Tutkimus tarjoaa uusia näkökulmia poliittiseen toimintaan ja
poliittisen identiteetin muotoutumiseen maaseutuympäristössä.
Teksti on elävää ja miellyttävää lukea, ja sen teoreettiset ainekset
avautuvat hyvin erityisesti sen vuoksi, että ne kiinnittyvät
suoraan analyysiin eivätkä jää päälle liimatuksi oppineisuuden
osoitukseksi. Lukija todella tuntee matkaavansa agitaattorien
mukana maaseudulla ja osallistuvansa tiheätunnelmaisiin agitaatiotilaisuuksiin 1900-luvun alussa.
Rajavuoren tutkimus on erittäin korkeatasoinen ja tärkeä
kontribuutio suomalaisen työväenliikkeen historian tutkimukseen; sillä on vahvan esitysteoreettisen otteensa ansiosta myös
huomattavaa kansainvälistä relevanssia. Tutkimuksen tieteelliset
tulokset ovat merkittäviä ja sen metodiset ratkaisut innovatiivisia:
esitysteoreettinen näkökulma osoittaa Rajavuoren käsittelyssä
voimansa.
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Esipuhe
Mielenkiinnon poliittisia esityksiä ja esityksen politiikkaa kohtaan herätti minussa alun perin SDP:n kansanedustaja Sofia Hjulgrén, joka teloitettiin Viipurin vankileirillä toukokuussa 1918.
Kertomuksen mukaan Hjulgrén piti teloituspaikalla puheen, joka
vaikutti vahvasti sekä muihin rivissä seisoneihin että teloittajiin.
Tutkin Hjulgrénin teloituskertomusta gradussani ja kiinnostuin
varhaisen työväenliikkeen retoriikasta. Kun suunnittelin väitöstutkimusta suullisesta agitaatiosta, pian kävi kuitenkin ilmi, että
puheita olisi vaikea tutkia. Niitä ei yksinkertaisesti ollut juurikaan
säilynyt eikä tallennettu arkistoihin. Niinpä tutkimuksen fokus
siirtyi esittämiseen: sanojen taakse, kohti kehollista vuorovaikutusta. Tutkimusprosessi on ollut siis paitsi matka kiertävien agitaattorien mukana 1900-luvun alun maaseudulle, myös matka
esittämisen ja esitysten maailmaan. Tällä matkalla minulla on
ollut ilo saada opastusta eri tieteenalojen edustajilta.
Työni ohjaajina ovat toimineet Pauli Kettunen ja Kirsti
Salmi-Niklander, joita molempia haluan kiittää kiinnostuksesta
ja panostuksesta työhöni ja sen ohjaamiseen. Kirsti suositteli
minulle alun perin tutustumista folkloristisen performanssitutkimukseen, josta näkökulma omaan tutkimukseen vähitellen
aukeni. Kirstin apu on ollut vuosien varrella monta kertaa korvaamatonta, ja hänen johtamansa projektin puitteissa olen saanut sellaisia mahdollisuuksia, joista olisin muuten saanut vain
haaveilla. Pauli Kettunen tuli työni ohjaajaksi, kun se oli jo saanut hahmonsa, mutta lukuisat keskustelut hänen kanssaan ovat

vaikuttaneet tutkimuksen sisältöön ja rakenteeseen olennaisesti.
Kiitän myös professori emeritus Seppo Hentilää, jonka ohjauksessa työni aloitin ja joka suhtautui ideoihini ennakkoluulottomasti.
Koska tutkimus on lähestymistavaltaan monitieteinen, olen
kiitollinen siitä, että olen saanut olla mukana useissa monitieteisissä projekteissa ja tutkijayhteisöissä koko tutkimusprojektin
ajan. Näistä merkittävin ja pitkäaikaisin on Kirsti Salmi-Niklanderin johtama akatemiahanke Pirstaloituneet visiot. Performanssi,
auktoriteetti ja vuorovaikutus 1900-luvun alun suomalaisissa
suullis-kirjallisissa traditioissa (2014–2017). Hanke on ollut arvokas myös sen vuoksi, että sen puitteissa toteutetut kansainväliset vierailut ovat avanneet tutkimuksen näkökulmaa erityisesti
brittiläiseen sosiaalihistoriaan. Kiitän projektin tutkijoita Anne
Heimoa, Päivi Salmesvuorta, Mikko-Olavi Seppälää ja Sami Suodenjokea, jotka ovat kohdelleet väitöskirjan tekijää vertaisenaan
ja jotka ovat kaikki omalla tavallaan vaikuttaneet tutkimukseeni.
Vuonna 2011 tutustuin ensi kertaa vastaperustettuun Esitystutkimuksen verkostoon, jonka piirissä toteutetuissa seminaareissa
ja kirjaprojektissa olen oppinut esitystutkimuksesta lähestulkoon
kaiken sen, mitä tässä tutkimuksessa on luettavissa. Kiitokset
kuuluvat kaikille Esitystutkimusverkoston tutkijoille, erityisesti
Annette Arlanderille ja Helena Saarikoskelle, jotka ovat vaikuttaneet ajatuksiini siitä, mitä esitys on ja mitä sillä voidaan tehdä.
Lisäksi kiitos Saila Poutiaiselle, joka on avannut puheviestinnän
näkökulmaa esiintymiseen.
Kiitos myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle, jonka tutkimusosastolla sain työskennellä vuosina 2012–2015. Ritarihuoneen vintillä monitieteinen tutkijayhteisö oli aina kannustava ja
tunnelma rennon älyllinen.
Pääosin tutkimukseni on rahoittanut Suomen Kulttuurirahasto, jonka myöntämällä apurahalla olen saanut työskennellä
vuosina 2012–2016. Kolmivuotisena myönnetty apuraha antoi
vapauden tehdä tutkimusta rauhassa huolehtimatta raha-asioista.
Tutkimusta on rahoittanut myös Wiipurilaisen Osakunnan Stipendisäätiö, minkä lisäksi olen saanut työskennellä Suomen

Akatemian rahoittamassa Pirstaloituneet visiot -hankkeessa kahdeksan kuukauden ajan. Helsingin yliopiston myöntämä kolmen
kuukauden viimeistelyapuraha oli avuksi tutkimuksen loppuunsaattamisessa.
Kesällä 2016 käsikirjoituksen lukivat Marja Jalava ja Tauno Saarela, joita kiitän asiantuntevista kommenteista. Viimeisimmässä
vaiheessa tutkimusta kommentoivat esitarkastajat Kari Teräs ja
Pertti Anttonen, joiden lausuntojen avulla työtä oli helppo ryhtyä
viimeistelemään.
On hienoa, että Työväen historian ja perinteen tutkimuksen
seura otti kirjan julkaisuohjelmaansa. Käytännön asiat ovat edenneet sujuvasti Raimo Parikan avustuksella. Kirjan on taittanut
Marko Oja, jota kiitän joustavuudesta ja hyvästä työnjäljestä.
Kiitokset ansaitsevat myös vanhempani Ulla ja Tapio Rajavuori, joiden tukeen olen aina saanut luottaa. Äidille kiitos myös
useiden käsikirjoitusversioiden oikolukemisesta.
Lopuksi suuri kiitos kumppanilleni Jenni Santaholmalle, jonka
usko tämän projektin valmistumiseen ei ole horjunut edes silloin,
kun urakka on omasta mielestäni vaikuttanut toivottomalta.
Imatralla 6. toukokuuta 2017
Anna Rajavuori
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I Johdanto
"Agitaattorit ovat eräänlaisia pakottavia vapaudenhäiritsejöitä,
jotka tunkeutuvat täydellisesti tyytyväisten ihmisjoukkojen keskelle tyytymättömyyden siementä kylvämään. Siitä syystä ovat
agitaattorit välttämättömiä. Ilman heitä ei meidän epätäydellinen yhteiskuntamme lähenisi kulttuuria. Kun orjuus hävitettiin
Amerikassa, ei se tapahtunut minkään orjakapinan, ei edes orjien
puolelta lausutun toivomuksen johdosta. Se johtui ihan yksinkertaisesti muutamien bostonilaisten agitaattorien korskeasta ja
epälaillisesta esiintymistavasta."1 – Oscar Wilde

1. Poliittiset esitykset ja esitysten politiikka
1.1. Tutkimustehtävä
Joukkojen politiikan ja työväenliikkeen läpimurto suomalaisessa
yhteiskunnassa tapahtui Venäjän ensimmäisen vallankumouksen
murroksen yhteydessä 1905–1907.2 Vuonna 1906 tehtiin Suomen
Sosialidemokraattisessa Puolueessa (SDP) piirijakoon ja kunnallisjärjestöihin perustunut organisaatiomuutos ja käynnistettiin organisoitu ja laajamittainen maaseudun agitaatiotoiminta.
Eduskuntauudistus samana vuonna merkitsi sitä, että myös maatyöväki politisoitiin: se tuli osalliseksi valtiollisesta politiikasta ja
1 Wilde, Oscar: Sosialismi ja ihmissielu, Tuohus 1.10.1909. Alkup. The Soul of a
Man under Socialism, 1891.
2 Kettunen 1989, 243.
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toisaalta valtiosta tuli riippuvainen maaseutuköyhälistön mandaatista. Tutkimus käsittelee tätä muutosta ja prosessia, jossa
SDP ja sen agitaattorit pyrkivät politisoimaan maalaisköyhälistöä
ja olemaan se muutosvoima, jonka maatyöväki voisi kokea omakseen muuttuneessa valtiollisessa tilanteessa.
Piirijärjestöjen tehtävänä oli järjestää alueellaan agitaatio- ja
valistustoimintaa. Ne palkkasivat kiertäviä puhujia, jotka matkustivat maaseudulla ja pitivät puhetilaisuuksia. Jotta syrjäkylien
asukkaat olisi saavutettu, suullinen agitaatio oli välttämätöntä.
Siellä, missä työväenyhdistyksiä ei vielä ollut, agitaattorit esiintyivät pääasiassa yksityisasunnoissa. Tavoitteena oli "herättää" rahvas ymmärtämään yhteiskunnalliset olosuhteet ja oma sorrettu
asemansa. Mitä politiikan esittäminen oli 1900-luvun alun Suomessa? Mitä oli se ruohonjuuritason toiminta, jolla saatiin aikaan
SDP:n vaalivoitto ensimmäisissä yleisissä ja yhtäläisissä eduskuntavaaleissa? Mikä sai ihmiset lähtemään vaaliuurnille vaikeiden
taipaleiden takaa, äänestämään puoluetta, joka oli vasta muutaman vuoden aikana saanut jalansijaa suurimpien kaupunkien
ulkopuolella? Näihin kysymyksiin tutkimukseni etsii vastauksia
tarkastelemalla agitaatioesityksiä ja niiden funktioita, agitaattorien esitysstrategioita ja keinoja vaikuttaa työväenluokkaisen
identiteetin muodostumiseen.
1900-luvun alun sosialistisesta maaseutuagitaatiosta on säilynyt vain vähän sellaisia dokumentteja, joita historiantutkimuksessa on perinteisesti arvostettu. Tällaisia olisivat esimerkiksi
puhekäsikirjoitukset tai viranomaisraportit. Harvat säilyneet
puhekäsikirjoitukset ovat useimmiten juhlapuheita tai muuten
merkittäviin tilaisuuksiin suunniteltuja puheita. Kiertävän agitaattorin jokapäiväisiä puheita on harvoin kirjattu ylös. Tämä
johtuu osaltaan puhetilaisuuksien suhteellisen spontaanista luonteesta ja vaikeasti ennakoitavista yleisöistä, mutta ennen kaikkea
siitä, että paperista puhumisen katsottiin heikentävän puheen
vaikuttavuutta.3 Fragmentaaristen lähteiden ja puhetallenteiden
puuttumisen vuoksi tutkimuksen ei ole tarkoitus selvittää agitaa3 Ehrnrooth 1992, 325–326.
12

tiopuheita teksteinä vaan esityksinä, suhteessa poliittiseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen ympäristöönsä.
Tutkimus käsittelee sosialistista suullista agitaatiota performatiivisena ilmiönä. Millaisia funktioita sosiaalidemokraattien
agitaatiotilaisuuksilla oli keskisuomalaisella maaseudulla ensimmäisten eduskuntavaalien aikaan? Minkälaisia väitteitä agitaatioesityksellä pystyttiin esittämään? Millaisia rooleja agitaattorilla
oli? Tutkimustehtävänä on tarkastella sosialistista agitaatiota esityksinä, joissa rakennettiin työväenaatteeseen perustuvaa identiteettiä ja yhteisöä maaseudulla. Tutkimuksen lähtökohtana on
näkemys, että esittäminen ja esitys ovat tekemistä, toimimista
ja käyttäytymistä. Poliittiset agitaatiotilaisuudet olivat esityksiä,
jotka sellaisina ovat myös esitystutkimuksen kohteita.
Tutkimukseni lähtee siitä olettamuksesta, että puhumalla tehty
agitaatio alkoi, perustui ja kehittyi yleisön lähtökohdista käsin.
Puolue – ja agitaattorit kentällä – vastasivat yleisön tarpeisiin ja
toiveisiin. Ajatus ei ole varsinaisesti uusi4, mutta tutkimuksen
näkökulmana kyllä. Monessa agitaatiota käsitelleessä tutkimuksessa yleisön merkitys on havaittu ja se on osa tutkimuksen tuloksia. Tarkoitukseni on syventää omalla tutkimuksellani tätä päätelmää. Ymmärrän agitaatiotilaisuuden vuorovaikutustilanteena,
jossa agitaattorin oli mukauduttava yleisön taustaan, tilanteeseen,
ennakkokäsityksiin ja toiveisiin. Toiseksi agitaatiotilaisuus oli
enemmän kuin lausuma tai sanallinen sisältö. Agitaattorin persoonalla, taustalla ja esityksellä oli suuri merkitys. Tutkimuksen
aikajänne ulottuu piirijärjestön perustamisesta yli ensimmäisten vaalien 1907, johon joukkojen politisoituminen valtiollisesta
näkökulmasta huipentui. Agitaattoreiden sitkeä työ jatkui vaalien
jälkeenkin, vaikka usein esitetään, että työväenliikkeen toiminta
ja jäsenmäärä hiipuivat samalla, kun eduskunnan vaikeudet vuosittaisine vaaleineen lamaannuttivat työväenliikettä. Tutkimus
osoittaa, että agitaatiotoimintaa jatkettiin, työväenyhdistyksiä
perustettiin (ja lakkautettiin) sekä työväentalojen rakennusprojekteja aloitettiin ja saatiin valmiiksi 1900-luvun ensivuosikymmenen lopulla, jolloin työväenliike vakiinnutti monin tavoin
4 Vrt. Soikkanen 1961.
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sijaansa maaseudulla. Tutkimuksen aikarajauksen perusteena on
myös tärkeimmän lähdekokonaisuuden, agitaattorien matkakertomusten, ilmestymisajankohta. Pääosa käytetyistä matkakertomuksia julkaistiin Sorretun Voimassa vaalien 1907 ja 1908 välillä.
Aikarajaus ei ole kuitenkaan siinä mielessä jyrkkä, että ennen ja
jälkeen rajavuosien tuotettua aineistoa on käytetty tutkimuksessa
myös hyödyksi. Tutkimus kuitenkin kuvaa vahvasti agitaatiota
nimenomaan vuosina 1906–1908.
Tutkimuksessani väitän, että sosialidemokraattisen puolueen
organisoima suullinen agitaatio oli 1900-luvun alun suomalaisella
maaseudulla monitahoisempaa muodoiltaan, tunnesisällöltään,
sosiaalisilta ja poliittisilta merkityksiltään sekä vaikutuksiltaan,
kuin ennen on esitetty. Tämä väite perustellaan tutkimuksessa
tarkastelemalla agitaatioperformanssia. Agitaatioesitystä tarkastellaan eri näkökulmista: millainen se oli, miksi se oli sellainen ja
mitä sillä tehtiin?
Agitaatiolla tarkoitetaan vaalipuolue SDP:n piiritasolla järjestämää työväenliikkeen poliittisen organisaation agitaatiota, ei
siis työväenliikkeen agitaatiota yleisesti tai ammattiyhdistys- ja
osuustoiminta-agitaatiota. Tarkempana maantieteellisenä kohteena on Vaasan läänin itäisen vaalipiirin sosialidemokraattinen
piirijärjestö ja sen puhujat. Suunnitellessani tutkimusta sosialistisesta agitaatiosta tein hakuja Kansalliskirjaston Historialliseen sanomalehtiarkistoon hakusanoilla agitaatio, agitaattori,
työväenpuhuja, puhetilaisuus.5 Agitaattorien matkakertomuksia
löytyi sanomalehdistä suhteellisen paljon, mutta ne olivat usein
yksittäisiä ja maantieteellisesti hajanaisia. Hakutuloksia kertyi
kuitenkin huomattavan paljon jyväskyläläisestä Sorretun Voima
-lehdestä. "Keski-Suomen köyhälistön äänenkannattajassa" julkaistiin vuoden kuluessa 1907–1908 viiden agitaattorin, Juho
Etelämäen, Onni Tuomen, Oskari Suutalan, Santeri Mäkelän ja
Aapo Attilan, matkakertomukset. Kertomuksien monitahoisuus

5 Sanahakuja on tehty myös käyttäen lähimuotoja sanoista, kuten agitatsooni,
agitatio, akitaattori jne., vaikka sumea sanahaku tuottaa tulokseksi myös
näitä muotoja.
14

sekä sisällöltään että teksteinä kiinnittivät huomioni. Puhujat
tunsivat yleisönsä ja seudut, joilla he liikkuivat.
Koska tutkimuksen kohteena on keskisuomalaisen vaalipiirijärjestön agitaatio, on huomattava, että se oli jokseenkin erilaista kuin esimerkiksi Etelä-Suomen torpparivaltaisilla alueilla
tai tehdaspaikkakunnilla harjoitettu agitaatio. Tutkimus ei siis
ole kuvaus sosialistisesta agitaatiosta valtakunnallisesti, vaan se
keskittyy maaseutuagitaatioon Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaan järviseudulla. Tutkimusajankohta on valittu pääosin matkakertomusten kuvaaman ajanjakson perusteella, mutta ulottuu
alkamaan piirijärjestön perustamisesta vuonna 1906. Suomi oli
tutkimusajankohtana maatalousvaltainen maa, jonka väestöstä
87 prosenttia asui maaseudulla. Maaseudun väestöstä suurin osa
oli maataloustyöntekijöitä ja vuokraviljelijöitä.6 Rahvas, jonka
sosialismi tuli omaksua, ei siis elänyt Marxin tarkoittamassa
teollistuneen kapitalistisen yhteiskunnan kehitysvaiheessa. Suomalaisen työväenliikkeen kannattajien suuri massa muodostui
maaseudun asukkaista, maatyöväestä, torppareista, mutta myös
talonpojista, minkä vuoksi on perusteltua tarkastella juuri maaseutuagitaatiota.7
1.2. Työväenliike ja agitaatio
Suullista agitaatiota on käsitelty aiemmassa tutkimuksessa työväenliikkeen strategisena toimintamuotona aatteen leviämisen
ja puolueen menestymisen näkökulmasta. Agitaatiota käsittelevissä tutkimuksissa selvitetään, miten aatetta levitettiin ja miten
ja millaisena ideologia siirtyi hierarkkisesti ylhäältä alas. Agitaation vaikutuksia on tarkasteltu vaalikannatuksen sekä työväenyhdistysten ja niiden jäsenmäärän kehityksenä. Lähtökohdassa
korostuu agitaation välineellinen tarkoitus työväenliikkeen ja
puolueen tavoitteiden saavuttamisessa. Vähemmälle huomiolle
on jäänyt agitaation tarkastelu sellaisena toimintana, ilmiönä ja
tapahtumina, jotka saivat eri tavoin merkityksiä suhteessa ajan
6 Peltonen 1992, 266.
7 Ks. Peltonen 1992, 254–256; Forsman 1912.
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kulttuuriseen ja poliittiseen ympäristöön ja yhteiskunnalliseen
liikehdintään. Liiketutkimuksen viitekehyksestä tarkastellen voidaankin kysyä, miten agitaatiotoiminta oli osa maatyöväestön
politisoitumisprosessia ja osa joukkojen politiikan läpimurtoa.
Työväenliike oli yksi 1800-luvun lopulla Suomessa kehittyneistä joukkoliikkeistä, ja sen agitaatiotoimintaa voidaan taustoittaa suhteessa aikakauden kansanliikkeisiin. Toisaalta agitaatiotoiminnan kannalta on huomioitava se, että työväenliike
oli tutkimusajankohtana liikkeenä tietyssä kehitysvaiheessa.
Liiketutkimuksen näkökulmasta on olennaista tarkastella niitä
poliittis-taloudellisia ja kulttuurisia toimintatiloja, joissa työväenliike ja agitaatio sen toimintamuotona kehittyivät.8 Kansalaisten järjestäytymistä ja liikkeiden toimintatiloja 1800-luvun
lopussa ja 1900-luvun alussa on kartoitettu teoksessa Kansa
liikkeessä (1987). Poliittis-taloudelliseen toimintatilaan vaikuttivat Venäjän vallankumouksellinen murros ja sen vaikutukset
Suomeen. Suurlakon seurauksena ja ns. ensimmäisen sortokauden päätyttyä myös yhdistykset saivat toimintavapauksia, jotka
vaikuttivat olennaisesti kansanliikkeisin ja niiden toimintamahdollisuuksiin.9 Lisäksi suurlakon seurauksena syntynyt kansanvallan tunto ja eduskuntauudistus loivat sellaista uutta poliittista
toimintatilaa, jonka vaikutukset ulottuivat myös maaseudulle.
Kulttuurinen toimintatila ei-säätyläisten omaehtoiselle joukkoliikkeelle oli otollinen, koska erilaisia luokkarajat ylittäviä kansanliikkeitä oli toiminut aiemmin. Ensimmäisiä tällaisia sääty- tai
luokkarajat ylittäviä yhdistyksiä olivat vapaapalokunnat.10 Työväenliikkeeseen vaikutti kulttuurisesti vahvasti nuorisoseuraliike
itsekasvatusihanteineen, seurantaloineen ja iltamaperinteineen.
Nuorisoseuraliike koettiin porvarillisena lähinnä sen jäsenistön
sosioekonomisen taustan vuoksi, sillä se piti itseään kaikin tavoin
epäpoliittisena liikkeenä.11 Nuorisoseuraliike oli etenkin maaseu8 Ilmonen 1998, 17.
9 Ajallisesti tutkimus sijoittuu ensimmäisen ja toisen sortokauden väliin.
10 Alapuro ja Stenius 1987, 31–32.
11 Alapuro ja Stenius 1987, 36.
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dulla merkittävä tekijä, sillä sen yhteydessä myös rahvas saattoi
saada kokemusta ja harjaantua kulttuuri- ja yhdistystoiminnassa.
Raittiusliike oli ensimmäinen poliittinen liike, johon työväestö
otti osaa. Sitä onkin syystä pidetty työväenliikkeen keskeisenä esivaiheena.12 Erityisesti juomalakko vuonna 1898 työmuotoineen
(joukkokokoukset, mielenosoitusmarssit sekä agitaattorien rooli
näissä) korosti liikkeen radikaalia joukkoluonnetta.13 Merkittävää työväenliikkeen kannalta oli politiikan nousu ja politisoituminen, joka ei mahtunut patriarkaaliseen, yhteiseen kansalliseen
kansanvalistusideologiaan. Agitaatio oli porvarillisten näkökulmasta tämän politisoitumisen ilmentymä.
Puhuttua agitaatiota on tutkittu yleensä SDP:n keinona levittää
sosialismia ja työväenaatetta. Hannu Soikkasen klassikon aseman
saanut väitöstutkimus Sosialismin tulo Suomeen. Ensimmäisiin
yksikamarisen eduskunnan vaaleihin asti (1961) käsittelee puhuttua agitaatiota lähtökohtaisesti tästä näkökulmasta. Soikkanen
käsittelee puhuttua agitaatiota strategisena keinona levittää sosialistista aatetta potentiaalisten kannattajien pariin. Soikkasen on
myös myöhemmissä työväenliikkeen historiaa käsitelleissä tutkimuksissaan14 tarkastellut suullista agitaatiota strategisena toimintamuotona. Soikkasen tutkimuksen asemaa suhteessa muuhun
myöhemmin tehtyyn suullista agitaatiota käsittelevään tutkimukseen voisi kuvailla "ylimmäksi auktoriteetiksi". Tutkimukseen viitataan ahkerasti eikä sitä juurikaan kritisoida. Se on vaikuttanut
moniin tutkimuksiin ja tulkintoihin agitaation merkityksestä
sosialismin leviämisessä.
Suomalaisen työväenliikkeen agitaatiota käsittelevän tutkimuksen näkökulma agitaatioon tarkoituksiin ja vaikutuksiin
aiemmassa tutkimuksessa voidaan jakaa karkeasti kahteen. Osa
tutkimuksista korostaa sen tiedollista ja sivistävää merkitystä,
ja agitaatio nähdään kansanvalistuksellisena projektina. Vaikka
tarkoituksena oli levittää nimenomaan sosialistista aatetta, agi12 Sulkunen 1986.
13 Sulkunen ja Alapuro 1987, 142, 147
14 Esim. Kohti kansanvaltaa I 1899–1937. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 75 vuotta (1975) ja Luovutetun Karjalan työväenliikkeen historia (1970).
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taatiolle annetaan merkitys ennen kaikkea tiedon, sivistyksen
ja ymmärryksen levittämisen tapana. Tämä näkemys tulee ilmi
myös siinä, miten puhutun agitaation kronologinen kehitys nähdään. Aluksi suullinen agitaatio oli herättelevää ja yksinkertaista
sisällöltään, mutta kehittyi jatkuvasti agitaattorien koulutuksen
ja kansan tietotason karttuessa yhä sivistävämpään suuntaan.
Tämän kansanvalistuksellisen projektin lakipiste on puolueopiston perustaminen vuonna 1913, jolloin agitaatio ikään kuin
sulautui osaksi puolueen valistus- ja koulutustoimintaa.
Toisaalta suullisen agitaation on nähty vaikuttaneen pikemminkin tunteisiin kuin tietotasoon. Tämän näkemyksen mukaan
agitaatio oli olemukseltaan ja merkitykseltään kansaa kiihottavaa, mobilisaatiota ja vastarintaa nostavaa. Se toimi oikeudenmukaisuuden ja vääryyden, vihan ja kaunan tunteiden lietsojana ja kanavoijana. Jari Ehrnroothin väitöskirja Sanan vallassa,
vihan voimalla. Sosialistiset vallankumousopit ja niiden vaikutus
Suomen työväenliikkeessä 1905–1914 (1992) on ainoa tutkimus,
joka keskittyy SDP:n suulliseen agitaatioon ja sen sisältöön 1900luvun alussa. Vaikka tutkimuksen kohteena ovat vallankumousopit agitaatiossa, Ehrnroothin tutkimus käsittelee kattavasti myös
agitaation toimeenpanoa, agitaatio-organisaatiota, agitaattoreiden koulutusjärjestelmää sekä sen määrää ja laajuutta. Ehrnroothin tutkimus on "…vaikutuksenhistoriallinen kuvaus siitä
miten marxilaisperäiset sosialistiset vallankumousopit Suomessa
inkarnoituivat historialliseksi voimiksi 1905–1914"15 ja hänen
tavoitteenaan on "saada esiin opillisten virtausten välittymisen
hierarkkinen rakenne ylhäältä alas". Tämä hierarkia kulkee kansainvälisistä auktoriteeteista (esim. Karl Kautsky), suomalaisille
auktoriteettivälittäjille (esim. Otto-Ville Kuusinen) ja käännöskirjallisuuteen, heiltä agitaattorikoulutukseen ja agitaattoreille.
Alin taso on agitaattorien yleisö eli "opillisten diskurssien vastaanottajat ja kansanomaisen diskurssin tuottajat". Ehrnrooth
käsittää diskurssin itsenäisenä lausujasta riippumattomana tekijänä. Julistavan lausuman vaikutustapa on hänen mukaansa kuin
papin jakama sakramentti. Se vaikuttaa vastaanottajaan omalla
15 Ehrnrooth 1992, 21.
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painollaan jakajasta riippumatta. On kuitenkin kyseenalaista,
kuinka irrallinen sanoma itsessään (jos sellainen oletetaan olevan) voidaan jäljittää, kun dokumentteja tai tallenteita viestintätilanteesta ei ole. Toisaalta agitaation tutkiminen hierarkkisessa
rakenteessa kulkevana, jäljitettävänä viestinä on ongelmallista,
sillä ideologista sanomaa ei voi irrottaa fyysisestä esityskontekstistaan.
Ehrnroothin mukaan puhutussa agitaatiossa vaikutuksenteko perustui tunnedynaamisen intensiteetin luomiseen. Negatiivista intensiteettiä luotiin lietsomalla luokkavihaa ja positiivista maalailemalla utopistisia tulevaisuuden lupauksia. Näistä
kahdesta vihan kanavoiminen oli Ehrnroothin mukaan johtava
periaate vaikutuksenteossa.16 Ehrnroothin näkemys mukailee Jarl
von Schoulzin tulkintaa agitaation merkityksistä vuodelta 1924.
Schoultzin tutkimuksen Bidrag till belysande av Finlands Socialdemokratiska partis historia. Del I Tiden före repretasionsreformen år 1906 mukaan suullinen agitaatio keskittyi ennen kaikkea
luokkavihan herättämiseen ja lietsomiseen positiivisten utopiasisältöjen jäädessä vähemmälle huomiolle. Von Schoultz antaakin
ymmärtää, että nimenomaan agitaatio oli syynä väkivaltaistumiseen ja seurauksiin vuonna 1918.17
Agitaation emotionaalista merkitystä on korostanut myös
David Kirby tutkimuksessaan The Finnish Social Democratic
Party 1903–1918 (1971). Toisin kuin von Schoultz, hän korostaa agitaattorien puheiden evankeelista luonnetta, paremman,
sosialistisen, yhteiskunnan lupausta ja sitä, kuinka tärkeä "kvasiuskonnollinen" piirre agitaatiossa oli. Kirbyn mukaan myös huolimatta yrityksistä kouluttaa ja kontrolloida organisoinnin kautta
agitaattorien puheita, niiden taso ja merkitys jäi pikemminkin
emotionaaliseksi kuin intellektuaaliseksi. Kirby kritisoi mm. von
Schoultzin ja sisällissodan tutkijoiden syytöksiä siitä, että agitaation olisi tarkoituksella annettu pysyä primitiivisiin tunteisiin
pohjautuvana. Kirbyn mukaan marxismin teorian tuntemus oli
16 Ehrnrooth 1992, 493.
17 Von Schoultz 1924, 150–151.
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heikkoa myös kokeneilla puolueen toimi- ja luottamushenkilöillä.
Kirby huomauttaa, että on otettava huomioon se emotionaalinen
energia ja voima, jonka radikaali, vallankumouksellinen liike saa
aikaan, sekä liikkeen tarve säilyttää se. SDP ei Kirbyn mukaan
olisi saanut koskaan sellaista kannatusta, jonka se sai heti ensimmäisissä eduskuntavaaleissa, jos se olisi seurannut yksinomaan
tiukkaa sivistyksellistä ja valistuksellista linjaa agitaatiossaan.18
Valtakunnallisen tason lisäksi agitaatiota on tutkittu paikallisena ilmiönä. Sami Suodenjoen tutkimus Kiihotusta tilauksesta.
Tampereen työväenliikkeen agitaattorit ympäröivällä maaseudulla
vuodesta 1903 suurlakon kynnykselle 1905 (2005) selvittää agitaattorien roolia työväenliikkeen leviämiseen Tampereen seudulla ja
sitä, minkälainen vaikutus agitaattoreilla oli paikallisen aktiivisuuden lisääntymiseen sekä tarkastelee agitaattorien työtä kentällä. Matti Kyllönen käsittelee väitöskirjassaan Pohjois-Suomen
varhaissosialismi. Sen leviäminen ja sosialistisen perinteen synty
noin vuosina 1900–1910 (1995) agitaatiota Soikkasen tapaan strategisena keinona levittää sosialistista aatetta Pohjois-Suomessa.
Pekka Aaltosen pro gradu -tutkimuksessa Sosialidemokraattien
agitaatiotoiminta ja sen merkitys ensimmäisissä eduskuntavaaleissa 1907 Satakunnassa (1987) tarkastelun kohteena on SDP:n
vaalityö Turun ja Porin läänin pohjoisessa vaalipiirissä ennen
vuoden 1907 eduskuntavaaleja. Maantieteellinen rajaus valottaa
agitaation paikallisia erityisominaisuuksia, mutta paikallistutkimustenkin lähtökohta noudattelee Soikkasen esimerkin mukaista
agitaation välineellistä roolia työväenliikkeen leviämisessä.
Lähestymistavaltaan muusta agitaatiotutkimuksesta poikkeaa
kulttuurihistorioitsija Lauri Keskisen artikkeli Agitaatiotilaisuus
opetustapahtumana – teoreettinen tarkastelu agitaation vastaanotosta työväenseuroissa (2009). Artikkelin keskiössä on agitaatiotilaisuus, ja tutkimusote on vahvasti teorialähtöinen. Keskinen
soveltaa kasvatustieteen teorioita pyrkiessään analysoimaan agitaatiotilaisuuden vaikutuksia yleisöön, aatteen omaksumiseen ja
sosiaalistumiseen työväenliikkeeseen.
18 Kirby 1971, 23–24.
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1990-luvulla Ruotsissa Arbetarna och språket –tutkimusprojektissa tutkittiin Ruotsin varhaisen työväenliikkeen retoriikkaa
ja viestintää. Projektin julkaisuissa Arbetarna tar ordet (1996) ja
Agitatorerna (1996) tarkastellaan toisaalta keskustelu- ja kokouskulttuuria sekä -kieltä työväenyhdistyksissä ja toisaalta agitaattorien retoriikkaa. Agitaatiotutkimus on keskittynyt Ruotsissa
enemmän retoriikan ja sisältöjen suuntaan kuin Suomessa muun
muassa sen vuoksi, että lähteenä on voitu käyttää stenografilla
tallennettuja puheita. Toisaalta agitaatiota on ruotsalaisessa retoriikan tutkimuksessa tarkasteltu myös spektaakkelina ja agitaattoreita esiintyjinä sekä työväenliikkeen ikonisina henkilöinä. Tällaisia legendaarisia puhujia olivat esimerkiksi August Palm, Kata
Dalström ja Fredrik Ljungberg, ja tutkimus käsitteleekin näitä
myyttisinä hahmoina Ruotsin työväenliikkeen varhaishistoriassa.
Agitaattoreiden itse kirjoittamia agitaatiomuistoja tutkineen Eric
Johannessonin mukaan agitaattorit kirjoittivat itsensä usein joko
sankarin tai marttyyrin rooleihin erityisesti konfliktitilanteista
kertoessaan.19 Johannesson on myös tutkinut agitaattorien muistelmien (agitatorsminnen) ja matkakirjeiden kehittymistä kirjalliseksi genreksi, jolla oli funktionsa. Ruotsalaisessa agitaatiotutkimuksessa vähemmälle huomiolle on kuitenkin jäänyt toisaalta
organisaation ja aatteen levittämisen näkökulma sekä yleisöjen ja
vuorovaikutuksen merkitys agitaatioon.
1.3. Poliittiset esitykset ja esityshistoria
Poliittista kulttuuria ja julkisia poliittisia esiintymisiä on tutkittu
Iso-Britanniassa usein teatterina. Osaltaan tähän on vaikuttanut
performatiivinen käänne teatterihistorian tutkimuksessa, jossa
tutkimuksen fokus on siirtynyt teatterirakennuksen, repertuaarin, arkkitehtuurin ja tuotannon ulkopuolelle. Uudessa teatterihistoriassa (the new theater historiography) on otettu askel
ulos teatterirakennuksesta, beyond the building.20 ja laajennettu
tutkimuskohde käsittämään populaareja ja vähemmän formaa19 Johannesson 1996a, 325–327.
20 Postlewait 2009.
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leja ja genren mukaisia esityksiä, kuten sirkusta ja katutaidetta.
Brittiläiset historiantutkijat ovat osoittaneet jo pitkään yhteyden
radikaalin politiikan ja teatterin välillä ja korostaneet erityisesti
sosialismin ja teatterin yhteyksiä 1800- ja 1900-luvuilla. Sosialistipoliitikot, kuten H. M. Hyndman, näki poliittisen areenan
suurimpana ajan draamana ja näyttämönä. Erityisesti sosialistit
rakensivat tietoisesti itselleen roolia, joka voisi vedota tiettyyn
yleisöön. Teatterin ja sosialistien kampanjoinnin yhteyttä lisäsi
vielä se, että agitaatiokokouksia järjestettiin usein teatterirakennuksissa.21
Sosialistiagitaattoreita esiintyjinä ovat Iso-Britanniassa tutkineet muun muassa Krista Cowman ja Marcus Morris. Cowmanin tutkimuskohteena on ollut neljän naispuhujan ryhmä, joka
kiersi The Fabian Societyn ja Independent Labour Partyn (ILP)
puhujina Englannissa 1890-luvulla. Caroline Martyn, Enid Stacy,
Margaret McMillan ja Katherine St John Conway esiintyivät
yhdessä. Kullakin puhujalla oli oma roolinsa, jolla he täydensivät toisiaan ja loivat kuvaa "hyvästä (nais)sosialistista". McMillan
oli mystinen profeetta, Martyn vakava, uskonnollinen pyhimys,
Katherine oli karismaattinen puhuja ja "sweetheart of socialism",
kun taas naisista nuorin, Enid, oli humoristinen komedienne.
Cowmanin mukaan tämänkaltainen karakterisointi oli tyypillistä tuon ajan poliittisille esiintyjille ja puhujaryhmä oli suosittu
yleisön keskuudessa. Toisaalta heidän sukupuolensa antoi enemmän liikkumavaraa sentimentaalisen retoriikan käyttöön, mikä
myös korosti heidän luonnerooliensa karakterisointia. Cowmanin tutkima neljän naisen puhujaryhmä ei ollut poikkeuksellinen
aikanaan. Naisten merkitys sosialistisessa kulttuurissa kuitenkin
väheni pian 1900-luvun alussa, kun työväenliikkeen tavoitteet
siirtyivät vahvemmin parlamentaarisiin hankkeisiin, joissa naisilla ei ollut vielä osaa.22
Marcus Morris on tutkinut H. M. Hyndmanin ja J. Keir Hardien, myöhäisviktoriaanisen ajan johtavien sosialistipoliitikkojen
kampanjointia suhteessa luokkaan, retoriikkaan ja poliittiseen
21 Morris 2016 262–263; Ks. myös Yeandle – Newey – Richards 2016.
22 Cowman 2000.
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esittämiseen. Morris keskittyi erityisesti ei-sanallisiin ja luokkaperusteisiin elementteihin Hyndmanin ja Hardien kampanjaesiintymisissä. Morrisin mukaan on tärkeää huomata, että poliittinen kieli on muutakin kuin sanoja. Sekä Hyndman että Hardie
osoittivat mm. pukeutumisellaan kuulumistaan tiettyyn luokkaan.23 Työläistaustainen Hardie korosti vaatimattomalla pukeutumisellaan työväenluokkaisuuttaan, kun taas Hyndman yläluokkaisesta taustasta tulevana käytti silinterihattua ja lievetakkia
esitelmöidessään kadunkulmissa työläisille. Hyndmanin rooli oli
huomiota herättävä, mutta ristiriitainen. Ehkä siitä syystä Hardie
oli lopulta poliittisesti huomattavasti menestyneempi.24
Julkiset puheet olivat erottamaton osa viktoriaanisen Englannin kulttuurista elämää. Toisaalta poliittista esityskulttuuria on
tutkittu poliittisen järjestelmän muutosten kautta. Jon Lawrence
on yhdistänyt poliittiset massakokoukset ja ulkona järjestytetyt
puhetilaisuudet äänestäjäjoukon kasvamiseen 1880-luvulla. William Gladstone aloitti puheiden pitämisen 1860-luvulla, jonka jälkeen kaikkien puolueiden poliitikot omaksuivat toimintatavan.25
Äänioikeuden laajentaminen maatyöläisiin vuonna 1884 muutti
vaalikokouskulttuuria. Samaan ajanjaksoon yhdistyi myös poliittisen propagandamateriaalin monipuolistuminen painoteknisten
edistysaskeleiden johdosta, mutta mikään kirjallinen materiaali
ei voinut kuitenkaan olla yhtä tehokas kuin ihmisääni.26 Joseph
S. Meisel on tutkinut 1800-luvun julkisten puheiden merkitystä
brittiläisessä poliittisessa kulttuurissa. Puhetaitoa opetettiin jo
1800-luvun alussa yliopistoissa ja eliittikouluissa, mikä edisti julkisen puheen genren merkityksen kasvua yhteiskunnassa. Meisel on myös selvittänyt julkisten puheiden tyylilajien perinteitä
ja historiaa sekä puheen ja sen fyysisen esitysympäristön suhdetta sekä käytäntöjä, kuten puheiden painattamista ja lukemista
ääneen.27
23 Morris 2016, 260–261.
24 Morris 2016, 264, 270.
25 Lawrence 2009, 53.
26 Lawrence 2009, 78.
27 Meisel 2001, 4-7.
23

Esitysteoreettista viitekehystä on hyödynnetty useissa yhdysvaltalaisissa historiantutkimuksissa 2000-luvulla. Sandra M.
Gustafson on tutkimuksessaan Eloquence is Power. Oratory &
Performance in Early America (2000) tarkastellut sitä, mitä poliittinen esiintyminen ja vaikuttava puhetaito olivat Amerikassa
1700-luvulla. Gustafsonin mukaan suullisen esittämisen muodot ja tavat peilasivat ja loivat sosiaalista järjestystä asettamalla
näyttämölle kysymykset autenttisuudesta ja vallasta.28 Esityshistoriaa viitekehyksenään on pitänyt myös Gay Gibson Cima, jonka
tutkimuskohteena ovat olleet orjuutta vastustaneiden aktivistien
puhe-esitykset 1800-luvun Yhdysvalloissa ja heidän tapansa performoida orjien kärsimyksiä sekä esiintyjän ihonvärin vaikutuksia esitykseen.29
Brittiläisten ja yhdysvaltalaisten poliittisten puhe-esitysten tutkimus tarjoaa tapoja tulkita suomalaista agitaatiota esityksinä. Ne
antavat näkökulmia poliittisen esityksen logiikkaan ja niihin toimintamalleihin, joita julkiset poliittiset esitykset sisältävät huolimatta yhteiskunnallis-historiallisesta kehyksestä. Tutkimukset
tarjoavat malleja siihen, mitä menneestä, suullisesta esityksestä
on mahdollista saada selville historiallisten aineistojen avulla.
1.4. Tutkimusaineistot
Esitystutkija Richard Schechner jakaa esityksen aika-tila –jatkumossa kolmeen osaan, esiperformanssiin (proto-performance),
performanssiin (performance) ja jälkikäsittelyyn (aftermath).
Esiperformanssi käsittää esityksen harjoittelun ja siihen valmentautumisen, mutta myös esityksen valmistelun ja siihen johtaneet
ajatukset, olosuhteet tai ideologiat. Jälkikäsittely koostuu kriittisistä arvioista, arkistoidusta materiaalista ja muistoista.30 Karkeasti ottaen tämän tutkimuksen aineistot ovat jäänteitä varsinaisen
agitaatioesityksen esiperformanssista ja jälkikäsittelystä. Koska
nauhoituksia tai paikan päällä tehtyjä esimerkiksi pikakirjoitet28 Gustafson 2000, xxv.
29 Cima 2006a ja 2006b.
30 Schechner 2013, 225.
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tuja muistiinpanoja tutkimuksen kohteena olevasta agitaatiosta
ei ole olemassa, kaikki aineistot kuuluvat artefakteina joko agitaation valmisteluun tai jälkikäsittelyyn. Agitaation valmistelua
kuvaavat mm. piiriorganisaation asiakirjat, jotka käsittelevät
agitaatiotoiminnan järjestämistä, agitaattorikoulutukseen liittyvät aineistot, agitaattorien henkilöhistoriaa valottavat aineistot
sekä esimerkiksi agitaattorien lukema sosialistinen kirjallisuus
ja sanomalehdet. Nämä aineistot kertovat siitä, miten esitykseen
valmentauduttiin, mitkä valmistelut sitä edelsivät ja mitkä olosuhteet mahdollistivat sen. Esityksen ymmärtämisen kannalta
nämä aineistot ovat olennaisia.
Toisaalta esityksen tulkinnan kannalta merkittävin aineistokokonaisuus on esityksen jälkipuinnin tuottamat aineistot. Näitä
ovat suuri osa agitaatiota kommentoineesta sanomalehtikirjoituksista, kuten matkakertomukset, sanomalehtiraportit sekä
muut agitaattorien kirjoitukset, joissa reflektoidaan agitaattorin
työtä. Toinen esityksen jälkipuintiin kuuluva aineistokokonaisuus
on muistitieto eli kaikki sellainen aineisto, jossa kommentoidaan,
kuvataan, muistellaan tai otetaan kantaa tapahtuneeseen agitaatioesitykseen useidenkin vuosikymmenten kuluttua. Esityksen
jälkipuintiin voidaan lukea myös historiikit ja tieteelliset tutkimukset, tämä mukaan lukien, joissa agitaatioesitykselle annetaan
merkityksiä. On tärkeää huomata, että sekä esiperformanssi,
performanssi että jälkipuinti ovat olleet valtaosin suullisia prosesseja. Tutkimuksen aineistot ovat kuitenkin, yhtä poikkeusta
lukuun ottamatta, kirjallisia. 1900-luvun alun Suomessa tuotettiin kuitenkin verrattain paljon ja monitahoisia kirjallisia aineistoja koskien sekä esiperformanssia että esityksen jälkipuintia.
Maaseutuagitaattoreiden puhekäsikirjoituksia on säilynyt
hyvin vähän puhujien ja pidettyjen puheiden määrään nähden.
On hyvin todennäköistä, että puhekäsikirjoituksia ja kirjoitettuja
muistilappuja on käytettykin vain vähän useastakin syystä. Toisaalta puhujia neuvottiin puhumaan ilman muistilappuja31, toisaalta yleisö vierasti paperista puhujia.32 Kun tutkimuksen koh31 Työväenpuhujille, Työmies 19.9.1901
32 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta I, SV 30.8.1907; Kiiskinen 1957, 123.
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teena on agitaatioesitys, puhekäsikirjoitus ei varsinaisesti toisi
ratkaisevasti tietoa itse esityksestä, sillä ne kertovat enemmän
esiperformanssista eli esitykseen valmistautumisesta kuin varsinaisesta esityksestä. Esityksen tulkintaan vaadittaisiin vähintään
ääni-, mieluiten myös filmitallenteita. Ainoastaan kuvien kautta
on mahdollista päästä käsiksi jälkiin varsinaisesta esityksestä,
kun kyseessä on 1900-luvun alun agitaatio.
Aineistotyypit
Agitaatiota kuvaavat aineistot ovat tyypillisesti satunnaisia ja
fragmentaarisia. Koherentin kokonaistulkinnan muodostamiseksi on kunkin aineistotyypin ominaisluonne otettava huomioon ja analysoitava tyypin omista lähtökohdista. Pyrkimyksenäni
on ollut moniäänisyys, jotta eri yleisöjen ja toimijoiden käsitykset
agitaatiosta, erityisesti sellaisten, joiden näkemyksiä on yleensä
dokumentoitu vähemmän, tulisivat tutkimuksessa esiin. Tutkimuksen lähdeaineisto koostuu kolmesta pääasiallisesta aineistotyypistä. Merkittävin niistä on sanomalehdissä julkaistut tekstit,
kuten matkakertomukset, maaseutukirjeet, piiritoimikunnan
tiedotteet, pakinat, paikallisuutiset ja ilmoitukset. Jyväskyläläisen Sorretun Voiman vuosikerrat olen lukenut systemaattisesti,
mutta muutoin ole käyttänyt Kansalliskirjaston Historiallisen
sanomalehtiarkiston hakutoimintoa etsiessäni agitaatioon liittyviä kirjoituksia. Toinen kokonaisuus on muistitietoaineisto,
jota ovat keränneet Työväenmuistitietotoimikunta 1960-luvulla,
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1930-luvulla ja Historialliset
Seurat 1960-luvulla. Agitaatiota koskevaa muistitietoa on tallennettu myös Kansanperinteen arkistoon. Muistitietoa on myös
perinnetieto, jota on kerätty paikallistasolla, sekä julkaistut ja
julkaisemattomat muistelmat. Kolmas aineistokokonaisuus on
Sosialidemokraattisen puolueen eri organisaatiotasojen tuottamat asiakirja-aineistot: puoluehallinnon, piiritoimikunnan, kunnallisjärjestöjen sekä yksittäisten työväenyhdistysten arkistot, toimintakertomukset, pöytäkirjat, kirjeenvaihto ja muut arkistoidut
asiakirjat. Näiden kolmen pääryhmän lisäksi tutkimuksen aineis26

toon kuuluu kaunokirjallisia teoksia sekä muita yleensä agitaattorien kirjoittamia julkaistuja tekstejä.
Sanomalehtiaineistot
Työväenliikkeen räjähdysmäiseen kasvuun suurlakon jälkeen
kuului myös lukuisien työväensanomalehtien perustaminen.
Tämä sai aikaan kokonaan uudenlaisen julkisuuden tilan useilla
paikkakunnilla ja niitä ympäröivällä maaseudulla. Työväensanomalehdissä kirjoitettiin paikallistason työväenliikkeen asioista, ja
lehtiä voitiin käyttää paitsi tiedotuskanavana, myös julkisuuden
tilana, johon kirjoittamisen kynnys oli aikaisempaa matalampi.
Sanomalehdistä olen käyttänyt eniten Jyväskylässä ilmestyneitä
lehtiä, tärkeimpänä SDP:n Sorretun Voimaa, mutta myös Suomalaisen puolueen äänenkannattajaa Suomalaista sekä nuorsuomalaista Keski-Suomea. Näiden lisäksi olen käyttänyt valikoiden
muita työväensanomalehtiä, pääosin silloin, kun tarkoituksena
on ollut kuvata esiperformanssia eli agitaatioon valmistautumista
ja sen taustoja.
Työväensanomalehdissä agitaatiota käsiteltiin useissa eri juttutyypeissä. Yleisön näkökulmasta agitaatiosta kirjoitettiin ns.
maaseutukirjeissä33 ja työväenyhdistysten tilaisuuksista kertovissa raporteissa. Piirin puhujien Sorretun Voimassa vuosina
1907–1908 julkaistut matkakertomukset ovat tutkimuksen merkittävin aineistokokonaisuus. Ne kuvaavat agitaatiota ja ne tarjoavat informaatiota agitaation piirteistä, tapahtumista agitaatiotilaisuuksissa ja agitaattorin työstä. Toisaalta matkakertomukset
ovat myös agitaatiota eli siten osa kokonaisperformanssia, joten
33 Maaseutukirjeillä tarkoitetaan kansankirjoittajien sanomalehtiin lähettämiä
paikallisuutisia. Kirjeenvaihtokäytäntö kehittyi suomenkielisessä lehdistössä 1800-luvun puolivälissä. Kirjeissä raportoitiin yleensä paikallisten
uutisten lisäksi säästä, sadosta, markkinoista, epidemioista, rikoksista ja
kansanvalistuksellisista edistysaskeleista, kuten koulutuksen tilasta tai
juoppouden kiroista. Työväensanomalehdissä tärkeäksi kirjeenvaihtajien
raportoimaksi teemaksi nousi työväenliikkeen tila ja edistysaskeleet paikkakunnalla tai porvariston köyhälistöä kohtaan osoittamat epäoikeudenmukaisuudet. Ks. Stark 2013, 145, 149.
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niitä ei voi käsitellä vain jälkenä siitä, mitä ne kuvaavat. Matkakertomuksilla oli oma funktionsa. Agitaattorit kirjoittivat myös
pakinamuotoisia kirjoituksia ja uutisia. Agitaatiotoiminnasta
kertovat myös piiritoimikunnan tiedotteet ja ilmoitukset puhetilaisuuksista ja puhujien matkareiteistä.
Muistitieto
Alessandro Portellin mukaan muistitieto kertoo enemmän tapahtumien merkityksestä kuin itse tapahtumista. Se ei kuitenkaan
tarkoita, ettei muistitieto pyrkisi totuudellisuuteen. Muistitieto
voi kertoa siitä, mitä ihmiset uskoivat tai toivoivat tapahtuneen
tai mitä he jälkikäteen katsoen arvioivat tapahtuneen. Nämä tiedot ovat yhtä lailla historiallisia tosiasioita kuin se, mitä todella
tapahtui.34 Muistitieto kertookin suhtautumisesta sosialistiseen
agitaatioon, agitaattoreihin ja siitä, mitä merkitsi osallistua puhetilaisuuksiin. Toisaalta muistitietoaineistojen kautta voidaan selvittää sitä, mitä agitaatiosta muistetaan ja miksi.
Agitaatiota käsittelevää muistitietoaineistoa säilytetään useissa
eri arkistoissa. Työväen Muistitietotoimikunnan 1960-luvulla tallettamat aineistot kuvaavat kattavasti työväenliikkeen leviämistä
ja työväenliikkeen merkitystä ihmisten elämässä. Toisaalta omaelämäkerrallisissa muistelmissa tarkastellaan mennyttä elämää
siitä lähtökohdasta, että muistelija identifioituu työväenliikkeen
kantajaksi ja usein myös liikkeen aktiiviksesi toimijaksi, jonka
elämässä työväenliike on ollut monella tapaa läsnä. Se on merkittävä osa omaa elämää ja sen kulkua selittävä tekijä. Tässä mielessä
myös agitaatiotilaisuuksiin osallistumien tai agitaattorien kuuleminen muodostuu osaksi omaa merkityksellistä elämäntarinaa.
Muistitietoaineistot on tallennettu pääosin 1960-luvulla. Poikkeuksen tekee Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vuonna 1939
tekemä kyselykeräys Uudet elämänmuodot35. Se sisältää osan,
jossa tiedustellaan politisoitumiseen liittyviä ilmiöitä. Keräys34 Portelli 2006, 55–56.
35 Kati Mikkola on analysoinut keräyksen vastaukset kokonaisuudessaan väitöskirjassaan (2006). Kysymysohje on Mikkolan tutkimuksen liitteenä.
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ajankohta ja -taho lienevät vaikuttaneet siihen, että työväenliikkeen agitaatioon suhtaudutaan useimmissa vastauksissa jokseenkin negatiivisesti eikä esimerkiksi vuoden 1918 tapahtumia otata
esiin kyselyssä lainkaan. Tutkimukseni ainoa suullinen haastatteluaineisto on Virroilla vuonna 1967 tehdyt haastattelut työväenliikkeen leviämisestä vuosisadan alussa. Aineisto kuuluu Kansanperinteen arkiston äänitearkistoon. Lisäksi Kansallisarkistossa
säilytettävät Historiallisten seurojen muistitietietotoimikunnan
pitäjäkeräykset sisältävät kysymyksiä poliittisen ilmapiirin muutoksista ja politisoitumisprosessista 1900-luvun alussa.
Kyselyt muistitiedon keräämisen muotona ohjaavat vastauksia ja korostavat kysyttyjen asioiden merkitystä suhteessa niihin,
joita ei nosteta esiin. Lisäksi aineistoihin vaikuttaa se, kirjoittaako
muistelija itse vai kirjaako haastattelija hänen vastauksensa. Myös
näissä suhteissa tutkimuksessa käytetyt muistitietoaineistot poikkeavat toisistaan. Sekä keräysajankohta että kerääjätaho vaikuttavat olennaisesti vastaajiin ja vastauksiin. Tämä näkyy erityisesti
Työväenmuistitietotoimikunnan ja Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran aineistoissa. Historiallisten seurojen muistitietotoimikunnan pitäjäkeräyksissä on merkitty haastatellun puoluekanta
ja haastatellut edustavat melko tasapuolisesti sekä oikeiston että
vasemmiston kannattajia. Kansanperinteen haastattelunauhoituksista sen sijaan puoluekanta ei tule selvästi esiin.
Agitaatiosta kertova muistitieto on hyvin fragmentaarista,
enkä sen vuoksi analysoi muistitietoaineistoja kokonaisina kertomuksina. Fragmentit antavat pikemminkin tukea muulle aineistolle ja vihjeitä erilaisten yleisöjen asenteista ja suhtautumisesta
sosialismiin, agitaattoreihin ja agitaatiotilaisuuksiin osallistumiseen sekä niiden vaikutuksista yksilöihin tai yhteisöön. Toisaalta
erityisesti sanomalehtiaineistojen lukeminen ristiin muistitietoaineistojen kanssa tuo esiin ajan tuomia muutoksia tapahtumakuvauksiin. 50–60 vuotta tapahtuneen jälkeen tuotetut muistitietoaineistot nostavat esiin täysin erilaisia piirteitä tapahtumista
kuin esimerkiksi matkakertomukset ja maaseutukirjeet, jotka on
kirjoitettu vain päivien tai viikkojen sisällä tapahtuneesta. Julkai-
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semattomien muistitietoaineistojen lisäksi olen käyttänyt myös
julkaistuja muistelmia, jotka kertovat agitaattorin työstä.
Asiakirja-aineistot
Tutkimuksen asiakirja-aineistot ovat puolueen eri organisaatioiden tuottamia asiakirjoja. Pääasiassa olen käyttänyt kolmen
organisaatiotason aineistoja. Näistä tutkimuksen kannalta merkittävin on SDP:n Keski-Suomen piiri ry:n arkisto, jota säilytetään Jyväskylän maakunta-arkistossa. Merkittävimpiä tutkimuksen kannalta ovat olleet piirijärjestön toimintakertomukset ja
piiritoimikunnan kokousten pöytäkirjat liitteineen. Lisäksi olen
hyödyntänyt Jyväskylän työväenyhdistyksen arkistoa, sillä piirijärjestö oli vahvasti yhteydessä Jyväskylän työväenyhdistykseen
toimihenkilöidensä kautta. Piirijärjestön aineistojen lisäksi olen
käyttänyt puolueen arkistoa, eritoten puoluekokousten pöytäkirjoja ja agitaattorikurssin aineistoja, jotka kuuluvat puolueopiston
arkistoon. Paikallisten työväenyhdistysten arkistoja on säilynyt
huonosti 1900-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä ja olemassa olevatkin ovat suppeita, joten niiden osuus tutkimuksessa
on jäänyt vaatimattomaksi.
Kaunokirjallisuus
Käytän lähteenä myös aikalaiskirjallisuutta, joka toimii vertailukohteena ja sisältää lähdearvoa eräänlaisena mentaliteettien
välittäjänä. Kaunokirjallisuus voi luoda kuvan esimerkiksi maalaisyhteisön toiminta- ja ajattelutavoista olemassa olevista kirjallisista lähteistä jopa parhaiten. Historiantutkija Kai Häggmanin
mukaan kaunokirjallisuuden käyttö lähteenä vaatii juonen, päähenkilöiden ja kirjailijan kaikkitietävän kertojanäänen unohtamista ja keskittymistä tavoittelemaan pinnan alla erottuvaa
henkistä maisemaa. Lähiluvun ja etäännyttämisen metodilla voi
kaunokirjallisuuden lähdearvo olla suuri muun muassa mentaliteetteja, arkea, sukupuolirooleja tai työtä tutkivalle historioitsi-
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jalle.36Kaunokirjallisuus tarjoaa myös näkökulman aikakauden
puhuttuun kieleen kerronnan nojatessa dialogiin.
Tunnetuin kaunokirjallinen agitaatiokuvaus lienee Ilmari
Kiannon Punaisessa viivassa (1909), mutta sosialistien agitaatiota
kuvaavat myös esimerkiksi Kiannon Pyhä viha (1908), Arvid Järnefeltin Veneh´ojalaiset (1909), Eino Leinon Routavuositrilogia
(1906–1908), Algot Untolan Irmari Rantamalan nimellä kirjoittama Harhama (1909), Otto Tiupan Ensitaistelujen ajoilta (1905)
ja Joel Lehtosen Punainen mies (1925). Kaunokirjallisuuden agitaattorit ovat usein parodisia stereotypioita, joita edustavat esimerkiksi Kiannon agitaattori Puntarpää ja Mooses Hahlin agitaattori Räyhäsuu. Toisaalta Emil Lehénin teoksissa, Järnefeltin
Veneh’ojalaisissa, Leinon Routavuosi-trilogiassa tai myöhemmin
Väinö Linnan Pohjantähdessä esiintyvät agitaattorit on kuvattu
pikemminkin ihanteellisina työväenaatteen ajajina. Tutkimuksen lähteenä on käytetty myös Vaasan läänin itäisen vaalipiirin
puhujien kaunokirjallisia tekstejä. Näitä ovat ensimmäisenä vaalipiirin agitaattorina toimineen Emil Lehénin vuonna 1903 julkaistut novelli Se oli pettäjän palkka ja hieman laajempi kertomus
Elon myrskyissä. Molemmissa teoksissa keskeisenä henkilönä on
lakkoagitaattori, ja ne sisältävät useita puhekuvauksia. Lisäksi
tarkastelen Santeri Mäkelän kertomusta Agitaattori kaunokirjallisena tekstinä. Se ilmestyi Vaasan läänin itäisen vaalipiirin
julkaisussa Pohjakerroksista, joka kuvaa piirijärjestön toimintaa
vuosina 1906–1909.

2. Esityksen teoria ja metodologia
2.1. Esitys ja historia
Performance voidaan kääntää suomeksi useilla eri tavoilla. Se
tarkoittaa esitystä tai performanssia, mutta sisältää myös toiminnan, esittämisen ja esiintymisen. Myös sana esitys on monimerkityksinen. Se voi viitata esittämiseen, esiintymiseen, esittelyyn,

36 Häggman 2001, 19.
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sekä presentaatioon että representaatioon.37 Käännöksen valintaa
ohjaa tutkimuskohde, näkökulma ja tutkimustraditio. Esitystutkimuksen piirissä performance on määritelty usein hyvin väljästi.
Esitystutkija Richard Schechnerin mukaan esitys on mikä tahansa
käyttäytymisen toisinto (restored behaviour38), jolla Schechner tarkoittaa ruumiillista tai sanallista toimintaa, joka on valmisteltua
ja harjoiteltua. Esityksen harjoittelu ei kuitenkaan ole välttämättä
tai useinkaan tietoista. Schechnerin laaja esityksen määritelmä
sisältää taide-esitysten ja muiden kulttuuristen esitysten lisäksi
myös arkipäiväisen esittämisen. Kaikkea sosiaalista toimintaa voidaan tarkastella esityksenä.39 Karkeasti ottaen esitystutkimuksen
kohteet voidaan kuitenkin jakaa taide-esityksiin ja kulttuurisiin
esityksiin. Tämän tutkimuksen kohteena olevat agitaatioesitykset
ovat Richard Baumanin määritelmän mukaisesti tietyssä ajassa ja
paikassa tapahtuvia kulttuurisia esityksiä (cultural performance).40
Vielä tarkemmin määritellen agitaatioesitysten kohdalla voidaan
puhua yleisöpuheesta (public speaking), jossa puhuja on yleensä
yksin yleisön edessä ja vastaa tilanteen etenemisestä. Tämä puheviestinnän alalla käytetty käsite sisältää myös tietyn kulttuurisen
kehyksen, jossa esiintyminen tapahtuu.41
Folkloristisen performanssitutkimuksen näkökulmasta folklore on sosiaalista käyttäytymistä, jota tarkastellaan kontekstikeskeisesti, tutkimalla miten yksilölliset, sosiaaliset ja kulttuuriset
tekijät muovaavat sitä ja antavat sille merkityksiä. Richard Baumanin mukaan suullista esitystä42 on käsiteltävä ennen kaikkea
sosiaalisena toimintana. Esitys on vuorovaikutusta, jolla on konteksti. Esityksen muoto, tarkoitus ja toimintamuodot ovat kult37 Arlander 2015a, 20.
38 Schechner käyttää esityksen määritelmänä myös käsitettä "twice-behavedbehaviour", jonka Annette Arlander on kääntänyt toista kertaa tapahtuvaksi käyttäytymiseksi. Ks. Arlander 2015b, 216.
39 Schechner 2013, 28–29.
40 Bauman 1977, 28; Bauman 1986, 3.
41 Poutiainen – Smeds 2015, 343–345.
42 Bauman tarkoittaa suullisella esityksellä paitsi folklorea myös muuta suullista
taidetta (verbal art). Bauman 1977, 4-5.
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tuurisesti määriteltyjä, ja sen rakenne on riippuvainen tilanteesta.
Esitystä määrittävät osallistujien identiteetit ja roolit, esityksen
ilmaisukeinot, sosiaalisen kanssakäymisen perussäännöt, normit
ja esityksen strategiat ja kriteerit sen tulkinnalle ja arvioimiselle.43
Esitys puhutun vuorovaikutuksen muotona ja kehyksenä sisältää Baumanin mukaan oletuksen luottamuksesta esiintyjän ja
yleisön välillä. Esiintyjä luottaa yleisön kykyyn arvioida ja tulkita esitystä ja kehittää esitystään suhteessa siihen. Yleisö sen
sijaan arvioi esiintyjän taitoja, kykyjä ja vaikuttavuutta.44 Kaikki
esitykset suoritetaan kulttuurisen metakommunikaation kautta
eli kaikki vuorovaikutus tietyssä kehyksessä pitää ymmärtää esityksenä siinä kulttuurisessa yhteisössä. Kun suullista esitystä tutkitaan performanssina, keskiössä ei ole teksti itse vaan ihmisten
välinen vuorovaikutus, tapa puhua. Esiintymisen kontekstia ovat
sen muoto, tarkoitus ja toimintamuodot, jotka ovat kaikki kulttuurisesti määriteltyjä. Esiintymisen rakenne pohjaa aina tilanteeseen. Osallistujien roolit ja identiteetit, esityksen ilmaisukeinot, sosiaalisen kanssakäymisen perussäännöt ja -normit, esiintymisen strategiat samoin kuin kriteerit sen tulkinnalle ja arvioimiselle vaikuttavat kokonaisuuteen.45 Baumanin mukaan on
tärkeää erottaa tutkittavasta kulttuurisesta esityksestä tapahtuma,
jossa esitys ilmenee, itse esitys, osallistujien roolit sekä esityksen
genre. Esiintymisen kontekstilla voidaan tarkoittaa kulttuurista
paikkaa tai instituutiota (koulu, kirkko, politiikka). Tärkein on
kuitenkin se tapahtuma (esim. iltamat, kokous, väittelytilaisuus),
jonka puitteissa esiintyminen tapahtuu.46
Performatiivisuus47 on performanssiin ja esittämiseen olennaisesti liittyvä käsite. Sen tausta on kielitieteilijä J. L. Austinin
puheaktiteoriassa. Austinin mukaan "saying is doing", sanat ovat
43 Bauman 1986, 3-4.
44 Bauman 1977, 11.
45 Bauman 1986, 3-4.
46 Bauman 1977, 26–28.
47 Performatiivisuuden käsitettä voidaan käyttää myös viittaamaan esityksellisyyteen, esittävyyteen tai esityksenkaltaisuuteen, jolloin se viittaa esimerkiksi tietynlaiseen käyttäytymiseen. Arlander 2016b, 212–213.
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tekoja, jolloin ei ole mielekästä tehdä jakoa sanojen ja tekojen
välille, sillä kaikki sanat ovat myös tekoja eli puheakteja.48 Toiminta ja politiikka ovat myös aina kielellisiä ilmiöitä ja ymmärrettävissä vain tämän ulottuvuuden kautta. Performatiivit ovat
puheakteja, joita arvioidaan sen perusteella, mitä niillä tehdään
ja millaisen teon ne sisältävät. Judith Butlerin mukaan sukupuoli
tuotetaan toistamalla. Butler kehitti Austinin puheaktiteorian
ja Victor Turnerin rituaaliteorian pohjalta performatiivisuuden
käsitteen kuvatakseen sitä, miten sukupuolta tuotetaan ja esitetään toistamalla siihen liitettyjä normeja. Butlerin mukaan sukupuoli on performatiivista, sillä sukupuolen ilmausten takana ei
ole olemassa mitään sukupuolen identiteettiä, vaan identiteetti
muodostuu performatiivisesti juuri niillä "ilmauksilla", joiden
sanotaan olevan seurausta siitä.49 Toisin sanoen sukupuolen esittäminen luo sen, minkä nimeää eli lopulta subjektin itsensä. Tätä
ajatusta on sovellettu myös muihin identiteettiin liittyviin projekteihin. Performatiivisuuden käsitteen suhde performanssin käsitteeseen onkin vastavuoroinen: subjekti tuottaa performanssin,
mutta performatiivi tuottaa subjektin. Agitaatioperformanssin
tapauksessa performatiivisuus on esityksen ominaisuus, jonka
pyrkimyksenä on tuottaa subjekti, itsetietoinen työläinen ja sosialisti, työväenluokka. Olennaista performatiivisuuden käsitteelle
on sen sisältämä toiminta ja teko, jota myös agitaatiotilaisuuksissa jatkuvasti toistettiin.
Esitystutkimus
Esitystutkimuksen juuret sijoitetaan yleensä 1900-luvun puoliväliin, mutta esitysteorian (performance theory) ja sen keskeisten
käsitteiden kehittäjänä pidetään yleisesti Richard Schechneriä,
joka yhdessä Victor Turnerin kanssa nosti 1980-luvulla esiin
kysymyksen kulttuurisen ilmaisun toistuvasta teatterillisuudesta
ja pohtivat, voisiko esitys olla kielen lailla yleisinhimillinen merkityksenannon väline. Esitys on esitystutkimuksessa sekä kohde
48 Austin 1962.
49 Butler 2006 [1990], 80.
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että analyyttinen väline. Esitystutkimuksen teoreettisen apparaatin ja metodologioiden kirjo on yhtä laaja kuin sen tutkimuskohteet. Teoreettinen välineistö on lainattu muun muassa antropologiasta, folkloristiikasta, viestinnästä, historiasta, kielitieteestä,
filosofiasta, sosiologiasta ja teatterintutkimuksesta. Metodeja on
lainattu niin semiotiikasta, queer-tutkimuksesta ja marxismista
kuin fenomenologiasta, psykoanalyysista ja uushistorismista.
Tästäkin johtuen esitystutkimus on olemukseltaan tieteidenvälistä. Oppiaineena esitystutkimus on syntynyt Yhdysvalloissa,
jossa sen laitokset New Yorkin ylipistossa ja Chicagon Northwestern -yliopistossa ovat olleet merkittävimmät. 2000-luvulla ala on
kuitenkin kansainvälistynyt vahvasti.50
Dwight Conquergood on hahmotellut viisi keskeistä näkökulmaa tai kysymystä, joita esitystutkimus tarkastelee. Näitä
ovat esittäminen ja kulttuuriset prosessit, esitys ja etnografinen
käytäntö, esitys ja hermeneutiikka, esitys ja tutkimuksen representaatiot ja esittämisen politiikka.51 Keskeistä näissä kaikissa on
kuitenkin ajatella kulttuuria verbinä eikä substantiivina ja prosessina tuotteen sijaan. Esittämisen politiikkaan kuuluvat kysymykset, mikä on esittämisen ja vallan suhde. Miten esitys uusintaa,
mahdollistaa, ylläpitää, haastaa, häiritsee, kritisoi ja luonnollistaa
ideologiaa? Miten esitykset yhtä aikaa uusintavat ja vastustavat
hegemoniaa? Miten esittäminen sopeutuu hallintaan ja kiistää
sen?52
Esitystutkimus tutkimusalana on jatkumoa kulttuurintutkimuksen alalla tapahtuneelle ns. performatiiviselle käänteelle.
Myös historiatieteissä ns. kielellisen käänteen jälkeen on alettu
korostaa yksilöiden toimijuutta, mikä on johtanut esityksellisyyden esiinnousuun etenkin kulttuurihistorian tutkimuksessa.
Performanssista puhutaan toimimisen tai käytänteiden sijaan
sen vuoksi, että performatiivisuuteen kuuluu olennaisesti idea
sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Kukaan ei esitä mitään ilman
50 Arlander 2015a, 11–12, 16–17.
51 Conquergood 1991, 190.
52 Conquergood 1991, 190, lainaus Arlander 2015a, 14.
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ajatusta kuulijasta, vastaanottajasta tai ainakin kuvitteellisesta
vastaparista. Performatiivisuudessa otetaan siis aina huomioon
toinen; se sisältää kohtaamisen tuottaman riskin.53 Kulttuurihistorioitsija Peter Burke on korostanut historiantutkimuksessa olemuksellisuuden sijaan tilanteeseen ja tapahtumaan fokusoimista.
Burke ehdottaa historiantutkimuksessa performatiivisen käänteen jatkona käytettäväksi tilanteellisuuden (occasionalism) käsitettä. Burke perustelee tilanteellista lähestymistapaa samankaltaisin hyödyin kuin esitystutkimus: tilanteita muotoilevat tekijöiden
lisäksi vuorovaikutus, roolit ja yleisö. Lähtökohtana on korostaa,
että samat ihmiset käyttäytyvät eri tavoin, tietoisesti tai tiedostamattaan, tilanteen tai tilaisuuden mukaan.54 Tilanteellisuuden
metodologia haastaa yksinkertaiset lineaariset tulkinnat sosiaalisesta tai kulttuurisesta muutoksesta ja nostaa esiin aiemmin
sivuun jääneitä ja triviaaleina pidettyjä kohteita tai toimintoja.
Tällaisia ovat esimerkiksi puhe, eleet ja toimijoiden ulkoinen olemus, jotka paljastavat usein paljon esittäjiensä kulttuurista. Esityskeskeinen lähestymistapa rohkaisee selittämään tapahtumia
muodossa "A teki B:n, koska oli tilanteessa, jossa vaadittiin C:tä"
sen sijaan että perinteisen historiallisen selittämisen mukaisesti
tyydyttäisiin tulkintaan "A teki B:n, koska oli C".55 Burken tilanteen (occasion) käsite on monin tavoin rinnakkainen teatterihistorian tapahtumalle (event) tai esityshistorian esitykselle (performance).
Esityshistoria (performance history) tutkii historiallisia esityksiä, historian esityksiä tai historiallisia tapahtumia ja ilmiöitä
esityksinä. Esityshistorioitsijat käyttävät esitystutkimuksen lähtökohtia "heuristisena tiennäyttäjänä".56 Toinen hyvä tapa kuvata
lähestymistapaa on vertaus esityksestä linssinä, jonka läpi historiaa, kulttuuria tai yhteisöä tarkastellaan.57 Olennaista lähes53 Kaartinen – Korhonen 2005, 142–143.
54 Burke 2005, 44.
55 Burke 2005, 47.
56 Cima 2006b, 107.
57 Saarikoski 2012, 117.
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tymistavassa on fokusointi ruumiilliseen vuorovaikutukseen. Se
avaa uusia kysymyksiä, joiden avulla on mahdollista arvioida ja
lukea olemassa olevia aineistoja toisin: toisesta näkökulmasta,
korostaen ennen vähäpätöisenä pidettyä ja etsien rivien väleistä
vaikeasti sanoitettavaa. Esitystutkimus tarjoaa myös väylän arvioida kriittisesti kaanonia ja totuttuja menetelmiä.58
Esityshistorioitsija suhtautuu kaikkiin esityksiin aiempien
käyttäytymismallien mukaan "käsikirjoitettuina", mutta yhtä
aikaa ainutkertaisina.59 Esitys ja esiintyminen voidaan määritellä
myös tiedon varannoksi, sillä se sisältää sellaista olemassa olevaa, joka voidaan palauttaa. Teatterihistorioitsija ja esitystutkija
Joseph Roach on määritellyt esityksen asettamalla sen muistin ja
historian rajapinnalle, jolloin esitys osallistuu tiedon siirtämiseen
ja säilyttämiseen.60 Esiintyminen on siis toisaalta käyttäytymistä ja
toimintaa, mutta sillä on merkityksensä myös sen sisältämän tiedon säilyttäjänä ja siirtäjänä. Esityksen ja historian jännite perustuu kehollisen toiminnan ja kerronnallisen rakenteen eroon.61
Esittämisen ja esiintymisen tutkimista ei ole tarpeen rajata kuitenkaan vain ihmissubjekteihin. Historiantutkimuksen kannalta
on kiinnostavaa tutkia myös paikkojen tai esineiden, kuten muistomerkkien, esittävyyttä. Toisaalta esiintyjä, tietoisena subjektina,
ei ole ainoastaan esiintymisen subjekti ja toteuttaja. Sen lisäksi
voidaan kysyä, kuka saa esiintyä? Millaisena ja missä rooleissa
hän esiintyy? Kenen tulkinnan mukaan, sillä esityksen tulkinnat
voivat poiketa paljonkin siitä, miten esiintyjä on sen tarkoittanut?
Della Pollock kuvaa esityksen suhdetta historiaan liikkeenä.
Esitys saa historian liikkeeseen etäännyttämällä, saamalla historian katoamaan, koska se harjoittaa representationaalista taktiikkaansa niin tiukasti, ettei historiaa voida lopulta enää nähdä.
Juuri silloin, kun historia näyttää katoavan, esitys saavuttaa lisäarvonsa: Esitys rikkoo, ravistelee ja korjailee historiaa. Se haastaa
58 Taylor 2010, 286.
59 Cima 2006a, 3.
60 Taylor 2010, 259.
61 Merrill 2006, 67.
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helpon ajatuksen historian objektiivisuudesta. Esitys purkaa historian myyttinä tekemällä siitä näyttämön, joka odottaa toimivan subjektin väliintuloa.62 Sosialistinen agitaatiotilaisuus toimii
näyttämönä, joka mahdollistaa poliittisen, sosiaalisen ja kulttuurisen tilan uudelleen järjestelyjä.
2.2. Historialliset aineistot ja ruumiillinen vuorovaikutus
Esityksen ja historiankirjoituksen välinen suhde on paradoksaalinen. Ensimmäinen on toistettua, mutta vain hetkessä olemassa
oleva ja katoavaa ruumiillista vuorovaikutusta, kun taas historiantutkimus ja suuri osa sen käyttämistä lähteistä ovat kirjoitusta,
sanoja paperilla. Diana Taylorin mukaan esitystutkijan tulisi pyrkiä kurottamaan perinteisten arkistolähteiden ja kirjoitettujen
tekstien taakse. Ottamalla analyysissa huomioon toiminnallisia
käytäntöjä voitaisiin esimerkiksi sosiaalisia rakenteita ja niiden
historiaa ymmärtää paremmin.63 Teatterihistorioitsija Thomas
Postlewait on huomauttanut, että esityksen historiaa kirjoitettaessa lähdeaineisto on lähtökohtaisesti yleensä vajaa ja ristiriitainen. Dokumenttien tulkinnassa on otettava huomioon se, että
niissä ei esiinny ainoastaan tahattomia vääristymiä ja virheitä,
vaan myös tahallisia puutteita ja harkittua vaitioloa. Näin ollen
tapahtuma on pakko konstruoida vajaasta ja usein ristiriitaisesta
todistusaineistosta, jonka pääasiallinen tehtävä on usein ollut
muuta kuin täsmällinen ja totuudenmukainen dokumentointi.64
Myös olosuhteet vaikuttavat historiallisten dokumenttien säilyttämiseen ja säilymiseen. Tämä näkyy ja aiheuttaa ongelmia
erityisesti tutkittaessa alempia kansankerroksia. Postlewait huomauttaa, että toissijaiselta vaikuttava aineisto voi osoittautua hyödyllisemmäksi kuin niin sanotut ensisijaiset lähteet65.
Kaikki historiankirjoitus pyrkii kontekstiin asettamiseen. Kontekstilla teatterihistoriassa tarkoitetaan Postlewaitin mukaan esi62 Pollock 1998, 27.
63 Taylor 2003, 26.
64 Postlewait 1997, 24.
65 Postlewait 1997, 25.
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tyksen tai esitystapahtuman suhdetta ympäröivään maailmaan
ja yhteiskuntaan, sen tekijöihin ja toimijoihin, vastaanottoon ja
esitykselliseen perinnekontekstiin.66 Kontekstien merkityksen
korostaminen teatterihistoriankirjoituksessa on lähentänyt sitä
sosiaali- ja kulttuurihistoriaan, joten brittiläinen sosiaalihistoria
onkin hyödyntänyt esitysnäkökulmaa myös omista lähtökohdistaan. Populaarikulttuurin performatiivisuutta viktoriaanisessa Britanniassa tutkineen Peter Baileyn mukaan populaaria ja
kansanomaista ei voikaan tutkia enää vain alhaalta, from below,
vaan on siirryttävä tutkimaan sisältä, from inside.67 Myös yhdysvaltalaisen esitystutkimuksen piirissä tehdyn historiantutkimuksen aiheet ovat liittyneet usein juuri yhteiskunnassa marginalisoituihin ryhmiin ja ilmiöihin. Esityshistoriallisen tutkimuksen
kohteina ovat olleet muun muassa afroamerikkalainen kulttuuri,
sukupuolihistoria, poliittinen aktivismi tai uskonnollinen esittäminen.68 Performanssikeskeinen lähestymistapa fokusoi tekstin sijaan kohti kontekstia: poliittista, kulttuurista ja sosiaalista
ympäristöä, jossa agitaatiota on esitetty. Diana Taylorin mukaan
suhtautumalla esitykseen tiedon varastoinnin ja välittämisen
järjestelmänä on mahdollista laajentaa länsimaista käsitystä "tiedosta". Suhtautuminen antaa valmiuksia haastaa kirjoittamisen
ylivoimainen asema epistemologioissa. Kirjoitus on Taylorin
mukaan päätynyt paradoksaalisesti sekä edustamaan ruumiillistamista että toimimaan sitä vastaan.69 Koska puhekäsikirjoituksia
ei ole olemassa tai niitä ei ole arkistoitu, agitaatioesitykset ovat
ikään kuin "kadonneet" historiantutkimuksen ulottumattomiin.
Diana Taylor on kiinnostunut performanssitutkimuksen mahdollisuuksista, ei niinkään siinä mielessä, mitä se on, vaan mitä
se sallii meidän tehdä. Historiantutkimuksen näkökulmasta tämä
tarkoittaa mielestäni sitä, että performanssilähtökohta tutkimukseen avaa sellaisia kysymyksiä, joita tutkija ei osaisi kysyä muu66 Postlewait 2009, 12–15.
67 Yeandle 2013; Bailey 1998, 12.
68 Merrill 2006, 66–67, 69; esim. Cima 2006b.
69 Taylor 2010, 272.
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toin tai ainakaan antaisi itsensä paneutua niihin, koska arkistot
eivät tuo niihin suoraa vastausta. Taylorin mukaan ottamalla performanssi vakavasti systeeminä, joka opettaa, varastoi ja välittää
tietoa, voidaan laajentaa tiedonkäsitystämme. Vaikka ruumiillinen esitys on aina ainutkertainen, jokaisella esityksellä on myös
historiansa. Se, mistä on jäänyt kirjallisia lähteitä ja mitä on säilytetty, kertoo vallasta. Taylorin mukaan varsinainen jakolinja ei
kuitenkaan kulje kirjoitetun ja puhutun sanan välillä. Jako tulisi
tehdä säilyviksi oletettujen (tekstit, dokumentit, rakennukset,
luut) arkistojen ja ohimenevien, ruumiillisen käytännön ja tiedon (kuten puhuttu kieli, tanssi, urheilu, rituaali) repertuaarien
välillä. On olemassa siis arkistollinen muisti, johon historiantutkimus on tottunut nojaamaan. Arkisto ylläpitää valtaa, ja sillä
on kyky ylittää ajan ja paikan rajoitukset. Arkistoitua voidaan
tarkastella yhä uudestaan ja uusina aikoina. Ne pysyvät samana,
vaikka niiden kertoma tarina tai tulkinnat muuttuvat.70 Arkiston
muuttumattomaan todistusvoimaan liittyy kuitenkin myyttejä.
Myyttistä uskoa liittyy etenkin siihen, miten aineistot ovat joutuneet ja valikoituneet arkistoon tai siihen, että ne ovat pystyneet
vastustamaan muutosta tai esimerkiksi manipulointia.
Historiantutkimus on ollut perinteisesti hyvin riippuvainen
kirjallisista lähteistä. Vaikka viime vuosikymmeninä varteenotettaviksi lähteiksi on hyväksytty myös esimerkiksi kuvat, esineet, muistitieto ja kaunokirjallisuus, on metodologia perustunut
pitkälti kirjallisten dokumenttien lähdekriittiseen arviointiin.
Repertuaari toimii ruumiillisena muistina ja sisältää kaikki toiminnot, joita yleisesti pidetään katoavina ja kykenemättöminä
tiedon uudelleentuottamiseen, kuten esitykset, puheilmaisu,
eleet, liike, tanssi ja laulu. Koska repertuaarit ovat toiminnallisia, ne eivät pysy samoina kuten arkiston oletettavasti samana
pysyvät objektit. Mutta vaikka ruumiillinen toteutus muuttuu,
merkitys voi hyvin pysyä samana. Elävää esitystä ei voida koskaan vangita tai siirtää arkiston välityksellä. Tämä ei kuitenkaan
merkitse esityksen katoamista – ritualisoituna, tiettynä muotona
70 Taylor 2010, 276.
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tai toistettuna käyttäytymisenä. 71 Se, mitä esitystutkimus mahdollistaa tekemään, on vakava suhtautuminen ruumiillistettujen
käytäntöjen repertuaariin tärkeänä tiedon ja tiedonvälityksen
järjestelmänä.72
Esitysnäkökulma tutkimukseen ei tarkoita uusien lähdeaineistojen kehittämistä, jäljet tapahtumasta ovat olemassa. Kysymys
on siitä, miten nämä jäljet löydetään ja tuodaan esiin. Performanssilinssi auttaa tutkijaa kysymään kysymyksiä, jolloin on
myös mahdollista osata etsiä vastauksia. Lähteitä luetaan eri silmin. Luentaa voi verrata queer-tutkimuksen vinosti lukemiseen.
Terry Gunnellin määritelmän mukaan esitystutkimus tutkii sitä,
miten suullisen narratiivin ymmärtäminen riippuu sen fyysisestä,
mentaalisesta ja sosiaalisesta ympäristöstä. Narratiiveja ei tule
kuitenkaan nähdä pelkästään kontekstinsa tuotteita, vaan ne ovat
kykeneviä myös muuttamaan sitä kontekstia, jossa ne ovat syntyneet. Tutkimuksessa voidaan saavuttaa kiinnostavia tuloksia, jos
suullista narratiivia tutkitaan "kolmiulotteisena", dramaattisena
esityksenä pelkän kaksiulotteisen tekstin sijaan.73
Narratiivi ja tapahtuma
Richard Baumanin mukaan tapahtumat ovat toimintaa, joita
määrittelevät kausaalisuuteen ja ajallisuuteen liittyvät suhteet.
Narratiivit ovat kielellisiä rakennelmia, joita ohjaavat diskurssisäännökset. Useimmiten narratiivit nähdään verbaalisina kuvina
tapahtumista, joista ne kertovat. Silloin ongelmana on niiden
samankaltaisuuden lajin ja määrän määrittäminen sekä ne keinot, joilla tämä suhde on kerronnallisesti saavutettu. Tapahtumaa
on käsitelty narratiivia edeltävänä, jopa fiktiivisten kuvausten
kohdalla. Narratiivit ovat merkkejä, jotka viittaavat ulkopuolisiin tapahtumiin. Vaihtoehtoinen näkökulma on kääntää asetelma päinvastoin: tapahtumat ovat abstraktioita narratiivista.
Kerronnalliset merkitysrakenteet antavat tulkintamahdollisuuk71 Taylor 2010, 277–278.
72 Taylor 2010. 285.
73 Gunnell 2011, 7.
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sia tapahtumille. Ne mahdollistavat mielessämme kerronnan ja
tulkinnan vuorovaikutuksellisen prosessin, jota voidaan kutsua
"tapahtumaksi". Bauman kuitenkin korostaa, että narratiivit ovat
ensisijaisesti kognitiivisia välineitä, jotta kokemuksista voidaan
tehdä ymmärrettäviä. Niillä voidaan kuitenkin myös hämärtää ja
hämmentää, kokeilla ja kyseenalaistaa sitä mitä tapahtui.74 Kun
yksilö osallistuu tilanteeseen, esim. agitaatiotilaisuuteen, hän
kysyy mielessään "mitä on tekeillä?" Yhtälailla kun tapahtumasta
kerrotaan, kuulija tai lukija joutuu pohtimaan "mitä oli tekeillä?"
Baumanin analyyttinen strategia lähtee siitä, että hänen käsityksensä suullisesta kerronnallisesta esityksestä on erottamaton
yksikkö, johon kuuluvat teksti, kerrottu tapahtuma ja narratiivinen tapahtuma. Analyysin keskiössä tulee olla näiden vuorovaikutus.75 Tutkin ns. metapoeettisia tekstejä, jollaisiksi esim. matkakertomukset voi lukea. Matkakertomukset ovat agitaatiota, joissa
kerrotaan agitaatiosta. Metapoeettisissa teksteissä tyypillistä on
genrejen välinen intertekstuaalisuus. Yhteistä kuitenkin on se,
että sekä historiallisten folklore-performanssien että agitaatioesitysten tai muiden historiallisten suullisten esitysten kohdalla
ollaan kiinnostuneita tilanteen rekonstruktiosta, "menneisyyden
nykyisyydestä".
2.3. Poliittinen yleisöpuhe retorisena tilanteena
Retoriikalla tarkoitetaan yleensä puhetaitoa. Cicero dialogissaan
De Oratore määritteli retoriikan "puheeksi joka on suunniteltu
suostuttelemaan" (dicere ad persuadendum accomodate). Vuosisata myöhemmin Quintilianus määritteli Institutio Oratoriassa
retoriikan "puhetaidon tieteeksi" (bene dicendi scientia).76 Suostuttelu sisälsi sekä puhtaasti loogisen tai järkiperäisen ja emotionaalisen (tunteet, tietämättömyys, ennakkoluulot) todistelun
(proof). Kenneth Burken mukaan suostuttelu onnistuu vain jos
suostuttelijan puheen, eleiden, äänensävyn, asenteen ja ulkoasun
74 Bauman 1986, 5-6.
75 Bauman 1986, 7.
76 Burke, K. 1962, 573.
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kieli identifioituu suostuteltavan vastaavaan. Burke puhuu suostuttelusta imartelun avulla, mutta painottaa imartelun käsitteen
laajentamista. Suostuttelija antaa "merkkejä" yhteisestä kunnioittamalla yleisön "mielipiteitä". Ciceroa ja Aristotelestä seuraava
puhuja yrittää esittää sopivat "merkit", joita tarvitaan yleisön
hyväksynnän saavuttamiseksi. Kenneth Burken mukaan kielenkäyttö on sosiaalisen toiminnan muoto, joka voidaan ymmärtää
draaman kaltaiseksi. Burke korostaa toiminnan ja kommunikaation performatiivista luonnetta ja samalla vuorovaikutuksen ja
instituutioiden ritualistista ja symbolista olemusta. Inhimillinen
toiminta ymmärretään retoriseksi tilanteeksi, jossa kysymys on
esittäjän ja yleisön välisestä suhteesta. Sosiologi Erving Goffman
hyödynsi Burken teatterimetaforaa omassa inhimillistä toimintaa
käsittelevässä analyysissään, mutta hänen huomionkohteensa oli
sosiaalinen näytelmä ja sen esittäjät, kun taas Burken kiinnostuksen kohteena olivat näytelmän kieli ja sen tulkinnat.77
Uudella retoriikalla (new rhetorics) tarkoitetaan perinteisen
retoriikan pohjalta syntynyttä modernin retoriikan tutkimusta,
joka tarkastelee kielenkäyttöä vaikuttamisen näkökulmasta
eikä ainoastaan puhetaitona tai tyylikeinoina. Uutta retoriikkaa
onkin Suomessa sovellettu erityisesti yhteiskuntatieteellisessä
tutkimuksessa. Lingvistiikan tutkimuksessa uutta retoriikkaa on
hyödynnetty esimerkiksi pragmadialektisessa argumentaatioteoriassa. Siinä on neljä peruspremissiä: erimielisyyden ilmaiseminen, sosiaalistuminen, funktionaalisuus ja dialektisuus. Teorian
mukaan viestintätilanteessa osallistujien erimielisyyden täytyy
ilmetä jollain tavalla, jotta argumentointi olisi ylipäätään mahdollista. Sosiaalistamisella tarkoitetaan sitä, että vastakkaisten
roolien, väitteen puolustaja ja vastustaja, omaksuvat ja toimivat
rooleissaan. Funktionaalisuus liittyy siihen, että argumentoinnilla ja yksittäisillä argumenteilla pyritään ratkaisemaan erimielisyyksiä, minkä johdosta argumentointia voidaan analysoida ja
arvioida sen tavoitteiden pohjalta. Dialektisuudella tarkoitetaan
sitä, että argumentointia analysoidaan osana kriittistä keskus77 Summa 1998, 55–56; Gusfield 1989, 30, 37.
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telua, jossa vastakkaiset näkemykset saavat tilaa.78 Suostuttelun
ohella dialektiikka, vastakkain asettelu ja dikotomioiden käyttö
oli tyypillistä sosialistiselle agitaatiolle.
Retoriikan merkitystä politiikalle voidaan tarkastella useista
eri näkökulmista. Kari Palonen on tyypitellyt eri näkökulmat ja
tutkimusintressit policy-, polity-, politikointi- ja politisointiretoriikoiksi.79 Tämän tutkimuksen kannalta kiinnostavia näkökulmia
ovat kaksi viimeistä. Politikointiretoriikan näkökulmasta toimijoiden välinen kamppailu kohoaa sen tulosten yläpuolelle. Näkökulma korostaa retorista tilannetta, koska politiikassa tulokset
ovat useimmiten ennakoimattomia, suhteellisia ja tulkinnanvaraisia. Taito toimia poliittisesti vaihtuvissa tilanteissa on tärkeämpää kuin "asiakysymysten" taidokas ratkaiseminen. Politikoinnin
näkökulma retoriikkaan keskittyy retorisiin tyyleihin ja strategioihin sekä kamppailu- tai kampanjointitilanteiden retoriikan erityispiirteisiin. Politisointiretoriikka kohdistuu uuden toiminnan
osoittamiseen ja avaamiseen, joka voi ilmetä uusien kysymysten
tematisointina, vakiintuneen purkamisena tai mahdollisuuksien horisontin uudelleen tulkintana. Tässä keskeisiä kohteita
ovat nimet, käsitteet ja luokitukset, joilla toimintatilaa tehdään
ja luodaan politikoinnin kohteeksi.80 Politikoinnissa on kyse performanssista, toiminnasta, jonka merkitys on itse esityksessä, ei
sen ulkopuolella, kun taas politisointi on "pelinavausliike", joka
luo uusia mahdollisuuksia performatiiviselle toiminnalle. Toinen tapa nähdä käsitteet on lähteä pysyvien rakenteiden (polity)
ja ohjelmien (policy) sijaan vallan operatiivisista käyttötavoista
(politikointi) tai vallan sisältämistä mahdollisuuksista ja tilaisuuksista (politisointi).81 Tutkimuksessa agitaatioperformanssia
tarkastellaan retorisena operaationa suhteessa pelivaran käyttöön
ja sen muutosmahdollisuuksiin.82
78 Mäntynen – Sääskilahti 2012, 197.
79 Palonen – Summa 1998, 11.
80 Palonen – Summa 1998, 12.
81 Palonen – Summa 1998, 12–13.
82 Ks. Palonen – Summa 1998, 13.
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Retorinen tilanne
Retorinen tilanne koostuu puhujasta, yleisöstä ja foorumista, jolla
tarkoitetaan puhe- tai julkaisutilannetta ja -ympäristöä.83 Millainen retorinen analyysi on mahdollista ja tarpeen tutkimuksen
kannalta? Retoriikka ja puheiden sisältö ei ole varsinaisesti tutkimuksen kohteena. On myös selvää, että tarkkaa kielellistä analyysiä on mahdotonta tehdä, sillä lähdeaineistoa sellaista varten
ei ole. Agitaatiokokouksessa on kyse retorisesta tilanteesta, joten
sitä on tarpeen analysoida sellaisena. George A. Kennedy määrittelee retorisen tilanteen tekijöiksi ajan ja paikan lisäksi ne henkilöt, tapahtumat, tavoitteet ja suhteet, jotka vaikuttavat siihen,
mitä sanotaan ja miksi. Puheen yleisö tai yleisöt ovat olennainen
osa retorisen tilanteen ymmärtämistä. Yleisö ja sen ennakkokäsitykset, asenteet ja suhtautuminen puhujaan ja aiheeseen asettavat haasteensa puhujalle ja vaikuttavat puheen sisältöön ja muotoon.84
Agitaatiopuhe esiintyy kontekstissaan eli osana agitaatiokokousta, jossa puheen lisäksi oli usein myös muita ohjelmanumeroita: vähintään yhteislaulua, mutta tilaisuuden luonteesta
riippuen usein myös suullisia esityksiä, tanssia tai seuraleikkejä.
Kaikki nämä muut elementit retorisessa tilanteessa tarjoavat
assosiaatiopintaa itse agitaatiopuheelle. Elina Siltala ja Saila Poutiainen ovat havainneet maallikkosaarnoja tutkiessaan, että maallikkosaarna viittaa usein retorisen tilanteen sisällä tapahtuneisiin
muihin esityksiin. Näin voi olettaa olleen myös agitaatiopuheiden
kohdalla. Ennen puhetta laulettu työväenlaulu tarjosi luontevan
assosiaatiopinnan agitaattorille jatkaa puhetta.
Retoriseen tilanteeseen voi kuulua myös retorinen ongelma,
jonka George A. Kennedyn mukaan voi aiheuttaa yleisön ennakkoluuloisuus, puhujan aseman heikkous tai puheena olevan asian
vieraus tai monimutkaisuus. Kun puheessa esitellään kokonaan
uusi ajatustapa tai vasta herätellään yleisöä muutokseen, retori-

