa.1-17 Naiden lakkojen luomassa ilmapiirissa sosiaalidemokraattien vallankumouksellinen julistus sai kannatusta, ja maalaisktiyhalistain oli aktiivista. Tothjarven korkea kannatus taas selittyy Laukon haatOjen taustaa
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vasten. Toukokuun 20. p5ivand 1906 on Laukon kartanossa puhjennut torpparilakko, johon oli osallistunut 130 torpparia. Lakon
johdosta omistaja yeti siihen osallistuneet oikeuteen. Heidat tuomittiin tytisopimuksen rikkomisesta menettarnaan vuokraoikeutensa. Kun he eivat vuoden 1907 alkuun noudattaneet muuttokehotusta, niin heidat tuomittiin haadettaviksi. HaddOt pantiin toimeen 15-19. paivina tammikuuta 1907, siis ensimmaisten vaalien
ollessa juuri ovella. Haddetyt torpparit kokivat voimakkaasti, etta
moraalinen oikeus oli heidan puolellaan. TyytymattOmyys oli kytenyt jo kauemminkin, ja myOs lakkoa kerrottiin suunnitellun kolme vuotta.n8
lidadOt tarjosivat nimenomaan sosiaalidemokraateille konkreettisen ja tunteisiin vetoavan tapauksen, jonka pohjalta he voivat
esittda vaikuttavia syytiiksia silloista yhteiskuntaa vastaan. Tosin
vanhasuomalaistenkin taholta tartuttiin lakkoasiaan ja arvosteltiin perustuslaillista senaattia ja virkamiehia. 119 flaatOjen luoma
tilanne saikin tottijarvelaiset tavallista innokkaammin turvautumaan vaalilippuun, danestysprosentti oli 87.3, j a mytis sosiaalidemokraatteihin, sills heiddn osuutensa fianista oli 77.7 prosenttia.
Hameen laanissa sosiaalidemokraatit menestyivat hyvin miltei
kaikissa pitajissa. Vahaisinta kannatus oli Sahalandella (22.7 %)
ja keskimdarad selvasti pienempi myslis Erajdrvella (42.1 %),
Palkaneella (43.4 %) ja Vesilandella (44.5 %). Sahalanden vahainen
kannatus selittyy hyvin maatalousvaestOsta. Siena itsendisia maanomistajaruokakuntia oli kokonaista 45.9 prosenttia, ja nain pit5j
erosi selvdsti muusta Hameesta. Sosialistinen julistus ei edes siella »punaisen» alueen keskella tehonnut maanomistajavaestOOn.
Sama syy vaikutti myos muissa pitajissa, joissa kannatus oli vahdisempaa.
Viipurin laanissa sosiaalidemokraatit saivat selvasti pienemman
osuuden kuin koko maassa (31.8 ja 37.0 %). Maaseudulla heiddn
kannatuksensa oli suhteellisesti yield pienempaa (31.0 ja 37.6 %),
sen sijaan kaupungeissa sosiaalidemokraatit saivat enemman dania
kuin kaupungeissa yleensa. (39.8 ja 33.3 %). Heidan heikkoon
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menestykseensa Viipurin laanin maaseudulla oli paaasiallisena syysosiaalinen koostumus. Maanomistajaruokana
kuntien osuus kaikista ruokakunnista oli niin korkea kuin 51.7 prosenttia, j a lisaksi tahan ryhmaan voitiin hyvin lukea mytis 16.9
prosenttia kruununtilanhaltijaruokakuntia, joiden omistusoikeus
oli kylla raj oitettu, mutta jotka sosiaaliselta asemaltaan kuuluivat
Minna maanomistajiin. Nain ollen »maanomistajaruokakuntien»
osuus kohosi perati 68.6 prosenttiin, se ylitti tuntuvasti muiden
laanien vastaavan maaran. Vuokraaj aruokakuntien, erityisesti
torpparien, osuus oli aivan vahainen (vuokraajaruokakuntia 4.1 %
j a naista torppariruokakuntia 2.8 %). Epaitsendinen maatalousvaestii oli miltei kokonaan maanviljelystyOvaked, sits oli kylla
23.3 prosenttia kaikista ruokakunnista. Senkin madra oli suhteellisesti vahaisempad kuin muissa laaneissa. Sosiaalidemokraattien
kannatuksen perustana oli Viipurin laanin maatalousvaestOssa
ensi sijassa maanviljelystyiivali. Tassa suhteessa se poikkesi muista
laaneista. Mainittu seikka aiheutti osaltaan sen, etteivat Viipurin
laanissa sosiaalidemokraattien kannatuksen vaihtelut korreloineet
maanomistajaruokakuntien maardan (ks. s. 368). Korrelaation
puuttumiseen vaikutti sekin seikka, etta Viipurin laanissa oli runsaasti maaseudun pienia teollisuuskeskuksia, jotka eivat suuren maatalouspitaj an osina manduttaneet kovin suurta madrad koko kunnan vaestOsta, mutta jotka sosiaalidemokraattien kannatuksen
pohjalta olivat avainasemassa.
Suurin sosialistien osuus oli Viipurin maalaiskunnassa ja Impilandella (66.0 ja 65.3 %). Viipurin maalaiskunta kasitti laajat esikaupunkialueet. Siella oli teollisuusvdestOa huomattava osa, ja
yhteydet Viipuriin, yhteen tytivaenliikkeen keskuksista, olivat
tietysti laheiset. Lisaksi Viipurin maalaiskunnassa oli suurtiloja,
herraskartanoita, jotka vaikuttivat maatalousvaesttin rakenteeseen
j a jotka samalla loivat vertailumandollisuuden. Tama vertailukohde
kasvatti vaatimustasoa j a samalla tyytymatttimyytta. Impilandella
taas oli teollisuusvaestiia suuri madra, vuonna 1901 43,9 prosenttia
kaikista ruokakunnista. Naiden lisaksi sosiaalidemokraatit paasivat
yli 50 prosentin Soanlandella (52.3) j a Salmissa (51.8), yli 45 prosen-
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tin Johanneksessa (49.9), Ruskealassa (49.5), Kymissa (48.3) ja
Korpiselassa (47.8). Seuraavina jarjestyksessa olivat Sippola (44.4
%), Valkeala (44.3 %), Pyhtaa (42.4 %) ja Miehikkala (40.4 %).
Kaikissa naissa. kunnissa, Miehikkalaa lukuunottamatta, oli ainakin jokin teollisuuslaitos. Monissa teollisuusvaesttin maard koko
pitajankin vaestOn huomioon ottaen oli merkittava, Kymissa 49.0
prosenttia, Valkealassa 19.2, Sippolassa 19.0 ja Pyhtadlla 16.8
prosenttia kaikista ruokakunnista. Naissa kunnissa teollisuusty45vdestbn onnistui vetaa mytis epaitsenaista maatalousvakea kannattamaan sosiaalidemokraatteja. Kaksi muuta tekijaa, jotka kasvattivat sosiaalidemokraattien osuutta, olivat maanomistajavaestOn keskimaaraista pienempi luku ja torpparien tavallista sunrempi madra. Heita oli Karjalan olosuhteet huomioon ottaen keskimadraa runsaammin Viipurin maalaiskunnassa ja Korpiselassa.
Soanlahti, Ruskeala ja Korpiselka rajoittuivat Kuopion laanin
puolella olevaan »punaiseen» alueeseen. Laanin rajan takana,
Tohmajarvella ja Ilomantsissa oli sosialistien osuus yli 70 prosenttia.
Sielta ehka »valui» sosialismille suopeaa mielialaa.
Heikoin sosiaalidemokraattien kannatus oli Viipurin laanin osalta
Suomenlanden saarilla. Osuus danista jai siella aivan vahaiseksi.
(Lavansaari 0.0 %, Tytarsaari 1.9 %, Suursaari 4.3 % ja Seiskari
5.0 %). Maan saarien kalastajilla oli useimmilla oma pieni viljelma, ja koko suurviljelys puuttui. Naissa olosuhteissa sosialismi
ei saavuttanut vastakaikua. Se seikka, ettei vuonna 1903 naille
saarille tullut yhtaan Tyiimiesta eika ilmeisesti muutakaan ty6vaenlehted, viittaa sosialistisen propagandan mitattOmyyteen.120
Miltei yhta vahan kannatusta sosiaalidemokraatit saivat seuraavan neljan pitajan muodostamalla yhtenaisella alueella: Savitaipale
(2.2 %), Lemi (2.8 %), Taipalsaari (8.7 %) ja Luumaki (10.5 %).
Naissa Etela-Karjalan pitajissa suhteellisesti suuri osa vaestOsta
sai toimeentulonsa maataloudesta. Maanomistaj aruokakuntien osuus
oli poikkeuksellisen korkea. Se vaihteli 69.2 prosentista 78.2 prosenttiin. Myos tilakoko oli tasainen. Niinpa naissa pitajissa viljelty
maa jakaantui seuraavalla tavalla:
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Pitaja
Savitaipale
Lemi
Taipalsaari
Luumaki
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alle 3 ha
6.5 %
1.6 »
4.0 »
3.7 »

3-10 ha
60.6 %
33.1 »
73.4 »
49.9 »

10-25 ha
29.8 %
60.9 »
21.1 »
40.5 *

25-100 ha yli 100 ha
2.1 %
1.0 %
- *
4.4 »
*
1.5 *
#
5.9 »

Pitajille oli siis tyypillista, etta viljelty maa oli keskittynyt miltei kokonaan pien- ja keskikokoisten viljelmien haltuun. Varsinainen suurviljelys puuttui kokonaan muista pitajista paitsi Savitaipaleelta, jossa oli yksi 106 hehtaarin tila, ja sitakin viljeli vuokraaja.
Naiden pitajien ryhmasta jonkin verran idempana oli toinen
ryhma, jossa sosiaalidemokraattien menestys oli myiis heikko.
Valiin jdavissa pitajissa Lappeessa, Ruokolandella ja Joutsenossa
teollisuusvaestOn madra nosti sosiaalidemokraattien kannatusta.
Rautjarvella (7.1 %), Uukuniemella (11.2 %), Parikkalassa (12.5 %)
ja Kirvussa (14.4 %) sosialistien osuus danista oli pieni.
Yhta vdhaista kannatus oli eraissa Ita-Kannaksen pitajissa (Valkjarvi 4.6 %, Rautu 7.5 %, Metsapirtti 13.0 %, Heinjoki 13.7 %,
Muolaa 17.1 %, Sakkola 18.6 % ja Pyhajarvi 19.3 %). Erg lle
naista pitdjista oli tyypillista poikkeuksellisen korkea maanomistajaruokakuntien osuus, esim. Metsapirtti 90.6 prosenttia, Sakkola
90,2 prosenttia ja Muolaa 77.7 prosenttia.
Pitajille oli myiis tyypillista se, ettd seka viljelyksien lukumaarasta etta viljellyn maan alasta suurin osa kuului pienviljelyksille
tai keskikokoisille tiloille. Suurviljelyksella ei ollut juuri mitaan
osuutta. Esim. Valkjarvella tilojen madrasta 57.1 prosenttia kuului
pienviljelykseen ja 35.8 prosenttia oli 10-25 hehtaarin tiloja, Raudussa vastaavat luvut olivat 53.2 ja 26.7, Rautjarvella 70.7 ja 13.4.
Koko viljellyn maan pinta-alasta naille tiloille kuului Valkjarvella
82.2 prosenttia, Raudussa 67.2 prosenttia ja Rautjarvella 89.0
prosenttia. Nain siis Viipurin laanissa maanomistajavaestOn suuri
osuus j a tilojen tasainen koko olivat ne seikat, jotka estivat sosiaalidemokraattien joukkokannatusta.
Mikkelin laanissa sosiaalidemokraattien osuus oli suurempi kuin
koko maassa (44.1 ja 37.0%), vain Hameen ja Kuopion laanit olivat
siita edella. Kannatus oli maaseudulla suurempaa kuin kaupun-
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geissa (44.7 ja 34.5 %). Maatalousvaest011e oli tyypillista maanomistajaruokakuntien suhteellisen pieni maara ja vuokraaja- seka
maanviljelystyijvaestOn suhteellisen suuri osuus (24.3, 21.4 ja
54,3 %). Padasiallisesti maanviljelyksesta toimeentulonsa saavien
maara oli korkein Mikkelin laanissa (82.0 %).
Sosiaalidemokraattien voimakkain kannatus oli keskittynyt toisaalta laanin hamalaisiin pitajiin, ja siella kannatus liittyi osana
laajempaan alueeseen, jossa sosiaalidemokraattien kannatus oli
vahvaa. Naissa hamalaisissa pitajissa sosiaalidemokraattien osuus
danista oli kaikista suuri (Heinolan maalaiskunnassa 77.4 %, Luhangassa 65.7 %, Joutsassa 63.5 %, Hartolassa 61.6 %, Sysmassa
61.4 % ja Leivonmaella 58.8 %). Naille kunnille oli samoin kuin
Hameenkin laanin kunnille tyypillist5 maanomistajien madran
pienuus (7.6-16.5 %).
Toinen Mikkelin laanin »punainen* alue oli yhteydessa Kuopion
laanin puolella olevan »punaisen» alueen kanssa. Nain sinnekin
muodostui laaja alue, jossa sosiaalidemokraatit saivat valtaosan
danista. Naissa pitajissa korkein osuus sosialisteilla oli. Joroisissa
(72.3 %) ja sitten seurasivat Heinavesi (61.4 %), Rantasahni
(59.7 %), Sulkava (55.6 %), Kangaslampi (52.0 %) ja Enonkoski
(50.4 %). Joroisten korkea kannatus selittyy toisaalta pienen
maanomistajaprosentin pohjalta (13.4). Pitajassa oli erityisen
runsaasti eri ruokakuntina elavaa maanviljelystyiivaked, kokonaista 70.5 prosenttia kaikista ruokakunnista. Sits paitsi suurtilat
olivat aivan hallitsevassa asemassa, sills yli 100 hehtaarin tilat
kasittivat 41.9 prosenttia koko pitajan viljellysta alasta ja 25-100
hehtaaria omistavat tilat 38.7 prosenttia. Nain itsendinen pienviljelys oli pitajassa aivan olematonta. Joroisten alueella oh yield
Lehtoniemen konepaj a, ja Varkauden tehtaan vaikutus ulottui
mytis, said osa tehtaan tydvaestOsta asui pitajan puolella. Muissa
tahan ryhmaan kuuluvissa pitajissa kannatuksen maara selittyy
osaksi maanomistajaruokakuntien suhteellisen vahaisyyden pohjalta. Sulkavalla naita oh kuitenkin keskimadrad huomattavasti
enemman, kokonaista 34.6 prosenttia.
Vahaisinta sosiaalidemokraattien kannatus oli Marlin keskiosissa,
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ja llama kunnat muodostivat taas yhtendisen alueen, joka poikkesi
selvdsti laanin molemmilla laidoilla olevista alueista. Pienimmaksi
sosialistien osuus jai Haukivuorella (9.1 %), Anttolassa (16.1 %),
Hirvensalmella (20.5 %), Pieksamaella (26.2 %) ja Puumalassa
(28.8 %). Yleensa naihin lukuihin vaikutti maanomistajaruokakuntien madra, niinpa se oli Anttolassa koko Marlin korkein
(40.0 %). Sen sijaan Haukivuorella ei maanomistajavdestiin ruokakuntia ollut paljoakaan laanin keskimadrad enemman (25.6 ja
24.3 %). Haukivuorella danestysprosentti oli alhainen (54.2) j a
nain ollen oli mandollista, etta juuri vuokraajat ja maanviljelystytivaestO olivat jattaneet aanestamatta. Kuitenkin esim. Enonkoskella danestysprosentti oli vain 51.6 ja maanomistajavaestOn
osuus suunnilleen yhta suuri kuin Haukivuorella, mutta sosiaalidemokraattien kannatus monta kertaa korkeampi (9.1 ja 50.4 %).
Erona oli se, etta Enonkoskella teollisuusvaestOn osuus oli suurempi
(vuonna 1901 19.3 %) kuin Haukivuorella (6.7 %). Lisaksi Enonkoski kuului alueeseen, jolla sosiaalidemokraattien kannatus oli
voimakkaampaa, kun taas Haukivuoren ymparistOkunnissa se oli
heikkoa. Haukivuorella suomalainen puolue osoittautui muihin
nanden taysin ylivoimaiseksi (81.7 %). Myiiskaan tyiivaenyhdistystoiminta ei ollut paassyt paljonkaan juurtumaan sinne, said
vasta vuoden 1909 puoluetilastossa pitajasta mainitaan yksi ainoa
tyOvaenyhdistys ja siinakin, Haukivuoren Kantalan yhdistyksessa,
oli jasenia vain 10. Sosiaalidemokraattien poikkeuksellisen vahaiseen kannatukseen saattoi vaikuttaa jokin paikallinen tekija. esim.
sosiaalidemokraattisen propagandan puuttuminen, suomalaisen
puolueen voimakas propaganda, suomalaiseen puolueeseen kuuluva voimakas persoona, vuokraajavaestiin asema tai uskonnolliset
olosuhteet.
Kuopion laanissa sosiaalidemokraattien kannatus oli suurempaa
kuin koko maassa (49.3 j a 37.0 %). Hameen Marlin jalkeen kannatus
oli siella voimakkainta ja oli, kuten koko maassa, maaseudulla
suurempaa kuin kaupungeissa (49.7 % ja 42.3 %). Maatalousvaeston rakenne loi pohjaa nain suurelle kannatukselle. Tosin maanomistajaruokakuntia oli hiukan enemman kuin varsinaisissa torp-
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parildaneissa (26.3 %) ja vuokraajia myiis jonkin verran vahemman
(16.8 %), mutta eri ruokakuntina olevaa maanviljelystytivaked oli
poikkeuksellisen runsaasti (56.9 %), ja vain Hameen laani ohitti
sen maarassa. Sen sijaan kannatuksen vaihtelut Marlin puitteissa
eivdt olleet riippuvaiset maanomistajamaaran vaihteluista, said
korrelaatiokerroin sosiaalidemokraattien kannatuksen ja maanomistajaruokakuntien osuuden valilla oli ± 0.026. Nain vaihtelut
Marlin puitteissa selittyvat suureksi osaksi muista tekijOista kuin
maanomistajien maarasta.
Voimakkainta kannatus oli toisaalta Savon »pu.naiseen» alueeseen
liittyvissa kunnissa (Leppavirralla 72.2 %, Tuusniemella 70.2 %)
ja etelaisen Pohjois-Karjalan muodostamalla alueella, jossa sosiaalidemokraatit useissa naapureina olevissa pitajissa saivat valtaosan
danista. Siella sosialistien osuus oli useissa pitajissa suuri (Enossa
72.2 %, Ilomantsissa 70.6 %, Tohmajarvella 70.0 %, Kontiolahdella 64.6 %, Palkjarvella 62.1 %, Kiihtelysvaarassa 57.3 %).
Myos eraissa Keski-Suomen »punaiseen» alueeseen liittyvissa kunnissa sosiaalidemokraatit saivat vahvan kannatuksen (Rautalammilla 62.2 %, Karttulassa 55.3 %, Hankasalmella 54.3 %, Keiteleella 46.0 %). Useissa naista kunnista oli merkittava madra teollisuusvaestOd (Kontiolandella 25.3 %, Tohmajdrvella 19.2 %,
Rautalammilla 16.9 % j a Leppavirroilla 13.3 %). Vain Palk*
vend maanomistajavaestOn osuus oli keskimaaraista selvasti
pienempi (16.3 %), joten korkea kannatus selittyy talta pohjalta.
Selvasti keskimadraista pienempi sosiaalidemokraattien osuus
oli Kuusjarvella (10.6 %), Kesalandella (23.5 %), Polvijarvella
(34.0 %), Kiuruvedella (34.5 %), Pielavedella (35.1 %) ja Nilsiassa
(35.5 %). Naista Kesalanden ja Polvijarven pieni kannatus selittyy
maanomistajaruokakuntien suuren osuuden pohjalta (Kesalahdella 51.8 % ja Polvijarvella 39.7 %, molemmat korkeimpia koko
laanissa). Nilsiassa, Kiuruvedella j a Pielavedella oli maanomistajavdestOn maara selvasti laanin keskimadrad alhaisempi, j a lisaksi
Nilsiassa oli Juankosken teollisuuskeskus, joten siella sosiaalidemokraattien kannatusta heikentavien tekijiiiden taytyi olla
varsin ilmeiset. Talloin nousee esille pohjoissavolaisen herannai25 — Soikkanen, Sosialismin tulo Suomeen
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syyden vaikutus, joka oli voimakasta juuri ndissa pitajissa. Lisaksi
Pohjois-Savo oli perustuslaillista, ja ndissa pitajissa perustuslailliset saivat suurimman osan danista. Sits paitsi Nilsiassa ja Pielavedella maalaisliittokin kilpaili ilmeisesti varsin tehokkaasti sosiaalidemokraattien kanssa. Kuopion Mani oli sikali poikkeuksellinen, etta nuorsuomalainen puolue oli sosiaalidemokraattien pahin
kilpailija. Se ehka osaltaan vaikutti, etta sosiaalidemokraattien kannatus ei liittynyt maanomistajavaestOn maardan.
Vaasan laanissa sosiaalidemokraattien kannatus jai huomattavasti pienemmaksi kuin koko maassa (23.0 ja 37.0 cy0). Maaseudulla se oli hiukan suurempi kuin kaupungeissa (23.1 ja 20.8 %).
Perustana -lane oli maanomistajavaestOn suuri osuus (42.4 %).
Sosiaalidemokraattien kannatuksen vaihtelut olivat riippuvaisia
maanomistaj aruokakuntien madraSta, sills naiden valinen korrelaatio oli nun korkea kuin —0.80.
Laanissa oli kaksi toisistaan ratkaisevasti eroavaa osaa, itaosa,
jossa sosiaalidemokraattien kannatus oli vahvimpia koko maassa,
seka Pohjanmaa, jossa kannatus eraita harvoja pitajia lukuunottamatta oli vahaista. Laanin itakulmassa oli laaja yhtendinen alue,
joka yield liittyi seka Hameen etta Kuopion laaneissa olevaan »punaiseen* alueeseen. Parhaiten sosiaalidemokraatit menestyivat
Petajdvedella (79.0 %), sitten seurasivat Laukaa (76.4 %), Jyvaskylan maalaiskunta (75.1 %), Multia (72.8 %), Viitasaari (71.5 %)
ja Uurainen (71.4 %). »Punaiseen* alueeseen kuuluivat viela Sumiainen (64.2 (y0), Pihtipudas (64.2 %), Konginkangas (63.8 %),
Pihlajavesi (58.3 %), Keuruu (57.5 %), Virrat (54.0 •3/0), Saarijarvi
(50.8 %) ja Alavus (47.1 %). Yhteista naille kunnille oli maanomistajaruokakuntien pieni osuus koko maatalousvaestOsta. Laukaan kihlakunnassa, johon useimmat pitajat tasta ryhmasta kuuluivat, se oli vain 18.2 prosenttia, ja erityisen pieni juuri niissa kunnissa, joissa sosiaalidemokraattien kannatus oli suurinta (Petajavesi
13.9 %, Laukaa 14.7 %, Jyvaskylan maalaiskunta 15.3 %).
Toisen ryhman sosiaalidemokraattien kannalta muodostivat
Pohjanmaan Vaasan laanin suomenkieliset kunnat. Niissa sosiaalidemokraattien kannatus vaihteli suuresti. Lehtimaella se oli 40.9
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prosenttia danista.; Halsualla j a Ullavalla sosialistit eivat saaneet
yhtaan danta. Kannatus vaheni rannikolle pain mentaessa. Osittain -Wind johtui siita, etta siella maanomistajaruokakuntien osuus
kasvoi. Kuitenkaan -Wind ei yksin riita selittamaan sosiaalidemokraattien heikkoa menestysta Pohjanmaan puolella. Esim. Kivijarvella oli maanomistajaruokakuntien osuus vain 21.6 prosenttia
ja sosiaalidemokraattien 25.0 prosenttia, kun »punaiseen» alueeseen
kuuluvissa naapuripitajissa saman maanomistajien maaran pohjalta kannatus nousi yli 50-60 prosentin. Samoin Karstulassa vastaavat luvut olivat ainoastaan 26.8 j a 15.2. Mid alueella eraissa
pitajissa maanomistajavaestOn osuudet olivat varsin pienia, mutta
sosiaalidemokraattien kannatus ei noussut kovinkaan korkealle.
Esim. Kurikassa maanomistajaruokakuntien osuus oli 21.1 prosenttia ja sosialistien osuus 33.4 prosenttia, Ilmajoella 24.1 ja 25.5
ja Kauhajoella 24.6 ja 6.9 prosenttia. Niissa kunnissa, joissa sosiaalidemokraatit saivat poikkeuksellisen vahan aania, oli maanomistajaruokakuntien osuus yleensa korkea (Halsua 57.0-0.0, Ullava
64.8-0.0, Kaustinen 66.5-1.0 ja Kortesjarvi 55.1-1.0). On ilmeista, etta sosiaalidemokraattien kannatuksen heikkous ei selity
pelkastaan talta pohjalta, vaan torppareiden, joita Kauhajoella oli
perati 28.2 prosenttia, asema oli toisenlainen, varmempi kuin ladnin itaosissa. Lisaksi uskonnolliset heratysliikkeet vaikuttivat
meisesti sosiaalidemokraattien kannatusta vahentavasti.
Pohjanmaan rannikon ruotsinkielisissa kunnissa sosiaalidemokraattien kannatus jai aivan olemattomaksi. Suurin se oli Kokkolan
maalaiskunnassa, vain 3.5 prosenttia. Naissa pitajissa suuri itsenaisten maanviljelijOiden maara (45.6-87.6) ja ruotsinkielisyys seka
laaja alue ymparilla, jossa sosialistien kannatus oli vahaista, muodostivat sellaisen muurin, etteivat sosialistiset aatteet paasseet
tunkeutumaan sen yli.
Oulun laanissa sosiaalidemokraattien kannatus oli Vaasan laanin
jalkeen pieninta (24.3 %). Maaseudun osalta se oli koko maan pienin
(22.2 %), kaupungeissa kannatus oli sen sijaan selvasti voimakkaampaa (43.3 %). Tamâ selittyy osaksi maanomistajaruokakuntien suuren lukumadran pohjalta (50.5 (yo), joka oli Viipurin ladnin
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jalkeen korkein. Vuokraajista oli huomattava osa kruununtorppien
vuokraajia, joilla oli suhteellisen turvattu asema. Maanomistajaruokakuntien osuudet ja sosiaalidemokraattien kannatus olivat ladnin puitteissa heikosti riippuvaisia toisistaan.
Sosiaalidemokraattien voimakas kannatus keskittyi neljdlle
erilliselle alueelle, nimittain Oulun ymparistiitin, Kemin ymparisttitin, Kuolajarven (nyk. Sallan) pitajaan ja Kajaanin maalaiskuntaan. Oulun ymparistiissa sosiaalidemokraatit menestyivat: Oulun
maalaiskunta. 67.4 %, Oulunsalo 70.5 %, Kempele 56.2 %, Tyrnava
53.9 %, Haukipudas 40.9 %, Liminka 40.7 % ja Temmes 40.4 %.
Kempeleella, Limingassa ja Oulunsalossa maanomistaj aruokakuntien madra oli alhainen (22.2 %, 25.9 % ja 27.0 %), mika osaltaan
selittaa sosiaalidemokraattien kannatusta. Useissa naista kunnista
oh jokin teollisuuslaitos, tavallisimman saha, ja nain ollen teollisuusvaesttin madra oli merkittava (Oulun mlk. 29.3 %, Haukipudas
27.0 %, Oulunsalo 18.4 %). Tytivaenliikkeella oh erityisesti Oulussa,
mutta my8s sen ymparistOssa jo vakiintunut asema. Oulun tydvaenyhdistyksen toimesta oli propagoitu »tyiivaenaatetta» ympaja Liminkaan oli perustettu jo vuonna 1898 tyiivaenyhdistys seka Kempeleelle vuonna 1901. Nain yhteydet j a propagandan
voimakkuus selittavat osaltaan sosiaalidemokraattien menestysta
Oulun ymparistOssa.
Toinen laajempi »punainen» alue oli muodostunut Kemin ympaSuurin oli kannatus Tervolassa (52.7 %), sitten seurasivat
Kemin maalaiskunta (45.7 %), 11 (44.7 %), Alatornio (41.1 %)
ja Simo (34.4 %). Sosiaalidemokraattien kannatus selittyy osaksi
teollisuusvaestOn maaran pohjalta; sita oli naissa pitajissa. vuonna
1901 suhteellisen runsaasti (Kemin mlk. 29.6 %, Alatorniossa 23.7
%, Simossa 19.2 %). Sen sijaan Tervolassa ja Iissa ei teollisuusvaestOn madra ollut suuri. Tervolassa oli maanomistaj aruokakuntien osuus alhaisempi kuin muissa ymparistiin kunnissa (42.5 %), ja
lisaksi siella oli runsaasti maanviljelystytivakea. (50.7 %) eika vuokraajia kuten muissa ympariston kunnissa. Esim. Pudasjarvella
maanomistajia oli 47 prosenttia ja vuokraajia 26.0 prosenttia,
joista suurin osa kruunun metsatorppareita. Ilmeisesti he eivat
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olleet thin alttiita omaksumaan sosialistista julistusta kuin maanviljelystyovaki.
sosiaalidemokraattien kannatusta
kohottivat kesalla 1906 Kemijoen uittotyomailla syntyneet lakot
ja niiden yhteydessä tapahtunut mielipiteiden kiristyminen. Ainakin talven 1906 lakot selittavat sen, etta Kuolajarvella sosiaalidemokraattien osuus nousi 55.9 prosenttiin, kun taas naapuripitajissa tams madra pysytteli pienend (Sodankyla 13.5 %, Kuusamo
10.5 % ja Taivalkoski 2.1 %). Sinne oli puolueen toimesta
tetty lakkoa selvittamaan puhujia, jotka samalla olivat ilmeisesti
tehneet voimakkaasti propagandaa (ks. s. 318). Nahtavasti juuri
etaisyydet ja eri puolueiden propagandan vaihtelut vaikuttivat
ratkaisevasti danimadriin.
Kajaanin maalaiskunnassa sosiaalidemokraattien osuus nousi
50.1 prosenttiin. Siena oli varsin runsaasti torppareita (21.0 %), ja
ilmeisesti sosiaalidemokraattien vaalipropaganda oli tunkeutunut
sinne ja vedonnut juuri heihin.
Sosiaalidemokraattien kannatus Oulun laanissa jai vahaiseksi
toisaalta useissa aivan etelarajalla olevissa kunnissa, toisaalta taas
kauimpana sijaitsevissa. Esim. Pyhdjarvella kannatus supistui
vain 6.5 prosenttiin, vaikka maanomistajavaestOd oli suhteellisen
vahan. Tama (Ai sitakin merkittavampaa, kun naapurikunnassa
Vaasan laanin puolella, Pihtiputaalla, sosiaalidemokraattien osuus
oli 64.2 prosenttia. Ilmeisesti aivan paikalliset tekijat saattoivat
tallOin ratkaisevasti vaikuttaa vaalituloksiin. Oulun laanissa lestadiolainen heratysliike saattoi ainakin joissakin pitajissa vaikuttaa
sosialistej a vastaan.