83 Ks. Perelman 1996 [1977], 16.
84 Kennedy 1984, 35; Siltala – Poutiainen 2009, 67–68.
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nen ongelma ei ole aina edes ratkaistavissa.85 Maaseudulla kiertävät sosialistiagitaattorit joutuivat säännöllisesti kohtaamaan
tämänkaltaisen retorisen ongelman. Toisinaan se saattoi olla koko
agitaatioretoriikan lähtökohta ja määrittävä tekijä. Retoriikka oli
siis ongelmalähtöistä. Retorinen tilanne on kokonaan toinen, kun
puhe voidaan osoittaa kokonaan sisäryhmälle. Tämän vuoksi on
ymmärrettävää, että usein on pyritty tekemään eroa herättävän ja
valistavan agitaation välille.
Retorisen tilanteen analyysissä olennaista on ottaa huomioon
agitaatiopuheen perinne kontekstina. Mikä oli agitaatiopuheen
perinne, kun kyseessä on poliittisen agitaatiopuheen genre, jota
voidaan pitää verrattain uutena keskisuomalaisessa maaseutuympäristössä 1900-luvun alkuvuosina? Perinne vertautuu muihin suullisiin esityksiin, ehkä läheisimmin maallikkosaarnoihin,
mutta myös valistuspuheisiin olivatpa sitten kyseessä raittiuspuhujat, maatalousneuvojat tai suomalaisuuden puolestapuhujat.
Uskonnollisen puheen, maallikko- ja kirkkosaarnojen, perinnearvoa ei voitane aliarvioida tutkimuskohteen kontekstissa.
Agitaatiotilaisuutta laajempana retorisena tilanteena on yhteiskunnallinen tilanne, joka edustaa sekä puhujan että kuulijan
jokapäiväistä elämää ja josta nousivat ne ajankohtaiset teemat ja
haasteet, joihin agitaatiopuheissa oli vastattava.86 Agitaattorin taitoa ja onnistumista mitattiinkin sillä, kuinka hyvin hän onnistui
tuomaan esiin nimenomaan maaseutuväestön tuntoja ja ongelmia retoriikassaan.
Retoriset tehokeinot ovat sanottavan muovailemista sellaiseen
muotoon, että yleisö kuulee asiat puhujan toivomin korotuksin.
Ne ovat puhujan valintoja, joilla voi esimerkiksi vaikuttaa kuulijaan ja tehostaa ilmaisuaan, painottaa haluamiaan asioita ja
herättää tarpeen vaatiessa tunnereaktioita.87 Yleisimpiä tehokeinoja Siltalan ja Poutiaisen tutkimissa maallikkosaarnoissa olivat
sitaatit, retoriset kysymykset, toistot, vastakkainasettelut ja kie85 Kennedy 1984, 235; Siltala – Poutiainen 2009, 68.
86 Siltala – Poutiainen 2009, 71.
87 Siltala – Poutiainen 2009, 72.
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likuvat. Näitä on vaikea analysoida puhutun agitaation kohdalla
yksityiskohtaisesti olemassa olevasta lähdeaineistosta. On kuitenkin merkille pantavaa, että kaikkia edellä mainittuja retorisia
tehokeinoja agitaattorit käyttivät julkaistuissa kirjoituksissaan,
joten jonkinlaisia viitteitä kirjallisista aineistoista voidaan tehdä
myös koskien puhuttua retoriikkaa.
Genre ja rekisteri
Historiantutkimuksen peruskysymyksiin kuuluu tapahtuman
ja kuvauksen suhde. Voiko kirjoitettu kuvaus koskaan tavoittaa
ruumiillista toimintaa ja tapahtumaa? Richard Baumanin analyysimallin toinen tarkastelukohde on esityksen genre. Genren
eli tekstilajin käsitteen ohella käytän rekisterin käsitettä, koska
rekisterin käsitteen lähtökohtana on tilanne, jossa kieltä käytetään. Kielen rekisterejä käytetään tilannesidonnaisesti. Ajatuksena kielen rekisteri on lähellä Peter Burken ajatusta tilanteellisuudesta yksilöiden toiminnan selitysmallina. Sen kautta pääsee
lähemmäksi tietyn tilanteen kielellisiä valintoja kuin tekstilajin
käsitteen kautta. Sosiolingvistisessä tilanteisen kielenkäytön tutkimuksessa korostuu myös sosiaalisten suhteiden näkökulma.
Sosiolingvistiikka tutkii, miten sosiaaliset tekijät, kuten luokka,
sukupuoli ja ikä vaikuttavat puhetapaan. Kuinka tietoinen yksilö
on puhetavastaan ja miten yksilön puhetapa vaihtelee eri tekijöiden mukaan? Rekisteri on etenkin sosiolingvistiikassa hyödynnetty käsite, jolla viitataan kielen tilanteiseen vaihteluun.88 Sosiolingvistisessä rekisteriajatuksessa painottuu puhujan kielellisten
valintojen suhde yleisöön ja vakiintuneisiin käyttäytymismalleihin. Tilanteisen kielenkäytön tutkimuksessa korostuukin sosiaalisten suhteiden näkökulma. Puhujan kielen tilanteista vaihtelua
voidaan tarkastella keinona tuottaa erilaisia rooleja ja identiteettejä, eikä sitä sen vuoksi välttämättä suhteuteta suoraan esimerkiksi vuorovaikutusta kehystävään tilannetyyppiin, vaikka se otetaankin huomioon.89 Rekisterit muovautuvat vuorovaikutuksessa
88 Voutilainen 2012, 70.
89 Voutilainen 2012, 73.
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(enregisterment), joten ne ovat jatkuvasti liikkeessä eli kyseessä
on dynaaminen prosessi. Muuttuminen tapahtuu kuitenkin aina
tilanne kerrallaan.90 Koska tilanne on ainakin aluksi ollut suhteellisen vakiintumaton, se on jättänyt paljon tilaa agitaattorien yksilölliselle itseilmaisulle.
Rekisterin ja genren käsitteellinen ero on häilyvä, ja niitä on
käytetty usein ristiin. Tekstilajien tutkimuksessa kärjistetysti keskitytään koko teksteihin ja niiden kontekstuaalisiin tekijöihin,
kun taas rekisteritutkimuksessa keskitytään kielellisiin piirteisiin
ja niiden konteksteihin ja käyttötilanteisiin. Toisaalta rekisterin
voidaan katsoa ulottuvan kielen ulkopuolelle, esimerkiksi pukeutumistyyliin. Tällöin kieli on osa laajempaa kokonaisuutta.
Koska poliittisen palopuheen tai vaalipuheen genre oli 1900luvun alussa uusi ja vakiintumaton niin puhujien kuin kuulijoidenkin näkökulmasta, agitaattorien oli käytettävä hyväkseen
tuttuja puhetapoja ja rekisterejä. 1900-luvun alun maaseudulla
yhteisesti laajimmin jaettu ja tutuin yleisöpuhe, johon oli olemassa kulttuurinen malli, oli kirkollinen saarnapuhe. Puheyhteisön jaetut kulttuuriset mallit eivät voineet olla vaikuttamatta siten
myös agitaatiopuheeseen ja agitaattorien esiintymiseen. Toisaalta
agitaatiotilaisuus vähän kontrolloituna tilanteena jätti suhteellisen paljon tilaa yksilölliselle vaihtelulle ja itseilmaisulle.
2.4. Tutkimuksen metodologia
Esitysteoriaan perustuvan esityshistorian lähtökohtaisena pyrkimyksenä on pyrkiä beyond the words, sanojen tuolle puolen.
Tämän tutkimuksen metodologinen pääkysymys on, miten tutkitaan ruumiillista vuorovaikutusta, kun historiantutkija on väistämättä tekstien, sanojen ja kirjoitusten ympäröimä. Folkloristi ja
teatterintutkija Terry Gunnell on tarjonnut vastaukseksi metodia,
jota hän kutsuu esitysarkeologiaksi (performance-arkeologi).91
Historialliset aineistot ovat jälkiä (remains of the performance),
jotka ovat syystä tai toisesta jääneet jäljelle tapahtumista. Ensim90 Agha 2015, 27–28, 48–49.
91 Gunnell – Ronström 2013, 54
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mäinen askel esityksen jäljittämisessä on ymmärtää, että se, mitä
nyt voidaan tarkastella tekstinä paperilla tai merkkeinä tietokoneen ruudulla, oli esiintymisen tapahtuessa sanoja, eleitä, ääntä ja
liikettä tietyssä rajallisessa tilassa ja ajassa. Seuraavaksi on pyrittävä vastaamaan esiintymistä ympäröiviin kysymyksiin: kuka
esiintyi ja kenelle, missä paikassa ja milloin ja millainen esiintymismuoto oli kyseessä. Vastaamisessa auttavat muut aineistot
ja tietämys ajalle tyypillisistä sosiaalisista ja kulttuurisista käytännöistä. Esitysnäkökulma lähteiden tulkinnassa voi Gunnellin
mukaan antaa uuden elämän vanhoille arkistolähteille. Yhdistämällä erilaisia, vaikkakin fragmentaarisia lähteitä voidaan esityksestä saada aikaan tiheä kuvaus (thick description).92 Antropologi
Clifford Geertz on tiheän kuvauksen käsitteellä kuvannut yksittäisten sosiaalisten tilanteiden diagnoosia, joiden pohjalta laajat
yleistykset ja tulkinnat nousevat etnografisessa tutkimuksessa.93
On selvää, että esiintymisestä säilyneisiin teksteihin perustuva analyysi sisältää väistämättä paljonkin arvailuja ja oletuksia.
Esitysnäkökulmalla on kuitenkin arvonsa, sillä se pyrkii lähestymään ainutkertaista esitystä ja sitä tapaa, jolla sitä esitettäessä oli
ajateltu, tarkoitettu ja koettu.94 Kyseessä eivät siis ole välttämättä
tai useinkaan uudet lähteet, vaan lähteiden tarkasteleminen toisenlaisesta näkökulmasta. Tämä saattaa johtaa siihen, että vähäarvoisina pidetyt lähteet osoittautuvatkin hedelmällisemmiksi ja
merkittävämmiksi kuin yleensä arvokkaina ja todistusvoimaisina
pidetyt aineistot. Vaikka suoria tulkintoja historiallisista esityksistä ei voikaan tehdä, osallistumalla vuorovaikutukseen voi aistia
kuitenkin esitysten repertuaariin säilötystä tiedosta sellaista, jota
on kirjallisista arkistolähteistä mahdotonta tai vaikeaa lukea.95
Historiallisen esityksen tutkiminen vaatii jonkinlaista rekonstruktiota. Tutkimuksen tavoitteena ei kuitenkaan ole rekonstruoida yksittäisiä esityksiä mahdollisimman tarkkaan, vaan kuvata
92 Gunnell – Ronström 2013, 54.
93 Geertz 1973, 6-10, 19–20.
94 Gunnell – Ronström 2013, 54.
95 Terry Gunnell, suullinen tiedonanto 16.11.2013.
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yleisesti, millaista keskisuomalaisella maaseudulla 1900-luvun
ensivuosikymmenellä esitetty agitaatio oli.
Tutkimuksessa pyritään rakentamaan tiheää kuvausta agitaatiotilaisuuksista, koska agitaatiota kuvaavat lähdeaineistot ovat
luonteeltaan fragmentaarisia. Tiheän kuvauksen luomisessa strategia on ollut kaksitahoinen. Olen hakenut suullista agitaatiota
sivuavia lähteitä tekijä- ja genrelähtöisesti. Emil Lehén on kirjoittanut agitaattorin elämästä kertovia pienoisromaaneja96, mutta
myös matkaraportteja97 puoluehallinnolle omilta agitaatiomatkoiltaan Keski-Suomessa. Onni Tuomi on julkaissut paitsi matkakertomuksiaan98, myös kuvauksia99 muiden puhujien agitaatioesityksistä. Toisaalta olen hakenut tiheää kuvausta genrelähtöisesti.
Miten Jyväskylässä ilmestyneissä kolmessa, eri puolueiden ääntä
kannattaneissa sanomalehdissä julkaistuissa maaseutukirjeissä
kerrottiin sosialistisista agitaatiotilaisuuksista, puhujista tai muiden kuin sosialistien puhetilaisuuksista? Entä miten eri arkistolaitoksissa tuotettujen sosialistista agitaatiota käsittelevien kyselyiden vastaukset peilautuvat toisiinsa, ja minkälainen tiheä kuvaus
syntyy muistitiedosta, joka on muisteltu 1939, 1960-luvulla ja
1970-luvulla? Toisaalta strategia toimii myös toisinpäin eli esimerkiksi muistitiedosta tai matkakertomuksista nousseita teemoja olen voinut hakea muista lähdetyypeistä tai sanahauilla
sanomalehtiarkistosta. Tiheän kuvauksen muodostaminen vaatii
kuitenkin lähteiden lukemista nimenomaan agitaatioesityksen
näkökulmasta.
Tutkimuksen rakenteeseen ja esitysanalyysin sisältöön ovat
vaikuttaneet Richard Baumanin esitysanalyysimalli ja Richard
Schechnerin neljä näkökulmaa esityksen analyysiin. Baumanin
analyysimallin mukaan esitystä tarkastellaan osana tapahtumaa
(event), sen osallistujien rooleja (roles of participants), esityksen
tyylilajia (genre) ja itse esitystä (act). Näistä näkökulmista tässä
96 Lehén 1903a; Lehén 1903b.
97 TA 329.5(471) SDP DB:1 Kertomuksia agitatsionimatkoista.
98 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta I-X, SV 30.8.1907, 6.9.1907, 11.9.1907,
16.9.1907, 23.9.1907, 11.10.1907, 4.11.1907, 15.11.1907 ja 25.11.1907.
99 Esim. Tuomi 1909.
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tutkimuksessa korostuvat tapahtuma eli kontekstit (fyysiset ja
esitykselliset), joissa kulttuurinen esitys tapahtuu, ja osallistujat eli agitaattori ja yleisö(t).100 Richard Schechnerin ehdottamat
neljää näkökulmaa esitykseen ovat esityksen rakenne, funktio,
prosessi ja kokemus.101 Nämä sekä Baumanin että Schechnerin esitysteoreettiset näkökulmat ovat ohjanneet ja inspiroineet
analyysiä. Näkökulmat tulevat esiin tutkimustekstissä limittäin.
Toiset näkökulmat korostuvat enemmän kuin toiset. Molemmat
analyysikehykset ovat olleet apuna lukiessani lähteitä, mutta lähteet eivät anna mahdollisuutta analysoida kaikkia näkökulmia.
Lisäksi olen hyödyntänyt aineistojen tulkinnassa erityisesti antropologian ja historiallisen etnografian teorioita, joita käsitellään
tarkemmin myöhemmissä luvuissa.
Lähteiden lukemisesta
Koska 1900-luvun ensivuosikymmenellä esitettyjä agitaatiopuheita ei ole olemassa äänitteinä, ilmiötä on tutkittava pääosin
kirjallisten kuvausten perusteella. Eniten kuvauksia ja raportteja
agitaatiosta on kirjoitettu julkaistavaksi sanomalehdissä. Suullisen esityksen kirjallisten jälkien kohdalla on kyseenalaistettava
tiukka jako suulliseen ja kirjalliseen kulttuuriin. Kirjallistumisen sosiaalisen teorian mukaisesti kirjallisia kuvauksia suullisista
esityksistä voi tarkastella suullis-kirjallisina käytänteinä, joissa
tulkintoja suullisista esityksistä voidaan välittää kirjoitettujen
tekstien avulla ja päinvastoin.102 Puheet, pöytäkirjat ja käsinkirjoitetut lehdet olivat osa tätä suullis-kirjallista paikalliskulttuuria
1900-luvun Suomessa.103 Myös paikallisesta agitaatiosta kattavimmin kertovat lähdetyypit, matkakertomukset ja maaseutukirjeenvaihtajien raportit, kuuluivat tyypiltään suullis-kirjalliseen
paikalliskulttuuriin. Tutkimuksen aineisto liittyykin esityksen
valmisteluun ja jälkipuintiin, erityisesti jälkimmäiseen. Esityksen
100 Bauman 1977, 27–29.
101 Schechner 2013, 56.
102 Barton – Hamilton 1998, 8.
103 Salmi-Niklander 2004, 43.
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valmisteluun ja sen jälkipuintiin liittyvien jäänteiden perustella
pyrin selvittämään myös itse esityksen piirteitä ja vastaamaan
kysymyksiin, mitä tapahtuu, missä ja miten?
Luen valtaosaa lähteistä kahdessa merkityksessä. Ne ovat tutkimuksessani esityksestä kertovaa informaatiota, jota käytän esitysten rekonstruoinnissa, mutta samalla ne ovat kertomuksia, jotka
tuottivat ja tuottavat tulkintoja ja käsityksiä agitaatiosta. Tarkastelen agitaattorien matkakertomuksia lähtökohtaisesti suulliskirjallisena agitaatiota. Ne ovat osa agitaatioesitystä kuuluen sen
jälkikäsittelyyn. Toisaalta ne ovat kirjoituksina performatiiveja
ja osa sitä ilmiötä, jota ne kuvaavat, eli agitaation muoto. Tästä
näkökulmasta katsoen on tärkeää huomioida kielen ja vallan
suhde: millaisissa rooleissa vuorovaikutuksen osallistujien esitetään olevan, kuka on vastuullisessa roolissa ja kuka kuvataan
toiminnan kohteena.
Sanomalehdissä julkaistut agitaatiokuvaukset ja arkistojen
keräämät muistelmat agitaatiosta ovat subjektiivisia ja uudelleen kuviteltuja elettyjä kokemuksia104. Tämän tyyppistä aineistoa
käytetään usein värittämään muuta aineistoa tai ainakin niiden
katsotaan vaativan rinnakkain lukua muun aineiston kanssa.
Aina ristiinluku ei kuitenkaan ole mahdollista, koska kuvailevat
aineistot kertovat usein ilmiöistä, joista ei välttämättä ole saatavana "tarkistusaineistoja".105 Agitaatiokuvausten merkittävyys tai
kiinnostavuus ei kuitenkaan riipu niiden "totuudellisuudesta".
Martyn Lyonsin ja Lucy Taksan mukaan suullinen ja kirjallinen
omaelämäkerronta on aina fiktion muoto. Daniel Allingtonin
mukaan tapahtumakuvauksia pitäisi tulkita ilman ennakkooletusta niiden valheellisuudesta tai totuudellisuudesta. Toisin
sanoen, niitä pitäisi tulkita pikemminkin kirjoituksina kuin kuvauksina tapahtumista106. Historiantutkijoiden tulisikin lukea anekdootteja ja tapauskuvauksia yrityksinä muodostaa kuvaa menneisyydestä oletetuille lukijoille. Lisäksi tulisi pyrkiä ottamaan
104 Lyons – Taksa 1992, 15.
105 Allington 2010, 11.
106 Allington 2010, 12.
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huomioon mahdollisimman hyvin kulttuuriset käytännöt, joita
näissä yrityksissä on ollut käytettävissä.107
2.5. Tutkimuksen rakenne
Tutkimus on jaettu rakenteeltaan neljään pääjaksoon. Ensimmäisen, aiheeseen ja teoreettiseen viitekehykseen johdattelevan jakson jälkeen toisessa pääjaksossa käsitellään agitaatiotoiminnan
alkuvaiheita Suomessa. Kolmannessa luvussa tarkastellaan agitaation käsitehistoriaa ja tapahtumahistoriaa valtakunnallisella
tasolla. Neljännessä luvussa käsitellään piirijärjestön toiminnan
käynnistymistä, agitaatiotoiminnan järjestämistä ja vaaliagitaatiota vuonna 1907.
Kolmas pääjakso on kokonaisuudessaan agitaatioesityksen
analyysiä. Ensin käsitellään ajallisesti myöhäisintä esityksen
vaihetta eli matkakertomuksia, jotka kuuluivat suullisen esityksen jälkipuintiin ja olivat sellaisina erottamaton osa itse agitaatioesitystä. Suullisen agitaatioperformanssin vaiheita lähestytään
tämän jälkeen kronologisesti valmistelusta jälkipuintiin. Seitsemännessä luvussa tarkastellaan agitaattorin erilaisia rooleja ja
tehtäviä, joita hän esityksen kautta saattoi toteuttaa. Kahdeksannessa luvussa analysoidaan agitaation tunnerepertuaaria ja niitä
tapoja ja tarkoituksia, joita agitaattorin tunneilmaisuun liittyi.
Neljännessä pääjaksossa laajennetaan näkökulmaa agitaatioesityksestä muihin esityksiin ja esityskulttuurin sisäiseen vuorovaikutukseen. Yhdeksännessä luvussa tarkastellaan sosialistista
agitaatiota suhteessa muihin kulttuurisiin ja poliittisiin esityksiin
ja niiden merkityksiä erilaisille yleisöille. Viimeisessä, kymmenennessä luvussa hahmotellaan temaattisia kokonaisuuksia, jotka
olivat tyypillisiä 1900-luvun alun maaseutuagitaatiossa.

107 Allington 2010, 17.
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II Agitaation lyhyt historia
3. SDP:n agitaatio Suomessa
3.1. Mikä agitaatio?
Agitaatio merkitsee suomeksi kiihottamista, yllyttämistä ja suostuttelemista. Sen kantasana on latinan agitare, joka tarkoittaa
liikkeelle saattamista, innokasta työskentelyä jonkin puolesta,
kehittämistä ja kiihottamista johonkin. Käsite on vahvasti poliittisesti latautunut, osin historiallisista syistä, osin sen poliittiseen
vaikuttamiseen liittyvän merkityksen vuoksi. Varhaisen työväenliikkeen ja SDP:n agitaatio on historiantutkimuksessa määritelty yleensä sen ilmenemismuotojen kautta ja jaettu suulliseen
ja kirjalliseen.108 Kirjallinen agitaatio käsittää työväen sanomalehdet, lentolehtiset ja muut pienpainatteet, sekä sosialistisen kotimaisen ja käännöskirjallisuuden. Suullinen agitaatio on nähty
kuitenkin lähtökohtaisesti tehokkaimpana tapana "herättää" kansaa ymmärtämään tilanteensa ja näkemään valtasuhteet ympäröivässä yhteiskunnassa. Historiantutkimuksissa tämä näkemys
perustellaan yleensä Eetu Salinin paljon lainatulla alustuksella
Työväenpuolueen perustavassa kokouksessa 1899: " […] kaikista
parhaiten tajuaa ja tottelee työväestö suullista puhetta, jos puhe
vaan on suoraa kieltä työn ja pääoman, köyhälistön ja kapitalistien välisistä suhteista, jos puheissa esitetään koristelematta ne
epäkohdat, jotka nykyisessä yhteiskunnassa vallitsevat."109
108 Ehrnrooth 1992; Soikkanen 1961.
109 Kari 1899, 150.
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Agitaatioon usein liitetty käsite on propaganda. Agitaatio
viittaa toimintaan ja toimijoihin, kun taas propaganda kuvaa
vahvemmin viestin sisältöä. Se on tietoa, jota levitetään tarkoituksena muokata kohteen mielipidettä. Eroa on selitetty sillä,
kuka käsitteet on omaksunut käyttöönsä. Agitaatio assosioituu
vasemmistolaiseen sisältöön, kun taas natsi-Saksassa käytettiin
propaganda-termiä. Propagandan käsitettä ei yleisesti käytetty
Suomessa tutkimusajankohtana. Sen käyttö yleistyi vasta toisen
maailmansodan aikana merkitsemään pitkälti sotapropagandaa.
Propagandan käsitettä käytettiin kuitenkin esimerkiksi brittiläisten sosialistien piirissä jo 1900-luvun taitteessa merkityksessä
agitaatio (propagandist mission). Agitaation ja propagandan käsitehistoriaa on tutkittu Suomessa ilmeisen vähän. Laajassa Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria -teoksessa agitaatio ja
propaganda -käsiteparia tarkastellaan lyhyesti osana vaalipuolueiden kehittymistä, mutta agitaatio on jäänyt pois asiasanaluettelosta.110
Ainoana keinonamme on agitatsiooni – sanan voima.111
Sanojen esiintyvyyttä suomenkielisessä sanomalehdistössä on
mahdollista tarkastella Kielipankin selainpohjaisella konkordanssityökalulla112, jolla voi tehdä hakuja tekstiaineistoista morfosyntaktisen jäsennyksen perusteella. Haun perusteella käy
ilmi, että sana agitaattori ilmestyi lehdistöön suhteellisen tyhjästä 1890-luvulla. 1900-luvun ensivuosikymmenen alkupuolella
sanaa käytettiin vuositasolla pari sataa kertaa, mutta vuonna 1905
jo 833 kertaa. Sanan ilmenemisen huippuvuosi oli 1906, jolloin
sitä käytettiin 6883 kertaa. Taso laski noin kahdentuhannen vuositahtia vuoteen 1910, jolloin agitaattori-sana ilmestyi lehdistössä
kuitenkin vielä 2314 kertaa. 1910-luvulla sanan käyttö vakiin110 Hyvärinen et al 2003, 603; Aarnio 2003, 434–435. Agitaatio-käsite esiintyy
teoksessa, mutta se on jäänyt pois hakemistosta. Toisaalta propaganda asiasanoista löytyy.
111 Mitä on agitatsiooni? Työmies 24.8.1901.
112 www.kielipankki.fi/tyokalut
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tui kuitenkin 100–200 käyttökerran tasolle. Huomion arvoista
on, että vuodet 1917–1918 eivät tee piikkiä sanan ilmenemiseen
lehdistössä. Vertailun vuoksi kotoperäinen versio agitaattorista,
kiihottaja, tuotti agitaattori-sanan huippuvuosina 1900-luvun
ensimmäisen vuosikymmenen loppupuoliskolla alle pari sataa
osumaa vuositasolla, mikä kertoo siitä, että vierasperäinen agitaattori oli yleisesti sanomalehdistössä käytössä eikä kiihottaja
vakiintunut käyttöön missään vaiheessa. Sanan esiintyvyydestä
voi tehdä joitain päätelmiä. Ensinnäkin agitaattori-sanan käyttö
osui vahvasti yhteen eduskuntauudistuksen ja ensimmäisten vaalikamppailujen kanssa. Osaltaan käyttöä selittää työväensanomalehdistön kasvu vuonna 1906 sekä toisaalta agitaatiopiirien
perustaminen ja toiminnan aloittaminen eli agitaation organisoiminen, mikä lisäsi sanan käytön tarpeellisuutta lehdistössä.
Koska uudissana agitaatio ilmaantui vuosisadan vaihteessa
sanomalehtikieleen, myös Työmies katsoi tarpeelliseksi määritellä käsitteen. Elokuussa 1901 ilmestyneessä artikkelissa "Mitä
on agitatsiooni?" lehden toimitus perusteli vieraskielisen käsitteen käyttöä sillä, että koska työväenlehdet ovat tottuneet käyttämään alkuperäistä muotoa, on parempi käyttää sitä jatkossakin. Lehden mukaan agitatsiooni on työväen yhteistoiminnan
tärkeimpiä elinehtoja ja että "työväestö aika ajoin lähettää ’agitatsiooni-apostoleitaan’ pimeään maailmaan saarnaamaan sorrettujen heräämistä itsetiedottomuuden horrostilasta."113 Agitaatio oli
siis toimintaa, joka synnyttää toimintaa ja "kaikki toiminta edellyttää agitatsioonia".114 Toisaalta artikkelissa korostettiin käsitteen
sisällöllistä tai puoluepoliittista neutraaliutta, sillä myös "Kristinopin levittäminen on agitatsioonia ja Jeesus natsaretilainen oli
agitaattori". Työväenliikkeessä agitatsiooni oli järjestäytymiseen
tähtäävää toimintaa, ei sisältöön liittyvää tai tiettyyn poliittiseen
suuntaukseen kuuluvaa. Tällä perusteella määrittelen agitaation
myös tässä tutkimuksessa toiminnan, en sisällön kautta. Agitaation tavoitteita olivat sosialismin levittäminen, äänestyskäyttäytymiseen vaikuttaminen, työväenyhdistysten perustaminen
113 Mitä on agitatsiooni?, Työmies 24.8.1901.
114 Ibid.
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Kuvio 1. Agitaattori-sanan suhteellinen esiintyvyys suomenkielisissä
sanomalehdissä vuosina 1885–1919. Lähde: Kielipankin selainpohjainen
konkordanssityökalu. <www.kielipankki.fi/tyokalut>

ja yllyttäminen yhteistoimintaan, tietojen antaminen ja omaehtoiseen toimintaan kannustaminen. Agitaatio käsitteenä on
aktiivista toimintaa ja dynaaminen prosessi. Tämä on olennaista
myös esitystutkimuksen lähtökohtien näkökulmasta.
Kenen käsite?
Agitaation käsite Suomessa liittyy vaalipuolueiden muodostumiseen ja puoluekilpailuun.115 Sillä on ollut näin ollen vahvasti
poliittinen merkitys. Sen vuoksi se eroaa esimerkiksi valistuksen
käsitteestä, vaikka sen muodot ja osin tavoitteetkin olisivat olleet
yhteneväisiä. Käsite oli porvarillisten mielestä vasemmistolainen
tai sosialistien toimintaan liittyvä. Zachris Castrénin mukaan
agitatsioni merkitsi siveellisesti arvottomia keinoja, kieroilua,
juttujen tekaisemista ja vastustajien panettelua.116 Castrénin agitaationäkemys kertoo porvarillisten suhtautumisen vastapuolen
toimintaan. Kuitenkin kaikki puolueet pitivät omaa toimintaansa
valistamisena, sivistämisenä ja yhteiskunnallisen aktiivisuuden
lisäämisenä, toisten vääristelevänä agitaationa ja puolueellisena

115 Aarnio 2003, 460.
116 Castrén 1910, 382; Aarnio 2003, 434.
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propagandana.117 Suhde agitaatioon liittyi myös puolueen käsitteen määrittelemiseen. Verrattaessa oman aate- tai vaalipuolueen
toimintaa SDP:n kaltaisen joukkopuolueen toimintaan oma toiminta näyttäytyi valistamisena ja sivistämisenä – muiden propagandana ja agitointina.118 Agitointi ja puoluepolitikointi nähtiin
sosialistien syntinä, kun taas porvarilliset puolueet hoitivat valistusta ja kansan parasta "ilman politiikkaa". Jotkut puoluejohtajat
halusivat rajoittaa agitaatiota. Maalaisliiton Santeri Alkio epäili
vuonna 1907 agitaattorien kykyä toimi pätevinä kansanedustajina, sillä hyvät puhelahjat saattoivat peittää edustajan heikkouden. Alkion mielestä puolueiden yllytystä muistuttavalla toiminnalla ei sivistetty, vaan ostettiin ihmisiä.119
Agitaatio- ja valistustoiminta oli puolueen harjoittamaa vaikutustyötä. Niitä onkin jokseenkin mahdotonta erottaa toisistaan.
Agitaatio-sanan negatiivinen sävy saattoi vaikuttaa siihen, että jo
vuonna 1912 K. H. Wiikin mukaan puolueessa oli siirrytty agitaatiosta varsinaiseen valistustoimintaan niin luentotilaisuuksissa, lehdistössä, puolueopistossa kuin kirjastoissakin.120 Agitaation ja valistuksen erottaminen ei kuitenkaan ollut yhtä helppoa
kuin käsitteellisellä tasolla, sillä agitatsiooni sekoittui väistämättä
ihmisten mielissä kansanvalistukseen. "Varsinkin nykyään, jolloin
poliitillinen agitatsiooni on muodostunut valtiollisen elämämme
voimakkaimmaksi mahdiksi, luullaan kansanvalistustyötä harjoitettavan silloinkin, kun kansalaisia keinoilla jos toisillakin herätetään valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen itsetietoisuuteen taikkapa
vain ylimalkaiseen, toimettomaan tyytymättömyyteen asemansa
ja toimeen tulonsa vuoksi. Tämä käsitys on kuitenkin väärä. Sillä
se herätys, jota poliitillinen agitatsiooni edustaa, ei ole varsinaista
kansanvalistusta, vaan saattaa se olla ainoastaan ensimmäinen
askel sen saavuttamiseksi."121
117 Sirola 1908, 217; Aarnio 2003, 434.
118 Aarnio 2003, 460.
119 Aarnio 2003, 434.
120 Aarnio 2003, 435.
121 Kemin kirje, Perä-Pohjolainen 21.9.1907.
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Vain sosialistit ottivat agitatsionin käyttöönsä positiivisena
toimintamuotona, jolla saavutettiin liikkeen kannalta positiivisia
vaikutuksia. SDP:n Yrjö Sirola puolusti agitointia eduskunnassa
korostamalla sen sisältämää muutosvoimaa. "Entä sitte jos kiihotammekin, - kiihotus on vain sanoja, ääntä, jota maailmaan kyllä
mahtuu, mutta toiminnaksi vasta muuttuu silloin kuin se tapaa
todellisen kaiku pohjansa, löytää oloista vastakaikua! Te tiedätte
että kiihottaja, joka ei saa ihmisiä liikkeelle, on tuulenpieksijä
mutta todellisuuden, totuuden tulkki, se jonka sanat herättävät
ihmislapsissa uinuneita voimia, saavat heidän verensä liikkeelle,
sydämensä sykkimään ja aivonsa ajattelemaan sekä johtavat toimintaan ja taisteluun."122
Miten puoluejohdon agitatsiooni ja maaseudun köyhälistön
kohtaama akiteeraus erosivat merkityksiltään? Vaikka porvarillisten puolueiden johto suhtautui agitaatioon negatiivisena ja
vilpillisenä toimintana, maaseudulla asuvat puolueen kannattajat
käyttivät käsitettä myös omasta toiminnastaan. Jyväskyläläiseen
Suomalaiseen kirjoitti maaseutukirjeen vuonna 1908 nimimerkki
"Kokoajan mukana ollut agitaattori", viitaten siis itseensä agitaattorina.123 Samaan aikaa Suomalainen kirjoitti pilkallisia parodioita
kuvitteellisesta "akitaattori Ihrakostosta".124 Agitaattori oli lähinnä
sosialistipuhujien ja toisinaan myös perustuslaillisten haukkumanimi. Itsensä agitaattoriksi nimennyt suomettarelainen saattoi olla kuitenkin poikkeus. Sanomalehtikirjoitusten perusteella
vaikuttaa kuitenkin siltä, että "agitaattori" ei ainakaan keskisuomalaisella maaseudulla merkinnyt yksiselitteisesti sosialistia edes
Suomalaisen puolueen kannattajien mielissä. Agitaattorinimitystä oli käytetty jo ennen sosialistipuhujia ainakin kutsuntalakkoagitaattoreista.
Ilkassa käytetään agitaattori-sanaa sekä sosialisteista että porvarillisista. "Ne sanovat, että "vaaliagitatsiooni" on alkanut. Minkähän tähden puhutaan "agitatsioonista", eikä "yllytyksestä",
122 Laukon asia. Yrjö Sirolan lausunto Eduskunnassa, Keski-Suomen Sosialisti
6.11.1907.
123 Koko ajan mukana ollut agitaattori, Suomalainen 1.7.1908.
124 Sosialistiakitaattori, Suomalainen 26.6.1908.
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vaikka viimemainittu nimitys suomalaiselle niin yksinkertaisesti
ja selvästi ilmaisee mistä on kysymys? Oliskohan, että yllytysnimi ilmaisee liijan alastomasti tarkoitukseen? En tiedä, enkä
voi tietää, kun minua ei ole yllytetty enkä ole itsekään yllyttänyt.
Se minusta vain tuntuu "sukkelalta", kun melkein kaikki yllyttäjät kerskaavat, että heillä on varmasti enemmistön kannatus – ja
kuitenki he kuumeen tapaisella kiireellä hätivät, onkivat, vetävät
verkkoo, hosuvat ja huutavat ja yllyttävät."125
Sorretun Voiman kirjoituksissa agitaation merkityksiä olivat
yllytyksen ja kiihotuksen lisäksi ainakin vaalitaistelu ja luokkataistelu. Sorretun Voimassa vaalien alla 1907 "Luokkataistelu"alaotsikon alla kerrottiin yhdeksän tunnin lakosta Ryötön massatehtaalla, jonka aiheena oli työntekijöille epämieluisan henkilön
erottaminen.126 Luokkataistelu oli siis konkreettista työväestön
vaikutusvaltaa. "Sekin, mikä puuttuu sosialistien vaaliohjelmasta,
osoittaa kohdaltaan, että agitatsiooni eli luokkataistelu on heille
kaikki kaikessa. Suomenkielen asiasta vaaliohjelma ei sisällä
sanaakaan."127 Kansankieliset synonyymit, kuten "akitaattori"
omaksuttiin pian, toki puhujien itsensä toimesta. Kiihottajaa ei
käytetty yhtä yleisesti kuin saarnaajaa, joka oli yleisesti kiertävistä
puhujista käytetty nimitys. Kannattajien hankkimisesta käytettiin
yleisesti kalastukseen liittyviä kielikuvia, kuten onkiminen, kalastaminen ja verkon tai nuotan vetäminen. Agitaatio oli retoriikkaa
ja puhetapa tai -tyyli, jonka tarkoituksena on vaikuttaa yleisön
mielipiteeseen ja saada se kannattamaan puhujaa. Agitaation
voima on suuri ja sillä on mahdollista muuttaa mielipidettä. "Se
agitatsiooni, jota eduskunnassa käydään on voimakas ja terävä.
Voimme kuvitella mielessämme, kuinka siellä pitävät etevät porvarilliset edustajat teräviä puheita koettaen vaikuttaa eduskunnan mielipiteeseen ja koettaen vetää edustajia kannattamaan ja
äänestämään juuri sitä, mitä he ajavat. Kun me lähetämme edustajamme siis valtiopäiville, niin me lähetämme ne kovaan koet125 Katsaus maailman menoon VIII, Ilkka 1.9.1906.
126 Luokkataistelu, SV 8.3.1907.
127 Meikäläinen sosialidemokratia, Suomalainen 5.12.1906.
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telemukseen. Voisihan hyvinkin niin käydä, että edustajamme
mielipide alkaa valtiopäivillä horjua ja hän äänestääkin siellä
sosiaalivastaisten pyrintöjen puolesta. Onhan äänestys salainen.
Kukapa sitä tietää, mitä hän on äänestänyt."128
Työmiehen 1901 määritelmä agitatsioonista ja siitä, kuinka
kuka tahansa aatteen tai jonkin poliittisen vaatimuksen puolestapuhuja oli agitaattori, kantoi kauas. Esimerkiksi Virtain äänitearkiston haastatteluissa (1967) haastattelija selvästi tarkoittaa
agitaattoreista puhuessaan puolueen puhujia, edustajaehdokkaita
ja puolueen toimihenkilöitä. Informantit puolestaan puhuvat
kenestä tahansa, jotka ryhtyivät agitoimaan, omaksuivat aatteen
ja kiersivät mökeissä etenkin vaalien alla.129Agitaattorin toimi ei
siis vaatinut koulutusta tai edes kokemusta. Jos toimi, siis agitoi,
oli agitaattori.
Agitaation muodot
Historiantutkimuksessa on ollut tapana jakaa agitaatio herätysagitaatioon, vaaliagitaatioon ja sivistys- tai valistusagitaatioon.
Herätysagitaatiolla tarkoitetaan agitaatiota, joka on "lentävää"130,
ennalta mainostettua mutta ei välttämättä paikkakunnalle tilattua. Sen tarkoituksena oli "tuoda sosialismin valoa pimeille seuduille" ja "herättää kansaa" ymmärtämään sosialismin aatetta ja
tarkoitusperiä sekä soveltaa niitä arkipäiväisiin esimerkkeihin.
Agitaattori oli yleensä yleisölle tuntematon ja yleisö sekalainen
ja usein jokseenkin tietämätön siitä, mitä oli tulossa kuulemaan.
Vaaliagitaatio oli lentävää agitaatiota erityisesti vaalien alla. Vaaliagitaatiossa keskityttiin vaaliteemoihin, ja tarkoituksena oli
saada ihmiset äänestämään SDP:tä. Vaaliagitaatioon liittyi vahva
kilpailullinen elementti, sillä yleisesti katsottiin, että se puolue, joka agitoi vaalien alla määrällisesti enemmän ja jopa saa
sanottua ns. viimeisen sanan ennen vaaleja, tuli menestymään
128 Mitä silmällä pitäen asetamme ehdokkaamme?, SV 5.11.1906.
129 KpA äänitearkisto, Y/00294 Kalle Koivunen, Virrat.
130 Lentävällä agitaatiolla tarkoitettiin kylästä kylään kiertävää agitaattoria, joka
piti puheita torpissa, pihoilla yms. paikoissa, joihin ihmiset kokoontuvat.
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parhaiten. Sivistysagitaatio tai valistusagitaatio oli sisällöltään
syvällisempää ja vaatii yleisöltään jonkinlaisia perustietoja. Sen
oli mahdollista olla aihealueiltaan teoreettisempaa ja monipuolisempaa kuin herätysagitaation, mutta myös yksityiskohtaisempaa. Yleisöksi valikoituu usein työväenaktiiveja ja muita aatteen
kannattajia, jotka kaipasivat syvällisempää tietoa. Agitaattori oli
yleensä tilattu puhumaan tai hän puhui luentokurssien puitteissa.
Siirtyminen herätysagitaatiosta valistusagitaatioon tapahtui maan eri puolilla eri aikaan. Herätysagitaatiota oli suhteessa
enemmän 1900-luvun vaihteessa ja ennen suurlakkoa, mutta
kaikki suullinen agitaatio ei muuttanut luonnettaan valistavampaan suuntaan. Valistavan agitaation suhteellinen osuus lisääntyi
kokonaisagitaation määrän lähes räjähtäessä suurlakon jälkeen.
Jari Ehrnrooth on kuvannut ensimmäisten eduskuntavaalien ja
ensimmäisen maailmansodan välistä aikaa kaksoisagitaation
vaiheeksi. Tuolloin piireissä järjestettiin aktiiveille suunnattuja
luentokursseja, mutta yhtä aikaa harjoitettiin suurelle yleisölle
suunnattua vaaliagitaatiota. Kaksoisagitaation vaiheeseen siirryttiin Ehrnroothin mukaan eri puolilla maata 1907–1913 välisenä aikana.131 Jako ei ole kuitenkaan yksiselitteinen, vaan valistavia elementtejä sisältyi herätysagitaatioon ja päinvastoin, sillä
erityisesti eduskunnan istuessa kiertävät agitaattorit käsittelivät
puheissaan yhteenliittymisen merkitystä ja itsekasvatusta poliittisten sisältökysymysten ohella. Jakolinjat ovatkin keinotekoisia
eivätkä välttämättä tarpeellisia. Herättävät ja valistavat elementit
olivat agitaatiossa useimmiten läsnä samoissa tilanteissa.
Edellä mainittujen agitaatiotyyppien lisäksi on tärkeää ottaa
huomioon ns. mökkiagitaatio, jolla tarkoitettiin yleensä paikallisten aktiivien enemmän tai vähemmän organisoitua henkilökohtaista agitaatiota. Erityisesti vaaliagitaatiossa henkilökohtaisen
"mökkiagitaation" merkitys on voinut olla hyvinkin suuri ihmisten uurnille innostamisessa. Kansanperinteen arkiston muistelmakeräelmien mukaan virtolaisten mielissä mökkiagitaatio
assosioitui nimenomaan itse tehtyyn agitaatioon eli omin voimin
suoritettuun agitoimiseen erityisesti vaalien alla, jota tekemään
131 Ehrnrooth 1992, 276.
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ei tarvittu minkäänlaista koulutusta vaan se perustui enemmänkin henkilökohtaiseen keskusteluun kuin puheiden pitämiseen.132
Esimerkiksi ennen vuoden 1916 eduskuntavaaleja mökkiagitatsioonia hoidettiin Alajärvellä siten, että kolme paikkakuntalaista
miestä lähetettiin kiertämään "mökistä mökkiin ja torpasta toiseen erikoisemmin niissä pienviljelijöiden asunnoissa, seuduissa,
joiden asukkaiden vaaleihin menosta ei ole täyttä varmuutta".133
3.2. Työväenpuolueen agitaatio- ja valistustoiminta
Organisoitu poliittinen agitaatio oli helsinkiläisten varhaissosialistien ajama toimintatapa, johon saatiin malli ruotsalaisesta
työväenliikkeestä. Raittiusliikkeellä oli ollut kiertäviä puhujia,
samoin herätysliikkeiden kiertävät matkasaarnaajat olivat Suomessakin tuttu ilmiö. Kuitenkin agitaatiotoiminnan malli kopioitiin nimenomaan Ruotsista sosialistisen työväenliikkeen perustavaksi toimintatavaksi. Agitaatiotoiminnassa valistuskäytännöt
saivat poliittisen ja herättävän merkityksen ja sen ensisijainen
tavoite liittyi järjestäytymiseen. Kiertävien puhujien käyttämistä
sosialismin levittämiseen ajoivat Eetu Salin, Taavi Tainio ja Kössi
Koskinen. Varhainen wrightiläinen suullinen valistustoiminta
johti työväenopistoihin. Agitaatio oli sen sijaan poliittista kasvatusta, jonka tavoitteena oli järjestäytynyt työväenliike. Toinen
haara oli agitaattoreiden koulutus, joka alkoi puhujakoulutuksena,
mutta muuttui pian kattavammaksi puoluetoimitsijakoulutukseksi puolueopiston nimellä vuonna 1913. Alkuaikoina agitaatio
liittyi erityisesti työväenliikkeen järjestäytymiseen ja toiminnan
levittämiseen muuallekin kuin vain suurimpiin kaupunkeihin ja
tehdaspaikkakunnille. Agitaation merkittävin sisältö oli työväenaatteen tunnetuksi tekeminen, yhteenliittymisen merkityksen
selittäminen ja kannustaminen yhdistysten perustamiseen. Toiminnan laajentamista hankaloittivat paitsi asenteet, myös ennen
kaikkea varojen vähäisyys.
132 KpA äänitearkisto, Y/00294 Kalle Koivunen, Y/00300 Juho Heikki Raittinen
ja Y/00310 Juho Heikki Ruohonen, Virrat.
133 Mökkiagitatsioni Alajärvellä, SV 19.6.1916; Norrena 1993, 181.
63

Wrightiläisestä valistustoiminnasta palmilaiseen agitaatioon
Helsingin työväenyhdistyksen perustamiskokouksessa kalustetehtailija Viktor Julius von Wright esitteli ohjelmansa, jonka
mukaan yhdistyksen tavoitteena oli edistää kansanvalistuksellisessa hengessä "koulunkäyntiä, sanomalehtien lukemista,
esitelmäin kuuntelemista ja tietojen etsimistä kirjoista ja
keskusteluista".134 Koulumaisten "alkeiskurssien" ja nelisivuisen
Työmies - Arbetaren -lehden lisäksi Helsingin työväenyhdistyksen valistustoimintaan kuului vuosina 1884–1900 luennot, joita
järjesti niin sanottu luentokomitea135. Luentoja järjestettiin vuosittain sekä suomen että ruotsin kielillä muutamia kymmeniä,
ja kuulijoita oli parhaimpana vuonna 1886 yhteensä yli 5000.
Luentoaiheet painottuivat vahvasti luonnontieteisiin kuten tähtitieteeseen, fysiikkaan, kemiaan, eläintieteeseen, ihmisruumiin
rakenteeseen sekä historiaan. Joitakuita luentoja pidettiin myös
työväen asioihin liittyen, kuten työväen elatus- ja asuntosuhteiden parantamisesta sekä työväen taloudellisista oloista ja työväenvakuutuksesta.136 Vastaavanlaista toimintaa oli myös muissa
työväenyhdistyksissä, mutta pienemmässä mittakaavassa.
Samaan aikaan kun professorit ja tohtorit pitivät luentojaan
työväelle, toisaalla viriteltiin agitaatiota. Eetu Salinin mukaan
ensimmäinen agitaattori, nälkä, piti esitelmänsä Sörnäisten
Kansankodissa vuonna 1893. Nälkä puhui: "Moni teistä valittaa
olleensa useita päiviä syömättä. On todella surkeata kuulla, että
te ette tiedä, mistä saisitte leipää lapsillenne. Mutta hyvät ystävät, näettehän, että varastohuoneet ovat täynnä. Tuolla keskikaupungilla on paljon yltäkylläisyyttä. Syödä voi siis hyvin, vaikka
ei tekisikään työtä." Salin viittaa kauppahallin ryöstöyritykseen
vuonna 1894, johon hänen mukaansa ihmiset kiihotti nälkä.137
Eetu Salinia voidaan pitää tunnetuimpana varhaisen työväenliikkeen agitaattorina. Hän kuului Helsingin työväenyhdistyksen
134 Eklund 1924, 273.
135 Nimi muutettiin vuonna 1888 opetuskomiteaksi.
136 Eklund 1924, 274–275.
137 Salin 1929, 32–33.
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oppositioryhmään, joka alkoi muodostua kiinteämmäksi 1890luvun puolessa välissä. Sen ytimeen kuuluivat muun muassa
Vilho Virta, Eetu Salin, Taavi Tainio ja Kössi Koskinen. Ensimmäisenä Suomessa sosialistisia vaikutteita olivat omaksuneet kielitaitoiset ja oppineet miehet Matti Kurikka, A. B. Mäkelä ja N. R.
af Ursin. Työväenyhdistyksen irrottautuminen porvareista tapahtui Helsingissä 1898 ja vähitellen myös muualla maassa.
Salin ja Tainio matkustivat Ruotsiin tutustumaan työväenliikkeeseen ja ammattiyhdistystoimintaan. Helsinkiläinen sosialististen johtoryhmä liikkui ja sai vaikutteita ennen kaikkea Saksasta
ja Ruotsista, mutta myös muista pohjoismaista sekä Pietarista.138
Jonkinlaisena suomalaisen sosialistisen agitaatiotoiminnan alkupisteenä voitaneen pitää kohtaamista Tukholmassa. Koskisen,
Salinin ja Tainion kerrotaan tavanneen Tukholmassa ja tehneen
päätöksen ryhtyä levittämään sosialismia Suomessa Ruotsissa
saatujen virikkeiden pohjalta.139 Kalevi Kalemaan mukaan Salin
ihaili erityisesti August Palmia, jonka tausta oli samankaltainen
kuin Salinilla.140 Räätäli Palm oli "ruotsalaisen työväenliikkeen
isä" ja tunnetuin agitaattori, joka oli kiertänyt agitoimassa ympäri
Ruotsia jo 1880-luvun alusta lähtien. Väsymättömänä puhujana
ja organisoijana Palm oli tehnyt Saliniin vaikutuksen jo ennen
Ruotsin-matkaa. Kalemaan mukaan Salin todennäköisesti tapasi
Palmin Tukholmassa. Ruotsin opit vaikuttivat ennen kaikkea
menettelytapoihin, joita Salin pyrki Suomen työväenliikkeessä
soveltamaan.141 Toinen Salinin puhujaesikuva oli saksalaisen työväenliikkeen pioneeri Ferdinand Lassalle, jota myös August Palm
ihaili.142 Suomen työväenliikkeen agitaatio saikin vaikutteensa
mitä ilmeisimmin Ruotsista ja Saksasta. Vaikka brittiläistä utopiasosialistista kirjallisuutta käännettiin ja luettiin sekä hyödynnettiin suomalaisessa työväenliikkeessä ja sen agitaatiossa paljon,
138 Soikkanen 1961, 48–49.
139 Soikkanen 1961, 49.
140 Kalemaa 1975, 70.
141 Kalemaa 1975, 69.
142 Soikkanen 1967, 22.
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käytännön agitaatiotoiminnan järjestämiseen ei tiettävästi saatu
vaikutteita Isosta-Britanniasta. 1800-luvun lopulla brittiläisessä
varhaisessa työväenliikkeessä agitaatiota harjoitettiin matkustamalla vankkureilla, "agitation vaneilla", ympäri seutukuntaa,
jolloin vankkurit toimivat kulkuvälineen lisäksi myös puhujakorokkeena.
"Stipendiaattimatkaltaan" Saksasta "villiopin" vaikutteita tuonut Vilho Virta oli merkittävin sanomalehtiasian ajaja, ja Työmies-lehti perustettiin vuonna 1895. Eetu Salin ja Taavi Tainio
uskoivat vahvasti puhutun sanan vaikutukseen ja korostivat sen
merkitystä liikkeen leviämiselle. Taavi Tainio vaati Työmiehessä
1897 "palkatuiden työväen asianajajien (agitaattoreiden)" asettamista. Kysymystä oli käsitelty Tampereen kokouksessa. Ehdotus
"eikö työväen valtuuskunnan palvelukseen olisi saatava henkilö,
joka matkustaisi ympäri maata, pitäisi esitelmiä työväenasiasta,
perustaisi uusia yhdistyksiä ja entisiä virkistäisi ja mistä saadaan
tarvittavat varata" ei ollut saanut juurikaan kannatusta. Tainion
mielestä kysymyksen pitäisi olla Suomen työväenliikkeen a ja o,
alku ja loppu. Ehdotusta oli vastustettu, koska epäiltiin sopivan
henkilön saamista toimeen, toisten mielestä asia oli liian "arkaluontoinen" ja "vaarallinen" toteutettavaksi. Jotkut arvelivat, että
kansa ei tulisi kokoon puhetilaisuuksiin työväenasiasta. Valiokunta vastusti ehdotusta, koska "työnantajatkin voisivat asiamiestä katsella epäluulolla".143 Työväen valtuuskunnalle saapui
kirjeitä työväenyhdistyksiltä, joissa nämä toivoivat "kiertävän
esitelmöitsijän" palkkaamista. Esimerkiksi Porin työväenyhdistys
lupasi 50 markkaa tähän tarkoitukseen. Työväen valtuuskunta
oli kuitenkin haluton palkkaamaan muita kuin sopiviksi katsomiaan esitelmöitsijöitä. N. R. af Ursinia pyydettiin, mutta tämä
kieltäytyi kiireisiin ja heikkoon terveyteensä vedoten. Seuraavina
vaihtoehtoina olivat Julius Lyly ja Juho Hellberg.144 Pelokkuutta

143 Tainio, Taavi: Palkatuita työväen asianajajia (agitaattoreja), Työmies
24.7.1897.
144 TA 329.5 Suomen työväen valtuuskunta 1896–1899. Suomen Työväen valtuuskunnan pöytäkirja 11.5.1898, C:1.
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avoimeen agitaatioon (tai kansanvalistus- ja herätystyöhön kuten
Tainio kirjoittaa) oli selvästi vielä ilmassa.
Taavi Tainio teki Päivälehden rahoittaman "reklaamimatkan"
talvella 1897–1898. Agitaatiomatkojen alusta lähtien puhujat
kirjoittivat ja julkaisivat matkakertomuksia ja raportteja matkoistaan. Tainiokin kirjoitti matkastaan kaksiosaisen raportin
Työmieheen.145 Tainio matkusti junalla päärataa pohjoiseen kohti
Tamperetta ja pistäytyi myös Forssassa. Hyvinkäällä ensimmäisessä pysähdyspaikassaan hän teki suuria "lakaatteja" ja naulasi
niitä kulkutien varsiin. Tilaisuus oli määrä pitää sunnuntaina
heti kirkonmenojen jälkeen. Suotuisesta ajankohdasta ja Tainion
mainoskampanjasta huolimatta paikalla tuli vain kuusi kuulijaa,
eikä Tainion mukaan esitelmästä tullut mitään. Riihimäen palokunnantalon saliin kuulijoita tuli yhdeksän. "Kuulijakunta väheni
kumminkin pian 8:saan henkeen, sillä tuskin olin alkuun päässyt
kun varakkaan majatalon isäntä, joka myöskin oli saapunut, painoi hatun päähänsä sanoen: "voi p-kele" ja lähti ulos ovesta. Siis
siellä ei mennyt aika ihan hukkaan, vaikka olishan sentään paikkakunnan noin 2000:teen nousevasta työväestöstä luullut useamman kerkiävän tulla kuuntelemaan."146 Agitaattorin kohtaamista
vaikeuksista yleisökadon lisäksi Tainio valitti sitä, että vaikka
yhdistyksillä olisikin oma talo tai huoneisto, niitä lämmitettiin
vain kerran viikossa, jos silloinkaan. Lempäälässä Tainio joutui
esiintymään "turkit päällä", vaikka oli kyllä tottunut kylmään Sörnäisten työväenyhdistyksessäkin.
Agitaatiotoiminta laajeni vähitellen, kun alkuvuodesta1898
jäsenyhdistyksille ensin lähetettiin kysely halukkuudesta maksaa
matkapuhujalle,147 ja Työväen valtuuskunta lähetti Eetu Salinin
keväällä agitaatiomatkalle. Salinin kuusiosainen matkakertomus
Havaintoja "kiihotusmatkaltani" julkaistiin Työmiehessä.148 Myös
145 Tainio, Taavi: Kertomus "reklaamimatkasta" I ja II, Työmies 1.1. ja 8.1.1898.
146 Tainio, Taavi: Kertomus "reklaamimatkasta" I, Työmies 1.1.1898.
147 Tainio, Taavi: Vielä sananen työväenpuhujista, Työmies 19.3.1898.
148 Salin, Eetu: Havaintoja "kiihotusmatkaltani", Työmies 21.05.1898, 04.06.
1898, 11.06.1898, 18.06.1898, 25.06.1898, 02.07.1898, 09.07.1898, 06.08.
1898, 20.08.1898.
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Tainio jatkoi agitaatiomatkojaan ja kierteli syksyllä 1898 Kymenlaakson tehdaspaikkakunnilla.149
Suomen työväenpuolueen perustavaan kokoukseen vuonna
1899 Eetu Salin laati alustuksen Työväenyhdistys-järjestelmän
kehittämisestä. Siinä Salin nosti esiin "agitatsioonin eli työväen
herättämistä koskevat kysymykset". Salinin mukaan työväki
saadaan liittymään työväenyhdistyksiin ainoastaan selittämällä,
miksi yhteenliittyminen on tarpeellista. Selittäminen taas onnistuu kirjallisuuden ja sanomalehtien avulla, mutta "kaikista parhaiten tajuaa ja tottelee työväestö suullista puhetta."150 Agitaatio
liittyi Salinin mukaan tiiviisti kysymyksiin järjestäytymisestä
(organisatsiooni) ja taktiikasta. Salin ehdottikin, että "kiertäviä
työväenpuhujia työväenpuolueen toimesta varustetaan riittävästi
ja että Työväenyhdistykset kukin paikkakunnallansa avustavat ja
helpoittavat näiden puhujien toimintaa."151 Kokouksessa esitettiin alustus myös työväenopistokysymyksestä. Työväenopistojen
tarkoituksena oli tarjota luento-opetusta työväestölle yleissivistävissä aineissa. Opistotoiminnan oli tarkoitus olla kuitenkin epäpoliittista.
Piiriorganisaatio ja eduskuntauudistus 1906
Forssan ohjelmaan kirjattiin 1903 marxilaisen sosialismin keskeiset historialliset ennusteet tuotantovälineiden keskittymisestä
ja siitä johtuvasta kurjistumisesta, joka muodostaa edellytykset
tilanteelle, jossa yhteiskunta omistaa tuotantovälineet. Prosessi
esitettiin luonnonlakina, mutta toisaalta "luokkatietoisuuteen
herännyt" ja "luokkataisteluun järjestäytynyt köyhälistö" oli
"tämän välttämättömän kehityksen kannattajana". SDP:n tehtävänä oli "köyhälistön järjestäminen, sen kohottaminen tajuamaan
asemansa ja tehtävänsä, sen tekeminen henkisesti ja aineellisesti
taistelukykyiseksi."152 Tähän liittyen keskusteltiin kysymyksestä,
149 Tainio, Taavi: Kymin laaksosta, Työmies 1.10.1898.
150 Kari 1899, 150.
151 Ibid.
152 Kari 1903, 120–128; Soikkanen 1975, 54.
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"millä keinoin saataisiin työväenaate maaseuduilla enemmän
tunnetuksi?" Agitatsioonikysymysvaliokunta ehdotti kokoukselle yhden vakituisen agitaattorin palkkaamista, koska "parhain,
jopa miltei ainoa keinoa työväenaatteen tunnetuksi saamiseen on
asiata selittävä agitatsioni." Kokouksessa käydyssä keskustelussa
yhtä agitaattoria pidettiin riittämättömänä.153 Varsinaisesti puhujien riittämättömyyteen törmättiin kuitenkin vasta suurlakon jälkeen vuonna 1905.
Työväenyhdistyksiä oli vuoden 1904 lopussa 99, ja niissä oli
16 610 jäsentä. Suurlakon jälkeen vuoden 1905 lopussa yhdistyksiä oli jo 177 ja jäsenmäärä oli kasvanut 45 298 henkilöön. Kesäkuussa 1906 laaditun puoluetilaston mukaan puolueeseen kuuluvissa jäsenyhdistyksissä oli vähintään 70 000 jäsentä.154 Vuoden
1907 lopussa jäsenmäärä oli kohonnut jo lähes 85 000:een, joskin
197 yhdistystä ei ollut ilmoittanut jäsenmääräänsä.155 Suurlakon
tuoma vaikutus ja kasvu johtivat siihen, että keskitetty puoluehallinto ei enää kyennyt hallinnoimaan jäsenyhdistyksiään. Hannu
Soikkasen mukaan työväenliikkeen läpimurtoon vaikutti suurelta osin agitaatiotoiminnan järjestäminen vuoden 1906 alussa.156 Puolueen palveluksessa olleet puhujat Otto Piisinen ja Vilho
Lehokas laativat 18 piiriä (Helsinki, Hanko, Turku, Pori, Tampere, Hämeenlinna, Lahti, Voikkaa, Kotka, Viipuri, Sortavala,
Joensuu, Kuopio, Mikkeli, Jyväskylä, Vaasa, Oulu, Kemi) käsittävän piirijaon agitaatio- ja valistustyötä varten. Jokaiseen piiriin
perustettiin "agitatsionivaliokunta", joka palkkasi piiriin yhden
tai useampia puhujia.
Suurlakon jälkeen noussut puhujakysyntä ja ns. lieveilmiöt
toivat uusia ongelmia. Agitaatiota oli jokseenkin mahdoton
kontrolloida muutoin kuin vaatimalla puhujilta puolueen jäsenjärjestön valtuutusta. Puheiden sisällön kontrollointi oli hyvin
vaikeaa. Eetu Salinin mielestä agitatsioonia tuli hillitä. Ennen
153 Kari 1903, 120–128.
154 Sirola 1906, 11; Pekurinen 1997, 187.
155 Turkia 1908, 24.
156 Soikkanen 1975, 112.
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suurlakkoa terrorismi ja vallankumoukselliset pyrkimykset koko
yhteiskunnassa ja ns. työläisaktivismi ja suurlakon henkinen ja
käytännöllinen merkitys pakottivat puolueen ottamaan kantaa
menettelytapoihin. Toisaalta suurlakko oli sen kaltainen murroskohta maaseudun ihmisten tietoisuudessa, että puhujia oli saatava rekrytoitua, jotta innostus järjestäytymistä kohtaan saataisiin hyödynnettyä. Nopea laajeneminen toi haasteita, sillä vaikka
organisaatio agitaation tehokkaan hoitamisen kannalta alkoi olla
kunnossa, kaikkiin piireihin ei saatu riittävästi osaavia puhujia
tai piirillä ei ollut taloudellisia mahdollisuuksia palkata puhujia
puhujakysynnän edellyttämällä tavalla.
Oulun puoluekokouksessa 1906 organisaatiorakenne järjestettiin noudattamaan modernin vaalipuolueen organisaatiota.
Jäsenjärjestöjen lukumäärän kasvu, eduskuntauudistus ja vaalipiirit pakottivat puolueen lisäämään organisaatioonsa väliportaan. Näin ollen aikaisemmat agitatsioonipiirit korvattiin vaalipiirejä noudattaneella piiriorganisaatiolla. Äänestysalueen tuli
muodostaa aluejärjestö, ja saman kunnan alueella toimivat aluejärjestöt muodostivat yhdessä kunnallisjärjestön. Näin siis vaalipiirin kunnallisjärjestöt muodostivat yhdessä vaalipiirijärjestön,
jonka päättävänä elimenä toimi piirikokous, joka taas valitsi piiritoimikunnan. Toimikunnan tehtävänä oli asettaa toimihenkilöitä, kuten piirisihteerin ja agitaattoreita.157 Piirijärjestöjen lisäksi
myös kunnallisjärjestöt ja paikallisyhdistykset palkkasivat omia
agitaattoreita puhumaan alueellaan.
Jari Ehrnrooth on kutsunut piiriagitaation vakiintumisen jälkeistä aikaa kaksoisagitaation vaiheeksi 1907–1913: piireissä
järjestettiin työväenliikkeen aktiiveille suunnattuja valistavia
luentokursseja sekä suurelle yleisölle suunnattua äänestämään
patistavaa vaaliagitaatiota.158 Viimeistään tässä vaiheessa alettiin tehdä eroa puolueen valistustoiminnan ja "vaaliagitatsionin"
välillä. Taavi Tainion mielestä vaaleihin tuli varustautua asettamalla erityisiä vaaliagitaattoreita, jota koulutettaisiin erityisesti
157 Soikkanen 1975, 102–103.
158 Ehrnrooth 1992, 276.
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vaaleja varten. "Niille selitetään vaalilakia eikä mitään muuta. Me
heitämme tällä kertaa materialistiset historiankäsitykset ja kaikki
muut ja antaudumme vaan agiteeraamaan vaaleja varten. Nämä
kurssit eivät tarvitse olla pitkät, kun niissä ei opeteta muuta kun
vaan uutta vaalilakia ja vaalien teknillistä puolta. "159 Tarkoituksena oli kouluttaa pari kolmesataa vaaliagitaattoria järjestämällä
jokaisessa agitaatiopiirissä vaaliagitaatiokursseja, joiden tavoitteena olisi saada vaalilain hyvin tuntevia agitaattoreita, joskin
kyse oli oikeastaan toimihenkilöiden kouluttamisesta. Kun eduskunnan hajotettiin vuosittain 1907–1913, myös vaaliagitaation
järjestäminen normalisoitui. Toisaalta myös äänestämiskäytäntöihin totuttiin nopeasti.
SDP:n onnistui saada laajeneva torppariliike suojiinsa talvella 1906, mikä helpotti maalaisproletariaatin aktivoimista.
Koko maan käsittävä torpparikokous järjestettiin 9.–12.4.1906
Tampereen työväentalossa. Kokoukseen osallistui koko maasta
400 edustajaa, jotka edustivat valtakirjojensa mukaan yli 50 000
maanvuokraajaa. Kokous pitäytyi vaatimaan vain perinnöllistä
vuokraoikeutta, ei omistusoikeutta, joka katsottiin epäsosialistiseksi. Näin ollen omistussuhteisiin liittynyt vaikea aihe saatiin
painettua taka-alalle vaikeuttamatta maanvuokraajien järjestäytymistä nimenomaan SDP:n ympärille. Torpparikokoukseen osallistui myös suuri joukko agitaattoreita, jopa siinä määrin, että torpparikokousta voisi luonnehtia maaseutuagitaation
"opintokurssiksi".160
Ongelmia virkavallan kanssa
Antti Kujala sivuaa tutkimuksessaan Venäjän hallitus ja Suomen
työväenliike 1899–1905 työväenliikkeen agitaattorien ja santarmien välisiä suhteita ensimmäisen sortokauden aikana. Kujalan
mukaan venäläisen hallitusvallan ja Suomen työväenliikkeen
väliset suhteet alkoivat huonontua yleensä melko vähäpätöisten
asioiden johdosta. Eräs tällainen seikka liittyi agitaattorien työta159 Uotinen 1906, 345–346.
160 Soikkanen 1975, 114; Tampereen Sanomat 10.–13.4.1906.
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paan. Kiertävien agitaattorien piti hankkia lupa puhetilaisuuden
pitoon. Kiireisen aikataulunsa vuoksi he usein pyysivät kirjeitse
paikallisia työväenmiehiä etukäteen hoitamaan lupa-asian. Syystä
tai toisesta tämä ei aina onnistunut, ja agitaattori joutui pitämään
puheensa ilman myönnettyä lupaa, jos ei halunnut tehdä hukkareissua. Ainakin puoluehallinnon vakituiset puhujat, kuten Vilho
Löfqvist (Lehokas) ja August Vatanen, pyrkivät käsittelemään
puheissaan pelkästään työväenasiaa ja jättämään sivuun venäjänpoliittiset kysymykset. Puheiden sisältö ei siis yleensä aiheuttanut
ongelmia, vaan lupakäytäntö. Venäläisen hallitusvallan asiakirjat
ovat Kujalan mukaan "täynnä santarmiston raportteja erilaisissa kokouksissa ja huvitilaisuuksissa pidetyistä sopimattomista
puheista ja ohjelmanumeroista". Sopimattomuus tarkoitti nimenomaan hallituksen- tai venäläisvastaisuutta, ei "työväenasiaa" tai
sosialismia. Kutsuntalakkoagitaattoreilla oli vaikeuksia tämän
asian kanssa luonnollisesti enemmän. Raporttien tiedot olivat
peräisin santarmiston asiamiehiltä, ja santarmihallitus toimitti ne
kenraalikuvernöörille tai kuvernöörille. Suurin osa raporteista ei
kuitenkaan johtanut koskaan mihinkään toimenpiteisiin. 161
Agitaattoreilta vaadittiin työväenliikkeen alkuaikoina melkoisen rohkeaa luonnetta. Siinä määrin heidän toimintaansa tarkkailtiin. Agitaattoreita ilmeisesti uhkailtiin, ja esimerkiksi Löfqvist pantiin allekirjoittamaan sitoumus, ettei hän puheissaan
kajoaisi valtiollisiin asioihin tai harjoittaisi valtiollista kiihotusta.
Tämän jälkeen Löfqvist kuitenkin puhui luentokursseilla reippaasti mm. sodista ja sotalaitoksesta. Tästä seurasi pidätysmääräys, vangitseminen ja sakot. Saman kohtalon koki August Vatanen myöhemmin.162
Ensimmäinen sortokausi oli puhutun agitaatiotoiminnan
alkuaikoja, jolloin puhujia oli lukumääräisesti huomattavasti
vähemmän kuin suurlakon jälkeen. Toisaalta myös kontrolli oli
huomattavan kovaa. Vaikka "bobrikoffilaisina sortovuosina" agitaatiotoiminta oli vielä suhteellisen pienimuotoisista, agitaatto161 Kujala 1995, 103–104.
162 Kujala 1995, 108–109.
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reita pidätettiin tai vangittiin lyhyemmäksi tai pidemmäksi aikaa.
Puhujista ainakin Vilho Lehokas, August Vatanen, Eetu Salin,
Taavi Tainio, Aukusti Rissanen, Reino Drockila, Mimmi Kanervo
ja P. J. Mömmö pidätettiin, ja sakkoja saivat ainakin Yrjö Mäkelä
ja Otto Tiuppa.163 Suurlakon jälkeen venäläistämistoimien hellittäessä myös puhujien kontrolli löystyi. Lisäksi puoluepuhujia
tarkkailtiin luultavasti ylipäätään tarkemmin kuin perifeeristen
seutujen piiripuhujia. Kontrolli osui hieman voimakkaammin
painettuun sanaan, mutta paikallistasolla lehtiä vastaan nostettiin lähinnä painokannejuttuja. Keskisuomalaisten yhdistysten
osalta ongelmat virkavallan kanssa etenkin sortokausien välisenä
aikana olivat hyvin harvinaisia. SDP:n puoluetilastokaavakkeiden kohdassa, ovatko porvarilliset tai poliisit aiheuttaneet hankaluuksia yhdistyksille, vastaus tyypillisesti oli "ei minkäänlaisia".164
3.3. Agitaattorien koulutus
Puoluehallinto järjesti kaksi valtakunnallista agitaattorikurssia
samalla ohjelmalla vuosina 1902 ja 1903. Ensimmäinen kurssi
pidettiin Turussa ja toinen Helsingissä. Osallistujia oli muutama
kymmen, ja heidän tuli tutustua suomenkieliseen, työväenliikettä
käsittelevään kirjallisuuteen jo hyvissä ajoissa etukäteen. Erityisesti oli tunnettava Karl Kautskyn Erfurtin ohjelma (suom. 1899)
ja Sosialismin historia (suom. 1900), Robert Blatchfordin Iloinen
Englanti (suom.1898) sekä Werner Sombartin Sosialismi (suom.
1898–1899). Lisäksi tuli tutustua Turun ja Viipurin kokousten
päätöksiin ja alustuksiin. Kurssin osanottajat eivät ilmeisesti
olleet ottaneet puoluehallinnon toivetta itsenäisestä opiskelusta
kovin vakavasti, sillä puoluehallinto huomautti, että jatkossa
nämä valmistelut kursseja varten tulisi tehdä perusteellisemmin.
Esitelmiä kurssilla pitivät Reino Drockila sosialismin historiasta,
Eetu Salin ammattiyhdistysliikkeestä, Taavi Tainio puolueohjelmasta ja J. K. Kari työväen lainsäädännön kehityksestä. Lisäksi
joka päivä pidettiin Taavi Tainion johdolla keskusteluharjoituk163 Vankilassa, Uuden ajan kynnyksellä 1908, 108–113.
164 Yhdistysten tilastot 1908–1910, SDPKSPA, JyMA.
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sia.165 Kurssilla oppilaana ollut Vilho Lehokas, josta sittemmin
tuli puolueen pitkäaikainen puhuja, muisteli opetuksen olleen
vaativaa. "Luentotunneista suoriuduttiin hyvin, sillä ei tarvinnut muuta kuin kuunnella ja tehdä muistiinpanoja. Mutta kun
Taavi Tainio otti esille ohjelmat, vaati alustuksia ja keskustelua,
niin siitä oli hauskuus kaukana. Kyllä siinä saimme kuulla monet
kerrat, millaisia pölkkypäitä me olemme, ja ettei meistä ainakaan
agitaattoreita tule, sillä agitaattorin pitää osata ja tietää kaikki."166
Osallistujamäärältään suurin Puoluehallinnon valtakunnallinen agitaattorikurssi järjestettiin Lahdessa syksyllä 1906. Kurssille osallistui muutama sata työväenyhdistysten suosittelemaa
agitaattorioppilasta.167 Kurssia mainostettiin paikallislehdissä
halukkaille, ja monet työväenyhdistykset myönsivät yhdelle tai
kahdelle agitaattorioppilaalle stipendin kurssille osallistumista
varten. Esimerkiksi Maria Kurkela168 sai Haapamäen työväenyhdistyksiltä suosituskirjan lisäksi 30 markan stipendin. 169 Vaasan läänin itäisen vaalipiirin alueelta Lahden agitaattorikurssille
osallistui kymmenen henkilöä: Iida Kanerva, Saimi Lindholm ja
Johan Ikonen Jyväskylästä, Maria Raunio ja Arvi Salomaa Keu165 Kari 1903, 90–91.
166 Lehokas 1929, 72.
167 Ehrnrooth 1992, 191, 199.
168 Maria (Maikki) Kurkela (myöh. Letonmäki) (1882–1937) oli torpparin
tytär Keuruulta. Maria Kurkela valittiin Haapamäen työväenyhdistyksen
naisosaston johtokunnan jäseneksi sekä edustajaksi mielenosoitusretkelle
Helsinkiin keväällä 1906. Agitaattorikurssin jälkeen hän toimi Haapamäen
kunnallisyhdistyksen puhujana ja Haapamäen naisosaston johtokunnan
puheenjohtaja. Vaasa läänin itäisen vaalipiirin sos. dem. naisten agitatsioonitoimikunnan puhujana ja piirin vaaliagitaattorina 1908. Hän toimi
myös Virtain kunnallisjärjestön agitaattorina kesällä 1908. Kurkela meni
naimisiin Lauri Letonmäen kanssa vuonna 1910 ja valittiin eduskuntaan
vuonna 1917. Kurkelan aviomies Lauri Letonmäki (1886–1935) oli tamperelainen ylioppilas ja Kansan lehden toimittaja. Hän oli SDP:n kansanedustajana Vaasan läänin itäisestä vaalipiiristä 1914–1917. Siirryttyään
Venäjälle 1918 hän toimi muun muassa SKP:n keskuskomitean jäsenenä.
Suomalainen 16.3.1906, SV 20.2.1907, SV 16.1.1907, SV 5.6.1908, Raunio
1909, 26.
169 Agitaattorikurssille aikovat huomatkaa!, SV 31.10.1906; SV 9.11.1906.
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ruulta, Oskar Suutala Töysästä, Mauno Hätinen Äänekoskelta,
Maria Kurkela Keuruun Haapamäeltä, Henrik Rutanen ja Mariaana Lammintaus Saarijärveltä. Kurssilla oppilaina olivat myös
tamperelainen J. K. Lehtinen ja helsinkiläinen Johan Vatanen,
jotka myöhemmin toimivat Vaasan läänin itäisessä vaalipiirissä
puhujina.170
Kurssien opetus perustui luentoihin, ja painopiste oli siten
pikemminkin tietosisältöjen kuin esiintymisen oppimisessa.
Ohjelmaan kuului myös harjoituspuheiden pitämistä ja esiintymistaidon opiskelua. Agitaattorikoulutuksen lanseeraajan Taavi
Tainion mukaan "agitaattoria ei opeteta, siihen täytyy syntyä
jumalan armosta… tarvitaan luontaista taipumusta, innostusta
ja paljon muuta lisäksi."171 Tainion lausunto kuvastaa erontekoa
opetellun (rhetorica docens) ja käytännön puhetaidon (rhetorica
utens) välille. Ehkä osittain heikoista resursseistakin johtuen
opeteltua puhetaitoa ei arvostettu niin paljon kuin käytännön
puhetaitoa. Puolueenjohto oli havainnut ns. kansanomaisen
puhetavan olevan hyödyllinen lähestyttäessä vähän tai ei lainakaan koulutusta saaneita maaseudun asukkaita. Myös ajan suosituin puolueagitaattori August "Veli" Vatanen oli täysin itseoppinut. Varhaismodernina aikana puhetaito-opetusta oli kritisoitu,
mutta kaunopuheisuutta pidetty silti perustavana sosiaalisena ja
kulttuurisena kasvatusideaalina.172 Samankaltainen näkemys oli
vallalla myös varhaisessa työväenliikkeessä. Vähän tai ei lainkaan
koulutusta saaneita työväenliikkeen puhujia kuvailtiinkin luonnonlahjakkuuksiksi.
Koulutuksen ohella kontrollia ja opastusta pystyttiin puoluehallinnosta käsin harjoittamaan lähinnä ohjauskirjein. Kovimman agitaatiokysynnän aikana keväällä 1906 Yrjö Sirola neuvoi
ohjauskirjeessään agitaattoria kysymään itseltään muutamia
kysymyksiä, joista suuri osa liittyi sisällölliseen valmistautumiseen ja tietoihin sosialismista ja yhteiskunnallisista kysymyksistä.
170 TA 329.5 SDP Puolueopisto HEA 1, Osanottajalista 1906.
171 Uotinen 1906, 358.
172 Burman 2013, 13.
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Agitaattoria kehotettiin miettimään myös moraaliaan ja lojaaliuttaan puhujana. "Punnitsetko puheesi, niin ettei tarvitse jälestäpäin parsia? Vastaatko sanoistasi? Osaatko erottaa pääasian ja
sivuseikat? Uskallatko tarpeen tullen uhrautua? Muistatko aina
edistää puolueen kunniaa, torjua sen häpeää?"173 Täysin ilman
käytännön ohjeita agitaattoreita ei myöskään jätetty. Työmiehessä
vuonna 1901 julkaistun ohjeen mukaan agitaattorin ei ollut hyvä
puhua paperista eikä puhe saanut olla pitkäveteistä tai toisteista.174
Puolueen koulutus agitaattorin tehtävään oli vain murto-osalla
agitaattoreina toimineista. Puhujien ja monien yhteiskunnallisen
toimijoiden opit tulivat muualta kuin varsinaisena puhetaitoopetuksena. Puhujien opin taustat löytyvät siitä kontekstista,
jossa kansanliikkeiden puhujat toimivat ja niistä yleisöistä ja sosiaalisista ja kulttuurisista toimintaympäristöistä, joissa he toimivat. Agitaattorit oppivat kuuntelemalla muita puhujia, ottamalla
vaikutteita papeilta ja opettajilta sekä harjoittelemalla puhujaseuroissa ja työväenyhdistyksissä, jotkut myös käytännön työtaisteluissa tuotantolaitoksilla. Agitaattorit olivat tottuneet saamaan
kovaakin kritiikkiä yleisöltään. Esiintymistä onkin syytä tarkastella laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa kuin vain
puhetaidon opettamisen näkökulmasta. Vaikka agitaattorin varsinaisena tehtävänä oli kyetä puhumaan sosialismista ja yhteenliittymisen merkityksestä, käytännössä agitaattorin tehtäviin
kuului esiintyminen laajemmassa merkityksessä.
Yrjö Sirolan laatimassa kiertokirjeessä agitaattoreille vuonna
1906 agitaattoreilta odotettiin perehtyneisyyttä seuraaviin teoksiin: Robert Blatchford: Iloinen Englanti, August Bebel: Nainen ja
sosialismi, Karl Kautsky: Sosialismin historia, Enrico Ferri: Sosialismi ja uuden ajan tiede, N. R. Ursin: Työväenkysymys Suomessa,
Työväenkysymyksiä ja Tulevaisuutta kohti, Edvard Bellamy:
Vuonna 2000, William Morris: Ihannemaa ja lentokirjaset kuten
Hyökkäystä ja puolustusta.
173 TA 329.5(471) SDP CA1, Puoluehallinnon toimeenpanevan valiokunnan
pöytäkirjan liite 28.3.1906.
174 Ohjeita agitaattorille, Työmies 19.9.1901.
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Kirjallisuuslista sisälsi utopiasosialismia ja teoksia, joissa käsiteltiin sosialismin suhdetta eri asioihin (naisasia, tiede) sekä Ursinin Suomea koskevat poliittiset tavoitteet. On huomionarvoista,
että agitaattoreilta ei vaadittu perehtymistä oppiteoriaan. Marx
ja Engels puuttuvat listasta, Kautskyakin luettiin vain aatteen
historiaa kuvaavan teoksen muodossa.175 Lukulistan voi tulkita
kertovan agitaation toivotusta sisällöstä tai painopisteistä. Kirjat
edustivat sellaista pohjaa, jonka agitaattorin toivottiin hallitsevan, jotta tämä pystyisi selittämään yleisölleen työväenliikkeen
tavoitteita. Utopiakirjallisuuden korostuminen agitaattorin lukulistalla saattaa myös antaa viitteitä niistä retorisista keinoista, joita
työväenpuhuja agitaatiossaan käytti. Agitaattorin oli tärkeämpää
hallita puolueen käytännön poliittiset tavoitteet kuin sosialismin oppiteoria. Utopiakirjallisuuden rooli on jokseenkin suuri
ottaen huomioon, että se oli suosittua myös työväenyhdistysten
jäsenistön keskuudessa. Saarijärveläinen Semmi Heimola muisteli, kuinka työväenyhdistyksen lainakirjasto perustettiin vuonna
1908 Saarijärvellä. Heimola luki kirjastosta mielellään sellaisia
kirjoja kuin "Marxin taloudelliset opit, Krapotkinin taistelu leivästä, Edvard Bellamyn Vuonna 2000, Erfurtin ohjelma, Morriksen Ihannemaa ja välillä kevyttä romaania."176
Vakiintuneesta koulutustoiminnasta tuli puhe ensimmäinen
kerran puoluekokouksessa 1906. Puolueopistosta puhuttiin aluksi
"agitaattoriseminaarina", jonka tehtävänä oli kouluttaa päteviä
agitaattoreita. Sen pituudeksi ehdotettiin kolmea kuukautta, ja
sijainnin tuli olla sellainen, että siihen osallistuminen olisi mahdollisimman edullista. Tästä syystä ehdotettiin seminaari järjestettäväksi maaseudulla. Agitaatioseminaaria pohtimaan puoluetoimikunta asetti tammikuussa 1908 komitean, joka ehdotti
puolueneuvostolle, että agitaattoriseminaarin sijaan perustettaisiin "puolueopisto", jonka toimintatarkoitus olisi paljon laajempi
kuin pelkästään agitaattorien kouluttaminen. Puolueopiston oli
tarkoitus kouluttaa puhumisen lisäksi "toimitustyöhön sekä puo175 Ehrnrooth 1992, 195.
176 TMT 26D:178/8 Semmi Heimonen, TA.
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lueen ja ammattiyhdistysten luottamustoimiin koulutettavain
puoluejäsenten ja muittenkin nuorten puoluetovereiden sosialidemokraattista sivistystarvetta".177 Valistustoimintaa, "kansantajuisia luentokursseja", yritettiin järjestää 1910-luvulla, mutta
monen hankkeen kaatoi rahavarojen puuttuminen. Esimerkiksi
Suomen Sosialidemokraattinen Nuorisojärjestö (SSN) anoi tarkoitukseen varoja Kansanvalistusseuralta. Kansanvalistusseura
vaati luennoitsijoilta kuitenkin ylioppilastutkinnon suorittamista, mikä kaatoi monet SSN:n hankkeet. SSN totesikin vuonna
1910 liittokokousraportissaan, että omat varat on laitettava agitaatioon, jossa ne tulevat parempaan käyttöön kuin yleishyödyllisessä valistustoiminnassa.178
K. H. Wiikin mukaan agitaatio muuttui herätysagitaatiosta
valistustoiminnaksi vuonna 1912. Toisaalta vuodesta 1912 viranomaiset alkoivat valppaasti valvoa työväenliikkeen kokouksia ja
tilaisuuksia, mikä saattoi vaikuttaa arvioon. Keväällä 1912 kenraalikuvernööri yritti estää vappumerkkien myynnin. Viranomaiset vaativat myös että työväenjärjestöjen kaikkiin tilaisuuksiin oli ehdottomasti haettava lupa etukäteen ja että tilaisuuksissa
pidettävät puheet oli annettava viranomaisten tarkastettavaksi.
Iltamien järjestäviltä pyydettiin myös esiintyjien nimet, ja viranomaiset sensuroivat ohjelmia. Tämä hankaloitti kokousten ja
tilaisuuksien järjestämistä.179
Joka tapauksessa vuoden 1914 alusta lähtien puolue ei enää
järjestänyt luentokursseja tai "lentävää agitatsioonia", vaan nämä
tehtävät siirrettiin kokonaan piirien vastuulle.

177 Eklund 1924, 280.
178 Kurkela 1986, 38.
179 Ala-Kapee – Valkonen 1982, 257.
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4. Agitaatio Vaasan läänin itäisessä vaalipiirissä
4.1. Työväenliike Keski-Suomessa
Valtakunnallisesti tarkasteltuna Vaasan läänin itäisen vaalipiirin
alue oli työväenliikkeen leviämisen kannalta varsin perifeeristä
seutua. Vaalipiiri muodostui lisäksi kahdesta keskenään melko
erilaisesta seudusta Keski-Suomesta ja Etelä-Pohjanmaan järviseudusta. Alueelle tyypillistä oli suhteellisen pieni maanvuokraajien osuus, metsäteollisuuden vahva asema ja teollisten laitosten keskittyminen metsäteollisuuden alalle. Oma vaikutuksensa
oli etenkin järviseudulla massiivisella siirtolaisuudella pääosin
Pohjois-Amerikkaan sekä herätysliikkeiden vaikutus kulttuuriin.
Vuosina 1870–1915 Etelä-Pohjanmaalta lähti siirtolaisina pääasiassa Amerikkaan noin 100 000 ihmistä.180
Vaalipiirin vanhin työväenyhdistys oli Jyväskylän työväenyhdistys, joka oli perustettu jo vuonna 1888. Sen perustajia ja
ensimmäinen puheenjohtaja oli nuorsuomalaisen Keski-Suomen
päätoimittaja Eero Erkko. Sosialidemokraattisen Puolueeseen
yhdistys liittyi vuonna1901.181 Äänekoskelle työväenyhdistys
perustettiin 1895 ja Keuruulle 1899. Muita ennen suurlakkoa
perustettuja työväenyhdistyksiä olivat mm. vuonna 1904 perustettu Alavuden Puutavara Oy:n wrightiläinen yhdistys. Sen painopiste oli valistustyössä. Oma talo yhdistykselle saatiin kuitenkin rakennetuksi jo perustamisvuonna. Suurlakon jälkeen
yhdistys alkoi ottaa askeleita kohti sosialidemokraattista puoluetta, ja yhdistys liittyi puolueeseen vuonna 1906.182 Porvarillisten
vaikutus näiden yhdistysten perustamisessa oli suuri. Sosialismi
levisi Keski-Suomeen vasta vuosisadan vaihteen jälkeen. Jyväskylän työväenyhdistykseen liittyi vielä suurlakkoinnostuksessa
ylioppilaita, jotka sitten erosivat, kun toiminnan sosialistinen
sisältö alkoi käydä selväksi.183 Jyväskylässä työväenliike oli vah180 Rekonen 2013, 30.
181 Ks. Tapiola 1968.
182 Vattula 1973, 64–65; Hurri 1996, 26–27.
183 Pekurinen 1997, 194.
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vasti kansallinen suurlakon jälkeen, kun wrightiläisenä aikana
eronneet liittyivät uudestaan ja seminaarin opettajat ja oppilaat
tulivat sankoin joukoin yhdistykseen suomalaiskansallisen innon
pohjalta.184
Eetu Salin ja Taavi Tainio kävivät Jyväskylässä puhumassa
vuosisadan vaihteessa, samoin Matti Kurikka jo vuonna 1899.
Kurikan esitelmää Jyväskylän Harjulle oli kokoontunut kuulemaan "vähäinen joukko kaikensäätyistä ja kaikenikäistä kansaa".
Keski-Suomi -lehteen tapahtumasta kirjoitti Irene Wendelin, joka
loukkaantui kovin Kurikan papistoa ja kirkkoa arvostelevista
puheista. Hänen mukaansa suurin osa yleisöstä oli samaa mieltä.
"Puhujan lopetettua kuului muuan (arvatenkin joku, joka ei esitelmän sisältöä käsittänyt) taputtavan käsiään ja häneen yhtyivät
muutamat taitamattomat lapset, mutta muualta kuului pitkä,
kimakka ja hellittämättömän kestävä vihellys ja sen kestäessä
poistui puhuja Matti Kurikka."185
Syyskuussa vuonna 1900 Jyväskylässä puhui työväenpuolueen agitaattori Mandi Ahlstedt, jonka puhe Jyväskylän kunnallistalolla ei Suomalaisessa ilmestyneen uutisen mukaan villinnyt yleisöä. Kirjoittajan väheksyvä asenne puhujaa ja puoluetta
kohtaan näkyy uutisesta. Ahlstedt piti "esitelmäntapaisen muka
työläisnaisten tilanparantamisesta. Esitelmä, joka kesti 1 ½ tuntia, oli sangen hajanainen ja heikosti perusteltu. Sen pääsisältö,
mikäli saattoi käsittää, oli seuraava: kapitalismi sortaa työväestöä,
kirkko ja papisto koettaa kansaa pitää pimeydessä; mutta työväestön, naistenkin, on noustava taisteluun niitä vastaan. Työläisnaisillekin on saatava suuremmat palkat, lyhyemmät työpäivät
ja vapautta kyllältä jollei hyvällä niin pahalla. Varmaa on, ett´ei
esitelmänpitäjä täällä saanut suuria voittoja asiallensa eikä puolueellensa. Jyväskylän yleisö, jolla toki on ollut arvokastakin kuultavaa otti esitelmän vastaan hyväntahtoisella hymyilyllä ja luikki,
ainakin naiset, hiljalleen tiehensä, kun esitelmänpitäjä kehoitti
esitelmän pidettyään asiasta keskustelemaan."186
184 Soikkanen 1975, 116.
185 Wendelin, Irene: Matti Kurikkaa kuulemassa. Keski-Suomi 8.7.1899.
186 Jyväskylästä, Suomalainen 21.9.1900.
80

Yleisön vastaanotto vaikuttaa jokseenkin hämmentyneeltä.
Ensimmäiset työväenpuhujat eivät saavuttaneet suuren suurta
suosiota, mutta porvarillisten sanomalehtien suhtautuminen
kuvaa hyvin porvarien suhtautumista ensimmäisiin työväenpuhujiin maaseudulla joitakin vuosia myöhemmin. Työväenpuhujat otettiin vastaan melko avoimesti ja heidän annettiin puhua
pääpaikoilla. Myös paikalliset porvarilliset olivat kuuntelemassa.
Sosialistien puheiden sisältöä ei juurikaan tunnettu etukäteen
eikä työväenpuhujien "huono maine" kulkenut vielä mukana.
Vasta vaalikamppailu toi vahvan kilpailuasetelman, jonka vuoksi
sosialisteihin alettiin maaseudulla suhtautua aiempaa negatiivisemmin.
Ennen piirijärjetön perustamista Keski-Suomen teollisuuspaikkakunnilla kiersi useita puolueagitaattoreita etenkin vuonna
1905. Ainakin Emil Lehén, P. J. Mömmö ja August Vatanen
raportoivat puoluehallitukselle agitaatiomatkoiltaan Keski-Suomessa.187 P. J. Mömmö kierteli tehdaspaikkakunnilla 1905. Niissäkin työväenliike oli kuitenkin vielä alkutekijöissään.
"Tampereelta suuntasin matkani rantateitse Äänekoskelle.
Välillä poikkesin ensiksi Mänttän paperitehtaalle, jossa ei vielä
ennen oltu saatu kuulla työväen puhujaa, kuin ei oltu mistään myönnetty huonetta. Minä onnistuin saamaan huoneen
kokousta varten ja siihen muutamia kymmeniä kuulijoita. Täällä
oli työväki pidetty täysin orjuutettuina ja nöyränä tottelemaan
isännistöä. Kuitenkin oli joukossa siksi rohkeutta, että päätettiin
perustaa työväenyhdistys. Oli Keuruulla ja Petäjävedelläkin t.v.y.
Jyväskylässä näytti olevan n. s. nimikristitty työväenyhdistys. Ei
siinä ollut juuri herroja jarruttamassa, vaan muuten se toiminta
oli hyvin arkaa. Esim ei oltu uskallettu kutsua työväkeä koolle esitelmän kuulemista varten, ennen kuin saatiin nähdä minkälainen

187 Varhaisen työväenliikkeen tunnetuimpiin puhujiin kuulunut August "Veli"
Vatanen (1856–1923) kiersi puoluepuhujana erityisesti Pohjois-, Itä- ja
Keski-Suomessa jo vuodesta 1902. "Veli" Vatanen oli monelle ensimmäinen
tuttavuus "akutaattorin" kanssa. Kymmenen vuotta Suomen työväenpuolueen muistoja ja ennätyksiä 1909, 93–95.
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mies on tulossa pitämään esitelmää. Äänekoskella näytti työväen
liike olevan joksikin vakiintuneella kannalla."188
Samoihin aikoihin myös Tampereen työväenyhdistyksen agitaattoreita kiersi puhumassa myös Keski-Suomessa, mutta vain
jo olemassa olevien työväenyhdistysten erityisestä pyynnöstä.189
Jyväskylän pohjoispuolisella maaseudulla tai Etelä-Pohjanmaan järviseudulla kiertäviä puhujia ei ennen Jyväskylän agitatsionipiirin perustamista kuitenkaan juurikaan kulkenut.
Tosin muutamilla paikkakunnilla oli sosialisteja, jotka saattoivat
lähiympäristössä liikkuessaan puhua myös aatteestaan. Maaseudulla suurlakko ei ollut lakkona juurikaan vaikutuksia, mutta se
innoitti monia ottamaan selvää työväenaatteesta. Tuolloin aate
henkilöityi monilla paikkakunnilla kuitenkin vielä innostuneisiin yksilöihin. Vilho Mäilä muisteli, kuinka sosialismi ilmeni
Saarijärvellä ensi kertaa suurlakon aikana: "Tämä meijä aate" niin
siitä kannattajansa tapasivat sanoa. Se ilmeni Saarijärvellä marrask. alussa 1905. Lannevedeltä kotoisin oleva "maalarinsälli" Sillmannin Jussi silloin lakkoviikolla pisteli jalan Jyväskylästä "punanen rusetti" rinnassa poikkeili torpissa ja taloissa sanoi tehtävän
nyt "vallankumouksen" Ranskasta sanoi punaisen rusetin olevan
merkkinä vallankumouksen ajoilta. Samoina päivinä tuli Jyväskylästä päin saarijärveläinen Herman Koskela190, kotoisin Hännilän
kylästä. Koskela oli paljon maailmaa kiertänyt sekatyömies. Koskela ihan hihkui innostuksissaan. Nämä nyt Sillmanni ja Koskela
kertoilivat merkillisiä, mitä nyt tapahtuu. Vallankumous, niin
menköön vaan ryssänvalta nurin, ei sen puolustajaa ollut koko
kylässä."191 Tieto suurlakosta kulki maaseudulle ennen kaikkea
jalan, sillä sanomalehtiä tilattiin vielä vähän. Sosialismista tuskin
188 TA 329.5(471) SDP DB:1 Kertomuksia agitatsionimatkoista.
189 Suodenjoki 2005.
190 Herman Koskela oli saarijärveläinen puhuja sekä Saarijärven kunnallisagitaattori. Koskela valittiin Vihdin kunnallisagitaattoriksi maaliskuussa 1908.
Herman Koskela siirtyi Suomalaiseen työväenliittoon puhujaksi vuonna
1909. Työskenteli vuodesta 1909 Suomalaisen työväenliiton matkapuhujana Lahden seudulla. Lahti 9.12.1909.
191 SKS KRA, Vilho Mäilä, Suolahti. E 151:202.
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oli edes käsitystä, vaan "meijän aate" tarkoitti epämääräistä "ryssänvallan kaatamista".
Ähtärin Inhan työväenyhdistys oli Keski-Suomessa ensimmäisiä työväen itsensä perustamia työväenyhdistyksiä. Ähtärin teollistumiskehitys oli saanut alkunsa jo 1800-luvun alkupuolella,
kun Inhan koskeen perustettiin vesisaha ja mylly. Vuonna 1901
neljäsosa asukkaista sai toimeentulonsa teollisuudesta, mikä oli
enemmän kuin missään muualla Etelä-Pohjanmaan maaseudulla.
Lisäksi Ähtärissä oli suhteellisen paljon maanviljelystyöväestöä.
Vuonna 1903 Ähtäriin muuttanut leipurimestari Emanuel Helin
(myöh. Pohjaväre)192 perusti Ähtärin Hankaveden työväenyhdistyksen (vuodesta 1907 Inhan työväenyhdistys) huhtikuussa 1904.
Inhan työväenyhdistys omaksui heti Forssan ohjelman mukaisen
linjan.193
Sen sijaan pohjoisessa Keski-Suomessa (Viitasaari, Kivijärvi,
Pihtipudas, Konginkangas) ei ollut työväenyhdistyksiä ennen
suurlakkoa. Kokenut ja pidetty puolueagitaattori August "Veli"
Vatanen oli käynyt perustumassa yhdistystä 1905 Viitasaarella,
mutta ei ollut onnistunut. Viitasaaren työväen yhdistyksen perustava kokous pidettiin suutarimestari Herman Salon luona joulukuussa1905 ja puheenjohtajaksi valittiin opettaja Samuli Häk192 Emanuel Pohjaväre (ent. Helin) (1875–1949) syntyi Teiskossa vuonna 1875
pientilallisen Herman ja Amanda Helinin perheeseen. Oltuaan ensin Teiskossa renkinä, hän pestautui leipurinoppiin Tampereelle ja siirtyi myöhemmin Helsinkiin. Vaurastuttuaan riittävästi hän perusti sekatavarakaupan ja
leipomon Ruovedelle. Pohjaväre muutti vuonna 1903 perheineen Ähtäriin
ja perusti Inhan tehtaille leipomon. Hän oli merkittävässä roolissa, kun
Ähtäriin perustettiin ensimmäinen työväenyhdistys. Piirin puhujana toiminut Pohjaväre istui eduskunnassa 1907–1909 ja 1911–1918. Pohjavärettä
ei pidetty varsinaisena "suurpuhujana". Ehdottomasti raittiina ja horjumattoman sosialidemokraattisen vakaumuksen omaavana miehenä hän oli
Sorretun Voiman mukaan hyvä edustajaehdokas. Pohjaväre osallistui sisällissotaan kansanvaltuuskunnan sisäasiainosaston apulaiskamreerina. Hän
pakeni Venäjälle, jossa oli Paavalin kasarmien pakolaisten leipomon johtaja ja luennoitsija. 1920–1921 hän toimi Murmanskissa sikäläisen Skp:n
puoluekomitean johtajana. Siirtyi myöhemmin opettajaksi Kontupohjaan.
Pohjaväre kuoli Petroskoissa 31.12.1949.Harjula 2006, 438; Riukulehto
2000; Entiset kansanedustajat 1907-2004; SV 6.5.1908.
193 Vattula 1973, 65–66.
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kinen.194 Myöskään Etelä-Pohjanmaan järviseudulla (Alajärvi,
Evijärvi, Kortesjärvi, Lappajärvi, Lehtimäki, Soini, Vimpeli) ei
ollut yhtään työväenyhdistystä ennen vuotta 1906, jolloin Alajärvelle ja Lehtimäelle perustettiin yhdistykset. Vuoden 1907 aikana
perustettiin ainakin viisi yhdistystä lisää, mutta suurin osa lopetti
toimintansa alkuunsa, ja ne elvytettiin uudestaan joidenkin vuosien kuluttua. Vuoden 1916 puoluetilaston mukaan järviseudulla
oli 16 työväenyhdistystä, joista yhdeksällä oli oma talo.195
Kaarle Männyn laatimassa tilastossa puoluehallinnolle käy ilmi
työväenliikkeen nopea kasvu vaalipiirin alueella suurlakon jälkeen. Piirin alueella oli kesällä 1906 56 työväenyhdistystä, joista
suurin osa (33) uusia eli suurlakon jälkeen perustettuja. Yhdistyksissä oli jäseniä yhteensä 1396, joista naisia 294. Ammatillisten liittojen paikallisjärjestöjä ei ollut, kuten ei myöskään perustuslaillisia työväen yhdistyksiä. Kristillisiä työväenyhdistyksiä
Mänty raportoi olevan kaksi, toinen Jyväskylässä ja toinen Laukaan kirkonkylässä. Toimintaa niillä ei kuitenkaan ollut. Torpparikomitea piirissä oli ja lisäksi yksi torppariyhdistys Jyväskylän
pitäjässä sekä torppariosastoja Viitasaarella.196 Puoluetilastojen
mukaan vuonna 1907 piirissä oli jo 87 työväenyhdistystä.197
Puoluetilastot ovat sikäli ongelmallisia, että läheskään kaikki
yhdistykset eivät antaneet tietoja toiminnastaan. Vuoden 1908
tilaston mukaan piirin rekisterikirjaan oli merkitty 112 yhdistystä, mutta vain 66 antoi tietoja kyselykaavakkeella. Tiedot on
194 Manninen – Mäkelä – Holm 2008, 394.
195 Vuonna 1916 piiritoimikunta perusti Lappajärvelle agitatsioonipiirin, jonka
tarkoituksena oli avustaa sitä valistustyössä. Santeri Mäkelä palkattiin piirini puhujaksi. Agitatsioonipiirin vaikutuksesta järviseudusta tuli merkittävä työväenliikkeen keskus ja Evijärvestä vaalipiirin neljänneksi suurin
kunnallisjärjestö. Agitaation ja siihen laitettujen resurssien merkitys näkyy
hyvin Lappajärven agitatsioonipiirin tapauksessa. Tilastollisia tietoja puolueeseen kuuluvista yhdistyksistä 1916, 38–40, Norrena 1993, 70–71, 316.
196 Tilasto työväenliikkeistä Jyväskylän agitatsionipiirissä vuoden 1906 kahdelta ensimmäiseltä neljännekseltä. SDPKSPA, k 27, JyMA.
197 Turkia1907, 17–18. Puoluetoimikunnan tilaston mukaan Vaasan läänin
itäisen vaalipiirin alueella työväenyhdistysten jäsenmäärä oli yhteensä
5425. Turkia 1907, 18.
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siis kerätty vain vähän yli puolesta jäsenyhdistyksestä. Kyselyyn
vastanneissa yhdistyksissä oli yhteensä 1804 mies- ja 546 naisjäsentä. Vuoden kuluessa järjestettiin 890 yhdistyksen ja johtokunnan kokouksia, yleisiä työväenkokouksia 92, mielenosoituskokouksia 59, arpajaisia 30, iltamia 252, kansanjuhlia ja huvimatkoja
36. Yhdistysten yhteydessä toimi viisi naisosastoa ja 16 torppariosastoa, kuusi laulu-, yhdeksän puhuja-, kolme voimistelu- ja
yksi näyttelyseura ja yhdellä oli oma soittokunta. Kirjasto oli
39 yhdistyksellä, tosin arvoltaan keskimäärin hyvin pieni. Oma
talo oli vain 14 yhdistyksellä, mutta moni ilmoitti talonsa olevan
rakenteilla.198 Vuonna 1908 piirissä oli vielä kaksi kuntaa, joissa ei
ollut työväenyhdistystä, Kortesjärvi ja Lappajärvi. Sen lisäksi Soinin, Lehtimäen ja Alajärven yhdistyksistä piirillä ei ollut mitään
tietoa.
4.2. Vaasan läänin itäisen vaalipiirin sos. dem. piirijärjestö
Sosialidemokraattinen Puolue jakoi maan agitaatiopiireihin
vuonna 1906. Vaasan lääni muodosti yhden piireistä, mutta kun
puolueen edustaja Otto Piisinen tuli Jyväskylään vahvistamaan
piirijakoa, Jyväskylän työväenyhdistyksen edustajat ehdottivat
siihen muutosta. Ehdotuksessa esitettiin Pohjanmaan ja KeskiSuomen erottamista piirijaossa siten, että Jyväskylän ympäristö
muodostaisi oman piirin. Ehdotusta perusteltiin muun muassa
sillä, että Keski-Suomi ja Pohjanmaa erosivat toisistaan kulttuurisesti ja esimerkiksi maanomistusolojen suhteen.199 Keski-Suomen työväenyhdistysten edustajakokous pidettiin Jyväskylässä
11.–12.2.1906, jossa Otto Piisinen oli läsnä esittelemässä uutta
piirijakoa. Sen mukaan Jyväskylän agitatsioonipiiriin kuului 22
kuntaa: Jyväskylän kaupunki ja pitäjä, Laukaa, Sumiainen, Konginkangas, Viitasaari, Pihtipudas, Kivijärvi, Perho, Karstula, Saa198 Toimintakertomus 1908. Toimintakertomukset 1908–1911. SDPKSPA, k
21b, JyMA.
199 Pohjakerroksista 1909, 18; Toimintakertomus 1906. SDPKSPA, k 4a, JyMA;
Piisinen, Otto: Keski-Suomen Työväenedustajakokous, Kansan Tahto
16.2.1906.
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rijärvi, Uurainen, Petäjävesi, Keuruu, Multia, Pihlajavesi, Virrat,
Ätsäri, Töysä, Soini, Lehtimäki ja Alavus. Agitatsioonivaliokunta
palkkasi piiriin ensimmäisen agitaattorin ja valituksi tuli "puoluehallinnon suosittelema"200 toimittaja ja kirjailija Emil Lehén.201
Leheń oli toiminut vuonna 1905 puoluepuhujana ja kiertänyt
muun muassa Suolahdella, Keuruulla, Petäjävedellä, Vesikeuruulla ja Multialla. Huonohkoa menestystään Keski-Suomessa
hän kuvaili puoluehallinnolle 23.1.1905 päivätyssä matkaraportissaan. "Suurimpana syynä huonoon aineelliseen tulokseen oli
kuitenkin siinä, että Keski Suomessa jossa kuljin on nykyään
kerrassaan kurjat palkat työväellä ja yleensä paljon työttömiä.
Samoin myöskin oli syynä huonoon tulokseen se, että paikoilla
joissa puhuin oli etupäässä maata viljelevää työväestöä, joka tuskin tietää mitä raha onkaan. Useissa paikoissa ei tiedetty mitä
työväenkysymys edes onkaan, jonkinlaista jakamista, jumalan
kieltämistä ja pilkkaamista vaan olivat kuulleet sosialistien harjoittavan, joten heille sai puhua aivan sosialismin aakkosia. Syvää
unta uinuu vielä kansa täälläpäin, joten suurempi herätystyö olisi
tarpeen näillä paikoin ja jätettävä vähemmälle sellaiset paikkakunnat joista työväestö on jotakuinkin itsetietoisuuteen herännyt. Innostusta tuntuu kyllä olevan, kun osaa sen kaivaa ilmi ja
osaa sen johtaa oikealle tolalle."202 Vuoden kuluttua loppiaisena
1906 "hra Emil Lehén" puhui äänioikeudesta Keuruun kunnantuvalla. Mikkelin Sanomien paikallisuutisessa Lehéniä ei tuolloinkaan vielä tituleerattu sosialistiksi tai työväenpuhujaksi, vaikka
Lehén arvosteli puheessaan sekä suomettarelaisia että perustus200 Piisinen, Otto: Keski-Suomen työväenedustajakokous, Kansan Tahto
16.2.1906.
201 Emil Lehén (1883–1918) oli kotoisin Jämsänkoskelta. Hän oli koulutukseltaan ylioppilas ja ammatiltaan kirjailija ja toimittaja. Hän julkaisi kahdeksan kirjaa vuosina 1903–1916. Viipurilaisen Työ-lehden päätoimittaja
vuonna 1904–1905. Vuosina 1913–1918 lappeenrantalaisen Kansan Äänen
päätoimittaja. Toimi vuosina 1906–1907 Pohjolan tukkityömiesten ammatillisen järjestön kiertävänä asiamiehenä ja puhujana ja nousi keskeiseksi
tekijäksi tukkityöläisten suuressa lakkotaistelussa. Palmgren 1963, 282–
293; Arponen – Tikka 1999, 196.
202 TA 329.5(471) SDP DB:1 Kertomuksia agitatsionimatkoista.
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laillisia. Lehénin mukaan heidän puheensa kansanvaltaisuudesta
olivat vain "liehakoimista ja turhaa lupausta, vetääkseen siten
kansaa nenästä"203.
Sosialidemokraattisen puolueen johto pyrki vaikuttamaan agitaation sisältöön lähinnä kouluttamalla puhujia ja lähettämällä
ohjauskirjeitä. Kun piiritoimikunnat rekrytoivat agitaattoreita,
ne varmistivat agitaattorikandidaattien kelpoisuuden kysymällä
suosituksia puoluetoimikunnalta. Piiritoimikunnan tehtäviin
taas kuului valvoa paikallisyhdistysten palkkaamia puhujia ja
ohjata näitä oikeaan suuntaan sekä tarpeen vaatiessa ryhtyä toimiin, jos nämä eivät noudattaneet piiritoimikunnan suosituksia
puhujia palkatessaan. Nämä olivat puhujia kokevia kontrollitoimia, joita piiriorganisaation perustaminen oli olennaisesti helpottanut. Käytännöksi tuli pian vaatia kaikilta puolueen tai siihen
kuuluvan organisaation nimissä puhuvilta valtakirja. Piirin agitatsionivaliokunta antoikin heti toimikautensa alussa 26.3.1906
tiedoksi työväenyhdistyksille, että maaseudulla kuljeksivilta
agitaattoreilta, joiden "toimet [..] ovat enemmän tai vähemmän
hämäräperäisiä"[…]" ja vaatimaan epäiltäviltä henkilöiltä aina
heidän agitatsionitoimeensa annettuja valtakirjoja nähtäviksi
[…]" ja "erittäinkin maaseutujen työväenyhdistyksiä moisten
puhujien suhteen olemaan erittäin varovaisia." Valtakirjatta liikkuvien puhujien toimista agitatsionivaliokunta ei vastaisi.204
Agitaatiopiirin aloitettua toimintansa puhujan palkaksi päätettiin 150 markkaa kuukaudessa, mutta sitä, miten piiri nuo rahat
hankkisi, oli epäselvää.205 Ensin agitaatiovaliokunnan oli saatava
selville piirin alueella toimivat työväenyhdistykset ja se, millaisella summalla ne olisivat halukkaita tukemaan piirin toimintaa.
Yhdistysten selvittäminen oli hankala tehtävä, sillä puoluelehteä
203 Maaseudulta, Mikkelin Sanomat 11.01.1906.
204 Jyväskylän piirin työväenyhdistyksille! Suomalainen 28.3.1906.
205 Palkka oli suhteellisen hyvä, sillä vuonna 1906 keskimääräinen sahatyömiehen päiväpalkka oli noin 3 markkaa. Myös maataloustyöväen keskimääräinen päiväpalkka oli samaa luokkaa, joten agitaattorin palkka oli
jopa kaksinkertainen verrattuna kohdeyleisönsä keskimääräisiin ansioihin.
Vattula 1983, 407, 422.
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ei vielä ollut ja porvarilliset lehdet suhtautuivat epäluuloisesti
tämänkaltaiseen ilmoitteluun palstoillaan. Maaliskuun loppuun
mennessä valiokunta oli saanut tietoonsa noin neljäkymmentä
yhdistystä, mutta agitaatioavustukseen otettiin kantaa nihkeästi.
Etenkin kun yhdistykset saivat muotoilla itse ehdotukset, piiritoimikunta sai kohdata epärealistisia toiveita agitaation järjestämisestä. Moni yhdistys oli valmis maksamaan muutaman markan
agitaatioveroa piirille sillä ehdolla, että puhuja kävisi pari kertaa
kuukaudessa puhumassa yhdistyksessä. Kun jo pelkkä kyytimaksu paikkakunnalle saattoi maksaa viisi markkaa, on ymmärrettävää, että piiritoimikunta ei ollut tyytyväinen yhdistysten
lupaamaan panokseen.206
Yhdistysten lupauksiin perustunut puhujabudjetti oli toukokuun alussa 1906 177,50 mk kuukaudessa. Puhujaa pystyttiin pitämään kuitenkin vain neljä kuukautta, kunnes huomattiin, että agitaatiomaksuja ei saatu kerättyä yhdistyksiltä. Piiri
oli vain muutaman kuukauden toimittuaan veloissa. Puhujan
toimi piti lakkauttaa kesäkuussa 1906 ja Emil Lehén irtisanottiin 15.6.1906.207 Hän ehti pitää 38 puhetta 29 paikassa. Kuulijoita
raportoitiin olleen yhteensä 13 244 ja keskimäärin 348. Lisäksi
tilapäisinä puhujina puheita tuona aikana pitivät Johan Riihinen
ja Kaarle Mänty sekä yksittäisiä puheita Martti Pihkala, Nestor
Ojala, Leander Linnavuori, L. Ryynänen, K. Ojanen ja J. Friman.
Epäilyksiä herättää tosin puhujien ilmoittamat kuulijamäärät.
Lähes kaikki puhujat ovat tilaston mukaan puhuneet usealle
sadalle kuulijalle, J. Friman jopa ainokaisen puheensa kahdelle
tuhannelle.208
Kesällä 1906 piirillä ei ollut lainkaan puhujaa. Piiritoimikunta
lähestyi yhdistyksiä kesän aikana kiertokirjeillä "pyytäen lupauksia agitatsioonin avustuksista", jotta agitaatiota voitaisiin järjestää
loppuvuodeksi. Lupauksia agitaatiomaksuista tuli harvakseltaan,
206 Pohjakerroksista 1909, 18–19.
207 Emil Lehén siirtyi Kemin piirin puhujaksi kesäkuussa 1906. Kansan Tahto
8.6.1906.
208 Tilasto työväenliikkeistä Jyväskylän agitatsionipiirissä vuoden 1906 kahdelta ensimmäiseltä neljännekseltä. KSDPKSPA, k 27, JyMA.
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koska monet yhdistykset olivat tyytymättömiä siihen, että olivat
neljän kuukauden aikana saaneet kuulla agitaattoria vain yhden
kerran. Piiritoimikunta uskalsi kuitenkin palkata agitaattorin
elokuun puolivälissä, koska puoluehallinnolta saatiin 100 markan avustus agitaation järjestämiseen.209 Hakuilmoitus julkaistiin
Sorretun Voimassa heinäkuussa. Hakijalta vaadittiin ehdotonta
raittiutta sekä toivottiin uuden eduskuntalain tuntemusta. Myös
suositukset tuli liittää hakemukseen, erityisesti Puoluehallinnon
suositus, jos sellainen oli.210 Valituksi tuli J. K. Lehtinen211 .
Kaarle Männyn kirjoittamassa agitatsioonipiirin toimintakertomuksessa piirin saavutuksiksi luettiin ajalla 15.2.–30.9.1906
"94 puhetta tai esitelmää, joissa kaikkiaan oli kuulijoita 24 593.
Se sama mitä on kylvetty heikkonakin ei ole mennyt kuuroille
korville joka paraiten ilmenee siitä, että piirissämme Lokakuuhun mennessä oli 67 työväenyhdistystä ja niillä vielä monet omat
nais- torppari ja eri ammattiosastot."212
Elokuussa Oulun puoluekokouksessa SDP muutti vielä piirijakoa noudattamaan eduskuntavaalien vaalipiirijakoa, minkä
vuoksi Jyväskylän piiri muutti vielä hieman muotoaan sen muuttuessa kattamaan Vaasan läänin itäisen vaalipiirin alue. Elokuussa
pidetyssä Oulun puoluekokouksessa tuli agitatsionipiirit järjestetyksi vaalipiireittäin. Sen muutoksen myötä piirin alue suureni,

209 Kertomus Vaasan läänin itäisen vaalipiirin sosialidemokraattien toiminnasta vuonna 1906. Ptk:n liite 1. SDPKSPA, k 4a, JyMA.
210 SV 20.7.1906.
211 Juho Kustaa (J. K., "Jeesus Kristus") Lehtinen (1883–1937) Tamperelainen
Jussi Lehtinen oli niitä harvoja piirin puhujista, jotka eivät olleet kotoisin
sen alueelta. Lehtinen oli taustaltaan harvinainen agitaattori piirissä myös
siksi, että hän oli ollut tehdastyössä Tampereen pellavatehtaalla. Kansakoulun käynyt Lehtinen oli ollut myös rautavalajana Tampereella ja Tukholmassa. Vaasan läänin itäisen vaalipiirin piiriagitaattorina Lehtinen toimi
vuosina 1906–1907, jonka jälkeen hän muutti kihlattunsa, agitaattori Sandra Reinholdssonin perässä Helsinkiin, missä työskenteli Työmiehen toimittajana vuosina 1908–1918. Katainen – Oittinen 1997, 96.
212 Kertomus Vaasan läänin itäisen vaalipiirin sosialidemokraattien toiminnasta
vuonna 1906. Ptk:n liite 1. SDPKSPA, k 4a, JyMA.
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kun siihen liitettiin koko Kuortaneen kihlakunta eli Kuortane,
Alajärvi, Vimpeli, Lappajärvi, Kortesjärvi ja Evijärvi.
Piirin kuului nyt 30 kuntaa Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaan järvialueella. Piirin ensimmäiseksi luottamushenkilöksi,
piirisihteeriksi, valittiin jyväskyläläinen vahtimestari Kaarle
Mänty. Piiritoimikunnan valitseminen annettiin Jyväskylän työväenyhdistyksen tehtäväksi, joten kaupunkilaisten asema piirin
johdossa oli huomattava.213 Tämä ei johtunut varsinaisesti kamppailusta vaan yksinkertaisesti siitä, että Jyväskylän työväenyhdistyksen väki oli ylipäätään kykenevä järjestämään piirin asioita.
Maaseudulla voimakkaita yhdistyksiä oli harvoilla paikkakunnilla. Kiireisin työ, joka piirijärjestöjen oli saatava käyntiin vuoden 1906 lopulla, oli vaaliagitaation käynnistäminen sekä vaaleihin valmistautuminen ehdokasasetteluineen.
Agitaatiovaliokunnan toimintaa jatkamaan perustettiin
ensimmäisessä Vaasan läänin piirikokouksessa 29.9.1906 piiritoimikunta, jonka puheenjohtajaksi valittiin jyväskyläläinen vahtimestari ja entinen poliisi Kaarle Mänty.214 Mänty oli toiminut pitkään Jyväskylän työväenyhdistyksessä, mutta hänen valintaansa
lienee edesauttanut se, että hänen työpaikkansa sattui olemaan
Jyväskylän kunnallistalo, jossa Männyn myötävaikutuksella järjestettiin sekä Keski-Suomen työväenyhdistysten edustajakokouksia että piirikokouksia.215 Kokouksen tärkeimpiä tehtäviä oli
muun muassa päättää valitsijayhdistysten lukumäärä ja sijainnit,
213 Ibid.
214 Kaarle Mänty (ent. Mäkilä) (1865–1937) oli torpparinpoika Loimaalta. Hän
kävi 18 viikkoa pienten lasten koulua ja teki maataloustöitä ensin kotitilalla
ja sitten renkinä loimaalaisessa talossa. Vuonna 1887 Mänty siirtyi sotilasuralle ja palveli vuoteen 1895 Hämeenlinnan tarkk'ampujapataljoonassa
vanhempana aliupseerina. Sotilasuran jätettyään Mänty muutti vuonna
1895 Jyväskylään, mistä hän oli saanut töitä poliisina. Poliisin työn hän jätti
vuonna 1903 ja siirtyi satamamestariksi Jyväskylän satamaan. Sen jälkeen
Mänty toimi Jyväskylän kunnallistalon vahtimestarina vuosina 1905–1918
ja vahtimestarin työn ohella Vaasan läänin itäisen vaalipiirin piirisihteerinä
1906–1910. Kansanedustajana Mänty oli vuosina 1907–08, 1910–1914 ja
1917. Patrikainen – Joensuu 2007, 428.
215 Patrikainen – Joensuu 2007, 17–18.
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Kaarle Mänty. Kuva: Työväen arkisto.

kansanedustajaehdokkaiden määrä ja sukupuolijakauma. Ensimmäisinä tavoitteina ja tehtävänä piirihallinnolle oli saada järjestelmällisyyttä ja suunnitelmallisuutta agitaatiotoimintaan sekä
ennen kaikkea sen suuntaaminen piirin "pimeille seuduille".
Vaasan läänin itäisen vaalipiirin ensimmäisessä piirikokouksessa Jyväskylässä 29.9.1906 keskusteltiin kiivaasti siitä, kuinka
monta valitsijayhdistystä piirin alueelle tulisi perustaa ja mihin
ne tulisi sijoittaa. Jyväskyläläisillä kokousedustajilla näytti olevan käsitys, että Etelä-Pohjanmaan järviseutu oli lähestulkoon
asumatonta erämaata, jonka asukkaita oli vaikea tavoittaa. Valit91

Kuvio 2. Vaasan läänin itäinen vaalipiiri kartalla. Lähde: Patrikainen –
Joensuu 2003, 16.

sijayhdistystä ei tulisi sijoittaa Alavudelle tai Lappajärvelle, joka
oli jarrumies J. Jakobsonin kokemuksen mukaan sangen "pimiä
kolkka". Oskari Turja vakuutti, että pohjalaiset pitäjät olivat "väkirikkaita seutuja. Ei ne ole hyvin pimeitä", mutta niissä ei ole juuri
kuultu tai nähty sosialistiagitaattoreita. Juuri agitaatiokysymys
ratkaisi lopulta kokouksen päätöksen perustaa valitsijayhdistys
myös Lappajärvelle. Sorretun Voiman päätoimittaja Leander Linnavuori vakuutti edustajat siitä, että pohjalaisia pitäjiä ei voitaisi
valloittaa, jos Pohjanmaalle ei perustettaisi omaa valitsijayhdistystä.216
Piirikokouksessa 29. ja 30. syyskuuta päätettiin, että seuraavan
kuuden kuukauden aikana kaikki toiminta kohdistetaan vaalia216 Patrikainen 2007, 18; Vaasan l. it. vaalipiirin piirikokouksen ptk. Jyväskylä
29.9.1906, SDPKSPA k 4a, JyMA.
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gitaatioon, joka koetetaan tehdä niin voimakkaaksi kuin suinkin
on mahdollista. Vaalipiiri jaettiin kahteen agitaatiopiiriin, jotta
toimintaa olisi helpompi valvoa. Kummallekin agitaatiopiirille
asetettiin kolmehenkinen toimikunta järjestämään vaaliagitaatiota sekä yksi agitaattori. Lisäksi koko vaalipiirille asetettiin yksi
luottamushenkilö ja yksi agitaattori, jonka pääasiallinen tehtävä
oli toimia Sorretun Voiman asiamiehenä, yhteensä siis kolme
agitaattoria. Kolmen agitaattorin palkat ja matkakulut olivat
yhteensä noin 600 markkaa kuukaudessa, mikä päätettiin rahoittaa keräämällä yhdistyksiltä 10 pennin maksu jäsentä kohden
kahden kuukauden ajan ja sen jälkeen 5 penniä kuussa. Lisäksi
toivottiin, että suurlakkorahastot luovutettaisiin agitaatiokassaan ja että yhdistyksissä kerättäisiin kolehti agitaatiotoiminnan
hyväksi.217
Piiritoimikunta palkkasi piirisihteerin lisäksi kaksi agitaattoria.
Joulukuussa 1906 piirissä kiersivät puhujat Oskari Turja ja Johan
Vatanen, joka toimi myös Sorretun Voiman asiamiehenä. Kiertäviä puhujia päätettiin ottaa kaikkiaan kaksikymmentä, mutta niin
moneen toimeen ei saatu värvättyä sopivaa puhujaa. Vaaliagitaation hoitamista varten piiri rekrytoi lisäksi 11 kiertävää puhujaa,
jotka eivät saaneet varsinaista palkkaa, vaan hankkivat tuloja
myymällä kirjallisuutta piiritoimikunnan laskuun. Piirin puhujat kulkivat pussi selässään kylästä kylään, monesti täysin rahatta.
Aapo Attila ja Oskari Turja sattuivat törmäämään Pylkönmäen
ja Myllymäen välillä, ja koska Turja tuli "liikepaikalta" Myllymäeltä päin Attila tiedusteli, oliko tällä rahaa. Turja vastasi ettei ole,
eikä pussissakaan ole kuin "Jumalat ja perkeleet"218. Agitaatiota
tehtiin siis "sitkeällä hengellä ja suolivyön kiristyksellä".219 Tästä
huolimatta piirin voimakas rahallinen panostus vaaliagitaatioon
ennen ensimmäisiä eduskuntavaaleja aiheutti sille raskaat velat.

217 Kertomus Vaasan läänin itäisen vaalipiirin sosialidemokraattien toiminnasta vuonna 1906. Ptk:n liite 1. SDPKSPA, k 4a, JyMA.
218 Robert G. Ingersoll: Jumalat ja Perkeleet. (suom. 1906): Ingersollin agnostiset
kirjoitukset olivat jääneet jäljelle agitaattorin myymästä kirjavalikoimasta.
219 Pohjakerroksista 1909, 20.
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Tammikuussa 1907 piiritoimikunnan kokous pidettiin Keuruulla. Kokouksen tärkein tehtävä oli eduskuntaehdokkaiden
asettaminen. Agitaatiovaliokunnan mietinnössä todettiin, että
tärkeintä etenkin vaalien alla on keskittyä valistustoimintaan.
Puolueen aatteita, "köyhälistön ainoita pelastusoppeja", tuli levittää kaikkialle. Tämä oli erityisen tärkeää vaalien alla, sillä köyhälistön oli saatava varmuus siitä, ketä sen tulisi äänestää, ettei
kukaan tietämättömyyttään auttaisi "sortajiaan lakeja laatimaan".
Periaatteena puhujien valinnassa oli, että "ne toverit jotka jo ovat
työskennelleet piiri tahi kunnallis akitaattorina voidaan hyväksyä
ilman tutkintoakin, mutta että ne, jotka vasta tulevat, ovat velvolliset vaalipiiritoimikunnan edessä suorittamaan jonkinlaisen tutkinnon, johon jos mahdollista olisi saavuttava myös nykyistenkin
akitaattorien uusien työtovereidensa kanssa keskustelemaan."220
Piirisihteeriksi valittiin Kaarle Männyn kieltäydyttyä torppari J.
F. Naaralainen Laukaasta.221
Keuruun piirikokouksessa kansanedustajaehdokkaiksi valittiin vahtimestari Kaarle Mänty Jyväskylästä, maanviljelijä J. F.
Naaralainen Laukaasta, kansakoulunopettaja Juho Etelämäki
Viitasaarelta, kansankoulunopettaja ja torppari Samuli Häkkinen Viitasaarelta, M. Rossi Viitasaarelta, kansakoulunopettaja ja
maanviljelijä Oskar W. Kaipio Saarijärveltä, leipuri Emanuel Pohjaväre Mäntästä, metsätyönjohtaja Onni Tuomi Virroilta, suutari
Samuli Rantanen Keuruulta, ompelija ja puhuja Maria Raunio
Keuruulta ja Janne Vuoksela Kuortaneelta.222

220 Agitatsioni valiokunnan mietintö, Pöytäkirja Vaasan läänin itäisen vaalipiirin sosialidemokratisen puolueen yleisestä kokouksesta Keuruun t.y.
talolla 12.–13.1.1907, liite 2. SDPKSPA, k 4a, JyMA.
221 Vaasan läänin itäisen vaalipiirin sosialidemokratinen vaalipiirikokous Keuruulla 12-13 p:nä tammikuuta, SV 16.1.1907.
222 Piirikokouksen ptk., Keuruu 12.–13.1.1907. SDPKSPA, k 4a, JyMA.
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Vaaliagitaatio talvella 1907
Vaikka Vaasan läänin itäisessä vaalipiirissä vakituisena puhujana
työskenteli yleensä vain yksi tai kaksi agitaattoria kerrallaan, vuosina 1906–1908 tilapäisinä puhujina ja vaaliagitaattoreina toimi
yhteensä muutamia kymmeniä puhujia. Esimerkiksi vaaliagitaatiota tehtiin helmikuussa 1907 yhdeksän mies- ja kahden naispuhujan voimin.223 Vuoden 1907 vaihteessa piirin agitaattoreina
toimivat Maria Raunio, Johan (Jussi) Vatanen, J. K. Lehtinen ja
Mauno Hätinen.224 Vaalien edellä helmikuussa 1907 piirin kiertävinä puhujina toimivat edellä mainittujen lisäksi Emil Raearo,
Oskari Suutala, Ida Kanerva, Herman Koskela, Emanuel Pohjaväre, Oskari Turja ja Aapo Attila. Ennen vaaleja225 helmi-maaliskuussa 1907 puhujien matkojen kohteet ja aikataulut ilmoitettiin
Sorretun Voimassa. Ohjeena oli, että paikallinen työväenyhdistys järjestää tilan, jossa agitaattori voi puhua. Puhujien ilmoitettiin pitävän ajalla 10.2.–15.3.1907 yhteensä 273 puhetilaisuutta.
33 päivän aikana kukin puhuja esiintyi keskimäärin 25 päivänä. Ahkerimmat, J. K. Lehtinen ja Emanuel Pohjaväre, pitivät
puheen 31 päivänä. Vain 43 puhetta eli 15,8 prosenttia kaikista
puheista ilmoitettiin pidettävän työväenyhdistyksen kokouksessa
tai muussa yhdistyksen tilaisuudessa. Kaksi puhetta ilmoitettiin
pidettävän työväenyhdistyksen iltamissa ja yhdeksän torppariosaston kokouksessa. Lisäksi yksi "Ryötön tehtaalla", "opistolla"
ja "asemalla". Loput puheet ilmoitettiin pidettävän "kylällä", "kirkolla" tai pelkästään pitäjässä.226
Vaaliagitaation ilmoittelun perusteella Keski-Suomeen suunnattiin määrällisesti enemmän vaaliagitaatiota kuin Pohjanmaan
järviseudulle. Vain vähän reilu neljännes puheista pidettiin EteläPohjanmaalla. Keski-Suomessa kiersivät J. K. Lehtinen, Iida
223 Puhujiemme matkat, SV 8.2., 11.2., 13.2., 15.2., 18.2., 20.2., 22.2., 25.2. ja
27.2.1907.
224 Vaasanläänin it. vaalipiirin asioita, SV 28.12.1906.
225 Eduskuntavaalit järjestettiin 15.–16.3.1907.
226 Puhujiemme matkat, SV 8.2., 11.2., 13.2., 15.2., 18.2., 20.2., 22.2., 25.2. ja
27.2.1907.
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Kanerva, Aapo Attila, Herman Koskela, Mauno Hätinen, Emanuel Pohjaväre, Jussi Vatanen ja osittain myös Oskari Turja ja
Maria Raunio. Etelä-Pohjanmaalla puhuivat Emil Raearo, Oskari
Suutala, Oskari Turja ja Maria Raunio.
Esimerkiksi J. K. Lehtisen kiertue lähti Jyväskylästä pohjoiseen
kohti Viitasaarta ja edelleen Pihtiputaalle. Sieltä hän teki kierroksen Kivijärvelle ja Kinnulaan ja palasi takaisin Pihtiputaalle ja
takaisin Viitasaaren kautta etelään Jyväskylää kohti.
SDP sai vuoden 1907 vaaleissa Vaasan läänin itäisessä vaalipiirissä 47,9 prosentin ääniosuuden ja oli selvästi suurin puolue
vaalipiirissä. Puolueen kannatuksessa oli kuitenkin suuret erot
Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan järvialueen välillä. KeskiSuomessa kannatus oli lähes 60 prosenttia ja yli 70 prosentin
ääniosuuksia puolue sai Jyväskylän ympäristössä Petäjävedellä,
Jyväskylän maalaiskunnassa, Multialla, Uuraisilla ja Laukaassa
samoin kuin pohjoisempana Viitasaarella.227 Yhteistä näille kunnille oli maanomistajaruokakuntien pieni osuus koko maatalousväestöstä.228 Sen sijaan Pohjanmaalla tulokset olivat toisenlaisia.
Järviseudulla SDP:n kannatus oli keskimäärin 14,2 prosenttia.
Alhaisimmat lukemat tulivat Kortesjärveltä, jossa SDP:tä äänesti
yhdeksän henkilöä (yhden prosentin ääniosuus).229
Vaasan läänin itäisestä vaalipiiristä valittiin SDP:n listoilta
kansanedustajiksi torppari Joel Naaralainen, opettaja Samuli
Häkkinen, vahtimestari Kaarle Mänty, puhuja Maria Raunio,
leipuri Emanuel Pohjaväre ja suutari-torppari Samuli Rantanen.
Kaikki valitut olivat kokeneita puhujia, mikä tarkoitti myös sitä,
että he olivat henkilöinä tunnettuja eri puolilla vaalipiiriä. Kaarle
Männyn tultua valituksi eduskuntaan hänen tilallaan piirin luottamusmiehenä aloitti 15.5.1907 Aapo Attila. Puhujaksi valittiin
Saarijärven Mahlun kansakoulun opettajantoimestaan poliittisista syistä erotettu Oskar W. Kaipio.230
227 Soikkanen 1975, 179–180.
228 Soikkanen 1961, 386.
229 Jo seuraavan vuoden vaaleissa ääniosuus alkoi lähestyä alueen keskiarvoa ja
oli 11,8 %. Vattula 1973, 106; Norrena 1993, 326.
230 Vastalause, SV 6.5.1907.
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Vaasan läänin sosialidemokraattiset kansanedustajat vuonna 1907.
Kuva: Työväen arkisto.

Vuonna 1908 agitaatiotoiminta käynnistyi hitaasti, pääasiassa
huonon taloudellisen tilanteen vuoksi. Edellisen vuoden vaalit ja
niihin liittynyt voimakas agitaatio oli aiheuttanut piirille ankarat
velat. Vuoden 1908 vaihteessa velkaa oli 2 285,35 mk eikä vakituista puhujaa uskallettu palkata. Aatteellinen innostus vaikutti
myös laantuneen, eivätkä yhdistykset vastanneet piiritoimikunnan tiedusteluihin. Kun piiritoimikunta huhtikuussa pyysi
jäsenyhdistyksiä lähettämään tiedot jäsenmäärästään, vain yksi
yhdistys vastasi. Haluttomuus ilmoittaa yhdistysten jäsenmääriä
johtui osin siitä, että agitaatiomaksut perustuivat jäsenmäärään.
Pelkästä maksujen välttelystä vastaamattomuudesta ei ollut kuitenkaan kyse. Piiritoimikunta lähetti yhdistyksille lokakuussa
työttömyyskyselyn. Kyselystä muistutettiin vielä marraskuussa
Sorretun Voimassa, mutta silti vielä joulukuussa kysely oli 46
yhdistykseltä palauttamatta.231 Piirin kyselyihin vastausprosentti
231 Toimintakertomus 1908. Toimintakertomukset 1908–1911. SDPKSPA, k
21b, JyMA.
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oli ylipäätään hyvin heikko, vain 58 % yhdistyksistä vastasi kyselyyn vuonna 1908.
Huhtikuussa 1908 tuli tieto eduskunnan hajottamisesta, mikä
virkisti yleisesti toimintaa piirin alueella. Erityisesti Suolahdessa
pidetty piirikokous onnistui innostamaan väkeä. "Kaikkialla
ilmestyi eloisuutta ja verojakin alettiin jonkin verran maksaa."232
Heti huhtikuussa palkattiin piiriin yksi vakituinen puhuja ja
lisäksi viisi vakinaista vaalipuhujaa. Lisäksi tilapäisinä puhujina
toimivat useat eduskuntaehdokkaat ja yksityiset asian harrastajat. Monella kunnallisjärjestöllä oli myös oma puhujansa, niin
että vaaleja edeltävillä viikoilla piirissä kierteli parisen tusinaa
puhujia. Vaikka liikkeellä oli "tuollainen puhujaliuta", eduskuntaan valittiin edellisten vaalien tapaan kuusi sosiaalidemokraattia. Kuitenkin heti vaalien jälkeen innostuksen valitettiin taas
laimenneen ja piiritoimikunnan toiminnan keskittyneen lähinnä
rahavarojen kartuttamiseen. Vuoden aikana piiritoimikunnan
toimesta pidettiin 378 puhetta tai esitelmää 37 275 – 48 709 kuulijalle, mikä tarkoittaa keskimäärin 127 kuulijaa puhetta kohden.233
Kesän 1908 vaalien jälkeen piiritoimikunnalla oli vain yksi palkattu puhuja. Sen sijaan piiri tarjosi yhdistyksille listan puhujista,
joihin sai olla suoraan yhteydessä ja pyytää puhumaan iltamiin tai
muihin tilaisuuksiin. Kunnallisyhdistysten piti kuitenkin maksaa
matkat ja palkkio näille itse. Tällä agitaattorien tilauslistalla olivat
Maria Raunio, Santeri Mäkelä, Mauno Hätinen, Jalmari Kirjarinta, Onni Tuomi, Emanuel Pohjaväre ja Kaarle Mänty.234 Listaa
täydennettiin vielä Maria Kurkelalla ja Oskari Suutalalla.235
Monet alkuvaiheen piiriagitaattorit ja piiritoimikunnan jäsenet
olivat toimineet aiemmin kunnallisagitaattoreina. Herman Koskela ehdotti elokuussa 1907 että kunnallisjärjestöt palkkaisivat
enemmän puhujia, koska piirillä on vain yksi agitaattori.236 Hän
232 Ibid.
233 Ibid.
234 Puolueen riennot, SV 3.7.1908.
235 Puolueen riennot, SV 8.7.1908.
236 Kunnallisjärjestöjen toiminnan järjestäminen, SV 30.8.1907.
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Vaasan läänin itäisen vaalipiirin sos. dem. puhujia ensimmäisten vaalien edellä. Ylärivi, vas. Emil Raearo, Johan Vatanen, Herman Koskela,
Aapo Attila, Onni Tuomi, Emanuel Pohjaväre, Oskari Suutala. Alarivi,
vas. Maria Raunio, J. K. Lehtinen, Oskari Turja, J. F. Naaralainen,
Kaarle Mänty, Ida Kanerva, Mauno Hätinen. Kuva: Pohjakerroksista
1909.

itse oli toiminut Ähtärin kunnallisjärjestön puhujana jo vuodesta 1906. Koskelan tehtävänä oli kierrellä Ähtärin ja Lehtimäen
kylissä ja viipyä aina kussakin paikassa kolme, neljä päivää. Toimintaa rahoitettiin iltamia järjestämällä.237 Vuonna 1906 kunnallisagitaattorin palkkasivat Ähtärin lisäksi ainakin Saarijärven,
Keuruun ja Korpilahden kunnallisjärjestöt.238 "Ätsärin kiihottajana" toimi Emanuel Pohjaväre ja Saarijärven kunnallisjärjestön puhujana Herman Koskela.239 Sorretun Voimassa ilmoitettiin
joulukuussa myös Keuruun kunnallisjärjestön luottamusmiehen
Aapo Attilan ja Viitasaarella torppari A. B. Tiitisen pitävän esitel-

237 Jyväskylästä ja lähiseuduilta, SV 9.9.1907.
238 Toimintakertomus 1906. SDPKSPA, k 4a, JyMa; Vaasan läänin it. vaalipiirin
asioita, SV 28.11.1906; SV 30.11.1906.
239 Vaasan läänin it. vaalipiirin asioita, SV 5.12.1906.
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miä pitäjien kylissä.240 Vuoden 1907 alussa Saarijärven kunnallisagitaattorina toimi Iisakki Haapaniemi.241
Koska agitaatiotoiminta katsottiin yleisesti riittämättömäksi,
joko rahan tai puhujien puutteen vuoksi, paikallisten puhujakurssien perustamista ehdotettiin jo vuonna 1907. "Työväen
opintokurssilla" voitaisiin kouluttaa paikallisia puhujia. Tavoitteena oli menestyä taistelussa porvarillisten valistustoimien kanssa.242 Vaali- ja herätysagitaation lisäksi piiri järjestikin joitakin
syventäviä luentokursseja talvella 1907–1908, mutta jälkeenpäin
Santeri Mäkelä arvioi niiden epäonnistuneen surkeasti. Suurimpana syynä tähän oli kokemattomuus kurssien järjestämisessä.
Kurssien järjestäjillä oli suureellisena tavoitteena saada luennoitsijoiksi "kellokkaita puolueemme pääkortteerista", mutta kun
tällaisia puhujia ei saatu, jouduttiin tyytymään kotoisiin voimiin,
jotka vielä lyhyen varoitusajan takia olivat huonosti valmistautuneita kurssien opettamiseen. Tämä oli omiaan "riistämään
oppilaista tarpeellisen kunnioituksen luennoitsioita kohtaan joka
kurssien menestymiselle on välttämätöin." Mäkelä kritisoi väkeä
siitä, että omia miehiä, tavallisia kuolevaisia ei viitsitty tulla kuulemaan, mutta "ihmetohtori Tannerin soppaa" nieltiin haistelematta.243 Mäkelä viittasi todennäköisesti Saarijärvellä edellisenä
syksynä järjestettyyn luentokurssiin, jossa pääpuhujana oli A. F.
Tanner.244 Tannerin lisäksi kurssin luennoitsijoina ja opettajina
toimivat Oskari Suutala ja Wilho Itkonen.245 Mäkelän mielestä oli
ongelmallista, jos ne joilla oli auktoriteettia paikallisyhteisössä ja
-yhdistyksissä menettelivät näin, sillä seurauksena oli, että osan-

240 Vaasan läänin it. vaalipiirin asioita, SV 7.12.1906.
241 Keski-Suomesta, SV 18.1.1907.
242 Rahikainen, Arth.: Työväen opintokursseja kannattamaan, SV 6.9.1907.
243 Mäkelä: Piirimme sisäisten asioiden järjestely, SV 10.8.1908.
244 Yhdistysten toiminta, SV 18.9.1907. A. F. Tannerista ks. Pollari 2010.
245 SV 4.10.1907. Kurssilla harjoiteltiin puhumista, runonlausuntaa ja toimitettiin oma lehti. Saarijärven luentokursseilta, SV 18.10.1907.
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otto kursseihin oli vähäinen. Se taas johti toiminnan viriämisen
sijaan pikemminkin sisäisiin riitoihin ja pettymykseen.246
Kaarle Mänty kehottikin kesällä 1908 kunnallisjärjestöjä järjestämään luentokursseja, joilla puolueen periaatteita voitaisiin
selvittää tarkemmin, sillä "kaikki se valistustyö mitä piirissä on
kahden vuoden ajan tehty, on ollut päälisinpuolista hätääntyneen
työtä joka on joukkoja herättänyt vaan vaaliuurnalle, olematta
itsetietoinen puolueemme periaatteista. Nyt kun meillä on aselepo vaalitaistelusta, täytyy saada joukot itsetietoisiksi." 247
Kolme päivää kestäneet luentokurssit järjestettiin lokakuussa
1908 Viitasaarella Kurssilla luennoivat Vatanen, Etelämäki,
Suutala ja Attila. Vatanen luennoi maatalouskysymyksestä, Etelämäki avioliitosta, Suutala piti luennon valtio-opista ja esiintymistavasta, Attila luennon aiheena oli taloustiede. Viehätystä
luennoilla kävijöille iltasilla tarjosi keskustelu, jota useimmiten
pantiin toimeksi, joka samalla muodostui sivistäväksi kouluksi
oppilaille.248 Maaseudun luentokursseilla opetettiin paljon myös
käytännöntaitoja kuten runonlausuntaa, sanomalehtijuttujen
kirjoittamista ja esiintymisoppia.249 Esiintymisopista luennoi
kurssilla puhuja Oskari Suutala. Lisäksi marras- joulukuussa
1908 piiri järjesti kaksi viikkoa kestävän luentokurssin, jonka
järjestelyihin panostettiin. Kurssille saatiin luennoimaan useita
puoluepuhujia kuten Matti Paasivuori, August Vatanen ja Vilho
Lehokas. Näiden lisäksi paikallisia luennoitsijoita kurssilla olivat
Santeri Mäkelä, Juho Etelämäki, Aapo Attila ja Mauno Hätinen.250
Vielä vuoden 1912 piirikokouksessa Onni Tuomi alustuksessaan totesi, että paljon on vielä tehtävä "ns. herätystyötä ennen
kuin saadaan pohjakerros so. nukkuvat raatajat mukaan temmatuksi ja järjestetyksi yhtenäiseen taistelurintamaan". Herättävän
agitaation rinnalla oli kuitenkin panostettava myös valistustyöhön, joka Tuomen määritelmän mukaan tarkoitti "sos. dem. maa246 Mäkelä, Santeri: Piirimme sisäisten asioiden järjestely, SV 10.8.1908.
247 Mänty, Kaarle: Kehoitus 27.7.1908.
248 Lähiseudulta, SV 12.10.1908.
249 Selostukset puhujamatkoilta. SDPKSPA, k 21a, JyMA.
250 Lähiseudulta, SV 19.10.1908.
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ilmankatsomuksen juurruttamista hereille ravistettujen työläisten keskuudessa." Valistustyön oli oltava se kivijalka, jolla koko
piirin toiminnan tulisi levätä.251
4.3. Sorretun Voima – Keski-Suomen köyhälistön
äänenkannattaja
"Sorretun Voima on agitaattori, joka kolmasti viikossa pitää köyhien asian puolesta pitkän puheensa monessa tuhannessa eri
paikassa. Se herättää tuhansia köyhiä, pimitettyjä veljiä ja siskoja
sorron synnyt ja juuret tuntemaan ja johtaa heidät taisteluun vääryyttä ja valhetta vastaan, taisteluun uuden valoisamman huomenen ja murheettomamman elämän puolesta."252
Oma äänenkannattaja piirin toimialueella oli ehdottoman
tärkeä paitsi "voimakkaimpana agitaattorina" myös välttämätön
yhteydenpitokanava maaseudun yhdistysten ja piiritoimikunnan välillä. Lehti alkoi ilmestyä säännöllisesti syyskuun puolessa
välissä 1906, vaikka sen perustamisesta oli päätetty jo suurlakon
päättymispäivänä. Sorretun Voima ilmoitti alusta lähtien noudattavansa sosiaalidemokraattisen puolueen ohjelmaa. Piiritoimikunta valvoi Sorretun Voimaa, jotta se pysyisi "oikealla tiellä",
vaikka sitä julkaisikin juridisesti itsenäinen Keski-Suomen Työväen Sanomalehti-, Kirjapaino- ja Kirjakauppa-osuuskunta.253
Samoin kuin agitaattorit, myös Sorretun Voima oli piirin toiminnan kannalta välttämätön, mutta myös suuri taloudellinen
taakka. Lehti ilmestyi kolme kertaa viikossa. Syksyllä 1906 sillä
oli 3000 tilaajaa. Levikki kasvoi nopeasti, ja lehden painos oli
kesällä 1907 6300 ja keväällä 1908 8000 kappaletta. Se oli levikiltään suurin jyväskyläläinen sanomalehti.254 Lehteä tilattiin
kuitenkin huomattavasti enemmän muualla kuin Jyväskylässä.
Eniten lehteä tilattiin Keuruulla, Jyväskylän pitäjässä ja Laukaas251 Tuomi 1912, 26.
252 Toverit!, SV 17.10.1906.
253 Tommila 1973, 315–318, 321.
254 Tommila 1973, 342.
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sa.255 Sorretun Voiman ensimmäiseksi päätoimittajaksi kaavailtiin
piiriagitaattori Emil Lehéniä, mutta tämä ehti muuttaa paikkakunnalta ennen kuin lehti alkoi ilmestyä. Päätoimittajaksi valittiin uskonnollisen vapaamielisyytensä vuoksi virasta erotettu
kansakoulunopettaja Leander Linnavuori, joka kuitenkin riitautui piiritoimikunnan kanssa ja sai potkut vain muutaman kuukauden pestin jälkeen.256 Linnavuoren jälkeen päätoimittajaksi
tuli opettajaseminaarista eronnut 25-vuotias Jalmari Kirjarinta.
Kirjarinnan päätoimittajakausi kesti vuoteen 1911, jolloin hänet
tuomittiin majesteettirikoksesta vankilaan ja Onni Tuomesta tuli
päätoimittaja. Tuomen päätoimittajakaudella Sorretun Voima
profiloitui kovaa sosialistista luokkataisteluretoriikkaa käyttäväksi sanomalehdeksi.257
Maaseutukirjeet ja kirjeenvaihtajakäytäntö kehittyivät Suomessa jo 1850-luvulta lähtien.258 Sorretun Voima julkaisi toimiaikanaan vuosittain neljä kertaa niin paljon maaseutukirjeitä
kuin Keski-Suomi ja kaksi kertaa niin paljon kuin Suomalainen.
Työväen lehdissä pidettiin yleensä tärkeänä lukijoiden kirjeiden
runsautta. Lukijan tuli olla toimittaja ja lehden yhteinen tuote.259
Ohjeet kirjeenvaihtajille sisälsivät muun muassa kehotuksen
käyttää aina nimimerkkiä. Toisaalta kirjoittajan oikea nimi ja
osoite oli liitettävä kirjoitukseen ja tuotava toimituksen tietoon.
Mitä tahansa ei lehdessä kuitenkaan julkaistu, sillä "vakavammille" asioille toimitus vaati kahden todistajan allekirjoitukset ja
osoitteet.260 Lehdessä kirjoitettiin kuitenkin pääosin nimimerkin
takaa, omilla nimillään lehteen kirjoittivat lähinnä agitaattorit,
opettajat ja kansanedustajat, kuten esimerkiksi Juho Etelämäki,
255 Nygård 1987, 29–31.
256 Linnavuori perusti erottamisensa jälkeen kilpailevan sosialidemokraattisen
sanomalehden Keski-Suomen Sosialistin. Lehti ilmestyi vain parin kuukauden ajan 1907–1908 ennen kuin kaatui talousvaikeuksiin. Tommila 1973,
325.
257 Patrikainen – Joensuu 2007, 40.
258 Stark 2013, 47.
259 Tommila 1973, 333.
260 Kirjeenvaihtajille, SV 1.7.1907.
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Samuli Häkkinen, Esa Paavo-Kallio, Maria Raunio ja Santeri
Mäkelä.
Sorretun Voima julkaisi vuosina 1906–1918 3000 maaseutukirjettä. Keski-Suomen lehdistön historian kirjoittaneen Päiviö
Tommilan tekemä otanta vuodelta 1910 osoittaa, että lehdessä
ilmestyi 351 maaseutukirjettä, joiden takana oli 245 nimimerkkiä. Päiviö Tommilan analyysin perusteella lähes 44 % vuonna
1910 julkaistujen maaseutukirjeiden aihekokonaisuuksista käsitteli työväenyhdistysten toimintaa, työväenkysymystä yleisesti
sekä suhtautumista porvareihin. Rakenteeltaan maaseutukirjeet
muistuttivat lehden muiden osastojen koostumusta, ja ne poikkesivat suhteellisen paljon kaupungin porvarillisten lehtien kirjeistä.261 Maaseutukirjeiden lisäksi Sorretun Voimassa julkaistiin
huomattavan paljon enemmän kirjeenvaihtoa kuin muissa kaupungin lehdissä.262 Muutenkin vaikuttaa siltä, että paikallisuus oli
sekä lehdelle että sen lukijoille tärkeä ominaisuus. Onni Tuomi
ihmetteli puhekiertueellaan Alavudella, miksi kylään ei tule Sorretun Voimaa vaan Ilkka. Alavutelaisten mukaan Sorretun Voimaa
ei haluttu tilata, koska siinä ei ollut juttuja paikkakunnalta.263 Kattava kirjeenvaihtajien verkko olikin lehdelle ensiarvoisen tärkeää.
Puhuttu ja kirjoitettu (print) agitaatio olivat piirin näkökulmasta ja piirin tasolla vahvasti kietoutuneet toisiinsa monellakin
eri tasolla. Piiritoimikunnassa toimineet henkilöt olivat pitkälti
samoja kuin sanomalehtiosuuskunnassa. Samat henkilöt puhuivat, kaupittelivat lehteä ja kirjoittivat siihen. Esimerkiksi heinäkuussa 1907 Kirjapainon hallinnon asiamiehinä kiersivät Onni
Tuomi, Oskari Suutala, Mauno Hätinen ja Johan Humppi.264 Kiertävät asiamiehet myivät lehteä ja selostivat suullisesti sen teemoja,
eikä heitä toiminnan perusteella juurikaan voi erottaa piirin
puhujista, vaikka heidän ensisijainen tehtävänsä olikin kaupitella
Sorretun Voiman osuuksia. 265 Toisaalta lehden lukijat ja agitaatto261 Tommila 1973, 348–349.
262 Tommila 1973, 353.
263 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta I, SV 30.8.1907.
264 Yleisiä uutisia, SV 3.7.1907.
265 Yleisöltä, SV 20.12.1907
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rien kuulijat ja kirjeenvaihtajat olivat kaikki samaa suurta kohderyhmää. Lehdelle tärkeää oli vuorovaikutteisuus, paikallisuus ja
kollektiivinen lehden tekeminen. Sorretun Voimaa edusti paikallista julkisuutta, jonka tekemiseen kannustettiin osallistumaan.266
Lehteä puhuteltiin kuin se olisi ollut kylään saapuva kiertävä agitaattori. Kirjeenvaihtaja Pihtiputaalta aloitti kirjeensä puhutellen
lehteä: "Ensin tervehdän sinua Sorretun voima, kun taas saavuit
tuoden tietoa ja valoa meille tänne kurjille saloille. Kyllä olivat
jo toismieliset hyvillään, että sinä sairastat näivetystautia, vaan
voi pyhä yksinkertaisuus, kun he näkivät sinun punaset poskesi,
niin vapisten he sanoivat, että mitä tämä nyt merkitsee. Toivotaan
vaan, että sinä löytäisit tiesi jokaiseen kotiin ja syttäisit innostusta
aatteen eteen uhraamaan kaikkemme, vieläpä henkemmekin ja
sydänveremmekin, jos niin tarvitaan."267

266 Työväenlehtien kirjeenvaihtajista ks. Suodenjoki 2010, 128–131.
267 Lähiseudulta, SV 3.7.1907.
105

Sorretun Voiman konttori toimi myös kirjakauppana. Siellä oli suuri valikoima kirjallisuutta, jota myytiin halukkaille. Myös agitaattorit noutivat
myytävät kirjat Sorretun Voiman konttorista. Lähde: SV 25.2.1907.
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III Agitaatioesitys
5. Matkakertomukset
Sorretun Voimassa julkaistiin vuoden aikana, kesästä 1907 kesään
1908, viiden agitaattorin matkakertomuksia. Piiritoimikunnan
asiakirjoissa ei ole tietoja siitä, että olisi tehty päätös julkaista
agitaattorien matkakertomuksia Sorretun Voimassa eikä lehdessä
myöskään perustella niiden julkaisemista. Vaikka vaalityö leimasi agitaatiota vahvasti vuosina 1907–1908, julkaistut matkakertomukset eivät kuvaa juurikaan vaaliagitaatiota. Ne sijoittuvat
aikaan, jolloin vaalit ja niissä menestyminen eivät olleet ensisijainen agitaation tavoite. Toisaalta matkakertomukset painottuvat sellaisiin ajankohtiin, jolloin piirillä ei ollut mahdollisuutta
panostaa agitaatioon taloudellisesti. Merkittävä osa matkakertomusten kuvaamista agitaatiomatkoista suuntautui Kuortaneen
kihlakuntaan ja toisaalta vaalipiirin pohjois- ja koillisosiin eli
Jyväskylästä katsoen kauas, jopa kahden sadan kilometrin päähän.
Matkakertomusten kuvaama agitaatio painottui Etelä-Pohjanmaan järviseudulle, jossa SDP:n kannatus oli heikointa, toisin kuin vaaliagitaatio talvella 1907. Huono menestys vaaleissa
sai piiritoimikunnan kuitenkin suuntaamaan agitaatiota heikon
kannatuksen alueille, koska siellä nähtiin olevan paljon työsarkaa agitaattoreille tulevia vaaleja silmällä pitäen. Kyse oli siis
myös kilpailusta muiden puolueiden kanssa, ei pelkästään aatteen levittämisestä. Koska matkakertomusten kuvaama agitaatio
oli pääosin niin sanottua herätysagitaatiota, siitä oli luontevaa
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kertoa matkakertomusgenressä. Juttutyyppi ei näin ollen ollut
välttämättä tietoinen painotus Sorretun Voimassa, mutta agitaatiomatkat syrjäseuduille tarjosivat luontevasti mahdollisuuden
lajityypin käyttöön.
Kiertävä agitaattori saattoi olla jopa useita kuukausia tien
päällä ja poissa kotiseudultaan, joten matkakertomuksissa oli
mahdollista kertoa kuulumisia. Kiertävän agitaattorin tehtävänä
oli paitsi levittää tietoa työväenliikkeen tavoitteista, myös kartoittaa maaperää ja työväenliikkeen tilaa piirin alueella, sillä monin
paikoin piirillä ei ollut siitä juuri mitään tietoja. Aapo Attila kirjoitti ensimmäisessä matkakertomuksessaan, että uutisjuttujen
tyylilajissa ei ollut mahdollista kertoa kattavasti niistä kokemuksista, jotka hän halusi lukijoille välittää: "Uutisilla aijoin lähettää
lehdellemme kaikki merkillisimmät tiedot täältä matkanvarrelta.
Tuon aikomukseni olenkin koettanut tunnonmukaisesti täyttää.
Mutta siitä huolimatta on täältä vielä paljon kertomisen arvoista
jonka toivon olevan "opiksi ja huviksi" puoluetovereille."268
Lähdeaineistona matkakertomukset voivat kertoa kahdella
tapaa suullisesta agitaatiosta. Toisaalta ne ovat suhteellisen laajoja ja johdonmukaisia kuvauksia puhutusta agitaatiosta, agitaatiotilaisuuksista, agitaattorin työstä, rooleista ja suhteesta yleisöihinsä. Vastaavanlaisia kuvauksia muista säilyneistä aineistoista
on vaikea löytää. Ne toimivat siis lähteenä kysyttäessä, millaista
agitaattorin työ ja agitaatiotoiminta maaseudulla oli. On kuitenkin yhtä olennaista kysyä, miten matkakertomuksissa edellä mainitut asiat kerrotaan. Silloin voidaan kerronta-analyyttisin keinoin vastata kysymyksiin kertojan suhteesta lukijoihin, vallasta
ja tavoitteista. Voidaan myös kysyä, mitä matkakertomuksissa
jätetään sanomatta ja miksi. Kolmas ja hankalin kysymys koskee kirjallisen ja suullisen suhdetta. Mitä kirjoitettujen tekstien
perusteella voidaan jäljittää puhutusta?