Yleiskatsaus kehitykseen

Sosialistiset aatteet olivat 1890-luvun alkuvuosista lahtien saaneet jatkuvasti laajenevaa jalansijaa. Niiden kannatusta esiintyi
toisaalta teollisuustytivaestOn piirissa ja ensinna juuri siella, joten
teollistuminen loi edellytykset tytivaenliikkeen nousulle suureksi
joukkoliikkeeksi. Toisaalta sosialistiset aatteet saivat kannatusta
maatalousvdestOnkin piirissa, Minna torppareiden j a maanviljelystytivaen keskuudessa. Sen sijaan itsenaiset maanviljelijat, pienenkin tilan omistajat, olivat vahemman alttiita omaksumaan sosialistisia kasityksia. Sosialismi tunkeutui hitaammin maaseudulle
osittain siksi, etta etaisyydet vaikeuttivat uuden aatteen tuboa,
mutta ilmeisesti myiis siksi, etta vastarinta oli siella voimakkaampaa.
TyOvaenyhdistystoiminta virisi parhaassa taloudellisessa, sosiaalisessa ja sivistyksellisessa asemassa olevien ammattityiintekijOiden
— ensinna kirjatytintekijOiden — piirissa. Siksi elfin- ja sivistystason nousu merkitsi tyOvaenliikkeelle jatkuvasti paranevia mahdollisuuksia. Se loi pohjan poliittiselle aktiivisuudelle ja edellytykset monimuotoiselle ja jatkuvalle harrastustoiminnalle tyiivaenyhdistysten piirissa. Toisaalta vaatimustason nousu ja heikko seka
epavarma taloudellinen asema synnyttivat teollisuustyOvaestOn ja
maalaisktiyhalistiin piirissa voimakkaan tyytymattOmyyden ja
sosiaalisen kaunan tunteen. Taman herattamisessd sosialistisella
julistuksella oli tietysti huomattava osuutensa. TyytymattOmyys,
jolle sosialismi antoi varsin selvan uoman ja kohteet, oli tarkea
kaytevoima liikkeelle.
Sosialismin keskeisind kohtina olivat toiselta puolen yhtendinen,
yksinkertainen ja yhdesta selitysperusteesta nouseva kuva koko
historiasta j a historiallisesta tapahtumisesta. Se tyydytti yhtendisen maaiimankatsomuksen tarvetta, Lisaksi se sisalsi voimakkaan
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tulevaisuuden lupauksen ja toivon. Sosialismin juurtuminen Suomeen tapahtui niin, etta ensin tyiivaenliikkeen karkiryhma omaksui
joitakin yksityisia ajatuksia ja sitten aatesisaltd alkoi hahmottua
yha selvemmaksi ja yha enemman yhtenevaiseksi kansainvalisten,
erityisesti Saksasta saatujen, esikuvien kanssa. Varsinkin suurlakon
jalkeen liikkeen aatesisaltO kiteytyi saksalaisen Karl Kautskyn kasitysten mukaiseksi. Ne saivat ehdottoman oikeaoppisuuden leiman,
joten liikkeen aatteellinen sisaltO kangistui ja poikkeavien kasitysten esittaminen leimattiin harhaopiksi. Nain vuosina 19061907 marxilaisen sosialismin keskeiset kasitykset, lahinna ajatus
luokkataistelusta, tulevasta sosialistisesta yhteiskunnasta, totaalisesta ja vallankumouksellisesta olosuhteiden ja arvojen muutoksesta, joka tapahtuisi siirryttaessa sosialistiseen yhteiskuntaan,
seka vallitsevan kapitalistisen yhteiskunnan vaaryydesta, epaoikeudenmukaisuudesta ja epatarkoituksenmukaisuudesta oli omaksuttu riidattomiksi totuuksiksi. Ensimmaisiin vaaleihin mennessa
vain tytivaenliikkeen ulkopuolella epailtiin naita marxilaisia selSen sijaan menettelytapakysymysten kohdalla oli jo varsin
suuria erimielisyyksid, jotka liittyivat kysymyksiin tapahtuvaksi
aseellinen vallanuskotusta vallankumouksesta, sen luonteesta
kumous vaiko rauhallinen kehitys — osallistumisesta vallankaytporvarillisessa yhteiskunnassa jne. Eraissa lausunnoissa voi jo
talloin havaita keskeisten marxilaisten kasitteiden totuudellisuuden epailya, mika merkitsi sits, etta aatesisaltii, vaikka se oli vakiintunut ja kangistunutkin, tulisi joutumaan paineen alaiseksi.
Sosialististen kasitysten leviaminen eri kanavia mytiten suhteellisen suppean karkiryhman piirista laajojen kannattajajoukkojen
keskuuteen merkitsi niiden yksinkertaistumista harvoiksi iskulauseiksi tai sitten sisallOn muuttumista kentan tarpeiden ja toiveiden
mukaiseksi. Esim. maatalousymparistOssa annettiin sosialismille
lahinna maaomaisuuden uudelleenjakoa koskeva sisalto. Nain kannattajajoukkojen j a karkiryhman kasitysten valilla oli varsin suuria eroja, jotka ilmeisesti aina liittyvat laajaan joukkoliikkeeseen.
Sosialistiset aatteet kohtasivat seka samansuuntaisia etta taysin
vastakkaisia aatevirtauksia. Monessa suhteessa vastakkainen oli
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vanhaluterilainen kristillisyys, j oka nimenomaan maalaisymparistOssa vaikutti voimakkaana. Tosin siihen liittyvat kasitykset, esim.
ajatus yhteiskunnan muuttumattomuudesta ja patriarkallisesta
luonteesta, lievenivat kirkonkin piirissa, mutta samaan aikaan
marxilaiseen sosialismiin kuuluvat uskonnonvastaiset piirteet alkoivat yha enemman savyttaa tyiivaenliiketta, joten konflikti kristillisten ja sosialististen kasitysten valilla jatkui. Tama konflikti
kosketti vaikeasti laajoja tyiivaenliikkeen kannattajajoukkoja ja
ratkesi useilla eri tavoilla. Tassakin kohden liikkeen kdrkiryhma ja
tavallinen kannattajakunta merkittavasti poikkesivat toisistaan.
Sosialistiset kasitykset olivat ristiriidassa mytis kanden ajan
johtavan aatteellisen virtauksen kanssa, nimittain liberalismin ja
kansallisuusaatteen. Naiden aatteiden kohtaaminen aiheutti pitkallista ja kiivasta rajankayntia eika tassa kohden tutkimusjakson
paattyessa nakynyt ratkaisun merkkeja.
Vuosikymmenen vaihtuessa 1880-luvusta 1890-lukuun vain erdat
sivistyneistOOn kuuluvat olivat omaksuneet sosialistisia kasityksid,
17 vuotta myiihemmin 329 946 henkiliia antoi adnensa sosiaalidemokraattiselle puolueelle ilmeisesti ainakin jossain madrin hyvaksyen sen aatesisallOn ja myijs ymmarta en sits. MyOs kaikki ne
Mlles 900 000 henkiliia, jotka olivat osallistuneet vaaleihin, olivat
ehka muodostaneet jonkinlaisen kasityksen tasta aatteesta. Suurin
osa Suomen kansaa oli siis joutunut ainakin jollain tavoin ottamaan kantaa sosialistisiin aatteisiin.
Sosialismi alkoi Suomessa saada jalansijaa myiihemmin kuin
Lansi-Euroopan ja Skandinavian maissa. Huolimatta siita, etta
itsendinen tyiivaenpuolue perustettiin kymmenen vuotta myiihemmin kuin Ruotsiin ja parikymmenta vuotta mytthemmin kuin
Tanskaan, oli Suomessa vuonna 1907 suhteellisesti Euroopan vahvin sosialistinen puolue. Sosialististen aatteiden lapimurtautuminen oli siis poikkeuksellisen nopea, vaikka niffla oli vanhastaan
voimakas kielteinen arvovaraus. Tama johtui suureksi osaksi siita,
etta sortovuodet olivat hajottaneet saaty-yhteiskunnallisen katsomusj arj estelman.
Sosialismi eteni murrostilanteiden yhteydessa, ei vahittaisesti
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eikä tasaisesti. Ensimmainen voimakas leviamiskausi sattui vuoden 1896 lakkokesdan, toinen helmikuun manifestin luomaan tilanteeseen ja kolmas — ratkaisevin — suurlakkoon. Suurlakon
yhteydessd sosialismi tunkeutuikin jo maatalousymparistiien, ja
taten nopeasti läpimurtautuneena se vaikutti suuresti Suomen ty6vdenliikkeeseen seka koko suomalaiseen yhteiskuntaan.