268 Attila, Aapo: Pätkiä matkalta, SV 30.8.1909.
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Juho Etelämäki

heinä-elokuu 1907

Kuortaneen kihlakunta

Onni Tuomi

elo-marraskuu
1907

Alavus, Soini, Karstula, Kivijärvi, Kannonkoski, Pihtipudas, Viitasaari, Konginkangas

Oskari Suutala

joulukuu 1907

Pihtipudas, Kivijärvi, Kannonkoski, Karstula

helmikuu 1908

Lehtimäki, Soini, Vimpeli,
Evijärvi, Kortesjärvi, Lappajärvi, Alajärvi

Santeri Mäkelä

kesäkuu 1908

Jyväskylä, Töysä, Lehtimäki,
Alajärvi

Aapo Attila

kesäkuu 1908

Tuuri ja Alavus

heinäkuu 1909

Uurainen, Saarijärvi, Karstula

Kuvio 3: Sorretun Voimassa 1907–1909 ilmestyneet agitaattorien matkakertomukset matkakohteineen.

5.1. Kirjoittajat
Matkakertomuksia Sorretun Voimaan kirjoitti kaikkiaan viisi
agitaattoria. Heistä Juho Etelämäki (1863–1943) oli syntynyt
vuonna 1863 Töysässä torppariperheeseen. Hänen vanhempansa Herman ja Lovisa Etelämäki olivat uudisviljelijöitä, joten
töitä tilalla oli paljon, mutta köyhyys vaivasi jatkuvasti. Perheen
isä hankki lisäansioita metsätöillä, joihin myös Juho osallistui
kahdeksanvuotiaasta lähtien. Etelämäen omaelämäkerrallisen
kirjoituksen mukaan hän meni naapurinpojan innostamana
oma-aloitteisesti naapuripitäjän kansakouluun, jonka jälkeen
kauppaan töihin. Opintie kuitenkin houkutti, koska kauppaapulaisen työ oli Etelämäen mukaan "ihanteetonta ja kylmää"269.
Etelämäki pyrki Jyväskylän seminaariin ja menestyikin opinnoissaan hyvin, vaikka opiskeluaika oli rankkaa alituisen nälän ja
rahapulan takia. Valmistuttuaan seminaarista vuonna 1888 hän
269 Etelämäen omaelämäkerrallinen kirjoitus, TMT Uuno Raatikainen 128:
231/3, TA.
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sai ensimmäisen opettajan toimensa Lappajärveltä kahdenkymmenen talon kylästä, josta löytyi myös vaimo, Loviisa Söyrynki.
Etelämäen mukaan rakkaudeton avioliitto, juopottelu ja huono
perhe-elämä saivat hänet etsimään hengellistä sisältöä elämäänsä.
Hän liittyi lestadiolaiseen seurakuntaan, mutta alettuaan epäillä
sitä, kävi läpi kaikki uskontokunnat. Hän oli kirjeenvaihdossa
muun muassa Valamon luostarin johtajan ja katolisen piispan
kanssa. Etsinnät johtivat lopulta ajan hengen mukaisesti teosofiaan, ja Etelämäki liittyi Teosofiseen seuraan. Etelämäki tuli kuitenkin siihen tulokseen, ettei voisi enää "yhtyä mihinkään uskonsuuntaan, koska niiden kannattajat eivät hyväksyneet Raamattua
joka kohdasta." Niinpä hän liittyi työväenliikkeeseen voidakseen
"kääntää työläisiä, mutta he käänsivätkin minut, joten minusta
tuli sosialidemokraatti."270
Etelämäki työskenteli opettajana Viitasaarella Koliman kansakoululla yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Opettajaa muistelleen Uuno Raatikaisen271 mukaan Etelämäki oli pitkä ja tukevarakenteinen mies, jolla oli pitkä parta. Hän puhui vakavalla ja
harvalla tyylillä ja oli vaativa, mutta pätevä ja lukenut opettaja.272
Etelämäki oli paikkakunnalla monipuolinen kulttuurivaikuttaja.
Hän oli kiinnostunut taiteesta, kansanperinteestä ja arkeologiasta. Taideteosten ohella häntä kiinnostivat esihistorialliset esineet ja erilaiset suomalaiskansalliset arkipäivän tarvekalut. Etelämäki olikin Viitasaaren ensimmäinen museomies, sillä Koliman
kansakoululla oli hänen aikanaan pysyvä "museonäyttely".273 Etelämäen pitkäaikaisiin tehtäviin kuului myös Viitasaaren postipysäkin hoitaminen 20 vuoden ajan. Hän rakennutti Koliman

270 Etelämäen omaelämäkerrallinen kirjoitus, TMT Uuno Raatikainen 128:
231/3, TA.
271 Uuno Raatikainen (1900–1999) oli viitasaarelainen metsätyönjohtaja ja
SDP:n kansanedustaja vuosina 1936–1947. Raatikainen toimi mm. raittiuspuhujana ja osuuskaupanhoitajana Viitasaarella. Hän työskenteli sosiaaliministeriössä tarkastajana 1950–1967. Entiset kansanedustajat 1907–2014.
272 TMT Uuno Raatikainen 128:231/3, TA.
273 Simpanen.
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Juho Etelämäki. Kuva: Pohjakerroksista 1909.

kylään kaksihuoneisen lukutuvan, jonka sisustukseen kuului
useita taidemaalauksia.274
Etelämäki oli paikkakunnalla vaikutusvaltainen henkilö, kunnallislautakunnan esimies, kansanvalistusmies ja SDP:n kansanedustaja vuosina 1909–1913. Yhdessä Samuli Häkkisen kanssa
hän oli Viitasaaren työväenliikkeen voimahahmoja ennen sisällissotaa. Etelämäki jätti kuitenkin politiikan ja erosi puolueesta
ilmeisesti jo ennen sisällissotaa, koska näki "valtiollisessa elämässä ja työväenliikkeessäkin olevan petosta". Kansanedustajat olivat Etelämäen mukaan "yhteiskunnan kuonaa", joten hän

274 Koliman torppariosaston toimeensaama Koliman lukutupa, SV 18.1.1907.
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päätti jättää "valtiollisen elämän näyttämön".275 Välit viitasaarelaiseen työväenliikkeeseen kuuluviin henkilöihin pysyivät kuitenkin hyvinä, ja Etelämäki otti edelleen kantaan yhteiskunnallisiin
kysymyksiin.
1920-luvulla Etelämäki toimi opettajana Pihtiputaalla, Säämingissä ja Viitasaarella. Vuonna 1928 hän erosi vaimostaan ja
perusti Viitasaarelle Rintamaa-orpokodin helluntailaisten serkusten, Alma Jämsénin ja Elli Sinervon kanssa. Etelämäki hävitti
omaisuuttaan, poltti "Raamatun vastaisia" kirjojaan ja luopui 60
hehtaarin maatilastaan, minkä vuoksi Etelämäen ainoa tytär ja
vävy hakivat hänet holhoukseen ja ottivat haltuunsa mm. "huomattavan suuren museokokoelman".276 Vaikka Etelämäki ei kaiketi löytänyt elinaikanaan sellaista uskonnollista suuntaa, johon
olisi varauksetta voinut uskoa, hän ilmoitti tehtäväkseen "Raamatun arvovallan puolustamisen" ja kirjoitti useita uskonnollisia
teoksia 1920–1930 –luvuilla, kuten Avioliiton käsitys Raamattujen
valossa (1918), Kansakoulu Raamattujen valossa (1920), Matka
pelastuksen junassa (1920), Elävä kristillisyys ja väärän opin pelko
(1928), Hyvä Paimen (1931) ja Pelastusvarmuus – kuinka se saadaan ja säilytetään (1933). Etelämäki kuoli vuonna 1943 Viitasaaren Koliman kylässä sijainneessa orpokodissaan.
Onni Aleksanteri Tuomi (ent. Ahlbom) (1875–1933) oli Vaasan läänin itäisen vaalipiirin alueen vaikutusvaltaisin sosiaalidemokraatti 1910-luvulla. Hän oli syntyisin Virroilta muurari
Aleksander Ahlbomin ja Hilma Hagelbergin perheestä. Tuomi
kävi Virroilla kirkonkylän kansankoulua kaksi vuosikurssia ja
sai päästökirjan keväällä 1889 13-vuotiaana. Päästyään koulusta
hän lähti ansiotöihin. Tuomi työskenteli eri puolilla Suomea
uitto- ja metsätöissä, sahoilla, satamatyöläisenä ja kutomotehtaalla. Vuonna 1895 hän lähti "tsaristista sotapalvelusta pakoon
ulkomaille ja työskenteli kaivoksessa Pohjois-Ruotsissa". Tuomi
palasi vuonna 1898 takaisin Suomeen ja jatkoi työskentelyä metsätyöalalla. Hän yleni tukkityönjohtajaksi vuonna 1899 ja liit275 TMT Uuno Raatikainen 128:231/3, TA
276 TMT Uuno Raatikainen 128/231/3, TA; ks. myös Ylimäki 2006, 182.
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tyi samana vuonna Suomen Työväenpuolueeseen. Matkoillaan
kokeneena ja "maailmanrannan koulimana" hän pystyi Virroilla
"johtamaan metsätyöläiset taisteluun kapitalisteja vastaan". Kertomatiedon mukaan ollessaan metsätyöjohtajana Tuomi lyhensi
omavaltaisesti työläisten pitkiä työpäiviä ja erotettiin tämän
johdosta työpaikastaan. Työläiset tekivät lakon ja vaativat, että
Tuomi otetaan työhön takaisin. Työläiset voittivat lakkonsa.277
Tuomi oli ahkera kirjoittaja ja hän kirjoitti moniin sanomalehtiin
useilla nimimerkeillä.278
Onni Tuomi työskenteli työnjohtajana August Eklöf Ab:n
omistaman Murolen höyrysahan tukkityömailla vuosina 1899–
1907. Tuomen poliittinen toiminta oli saattanut hänet vaikeuksiin työpaikalla jo aiemmin, mutta lopulta hänet erotettiin muutamaa viikkoa ennen eduskuntavaaleja helmikuussa 1907. Tuomen saamassa erokirjeessä potkuja perusteltiin sillä, että "nykyään kun työväenyhdistysten päätarkoituksena on tehdä työnantajille ja isännille niinpaljon vahinkoa, kuin mahdollista. Ja tietysti
se ei sovi ollenkaan, että omat työnjohtajani esiintyvät noissa
kokouksissa."279 Tuomen mukaan "Virtain kapitalistisiin puolueisiin kuuluvat henkilöt olivat lähetelleet pitkin talvea nimettömiä ja nimillä varustettuja kirjeitä Eklöfille Porvooseen, joissa
oli vääristelty hänen puheitaan ja toimintaansa Virtain Uurasten
työväenyhdistyksen puheenjohtajana.280 Eklöfillä oli muutenkin
työntekijöiden vaatimusten kanssa ongelmia, sillä samaan aikaan
Tuomen erottamisen kanssa August Eklöf Ab:n tukkityömaalla
Kuorevedellä tukinajajat tekivät lakon vaatien palkankorotusta.281
Sitä, oliko Tuomella osuutta lakkoon yllyttämisessä, on vaikea
sanoa, mutta lakot epäilemättä hankaloittivat myös työnjohtajan
avointa toimintaa työväenliikkeessä.
277 Kirjekesselistä, Punalippu 3/1986, 177–178; TMT 131:253/2 Nestori Jokela
Virrat, TA.
278 Tuomen käyttämiä nimimerkkejä Sorretun Voimassa olivat ainakin Toomus
von Nälänheimo, Nahkapoika, Pitkätukka, Kiertävä Jussi ja Jussi Kiertävä.
279 Tuomi, Onni: Erotettu aatteensa tähden, SV 27.2.1907.
280 Tuomi, Onni: Erotettu aatteensa tähden, SV 27.2.1907.
281 Tukinajajat tekivät lakon, SV 27.2.1907
113

Onni Tuomi. Kuva: Pohjakerroksista 1909.

Voi kai sanoa, että potkut olivat Tuomen poliittiselle uralle
onnenpotku. Tuomi pyrki jo 1906 lopussa voimakkaasti kansanedustajaehdokkaaksi. Häntä kuitenkin epäiltiin silloin porvarilliseksi ja liian riippuvaiseksi työnantajastaan "miljoonapohatta"
A. Eklöfistä. Tuomi huomautti kuitenkin Sorretun Voimassa "että
työnjohtaja nykyään – jos hän on sosialisti – saa ensimmäiseksi
kärsiä aatteensa tähden" sekä olleensa puoli kuukautta hiljattain
työttömänä "taipumattomuutensa tähden".282 Tuomi ei tullut valituksi vielä 1907, mutta lopputilin saatuaan hän alkoi heti kiertää agitaatiomatkoilla Virroilla ja tulikin valituksi pian piirin
agitaattoriksi. Seuraavan vuoden vaalit sujuivat Tuomen kan282 Tuomi, Onni: Yleisöltä, SV 10.12.1906.
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nalta paremmin. Hänet valittiin eduskuntaan, missä hän toimi
kansanedustajana vuosina 1908–1918. Onni Tuomi aloitti Sorretun Voiman toimittajana vuonna 1908, ja hänet valittiin vuonna
1911 päätoimittajaksi, jossa tehtävässä Tuomi toimi sisällissotaan
saakka. Tuomi kirjoitti Sorretun Voimaan vakituisesti mm. pakinoita otsikoilla Maalaisministerin salkusta ja Jourun juttuja.
Tuomi oli naimisissa ompelija Lempi Tuomen (os. Kuusela)
(1882–1958) kanssa vuodesta 1905. Lempi Tuomi oli myös Virroilta kotoisin, ja avioparilla oli seitsemän lasta. Koko perhe
muutti Virroilta Jyväskylään loppuvuodesta 1908. Lempi Tuomi
toimi aktiivisesti Jyväskylän työväenyhdistyksessä, ja hänet valittiin kansanedustajaksi Suomen sosialistisen työväenpuolueen listalta vuonna 1922. Lempi Tuomi oli vankilassa poliittisista syistä
vuosina 1923–1924.283
Onni Tuomi oli punaisessa Suomessa kansanvaltuuskunnan
elintarvikeosaston toimisto-osaston johtaja ja kansanvaltuuskunnan Tiedonantaja-lehden toimitsija. Tuomi pakeni Suomesta
huhtikuussa 1918 Pietariin ja kuului Pietarin suomalaisten pakolaisten Vapaus-lehden toimituskuntaan vuoteen 1920 asti. Sieltä
Tuomi muutti Petroskoihin, jossa hän johti puoluekoulua. Viimeiset vuotensa Tuomi eli Uhtualla lehtimiehenä ja kuoli Taitsan
parantolassa keuhkotautiin 4.1.1933.284
Juho Oskar Suutala (1887–1919) oli sanomalehdentoimittaja
sekä sosialidemokraattien piirisihteeri ja kansanedustaja. Suutalan vanhemmat olivat mäkitupalainen, suutari Heikki Joosepinpoika Suutala ja Maria Justiina Esaijaksentytär Mantila. Suutalat
asuivat Töysän kirkonkylällä, ja Oskari oli vanhempiensa viides
lapsi. Hän kävi ylemmän kansakoulun ja oli opinhaluinen ja
musikaalinen lapsi. Elämä sai uuden suunnan, kun hänelle sattui
työtapaturma 12-vuotiaana. Suutala oli isänsä kanssa Tuurin asemalla lastaustöissä "eräällä sahanomistajalla", kun hän jäi junan
alle. Suutala menetti onnettomuudessa koko oikean kätensä ja

283 Kansanedustajat 1907–2004.
284 Harjula 2006, 444.
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toiseen jalkaan jäi pysyvä vamma.285 Vammautumisensa vuoksi
suuri osa ruumiillisista töistä oli jatkossa Oskarilta poisluettu.
Suutala kävi ylemmän kansakoulun ja yksityisen kirjanpitokurssin Helsingissä. Hän sai jo nuorena isältään kipinän työväenasioiden opiskeluun. Suutarina työskennellyt isä Heikki oli työväenaatteen kannattaja, ja Oskari opiskeli itsenäisesti sosialistista
kirjallisuutta. 18-vuotiaana hän toimi Töysän vastaperustetun
säästöpankin kirjurina ja johtokunnan jäsenenä.286 19-vuotiaana
Suutala pyrki agitaatiokursseille Lahteen ilman työväenyhdistyksen suositusta. Kirjoittamassaan hakukirjeessä hän perusteli
tilannettaan sillä, että Töysässä ei vielä ollut työväenyhdistystä,
joka olisi voinut suositella häntä. Suutala mainitsi kyllä tuntevansa
"persoonallisesti" piirin puhujat Oskari Turjan ja J. K. Lehtisen,
joilta oli pyytänyt suosituksen agitaattorikurssihakemusta varten. Turjasta ja Lehtisestä ei kuitenkaan kuulunut, joten Suutala
päätyi lähettämään hakemuksen ilman suosituksia. Agitaattorikurssille pyrkiessään marraskuussa 1906 Suutala esitteli itsensä
19-vuotiaaksi innokkaaksi sosialistiksi. Suutala kertoi lukeneensa
jo kuusi vuotta työväenlehtiä ja kirjallisuutta sekä perehtyneensä
uuteen vaalilakiin ja puolueohjelmaan. Sen lisäksi hän oli levittänyt Töysässä Sorretun Voimaa useampiin kymmeniin työläisperheisiin. Hän oli "toimessa", jonka laatu ei kirjeestä käy ilmi,
mutta josta hän ilmoitti sanoutuvansa irti, jos hänet hyväksytään
kaksiviikkoiselle kurssille.287 Suutala perusteli hakukirjeessään
motivaatiotaan päästä puhujaoppiin sillä, että hän oli koko lailla
kyvytön fyysiseen työhön. "Jos suinkin mahdollista auttakaa
toveria eteenpäin pyrkiessä."288 Myös muistitietoon perustuva historiikki Töysästä korostaa Suutalan ruumiillista vammaa. Onkin
todennäköistä, että vammautuminen nuorena on sysännyt Suu285 TA 329.5 SDP HEA1 Agitaatiokurssi Lahdessa: elämäkertatietoja kurssilaisista; Ks. myös Ala-Kulju 1965, 742.
286 Ylimäki 2006, 180.
287 TA 329.5 SDP HEA1 Agitaatiokurssi Lahdessa: elämäkertatietoja kurssilaisista.
288 TA 329.5 SDP HEA1 Agitaatiokurssi Lahdessa: elämäkertatietoja kurssilaisista.
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talan kirjojen ja henkisten pyrintöjen pariin. Hän ei ole voinut
kilpailla ruumiillisissa saavutuksissa muiden kanssa ja ehkä tuntenut itsensä ulkopuoliseksi. Erilaisuus ja ulkopuolisuus näkyvät
myös siinä, että Suutala puhuu 20-vuotiaana nuorisosta kuin ei
itse kuuluisi siihen.289 Suutala liittyi Töysän torvisoittokuntaan
14-vuotiaana, jossa hän soitti torvea.290 Ylimäen mukaan Suutala kuitenkin kulki sinnikkäästi puhujamatkoilla polkupyörällä.
Puhetyyliltään hän oli kuitenkin ilmeisesti humoristinen ja vitsikäs, mikä sopikin ehkä nuoren puhujan rooliksi paremmin kuin
auktoriteetin hakeminen vanhempien puhujien tyyliin.
Agitaattorikurssi alkoi Lahdessa 26.11.1906 ja kesti kaksi viikkoa. Suutala perusti Töysään työväenyhdistyksen 12.12. eli käytännössä heti kurssin jälkeen. Hänet valittiin myös yhdistyksen
puheenjohtajaksi, ja hän kirjoitti yhdistyksen perustamisesta
kirjeen Sorretun Voimaan. Paikalle oli saapunut Ähtäristä piirin
agitaattori Emanuel Pohjaväre291. Pohjaväre puhui perusasioista
eli "työväenliikkeen alkamisesta, kehittymisestä, sorrettujen asemasta ja siitä kurjasta järjestelmästä, johon porvarillinen yhteiskunta on meidät johtanut"292. Samassa tilaisuudessa perustettiin
myös kunnallisjärjestö, jonka luottamusmieheksi Oskari Suutala
valittiin. Yhdistyksen jäseniksi kirjoittautui noin 30 henkilöä.293
Oskari Suutala toimi Sorretun Voiman kiertävänä asiamiehenä
ensimmäisten eduskuntavaalien jälkeen.294 Asiamiesten ensisijaisena tehtävänä oli myydä lehden osuuksia, mutta käytännössä
asiamiehet olivat kiertäviä agitaattoreita, joiden toimenkuvaan
kuului myös yhdistysten perustaminen ja puheiden sekä esitelmien pitäminen ja kirjallisuuden myyminen. Suutala valittiin
piiritoimikuntaan varajäseneksi vuonna 1908 ja varsinaiseksi
289 Suutala, Oskari: Villitysmatkoilta, SV 9.12.1907.
290 Ylimäki 2006, 180.
291 Emanuel Pohjaväre (1875–1949) oli leipuri ja puhuja Ähtäristä ja SDP kansanedustajana 1907–1909 ja 1911–1918. Entiset kansanedustajat 1907–
2004.
292 Keski-Suomesta, SV 17.12.1906.
293 Ibid.
294 Pekurinen 1997, 194.
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jäseneksi seuraavana vuonna. Piirisihteeriksi Suutala valittiin
vuonna 1910, ja hän hoiti tehtävää vuoteen 1917 asti.295 Tämän
jälkeen hän toimi lyhyesti Sorretun Voiman toimittajana ennen
kuin hänet valittiin eduskuntaan vuonna 1917. Agitaattorikurssin
lisäksi Suutala sai poliittista koulutusta käymällä SDP:n puolueopiston vuonna 1913.296 Hän oli naimisissa opettaja Impi Rainion
kanssa vuodesta 1916 lähtien, ja heillä oli yksi tytär.
Suutala oli kuitenkin ilmeisen heikko terveydeltään ja kärsi
mahdollisesti keuhkotaudista.297 Hänen raportoitiin pyörtyneen
puhetilaisuudessa tammikuussa 1908. "Saarnasi niin, että pyörtyi.
Kun agitaattori O. Suutala t. k. 8 p nä [8.1.1908] puhui Nyrölässä
Halla-ahon torpassa, niin pyörtyi hän juuri, alkaessaan puhua
suomettarelaisten torppariohjelmasta. Yskä, huoneessa oleva
huono ilma, sekä hiilloksesta tullut häkä sen varmaankin aiheutti. – Suomettarelaiset pitänevät sitä jumalan rangaistuksena."298
Onni Tuomi arveli päiväkirjassaan, että Suutala ei olisi kykenevä
toimittajan työhön toiskätisyytensä vuoksi.299 Tätä ennen Suutala
oli kuitenkin toiminut piirisihteerinä seitsemän vuotta ja kirjoittanut myös paljon Sorretun Voimaan.
Maaliskuun vallankumouksen aikana 1917 Suutala oli piirisihteeri ja kansanedustaja. Kun tieto vallankumouksesta tuli
16.3.1917, pidettiin samana päivänä Jyväskylässä järjestyneen
työväen kokous, jossa valittiin kymmenhenkinen työläiskomitea
johtamaan vallankumousasioita. Siihen kuuluivat mm. toimittajat Haukkariutta ja Onni Tuomi, vahtimestari Kaarle Mänty ja
piirisihteeri Oskari Suutala (ainakin huhtikuusta lähtien).300 Tässä
ominaisuudessa Suutala oli neuvottelemassa metallityömies Kustaa Jokisen valitsemisesta järjestäytyneen työväestön edustajaksi
295 Pekurinen 1997 191, 197.
296 Ehrnrooth 1992, 532.
297 Ylimäki 2006, 180.
298 Pikku-uutisia, SV 10.1.1908.
299 Onni Tuomen päiväkirjamerkinnät 3.7.1917 ja 4.8.1917, Onni Tuomen
arkisto, k 1, JyMA.
300 Tapiola 1968, 169.
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kaupungin poliisilaitokselle.301 Suutala oli myös painostamassa
valtuustoa (josta sosialistit olivat eronneet), jotta elintarvikelautakuntaan otettaisiin neljä sosialidemokraattisen kunnallistoimikunnan valitsemaa jäsentä.302 Suutala oli kansanvaltuuskunnan
301 Tapiola 1968, 171. Näistä vaiheista tarkemmin Pekurinen 1997, 215–222.
302 Ibid.
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tiedotusosaston palveluksessa.303 Ollessaan Helsingissä sairaalassa, jonne hän oli nälän heikentämänä joutunut, vuonna 1918
Suutala vangittiin ja vietiin Tammisaaren vankileirille.304 Hänet
tuomittiin valtiopetoksesta kuudeksi vuodeksi kuritushuoneeseen. Oskari Suutala kuoli Sörnäisten vankilassa keuhkotautiin
25.2.1919.305
Aleksanteri (Santeri) Mäkelä (1870–1938) oli talollisen poika
Vimpelin Sääksjärveltä. Hänen isänsä Juho Mäkelä omisti yli 200
hehtaarin tilan. Santeri oli perheen ainoa poika, joten hänen tulevaisuutensa vaikutti turvatulta. Kristillisessä ja yhteiskunnallisesti aktiivisessa kodissa Santeri sai virikkeitä opiskeluun ja tiedot
karttuivat itsenäisesti opiskellen niin hyvin, että 19-vuotiaana hän
saattoi ryhtyä kiertokoulun ja pyhäkoulun opettajaksi. Mäkelä
tutustui myös Santeri Alkioon ja oli nuorisoseura-aktiivi. Mäkelä
perusti Etelä-Pohjanmaan järviseudun ensimmäisen nuorisoseuran Vimpeliin 23-vuotiaana. Hän aloitteli puhujan uraansa käymällä puhumassa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja nuorisoseuran
juhlissa. Vuonna 1899 Mäkelä lähti monien muiden pohjalaisten
tavoin siirtolaiseksi Yhdysvaltoihin. Hän työskenteli Michiganin
rautamalmikaivoksissa ja metsätyömiehenä viisi vuotta. Ankarat
kokemukset kaivoksissa tekivät Mäkelästä sosialistin. Kahdeksan vuotta kestäneen Amerikan-matkan aikana hän toimi Ironwoodin työväenyhdistyksen johtajana, sanomalehtimiehenä ja
suomalaissiirtolaisten keskuudessa suosittuna matkapuhujana.
Mäkelä palasi Suomeen ja Vimpeliin syyskesällä 1907 kokeneena
sosialistina ja työväenliikkeen järjestäjänä.306
Mäkelä perusti heti palattuaan Sääksjärven työväenyhdistyksen, joka oli Vimpelin ensimmäinen. Yhdistykseen liittyi heti
lähes sata jäsentä, mikä oli paljon pienen kylän yhdistykselle.
Oma talo, Järviseudun ensimmäinen, rakennettiin seuraavana
vuonna, ja yhdistys kokosi koko kylän väen niin tehokkaasti,
303 Tapiola 1968, 197.
304 Soikkanen 1975, 317–318.
305 Ylimäki 2006, 180; Suomen sotasurmat 1914–1922.
306 Norrena 1997, 29.
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että nuorisoseuran toiminta aiottiin lopettaa tarpeettomana.307
Santeri Mäkelän merkitys työväenliikkeen leviämiseen ja aktivoitumiseen etenkin Vimpelissä, mutta koko Järviseudulla, olikin suuri. Vaikka Oskari Turja ja Oskari Suutala olivat kiertäneet
järviseudulla jo ennen Mäkelän palaamista Vimpeliin, Mäkelästä
tuli pian järviseudun oma agitaattori ja työväenliikkeen järjestäjä.
Koska Järviseudun työväenliike oli kehityksestä jäljessä muuta
piiriä, Mäkelä kritisoi ankarasti piiritoimikunnan halua siirtää
307 Norrena 1993, 61.
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agitaatiotoiminnan painopistettä kirjoitettuun sanaan vuoden
1912 piirikokouksessa. Mäkelän korosti oman kokemuksensa
perusteella välittömän kohtaamisen tarpeellisuutta työväenliikkeen sanoman perillemenossa.308 Mäkelä oli paitsi suosittu
puhuja, myös melko tuottelias kirjoittaja. Hän kirjoitti sanomalehtiin pakinoita, matkakertomuksia, puheita, mutta julkaisi
myös proosaa, runoja ja näytelmiä. Kaunokirjallinen ura alkoi
jo USA:n vuosina, ja Mäkelä jatkoi kirjoittamista 1920-luvulla.
Santeri Mäkelä oli SDP:n kansanedustajana vuosina 1910–1913
ja 1917.
Santeri Mäkelä toimi punaisessa Suomessa kansanvaltuuskunnan maatalousosastolla ja punakaartin agitaattorina. Hän pakeni
sodan loppuvaiheessa Venäjälle ja liittyi Suomen Kommunistiseen Puolueeseen. Mäkelä työskenteli Vapaus-lehden toimittajana ja mm. historianopettajana Pietarin kansainvälisessä sotakoulussa sekä Toksovassa kansanopiston ja Rääpyvässä maatalousopiston johtajana. Syyskuussa 1923 SKP lähetti Mäkelän Suomeen syventämään Maalaisliitossa ilmentynyttä erimielisyyttä ja
synnyttämään itsenäistä talonpoikien liikehdintää. Yritys ei kuitenkaan tuottanut tuloksia, ja heinäkuussa 1924 hän palasi Venäjälle.309 Santeri Mäkelä kuoli vankilassa vuonna 1937, kun hänet
oli pidätetty samana vuonna ilmeisesti irtolaisuudesta.310
Matkakertomusten kirjoittajista vähiten tiedetään Abraham
(Aapo) Attilasta (1885–1910), joka kuului piirin puhujien nuoreen polveen. Attila oli Keuruulta kotoisin ja oli Keuruun työväenyhdistyksen edustajana Oulun puoluekokouksessa 1906. Attila
oli piiritoimikunnan jäsen 1907–1908, ja hän toimi piiriin luottamusmiehenä J. F. Naaralaisen jälkeen kevääseen 1908.311 Attila oli
Patrikaisen ja Joensuun piirijärjestöhistorian mukaan "esimerkki
viimevuosisadan alun intomielisestä paikallispoliitikosta, joka
todella koki voivansa vaikuttaa yhteisesti päätettäviin asioihin
308 Norrena 1993, 181.
309 Saarela 1997, 57–60.
310 Harjula 2006, 522.
311 TA HEL:92B Elämäkertatietoja, Aapo Attila.
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eikä lannistunut aivan helposti pienistäkään vastoinkäymisistä."312
Piirisihteeri Aapo Attila kuoli 24-vuotiaana keuhkotautiin Keuruun sairashuoneella 28.1.1910. Häntä muisteltiin Sorretun Voimassa väsymättömänä agitaattorina ja valistajana, joka ei mennyt
hoidattamaan keuhkotautiaan, kun kuuli, että eduskunta oli hajotettu, vaan lähti parantolan sijaan vaalityöhön.313 Attilan kuolema
huomioitiin laajasti työväen lehdissä ympäri maata, ja Oskari
Suutala kirjoitti Sorretun Voimaan hänen hautajaisistaan.314
312 Patrikainen – Joensuu 2007, 30.
313 Puolueen riennot, SV 31.1.1910
314 Suutala, Oskari: Attilan hautaus, SV 7.2.1910.
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Jari Ehrnroothin agitaatiotutkimuksen liitteenä on luettelo
sosialidemokraattisista puhujista Suomessa 1905–1914. Siinä
hän on listannut kaikkiaan 586 agitaattorina toiminutta henkilöä.315 Lista onkin hyvin kattava. Siitä puuttuu kuitenkin Vaasan
läänin itäisen vaalipiirin osalta sellaisia piiri- ja kunnallistasolla
tunnettuja ja merkittävissä asemissa olleita puhujia kuten Herman Koskela ja Aapo Attila. Attila puuttuu luettelosta ehkä sen
vuoksi, että hän kuoli jo vuonna 1910. Koskela sen sijaan vaihtoi
puoluetta samoihin aikoihin, joten he "katosivat" puoluetoiminnasta äkillisesti, vaikka molemmat olivat kokeneita ja tunnettuja
agitaattoreita ja puoluemiehiä.
5.2. Matkakertomukset kerrontana
Sosialistiagitaattorien kirjoittamien matkakertomusten lajityypin
esikuvana olivat ennen kaikkea 1800-luvun yläluokan ja porvariston matkakuvaukset koti- ja ulkomaan matkoilta. Matkustamisesta ja siihen liittyvästä matkan kuvaamisesta oli tullut Suomessa
muotia 1800-luvun puolessavälissä. Matkakuvauksia julkaistiin
runsaasti sanomalehdissä ja niille oli tyypillistä silotella matkustamisen ja matkakohteiden epäkohtia.316 Koska matkakertomukset
olivat hyvin yleinen sanomalehtikirjoitusten lajityyppi, ne olivat
tuttuja kaikille sanomalehtien lukijoille, myös työläisille. Matkakertomuksia oli tapana kirjoittaa myös esimerkiksi yhdistysten ja
seurojen käsikirjoitettuihin lehtiin.317 Sosialistiagitaattorien matkakertomukset vertautuvat myös ylioppilaiden kansanperinnekeruumatkakertomuksiin tai sivistyneistön kansanvalistuksellisissa
tarkoituksissa tehtyihin matkoihin rahvaan pariin ja matkoilta
raportointiin. Tapa kirjoittaa ja julkaista matkakertomuksia juontaa juurensa osaltaan myös ruotsalaisesta työväenliikkeestä, jossa
August Palm kirjoitti matkakertomuksia agitaatiomatkoiltaan
1880-luvulta lähtien. Genreen olivat vaikuttaneet Ruotsissa esimerkiksi kolportöörien matkakertomukset 1800-luvun alkupuo315 Ehrnrooth 1992, 526–533.
316 Varpio 1997, 29–30.
317 Salmi-Niklander 2014, 1147.
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lella.318 Myös Eetu Salin ja Taavi Tainio omaksuivat tavan kirjoittaa matkakertomuksia heti ensimmäisiltä puhujamatkoiltaan.
Vaikka matkakertomukset kirjallisena tyylilajina ja sanomalehtitekstinä olivat vakiintuneet 1900-luvun alussa, viiden Sorretun Voimaan kirjottaneen agitaattorin matkakertomukset poikkeavat toisistaan tyylillisesti suhteellisen paljon. Ensin julkaistu
Juho Etelämäen kolmen kertomuksen sarja on tyylilajiltaan
lähellä pakinaa. Ensimmäisen osan Esitelmämatkoilta Kuortaneen kihlakunnassa319 teemana on porvarillisten kaksinaismoralismi eikä se etene selvästi ajallisesti ja paikallisesti, vaikka kertookin Etelämäen matkansa aikana kohtaamista ihmisistä ja näiden asenteista. Oskari Suutalan kirjoitustyyli on päiväkirjamaisen raportoiva, kun taas Onni Tuomen kirjoitukset muistuttavat
eniten tyylillisesti matkakertomuksen tyylilajia. Ne sisältävät
esimerkiksi maisemakuvausta, kun Tuomi luonnehtii ympäristöään kulttuurin, elinolosuhteiden ja omistussuhteiden näkökulmista. Toisaalta Tuomi myös dramatisoi kuvaamiaan tapahtumia.
Kaikkien viiden agitaattorin matkakertomukset on kuitenkin
kirjoitettu yksikön ensimmäisessä persoonassa, minkä vuoksi ne
korostavat agitaattorin näkökulmaa tapahtumiin.
Matkakertomuksia nuorisoseurojen ja työväenyhdistysten
käsinkirjoitetuissa lehdissä tutkineen Kirsti Salmi-Niklanderin
mukaan matkakertomuksissa oli mahdollista käyttää kaunokirjallisia tekniikoita kuvailtaessa paikallisia tapahtumia ja henkilökohtaisia kokemuksia.320 Kerrontana matkakertomukset käsinkirjoitetuissa lehdissä edustavat niin sanottua tapahtumakerrontaa.
Tapahtumakerronnan kohteena ovat "pienet", toistuvat tapahtumat, jotka kuitenkin olivat jollain tapaa tavanomaisesta arjesta
poikkeavia. Tapahtumakerronta on synkronista aikalaiskerrontaa, joka käsittelee välittömän lähimenneisyyden tapahtumia ja
on suunnattu samojen tapahtumien muille kokijoille, toisin kuin
muistelukerronta. Tämä mahdollistaa muun muassa sisäpiiri318 Josephson 1996, 172–173.
319 Etelämäki, Juho: Esitelmämatkoilta Kuortaneen kihlakunnassa, SV
22.7.1907.
320 Salmi-Niklander 2014, 1148.
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huumorin ja vihjaukset, joita ymmärtävät vain saman yhteisön
tai ryhmän jäsenet. Toisaalta tapahtumakerronta sallii tuttujen
tapahtumien kuvailun etäännyttäen ja "antropologisoiden".321
Vaikka tapahtumakerronta on ollut tyypillistä juuri pienyhteisöissä ja ei-painetussa mediassa, Sorretun Voimassa julkaistut
matkakertomukset sisältävät paljon tapahtumakerronnallisia
piirteitä. Tapahtumia kuvaillaan toisaalta yksityiskohtaisesti, toisaalta etäännyttäen. Ne on kerrottu selvästi sisäpiiriyleisölle, sillä
ymmärtäminen edellyttää lehden sisällön ja tyylin tuntemista
sekä intertekstuaalisten viitteiden tulkitsemista. Agitaattorit kirjoittivat tietylle, suhteellisen hyvin tunnetulle yleisölle, joka osasi
tulkita viittauksia henkilöihin, metaforisia ilmauksia ja kuvattujen tapahtumien merkityksiä. Matkakertomukset toimivat
kerrontansa ja tyylinsä puolesta rajapinnoilla: niissä käsitellään
paikallista ja yleistä, henkilökohtaista ja kollektiivista, julkista ja
yksityistä.322 Toisaalta agitaattorien matkakertomukset vertautuvat osittain ironisen otteensa ja kielikuvien käytön vuoksi pakinoihin, joita julkaistiin myös samaan aikaan Sorretun Voimassa.
Huumoria ja erityisesti ironiaa matkakertomukset sisälsivät jo
osittain pakinamuotoisen kerrontansa takia, mutta toisaalta tekstit saivat helposti ironisen sävyn agitaattorin kokemien pettymysten ja hankaluuksien vuoksi.
Kirjoittajat samastuivat monesti hyvin voimakkaasti paikalliseen väestöön. Kuitenkin epäedullisen tai välinpitämättömän
vastaanoton kohdatessaan he käyttivät kerronnassaan etäännyttämiskeinoja. Epätietoiseen, epäkiinnostuneeseen tai liian nöyrään työläisväestöön törmätessään agitaattori ei epäröinyt osoittaa sääliä tai jopa halveksuntaa omaa viiteryhmäänsä kohtaan.323
Tekstissä etäännyttämiskeinoina toimivat niin emotionaalinen,
kognitiivinen kuin moraalinenkin etäännyttäminen. Agitaattoriin ja muihin työväenliikkeen jäseniin verrattuna passiivinen tai
epäkiinnostunut työväestö oli agitaattorin mukaan välinpitämä321 Salmi-Niklander 2004, 173.
322 Salmi-Niklander 2014, 1146-1147.
323 Vrt. Esim. Suutala, Oskari: Villitysmatkoilta, SV 4.3.1908.
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töntä, tietämätöntä tai vähintäänkin viinanhimoista. Etäännyttäminen kertoo myös siitä, miksi matkakertomuksia kerrottiin.
Niiden kautta agitaattori pystyi jatkamaan agitointiaan kirjallisessa muodossa, etenkin puhutellessaan ja ohjeistaessaan jonkin
tietyn kylän asukkaita ja puhetilaisuuden kuuntelijoita.
Matkakertomuksilla, ilmoituksilla ja raporteilla oli merkityksensä myös yleisön käsitysten muokkaajina. Ne muovasivat yleisön ennakko-odotuksia ja käsityksiä siitä, millainen on poliittinen agitaatiotilaisuus, miten siellä käyttäydytään, miten se etenee, onko tapana väitellä ja mitä siitä saattaa seurata. Toisaalta,
mikäli näitä ennakkotietoja ei ollut saatavana, esimerkiksi kylään
ei tilattu työväenlehtiä, ei välttämättä tiedetty, millaista esitystä
tai puhujaa oltiin tulossa kuulemaan. Viestintää voidaan James
W. Careyn mukaan kuvata symbolisena prosessina, jossa todellisuutta tuotetaan, ylläpidetään, korjataan ja muokataan.324 Kuvausten ja sanojen takaista "todellisuutta" ei ole löydettävissä. Kuitenkin sanat ja tekstit, tässä tapauksessa, kuvaukset ja tulkinnat
agitaatiosta ja agitaatiotilaisuuksien tapahtumista loivat käsityksiä agitaatiosta ja sen merkityksistä.325
Matkakertomukset sopivat tyylilajinsa ja muotonsa vuoksi
hyvin dramaattiseksi sanomalehtikirjoitteluksi. Luonteva tapa
nähdä sanomalehdissä julkaistut matkakertomukset ja muut
agitaatiokuvaukset onkin tarkastella niitä Careyn tapaan rituaalisena viestintänä. Careyn mukaan sanomalehti ei rituaalisena
viestintänä ole informaatiota vaan draamaa. Lehti ei kuvaa maailmaa, vaan tarjoaa areenan kerronnallisille voimille ja toiminnalle. Sanomalehti toimii tietyssä historiallisessa ajassa ja perustuu oletettuihin sosiaalisiin rooleihin. Sanomalehden lukeminen
ja kirjoittaminen on rituaalista ja ennen kaikkea kerronnallista
toimintaa.326
Sorretun Voimaa voidaan tarkastella viestinnän rituaalimallin
mukaisesti yhteisiä käsityksiä ja uskomuksia luovana kollektiivi324 Carey 1989, 23.
325 Carey 1989, 25.
326 Carey 1989, 20–21.
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sena tuotteena. Uutena, vasta vuonna 1906 perustettuna, työväenlehtenä Sorretun Voimassa manifestoitui yhteiskunnassa käynnissä ollut sosiaalinen prosessi. Monen kirjoittajan, joista myös
hyvin moni toimi puhujana, kirjoittajakokemus oli mahdollisesti
hankittu yhdistysten ja seurojen käsinkirjoitettuja lehtiä kirjoittamalla ja esittämällä. Niinpä on ymmärrettävää, että esimerkiksi
agitaattoreiden matkakertomusten sävy muistuttaa pikemminkin
yhteisöllistä kirjoittamista kuin etäältä kohdettaan tarkastelevaa
uutiskerrontaa tai raportointia.
Matkakertomusten julkaisemisella sanomalehdessä oli herätysagitaation aikoina merkitystä puhtaasti tiedonvälityksenä.
Vuosina 1907–1908 Vaasan läänin itäisen vaalipiirin agitaatio oli
sellaista, että sen kertomista matkakertomusten genre ja tapahtumakerronta palveli. Myöhempinä vuosina, kun työväenliikkeen
toiminta oli pääosin vakiintunutta, tapahtumakerronnan kaltainen kerronta todennäköisesti väheni ja jäi entistä enemmän pienyhteisöjen sisäiseksi kerronnaksi.
Suulliskirjallinen agitaatio
Kun agitaatiota tarkastellaan suullis-kirjallisen kulttuurin muotona, sekä kirjoitetun puhumisella että puhutun kirjoittamisella
on omat merkityksensä. Puhetta muistuttavat katkelmat agitaattorien matkakertomuksissa tuntuvat nykyiseen sanomalehtikieleen
tottuneesta oudoilta ja ehkä kirjoittajan taitamattomuudelta. Ne
ovat kuitenkin saattaneet olla hyvinkin tietoisia ja harkittuja tehokeinoja, sillä agitaattorit tiesivät, että moniin kyliin ei tullut ehkä
kuin yksi kappale lehteä. Oli yleistä, että lehteä luettiin ääneen
yhdistysten kokouksissa ja varmasti myös yksityisesti tuvan nurkassa. Kirjoitettua, kuten käsikirjoitettuja lehtiä tai sanomalehtiä, luettiin paljon ääneen, kun ei osattu puhua vapaasti. Suullisen ja kirjoitetun sekoittuminen haastaa länsimainen käsityksen
puheen ja kirjoitetun tekstin kahdella tavalla vastakohtaisuuteen
perustuvasta suhteesta, jossa nähdään olevan vastakkain toisaalta
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Kuvio 4. Agitaation genrejä ja muotoja suhteessa niiden suullisuuden ja
kirjallisuuden asteeseen.

elävä puhe ja kuollut kirjain, toisaalta "demoninen" puhe ja vakaa
ja pysyvä teksti.327
Suulliseen agitaatioon voidaan lukea ainakin puheet, keskustelut, väittelyt ja laulut. Kirjallista agitaatiota olivat tai sisälsivät
sanomalehdet, lentolehtiset, käsinkirjoitetut lehdet, pienpainatteet, laulukirjat sekä kotimainen ja käännetty poliittinen kirjallisuus. Vaikka ilmenemismuodon perusteella jako vaikuttaa selkeältä, suullinen ja kirjallinen agitaatio oli kuitenkin jatkuvasti
vuorovaikutuksessa keskenään käytäntöjen tasolla. Esimerkiksi
Santeri Mäkelän kirjoittamaa Tervettä järkeä pikkuviljelijöille
-pamflettia levitettiin painatteena, ja se julkaistiin myös Sorretun
Voimassa.328 Tekstin on kuitenkin sanottu pohjautuvan Mäkelän agitaatiopuheeseen. Toisaalta sanomalehtiartikkelia luettiin
ääneen erilaisissa tilaisuuksissa. Käytännön tasolla suullinen ja
kirjallinen agitaatio olivat siis jatkuvasti vuorovaikutuksessa. Agitaattorien matkakertomukset ovat hyvä esimerkki tästä vuorovaikutuksesta. Agitaattorin puheet ja kirjoitukset, suullis-kirjallisen
paikalliskulttuurin muotoina, olivat niin kietoutuneita toisiinsa,
327 Gustafson 2014, 5.
328 Santeri Mäkelän kirjoitus ilmestyi SV:ssa kuusiosaisena: I osa 25.9.1908, II
osa 30.9.1908, III osa 2.10.1908, IV osa 9.10.1908, V osa 14.10.1908 ja VI
osa 16.10.1908.
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että eronteko on paitsi vaikeaa myös keinotekoista. Kun sanomalehteä luetaan ääneen tai kun puhuja viittaa kirjalliseen lähteeseen tai toistaa lukemiaan lauseita, suullinen saa kirjallisia piirteitä. Kuvio 4 kuvaa puhutun ja kirjoitetun agitaation genrejen ja
muotojen asettumista janalle suhteessa suulliseen ja kirjalliseen.
Kaikki agitaation muodot voivat sisältää piirteitä sekä kirjallisesta että suullisesta. Tämän tutkimuksen kannalta kiinnostavimpia ovat suullis-kirjalliset muodot, sillä ne sisältävät eniten
vihjeitä ja piirteitä suullisesta. Suullis-kirjallinen harmaa alue on
lähes yhtä vähän tutkittu agitaation muoto kuin puhuttu agitaatio. Useisiin suullis-kirjallisiin muotoihin kuuluvat erottamattomasti myös ne käytännöt ja tilanteet, joissa niitä on esitetty.
Historiallisia esityksiä tutkittaessa on otettava huomioon kaksi
yleisöä. Menneisyydessä tapahtuneella suullisella esityksellä
on fyysinen yleisö, joka oli paikalla kuulemassa ja todistamassa
tapahtumaa. Toisaalta historiallisilla lähteillä on yleisö, jota varten lähde on tuotettu. Esimerkiksi sanomalehtikirjoitukset ovat
esityksiä jo itsessään. Se, mitä puhetilaisuudesta kerrotaan tai
jätetään kertomatta, riippuu paitsi siitä kuka kertoo, myös siitä
kenelle kerrotaan. Agitaattorien toivottu ja oletettu kirjallinen
yleisö olikin yhtä moninainen kuin paikalla ollut kuulijajoukko,
niin porvarilliset, työväenyhdistysten jäsenet kuin sosialismista
toistaiseksi tietämätön maalaisrahvas.
Vaikka agitaattorit eivät käytä matkakertomuksissa monikon
ensimmäistä persoonaa, vuorovaikutteisuudesta kertovat muun
muassa ensimmäisen ja toisen persoonan pronominien, kysymysten ja imperatiivisten lauseiden käyttö. Suora puhuttelu saattoi olla kohdennettua agitaatiota ja sisältää tietylle lukijaryhmälle
tarkoitetun viestin. Toisaalta agitaatiokuvauksissa agitaattorin oli
mahdollista värittää tai korostaa tapahtumia. On todennäköistä,
että kokeneet agitaattorit osasivat myös käyttää sanomalehteä ja
sanomalehtikirjoituksiaan täydentämään suullista agitaatiota ja
hyödyntämään eri medioita tarkoituksiinsa eli käyttämään suullista ja kirjallista viestintää ristiin. Esimerkiksi sanomalehtiteksteissä, kuten matkakertomuksissa, oli mahdollista kerronnallisin
keinoin lietsoa protestia. On kuitenkin vaikea sanoa, kuinka sel130

västi agitaattorit viittasivat tuleviin, tapahtumia kuvaaviin kirjoituksiinsa jo itse puhetilanteessa. Esimerkiksi mainostamalla
matkakertomussarjaansa agitaattorit olisivat voineet houkutella
uusia lukijoita, jotka olisivat uteliaisuuttaan voineet hankkia lehden käsiinsä ja lukea tapahtumista ja kerrata agitaattorin kannustavia sanoja. Mary L. Shannon on todennut, että kirjallisten ja
fyysisten yleisöjen tuki toisilleen toimii puhujan mielessä esiintyjän kompetenssin luojana.329 Kun matkakertomuksissa kirjallinen
yleisö järjestäytyy ja suuntaa vähitellen kohti sosialistista yhteiskuntaa, todellisuudessa niin ei välttämättä tapahtunut. Moni
yhdistys lopetti toimintansa nopeasti ja perustettiin uudestaan
1910-luvulla. Sanomalehden lukijoista ja agitaatiopuheen kuulijoista voitiin kerronnassa tehdä järjestäytyvää työväenluokkaa tai
yhteiskuntaolojen protestoijia, ei vain passiivisia vastaanottajia.330
Samalla agitaattori saattoi luoda itselleen kompetenssia puhujana
ja organisoijana kertomalla agitaationsa tuloksista sanomalehdessä.

6. Agitaatiotilaisuus kulttuurisena tapahtumana
Esitysteoriaan kuuluu olennaisesti esityksen tarkasteleminen
prosessina. Jotta prosessin ajallinen ja tilallinen laajuus tulisi
näkyväksi, luvussa lähestytään agitaatioesitystä Richard Schechnerin kuvaaman aika–tila -sekvenssin (valmistelu – esitys – jälkipuinti) mukaisesti vaiheittain ja kronologisessa järjestyksessä.
Schechnerin mukaan kaikenlaisia esityksiä voidaan tarkastella
aika–tila -sekvenssinä, mikä auttaa ymmärtämään paitsi esityksen alkuperää, myös sen kauaskantoisiakin vaikutuksia. Luvussa
käsittelen agitaatioesitystä prosessina erityisesti tilan, osallistujien ja esitystä ympäröivien tapahtumien näkökulmasta.331

329 Shannon 2014, 17.
330 Shannon 2014, 8.
331 Schechner 2013, 225.
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6.1. Valmistelu ja kehykset
Esityksen valmisteluun kuuluvat suunnittelu, harjoittelu ja valmentautuminen ennen varsinaista esiintymistä. Tämä esiperformanssi sisältää sen, mikä edeltää esitystä eli esimerkiksi ne
lähtökohdat, jotka mahdollistavat esityksen. Nämä ovat harvoin tekstejä, vaan ne voivat olla esimerkiksi ajatuksia ja ideoita
tai vaikkapa joukko ihmisiä, jotka haluavat tuottaa esityksen.332
Agitaatioesityksen valmisteluun voidaan katsoa kuuluvan monia
tekijöitä. Näitä ovat esimerkiksi puhujien kouluttaminen, agitaattorien perehtyminen sosialistiseen kirjallisuuteen, puhetapojen
omaksuminen, muistiinpanojen tekeminen ja puheen harjoitteleminen. Toisaalta esityksen mahdollistivat puhekiertueiden järjestelyt, joita tekivät piirisihteeri sekä lukuisat ihmiset piiritoimikunnassa, agitaatioverojen keräämiseen osallistuneet henkilöt ja
rakenteet sekä esimerkiksi agitaatiotoiminnan hyväksi järjestetyt
iltamat. Esiperformanssin vaiheet muokkasivat itse agitaatioesitykseen ladattuja odotuksia. Vielä laajemmin tarkasteltuna tutkimusajankohtana agitaatioesitystä edelsivät esimerkiksi suuret
yhteiskunnallis-poliittiset tapahtumat kuten suurlakko ja eduskuntauudistus sekä työväenliikkeen kasvu. Esityksen konkreettisiin valmisteluihin liittyivät puhepaikan järjestäminen, siitä
ilmoittaminen ja agitaattorin valmistautuminen kyseiseen esitykseen. Näihin valmisteluihin osallistuivat agitaattorin lisäksi piirisihteeri ja paikalliset työväenyhdistykset tai yhdistysten jäsenet.
Piirisihteerin tehtävänä oli suunnitella kiertävien puhujien
matkareitit. Matkakohteiden valintaan vaikutti esimerkiksi vaalien ajankohta ja se, kuinka tarpeelliseksi agitaattorin vierailu
arvioitiin. Työväenyhdistykset myös lähettivät piiritoimistoon
toiveita saadakseen puhujan erilaisiin tilaisuuksiinsa tai selittämään työväenasiaa.333 Herätysagitaation ja pääosin tutkimuksen aineiston matkakertomusten kuvaamien agitaatiomatkojen
tavoitteena oli kiertää erityisesti niin sanotuilla pimeillä seuduilla
eli kylissä ja pitäjissä, joissa ei ollut työväenyhdistyksiä tai niiden
332 Schechner 2013, 225.
333 Vrt. Suodenjoki 2005.
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toiminta oli käytännössä olematonta. Piirisihteerin rooli matkojen järjestäjänä oli olennainen. Hän oli yhteydessä paikallisjärjestöjen johtohenkilöihin.
Kiertävän puhujan saapumisesta kylään ilmoitettiin Sorretun Voimassa. Agitaattorin matkareitti ilmoitettiin viikoksi tai
kahdeksi eteenpäin päiväetappien mukaan. Tämä ilmoitus oli
suunnattu ennen kaikkea paikalliselle yhdistykselle tai työväenliikkeen aktiiveille, jotta nämä osasivat varautua puhujan tuloon.
Heidän tehtävänsä oli vastata yksityiskohtaisemmista valmisteluista, kuten kokouspaikan ja agitaattorin yöpymispaikan varaamisesta. Ei ollut harvinaista, että kävi niin kuin Onni Tuomelle
Alavuden Sapsalammilla: "Tulostani ei tiedetty mitään. Ei tullut
’torpuskaan’ Sorretun Voimaa, jossa tulostani oli ilmoitettu."334
Vaikka Sorretun Voimaa olisi luettukin, postin kulku oli
hidasta. Ilmoitus agitaattorin saapumisesta saatiin lukea toisinaan lehdestä samoihin aikoihin, kun puhuja jo ilmestyi kylälle.
Tämä aiheutti ymmärrettävästi harmia. Syytökset kohdistettiin
piirisihteeriin. Sorretun Voiman konttoriin soitettiin vihainen
puhelu Saarijärveltä: "Mitenkä se piirisihteeri on käynyt niin
peräti huolimattomaksi. Se ei viitsi edes puhujain matkoja ajoissa
järjestää? Tuomen pastorikin viimekerralla joutui saarnapaikalleen jotenkin samaan aikaan kun se ’Sorretun Voiman’ numero,
jossa tulosta mainittiin. Maalaiset ovat hiton äkeissään moisesta
pelistä, siksi olisi tuollainen nahjusteleminen heti lopettava."335
Jos paikkakunnalla ei ollut työväenyhdistystä tai piirijärjestön
tietoon tullutta työväenliikkeen kannattajaa, käytännön järjestelyt jäivät agitaattorin hoidettavaksi. Monet agitaattorit tunsivat
kiertämäänsä seutua ja sen ihmisiä ainakin jonkin verran. Myös
kokenut piirisihteeri pystyi antamaan ohjeita, mistä talosta kannatti kysyä majapaikkaa ja pyytää apua puhetilaisuuden järjestämiseen.336 Koska kiertävän puhujan matkakustannukset olivat
melkoiset eikä piirin talous ollut järin hyvässä kunnossa, matka334 Tuomi, Onni: Puhujamarkoilta I, SV 30.8.1907.
335 Pikku-uutisia, SV 4.10.1907.
336 TA 92 Aleksander Halosen arkisto F:1, Suutalan kirje Haloselle.
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rahoja hankittiin luovin keinoin, kuten Aapo Attila kirjoitti elokuussa 1909: "Se oli juhannuksen jälkeen, ehkä pari päivää, kun
myimme piirisihteerin337 edellisenä yönä saaman kalansaaliin
Jyväskylän torilla. Hänen lompakkonsa tuli niistä siihen kuntoon,
että minäkin pääsin lähtemään matkan alkuun Uuraisille, johonka
ensimmäinen esitelmäpaikka tällä kertaa oli ilmoitettu."338
Rautatie Jyväskylästä Haapamäelle valmistui vuonna 1896. Se
oli heti tärkeä liikenneyhteys Keski-Suomessa. Jo aiemmin Haapamäelle pääsi junalla Tampereelta ja Seinäjoelta, joten kyseessä
oli merkittävä risteysasema. Kuitenkin jopa merkittävämpi matkustamista helpottava asia Keski-Suomessa oli säännöllisen höyrylaivaliikenteen alkaminen. Jyväskylästä pohjoiseen matkustettaessa agitaattorien matka alkoi yleensä rautateitse Suolahteen ja
sieltä sisävesilaivalla Keiteleellä. Sisävesilaivoilla matkustamisella
on tärkeä osa myös matkakertomuksissa. Laivat mainitaan niissä
nimeltä, niiden odottamisesta ja niillä matkustamisesta kerrotaan tarkasti.
Etelä-Pohjanmaan järviseutu oli matkustamisen kannalta
hankalinta seutua. Liikenneyhteydet olivat huonot, mikä hankaloitti agitaattorien matkantekoa, mutta vaikutti myös siihen, että
tietoa työväenliikkeestä ei kulkeutunut seudulle helposti ilman
erityisiä järjestelyjä. Huonojen liikenneyhteyksien vuoksi sääolosuhteet vaikuttivat matkustamiseen olennaisesti. Etelä-Pohjanmaan järviseutua kierrettiinkin pääosin polkupyöräkeleillä.
Lyyli Niemi muisteli isänsä Emanuel Pohjaväreen matkustamista
Ähtäristä. "Isäni kulki ahkerasti puhujamatkoilla. Muita kyytejä
ei ollut, mutta äidilläni oli jo silloin polkupyörä, jolla isäni kulki
puhetilaisuuksissaan. Matkat oli luonnollisesti tehtävä omalla
kustannuksellaan."339 Oskari Suutala oli myös tunnettu polkupyörästään, jolla hän ajoi kesät talvet.340 Polkupyörää hän ei kuitenkaan mainitse matkakertomuksissaan, joten sen hän sai käyt337 Piirisihteeri Kaarle Mänty.
338 Attila, Aapo: Pätkiä matkalta, SV 30.8.1909
339 TMT 37:204/127 Lyyli Niemi o.s. Pohjaväre, TA.
340 Ylimäki 2006, 180.
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töönsä todennäköisesti vasta joitakin vuosia myöhemmin. Piirisihteerinä ollessaan Suutala kuitenkin jo pyöräili, sillä Sorretun
Voimassa raportoitiin hänen kaatuneen Jyväskylän Harjukadun
mäessä, kun polkupyörän ketjut irtosivat vauhdissa. Suutala katkaisi rytäkässä oikean solisluunsa.341
Muuten kulkeminen hoidettiin hevoskyydillä. Kyytiä ei ollut
aina helppo saada, koska sosialistiagitaattorin kyyditseminen
ei ollut kaikkien mieleen.342 Jos kyytiä ei ollut, kuljettiin jalan.
Talvella liikuttiin hiihtäen, mutta myös "luistinjalassa" kuten
Oskari Suutala marraskuun lopulla 1907 Pääjärven rantoja pitkin Karstulasta etelään kohti Pylkönmäkeä.343 Onni Tuomi kulki
maaliskuussa 1907 potkukelkalla.344 Kelirikkoaikana agitaatiota
pystyttiin järjestämään käytännössä vain rautatienvarsipaikoille.
Jotta matkakustannukset eivät olisi kasvaneet liian suuriksi, Viitasaarelle agitaatiomatkat tehtiin silloin, kun matkustaminen oli
mahdollista laivoilla ja Pohjanmaalle mentiin pääosin polkupyöräkelien aikana. Toimiessaan piirisihteerinä 1910-luvulla Oskari
Suutala liikkuikin puhematkoilla kesäisin pääasiassa polkupyörällä ja säästi näin suuren summan rahaa verrattuna siihen, että
olisi joutunut maksamaan hevoskyydeistä. 345
Maaseutuagitaattorit kulkivat vaatimattomasti, toisin kuin
esimerkiksi juhlitut puhujat Ruotsissa, joiden matkaaminen sai
omia merkityksiä punaisilla ruusukkeilla koristetuista hevoskärryistä ja myöhemmin autoista.346 Agitaattorin saapumista
keskisuomalaiseen maaseutupitäjään ei voi kuvailla varsinaisesti
spektaakkelinomaiseksi. Punainen oli koodiväri, joka yhdistettiin
sosialismiin, ja se saattoi ärsyttää ihmisiä. Hieman sarkastiseen
sävyyn Sorretun Voimassa suositeltiinkin olemaan käyttämättä
punaisia rusetteja tai muita punaisia asusteita.347 Puhujan matka341 Tapaturma, SV 4.5.1910.
342 Suutala, Oskari: Villitysmatkoilta, SV 4.3.1908.
343 Suutala, Oskari: Villitysmatkoilta, SV 16.12.1907.
344 Tuomi, Onni: Kilometritehtaalta, SV 11.3.1907.
345 Tuomi 1912, 15, 23.
346 Ks. Johannesson 1996, 302–304.
347 Työväenagitaattoreille huomautettavaa!, SV 26.9.1906.
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varustukseen kuului olennaisesti myös kapsäkki, joka saattoi olla
melko painavakin, sillä mukana oli puhujan henkilökohtaisten
tavaroiden lisäksi myytäviä kirjoja ja lentolehtisiä. Onni Tuomi
käytti matkanteossa apunaan kävelysauvaa.348
Matkareittejä ja matkan etenemistä päivätasolla on helpointa
selvittää Oskari Suutalan matkakertomusten perusteella, sillä ne
ovat tarkimmat sekä ajallisesti että maantieteellisesti. Suutala oli
opiskellut kirjanpitoa yksityisillä kursseilla Helsingissä. Tällä oli
todennäköisesti osansa hänen täsmällisen raportoivaan tyyliinsä.
Esimerkkinä voidaan tarkastella Oskari Suutalan kiertuetta Pihtiputaalla 14.–21.11.1907 (ks. kuvio 5), joka oli osa pidempää
puhujamatkaa. Suutala matkusti junalla Jyväskylästä Suolahteen
13.11. ja jatkoi laivalla ensin Viitasaaren kirkolle ja siitä Keitelepohjaan, jonne hän saapui seuraavana päivänä. Ensimmäisen
puheensa hän piti 15.11.1907 Pihtiputaan kirkolla. Suutala matkusti yleensä päivällä seuraavaan kohteeseensa, piti illalla puheen
ja yleensä myös yöpyi samalla kylällä. Hän palasi syrjäisemmiltä
kyliltä Pihtiputaan kirkolle, jossa puhui yhteensä kolme kertaa ja
jatkoi seuravana päivänä matkaa kohti seuraavaa kohdetta. Suutalan päiväetapit olivat noin 15 kilometrin pituisia. Oletettavasti
hän kulki jalan, sillä yleensä hevoskyydit hän mainitsee erikseen.349
Agitaattorit majoittuivat tavallisesti paikallisen työväenyhdistyksen jäsenen asuntoon. Jos yksityismajoitusta ei ollut saatavana, he saattoivat yöpyä myös majatalossa. Usein näin olikin,
etenkin jos liikkeellä oli useita puhujia. Tuomi mainitsee kertomuksessaan erityistapauksena yöpyneensä kerran myös kansakoulun katon alla.350 Majapaikan löytyminen saattoi olla toisinaan
vaikeaa, mutta vielä enemmän hankaluuksia tuntuu aiheuttaneen kokouspaikan löytäminen. Saavuttuaan kylälle agitaattorin
ensimmäisenä tehtävänä oli hankkia "huone", jossa esitelmätilaisuus voitiin pitää. Onni Tuomen esittelyrepliikki kylällä oli: "Olen
348 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta X, SV 25.11.1907.
349 Suutala, Oskari: Villitysmatkoilta, SV 9.12.1907 ja 11.12.1907.
350 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta IX 15.11.1907.
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Kuvio 5. Oskari Suutalan matkareitti Pihtiputaalla 14.-21.11.1907.
Kuva: Vaasan lääni, Maanmittaushallituksen historiallinen karttaarkisto, Kansallisarkisto.

työväenpuhuja, saisikohan tässä kylässä huonetta."351 Tuomi kertoo, kuinka hänellä oli vaikeuksia saada järjestettyä puhepaikka
Soinissa syksyllä 1907 ensimmäisen eduskunnan jo istuessa.
"Kannoin raskasta kirjakapsäkkiäni, pitkin kehnoja sateenpehmittämiä teitä. Poikkesin yhteen ja toiseen paikkaan leväyttämään ’varvasta’. Kaikkialla tapasin suomettarelaisia. – Mistä
matka, mikä ammatti? – Tyäväen puhuja – silloin heti kohtelukin muuttui. ’Eikös se ole sitä sosialismia, mitä varten te enää
kuljette, mennäänkö taas vaaliuurnille, ei meillä saa kokousta
pitää, pappikin on kieltänyt, tällä kylällä on kaikki suomettarelaisia’. Kuljen pitkin Kolunkylää. Ei luvata yösijaa. ’On lasi rikki
vierashuoneesta, meillä on sairas’ j. n. e. Eräästä talosta köykkyselkä suutari selittää filosofiaansa, ’että tyhjästä ei synny mitään’.
Olen höröllä korvin. Onkohan tuo peijuoni meidän miehiä? Hän
351 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta V, SV 16.9.1907.
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tulee esitelmänsä loppuun ’mistä otatte rahat vanhuudenvakuutukseen, tyhjästä ette’. – En halua väitellä, vaan lähden toiseen
paikkaan jossa luvataan yösija. Aamulla kierrän kylän uudestaan,
saan vihdoin kokoushuoneen ja taas alan kiertää ilmoittamassa
kokouksesta."352
Agitaattorilta vaaditut käytännön järjestelyt vähenivät kuitenkin vuosi vuodelta, kun työväenyhdistysverkosto laajeni ja piirijärjestön taholla alettiin paremmin tuntea syrjäkylien paikallisia
työväenaktiiveja. Piirisihteerin kokemus kiertävänä agitaattorina
oli myös hyödyksi. Hän tunsi piirin aluetta ja tilannetta, joten hän
pystyi antamaan neuvoja agitaattoreille, mistä kannattaisi kysyä
yösijaa milläkin paikkakunnalla. 1910-luvulla piirisihteerinä toiminut Oskari Suutala oli kokenut kiertävä puhuja, joten hänen
oli mahdollista neuvoa Alex Halosta tämän suunnatessa Viitasaarelle. "Ilosjoen kylällä Tiedustele ensimmäisestä talosta tien
varrella. Siinä on pieni mökki toisella puolella. Mökin miehen
nimi on Eero muistaakseni. Hänellä on vanha mummo. Eero on
punanen sos. Heinolanrannalla Voit mennä Tuikkanen nimiseen
torppaan. Luultavasti kunnalist.[oimikunta] on sinne hommannut luennot. Sydänmaan kylällä Kestikievarin lähellä on kauppias, häneltä voit tiedustella ja siinä voi olla seinässä ilmoituskin
paikasta."353
Kun puhepaikka oli saatu järjestettyä, tuli agitaattorin ilmoittaa tilaisuudesta joko levittämällä tietoa suusanallisesti kylällä
tai kiinnittämällä ilmoituksia näkyville paikoille. Järjestettyään puhepaikan Onni Tuomi lähti "pelloille ’sanoja’ levittämään
kokouksesta."354 Tähän saattoi kulua seutukunnan laajuudesta
riippuen enemmän tai vähemmän aikaa. Santeri Mäkelän käyttämä tiedotustapa oli tehokas. "Kävelin siitä osuuskauppaan,
ostin 15 pennin edestä paperia ja varttitunnin sisällä olivat haasteet kaikilla julkisilla paikoilla."355 Agitaattorit jättivät ilmoituksia
puhetilaisuuden ajasta ja paikasta seiniin, puihin tai muihin sopi352 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta IV 11.9.1907.
353 TA 92 Aleksander Halosen arkisto F:1, Suutalan kirje Haloselle.
354 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta V SV 16.9.1907.
355 Mäkelä, Santeri: Nuijamiehiä nostamassa II, SV 19.6.1908.
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viin paikkoihin. Joitakuita ilmoitukset ärsyttivät, ja niitä revittiin
alas, kuten Tuomi oli saanut kokea Pihlajaveden Karhunkylässä.
"Kylään tultuani ihmettelin kun ei näkynyt missään ilmoitusta
kokouksesta. Jälestäpäin kuulin, että kylällä tahritaan ja revitään
pois työväenilmoitukset. Homman etunenässä työskentelee eräs
kristillinen emäntäihminen. Tuleekohan entinen syntivelka maksetuksi ja omatunto rauhoitetuksi ilmotuksia repimällä. Ehkä se
vain enemmän kolkuttelee."356 Toisaalta sana puhujan saapumisesta kylälle levisi helposti, jos agitaattori joutui kuljeskelemaan
paljon esimeriksi kokous- tai yöpaikkaa etsimässä: "Oli sunnuntai. Suuri kyläkunta, jonka läpi kuljin, kyllähän siinä pian tieto
leviää."357
Työväentalojen rakennusbuumi ei ollut vielä 1900-luvun ensivuosikymmenellä päässyt täyteen vauhtiin vaalipiirin alueella.
Jos kylässä ei ollut työväenyhdistystä ja sillä omaa kokoontumispaikkaa, tapahtumapaikkana oli useimmiten yksityisasunto,
torppa tai mökki. Jos vain mahdollista, agitaatiotilaisuus pidettiin julkisessa tilassa, nuorisoseurantalossa, kunnan tuvassa tai
kansakoulussa. Mikäli näistä mitään ei ollut tarjolla, puhe voitiin
pitää myös taivasalla tai jopa maantiellä. Juho Etelämäki ei löytänyt puhepaikkaa Alajärvellä: "Kokous ilmoitettu, mutta kas, täällä
ei ole lupa mennä kunnantupaan eikä mitään isompaa suojaa ole
työväellä saatavana kirkolla. Siksi oli kokous pidettävä erään kirjakauppiaan puutarhassa. Punalippu liehui korkeudessa ja puutarhan penkit ja penkereet istumasijoina. Raittiissa iltaviileässä
sanat ponnahtelivat takaisin läheisestä kirkon seinästä ja reippaat
laulut houkuttelivat kylän rauhallista väkeä saapuville, kuulemaan tuota ihmeellistä laulua ja näkemään kaukaista puhujaa."358
Punaisen lipun salkoon vetämisestä on maininta myös Santeri
Mäkelän matkakertomuksessa, joten aivan tavatonta sen käyttö
ei liene ollut.359
356 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta III, SV 6.9.1907.
357 Tuomi, Onni: Puhujamarkoilta I, SV 30.8.1907.
358 Etelämäki, Juho: Esitelmämatkoilta Kuortaneen kihlakunnassa. SV 26.7.
1907.
359 Mäkelä, Santeri: Nuijamiehiä nostamassa II, SV 19.6.1908.
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Agitaatiotapahtuma
Esitys (performance) on Richard Baumanin mukaan osa tiettyä
tapahtumaa (event). Tapahtuma on tulosta useiden tekijöiden
vuorovaikutuksesta. Niitä ovat esimerkiksi puitteet, jossa esitys
tapahtuu, se järjestys, jossa toiminta etenee ja yhteisössä hyväksytyt esiintymistä ja puhumista koskevat perussäännöt. Tapahtuman perusrakenne muodostuu yksinkertaisimmillaan sen osallistujista eli esiintyjistä ja yleisöstä.360 Tapahtuma tässä mielessä
luo samalla tavoin edellytyksiä ja mahdollisia suuntia toiminnalle
ja esitykselle kuin Peter Burke on tarkoittanut tilanteen (occasion)
käsitteellä. Sekä tapahtuma että tilanne sisältävät niitä olosuhteisiin sidottuja tekijöitä, jotka ohjaavat yksilöiden toimintaa, esiintymistä. Agitaatioesityksen kohdalla esityksen rajaaminen tehtiin
edellä kuvailluilla valmisteluilla, kutsumalla ihmisiä kuulemaan
agitaattoria, määrittelemällä tapahtuman aika ja paikka ja kertomalla, mitä tulee tapahtumaan: agitaattori puhuu. Matkapuhujan
työhön ja käytännön järjestelyihin, mutta myös agitaatioesityksen puitteisiin, vaikutti eniten se, oliko kylällä toimiva työväenyhdistys. Suurin osa matkakertomusten kuvaamista agitaatiotapahtumista pidettiin ennen yhdistyksen perustamista ja työväentalon rakentamista. Tällöin kyseessä oli useimmiten tapahtuma,
jossa agitaattori oli ainoa esiintyjä, eikä tilaisuus sisältänyt muuta
ohjelmaa. Puheen lisäksi kuitenkin useimmiten laulettiin yhdessä
agitaattorin johdolla ja tilaisuuden päätteeksi saatettiin tanssia
tai leikkiä seuraleikkiä. Agitaatiotapahtumaan oli mahdollista
liittyä myös keskustelua tai väittely, joko agitaattorin tai yleisön
aloitteesta. Etukäteen järjestetyt väittely- ja keskustelutilaisuudet
ajoittuivat kuitenkin pääosin vaalikampanjoinnin aikaan.
Jos kylällä oli toimiva työväenyhdistys, agitaattori puhui tavallisesti yhdistyksen kokouksessa, jolloin tapahtumaa kehysti kokousproseduuri. Oli myös tavallista, että yhdistys oli järjestänyt
iltamat sille illalle, kun agitaattorin odotettiin saapuvan kylälle.
Iltamien kontekstissa agitaattorin puhe ei ollut välttämättä yleisön näkökulmasta kiinnostavin osuus. Mutta se kuului vakiin360 Bauman 1977, 28–29.
140
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tuneeseen käytäntöön ja muu iltamaohjelma houkutteli sellaisia
kuulijoita, jotka eivät olisi muutoin tulleet paikalle. Ohjelmallisten iltamien pidosta muodostui työväenliikkeessä merkittävin
yhteisöllinen tilaisuus ja järjestöelämän keskeisin tapahtuma, ja
iltamia pidettiin hyvänä ympäristönä nuorisolle tutustua julkisesti ja siveellisesti hyväksyttävällä tavalla toisiinsa.361 Iltamissa
voitiin myös valistaa nuorisoa ja opettaa sosialismia paitsi puheiden, myös taide-esitysten avulla.
6.2. Yleisöt
Vuorovaikutuksella tarkoitetaan sitä vastavuoroista vaikutussuhdetta, joka syntyy kahden osapuolen välittömästä yhdessäolosta,
niin että kummankin toiminta heijastuu toisen toimintaan.362
Sosiologi Erving Goffmanin määritelmä mukaan esitys perustuu
361 Kurkela 1986, 33.
362 Goffman 1971, 25–26.
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esiintyjän ja yleisön väliseen suhteeseen. Goffman keskittyy määritelmässään erityisesti yleisön rooliin: miten yhteiskunta havaitsee sosiaalisen esityksen ja kuinka esitys toimii yhteiskunnassa.363 Erityisesti yleisön rooli tulee esiin kehystämisen (framing)
käsitteessä. Kehys on sosiaalisia tapahtumia järjestävä periaate, ja
Goffman tarkoittaa esityksen kehystämisellä tapaa, joka sijoittaa
esitystä seuraavat ihmiset yleisön rooliin. Esitys (tai muu sosiaalinen tilanne) ikään kuin kehystetään erottumaan muusta arkipäiväisestä elämästä. Kyseessä on vuorovaikutuksessa tuotettu viitekehys, jossa yleisö osallistuu merkitysten rakentamiseen. Tästä
huolimatta yleisön rooliin kuuluu tarkkailla esitystä ottamatta siihen suoranaisesti osaa.364 Kun kyseessä on jonkun yksilön esitys,
Erving Goffmanin mukaan muita esitykseen osallistujia voidaan
kutsua yleisöksi, havainnoijiksi tai kanssaosallistujiksi.365 Esityksen vuorovaikutus ei rajoitu kuitenkaan pelkästään agitaattorin ja
yleisön välille. Vuorovaikutteinen suhde ulottuu myös esityksen
mahdollistajiin, alullepanijoihin ja taustavaikuttajiin.366
Agitaatiotilaisuudessa paikalla ollut yleisö voidaan jakaa ryhmiin, osayleisöiksi, joille esiintymisellä oli erilaisia funktioita.
Näitä erilaisia lähestymistapoja vaativia yleisöjä olivat kannattajat
ja vastustajat eli sosialistit ja porvarilliset, mutta myös "nukkuvat"
ja muut poliittisesti passiiviset henkilöt. Koska agitaattori puhui
monenlaisissa yhteyksissä ja tilaisuuksissa, myös yleisö saattoi
olla koostumukseltaan toisenlainen kuin puhuja oli etukäteen
odottanut. Yleisön ennakoimattomuus vaikutti myös agitaatioesityksen sisältöön. Eri yleisöillä oli myös erilainen kuulijakokemus, ja ne tulkitsivat agitaatioesitystä eri tavoin. Tulkinnat eivät
myöskään olleet aina sellaisia kuin agitaattori oli tarkoittanut tai
toivonut. Samasta puhetilaisuudesta kerrottiin eri tavalla riippuen siitä, oliko kuvaus julkaistu Sorretun Voimassa vai esimerkiksi suomalaista puoluetta kannattaneessa Suomalaisessa.
363 Carlson 2006, 58.
364 Goffman 1974, 157; Carlson 2006, 58.
365 Goffman 1959, 16–17.
366 Schechner 2013, 225.
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Richard Schechnerin mukaan esityksellä on seitsemän funktiota, joista vähintään yhtä, mutta yleensä useampaa jokainen
esitys toteuttaa. Esityksen tehtäviä ovat viihdyttää, merkitä tai
muuttaa identiteettiä, luoda tai vahvistaa yhteisöä, opettaa, suostutella tai vakuuttaa, parantaa, tehdä jotain kaunista ja käsitellä
sitä, mikä on pyhää tai demonista.367 Agitaatioesityksessä funktioista toteutui ainakin neljä ensimmäistä: viihdyttää, merkitä
tai muuttaa identiteettiä, luoda tai vahvistaa yhteisöä, opettaa,
suostutella tai vakuuttaa. Tilanne, olosuhteet ja yleisö vaikuttivat
funktioiden painottumiseen. Päivikki Suojanen on jaotellut tutkimiensa maallikkosaarnapuheiden kuulijat kolmeen ryhmään
sillä perusteella, mitä funktiota saarnapuhe kullekin niistä palveli.
Suojasen aineistossa painottuvat yhteisön jäsenille puhuminen,
mutta samalla niin sanotulle ulkoryhmällekin puheen funktiona
oli evankelioida ja levittää yhteisön oppia ja arvoja.368 Sosialistiagitaattorilla oli yleisönään usein myös sosialismin ankaria vastustajia, joita agitaatiopuheen ei ollut tarkoitus käännyttää. Silloin
esityksen oli pikemminkin tarkoitus osoittaa ulkoryhmälle puhujan tietämys ja vaikutusvaltaisuus.
Tila ja kuulijat
Kun piiritoimikunnan järjestämien agitaatiotilaisuuksien keskimääräinen kuulijakunta oli vuonna 1908 127 henkilöä,369 matkakertomusten kuvaamat puhetilaisuudet jäivät usein kauas näistä
lukemista. Tätä selittää ennen kaikkea matkojen suuntaaminen
väkimäärältään pienille paikkakunnille ja seuduille, joilla puolueen ja työväenliikkeen kannatus oli suhteellisen vähäistä. Toisaalta, jos tieto tavoitti ihmiset, agitaattoria tultiin kuulemaan
kaukaakin. Santeri Mäkelän puhetilaisuus veti puhujan yllätykseksi väkeä Lehtimäellä kesäkuussa 1908: "Mutta ajatelkaas hämmästystäni, kun kuulin, että oikeen kirkossa oli kuulutettu puhe
367 Schechner 2013, 46.
368 Suojanen 1973, 149
369 Toimintakertomus 1908. Toimintakertomukset 1908–1911. SDPKSPA, k
21b, JyMA.
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kansakoululle. En unissanikaan osannut aavistaa, että Lehtimäen
harvaan asutussa seudussa voidaan saada kokoontumaan yhtenä
kiireisenä arki-iltana kokoon sellainen väenpaljous. Etäisimmiltäkin kolkilta aina Ähtärin rantaa myöden olivat raatajat lähteneet liikkeelle."370
Kuulijamäärät vaihtelivat siis paikkakunnittain paljonkin, ja
jotkut puhujat olivat suositumpia kuin toiset. Santeri Mäkelän
puhetilaisuuksissa yleisömäärä liikkui 60–100 henkilön välillä.
Mäkelä oli epäilemättä vetoava puhuja, joka keräsi kuulijoita.
Hän oli kokenut ja tunnettu pohjalaisten pienviljelijöiden "oma"
puhuja, jonka esiintymiset houkuttelivat yleisöä. Vertailun
vuoksi Aapo Attilan ilmoittamat yleisömäärät olivat noin puolet
Mäkelän yleisöstä, noin 30–50 kuulijaa.371 Jos etukäteen ilmoitettuun kokoukseen tuli alle kaksikymmentä kuulijaa, se oli agitaattoreiden mielestä huomattavan vähän. Harvinaisen huonosta
yleisömäärästä raportoitiin kuitenkin yhtä lailla kuin suurestakin
yleisöstä, eikä huonoa yleisömenestystä ainakaan suoranaisesti
pidetty agitaattorin vikana. Oskari Suutalan pitämään ennalta
ilmoitettuun puhetilaisuuteen Alajärven kirkolle saapui kuusi
kuulijaa, jotka Suutala halusi mainita lehdessä nimeltä: "kokous
oli ilmoitettu kello 6 ja tulihan sinne vieraita: Turpeela 1, Metsäpelto 2, Leino 3, Puskala 4 sekä kaksi naista. Minulla ei ole tästä
kokouksesta kerrassaan mitään sanottavaa."372 Suutalan pettymys
käy selvästi ilmi. Huono menestys jatkui Alajärven Hoiskossa,
jossa pidettyyn kokoukseen saapui "pyryn vuoksi" vain kymmenkunta miestä.373 Suutalan mielestä tämäkin oli hyvin pieni kuulijajoukko, mutta hän piti kuitenkin puheen, jotta yleisö ei olisi
tehnyt turhaa reissua kokouspaikalla.
Etenkin puoluehallinnolle lähetetyissä raporteissa374 yleisömäärä luetaan useimmiten sadoissa, vähintään useissa kymme370 Mäkelä, Santeri: Nuijamiehiä nostamassa I, SV 16.6.1908.
371 Attila, Aapo: Mitä kuuluu puhujamatkoille? SV 12.6.1908; Attila: Pätkiä
matkalta, SV 30.8.1909.
372 Suutala, Oskari: Villitysmatkoilta, SV 10.2.1908
373 Suutala. Oskari: Villitysmatkoilta, SV 10.2.1908.
374 TA 329.5(471) SDP Kertomuksia agitatsionimatkoista DB:1.
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nissä. Tätä on arvioitu liioitteluksi, mitä se saattaakin olla, olihan kyseessä raportit työnantajalle. Puoluepuhujat olivat kuitenkin tunnetumpia ja heidän käymisensä oli harvinaista, joten on
uskottavaa, että heidän puhetilaisuutensa ovat voineet kerätäkin suuria kuulijajoukkoja. Satojen kuulijoiden tilaisuudet eivät
olleet harvinaisuuksia myöskään piirin puhujien tilaisuuksissa.
Kun agitaattori ja kansanedustajaehdokas Maria Raunio puhui
Jyväskylän pitäjän kunnantuvalla, kuulijoita oli paikalla 300–400,
eivätkä läheskään kaikki kuulijat mahtuneet sisälle.375
Agitaattorit kirjoittavat yleisöstä paljon. Se on ymmärrettävää,
koska yleisömäärät kertoivat puhujien ja työväenaatteen suosiosta ja menestyksestä. Merkittävää oli myös se, ketkä kuulivat
ja todistivat läsnäolollaan agitaatiotapahtumaa. Myös monessa
maaseutukirjeessä kerrottiin agitaatiotilaisuuksista lähinnä se,
keitä oli paikalla. Esimerkiksi Alavudelta lähetetyssä maaseutukirjeessä kerrottiin Emil Raearon puhetilaisuudesta ainoastaan
se, keitä oli kuulemassa puhetta. Hyvä suksikeli oli tuonut paikalle paljon kuulijoita, muiden muassa suomettarelaisen agitaattorin, manttaalimiehiä ja "itsensä häpäisseen torpparin".376
Kaikkien puolueiden puhetilaisuuksiin osallistui maaseudulla
1900-luvun ensivuosikymmenellä myös kilpailevien puolueiden kannattajia. Agitaatiotilaisuudet eivät olleet suljettuja yhden
puolueen kannattajakunnan tilaisuuksia, vaan pikemminkin paikallisia foorumeita, julkisuuden tiloja, joissa rahvaalla oli mahdollisuus horjuttaa sosiaalista järjestystä asettumalla avoimesti
vastarintaan. Julkinen sosiaalisen järjestyksen horjuttaminen
vaati paitsi osaamista myös rohkeutta.377 Näitä ominaisuuksia odotettiin erityisesti paikallisyhteisön ulkopuolelta tulevilta
agitaattoreilta. Oli myös täyin mahdollista, että sosialistit olivat
agitaattorin kuulijoissa vähemmistönä. Tilanne aiheutti altavastaajan aseman sosialisteille. Onni Tuomea olivat kuulemassa pääasiassa ei-sosialistit: "Puhuin Palomäellä. Sinne saapui kokonaista
375 Puolueen riennot, SV 29.3.1909.
376 Alavus, SV 13.2.1907.
377 Scott 1990, 218–219.
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6 yhdistyksen jäsentä. Esimieskin oli estettynä. Toisenpuoluelaisia oli muutamia kymmeniä."378 Puhetilaisuuksien valtaamista on
mahdollisesti voitu käyttää tarkoituksellisesti estämään työväenliikkeen vahvistumista paikkakunnalla. Toisaalta porvarillisten
läsnäolo oli arkipäiväistä, eikä se varsinaisesti haitannut agitaatiota, vaan pikemminkin kuului asiaan. Suutala kuvasi yleisön
koostumusta neutraalisti: "Yleisöä oli kerääntynyt kohtalaisen
hyvä huone. Olipa porvaritkin oikein sakilla kerääntynyt kuulemaan köyhälistön evankeliumia."379 Porvarillisten läsnäolo tarjosi
pikemminkin agitaattoreille mahdollisuuden esiintyä myös heille
ja osoittaa kyvykkyyttään ja tietojaan.
Vahva porvarienemmistö agitaatiotilaisuuksissa saattoi kuitenkin hirvittää kokenuttakin puhujaa. Juho Etelämäki puhui
Lappajärvellä: "Väkeä kerääntyi tuvantäysi. Pitäjän kaikki puolueiden johtajat ja agitaattorit täyttivät penkit. Lahkojen uskonnolliset edustajat myöskin siinä istuivat silmissä puhuva katse: ’no,
anna nyt, jos sinulla on antamista.’ Minä poika poloinen olenkin
jo monta löylyä ennen kestänyt, mutta mitenkä nyt käynee? Aloin
toimituksen. Jatkoin. Yksi vaan poistuu, toiset seuraa tarkkaavaisuudella. Vedän esiin luokkavastakohtia, vedän uusia ja uusia.
Jäykkää on kuuliakunta, raskaana kuin lyijy painavat he penkkejä. Monesti olen puhunut, vaan en koskaan niin liikkumattomalle joukolle."380 Etelämäen oli selvästi vaikea lukea reaktioita
yleisöstä, joka "liikkumattomuudessaan" ei osallistunut vuorovaikutukseen siinä määrin, kuin puhuja olisi toivonut.
Porvarillisten ollessa läsnä toteutui kaksitahoinen valta-asetelma. Toisaalta paikalla oli esiintyjä ja yleisö, joilla molemmilla
on valtaa suhteessa toisiinsa ja esitykseen. Toisaalta läsnä oli ns.
esityksen ulkopuolinen valta, joka toteutui, kun porvarilliset
olivat paikalla. Valta-asetelmia pystyttiin osoittamaan esimerkiksi tilan hallinnalla. Kirkon penkkijärjestystä mukailemalla
voitiin osoittaa paikallista hierarkiaa myös agitaatiotilaisuuk378 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta III, SV 6.9.1907.
379 Suutala, Oskari: Villitysmatkoilta, SV 16.12.1907.
380 Etelämäki, Juho: Esitelmämatkoilta Kuortaneen kihlakunnassa. SV 26.7.
1907.
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sissa. Uskonpuhdistuksen 1600-luvun lopulla tuoma penkki- eli
istumajärjestys noudatti tiukasti säätyjakoa. Parempi väki istui
edessä. Eturiviin asettuivat yhteisön valtaapitävät. Mitä alempana
hierarkiassa yksilö oli, sitä etäämmälle hänen paikkansa sijoittui.
Esimerkiksi palvelusväellä ei ollut välttämättä paikkoja kirkon
penkkijärjestyksessä lainkaan, vaan heidän oli löydettävä paikat
lehtereiltä. Kirkkojen penkkijärjestystä oli horjuttanut jo herätysliikkeiden käytännöt, ja tiukoista penkkijärjestyksistä luovuttiin
monin paikoin viimeistään 1900-luvulle tultaessa.381 Istumajärjestyksellä oli kuitenkin edelleen merkitystä. Emil Lehén kuvaili
pienoisromaanissaan kuulijoiden asettumista tilaan: "Siellä oli
pitäjän kaikki kermakerros. Oli nimismies, kirkkoherra, lääkäri,
koroillaan eläjä aatelisherra von Vonge ja tuomari. Sanalla sanoen
kaikki "aateli". He istuivat etupenkeissä, suu ivallisessa hymyssä,
solkottaen toisilleen "kapulakielellä" – Hienot neidit istuivat keikailevan näköisinä, nenä pahassa kurtussa – eikä ihme – olivathan
he nyt heitetty maankollojen tympäisevään seuraan……. Kallio
huomasi kaiken tämän – hän aikoi nyt kerran puhua suunsa puhtaaksi, kun kaikki oli kuulemassa."382
Tilan hallinnalla valta-asetelma voitiin myös kääntää toisin päin. Ei ollut merkityksetöntä, että agitaattori saattoi kertoa
sanomalehdessä, että työväenyhdistyksen tilaisuudessa "joku
manttaalipappa esiintyi oven pielessä", mutta ei sieltä käsin saanut häiriötä aikaa.383 Kuulijoiden asemoituminen tilaan siten, että
hierarkiassa ylempänä olleet sijoittuvat reunalle, kertoo fyysisestä
syrjäyttämisestä ja siten vallan uudelleenjakamisesta.
Yleisön käyttäytyminen
Etenkin Pohjanmaalla tehtiin vielä vuonna 1908 herätysagitaatiota. Oskari Suutala oli helmikuussa Kortesjärven kirkonkylällä
ensimmäinen työväenpuhuja, joka onnistui hankkimaan itselleen
kokouspaikan. Kortesjärven kirkolle ja Suutalan arvelun mukaan
381 Heikkilä ja Seppo 1989, 76.
382 Lehén 1903b, 84.
383 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta I, SV 30.8.1907.
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mahdollisesti koko pitäjään ei tullut yhtään Sorretun Voimaa,
mutta nuorisoseura antoi Suutalan kuitenkin puhua omissa
tiloissaan. Naapuripitäjässä Evijärvellä sana Suutalan tulosta oli
kuitenkin tavoittanut "pari aatetoveria", jotka olivat järjestäneet
kokoustilan. "Yleisöä kokouksessa oli vähänpuoleisesti. Puhuin
silti kauan aikaa. Jännitettynä seurasivat kuuliat esitystä. Työväenyhdistystä ei vielä voitu saada kun ei ole kylässä kuin joku
mies joka kannattaa sosialismia."384 Työväenpuhuja ei ollut käynyt
aiemmin myöskään Kortesjärven Purmojärvellä, jonka nuorisoseuran talolla Suutala puhui 16.2.1908. Nuorisoseuran avara juhlasali oli melkein täynnä kuulijoita, jotka Suutalan mukaan olivat
saapuneet uteliaisuudesta sosialistia kuulemaan. Suutala puhui
yhteen menoon kaksi ja puoli tuntia. Yleisö oli hyvin rauhallista
ja kiinnostuneita Suutalan myymästä kirjallisuudesta esitelmän
loputtua.385 Sosialistiagitaattori otettiin vastaan Suutalan arvion
mukaan ensimmäisellä kertaa jännittyneenä, mutta rauhallisena.
Mary L. Shannon on tulkinnut suullisen ja kirjallisen vuorovaikutusta 1800-luvun puhujien kirjallisessa kerronnassa. Hänen
mukaansa lukijat pystyivät samastumaan kerrottujen kuulijoiden
toimintaan.386 Positiiviset visiot pikkukylien vastaperustettujen
työväenyhdistysten tulevaisuudesta toimivat esimerkkeinä lukevalle yleisölle, joiden avulla agitaattorit pystyivät kannustamaan
lukijoita toimimaan. Kirjoittamalla yleisön toivottavasta käytöksestä puhuja pystyi myös valmistamaan tulevaa yleisöä ja määrittelemään niin sanotun itsetietoisen sosialistin käytöstä ja ominaisuuksia.
Sekä matkakertomuksissa että muissa agitaatiokuvauksissa
yleisön käytöstä kommentoidaan suhteellisen usein. Positiivisia
arvioita ovat yleisön rauhallisuus ja keskittyneesti ja kiinnostuneesti kuunteleminen. Sen sijaan puhujalle naureskeleminen,
yleinen epäjärjestys tai muihin asioihin keskittyminen olivat
agitaattorien mukaan yleisesti ottaen huonoa käytöstä ja osoitus
384 Suutala, Oskari: Villitysmatkoilta, SV 4.3.1908.
385 Suutala, Oskari: Villitysmatkoilta, SV 4.3.1908.
386 Shannon 2014, 8.
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joko porvarien epäkunnioittavasta suhtautumisesta sosialistipuhujaa kohtaan tai siitä, että työläiset eivät ole vielä heränneet itsetietoisuuteen. Oskari Suutala törmäsi huonoon käytökseen Kivijärvellä: "Puheeni ajan tekivät poikaset uunin luona kellokauppoja puhuen suurella äänellä. Pyysin saada yksin puhua. Lopuksi
on keskustelu tervetullut; eivät ehdotustani hyväksyneet. Ikävällä
mielellä katselee mokomaa järjestymättömyyttä."387 Suutala tulkitsi huonon käytöksen johtuvan työväestön järjestäytymättömyydestä. Tavoitteena olikin, että agitaattoriin suhtauduttaisiin
kunnioituksella kuten muihin auktoriteetteihin kuten pappiin
tai opettajaan, olemalla hiljaa ja keskittymällä tämän esitykseen.
Kaikenlaista epäjärjestystä ja omavaltaista toimintaa katsottiin
pahalla.
Brittiläistä pantomiimiesityksiä388 ja niiden yleisöä tutkinut Jim
Davis tulkitsee yleisön hyvän käytöksen korostamisen sanomalehtikuvauksissa tarkoittaneen ennen kaikkea sitä, että oli pelko
tai mahdollisuus, että yleisö olisi käyttäytynyt huonosti eli rettelöinyt ja juopotellut. Davisin mukaan yleisö siis paitsi esiintyi,
myös käyttäytyi.389 Yleisön hyvä käytöksen korostamisen voi siis
tulkita agitaattorien haluksi osoittaa, että myös köyhät ja vähän
koulutetut osasivat käyttäytyä kuten täysivaltaiset kansalaiset.
Toisaalta käytöksellä jopa kilpailtiin. Vastapuolta saatettiin syytellä huonosta käytöksestä, joka oli merkki sivistymättömyydestä
tai huonosta moraalista. Sorretun Voimassa joulukuussa 1906
julkaistun maaseutukirjeen mukaan Töysässä pidetyssä kokouksessa "pari ylhäisemmän sivistystason omaavaa naispuolista henkilöä häiritsivät kokousta ivapuheillaan ja naurullaan".390 Epäkunnioittavaa käytöstä paheksuttiin myös kesällä 1907 julkaistussa
kirjeessä. Kuivasmäen työväen yhdistyksen iltamassa oli koetettu
"selitellä köyhälistön taistelun päämäärää, sekä niitä keinoja joilla
tuo päämäärä saavutetaan. Kyllä täälläkin vielä tarvittaisi hyvin
387 Suutala, Oskari: Villitysmatkoilta, SV 16.12.1907.
388 Brittiläisessä populaarikulttuurissa pantomiimilla tarkoitetaan suosittua
poliittisen teatterin muotoa.
389 Davis 2007, 22.
390 Töysästä, SV 19.12.1906.
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voimakkaita valoheittäjiä, että nähtäisi kuinka ruma teko on että
puheitten aikoina asustellaan ulkona, tai sisässäkin ollen jutellaan omia juttuja. Että nuokin porvarillisten pojat jotka kaikkien
toimien ajat pysyttelivät tuolla ulkonaisessa pimeydessä, kenties
vain siitä syystä etteivät raski penniäkään uhrata työväen aatteen
alttarille, näkisivät, että heidän velvollisuutensa olisi uhrata edes
joku ropo siitä liijasta minkä työn ritarit ovat heille perittäväksi
koonneet."391
Yleisön palaute esiintyjälle tuli esiin sanallisten kommenttien
ja vuorovaikutuksen lisäksi käytöksenä. Keskittymättömyys ja
huomion suuntaaminen pois puhujasta toimivat vahvasti negatiivisia viesteinä esiintyjälle. Toisaalta hyväksyntää osoitettiin
kuuntelemalla keskittyneesti ja naurahtelemalla oikeissa kohdissa392. Puhujan ja yleisön vuorovaikutus agitaatiotilaisuuksissa
oli käyttäytymistä, väittelyä, kommentointia, mutta se näkyi
myös niissä sisällöllisissä kysymyksissä, joita agitaattorit nostivat
esiin puheissaan.
Alkoholi ja tappelut
Puhetilaisuuksiin ja erityisesti iltamiin liittyi dramaattisia aineksia. Agitaatioesityksen funktio viihteenä, leikkinä ja kilpailuna
korostui iltamissa. Kun iltamakonsepti tunnettiin, yleisö, erityisesti nuoriso, osasi odottaa tanssia, sosiaalista kanssakäymistä,
mahdollisesti myös tappeluita. Läsnä oli odotusta, jännitystä
ja kiihotusta, joita vahvistettiin alkoholilla.393 Tämä oli sosiaalisen draaman toimintalogiikkaa, jota agitaattorit yrittivät hillitä
ainakin mielessään, sillä tämä "ylimääräinen" draama vei huomiota agitaattorien sanomalta. Vaikka alkoholin käyttöä ja tappeluita pyrittiin välttämään, silloin tällöin yleisö sai aikaan rettelöitä keskenään. Suutalan itsekasvatuksen merkitystä korostanut puhe keskeytyi Pihtiputaan Elämäjärvenkylässä. "Kun olin
vähän aikaa puhunut, syntyi kokoushuoneessa ankara tappelu
391 Yhdistysten riennot, SV 5.7.1907.
392 Tuomi: Puhujamatkoilta IX, SV 15.11.1907 ja 4.3.1908.
393 Turner 1982; Gunnell – Ronström 2013, 50.
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ja rähinä. Yleisö nousee penkeille seisomaan. Täytyi keskeyttää
esitelmä. Paikkakunnan perustuslaillisten ja sosialistien suuret
tappelupukarit - jänis- ja lintukoirat alkoivat mittelemään oikein
vimmatusti voimiaan. Suurella vaivalla saatiin metelöitsijät ulos,
joista päästiin pienellä säikähdyksellä. Jatkoin. Puhuin vielä kansallisuus-, kieli- sekä laillisuuskysymyksestä".394 Tappelut agitaatiotilaisuuksissa olivat kuitenkin ilmeisen harvinaisia, ja Suutalan kertoma tapaus on matkakertomusaineiston ainoa maininta
tappelusta puhepaikalla. Alkoholista ja tappeluista aiheutuneet
häiriöt vaikuttavat olleen tavallisempia sellaisilla paikoilla, joissa
työväenliikkeellä oli jo jonkinlaista jalansijaa, mahdollisesti oma
talo ja iltamatoimintaa, jolloin iltamiin tai työväentalolle tultiin
huvittelemaan. Agitaattorit yrittivät hillitä liiallista huvittelua ja
suuntaamaan yleisön kiinnostusta vakavampiin asioihin. Onni
Tuomi ohjeisti pihtiputaalaisia tovereita: "Teille Pihtiputaan kirkonkylän t: y:n toverit annan pienen ystävällisen neuvon. Elkäähän hyvät immeiset katselko niin usein niillä lasisilla kiikareilla,
sillä te näytte siinä hommassa liiaksi hermostuvan. Jos ette voi
tätä kiusausta vastustaa, niin valitkaa pyhälle toimituksellenne
joku sopivampi paikka. Ei yhdistyksen talo ole sitä varten olemassa. Myöskin olisi huvi- ja iltamatilaisuuksista se ohjelmanumero jätettävä tyystin pois."395
Yleisön odotukset
Tullessaan kuulemaan puhujaa yleisöllä oli ennakkokäsityksiä
ja odotuksia, jotka kohdistuivat agitaatioesitykseen ja -tapahtumaan. Teatterihistorioitsija Marvin Carlsonin mukaan ensimmäinen teatteriesityksen tulkintaan ja suhtautumiseen vaikuttava
tekijä on tyylilaji, joka liittyy esityksen rakenteeseen, narratiiviin,
mutta myös esiintyjän eleisiin ja tyyliin.396 Yleisön kannalta tyylilaji siis merkitsee odotettavissa olevaa esitystä. Esimerkiksi työväenpuhujan esiintyminen saatettiin liittää yleisön mielissä joko
394 Suutala, Oskari: Villitysmatkoilta, SV 9.12.1907.
395 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta VIII, SV 4.11.1907.
396 Carlson 1989, 86–88.
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herätysliikkeiden puhujiin, poliittisiin vaalipuhujiin, yhdistystoimintaan tai työväenkulttuuriin ja iltamaohjelmistoon liittyväksi
esitykseksi. Toinen ennakkokäsityksiä muokkaava tekijä olivat
agitaatiotilaisuuksien ilmoitukset. Carlsonin mukaan käsiohjelmat ovat teatteriesitysten kohdalla ensimmäinen yleisöä ja sen
odotuksia ja käsityksiä muokkaava tekijä.397 Vaikka agitaatioilmoitukset sisälsivät informaatiota vähemmän kuin käsiohjelmat,
niistäkin voi tehdä joitain johtopäätöksiä. Agitaattorit eivät juurikaan pohdi sitä, miten mahdollisimman moni saisi tietää tilaisuuksista, mikä saattaa viitata siihen, että agitaattorin vierailu oli
siinä määrin kiinnostava ja erikoinen tapahtuma, että tieto levisi
jollain tapaa kylällä riittävästi tai että suullinen tiedonvälitys oli
ylipäätään tehokkaampaa. Ilmoitusten lisäksi ennakkokäsityksiä
ja odotuksia muokkasivat erilaiset kirjalliset arviot ja raportit
agitaatiotilaisuuksista. Agitaatiota käsittelevät maaseutukirjeet ja
matkakertomukset eivät siis olleet ainoastaan kuvauksia tapahtumasta, vaan ne toimivat voimakkaasti myös käsitysten muokkaajana. Raporttien ja kuvausten perusteella lukijat saivat käsityksen
siitä, millainen on agitaatiokokous, miten siellä käyttäydytään,
miten se etenee, toivotaanko keskustelua ja niin edelleen.
Agitaattorit olivat tietoisia yleisön odotuksista ja muokkasivat
omaa esiintymistään niiden perusteella. Folkloristi Charles Briggsin tutkimus meksikolaisesta suullisesta perinteessä osoittaa, että
yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka muovaa esityksen sisältöä, on
esiintyjän arvio siitä, mitä yleisö on kykenevä ymmärtämään.
Esiintyjät ovat kiinnostuneita niistä signaaleista, joita he saavat
yleisöltä esityksen kuluessa, vaikka ne olisivat niinkin pieniä kuin
nyökkäyksiä tai äännähdyksiä. Yleisön tulkinnallinen rooli onkin
otettava huomioon. Yleisö muokkaa esitystä reaktioillaan, jotka
vaikuttavat esiintyjään.398
Voidaan kysyä, miksi agitaattoria tultiin kuulemaan? Mikä
motivoi ihmisiä matkustamaan pitkienkin taipaleiden takaa osallistumaan agitaatiotilaisuuteen? Motivoitunut käytös edellyttää
397 Carlson 1989, 90.
398 Briggs 1988, 19.
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intentiota eli pyrkimystä tavoitteidensa saavuttamiseen. Se on
toimintaa, joka välittyy intentioiden kautta. Motivaatio voidaan
jakaa sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon sen perusteella, nousevatko nämä intentiot yksilön sisältä omaehtoisesti vai ohjaako
intentioita ulkoinen motiivi. Seuraavassa listaan maalaisrahvaan
agitaatiotilaisuuteen osallistumisen mahdollisia motiiveja:
1. Tapahtuman itsensä vuoksi. Tapahtumatarjontaa rahvaalle
oli rajallisesti, jolloin osallistuttiin, kun jotain tapahtui, usein
pelkästä uteliaisuudesta. Vaikka vastaavanlaisia tapahtumia
järjestettiin muiden kansanliikkeiden puitteissa (nuorisoseurat, raittiusseurat yms.), niitä ei välttämättä koettu omaksi
samalla tavoin. Agitaattoreiden mielestä erityisesti porvarillisten osallistuminen johtui nimenomaan uteliaisuudesta.
2. Yhteenkuuluvuus ja muut sosiaaliset syyt. Tilaisuuteen haluttiin osallistua, koska muut samaan viiteryhmään (perhe,
ystävät jne.) kuuluvat osallistuivat. Siten voitiin osoittaa
yhteenkuuluvuutta ja kuulumista tiettyyn ryhmään.
3. Uutuus ja erikoisuus. Liittyen ensimmäiseen, agitaattori oli
vieras, outo sosialisti ja erikoinen ilmestys, jota haluttiin tulla
ihmettelemään.
4. Oppiminen. Oppiminen oli motivaatiotekijänä erityisesti silloin, kun yleisö oli jo sosialistien kannattajia ja halusi syystä
tai toisesta oppia asiaa syvemmin. Oppimista tapahtui myös
tiedostamatta, mutta silloin kyse ei ollut varsinaisesti syystä
osallistua.399
5. Osallistuminen kiistämisen kulttuurina. Osallistuminen työväentapahtumiin voi tulkita vastarintaiseksi käytökseksi suhteessa valtakulttuuriin ja kuuluvan kiistämisen kulttuurin
piiriin.400
6. Viihde. Varsinkin iltamissa, tanssi, laulu, näytelmät ja ihmisten tapaaminen kiinnostivat yleisöä. Agitaattoria tultiin kuulemaan esiintyvänä taiteilijana, toisaalta agitaattorin puhe
399 Oppimisesta agitaatiotilaisuuksissa ks. Keskinen 2009.
400 Kiistämisen kulttuurin (culture of contestation) käsitteestä Lombardi-Satriani 1974, 99–103.
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saattoi olla joillekuille "välttämätön paha", jonka jälkeen
päästiin huvittelemaan.
7. Valtaistuminen (voimaantuminen, empowerment). Halu valtaistua eli tuntea osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta abstraktilla tasolla (luokkatietoisuus), tuntea vastuuta omasta tilanteesta ja uskoa omiin mahdollisuuksiin. Voimaantuminen
tapahtuu vuorovaikutuksessa.401
8. Hurmos. Agitaatio vertautui osittain herätysliikkeiden
maallikkosaarnaajien saarnapuheisiin. Vaikka poliittisen ja
uskonnollisen puhunnan samankaltaisuus on todettu tutkimuksissa402 ja agitaatiopuheet olivat usein tunnepitoisia,
ei ole kuitenkaan viitteitä siitä, että tunnelma yleisössä olisi
yleisesti saavuttanut uskonnolliseen hurmokseen verrattavia
tunnetiloja.
6.3. Puhe
Agitaattorin taidon ytimenä oli kyky kääntää ideologia kansan
kielelle ja tiivistää sanoma sellaiseen muotoon, että se saattoi saada
vastakaikua maaseudun työväestön keskuudessa. Hannu Soikkanen tuli sosialismin varhaisvaiheita käsitelleessä tutkimuksessaan
siihen tulokseen, että agitaatio oli sisällöllisesti usein hyvin yksinkertaista. Sekä agitaattorien että heidän yleisönsä tieto- ja koulutustaso sekä yleisesti että varsinkin koskien sosialismia olivat
usein heikot. Puheet saattoivat näistä syistä yksinkertaistua joko
utopistiseksi maalailuksi tai luokkavihan lietsomiseksi. Sosialismin sisällöllä oli siten taipumuksena yksinkertaistua tai jopa vääristyä agitaattorien puheissa. Vaikka agitaattorit, jotka olivat taustoiltaan ja tiedoiltaan kirjavaa joukkoa, olisivat itse sosialistista
aatetta ymmärtäneet, viimeistään yleisön kohdatessaan puhuja
oli kuulijoidensa armoilla. Oli puhuttava siten ja niistä asioista,
joita yleisö ymmärsi. Agitaattorien puheiden oli mukauduttava
yleisön odotuksiin ja käsityskykyyn.403
401 Siitonen 1999, 61.
402 Suojanen 1988; ks. myös Sulkunen 1999.
403 Soikkanen 1961, 178, 181.
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Soikkasen mukaan hyvä agitaattorin valtteina olivat kansanomaisuus ja niin sanottu tunnepuhumisen taito. Työväenluokkaisesta taustasta tuleva, oikeanlaisen diskurssin hallitseva agitaattori oli menestyksekkäämpi kuin esimerkiksi sosialismin opinkappaleet hallitseva sivistyneistön edustaja. Kansanomaisella
tyylillä kommunikoidessaan agitaattorit pystyivät saavuttamaan
läheisemmän yhteyden yleisöön ja siten aktivoimaan syrjäseutujen ihmisiä järjestäytymään. Soikkanen pitää suullista agitaatiota erityisen tehokkaana keinona myös sen vuoksi, että sen
voima perustui kykyyn mukautua perinteisiin. Kansa oli tottunut
sanankuulotilaisuuksiin, lukeminen sen sijaan ei ollut niinkään
tuttua. 404 Sosialismin "kansanomaistaminen" toteutui siis kahdella tasolla, sekä sisällöllisellä että muodollisella.
Agitaattorin oli vakuuttaakseen yleisönsä kyettävä löytämään
ne ajankohtaiset aiheet, jotka koskettivat kuulijoiden arkipäivää
maaseudulla. Ne saattoivat poiketa olennaisesti kaupunkien tehdastyöläisten ongelmista. Agitaattorin oli toisin sanoen otettava
huomioon varsinaista retorista tilannetta laajempi yhteiskunnallinen tilanne, joka edusti sekä puhujan että kuulijan jokapäiväistä
elämää ja josta nousivat ne ajankohtaiset teemat ja haasteet, joihin
agitaatiopuheessa oli vastattava.405 Agitaattorin taitoa ja onnistumista mitattiinkin sillä, kuinka hyvin hän onnistui tuomaan esiin
nimenomaan maaseutuväestön tuntoja ja ongelmia retoriikassaan ja politisoimaan näitä havaittuja epäkohtia. Yleisön tilanteen ja tuntojen ymmärtäminen ja pukeminen tutulla ja samastuttavalla tavalla sanoiksi oli sitä "kansanomaista" kielenkäyttöä,
josta puhuttiin tuolloin ja puhutaan edelleen. Tämän taidon hallitseminen nähtiin selityksenä sosiaalidemokraattien vaalimenestykseen perustuslaillisessa Salmettaressa. Perustuslaillisten oma
vaalimenestys ei ollut kehuttava, koska "agitatsioni ei nähtävästi
liikkunut kyllin kansanomaisella pohjalla."406 Marxilaisen talousteorian pukeminen kansanomaisen muotoon ei ollut agitaatto404 Soikkanen 1961, 181.
405 Siltala – Poutiainen 2009, 71.
406 Mihin suuntaan olisi vaalien väliajalla pyrittävä, Salmetar 13.7.1907.
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reille helppo tehtävä. Taloustieteestä luentokurssilla esitelmöineen Aapo Attilan vaikeaselkoisuutta kritisoitiin Sorretun Voimassa: "Sangen vaikeasti ymmärrettävä oli tuo opetus. Kenessä se
oli syy, oliko luennoitsijassa vai vaikeassa käännöskirjassa, josta
tuo oli esille otettu, vai meissä kuulijoissa. […] Tuntui siltä, että
luennoitsija ei itsekkään ollut niitä voinut tarpeeksi sulattaa, voidakseen jälleen helppotajuisesti ne kuulijoille esittää."407
Vapaan puhumisen ihanne
Puolueen kouluttajat harjoittivat agitaattoreita puhumaan
aina etukäteen valmistellusta jäsennyksestä, mutta yleisö ihaili
vapaasti puhuvia "luonnonpuhujia".408 Paperista puhuminen antoi
joko tyhmän ja aran tai liian kirjanoppineen vaikutelman. Sanat
eivät tulleet sydämestä ja aidosta aatteen palosta, jos puheen luki
paperista. Paperista lukemiseen sortuivat erityisesti sivistyneistön edustajat, jotka olivat lähtöisin toisenlaisesta suullisten esitysten ja puhe-esitysten kulttuurista. Kun puolueen ihanteena oli
jäsennellysti puhuva vakuuttaja, kansanomaisena ihanteena oli
elävästi julistava kiihottaja. Käytännön tilanteissa nämä ihanteet
sekoittuivat toisiinsa.409 Onni Tuomi pohti ihanteiden ristiriitaa
lähtiessään agitaatiomatkalle. "Esitelmän muotoon ajatus tulisi
ehkä ehjempää, mutta silloin sanovat, se oli huono puhuja, luki
paperilta."410 Agitaattorina toiminut Aura Kiiskinen kertoo muistelmateoksessaan toisen esimerkin paperista lukemisen ongelmallisuudesta. Pieksämäellä vuonna 1908 pidetyssä väittelytilaisuudessa sosialistit pääsivät niskan päälle, kun nuorsuomalaisten
vaaliagitaattorina ollut nuori ylioppilas sotki puhekäsikirjoituksensa.
"Hän oli kirjoittanut koko puheensa ja luki sitä papereistaan
hieman epävarmasti. Puhe oli täsmällisellä kuivahkolla kielellä
kirjoitettu. Yleisö haukotteli, […] Mutta sitten äkkiä tapahtui
407 Poimintoja Viitasaaren kursseilta, SV 14.10.1908.
408 Kiiskinen 1957, 98; Ehrnrooth 1992, 325.
409 Ehrnrooth 1992, 325.
410 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta I, SV 30.8.1907.
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onnettomuus. Puhuja jotenkin sotki liuskansa ja alkoi tapailla
yhtä ja toista ja lopulta hermostui niin, ettei tahtonut enää päästä
millään eteenpäin. Silloin ovensuun puolelta joku huusi: "Määpäs
sinä Ierikka ja lukkee rommauta nuo herran paperit."411
Vastaavanlainen ristiriita on havaittavissa myös evankelisluterilaisen kirkon ja herätysliikkeiden saarnapuheissa. Kirkon
papeille suunnatuissa oppaissa saarnapuhe kehotetaan valmistelemaan huolellisesti, mutta herätysliikesaarnojen spontaanius on
eräänlainen kirjoittamaton sääntö. Teologi Risto Blomin mukaan
spontaanin saarnan perinne juontaa juurensa ajatuksesta, että
etukäteen kirjoitetun puheen ei katsota olevan lähtöisin Pyhästä
Hengestä eikä siten elävää julistusta. Vastaava käsitys esiintyy
myös muissa kristillisissä yhteisöissä.412 Herätysliikkeiden spontaanien saarnojen käytäntö vaikutti todennäköisesti myös kirkon saarnakulttuuriin. Alajärven kirkkoherra Jonatan Johansson
kuunteli ihastuneena poikansa Erkin ulkoa opettelemia saarnoja
vuonna 1894. Rovasti oli kuitenkin mielestään liian vanha oppimaan tätä nuorten pappien omaksumaa uutta tapaa.413
Herätysliikkeiden ja niiden maallikkosaarnaajien vaikutus
1900-luvun alun maaseuturahvaan käsityksiin elävästä ja totuudellisesta puheesta on ollut niin merkittävä, että se on vaikuttanut todennäköisesti myös maallisten puhujien arvottamiseen.
Sydämestä tai Pyhästä Hengestä peräisin olevan vapaan puheen
katsottiin myös olevan luontainen lahja, johon ei tarvittu kouluttautumista. "Pappi-Manniksi" kutsuttu työväenpuhuja edusti tätä
"elävän julistuksen" perinnettä Virtain Uuraisilla pidetyssä työväenyhdistyksen perustavassa kokouksessa vuonna 1905. Onni
Tuomi kuvaili "Pappi-Mannin" puhetapaa: "Siihen tapaan puhuja
jatkoi, etsiskeli raamatusta luokkavastakkaisuuksia, vertaili ja
sovitti niitä nykyaikaan. Minkä enemmän hän puhui sen selvem-

411 Kiiskinen 1957, 123.
412 Blom 2001; Siltala – Poutiainen 2009, 66.
413 Junnila 1999, 244.
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min käsitin, että tuolla yksinkertaisella työmiehellä oli luontainen puhujanlahja. Hän oli sekä puhuja että ajattelija."414
Vapaasti puhuminen edusti ajan käsitysten mukaisesti puhetaitoa ja sanoman luotettavuutta. Käsitykseen saattoi vaikuttaa herätysliikkeiden spontaanin saarnan perinteen ohella myös ääneen
lukemisen kulttuuri, jossa kuka tahansa riittävän sisälukutaidon
hallitseva pystyi esittämään suullisesti esimerkiksi sanomalehtitekstiä. Hyvänkään tekstin ääneen lukeminen ei ollut kuitenkaan
yhtä vaikuttavaa kuin vapaa puhe. Isossakyrössä nuorsuomalaisen puolueen agitaattori oli lueskellut sanomalehtiartikkeleita,
eikä ollut vastalauseista huolimatta lopettanut, joten yleisö oli kyllästynyt ja lähtenyt pois.415 Kun agitaattori saatiin paikalle, hänen
ei toivottu lukevan paperista vaan antavan jotain enemmän ja
osoittavan "luontaisen" puhetaitonsa. Puhetaitoa saatettiin mitata
puheen humoristisuudella, koskettavuudella ja ylipäätään kyvyllä
vaikuttaa kuulijoiden tunteisiin, sillä emotionaalinen ja persoonallinen kontakti on helpompi saavuttaa vapaasti puhumalla.416
Voidaan kysyä, mikä oli tilannekohtaisen improvisoinnin
osuus suhteessa harjoiteltuun puheeseen maaseutuagitaatiossa.
Jon Lawrencen mukaan viktoriaanisen ajan brittiläiset poliitikot
valmistelivat ja harjoittelivat huolellisesti puheensa merkittäviin
kokouksiin ja puhetilaisuuksiin, ja vain harvat luottivat improvisaatiokykyynsä esiintymishetkellä. Myös brittiläisessä puhekulttuurissa arvostettiin kuitenkin vapaasti puhumista, joten
muistiinpanot pyrittiin pitämään minimissä.417 Suomessakin juhlallisissa ja suurissa tilaisuuksissa, kuten esimerkiksi vappujuhlissa pidetyt puheet on harjoiteltu ja mietitty tarkasti etukäteen.
Arkistoihin talletetut ja niissä säilyneet harvalukuiset puhekäsikirjoitukset ja muistiinpanot on valmisteltu tyypillisesti juuri
tällaisiin merkkitapahtumiin.418 Kiertävän maaseutuagitaattorin
työssä kyse oli kuitenkin suhteellisen spontaanista ja arkipäi414 Pohjakerroksista 1909, 29–30.
415 Pikku uutisia, Ilkka 2.6.1908.
416 Esim. TMT 119:164 (Jalmari Kuoppala, ent. Lepola), TA.
417 Lawrence 2009, 55.
418 Ehrnrooth 1992, 326.
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väisestäkin puhunnasta, johon ei ole ollut edes mahdollisuutta
valmistautua kovin huolellisesti. Kiertävän agitaattorin repertuaariin on mahdollisesti kuulunut muutama puheaihio, joita hän
on voinut soveltaa tilanteen vaatimalla tavalla. Kullakin agitaattorilla on ollut luonnollisesti myös omat kiinnostuksenkohteensa ja
vahvuusalueensa niin sisältökysymyksissä kuin esittämiseen liittyvissä tavoissa. Toisaalta harjaantumista on edistänyt kiertävän
puhujan päivittäin saama kokemus ja palaute esiintymisestään, ja
puhe on muotoutunut jokailtaisessa vuorovaikutuksessa yleisön
kanssa.
Agitaatiopuheen kesto vaihteli, mutta keskimäärin puheet olivat nykymittapuulla pitkiä. Useita tunteja kestänyt puhe ei ollut
harvinaisuus. Aapo Attila kirjoitti matkakertomuksessaan, kuinka
hänellä oli hankaluuksia löytää kokoushuonetta ja yöpaikkaa
Kyyjärvenkylällä Karstulassa elokuussa 1909. Vaikeuksista suivaantuneena Attila piti "sellaisen kiihotuspuheen, joita pidetään
vaalien edellä. Se kesti lähes 3 tuntia."419 Joulukuussa 1906 Samuli
Häkkinen kävi Konginkankaalla puhumassa "täydelle tuvalle yht.
3 tuntia. Yleisö oli paikalla koko 6 tuntia kestäneen kokouksen
ajan."420 Agitaattorien puheintoa selittää osaltaan suuri vaivannäkö, joka edelsi varsinaista puheen pitämistä matkantekoineen
ja käytännön valmisteluineen.
Paitsi että kiertävän agitaattorin työ oli matkantekoineen raskasta, myös puhuminen saattoi olla fyysisesti rasittavaa. Kun
sähköistä äänentoistoa ei ollut, äänenkäytön merkitys korostui
erityisesti ulkona ja useiden satojen kuulijajoukoille puhuttaessa.
Hyvä ja selkeä äänenkäyttö ja kuuluva ääni olivat tärkeitä ominaisuuksia, koska siten voitiin saavuttaa suurempi määrä kuulijoita. Esimerkiksi Janne Vuokselan parhaina puolina puhujana
arvioitiin olleen vahvat äänivarat: "Siitä asiasta saa olla varma,
että kyllä Jannen puhe kuuluu."421 Sekä Santeri Mäkelä että Onni
Tuomi valittivat matkakertomuksissa kärsineensä erilaisista vai419 Attila, Aapo: Pätkiä matkalta, SV 30.8.1909.
420 Konginkankaallakin alkavat torpparit nostaa päätään ja miettiä epävarman
asemansa turvaamista, SV 21.12.1906.
421 Ehdokkaistamme, SV 6.5.1908.
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voista, jotka haittasivat puhumista. Mäkelän puhevoimat riittivät vain kolmen tunnin puheeseen: "Koetin takoa kun rauta on
kuuma, iskin täydellä terällä 3 tuntia. Olisin puhunut enemmänkin, mutta lempoko lie rintaani rupesi kurnuttamaan, pisteli niin
tuhannen kipeästi, etten pystynyt enää jatkamaan."422 Sairastuminen esti Onni Tuomen puhumisen Karstulassa, mutta Oskari
Suutala paikkasi häntä.423 Terveysongelmista kärsi myös Suutala,
jonka raportoitiin pyörtyneen puhuessaan.424
Vaikka kielen merkitys on hyvin suuri viestinnällisessä tilanteessa, se ei ole ainoa vaikuttava tekijä. Poliittinen ja uskonnollinen vallankäyttö perustuvat sanankäytön lisäksi sanattomaan
ja musiikilliseen viestintään. Päivikki Suojanen on havainnut,
että uskonnollinen ja poliittinen puhe muistuttavat toisiaan esimerkiksi intonaatioltaan. Lisäksi puhujan ja kuulijoiden aikaan
ja paikkaan sidoksissa olevat vuorovaikutussuhteet sekä sanalliset ja sanattomat ärsykkeet muokkaavat tilannetta.425 Folkloristi
Terry Gunnell on arvioinut, että sanojen osuus koko vastaanotetussa suullisessa esityksessä ja sen semioottisessa viestissä on
alle puolet426. Tutkimuksen lähdeaineiston perusteella on vaikea tehdä tulkintoja agitaattorin eleistä tai esimerkiksi sanojen
korostamisesta liikkumisella ja elehtimisellä, sillä aineistoissa ei
ole juurikaan viitteitä tai kommentteja Ehrnroothin kuvaamaan
agitaation "fyysiseen teatterimaisuuteen", jolla hän tarkoittaa
esimerkiksi agitaattorin "kävelyä lavan laidasta laitaan, nyrkin
kohottamista nousukohdissa ja iskemistä pöytään ’pontevinta
sanaa lausuessa’".427

422 Mäkelä, Santeri: Nuijamiehiä nostamassa I, SV 15.6.1908.
423 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta IX, 15.11.1907.
424 Pikku-uutisia, SV 10.1.1908.
425 Suojanen 1985, 111.
426 Gunnell 2011, 9
427 Ehrnrooth 1992, 322.
160

Retoriikkaa ja retorisia tehokeinoja
Manipulaatiorakenteella tarkoitetaan puhujan välineellisesti
käyttämien sanojen piilomerkityksiä, joita kuulija ei välttämättä
ymmärrä. Piilotarkoitusten ymmärtäminen vaatii sekä kontekstin
että kuulijakunnan ymmärtämistä ja analysoimista.428 Puhuuko
agitaattori sille kuulijakunnalle, joka todella on paikalla vai ehkä
ideaalikuulijakunnalle, ts. sille yleisölle, jolle hän uskoo, toivoo,
kuvittelee tai haluaisi puhua? Miten tämä vaikuttaa yleisön ja agitaattorin vuorovaikutukseen ja agitaation onnistumiseen? Puhujan vastuu käy ilmi ainakin siinä, että hänen olisi oltava tietoinen niistä konnotaatioista, joita tietyillä käsitteillä ja fraaseilla eri
yhteyksissä ja eri kuulijakunnille on.
Manipulaatiorakenteeseen kuuluu suostuttelupuheessa kaikki
ne verbaaliset toiminnot, käskyt, säännöt, ohjeet, kehotukset,
joiden tarkoituksena on lietsoa tai yllyttää poliittista tai uskonnollista toimintaa ja jotka vaikuttavat poliittisen ja uskonnollisen sanoman omaksumisen onnistumiseen tai epäonnistumiseen. Yleisin tapa varhaisissa kulttuureissa ja lasten keskuudessa
on sanojen käyttäminen suorana ärsykkeenä, mutta vallan kieli
voi toimia myös epäsuorasti. Toisen puolueen tai ihmisryhmän
sanallinen leimaaminen huonoksi, turmeltuneeksi, korruptoituneeksi tai väärintoimineeksi saattaa vaikuttaa epäsuoran käskyn
tapaan. Nimittely liittyy myös ryhmäidentiteetin luomiseen ja
sen ylläpitämiseen.429
Retoriset tehokeinot ovat puhujan valintoja, joilla puhuja voi
vaikuttaa kuulijaan, ja niillä hän tehostaa tai painottaa haluamiaan asioita sekä herättää tunnereaktioita.430 Elina Siltala ja Saila
Poutiainen ovat tutkineet esikoislestadiolaisen herätysliikkeen
maallikkosaarnoja vuosina 1998–2001. Herätysliikkeiden spontaanien saarnojen uskonto- ja kielelliset ominaisuudet erottavat
ne selvästi kirkkosaarnasta sekä sisällöltään että tyyliltään. Yleisimpiä maallikkosaarnaajien käyttämiä retorisia tehokeinoja oli428 Suojanen 1985, 118.
429 Suojanen 1985, 116–117.
430 Siltala – Poutiainen 2009, 72.
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vat sitaatit, retoriset kysymykset, toistot, vastakkainasettelut ja
kielikuvat.431 Vaikka ajallinen etäisyys Siltalan ja Poutiaisen tutkimien maallikkosaarnojen ja 1900-luvun alun agitaatiopuheiden
välillä on suuri, agitaattorien matkakertomuksissa on katkelmia,
joiden kerronnassa on havaittavissa hyvin samankaltaisia retorisia tehokeinoja. Esimerkiksi katkelma Oskari Suutalan matkakertomuksesta sisältää useita saarnapuheissa käytettyjä tehokeinoja:
"Levitetään jos jonkinlaisia juttuja, miten nykyinen jauhon
hintojen kallistuminen on sosialistien syy, kuinka kaikki tavaran
nouseminen on heidän syynsä. Ettekö näe, että eihän vuodentulo ole sosialistien määrättävissä, jauhojen hinnat meillä määrää vuodentulo ja markkinahinnat Venäjällä, jonne me vuosittain
keräämme rahoja viljasta yli 70 miljoonaa, jotkut välittäjät voivat
siinä kyllin nylkeä ostajiaan, vaan tämä ei ole köyhälistön syy.
Päinvastoin syy viljan kohoamisesta laskeutuu Suomen maanomistajain hartioille, koska he eivät anna maitaan viljeltäväksi.
Jos meillä kaikki tilattomat saisivat maata viljeltäväkseen, niin
säästyisi nämäkin miljoonat omaan maahamme ja köyhälistöllä olisi kyllin omaksi tarpeeksi viljaa. Liittykää lujasti yhteen,
yhteenliittyneinä voimme nämäkin asiat korjata meille eduksi.
Irti porvarien talutusnuorasta! Irti porvareista, ainoastaan tämä
on tie voittoon, vapauteen."432
Vaikka yllä oleva katkelma on kirjoitettua sanomalehtitekstiä,
se muistuttaa puhetta kirjoittajan käyttämien retoristen tehokeinojen vuoksi. Suutala esittää retorisen kysymyksen (ettekö
näe)433, vastakkainasettelun (maaomistajat/köyhälistö) ja käyttää toistoa (liittykää yhteen ja irti porvareista). Lisäksi tekstissä
puhutellaan selvästi agitaatiotilaisuudessa läsnä olleita kuulijoita,
ei sanomalehden lukijoita. Matkakertomukset tarjosivatkin foorumin jatkaa puhetilaisuudessa esiin tulleiden asioiden käsittelyä
ja suora puhuttelu toimi tässä merkityksessä ikään kuin puheen
jatkamisena. Kokeneet agitaattorit osasivat käyttää sanomalehteä
431 Siltala – Poutiainen 2009, 72.
432 Suutala, Oskari: Villitysmatkoilta, SV 16.12.1907.
433 Retorisia kysymyksiä käyttää myös Onni Tuomi, ks. esim. Tuomi, Onni:
Puhujamatkoilta VI, SV 23.9.1907.
162

tehokkaasti agitaation välineenä. Ilmaisutapa on ollut todennäköisesti harkittu tehokeino myös sen vuoksi, että lehden lukeminen ääneen yhdistysten kokouksissa ja tuvissa oli yleistä, jolloin
puheessa tyypilliset tehokeinot olivat hyödyllisiä myös kirjoitetussa tekstissä.
Esikoislestadiolaisen herätysliikkeen saarnoissa yleisesti käytetty retorinen tehokeino oli Laestadiuksen ja saarnaajakollegoiden puheisiin viittaaminen. Tarkoituksena on saada heidän
arvovallallaan tukea omille argumenteille.434 Myös Ehrnrooth on
törmännyt vastaavanlaiseen retoriikkaan agitaatiota koskevassa
muistitiedossa.435 Puheissa viitataan auktoriteetteihin ja yhteiseen
historiaan eli yhteisesti tunnettuihin esikuviin ja näiden tekoihin.
Tämän kaltainen retoriikka vaatii kuitenkin jonkinlaisen yhteisen
käsityksen liikkeen omasta historiasta. Koska liikkeeseen nojaava
yhteisö oli maaseudulla vasta alkuvaiheessaan, esikuvat, joihin
vedottiin, olivat todennäköisesti muita kuin suhteellisen vieraat
sosialistisen ideologian auktoriteetit, kuten Marx tai Engels. Tuttuja olivat esimerkiksi kristilliset auktoriteetti- ja sankarihahmot
kuten Jeesus Nasaretilainen tai vanhatestamentillinen Goljatia
vastaan taistellut Daavid.436
Matkakertomusaineistossa on ainoastaan yksi tapaus, jossa
agitaattori vetoaa työväenliikkeen esikuvaan. Suutala neuvoi
tovereita Lehtimäellä: "Herättäkää hyvät toverit yhdistyksenne
eloon tulevaisuudenkin takia joskin siinä on alussa vaikeuksia,
vaan ne tulevat tulevaisuudessa katoamaan. Sanoohan meidän
esitaisteliamme Vilho Liepnekth. Jokainen työväenyhdistys on
tulevaisuuden historioitsioille suuremmassa merkityksessä kun
meidän ajan historioitsioille suuret taistelut."437 Wilhelm Liebknecht (1826–1900) oli Saksan sosialidemokraattisen puolueen
perustajia ja siis työväenliikkeen kansainvälinen "esitaistelija".
Vaikka viittaukset ja esikuvat valittiin yleisön ehdoilla, kuitenkin
434 Siltala – Poutiainen 2009, 72.
435 Ehrnrooth 1992, 323–324.
436 TMT 119:164 (Jalmari Kuoppala, ent. Lepola), TA.
437 Suutala, Oskari: Villitysmatkoilta, SV 10.2.1908.
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jo liikkeen varhaisessa vaiheessa vedottiin sen kansainväliseen
historiaan, kuten esimerkiksi Eetu Salin vuonna 1899 pitämässään puheessaan Ferdinand Lassalleen.438
Vahvin antiteesi maaseutuagitaattorien retoriikassa liittyi
maanomistamiseen. "Manttaaliherrat" ja maata omistamaton
köyhälistö edustivat vastakkaisia etuja, mustavalkoista hyvä–
paha -asetelmaa. Tähän vastakkainasetteluun liitettiin usein
ryöstämiseen ja rosvoamiseen liittyviä kielikuvia, jolloin esiin
voitiin nostaa myös rikollisuuteen, oikeuteen ja moraaliin liittyviä kysymyksiä. Omistavat luokat ryöstivät työn tulokset sen
tekijöiltä. Yhteiskuntateoreettinen kielikuva ilmeisesti ymmärrettiin toisinaan liian konkreettisesti. Sorretun Voimasta potkut
saanut päätoimittaja Leander Linnavuori arvosteli sitä, että agitaattorien puheen retorinen juoni perustui vastakkainasettelulle,
jossa porvarit ja herrat ryöstivät työväen tuottaman omaisuuden,
mistä yleisön mielissä muodostui oikeutus ja kehotus ottaa omat
takaisin. Kirjoituksessaan "Pois jo rosvot ja ryövärit puolueesta"
Linnavuori arvosteli ankarasti puolueen välinpitämätöntä suhtautumista rötöksiin ja oman käden oikeuteen. Hänen mukaansa
agitaattorit ainakin implisiittisesti yllyttivät ihmisiä rötöksiin ja
vahingontekoihin. Tästä johtuen "siveellinen rappeutuminen"
lisääntyy kansan keskuudessa.
"Mihin muuhun se voipi johtaakaan, jos saarnaamme kansalle oppia, että kaiken tavaran ja omaisuuden omistaminen on
varkautta, ja että kaikki rikkaudet, jotka pankeista ja yrityksiltä
ovat, ovat varastetut varsinaiselta kansalta. Meidän kansamme äly
ja sivistys – sanottakoon se suoraan – on vielä siksi heikkoa, ett
´ei se jaksa sulattaa sitä, mikä on tavallisen varkauden ja rosvouden välillä, jotka kapitalistisen yhteiskunnan yksilöt harjoittavat.
Mikä on myöskin suurta erehdystä, ja sosialidemokratian väärin
ymmärtämistä, on se, että julistetaan yhteiskunnallisiksi varkaiksi kaikki parempiosaiset, mutta alimmat kerrokset puhtaiksi
siitä synnistä. Se on työmiesten työllä, hiellä ja verellä kuin kaikki
elävät, mutta työmiehet itse näkevät kurjuutta ja puutetta ilman
vähääkää omaa ansiotaan. Tämä on tavallinen juoni saarnoissa.
438 Salin 1899.
164

Kaikki huligaanit ja maankiertäjät pitävät itsensä myös "työmiehinä". He saavat kuulla, että ne ovat rikkaat ja parempiosaiset joiden ryöstämisen takia hekin elävät niin puutteessa."439
Kielikuvia ovat metaforat ja vertaukset. Niiden tehtävän on elävöittää esitystä, havainnollistaa asiaa, ohjata tunteita ja ilmaista
sellaista, jolla ei ole nimeä.440 Työväenliikkeen kuvakieli liittyi
vahvasti köyhien ja sorrettujen yhteiskunnalliseen orjuutukseen,
josta historiassa oli paljon esimerkkejä ja joihin tilannetta voitiin verrata.441 Maanvuokraajien tilannetta Suomessa oli verrattu
orjuuteen jo aiemmin. Vuonna 1895 Uusimaa-lehden päätoimittaja Vihtori Peltonen (kirjailijana tunnettu nimellä Johannes
Linnankoski) oli julkaissut artikkelisarjan Orjia, jossa hän vertasi torppareita Egyptin orjuudessa oleviin israelilaisiin. Peltosen
mukaan torpparikysymys oli todella orjuuskysymys, yhteiskunnallinen mätähaava, joka oli puhdistettava.442
Toinen vähintään yhtä vahva kielikuvasto liittyi luontoon,
luonnonkiertokulkuun ja uuden maailmajärjestyksen syntymään,
jossa työväenluokka kuvattiin lapsena, jonka kasvua ja kehitystä
tuli hoivata ja kehittää.443 Samassa tarkoituksessa käytettiin myös
maanviljelyyn liittyviä kasvun ja kylvön metaforia ja toisaalta
kalastusmetaforia, kuten nuotanvetoa liittyen joukkojen kokoamiseen. Luonnonlain tavalla etenevän historian kulun esteenä
olevat taantumuksen salvat, kuten porvarien ja keisarin valta, tuli
lyödä murskaksi. Näin ollen kuvainnollisella tasolla työväen esi-

439 Linnavuori, Leander: Pois jo rosvot ja ryövärit puolueesta, Keski-Suomen
Sosialisti 11.9.1907.
440 Siltala – Poutiainen 2009, 76.
441 Esim. Emil Lehen käytti puheessaan vertauksena kreikkalaista tarua Theban
kaupunkilaisia ahdistelevasta sfinksistä. "Tällä finksillä hän hyvin sopivasti
kuvasi yhteiskuntamme nurinkurisuutta ja samalla työväen huonoa asemaa sekä sen voimaa yhteenliittymällä." Työväenyhdistykset, Suomalainen
21.3.1906.
442 Uusimaa 3.12., 10.12., 13.12., 20.12.1895; Rasila 1961, 176–177.
443 Ks. esim. Kössi Ahmalan kevätpuhe, joka nojaa vahvasti luonnon heräämisen vertauskuvalle. Ehrnrooth 1992, 332–336.
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tettiin olevan tulevaisuuden ja porvariston menneisyyden puolella. Emil Lehén käytti luontometaforaa pienoisromaanissaan:
"Kun katselemme luontoa, niin näemme miten kaikki siellä
pyrkii vapauteen, jatkoi Aalto. Keväällä esimerkiksi näette, miten
virrat, kosket, joet ja järvet purkavat pois talven heille takomat
kahleet: jääpeitteensä. Ne murtavat nuo kahleensa rikki ja raivaavat itsellensä tietä vapauteen. Ruoho maan sisästä ponnistaa heikkoa vartaan vapauteen. […] Kun luontokin, kun metsän pedotkin,
kun pienet ilman lintusetkin näin taistelevat vapautensa puolesta,
niin mekö ihmiset silloin, me, joita kutsutaan luonnonherroiksi,
tyytyisimme suutelemaan orjuutemme kahleita?"444
Kuvakieltä ja sen funktioita voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta. Toisaalta sillä herätettiin vastakaikua yleisössä, sillä
etenkin luontoon ja maanviljelyyn liittyvä kuvasto oli kaikille tuttua ja arkipäiväistä. Toisaalta kyse oli auktoriteetin, uskottavuuden ja legitimiteetin hakemisesta sekä puhujalle että sanomalle.
Kääntämällä esimerkiksi Raamatun kertomuksia työväenluokan
historiaksi tai omaksumalla porvarillisia ihanteita tai sanastoa
kirkkoinstituutiolta porvariston ja valtaapitävien "omaisuus"
liitettiin köyhälistön omaisuudeksi. "Ryöstämistä" ja omimista
tapahtui siis myös kuvainnollisella tasolla.
Keino muuttaa olemassa olevaa tilannetta oli taistelu: "Mutta
ennen kuin saadaan tätä veljeyttä, vapautta ja tasa-arvoa, täytyy
meidän käydä monta kovaa taistelua ja kärsiä monta kovaa tappiota, mutta silti ei meidän auta sortua ja epätoivoon vaipua, sillä
silloin kaikki olisi hukassa. Meidän tulee muistaa kuinka Karthagolaiset taistelivat uljuudella Rooman vihattua ylivaltaa vastaan.
Tällaisia taisteluja täytyy meidänkin käydä […]"445Se, mitä taistelulla tarkoitettiin, on kuitenkin monitulkintaista. Esimerkiksi yllä
olevassa Emil Lehénin pienoisromaanin katkelmassa se merkitsi
yhteenliittymistä ja rakkaudellisia tekoja, omaisuuden myymistä
ja jakamista köyhille ja toimimista niin, että "ne jotka vuodattavat

444 Lehén 1903a, 129.
445 Lehén 1903b, 87.
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murheen ja surun kyyneleitä, voivat vielä kerran itkeä ilosta ja
onnesta."446
Taistelulla tarkoitettiin myös yleisesti puoluetyötä, agitaatiota
ja valistusta, kuten Onni Tuomi ohjeisti Kivijärvellä tapaamiaan
tovereita: "Uupumatonta sitkeätä taistelua ovat Kivijärvenkin
toverit taistelleet, vaan paljon innokkaammin, paljon tuimemmin
meidän sittenkin täytyy vielä taistella, ennekuin me pääsemme
eroon noista kavalista porvareista, jotka meitä aina vainoovat ja
ennen kuin jokainen työjuhta tietää edes mihin puolueeseen hän
yhteisen luokka-asemansa mukaan kuuluu. Kivijärvellä tulin tuntemaan monta uhrautuvaista puolutoveria. Teille kaikille, uusille
ystävilleni sanon, että taistelkaa, taistelkaa pelkäämättä."447
Yhtenä retorisena keinona ja kuvakielen hyödyntämisenä voidaan pitää myös strategiaa, jota agitaattorit käyttivät ainakin matkakertomuksissaan. Kuvaamalla ympäristöä, rakennuksia ja maisemaa maaseudulla "rahakapitalistisen" yhteiskunnan pienoiskuvana he myös loivat todellisuutta sellaiseksi kuin se sosialistisen
ideologian mukaisesti näyttäytyi. Tuomi kuvaili maisemaa Konginkankaan kirkonkylällä: "Kaunista on maisema. Etualalla järvi,
taustana korkeat vuoret ja metsäset mäet. Toisella puolella järveä siistinnäköisiä taloja laajoine laihopeltoineen, toisella pieniä
mökkirähjiä, syltä pitkine seinineen ja päreillä, pusseilla, kontin
pohjilla ym. paikattuine akkunoineen, joista rääsyiset lapset kurkistelevat kulkijoita. Tuossa rahakapitalismin runtelema talo, josta
on otettu kaikki akkunat pois. Lahden takana sahalaitos tupruttaa
savua pitkästä piipustaan. Sen ympärillä taloja, torppia, mökkiä,
kauppiaita, käsityöläisiä ja kaiken keskellä mahtavan näköinen
kirkko, joka auktoriteetin tavoin kohottaa kattonsa kaikkein korkeimmalle. Siinä on nykyisen kapitalistisen yhteiskunnan pienoiskuva, muutamia suuruuksia vaan puuttuu."448 Tässä tapauksessa Tuomi käyttää kuvakieltä selittääkseen opetuksenomaisesti
yhteiskunnallista tilannetta. Tyypillisemmin kuvakielen käyttö
446 Lehén 1903b, 88.
447 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta VII, SV 11.10.1907.
448 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta X, SV 25.11.1907.
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perustuu siihen, että kuvakieli ja sen tuottamat assosiaatiot ovat
niin tuttuja kuulijoille, ettei selittämistä tarvita.449 Esimerkiksi
raamatullisten esimerkkien käyttö agitaatiopuheessa perustui
oletukseen kuulijoiden kristillisen perinteen tuntemuksesta.
Puhe-esitys merkitään alkaneeksi jollain keinolla. Agitaattori astui kuulijoidensa eteen ja aloitti puheensa puhuttelemalla
yleisöä. "Kun he kuulivat tuon heleän "toverit", oli kuin toivon
säde olisi singahtanut heidän sydämiinsä."450 Puhuttelu tovereiksi
ei välttämättä ollut ainoa vaihtoehto, vaan yhtä hyvin kuulijoita
puhuteltiin "kansalaisiksi" tai "suomalaisiksi".451 Puoluepuhuja
August Vatasen kerrotan saaneen kutsumanimen Veli siitä, että
puhutteli kuulijoitaan velimiehiksi.452 Vaasan läänin itäisen vaalipiirin piiripuhujana 1910-luvulla toimineen Alex Halosen
henkilöarkistossa on säilynyt yhden puheen alku, jonka hän oli
hahmotellut pidettäväksi korpilakossa olleille maataloustyöläisille: "Kansalaiset! Työläiset! Olette ehkä kuulleet, että minut on
lähetetty tänne sovittelemaan tätä kamppailua, johon olette ryhtyneet näinä kohtalokkaina aikoina isäntiänne vastaan. Mutta
enemmän kuin sovittelijana tahtoisin esiintyä toverillisena valistajana. Tietysti teillä on valta – sen teille suuri lukumääränne
antaa – menetellä mielenne mukaan; siis joko harkita sanojani
tahi viheltää minut ulos. Eikä minun yksilönä auta muuta kuin
alistua pahimpaankin. Ja luulenpa täällä näkevänikin uhkaavia
katseita ja ennakkoluuloisia silmäyksiä. He kai jo nyt mielessään
päättelevät minun kulkevan herrain asioilla. Ja herrain asioilla
minä kuljenkin. Mutta herrojani ovat järki ja oikeus ja paljon kärsineen työväen tosionni ja ennen kaikkea juuri se. – Toivon siis
saavani rauhassa ja hyvässä yhteisymmärryksessä teille lyhyesti
sanoa muutamia koruttomia tosiasioita."453
449 Siltala – Poutiainen 2009, 76.
450 Lehén 1903a, 127.
451 Ks. esim. Salin 1899, 12.
452 Kymmenen vuotta Suomen Työväenpuolueen muistoja ja ennätyksiä 1909,
93.
453 TA 92 Aleksander Halosen arkisto H:1, Puheluonnos.
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Alex Halonen käyttää puheensa alussa ns. minimointipuhetta,
joka on Poutiaisen ja Siltalan mukaan tyypillistä herätysliikesaarnojen alkupuolella.454 Päivikki Suojasen mukaan minimointipuhe
on tyypillistä maallikoiden pitämille saarnoille, jonka tarkoituksena on tuoda esiin nöyryyttä kristillisenä hyveenä ja keino alleviivata puhujan roolia välikappaleena.455 Minimointipuhe toimii
siis samoin kuin puheiden kirjoittamatta jättäminen: se korostaa
saarnaajan välikappaleen roolia. Halonen ei halunnut asettua
kahden lakko-osapuolen väliin, vaan antoi aloituksessaan vallan
lakkolaisille ja asemoi itsensä ikään kuin heidän tuntojensa tulkiksi.
Voimakkaana retorisena keinona on toiminut myös huumori
ja humoristinen ote erilaisiin epäkohtiin. "Tuo vakava maatalouskysymys saa miekkoset miettivälle tuulelle, vaan Oskarin humoristinen esitelmä koulu-oloista sai naurunrähäkänkin kuuluville.
Minäkin jöröjussi nauroin salaa partaani."456 Sorretun Voimassa
agitaattorien viljelemä vahvasti ironinen kirjoitustapa antaa viitteitä myös puhetilaisuuksien huumorin käytöstä kärjistyksineen.
Huumorin ja ironian käyttö kertonee myös jaetusta maailmankuvasta, vallitsevasta kansankulttuurista sekä yhteisöllisyydestä
puhujan ja kuulijoiden välillä.
6.4. Joukkolaulu
Agitaatiotapahtuma, oli kyse sitten pelkästä puhetilaisuudesta,
yhdistyksen kokouksesta tai iltamista, aloitettiin yleensä yhteislaululla. Yhdistystoiminnan myötä kuorolaulu ja joukkolaulu
tulivat suosituiksi, vaikka ne olivat olleet aiemmin maallisessa
suomalaisessa musiikissa suhteellisen harvinaisia ilmiöitä.457
Joukkoliikkeiden, kuten nuorisoseuraliikkeen ja työväenjärjestöjen musiikkitoiminta perustui 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun
alussa kansanperinteen jalostamiseen. Merkittävä osa musiik454 Siltala – Poutiainen 2009, 70.
455 Suojanen 1988, 56.
456 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta IX, SV 15.11.1907.
457 Gronow – Saunio 1980, 23.
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kikappaleista oli rakennettu kansanlaulujen tai pelimannisävelmien pohjalle. Uusien joukkojärjestöjen piirissä syntyi näin
uudentyyppistä, mutta kansanomaiselta kuulostavaa musiikkia.
Erona oli kuitenkin se, että enää musiikki ja laulut eivät levinneet vain kuulonvaraisesti, vaan esimerkiksi laulukirjojen avulla,
jolloin kappaleet esitettiin aina jokseenkin yhdenmukaisella
tavalla.458 Kun työväenliikkeen järjestötoiminta laajeni nopeasti
1900-luvun alussa, muiden kansanliikkeiden kulttuuritoiminnasta tuttujen laulujen sanoja kirjoitettiin uudestaan sopimaan
työväenliikkeen sanomaan. Laulujen sanat olivat kuitenkin työläisrunouteen verrattuna kuvastoltaan usein selkeämpiä ja konkreettisempia. Asiat sanottiin suoraan eikä mutkikkaiden vertauksien kautta, sillä lauluilla pyrittiin tekemään välitön vaikutus,
nostattamaan intoa ja aktiivisuutta.459
Työväen laulukirja ilmestyi parinsadan tuhannen painoksena
vuosina 1900–1918. Se sisälsi juhlavan aatteellisia, yhteislauluiksi
soveltuvia sävelmistöltään kansanperinteeseen ja taidemusiikin
säveltäjien kuorolauluihin perustuvia lauluja, joka oli tarkoitettu
laulettavaksi erilaisissa työväenliikkeen järjestötoimintaan liittyvissä tilaisuuksissa.460 Työväen laulukirjan painos vuodelta 1906
sisälsi edelleen myös "kansallisia lauluja", "suomalaisia kansanlauluja" ja "raittiuslauluja". Toimituskunta oli tietoinen siitä, että
nämä eivät ehkä "kuuluisi" tähän kirjaan tiukimpien kriteerien
mukaan, mutta niiden mukana pitäminen oli järkevä valinta
siksi, että laulukirjan yleisö ja siten käyttömahdollisuudet olivat
laajemmat.461 Laulukirjaa levittivät maaseudulle muun muassa
kiertävät agitaattorit. Puhujien myymästä kirjallisuudesta juuri
laulukirjat olivat suosituimpien nimekkeiden joukossa.462
Tekemällä asiasanahakuja digitoituun sanomalehtiarkistoon
saadaan selville lehdissä raportoitujen ja ilmoitettujen iltamien ja
agitaatiotilaisuuksien lauluohjelmistoa. Sorretun Voimaan koh458 Kurkela 1986, 28–29.
459 Gronow – Saunio 1980, 24; 59
460 Gronow – Saunio 1980, 24.
461 Kunnas 1906, 4.
462 Suutala, Oskari: Villitysmatkoilta, SV 4.3.1908.
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distettujen hakujen perusteella yleisimmin lauletut työväenlaulut olivat tutkimusajankohtana Keski-Suomessa Maalaisväestölle,
Työväen marssi ja Internationale. Näiden lisäksi hajamainintoja
saivat myös Vala, Vapaus laulu ja Köyhälistön marssi. Työväenlaulujen laulaminen aloitettiin yleensä laulusta Maalaisväestölle,
jota laulettiin Arvon mekin ansaitsemme -laulusta463 tutuksi tulleella masurkkapoljentoisella kansansävelmällä.464 Laulun kantavana teemana on epäoikeudenmukaiset maanomistusolot. Laulussa tehdään selväksi, että asiain tila ei ole Luojan tahto, vaan sitä
on mahdollista muuttaa. Ratkaisuksi tarjotaan voimien yhdistämistä ja "maalaisystävien" liittymistä työläisjoukkojen riveihin.
Tekstissä ei viitata suoran sosialismiin, marxilaisuuteen tai edes
taisteluun. Siinä puhutaan "ihmisoikeudesta" ja tämän oikeuden
puolustamisesta rohkealla yhteistoiminnalla, johon ryhtyvillä on
"totuus" takanaan.
Maalaisväestölle (M. S. sävel: Arvon mekin ansaitsemme)
Tervetuloo joukkohomme
kyntömiehet, kuokkaajat,
ojanluojat oivalliset
sekä kasken kaatajat,
terve teille, miehet, naiset,
työläisjoukot – "katajaiset"!
Kaikki kun yhtenä
toimimme riveissä
tottapa olomme korjaantuu.
Ikävöiden kauvan teitä
odottaneet olemme,
tähän jaloon, pyhään työhön
vapauden etehen.
Kuulkaa maalaisystävämme.
463 Laulun teksti on Jaakko Juteinin vuonna 1816 julkaisema runo.
464 Kunnas 1906, 19–21.
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Suuren suur’ on tehtävämme.
Kaikki kun jne.
Onko ihmisoikeutta
torpparilla ollenkaan?
Onko varma olostansa,
ja saa olla torpassaan?
Isäntä kun hyväks’ näkee
milloin tahtoo, poijes käskee.
Kaikki kun jne.
Jos sä etsit oikeutta,
kuka sua kuuntelee?
Rikkailla on kaikki valta,
hepä laitkin laittelee.
Papit heitä puolustavat,
köyhät vaikenemaan saavat.
Kaikki kun jne.
Loiko luonnon suuri Luoja
toiset toisten orjiksi?
Rikkaatko vaan yksin pani
luomakunnan herroiksi,
vallitsemaan maat ja meret,
metsän riistan, kalavedet?
Kaikki kun jne.
Ystäväni! Tuo ei ole
luojan tahto ollutkaan.
Nouse nyt jo veli, sisko,
oikeuttas puoltamaan!
Sull’ on totuus puolellasi
rohkeesti käy toimintaasi.
Kaikki kun jne.
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Lyhyessä ajassa tapahtunut laulurepertuaarin muutos agitaatiotilaisuuksissa heijastelee ennen kaikkea työväenyhdistysverkoston leviämistä. Vähitellen siirryttiin virsistä työväenlauluihin
ja helposti omaksuttavista vaikeampiin. Säveleltään tuttu Maalaisväestölle oli helppo omaksua verrattuna esimerkiksi Oskar
Merikannon säveltämään Työväen marssiin.
Torppariosaston perustava kokous Sumiaisissa aloitettiin
yhteislaululla:
"Ehdotin laulua aluksi, josta kyllä puhuin edeltäpäin, että alussa
ja lopussa lauletaan. Laulukirjoja tavattiin, vaan pahaksi onneksi
unehutin lähteissäni kirjani. Sanoin, että lauletaan siitä "maalaisväestölle". Melkein kaikilla oli mukana "pyhäkoulu laulukirja" tai
"sionin kannel". Mutta niistäpä ei löytynytkään "maalaisväestön
laulua", kysyivät numeroa, vaan en tiennyt kun ei ollut se kirja
mukana. josta tarkoitin laulettavan. Oli sentään jollain työväenlaulukirjojakin ja sitten laulettiin. Tästäkös hölmistys emännille,
kun siellä oli heille niin pahoja peikkosanoja."465
Kirjoittaja, joka ei ollut piirin agitaattori, merkitsi kokouksen
alkaneeksi yhteislaululla. Kokouksen osallistujat eivät vielä tunteneet Maalaisväestölle-laulun sanoja, vaan tarvittiin laulukirjoja
avuksi. Jossain määrin Työväen laulukirja oli kuitenkin jo levinnyt seudulle, sillä joillakuilla sellainen oli. Monien muistelijoiden
mieleen ovat jääneet parhaiten se, mitä agitaatiotilaisuuksissa
laulettiin. Laulut oli helppo palauttaa mieleen, ja niillä oli käyttöä
myös arkielämässä: "Pienestä mäkitupalaisen mökistä, jollainen
meillä oli, tehtiin vain 3 työpäivää kuukaudessa. Isäntämme olikin
pientalollinen ja ymmärtäväinen vähäosaisia kohtaan. Hän antoi
joskus tupansa työväenpuhujan tilaisuutta varten ja emäntä kävi
usein meidän mökissä, jossa hän ja äitini iltapuhteina yhdessä
innostuneina veisasivat puhujan jättämästä punakantisesta laulukirjasta: "Tervetulloo joukkohomme kyntömiehet, kuokkaajat,
ojanluojat oivalliset sekä kaskenkaatajat. Kaikki kun yhtenä toimimme riveissä, tottahan olomme korjaantuu jne".466
465 Lähiseudulta, SV 21.9.1908.
466 TMT 125:184 (August Pekkanen), TA.
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Yhteislaulu osana retorista tilannetta
Joukkolaulu toimi paitsi agitaation kehystäjänä ja yhteenkuuluvuuden tunteen lisääjänä, myös materiaalina ja referenssinä
agitaatiossa. Elina Siltala ja Saila Poutiainen ovat havainneet
maallikkosaarnoja tutkiessaan, että maallikkosaarna viittaa usein
retorisen tilanteen sisällä tapahtuneisiin muihin esityksiin. Näin
voidaan olettaa olleen myös agitaatiopuheiden kohdalla. Ennen
puhetta laulettu teksti tarjosi agitaattorille luontevan assosiaatiopinnan, jota käsitellä puheessa. Jos agitaatiokokousta tarkastellaan retorisena tilanteena, puhe esiintyy kontekstissaan
eli osana agitaatiokokousta, jossa puheen lisäksi oli usein myös
muita ohjelmanumeroita: vähintään yhteislaulua, mutta tilaisuuden luonteesta riippuen usein myös suullisia esityksiä, tanssia tai
seuraleikkejä. Kaikki nämä muut elementit retorisessa tilanteessa
tarjoavat assosiaatiopintaa itse agitaatiopuheelle. Toisaalta laulun
sanoissa tiivistyi agitaation eetos, mutta ehkä myös maaseudun
vähäväkisten kokemus: "Puheen päätyttyä laulettiin jälleen Työväen laulukirjasta ’On karvast se leipä mitä torppari syö täällä
kylmässä pohjolan maassa. Kun korpia raataa ja raskast on työ,
vasta helpoitus on hällä kuolemassa.’ Ja niin se oli kun se laulettiin, se torpparin elämä siihen maailman aikaan."467
Suurlakon aikaista joukkolaulun merkityksiä lakkokokouksissa
tutkineen Saijaleena Rantasen mukaan joukkolaulu lisäsi lakkolaisten yhteenkuuluvuudentunnetta. Eniten laulettujen Internationalen, Työväen marssiin ja Marseljeesin musiikki oli juhlavaa,
suuria tunteita herättävää marssimusiikkia, joka oli omiaan lisäämään tunnetta joukkovoimasta eurooppalaisten esimerkkien
mukaisesti. Lauluilla ja laulamisella oli myös enemmän symbolisia merkityksiä kuin kirjoitetulla tekstillä. Niiden avulla saatettiin
esittää sellaisia vahvoja tunteita ja aatteita, joita oli vaikea ilmaista
kirjallisesti.468 Työväenlaulujen sanoihin tiivistyi myös agitaation
viesti. Niissä pystyttiin osoittamaan työväenluokan kokemia epäkohtia ja vääryyksiä sekä esittämään niihin ratkaisumalleja ja
467 TMT 93:105 (Fanny Ekström), TA.
468 Rantanen 2007, 97.
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vaihtoehtoja matkalla kohti parempaa tulevaisuutta. Tiivistetty
sanoma sävelmän tukemana jäi luultavasti paremmin kuulijoiden
mieleen kuin varsinaiset agitaatiopuheet.
Yhteislaulu oli agitaation kannalta merkittävää myös siksi, että
se oli yleisölle helpoin tapa osallistua. Agitaatiopuhe oli luonteeltaan niin sanottu yleisöpuhe, jossa on ensisijaisesti yksi esiintyjä
ja hänen yleisönsä. Yhteislaulu oli niitä harvoja mahdollisuuksia osallistua esitykseen aktiivisesti. Ryhmässä laulaminen oli
merkittävää tunnetasolla, mutta sillä oli myös muita performatiivisia ulottuvuuksia. Esimerkiksi laulamalla tai kieltäytymällä
laulamasta voitiin osoittaa luokkasidonnaisuutta, ilmaista poliittinen mielipide tai osallistua protestiin. Lauluun yhtymällä saattoi osoittaa konkreettisesti, mihin joukkoon halusi kuulua. Laulujen valintaan liittyi myös valtakamppailuja, kun neuvoteltiin
siitä, lauletaanko puhetilaisuuden lopuksi isänmaallinen laulu
vai työväenlaulu. Onni Tuomen puheen jälkeen käytiin väittelyä
paikalla olleiden maalaisliittolaisten kanssa. Puhetilaisuus päätettiin kuitenkin laulamalla Työväen marssi, mutta "silloin viinalla ja
maahengellä täytetyt sielut turvautuivat huutoon ja rähinään".469
Työväen marssin laulaminen ärsytti porvarillisia, mutta Tuomi
tulkitsee kamppailun voitetuksi, koska työväen laulu kajahti viimeiseksi. Sosialistit saivat tilanteessa sanottua viimeisen sanan ja
siten suuremman suosion. Tämänkaltaiset kamppailut ovat esimerkkejä esityksen vallasta, ja siitä, miten esityksellä muutetaan
sosiaalisia ja poliittisia valtasuhteita.
6.5. Jälkipuinti ja vaikutukset
Puheen jälkeen yleisenä käytäntönä oli pyytää aiheesta keskustelua. Keskustelua varten valittiin usein erikseen puheenjohtaja,
joka oli tosin yleensä agitaattori itse. Paikoissa, joissa työväenliike oli vasta alkuvaiheessa, keskustelua ei välttämättä syntynyt
lainkaan. Suhtautuminen yleisön keskusteluhalukkuuteen olikin
kaksitahoinen. Haluttomuus keskusteluun voitiin tulkita paitsi
passiivisuudeksi myös yksimielisyyden osoitukseksi, sillä halut469 Tuomi, Onni: Kilometritehtaalta, SV 11.3.1907.
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tomuus vastaväitteisiin osoitti, että kaikki olivat yhtä mieltä agitaattorin kanssa.470 Kynnys julkiseen mielipiteiden ja kysymysten
esittämiseen oli kuitenkin jokseenkin korkea, sillä keskustelua
agitaattorin kanssa oltiin halukkaita jatkamaan usein epämuodollisemmin esimerkiksi agitaattorin majapaikassa. Jos agitaatiotilaisuuteen oli yhdistetty tanssit, keskustelu ja puheen jälkipuinti
jäivät vähäisemmiksi.
Nuorisolla oli kiire päästä tanssimaan, ja keskustelut jäivät
Tuomen puheen jälkeen keskustelematta Ähtärin Myllymäellä: "Myllymäellä on nuori voimakas yhdistys. Lyhyestä ilmoitusajasta huolimatta oli väkeä kokoontunut Palokunnantalolle.
Nuoriso piti äänekästä keskustelua häiriten monien tarkkaavien
kuunteliain hiljaisuutta. Sen jalkapohjia kutkutti palava tanssin
halu. Puheeni loputtua kajahti "kaksirivisen" rämisevät säveleet
ja sisään astui joukko uusia tulokkaita, jotka puheeni aikana pilkistelivät ovenraosta ja nauraa virnistelivät pimeästä eteisestä. He
eivät ehkä olleet järjestyneitä."471 Talvella yleisö ehti myös kylmettyä paikallaan istuessaan ja tanssin aloittamista kiirehdittiin jo
senkin takia, että liikkuessa tulisi lämmin. Oskari Suutala raportoi Pihtiputaan kirkonkylällä pidetyn, hyvin sujuneen agitaatiotilaisuuden jälkeen: "Laulaen työväenlauluja ja keskustellen kului
ilta hupaisesti, lopuksi pisti nuoriso hiukan piirileikiksi."472
Laulaminen, keskustelu, seuraleikit ja tanssit kuuluvat Richard
Schechnerin mukaan vielä esitykseen ja sen jäähdyttelyyn (cool
down).473 Vasta kun yleisö hajaantui ja lähti koteihinsa ja itse
tapahtuma oli ohitse, siirrytään esitysprosessissa ns. jälkipuintivaiheeseen (aftermath). Jälkipuinnilla voidaan tarkoittaa osallistujien keskustelua esityksestä, siitä kertomista muille ihmisille,
perheelle tai työtovereille tai raportointia tapahtumista. Pääosa
jälkipuinnista tapahtui suullisesti, mutta osittain myös kirjallisesti. Matkakertomukset olivat agitaattorin osalta esityksen jälki470 Kivijärvi, SV 25.3.1907.
471 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta IV, SV 11.9.1907.
472 Suutala, Oskari: Villitysmatkoilta, SV 11.12.1907.
473 Schechner 2013, 245-246.
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puintia, samoin maaseutukirjeet ja raportit, joita kuulijat kirjoittivat julkaistavaksi sanomalehdissä. Kirjallisen jälkipuinnin tarpeeseen on vaikuttanut luultavasti myös se, että agitaattori jatkoi
tyypillisesti seuraavana päivänä matkaansa, joten esityksestä keskusteleminen siirtyi kirjalliseen muotoon ja mediavälitteiseksi.
Onnistuminen vai epäonnistuminen?
Jälkipuintiin liittyi myös esityksen onnistumisen arviointi, jota
tekivät sekä esiintyjä että yleisö tahollaan. Yleisön näkökulmasta
katsoen esiintyjä antaa esityksen arvioitavaksi: miten se on tehty,
kuinka taidokkaasti ja tehokkaasti?474 Yleisö saattoi osoittaa suosiotaan ja hyväksyntäänsä eri keinoin. Konkreettinen menestyksen
mittari oli esimerkiksi kirjojen ja muiden painatteiden menekki
puheen jälkeen. Agitaattorit tekivät kirjamyynnin perusteella
päätelmiä toisaalta agitaation onnistumisesta ja yleisön kiinnostuksesta, mutta tiedostivat myös sen, että kaupankäyntiin vaikuttivat kuulijoiden rahavarat.475 Muita hankalammin mitattavia ja
seurattavia onnistumisen merkkejä olivat yleisön reaktiot puheen
aikana ja sen jälkeen eli samanmielisyys puhujan kanssa ja kiinnostuksen tai muun aktiivisuuden osoittaminen. Mikäli kuulijoissa esiintyi halua ja intoa perustaa uusi yhdistys tai aktivoida
olemassa olevan yhdistyksen toimintaa tavalla tai toisella, agitaattori saattoi olla tyytyväinen työnsä tuloksiin.
Aina agitaattori ei saanut vastakaikua yleisöltään tai voinut
tulkita agitaation onnistumisen merkkejä, jolloin voidaan puhua
epäonnistuneesta agitaatiosta. Epäonnistumisiksi voidaan lukea
myös ne puheet, jotka jäivät syystä tai toisesta pitämättä ja yhdistykset, jotka jäivät perustamatta.
Merkillepantavaa on kuitenkin, että agitaattorien itsereflektio ei yllä omien kykyjen pohdiskeluun näissä tapauksissa, vaan
puhujat löytävät syyt tuloksettomaan agitaatioon yleensä yleisön
ominaisuuksista: tietämättömyydestä, välinpitämättömyydestä
tai pelosta. Helmikuussa 1907 Lappajärven Tarvolassa toveri
474 Bauman 1986, 3.
475 Suutala, Oskari: Villitysmatkoilta, SV 10.2.1908.
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Vähämaan talossa pidetyssä kokouksessa keskusteltiin Suutalan
johdolla vilkkaasti sosialidemokraattien maatalousohjelmasta.
Kuitenkaan innostusta ei syntynyt niin paljon, että kukaan olisi
ostanut Suutalalta kirjallisuutta. Suutala selitti yleisön vastentahtoisuutta sosialidemokraatteja kohtaan sillä, että Lappajärven
pientilallisilla oli edelleen omistuksessaan metsää, minkä vuoksi
metsää omistavat "luulevat" kuuluvansa parempaa luokkaan.476
Syynä oli siis Suutalan näkökulmasta kuulijoiden identifikaatio
väärään yhteiskuntaluokkaan. Toisin sanoen, Suutala ei onnistunut vakuuttamaan kuulijoitaan siitä, että SDP on pientilallisten
asialla. Aina yhdistystoiminta ei vain kiinnostanut riittävästi.
Esimerkiksi Soinissa Onni Tuomi ei saanut nostatettua toimintaintoa: "Panen paraani liikkeelle ja terotan yhteenliittymistä. –
Kyllä me työmiesaatetta kannatetaan ja paljon meille tänä iltana
selveni, mutta emme voi vielä oikein toimia, ehkä talvi-iltoina
koetamme; ja siihen se jäi."477
Soini oli Tuomen kertomuksen mukaan esimerkki passiivisesta, mutta huvitteluhaluisesta maalaisrahvaasta, jonka parissa
sosialistiagitaattorin työskentely vaikutti tuloksettomalta. "Kirkonkylässä tapasin kituvan yhdistyksen – Kävin puheenjohtajan
luona. Tiedustin paikkakunnan oloja, sain vastauksen, ettei täällä
yhdistys menesty. Kävelin erään toisen toverin luokse, joka olikin innokkaampi. Pyysin laittamaan kokoushuoneen ja ilmoittamaan pyhäillaksi. Täällä löysin ensimmäisen "Sorretun Voiman"
Soinissa ja kuulin, että niitä tulee toista kymmentä kappaletta.
Oli pyhäaamu, kirkonkellot kumisivat, päätin mennä herranhuoneeseen. Väkeä oli vähän, kymmenissä saattoi ne laskea. Opettaja
käänteli saarnakirjan lehtiä käskien heittämään pois kaikki puolueasiat ja kiinnittämään katseensa "ijäisyyteen". Tämä maallinen
elämä on vaan koettelemusta j- n- e.: Useimmat kuulioista haukottelivat. Olivat ehkä saapuneet pitkien matkojen takaa saamaan
lohdutusta sielullensa. Arvelin ensin, että opettajan kehoitukset
olivat langenneet hyvään maahan, koska ei illalla tullut Nuoriso476 Suutala, Oskari: Villitysmatkoilta, SV 4.3.1908
477 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta V, SV 16.9.1907.
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seuran talolle kuin kymmenkunta henkilöä, mutta aamulla kuulin, eräässä läheisessä talossa olleen mahtavat tanssit, jossa alkohoolillakin oli huomattava osansa näyteltävänä, ja jossa kerrottiin
olleen niin paljon väkeä kuin parhaimmissa häissä."478
Agitaatiota ja agitaattorien menestymistä puitiin jälkikäteen
myös piirikokouksissa. Agitaattorien onnistumista arvosteltiin ja
heidän toiminnastaan annettiin palautetta. Vuonna 1908 Alavuden piirikokouksessa "otettiin arvosteltavaksi piirin puhujat. Tehtiin sellaisia muistutuksia että useat puhujat liikkuessaan yleisön
keskuudessa, eivät tarpeeksi paljon ole kiinnittäneet huomiota
käytökseensä ja puheisiinsa yksityiskeskusteluissa."479