Landeviitteet

I. SUOMALAINEN YHTEISKUNTA 1800-LUVUN LOPULLA
(ss. 1-27)
1. Yhteiskunnallinen maaperti
1 Jutikkala, Stándssamhallets upplOsning i Finland, ss. 113-143, Jutikkala,
Saaty-yhteiskunnan hajoaminen, ss. 263-274.
2 Waren, Torpparioloista Suomessa, s. 385.
3 Jutikkala, Itahamdlainen kartanoyhteiskunta viime vuosisadalla, s. 85,
Kuusanmtiki, Elarnanmenoa entisaikaan, s. 79.
4 Jutikkala, Itaharnalainen
s. 92.
s. 398, von Tonle, Adertonhundratalets herr5 Waren, Torpparioloista
gardskultur, ss. 181-186.
s. 84.
6 Waren, Torpparioloista
s. 387, Jutikkala, Itahamalainen
7 Knoellinger, JarjestOsuhteet Suomen tyomarkiinoilla, s. 63.
8 Knoellinger, mt. ss. 64-65. Lisaksi tietoja teollisuuden kehityksesta mm.
Alho, Suomen uudenaikaisen teollisuuden synty ja kehitys 1860-1914, Jutikkala, Suomen teollistuminen, ss. 164-176.
Vrt. Sepptinen, Tehdas ja ammattiyhdistys, ss. 166-169.
to Waris, Ammattiyhdistysliikkeen sosiaaliset edellytykset Suomessa, ss.
4-10, Waris, Kuuden vuosikymmenen kuluessa. Suomen Sosialidemokraatti
2. 3. 1955, Knoellinger, mt. ss. 89-91.
11 Astrtim, Kaupunkiyhteiskunta murrosvaiheessa, ss. 55-56.
12 Astrom, mt. ss. 46-47.
13 Willgren, Arbetareklassens ekonomiska framatskridande i Finland under
de senaste decennierna, s. 56 ss, Jutikkala, Turun kaupungin historia IV, s. 429.
14 Gebhard, MaanviljelysvaestO, sen suhde muihin elinkeinoryhmiin ja sen
yhteiskunnallinen kokoonpano Suomen maalaiskunnissa v. 1901.
is Ruokakunnalla Gebhard tarkoittaa »kaikkia niita henkiloita, jotka sylivat
yhteisen isanndn ruokaa».
16 MaanviljelystyOvakeen luettiin ne ruokakunnat, joilla ei ollut viljeltya
maata 3 hehtaaria eika karjaa yhta hevosta ja kahta lehmaa. Tosin naita vaatimuksia sitten valjennettiin. Gebhard, Maanviljelysvaestii . . . ss. 86-87.
17 Jutikkala, Suomen talonpojan historia, s. 340.
18 Jutikkala, Suomen . . . s. 380.
19 Jutikkala, Suomen . . . s. 341.
20 Kuusanmdki, mt. s. 82.
21 Lilius, Tilattoman vaestiin oloista Kuopion laanissa, s. 48.
22 Waren, Tutkimus taloudellisista oloista Kuortaneen kihlakunnassa, s. 62.
23 Kuopion pappeinkokouksen 1896 ptk. ss. 27-28.
24 Valvoja 1900, ss. 181-206.
ss. 38-39, Tavela, Maalaisoloista Ruoveden
25 Esim. Waren, Tutkimus
ja Pirkkalan kihlakunnissa, s. 14.
Aikaisemmin mainittujen lisaksi kasittelevat torpparien asemaa ja olosuh-
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teita mm. Gebhard, Tutkimuksia ja ehdotuksia torpparikysymyksessa, Forsman,
Mists syysta sosialismi levisi Suomen maalaisvaesttin keskuuteen?, ss. 30-33,
Nummeli, Talonosanvuokraoloista Uudenmaan laanin Nummen pitajassa v.
1904, Sunila, Talonosavuokraolot Limingan kunnassa v. 1903, Suolahti, Tyrvanntin torpparilaitos, Vuolijoki, Lampuotien, torpparien ja makitupalaisten
vuokraoloista Hauhon pitdjassa v. 1903.
27 Jutikkala, Suomen . . . s. 372.
28 Waren, Torpparioloista . . . s. 12, Waren, Tutkimus . . . s. 63.
29 Suometar 21. 7. 1848, Porin suurlakkokomitean ptk. 4. 11. 1905, TA, Senatens hemstallningar, i Finlands politiska lifs-frdgar I, ss. 32-37.
2. Henkinen maaperti
30 Juva, Valtiokirkosta kansankirkoksi, s. 235.
31 Vilkuna, Herannaisyys sosiaalisena tekijana, ss. 136-137, 142-145.
32 Tytimies 21. 7. 1904.
33 Halila, Suomen kansakoululaitoksen historia II, ss. 235-241, 425-426.
34 Maailmankatsomuksen murrosta on kasitelty mm. seuraavissa tutkimuksissa: Juva, Suomen sivistyneistO uskonnollisen vapaamielisyyden murroksessa
1848-1869, Juva, Rajuilman alla, Juva, Herannaisyys, kansallisuusliike ja
vapaamielisyys suomalaisen yhteiskunnan uudistajina, ss. 122-127, Juva,
Kulttuuriliberalismi ja sen aiheuttama elama.nkatsomuksen murros, ss. 198205, Nieminen, Taistelu sukupuolimoraalista, ss. 5-31.
35 Ruutu, Savo-karjalaisen osakunnan historia II, ss. 323-325.
36 Wiik, YrjO Sirola, tykin raskaan raataja, s. 56.
37 Kay eespain, ss. 9-14.
Canth, Kirjeita, ss. 116-117.
39 Canth, mt. ss. 184-185, 300-301.
Canth, mt. ss. 169-170.
41 Saarenheimo, 1880-luvun suomalainen realismi, ss. 103-113, Oinonen,
Kaunokirjallisuutemme ja yhteiskunta, ss. 42-60, Kay eespain, ss. 21-25.
42 Saarenheimo, mt. ss. 102-103, 116-123, Oinonen, mt. ss. 60-78.
43 TyOvaen Kalenteri 1893, s. 13, Helsingin ty:n toimintak. 1892, s. 27.
44 Esim. Myllykosken ty:n huvit.:n ptk. 3. 12. 1905, Myllykosken ty:n ark.
45 Esim. Valpas, Mika menettelytapa?, s. 56.
46 Renvall, Piirteita suomalaisen maaseudun herdamisesta, ss. 470-488,
Aaltonen, Muutoksia maaseudun oloissa suuren murroksen ajoilta, ss. 9-38,
Schmidt, Gammalluthersk kyrkoliv i Egentliga Finland, ss. 89-90, 194-195.
47 Jutikkala, Suomen
s. 343.
48 Waren, Torpparioloista . s. 199, Aaltonen, mt. ss. 24-25, Lilius, mt.
ss. 14-16.
49 Saloheimo, Kirkko ja kansallinen heratysliike Rautalammilla 1880-luvulla,
ss. 216-220, Suvanto, Tyrvanntin tytivaenliikkeen alkuajoilta, s. 342, Schmidt,
mt. ss. 184-185.
Juva, Herannaisyys
ss. 122-127, Forsman, mt. ss. 28-33. Nevanlinna,
Sosialismin leviaminen Suomen maalaisvaestiiiin, s. 531.
51 Saloheimo, mt. ss. 216-220, Tommila, Nurmijarven pitajan historia II,
ss. 540-542.
52 Lille, Den svenska nationalitetens i Finland samlingsriirelse, erityisesti ss.
757-758.
53 Halila, mt. I, ss. 348-361, 365-384.
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54 Halila, mt. II, ss. 54, 60.
55 Halila, mt. II, s. 54.
56 Salinin ja Makelinin papereita, Kansan ark.
57 Koskinen, Viktor Julius von Wright kasvaa sosiaalipoliitikoksi, ss. 51-66,
von Wright, KasityOldisveteraanin muistelmia, ss. 25-32.
58 Kirjallinen Kuukauslehti 1874, ss. 1-9. — Ks. s. 37.
59 von Wright, Kertomus eraistd tyiivaen harrastuksista Ruotsissa ja Norjassa, ss. 167-172, 173-175.
60 von Schoultz, Bidrag till belysande av Finlands socialdemokratiska partis
historia I, ss. 38-40, Oittinen, Suomen tytivaenliikkeen synty, ss. 17-27.
61 Jalava, Wrightilaiset tytivaenyhdistykset tyilvden kasvattajina ja kehittajina, ss. 35-37.
62 Helsingin ty:n toimintakertomukset 1890 s. 77, 1891 ss. 95, 99.
63 Alanen, Ilmajoki 1809 jalkeen, ss. 695-697.
64 Vaasan ty:n ptk. 2. 12. 1883, TA.
ss Oulun ty:n ptk. 17. 2., 7. 3. 1886, Oulun ty:n puhujaklubin ptk. 20. 11.
1887, TA.
66 Huhta, Hameenlinnan ty 1888-1913, ss. 14-15.
67 Paavilainen, Mikkelin ty 1890-1925, ss. 3-8.
68 Juutilainen, Lappeenrannan ty 1893-1943, ss. 5-6.
69 Syrjtinen, Forssan ty 1889-1929, ss. 3-5.
70 von Schoultz, mt. s. 38, Railo, Helsingin ty 1884-1958, s. 37, Jalava, mt. s.
35.
71 Suupohjan Tyiimies mm. 13. 11, 27. 11. 1885, 27. 10. 1887.
72 RytkOnen, TyOmies-Arbetaren vuosina 1886-1889, ss. 30-36.
73 TyOmies-Arbetaren 15. 5. 1889.
II. SOSIALISMIN LEVIÂMINEN 1800-LUVUN
LOPPUPUOLELLA (ss. 28-39)
1. Sosialismin sistiltO
1 Esitys pohjautuu: Marx-Engels, Kommunistinen manifesti, Marx, Pdaoma,
Engels, Sosialismin kehitys haaveesta tieteeksi, Kautsky, Erfurtin ohjelma,
Sombart, Proletarische Sozialismus.
2. V tiyltit ulkomailta Suomeen
2 Paasivirta, Tytivdenliike yleiseurooppalaisena ilmiOna. I, ss. 91-118.
3 Paasivirta, mt. ss. 198-206.
4 Luettelot kielletyista painotuotteista 1889-1904, Painoylihallituksen ark.,
VA.
5 Lindgren, Det socialdemokratiska arbetarpartiets uppkomst i Sverige 18811889, Nordstrom, Sveriges socialdemokratiska arbetarparti under genombrottsAren 1889-1894, Tingsten, Den svenska socialdemokratiens idëutveckling I,
ss. 139-148.
6 Kirjallinen Kuukauslehti 1874, s. 2.
7 Blomstedt, Suomen sanomalehdistO ja tyOvaenkysymykset vv, 1870-1875,
s. 21, Abo Underrattelser 22. 6. 1871.
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Esim. Tytimies-Arbetaren 7. 9, 12. 10. 1889, Kansalainen 13. 12. 1889.
Ljadov, Venajdn sosialidemokraattisen tyOvaenpuolueen historia II, ss.
12-22.
10 Laine, Suomen poliittisen tytivaenliikkeen historia I, s. 101, Tytivaen
Kalenteri 1898, ss. 32-36, 47-50.
11 Kilpi, Lenin ja suomalaiset, ss. 13-19.
12 Kollontay, Muistelmat, s. 103, Halvorsen, Vallankumouksen suurldhettilas,
ss. 44-45, 107-118, Kollontay, Zizn finljandskih raboeih, (Kollontay) Malin
Die Arbeiterbewegung in Finnland and die russische Regierung, Die Neue
Zeit 1904 I, ss. 749-757.
13 Kilpi, mt. ss. 21-28.
14 Tokoi, Maanpakolaisen muistelmia, ss. 48, 50, 124-125.
is Alanen, mt. s. 727, Vainio, Kurkijoen historia IV, s. 286.
16 Sulkanen, Amerikan suomalaisen tylivaenliikkeen historia, ss. 54-62.
17 Uusi Suometar 15. 3. 1872.
18 Blomstedt, mt. ss. 21-22, Abo Underrattelser 22. 6. 1871, 22. 8. 1872,
29. 4. 1874, Helsingfors Dagblad 14. 9, 17. 9. 1872.
19 Uusi Suometar 7. 8, 14. 8. 1871.
20 Uusi Suometar 25. 10. 1871.
21 Morgonbladet 16. 8. 1873.
22 Blomstedt, mt. s. 30.
23 Kirjallinen Kuukauslehti 1874, ss. 1-9, 91-97, 195-199, 219-227.
24 Uusi Suometar 18. 7.-13. 8. 1879.
25 Suupohjan TyOmies 4. 8. 1885.
26 TyOmies-Arbetaren 4. 12. 1886, 10. 9. 1887, 25. 8. 1888.
27 Kansalainen 21. 8, 15. 5, 29. 5. 1889, 29. 7. 1891.
28 Tylimies-Arbetaren 7. 5. 1887.
Viipurin Sanomat 13. 1-18. 1. 1889, 8. 8-29. 11. 1890.
30 Paivalehti 30. 1, 2. 10. 1890.
31 Vapaita Aatteita 1890, ss. 33-38, 119-124, 244-248, 257-270.
32 TyOmies-Arbetaren 27. 7. 1889.

III. MURROS TYOVAENLIIKKEESSA (1889-1899) (ss. 40-71)
1. Luottamus wrightitdisiin johtajiin horjuu
1 Helsingin kirjanpainajien lehdessa esiintyi vuonna 1889 jatkuvasti tietoja
ulkomailla puhjenneista kirjapainolakoista. Tallein myiis kerrottiin lakkolaisten
sekd ko. maasta ettd ulkomailta saamista avustuksista. Kirjapainolehti 25. 2,
25. 3, 25. 4, 25. 7. 1889. Maininta lakkoavustuksen keradmisesta Kristianian
(Oslon) lakossa oleville ammattitovereille 25. 6. 1889.
2 von Schoultz, mt. s. 79, Hufvudstadsbladet 30. 4. 1890, Kirjapainolehti
25. 4, 31. 5. 1890, Suomen Kirjapainolehti 31. 5. 1892, Gutenberg 1893, ss. 56-58,
1894, s. 155, 15. 5. 1895, s. 35.
3 Turun ty:n vuosikertomus v. 1891, s. 9.
4 Kari-Paasivuori, Ammattiyhdistysliike V, ss. 143-162, 192-274.
5 Knoellinger, mt. ss. 76-78, von Schoultz, mt. ss. 44-47.
6 Salomaa, Rakentajat eilen ja tandan, ss. 44-46.
7 Lantisen tarkastuspiirin ammattientarkastajan kertomus v. 1890, s. 108.
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2. Ensizruneliset sosialistit
8 von Schoultz, mt. s. 113. TyOmies-Arbetaren-lehdessa viitattiin englantilaisen kirjeenvaihtajan tietoon, etta kongressissa oli eras suomalainenkin edustaja.
Samalla kuitenkin torjuttiin vaite, etta hanet olisi lahetetty sinne edustamaan
Suomea. 27. 7. 1889.
9 Herlin, Das Rechtsystem der Sozialdemokratie, at Ursin, Proletaariaatteita,
ss. 45-51.
to Helsingin Sanomat 5. 8. 1906.
11 Kertomus Viipurin ty:n 20 vuotisesta toiminnasta, ss. 7, 41.
12 Vapaita Aatteita 1890, ss. 33-38, 119-124, 194-204, 231-242, 244248, 257-270. On vaikea ratkaista, mika lehdessa on af Ursinin, mika A. B.
Makeltin ja mika Minna Canthin osuutta.
13 Oittinen, N. R. af Ursin, ss. 14, 22-23, Tylivaen Kevatlehti 1899, ss. 1-4.
14 Ks. s. 38.
15 Kertomus Viipurin ty:n 20 vuotisesta toiminnasta, ss. 3-23.
16 Hautamtiki, Matti Kurikka, s. 11.
17 Ita-Suomen Sanomat 22. 1, 24. 1. 1896.
18 Esim. Tytimies 20. 4. 1895, Tytimies 10:nen vuotta 1895-1905, s. 55,
Tyiimies 12. 12. 1901, selvitys Ma.kelan elamanvaiheista.
3. Sosialismi saa jalansijaa Helsingin tyOutienyhdistyksessii
19 Koskinen, mt. ss. 157-158.
20 Han oli parissakin kirjoituksessa korostanut, etta tykivaenyhdistykseen oli
saatava enemman tyiivdestiia mukaan. Syyksi tyllivaestOn vahenemiseen han
esitti sen, etta siella oli etupdassa *herroja*. Tykimies-Arbetaren 5. 11. 1887,
29. 9. 1888.
21 Helsingin ty:n ptk. 15. 10. 1893, TA, Suomen Kirjapainolehti 30. 10.
1893, s. 74.
22 Helsingin ty:n ptk. 17. 4. 1893, 28. 1. 1894, TA.
23 Tyiivaenyhdistysten edustajakokouksen 1893 ptk. s. 48, Tyiivden valtuuskunnan ptk. 13. 2, 15. 3, 12. 4, 4. 5. 1894, 27. 1, 28. 3. 1895, Sos. dem. puol. ark.
24
Kymmenen vuotta Suomen Tytivaenpuolueen muistoja ja ennatyksia s. 55.
25 TyOvaen Kalenteri 1898, ss. 32-36.
26 Salinin
papereita, Kansan ark., Kymmenen vuotta . . . s. 15, TyOmies
24. 12. 1896.
27 Tyiivaen Kevatlehti 1900, ss. 19-20, Huhta, Eetu Salin, s. 96, Laine, mt.
I, s. 101.
28 Helsingin ty:n ptk. 3. 2. 1895, TA.
29 Sosialistinen Aikakauslehti 1907, ss. 109-113.
30 Helsingin ty:n ptk. 21. 1. 1895, TA.
4. *Tglimiehen» perustaminen
31 Ks. ss. 32-33.
32 Tylimies 10:nen . . ss. 50-54.
33 Tykimies 10:nen . . ss. 55-56.
34 Tytimies 2. 3, 13. 4. 1895.
35 Tytimies 20. 6. 1896.
36 TyOmies 9. 3. 1895.
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37 TyOmies 7. 11, 24. 12. 1896, 31. 7. 1897.
38 Sirola, Numeroita tyt5v5en sanomalehdistOn vaiheista Suomessa, s. 97,
Karjalainen, Tilastoa Tyiimies-lehden leviamisesta, ss. 125-128.
Valppaan paperit, TA.
40 Tyiimies 10:nen . . ss. 61-64, Pohjanmaa,
Sanan sails taistelun tiella,
ss. 22-29.
5. Nousu wrightiliiisyytta vastaan Turussa ja Tampereella
41 Tampereen
42 Tampereen

kokouksen 1896 ptk. ss. 7-9.
kokouksen 1896 ptk. ss. 15-16, 61, 64.
43 Varto, Tampereen ty 1886-1906, s. 53, Tampereen ty 50-vuotias, ss. 89-91.
44
Tyiivaen kalenteri 1897, Hite, tietoja maamme tyiivaenyhdistyksista, ss.
44-45, Turun ty 40-vuotias, ss. 51-54.

6. Radikaalisen ajattelutavan levitiminen
45 Tytimies 18. 4, 9. 5, 16. 5. 1896.
46 Punanen Viesti 1910, ss. 58-60.
Tylimies 9. 5. 1896.
48 Salomaa, mt. ss. 64-66, Helsingin muurarien ammattiosaston papereita,
Valppaan paperit, TA.
49 Helsingin ty:n ptk. 28. 6. 1896, TA.
50 Helsingin ty:n ptk. 16. 9. 1896, TA.
51 Helsingin ty:n ptk. 25. 10, 30. 12. 1896, TA.
52 Esim. lakossa olevien rakennustyOldisten kokouksen ptk. 3. 5. 1896, Valppaan paperit, TA.
53 Tyotilastollinen Aikakauslehti 1907, s. 95.
54 Tyiimies 31. 7, 7. 8, 21. 8. 1897.
7. Pyrkimys poliittiseen itsenaisyyteen
55 Koivisto, Kunnalliset vaalitaistelut Turussa ennen suurlakkoa, ss. 159160.
56 von Schoultz, mt. s. 106.
57 Tylimies 6. 4. 1895.
58 TyOmies 28. 12. 1895, 4. 1, 29. 2. 1896.
59 Tytimies 28. 3, 4. 4, 11. 4, 18. 4. 1896.
60 Tylimies 5. 9. 1896.
61 Koivisto, mt. ss. 162-165, Tytimies 17. 10, 24. 10. 1896, 8. 10. 1898.
62 von Schoultz, mt. s. 109, TyOmies 31. 10. 1896.
63 von Schoultz, mt. s. 123.
8. Sosialististen aatteiden levidminen 1890-luvun lopulla
64 Esim. Tytimies 6. 3. 1897.
Tydmies 2. 7. 1898.
66 Tyiimies 16. 7.-13. 8. 1898.
67 Tykimies 24. 9. 1898.
65
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68 Tytimies 5. 2, 12. 2. 1898.
69 Tyiimies 2. 1, 3. 1, 10. 1, 9. 2. 1899.
70 Tylimies 10. 1, 2. 5. 1899.
71 Tytivaen Kalenteri 1893, ss. 41-53, 1894, ss. 53-57, 1895, ss. 14-28, 1896,
ss. 12-33.
72 Tyiivaen Kalenteri 1897, s. 93.
79 TyOvaen Kalenteri 1897, ss. 70-93.
74 Turun kokouksen 1899 ptk. liite s. 101, Tyiimies 24. 7. 1897, 8. 1, 15. 1,
2. 7, 20. 8. 1898.
9. Tydvdenpuolue syntyy
75 TyOmies 25. 6. 1898.
76 TyOmies 8. 10. 1898.
" TyOrnies 15. 10. 1898.
78 Tytimies 8. 10. 1898.
79 von Schoultz, mt. ss. 123-127.
80 Tytimies 24. 10. 1898.
81 Tytimies 15. 10. 1898.
82 Tyiimies 3. 3. 1899.
83 Vaasan ty:n ptk. 19. 3. 1899, TA.
84 Viipurin ty ry 40-vuotias, ss. 24-25.
Harneenlinnan ty:n ptk. 14. 5. 1899, TA.
86 TyOmies 4. 4.-12. 4. 1899.
87 Esim. Sirolan muistelmia Kansan Lehdessa 28. 2. 1914, Huhta, Monena
mies eldessaan, s. 11.
66 Turun kokouksen ptk. ss. 30-31.
89 Turun kokouksen ptk. ss. 3-4, 18-29, 48.
9° Tytimies 8. 4, 1. 5, 14. 7, 17. 7. 1899.
91 KL 9. 5, 22. 6. 1899.
IV. SUURLAKKOA KOHTI
1. Sosialismin edellytysten muuttuminen (ss. 72-82)
1 Ainakin Nurmijarvelld torpparit olivat heikosti edustettuina kirjoittajien
joukossa. Tosin he asuivat syrjassa, ja nain ollen heilla ei saattanut olla mandollisuutta kirjoittamiseen. Tommila, mt. II, ss. 559-561.
2 Tokoi, mt. s. 1 11 .
9 Tykimies 16.8, 30.8, 8.9, 20.9, 14.11. 1899. Sensuurin takia eivat suorat viittaukset poliittiseen tilanteeseen olleet mandollisia.
4 Parmanen, Taistelujen kirja I, ss. 531-532, II, ss. 466-468.
5 Roos, Kansallislakko Suomessa. Kuopion kaupunki ja Mani, ss. 9-68,
Tokoi, mt. ss. 112-113, Tommila, mt. II, ss. 563-565.
6 Vapaus 31. 7. 1905 *Kuinka minusta tuli terroristi?*
Vapaus 16. 6. 1906 *Vallankumous*, kirjoittaja oli nimimerkki Spartacus.
8 Lauerma, Aktivismi, ss. 141-148.
s. 75.
9 Valpas, Mika .
10 Tigerstedt, TyOnseisaukset tammik. 1 p:sta 1890 lahtien vuoden 1902 loppuun, ss. 1-39, Tyiitilastollinen Aikakauslehti 1907, ss. 31-39, 96-99.
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11 Tytimies mm. 15.1, 19.3, 18.6, 30.7, 1. 10. 1898.
12 Tytimies 6.9, 18.9, 25. 9. 1901, LS-Tytimies 19. 9. 1901, Vaasan ty:n ptk.
23. 9. 1901, Hameenlinnan ty:n puhujaseuran ptk. 18. 9. 1901, TA.
13
Tietoja Varkauden lakosta: Tytimies 7. 12. 1903-8. 2. 1904, Kuusankosken
ty:n ptk. 7. 2. 1904, Vaasan 14. 12. 1903, TA.
14 Viipurilaisen osak. ptk. 29. 11. 1904, Savo-karjalaisen osak. ptk. 14. 11.
1904, 20.2, 1. 10. 1905, HYK.
15 Kuusankosken ty:n ptk. 6.11, 13.11, 1904, Imatran 27. 11. 1904, 22. 1. 1905,
TA.
16 Tytimies 3. 12. 1904.
17 KL 24. 11. 1904.
18 LS-Tytimies 28. 2. 1901.
19 Esim. TyOrnies 8. 6. 1899 kirje Muolaasta, KL 17. 12. 1901 kirje Tammelasta.
20 Esim. Tytimies 5. 4. 1899 kirje Iitistd, 2. 9. 1901 kirje Parikkalasta, 17.3.
1900 *Ktiyhát eivat saa kalastaa», 21. 3. 1900.
21 Tigerstedt, mt. s. 23, Tytimies 17. 12. 1898.
22 TyOmies 8. 6, 23. 6. 1902.
23 Tytitilastollinen Aikakauslehti 1907, ss. 29-31, Siren, Torppariliikkeemme
kehittymisen syita, ss. 18-19, KL 16. 6. 1903.
24 Tytitilastollinen Aikakauslehti 1907, s. 36, Tytimies 18. 7. 1905.
25 Kaukovalta, Hameen Marlin historia II A, ss. 1288-1289.
26 Savo-karjalaisen osakunnan ptk. syyslukukausi 1899, liite, 5. 3. 1900, HYK.
27 Tuominen, Sirpin ja vasaran tie, s. 30. - Ks. s. 10.
2. Karki omaksuu marxilaisuuden (ss. 82-97)
1 Esim. Tyiimies 21. 3. 1899.
2 Tykimies 12. 1. 1899.
3 Tainio, Tytimiehen katkismus, s. 27.
4 Esim. Tytimies 21. 3, 17. 7. 1899, KL 15. 3. 1900.
5 Esim. KL 23. 4. 1901 »Minne pain kehitys kulkee?», Tytimies 22. 3. 1901
*Kehitysta sosialismiin pain*, Tytivaen Kevatlehti 1901 Taavi Tainion artikkeli
.Edistyksen tie», ss. 2-6, KL 28. 2. 1903 Eetu Salinin artikkeli »Piirteita
luokkayhteiskunnan historiallisesta kehityksesta».
6 Halme, Vienti Suomen suhdannetekijana vv. 1870-1939, ss. 125-129,
KL 6. 9, 9. 9. 1902 »Porvarillisen yhteiskunnan haviti».
7 Forsman, Kurjistumisteoria, Tytimiehen Illanvietto 1902, ss. 38-39.
8 Kautsky, Erfurtin . . s. 120, Tytimies 18. 6. 1900 »Luokkataistelu ja
KL 16. 8. 1900 »Mika on synnyttanyt luokkataistelun ja mita se on?».
KL 16. 8. 1900.
to Salin, Miksi tytivaestO tahtoo valtaa, Tainio, Tytimiehen
ss. 26-27.
11 Esim. Blatchford, Iloinen Englanti . . Tainio, Tytimiehen
ss. 26-30,
Tytimies 1. 7, 14. 7. 1899, KL 23. 11. 1899.
12 Tytimies 28. 4. 1900 *Kasvatus vai perisynti».
13 Lainauksia Kautskyn kirjoituksista esiintyi usein. Esim. LS-Tytimies 5.2.
1901 »Sosialismi ja itsekkaisyys».
14 KL 17. 10. 1901 *Ihanteita ja aatteita vaiko leipaa?», 5. 9. 1900.
is Viipurin kokouksen ptk. s. 154.
16 Viipurin kokouksen ptk. ss. 148-155.
17 Puoluehallinnon ptk. 6. 1. 1903, Sos. dem. puol. ark.
26 -