7. Agitaattorin roolit
Sosiaalinen rooli tarkoittaa yksilön käyttäytymistä, joka toteuttaa
tiettyyn asemaan kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet.480 Erving
Goffmanin mukaan yksilön osa esityksessä on kaksitahoinen.
Yksilö on toisaalta esittäjä eli tapahtumien aktiivinen rakentaja
ja toisaalta roolihahmo, henkilöitymä, jonka piirteitä esitys on
suunniteltu osoittamaan.481 Työväenliikkeen puhuja esitti sosialistia, roolihahmoa, jonka ominaisuuksia esityksessä tuotiin esiin.
Agitaattorit olivat tietoisia eri tahoilta heille esitetyistä vaatimuksista. Onni Tuomi pohti mahdottomilta tuntuvia vaatimuksia
puhekiertueelle lähtiessään näin:
"Mitä vaaditaan agitaattorilta, kaikui korvissani. Koetin itse
vastailla tuohon kysymykseen joka yhä itsepintaisemmin ahdisti
minua. Hänen täytyy kaikista asioista olla selvillä. Se on mahdotonta – Ei – On. – Hänen pitäisi lujittaa järjestöjä, perustaa uusia,
selittää periaatteellista ja käytännöllistä puolta, torjua porvarien
syytöksiä, neuvoa, opettaa ja valistaa. Kas siinä joukko tehtäviä,
joita – sanonko suoraan – kukaan kuolevainen ei voi kunnolla
478 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta V, SV 16.9.1907.
479 Alavuden piirikok. ptk 24.–26.1.1908. Piirikokousten pöytäkirjat 1906–
1911. SDPKSPA, k 4a, JyMA.
480 Goffman 1971 [1959], 26.
481 Goffman 1971 [1959], 270–271.
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täyttää. Hänen pitää olla suurpuhuja. Mitä varten? Ettäkö niittää mainetta? – Siltä kannaltako lähteä. Ei pysy kauvan suosiossa. Yksi kiittää, toinen tuomitsee ja ajanollen tottuvat kaikki
tuohon sanahelinään, kuten unelias palvelustyttö herätyskelloon.
[…] kun vaan saisin kansan ymmärtämään oman poljetun asemansa. Että se heräisi, toimisi, ravistelisi pois vuosisataisen unen
hartioiltaan. Silloin koska se herää, silloin voi se itse määrätä
toimintamuodot."482
Tuomen mukaan agitaattorilta vaadittiin toisaalta apua käytännön yhdistysasioissa ja tiedollista opetusta mutta toisaalta myös
"suurpuhujan" taitoja ja rohkeutta sekä kykyä vastata porvareille.
Osallistujien roolit muodostavat merkittävän ulottuvuuden,
kun tarkastellaan esityksen merkitystä yhteisössä.483 Roolijaon
analysointi on tärkeää, sillä rooleihin liittyvät niitä kohtaan suunnatut odotukset. Tietyssä roolissa toimimisen kompetenssia arvioidaan tietoisesti ja tiedostamatta. Kompetenssiin liittyviä määreitä ovat muun muassa koulutus, lahjakkuus, taidot, sukupuoli
ja sosiaalinen status. Vaikutuksensa on myös rooleihin ja niiden
suhteisiin liitetyillä mielikuvilla sopivasta käyttäytymisestä ja
sosiaalisista koodeista.484
7.1. Yhdistystoiminta
Agitaattorin käytännön tehtäviin kuului työväenyhdistysten
perustaminen tai siinä avustaminen. Vaikka halua paikallisella
työväestöllä olisikin ollut, yhdistystoiminnan sääntöjä ei välttämättä tunnettu tai osattu toteuttaa. Piiritoimikunnan agitaattorilta osattiin odottaa apua. Agitaattori Emil Lehénin oli määrä
puhua Karstulassa 19. ja 20.5.1906 ja auttaa työväenyhdistyksen
perustamisessa. Karstulassa ei ollut "sellasta joka rupeas ensin
alkuun panemaan kun kaikki oppinut kansa vihaa työväinliikettä
ja meissä ei ole sitä joka vois mitään yhtistystä perustaa"485. Petty482 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta I, SV 30.8.1907.
483 Bauman 1977, 28–29.
484 Bauman 1977, 38, 43.
485 TA 329.5 SDP F.11 Kirjeenvaihtoa 1905–06.
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mys oli suuri, kun Lehén ei saapunutkaan paikalle. Piirin ohjeiden mukaisesti paikalliset puuhamiehet olivat järjestäneet kokouspaikan ja tiedottaneet saapuvasta puhujasta. Kollektiivisesti
allekirjoitettu kirje saapui piiritoimistoon, jonka mukaan "kansaa
tuli koolle arviolta noin 5-600 työläistä ja torpparia niin että kujat
oli täynä ja meijän iso pitäjäntupa oli väkeä täynä ja ototeltiin 19
päivästä 20 päivän iltaan ja sitten kansa pakeni ja laulovat pahoja
moite sanoja"[…]"Se olis käyny oikeen hyvin, Josse Lehén tuli
vaan mitäpä se ollaan erossa koska emme kelppaa joukkoo näin
lausuivat Karstulan työväki, torppari ja mökkyrit huutamalla velpareet alas"486
Esimerkki osoittaa, miten riippuvaisia agitaattoreista oltiin
maaseudulla. Vaikka intoa ja halua työväenyhdistyksen perustamiseen olisi ollut, sellaisia henkilöitä, jotka olisivat olleet kykeneviä ja halukkaita auttamaan ja neuvomaan yhdistyksen perustamisessa ei välttämättä ollut. Ulkopuolisen agitaattorin apu pantiin merkille, sillä agitaattori Maria Kurkelan puhuttua "eräs suomettarelainen isäntä" oli arvellut, ettei "Taipaleen sosialistit osaa
itse politiikata, vaan että heidän täytyy toisista pitäjistä räyhääjiä
saada."487 Niinpä työväenliikkeen eteneminen syrjäseuduilla henkilöityi usein ulkopaikkakuntalaiseen agitaattoriin.
Agitaattorit perustivat lukuisia työväenyhdistyksiä maaseudun
pieniin kyliin. Oli kuitenkin hyvin tavallista, että näiden yhdistysten taival päättyi heti alkuun eikä niistä löydy jälkiä arkistoista tai
historiankirjoista. Tällainen haamuyhdistys oli esimerkiksi Onni
Tuomen puhujamatkallaan Alavudella perustama Sulkavankylän
työväenyhdistys. "Pidin esitelmäni Korvenperän torpassa. Väkeä
kokoontui kelpo tavalla, nuorta ja vanhaa. […] Siemenet lankesivat hyvään maahan, koska yhdistys tuli perustetuksi. Siihen liittyi
noin parikymmentä jäsentä. Puheenjohtajaksi tuli K. Kuivisto,
kirjuriksi J. Korvenperä. Synnytystuskista päästyään voi tämä
yhdistys kasvaa ja kehittyä, sillä puheenjohtaja oli täysin selvillä

486 TA 329.5 SDP F.11 Kirjeenvaihtoa 1905–06.
487 Lähiseudulta, SV 2.12.1907.
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oleva toveri ja työväestöä on paikkakunnalla paljo."488 Toisin kuin
Tuomi uskoi, yhdistys ei kuitenkaan selviytynyt hengissä. Olavi
Hurrin Alavuden työväenliikkeen historia ei tunne Sulkavankylän
työväenyhdistystä lainkaan.489
Jotkut yhdistykset perustettiin useampaan kertaan. Oskari
Suutala kirjoitti Sorretun Voimassa, kuinka hän puhui Evijärven
Inankylässä 12.2.1908 ja kokouksen lopuksi päätettiin perustaa
yhdistys. "Kuuliakuntani oli suurimmaksi osaksi pientalollisia.
Selittelin heille kuinka poljettu pientilallinen on kapitalistisessa
yhteiskunnassa ja mikä suuri etu heilläkin on sosialistisesta tuotantotavasta. Puhuin myöskin yhteenliittymisestä, jonka tulos oli,
että päätettiin perustaa työväenyhdistys. Jäseniäkin ilmoittautui
alussa puoliväliin toistakymmentä, vaan toiset lupasivat yhtyä
vasta silloin, kuin on saatu säännöt. Onnea vaan alkavalle järjestäytymiselle. Työväenyhdistys tulee varmasti elinvoimainen, sillä
paikkakunnalla on innokkaita aatetovereita, ja koska joukkoon
liittyi talollisiakin, niin on silloin mahdollisuus saada kokoushuoneitakin. Siis innolla työhön vaan!"490 Vaikka Suutala suhtautui toiveikkaasti yhdistyksen tulevaisuuteen, tämänkin yhdistyksen toiminta lopahti. Puolueen tilastossa Inankylän yhdistys on
merkitty perustetuksi vasta vuonna 1909.491 Kuten Leevi Norrena
on todennut, agitaattorien perustamat työväenyhdistykset järviseudulla olivat harvoin elinvoimaisia, jos paikkakunnalla ei
ollut omia aktiivitoimijoita, jotka olisivat ohjanneet yhdistyksen
konkreettiseen toimintaan, kuten työväentalon rakentamiseen ja
ohjelmatoimintaan.492 Tämän vuoksi agitaattorien perustamista
yhdistyksistä on hankala tehdä tilastoja tai esittää tarkkoja lukuja.
Yhdistyksen aatteellisen sitoutumisen kannalta oli tärkeää,
että agitaattori oli paikalla perustavassa kokouksessa, koska hän
saattoi vaikuttaa ja varmistaa, että yhdistys omaksui sosialide488 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta, SV 30.8.1907.
489 Hurri 1996.
490 Suutala, Oskari: Villitysmatkoilta, SV 4.3.1908.
491 Turkia 1917, 38–40; Norrena 1993, 316.
492 Norrena 1993, 63.
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mokraattisen puolueen säännöt eikä esimerkiksi kristillisen työväenpuolueen sääntöjä. Maaseudulla oli vielä suurlakon jälkeen
yleistä, että työväenyhdistystä olivat puuhaamassa sosialismiin
torjuvasti suhtautuvat, mutta kansanvalistuksesta ja kansan aseman kohottamisesta innostuneet henkilöt. Vesangan työväenyhdistyksen perustava kokous pidettiin kansakoululla marraskuussa
1906. "Aluksi laulettiin virsi, sitten luki koulun opettaja jonkun
värssyn raamatusta ja piti rukoukset, jota hartaasti kuunneltiin.
Ja tästähän ei olisikaan muuta sanottavaa kuin hyvää, jos ei sitä
olisi aijottu käyttää kansan nukutusjuomana, juuri sillä hetkellä
jolloin Vesangon työläiset ensikerran kokoontuivat maallisista
asioistaan keskustelemaan Vieläpä oli opettaja hankkinut tilaisuuteen kristillisen työväenliiton säännöt ja puolueohjelman."493
Onneksi paikalle oli kuitenkin saapunut "kaupungin puolelta pari
kolme sosialistipukaria, jotka rohkenivat huomauttaa työläistovereitaan". "Toveri Lehtinen"494 piti pitkän esitelmän porvarillisen
yhteiskunnan epäkohdista. Niinpä kun kokouksen lopuksi äänestettiin, perustetaanko kristillinen vaiko sosiaalidemokraattinen
yhdistys, kristillistä äänesti 12 ja sosiaalidemokraattista 48 henkilöä.495
Ongelmana oli maalaisrahvaan tottumattomuus yhdistystoimintaan ja siihen kuuluvien rutiinien ylläpitämiseen. Kuten agitaattori Janne Vuoksela tiivisti: "Puhuminen on helppoa, mutta
toimiminen vaikeaa."496 Onni Tuomen mukaan toimintaa haittasi
täsmällisyyden ja keskittymisen puute.497 Agitaattorin tehtäviin
kuului kokouskaavan ja pöytäkirjan pitämisen opettaminen.
Tilaisuuden tullen agitaattori opetti myös työväen lauluja.498 Agitaattorit saattoivat ulkopuolisina henkilöinä joutua myös selvittelemään yhdistysten sisäisiä erimielisyyksiä. Riidat saattoivat olla
493 Keski-Suomesta, SV 7.11.1906.
494 Todennäköisesti J. K. Lehtinen.
495 Keski-Suomesta, SV 7.11.1906.
496 Kuortane, SV 17.10.1906.
497 Jourun juttuja, SV 30.9.1907.
498 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta I, SV 30.8.1907.
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paikoin jopa suurimpia yhdistysten toimintaa estäviä tekijöitä.
Onni Tuomi erotutti porvarilliseksi katsotun henkilön Karstulassa: "Tiistaina yhdistyksen kuukausikokous. Pakisen hieman
yhdistyksen sisäisestä toiminnasta ja virkailiain tehtävistä. Sitte
alkaa pieni pyykin pesu. Suomen työläisliiton 12 pykälän mukaan
ehdotetaan erästä henkilöä erotettavaksi. Löytyy syitä liiaksikin,
ei tahdota tuoda kaikkia esillekään, vaan sittenkin vastustavat jotkut ei-sosialistit erottamista. Leikkaus on välttämätön, tehdään
päätös, porvarilliset poistuvat, mutta toverien katseet kirkastuvat.
Agitaattorit tosin kuulevat kunniansa. Heitä pelotellaan lautamiehillä ynnä muilla kummitusjutuilla."499
Vastaperustettujen yhdistysten menestyksen kannalta aktiivisten yksilöiden merkitys oli huomattava. Esimerkiksi Oskari
Suutalan merkitys töysäläiselle työväenliikkeelle oli kiistatta
suuri. Suutala toimi Töysän kunnallisyhdistyksessä ja piti yllä
puhujaseuraa työväenyhdistyksessä. Vuonna 1909 piirin julkaisussa arvioitiin, että "Töysä on ollut pimeimpiä kuntia, mutta
eräs valonpilkku siellä kuitenkin pilkoittaa. Siellä on yksi ripeän
puoleinen työväenyhdistys; jäsenten vähälukuisuus ja porvarien
taholta kova boikoteeraus ei ole saanut sitä lannistumaan. Se
elää sittenkin, toimii säännöllisesti sos. dem. valistuksen eteen.
Puuhannut luentokurssit, ottanut tarmokkaasti osaa valtiolliseen
taisteluun. Piirin etua valvonut säännöllisesti."500 Vaikka tästä
kappaleesta ei nosteta yksilöitä esiin, Suutalan ansioksi voinee
lukea paljon tästä kuvailusta.
7.2. Auktoriteetti ja valta
Folkloristi Richard Baumanin mukaan yleisön näkökulmasta
katsoen esiintyjä antaa esityksen arvioitavaksi: miten se on tehty,
kuinka uskottavasti ja tehokkaasti.501 Arviointiin liittyi olennaisesti kysymys etäisyydestä ja edustajuudesta. Esiintyjän ja yleisön välillä oli oltava riittävä etäisyys, jolla saavutettiin valtaa ja
499 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta VI, SV 23.9.1907.
500 Pohjakerroksista 1909, 49.
501 Bauman 1986, 3.
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auktoriteettia. Toisaalta agitaattorin oli edustettava uskottavasti
sitä ryhmää, jota puhutteli ja jota esitti edustavansa. Poliittisen
liikkeen edellytyksenä on kollektiivisen, "me-subjektin" tekeminen, johon siis myös agitaattorit esiintymisellään pyrkivät. Valta
johtuu ja on suhteessa aitouden vaateeseen. Kulttuurinen aitous
(cultural authenticity) vaatii selkeää alkuperää. Kulttuuriseen
aitouteen vetoajien täytyy olla alkuperäisiä kulttuurin edustajia
siinä mielessä, että he tulevat siitä yhteisöstä, jota he väittävät
edustavansa.502 Aitous on myös tärkeimpiä uskottavuuteen liittyviä arviointikriteereitä. Uskottavat esitykset legitimoivat valtaa.
Agitaattorin rooli vaati jatkuvaa tasapainoilua etäisyyden ja
edustajuuden välillä. Omaa työläistaustaa korostettiin ja suhde
"porvarilliseen" rappioon, moraalittomaan velttouteen ja omahyväisyyteen oli vierastava ja jopa vihamielinen. Pelko "aidon työläisyyden" kadottamisesta oli 1900-luvun alussa niin suuri, että
rahvaanomaisuutta tavoiteltiin jopa keinotekoisesti.503 Toisaalta
paikallistasolla ongelmana saattoi olla liiallinen läheisyys tai
samanlaisuus yleisön ja puhujan kesken. Santeri Mäkelä mukaan
paikalliset puhujat eivät houkutelleet kuulijoita eikä heillä ollut
riittävästi uskottavuutta tai auktoriteettia kuulijoidensa keskuudessa.504
Etäisyyttä ja edustajuutta voitiin ilmentää paitsi puheessa, esimerkiksi rekisterivalinnoilla, myös kielen ulkopuolisin keinoin,
kuten pukeutumisella. Kielen rekisterit onkin nähtävä osana
laajempaa kokonaisuutta.505 Voidaan olettaa, että agitaattorien
pukeutuminen oli jossain määrin herraskaisempaa kuin maaseuturahvaalla keskimäärin. Kulkiessaan maaseudulla heidät
tunnistettiin habitukseltaan yleensä kouluja käyneiksi tai kau502 Gustafson 2000, xxi.
503 Kalemaa 1975, 84; Jalava 2005, 306.
504 Mäkelä, Santeri: Piirimme sisäisten asiain järjestely. II osa, SV 10.8.1908.
505 Marcus Morris (2016) on tutkinut J. Keir Hardien ja H. M. Hyndmanin
esiintymistä ja luokka-aseman performoimista. Ei-sanallisella viestinnällä,
erityisesti pukeutumisella, oli suuri merkitys siihen, mihin yhteiskuntaluokkaan em. sosialistipoliitikot identifioitiin ja mihin he halusivat esiintymisessään identifioitua.
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punkilaiseksi, mutta ei välttämättä sosialistiksi.506 Tähän viittaa
se, että matkakertomuksissa agitaattori saattoi paljastaa olevansa
"työväenlähetti" vasta sitä kysyttäessä, ja hän pystyi esiintymään
"porvarillisena" niin halutessaan esimerkiksi tiedustellessaan
paikkakunnan puolueoloja.507 Punainen väri liitettiin yleisesti
työväenaatteeseen, mutta punaisia asusteita tai muita aatteeseen viittaavia merkkejä ei ainakaan yleisesti käytetty. Sorretun
Voimassa agitaattoreita jopa varoitettiin punaisesta väristä. "Kun
liikutte maaseudulla niin älkää kovinkaan paljon käyttäkö punaisia värejä ei ainakaan punaista lakkia, sillä siitä saattaa joutua
ikävyyksiin. – Niin ainakin kävi Turun piirissä kiertävälle rouva
Hilda Seppälälle, kun hän ollessaan kiertomatkallaan saapui Laitilan Katinhännän kylään ja olisi ottanut kyytihevosen Laitilan
kirkolle. […] Sanotaan, että härkä vihaa punaista väriä, vaan
Laitilassa sitä vihaavat isännätkin (tai ainakin pelkäävät.)"508 Esimerkki vaikuttaa kaukaiselta ja vähäpätöiseltä, joten luultavasti
uhka ikävyyksistä ei ollut kovin todellinen. Tosin sosialistiagitaattoreita kieltäydyttiin kyyditsemästä myös Pohjanmaalla.509
Työväenpuhuja oli agraarissa ympäristössä ulkopuolinen
hahmo, jolla oli valtapotentiaalia, mutta jota hyljeksittiin monelta
taholta. Matkakertomuksissa agitaattorit kirjoittavat "meistä" ja
samaistuvat siten paikalliseen köyhälistöön, mutta toisaalta he
tekivät voimakkaan eron "epätietoiseen orjakansaan", jonka tietämättömyys oli sekä säälittävää että turhauttavaa. Sosialistipuhujat eivät kokeneet vastusta ja hyökkäyksiä ainoastaan porvarien taholta, vaan myös omalta viiteryhmältään. Heihin saatettiin
suhtautua työläisten rahoilla elävinä loisina ja herroina, koska
köyhälistö maksoi heidän palkkansa työstä, jota oli vaikea pitää
"oikeana", tuottavana työnä. Kun yhteiskunta jaettiin sosialistien puheissa työntekijöihin ja heidän työnsä tuloksista eläville,
506 Kati Mikkolan mukaan herraskainen pukeutuminen yhdistettiin maaseudulla koulun käymiseen, sillä koulunkäyneistä tuli "herroja". Mikkola 2009,
265.
507 Mäkelä, Santeri: Nuijamiehiä nostamassa I, SV 15.6.1908.
508 Pikku-uutisia, SV 26.9.1906.
509 Suutala, Oskari: Villitysmatkoilta, SV 4.3.1908.
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olikin jokseenkin loogista luokitella agitaattorit jälkimmäiseen
ryhmään. Taustalla vaikutti myös vanhempaa perua ollut epäilys herrojen juonittelusta ja rahvaan rahojen viemisestä.510 Santeri Mäkelä kirjoitti piirijärjestön julkaisussa, että agitaattori oli
"pahemmin vihattu ja halveksittu olento omain puoluetoverien
kesken kuin porvarillisen maailman silmissä. Mutta se oli myöskin olento, jota kaikkialla kaivattiin, ikävöitiin, odotettiin; se oli
välttämätöin paha, jota ilman ei voitu toimeen tulla."511 Näkemys
viitannee erityisesti agitaattorille maksettuun palkkaan. Halveksunta ja viha johtuivat siitä, että ihmiset joutuivat maksamaan
piirille rahaa agitaatiotoimintaa varten, vaikka agitaattorien ei
ollut mahdollista kiertää joka kylään niin usein kuin olisi toivottu.
Rahojen koettiin menevän hukkaan. Jos agitaattori ei lupauksista
huolimatta tullut paikalle, epäilykset herrojen juonista heräsivät,
kuten Emil Lehéniä turhaan odottaneet karstulalaiset kirjoittivat:
"Hyvällä syyllä voin kysyvä teiltä onko se moinen teko Suomen
työväen yhtistyksen kunnia, että kansaa noin narrataan minä
pyyvän kysyvä onko teitän oppaanne tahi agitaattorinne niin korkea Herra että ei sen tarvihe ketään totella niin taitaa olla että
sanan saattaja on suurempi kun se joka lähetti."512
Myös agitaatiotilaisuuksissa agitaattorit pyrkivät säilyttämään
jonkinlaisen etäisyyden kuulijoihinsa. Vaikka oli hyvin tavallista,
että puhetilaisuuden päätteeksi tanssittiin ja leikittiin seuraleikkejä, Onni Tuomi ja Oskari Suutala kirjoittavat poikkeuksetta
tyytyneensä seuraamaan ilonpitoa sivusta tai lähteneensä tanssin
alkaessa majapaikkaansa. Päivikki Suojanen on todennut, että
etäisyys kuulijoista, niin fyysinen kuin henkinenkin, vaikeuttaa
samastumiskeinojen käyttämistä.513 On vaikea sanoa, vaikuttiko
etäisyyden pitäminen negatiivisesti agitaation tuloksiin. Yksi
valtakunnallisella tasolla tunnetuimmista ja pidetyimmistä agitaattoreista August "Veli" Vatanen oli tunnettu juuri läheisestä
510 Mikkola 2009, 253.
511 Mäkelä 1909, 59.
512 TA 329.5 SDP F.11 Kirjeenvaihtoa 1905–06.
513 Suojanen 1988, 24.
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suhteesta kuulijoihinsa ja siitä, kuinka hän yöpyi mökeissä matkoillaan ja kutsui kuulijoitaan veljiksi.514
Etäisyyttä toi myös puhujien ammattimaisuus. Amatöörimuusikkoja tutkinut Ruth Finnegan on todennut, että käsitys ammattilaisuudesta ei ole ainoastaan suhteessa elinkeinon harjoittamiseen tai edes taitotasoon. Käsitykseen ammattimaisuuden tasosta
liittyi myös sosiaalinen status ja suhde paikalliseen yhteisöön.
Yhteisön ulkopuolelta tulevien arvostus oli suurempaa, ja heidän
oli mahdollista myös pyytää esiintymisestään suurempaa palkkiota.515 Tutkimuksen agitaattorit olivat siinä mielessä ammattilaisia, että he saivat piirijärjestöltä palkkaa puhumisesta. Erilaisissa
tilaisuuksissa esiintyi puhujia myös palkatta, mutta myös varsinaisessa puhujan toimessa olleet saattoivat puhua palkatta iltamissa, kokouksissa ja muissa kokoontumisissa. Piirin puhujille
uskottavuutta ja ammattimaisuutta antoivat erityisesti puolueen
mandaatti eli tunnustettu asema työväenliikkeessä. Rahan ottamista pidettiin myös jossain määrin negatiivisena. Sadan markan
kuukausitulojen nostaminen tulkittiin köyhälistön verenimemiseksi.516 Agitaattori miellettiin siis amatööriksi siinä mielessä, että
hän puhui sydämestään aatteen palon ajamana. Toisaalta taidoiltaan ja kyvyiltään häntä voi kuvailla ammattilaiseksi, sillä puhetaitoa arvostettiin ja agitaattorin hallitsemat tiedot ja taidot olivat
vain harvojen hallussa.
Richard Baumanin mukaan esiintyjällä on suullisen esityksen
välityksellä kyky muokata sosiaalisia rakenteita. Hän suuntaa
energiansa ja puheensa yleisölle, ja jos yleisö on vastaanottavainen, se tempautuu mukaan esitykseen. Korkean intensiteetin
avulla esiintyjä saavuttaa arvostusta ja valtaa suhteessa yleisöön.
Valta liittyy kykyyn kontrolloida vuorovaikutuksen (esityksen)
kulkua. Tämä esiintymisen yleinen retorinen valta ja sen potentiaali sosiaaliseen kontrolliin on dokumentoitu useissa tutkimuk-

514 Lehokas 1909.
515 Finnegan 1989, 16.
516 Pohjakerroksista 1909, 59.
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sissa.517 Esiintyjät ovat yleensä sekä ihailtuja että pelättyjä henkilöitä. Esiintyjiä ihaillaan heidän taitavuutensa vuoksi, mutta
ihailua luovat myös valta-asema ja kyky antaa yleisölle uusia
kokemuksia. Toisaalta esiintyjiä saatetaan pelätä sen vuoksi, että
heillä on mahdollisuus muuttaa totuttua sosiaalista järjestystä ja
toimintatapoja.518
Auktoriteettiaseman ottaminen vaati agitaattoreilta rohkeutta
ja itseluottamusta. Santeri Mäkelä suhtautui itsevarmasti potentiaaliseen vaikutusvaltaansa esiintyjänä: "Seuraava luentopaikka
oli Kurenjoki. Tällä Alajärven mahtavimmalla kyläkunnalla on
näihin asti ollut syytä ylpeillä siitä, ettei yksikään sosialisti villitsijä ole vielä saanut jalkaansa astua sen sydämeen. Se on ollut
Kuljuntummun519 rauhoitettu metsästysala, kaikellaisten uskonnollisten kiihkoilijain luvattu maa. Sanottiin että siellä on sosialisti puhujan ihan mahdotoin yrittääkään huonetta. Mutta eräs
Saukonperän isäntä omisti keskellä kylää aution tuvan, jossa
sain luvan saarnata. Laitettuani itseni tarpeelliseen sotakuntoon saapastin jalan, nöyränä ja pölyisenä kuin pyhiin vaeltaja
Mekkaan. Poikkesin erääseen taloon tunnustellakseni miten se
sykkii kylän valtasuoni. Alkoi isäntä haastatella vierasta, udella
mitä ollaan miehiä ja millä asioilla kuljetaan. Kun sanoin mikä
virkamies olen ja että aijon tänä iltana k:lo 8 puhua työväen kysymyksestä tuolla Riihimäellä, tokasi ukko: ’no siitä ei tule mitään,
se on päätetty että tähän kylään ei oteta vastaan sosialistia’. Minä
vastasin: ’se tulee nyt teidänkin kylään sosialisti, se on jo tullut,
se on tässä minun vähäpätöisessä persoonassani ja tänä iltana se
menee tuolla Riihimäellä ihmisten sisälle niin kuin rasva kuivaan
nahkaan’!"520

517 Bauman 1977, 43–45.
518 Bauman 1977, 45.
519 "Isoäiti, vanha emäntä" Kulju eli Suomalaisen puolueen kansanedustaja
Eveliina Ala-Kulju, joka kiersi puhumassa Etelä-Pohjanmaan järviseudulla.
520 Mäkelä, Santeri: Nuijamiehiä nostamassa II, SV 19.6.1908. Mäkelä väittää,
ettei Kurejoella olisi ennen käynyt sosialistipuhujaa, mutta Oskari Suutala
oli kirjoittanut omasta käynnistään nelisen kuukautta aiemmin lehteenkin.
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Agitaattorin auktoriteettiin voitiin vedota myös yhdistysten
kiistatapauksissa. Lievestuoreen työväenyhdistyksen kokouksessa annettiin puheoikeus yhdistykseen kuulumattomille, jotka
olivat tehneet "kiivaita hyökkäyksiä puoluetta ja sosialisteja vastaan" ja yrittäneet hajottaa yhdistyksen, siinä kuitenkaan onnistumatta. "Oli onneksi näille, etteivät kiivas agitaattorimme saapuvilla olleet. Mutta kyllä pian saatte kuulla agitaattoriemmekin
suusta tuomiopäiväsaarnan. Sen kyllä vehkeillänne jo yksin olette
ansainneet."521 Agitaattori toi ulkopuolisuudellaan, "ammattimaisuudellaan" ja paremmilla tiedoillaan ja taidoillaan sellaista
auktoriteettia, jolla uhkailla paikallisia johtohenkilöitä. Mäkelän
mukaan agitaattori olikin "köyhälistön asianajaja" ja siinä roolissa
tarpeellinen monella tapaa paikallisyhteisön valtakamppailuissa.
Työväenliikkeen kehittyessä ja paikallisten tietojen ja kokemusten karttuessa pulmaksi saattoi nousta kuitenkin agitaattorin
auktoriteetin horjuminen. Kun Onni Tuomi ja Oskari Suutala
luennoivat Viitasaaren kirkonkylässä, heidän auktoriteettinsa
asetettiin kyseenalaiseksi: "Tavallisesti ollaankin kirkonkylissä
niin ’kovia sosialisteja’ ettei enää tarvitse tehdä kuin arvostella
puhujia ja pitää keskenään pientä persoonallista parjausta."522
Tyytymättömyyttä puhujiin osoitettiin myös Virroilla, missä valiteltiin sitä, ettei paikkakunnalle saatu houkuteltua "suurpuhujia"
ollenkaan.523
Kansakoulunopettajat sosialistiagitaattoreina
Vaasan läänin itäisessä vaalipiirissä sosialidemokraattien piirijärjestön agitaattoreina toimi 1900-luvun alussa neljä opettajaa.
Viitasaarelaiset Samuli Häkkinen (1857–1918)524 ja Juho Etelä521 Laukaa, SV 9.3.1906.
522 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta IX, SV 15.11.1907.
523 Virroilla, SV 28.11.1906.
524 Samuli Häkkinen syntyi Saarijärvellä vuonna 1857 talollisen Adam Häkkisen ja Maria Stina Iisakintyttären perheeseen. Hän valmistui Jyväskylän
seminaarista kansakoulunopettajaksi vuonna 1883. Häkkinen toimi opettajana muun muassa Karttulassa ja Rautavaaralla ja vuodesta 1890 lähtien
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Samuli Häkkinen. Kuva: Työväen arkisto.

mäki sekä Laukaasta kotoisin ollut Oskar W. Kaipio (1874–1918)
olivat kaikki Jyväskylän seminaarista valmistuneita kansakoulunopettajia. Lisäksi käsityöläiskoulun käynyt puuseppä Emil
Raearo (1882–1927) työskenteli käsityönopettajana eri puolella
Keski-Suomea. Agitaattorina toimimisen lisäksi yhteistä näille
neljälle opettajalle oli se, että heidät kaikki valittiin Vaasan läänin itäisestä vaalipiiristä eduskuntaan SDP:n listoilta. Häkkinen,
Viitasaarella. Opettajan työn lisäksi hänellä oli torppa Viitasaarella. Ilmolahden kansakoulun opettaja Häkkinen oli ollut viitasaarelaisen yhdistystoiminnan tukipilareita jo 1890-luvulla. Häkkinen toimi eduskunnassa
vuosina 1907–1908 ja 1914–1918. Patrikainen – Joensuu 2007, 428–429.
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Etelämäki ja Kaipio olivat kansanedustajia ennen sisällissotaa,
Raearo525 valittiin eduskuntaan vuonna 1919.526 Keski-Suomessa
oli agitaattorien lisäksi useita muita sosialistisen näkemyksen
omaavia kansakoulunopettajia, joilla asemansa vuoksi oli merkitystä paikallisella tasolla. Tällaisia henkilöitä olivat esimerkiksi
Akseli Salokannel Haapamäellä527 ja Mariaana Lammintaus528Saarijärvellä.
Puhujan tausta ja ammattiasema opettajana tuovat perspektiiviä tarkasteltaessa agitaattorin valtaa ja auktoriteettia paikallisyhteisössä ja suhteessa yleisöihinsä. Kansakoulunopettajat eivät
olleet tyypillisesti ammattikunta, jonka edustajissa olisi ollut
erityisen runsaasti sosialidemokraatteja tai etenkään sosialistiagitaattoreita. Maaseudulla opettajat kuuluivat pappien ohella
paikalliseen sivistyneistöön, jonka valtaa agitaattorit pyrkivät
horjuttamaan retoriikassaan ja esiintymisellään. Opettajien toimiminen agitaattorin tehtävissä on toisaalta ymmärrettävää.
Opettajat olivat tottuneita yleisön edessä puhumiseen, eikä opettajan ja valistajan roolin omaksuminen myöskään työväenliikkeen kontekstissa ollut kovin hankalaa. He olivat myös usein
lähtöisin talonpoikaissäädystä tai maaseudun maattomasta väestöstä, joten he pystyivät saavuttamaan luottamusta ja vaikutus525 Multialla syntynyt Emil Raearo oli kansakoulun ja käsityöläiskoulun käynyt puuseppä. Raearo toimi käsityönopettajana Kivijärvellä, Pihlajavedellä,
Keuruulla ja Haapamäellä. Hän omisti myös puusepänliikkeen Keuruulla.
Raearo oli vaalipiirin puhujina tutkimusajankohtana toimineista ainoa,
joka jatkoi poliittista uraansa Suomessa vielä sisällissodan jälkeen.
526 Entiset kansanedustajat 1907–2004.
527 Akseli Salokannel (1876–1969) oli kansakoulunopettaja ja sittemmin kouluneuvos ja kirjailija.Ks. Salokannel 1968.
528 Lammintaus (1877–1953) oli valmistunut Jyväskylän seminaarista vuonna
1901. Lammintaus kävi Lahden agitaattorikurssin 1906. Hänen agitaattorin
uransa jäi lyhyeksi mahdollisesti sen vuoksi, että hän sai kaksi lasta vuosina
1907 ja 1909. Lammintaus ilmoitti Sorretun Voimassa antaneensa lapsille
nimet "ilman kirkon välitystä" ja tiedotti asiasta ilman tietoa lasten isästä.
Lammintaus valittiin mm. Saarijärven valistuspiirin kirjuriksi vuonna
1908. TA 329.5 SDP HEA:1 Agitaattorikurssi Lahdessa, osallistujalista
1906; Suomalainen 10.6.1901; SV 30.10.1907; SV 11.8.1909; SV 2.3.1908.
Suomalainen 10.6.1901; HSTMT Semmi Heimonen, Saarijärvi, KA.
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valtaa yhteisössään. Opettajat olivat monella tavoin edullisessa
asemassa mielipidevaikuttajina verrattuna esimerkiksi kiertäviin
agitaattoreihin. Agitaattorit olivat kuitenkin verrattain harvinaisia vieraita monilla paikoin, kun taas kansankoulunopettajat
asuivat maalaisyhteisöissä. Opettajat pystyivät myös toimimaan
linkkeinä maaseudun ja keskustan välillä. Sosialismi saavutti jonkin verran vastakaikua maaseudun opettajissa suurlakon jälkeen,
vaikka valtaosa heistä suhtautuikin sosialismiin torjuvasti.529
Lahden valtakunnalliselle agitaattorikurssille 1906 osallistuneiden taustoja selvittäneen Jari Ehrnroothin mukaan agitaattoriksi hakeutui tyypillisesti sellaisia henkilöitä, joiden ammatti oli
suhteellisen itsenäistä ja ammattitaitoa vaativaa, kuten erilaisia
käsityöläisiä. Sen sijaan maatyöläisten ja tehdastyöntekijöiden
ammattiryhmät olivat aliedustettuina. Vain yksi agitaattorikurssille osallistunut ilmoitti ammatikseen opettaja.530 SDP:n agitaattoreina toimi kuitenkin useita opettajakoulutuksen saaneita
puhujia. Varhaisessa työväenliikkeessä toimineita kansakoulunopettajia on tarkasteltu useissa tutkimuksissa.531
Koska opettajat luettiin yleisesti kyläyhteisön "herroihin", heidän määränsä puolueen tehtävissä ja ehdokaslistoilla herätti myös
huolestusta. Nimimerkki S. M. (Santeri Mäkelä) kirjoitti Sorretun
Voimassa tutkailtuaan vaalipiirin ehdokaslistaa. "Ja mitä puhuu
se, että listalla on kokonainen liuta kansakoulunopettajia, joiden
joukossa Häkkisenkin nimi komeilee? Se todistaa, että meillä
näyttää tulevan tavaksi lähettää eduskuntaan jokainen kansakoulunopettaja, joka vain joskus on ottanut osaa köyhän kohtaloon ylevällä säälillä."532 Aitoutta ja edustajuutta epäiltiin omien
529 Suodenjoki 2010, 233.
530 Ilmeisesti kurssin ainoa opettajataustainen oli saarijärveläinen Mariaana
Lammintaus. Ks. Ehrnrooth 1992, 204–205.
531 Jukka Rantala (2002) on tutkinut sosialistiopettajia ja Hannu Suni (2014)
kansakoulunopettaja ja sosialistiagitaattori Esa Paavo-Kalliota. Myös Sami
Suodenjoen (2010, 232–233)Urjalan varhaista työväenliikettä käsittelevässä tutkimuksessa esiintyy Urjalan Honkolan kansakoulun opettaja ja
vakaumuksellinen sosialisti Kaarlo Saxman.
532 Ketä eduskuntaan?, SV 6.5.1908.
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kesken. Opettajien asemaa ja merkitystä sosialistiagitaattoreina
voidaan tarkastella edustajuuden ja auktoriteetin näkökulmasta.
Agitaattorien uskottavuuteen liittyvä edustajuus toteutui, kun
yleisö koki, että agitaattori puhui heidän suullaan ja heidän kokemuksistaan. Kaikki neljä opettajaa olivat kotoisin köyhistä oloista
Keski-Suomesta, minkä vuoksi yleisö saattoi kokea heidät edustajikseen, vaikka he kuuluivatkin korkeampaan sosiaaliseen luokkaan. Kysymys oli siis agitaatioesityksen uskottavuudesta. Agitaattoreita ja heidän osaamistaan väheksyttiin porvarien taholta.
Koska porvareita oli kuitenkin yleensä yleisössä, paikan lunastaminen suhteessa porvareihin oli agitaattorille myös tärkeää.
Vaikka opettajat eivät sopineetkaan käsitykseen luokkapuhtaasta työväenliikkeestä, paikallistasolla heidän hyödyllisyytensä
työväenliikkeelle oli kiistaton. Viitasaaren työväenliike oli paljolti
kahden kansakoulunopettajan varassa 1910-luvulle asti. Samuli
Häkkinen oli toinen Viitasaaren työväenliikkeessä vaikuttaneista
opettajista. Torpparien asia vei Häkkisen työväenliikkeeseen,
ja hänestä tuli Viitasaaren työväenyhdistyksen ensimmäinen
puheenjohtaja. Syyskuussa 1906 pidetyssä piirin kokouksessa
Jyväskylässä Häkkinen oli suosituin ehdokas keskusteltaessa
tulevien eduskuntavaalien ehdokasasettelusta. Hänen katsottiin
olevan "torpparien ensimmäinen mies koko piirissä" ja hyvä
puhuja. Toisaalta häntä myös epäiltiin, sillä Häkkinen oli yleisesti
tunnettu suomalaisuusliikkeessä, aloitti kokoukset rukouksella ja
hyväksyi ainoastaan suomen kielen.533
Työväenliikkeen merkittävä ideologinen perusta oli kansanvalistuksellisessa fennomaniassa. Agitaattorit näyttäytyvätkin
erityisesti "nukkuvan" köyhälistön parissa valistajina, jopa opettajina, pikemmin kuin kiihottajina. Puhevaltaa on se, kuka saa
puhua ja esiintyä. Tällaiseen valtaan opettajilla oli pääsy, toisin
kuin vaikkapa työmiestaustaisella puhujalla. Toiminta Sosialidemokraattisessa puolueessa ja työ kansakoulunopettajana olivat
kuitenkin toisinaan ristiriidassa. Tammikuussa 1907 Koliman
533 Jyväskylän piirikok. ptk 29.–30.9.1906. Piirikokousten pöytäkirjat 1906–
1908, SDPKSPA, k 4a, JyMA; Entiset kansanedustajat 1907–2004.
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kansakoulun johtokunta päätti, ettei opettaja Juho Etelämäki saa
osallistua agraarikomitean kokoukseen Jyväskylässä, vaikka kuntakokous oli hänet päättänyt lähettää.534
Poliittiset mielipiteet aiheuttivat myös muita konflikteja opettajien ja koulujen johtokuntien välillä.
Oskar Wiljam (O. W.) Kaipio oli talollisen poika ja kotoisin
Laukaasta. Kansankoulun käytyään Kaipio jatkoi opintojaan
Tarvaalan maanviljelyskoulussa Ähtärissä, josta hän valmistui
vuonna 1896. Kaipio työskenteli maatiloilla työnjohtajana useita
vuosia, mutta opiskeli edelleen Äänekosken kansanopistossa,
jonka kurssilta hän valmistui vuonna 1899. Kaipio työskenteli sahalla ja rautatietöissä työnjohtajana. Jyväskylän seminaarista hän valmistui vuonna 1903 ja toimi kansakouluopettajana
Hankasalmella, Saarijärvellä ja Kuolemajärvellä.535 Saarijärven
Mahlun kansakoulun opettajana Kaipio toimi vaimonsa Emmi
Kaipion kanssa vuosina 1906–1907.
Saarijärvellä Kaipio joutui hankauksiin kansakoulun johtokunnan kanssa puoluekantansa vuoksi. Kaipio selosti Matti Rossille toukokuussa 1907 lähettämässään kirjeessä pitkään jatkunutta epäluottamusta johtokunnan kanssa. Erimielisyydet olivat
alkaneet, kun Kaipio oli antanut evankeliumiyhdistyksen pitää
saarnoja paikkakunnalla. Johtokunnan mukaan ainoastaan papit
saivat selittää Raamattua. Kaipio oli myös työväenyhdistyksen
jäsen ja puhunut useissa tilaisuuksissa. Johtokunta oli pyytänyt
tarkastajan tutkimaan Kaipion opetusta, jotta tämän virkavahvistus voitaisiin evätä. Lopulta asia vietiin Kouluylihallituksen
ratkaistavaksi, ja vaikka ylihallitus ei mitään huomautettavaa
Kaipioiden toiminnasta löytänyt, se ei myöskään suositellut virkavahvistuksen myöntämistä. Sen sijaan johtokunnan esimies D.
Rams sai ylihallitukselta varoituksen toiminnastaan, sillä tämä oli
esittänyt valheellisia syytöksiä Kaipion opetukseen liittyen. Paikkakunnan sosialistit, mutta myös "rehelliset suomettarelaiset",

534 Työmies 9.1.1907; Viitasaari, SV 18.1.1907, 2.
535 Patrikainen – Joensuu 2007, 430; Suomalainen 4.11.1896.
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olivat Kaipion mukaan kiukkuisia johtokunnan toiminnasta.536
Mahlun työväenyhdistys esitti vastalauseen Kaipion erottamisen
johdosta ja lausui Kaipion olevan "bobrikoffilais-suomettarelaisen mielivallan uhri".537 Sorretun Voiman mukaan Kouluylihallituksen toiminta oli osoitus "ajometsästyksestä niitä opettajia
vastaan, jotka tahtovat kulkea ajan mukana ja toimia kansan sielussa sykkivien uusien aatteiden puolesta, sillä opettaja Kaipio on
paikkakuntansa tunnetuin sos. dem. puoluemies."538 Tunteet kuumenivat osapuolten välillä siinä määrin, että Suomalainen uutisoi
Oskari Kaipion käyneen käsiksi D. Ramsin rintapieliin jäähyväiskevätjuhlassa.539
Kaipio ei joutunut olemaan toimettomana, sillä piiritoimikunta oli valinnut hänet yksimielisesti puhujaksi toukokuun
alussa 1907.540 Kaipio siirtyi kuitenkin pian Keski-Suomesta
Eteenpäin-lehden toimitussihteeriksi Kotkaan ja syksyllä edelleen Karjalan kannakselle, kun hänet valittiin opettajantoimeen
Kuolemajärvelle syksyllä 1907.541 Muutostaan huolimatta Kaipio
oli Vaasan läänin itäisen vaalipiirin äänikuningas vuoden 1908
vaaleissa, vaikka vaikutti tuolloin jo Kuolemajärvellä.542
Vaikka kansakoulunopettajan ja kansanvillitsijän roolit tuntuivat olevan ristiriidassa keskenään, on muistettava, että kaikki
agitaatio ei ollut tyyliltään "vihaa ja kostotuomiota lietsovaa karjuntaa", kuten Jari Ehrnrooth kuvaa Ilmari Kiannon kaunokirjallista näkemystä agitaattorista.543 Opettaja Juho Etelämäki puhui
vakavalla ja harvalla tyylillä,544 eikä hänen tyyliään voi Onni Tuo536 TA 92 Edvard Valppaan arkisto HH:1, "Opettajan vaino Saarijärvellä"; Rantala 2002, 27–28.
537 Vastalause, SV 6.5.1907.
538 Kouluylihallitus vainoo sosialidemokratia, SV 29.4.1907.
539 Keski-Suomesta, Suomalainen 29.5.1907.
540 Jyväskylä, toukokuun 6 p:nä, SV 6.5.1907.
541 Suomen Virallinen Lehti 18.9.1907.
542 Entiset kansanedustajat; SV 20.7.1908; SV 2.1.1907.
543 Ehrnrooth 1992, 316.
544 TMT Uuno Raatikainen 128:231/3, TA.
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Oskar W. Kaipio. Kuva: Työväen arkisto.

men kuvauksen perusteella pitää erityisen räikeänä: "Jo nousee
Etelämäki puhumaan. Hiljaisella, lempeällä äänellä, vetää puhuja
epäkohdan toisensa jälkeen päivänvaloon. Paljastaa nuorison
paheita, näyttää mistä ne johtuvat ja todistaa että V:saarellakin
naispalvelijat saavat tehdä 20-tuntisiakin työpäiviä. […] Hauska,
humoristinen, toverillinen ja vaatimaton kansanmies, joka pyrkii totuuteen, siinä veli Jussin ominaisuudet ja liittävätkin hänet
katkeamattomilla siteillä noihin köyhiin mökkiläisiin, joita niin
runsaasti tapaa V:saarella."545
545 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta IX, SV 15.11.1907.
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Kuukautta aikaisemmin Viitasaaren työväenyhdistys oli tehnyt
päätöksen kustantaa Etelämäen kirjoittaman lehtisen Palvelijain
valitusvirsi. Palvelijoiden kokouksessa Etelämäki todennäköisesti
puhui lehtisessä käsittelemistään aiheista ja sekä myi painatetta.
Palvelijain valitusvirressä Etelämäki vaatii parannuksia palvelusväen työoloihin: kahdeksan tunnin yölepoa, vähintään neljän
tunnin vapaa-aikaa päivällä, joka toista sunnuntaita vapaaksi sekä
sunnuntaisin tehtäväksi vain välttämättömiä töitä sekä oikeutta
erota palveluksesta joka kuun lopussa 14 päivän irtisanomisajalla.
Etelämäen mukaan kohtalo oli määrännyt toiset isänniksi ja toiset palvelijoiksi, mutta molemmilla oli yhtä tärkeät tehtävät. "Kun
koko kansa yhtenä miehenä tekee hyödyllistä työtä vapaudessa ja
veljeydessä, niin silloin onnellisuus ja rauha ovat saavutettavissa
kaikilla kansankerroksilla. Tunnettua on, että kansakuntien onni
riippuu sen pohjakerroksien vapaudesta."546
Kun Etelämäki valittiin kansanedustajaksi, nimimerkki Jussi
Lehteri arvioi hänen ja muiden kansanedustajien esiintymistyyliä
Uudessa Suomettaressa ilmestyneessä kirjoituksessa, joka on yhtä
vahva esimerkki maalaissosialismista ja sen esittämisestä kuin
kiihkeät räyhääjätkin. "Sen jälkeen nousi puhujalavalle hallipartainen, yksinkertainen ukko, opettaja Etelämäki, ensikertalainen
ja hyvin "todellinen". Ja vanha mies ja miellyttävän näköinen.
Sopisi vaikka modelliksi Väinämöistä veistettäessä. En tiedä, onko
hänellä tosin lauluääntä, mutta harmaata partaa on kumminkin.
Hän puhui ensi kertaa ja tunnustuksena ukolle sanottakoon, että
hän kumminkin koetti panna parhaansa, täyttääkseen edustajanvelvollisuutensa ja puhuakseen asiaa. Kätensä miekkonen pani
ristiin ihan liikuttavalla tavalla, kohotti katseensa katonlakea
kohti ja puhui kruununmetsämaiden viljelykseen saattamisesta
ja kruununpuustellien hoidosta."547

546 Palvelijain valitusvirsi. Myydään Viitasaaren T. Y:n kustannuksella. Jyväskylä 1907. Lainattu teoksessa Manninen – Mäkelä – Holm 2008, 397.
547 Lehteriltä, Uusi Suometar 16.6.1909.
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7.3. Konflikti ja vastakkainasettelun esittäminen
"Heitin taisteluhansikkaan, jonka kohotti ylös talonisäntä, perustuslaillinen kansakoulunopettaja. Parisen tuntia jankattiin."548
James W. Careyn mukaan viestinnässä on kyse siitä, miten
yhteisön eri ryhmät taistelevat vallasta määritellä todellisuutta.549 Tätä valtataistelusta käytiin agitaatiotilaisuuksissa. Puhujat
kilpailivat paremmuudesta, kuulijoista ja kannattajista, samoin
kuin sanomalehdet lukijoista ja asemastaan todellisuuden määrittelijöinä. Puhetilaisuuksissa läsnä olivat agitaattori ja se yleisö,
jolle agitaatio oli suunnattu, mutta merkittävä rooli oli lähes
aina "vastapuolella" eli porvareilla. Suuri osa agitaatiokuvauksista sisältää jonkinlaisen konfliktitilanteen agitaattorin ja porvareiden välillä. Puhujat suhtautuivat porvareihin vastayleisönä,
jonka toivottiin olevan paikalla, vaikka sanat ja kiihotus olivatkin
suunnattu köyhälistölle eli potentiaalisille kannattajille. Kyse oli
siis eräänlaisesta retorisesta ja performatiivisesta pelistä. Vaikka
retoriikan perustehtäviin kuuluu yleisön vakuuttaminen, porvarilliset toimivat esityksen vastayleisönä, jota ei ollut tarkoituskaan
vakuuttaa asiasta. Monesti esiintyminen oli kuitenkin tietoisesti
suunnattu myös porvareille. Tyypillisessä konfliktitilanteen kuvauksessa sosialistiagitaattori osoittautui nokkelammaksi, sivistyneemmäksi ja etevämmäksi kuin porvari, sivistyneistön edustaja tai paikallinen auktoriteetti. Agitaattorin eräänä tehtävänä
olikin toimia uskalikkona, joka kykeni ja uskalsi sanoa vastaan
hallitsevalle luokalle ja porvareille. Ylivertaisten tietojen lisäksi
agitaattori saattoi käyttää huumoria aseenaan verbaalisessa taistelussa: vastapuolen tekeminen naurunalaiseksi on tehokasta
vallankäyttöä. Onni Tuomen kertoman mukaan vastaväittäjällä
ei ollut mahdollisuuksia panna kampoihin kahdelle sosialistille
Pihtiputaalla:
"11 p:nä puhuin Elämäjärven t: yhdistyksessä. […] Eräs kansakoulunopettaja esitti itsensä vastaväittäjäksi. Yleisö heristi
kuuloelimiänsä. Minäkin kiersin vaistomaisesti viiksiäni ajatel548 Mäkelä, Santeri: Nuijamiehiä nostamasssa I, SV 15.6.1908.
549 Carey 1989, 31.
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len, mistähän päästä tuo alkaa. Jo aukenee melkein parraton suu,
pitkä paperiliuskakin on apuna, ei vain tahdo sanat suusta lähteä. – " tuota – se – verenimijä". Annamme Kovasen Hjalmarin550
kanssa suorat vastaukset, silloin vastaväittelijä perääntyy takaperin ovesta ulos – –."551
Tämän kaltaisen narratiivin, jossa sosialistit onnistuvat säilyttämään esitystilanteen hallinnan omissa käsissään, voi tulkita valtaistumiseksi ja sosiaalisista rooleista neuvotteluksi sekä niiden
hitaaksi muuttamiseksi.
Jon Lawrencen mukaan häiriköt ja huutelijat kuuluivat olennaisena osana brittiläiseen poliittiseen puhekulttuuriin. Monet poliitikot paitsi nauttivat myös käyttivät puheen häiritsijöiden väliintuloa hyväkseen tuomaan rakennetta ja puhtia esiintymiseensä.552
Vastakkainasetteluun ja konfliktiin hakeutuminen toimi strategisena esiintymiskeinona. Mikäli luokkakonfliktia ja eturistiriitoja oli maaseutuympäristössä muutoin vaikea selittää ja tehdä
näkyviksi, sanaharkkaan hakeutuminen osoitti konkreettisesti
luokkavastakohdan olemassaolon rahvaalle. Konfliktitilanteiden
korostaminen nimenomaan sanomalehdissä julkaistuissa matkakertomuksissa ei liene sattumaa. Viestinnän rituaalimallin kautta
tarkasteltuna sanomalehden lukemisessa korostuu joukossa oleminen: tilanne, jossa maailmasta hahmottuu ja vakiintuu tietty
kuva. Sanomalehti on draamaa ja tarjoaa sosiaalisia rooleja lukijoiden omaksuttaviksi553. Sankarihahmoinen agitaattori selviytyy
taisteluista porvareita vastaan aina voittajana. Lukijan oli helppo
valita puolensa.
Vaikka kiistelyä käytiin sisällöllisesti pääosin puolueohjelmista
tai paikallisista ajankohtaisista kysymyksistä, väittelyllä saattoi
olla implisiittinen merkitys sosiaalisen hierarkian horjuttami550 Hjalmar (Jalmari) Kovanen (1877–1936). Kansankoulun käynyt torpparin
poika, joka oli itsenäinen maanviljelijä Pihtiputaalla. Pihtiputaan kunnanvaltuuston pitkäaikainen puheenjohtaja. SDP:n kansanedustajana 1924–
1926 ja 1929–1932. Entiset kansanedustajat 1907–2004.
551 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta VIII, SV 4.11.1907.
552 Lawrence 2009, 62.
553 Carey 1994, 86–87.
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sessa ja paikallisen työväestön valtaistamisessa, joka mahdollisti
luokkaidentiteetin muodostamisen vähitellen paikallisen agraariyhteiskunnan hierarkian oheen. Työläisidentiteetin vahvistaminen olikin agitaattoreiden tärkeimpiä tehtäviä, sillä poliittinen
identiteetti oli keskisuomalaisella maaseudulla tuolloin epämääräinen ja helposti muuttuva käsite.
Sosiaalinen draama
Agitaattorin konfliktihakuisuutta voidaan tarkastella osana esitystä ja esityksellisenä keinona antropologi ja esitystutkija Victor Turnerin sosiaalisen draaman (social drama) käsitteen avulla.
Sosiaalisen draaman ainekset nousevat yhteisön sosiaalisista
statuseroista ja eturistiriidoista spontaanisti. Agitaattorin tehtävänä oli herätellä ja provosoida. Paikallisyhteisön sosiaaliset suhteet ja niiden väliset jännitteet toimivat polttoaineena. Turnerin
mukaan sosiaalinen draama voidaan jakaa neljään vaiheeseen:
Ensimmäinen vaihe on särö tai rikkominen (breach). Sosiaalisen järjestyksen rikkominen voi olla tarkoituksellisesti tai laskelmoidusti johdateltua, ja sen saa aikaan henkilö tai taho, joka
haluaa demonstroida tai haastaa (venyttää) auktoriteettia tai se
voi nousta tilanteessa, jossa tunteet ovat kuumentuneet. Agitaatiotilaisuuksissa tapahtui sekä spontaaneja että laskelmoituja
säröjä. Sosiaalisen järjestyksen säröstä seuraa kriisi (crisis), esimerkiksi sanaharkka, josta ei päästä eteenpäin. Kriisissä paljastuvat myös draaman osapuolet.554 Kriisiä seuraa häirittyjen ryhmän
johtavien henkilöiden pyrkimys oikaista (redress) sosiaalinen
järjestys. Lopuksi seuraa draaman lopputuloksesta riippuen joko
jälleenyhdistyminen (reintegration) tai ristiriidan tunnustaminen
(recognition of schism).555
Onni Tuomen kappaleen pituista kuvausta agitaatiotilaisuudesta voidaan tarkastella sosiaalisena draamana, joka osoittaa
myös sen, että osaava agitaattori hallitsi laskelmoidun ja tarkoituksellisen sosiaalisen järjestyksen rikkomisen. Tuomi puhui
554 Turner 1982, 70.
555 Turner 1982, 69.
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Karstulan kunnantuvalla, ja koska paikalla oli myös porvarillisia,
hän osasi odottaa väittelyä tai kiivastakin keskustelua:
"Ensimmäisen puheeni pidin avarassa kunnantuvassa, johon
porvarillisiin puolueisiin kuuluvia henkilöitäkin oli saapunut.
Pitelin kovakouraisesti heidän maatalousohjelmiansa ja ihmettelin suuresti, kun ei ne hyvät herraskaiset esitelmäni johdosta ryhtyneetkään tavanmukaiseen väittelyyn, niin hartaasti kun olisin
sitä toivonutkin. Koska tovereilta kuulin, että porvarilliset puuhailevat vaivastalon perustamishommissa, niin esitin tätä kysymystä keskustelunalaiseksi."556
Koska väittelyä ei synnykään normaalilla vastapuolen arvostelulla, Tuomi päättää nostaa esiin paikallisesti tärkeän aiheen,
vaivaistalon perustamisen, jonka hän tietää herättävän tunteita
hanketta puuhaamassa olleissa henkilöissä. Vaivaistalohankkeen
esiin nostaminen toimii kertomuksessa dramaattisena särönä.
Tuomi nimeää osapuoliksi porvarilliset, jotka tukevat hallitusherroja ja kunnanisiä eli virallisia auktoriteetteja. Toinen osapuoli on
sosialistit edustajanaan sosialistiagitaattori. Tuomi siis politisoi
kysymyksen, joka ei ollut paikallisesti poliittinen aikaisemmin.
"Tulin valituksi kokouksen puheenjohtajaksi ja aloin alustamaan tuota taloasiata. Mutta tämä oli jo liikaa porvarillisten mielestä, se oli kerrassaan "hävitöntä" että sosialistiagitaattori uskaltaa arvostella hallitusherrain toimia ja vastustaa kunnan isien
hyviä ja rakkauteen perustuvia ehdotuksia. Vähemmästäkin sitä
jo tuskaantuu ja käy kärsimättömäksi. Asiasta syntyi kiihkeä keskustelu. Sormikoukkua vedettiin. Porvarit puolustivat, sosialistit
vastustivat, osa vastustajista poistui ennen keskustelun loppumista ja joku sivistyneistä menetti mielenmalttinsakin. Tämäkin
kysymys paljasti sosialistisen ja porvarillisen maailmankatsomuksen suuren eroavaisuuden." 557
Porvarillisten hermostuminen ja agitaattorin toiminnan
nimittäminen hävyttömäksi on esimerkki oikaisupyrkimyksestä,
jossa häirittyjen, eli porvarillisten ryhmän johtavat henkilöt pyr556 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta VI, SV 23.9.1907.
557 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta VI, SV 23.9.1907.
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kivät ohjaamaan tilannetta. Oikaisukeinot ovat tässä tapauksessa
vain sanallista vähättelemistä ja moraalista paheksuntaa. Keinot
voisivat olla kovempiakin, kuten muodollisen oikeudellisen tai
laillisen koneiston puuttumista tilanteeseen. Tällainenkin olisi
voinut olla mahdollista, ja silloin pidätetty agitaattori olisi toiminut uhrina ja syyllisenä koko edustamansa ryhmän (sosialistien)
synteihin.558 Tuomen virittelemä sosiaalinen draama ei kuitenkaan sisältänyt näin vakavaa kriisiä, koska särö oli kohtalaisen
harmiton.
Draaman viimeisessä, uudelleenjärjestelyn vaiheessa joko
tunnustetaan ristiriita tai sosiaalinen järjestys palaa alkuperäiseen.559 Tuomen mukaan "loppujen lopuksi kajahti kansainvälisen voimakkaat säveleet, joiden vaijettua ihmiset hajaantuivat" eli
hän korosti työväenluokan järjestäytymistä ja antoi ymmärtää,
että sovittamattoman kriisi sosiaalisessa järjestyksessä jäi voimaan. Työläiset järjestivät joukkonsa yhteislauluun, joka osoitti
(kansainvälisen) nousevan työväenluokan yhteenkuuluvuutta ja
sosiaalisen todellisuuden uudelleen järjestäytymistä ja muuttuneen tilanteen olemassaolon, jolle porvarilliset eivät mahtaneet
mitään. "Korvissani kaikui vielä tuon sivistystä saaneen ’maantoivon’ kohtelias nimitys ’hävitön’. Niin juuri hävitön. – Miltähän
tuo uusi nimi tuntuu, jos liitän sen ’ristinimeni’ perään – Onni
Hävitön. – Komealtahan se kajahtaakin. Aito suomalainen se
ainakin on –"560
Kuten Turner muistuttaa, sosiaalinen draama on "kertomus".561
Tässä tapauksessa sosiaalisen draaman narratiivin kertoo Onni
Tuomi. Koska kyseessä oli julkaistu matkakertomus, Tuomi oli
todennäköisesti hyvin tietoinen kertomuksensa tavoitteista. Ei
ollut sattumaa, että Tuomi muotoili tapahtumat dramatisoiduksi
kertomukseksi. Agitaattorin näkökulmasta lopputuloksena oli
eron tunnustaminen, mutta jonkun toisen läsnä olleen mielestä
558 Turner 1982, 70–71.
559 Turner 1982, 71.
560 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta VI, SV 23.9.1907.
561 Turner 1982, 68.
203

lopputuloksena saattoi hyvinkin olla konfliktia edeltäneen järjestyksen palaaminen ja eri fraktioiden jälleen yhdistyminen, kun
rettelöivästä sosialistista oli päästy eroon ja palattu normaaliin
arkeen. Tuomen puhetilaisuudesta raportoi myös Suomalaisen
kirjeenvaihtaja, jonka tulkinta tilanteesta eroaa Tuomen kertomuksesta:
"Vaivastaloa aiotaan Karstulassa perustaa. Talon ostoa varten
on jo toimikunta olemassa ja asia tulee ensi kuntakokouksessa
esille. Toivossa on siis saada parannusta vaivaishoitoasiassa.
Mutta kummallista on, että sosialistit ovat ryhtyneet hommaa
vastustamaan. Työväenyhdistyksen kokouksessa oli asia keskustelun alaisena. Eräs agitaattori [O. Tuomi] alusti kysymystä ja tuli
siihen tulokseen, että vaivastaloa ei nykyään vanhuuden ja työkyvyttömyys vakuutuksen hankkeissa ollessa pitäisi laittaa. Tuotiin
esimerkkiä Saarijärveltä, Keuruulta y. m. että niihin ei olla siellä
tyytyväisiä. Sanottiin, että ne ovat vaivaisten linnoja ja vankiloita,
joissa ei ole kunnollista hoitoa. Ei auttanut yhtään toisin ajattelevain puolustukset asian puolesta, sillä ne kuuluivat olevan porvarien mielipiteitä!"562
Kirjoituksesta käy ilmi Tuomen onnistuminen vaivaistalokysymyksen politisoinnissa ja hänen herättämänsä keskustelun kiivaus, mutta kirjeenvaihtajan tulkinta keskittyy itse asiakysymykseen eikä hän tee tulkintoja esimerkiksi siitä, miten keskustelu
vaikutti sosiaaliseen järjestykseen tai kiistakysymyksen osapuoliin. Sävy on lähinnä ihmettelevä, eikä tapauksella nähdä kauaskantoisia vaikutuksia, kuten Tuomen kertomuksessa.
Toinen mahdollinen tulkinta Tuomen kertomuksen pohjalta
voidaan tehdä koskien agitaattorin roolia julkisena esiintyjänä,
jolla oli rohkeutta, kompetenssia tai itseluottamusta toimia sosiaalisen draaman alullepanijana ja sosiaalisen järjestyksen rikkojana. Tässä kiinnostava käsitepari on James C. Scottin "hidden
and public transcripts", jotka voi kääntää esimerkiksi kätketyiksi
ja julkisiksi puhetavoiksi563. Scottin mukaan alistetuilla ja valtaa562 Keski-Suomesta, Suomalainen, 13.9.1907.
563 Suodenjoki 2014.
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pitävillä on omat kätketyt ja julkiset puhetapansa, joita he käyttävät puhuessaan oman viiteryhmänsä kesken tai kommunikoidessaan toisen ryhmän kanssa. Julkisella puhetavalla Scott tarkoittaa avointa vuorovaikutusta alistettujen ja valtaapitävien kesken.
Tila, jossa agitaatiota esitettiin, oli eräänlainen näyttämö, sosiaalinen tapahtumapaikka, jossa avointa vuorovaikutusta ja puhetapaa voitiin harjoittaa lähtökohtaisesti alistettujen näkökulmasta.
Kätketystä oli mahdollista tehdä julkista. Scott huomauttaa, että
alistetut harvoin päästävät suustaan kätkettyä puhetapaansa suoraan 564 ja sen vuoksi agitaattorin tehtävänä oli esittää kätketty
verbaalisesti ja julkisesti esityksessään. Kokeneena, kovanahkaisena ja usein yhteisön ulkopuolisena esiintyjänä agitaattorin oli
mahdollista esittää kätketty julkisesti.
Agitaatiotilaisuuden ja agitaatioesityksen merkitys olikin, että
kätketystä tuli julkilausuttua. Agitaattorit tai työväenliike eivät
luoneet vastarintaa, vaan se oli olemassa kätkettynä. Kätketyn
muuttuminen julkiseksi oli olennaista tuon ajan suomalaisessa
yhteiskunnassa. Esimerkkejä kätketyn tulemisesta julkiseksi olivat lakot ja muut mielenilmaukset, mutta omalta osaltaan myös
agitaatiotilaisuudet ja niissä käytetyt esiintymisstrategiat.
Tuomen konfliktiin hakeutumista ja tehtävää valtaapitävien
haastajana voidaan taustoittaa tarkastelemalla tilannetta Karstulassa laajemmin. Vuonna 1907 Karstulassa oli eletty "mustan
taantumuksen"565 aikaa. Paikkakunnalla oli pantu helmikuussa
toimeen torpparihäätö566 ja nostettu muun muassa kunnianloukkaussyyte Sorretun Voimaa vastaan. Piirin julkaisun mukaan
nämä porvarillisten ankarat vastatoimet avasivat karstulalaisten
silmät: he ymmärsivät huonon asemansa ja sen, että siihen voitaisiin vastata yhteenliittymisellä.567 Tämä tausta oli tiedossa myös
Onni Tuomella, kun hän saapui agitaatiomatkallaan Karstulaan:

564 Scott 1990, 15.
565 Pohjakerroksista 1909, 22.
566 Torppari häätö Karstulassa. Sairaita lapsia heitetty pakkaseen, SV 22.2.1907
567 Ibid.
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"Karstula on laaja, pinta-alaltaan suuri ja väkirikas pitäjä. Sen
rajojen sisällä asustaa paljon köyhälistöä, paljon varakkaita talonpoikia, paljon torppareita ja paljon kituvia pikkutilallisia. Paljon
ennakkoluuloista tietämättömyyttä sekä paljon uskonnollista
ahdasmielisyyttä, paljon eripuraisuutta ja hyvin vähän yksimielisyyttä. Työväenliike on siellä vasta alulla, melkein kapaloissaan,
mutta vaurastumisen merkkejä alkaa jo sentään jo kapalovauvassakin näkyä. Karstulan työväenyhdistys on, kuten köyhän lapsi
konsanaankin, saanut monta kovaa kokea. Sen riveissä ovat porvarisielut koettaneet saada hajaannusta aikaan, sen innokkaimmat jäsenet ovat tulleet tekemisiin porvarillisten oikeuslaitosten
kanssa ja sen toimintaa on virkavalta pitänyt tarkasti silmällä.
Kaikesta tästä huolimatta, ei porvarillisten ole vielä onnistunut
sammuttaa sosialismin tulta Karstulasta."568
Alkuvuosi työväenyhdistyksessä olikin vaikea, sillä helmikuisen torpparihäädön aikaan piiritoimikunnalle kirjoitetussa
kirjeessä valiteltiin huonoa tilannetta. "Me karstulalaiset perustimme t. y.:n viime vuonna ja siihen liittyi jäseniä viiteenkymmeneen. Mutta kun porvarit rupesivat huutamaan, kuinka sosialistit
ottavat kansalta viimeisenkin pennin jäsenmaksun ja agitatsiooniveron muodossa, jonka pitemmälle päästään, sen enempi ne
vaatii. Lisätään laiskottelijoita hyville palkoille, puhujatkin saavat
150 mk. kuussa samaan aikaan kun teidän täytyy taistella viimeisestä palastanne j. n. e., niin itsetiedottomat karkkaantuivat pois
yhdistyksestä. Meillä ei ole oikein johtavaa henkilöä, joka osaisi
niitä pitää koolla, nyt ei ole enää yhdistyksessä kun 4 tai 5 henkeä,
eikä nekään tahdo tulla kokoukseen. Pyytäisin piiritoimikunnalta
apua, jos saisi puhujan tänne selittämään sosialistiaatetta."569
Työväenliike oli Karstulassa heikko, joten porvarilliset olivat vahvassa valta-asemassa myös mielipidevallan osalta. On
todennäköistä, että tästä syystä julkista vastakkainasettelua oli
joko hyvin vähän tai ei juuri lainkaan porvarillisten ja sosialistien välillä. Sen vuoksi myös Suomalaisen kirjeenvaihtaja häm568 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta VI, SV 23.9.1907.
569 Pohjakerroksista 1909, 21.
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mästyi, kun sosialistit "kuuluivatkin alkaneen vastustamaan
vaivaistalohanketta"570. Porvarillisten hankkeet eivät kenties olleet
aiemmin kohdanneet vastustusta, ainakaan työväenliikkeen
taholta. Tuomi haastoi porvarilliset agitaatiotilaisuudessa julkisesti kyseenalaistamalla paikkakunnan yksimielisyys ja nimeämällä kaksi vastakkaista eturyhmää.
Tuomen esiintymisen vaikutusta on vaikea arvioida. Todennäköisesti vaikutukset olivat suhteellisen pienet. Jotain saattoi
kuitenkin jäädä itämään. Kaksi vuotta myöhemmin Aapo Attila
raportoi puhetilaisuudestaan Karstulassa: "Eräs isäntämies koetti
lopuksi lohduttaa kuulijoita sillä, että paikkakunnalla ei ole
yhtään sosialistia ja että kyllä puhujan puhe täällä nytkin meni
hukkaan. Huomautin, että 53 täältä äänesti viime vaaleissa sosialisteja. Siihen lisäsi eräs ijäkäs mummu nurkasta: ’Ja eikä tiedä
isäntä, vaikka tulevissa vaaleissa olisi jo 103.’ Isäntä kävi äänettömäksi moisesta rohkeudenilmaisusta, joka oli lausuttu köyhältä
vanhukselta."571 Vanhuksen käytös osoitti juuri sitä kehitystä, joka
agitaattorien tavoitteena oli. Kun agitaattori oli ensin näyttänyt
mallia ja osoittanut rohkeutta asettumalla julkisesti vastarintaan,
vähitellen myös maaseudun vähäväkiset uskaltautuisivat tekemään sen itse.
Matkakertomuksissa ja -raporteissa agitaattorin oli mahdollista värittää tai korostaa tapahtumia omien toiveidensa mukaisesti. Oman menestyksen korostaminen ja puheen positiivisten
vaikutusten kuvitteleminen antoivat kiertävälle puhujalle motivaatiota jatkaa raskasta ja usein yksinäistä työtään. Vaikka matkakertomuksissa agitaattoria kuullut köyhälistö "herää", järjestäytyy
ja suuntaa vähitellen kohti sosialistista yhteiskuntaa, usein kävi
niin, että agitaattorin jatkettua matkaansa monen yhdistyksen
toiminta kuihtui alkuunsa. Agitaatiotilaisuuksien kuvauksissa
voitiin kerronnallisin keinoin lietsoa protestia eli kirjoittaa yleisö
protestoimaan ja tehdä heistä siis protestoijia.