Soikkanen, Sosialismin tulo Suoineen
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18 Forssan

kokouksen ptk. Hite s. 43.
19 Forssan kokouksen ptk. ss. 171-173.
20 Forssan kokouksen ptk. s. 181.
21 Forssan ohjelma, julkaistu mm. Helsingin kokouksen 1904 pOytakirjassa
ss. 3-5.
22 Esim. Taavi Tainio piti Koskisen esitysta »tyypillisesti porvarillisena».
Limingan edustaja Leino oli sits mielta, etta »Koskista ei voi sanoa sosiaalidemokraatiksi, vaan puolueen vastustajaksh. Forssan kokouksen ptk. ss. 96,
105.
23 Esim. KL 5. 11. 1903 »Tyiipalkoista Marxin mukaan ► .
24 Tytimiehen Illanvietto 1904, s. 121.
25 Tylimiehen Illanvietto 1904, ss. 361-362.
26 Esim. KL 3. 5. 1904, Tytimies 3. 5. 1905, Kanerva 1904, ss. 360-363.
27 Tytimiehen Illanvietto 1904, ss. 329-330.
28 Tytimies 30. 8. 1899.
29 Tyiimies 20. 9. 1899
3° Tytimies 24. 8. 1903 »Luokkaoikeus», Valppaan artikkeli sen johdosta, etta
Tytimies oli saanut sakkoja erdan kunnianloukkausjutun yhteydessa. Tytimies
12. 1. 1905 »Oikeuden kayntia», Voikkaan lakon yhteydessa sattuneiden tapausten aiheuttaman oikeudenkaynnin johdosta.
31 Tykimies 3. 12. 1904 ► Luokkamoraali».
32 Tyiimies 1.5. 1899 »Luokkaviha*, KL 8.4.1905 »Kuka lietsoo luokkavihaa?»
s. 75. Tosin Valppaan hytikkaykseen »poliittisia murhia»
33 Valpas, Mika.
vastaan saattoi sisaltya annos laskelmointia, takasihan se kirjan lapimenon
sensuurissa. Toisaalta Valppaan vakivallan kammo tuli muissakin yhteyksissa
esille. - Ks. s. 73.
34 Tyomies 17. 12. 1898 »Anarkismin taimilava», 4. 4. 1905.
35 Esim. TyOmies 15. 12. 1899 »Mitka syyt johtavat ktiyhalisttin siveettiimyyteen?», 19. 6. 1902 »Varkaus, liikevoitto ja yhteisten varain jako?», 2. 1. 1905.
36 KL 26. 7. 1904 »Mietteita rikollisuudesta», Sirolan artikkeli.
37 Nieminen, Taistelu sukupuolimoraalista, ss. 124-126, Kilpi, Suomen
tydlaisnaisliikkeen historia, ss. 106-113.

3. Erimielisyyksiti (ss. 97-112)
1 Kautsky, Erfurtin
ss. 233-234.
2 Turun kokouksen ptk. ss. 26-33, 54-55, 141.
8 Puoluehallinnon ptk. 2. 9, 10. 9, 16. 10, 6. 11, 23. 11. 1899. Sos. dem. puol.
ark. Esim. LS-Tytimies 4. 11, 18. 11. 1899, KL 18. 11, 21. 11. 1899, Tylimies
28. 12, 30. 12. 1899, 16. 1, 22. 1. 1900.
4 Paasivuori-Kari, mt. ss. 297-314.
5 Makelinin kirje af Ursinille 17. 11. 1899, Vuolukan kirje 26. 1. 1900 ja Oulun ty:n kirje 5. 2. 1900. Turkia ei kirjeessaan asettunut aivan yhta varauksettomasti kannattamaan af Ursinia. Turkian kirje 27. 1. 1900, af Ursinin kokoelma, TA.
6 Kari-Paasivuori, mt. ss. 315-328.
7 Puoluehallinnon ptk. 22. 1, 26. 1, 3. 2. 1900, Sos. dem. puol. ark.
8 Tingsten, mt. I, ss. 170-193.
9 Viipurin kokouksen ptk. s. 17.
10 Viipurin kokouksen ptk. ss. 16-17.
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11 Viipurin kokouksen ptk. s. 18.
12 Viipurin kokouksen ptk. ss. 13-20.
13 Tietoja tyiivaenliikkeen edustajien mukanaolosta passiivisessa vastarinnassa: Parmanen, mt. I, s. 474, Hultin, Paivakirjani kertoo I, s. 128, Piisinen,
Piirteita aktivistisen toiminnan ajoilta, Savon Miekka 1932 12, ss. 11-12.
14 Emil Saastamoisen kirje Adolf TOrngrenille 4. 7. 1903, TOrngrenin kokoelma,
VA.
15 LS-Tyiimies 9. 11. 1901, KL 14. 11. 1901.
16KL16.9,18.9.1902.
17 Arbetaren 13. 9. 1902.
18 Arbetaren 10. 10. 1902.
19 KL 9. 9, 13. 9. 1902, 29. 1. 1903.
20 KL 7. 10. 1902.
21 Gummerus, Aktiva kampár, ss. 32-33.
22 TyOrnies 7. 1. 1904.
23 KL 12. 1, 14. 1, 16. 1. 1904.
24 Luhtakanta, Suomen punakaarti, s. 22.
25 Puoluehallinnon ptk. 18. 11. 1903, Sos. dem. puol. ark.
26 Puoluehallinnon ptk. 3. 5. 1902, Sos. dem. puol. ark., Tyiivaen Sanomalehti-OsakeyhtiOn toimintakertomus 1904, s. 4, Protokoll Ober die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Abgehalten zu Dresden vom 13. bis 20. September 1903, ss. 380-390, 419-420,
Valpas, Mika . . s. 2.
27 Puoluehallinnon ptk. 11. 6. 1904, syysk. (paivarndara puuttuu) 1904 Sos.
dem. puol. ark.
28 KL 13. 9, 15. 9, 22. 9. 1904, LS-Tytimies 13. 9. 1904.
29 Tytimies 3. 9, 6. 9. 1904.
TyOmies 7. 9. 1904.
31 Vapaita Lehtisia 30. 9. 1904.
32 Helsingin kokouksen 1904 ptk. ss. 115-117.
Helsingin kokouksen 1904 ptk. ss. 133-136.
34 Tylimies 30. 9, 5. 10, 10. 10. 1904.
Schoultz, mt. s. 256, Helsingin kokouksen ptk. ss. 83, 91-92, 104.
36 TyOmies 7. 10, 10. 10, 12. 10. 1904.
37 Suomen Sosialidemokraatti 14. 1. 1920. Matti Paasivuoren vastine eradseen Salinin kirjoitukseen.
38 Schoultz, mt. ss. 263-266, TyOrnies 14. 10.-1. 11. 1904, KL 11. 10.-12.
11. 1904, LS-Tyiimies 11. 10.-18. 10. 1904.
39 Tytimies 20. 10. 1904. -Vrt. s. 102.
40 TyOmies 13. 10. 1904.
41 Tylimies 10. 10-17. 10. 1904, KL 13. 10-17. 10. 1904.
42 LS-TyOmies 18. 10. 1904.
43 Valpas, Mika . . s. 72.
44 Valpas, Mika, .
s. 76. - Ks. ss. 75-76, 96.
45 KL 24. 11. 1904- Ks. ss. 77-95.
46 Savo-karjalaisen osakunnan ptk. 5. 2. 1905, HYK.
Parmanen, mt. II, ss. 664-665.
48 Tytimies 15. 6, 17. 6. 1905.
49 Arbetaren esim. 15. 10. 1904, 12. 1. 1905.
5° KL 28. 10. 1905.
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4. Sovellutus eri eltimtinaloille (ss. 112-460)
1 Kautsky, Erfurtin
s. 117.
2 Kautsky, Erfurtin . . s. 121.
3 Kautsky, Erfurtin
s. 123.
4 Tampereen kokouksen 1896 ptk. liite ss. 157-161.
5 Tampereen kokouksen 1896 ptk. ss. 61, 62, 64.
6 Turun kokouksen ptk. ss. 74-77.
7 A. Huotarin puheenvuoro, Forssan kokouksen ptk. ss. 81-84.
8 Mm. Enson ty:n edustajan H. Jalosen puheenvuoro, Siirnaisten ty:n edustajan J. Heiton puheenvuoro, Forssan kokouksen ptk. s. 85.
9 Forssan kokouksen ptk. ss. 86-88. Turun kokouksen ptk. ss. 76-82.
Turun kokouksen ptk. ss. 98-102.
11 Forssan kokouksen ptk. ss. 48-71.
12 Forssan kokouksen ptk. ss. 67-74.
13 Vrt. Salinin puheenvuoro, Forssan kokouksen ptk. ss. 68-69.
14 Forssan kokouksen ptk. liite ss. 10-15.
15 Forssan kokouksen ptk. ss. 76-78.
16 Forssan kokouksen ptk. ss. 143-148.
17 Tyii 4. 3. 1905 »Valtiollinen ja ammatillinen tyOvaenliike».
18 Kautsky, Erfurtin .
s. 247.
19 Tampereen kokouksen 1896 ptk. ss. 11-36.
20 Turun kokouksen ptk. ss. 64-65.
21 Mm. KOssi Koskisen puheenvuoro, Turun kokouksen ptk. ss. 66-67.
22 Turun kokouksen ptk. ss. 72-73.
23 Salinin puheenvuoro, Turun kokouksen ptk. s. 67.
24 Viipurin kokouksen ptk. ss. 34-40, liite ss. 76-78.
25 Forssan kokouksen ptk. s. 156.
26 Forssan kokouksen ptk. ss. 161-162.
27 Forssan kokouksen ptk. s. 161, Bite ss. 80-83.
28 Kautsky, Erfurtin .
s. 247.
29 Tytimies 6. 5. 1905 »Sanavapaus».
3° Kautsky, Sosialidemokratia ja maatalouskysymys, ss. 3, 20, 26.
31 Kautsky, Sosialidemokratia ja... s. 183.
32 Sombart, Sosialismi .
ss. 150-151.
33 Tampereen kokouksen 1896 ptk. s. 85.
34 Tytimies 29. 10. 1898, 13. 3. 1899.
35 KL 16. 3. 1899.
36 Turun kokouksen ptk. s. 105.
37 Limingan ty:n edustajan leipuri Pitkasen puheenvuoro, Turun kokouksen
ptk. s. 105.
38 Turun kokouksen ptk. s. 106.
Esim. LS-Tydmies 13. 4. 1901.
40 Viipurin kokouksen ptk. s. 98.
41 Viipurin kokouksen ptk. ss. 98-102.
42 Viipurin kokouksen ptk. ss. 104-105.
43 Viipurin kokouksen ptk. liite ss. 64-70.
44 Viipurin kokouksen ptk. s. 95.
45 Viipurin kokouksen ptk. s. 97.
46 Viipurin kokouksen ptk. ss. 106-107.
47 Esim. Tylimies 29. 3. 1902 »Valkeita orjia».
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48 Esim. Vuolukka, Mita olisi tehtava? ss. 41-46.
Tytimies 5. 4. 1902, KL 31. 7, 2. 8. 1902, 21. 2. 1903.
59 Forssan kokouksen ptk. liite ss. 58-67.
51 Forssan kokouksen ptk. ss. 96-103.
52 Mm. M. Vuolukan puheenvuoro, Forssan kokouksen ptk. s. 104.
" Limingan ty:n edustajan, seppa Leo Leinon ja Jyvaskylan ty:n edustajan,
suutari 0. Lindemanin puheenvuorot. Forssan kokouksen ptk. s. 105.
54 Vrt. Salinin puheenvuoro, Forssan kokouksen ptk. ss. 113-114.
Forssan kokouksen ptk. ss. 112-115.
56 Forssan kokouksen ptk. s. 116.
57 Forssan kokouksen ptk. liite ss. 40, 77-79.
58 Tylivaen Joululehti 1904, ss. 16-18.
sa Rantakari, Valtio- ja yhteiskuntaelamaa, s. 292.
60 Tytimies 23. 5. 1896.
61 Kenraalikuverniiiirin kanslian ark. esim. 1900 erikoisjaosto, Fb 1: 20, 25.
30, 63, Fb 2: 76, Fb 7, Fb 39: 9, 31, Fb 44: 118, VA.
62 TyOmies 9. 5. 1896.
63 Tytimies 27. 8. 1898.
64 TyOmies 12. 9. 1899.
65 Gutenberg 1901 ss. 2-4.
66 Tyiimies 13. 3. 1899.
67 Tylimies 23. 3. 1899.
68 TyOmies 4. 3. 1899 »Isanmaanrakkaus», 20. 3. 1899, 22. 3. 1899 »Se yksimielisyys», 20. 4, 26. 6. 1899 »TytivaestO ja isanmaallisuus», Ita-Suomen Tyiimies
9. 9. 1900 *Kuka on isanmaallinen?», 12. 10. 1900, KL 25. 10. 1900 »Mika on
isanmaa?», 27. 10. 1900 »Mita on isanmaallisuus?»
69 Sombart,
Sosialismi . . . s. 156-157.
70 Turun kokouksen ptk. s. 146, Viipurin kokouksen ptk. s. 160.
71 KL 27. 9, 30. 9, 2. 10. 1902. Lisaksi aihetta kasiteltiin esim. LS-Tytimies
28. 2. 1901, 25. 2. 1902 »Kansan vapaus ja sen voima», TyOmiehen Illanvietto
1902 ss. 6-7 »Tyiivaenliike ja isanmaallisuus».
72 Forssan kokouksen ptk. ss. 150.
73 Kenraalikuvemiiiirin kanslian ark. 1903 Fb 98: 27.
74 (Kollontay) Malin, Die Arbeiterbewegung . . . ss. 755-757, kenraalikuvernifoOrin kanslian ark. 1901, I os. Fb 5: 29.
Helsingin kokouksen 1904 ptk. s. 104.
76 Helsingin kokouksen 1904 ptk. ss. 104-105.
" Tahan viittaavia nakbkohtia seuraavissa puheenvuoroissa: Oulun ty:n
edustajan K. Ahmalan (ptk. ss. 76-77), Y. Makelinin (ptk. ss. 80-82), Turun
edustajien J. A. Salmisen ja J. H. Jokisen (ptk. ss. 89-90), Viipurin ty:n edustajan A. Huotarin (ptk. ss. 90-91).
78 Eetu Salinin (ptk. s. 36), Edvard Valppaan (ptk. ss. 77-80), Eero flaapalaisen (ptk. ss. 87-88), Kaarlo Luodon (ptk. s. 92) puheenvuorot.
79 Tyiimies 15. 6, 17. 6. 1905.
80 Esim. Vapaus 16. 6, 23. 7, 31. 7. 1905, Vapaita Lehtisid 19. 11. 1904 »Voikan
lakko», Hultin, Paivakirjani kertoo I, ss. 163-164.
81 Hultin, mt. ss. 134, 187, 228-229.
82 Esim. Arbetaren 12. 1. 1905.
Valpas, Mika .
ss. 114, KL 28. 10. 1905.
84 Esim. Tylimies 26. 3. 1903 »Taide ja puolueeb, Valppaan artikkeli, 23. 8
1904, KL 19. 1. 1904, Kuusinen, Sananen sivistyskysymyksesta ja meidan sosialistisesta kirjallisuudestamme, Sosialistinen Aikakauslehti 1906 ss. 521-523.
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85 Tytimies 11. 4. 1905.
86 Esim. Tydmies 1. 2. 1901 »Emil Zola sosialismista*, Valppaan artikkeli,
Tytimiehen Illanvietto 1903 ss. 125-126, 1906 ss. 185-186.
87 Tytimies 30. 1, 2. 3. 1899, LS-Tytimies 27. 1. 1899, KL 16. 3. 1899.
88 Nokkala, mt. ss. 217-221, 229-234, esim. TyOrnies 12. 12. 1900, 10. 1.
1901, 21. 2.-8. 3. 1901 artikkelisarja Tolstoin ajatuksista. Ne oli koonnut Taavi
Tainio.
89 Nokkala, mt. ss. 234-238.
90 Esim. KL 20. 8. 1903 *Jumala ja perkele», Biichnerin artikkeli 20. 10. 1903
vedotaan nimenomaan Hdckeliin, 23. 7. 1904 »Uusi historiankasitys» Sirolan
artikkeli, jossa auktoriteetteina Marx ja Darwin, TyOmiehen Illanvietto 1904
s. 354 Aatto Sirenin artikkeli Darwinista.
91 Esim. KL 8. 4. 1902, 23. 7. 1904; Tylimies 3. 9. 1902 »Vanhat ihanteet
suistuvat, - nrikki Stool voitettu kanta».
92 Tampereen kokouksen 1896 ptk. ss. 40-41, 92, 145-151.
93 Turun kokouksen ptk. s. 123, liite ss. 49-52.
94 Turun kokouksen ptk. ss. 129-130.
95 Forssan kokouksen ptk. s. 133.
96 Esim. TyOmies 11. 9. 1905. - Ks. ss. 156-157.
97 Forssan kokouksen ptk. ss. 131-133.
98 Useiden tyiivaenyhdistysten paperit, TA.
99 Tyiimies 13. 6. 1896.
100 Porvoon pappeinkokouksen ptk. 8-11. 9. 1896, liite s. 16.
101 Juva, Valtiokirkosta
s. 121.
102 Protokoll fOrdt vid prestmOtet i Abo den 10-17 september 1890 ss. 31-32.
103 Porvoon pappeinkokouksen ptk. 11-14. 10. 1892, s. 6.
104 Juva, Valtiokirkosta
s. 124.
105 Reaktion voimakkuutta osoittaa, etta aiheeseen palattiin jatkuvasti.
Esim. Tytimies 12. 9, 17. 10, 7. 11, 19. 12. 1896.
106 Esim. Tytimies 21. 12, 24. 12. 1896, 20. 3. 1897.
107 Tytimies 29. 5. 1897.
los Tytimies 1. 2, 5. 6. 1896.
109 Tytimies 21.3, 28. 3, 23. 5. 1896.
110 Esim. Tytimies 10. 12. 1898, Tytivaen kalenteri 1898, ss. 100-102.
111 Tyomies 2 . 1, 7. 3, 25. 4. 1899, Ls-Tytimies 22. 4. 1899.
112 Esim. nim. Torpparin kirje Tuusniemelta, Tytimies 20. 7. 1899. Siind todettiin, etta kristinusko ja sosialismi merkitsev5t yleisen ihmisrakkauden ja
veljeyden toteutumista. KL 23. 12. 1899, LS-Tyiimies 12. 5. 1900, Tytimies
8. 8-14. 11. 1900 useita artikkeleita otsikolla »Uskovaisten puolesta.
113 It4-Suomen Tytimies 7. 7. 1899, 2. 5., 17. 8. 1900.
114 M.V(uolukka), Maassa rauha, Tytivaen Joululehti 1900, ss. 1-2, Onnellista
ja rauhaisaa joulujuhlaa, sama 1902, s. 1, Huotari, Kristillista rakkautta uhkuva
sielu, sama 1903, ss. 15-16, Lindstriim, Jouluvirsi, sama 1904, s. 2.
115 Tyiimies 2. 3. 1901 »Tyiivdenliike ja uskovaiset».
116 KL 8. 10, 20. 10, 27. 10. 1903, 11. 7. 1905. Viimeksimainitussa numerossa
ollut kirjoitus oli nimimerkki Kristityn kirjoittama. Siind korostettiin, ettei kirjoittaja hyvaksy Kansan Lehden kantaa uskonnollisiin kysymyksiin nanden.
117 Tytimies 1. 2, 21. 10, 27. 10. 1905. Toinen kokous oli Riihimaella. KL
17. 10. 1905.
118 Esim. Tyo 27. 5. 1905.
119 Esim. Tytimies 6. 4. 1899, KL 15. 2. 1900, LS-Tytimies 4. 8. 1900.
120 Fors san kokouksen ptk. s. 14.
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121 Imatran ty:n ptk. 14. 1. 1903, Hameenlinnan ty:n ptk. 23. 4. 1903, TA.
122 Esim. KL 19. 3., 24. 3. 1903.
123 Gutenberg 1905, ss. 6-7.
124 Porvoon pappeinkokouksen ptk. 8-11. 9. 1896, liite s. 16, Porvoon pappeinkokouksen ptk. 7. 10. 1898, s. 6, Porvoon pappeinkokouksen ptk. 14-17.
10. 1902.
125 Protokoll fiirdt yid prestmOtet i Nikolaistad den 16-22 september 1885,
ss. 107-111.
126 Kristillinen sosialismi Englannissa ta,man vuosisadan keskivaiheilla,
Ruuth, Valvoja 1894, ss. 261-279; sama, Evankeelis-sosiaalinen Hike Saksassa,
Valvoja 1896, ss. 460-477, 485-498, 581-607, sama, Kirkko ja yhteiskunnallinen kysymys. Kuvaus Saksan evankeelis-sosiaalisesta liikkeesta. Yhteiskunnallisia kysymyksia 8. H:ki 1898.
127 Esim. Ls-Tytimies 10. 1, 25. 5, 5. 9. 1901, Tylimies 20. 11. 1902, 24. 3. 1903,
KL 20. 11. 1902.
128 TyOmies 1. 2. 1905.
129 KL 17. 10. 1905, Tyiimies 21. 10, 27. 10. 1905.
13° Ks. ss. 47-52.
131 Tytivaen Kalenteri 1904 (USA) ss. 115-116.
132 Nokkala, mt. ss. 217-224.
133 Esim. Tytimies 5. 6. 1897, 12. 2. 1898 *Hyvantekevalsyysnarripelia*, 19. 3,
1. 10. 1898.
134 Tyiimies 20. 3. 1897.
135 TyOmies 28. 8. 1897.
136 Tylimies 1. 10. 1898.
137 Tyiimies 27. 8. 1898.
138 TyOmies 7. 5. 1898.
139 Tytimies 12. 1. 1899.
140 Ma.kelinin puheen luonnos, Makelinin paperit, Kansan ark.
141 Tyiimies 3. 12, 10, 12. 1898; vrt. Sirenius, Ells Bergroth, ss. 470-482.
142 TyOmies 24. 12. 1898.
143 Tytimies 2. 1, 7. 3. 1899 . . .?
144 Forsman, Mista syysta ... ss. 39-40.
10 LS-Tylimies 8. 4. 1899.
146 LS-TyOrnies 22. 4. 1899, Tytimies 25. 4. 1899.
147 Tytimies 30. 3, 18. 4, 6. 5. 1899 aytivaenasia Marxin palkkakysymyksenä tahi Jeesuksen rakkauden oppina*.
148 Turun kokouksen ptk. ss. 52, 54, 56.
149 Turun kokouksen ptk. ss. 123-130.
150 Tainio, Tyiimiehen
ss. 29-30.
151 Valpas, Tylilaisnuoriso mukaan, ss. 8-9.
152 KL 21, 23. 10. 1902.
153 KL 15. 11-25. 11. 1902.
1" Tytivden Kevãtlehti 1900, ss. 26-27, KL 2. 8. 1900, Tykimies 22. 10. 1900.
155 Esim. TyOmies 26. 10. 1899, KL 26. 7. 1900, LS-Tyiimies 14. 12. 1901.
155 Esim. KL. 16. 10. 1902.
156 Bebel, Uskonnollista vAittelya, ss. 4-18.
157 Imatran ty:n ptk. 1. 3. 1903, TA.
158 Raappana, mt. s. 95.
159 Forssan kokouksen ptk. Hite, s. 44.
160 Meltti, Kotkan ty 1888-1938, s. 18.
161 Forssan kokouksen ptk. s. 172. -- Ks. s. 88.
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162 Forssan kokouksen ptk. ss. 132-133, Santeri Saarikiven haastattelu.
163 Esim. KL 19. 1-23. 2. 1905 »Kristillinen rakkaudentoiminta».
164 Tykimies 2. 5. 1904 »Siveellisyysasiasta», Tytimiehen Illanvietto 1904 ss.
361-362.
165 Euterpe 1903, ss. 379-381, Arbetaren 12. 9. 1903.
166 Kuusankosken ty:n ptk. 17. 4. 1904, Hameenlinnan ty:n ptk. 27. 11. 1904,
Vaasan ty:n ptk. 16. 4. 1905, TA.
167 KL 8. 5. 1902.
168 Nokkala, mt. s. 221.
169 Esim. Uusi Aika naytenumero jouluk. 1900, 19. 1. 1901 *Totuus» Ervastin
artikkeli, 2. 2. 1901 »Eraille tytivaenliikkeeseen liittyneille», 30. 3. 1901 »Nuorisomme ja tytivaenliike».
1" Uusi Aika 23. 3., 30. 3. 1901.
171 Jokipii, Teosofian suhde tyiivaenliikkeeseen Suomessa, ss. 124-140.
172 Tytimiehen Illanvietto 1902, ss. 23-24 »Teosofia ja sosialismi*, ss. 45-46
»Sosialismi ja materialismi». - Ks. ss. 170-171.
173 Mm. KL 11. 1. 1902 »Mita on teosofia ja mita se opettaa?», 18. 1. 1902,
Tytimies 26. 7. 1902; KL 4. 2, 11. 2-20. 3. 1902.
174 Tyiimies 21. 10. 1902.
175 KL. 2. 12. 1902.
176 Esim. TyOmiehen Illanvietto 1903, s.. 78 »Monta uskontoa ► Ervastin artikkeli, 1903, ss. 213-216 ► Aistimaailma ja kehityslaki ► Palomaan artikkeli.
177 Jokipii, mt. ss. 129-131, TyOrniehen Illanvietto 1904, ss. 289-290.
178 Santeri Saarikiven haastattelu.
179 Viipurin Tytivaen Sanomalehti- ja Kirjapaino-osuuskunta r. I. 1905-1950,
s. 17.

5. Sosialismin levitimiskanavat (ss. 161-182)
1 Luettelo painoasiamiehille ja sanomalehden julkaisijoille annetuista varotuksista ja muistutuksista 1887-1905, Painoasiain ylihallituksen ark., VA,
(Kollontag) Malin, Die Arbeitesbewegung . . . s. 755.
2 Koko tyiivaenlehdistlia ja Kansan Lehtea koskevat tiedot, Sirola, Numeroita
tytivaen sanomalehdistOn vaiheista Suomessa, ss. 98-101. TyOmiehen levikista
on tietoja useassakin lahteessa, mutta tiedot vaihtelevat: Sirola, mt. s. 101,
Kertomukset TyOvaen Sanomalehti-OsakeyhtiOn toiminnasta 1901-1905,
TyOmies 24. 3. 1906, Karjalainen, Tilastoa Tylimies-lehden leviamisesta, s.
125. Lansi-Suomen Tyiimiehen levikista ei ole saatavissa tietoja.
3 Tytimies-lehden tilaajat vuosina 1903, 1908, 1912 ja 1914. - Ks. s. 329.
4 Tytimies 11. 6. 1902, 17. 1. 1904.
5 Kertomukset TyOvaen Sanomalehti-OsakeyhtiOn toiminnasta 1901-1905.
6 Puoluehallinnon ptk. 6. 1, 3. 2. 1900, Sos. dem. puol. ark.
7 Kansan Lehti 1899-1924, ss. 12-14, 143.
8 KL 22. 9. 1904.
9 Kansan Lehti 1899-1924, ss. 12-18, 143, Varto, Tampereen ty 1886-1906,
ss. 21-22.
10 Sosialisti 14. 1. 1929, 30-vuotisnumero.
11 Ita-Suomen Tylimies 9. 6. 1899, 11. 4, 2. 5-7. 11. 1900, Meltti, Kotkan ty
1888-1938, s. 47.
12 Landen Uutiset 17. 3. 1900.
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13 Sundqvist, Femtio dr svensk arbetarrOrelse i Finland, s. 16, Arbetaren 12.
12. 1902.
14 Lehti vaati mm. »uussuomettarelaisia hannankantajia» (Valpasta, Luotoa
ja Haapalaista) erotettavaksi puolueesta. Arbetaren 15. 10. 1904.
15 Karjalan Tytimies 1. 6. 1901, Viipurin TyOvfien Sanomalehti- ja KirjapainoOsuuskunta r. 1. 1905-1930, ss. 100-101.
16 Pohjolan Tyiimies 11. 4. 1903.
17 KL 28. 1. 1904.
18 Ty6 17. 12. 1904, 14. 1. 1905, Viipurin Tytivaen Sanomalehti . . . ss. 103105.
19 Eteenpain 25. 7. 1905.
20 TyOmiehen Illanvietto 1902-1906, erityisesti 1904 ss. 297-299, Kertomukset Tytiväen-Sanomalehti-OsakeyhtiOn toiminnasta 1902-1906.
21 Gutenberg 1893-1905.
22 Jalkineseppa 1899, erityisesti ss. 4, 14, 21, 27-29.
23 Vaatturi 1899-1905.
24 Ilmarinen, 1900-1901, erityisesti 1900 ss. 1, 42, 73-75.
25 Raitio, Tytivaen sanomalehdet ja sanomalehtimiehet, s. 50.
28 Palvelijatar-lehti 1905.
27 Esim. Uusimaa 28. 1. 1899 »Maata tykivaestiille», 7. 2. 1900, 3. 4. 1903
*Tythrdenkysymys».
28 Kotkan Sanomat 7. 2, 7. 7, 20. 10, 5. 12. 1903.
29 Kanerva jouluk. 1904, Sosialistinen Aikakauslehti 1955, ss. 11-12, 12-12,
77.
3° Esim. Euterpe 1904 ss. 283-288, »En socialistisk statslara*, Leo Ehnroothin
artikkeli.
31 Raataja 1905, ss. 100-101.
32 Tyomies 22. 7. 1905.
33 LS-Tytimies 9. 10. 1900, Ampuja, mt. s. 39, Santeri Saarikiven haastattelu,
ks. ss. 62-63.
34 Tyiivaen Joululehti 1899, ss. 8-9.
35 Kertomukset Tytivaen Sanomalehti-OsakeyhtiOn toiminnasta 1902, 1903.
36 Kertomus Tytivaen Sanomalehti-OsakeyhtiOn toiminnasta 1904.
37 Hameenlinnan ty:n ptk. 4. 10. 1903, TA.
38 Kertomukset Tyiivaen Sanomalehti-OsakeyhtiOn toiminnasta 1901-1904.
39 Kapala.rnaki, Veli Vatanen, ss. 97-100.
Turun kokouksen ptk. liite s. 47.
41 Esim. Tylimies 19. 3. 25. 4. 1899.
42 Turun kokouksen ptk. liite, s. 101.
43 Viipurin kokouksen ptk. liite, ss. 81-82.
44 Forssan kokouksen ptk. liite, ss. 87-88.
" Forssan kokouksen ptk. Hite, ss. 87-88.
46 Lehokas, Puhuttu sana tyiivaenliikkeen alkuaikoina. Alkutaipaleelta, s.
74, Ktiptiltimiiki, mt. ss. 97-100, Sosialisti 14. 1. 1929.
47 Vaasan ty:n ptk. 16. 11, 8. 12. 1902, Oulun 16. 11. 1902, Kuusankosken
6. 3. 1904, TA. s. 46, Varto, mt, s. 23.
48 Esim. Tokoi, mt. s. 116.
49 Uuden ajan kynnyksella 1900, s. 106, 1901, s. 96, Pohjakerroksista, s. 20.
5° TyOlaisen Joulu 1909, s. 14, Sosialisti 14. 1. 1929, veteraanien muistelmia
30-vuotisnumerossa.
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6. Alueellinen fa yhteiskunnallinen levitiminen (ss. 182-223)
1 Kari, Tilastolliset taulut Suomen tylivaenyhdistyksista vv. 1899-1900;
Kari, Tilastolliset taulut Suomen tylivaenpuolueeseen ja sosialidemokraattiseen puolueeseen kuuluvista yhdistyksistd, Sirola, Sosialidemokratinen puolue
Suomessa, s. 38. Joka vuosi erdat yhdistykset jattivat jasenmadransa ilmoittamatta. Toisinaan puoluesihteeri nayttaa jattaneen nama kokonaan pois kokonaisjasenmaarad laskiessaan, toisinaan han taas on ottanut ilmoittamatta
jattaneen yhdistyksen jasenmadran edelliselta vuodelta. Ilmeisesti myiis yhdistysten piirissa jasenmaaran ilmoittaminen ja jasenena pitaminen on tapahtunut kovin hailyvien perusteiden mukaan.
2 Esim. Kertomus Tampereen ty:n toiminnasta 1903, ss. 11-12.
3 Kari, Tilastolliset . . . vv. 1899-1904, Sirola, Sosialidemokratinen . . . s.38.
4 Helsingissa toimineiden sivuyhdistysten jasenmaarat olivat seuraavat:
PuuHelsingin
Raittius- seppien
ulkoHelyhdistys ammattityOvaen- SOrnalssingin
HerValo
osasto
yhdistys
ruots. mannin Main
ten
•
•
1899
143
295
•
1900
143
295
•
54
1901
180
•
311
151
..
1902
258
•
•
1903
..
434
60
..
.
0
458
64
224
88
1904
186
100
1905
185
331
677
•
86
5 Tampereen sivuyhdistysten jasenmaarat olivat seuraavat:
Tampereen
Messukylan
ulkotytivaen yhdistys Pispalan
—
—
70
1899
—
—
70
1900
108
—
—
1901
..
•
89
1902
203
100
1903
65
124
69
1904
132
110
229
1905
430
Kari, Tilastolliset . . Sirola, Sosialidemokratinen .. .
6 Kallio, Kertomus Oulun ty:n 25-vuotisesta toiminnasta, ss. 24-27.
Ahmalan puheenvuoro Helsingin kokouksessa 1904, ptk. s. 77.
8 Mellti, Kotkan ty 1888-1938, ss. 49-50, 64, 280-282.
9 Kanerva, Hameenlinnan ty:n 50-vuotistaipaleelta, ss. 19-20.
1° Haminan ty:n ptk. 30. 4, 27. 10. 1899, 31. 3, 30. 6. 1901, TA.
Halonen, Kuopion ty 50-vuotias ss. 70-92.
12 Huotari, Viipurilaista tyOvdenliiketta vuosisatamme vaihteessa. Alkutaipaleelta ss. 119-121.
13 Puoluehallinnon ptk. 6. 11. 1899, 12. 12. 1900, 28. 1. 1901, Sos.dem. puol.ark.
14 Vaasan ty:n ptk. 10. 10, 29. 10. 1899, 8. 4, 6. 10. 1901, 6. 4, 4. 5. 1902, 15. 2.
1903, TA.
15 Kontula, mt. ss. 59-67.
16 Oittinen, Jyvaskylan ty 50-vuotias 1888-1938, ss. 57-67.
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17 Kemin tytovaenseuran 25-vuotisjulkaisu ss. 25-26, Punainen Pohjola
1909 ss. 24-26.
18 Punasten Joulu 1908 ss. 7-8.
18 Mikkelin ty vuosina 1890-1940, ss. 17-19.
20 Kertomus Pietarsaaren ty:n 10-vuotisesta toiminnasta ss. 5-6, 25.
21 Niinpa Vaasassa oli ty:n kokouksessa lasnd 29 henkillid silloin, kun padtettiin llittymisesta puolueeseen. Samana vuonna yhdistyksen koko jasenmaara 356. Vaasan ty:n ptk. 4. 5. 1902, TA. Hameenlinnassa kokouksissa vuonna
1899 oli vahan toistakymmenta henked ja yhdistyksen jasenmadra oli
148. Hdmeenlinnan ty:n ptk:t vuodelta 1899, TA.
22 Vaasan ty:n ptk. 8. 4. 1901, 1. 10, 22. 10, 12. 11. 1905, TA.
Mukaan otettu ne yhdistykset, joista yhtenaisimmat sarjat saatavissa.
Kari, Tilastolliset . . . Sirola, Sosialidemokratinen
24 Kaupunkiyhdistyksien paitsi Helsingin, Tampereen ja Turun osuus koko
tytivaenliikkeen jasenmaarasta:
Vuosi
Koko jdsenniddra Kaupunkiyhd. Prosenttia
1899
9 446
3 041
32.2
1900
9 165
3 255
35.5
1901
5 841
2 248
38.4
1902
8 151
2 715
33.3
1903
13 513
5 499
40.6
1904
16 610
5 546
33.4
1905
45 298
13 500
29.8
Vuodesta 1901 vain puolueeseen kuuluneet. Kari, Tilastolliset . . Sirola, Sosialidemokratinen
25 Turun kokouksen ptk. ss. 20, 47, 132, 139.
26
Turun kokouksen ptk. s. 18.
27 Ukkola, Myllykosken tylivaRnyhdistys ry 50-vuotias, s. 16;
28 Kivisalo, TyOvaenliike Eteld-H4meessa, s. 160, Suurlakko Forssassa.
28 Tiutisten tyOvaenyhdistys ry 40-vuotismuistojulkaisu 1898-1938, ss.
8-15.
30 Suvanto, Wrightilaisyydesta. sosialismiin Toijalassa, ss. 202-208.
31 Kari — Paasivuori, Ammattiyhdistysliike, ss. 341-342.
32 Taistelujen vuodet. Kuusankosken tyOvaenjarjestlit 1903-1953, ss. 12-14.
33 Lauritsalan sos. dem. ty. ry. 1902-1952, s. 11.
m Enson tytivdenyhdistys 50 vuotta 1900-1950, ss. 3-8.
35 Helsingin kokouksen ptk. ss. 83-84.
36 Esim. Hallan ty:n edustajan T. HyvOsen puheenvuoro (ptk. ss. 86-87),
Enson ty:n edustajan M. Niskasen puheenvuoro (ptk. s. 73), Kymin ty:n edustajan 0. Vanttisen puheenvuoro (ptk. s.101), Voikkaan ty:n edustajan Fr. Tilan
puheenvuoro (ptk. ss. 75-76).
37 Esim. Forssan ty:n edustajan T. Amarkin puheenvuoro (ptk. s. 182), Kuusankosken ty:n edustajan 0. Rinteen puheenvuoro (ptk. s. 180).
38 Ukkola, mt. s. 17.
38 Lisfiksi oli mainittu Leppakosken (23) ja Jamsdn (14) jasenmdarat, Kari,
Tilastollinen . . .
40 Kari, Tilastolliset . . Sirola, Sosialidemokratinen .. .
41 Suotahti, Tyrvanniin torpparilaitos, s. 158.
42 Kansan Lehti 1899-1924, s. 42.
Kauhavan ty 50 vuotta 1894-1944, s. 5, Alanen, mt. s. 696.
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Kontula, Puoli vuosisataa tytivaenliiketta Eurassa, ss. 17-39.
45 Kempeleen ty:n saannOt.
46 Esim. Karkun ty:n saanniit, vahvistettu 28. 10. 1901.
47 Alavuden ty 50 vuotta, s. 18.
48 Tuuloksen ty Alku 25-vuotias, ss. 4-5.
46 Katsaus sos. dem. tytivaenliikkeen vaiheisiin Vihdissa kymmenvuotiskautena 1902-1912, ss. 3-11.
50 Kauhavan ty 50 vuotta 1894-1944, s. 23.
51 KL 7. 5. 1903.
52 Hamalaisosakunnan ptk. 12. 3, 14. 11. 1893, HYK.
Hamalaisosakunnan ptk. 1. 2, 8. 2, 11. 10, 15. 11. 1898, HYK.
54 Hamaldisosakunnan ptk. 17. 10. 1899, HYK, Ko. yhdistyksen kirje of
Ursinille 29. 11. 1899, of Ursinin kok. TA.
Viipurilaisen osakunnan ptk. 3. 4. 1900, HYK.
56 Viipurilaisen osakunnan ptk. 10. 4. 1900, 15. 10, 22. 10. 1901, 25. 2, 4. 11.
1902, HYK.
57 Hamalaisosakunnan ptk. 5. 11. 1901, HYK.
Hamalaisosakunnan ptk. 19. 2. 1903, HYK.
Arbetaren 3. 5, 12. 12. 1902, Barck, Arvid Mime och sekeiskiftets Finland, s. 314, Ehnrooth, Fran ett skiftesrikt liv, s. 164, Gummerus, Aktiva kampAi' 1899-1910, ss. 24-26, Holmberg, Marten Holmberg, ss. 199-200.
60 Gummerus, mt. ss. 28-33, Holmberg, mt. ss. 207-209.
61
Hamalaisosakunnan ptk. 24. 11. 1903, HYK, Kay eespain yak!
ss. 338—
342.
62 Puntila, Hamaldis-Osakunnasta ja sen toiminnasta vv. 1868-1928, s. 244.
63 Hamaldisosakunnan ptk. 3. 11. 1903, 26. 1. 1904, HYK.
64 Puntila, mt. ss. 227-243.
65
Savo-karjalaisen osakunnan ptk. 14. 3., 10. 10. 1904, HYK.
66 Savo-karjalaisen osakunnan ptk. 14. 11. 1904, Viipurilaisen osakunnan ptk.
29. 11. 1904, HYK.
67 Viipurilaisen osakunnan ptk. 29. 11. 1904, HYK.
68 Pohjalaisen osakunnan ptk. 27. 2. 1905, HYK.
69 Tanner, Nuorukainen etsii sijaansa yhteiskunnassa, ss. 68-70.
70 Raataja 1905, ss. 177-178, »Kravattisosialistit*, Raataja 1905, s. 3, runo
»Tietajan
71 TyOrnies 22. 7. 1905.
72 Sundqvist, mt. s. 13, Wiik, Sosialidemokratia Suomen ruotsalaisten keskuudessa, ss. 261-262; Kari, Tilastolliset . . Sirola, Sosialidemokratinen .. .
73 Kilpi, Suomen tykilaisnaisliikkeen historia, ss. 46-51.
74 Tainio, mt. ss. 28-29.
Nieminen, mt. ss. 197-216, 252-254, Kilpi, Suomen . . . ss. 112-113,
117-122.
76 Tytilaisnaisten kolmannen edustajakokouksen pOytakirja Tampereella
17, 18, 19 p. heinakuuta 1905, ss. 58-51, Tyiilaisnaisten ylimaaraisen edustajakokouksen pOytakirja Viipurissa 8, 9 ja 10 p. lokakuuta 1906, liite, Turkia, Sosialidemokratinen puolue Suomessa. Tilastollisia tietoja puolueeseen kuuluneista yhdistyksista v. 1906, s. 38. Vuosien 1899 ja 1900 osalta on taulukossa
kaikki tyiivaenyhdistyksiin kuuluvat naiset ja vuodesta 1901 vain sellaiset,
jotka kuuluivat sosiaalidemokraattiseen puolueeseen liittyneisiin yhdistyksiin.
77 Ensimmainen yleinen tylilaisnaisten edustajain kokous Helsingissa heii4kuun 4, 5 ja 6 p:na 1900, ss. 3-4,
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78 Toisen yleisen Suomen tyOlaisnaisten edustajain kokouksen pOytakirja.
Kokous pidetty Turussa heinakuun 17-19 p:na. 1902, ss. 6-7.
79 Esim. Tytimies 9. 9. 1903 »Nuorisoseurat ja tylivdenkysymys».
80 Ptiytakirja Suomen sosialidemokratisten nuorisoseurojen edustajakokouksesta 1906.
Huotari Anni, Muistelmia ihanneliitoista, ss. 134-139.
82 Raittiusliike ja sosialismi, Voionmaa-Sepptilti, Sosialismia.
83 Kirjallisuutta mm. Kari-Paasivuori, mt., Alanen, Suomen puutytildisten
jarjestOtoiminnan vaiheita, ss. 8-20, Oksanen, 50 vuotta paperityOntekijOiden
jarjestOtoimintaa, ss. 13-52, Salomaa, mt., ss. 55-114.
84 Aaltonen, Kuluttajat yhteistyOssa, ss. 114-138, 167-176, Forssan kokouksen ptk. ss. 19-38, KL 21. 5. 1904 »Osuustoiminta ja tytivaenliikkeen
porvarillistumisen vaara».
V. SOSIALISMIN LAPIMURTO SUURLAKOSTA
YKSIKAMARISEEN EDUSKUNTAAN
1. TgOvtienliikkeen johto (ss. 224-284)
1 Turun kokouksen ptk. ss. 66-67, 73.
2 Viipurin kokouksen ptk. 34-40.
3 Forssan kokouksen ptk. s. 161.
4 Mm. Leninin toimittamassa Iskra-lehdessa tuomittiin tsaarinvallan menettely Suomessa, Kilpi, Lenin . ss. 22-31, Hyviinen, Suomen vanhan tytivaenpuolueen historia, ss. 48-49.
5 Kansallislakon keskuskomitean ptk. 2. 11. 1905 4 §, TA, Roos, Nationalstrejken i Finland, ss. 75-77.
6 Punainen julistus, Handlingar rOrande strostrejken, HYK.
7 Lepplinen, Kaksikymmenta vuotta suurlakosta, ss. 67-68.
8 Latinki, Kansalliskaarti, ss. 57-58; Kock, Seitseman paivad keskusasemalla, ss. 12-13, 19-22.
9 Kansallislakon keskuskomitean ptk. 5. 11. 1905, TA.
10 Kansallislakon keskuskomitean ptk. 5. 11. 1905 31 §, TA.
11 Suomen Sosialidemokraatti 9. 11. 1930, Matti Paasivuoren muistelmia suurlakon ajalta, Suomen Sosialidemokraatti 1. 12. 1935 Sulo Vuolijoen muistelmia.
12 KL 11. 11. 1905.
13 Tietoja tallaisesta vakijoukkojen aktiivisuudesta mm. Kansallislakon keskuskomitean ptk. 5. 11. 1905 (Lohjalta), Kuusankosken ty:n ptk. 6. 11. 1905
(Kuusankoskelta) TA. Tytimies 13. 11. 1905. Roos, Kansallislakko Suomessa.
Kuopion kaupunki ja Mani, ss. 232, 237.
"Lathe, mt. I ss. 282-283, 287, 298, Latinki, mt. ss. 59-64.
15 Mm. nimimerkki Latinki kirjoitti valitttimasti suurlakon jalkeen ilmestyneessa kirjassaan Kansalliskaarti: »Kansalliskaartin harjoitukset ovat olleet
harjoituksia koko tytivaen tulevaisuutta varten, valmistava luokka tytivaenliikkeen korkeampia luokkia varten, sotakoulu josta kasvaa joukoittain kykenevid sotureita, aliupseereja, vaapeleita ja kenraaleja Suomen sosialidemokraattisella puolueella.» Latinki, mt. s. 64, punakaartin synnysta ss. 19-64.
Lisaksi mm. Kock, Seitseman paivaa keskusasemalla.
16 Tampereen kokouksen 1905 ptk. ss. 112-113.
17 Kilpi, Lenin . . . ss. 39-41, Korpimaa, Salaisilla poluilla, ss. 89-91, 103-
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105. Revoljutsija 1905-1907 gg. v Rossii. Vyi gij podjom revoljutsii 1905-1907 gg. II s. 1021, III ss. 500, IV ss. 363, 447, 559, 534.
18 Esim. 0. V. Kuusisen arvostelu of Ursinin toimittamasta teoksesta Tulevaisuutta kohti, Sosialistinen Aikakauslehti 1906 ss. 71-72. Sosialistinen Aikakauslehti 1905, s. 2 ohjelmakirjoitus.
19 Sosialistinen Aikakauslehti 1905, s. 2, 1906, ss. 26-27, 505-508.
20 Esim. suomentamansa Kautskyn teoksen »Yhteiskunnallinen vallankumous ► esipuheessa VdinO Tanner totesi, etta Kautsky oli meilla valitettavasti
liian vdhan tunnettu. Kautsky, mt. ss. 5-6. Arvostellessaan Ursinin kirjaa
»Tulevaisuutta kohti>> 0. V. Kuusinen esitti nimenomaan Kautskyn kasitykset
totuuksina. Sosialistinen Aikakauslehti 1906, ss. 71-72. MyOs tyOvdenlehdissd esiintyi runsaasti lainauksia Kautskyn kirjoituksista. Esim. Ty6mies 22. 9,
15. 10, 19. 10. 1906.
21 Sosialistinen Aikakauslehti 1906, s. 25.
22 Sosialistinen Aikakauslehti 1906, s. 27.
Sosialistinen Aikakauslehti 1906, s. 331.
24 Savon TyOmies esim. 22. 1. 1907, 18. 5. 1907 »Vaatiiko veri verta», TyOldinen
esim. 23. 4. 1907 »Ne veritylit».
25 Punainen Hdme 1909, ss. 8-9, ► Ovatko itsemurhat hyvaksyttavid?».
26 TyOmies 11. 11. 1905 ► Toinen tai toinen tie».
27 TyOmies 23. 12. 1905.
28 TyOmies 17. 2. 1906.
29 TyOmies 9. 3. 1906.
20 Esim. TyOmies 14. 3, 16. 3. 1906.
31 Kautsky, Erfurtin . . . s. 120.
32 Kautsky, mt. ss. 1905, esim. KL 1. 4. 1906 ► Luokkataistelu», 6. 4. 1906 »TyO
ja padoma taistelevat keskenadn», Sosialisti 7. 4. 1906 »Luokkataistelu», TyOmies 14. 6. 1906 »Taas kapitalismin rikoksia».
33 Krapotkin, Taistelu leivasta ss. X, 28, 255.
34 Puolustaessaan maanalaista vakivaltaista toimintaa kapteeni Johan Kock
muistelmissaan viittasi Krapotkinin teoksesta Taistelu leivastd saamiinsa vaikutteisiin. Kock, Milloin paljastuu petos, s. 79.
35 Esim. TyOmies 27. 4. 1906 »Mita on kirjoitettu laki?», TyOmiehen Illansama 1906 ss.
vietto 1906, ss. 202-203 »Rikos yhteiskunnallisena
197-198, 207-208--211--214 »Prostituutio sosiaalisena luokkailmiOnd.»
Ndiden vaikutteiden ratkaisevaa osuutta Suomen tylivaenliikkeessa syntyneeseen vdkivaltaisen toiminnan ihailuun korostaa Alex Halonen. Halonen,
Suomen tyOvdki ja vdkivaltaiset menettelytavat, ss. 15-16.
Vuonna 1905 bolgevikkien ryhma piti tdrkeimpand tehtdvandan valmistautumista aseelliseen kapinaan. Smirnov, Suomen vallankumouksellisesta
historiasta vuosina 1905, 1917, 1918, s. 63.
38 Tietoja kosketuksista vendldisiin vallankumouksellisiin mm.: Haapalainen,
Suomen punakaartilaisten osanotosta Viaporin kapinaan, ss. 131-132, Sokolev,
Viapori, ss. 225-227, Smirnov, mt. ss. 8, 24-25, Korpimaa, mt. ss. 89-105,
Parmanen, IV. s. 804, KenraalikuvernOlirin kanslian ark. 1907, Fb 337 XVII:
2, 5, Fb 338 XXIV 2, Fb 340 XXV: 1, 2, VA.
39 Parmanen, III, ss. 529-531, 636-637.
40 Kiiskinen, Vuosikymmenien takaa, ss. 68-69, 76-77, 121-123.
41 Sosialistit ja salaiset jarjest6t, ss. 11-13, Hersalo, Suojeluskuntien historia
I, ss. 101-105.
42 Tyc, 21. 2. 1907.
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" Taimi, Sivuja eletysta, ss. 118-119.
44 Tingsten, mt. I, ss. 193-198.
KL 29. 9, 30. 9. 1906.
46
TyOvden Joululehti 1907, ss. 15-17. Mytis Eero Haapalainen ilmaisi
nostuksensa Hinke Bergegrenia ja hanen edustamiaan ajatuksia kohtaan. Nain
ollen hanenkin vallankumousihailunsa oli saanut virikkeita myiis URA taholta.
Han oli kesalla. 1906 Ruotsissa kaydessadn tutustunut Bergegreniin. Haapalainen, Kapteeni Kockin pako Suomesta v. 1906, ss. 139-140.
47 Ernst Lampên kirjoitti hanesta ihailevan artikkelin Nuoreen Suomeen.
Nuori Suomi 1906, ss. 165-167.
48 Mita taholta tuleviin vallankumousheratteislin viittasi mm. Kaarlo Luoto.
Luoto, Totuuksia, ss. 50.
KL 28. 2.-16. 3. 1906, Sirolan matkakertomus. Millaan tavoin innostunut
arvio ei ollut myOskaan vaasalaisessa Vapaassa Sanassa. Vapaa Sana 4. 1. 1901.
5° Suoranaista va.kivallan ihailua, esim. Vapaus 28. 1. 1906.
51 Oulun kokouksen ptk. s. 320.
52 Esim. Tyiilainen 25. 1. 1907 »Kostakaa», Kurikka 15. 8. 1906.
53 Oulun kokouksen ptk. ss. 254-255.
64 Suomen Sos. dem. Nuorisoliiton II:n edustajakokouksen Vaasassa 1908
ptk., s. 27.
56 Mustonen, mt. ss. 26-27.
56 Kansallislakon keskuskomitean ptk. 8. 11. 1905, TA. Suurlakkoa valmistelevan komitean ptk. 25. 2, 31. 7. 1906, Tuomisen kokoelma, Kansan ark., Kansa
valvo kalleintasi, ss. 10-16.
Esim. Eteenpain 21. 8. 1906 »Punanen kaarti».
58 Haapalainen, Suomen . ss. 131-132.
59 Esim. TyOmies 7. 8, 13. 8. 1906, Hameen Voima 8. 8, 11. 8. 1906, Eteenpain
11. 8. 1906.
60 Niinpa kansalaiskokouksissa yhdyttiin varsin halukkaasti puoluehallinnon
kehotukseen paheksua poliisivoimien lisaysta. Niinpa Hartolassa puhuttiin
»poliisiarmeijasta». Kansalaiskokouksien ptk. TA 342 (471) 1905-1906.
61 Latinki, mt. ss. 19-64.
62 Suurlakkopaperit 323 (471) 1905, 342 (471) 1905-1906 TA.
Luetteloita Hameenlinnan punakaartin jasenistOsta v.1906, Hameenlinnan
ty:n paperit, TA. Vaasan punasen kaartin paallikkOkunnan ptk., 323 (471)
1906 TA. Tietoja Viaporin kapinaan osallistuneista punakaartilaisista 323
(471) Viapori 1906-1907. Hakaniemen mellakkaa koskevat asiakirjat Helsingin
raastuvanoikeuden ark. Viaporin jutun pOytakirjat.
64 Punasen kaartin kasikirja, Tottijarven punakaartin saannOt, 323 (471)
1906 TA.
" Kansa valvo kalleintasi ss. 10-16.
66 Suurlakkokomitean ptk. 25. 2, 22. 3. 1906 Tuomisen kok. Kansan ark.
67 Luoto, mt. ss. 15-17.
68 Esim. LS-Tyiimies 23. 1. 1906, Tainion artikkeli. Puoluehallinnon ja punakaartin valilla oli esiintynyt kitkaa kohta suurlakon paattymisesta. 28. 12. 1905
puoluehallinto paatti varoittaa punakaartin johtokuntaa, ja 3. 1. 1906 se velvoitettiin noudattamaan puoluehallinnon antamia ohjeita ja kaksi puoluehallinnon
edustajaa lahetettiin punakaartin johtokunnan kokouksiin. Maaliskuun lopulla
eivat puolueen edustajat enda olleet punakaartin johtokunnassa, joten se oli
paljolta irtaantunut puolueen valvonnasta. Puoluehallinnon ptk. 28. 12. 1905,
1. 3, 21. 3. 1906, Sos, dem. puol. ark.
69 Kock, Milloin . . s. 79.