570 Keski-Suomesta, Suomalainen 13.9.1907.
571 Attila, Aapo: Pätkiä matkalta, SV 30.8.1909.
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Santeri Mäkelän väittelykuvaus osoittaa myös agitaattorille
monin paikoin tyypillisen altavastaajan roolin, josta nousemissa
tarvittiin rohkeutta ja taistelutahtoa:
"Mikäs siinä auttoi, tuli sitä väkeä, täytyi tulla kun haastettiin.
Tuli kansakoulunopettajat, kiertokoulunopettajat, valtiopäivämiesehdokkaat ja sankasti kansaa. Tulivat yhteisvoimin täysissä
sotatamineissa, Waasalehtiä taskuissa, olipa valtiopäiväin pöytäkirjatki mukana, tultiin lyömään alas sosialismia. Parituntia
puhuin. Yrittivät useita kertoja keskeyttää, niin että täytyi jo
lopulta kareta, sitte vasta lakkasivat. Tuima väittely syntyi, en
muista kuin ennen Amerikassa olleeni niin lujalla. Ei ole mikään
helppo tinki pitää yksin kurissa noin 80 kiihkeää suomettarelaista. Parituntia siinä hurjasti painittiin ja, kuten minusta näytti,
kumpikin oli ihan tarpeeksi saanut takkiinsa. Enempää en voinut
toivoakaan. Olin täysin voittanut tarkoitukseni, olin näyttänyt,
että Kurenjoenkin sydämestä saarnataan sosialismia, että mitkään muurit eivät ole kyllin paksut estääkseen sen läpitunkevaa
voimaa. Ja vielä enempi, kuulin jo mennessään ihmisten riitelevän keskenään."572
Mäkelän kuvauksessa taistelu kiistaosapuolten välillä on
ankara, mutta selkeää voittajaa ei löydy, molemmat saivat takkiinsa. Mäkelä kuitenkin katsoo olevansa voittaja, koska tilan
ottaminen onnistui, sosialisti astui "areenalle", jonne ei ollut
ennen päästy, eli sosialismi levisi. Toinen voitto oli ihmisten riitely väittelyn jälkeen eli jotain sosiaalisessa järjestyksessä oli saatu
liikahtamaan.
7.4. Agitaation sukupuoli
1900-luvun alussa naisten osallistuminen työväenliikkeen toimintaan oli huomattavasti vähäisempää kuin miesten. Erityisen
selvä ero sukupuolten välillä oli maaseudulla, jossa naisvaltaisia
teollisuudenaloja ei käytännössä ollut. Kuitenkin maaseudun
työntekijänaisista suurin osa oli piikoja ja palvelijoita, joiden työehtojen parantaminen oli työväenliikkeen keskeisiä tavoitteita.
572 Mäkelä, Santeri: Nuijamiehiä nostamassa II, 19.6.1908.
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Suomen sosialidemokraattinen naisliitto perustettiin 1906, ja
lokakuussa pidetyssä ylimääräisessä edustajakokouksessa Viipurissa annettiin julkilausuma, jossa piiritoimikunnat velvoitettiin
ottamaan ainakin yksi naisagitaattori, jonka tuli puhua etupäässä
naisille ja jonka tuli liikkua kattavasti piirin alueella. Lisäksi
todettiin, että agitaattorin olisi puhuttava kaikkialla kodeista suurempiin kokouspaikkoihin saakka.573
Syyskuussa 1906 pidettyyn Jyväskylän agitatsioonipiirin kokoukseen oli saapunut edustajia 49 työväenyhdistyksestä yhteensä
74, "joiden joukossa oli joku nainen"574, mikä kertoo siitä, että
piirin alueen työväenyhdistysten aktiiveissa oli tuolloin suhteellisen vähän naisia. Naisia kuitenkin pyrittiin alusta asti valitsemaan luottamustoimiin, sillä ensimmäiseen piiritoimikuntaan
valituista kuudesta varsinaisesta jäsenestä kolme ja neljästä varajäsenestä yksi oli naisia.575 Aloitteellinen naisten aktivoinnissa oli
Jyväskylän työläisnaisosasto, joka lähetti kokouksen jälkeen piirin työväenyhdistyksille kiertokirjeen naisten aktivoitumisen ja
kokouksiin osallistumisen merkityksestä. "Tähän asti on toimintamme ollut vaalipiirissämme kauttaaltaan laimeata ja vähäistä,
koettakaamme nyt tämä epäkohta korjata. Harvoille naisistamme
on sosialismin periaate selvänä. […] Koettakaamme päästä siihen, että me naisetkin tulisimme itsetietoisiksi siitä, että sosialismi on ainoa aate, joka tahtoo kohottaa työläisnaista siitä asemasta, missä hän tähän asti on saanut olla."576
Työväenyhdistyksissä naisosastoja oli varsin vähän: vuonna
1906 naisten piirikokoukseen Jyväskylässä osallistui 20 naisosastoa, kun kolmen vuoden kuluttua Petäjävedellä pidettyyn kokoukseen tuli edustajat enää kymmenestä osastosta. Jäsenmäärä
näissä osastoissa oli keskimäärin 15 henkilöä. Koska työväenliike
573 Työläisnaisten ylimääräinen edustajakokous Viipurissa t. k. 8, 9 ja 10 päivänä, SV 15.10.1906.
574 Piirikokouksen ptk., Jyväskylä 29.9.1906, Piirikokousten pöytäkirjat 1906–
1911, SDPKSPA, k 4a, JyMA.
575 Kertomus Vaasan läänin itäisen vaalipiirin sosialidemokraattien toiminnasta vuonna 1906. Ptk:n liite 1. SDPKSPA, k 4a, JyMA.
576 Työläisnaisille Vaasan läänin it. vaalipiirissä, SV 21.11.1906.
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oli alkutekijöissään monilla paikkakunnilla, erillisten naisosastojen perustaminen oli epärealistista. Maria Raunio oli sitä mieltä,
että ei ollut eduksi perustaa erillisiä osastoja, vaan naisia piti kannustaa osallistumaan yhdistysten toimintaan miesten rinnalla.
Tämä oli pääosin käytännön syistä johtuvaa eli pienet resurssit
tuli yhdistää.577 Myös maaseudun agitaatiotilaisuuksiin osallistui
selvästi vähemmän naisia kuin miehiä. Agitaatiotilaisuuden mainos paljastaa, ettei naisten uskottu olevan kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista: "Pylkönmäen naiset! Tulkaa Laskiaissunnuntaina Lehdon taloon. Siellä puhuu teille toveri Maria Kurkela.
Myöskin on aikomus perustaa silloin työläisnaisosasto Pylkönmäelle. Näyttäkääpäs naiset että te voitte innostua muuhunkin
kuin juoruilemiseen ja tanssiin."578
Jotta naisia olisi saatu houkuteltua mukaan liikkeen toimintaan, tarvittiin naispuhujia, sillä monien aikalaisten mielestä miehet eivät ymmärtäneet naisten elämää eivätkä sen vuoksi olleet
yhtä uskottavia naiskuulijoiden näkökulmasta.579 Naisagitaattorit
olivat siis ehdoton edellytys naistyöläisten aktivoimiseksi. Tilanteessa, jossa pätevien puhujien saaminen oli ylipäätään vaikeaa,
naispuhujien rekrytoiminen ei ollut helppoa. Ennen vaaleja 1907
piirisihteeri J. F. Naaralainen joutui vastaamaan kirjetulvaan,
jossa valitettiin vähäisiä puhujavoimia. Erityisesti naisagitaattorin puute huolestutti paikallisyhdistyksiä. Naaralainen selitti, että
naispuhujista on pula ja olemassa olevien matkoja ei voi pidentää
rahapulan vuoksi.580 Jyväskylän piirikokouksessa 1906 oli perustettu agitatsioonitoimikunta naisille suunnattua agitaatiota järjestämään, mutta omaa agitaattoria ei saatu palkattua. Yleiseen
piiritoimikuntaan naisten toimikunta pystyi kuitenkin vaikuttamaan siten, että naisagitaattori palkattiin kahdeksi ja puoleksi
kuukaudeksi.581
577 Raunio 1909, 27.
578 Lähiseudulta, SV 24.2.1908.
579 Uusitalo 2014, 66.
580 Vaasan läänin it. vaalipiirin asioita, SV 4.3.1907.
581 Raunio 1909, 26.
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Sen lisäksi, että työväenliikkeen toimintaan aktiivisesti osallistuneita naisia oli vähemmän kuin miehiä, kiertäväksi agitaattoriksi lähteminen oli naisille usein hankalampaa lasten ja kodin
hoitamiseen liittyvien vastuiden vuoksi. Lisäksi vaati rohkeutta
liikkua yksin puhujamatkoilla. Naispuhujien puute Keski-Suomessa lienee kuitenkin vaikuttanut siihen, että työväenyhdistykset lähettivät Lahden valtakunnalliselle agitaattorikurssille
huomattavan paljon naisia. Kun kaikista kurssin osallistujista
naisia oli vain joka kymmenes, keskisuomalaisista kurssille osallistuneista naisia oli puolet.582 Agitaattorikurssin käyneistä Maria
Rauniosta583, Maria Kurkelasta ja Ida Kanervasta584 tulikin ahkeria
ja tunnettuja puhujia vaalipiirin alueella.
Tunnetuin keskisuomalaisista naisagitaattoreista oli kiistatta
Maria Raunio (os. Saarinen) (1872–1911). Hän oli keuruulaisen
räätäli Erland Saarisen ja piika Impi Hellénin tytär. Saariset kuuluivat kylän sosiaaliseen keskikerrokseen. He vaurastuivat vähitellen, ja Mariakin sai mahdollisuuden käydä kansakoulun. Saarisen perhe oli läheisissä väleissä Keuruun kirkkoherrana toimineen herännäispappi F. H. Bergrothin perheen kanssa, ja Maria
osallistui erilaisiin Bergrothien vieraineen järjestämiin kulttuuritapahtumiin.585 Hänellä oli siis suhteellisen poikkeuksellinen kasvuympäristö, ja hän sai jo lapsuudessaan kokemuksia aktiivisista
ja esiintyvistä naisista. 1890-luvun alussa Maria tutustui Eetu
582 Maria Raunio (Keuruu), Maria Kurkela (Haapamäki), Ida Kanerva (Jyväskylä), Saimi Lindholm (Jyväskylä) ja Mariaana Lammintaus (Saarijärvi).
TA 329.5 SDP HEA:1 Agitaattorikurssi Lahdessa, osallistujalista 1906.
583 Maria Raunio oli toiminut Mikkelin piirissä agitaattorina jo ennen kurssia.
584 Ida Kanerva osallistui kurssille Jyväskylän työväenyhdistys valitsemana
stipendiaattina. Hän toimi piirin vaaliagitaattorina kevättalvella 1907 sekä
Vaasan läänin itäisen vaalipiirin puhujana touko-kesäkuussa 1907, jolloin
hän teki puhujakiertueen Pohjanmaalta Pihtiputaalle ja sieltä Viitasaaren kautta Jyväskylään. Kanerva toimi myös erilaisissa luottamustoimissa
Jyväskylässä muun muassa Jyväskylän kunnallistoimikunnan jäsenenä
vuonna 1907 ja kunnallisjärjestön sihteerinä 1908. Hän työskenteli Sorretun Voiman konttoriapulaisena kunnes irtisanoutui kesäkuussa 1909. SV
15.5.1907; Tapiola 1968, 112.
585 Katainen 1997, 46.
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Saliniin tämän ollessa Keuruulla reissutöissä, ja Maria alkoi osallistua tulevan aviomiehensä Kalle Flintan (myöh. Raunio) kanssa
Salinin aloitteesta vuonna 1892 perustetun nuorisoseuran toimintaan. Työväenyhdistys perustettiin Keuruulle vuonna 1899,
ja Rauniot toimivat yhdistyksessä vuosisadan alusta lähtien. Kalle
oli yhdistyksen puheenjohtaja vuonna 1904, kun hän yllättäen
lähti Amerikkaan. Vaikka siirtolaisuus oli tuolloin Keuruulla
yleistä muutoinkin, Raunion vaiheita tutkineen Elina Kataisen
mukaan Kalle Raunion lähdön taustalla saattoi olla hallituksen
vastainen toiminta. Kalle Raunio kuoli kaivosonnettomuudessa
pian Amerikkaan saapumisensa jälkeen.586 Keuruulla viiden pojan
leskiäiti Maria Raunio valittiin Keuruun työväenyhdistyksen
puheenjohtajaksi vuonna 1905, mikä oli suhteellisen harvinainen asema naiselle.587 Suurlakon jälkeen hän muutti Tampereelle
ja toimi vuonna 1906 Mikkelin piirin agitaattorina.588 Raunio oli
kokenut luottamushenkilö ja "yhtä sivistynyt ja osaava kuin kansakoulunopettajat". Rauniolla oli iän ja kokemuksen tuomaa auktoriteettia, ja hän oli hyvin suosittu puhuja, joka menestyi hyvin
vaaleissa. Raunio valittiinkin eduskuntaan vuonna 1907 Vaasan
läänin itäisestä vaalipiiristä. Elämänvalintojensa vuoksi Raunio
oli kuitenkin altis paheksunnalle ja arvostelulle. Erityisesti porvarilliset paheksuivat sitä, että Raunio oli jättänyt lapsensa vanhempiensa hoitoon ryhtyessään poliittiselle uralle.589
Naispuhuja oli agitaatiotilaisuuden kiistaton vetonaula, ainakin naisyleisön silmissä. Kun Saarijärvelle perustettiin naisosasto
helmikuussa 1907 "kerrankin loistivat naiset läsnäolollaan", kun
Maria Raunio oli saapunut puhumaan "sos. dem. puolueen periaatteista ja vaaliohjelmasta kosketellen liikuttavasti työläisnaisen asemaa yhteiskunnassa."590 Kuitenkaan puhujan sukupuoli ei
erityisemmin vaikuta ohjanneen esimerkiksi puhetilaisuuksien
586 Katainen 1997, 48–49
587 Sulkunen 1987, 158.
588 Katainen 1997, 53–54.
589 Pikku-uutisia, SV 19.6.1908.
590 Keski-Suomesta, SV 20.2.1907.
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luonnetta tai edes sisältöjä. Esimerkiksi Maria Kurkela puhui
lokakuussa 1907 Ruoveden Särkilässä työläisten syysjuhlissa.
"Lennokkaassa, pari tuntia kestäneessä puheessa hän teki selvää
kaikista nykyajan tärkeimmistä yhteiskunnallisista kysymyksistä,
sekä samalla kehoittaen jokaista rientämään punaisen lippumme
juurelle järjestämään rivejä taistelukuntoon, koska emme tiedä
mitä huominen päivä tuo mukanaan. Sen tähden on meidän aina
oltava valveilla, ollaksemme valmiit millä hetkellä hyvänsä. Puhe
palkittiin raikuvilla suosionosoituksilla."591 Väliajan jälkeen Kurkela lausui runon ja oli siis vastuussa suhteellisen suuresta osasta
syysjuhlan ohjelmistoa. Hänen puheensa ei raportin mukaan
sisältänyt erityisen sukupuolispesifiä sanomaa, pikemminkin
hän hyödynsi taisteluun ja sotaan liittyvää maskuliinisena pidettyä diskurssia, jossa korostettiin yhteenliittymistä ja taisteluun
valmistautumisen tärkeyttä. Tämänkaltainen puheensisältö oli
sopiva nimenomaan syysjuhlien kaltaisessa tilaisuudessa ja kertookin taas ehkä enemmän tilanteesta kuin esiintyjästä. Toisin
sanoen, sukupuoli ei ollut määräävä tekijä agitaation sisällössä,
vaan tilanne. Kurkelan raportoitiin puhuneen myös esimerkiksi
eduskuntatyöstä, ammatillisesta järjestäytymisestä ja naisasiasta592 sekä työläisnaisten asemasta yhteiskunnassa ja kahdeksantuntisesta työpäivästä.593
Joitakin sukupuolisidonnaisia painotuksia esimerkiksi esitystyypeissä on kuitenkin havaittavissa. Runonlausunta oli sekä Ida
Kanervan että Maria Kurkelan erikoisalaa. Se vaikuttaakin olleen
jossain määrin feminiininen genre agitaattorien esitysrepertuaarissa. Toisaalta naisagitaattorien annettiin myös puhua, vaikka
paikalla olisi ollut myös miespuhujia, joten suoraan naiselle ei
tarjottu runotyttöroolia ohjelmallisissa tilaisuuksissa.
Kolme vaalipiirin naisagitaattoria erosivat toisistaan puhujaprofiililtaan, sillä Raunio oli leskiäiti, Maria Kurkela ja Ida
Kanerva olivat agitaattoriaikoinaan naimattomia ja huomat591 Kirjeitä, Kansan Lehti 18.10.1907.
592 Yhdistysten toiminta, SV 18.11.1907.
593 Lähiseudulta, SV 28.6.1907.
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Maria Raunio Kuva: Työväen arkisto.
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tavasti Rauniota nuorempia. 1900-luvun alun suomalaisessa
yhteiskunnassa toteutui Irma Sulkusen sanoin niin sanottu
kaksijakoinen kansalaisuus. Sukupuolten elämänpiirit pidettiin erillään. Maskuliininen ja feminiininen elämänpiiri lävisti
yhteiskunnan hierarkkisena, luokkasuhteita myötäilevänä järjestelmänä.594 Luokkasuhteisiin perustuva, mutta feminiininen
statusero nostetaan esiin erityisesti Kurkelan puhetilaisuuksien
kuvauksissa. Maria Kurkela puhui Alavuden Taipaleen kylässä
järkyttäen uteliaisuuden vuoksi puhetilaisuuteen "tuppautuneita
porvaris-suomettarelaisia emäntiä. Emännät olivat saada sydänhalvauksen toverimme rohkeista ja sydämen läpi tukeutuvista
totuuden sanoista. Emännät sanoivat, että eniten heitä harmitti,
että nuo heidän entiset, uskolliset työnraatajat vesissä silmin tuon
tyttöhupakon puhetta seurasivat ja vielä myötätuntoansa tälle
osoittivat."595 Tässä tilaisuudessa yhdistystä ei vielä perustettu,
mutta viiden päivän kuluttua Kurkela puhui uudestaan, jolloin
innostus oli kasvanut sen verran suureksi, että yhdistys saatiin
perustettua. Siihen kirjoittautui 30 jäsentä. Lehtikirjoituksessa
valta-asemaan liittyvä ristiriita liitetään ikään ja statukseen,
mutta sukupuolisidonnaisesti. Kurkela onnistuu horjuttamaan
emäntien auktoriteettia suhteessa heidän palkollisiinsa.596 Kurkelan esiintymisistä raportoitiin toisenkin kerran. Hän oli puhunut
Virtain ty:n puhujaseuran arpajaisissa "naisasiasta, joka ei kuitenkaan näyttänyt oikein miellyttävän paria itseään porvarilliseksi
luulottelevaa naista, koska he kehtasivat nauraa tämän sisältörikkaan ja innokkaan puheen aikana."597 Huomattavaa on taas, että
naisagitaattorin häiritsijät ja arvostelijat ovat luokka-asemaltaan
korkeammalle sijoittuvia naisia.
Miesagitaattoreiden kirjoituksissa toivottu yleisö tarkoitti
yleensä miehiä, tai erityisesti nuoria miehiä. Oskari Suutalan
mukaan "Paavilaisen tuvassa kokouksessa oli nuoria miehiä suu594 Sulkunen 1987, 167.
595 Lähiseudulta, SV 2.12.1907.
596 Lähiseudulta, SV 2.12.1907.
597 Yhdistysten toiminta, SV 15.11.1907.
215

rin osa yleisöstä, naisia taasen vaan kolmisen kappaletta. Muuten
innokasta joukkoa ovat pylkönmäkeläiset."598 Onni Tuomi näki
naisten roolin toissijaisena: "Te nuoret neitoset, jotka ette vielä
rohjenneet liittyä yhdistykseen, tehkää se heti ensimmäisessä
kokouksessa. Ei teistä kuitenkaan kapitalistien rouvia tule, vaan
työläispojat ne ovat teidänkin heiliänne."599 Tuomen mukaan
naiset kuuluivat syntyperänsä ja avioliiton kautta työväenluokkaan, eivät oman työläisidentiteetin kautta, johon olisi myös
voitu vedota. Ann-Catrin Östmanin mukaan 1800-luvun lopun
agraaria maskuliinisuutta määrittelivät ennen kaikkea sosiaaliset suhteet toisiin miehiin ja naisten tekeminen näkymättömiksi.600 Miesagitaattorien suhtautumisessa yleisöihin ja kuulijoiden
puhuttelussa voidaan nähdä viitteitä pyrkimyksestä ennen kaikkea homososiaalisten verkostojen vahvistamiseen. Tämä toteutui
kuitenkin ennen kaikkea retoriikan tasolla, sillä käytännön työhön otettiin myös naiset mukaan. Esimerkiksi huvitoiminnan
järjestäminen annettiin mielellään naisten tehtäväksi.
Suhtautuminen naisagitaattoreihin
Yksin kiertävä nainen aiheutti hämmennystä maaseudulla eikä
ongelmiltakaan vältytty. Ida Kanerva saapui puhematkallaan Alavudelle ja oli kysellyt yöpaikkaa, jolloin Onni Tuomen suomettarelaiseksi tietämä nuori mies oli lähtenyt saattamaan Kanervaa
suoraan kotiinsa. Myöhemmin majapaikassa "opas alkoi käydä
kovin tungettelevaksi, agiteeraten sanoilla ja liikkeillä, eräässä
vississä tarkoituksessa" ja hän ilmoittikin emännän paikan olevan
avoinna. Kanerva oli esittänyt jyrkän vastalauseen ja kiiruhtanut
pois.601 Tuomen suomettarelaisia pilkkaavaan sävyyn kirjoitetun
jutun perusteella on mahdotonta sanoa, kuinka vakavasta seksuaalisesta häirinnästä oli kyse, mutta on mahdollista, että Kanerva
598 Suutala, Oskari: Villitysmatkoilta, SV 16.12.1907
599 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta I, SV 30.8.1907.
600 Östman 2000, 370.
601 Suomettarelainen siviliavioliitto. SV 21.6.1907. Tapaus ylitti uutiskynnyksen myös Kansan lehdessä, jossa siitä uutisoitiin 25.6.1907.
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Maria Kurkela. Kuva: Työväen arkisto.

ei mielellään liikkunut tapauksen jälkeen yksin, sillä pian tapauksen jälkeen Sorretun Voimassa kerrottiin Maria Kurkelan ja Ida
Kanervan liikkuvan puhujamatkoilla yhdessä.602
Maria Raunion poliittisen uran loppu herättää epäilyksen syrjinnästä sukupuolen perusteella. Piirikokous päätti joulukuussa
602 Vaasan l. it. sos. dem. vaalipiiritoimik. asioita, SV 26.6.1907.
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1909 yksimielisesti sivuuttaa Maria Raunion ehdokasasettelusta,
koska Raunio oli osoittanut pankkivaltuusmiesvaalissa "proletaarista heikkoutta"603. Osa sosialidemokraattien ryhmästä oli
edellisellä eduskunnan istuntokaudella tehnyt sopimuksen suomalaisen puolueen kanssa ja äänestänyt suomalaisen puolueen
ehdokasta Ernst Nevanlinnaa pankkivaltuusmieheksi. Motiivina
manööverille oli saada myös SDP:n Yrjö Sirola valittua. Ryhmäkurin rikkomisen seuraamuksena annettiin useimmille Nevanlinnaa äänestäneille sosiaalidemokraateille huomautus, mutta
vastaavaa rangaistusta kuin Raunio ei saanut kukaan muu.604
Erityisen hätkähdyttävän Raunion sivuuttamisesta teki se, että
hän oli vähän aiemmin saanut ehdokasasettelua edeltäneessä
niin sanotussa puolueäänestyksessä toiseksi eniten ääniä. Hän oli
myös vaalipiirin ainoa naisehdokas.
Raunion jättäminen pois ehdokaslistalta olikin monien mielestä paitsi epäreilua, myös haitallista puolueelle pelkästään sen
vuoksi, että sen uskottiin johtavan äänien menetykseen. Aapo
Attila perusteli kuitenkin hyödyn olevan suurempi kuin äänien
menetyksestä koituva haitta. "Revisionistisesta joukosta" oli päästävä eroon, sillä siitä "saattaa vielä tulla marxilaiselle luokkataistelujoukolle raskas taakka".605 Useat kokousedustajat moittivat Rauniota porvarillisuudesta Taulumäen piirikokouksessa. Taustalla
vaikutti pyrkimys marxilaiseen oikeaoppisuuteen. Onni Tuomi,
joka oli hyvin tiukka oikeaoppisesta linjasta, ei hyväksynyt Rauniota. Patrikaisen ja Joensuun piirijärjestön historian mukaan
Taulumäen piirikokouksessa 1909 oli ensi kertaa nähtävissä
Jyväskylän sosialidemokraattien profiloituminen vasemmistosiipeen, jonka näkyvin edustaja Keski-Suomessa oli Onni Tuomi.606
Tuomi sai kokouksessa kiitosta jyrkästä luokkataistelulinjastaan
eduskunnassa. Suomalaisen jutussa syytettiin Sorretun Voiman
toimitusta eli Kaarle Mäntyä ja Onni Tuomea diktatuurista,
603 Maria Raunioko poistettu vaalilistalta, SV 31.12.1909.
604 Yleisöltä, SV 19.1.1910.
605 Piirikokous, SV 20.12.1909; Attilan lausunto Raunion tapauksesta piirikokouksessa, SV 24.12.1909.
606 Patrikainen – Joensuu 2007, 30.
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joka tahallaan torpedoi Maria Raunion ehdokkuuden tekaistulla
syyllä, koska tämä oli niin suosittu, että olisi vienyt "herrakerholta" edustajapaikan.607 Ehdokkuuden epäämiseen oli siis olemassa periaatteessa pätevä syy, joka kuitenkin oli pieni. Voidaan
olettaa, että miehen kohdalla sitä olisi katsottu läpi sormien.

8. Tunteet agitaatioesityksessä
Poliittisessa puhunnassa on pidetty tärkeänä puhujan kykyä
vedota kuulijoiden tunteisiin.608 Tunnelatauksen jakaminen kollektiivisesti oli keskeinen agitaation sisältö, tavoite ja retorinen
keino, jonka perusteella agitaation onnistumista usein arvioitiin.
Tarkoitan agitaation tunteilla niitä emootioita, joita puhuja pyrki
tietoisesti tai tiedostamattaan tuntemaan, ilmaisemaan, jakamaan
ja herättämään yleisössään. Santeri Mäkelä kuvasi työväenpuhujan esiintymisen ydintä kirjoituksessaan Agitaattori, joka ilmestyi
Vaasan läänin itäisen sosiaalidemokraattisen piirijärjestön julkaisussa vuonna 1909. Mäkelän mukaan agitaattorin tehtävänä ja
tavoitteena oli jakaa oma "sielunsa", kokemuksensa ja tunteensa
yleisölle, joka saattoi siten omaksua ne. "[Agitaattori] tiesi tällä
hetkellä olevansa kuulijainsa ajatusten rajatoin itsevaltias. Hän
tiesi valaneensa heihin osan sieluansa; osan eletyn elämänsä
kärsimyksiä, jaloa rakkautta ja pyhää, leppymätöintä vihaa. […]
Siksi, kun hän lopetti puheensa, leikki hänen huulillaan salaperäinen tyytyväisyydenhymy. Sillä hän tiesi voittaneensa sen, jota
ihmiset tuskallisella kaipauksella etsivät – kuolemattomuuden.
Hän tiesi elävänsä kanssaveljiensä sieluissa ijankaikkisesti."609
Tunnehistorioitsija Ute Frevert on huomauttanut, että historiallisia tunteita tutkittaessa ei ole järkevää pitäytyä nykypsykologian käsityksessä niin sanotuista perustunteista, jotka
ovat määrittelijöidensä mukaisesti merkityksellisiä useimmiten
länsimaisille, keskiluokkaisille, yliopistokoulutuksen saaneille
607 Maria Raunioko poistettu vaalilistalta, SV 31.12.1909, Avoin kysymys Sorretun Voiman toimitukselle, SV 10.1.1910.
608 Puhujan aidon tunnelatauksen ihanteesta ks. esim. Haapanen 1998, 36.
609 Mäkelä 1909, 60–61.
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ihmisille.610 Tunteet ja niille annetut merkitykset muuttuvat ajan
mukana. Esimerkiksi kunnia oli esimodernissa yhteiskunnassa
merkittävä tunne, johon perustui kaksintaistelukäytäntö. Nykyään sillä ei kuitenkaan ole samanlaista merkitystä länsimaissa.611
On kuitenkin muistettava, että vaikka tunteiden merkitykset ja
niille annetut painoarvot muuttuvat, ne eivät ole irrotettavissa
neurobiologiasta ja ruumiillisuudesta. Tutkimuksen kannalta ei
ole relevanttia rajata tarkastelua vain ns. esikognitiivisiin perustunteisiin (viha, pelko rakkaus), sillä monet ns. sosiaaliset tunteet (häpeä, syyllisyys) vaativat tiedostettua tulkintaa. Kuitenkin
myös tiedostamattomat tunteet ovat kiinteä osa päätöksentekoa
ja tietoisuutta, minkä vuoksi ihmisten käyttäytymistä ei voi jaotella yksiselitteisesti rationaaliseksi tai irrationaaliseksi.612
Sen lisäksi, että identiteettejä ja sukupuolta on alettu tutkia
performatiiveina, myös tunteita on viime vuosikymmeninä tarkasteltu yhä useammin esitettyinä. Tunteiden esittämiseen on
liitetty usein teatterillisia metaforia, kuten tunnerepertuaari tai
emotionaalinen käsikirjoitus, ja tunteiden kieltä ovat tutkineet
useat antropologit.613 Poliittiset intohimot ja emootiot poliittisten joukkoliikkeiden liikkeellepanijoina ovat kiinnostaneet
yhteiskuntatieteilijöitä.614 Tunteiden historiaa on Suomessa tutkittu vuosituhannen vaihteessa muun muassa sekä sosiologisesta
näkökulmasta että myös työväenliikkeen kontekstissa.615 Tunteiden performatiivisuus ja vuorovaikutuksellinen luonne ovat kuitenkin toistaiseksi jääneet vähemmälle huomiolle.
Lähdekriittisesti ajateltuna tunteita tutkittaessa voidaan
kyseenalaistaa tunteen aitous. Psykologisen ("luonnollisen") ja
antropologisen ("kulttuurisen") tunnekäsityksen välille siltaa on
pyrkinyt rakentamaan kulttuuriantropologi William M. Reddy.
610 Frevert 2011, 40–41.
611 Frevert 2011, 37–40, 48.
612 Tepora 2012, 324.
613 Burke 2005, 39–40.
614 Goodwin et al 2001.
615 Näre 1999; Katainen – Kotila 2002.
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J. L. Austinin puheaktiteoriaa616 soveltavan emotiivin (emotive)
käsitteellä Reddy tarkoittaa julkilausuttua tunteen ilmaisua
ensimmäisessä persoonassa, joka toimii sikäli samoin kuin performatiivi, että se kykenee vaikuttamaan kuulijoihinsa. Emotiivi
sekä kuvailee että muuttaa lausuntaympäristöään.617 Emotiiveja
voi harjoitella, ja harjoituksen kautta myös niiden lausuja voi
oppia ja jalostaa tunteitaan.618 Emotiivit toimivat instrumentteina, joiden avulla voidaan suoraan muuttaa, rakentaa tai vahvistaa tunteita enemmän tai vähemmän menestyksekkäästi. Agitaattoreiden lausumia (suullisia tai kirjallisia) voidaan tarkastella
emotiiveina, joilla oli vaikutusvaltaa. Asettumalla vastustamaan
paikallista eliittiä lausumalla "minä vastustan", agitaattori performoi paitsi rohkeutta, myös muutospotentiaalia. Emotiiveja on
kuitenkin tarkasteltava osana sitä ympäristöä, jossa ne lausutaan.
Tulkintani perustuu siihen ajatukseen, että sosialistit eivät olleet
tavoiltaan irrallinen ryhmä, vaan heidän käyttämänsä puhetyyli
kertoi vallitsevasta puhe- ja keskustelukulttuurista.
Joukko vai yhteisö?
Aikalaisen historiantutkijan Jaakko Forsmanin tulkinnan mukaan
tunteiden kiihdyttäminen oli agitaattoreille suhteellisen helppo
tehtävä, sillä ihmiset olivat jo valmiiksi "joukkosuggestoituja"
vallantunteestaan, jonka oli saanut aikaan mielikuva suurlakosta
ja sen yhteiskunnallisista vaikutuksista. Agitaattorit lietsoivat
luokkavihaa ja kateutta.619 Forsmanin tulkinta agitaation kyvystä
vaikuttaa massoihin on saanut todennäköisesti vaikutteita joukkopsykologiasta, joka oli suosiossa vuosisadan alussa. Sosiaalipsykologi Gustave Le Bonin mukaan yksilöiden toimintaa ohjaa
rationaalinen ajattelu, mutta joukkoja sen sijaan irrationaalinen
ja tiedostamaton. Irrationaalista joukkosielua oli mahdollista
616 Austin 1962.
617 Reddy 2001, 105; 111.
618 Reddy 2001, 164.
619 Forsman 1912, 40-41.
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manipuloida poliittisia tarkoituksia varten.620 Raoul Palmgren
nimesi 1960-luvulla ilmestyneen vanhan työväenliikkeen kirjallisuuden historian Joukkosydämeksi Kössi Kaatran julkaisemattoman runokokoelman mukaan, koska se kuvasi hänen mukaansa
tutkimuksen kohteen keskeisiä tunnusmerkkejä: kollektiivisuutta
ja voimakasta, tunnepitoista aatteellisuutta.621 Voidaan kuitenkin kysyä, oliko tällaista joukkosielua tai -sydäntä olemassa vai
oliko se pikemminkin toiveissa tai selitysmalleissa. Sosiaalidemokraattien agitaatiossa oli tutkimusajankohtana pikemminkin
kyse "joukkosielun" kasvattamisesta ja tunneyhteisön muodostamisesta, jossa työväestöä opetettiin vasta tuntemaan yhteisiä
tunteita.
Poliittiseen ja uskonnolliseen suostuttelupuheeseen kuuluvat olennaisesti niin sanotut arvovarauksiset sanat, jotka ovat
usein abstrakteja, vaikeatajuisia ja joita käytetään suggestiivisesti.
Poliittista ja uskonnollista suostuttelupuhetta tutkineen Päivikki
Suojasen mukaan näistä sanoista voi tulla ärsykkeitä, joita poliittiset ja uskonnolliset puhujat käyttävät houkuttelemaan esiin voimakkaita, välittömiä ja ennustettaviakin vaikutuksia. Emotionaalisesti synnytetty massan tuki on yksi suurimmista politiikan ja
uskonnon vallan keinoista, vaikutus, joka saadaan aikaan muun
muassa arvovarauksisia käsitteitä käyttämällä. Arvovarauksisen
ilmaisun valintaa ei ohjaa niinkään sen sisältö, vaan sen suggestiivinen, emootioihin ja käyttäytymiseen vaikuttava teho. Tällaisia sanoja ovat esimerkiksi sorto, vallankumous, herra, porvari,
riisto, orjuus, oikeus, itsetietoisuus, luokka. Kukin sana tarvitsee
myös vastinparin, esimerkiksi porvari työläisen, riisto oikeudenmukaisuuden ja sorto vapauden.622
Tunnehistorioitsija Barbara Rosenwein on kuvaillut rajattua, tunteita jakavaa ryhmää käsitteellä tunneyhteisö (emotional
community). Se voi olla mikä tahansa yhteisen intressin (perhe,
urheilujoukkue, koululuokka) ympärille kehittynyt pienryhmä,
620 Psychologie des foules 1895, suom. Joukkosielu 1912; Lawrence 2009, 90.
621 Palmgren 1966, vii.
622 Suojanen 1985, 116–117.
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jonka tuottamia tunnekuvauksia tarkastelemalla voidaan selvittää, miten ryhmän jäsenet määrittivät ja kontrolloivat tunteita.
Ihmiset kuuluvat yhtä aikaa useisiin, ristiriitaisiinkin, tunneyhteisöihin, joihin työväenliike toi oman lisänsä 1800-luvun lopulta
alkaen. Ihmiset muokkaavat tunneilmaisuaan ja -kontrolliaan eri
viiteryhmissä ja tunneyhteisöissä.623 Kyse oli etenkin herätysagitaatiossa tunneyhteisön rakentamisesta, joka liittyy voimakkaasti
kollektiivisen identiteetin käsitteeseen. Lisäksi on huomattava,
että tunneyhteisö saattoi olla hyvinkin erilainen esimerkiksi
kaupunkilaisen tehdastyöväestön yhdistyksessä kuin maaseudun kyläyhteisössä, vaikka tausta-aate oli sama. On selvää, että
työväenliikkeen tunneyhteisöissä tunteita määriteltiin hyvin eri
tavoin kuin maatilan isäntäväen ja palkollisten muodostamassa
työyhteisössä tai vaikkapa kansakoululuokassa. Muita tunnekielen tai emotionaalisen käsikirjoituksen voimakkaita opettajia
olivat esimerkiksi uskonnolliset tekstit, joiden vaikutuspiirissä
oltiin ja jotka välittivät vahvan normatiivisen sanoman.624 Tärkeitä tunteiden opettamisessa olivat erilaiset instituutiot: perhe,
koulu, kirkko, armeija, työpaikka tai politiikka. Niitä voidaan Ute
Frevertin mukaan pitää "tunnekouluina".625
Taustaa agitaation tunneilmaisulle voidaan hakea myös kollektiivisesta ihmiskäsityksestä vastakohtana porvarilliselle individualismille. Agraariympäristössä yhteisö, kollektiivi oli vielä
luonteva tapa hahmottaa yksilön paikkaa maailmassa. Esimerkiksi Miina Sillanpään mukaan ihminen oli kokonainen vain
yhteisönsä kautta ja sen osana.626 Marja Jalavan mukaan suurempi
syy löytyi alhaisesta koulutustasosta ja kulttuuritaustasta johtuneista opituista tunteidenkäsittelytavoista, joiden vuoksi työväenluokkaisesta taustasta tulevat eivät osanneet tunnistaa ja verbalisoida tunteitaan sivistyneistön tapaan ja yhtä hienoviritteisesti.
Ankarissa oloissa eläneillä ei ollut aikaa itsensä tutkiskeluun vaan
623 Rosenwein 2006, 23; Tepora 2012, 331.
624 Frevert 2011, 208.
625 Frevert 2011, 210.
626 Sulkunen 1989, 158–159.
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oli kovetettava itsensä ja peitettävä herkkyytensä.627 Sivistyneistön silmissä agitaattorien tunneilmaisu vaikutti karkealta, mikä
kertoi siitä, että se oli erilaista kuin sivistyneistön edustama. Eri
yhteiskuntaluokkien tunneilmaisu oli kehittynyt osana erilaisia
tunneyhteisöjä ja -kouluja.
Ensimmäinen askel agitaation tunteiden analysoinnissa on
tiedostaa, että eri lajityyppejä edustavissa teksteissä tunnerepertuaari on erilainen. Kaunokirjalliset tekstit628, jotka kertovat agitaattorin tunnekokemuksesta, ovat luonteeltaan etäännytettyjä,
abstrakteja ja romanttisia. Niissä korostuvat voimakkaat tunteet
ja vahvat tunnekokemukset, "pyhä viha" ja "jalo rakkaus", jotka
antavat tarkoituksen agitaattorin suurelle missiolle. Matkakertomukset ovat taas käytännönläheisiä ja tunneilmaisultaan hillitympiä. Niiden tunnekokemukset ovat syntyneet arkipäivän
työssä, johon kuuluivat turhautuminen ja pettymykset, mutta
myös ilo ja toveruus.
Tunnerepertuaari ja erityisesti sen ilmaiseminen on myös henkilökohtainen ominaisuus. Toiset ilmaisevat tunnekokemuksiaan monipuolisemmin ja suoremmin kuin toiset, ja eri puhujilla
on ollut erilaisia tunnerekisterejä käytössään esiintymisessään.
Koska agitaation tarkoituksena oli suostutella yleisöä, agitaattorin välittämät tunteet kertovat jotain myös hänen yleisöistään.
Pelokas yleisö kaipasi rohkaisua, pettynyt vihan kanavointia.
Analyysissä pyrin ottamaan huomioon agitaation ja tunteiden
jakamisen vuorovaikutuksellisuuden ja eri tyylilajeille tyypilliset
tunteiden ilmaisemisen tavat. Lisäksi pyrin kontekstoimaan esiin
nousevia tunteita ja selittämään, miksi niitä tunnettiin ja mitä
niillä tarkoitettiin.

627 Jalava 2005, 305.
628 Pääasiassa Emil Lehénin kaksi pienoisromaania (1903a ja 1903b) ja Mäkelä:
Agitaattori (1909).
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8.1. Jaloa rakkautta, pyhää vihaa
Jari Ehrnroothin mukaan sosialistisessa agitaatiossa oli tunnetasolla kyse "arkaaisen vihan" lietsonnasta.629 Ehrnroothin
mukaan puhuttu agitaatio sai voimansa "alkuperäisestä kansanomaisesta tunnedynamiikasta ja käsityksistä, joista tärkeimpiä
olivat kansanomainen luonnonoikeudellinen ja autuudenkaipauksellinen kristillisyys, arkaainen uppiniskaisuus, viha ja kostonhalu sekä äärimmäisen mustavalkoinen yhteiskuntakäsitys".630
Ehrnroothin mukaan puhutussa agitaatiossa vaikutuksenteko ei
perustunut niinkään sosialidemokraattiseen oppisisältöön, vaan
tunnedynaamisen intensiteetin luomiseen. Negatiivista intensiteettiä luotiin lietsomalla luokkavihaa ja positiivista maalailemalla utopistisia tulevaisuuden lupauksia. Näistä kahdesta vihan
kanavoiminen oli Ehrnroothin mukaan johtava periaate vaikutuksenteossa.631 Työväen- ja ammattiyhdistysten käsinkirjoitetuista lehdistä vihan retoriikkaa löytäneen Ehrnroothin tulkinta
unohtaa kuitenkin yhteiskunnallisen ja kulttuurisen kontekstin,
jossa agitaatiota esitettiin. Agitaatio sekä kielenä että esityksenä
oli osa silloista yhteiskuntaa ja kulttuuria, joka muotoutui ja sai
olemuksensa jatkuvassa vuorovaikutuksessa.632 Lisäksi käsitys
"arkaaisesta vihasta" antaa kapean ja negatiivisen kuvan tunneskaalasta, joka liittyi agitaatioon, joukkovoimaan ja luokkaidentiteettiin. Innostus, rohkeus ja toveruus voidaan yhtä hyvin nostaa
agitaation keskeisiksi tunnesisällöiksi.
Sentimentalismia ja tunteita 1700-luvun Ranskan vallankumouksessa tutkineen William M. Reddyn mukaan on ymmärrettävää, että voimakkaat tunteet olivat läsnä vallankumouksessa ja
siihen osallistuneissa, sillä myöhäissentimentalistinen aikakausi
tarjosi tunnekielen, joka oli sopiva intensiiviseen tunneilmaisuun. Ihmiset olivat harjaantuneet kirjoja lukiessaan tai näytel-

629 Ehrnrooth 1992.
630 Ehrnrooth 1992, 494.
631 Ehrnrooth 1992, 493.
632 Bergholm 2002, 191.
225

miä seuratessaan tuntemaan näitä tunteita.633 Jyrkät kannanotot
ja karkea kielenkäyttö kuuluivat 1900-luvun alun suomalaisen
yhteiskunnan yleiseen mentaliteettiin. Siihen kuuluivat vahvat
tunteet ja tunteiden yksityinen ja julkinen esittäminen. Näitä
tunteita nostivat kaipuu periaatteellisuuteen, rehellisyyteen ja
aitouteen.634 Historiantutkija Tapio Bergholmin mukaan kansanliikkeet muovasivat yhteiskunnan vihamieliseksi, koska ne kaikki
edistysuskossaan kilpailivat keskenään pienistä ja suuremmista
edistyshankkeista. Riitoja ja kiistoja käytiin kansanliikkeiden
välillä ja myös niiden sisällä.635 Väkivaltaiset kielikuvat kuuluivat
ajan kirjalliseen ja suulliseen esitystapaan. Vihadiskurssi oli olemassa kuitenkin jo ennen työväenliikkeen läpimurtoa, eikä sitä
voi lukea vain sosialistiagitaattorien omaksumaksi tyyliksi tai
keksinnöksi.636 Kieli on aikansa tuote. Kuten Päivikki Suojanen on
huomauttanut, kielen muuttuessa köyhistä on tullut matalapalkkaisia ja tappamisen, hävittämisen ja alistamisen sijaan nykyään
eliminoidaan, ehkäistään ja ohjataan.637
Vihaa voidaan selittää ajanmukaisen diskurssin lisäksi tunteen
taustalla olevilla vääryyden ja epäoikeudenmukaisuuden kokemuksilla. Viimeistään suurlakko vuonna 1905, mutta lakot jo
1890-luvulla, kuten juomalakko vuonna 1898 valtaistivat kansaa,
joka oli aiemmin joutunut tyytymään osaansa ilman todellisia
mahdollisuuksia vaikuttaa tai vaatia oikeuksiaan. Idea yhteenliittymisestä ja joukkovoimasta sekä modernissa yhteiskunnassa
lisääntynyt riippumattomuus yhdestä toimeentulonlähteestä toivat uskallusta avoimeen vastarintaan. Vihaa, epäluottamusta ja
vääryyden kokemusta sosialidemokraattien parissa lisäsivät myös
poliittiset toimet, kuten perustuslaillisten jarrutus, joka kaatoi
eduskunta- ja äänioikeusuudistuksen säätyvaltiopäivillä vuonna
1905. Laukon kartanon torpparihäädöt 1906–1907 saivat paljon
633 Reddy 2001, 185.
634 Bergholm 2002, 185.
635 Bergholm 2002, 192.
636 Bergholm 2002, 191.
637 Suojanen 1985, 123.
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julkisuutta. Ne toimivat symbolisena esimerkkinä mielivaltaisesta työväestöön kohdistuvasta epäoikeudenmukaisuudesta.
Vääryyden kokemus on motiivina myös Emil Lehénin pienoisromaanissa Elon myrskyissä, jossa päähenkilö Vilho Kalliosaaren
lapsena kokemat vääryydet tehtailijan taholta johtavat kaksikymmentä vuotta myöhemmin vastarintaan, toimintaan agitaattorina
ja joukkojen kokoajana.638 Vääryyden kokemus nostattaa helposti
vihaa. Viha voi olla rakentava tunne, jonka avulla passiivisista
yksilöistä muodostuu aktiivinen joukko, joka voi vaatia muutosta
vääriksi kokemiinsa olosuhteisiin tai tekoihin. Tässä mielessä,
muutosvoimana, viha oli agitaatiossa positiivinen tunne. Vihan
retoriikka ja emotiivi eivät nouse kuitenkaan agitaattorien kirjoituksissa esiin ainoastaan toivottuina tai tavoiteltavina tapoina
puhua. Santeri Mäkelän mukaan köyhälistöä leimasi – ja agitaattorin työtä helpotti – kaksi suomalaista kansallistunnetta: kateus
ja epäluulo. Mäkelän mukaan nämä tunteet olivat kuitenkin
pikemminkin haitaksi kuin hyödyksi sosialistien pyrkimyksille.
"Suomalaisen veriin syöpynyt epäluulo herroja vastaan ja aina
typeryyteen asti menevä kateus, sepä on se maaperä, missä luokkavihan siemenet helposti itävät. Ne painavat alhaisen leiman
meidän pyrkimyksiimme, tekevät suuret kysymykset meidän
kokouksissamme toisarvoisiksi ja ajavat turhanaikaiset saivartelut etualalle, niin että meillä puolue-elämässä kuurnitaan hyttysiä
ja niellään kameleja."639
Toisaalta tavoitellun vihan emotiivin esittämisessä agitaattori
saattoi myös epäonnistua. Emil Lehénin vuonna 1903 ilmestyneessä pienoisromaanissa Elon myrskyissä agitaattori Vilho Kalliosaari ei ensimmäisessä puheessaan onnistu saavuttamaan sitä
tunnetilaa, jota on tavoitellut: "Hän häpesi oikein puhuttuansa,
niin huonolta ja tyhmältä se hänestä tuntui. Hänen olisi tarvinnut
innostua, tulistua, mutta nyt siitä ei tullut yhtään mitään. Hänen

638 Lehén 1903.
639 Mäkelä 1909, 59.
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mielensä oli liian iloinen tietäessään, että he nyt astuvat taistelemaan oikeuksiensa ja ihmisyytensä puolesta."640
Luonnontieteelliseen maailmankuvaan ja tieteelliseen rationaalisuuteen nojaavaan sosialismiin sopi valistuksen ja Ranskan
vallankumouksen synnyttämät säälin, myötätunnon ja veljellisen
rakkauden tunteet.641 Myös sosialistien agitaatio oli tasapainoilua järjen ja tunteen välillä. Niitä ei voi erottaa toisistaan, sillä
molempiin vedottiin. Ne olivat retoriikassa ja esiintymisessä
läsnä jatkuvasti. Tavoitteena oli kuitenkin tunteiden tietoinen
käsitteleminen, hallitseminen ja jatkojalostaminen.
Tapio Bergholm on kutsunut innostuksen, edistysuskon ja
vihan tunneyhdistelmää puoluekiihkoksi, joka leimasi 1900luvun taitteen suomalaisia puoluerientoja.642 Vastapuolen puhe
haluttiin leimata vihanlietsonnaksi. Porvarilliset syyttivät sosialisteja vihasta ja kostonhalusta. Toisaalta sosialistit sanoivat porvarillisten lietsovan vihaa sosialisteja kohtaan. Santeri Mäkelän
mukaan porvarilliset puoluepuhujat kiihottivat pienviljelijöitä
vihaan sosialisteja kohtaan.643 Hän sen sijaan vetosi yleisön järkeen
tunteen sijaan: "Sosialidemokratialla ei ole mitään syytä taistella
pikkuviljelijäluokkaa vastaan, eikä liijoin mitään oikeutta narrata
sitä porvarien tavalla, lupaamalla sille yhdeksän hyvää, kahdeksan kaunista ja kiihoittamalla sen taantumuksellisia vaistoja."644
Puolueraivoa ihmetteli Sorretun Voimassa myös kuortanelainen
kirjeenvaihtaja. "Se puolueraivo, mikä nykyään ympärillämme
riehuu, ei ole Kuortanettakaan rauhaan jättänyt. Täällä se onkin,
ehkä enemmän kuin missään muualla mieliä katkeroittanut. Sen
huomaa siitä, kun kaikki entiset ystävyyden siteet on eri henkilöitten välillä katkenneet.[...] Muuten se näyttää niin kummalta,
kuin syntyy persoonallinen viha entisten ystävysten väliin,
ainoastaan sen tähden, että valtiollisista asioista ei voi samoin
640 Lehén 1903b, 79.
641 Ks. Frevert 2011, 150–168.
642 Bergholm 2002, 192.
643 Mäkelä 1908, 90.
644 Mäkelä 1908, 91.
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ajatella."645 Puoluekiihkoon ja siihen kuuluneeseen retoriikkaan
kuului olennaisena osana vastapuolen syyttäminen. Yksi tapa
oli juuri leimata vastapuolen edustajat irrationaalisiksi vihankylväjiksi. Santeri Mäkelän mukaan viha irrationaalisena tunteena
vetosi taantumuksellisiin vaistoihin, eikä näin ollen ollut edullista
aatteen ja liikkeen edistykselle.
Puoluekiihkon toisena puolena oli kova innostus ja edistysusko. Etenkin suurlakon antaman voimantunteen kohottamana
agitaattorit lähtivät puhujamatkoilleen intoa puhkuen. Mukana
oli lähetysmieltä ja intoa "työväen evankeliumin" levittämisestä
tietämättömyyden unta nukkuvalle köyhälistölle. Intoon kuului
sekä varmuus omasta maailmankuvasta että köyhälistön vääjäämättömästä ja luonnollisesta taipumisesta tähän maailmankuvaan. Oskari Suutala oli itsevarma agitaation vaikutuksista lähtiessään puhujamatkalle kohti vaalipiirin pohjoisia pitäjiä. "[…]
onhan kapsäkkini täynnä aivojen sekoitus dynamiittia: "Maa
kuuluu kaikille" y. m. Näillä kun tömäytän, niin kyllä se panee
sahajauhot lämpenemään. Päätin olla vielä "Häkkisen Enkeliä"646
urhokkaampi."647
Agitaattoria ohjasi kansanvalistuksellinen missio ja usko
omaan tehtäväänsä mission suorittajana. Santeri Mäkelän
mukaan agitaattorin henkilökohtainen vakaumus toimi pohjana
hänen toiminnalleen. "Hänellä [agitaattorilla] oli niin paljon tässä
maailmassa lemmittävää; kokonainen maailma, täynnä surua ja
kauneutta, kokonainen ihmiskunta, täynnä syttyviä ja sytyttäviä
ajatuksia; kokonainen valtameri kärsimyksiä ja kokonainen taivas
kirkkaita toivoja. Ja tästä kaikesta oli hänen määrä omalta osaltaan saattaa ihmiset tietoisiksi. Niin hän uskoi. Ja se usko antoi
arvon hänen elämällensä, se loi suuruutta hänen sieluunsa ja
teki hänen vähäpätöisiltä näyttävät pyrintönsä mahtaviksi. Se oli
usko, joka aina on kyennyt ja kykenee luomaan marttyyreitä."648
645 Kuortaneelta, SV 23.1.1907,1.
646 Tarkoittanee viitasaarelaista Samuli Häkkistä.
647 Suutala, Oskari: Villitysmatkoilta, SV 9.12.1907.
648 Mäkelä 1909, 58–59.
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Agitaattorien matkakertomuksissa puhujien idealismi ja
innostus törmäävät kuitenkin todellisuudessa rahvaan passiivisuuteen ja nöyryyteen. Sosialismin voittokulku yskähtelee, ja ilosanoman levittäminen vaihtuu paikoin turhautumiseen, sääliin ja
toverien syyttelyyn.649
8.2. Rohkeuden ja veljeyden emotiivit
Koska agitaation tarkoituksena oli suostutella yleisöä omaksumaan agitaattorin sanoma ja tuntemaan samoin kuin hän, on
hyödyllistä pyrkiä määrittelemään niitä emotiiveja, joita agitaattori esitti. Koska aiemmassa tutkimuksessa on vahvasti painotettu vihan merkitystä agitaation tunnevoimana, on yllättävää,
että vihan tai koston emotiivi on matkakertomusaineistossa vaikeasti havaittavissa. Niiden sijaan vahvimmat suullis-kirjallisen
agitaation emotiivit näyttivät olleen rohkeuden ja veljesrakkauden emotiivit. Ne molemmat liittyivät olennaisesti työväenliikkeen tavoitteisiin, mutta niitä voi tarkastella myös vastareaktiona
yleisön, työväenliikkeen ja yhdistystoiminnan tilaan. Agitaation
tunteet muodostuivat ja korostuivat vahvasti vuorovaikutuksessa
agitaattorin ja yleisön välillä. Koska yleisö oli tottumatonta omaehtoiseen yhdistystoimintaan tai ajattelemaan työväenluokkaa
eturyhmänä ja se pelkäsi paikallisten auktoriteettien ja omistavan
luokan reaktioita, agitaatio pyrki hälventämään pelkoja ja korostamaan yhteistoiminnan merkitystä tunnetasolla.
Maaseudulla rohkeuden esittäminen oli tärkeää, koska agitaattorien havaitsemat suurimmat esteet paikallisen työväestön
yhteenliittymiselle olivat nöyryys ja pelko isäntiä kohtaan.650
"Nostan kysymyksen yhdistyksestä. Se ei ole toiminut, kuin yhdet
onkiaiset. Ovat niin pelkoja etteivät tohdi seisoa omissa housuissaan, sanoo eräs Ameriikasta tullut toveri. Panen paraani liikkeelle ja terotan yhteenliittymistä. – Kyllä me työmiesaatetta kannatetaan ja paljon meille tänä iltana selveni, mutta emme voi vielä
649 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta, SV 30.8.–25.11.1907; Suutala, Oskari: Villitysmatkoilta, SV 9.12.1907–4.3.1908.
650 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta V, 16.9.1907.
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oikein toimia, ehkä talvi-iltoina koetamme; ja siihen se jäi."651 Etelämäen mukaan Oskari Turjaa pelättiin Lehtimäellä ja puhujien
tyyli oli aiheuttanut vieroksuntaa Soinissa. "Työväen puhujissa
oli vikoja, yksi oli liian räikeä, toinen paha haukkumaan ja kolmas oli muka uhannut talollisten maita. Eräs emäntä sanoi aivan
vakavasti: ’nämä pitäisi saada häviämään pois’."652
Pelon tunne käsitetään usein ns. primääritason esikognitiiviseksi tunteeksi, joka perustuu ihmisen biologiaan. Pelko voi
kuitenkin olla yhtä aikaa myös sosiaalisesti rakentunut ja tiedostetusti pohdittu käyttäytymistä ohjaava tunne. Pelkoa ei agitaattorien mielestä ollut sopivaa tuntea, koska se esti omaehtoisen
yhdistystoiminnan. Yleisön näkökulmasta pelon tunteminen oli
ymmärrettävää, sillä kyseessä olivat paikallisyhteisön sosiaaliset ja taloudelliset riippuvuussuhteet. Taustalla saattoi vaikuttaa
tiedostamaton auktoriteetin pelko sekä seurauksien, kuten toimeentulon menetyksen, pelko. Vaikka pelkoreaktioina näyttäytyvä toiminta voidaan tässä kontekstissa tulkita irrationaaliksi
tunteeksi, pelon motivoimat käyttäytymismallit saattoivat olla
hyvinkin rationaalisen pohdinnan ja hyöty vai haitta -ajattelun
tulosta. "Nöyrät alamaiset" eivät agitaattorien mielestä kuitenkaan ymmärtäneet omaa etuaan. "He uskovat että minkä pappi
ja eräs emäntä sanoo, sen Jumala sanoo. Surkutella täytyy noita
pieniä eläjiä, jotka jonnekin nurkan taa ovat saaneet tönönsä
pystyttää, itse eläen mitä kituvaisempaa elämää, ollen sittenkin
sortajiensa nöyrää väkeä. Tätä tekee ainoastaan surkea tietämättömyys. Käväsin joissakin paikoissa kysymässä huonetta vaan
pelkäsivät että toiset suuttuvat, jos luovuttaa huoneensa."653
Agitaattorin tehtävänä oli esittää rohkeuden ja uskaltamisen
emotiivi. Tähän liittyy olennaisesti idea valtaistamisesta. Valtaistaminen (empowerment) eli vastuu omasta tilanteesta ja usko
omiin mahdollisuuksiin tapahtuu vuorovaikutuksessa654 ja oli
651 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta V, SV 16.9.1907.
652 Etelämäki, Juho: Esitelmämatkoilta Kuortaneen kihlakunnassa, SV 26.7.
1907.
653 Suutala, Oskari: Villitysmatkoilta, SV 4.3.1908.
654 Siitonen 1999, 87–88.
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myös agitaatiotilaisuuden keskeisiä tavoitteita. Rohkeuden osoittaminen onnistui usein pelkästään sillä, että agitaattori ilmoitti
olevansa valmis väittelyyn ja panemaan siis itsensä alttiiksi arvostelulle. Rohkeuden esittäminen saattoi tarkoittaa käytännössä
tarkoituksellista konfliktiin asettumista, vastakkainasettelun performoimista ja tiedollisen sekä moraalisen paremmuuden osoittamista.
Agitaattorit korostivat rakkauden ja toverillisuuden hyveitä,
jotka näkyivät agitaatiossa yhteenliittymisen ja yhdessä toimimisen korostamisena. Nämä tunteet olivat kuitenkin luokkaperusteisia, joten ne oli varattu sisäryhmälle eli itsetietoisten
sosialistien välisiksi. Poliittisten vastustajien kanssa tuli taistella kiivaasti, mutta sisäpiirin kesken korostettiin voimavaroja
luovaa rauhaa ja rakkautta.655 Agitaattorien käyttämä veljeyden
(fraternité) käsite pohjautui valistuksen ajan myötätunnon käsitteeseen. Taustalla oli myös kristillisen veljesrakkauden käsite,
mutta sillä erotuksella että fraternité oli sekulaari ja universaali
käsite. Veljeyden tunteen käytäntöjen (rakkauden tunnustamisen ja valojen vannomisen) tarkoituksena oli vahvistaa myönteistä tunnetta yhteisössä, jota vallankumouksellinen toiminta
pyrki hajottamaan.656 "Enempi pojat toimintahalua yhdistyselämälle, siinä vasta tullaan tuntemaan oikein tovereiksi itsemme,
se kasvattaa meissä veljeydenhenkeä."657 Solidaarisuuden tuntojen
herättäminen ja ylläpitäminen liikkeen jäsenten kesken on myös
kollektiivisen toiminnan perusedellytyksiä, jonka varassa jäsenten vuorovaikutusverkosto ja käsitys "meistä" vahvistuu.658 Tunneyhteisön luominen ja poliittisen identiteetin muodostuminen
perustuu toistuvaan rituaalin omaiseen osallistumiseen tiettyyn
julkiseen poliittiseen tilaisuuteen. 659 Tunneyhteisöä ei vielä ollut,
mutta liikkeelle oli tärkeää sellaisen muodostaminen. Siksi myös
655 Bergholm 2002, 186.
656 Frevert 2011, 163–164.
657 Suutala, Oskari: Villitysmatkoilta, SV 4.3.1908.
658 Ilmonen 1998, 15–16.
659 Berezin 2001, 84.
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agitaattorit korostivat veljeyden ja yhdessä tekemisen merkitystä
liikkeen ja paremman tulevaisuuden edellytyksenä. Kyseessä on
siis kuulumisen tunteen kasvattaminen, mikä liittyy olennaisesti
poliittiseen identiteettiin.
Agitaattorit puhuvat säälistä kahdessa merkityksessä. Ensinnäkin sääli ja myös itsesääli sekä positiivisena että negatiivisena
tunteena, turhautuminen ja pettymys olivat läsnä agitaattorien
kirjoituksissa etenkin epäonnistuneiden agitaatiotilaisuuksien
jälkeen. Esimerkiksi Oskari Suutalan kirjoituksesta paistaa läpi
turhautunut sävy, joka on luultavasti peräisin puhetilaisuudesta.
Siinä sääliä osoitettiin tietämättömiä ja passiivisia työläisiä kohtaan, joita agitaattori ei ollut saanut puolelleen. Toisaalta sääliä
ja myötätuntoa huono-osaisia kohtaan käytettiin retorisen keinona. Silloin se oli mahdollista johtaa itsesääliksi, joka käsitti
koko sorretun luokan. Siihen agitaattori luki myös itsensä. JeanJacques Rousseaun käsityksen mukaan sääli on asymmetrinen
suhde, sillä se sisältää ajatuksen hierarkiasta, jossa säälijä asettaa itsensä säälittävän yläpuolelle.660 Hierarkkinen ajattelu näkyy
myös itsetietoisuuteen heränneiden työläisten suhtautumisessa
sellaisiin työläisiin, jotka eivät joko olleet tietoisia sosialismista
ja luokka-asemastaan tai eivät sitä syystä tai toisesta omaksuneet.
Koska epäoikeudenmukaista kohtelua kokeneet köyhät herättävät myötätuntoa, köyhiä säälimällä voitiin tehdä moraalista eroa
porvarillisiin. Tämä toimi strategiana saada moraalinen oikeutus
poliittiselle sanomalle. Ratkaisu ei kuitenkaan näytä olevan viha
tai kosto "väärintekijöitä" kohtaan, vaan pikemminkin vääryyttä
kokeneiden valtaistaminen, järjestäytyminen ja itsekasvatus.
Agitaattorit kannustivat ottamaan vastuun omasta kohtalosta ja
irrottautumaan porvariston talutusnuorasta.
Vaikka säälin ja itsesäälin tunteet nousevat vahvasti esiin
agitaattoreiden kirjoituksissa, oli erityisen tärkeää, kenen sääli
oli vilpitöntä. Porvarien säälinosoituksia pilkattiin epäaitoina.
Taistelua käytiin puolueiden välillä "totuudesta" ja moraalisesta
ylemmyydestä. Paikalliset sanomalehdet esiintyivät moraalinvartijoina, joiden sivuilla mentiin helposti henkilökohtaisuuksiin.
660 Frevert 2011, 183.
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Työväenlehdistössä sosialistit esitettiin oikeamielisinä ja porvarit se sijaan moraalisesti rappeutuneita, epäoikeudenmukaisina
ja itsekkäinä omaneduntavoittelijoina.661 Kilpailua määrittelyvallasta käytiin myös sosialidemokraattisen puolueen sisällä.
Oikeaoppisuus oli "totuudellista" ja kaikenlainen revisionismi
näin ollen vilpillistä.662 Tämä linja näkyi käytännössä esimerkiksi
agitaattoreiden ohjeissa paikallisille työväenyhdistyksille. Porvaripuolueisiin kuuluvia ei saanut ottaa yhdistyksen jäseniksi:
"Rivit suoraan, joka luikertelee, se on porvari ja siitä ei meille
ole muuta kuin vahinkoa."663 Puolueen linjasta käytiin kilpailua
kautskylaisen luokkataistelun ja ihmisen hyvyyteen uskoneen
kurikkalaisuuden välillä.664 Kautskylaiseen historiankäsitykseen
kuului ajatus yläluokasta menneisyyttä edustavana, korruptoituneena ja moraalittomana luokkana, minkä vuoksi yhteistyöstä oli
sanouduttava irti.
8.3. Tunteet esityksellisenä keinona
Sosialistisessa agitaatiossa tunteita esitettiin tarkoitushakuisesti.
Voimakas tunnelataus kertoi puhujan vilpittömyydestä ja uskosta
asiaansa. "Aidot" tunteet kertoivat puhujan luotettavuudesta. Jo
Ciceron ohje tunteisiin vaikuttamisen taktiikasta oli, että puhujan
täytyy olla itse saman tunnetilan vallassa, jonka hän haluaa herättää kuulijoissaan. Tähän liittyi myös kysymys aitouden vaateesta.665 Emil Lehénin novellissa Se oli pettäjän palkka (1903) puhuja
liikuttuu kyyneliin puhuessaan väkijoukolle:
"’Voimmeko me nähdä sitä murhenäytelmää, että avuttomat
lapset ojentavat pikku kätösensä leipää pyytääkseen, mutta isällä
– eikä kellään – ole heille antaa muuta kuin säälivä katse?.. Voimmeko me nähdä, että…’ Tähän keskeytyi Kallion puhe. Silmät
täyttyi kyynelillä. Hän otti nenäliinan taskustaan, koettaakseen
661 Taistelun pauhinassa, SV 16.11.1906; TMT 119:164 Jalmari Kuoppala, TA.
662 Reddy 2001, 180.
663 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta X, SV 25.11.1907.
664 Pollari 2009, 106.
665 Haapanen 1998, 36.
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salata niitä, mutta se oli myöhäistä, sillä kaikki ehtivät nähdä nuo
suuret kimaltelevat kyyneleet, jotka vyöryivät alas nuorukaisen
kalpeita poskia.
-’Emme voi nähdä…’
-’Jatka Kallio…’. kuului tukahdutettuja ääniä väkijoukosta"666
Puhujan oma tunnekuohu viittaa tekstissä aitouteen, vilpittömyyteen ja luotettavuuteen. Lisäksi se vaikuttaa yleisöön samoin.
Harjaantuneet agitaattorit osasivat myös käyttää hyväkseen esityksensä emotionaalista käsikirjoitusta ja hallita taitavan näyttelijän lailla agitaatiotilaisuuden tunnelatausta. Kyyneliin liikuttumista voidaan tarkastella esityksellisenä, ei-sanallistettuna, strategiana ja esityksen tunnehallintana.
Eetos, kuulijan muodostama käsitys puhujan luotettavuudesta,
koostuu sekä sanallisesta että sanattomasta viestinnästä, asiantuntevuudesta ja esiintymisestä. Poliittisia väittelyitä tutkittaessa
on huomattu, että kuulija arvioi ensin puhujan luotettavuutta ja
mukautuu sen jälkeen uskottavaksi katsomansa poliitikon kantoihin.667 Porvarillisten puoluepuhujien luotettavuus oli sosialistien
silmissä koetuksella esimerkiksi silloin, kun sivistyneistö puhui
köyhäinavusta. Vaikka sisältö olisi ollut hyväksyttävissä, puhujan
taustan ja habituksen nähtiin olevan ristiriidassa sanojen kanssa.
Koska "kansan" asian ajaminen oli jokseenkin kaikkien puolueiden tavoitteena, erottuminen joukosta vaati sosialidemokraateilta
luokkataistelun ja aitouden esittämistä. Agitaattorin oma vilpitön
tunne, vääryyden kokemus, rohkeuden ja taistelun emotiivi johtivat agitaatioperformanssissa siihen, että sosialidemokraatit esittivät itsensä aitoina ja porvarit epäaitoina, vilpillisinä ja valheellisina pyrkimyksissään. Esityksessä oli lopulta kyse moraalista ja
representaatiovallasta.668
Samuli Häkkinen oli puhumassa Viitasaarella Jurvajoella torppariosaston kokouksessa lokakuussa 1906. Häkkinen puhui noin
70 kuulijalle "vaalilaista ja vaalitavasta", joka ei aiheena kuulosta
666 Lehén 1903b, 4.
667 Suojanen 1988, 105.
668 Pollari 2009, 85.
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kovin paljon liikutusta herättävältä. Kuitenkin hänen puheensa
200 000 kodittomasta raportoitiin herättäneen suuria tunteita:
"Puhe oli niin liikuttava tosikuvaus noiden kovaosaisten perheiden kohtalosta, että kyyneleet silmistä monen vuosi; sydän suli
senkin, ’jok’ ei ikinään riemua ollut, edes maistanut varkaisin’.
Sydämmestä lähti tuo puhe ja sinne se meni, toivon kipinä rinnassa siitä päivästä, jolloin Isäinmaamme on suova kodin oman
kodittomalle."669
Useissa raporteissa, joissa halutaan korostaa puheen vaikuttavuutta tai yleisön tyytyväisyyttä agitaattoriin, mainitaan yleisön kyyneliin liikuttuminen. Esimerkiksi kun Herman Koskela
oli Mahlun ty:n tilaisuudessa puhumassa "useiden silmiin vieri
kyyneleet puhetta kuunnellessa."670 Myös Emil Lehénin novellissa
Se oli pettäjän palkka Kaarlo Kallion puhe vaikutti voimakkaasti
tehtaantyttö Elliin: "Miten hän todellakin puhui lämpimästi ja
moitti parempiosaisia heikompain sorrosta. Sitte puhui hän niin
ylen luonnollisesti siitä yhteenliittymisestä, että Elli itki."671
Tunneilmaisua käytettiin agitaatiossa myös tietoisesti rakentamaan draamaa esitykseen. Esimerkiksi suomettarelaisen kansanedustajaehdokkaan Eveliina Kuljun esiintymisestä Sorretun Voimaan raportin kirjoittanut tunsi Kuljun esiintymisen ja puheen
käsikirjoituksen. Laukaan Ruuhimäen kestikievarissa kesäkuussa
1908 puhunut Kulju "…aloitti puheensa naisille, mutta ennen
itkupaikkaa käänsi puheensa samoihin asioihin mistä oli jo ainakin parissa tilaisuudessa ennen lörpötellyt."672 Kirjoittaja ilmaisee
siis kuulleensa Kuljun puhuvan aiemminkin ja huomanneensa,
että puheet noudattivat jonkinlaista käsikirjoitusta tai kaavaa,
sillä hän pystyi tunnistamaan puheen "itkupaikan". Esimerkki
osoittaa myös, että vahva tunnesisältö tai (nais)yleisön kyyneliin
liikuttaminen ei ollut vain sosialistisen agitaation piirre. Tunteisiin vaikuttaminen ja yleisön liikuttaminen kuuluivat agitaatto669 Keski-Suomesta, SV 5.11.1906.
670 Keski-Suomesta, SV 5.12.1906.
671 Lehén 1903b, 55.
672 Suomettarelaisten eduskuntaehdokas ei vastaa väitteistään. – Suomalainen
valehtelee puolustellessaan valehtelijaa. SV 26.6.1908.
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rien, mutta myös muidenkin puhujien retoriikkaan. Yleisön liikuttaminen kyyneleisiin kuului siis esityksen kaavaan, joka oli
tunnistettavissa ainakin kokeneiden kuulijoiden osalta. Sosialistit
saattoivat esimerkiksi käyttää hyödyksi ennakointia sabotoimalla
porvaripuhujien esityksen tekemällä sopivia huomautuksia juuri,
kun puhuja oli pääsemässä puheensa huipentumaan.673
Aapo Attilan kirjoituksessa on havaittavissa kateutta Eveliina
Ala-Kuljun vaikutuksesta. "Sydänmaan T. Y.:n talossa puhuin
viimeksi. Siellä oli Eveliina käynyt lukemassa hiljattain uskontunnustusta ja naiset itkeneet, kun Eveliina puhui. Kyllä on vielä
pimeys suuri kun viitsitään Eveliinan humpuukille itkeä."674 Porvarillisten sääliä, myötätuntoa ja jopa niiden ruumiillista ilmaisua, kyyneliin liikuttumista, pidettiin epäaitoina. Sorretun Voimassa porvarillisia syytettiin usein "krokotiilin kyynelistä" eli
teeskennellystä lämmöstä köyhien kurjia oloja kohtaan.675
Onni Tuomi raportoi maalaisliiton "profeetan" luvanneen "liikutuksen kyyneleitä vuodattaen"676 torpparilaitoksen lakkauttamista. "Vaalien alla kalastelivat Mahlun suomettarelaiset sosialistien vaimoja oikein surkeilla saarnoilla. Kun vain rukat oli saatu
heltymään kyyneliin saakka niin sitte jumalan nimessä neuvottiin valehtelemaan miehille että äänestää sosialisteja, mutta
vetätkin viiva suomettarelaisten listalle."677 Sosialistit arvostelivat ja pilkkasivat myös "ristillisten itkukokouksia", joissa Onni
Tuomen mukaan "matkapappi kulkee itkussasuin perustamassa
noita rakkaita ristillisiä veljeysseuroja, joissa kaikki entiset synnit
tunnustetaan, kadutaan, annetaan anteeksi ja sitte kevennetyllä
omallatunnolla lähdetään tekemään uutta syntiä, kunnes taas
tulee uusi itkukokous tunnustuksineen j. n. e."678 Vaikeampi kysymys liittyy siihen, mitä yleisö ilmaisi itkemällä tai mitä tarvetta
673 Ks. esim. Sosialistit häiritsemässä suomalaisen puolueen esitelmäkokousta.
Naispuhujalle yritetty tehdä väkivaltaa, Suomalainen 22.6.1908.
674 Mitä kuuluu puhujamatkoille? SV 12.6.1908.
675 Kenen kustannuksella? SV 8.2.1907.
676 Maalaisliittolaisten uusin menettelytapa, SV 22.7.1907.
677 Tarkoitus pyhittää keinot, SV 25.3.1907.
678 Lähiseudulta, SV 4.10.1907.
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"itkukokouksiin" osallistumalla tyydytettiin. Uskonnolliset tunteet olivat merkki poliittisesta passiivisuudesta, ja niitä pilkattiin.
Uskonnolliset tunteet vetosivat erityisesti naisiin, horrossaarnaajat ja "itkukokoukset" olivat suosittuja erityisesti naisten keskuudessa.679 Toisaalta kuitenkin kyyneliin liikuttaminen oli ainakin
maaseutukirjeenvaihtajien mielestä merkki hyvästä puhujasta,
joka oli pystynyt koskettamaan kuulijoitaan.
Agitaatioesityksen emotionaalista käsikirjoitusta eli tiettyjen
tunteiden assosioitumista tiettyihin tilanteisiin voidaan tarkastella performanssina ja strategiana rohkaista tai muuttaa yleisön
tunteita.680 Agitaation keskeisiä tavoitteita olivat köyhälistön (eli
ideologisessa mielessä työväenluokan) osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteen rohkaiseminen sekä eronteko ja vastakkainasettelu suhteessa porvareihin.

679 Markkola 2002, 287–288.
680 Burke 2005, 40.
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Aikalaisnäkökulma eri puolueiden tavasta kampanjoida vaaleissa. Kuva:
Movitz 23.3.1907.
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IV Sosialistinen agitaatio yhteisössä
9. Poliittista esittämistä ja poliittisia esityksiä
Agitaatioesitystä ei voi tarkastella ainoastaan osana kulttuurista
tapahtumaa vaan myös osana sitä laajempaa suullisten esitysten
repertuaaria, joka kuului maaseudun väestön arkipäivään. Sosiaalidemokraattien agitaatio oli osa suullisten esitysten kulttuurista
kontekstia, jossa esitykset ja esiintyjät lainasivat toisiltaan. Agitaattorit käyttivät hyväkseen yleisön ennakko-odotuksia ja muiden yleisölle ennestään tuttujen esiintyjien rekistereitä. Rekistereiden käyttäminen tapahtui kuitenkin vuorovaikutuksessa, joten
agitaattori yhtäältä vastasi yleisön odotuksiin ja vahvisti niitä,
toisaalta loi uusia odotuksia. Toisinaan esiintyjien roolit menivät
sekaisin. Yleisön oli ajoittain vaikea etukäteen tietää, minkälaista
esitystä oli tullut kuulemaan, eivätkä kaikki kuulijat tulleet tietoisesti kuulemaan juuri työväenpuhujaa.681 Luvussa laajennetaan
näkökulmaa agitaatioesityksestä sen kulttuurisiin ja poliittisiin
konteksteihin ja taustavaikuttajiin.
Ensimmäisessä alaluvussa tarkastellaan sitä esitysten kontekstia, johon sosialistinen agitaatio sijoittui. Toisessa alaluvussa
siirrytään poliittisten esitysten kentälle ja tarkastellaan puoluekilpailua, joka konkretisoitui eri puolueiden agitaattorien ottaessa
yhteen väittelytilanteissa. Näissä tilanteissa käytiin kamppailua
paitsi yleisön suosiosta myös poliittisten kysymysten määritte681 Mikkola 2009, 198.
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lyvallasta. Kolmannessa alaluvussa tarkastellaan valeagitaattoriilmiön kautta niitä rajoja ja kontrolliyrityksiä, joita SDP ja piirijärjestö pyrkivät kohdistamaan agitaatioon ja agitaattoreihin.
9.1. Esitysten konteksti
Sosialistiagitaattorit eivät olleet ainoita kiertäviä esiintyjiä 1900luvun alun maaseudulla. Modernin kansalaisyhteiskunnan
kehittymisen myötä kilpailua ihmisten huomiosta olivat käyneet
jo ennen poliittisia puhujia kansanliikkeiden edustajat, kuten
raittiusliikkeen puhujat ja herätysliikkeiden matkasaarnaajat.
Fennomaaniseen kansanvalistushenkeen kuului jalkautuminen
kansan pariin, ja sivistyneistö oli kiertänyt perinteenkeruumatkoillaan maaseudulla jo 1800-luvulla. 1900-luvun alussa Marttayhdistyksen "agitaattori" saattoi poiketa ovesta sisään neuvomaan
siisteyttä682 tai kiertävä kalastusneuvoja luennoimaan kalastusoikeuksista.683 Maaseudulla kierteli myös esimerkiksi vakuutusmyyjiä ja muita kiertäviä elinkeinonhankkijoita, kuten kolportöörejä,
sanomalehtiasiamiehiä sekä käsityöläisiä ja kiertokoulunopettajia. Kiertäviin kaupustelijoihin oli siis totuttu. Myös esiintyviä
taiteilijoita nähtiin myös maaseudulla.684
Moni työväenpuhujakin oli tehnyt kiertävän puhujan töitä jo
ennen ryhtymistään agitaattoriksi, esimerkiksi raittiuspuhujana.
Puhetilaisuuksien määrän ja kirjavuuden sekä poliittisen puheen
tyylilajin vakiintumattomuuden vuoksi sosialistiagitaattorin ja
muiden poliittisten puhujien esiintyminen vertautui yleisön mielissä muihin ja aiempiin paikallisiin kulttuurisiin esiintymisiin.
Marvin Carlson on huomauttanut, että useimpien esitysteoreetikkojen mukaan kaikki esitykset perustuvat johonkin ennalta

682 Pakinaa Ähtäristä, SV 23.11.1906.
683 Keski-Suomesta, Suomalainen 11.12.1908.
684 Esimerkiksi Tampereen työväen teatterin näyttelijä Kusti Näre ja toveri
Lehto kiersivät syksyllä 1907 Keski-Suomessa esittäen näytelmäkappaletta
tarkoituksenaan kerätä rahaa Laukon lakkolaisten hyväksi. SV 4.9.1907 ja
6.9.1907.
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olemassa olevaa malliin, käsikirjoitukseen tai toimintakuvioon.685
Agitaattorit käyttivät tietoisesti tai tiedostamattaan hyväkseen
muiden esitysten ja esiintyjien tapoja ja konventioita. Agitaatioesitykset ja -tilaisuudet olivat siis osa esitysten kenttää, jolla ne
olivat vuorovaikutuksessa keskenään.
Ajan kulttuuriset esitykset voidaan jakaa päätarkoitukseltaan
karkeasti uskonnollisiin, valistuksellisiin ja taiteellis-viihteellisiin.
Esitykset eivät välttämättä edustaneet puhtaasti yhtä kategoriaa,
vaan yksi esitys saattoi sisältää esimerkiksi sekä valistuksellisia
(ja poliittisia) että viihteellisiä piirteitä, kuten Raittiuden Ystäväin kiertävän raittiuspuhujan herra W. Kosken ohjelma. Koski
kiersi kuukauden ajan kiihkeimmän vaalitaistelun aikaan kevättalvella 1907 Keski-Suomessa. Raittiusesitelmän valaisemiseksi
Koski "näytteli joka luentopaikassa varjokuvia"686. Varjokuvien
näyttäminen toimi esityksen vetonaulana ja erikoisuutena, joka
houkutteli yleisöä paikalle. 1920-luvulla, kun aatteellisten luentotilaisuuksien suosio oli ollut jo jonkin aikaa laskussa, Viipurin
läänin läntisen vaalipiirin piiritoimikunta harkitsi varjolyhdyn
hankkimista, jotta luentotilaisuuksista saataisiin mahdollisimman vaihtelevia ja puoleensa vetäviä.687
Ilmiönä "kulkusaarnaajien esiinnousu" kuului ajan henkeen
1800-luvun lopun ja 1900-luvun alussa. Joillekin paikkakunnille
tai kyliin muodostui kiertävien puhujien solmukohtia, joissa
puhetilaisuuksia oli jopa liikaa. Soinin Keisalan kylältä maaliskuussa 1906 lähetetyssä maaseutukirjeessä valiteltiin kulkusaarnaajien tulvaa:
"Kylämme on, jos niin tahtoo sanoa, kulkusaarnaajien oikea
tyyssija. Sen voi päättää siitäkin, että kylässämme, jossa on tuskin pariakymmentä talonrähjää, on joskus 4-5 selitystä yhdellä
viikolla, korkeintaan 3 kilom. etäisyydessä ja näissä aina tuvan
täydeltä väkeä. Tällainen selitysinto on sitäkin kummempaa, kun
685 Carlson 2006, 27.
686 Raittiusesitelmiä, SV 15.2.1907.
687 Nurminen 2016, 273–274; Ammattiyhdistysliikkeen agitaatiossa otettiin
käyttöön varjokuvat havainnollistamisvälineenä vuonna 1916. Teräs 2001,
211.
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ei pidetä lukua saarnaajan hyvyydestä, kunhan se vain on uusi
ja tuntematon paikkakunnalla ja kunhan sillä on, niin kuin on
tapa sanoa, "hyvä ulosanti", olkoonpa tuo sanatulva sitte minkä
arvoista tahansa. Niin, näistä saarnaajista sitä silti tykätään; ja
onkin kirkossakäynti tullut hyvin harvinaiseksi kylämme väestön
keskuudessa. Kansakoulu-aatetta eivät kulkusaarnaajat enempää
kuin kirkonkylässä toimiva koulukaan ole saaneet kylämme väestössä heräämään, vaikka koulupaikaksi aijottu tontti on jo aikoja
sitte ostettu ja koulua kylämme kaipaisi."688
Suomalaisen kirjeenvaihtajan mielestä puheita olisi pitänyt
arvioida niiden sisällön ja valistavien vaikutusten perusteella,
mutta hänen mukaansa kuulijat arvostivat puhetilaisuuksia
lähinnä ajanvietteenä, jonka sivistykselliset merkitykset olivat vähäisiä. Puhujan kiinnostavuutta mitattiin pikemminkin
"hyvällä ulosannilla", joka viittasi esiintymistapaan, ei puheiden
sisältöön. Toisaalta ennalta tuntemattomalla, ulkopaikkakuntalaisella puhujalla oli uutuusarvoa. Nämä molemmat yleisön
arvostamat seikat tiedostettiin myös piirin agitaatiotoimintaa
järjestäneiden keskuudessa. Kiertävien agitaattorien etuna oli
uutuusarvo, sillä muualta tulevaa puhujaa tultiin kuulemaan pelkästä uteliaisuudesta. 1900-luvun ensi vuosikymmenellä sosialistiagitaattorit olivat kuitenkin yleisön näkökulmasta ylipäätään
"uusia" toisin kuin 1920-luvulla, jolloin puoluetoimikunta joutui
tosissaan pohtimaan luentotoiminnan uudelleen järjestämistä,
koska "luennoitsijat puhuivat edelleen sitä samaa agitaatiopuhetta, mitä on kuultu jo kaksikymmentä vuotta" eivätkä luentotilaisuudet herättäneet enää entistä mielenkiintoa.689
Niillä paikoilla, joilla kiertävien puhujien määrä oli suuri ja
yhdistystoiminta vilkasta, tilanne johti väistämättä kilpailuun
yleisöistä. Kannonkosken kirkonkylällä oli lauantai-iltana lokakuussa 1907 useita ohjelmavaihtoehtoja, ja paikkakunnalle kiertueellaan osuneen Onni Tuomen oli jo lähtökohtaisesti vaikeaa
hankkia yleisöä agitaatiopuheelleen. Tuomelle mieluisin yleisö,
688 Kirje Soinin Keisalan kylästä, Suomalainen 21.3.1906
689 Nurminen 2016, 274.
243

nuoriso, ei tosin vaikuttanut olleen järin kiinnostunut mistään
tarjolla olleesta illanviettovaihtoehdosta.
"Samaksi illaksi oli myöskin ristilliset laittaneet kokouksensa ja
selkärangattomat suomettarelaiset hommanneet iltaman. Vähän
karttui joukkoa Kotilaan minua kuulemaan. Lähdimme suomettarelaisten iltamaan. Tyhjät seinät sielläkin, 40 hengelle pitää eräs
johtomies alapuolella arvostelun liikkuvaa, tyhjää puhettaan.
Ristilliset olivat saaneet joukon akkaväkeä kuulijoikseen, vaan
enin osa kansaa, nousevaa nuorisoa, kuljeskeli elämöiden pitkin
maantietä."690
Fennomaaninen kansanvalistustyö oli jo 1800-luvun lopulla
luonut ja vakiinnuttanut muotonsa, jonka perustalle myös työväenliikkeen nuoriso- ja valistustyö rakentui. Ensimmäisiä ihmisten mieliin jääneitä maallisia valistustilaisuuksia Saarijärvellä ja
Uuraisilla olivat lainakirjastojen hyväksi järjestetyt onkijaiset,
joissa oli myös muuta iltamaohjelmaa.691 Vaikka aatteelliset sisällöt olivatkin erilaisia, työväen valistustoiminnan juuret olivat
vahvasti porvarillisessa kansanvalistushengessä, ensin ns. wrightiläisen työväenliikkeen aikana, mutta jatkuen edelleen työväenpuolueen perustamisen ja sosialismin omaksumisen jälkeen.
Iltamaohjelmisto sekä työväen- että nuorisoseurantalolla muistutti päällisin puolin toisiaan. Suurta eroa maaseudulla ei näiden
välillä tehty muutenkaan ainakaan 1900-luvun ensivuosikymmenellä. Maaseudun kulttuurielämää muistelleiden mukaan elämä
työväentalolla ja nuorisoseuran talolla oli hyvin samankaltaista.
Tanssiminen oli tärkeintä eikä kummallakaan talolla siedetty
juoppoja.692 Kun vieraita puhujia saapui paikkakunnalle, käytiin
molemmissa.693
Kansanvalistushenkeen kuului ajatus paitsi raittiista myös
siveellisestä nuorisosta, jonka paheita pyrittiin kitkemään. Esi690 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta VII, SV 11.10.1907.
691 Todennäköisesti 18.7.1897 lainakirjaston hyväksi järjestetyt iltamat Hanna
Vuorion luona Lannevedellä. Keski-Suomi 22.7.1897; SKS KRA. Mäilä,
Vilho, Suolahti E 151:159.
692 HSMTK 3 Alavus, Kustaa Isoaho; Tuomas Kivisaari, KA.
693 Salokannel 1968, 130.
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merkiksi vanhan öitsimisperinteen kitkemiseksi kehitettiin uusia
yhteisöllisiä tilaisuuksia, joissa nuorisolla oli mahdollisuus tutustua julkisesti ja siveellisesti toisiinsa. Tähän tarkoitukseen kehitetystä iltamaperinteestä muodostui 1900-luvun alkuun mennessä
niin nuorisoseura- kuin työväenliikkeen keskeisin tapahtumatyyppi. Kun nuoret tutustuivat iltamissa toisiinsa, heihin voitiin
samalla istuttaa valistushenkeä tai aatetta puheiden, esitelmien,
näytelmien ja musiikin avulla.694 Näin ollen agitaattorin tai esitelmöitsijän puhe ei usein ollut ensisijainen kiinnostuksen kohde,
vaan se saattoi olla osalle kuulijoita "välttämättömän paha" iltamissa, joihin tultiin huvittelumielessä lähinnä tanssimaan.695
Vaikka varsinaisia ohjelmallisia iltamia ei olisikaan esimerkiksi
järjestävän organisaation eli työväenyhdistyksen puutteen vuoksi
järjestetty, agitaattorin puhetilaisuuden päätteeksi usein tanssittiin tai leikittiin seuraleikkejä, jotta tilaisuus olisi houkutellut
erityisesti nuorisoa. Agitaattori ei kuitenkaan osallistunut tähän
osuuteen illan ohjelmasta, vaan tarkkaili tanssia ja ilonpitoa
sivusta.696
Viihteen ja viihtymisen merkitystä poliittiseen sosiaalistumiseen ja osallistumiseen ei kannata väheksyä. Cathy Hunt on tutkinut iltamien (social events) merkitystä erityisesti naisille brittiläisessä ammattiyhdistysliikkeessä 1900-luvun alussa. Koska naisia
oli vaikea houkutella ammattiyhdistyksiin ja niiden poliittiseen
toimintaan, liikkeen organisoijat järjestivät yleisöä houkuttelevia
viihteellisiä iltamia ja tansseja sosiaalistaakseen naisia ammattiyhdistysliikkeeseen.697 Tanssin ja viihtymisen merkitys oli olennainen, koska osallistumalla vähemmän poliittisesti orientoituneetkin ihmiset vähitellen sosiaalistuivat esimerkiksi työväenyhdistykseen tai nuorisoseuraan. Tanssit järjestämällä oli helppo
myös sabotoida vastapuolen tilaisuuksia. Kun tanssit järjestettiin
694 Kurkela 1986, 20; 32–33.
695 TMT 119:164 Jalmari Kuoppala, TA.
696 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta X, SV 25.11.1907; Suutala, Oskari: Villitysmatkoilta, SV 9.12.1907.
697 Hunt 2011.
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samalle illalle, agitaattoria meni kuulemaan vain "vanhempaa
väkeä".698
Osittain olosuhteiden pakosta sosialistiagitaattorien esitysrepertuaari oli poikkeuksellisen laaja, johtuen toisaalta työväenliikkeen kulttuurisesta monitahoisuudesta, mutta ennen kaikkea
maatyöväestön harjaantumattomuudesta. Teatteri, runonlausunta ja laulut olivat tiivis kokonaisuus puheiden ohessa iltamissa
ja kokouksissakin. Porvarillisilla oli omissa tilaisuuksissaan saatavilla paikallista sivistyneistöä, joka saattoi esittää iltamien ns.
kulttuuriohjelmiston. Ehdokkaat ja puhujat saattoivat keskittyä
puheiden ja esitelmien pitämiseen. Maalaisrahvaalla oli vähemmän esiintymiskokemusta ja taitoja esittää kulttuuriohjelmaa,
minkä vuoksi agitaattorit tai muut koulutusta tai kokemusta iltamatoiminnasta saaneet joutuivat monesti esittämään iltamissa
muutakin ohjelmaa. Esimerkiksi Tarvaalan maanviljelyskoulun
oppilaat järjestivät ja esittivät yleensä vastaperustetun Lanneveden Tarvaalan työväenyhdistyksen iltamaohjelman. Työväenyhdistyksessä alusta asti mukana ollut Semmi Heimonen muisteli,
kuinka etenkin näytöskappaleiden valinta ja harjoitteleminen
aiheuttivat ylitsepääsemättömiä vaikeuksia, koska näytelmätoiminta oli "ihan tuntematonta". Kun maanviljelyskoulu lakkautettiin vuonna 1908, myös työväenyhdistyksen iltamatoiminta oli
vaikeuksissa.699
Sosialidemokraattisen nuorisoliiton Jyväskylän osaston kokouksessa syyskuussa 1907 keskusteltiin, siitä, miten iltamiin saataisiin enemmän yleisöä. Iltamien ongelmana oli "mauttomuus,
pitkäveteisyys ja ikävystyttävä vaikutus". Vähäisiin yleisömääriin
pidettiin pääasiallisena syynä sitä, että ohjelma oli niin huonotasoista. Erityisesti näytöskappaleiden valintaan tulisi kiinnit698 Keski-Suomesta, SV 8.2.1907; Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta VII, SV
11.10.1907.
699 TMT 26D:178/8 Semmi Heimonen, TA. Aapo Attila piti puheen "luokkataistelun syistä ja välttämättömyydestä" elokuussa 1908 Tarvaalan opistolla,
jossa työväenyhdistyksen kokoukset pidettiin. Tuolloin Attila arveli yhdistyksen kärsivän mahdollisesti pahankin iskun, kun opisto tullaan lakkauttamaan. "Sen nuoret voimat ovat, merkillistä kyllä, olleet hyvänä apuna
järjestön toiminnalle." Attila, Aapo: Pätkiä matkalta, SV 30.8.1909.
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tää huomiota, jotta ne sopisivat esittäjien taitoihin. Kritiikkiä
annettiin myös pitkistä tauoista ohjelmanumeroiden välillä ja
ylipäätään iltamien pitkäveteisyydestä. Kokouksessa todettiin,
että tanssi on ainoa syy, miksi etenkin nuoriso viitsii osallistua
iltamiin. Sitäkin joudutaan usein harrastamaan ahtaissa ja pölyisissä tiloissa "vihonviimeisen hanurinnaruutuksen" säestämänä.
Iltamia voitaisiin tehdä houkuttelevimmiksi jättämällä näytelmäkappale suosiolla pois, jos osaavia toteuttajia ei ole, lyhentämällä
"jaarituksia", lisäämällä soittoa ja laulua sekä tarjoamalla yleisölle
enemmän mahdollisuuksia osallistua ohjelmaan. Sen vuoksi
tanssin lisäksi erilaiset leikit ja urheilukilpailut olisivat suositeltavia ohjelmanumeroita.700
Konginkankaan kirkonkylässä järjestettiin marraskuussa 1907
väkijuomien kieltolain hyväksymisen johdosta työväenyhdistyksen iltamat. Onni Tuomen osaksi oli tullut toimia iltamien seremoniamestarina: "Laahasin luuni t. y:n torpalle, jossa suoritin
isomman osan illan ohjelmasta. Tanssin jätin innokkaampien
aateveljien ja siskojen suoritettavaksi."701 Jos mahdollista, ohjelman esittäminen jaettiin kuitenkin useamman puhujan kesken.
Viitasaarella pari viikkoa aiemmin pidetyssä työväen syysjuhlassa
Tuomen ei tarvinnut vastata yksin koko ohjelmasta: "Meitä oli 5
työväen puhujaa. Yleisöä vähänpuoleisesti. Attila ja Etelämäki
puhuivat. Vahinko vain etteivät porvarit olleet kuulemassa. Ida
Kanerva sai suosiota runonlausunnolla ja Suutala kupleteillaan.
Minun [Onni Tuomi] osakseni tuli satujen kertominen. Yleisö
lämmitti itseänsä tanssilla, sillä muita kamiinoita ei nuorisoseuran talossa ollut."702
Iltamaohjelmiston suorittaminen kunnialla oli agitaattoreille
näytönpaikka, minkä vuoksi Tuomi oli harmissaan siitä, että porvarit eivät olleet näkemässä ja kuulemassa mallikkaasti suoritettua iltamaohjelmaa. Tuomi huomasi puhuttuaan Suutalan kanssa
samassa tilaisuudessa, että yleisön kiinnostuksen ylläpitämisen
700 Miten iltamiin saataisiin lisää yleisöä?, SV 16.9.1907.
701 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta X, SV 25.11.1907.
702 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta IX, SV 15.11.1907.
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kannalta oli tehokasta jakaa ohjelma kahden puhujan kesken:
"Sivumennen sanoen muodostuukin agitatsiooni voimakkaammaksi, kun on kaksi eri puhujaa. Silloin jaksaa yleisö seurata
mukana koko illan. –"703
Iltamakulttuuri oli esitysmuodoiltaan samankaltaista työväenliikkeen ja nuorisoseuraliikkeen tilaisuuksissa. Sisällöllisesti
yhdistävänä tekijänä oli ennen kaikkea raittiusasia sekä työväenettä nuorisoseuraliikkeen asiana. Paikallisesti raittiusyhdistysten
ja työväenyhdistysten suhteet olivat etenkin ennen suurlakkoa
varsin eriytymättömät. Etelä-Suomessa ja suurissa kaupungeissa,
joissa raittiusliikkeellä oli suurin kannatus, jäsenistö alkoi suurlakon jälkeen siirtyä raittiusseuroista työväenyhdistyksiin niiden
päällekkäisten tavoitteiden vuoksi. Etelässä raittiusyhdistykset olivat jäsenistöltään osin päällekkäisiä työväenyhdistysten
kanssa, mutta Itä-Suomessa ja Pohjanmaalla raittiusseuroihin
kuului pääosin talollisia.704 Raittiuskysymys oli kuitenkin olennainen osa työevänyhdistysten toimintasisältöjä ja kuului myös
agitaatioon.705 Vaikka Vaasan läänin itäinen vaalipiiri ei ollut raittiusliikkeen varsinaisia vahvoja alueita, mm. Raittiuden Ystäväin
"kieltolakiagitaattori herra J. Tuominen" kiersi myös siellä, ja
Sorretun Voimassa kehotettiin kaikkia osallistumaan.706 Raittiusliikkeen ja työväenliikkeen päällekkäiset roolit korostuivat myös
käytännön tasolla. Kun sosialistiagitaattori Janne Vuoksela oli
puhunut kesällä 1907 raittiusliikkeen tilaisuudessa, hän oli päässyt käyttämään tilaisuutta hyväkseen ja käsitteli asiaa "vähän sosialistiselta kannalta".707
Tiedonvälitys oli osittain hankalaa, minkä vuoksi esityksen
lajista ei ollut tietoa tai se voitiin koodata väärin. Tästä ilmiöstä
kertoo tunnettu anekdootti siitä, kuinka sosialistiagitaattoria
703 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta IX, SV 15.11.1907
704 Sulkunen – Alapuro 1987, 148–149.
705 Onni Tuomi oli innokas raittiusmies ja muistutti raittiuden merkityksestä
mm. matkakertomuksissaan.
706 Ilmotuksia, SV 7.11.1906.
707 Lähiseudulta, SV 26.7.1907.
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tultiin kuulemaan "virsikirja kainalossa".708 Kiertävistä puhujista
ja esiintyjistä annettiin myös sanomalehti-ilmoituksissa usein
niukasti tietoja. Esimerkiksi "horrossaarnaaja" Helena Konttisen
ilmoituksissa ei mainittu tilaisuuden aihetta.709 Teatterihistorioitsija Marvin Carlsonin mukaan esityksen tyylilajin tunnistaminen
on ensimmäinen keino, jonka perusteella yleisö tulkitsee esitystä
ja suhtautumistaan siihen. Tyylilaji liittyy esityksen rakenteeseen,
narratiiviin, mutta myös esiintyjän eleisiin ja tyyliin.710 Yleisön
kannalta tyylilaji merkitsi siis odotettavissa olevaa esitystä. Eri
yleisöt liittivät agitaatiopuheen tai agitaattorin esiintymisen eri
tyylilajiin, mikä toisaalta vaikutti esiintyjän tekemiin valintoihin. Ensi kertaa työväenpuhujaa kuulevilla agitaattorin edustama
tyylilaji saattoi yhdistyä maallikkosaarnaajiin, kiertäviin valistuspuhujiin tai opettajiin. Ne, joille työväenliike ja sen agitaattorit
olivat tutumpia, saapuivat kuulemaan puhetta yhdistys- ja iltamakulttuuriin kuuluvana ohjelmanumerona.
Oma lukunsa kiertävien esiintyjien joukossa olivat erilaiset ns.
keinottelijat eli esiintyjät, joiden motiivina oli tienata rahaa viihtymishaluiselta yleisöltä. Sorretun Voimassa varoiteltiin sosialidemokraattisen puolueen puhujana esiintyvästä henkilöstä, joka
liikkui "henkivartijan kanssa laulaen rivoja rekilauluja ja keräten
kolehtia".711 Saarijärvellä työväenyhdistyksen arpajaiset olivat
epäonnistuneet, kun Santeri Mäkelä ei tullutkaan paikalle puhumaan, mutta "keinottelijakopla" oli pystyttänyt työväentalon viereen teltan, jonne pettyneen yleisön "tiedottomammat menivät