416

LAHDEVIITTEE T

7° Suurlakkokomitean ptk. 12. 4, 6. 6. 1906, Tuomisen kokoelma Kansan ark.
Kevatjulkaisu Punaisille Kaarteille, s. 4, Tyiimies 23. 4. 1906.
72 TyOmies 23. 7. 1906 selostus kaartin edustajakokouksesta.
73 Suhtautumisessa sosiaalidemokraattisen puolueen johtoon oli punakaartin
karkimiesten valilla suuria eroja. Kaarlo Luoto ja Johan Kock pyrkivat irrottamaan liikkeen puolueesta, kun taas kaartin sihteeri Jussi Tuominen edusti
puolueelle uskollista kantaa ja korosti vahemman jfirjestOn sotilaallista luonnetta. Jussi Tuomisen haastattelu.
74 Punakaartin piirista oli hyvin ldheiset yhteydet venaldisiin vallankumouksellisiin. Niinpa punakaartin sihteeri Jussi Tuominen ja toimittajat Mikko Uotinen seka Toikka osallistuivat 5. 2. 1906 Terijoella pidettyyn kokoukseen, jossa
yhdessa venalaisten vallankumouksellisten kanssa laadittiin kapinasuunnitelmia. Tuominen, Muistelmat, (kasikirjoitus) s. 70. Jussi Tuomisen haastattelu,
Luhtakanta, mt. ss. 12-13.
75 Suurlakkokomitean ptk. 26. 4. 1906, Tuomisen kokoelma Kansan ark.
76 Puoluehallinnon ptk. 3. 12. 1905 Sos. dem. puol. ark.
77 Puoluehallinnon ptk. 31. 7. 1906, Sos. dem. puol. ark.; Suurlakkokomitean
ptk. 31.7-2. 8. 1906. Tuomisen kokoelma Kansan ark.
78 Hakaniemen mellakkaa koskevan jutun asiakirjat, Helsingin raastuvanoikeuden ark.
79 Suurlakkokomitean ptk. 4. 8. 1906, Tuomisen kokoelma Kansan ark.
8° Suurlakkokomitean ptk. 2. 8, 4. 8. 1906, Tuomisen kokoelma Kansan ark.,
Elama 26. 7, 9. 8. 1906.
81 KL 10. 8. 1906.
82 Esim. J. Tuomisen, A. Vesan ja A. Rasasen puheenvuorot, Oulun kokouksen ptk. ss. 330-333.
83 Oulun kokouksen ptk. ss. 327-328, 394-395.
84 Rissasen puheenvuoro (Oulun kokouksen ptk. s. 333), Haapalaisen puheenvuoro (ptk. ss. 93-95), J. Tuomisen ja J. Vatasen puheenvuorot (ss. 96-97).
85 Vrt. Paappasen ja Turusen puheenvuorot, ptk. ss. 331-334.
86 Vaasan punasen kaartin ptk. 29. 8. 1906, 323 (471) 1906 TA.
87 Suinulan ty:n ptk. 7. 8. 1906, Vapaussodan ark. 223 VA.
ss Kiiskinen, mt. ss. 121-123, Taimi, mt. ss. 118-119.
Maanalaisen punakaartin saanniiissa sanottiin, etta Kock oli jarjestiin
ylipaallikko ja h4n »ilmestyy» tarvittaessa. Lisa.ksi jokainen petturi luvattiin
palkita kuolemalla. »Pakkoluovutusta» ei pidetty siveellisesti rikoksena ottaen
huomioon padma4ran suurenmoisuus. Muutenkin saanniiissa korostettiin vitkivaltaista ja kovaa toimintaa: »Miehistii kasvatetaan haikailemattOmaan rohkeuteen ja varmaan itsetietoisuuteen, sills ei voi lOytya mitdan, johon punakaartilainen ei uskaltaisi iskea kiinni.» Tydmies 11. 10. 1907.
Sulkanen, mt. ss. 137-139.
91 Parmanen, mt. II, ss. 664-667 (Parmasen tiedot perustuvat Turkian haastatteluun.), Luhtakanta, mt. s. 12, Korpimaa, mt., ss. 16, 25-41, Mustonen,
mt. ss. 23-24.
92 Sosialistit ja salaiset jarjestiit, ss. 10-15.
93 Riihinen, Rautatieldisten liiton historia, (kasikirjoitus).
94 Tyti 21. 2. 1907.
95 Roos, Kansallislakko Suomessa. Kuopion kaupunki ja Mani, ss. 12, 39-42.
96 Mustonen, mt. 28-58.
97 Vrt. s. 240.
98 Sulkanen, mt. s. 138.
99 Kock, Milloin .? ss. 49, 67.
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100 KenraalikuvernOrin kanslian ark. 1907 I jaos. Fb 337 XVII3 VA, Tunnussana 1, TyOmies 5. 1. 1907, Sosialisti 12. 12. 1908, TyOmies 5. 1. 1909, Schouttz,
mt. 314, Korpimaa, mt. ss. 69-74, Mustonen, mt. ss. 13-15.
101 Tytimies 23. 12. 1908, Matti Turkian vastine J. A. Mustosen paljastuskirSosialisti 12.12, 15. 12. 22.12.1908, Korpimaa, mt. ss. 92-97.
jaan *Salat
102 Esim. TyOrnies 15. 12. 1908, Jolander-Ackte, Kenraali Bruno Jalanderin
muistelmat s. 91.
103 Nokkala, mt. ss. 207, 216, 217-246. - Ks. ss. 83-84.
104 at Ursin, Pohjoseen ja etelAan II ss. 11-13.
105 Esim. KL 14. 1. 1906 Arveluttavaa pelia*.
106 KL 22. 9, 2. 10, 4. 10, 6. 10 ja 11. 10. 1906.
107 Oikeus 17. 11. 1906, 21. 12. 1906 #Enemman rehellisyytta arvosteluihin*.
108 Oulun kokouksen ptk. s. 19.
106 Oulun kokouksen ptk. ss. 189-201.
110 Sosialidemokraatti 9. 10. 1906.
111 Salinin papereita, Kansan ark.
112 LS-Tyiimies 23. 1. 1906, Sosialisti 12. 10. 1906.
113 Eraassa lehdist011e annetussa haastattelussa. Helsingin Sanomat 25. 1. 1906.
114 Mm. Tylimies 29. 9. 1906.
116 Oulun kokouksen ptk. ss. 253-254.
116 Helsingin Sanomat 25. 1. 1906.
117 Oulun kokouksen ptk. s. 212.
118 Kevatlehti Punaisille Kaarteille 1906, ss. 10-12, KL 7. 9, 14. 9. 1906,
Oulun kokouksen ptk. s. 224.
116 Esim. Sosialisti 11. 9. 1906 #Sosialidemokratia ja vallankumouksellinen
humbugis, A. Rissasen artikkeli, Kuusinen, Anarkia ja vallankumous, Sosialistinen Aikakauslehti 1906, ss. 388-399, mm. Korpimaan, Kuusisen ja Uotisen puheenvuorot Oulun puoluekokouksessa, ptk. ss. 173, 227, 319-321.
120 Esim. Tyiimies 8. 11. 1905, 27. 1. 1906 d'itakaa kiinni puolueen periaatteistas, 5. 3, 28. 9. 1906, Kevatlehti Punasille Kaarteille 1906, s. 12.
121 Bebel, Alas seisova sotavaki, sijaan kansanpuolustus, Kuusinen, Sananen
kansanmiliisiaatteesta, Kevatlehti Punasille Kaarteille, 1906, s. 71.
122 Arbetaren 19. 5. 1906. Arbetaren tuomitsi jyrkasti Hakaniemen mellakan
pitaen sits tarpeettomana murhaamisena, Arbetaren 4. 8. 1906 *Bloch.
123 at Ursin, Pohjoseen . . . II, ss. 11-13.
124 Oikeus 17. 11, 21. 11, 21. 12. 1906. Drockila oli voimakkaasti korostanut parlamentaarista toimintaa ruotsalaisten tyiivaenyhdistysten edustajakokouksessa ja ajatukset viittasivat talloin revisionismista saatuihin vaikutteisiin. Protokoll fOrdt vid de arbetarnes representantmOte i Helsingfors 1906, s.
59.
126 Arbetaren 9. 6. 1906, Protokoll fOrdt vid de arbetarnes representantmlite
i Helsingfors 1906, ss. 15-16.
126 Kansan Tahto 16. 11. 1906.
127 Kansan Tahto 3. 11, 6. 11, 7. 11, 8. 11. 1906, Oulun puoluekokouksen
ptk. ss. 183-186, 259.
128 Esim. Eteenpain 13. 11. 1906.
129 Yhdistyksen piirissa vastustettiin tanssien jarjestamista yhdistyksen
huoneistossa, koska nuoriso maissa huveissa saisi vadran kuvan koko tytivaenliikkeesta*. Luottamustoimiin ei valittu henkiloa, joka oli rikkonut sukupl101imoraalia vastaan. Oulun ty:n huvit. ptk. 13. 3. 1906, suutarien ammattios. ptk. 14. 4. 1907, Raappana, mt. s. 122.
130 Savon TyOmies 12. 7, 14. 7, 19. 7, 26. 7, 2. 8. 1906.
27

Soikkanen, Sosialismin tulo Suomeen
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131 Varsin jyrkin aiinenpainoin puhuivat vaalilakon puolesta mm. LauritsaIan tytovaenyhdistyksen valtuutettu M. Sievanen (ptk. ss. 28-29), Pielisjarven
edustaja A. Rasdnen (ptk. s. 32), P011akkalan edustaja S. Lehen (ptk. s. 51),
Jyvaskylan pitajan edustaja R. Huovelin (ptk. s. 54), Kymin edustaja A. Vesa
(ptk. s. 55) ja Asikkalan tyOvaenyhdistyksen edustaja K. Laine (ptk. s. 65).
132 Helsinkilaisista esiintyivat vaalilakon puolesta mm. P. Leppanen (ptk. s.
35), Haapalainen (ptk. s. 38-39), puoluehallinnossa oleva Helsingin edustaja
Ida Ahlstedt, M. Hallberg (Paasivuori) (ptk. s. 56) ja Maria Laine (ptk. ss. 6162).
133 Tampereen kokouksen 1905 ptk. ss. 62-64.
134 Tampereen kokouksen 1905 ptk. ss. 56-57.
135 VainO Vuolijoen radikaalisuus laimeni varsin nopeasti, silly vuonna 1907
hanet jo leimattiin »revisionistiksi». Tulevaisuus, Savon Tytivden Joulujulkaisu
1907, s. 69.
136 Porin ty:n edustajan 0. Leivon puheenvuoro (ptk. s. 52), Salinin puheenvuoro (ptk. s. 62).
137 Terijoen ty:n edustajan Mikko Uotisen puheenvuoro, (ptk. ss. 41-42).
Han edellytti, etta paatOkseksi tulee vaalilakko.
138 Vaaleihin osallistumisen puolesta esiintyivat turkulaiset J. A. Salminen,
K. F. Helisten ja M. Saarinen (ptk. ss. 30-31, 34, 38), tamperelaiset A. F.
Fihiman (Ruissalo), E. Viljanen ja Yrjo Ma.kelin (ptk. ss. 60, 65, 66-67) ja
oululaiset H. TOrma ja A. Kesti-Helja (ptk. ss. 37-38, 53).
139 Tampereen kokouksen 1905 ptk. s. 62.
140 Tampereen kokouksen 1905 ptk. s. 67.
141 Vaaleihin osallistumisen puolesta puhuivat Helsingin ty:n edustaja Matti
Turkia (ptk. ss. 39-40), puoluehallinnossa ollut helsinkildinen Eva Jarvinen
(ptk. s. 51) seka SOrndisten, Helsingin puuseppain ammattiosaston ja raittiusyhdistys Valon edustajat. Tama osoittaa, etta »helsinkilaisyys» oli keskittynyt
Minna Helsingin tykivaenyhdistykseen. Osallistumisen puolesta esiintyivat
edelleen mm. Eteenpain-lehden edustaja K. F. Petterson (Kellosalmi) (ptk. ss.
32-33) ja Kuopion, Mikkelin ja Jyvaskyldn seka maalaisyhdistyksista Kymintehtaan, Jamsankosken, Otavan ja Adnekosken edustajat (ptk. ss. 39-60).
142 Tampereen kokouksen 1905 ptk. ss. 89-102.
143 KL 14. 12. 1905 »Panttivankina porvariston leirissa».
144 Puoluehallinnon ptk. 7. 11. 1905, Sos. dem. puol. ark.
145 Tampereen kokouksen 1905 ptk. ss. 183-184.
146 Railo, mt. s. 62.
147 Tampereen kokouksen 1905 ptk. ss. 107, 111-112.
148 Arbetaren 2. 12. 1905.
149 Puoluehallinnon ptk. 3. 12. 1905, Sos. dem. puol. ark.
150 Painvastoin innokas Karin puolustaja K. Ahmala kesan 1917 puoluekokouksessa oli sits mielta, etta puoluekokous oli antanut »epavirallisen myOntymyksensa». Yhdeksannen puoluekokouksen 1917 ptk. s. 46.
151 Karin puheenvuoro Oulun kokouksessa, ptk. ss. 156-161.
152 Paasivirta, mt. I ss. 240-253.
153 Oulun kokouksen ptk. ss. 152-156.
154 Oulun kokouksen ptk. ss. 161-166.
155 Tainion, Karin, Ahmalan ja Salinin puheenvuorot Oulun kokouksessa,
ptk. ss. 166, 167, 185, 190.
156 Oulun kokouksen ptk. ss. 161-188.
157 Oulun kokouksen ptk. ss. 175-179, 182-183, 188.
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139 Oulun kokouksen ptk. ss. 183-188.
159 Oulun kokouksen ptk. ss. 468-470.
160 Sosialisti 16. 9, 28. 10, 7. 11. 1906.
161 Framtid 31. 8. 1906.
162 Sosialisti 30. 8. 1906 P. Leppasen artikkeli, TyOmies 10. 9. 1906 Emil Elon
artikkeli, 4. 2. 1907 Valppaan artikkeli. Lisaksi pilalehti Kurikassa oli hyOkkayksid Karia vastaan, mm. Kurikka. 1. 11. 1905.
163 Protokoll f6rdt vid de svenska arbetarnes representantmOte I Helsingfors
14, 15 och 16 juli 1906 ss. 43-46.
164 Sosialistinen Aikakauslehti 1906, ss. 117-118; Kuusinen oli arvostellut
juuri mainittua Webbin esittamaa kasitysta ja korostanut olevansa »puhtaan
marxilaisuuden» kannalla; sellaiseksi han katsoi lahinna Kautskyn esittamat
ajatukset. Sosialistinen Aikakauslehti 1906, ss. 71-72.
165 af Ursin, Pohjoseen . . . II, ss. 11-13, Tyiivaen Joululehti 1906, ss. 3-5.
Marx-Engels, Kommunistinen manifesti (1906) s. 31.
166 af Ursin, Pohjoseen . . . II, s. 62.
167 Sosialisti 16. 4, 18. 4. 1907, af Ursinin artikkelit; Sosialisti 2. 11. 1906 Tainion artikkeli ja Tylimies 5. 4. 1907, A. Jarvenpaan artikkeli.
168 Sosialistinen Aikakauslehti 1907, ss. 122-129, 143-156, Kuusisen artikkeli, Tylimies 6. 4. 1907 Valppaan artikkeli, Sosialisti 24. 4. 1907 Murroksen
artikkeli.
169 Sosialisti 26. 4. 1907 »Hallituskauhu».
170 Ainakin Valpas oli sita. mielta Oulun kokouksessa, ptk. s. 175.
171 Salinin papereita, Kansan ark.
172 Esim. Oikeus 17. 11, 14. 12. 1906.
173 Tulevaisuus, Savon Tydvden Joulujulkaisu ss. 65-69. Niiiden lisaksi Tainiolle annettiin myiis mainittu mdare.
174 Tyomies 23. 7. 1910.
175 Esim. Sosialisti 2. 9. 1906.
176 Esim. Framtid 20. 7. 1906 »Eduard Bernstein om klasskampen».
177 Sosialistinen Aikakauslehti 1907, ss. 20-25, »Kautsky puolustaa marxilaisuuden taktiikkaa».
178 Sulkanen, mt. ss. 68-72.
179 KL 26. 9, 3. 10, 14. 10, 24. 10. 1905.
180 Elama 5. 1. 1906.
181 Esim. Tuusulan ty:n ptk. 15. 4. 1906, Hameenlinnan ty:n ptk. 21. 4. 1906,
Imatran ty:n ptk. 22. 4. 1906, TA. Tosin Hameenlinnassa Kurikalla oli jonkin
verran kannatustakin huolimatta puoluehallinnolta tulleesta ohjeesta.
182 Elama 9. 8. 1906.
193 Puoluehallinnon ptk. 6. 8. 1906, Sos, dem. puol. ark.
184 Oulun kokouksen ptk. ss. 36-63.
185 Viela ennen kuolemaansa laatimassaan kirjoituksessa Eetu Salin toi esille
kaunansa »porvaripiireista lahteneita papinpoikia» ja »papinpoikia ja vavyja*
vastaan. Suomen Sosialidemokraatti 9. 1. 1920.
186 Puoluehallinnon kokouksessa kuitenkin nuorten edustajat Yrjii Sirola ja
Mikko Uotinen puolustivat Haapalaista ja kun asia jai juuri heidan selvitettavakseen, se ymmarrettavista syista hautautui. Puoluehallinnon ptk. 25. 2. 1906.
Sos. dem. puol. ark.
187 KL 3. 10. 1906, Oulun kokouksen ptk. s. 190.
188 Tulevaisuus, Savon Tykivaen Joulujulkaisu 1907, s. 67.
189 Vainii Vuolijoen kirje Salinille 29. 12. 1906, Salinin pap. Kansan ark.
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19° Oulun kokouksen ptk. ss. 238-245, 319-321, 324-327.
191 Oulun kokouksen ptk. s. 190, 200-201, 253-254.
192 Makelin vaati erotettavaksi puolueesta kaikki sellaiset ainekset, jotka
olivat sekaantuneet salaiseen toimintaan. KL 27. 9. 1906. Liskksi asian merkeissa, kaytiin pitkallinen vaittely lehden palstoilla. KL. 29. 9, 30. 9, 2. 10, 4. 10,
9. 10, 11. 10. 1906.
193 KL 22. 9. 1906.
194 Sosialisti 12. 10. 1906 »Puolueesta erottaminen».
195 Sosialidemokraatti 9. 10. 1906.
196 Kansan Tahto 18. 6. 1906 »Varoittava sana», 3. 11. 1906.
197 Tylimies 14. 9. 1906 »Syiden tutkimusko rikollisuuden hyvkksymista?»
Yrjd Sirolan artikkeli.
198 Sosialidemokraatti 9. 10. 1906, Kansan Tahto 3. 11, 16. 11. 1906.
199 KL 3. 10. 1906, Sosialidemokraatti 24. 11, 29. 11. 1906.
200 Tyti 11. 10. 1906, »Hapeallista repimist4», Sorretun Voima 12. 10. 1906,
Eteenpain 16. 10. 1906, ► Hajoittajia», 13. 11. 1906 ► Oululaisten hommia ► , KL
26. 10. 1906 »Sosialidemokraattisen puoluelen parjaamisesta. \TER selviksi».
201 Tyiimies 15. 1. 1907.
202 Sosialistinen Aikakauslehti 1907, ss. 122-129, 143-156.
203 TyOmies 20. 7, 23. 7, 25. 7. 1910.
204 Oikeus 17. 11. 1906.
205 Oikeus 21. 12. 1906 ► Enemmdn rehellisyytta arvosteluihin ► , R. Drockilan
artikkeli.
206 Esim. Oikeus 28. 12. 1906, selostus ruotsalaisen puolueen kokouksesta
Kirkkonummella.
207 Oikeus 19. 12. 1906.
208 Oikeus 14. 12. 1906.
209 K (Ossi) K (aatra) , Muistelmia paAmiehesta (kdsikirjoitus), Makelinin
paperit, Kansan ark.
210 Oulun kokouksen ptk. ss. 189-201.
211 Oulun kokouksen ptk. ss. 254-255, 318-319.
212 Mm. K. F. Hellstenin ja J. E. Lillnixin puheenvuorot ptk. ss. 213-215,
253-254.
213 Mm. 0. V. Kuusisen ja A. Rissasen puheenvuorot ptk. ss. 319-321, 324327.
214 Oulun kokouksen ptk. ss. 260-261.
215 Oulun kokouksen ptk. s. 393.
216 Piiytkkirja sosialidemokraattisten nuorisoseurojen edustajakokouksesta
1906, ss. 11-15, Piiytakirja Sosialidemokraattisen Nuorisoliiton II:sta edustajakokouksesta 1908, ss. 25-26.
217 Vrt. Kaapo Murroksen esitys Kotkan puoluekokoukselle. Kotkan kokouksen ptk. esityksia puoluekokoukselle III ss. 1-2, K. H. Wiikin ja A. Lehdon
puheenvuorot, ptk. ss. 85-87, 91.
218 Hyviinen, mt. ss. 142-144.
219 Toimittaja Eero Meriluodon haastattelu.
220 Vrt. Sirolan alustus Oulun kokouksessa. Han nimittain korosti sits seikkaa, etta uuden organisaation pohjalla johto pasee paremmin kontrolloimaan
jasenyhdistyksia. ptk. s. 110.
221 Esim. kokouksessa kaytettiin ilmaisuja: uon tehnyt suuren periaatteellisen
rikoksen puoluetta vastaan» (s. 174) ja yleensakin kasitteita, jotka viittasivat
puolueen voimakkaaseen arvostukseen.
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2. Vaikeita kysyznyksiti (ss. 284-312)
Kautsky, Sosialidemokratia . . ss. 3, 11-20, 26. 180-183, Kautsky, Yhteiskunnallinen
s. 23.
2 Niinpa VainO Vuolijoki totesi alustaessaan kysymysta Oulun puoluekokouksessa: »Tallaisiin pienviljelysta puolustaviin nakOkohtiin on nyt Suomen
sosialidemokraattinen puoluekin nojautunut ottaessaan kaytann011iseen ohjelmaansa sellaisia pikkuviljelysta suosivia toimenpiteita kuten valtion omistamien
maiden luovuttaminen tilattomien kaytettdvaksi seka pikkuviljelyksen edistaminen valtionavulla (ii 5 ja 6 maatalousohjelmassa), vaikka ne ovatkin suorassa ristiriidassa ohjelmamme periaatteellisessa puolessa lausutun kehityssuunnan kanssa.* Ptk. ss. 307-308.
3 Sosialistinen Aikakauslehti 1905, ss. 14-17.
4 Sosialistinen .Aikakauslehti 1906, ss. 154-158, »Torppariolojen uudistamisen johdosta», ss. 399-405, »Viljelyspakko ja tilattoman vaestOn asema», 514521, »Viljelyspakko ja tilattoman vaestOn asema». Edvard Gyllingin artikkeleita.
5 Sosialistinen Aikakauslehti 1906, ss. 116-117, Haapamden ty:n ptk. 4. 2,
11. 2. 1906, TA.
6 Puoluehallinnon ptk. 27. 2. 1906, Sos. dem. puol. ark.
7 Puoluehallinnon ptk. 28. 3. 1906, Sos. dem. puol. ark.
8 Torpparikokousedustajista olivat puolueen
mm. Jadsken
edustaja H. Jalonen, Lohjan edustaja Anders Kacklund, Espoon Nuuksion A.
Vatanen, PerniOn KOssi LindstrOm (Kaatra), Lemun K. A. Pettersson (Kellosalmi) ja Multian Emil Lehen.
9 Heidan lisakseen vain Oriveden edustaja S. Lindgren oli selvasti yksityista
omistusoikeutta vastaan. Osoituksena mielipiteenmuokkauksen vaikutuksesta
oli, etta Janakkalan edustaja 0. Marttila nimenomaan ilmoitti muuttaneensa
kantaa kuulemansa perusteella. Tampereen torpparikokouksen 1906 ptk. s.
45.
10 Mita mielipiteita esittivat Kuortaneen edustaja J. Willberg, Multian edustaja A. Allen, Kuopion maalaiskunnan edustaja E. Kaikkonen, Kiikan edustaja K. Rantanen ja Oravaisten edustaja M. Bergman, Tampereen torpparikokouksen ptk. ss. 44-48.
11 Vastalauseeseen yhtyivat Kurikan kaksi edustajaa, Oravaisten, Karstulan,
Kauhajoen ja Kivijarven edustajat, Tampereen torpparikokouksen ptk. s. 49.
12 TyOmies 18. 4. 1906, KL 24. 4, 25. 4. 1906.
13 Sosialistinen Aikakauslehti 1906, ss. 190-191.
14 Tampereen torpparikokouksen 1906, ptk. ss. 19-30, 32-34, 56-60,
63, 70-76.
15 Oulun kokouksen ptk. ss. 304-313.
16 Tata linjaa vaativat Valkealan torppariosaston seka Hiitolan, Kaukolan,
Limingan, Mantyharjun ja Ruoveden tyOvaenyhdistysten edustajat. Oulun
kokouksen ptk. s. 475.
17 Sosialistinen Aikakauslehti 1906, ss. 87-91, »Valtion uudisasutuksesta»,
Martti Koveron artikkeli, KL 15. 3, 17. 3. 1906 »Maata tilattomille».
18 Knoellinger, mt. ss. 89-90.
19 Tama seikka myOnnettiin eraissa tyOvaenlehdissa mm. TyOlainen 12. 2.
1907, »Suojelu.sta pientiloille».
20 Tyiivaen Joululehti 1904, ss. 16-18, »Vapaa kilpailu ja pieni maanviljelija»,
Vapaa Sana 3. 9. 1906, 7. 1. 1906, 18. 1. 1907.
21 Esim. TyOmies 12. 1. 1907 »Maatalouskysymyksemme» YrjO Sirolan artikkeli, jossa han katsoi, etta omistusoikeus olisi myOnnettava tavallisille talon-
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pojille, ja osuustoirninnan avulla pyrittava sosialististen ihanteiden toteuttamiseen. Rajavahti 28. 1. 1907 »Maata maattomille». Katsottiin, etta maatalouskysymyksen ratkaisu lOytyi juuri viljelyspakosta. Tytimies 20. 11. 1906 Wienviljelyksen kehityskausi». Todisteltiin kuinka pienviljelys tulisi haviamaan.
Tye/ »Pikkutilalliset ottakaa varma kanta». Lehti koetti osoittaa kuinka vaikeata tuli olemaan itsendisen pienviljelijan asema.
22 Gebhard, Pienviljelijat kokoon, s. 13.
23 Sosialisti 2. 11. 1906, Nuupala, Sosialismi ja maalaistytivaki ss. 4-13,
Vapaa Sana 3. 9. 1906.
24 Vapaa Sana 18. 1. 1907.
25 Kuolajarven 25. 12. 1905, Putikon 26. 12, Rautalammin 27. 12, Hartolan
28. 12. kansalaiskokouksien ptk. TA 342 (471) 1905-1906.
26 Esim. Ita-Hameen Raivaaja 10. 5. 1906.
27 Esim. Arbetaren 5. 5. 1906, 12. 5. *Socialdemokratie och nationalism».
28 Arbetaren 19. 5. 1906.
29 Arbetaren 26. 5, 9. 6, 16. 6. 1906.
30 Arbetaren 2. 6. 1906.
31 Arbetaren 16. 6, 30. 6, 7. 7. 1906.
32 Esim. Sosialisti 23. 5. 1906 A. Rissasen artikkeli, 31. 5. *Pois kieliriita ja
rotuviha tytivaestOn keskuudesta» Taavi Tainion artikkeli.
33 Tyiimies 20. 6. 1906 »TytivakikO kielitaisteluun?», 22. 6. 1906.
34 Savon Tytimies 5. 7. 1906.
35 Protokoll fOrdt vid de svenska arbetarnes representantmOte i Helsingfors
den 14, 15 och 16 juli 1906, ss. 7-17.
36 Tytimies 31. 7. 1906 »Kielikiihkolla petkutetaan».
37 Esim. Sosialistinen Aikakauslehti 1906, ss. 385-387, 459-464.
38 Oulun kokouksen ptk. ss. 35-36.
39 Esim. Eteenpain 18. 10. 1906 »Kielikysymys ja puolueemme», Hameen
Voima 12. 3. 1907 »Sosialidemokraattinen tytivdenpuolue ja kieli- ja kansallisuusasia*.
4° Arbetaren 8. 1. 1907.
41 Protokoll fOrdt vid andra svenska arbetarrepresentantmOte samt Finlands
Svenska ArbetarefOrbunds extra mote i Abo den 18-20 maj 1907, ss. 18-20,
31-32.
42 Tylimies 20. 11. 1905.
43 Kokouksen koollekutsuja oli Kansan Lehden taloudenhoitaja Vihtori Kosonen; puheenjohtaja asemamies A. J. Fihlman oli tydvdenyhdistyksen johtomiehia. Sihteerind oli tytivaenyhdistyksen sihteeri Tyko Varto. KL 23. 2. 1906.
44 Tytimies 26. 3, 30. 3. 1906, KL 4. 3, 22. 4. 1906.
45 Ferri, mt. ss. 35-37.
46 Tytimiehen Illanvietto ss. 1-2, 9-10, 33-35, 81-83.
47 Savon Tytimies 31. 7. 1906.
48 Esim. Jokinen, Miksi kirkko on erotettava valtiosta?
49 Sosialistinen Aikakauslehti 1906, ss. 330-332.
5° Hamalaisosakunnan ptk. 9. 10. 1906, HYK. Hamalaisosakunnan nuoret
sosialistit esiintyivat ylioppilasmaailmassa innokkaina kirkon ja uskonnon
vastustajina. Aktiivisimmat olivat tassa suhteessa Vainti Hakkila ja Sulo
Vuolijoki. Esim. Hamalaisosakunnan ptk. 13. 2, 20. 2. 1906, HYK.
51 Kallinen, Halinaa ja hiljaisuutta, ss. 27-28, Louhikko, Teimme vallankumousta, ss. 84-85.
52 Noki-Nend 8. 10. 1905, Herattaja, kivimiesten ammattiosaston lehti 15.
11. 1905, TA.
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53 Herattaja 24. 2. 1907. Tahan kirjoitukseen saattoi vaikuttaa vaalien 15heisyys, ja talloin taktillisessa mielessa korostettiin sosialismin ja kristinuskon
samasisdlthisyytta.
54 Noki-Nend 3. 19. 1905, TA.
Paukuttaja 1907, TA.
56 Kansalaiskokouksien pOyta.kirjoja, 342 (471) 1905-1906, TA.
57 Korpilanden Saalanden kansalaiskokouksen ptk. 17. 12. 1905, Hiitolan
Nehvolan kansalaiskokouksen ptk. 19. 12. 1905, 342 (471) 1905-1906, TA.
58 Luhangan kansalaiskokouksen ptk. 16. 12. 1905, 342 (471) 1905-1906, TA.
59 Keuruun kansalaiskokouksen ptk. 29. 11. 1905, 342 (471) 1905-1906, TA.
60 Tytimies 3. 1. 1906.
61 Sosialisti 1. 2. 1906.
62 Esim. Sosialisti 13. 1. 1906, KL 7. 12. 1906, Kansan Tahto 22. 1. 1907.
Esim. Sorretun Voima 29. 10, 2. 12, 7. 12. 1906, Ty6 22. 12. 1906, Ita-Hdmeen Raivaaja 11. 1, 22. 2. 1907, Vapaus 19. 3. 1907, Savon TyOmies 30. 4. 1907.
64 Sorretun Voima 13. 3. 1907, muita samantyyppisia: Sosialisti 7. 9. 1906,
13. 1. 1907, Rajavahti 10. 4. 1907, Juna 11. 4. 1907.
65 Pohjakerroksista . . . ss. 13, 28.
66 Tytimies 23. 2, 19. 3. 1906.
67 TyOlaisnainen 1906 jouluk. naytenumero »Joulumuisto».
68 Airnefelt, Maa kuuluu kaikille, s. 14.
69 Esim. Sosialisti 2. 12. 1906 »Naisasiasta. Yksityisomistus ja uskonnollinen
hullutus pitava heita leikkikaluinaan».
70 Sombart, Sosialismi . . . s. 152.
71 Kringen, Mita sosialisti sanoo kirkosta? ss. 7-15, 26-30.
72 Kringen, mt. ss. 18-22.
73 Sosialistinen Aikakauslehti 1906, ss. 22-23.
74 Niinp5 hamalaisosakunnassa helmikuussa 1906 kaydessa kirkkokeskustelussa vedottiin juuri haneen. Hamalaisosakunnan ptk. 6. 2. 1906, HYK.
75 Hedlam, Kristillinen sosialismi. Tulevaisuutta kohti, ss. 92-105, M. S(eppaid), Sosialidemokratia ja kristinusko, Voionmaa-Sepptilti, Sosialismia ss.
41-65. Esim. Tyiimies 19. 3. 1907 »Suomen kristityille sosiaalidemokraateille».
76 Kansan Tahto 11. 6. 1906, »Heratysmatkoilla Pohjolassa».
77 Vapaa Sana 28. 12. 1906, Tyii 13. 2. 1906 »Tylivdenkysymys, sen vastustajat
ja uskonton, TyOmies 21. 2. 1906 »Sosialismi ja kristinusko».
78 Puoluehallinnon ptk. 17. 4. 1906, Sos. dem. puol. ark.
79 Puoluehallinnon ptk. 22. 5. 1906, Sos. dem. puol. ark.
80 Oulun kokouksen ptk. ss. 34, 126, 452, 473.
81 Sosialisti 24. 4. 1906.
Sosialisti 24. 4. 1906 »Miksi sosialisti voisi vihata uskontoa?» Rajavabti
17. 10. 1906, Jokinen, Miksi kirkko .?
83 Tama tapahtui osaksi erdista jasenosastoista tulleiden kehotusten pohjalta, mika osoittaa, etta kentalla oli mielialaa, josta tuntui vastenmieliselta
tyiivaenliikkeen uskonnonvastainen leima. SatamatyOmies syysk. 1906 naytenumero.
84 POytakirja Suomen sosialidemokraattisten nuorisoseurojen edustajakokouksesta 1906, s. 17, POytakirja Suomen sosialidemokraattisten nuorisoliiton
II:sta edustajakokouksesta 1908, ss. 50-53.
ss Tahti 13. 1, 3. 3. 1906.
86 Ks. ss. 147-148.
87 Viipurin yksit. pappeinkokouksen ptk. 4-6 7. 1905, ss. 106-110.
88 Helsingin yksit, pappeinkokouksen ptk. 4-6, 9. 1906, ss, 117-123,
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89 Jutikkala, Turun . . ss. 833-834.
90 Helenius-Seppffiti, Kristillinen sosialismi ja tyovaenliike, ss. 15-19, Jutikkala, mt. ss. 833-834, Tahti 20. 12. 1905 naytenumero, Kristillinen Tytikansa
4. 10 1906 naytenumero, Veljeys 24. 11. 1906 naytenumero.
91 Milli 13. 1. 1906, Tali 7. 7. 1906, Tahti 23. 6. 1906, Kristillinen TyOkansa
4. 10. 1906.
92 Esim. TyOkansa 4. 12, 2. 1, 7. 1, 25. 1. 1907.
93 Tahti 11. 8. 1906 »Luokkaviha pois».
94 Tahti 23. 6. 1906, Karpio, Kuinka Antti Kaarneesta tuli kristillisen tytivaen
agitaattori, ss. 27-35.
Esim. Eteenpain 25. 1. 1906 »Porvarilliset hajoitushommissa», 1. 3. 1906
,Susia lammasten vaatteissa».
96 Esim. KL 28. 12. 1905, 13. 9. 1906 V5inO Jokisen artikkeleita.
97 Tytimies 2. 3, 19. 3. 1906, Sosialisti 10. 2, 22. 2. 1906.
98 SVT, vaalitilasto 1.
99 Esim. KL. 14. 2. 1907 »Mita uskonnolla on tekemista vaalitaistelussa?»
100 Tytimies 29. 11. 1906 »Uskontokysymys vaaliagitatsionissa». Mainittua
artikkelia lainattiin sitten muihin tyiivaenlehtiin mm. Kansan Tahto 5. 12. 1906,
Tye, 1. 1. 1907.
101 Esim. Uusi Suometar. 6. 1. 1907 »Sosialidemokraatit ja koulujen uskonnonopetus», Lauri Ingmanin artikkeli.
102 Esim. TyOmies 4. 1. 1907 »Uskonto suomettarelaisten vaalisyOtti», Sosialisti 12. 1. 1907 »Valhetta», Kansan Tahto 2. 2. 1907 »Uskonnollisuuden puoluenaamarit pois».
103 Esim. Helsingin Sanomat. 5. 3. 1907.
104 Lampert, Jeesus ja sosialismi, ss. 81-89. Kirjoituksessa korostettiin kristinuskon ja sosialismin vastakkaisuutta.
105 Sosialisti 31. 1. 1907.
106 Sosialisti 16. 5, 20. 5. 1906, TyOmies 8. 1. 1907 »Sosialidemokraatit ja
uskonnonopetus» Yrjki Sirolan artikkeli.
107 Ailio, Sosialismin suhde kouluun, ss. 5-24, KL 28. 7. 1906 »Kouluihinko
pilaantumaan?».
108 Suodenniemen seurakuntakertomus piispantarkastusta varten v. 1907,
Turun tuomiokapitulin ark., TMA, Nokkala, mt. ss. 373-374, KL 9.3. 1905, 1.
3. 1904, Alanen, mt. s. 728.
109 Kiikoisten ja Mietoisten seurakuntakertomukset piispantarkastusta varten vuosilta 1907, 1908, Turun tuomiokapitulin ark., TMA.
3. Kenttd (ss. 313-389)
1 PyhAjarven 17. 12, Lapuan 1. 11, Keuruun 29. 11, Joroisten 3. 12. 1905 ym.
kansalaiskokousten ptk., 342 (471) 1905-1906, TA.
2 Suurlakon aikana ja sen jalkeen pidettyjen kansalaiskokouksien pOytakirjoja 342 (471) 1905-1906, TA.
3 Roos, Kansallislakko Suomessa. Kuopion kaupunki ja Mani, ss. 232-237.
4 Roos, Sortovuodet ja suurlakko v. 1905 Oulun kaupungissa ja ladnissa, ss.
363-366.
6 Sosialistit ja salaiset jarjestiit, ss. 6-7.
6 TyOtilastollinen Aikakauslehti 1907, ss. 96-99, 1908, s. 223-227.
7 Tytitilastollinen Aikakauslehti 1908, ss. 228-229,
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8 Tytitilastollinen Aikakauslehti 1907, s. 36, KL 16. 11. 1905.

TyOtilastollinen Aikakauslehti 1907, ss. 37-38, Tykimies 15. 1. 1907.
1° Tahystaja, Katsaus tukkitykilaisten tydlakkoihin Pera-Pohjolassa, Lehin,
Pohjolan tukkityOldisten lakko, sen synty ja kehitys, Kansan Tahto 5. 3. 1906,
Jalander, Muistelmat, ss. 121-129, Pohjolan veteraani Ville Kiviniemi kertoo . . . Kay eespain vaki voimakas, ss. 333-336.
11 Tybtilastollinen Aikakauslehti 1907, ss. 39-48, Siren, Torppariliikkeemme. . s. 24.
12 Tyotilastollinen Aikakauslehti 1908, ss. 104-113.
13 Sosialistinen Aikakauslehti 1906, ss. 103-106.
14 Tampereen torpparikokouksen 13-17. 1. 1908 ptk. liite, s. 112.
15 Esim. TyOmies 11. 6. 1906.
16 Puoluehallinnon ptk. 27. 2. 1906, Sos. dem. puol. ark.
17 Sirolan kirje af Ursinille 6. 1. 1906, af Ursinin kokoelma, TA.
18 Kansalaiskokousten pOytakirjoja 342 (471) 1905-1906, TA, Tommila, mt.
II, ss. 570.
19 Agitaattori P. J. MOmmiin matkaselostus, suurlakkoa koskevia papereita,
TA.
20 Tytimies 24. 3. 1906 . . .
21 Kuusinen, Tilastoa kansainvalisen tytivaenliikkeen nykyisesta voimasta. s.
51, Sirola, Numeroita ss. 97-101.
22 Kuusinen, Tilastoa... s. 51.
23 Turkia, Piirteita puolueemme kehityksesta vuodesta 1906 vuoteen 1916,
s. 51. Sirola, Numeroita ss. 97-101.
24 Punasten Joulu 1910, ss. 2-4.
25
TyOmies 20. 12, 27. 12. 1906 »Raittiusherrat ja tyiivaenliike», 5. 1. 1907,
Ampuja, mt. ss. 52-53.
26 Kertomukset Tytivaen Sanomalehti-Osakeyhtiiin toiminnasta vv. 19051907, Ampuja, mt. ss. 60-61, Pohjanmaa, Sanan sails taistelun tiella, ss. 68-69.
27 Korpimaa, Maamme sosialidemokratia, ss. 16-17, 24, 31.
28 Kansan Lehti 1899-1924, ss. 18-19, 81, 101-105, 143, K (Ossi) K (aatra),
Muistelmia paamiehesta, Makelinin paperit, Kansan ark., TyOmies 27. 12. 1906,
15. 1. 1907.
29 Kotkan kokouksen 1909 ptk. ss. 102-103, 105.
30 Sosialisti 24. 4. 1907.
31 Tyii 4. 9, 8. 9. 1906.
32 Kansan Tahto 3. 11, 6, 11, 16. 11. 1906.
33 Mustonen, mt. ss. 28-58. — Ks. ss. 240, 250-251.
34 Savon Tyiimies 3. 7. 1906.
35 Tystilainen 7. 12. 1906, 4. 1, 15. 1, 25. 1. 1907.
36
Oikeus 1906, Sosialistinen Aikakauslehti 1907, ss. 76-82 »Porvarillinen
puoluemuodostus maassamme».
37 Suvanto, Yhteiskunnallinen murros TyrvannOssa, ss. 101-102.
38 Tykimiehen tilaajat vuosina 1903, 1908, 1912 ja 1914.
Tyiimiehen tilaajat vuosina 1903, 1908, 1912 ja 1914.
40 Kansan Tahto 11. 4, 14. 6. 1906. — Vrt. ss. 388-389.
41 Vrt. s. 175.
42 Oulun kokouksen ptk. ss. 86-87.
43 TyOvaen Sanomalehti-OsakeyhtiOn vuosikertomukset vv. 1905-1907.
44 Suurlakkopaperit 323 (471), TA.
45 Kuusankosken ty:n ptk. 3. 12, 26. 12. 1905, TA.
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46 Suinulan ty:n ptk. 19. 11. 1905, 1. 4, 7. 4. 1906, Vapaussodan ark. 223, NA,
kirje Sortavalasta sos. dem. puoluehallinnolle, Suurlakkopaperit 323.2 (471), TA.
47 Suinulan ty:n ptk. 6. 1. 1906, Vapaussodan ark. 223, VA, KL 3. 1. 1906,
Oulun kokouksen ptk. s. 81.
48 Oulun kokouksen ptk. ss. 81-84.
49 Maanvuokraajien toisen Tampereella 1908 pidetyn kokouksen ptk. s. 8.
5° Oulun kokouksen ptk. ss. 342, 245-246, 355-358, Sosialisti 13. 12. 1906.
51 Sosialisti 13. 12. 1906, Puoluehallinnon ptk. 27. 2. 1906, Sos. dem. puol.
ark.
52 Kotkan kokouksen 1909 ptk. liite, esityksia puoluekokoukselle I, s. 6.
Simonen, Antrea, ss. 199-200.
54 P. J. MOmmiin selostus agitaatiomatkoistaan, Suurlakkopaperit 323
(471), TA.
Turkia, Suomen sosialidemokraattinen puolue. Tilastollisia tietoja puolueeseen kuuluvista yhdistyksista v. 1910, ss. 48-49, Tytimies 3. 1. 1911 *Puolueemme jasenluku*, Turkian artikkeli.
56 Seurakuntakertomus piispantarkastusta varten Tyrvaan ja Kiikoisten
seurakunnista v. 1907. Turun tuomiokapitulin ark. TMA.
57 Turkia, Suomen . . . ss. 48-49.
58 Turkia, Suomen... ss. 44-45.
59 Bari, Tilastolliset . . Sirola, Sosialidemokratinen . . Turkia, Suomen...
60 Sirola, Sosialidemokratinen . .
Turkia, Suomen . . Oulun kokouksen
ptk. ss. 9-20.
61 Torpparien keskustoimikunnan toimintakertomus vv. 1906-1907. Maanvuokraajien toisen Tampereella 1908 pidetyn edustajakokouksen ptk. s. 8.
62 Sosialistinen Aikakauslehti 1906, ss. 190-191.
63 Viipurilaisen osakunnan ptk. 24. 11. 1905, HYK.
64 Hamaldisosakunnan ptk. 7. 11, 14. 11. 1905, HYK.
65 Hamalaisosakunnan ptk. 21. 11, 6. 2, 6. 3, 3. 4, 17. 5, 9. 10. 1906, HYK.
66 Pohjalaisen osakunnan ptk. 15. 11. 1906, HYK.
67 Viipurilaisen osakunnan ptk. 6. 11. 1905, 27. 11.4. 12. 1906, HYK, — Vrt.
s. 223.
68 Pohjalaisen osakunnan ptk. 27. 11. 1905, Viipurilaisen osakunnan ptk.
28. 11. 1905, Hamalaisosakunnan ptk. 28. 11. 1905, HYK.
69 Raataja 1906, ss. 9-10.
70 Raataja 1906, ss. 9, 151-152.
71 Raataja 1906, ss. 265-266.
72 Nuori Suomi 15. 12. 1905 (naytenumero).
73 Nuori Suomi 26. 10. 1906 »Ella. vielakaan mitaan opita?*, 5. 1, 19. 1. 1906
*Punaset kaartit*.
74 Nuori Suomi 31. 8, 7. 9. 1906 *Vielain kerran punanen kaarti*.
Nuori Suomi 7. 9. 1906 »Asuntokysymys ja sosiaalidemokratiao, 21. 9.
1906 »Karl Marx*. Tddlla. Ylioppilaiden sosiaalidemokraattisen yhdistyksen
toimesta suurlakon jalkeen esitelmOimassa kayneen tohtori Adolf Lewensteinin
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Valtionarkisto (VA)
KenraalikuverniVirinkanslian arkisto
Asiakirjoja 1900-1907
Painoasiain ylihallituksen arkisto
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varoituksista 1887-1905
Luettelo painoasiain ylihallituksen nostamista kanteista 1905-1910
Luettelo kielletyista painotuotteista 1889-1904
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TyOvaenyhdistysten papereita
Adolf TOrngrenin kokoelma
Emil Saastamoisen kirje Adolf TOrngrenille 4. 7. 1903
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Lansisuomalaisen osakunnan pOytakirjat 1891-1895
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Viapori
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Kansallislakon keskuskomitean pkiytkkirja
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1903-1906

Myllykosken tyOväenyhdistyksen arkisto
Yhdistyksen paperit 1897-1907

Varkauden tydvtienyhdistyksen arkisto
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Suomen sosialidemokraattisen puolueen neljdnnen (ylimadraisen) kokouksen
pdyta.kirja. Kokous pidetty Tampereella marrask. 20-22 p. 1905.
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Suomen sosialidemokraattisen puolueen viidennen edustajakokouksen
pOytakirja. Kokous pidetty Oulussa 20-27 p:na elokuuta 1906.
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POytakirja Suomen sosialidemokratisten nuorisoseurojen edustajakokouksesta 9 ja 10 p:na joulukuuta 1906.
POytakirja Suomen sosialidemokratisen nuorisoliiton II:sta edustajakokouk sesta Vaasassa 6-8 p. kesakuuta 1908.
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Protokoll fOrdt vid prestmOtet i Nikolaistad den 16-22 september 1885.
Protokoll fOrdt vid prestm6tet i Abo den 10-17 september 1890.
Mikkelin pappeinkokouksen pOytakirja 18-21. 8. 1891.
Porvoon pappeinkokouksen pOyta.kirja 11-14. 10. 1892.
Porvoon pappeinkokouksen pOytakirja 8-11. 9. 1896.
Porvoon pappeinkokouksen pOyta.kirja 7. 10. 1898.
Porvoon pappeinkokouksen pOytakirja 14-17. 10. 1902.
Turun pappeinkokouksen pOytakirja 13-17. 10. 1902.
Viipurin yksit. pappeinkokouksen pOytakirja 4-6. 7. 1905.
Helsingin yksit. pappeinkokouksen pOytakirja 4-6. 9. 1906.
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Ammattitarkastajan vuosikertomus v. 1890 lantisessa tarkastuspiirissa.
Teollisuushallituksen tiedonantoja 16.
Karkun tyiivaenyhdistyksen saanntit. Oulu 1901.
Kempeleen tyOvaenyhdistyksen saanntit. Tampere 1906.
Kertomukset Helsingin tyiivaenyhdistyksen toiminnasta vv. 1884-1907.
Kertomukset Tampereen tyiivaenyhdistyksen toiminnasta vv. 1886-1907.
Kertomukset Turun tyiivaenyhdistyksen toiminnasta vv. 1887-1907.
Kertomukset Vaasan tytivaenyhdistyksen toiminnasta vv. 1890-1907.
Kertomus Viipurin tyiivaenyhdistyksen kaksikymmenvuotisesta toiminnasta
1888-1908.
Kertomukset Tytivaen Sanomalehti-Osakeyhtion toiminnasta vv. 1901-1907.
Tyiimies-lehden tilaajat vuosina 1903, 1908, 1912 ja 1914.
Viaporin jutun ptiytakirjat I—II. Helsinki 1907.
Revoljutsija 1905-1907 gg. v Rossii, Moskva 1955 —.

SANOMA- JA AIKAKAUSLEHDET
Arbetaren 1901-1907
Die Neue Zeit 1895-1907
Eldma 1905-1907
Eteenpdin 1905-1907
Eteenpain. Kalenteri kansalle 19041907
Euterpe 1902-1905
Folket 1902-1905
Folktribunen 1907-1910
Forssan Sanomat 1905
Framtid 1906-1907
Fria Ord 1901-1905
Gutenberg 1893-1907
Helsingfors Dagblad 1870-1873
Helsingin Sanomat 1906-1907
Hufvudstadsbladet 1890
Hdmeen Voima 1906-1907
Ilmarinen 1900-1901
Ita-Hameen Raivaaja 1906
Ita-Suomen Tytimies 1899-1900
Jalkineseppa 1899
Juna 1907

Kanerva 1901-1906
Kansalainen 1887-1893
Kansan Lehti 1899-1907, 1914
Kansan Tahto 1906-1907
Karjalan Tytimies 1. 6. 1901
Kevatlehti Punasille Kaarteille 1906
Kirjapainolehti 1889-1890
Koitar. Tytivaen Kalenteri 19041905
Kotkan Sanomat 1903
Kristillinen Tytikansa 4. 10. 1906
Kurikka 1904-1907
Landen Uutiset 17. 3. 1900
Lastu 1906-1907
Lansi-Suomen Tytimies 1899-1906
Morgonbladet 1873
Nuori Suomi 1906-1907
Oikeus 1906
Palvelijatar Lehti 1905-1906
Pohjolan Tytimies 11. 4. 1903
Punanen Mine 1909
Punanen Pohjola 1910
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Punanen Viesti 1910
Punasten Joulu 1908, 1910
Páivdlehti 1890, 1896, 1899
Raataja 1905-1906
Raivaaja (USA) 1904-1906
Raivaaja 1907
Rajavahti 1906-1907
SahateollisuustyOldinen 1907
Satamatylimies 1907
Savon TyOmies 1906-1907
Sorretun Voima 1906-1907
Sosialidemokraatti 1906-1907
So sialistinen Aikakauslehti 1906-1908
Sosialisti 1906-1908, 1928
Suomen AmmattijarjestO 1908
Suomen Kirjapainolehti 1891-1893
Suomen Sosialidemokraatti 1920,
1930, 1935, 1955.
Suupohjan Tylimies 1885-1887
Tasa-arvoinen TyOrnies 1891
Tulevaisuus. Savon Tyiivaen Joulujulkaisu 1907.
Tunnussana 1907
Tyii 1904-1907
TyOkansa 1906-1907
TyOldinen 1907
TyOldisen Joulu 1909
TyOlaisnainen 1906-1907
Tylimiehen Illanvietto 1902-1906
Tyilmiehen Toveri 1883-1886

433

Tydmies 1895-1908
TyOmies-Arbetaren 1886-1889
Tytitilastollinen Aikakauslehti 1907—
1908
Tydvden Joululehti 1900-1907
Tytivaen Kalenteri 1893-1901
TyOvaen Kalenteri (USA) 1904
Tytivaen Kevatlehti 1899-1907
Tyiivaenlehti 1896
Thhti 1905-1907
Uuden ajan kynnyksella. Suomen
tydvden alpumi 1898-1907
Uusi Aika 1901
Uusimaa 1899-1906,
Uusi Suometar 1871-1879, 19011907
Vaatturi 1899-1907
Vapaa Sana 1906-1907
Vapaita Aatteita 1889-1890
Vapaita Lehtisia 1901-1905
Vapaus (Aktivistien danenkannattaja)
1905-1906,
Vapaus (Mikkeli) 1906-1907
Vastaisuus 1906-1907
Veljeys 1906-1907
Viipuri 1906
Viipurin Sanomat 1889-1894
Abo Underrattelser 1871
Yhteiskuntataloudellinen Aikakauslehti 1906
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