708 Sanamuoto esiintyy SKS:n Uudet elämänmuodot 1939 -kyselyssä, mistä se
on siirtynyt myös vastausaineistoon. Kati Mikkolan mukaan ilmauksen
toistuminen tässä muodossa ilman kyselyn ohjaavaa vaikutusta olisi hyvin
epätodennäköistä. Mikkola 2009, 133. Toisaalta ilmauksella oli totuuspohjaa, sillä väen raportoitiin tulleen virsikirjojen kanssa agitaatiokokoukseen
esimerkiksi ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Sosialidemokratinen valistustyö ruotsalaisen rannikkoväestön keskuudessa, Vapaa sana 7.11.1906.
709 Salmesvuori 2014, 43.
710 Carlson 1989, 86–88.
711 Joko taas keinottelijoita? SV 16.7.1909.
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tuhlaamaan rahansa".712 Muuramesta lähetetyn maaseutukirjeen
mukaan paikkakunta houkutti kaikenlaisia keinottelijoita. "Milloin täällä majailee sirkusklovni, eläinnäyttelijä, temppuilija, tai
muu keinottelija. Kaikilla näillä on sama tarkoitus: rahat pois
rökköiltä". Kirjoittajan mielestä ketään ei ole niin helppo huijata
kuin työläisiä, ja hän ehdotti, että työväentaloa ei annettaisi jatkossa rahalla keinottelun välineeksi.713
Herännäisyys
Esitysten kontekstiin merkittävän osan toi herätysliikkeiden ja
maallikkosaarnaajien vahva vaikutus alueella. Esimerkiksi Viitasaarella kerrottiin liikkuneen vuoden 1907 tienoilla useita maallikkosaarnaajia, jotka olivat herättäneet synnintunnossa olevia
nuoria.714 Herätysliikkeet syntyivät uudistusliikkeinä, joten niissä
oli siinä mielessä yhtäläisyyksiä työväenliikkeeseen. Herännäisyys oli voimassaolevaa yhteiskuntajärjestystä vastaan suunnattua
oppositioasennetta ja kapinallisuutta. Se, ilmenikö kapinallisuus
poliittisena mobilisaationa vai herännäisyytenä, johtui ihmisten
asennoitumisesta uskontoon. Jaakko Nousiaisen mukaan sekä
poliittinen että uskonnollinen radikalismi ovat samaa juurta olevia rinnakkaisilmiöitä.715 Leevi Norrena on havainnut Etelä-Pohjanmaan herännäisyydessä työväenliikkeen mobilisointia edistäviä tekijöitä. Esimerkiksi Evijärvellä vahva lestadiolainen liike teki
vuonna 1906 selvän pesäeron sosialismiin, mutta työväenliike ja
lestadiolaisuus saattoivat kuitenkin elää yhteisymmärryksessä.
Lestadiolaisuus, joka oli opilliseksi häiriköksi leimattu maallikkoliike, valtasi jalansijaa papiston vastustuksesta huolimatta. Sen
voidaan siis tulkita murtaneen kirkon ja papiston auktoriteettia,

712 Yhdistysten toiminta, SV 28.6.1909, 3.
713 Maaseutukirjeitä, SV 4.10.1909, 4.
714 Viitasaaren hengellisistä liikkeistä, Kotimaa 29.5.1907.
715 Rydenfelt 1954, 289–301; Norrena 1993, 53; Nousiainen 1956, 77–78. Tätä
ajatusta on vienyt eteenpäin myös Dennis Rundt tutkimuksessaan Munsalaradikalismen (1992).
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esiintyneen esivaltavastaisena ja siten tasoittaneen tietä myös työväenliikkeelle.716
Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että sosialistien suhde
herännäisiin ja uskonnollisiin maallikkosaarnaajiin oli vaalipiirin
alueella kilpailuhenkinen. Sekä työväenliike että uskonnolliset
liikkeet kilpailivat samoista kannattajista ja osin samoin keinoin.
Molemmat pyrkivät esiintymään valta-asetelmien haastajana ja
molemmat vetosivat yleisöön esiintyen oikean, todellisen "uskon"
edustajina. Yleisön silmissä ne todennäköisesti edustivatkin
samaa, auktoriteetteja vastustavaa mentaliteettia. Myös agitaattoreiden taustoissa on havaittavissa sekä uskonnollista että poliittista radikalismia. Santeri Mäkelä oli herännäistaustainen, ja Juho
Etelämäki oli kuulunut aiemmin lestadiolaiseen liikkeeseen.717
Vaikka kristillinen työväenliike ei saanut Vaasan läänin itäisen
vaalipiirin alueella juurikaan jalansijaa, kilpailua käytiin myös
sosialistien ja kristillisten kesken. Kristillisiä työväenyhdistyksiä
perustettiin vastapainoksi sosialistiselle työväenliikkeelle, minkä
vuoksi niiden välillä oli hankauksia. Onni Tuomi raportoi Pihlajaveden Karhunkylältä, että työväenyhdistyksen kirjuri puuhailee
kristillisen yhdistyksen perustamishommissa ja eräs kristillinen
emäntä repii sosialistien ilmoitukset alas. "Sitä paitsi pidetään
kylässä itkukokouksia. Arvelen puolestani, että vaikka me köyhät
aina itkisimme ja valittaisimme, niin ei meidän asemamme tulisi
rahtuakaan paremmaksi."718 Onni Tuomen mukaan kristillinen
työväenpuolue oli porvarillisten vasallipuolue, jonka "päämääränä on ’jumalanpelon’ avulla tehdä renkipalveluksia sortajille."719
Sosialistit pyrkivät sen vuoksi häiritsemään kristillisten yhdistysten syntymistä.720
Maaseudulla liikkui myös vaikeammin luokiteltavia uskonnollisia puhujia. Viipurilainen "unissaan saarnaaja vaimo" oli
716 Norrena 1993, 54.
717 Mäkelä, Santeri: Nuijamiehiä nostamassa I, SV 15.6.1908: Etelämäen omaelämäkerrallinen kirjoitus, TMT Uuno Raatikainen 128:231/3, TA.
718 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta III, SV 6.9.1907.
719 Lähiseudulta, SV 30.9.1907.
720 Kortekangas 1967, 113–114.
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pitänyt kaksi saarnaa Jyväskylässä Kyrölän kansakoululla. Sorretun Voimassa kerrottiin, että "saarnatauti on vaimossa ollut jo
kahdeksatta vuotta. ja tulee se päivittäin k:lo ¼ 4:n ajoissa j. pp.
ja joskus aamupäivälläkin. Saarnaaja ei muista itse puheistaan
mitään, mutta ne ovat luterilaisen tunnustuksen ja Pyhän Raamatun mukaisia. Saarnaaja kehotti voimakkaasti kääntymiseen ja
uuteen elämään. Teki liikuttavan vaikutuksen kuulijoihin."721
Näistä uskonnollisista puhujista, saarnamiehistä ja profeetoista kirjoitettiin suhteellisen paljon Sorretun Voimassa senkin
vuoksi, että heistä haluttiin varoittaa ihmisiä.722 Monet "profeetoista" nimittäin omaa asiaansa nostaakseen pelottelivat sosialismilla: "Lievestuoreella kävi eräs saarnaaja saarnaamassa ja pitikin aika pakinan, ei sitä kieltää voi. Mutta mikä viha lienee ollut
sosialismille, kun hän pyrki tahrimaan sitä ja huusi, että punasena kiehui: ’Ne kaiken maailman akutaattorit, jotka sanovat, että
Kristus oli sosialistinen, niin ne valehtelevat ja olevat anttiristityitä’. Vaan minä sanon, ettei tämä saarnamies näyttänyt olevan
koskaan Kristuksen oppia ja sosialismia yhteen vertaillut, koska
niin mahdottomia jutteli."723 Saarnaajan puheesta käy ilmi, että
agitaattorit samaistivat puheissaan sosialismin ja kristinuskon
ja ainakin kirjeenvaihtaja Lievestuoreelta oli tämän käsityksen
myös omaksunut.
9.2. Puoluekilpailu
Tutkimuksen ajanjaksona eduskuntavaalien merkitys oli suuri
agitaatiossa ja agitaatiotilaisuuksissa. Erityisesti ensimmäiset vaalit ja niihin liittyvä kampanjointi loi uutta poliittista kulttuuria.
Keisari Nikolai II hajotti eduskunnan vuosina 1908–1910 peräti
neljä kertaa, mikä arkipäiväisti vaalikampanjointia, mutta aiheutti myös ihmisissä vaaliväsymystä. Etenkin ensimmäisiin ylei721 Keski-Suomesta, Suomalainen 24.8.1906
722 Varoituksia oli monenlaisia. Esimerkiksi Pelastusarmeijan tilaisuuksissa
esiintynyt kiertävä saarnamies yritti ahdistella poikia, mistä varoitettiin
Sorretun Voimassa 13.9.1907.
723 SV 19.12.1906
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siin ja yhtäläisiin parlamenttivaaleihin valmistauduttiin huolella
ja piirijärjestö palkkasi tilapäisiä puhujia nimenomaan vaalityötä
tekemään. Vaaliagitaatio vei resursseja, joten vaalien välillä agitaatiotoiminta oli hiljaisempaa. Vasta vaalikampanjointi ennen
ensimmäisiä eduskuntavaaleja toi myös porvarillisten puolueiden
puhujat syrjäseuduille. Keski-Suomessa porvarillisten agitaattoreita alkoi liikkua loppuvuodesta 1906. Sorretun Voimassa raportoitiin marraskuussa 1906, kuinka suomettarelaiset ovat alkaneet
"haalia vaalikarjaa pitkin Virtain pitäjää". Suomettarelainen "agitaattori" oli ilmoittanut pitävänsä esitelmiä kahdeksassa eri paikassa. "Mitenköhän paljon ihmisiä saapi tuo petkuttaja nenästä
vedetyksi?"724 Sosialistien näkökulmasta porvarilliset agitaattorit
tulivat heidän apajilleen, koska SDP:n agitaatio-organisaatio oli
jo olemassa ja järjestelmällistä agitaatiota oli harjoitettu jo ennen
porvarillisten vaalityöhön ryhtymistä.
Noin kuukausi ennen ensimmäisiä vaaleja kävi vimmainen
agitaatio sen kaikissa muodoissa. Sorretun Voimassa julkaistiin
vetoavia, maanittelevia ja syyllistäviä kirjoituksia, joilla yritettiin saada ihmiset vaaliuurnille. Lehdessä kehotettiin henkilökohtaiseen agitaatioon. "Sinun tulee käydä tuttaviesi luona,
naapureissasi, sinun tulee kaikille työn raatajille käydä selvittämässä, minkä vääryyden he tekevät, jos antavat äänensä vastustajillemme, sortajillemme. Jokaiselle sorretulle lähistölläsi tulee
sinun selvittää, että se hyvyys, ne makeat lupaukset, joilla herrat
ja manttaalimiehet nyt koettavat hyvittää heitä, saadakseen itseään äänestämään, saadakseen työväestön vetämään hirttosilmukan omaan kaulaansa, on vaan petosta. Sinä, toveri, joka käsität
puolueemme pyrinnöt ja tunnet porvarien katalat juonet. Sinä
et saa nyt uinailla velttona, et saa jättää pienintäkään tilaisuutta
käyttämättä agiteerataksesi puolueemme hyväksi. […] Vaikka
olet kuinka kehno puhumaan, vaikka et omaakaan suuria tietoja,
voit kuitenkin selvittää tuttavillesi, että heidän on antaa ääneensä
ainoastaan työväen omien edustajien hyväksi."725 Koska puhujia
724 Pikku-uutisia, SV 23.11.1906.
725 Ainoastaan 8 päivää, SV 6.3.1907.
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oli rajallisesti, omatoimista agitaatiota varten lehdessä julkaistiin
agitaatiopuheita korvaavia, kokouksissa ääneen luettavaksi tarkoitettuja kirjoituksia.726
Vaalikampanjointi loi uuden poliittisen tapahtuman, väittelykokouksen, johon osallistui eri vaalipuolueiden edustajia keskustelemaan ohjelmistaan. Nämä tilaisuudet houkuttelivat yleisöä, ja
ne olivat mieleenpainuvia, sillä monissa muistitietoaineistoissa
muistellaan erityisesti väittelytilaisuuksia mainiten jopa niihin
osallistuneet puhujat nimeltä. Laajasti paikallisessa lehdistössä
raportoitu väittelykokous järjestettiin Haapamäellä 10.2.1907.
Tilaisuus oli tärkeä tapaus, ja sinne matkustettiin ympäri Keuruuta. Kaksi keuruulaista muistelijaa muisti tapauksen vielä
1960-luvulla esimerkkinä vaalitaistelusta ennen ensimmäisiä
eduskuntavaaleja. Tilaisuus kesti koko päivän.727 Haapamäen työväenyhdistys oli kutsunut väittelykokouksen koolle Haapamäen
nuorisoseuran talolle.728 Sosialidemokraattien edustajina väittelyssä olivat Yrjö Sirola ja Vatanen Helsingistä sekä Aapo Attila
keuruulaisten edustajana. Lisäksi paikalla olivat Suomalaisesta
puolueesta maisteri Autere Helsingistä ja kirjuri Vuojela Haapamäeltä. Perustuslaillisia edustivat viitasaarelainen opettaja ja
puolueen piirisihteeri Helander ja helsinkiläinen tohtori Kivimäki. Väittely oli kiivasta, ja nuorisoseuran talon sali oli täynnä
väkeä. Yleisöä oli etupäässä vasemmistopiireistä mutta tilaisuus
oli niin huomattava, että muutkin ryhmät olivat hyvin edustettuina.729 Akseli Salokannel muisteli tapahtumia omaelämäkerrassaan: "Tilaisuus oli varsin juhlava. Sali täyttyi tungokseen asti,
sillä joukkoa oli saapuvilla laajasti maakunnasta. Haapamäellä
varmaankin ensi kerran kuultiin sellaisia sanoja kuin interpellatsiooni, lojaali, byrokraatti, kapitalisti, provokatio ja ansioton
arvonnousu, joiden merkityksen harvat tajusivat. Kautskyn ym.
726 Toverit! Lukekaa seuraava kirjoitus työväenyhdistysten kokouksissa ennen
vaaleja, SV 6.3.1907.
727 HSTMK. Keuruu 27, Laura Mikkola, Toivo Vääriskoski, KA.
728 Raportit väittelykokouksesta SV 11.2.1907; Suomalainen 13.2.1907,
22.2.1907 ja 25.2.1907.
729 HSMTK, Keuruu 27, Toivo Vääriskoski, KA.
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nimet kuultiin ensi kerran. Puhujat esiintyivät asiallisesti, persoonallisuuksiin kajoamatta ja rauhallisesti, vaikka eräät Vuojelan puheenvuorot saivatkin Sirolan kiivastumaan."730 Kokous
kesti lähes kymmenen tuntia.
Jon Lawrencen mukaan vaaliväittelyitä ja useamman puolueen edustajien kohtaamisia pidettiin Iso-Britanniassa 1800-luvun
lopulla pikemminkin mielenosoituksina kuin vakavina tilaisuuksina poliittiseen keskusteluun. Pitämällä kaikille avoimia, julkisia kokouksia poliittiset puolueet pyrkivät osoittamaan asiansa
ja asemansa legitiiminä, mutta samalla ne antoivat vastustajille
mahdollisuuden vasta-demonstraatioon. Koska paikalla oli kuulijoita eri yhteiskuntaluokista ja taustoista, vaaliväittelyissä kamppailtiin itse asiassa oikeudesta puhua suuren yleisön tai "kansan"
suulla.731 Ison-Britannian kaltaisessa luokkasidonnaisessa ja epätasa-arvoisessa yhteiskunnassa vaalitilaisuuksien henki edusti
harvinaista tilaisuutta "alemmille kerroksille" päästellä ulos
höyryjä isäntien kustannuksella.732
Vaalien alla järjestetyt väittelytilaisuudet toteuttivat osin samaa
funktiota myös Suomessa, mutta maaseudulla myös eri puolueiden omat agitaatiotilaisuudet toimivat samoin, sillä ne eivät olleet
suljettuja, vain omalle kannattajakunnalle suunnattuja tilaisuuksia. Puolueet tulkitsivat tätä eri tavoin. Vaalien alla järjestettyjä
väittelyitä voidaankin tarkastella erityisesti avoimina, suuren
yleisön joukkokokouksina, joissa puolueet kilpailivat legitimiteetistä, yleisön, rahvaan edustusoikeudesta. Tämä toteutui väittelyssä, jossa kaikilla osapuolilla oli mahdollista esittää vastaväitteitä. Keskustelu ja väittely olivat yleisiä käytäntöjä sosialistien
agitaatiotilaisuuksissa, mutta ei niinkään porvarillisten puolueiden "esitelmäkokouksissa".733 Tämä aiheutti ristiriitoja yleisössä.
Sosialistit kritisoivat porvarillisia siitä, että he eivät sallineet
tilaisuuksissaan dialogia. Tämä koettiin kansan vaientamisena,
730 Salokannel 1968, 131–132.
731 Lawrence 2009, 63.
732 Lawrence 2009, 7.
733 Puhujien kiertueilmoitukset otsikoitiin Suomalaisessa "Suomalaisen puolueen esitelmäkokouksia". Ks. esim. Suomalainen 22.6.1908.
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vaikka se johtui erilaisista käsityksistä tilaisuuden luonteesta.
Lähes aina valitettiin sitä, etteivät puhujat salli keskustelua, vaan
lähtevät tilaisuuden siinä vaiheessa paikalta. Sosialistit siis näkivät tarpeelliseksi Lawrencen kuvaaman mahdollisuuden vastaväitteisiin, kun taas porvarilliset mielellään pitivät itsellään esityksen hallinnan ja vallan määritellä sen kulun.
Sorretun Voiman kirjeenvaihtaja tulkitsi porvarillisen puhujan
yritykset hallita esityksen kulkua sananvapauden rajoittamisena:
"Oli hauska nähtä miten se herrasakutaattori ’riehaantui’ nähdessään työväenmiehen nousevan selittämään, että hänen on mahdotoin saada puhua, koska isäntä on tänä sanavapauden aikakautena, isäntä oikeudellaan, sen estänyt [...] kädet ojossa, kun
painajaisen kyöräämänä huusi se: ’Ei saa puhua, ei yhtään’. Sitte
kun vastustaja oli poistunut, innostui poikanen taasen ja sanoi
että kyllä nyt jo saisi väitelläkin. Tämä tietysti nauratti kaikkia
kuulijoita."734
Sorretun Voiman perusteella puolueagitaation kentällä sosialistien suureksi kilpailijaksi koettiin Suomalaisen puolueen Eveliina Ala-Kulju (o.s. Ojala, ent. Poikonen) (1867–1940). Eveliina
Ojala oli kotoisin herännäissaarnaaja Iisakki ja Sanna Ojalan
perheestä Kuortaneelta. Eveliina Ojala lähti miehensä Juho Poikosen kanssa Minnesotaan, jossa aviomiehen kuoltua Poikonen
oli tehnyt siirtolaisten parissa kansanvalistusihanteiden mukaista
yhteiskunnallista työtä. Poikonen palasi Suomeen ja Kuortaneen
lapsuuskotiin vuonna 1895 ja meni naimisiin talollinen Aleksi
Ala-Kuljun kanssa muutamaa vuotta myöhemmin. Pariskuntaa
yhdisti uskonnollinen vakaumus ja kansallisuusaate. He pitivät
maatalon hoidon ohella majataloa ja osallistuivat ahkerasti erilaisiin paikallisyhteisön kehittämishankkeisiin ja yhdistysten toimintaan. Verrattain suureen suomalaisen puolueen Kuortaneen
paikallisosastoon kuulunut Ala-Kulju kutsuttiin 1906 pidettyyn
puoluekokoukseen, kun kävi ilmi, että myös naiset saisivat äänioikeuden. Suomalaisen puolueen näkökulmasta Ala-Kulju oli
hyvä ehdokas: hän edusti sekä "naisia" että "kansaa" sellaisena
kuin nämä käsitteet ymmärrettiin fennomaanisivistyneistön pii734 Pettymys, SV 20.2.1907.
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rissä.735 Ahkerasti maaseudulla puhumassa kiertänyt Ala-Kulju
sai runsaasti ääniä ja valittiin eduskuntaan 1907. Ala-Kulju toimi
myös Suomalaisen puolueen puhujana ja muun muassa Kotikasvatusyhdistyksen puhujana vuosina 1912–1940.736
Eveliina Ala-Kulju kiersi puhumassa Keski-Suomessa Haapamäellä ja Laukaassa kesäkuussa 1908 kampanjoidessaan ennen
heinäkuun vaaleja. Joukko sosialisteja, mukanaan ainakin Sorretun Voiman toimittaja ja kansanedustajaehdokas Jalmari Kirjarinta, seurasi kiertuetta esittämässä vastaväitteitä ja Suomalaisen
mukaan "häiritsemässä esitelmätilaisuuksia"737. Tilanne kärjistyi
kolmannessa puhetilaisuudessa Laukaan Ruuhimäessä, kun "esitelmän jälkeen repesi melu suureksi, sosialistipukarit kiljuivat,
että puhuja oli muka valehdellut ja vaativat häntä peruuttamaan
sanojaan. Esitelmänpitäjä sanoi seisovansa jokaisessa sanassansa
eikä ryhtyvänsä väittelemään räyhääjäin kansa. Siitä kasvoi melu
yhä eläimellisemmäksi ja sekasorto kävi täydelliseksi. Naisväki
kehoitti esitelmänpitäjää lähtemään moisen raakalaisjoukon
keskestä ja koettivat auttaa häntä; mutta kolme miesroikaletta
kävi hänen kimppuunsa, yksi pidättäen niskasta ja toiset nyrkit pystyssä heristellen ja elämöiden, toisten huligaanien huutaessa: "ottakaa kiinni!" Kokouksen jälkeen hyppäsi Kirjarinta
rahille ja pani joukkonsa vetämään kansainvälistä työväenmarssia. Talonisännän ja poliisin avulla saatiin metelöitsijäjoukko
hajoitetuksi."738
Muutama päivä Suomalaisen raportin jälkeen Sorretun Voima
julkaisi oman näkemyksensä tapahtumien kulusta. "Alussa kuulijat olivat aivan hiljaa. Valesarjan paisuessa katosi muutamien
kärsivällisyys, jota ilmaisivat sattuvilla sanansutkauksillaan. Kun
puhuja lupasi antaa kuulijoille tilaisuuden sanoa sanottavansa
hänen puheensa lopussa, niin kaikki oli aivan rauhallista, sillä
jokainen vielä luottaa puhujaan niin paljon, että hän ainakin nyt
735 Pohls 1997, 247.
736 Pohls 1997, 243–245.
737 Sosialistit häiritsemässä suomalaisen puolueen esitelmäkokousta. Naispuhujalle yritetty tehdä väkivaltaa, Suomalainen 22.6.1908.
738 Ibid.
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puhuu totta. Kuinkas kävi. Eveliina lopetti puheensa sanoen ei
antautuvansa väittelyyn, koska muka aikaa on niin vähän. Kuulijakunta, talonisäntää ja poliisia lukuun ottamatta, vaativat häntä
sekä hänen "ritariaan" vastaamaan kaikista väitteistä joiden
todenperäisyyttä epäilivät. Kun vielä isäntä, joka edeltäpäin oli
antanut luvan väittelyyn söi sanansa kehoittaen poliisin avulla
väkeä poistumaan, niin kuulijat kävivät yhä äänekkäämmäksi.
Rauhottaakseen väkeä nousi Kirjarinta tuvan penkille ja kehoitti
osanottajia rauhoittuen poistumaan, sillä puhujat pakenemisillaan ovat täysin todistaneet, millä matkoilla he kulkevat ja ehdotti
mielten tyynnytykseksi laulua. Väkijoukko suostui ehdotukseen
ehdottaen laulettavaksi "kansain välisen".739 Väkivalta puhujaa
kohtaan oli Sorretun Voiman mukaan vain välikohtaus, jossa
"muuan vähäjärkinen otti Eveliinaa vyötäisiltä kiinni ennen kuin
kukaan ehti sitä estämään."740
Kaksi samasta tilanteesta esitettyä tulkintaa eroavat toisistaan
ennen kaikkea esitykseen liitettyjen odotusten ja funktioiden
kannalta. Suomalainen puhuu uutisessaan esitelmätilaisuudesta
ja esitelmänpitäjästä. Sillä korostettiin sitä, että kyseessä ei ollut
avoin väittelykokous, vaan tavoitteena oli yhden puhujan yleisöpuhe esitelmämuodossa. Esitykseen sisältyy tietyt oletukset sen
muodosta ja etenemisestä. Sen vuoksi esiintyjä on aina tietoinen
myös puhumisesta toimintana eikä ainoastaan puheen sisällöstä.
Yleisö myös arvioi esiintyjän kommunikatiivista kompetenssia
tyylilajiin liitetyin kriteerein.741 Sosialistit taas joko tarkoituksella
tai tahattomasti tulkitsivat Ala-Kuljun puhetilaisuuden agitaatiotilaisuudeksi, johon kuului olennaisesti keskustelu ja väittely.
Kun Ala-Kulju kieltäytyi keskustelusta, se tulkittiin sananvapauden rajoittamiseksi. Lisäksi sosialistit syyttivät Ala-Kuljua, mutta
yleisesti myös muita porvarillisia, valehtelusta ja edistysaskelien
aikaansaamisen omimisesta, kuten porvarillisen esitelmätilaisuutta Laukaassa seurannut Sorretun Voiman kirjeenvaihtaja:
739 Suomettarelaisten eduskuntaehdokas ei vastaa väitteistään. – Suomalainen
valehtelee puolustellessaan valehtelijaa, SV 26.6.1908.
740 Ibid.
741 Briggs 1988, 8; Bauman 1977, 11.
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"Ihmetellä täytyy porvaripuolueiden jaarituksia; todellakin heillä
on hyvin pitkälle kehittynyt omatunto, että se sallii heidän niin
julkisesti lasketella valhetta."742
Tapaus kuvaa myös yleisemmin porvarillisten ja sosialistien
erilaisia käsityksiä koskien agitaatiota ja poliittisia puhe-esityksiä. Vaikka Suomalainen puolue teki vaalityötä, fennomaanisessa
kansanvalistushengessä esiintyneen Ala-Kuljun ei ollut tarkoituskaan haastaa sosiaalista järjestystä, vaan pikemmin vahvistaa
ja ylläpitää olemassa olevaa yhteisöä. Sen sijaan sosialistien käytöksen, huutelun ja meluamisen, voi tulkita Lawrencen tapaan
mielenosoitukseksi, pikemminkin kuin haluksi osallistua poliittiseen, vakavamieliseen keskusteluun.743
Erilaiset näkökulmat näkyvät myös siinä, miten porvarilliset
lehdet arvioivat sosialistiagitaattoreita. Arvioinnin kohteena olivat heidän kykynsä puhujina ja kompetenssinsa poliitikkoina.
Vastaavaa arviointia ei agitaatiokuvauksissa ole Sorretun Voimassa, vaikka esimeriksi eduskuntavaaliehdokkaita arvioitiinkin lehden palstoilla. Kyseessä oli esityksen sisään rakennettu
kysymys siitä, kenellä on oikeus (entitlement) puhua tai esiintyä
poliittisena puhujana tietyssä yhteisössä. Kärjistettynä, porvarillisten mielissä alatyylinen työläinen oli raakalainen, jolla ei ollut
lupaa esiintyä joukkojen johtajana, opettajana, valistajana. Valtaa
on myös se, kuka saa puhua ja esiintyä yhteisön nimissä. Aiemmin alistetussa asemassa ja ilman puhevaltaa olleiden astuminen
näyttämölle järkytti väistämättä sosiaalista hierarkiaa. Sosialistiagitaattoreita pidettiin myös röyhkeinä ja sivistymättöminä. Suomalaisen pakinoitsija tiivisti mielikuvan agitaattorista: "Vanhastaan tiedetään, ettei sosialistiakutaattoreita häpy haittaa eikä liika
tietomäärä paina. Siihen ammattiin päästessä kuuluu päähuomio
kiinnitettävänkin siihen, että kuinka monella ärrällä osaa rämäyttää sanan porvari, kuinka monta sanaa minuutissa saa suustaan
ja kuinka monta tuntia yhteen mittaan jaksaa syöttää pajunköyttä
kuulijoilleen. Akkojen "liikutetuksi" tekeminen sanotaan sellai742 Uurainen, SV 6.2.1907.
743 Lawrence 2009, 63.
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selle "toverille" myös olevan yhtä välttämätöntä kuin konsanaan
jollekin maallikkosaarnaajalle."744
Kuitenkin esimerkiksi Johan Vatanen745 oli pidetty puhuja
myös porvarillisten keskuudessa. Suomalaisen kirjeenvaihtaja
arvioi Vatasen esiintymistä Saarijärven Kalmarin kylässä:
"Agitaattori Vatanen esiintyi moitteettomasti ja maltillisesti,
mustaamatta muita puolueita. Teki muutamin sanoin selvää puolueensa ohjelmasta ja vaalilaista."746 Sen sijaan Herman Koskelan
tyyli järkytti kirjoittajaa: "Toisena puhujana esiintyi agitaattori
Koskela747, jonka puhe sisälsi sekä mahdollista – ja varsinkin –
mahdotonta. Jos siinä puhuja kouraantuntuvasti jo parjasi muita
puolueita, niin puheen johdosta syntyneessä keskustelussa esiintyi hän suorastaan törkeästi ja yksityisiä henkilöitä persoonallisesti loukkaavalla tavalla. Itse kehoittaen aluksi karttamaan persoonallisuuksia, antoi hän kunniallisille henkilöille, jotka hänen
päättömät puheensa ja tietonsa näyttivät kerrassaan valheiksi,
sellaisia siivoja nimityksiä kuin "naisten raiskaaja" y. m. samallaisia. Sanalla sanoen: se oli näyte, miten agitaattorin e i pitäisi
esiintyä. Tilaisuus vaikutti kuulijoihin kuin jääkylmä vesisuihku.
Se avasi monen silmät näkemään puolueen harrastuksia kokonaan uudessa valossa. Senkin lämmön, jota osa paikkakuntalaisia on tuntenut työväenliikettä kohtaan, alensi se kerrassaan
jääpisteeseen."748
Koskela oli epäilemättä ns. räikeä tyyliltään, sillä myös virtolainen paikallisen työväenyhdistyksen puheenjohtajan poika
Juho Ruohonen muisteli vuonna 1967 Koskelan olleen "äkänen
puhuja ja vähän kiukkunenkin"749. Sittemmin Koskela erkaantui
744 Päivänpakinaa, Suomalainen 1.9.1909.
745 Johan (Jussi) Vatanen (1875–1936). Vatanen oli lampuodin poika Enosta,
Pohjois-Karjalasta. Vatanen oli työmiehenä Enossa, mutta muutti vuonna
1902 Helsinkiin. Hän osallistui Lahden agitaattorikurssille vuonna 1906 ja
kävi puolueopiston 1913.
746 Keski-Suomesta, Suomalainen 30.11.1906.
747 Todennäköisesti Herman Koskela.
748 Keski-Suomesta, Suomalainen 30.11.1906.
749 Y/00309 Juho Heikki Ruohonen, Virrat. Äänitearkisto, KpA.
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sosialidemokraateista ja toimi vanhasuomalaisten perustaman
Suomalaisen työväenliiton puhujana.750 Arvioista saadaan kuitenkin selville jotain porvarillisesta puhujaihanteesta. Maltillinen
tyyli ja esitelmämuotoinen puhe olivat moitteetonta esiintymistä,
kun taas väittely, erimielisyyden osoittaminen ja henkilökohtaiset
loukkaukset eivät sopineet vakavasti otettavalle puhujalle.
Sosialistien agitaatiotilaisuuteen kuului sisäänrakennetusti
vastaaminen haasteeseen. Väittelyllä oli itsetarkoituksellinen
merkitys, ja "voittoja" niissä raportoitiinkin mielellään. Santeri
Mäkelä kuvasi agitaatiotilaisuuttaan, joka muodostui kiihkeäksi
väittelyksi. "Mikäs siinä auttoi, tuli sitä väkeä, täytyi tulla kun
haastettiin. Tuli kansakoulunopettajat, kiertokoulunopettajat,
valtiopäivämiesehdokkaat ja sankasti kansaa. Tulivat yhteisvoimin täysissä sotatamineissa, Waasalehtiä taskuissa, olipa valtiopäiväin pöytäkirjatki mukana, tultiin lyömään alas sosialismia.
Parituntia puhuin. Yrittivät useita kertoja keskeyttää, niin että
täytyi jo lopulta kareta, sitte vasta lakkasivat. Tuima väittely syntyi, en muista kuin ennen Amerikassa olleeni niin lujalla. Ei ole
mikään helppo tinki pitää yksin kurissa noin 80 kiihkeää suomettarelaista. Parituntia siinä hurjasti painittiin ja, kuten minusta
näytti, kumpikin oli ihan tarpeeksi saanut takkiinsa. Enempää en
voinut toivoakaan."751
Itsetarkoituksellisuus käy ilmi siinä, miten Mäkelä ei kuvauksessaan nimeä väittelyn voittajaa, vaan on tyytyväinen ylipäätään aikaansaatuun keskusteluun, jossa on eri mielipiteet on
tuotu tasapuolisesti esiin. Koska sosialistien agitaatiotilaisuuden
luonteeseen kuului vapaa keskustelu agitaatiopuheen päätteeksi,
agitaattorit osasivat odottaa vastaväitteitä. Niinpä tilanne, jossa
paikalla olleet porvarilliset eivät esittäneet vastaväitteitä, aiheutti
hämmästystä Aapo Attilassa:
"Hänen [opettaja Hannes Hetemäki] kanssaan tuli eräs komea
nainen. Luulin sitä hra opettajan rouvaksi.; mutta sain sittemmin
kuulla, että se olikin entinen suomettarelaisten agitaattori Mandi
750 Kun tiistai-iltana väiteltiin, Lahti 9.12.1909.
751 Mäkelä, Santeri: Nuijamiehiä nostamassa II, SV 19.6.1908.
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Autio752. Puhuin materialistisen historiakäsityksen aakkosia.
Odotin, että nyt sitä saan silmilleni kun lopetan. Mutta se olikin
turhaa. Mandi ja Hannes lähtivät astumaan rinnatusten koulua
kohden, niin kuin olivat tulleetkin. Mitähän mahtoi rouva siellä
ajatella --?"753
Puoluekilpailu yleisön näkökulmasta
Porvarillisten agitaatio perustui paljolti samoihin lupauksiin kuin
sosialistienkin. Sorretun Voima tiivisti porvarillisen agitaation
sisällön vaalien alla tunnussanoihin "kansanvalta, kansanvalistus,
maalaisolojen parantaminen, viipymätön kieltolain aikaansaaminen ja suomalaisuuden voittoon pääseminen."754 Nämä puheet
ja lupaukset olivat Sorretun Voiman mukaan valheellisia, mutta
porvarillinen agitaatioretoriikka läheni siis paljolti sosialistien
tavoitteita. Sosialistit kokivat, että porvarilliset tulivat kosiskelemaan köyhälistöä heidän omilla aseillaan, vaikka ne olivat vain
"olojen pakosta muovailtuja kilpiä, joitten varjossa mataavat
heidän ilkeät pyrkimyksensä, jotka me niin elävästi tunnemme
omassa lihassamme ja omissa luissamme"755. Agitaatiotilaisuuksissa, esitelmäkokouksissa ja vaaliväittelyissä käytiin siis kamppailua representaatiovallasta: kuka edusti kansaa ja sen etuja.
Yleisön olikin paikoin vaikeaa seurata tai muodostaa omaa
mielipidettä, kun puhujat seurasivat toisiaan ja puhuivat kaikki
siitä, miten heidän edustamansa puolue ajaa "kansan" asiaa.
Sorretun Voimassa vuonna 1906 ilmestyneessä maaseutukirjeessä valiteltiin, että eri puolueiden puhujat sekoittivat ihmis752 Maili "Mandi" Autio (1877–1958) oli käynyt Jyväskylän seminaarin, mutta
ei juuri toiminut opettajana. Hän toimi maanviljelijänä Saarijärvellä sekä
Mikkelin Suomalaisen Puolueen puoluesihteerinä parin vuoden ajan,
mihin Attila viitannee. Muutti 1908 Helsinkiin, missä työskenteli pankissa
ja sittemmin menestyi kiinteistösijoittajana. Maili Aution rahasto, Suomen
Kulttuurirahaston nimikkorahastoesite.
753 Attila, Aapo: Pätkiä matkalta, SV 30.8.1909.
754 Vaalipäivä joutuu, SV 20.2.1907.
755 Ibid.
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"On piirretty taas sitä tulipunaviivaa
ja rauhaan päästy kai kotvaksi on.
Agitaattorit ei enää kansaa riivaa,
vihan henget käynehet on lepohon.
Nyt saadaan huilata, kiskoa unta,
kenties oivallinen eduskunta
nyt tarjoo leivän ja särpimen
ja palan paineeksi naukinkin pienoisen."756
Saarijärveltä tallennettu viisu muutamien ensimmäisten vaalien jälkeen.

ten päät, jolloin kuulijoiden mieli saattoi muuttua suomettarelaisesta sosialistiksi ja takaisin hyvinkin helposti.757 Tai kuten Ähtäriläinen Anna Oikari muisteli vaalikamppailua: "Kulki Kuljun
Eveliina, Pohjaväre paino perässä, ja sen seihtemän setää selitti ja
saarnas ihmisparat meni sekasi alkovat toisiaan vihaamaan kun
mielipiteet ei lyöny enää yhteen."758
Ilkassa ilmestyneessä pakinassa Rannin Matti, maaseudun
mies, käy päättäväisesti kuuntelemassa kaikkien puolueiden
puhujia suhtautuen kaikkiin alun perin epäluuloisesti. "Ja vaikka
Matti tuli jokaiseen kokoukseen varmasti tietoisena siitä, että hän
sydämestään vihaa ja halveksii sitä puoluetta jonka puhujaa hän
nyt menee kuulemaan, niin oli omituista että ennen kuin puhuja
oli lopettanut oli Matin viha kääntynyt suopeudeksi ja rakkaudeksi sekä puhujaa että puoluetta kohtaan. Ja Matti hyväksyi
nämät kaikki. Ne osasivat jokainen niin selvästi ja elävästi kuvata
niitä tunteita joita Matti oli kauan sisässään tuntenut; varsinkin
ne osasivat kaikki niin repäisevästi kuvata minkälaisia roistoja ne
"herrat" oikeastaan ovat."759 Pakina välittää käsitystä yksinkertai756 Laitinen 1988, 356; HSMTK 58 Saarijärvi, Johannes Salmela, KA.
757 Keski-Suomesta, SV 28.11.1906.
758 SKS KRA. Oikari, Anna, Ähtäri E 150:187–188. Eveliina Ala-Kulju oli Suomalaisen puolueen ja Emanuel Pohjaväre SDP:n kansanedustajaehdokkaita.
759 Rannin Matti ja puolue-agitaattorit, Ilkka 14.3.1907.
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sesta ja irrationaalista maalaisesta, joka ei tehnyt poliittisia valintojaan järkeilyn tai tietoon perustuvan harkinnan perusteella,
vaan tunteen pohjalta. Pakinassa ei varsinaisesti syytetä sosialisteja tunnepuhumisesta, vaan pilkataan "tietämätöntä kansaa". Se
kuitenkin välittää mielikuvaa tunnepuheesta, jota nimenomaan
sosialistien väitettiin harjoittavan.
Yleisön näkökulmasta väittelykokoukset olivat tehokas tapa
välittää yleisölle poliittista sanomaa dialektiikan keinoin. Väittelyä oli myös kiinnostavaa ja jännittävää seurata, ja siinä kuulijoiden oli mahdollista vertailla puhujia toisiinsa ja arvioida kunkinsanoman uskottavuutta. Yleisö viihtyi Mauno Hätisen puhetilaisuudessa Laukaassa, kun siitä sukeutui kiivas väittely:
"Seppälän t. y.:llä oli kokous maanantaina t. k. 4 p:nä Kauramaan talossa, missä toveri M. Hätinen teki selvää puolueemme
suhteesta anarkiaan. Puhe sujui rauhallisesti, mutta annas kun
tultiin vanhuuden vakuutus kysymykseen, silloin nousi tenä.
Eräs suomettarilainen, mitä sattumalta oli joukkoomme eksynyt, nousi siitä vastustavalle kannalle. […]Kokous sukeutui sitten väittelykokoukseksi, joka teki kuulijoihin hyvin mahtavan
vaikutuksen, kun Mauno kumosi, suomettarilainen väitti ja taas
Mauno kumosi. Kokous päättyi siten, että suomettarilainen ja
kolme hänen seuralaistaan katsoi parhaaksi livistää, tietysti täydellisesti hävinneenä. Tämä oli mainio tapaus, sillä suomalaisen
puolueen puhujan oli viikkoa ennen täällä kehumassa ohjelmansa
ihanuutta, joka saikin muutamien kannatusta, mutta tällöin tuli
sekin erä kumotuksi. Terve tuloa väittelyyn toistekin. Ai sentään
kun se on opettavaista."760 Tämä "mainio ja opettavainen tapaus"
noudattaa tyypillistä kertomusta siitä, kuinka sosialistit selviytyivät väittelystä porvarillisten kanssa voittajina. Tässä tapauksessa "eräs suomettarilainen" haastoi sosialistiagitaattorin näkemyksen, mutta kamppailun jälkeen ei onnistunut horjuttamaan
tämän valta-asemaa esitystilanteessa. Haastaja joutui seuralaisineen pakenemaan paikalta. Alussa vallinnut tilanne palautui vahvistaen agitaattorin asemaa kannattajiensa keskuudessa.
760 Laukaa, SV 8.2.1907.
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9.3. Valeagitaattori-ilmiö
Vuonna 1906 suurlakon aiheuttama suuri puhujakysyntä, puhujien suuri määrä ja puoluetoimikunnan huonot mahdollisuudet kontrolloida ja vaikuttaa agitaation sisältöön synnyttivät ns.
valeagitaattori-ilmiön. Yleinen yhteiskunnallinen liikehdintä
suurlakon jälkimainingeissa loi otollisen tilanteen kiertäville
puhujille, jotka esiintyivät SDP:n valtuuttamina työväenpuhujina eri syistä. Jotkut olivat "itse itsensä valtuuttaneet työväen
puhujiksi, ja niin kuin he itse sanovat, ovat "asiaan innostuneina"
antautuneet sille alalle"761, kuten asiaa tutkineet Aleksanteri Järvenpää ja Matti Turkia puoluetoimikunnasta kirjoittivat työväenlehtiin lähettämässään ohjauskirjeessä. Pelkkä innostus ja aatteen
palo ei ajanut kuitenkaan kaikkia, vaan puheiden pitämisessä
nähtiin keino ansaita elantoa. Itsenäisten puhujien oli raportoitu
keränneen pääsymaksua ja kolehtia omaan taskuunsa, ja he olivat
ansainneet jopa 100 markkaa puhetilaisuutta kohden.762 Toisaalta
ilmiössä oli kyse puolueen sisäisistä ideologisista linjanvedoista.
Agitaation oli oltava linjassa puolueen omaksuman luokkataisteluopin ja suurlakon jälkeen omaksuttujen toimintatapojen
kanssa. Puhujia, jotka eivät hyväksyneet tai tulkinneet puolueen
linjaa hyväksyttävällä tavalla, voitiin syyttää puolueen "hajottamisesta", minkä vuoksi oikeus agitointiin puolueen nimissä oli
estettävä.
Jari Ehrnrooth käyttää tutkimuksessaan ilman puolueen mandaattia puhuneista nimitystä valeagitaattori.763 Valeagitaattorikäsite ei ollut kuitenkaan tutkimusajankohtana yleisessä käytössä.
Ehrnroothin viittaamassa lähteessäkään764 nimitystä ei käytetä.
Kansalliskirjaston digitoitu sanomalehtiarkisto antaa hakusanalle
"valeagitaattori" ainoastaan yhden osuman: Uusi Aura765 varoitti
761 Työväen agitatsioni ja keinottelijat, SV 2.11.1906.
762 Työväen agitatsioni ja keinottelijat, SV 2.11.1906.
763 Ehrnrooth 1992, 281–282.
764 Kansan lehti 2.3.1906.
765 Uusi Aura oli Suomalaisen puolueen äänenkannattaja, mutta julkaisi myös
työväenliikkeen ilmoituksia.
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Humppilassa liikkuneesta valeagitaattorista, joka väitti olevansa
puoluehallinnon lähettämä.766 Nimitys on kuitenkin osuva kootessaan kaikki puolueen näkökulmasta "epäaidot" agitaattorit
saman käsitteen alle, olivatpa heidän motiivinsa mitkä tahansa.
Taloudellista hyötyä etsineistä puhujista käytettiin esimerkiksi
nimityksiä "keinottelija" tai "kerjäläispuhuja". Aatteellisista syistä
epäsopivia puhujia luonnehdittiin useimmiten sen mukaan,
mistä syystä heitä ei voitu hyväksyä SDP:n agitaattoreiksi. Tällaisia puoluetta sisältäpäin hajottavia voimia olivat porvarillisuus,
"kurikkalaisuus" ja kristillisyys sekä väkivaltaisiin toimintatapoihin viitannut anarkismi ja "rosvoilu".
Puhujana esiintyminen oli todennäköisesti vain hyvin harvoille varsinainen rikastumiskeino. Yksi tapa hankkia elantoa
se sen sijaan saattoi olla useammille. Sami Suodenjoen väitöskirjassaan tutkima suutari Vihtori Lindholm liikkui ahkerasti
vaalipuhujana Urjalan seudulla ennen vuoden 1909 eduskuntavaaleja. Omaperäinen ja paikallisyhteisössä hyljeksitty Lindholm
oli ilmeisesti jo ennen tätä erotettu työväenyhdistyksestä eikä
hänellä näin ollen ollut yhdistyksen mandaattia toiminnalleen.
Lindholm keräsi kuulijoilta kolehtia ja sai siten helpotusta taloudelliseen ahdinkoonsa.767 Lindholminkaan toiminta ei sijoittunut
ilmiön akuuteimpaan, suurlakon jälkeiseen aikaan. On vaikeaa
arvioida, kuinka paljon "valeagitaattoreita", "kerjäläispuhujia"
tai "keinottelijoita" maaseudulla liikkui. Osa tapauksista ei kaiketi tullut koskaan tietoon piirijärjestössä tai puolueen johdossa.
Valeagitaattoriksi määritteleminen on monissa tapauksissa hankalaa, sillä puhujat saattoivat menettää syystä tai toisesta puolueen mandaatin toimia agitaattorina, mutta jatkaa työtään silti
elannon hankkimiseksi. On kuitenkin selvää, että ilman puolueen lupaa toimivia kiertäviä puhujia liikkui maaseudulla vielä
1910-luvulla. Ilmiön olemassaolo johtaa myös siihen, että on jokseenkin mahdotonta yrittää tehdä kattavia luetteloita sosialistiagitaattoreista tai ns. virallisista työväenpuhujista.
766 Varokaa valeagitaattoria, Uusi Aura 7.6.1906.
767 Suodenjoki 2010, 291–292.
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Linjanvetoja Oulun puoluekokouksessa
Suurlakon aikaiset tapahtumat ja Viaporin kapina pakottivat
SDP:n ottamaan kantaa puolueen toimintatapoihin. Elokuussa
1906 Oulun puoluekokouksessa puolueesta erotettiin Matti
Kurikka, Jean Boldt ja J. K. Kari. Heihin henkilöityi sellaisia ominaisuuksia, joita alettiin katsoa karsaasti myös paikallistason toimijoissa, erityisesti puhujissa. Marxilaiseen luokkataisteluoppiin
sopimattomia aatteita ja toimintatapoja, kuten teosofiaa, anarkismia tai "porvarillisten myötäilyä" ei sopinut levittää puolueen
nimissä. Työväenliikkeessä oli vaikuttanut tolstoilaisia teosofeja,
Matti Kurikka merkittävimpänä, mutta tässä vaiheessa puolueen
linjaa haluttiin yhdenmukaistaa. Puolueessa tiedostettiin olevan
"muita Kurikoita"768, joista myös tuli päästä eroon puolueen yhtenäisyyden nimissä. Kun puolueen linjaa puhdistettiin erottamalla
Kurikka, vastaavanlaisia toimenpiteitä pantiin toimeen paikallistasolla. Vaasan läänin itäisessä vaalipiirissä pitkällisen ajojahdin
kohteeksi joutui puhuja Vilho Itkonen, jota syytettiin, ei tosin
aiheetta, "kurikkalaiseksi teosofiksi". Kurikan nimi, "kurikkalaisuus", säilyi työväenliikkeen piirissä määreenä, jolla voitiin
kuvailla epäilyttäviä aatteita ja toimintatapoja tai leimata puoluetoimijoita. Kurikkalaisuudella tarkoitettiin paitsi sitoutumattomuutta luokkataistelun päämääriin, myös toimintatapojen epäjohdonmukaisuutta ja epäluotettavuutta. Kurikkalaisuudesta tuli
Oulun puoluekokouksen jälkeen legitiimi syy sulkea epäluotettavia henkilöitä ulos puolueen toiminnasta. Kurikkalaisuus nähtiin
paikallistasolla vastaavanlaisena hajottavana voimana ja uhkana
yhtenäiselle työväenliikkeelle kuin Kurikka valtakunnallisesti.
Linjan kiristymiseen vaikuttivat osaltaan myös työläisaktivistien eli ns. "rosvojen" ja "anarkistien" toiminta. Maanalaisten järjestöjen, Karjalan kansan mahdin ja Suomen Aktiivisen Vastustuspuolueen, tekemisiä laitettiin mielellään muiden puolueiden
toimesta Sosialidemokraattisen puolueen syyksi. Järjestöt toimivat työväenyhdistysten liepeillä ja osittain näiden hyväksyminä,
mutta puolueen johto halusi irtisanoutua niiden toiminnasta.
768 Uotinen 1906, 46.
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Sosiaalidemokraattinen puolue kielsi Oulun puoluekokouksessa
joulukuussa 1906 jäseniltään maanalaiseen toimintaan ja terroritekoihin osallistumisen. Tämä vähensi aktiivisen vastustuspuolueen kanssa yhteistyötä tehneiden työläisaktivistien toimintaa.
Myös aktivistit päättivät lopulta luopua väkivallan käytöstä eduskuntauudistuksen avattua uusia toimintamahdollisuuksia. Aktiivisen vastustuspuolueen toiminta päättyi vuoteen 1908 mennessä.
Puolueen etu oli kontrolloida sen nimissä harjoitettua agitaatiota, kuten Yrjö Sirola lausui Laukon torpparihäätöjä koskien
eduskunnassa syksyllä:
"Me huomautimme köyhälistölle niistä puhujista ja agitaattoreista jotka omilla valtakirjoillaan ja omalla vastuullaan, omantuntonsa pakosta kulkivat ympäri ja puhuivat kansalle sitä, mitä
he sydämessään tunsivat. Me todellakin rohkenimme huomauttaa, että tällaisiin puhujiin ei ole luottamista, ja vieläpä kehotettiin työväenyhdistyksiäkin sulkemaan ovensa heiltä. Tällaiseen
yksityisten kansalaisten vapaata alotetta loukkaaviin toimenpiteisiin ei todellakaan olisi voinut ryhtyä, jollei olisi peräti vakavat velvoitukset, jolle joka hetki olisi ollut ajatuksissa Itämeren
maakuntain kohtalo ja se vaaro, mihin meidän maamme ulkonainen itsemääräämisoikeus, olisi joutunut, jos täällä korpilaki olisi
saanut puhua kamalaa kieltään."769 Keski-Suomessa kontrolli johti
pikemminkin toisinajattelijoiden ulosheittämiseen ja valeagitaattoreiksi julistamiseen.
Puolueen toimet ilmiön kitkemiseksi saivat alkunsa ilmeisesti
anarkismihuolesta ja omankädenoikeuden käyttöön yllyttämisestä. Puoluetoimikunta oli julkaissut työväen sanomalehdistössä
kantansa "työväen agitatsioniin ja keinottelijoihin" syksyllä 1906.
Kannanotto julkaistiin myös Sorretun Voimassa.770 Kannanotossa
käytetään termiä "kerjäläispuhuja", joka viittaisi siihen, että puhujien nähtiin nimenomaan hyötyvän taloudellisesti tilanteesta.
Edelleen vaalien alla vuonna 1908 piirisihteeri Mänty varoitteli
"kaiken värisistä ja -karvaisista petkuttajista" Sorretun Voimassa:
769 Keski-Suomen Sosialisti 6.11.1907
770 Työväen agitatsioni ja keinottelijat, SV 2.11.1906.
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"Kehotetaan järjestöjä, yhdistyksiä ja osastoja etteivät anna tuntemattoman henkilön esiintyä sos. dem. puhujana ellei hän näytä
joko piiri- tai puoluetoimikunnan valtakirjaa.771 Kyseisillä huijareilla ja kulkumiehillä ei todennäköisesti ollut mitään tekemistä
puolueen kanssa, kuten Sorretun Voimassa tiedettiin kertoa:
"Vetelin Patanan kylässä kierteli hiljan eräs mies joka sanoi
olevansa työväenpuhuja sekä ilmoitti nimekseen Arttur Järvinen. Joitakin puheita tuo vetkale jo pitikin ennen kun huomattiin mikä hän on miehiään. Kuulijoita hänellä kyllä oli sillä työväen puhujia ei näillä seuduilla ole paljo kuultu. Mies joka kertoi
olevansa Turun puolesta puhui kaikenmoista pötyä ja roskaa
työväenaatteen nimessä, vieläpä sanoi olevansa kätevä lääkärin
ammattiinkin ja osaavansa puhua kahdeksaa eri kieltä. Yksinkertaiset ihmiset näitä kyllä uskoivat mutta erään kerran kun agitaattori juovuksissa ollen hytyytteli puukon kanssa erästä talon
emäntää niin alkoi profeetan kurssi laskea. Pikku varkauksia hän
myöskin jo ennätti tehdä ja katosi sitte teille tietämättömille. –
Toverit vaatikaa aina tuntemattomilta puhujiksi pyrkijöiltä valta
kirjaa, ennekun laskette puhua paukuttelemaan."772
Wilho Itkonen
Wilho Itkosen tapaus on esimerkki kontrollin hankaluudesta ja
toisaalta siitä, että puolue- tai piiritoimikunnan näkemykset ja
toiveet eivät siirtyneet sellaisenaan käytäntöön. Puolueen irtisanoutuminen Itkosesta kesti vuosia, jona aikana hän toimi puhujana ja luottamushenkilönä kielloista huolimatta ja useiden paikallisyhdistysten hyväksymänä. Wilho Itkonen (1872–1918) oli
torpparitaustainen metsätyömies ja kiertävä monitoimimies Heinävedeltä.773 Ensimmäisen sortokauden aikana työläisaktivistina
tunnetuksi tullut Itkonen toimi venäläistämistoimia vastustaneen
Kagaalin palkkaamana kutsuntalakkoagitaattorina.774
771 Puolueen riennot, SV 11.5.1908.
772 Lähiseudulta, SV 27.4.1908.
773 Mikkola 2013, 356. Ks. myös Mikkola – Pollari 2016.
774 Kujala 1995, 219–222.
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Itkonen puhui syyskuussa 1907 Uuraisten ty:n kokouksessa
taloustieteestä ja lukutupa-asiasta. Lehtijutussa Itkosen asiantuntemusta tai poliittista legitimiteettiä ei kyseenalaisteta, päinvastoin hänen puheitaan kehutaan.775 Itkonen osallistui luennoitsijana A. F. Tannerin776 ja Oskari Suutalan ohella Saarijärvellä
syys- ja lokakuun vaihteessa 1907 järjestetylle luentokurssille.777
Saarijärven ty kielsi 30.10.1907 Sorretun Voimassa olevansa missään tekemisessä Wilho Itkosen kanssa. Työmiehessä 5.11.1907
huomautettiin, että Itkonen ei ole toivottava henkilö puhumaan
puolueen nimissä.778 Tämän johdosta Oskari Suutala nosti muutamaa kuukautta myöhemmin tammikuussa 1908 piirikokouksessa esiin kysymyksen, mihin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä sellaisten puhujien kohdalla, jotka esiintyvät sosialidemokraattien
nimissä. Onko agitaattoreilla ylipäätään oikeus puhua ilman
tunnettujen puoluetovereitten suositusta? Suutalan kysymys henkilöityi nimenomaan Wilho Itkoseen, koska keskustelu aiheesta
käytiin hänen tapauksestaan. Piirin tietojen mukaan Itkonen oli
liikkunut puhujana "provokatorisissa tarkoituksissa" Viitasaarella
ja muuallakin. Tämä oli vieläpä tapahtunut muutamien puoluetoverien suosituksesta, johon kokous lausui paheksumisensa.
Suosituskirjeet määrättiin peruttavaksi Itkoselta, ja Karstulan
työväenyhdistyksen oli erotettava Itkonen. Samoin oli tehtävä
kaikille, joilla ei ollut asianomaisten piiritoimikuntien ja puoluetoimikuntien suositusta.779
Ennen kuin SDP:n piiritoimikunta ehti kieltää Wilho Itkoselta
puhumisen puolueen nimissä, hän julistautui itse riippumat775 Puolueen riennot, SV 11.9.1907.
776 Tanner ja Itkonen olivat luultavasti yhdessä liikkeellä. Heillä oli samankaltaisia ajatuksia ja molemmat julistettiin sittemmin puolueen taholta vääräoppisiksi. Tannerista lisää Pollari 2010.
777 Lähiseudulta, SV 18.10.1907.
778 Tarkempaa selitystä kaipaava, Työmies 5.11.1907; Pikku-uutisia, Työmies
14.11.1907.
779 Pöytäkirja Vaasan läänin itäisen vaalipiirin sosialidemokratisen puolueen
yleisestä kokouksesta Alavuden työväentalolla 24.–26.1.1908. Piirikokousten pöytäkirjat 1906–1911. SDPKSPA, k 4a, JyMa.
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tomaksi puhujaksi, joka edusti vain itseään. Sorretun Voimaan
lähettämässään ilmoituksessa Itkonen pyysi huomauttamaan,
ettei "hänen toimintansa Saarijärvellä y. m. ole yhteydessä sos.
dem. puolueen agitatsioonin kanssa. Hän on Suomalaisen kirjallisuuden Seuran stipendiaatti ja puhuu pyydettäessä yksityisenä
henkilönä edustamatta mitään puoluetta."780
Itkonen julkaisi Sorretun Voimassa vielä kesällä 1908 runon
"Elämän laulu Sorretun Voimalle"781, mutta lokakuussa lehden
väliaikainen782 toimitus ilmoitti katkaisseensa kaiken yhteyden
hänen kanssaan. Välirikkoa lehti perusteli sillä, että "Itkonen
on kurikkalainen teosofi, jonka hän julkisesti tunnustaa" ja toimituksen mukaan hän oli Helsingissä ollessaan toiminut "puoluepetturina, porvarien kätyrinä ja ilmiantajana". Nämä tiedot
olivat tulleet ilmi, kun Itkonen oli hakenut edellisten vaalien alla
piiriagitaattorin paikkaa. Vaasan läänin itäisen vaalipiirin piiritoimikunta oli kysynyt puoluetoimikunnan mielipidettä Itkosen
soveltuvuudesta tehtävään, jolloin puoluetoimikunta oli edellä
mainituista syistä kieltäytynyt suosittelemasta Itkosta tehtävään.
Toimituksen mukaan myös useimmat Itkosen lehteen lähettämät
uutiset ovat olleet "joko suorastaan valheellisia, tai aiheetointa
rehellisten puoluetoverien parjausta, joista juorujutuista hän sitten on kantanut lehden konttorista maksua". Lehden toimitus
ilmaisi epäluottamuksensa niin "sos. dem. sanomalehdelle kuin
yhdistyksellekin, joka vielä edelleen uskoo Itkoselle luottamustoimia, ennen kuin hän on tehnyt selvän puolueen ja Helsinkiläisten toverien kanssa."783
Itkosen ura sosialistiagitaattorina ei kuitenkaan loppunut
tähän. Viitasaaren työväenyhdistys palkkasi Itkosen puhujaksi
tietoisena piirijärjestön kiellosta. Viitasaaren historia -teoksessa
päätöstä perustellaan ty:n puheenjohtajan Herman Salon hen780 Pikku-uutisia, SV 8.5.1907.
781 Itkonen, Wilho: Elämän laulu Sorretun Voimalle, SV 31.7.1908.
782 Väliaikainen toimitus vastasi lehdestä vuonna 1908, kun sekä päätoimittaja
Jalmari Kirjarinta että toimittaja Onni Tuomi olivat kansanedustajantehtäviensä vuoksi poissa Jyväskylästä.
783 Pikku-uutisia, SV 7.10.1908
271

kilökohtaisilla näkemyseroilla. Itkosen palkkaaminen olisi ollut
vastalause piirin edustamalle linjalle.784 Sorretun Voima arvosteli
jyrkästi Viitasaaren työväenyhdistystä ja puheenjohtaja Saloa,
mutta Herman Salo vakuutti Sorretun Voimassa, että Itkonen on
puhunut täysin puolueen linjaan sopivasti.785 Agitaattorin töitä
löytyi Itkoselle myöhemmin keväällä 1908 myös Jyväskylän pitäjästä, jossa sos.dem. kunnallisjärjestö palkkasi hänet puhujaksi.786
Itkonen sai kuitenkin toimia suhteellisen rauhassa agitaattorina
ilmeisesti yli puoli vuotta ennen kuin helmikuussa 1909 piiritoimikunta uhkasi ryhtyä toimiin erottaakseen Jyväskylän pitäjän kunnallisjärjestön, jos se ei erota Itkosta jäsenyydestään ja
kaikista luottamustoimista.787 Kävi myös ilmi, että Haapakosken
naisjaosto oli valtuuttanut Itkosen tekemään työttömien tilastokeräystä. Keräystä tehdessään ja kierrellessään Haapakoskella
hän oli samalla pitänyt puheita. Haapakosken naisjaoston ilmoitus, jossa Itkosen puhetilaisuudet ilmoitetaan, on kuitenkin lähetetty "virallista tietä Helsingin kautta" ennen sen päätymistä Sorretun Voimaan, koska haapakoskelaiset eivät uskoneet lehden julkaisevan ilmoitusta johtuen "toimituksen ja Itkosen riidoista".788
Haapakoskelaisten reaktio kuvaa ristiriitaista suhtautumista Itkoseen. Itkonen oli epäilemättä "kurikkalainen teosofi", jonka agitaatio ei sopinut puolueen linjaan. Kuitenkin paikallistasolla hän
oli pidetty puhuja, jonka puheita tai toimintaa ei nähty ongelmallisena. Itkonen perusti vielä vuonna 1908 yhdistyksen Kuohuun
Jyväskylän maalaiskunnassa ja oli "pari kuukautta yhdistyksen
opastajana, pitäen m.m. jonkun puheenkin yhdistyksen iltamissa. Mutta pian kumminkin kuohulaisetkin huomasivat, että
Wilho ei olekaan aivan otollinen olemaan yhdistyksemme johdossa ja antoivat lähtöpassit Kuohulta paremmille markkinoille.
Ja sitten Wilho ei ole kun yhden kerran käynyt Kuohulla ja sil784 Manninen – Mäkelä – Holm 2008, 401.
785 Yleisöltä, SV 21.2.1908.
786 Lähiseudulta, SV 27.5.1908.
787 Puolueen riennot, SV 15.2.1909.
788 Ibid.
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loinkin akiteeraamassa ihmisiä vakuuttamaan henkensä eräässä
vakuutusyhtiössä ja samassa tyrkyttänyt ja kehoittanut tilaamaan
"Vipusta" y.m. porvarilehtiä."789 Itkosen tapaus kertoo myös siitä,
että ideologiset ristiriidat ja kautskylainen oikeaoppisuus eivät
olleet maaseuturahvaalle yhtä tärkeitä kuin puoluejohdolle. Saarijärveläinen Semmi Heimonen ihmetteli vielä 1960-luvulla sitä,
miksi piiritoimikunta kielsi Itkosta puhumasta, vaikka Itkonen
perusti useita yhdistyksiäkin.790

10. Agitaation teemat
Vaikka agitaatiopuheiden käsikirjoituksia ei olekaan saatavilla,
tutkimusaineiston perusteella voidaan määritellä tärkeimpiä agitaation teemoja ja aihealueita, joita agitaatiotilaisuuksissa käsiteltiin. Agitaattorit mainitsivat matkakertomuksissa pitämiensä
puheiden aiheet satunnaisesti, joten kattavaa tilastoa pidettyjen
puheiden aiheista on mahdotonta tehdä. Koska Oskari Suutalan
ja Onni Tuomen matkakertomukset ovat aikajänteeltään kattavimmat, heidän mainitsemistaan puheenaiheista voidaan tehdä
joitakin yleistyksiä maaseutuagitaation sisällöistä ja toisaalta heidän erikoisaloistaan. Oskari Suutala mainitsi puheensa aiheen
noin 20 kertaa, joista useimmin kasvatuksen ja itsekasvatuksen
sekä nuorison tehtävien ja merkityksen työväenliikkeessä. Toiseksi eniten mainintoja sai maatalouteen ja pientilallisen asemaan
liittyvät aiheet ja kolmanneksi sosialismin periaatteet ja yhteenliittyminen sekä "päivänpolitiikka", joka usein liittyi porvareiden
kanssa väittelyyn. Tällainen aihe oli esimerkiksi "sotilasmiljoonaasia".791 Kyseessä oli Venäjän hallituksen vaatimat nk. sotilasmiljoonat eli korvaus siitä, että Venäjä ei rekrytoinut Suomesta
miehiä armeijaansa. Sotilasmiljoonien maksamista vastustettiin
eduskunnassa yli puoluerajojen.792
789 Kirje Kuohulta, SV 7.2.1910.
790 TMT 26D:178/8 Semmi Heimonen, TA.
791 Suutala, Oskari: Villitysmatkoilta, SV 9.12.1907–4.3.1908.
792 Patrikainen ja Joensuu 2007, 54–55.
273

Agitaatiomatka, jolta Onni Tuomi kirjoitti matkakertomussarjan, ilmoitettiin Sorretun Voimassa 14.8.1907. Ilmoituksessa kerrottiin Tuomen pitävän esitelmiä maatalouskysymyksestä. Onni
Tuomi kertoo itsekin puhuneensa ylivoimaisesti eniten maatalouskysymyksestä (seitsemän mainintaa), toiseksi eniten hän
"vastasi porvarien syytöksiin" ja kolmanneksi yleisin puheenaihe
liittyi sosialismin periaatteisiin. Yksittäisiä mainintoja Tuomen
kertomuksissa saivat myös käytännön toiminnassa neuvominen
ja paikallisten erityiskysymysten selvittely, kuten kysymys vaivaistalon perustamisesta Karstulassa.793
Kullakin agitaattorilla oli omat vahvuusalueensa, jotka korostuivat myös aihevalinnoissa. Oli luontevaa, että juuri Oskari Suutala nuorena ja eteenpäinpyrkivänä sosialistina puhui itsekasvatuksen merkityksestä ja nuorison tärkeästä roolista työväenliikkeessä. Aiheista maatalouskysymys oli poliittisesti ehdottomasti
merkittävin ja tärkeä myös maaseuturahvaan näkökulmasta.
Siitä puhuivat tarpeen vaatiessa kaikki agitaattorit, vaikka painotus vaihteli puhujan oman taustan mukaan. Santeri Mäkelä
ajoi pientilallisten asiaa, kun taas Samuli Häkkinen oli torpparikysymyksen erityistuntija. Onni Tuomen näkökulmaan maatalouskysymyksestä ei voinut olla vaikuttamatta hänen työuransa
metsäyhtiöissä. Sekä Suutala että Tuomi mainitsivat puhuneensa
kolmanneksi eniten sosialismin periaatteista, jonka voinee tulkita
kertovan osaltaan myös matkakertomuksissa kuvatun agitaation
luonteesta. Kyse oli paljolti herätysagitaatiosta, jossa käytiin läpi
perusasioita ja työväenliikkeen tavoitteita.
Paljon käsitelty teema, jota Suutala ja Tuomi eivät maininneet yhtäkään kertaa varsinaisena agitaatiopuheen aiheena, oli
puolueen suhde kirkkoon ja uskontoon. Aiheesta puhuttiin kuitenkin paljon ja siitä kaivattiin tietoa. Agitaattorin henkilökohtainen suhtautuminen koko aiheeseen vaikutti paljon. Kaikki
puhujat eivät suostuneet aihetta juurikaan käsittelemään, koska
se ei ollut poliittisesti kovin tärkeä aihe.794 Toisaalta esimerkiksi
793 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta I–X, SV 30.8.1907–25.11.1907.
794 Keski-Suomesta, Suomalainen 30.11.1906.
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Juho Etelämäelle se oli hyvinkin henkilökohtaisesti merkittävä
teema, johon liittyi myös poliittisia tavoitteita. Agitaattorit törmäsivät kuitenkin erilaisiin käsityksiin sosialistien kirkkoon
liittyvistä tavoitteista, niin usein, että aiheeseen oli usein pakko
ottaa kantaa. Juho Etelämäki syytti porvarillisia rahvaan virheellisistä käsityksistä Pohjanmaalla: "Vastustajamme, nuo köyhälistön pettäjät, nuo diplomaattisesti sivistyneet kunnan isät olivat
myös täällä uskottaneet, että sosialidemokraatit naulaavat kirkon
ovet kiinni."795 Porvarien suhtautuminen ja väitteet sosialismista
ja puolueen tavoitteista vaikuttivat siis suoraan agitaation sisältöön. Koska matkakertomusten kuvaama agitaatio painottui
Etelä-Pohjanmaan järviseudulle, jossa työväenliike oli alkutekijöissään ja puolueen kannatus pientä, matkakertomuksissa kommentoidaan paljon "vääriä" käsityksiä sosialismista. Agitaattorit
joutuivat ottamaan jatkuvasti kantaa porvarillisten tulkintoihin
sosialismista ja puolueen tavoitteista ja selittämään erityisesti
pakkoluovutusasiaa ja suhdetta kirkkoon ja uskontoon.
10.1. Maatalouskysymys
Maatalouskysymyksen eli maanvuokrakysymyksen olemassaoloon havahduttiin Suomessa jo 1880-luvulla, jolloin aloitettiin
maanvuokralainsäädännön uudistaminen. Ongelmat olivat olemassa, ja niihin haettiin ratkaisuja siis jo selvästi ennen maalaisrahvaan poliittista heräämistä. Toisaalta omaehtoista aktiivisuutta maaseuturahvaan keskuudessa oli osoitettu levittämällä
maanjakohuhuja, vastustamalla kutsuntaboikottia ja keräämällä
vasta-adressi. Näin ollen eliitin viljelemä kuva maalaisrahvaasta
tietämättömänä ja fatalistisena ei varsinaisesti pidä paikkaansa.
Kuitenkaan torpparikysymys ei muodostanut suurelle osalle
torppareista "mitenkään itsetietoista kysymystä".796
Sosiaalidemokraattien keskuudessa maatalouskysymys säilyi
ristiriitaisena. Sosialistiset teoriat viittasivat kehityksen etenevän
795 Etelämäki, Juho: Havaintoja matkoilta Kuortaneen kihlakunnasta, SV 12.8.
1907.
796 Peltonen 1992, 257.
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suurtuotantoa kohti, mutta maatalouden tila ja kentältä tulevat
vaatimukset ajoivat edistämään pienviljelystä, joten ratkaisua ei
tehty selvästi kumpaankaan suuntaan. 797
Vaalikannatuksen perusteella sosiaalidemokraattinen liike oli
1900-luvun alussa maaseutuväestön liike, sillä ensimmäisissä
eduskuntavaaleissa SDP sai lähes 90 prosenttia äänistään maaseudulta.798
Puolueen johdossa tiedostettiin maanvuokrakysymyksen merkitys agitaatiossa ja vaalikampanjoinnissa, sillä suurlakko oli tuonut työväenliikkeeseen suuren joukon nimenomaan maaseudun
tilattomia ja torppareita. Tämän vuoksi kaikki silloiset puolueen
agitaattorit kutsuttiin seuraamaan torpparien edustajakokousta
Tampereelle 1906. Yrjö Sirola piti siellä agitaattoreille lyhyen
opastuskurssin ja ohjeisti heitä: "Kun menette maaseudulle, niin
ensikädessä tutustukaa yksityiskohtaisesti torpparien ja maanomistajain välisiin suhteisiin. Se on teille hyödyksi työssänne."799
Ensimmäisten eduskuntavaalien kampanjoinnin pääteemana olivat puolueiden yhteiskunnalliset reformiohjelmat, joihin maanomistus- ja torpparikysymys kuului olennaisesti.
Metsäteollisuuden kasvu 1870–1880-luvuilla oli tuonut merkittävän muutoksen monin paikoin Keski-Suomessa. Aiemmin
talolliset, joiden maihin saattoi kuulua suuret metsäalat, suhtautuivat jopa kielteisesti metsään, jolla ei käytännössä ollut arvoa.
Sen sijaan työ oli arvokasta, ja sen vuoksi torpparit ja heidän tekemänsä päivätyöt olivat hyödyllisiä ja arvostettuja. Kun metsäyhtiöt alkoivat ostaa metsää, maanomistajat myivät sitä pilkkahinnalla. Taustalla vaikuttivat myös tottumattomuus rahatalouteen,
köyhyys tai ymmärtämättömyys. Monet tilalliset päätyivätkin
vuokraviljelijöiksi entisiin taloihinsa. Metsänostajien toiminta
murensi talonpoikaista maanomistusta, laajensi maanvuokrausjärjestelmää ja teki talollisista pienten vuokraviljelmien viljelijöitä. Metsäteollisuuden vaikutuksesta maattoman väestön osuus
797 Soikkanen 1961, 285, 290.
798 Alestalo 1977, 103.
799 Kiiskinen 1957, 114.
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kasvoi.800 Metsien polkuhintaan myymisestä varoiteltiin yleisesti,
mutta sosialistit näkivät sen osoituksena kapitalistisen yhteiskunnan riistosta ja rahavallan sorrosta. Pientilallisilla ja tilattomilla
oli yhteinen vihollinen, kapitaali.801
Metsäyhtiöiden palveluksessa pitkään työskennellyt Onni
Tuomi tulkitsi tilannetta matkakertomuksessaan: "Pohjoisimman
kolkan vaalipiiristämme muodostaa Pihtiputaan pitäjä. Se on
tuo tukkiyhtiöiden luvattu maa, jossa suurriistäjät mielin määrin
mellastavat. Muutamilla tuhansilla hopiapenningeillä on kolmas
osa isäntämiehistä vaihtanut tittelinsä "lampuodin" epävarmaan
asemaan. Näin muodostaa rahavalta uusia riistämismuotoja,
samalla työntäen entiset manttaalimiehet köyhälistön riveihin.
Sitä mukaa kun köyhälistön joukko ja kurjuus lisääntyy kasvaa
myöskin tyytymättömyys. Vaistomaisesti herää raatajan rinnassa
toivo paremmasta yhteiskunnasta ja silloin ilmestyy sosialismi
näyttämölle. Se osottaa köyhälistölle yhteisen yhteiskunnallisen
päämäärän minne on pyrittävä."802
Onni Tuomen tulkinnan mukaan juuri metsäteollisuus oli luonut kapitalistisen yhteiskunnan olosuhteet sellaisiksi, että köyhälistö voisi "vaistomaisesti" herätä sosialismiin ja siten suunnata
kohti yhteistä päämäärää. Tulkinnassa on perää, sillä Pihtiputaalla kolmannes tiloista oli joutunut metsäyhtiöiden käsiin.803
Maanvuokran tasossa ja kehityksessä oli suuria eroja valtakunnallisesti, eikä koko maan torpparilaitoksesta voi puhua yhtenäisenä järjestelmänä. Vuokra oli keskimäärin huomattavasti suurempi Etelä- kuin Pohjois-Suomessa. Vuotuinen maanvuokra
ei ollut suuressa osassa Vaasan lääniä ylivoimaisen suuri rasitus
vuokramiehen taloudessa eivätkä vuokrat olleet nousseet erityisen jyrkästi.804 Torpparivaltaisimpia pitäjiä vaalipiirin ja valtakun800 Kupiainen 2007, 75; esim. Keski-Suomen pikkutilalliset ja köyhälistö I , SV
13.2.1907.
801 Keski-Suomen pikkutilalliset ja köyhälistö I , SV 13.2.1907.
802 Tuomi Onni: Puhujamatkoilta VIII, SV 4.11.1907.
803 Laitinen 1988, 356–357.
804 Peltonen 1992, 241–249.
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nankin tasolla olivat kuitenkin Keuruu ja Virrat.805 Etelä-Pohjanmaan järviseudulla maanvuokraajien osuus oli pieni, mutta pienten tilojen määrä suuri.
Pakkoluovutus
Jo helmikuun manifestin luomassa tilanteessa vuonna 1899 oli
maaseudulla alkanut levitä huhupuheita keisarin toimeenpanemasta yleisestä maan uusjaosta Suomessa, jossa kaikille annettaisiin ilmaiseksi maata. Huhuja oli esiintynyt jo tätäkin aiemmin, mutta poliittinen tilanne oli manifestin jälkeen erityisen
otollinen. Huhut upposivat maaseudulla otolliseen maaperään,
mutta kumpusivat myös maaseudun tilattoman väestön vuosikymmeniä läsnä olleista sosiaalisista ja taloudellisista ongelmista.
Tilaton väestö ei ainoastaan uskonut maanjakohuhuja, vaan
myös levitti niitä aktiivisesti, keskusteli aiheesta kokouksissa ja
kirjoitti aiheesta vetoomuksia. Huhujen levittämisen avulla rahvas etsi toimintamahdollisuuksiensa rajoja suhteessa valtaapitäviin ja heidän reaktioitaan liikkeelle laitettuihin vaatimuksiin.806
Aikalaisten käsityksen mukaan erityisesti maaseudulla kiertävät
"laukkuryssät" olivat syypäitä maanjakohuhujen levittämiseen,
mutta agitaatiotoiminnan yleistyessä maaseudulla myös sosialistiagitaattoreita syytettiin huhujen levittämisestä.807
Tätä taustaa vasten SDP:n linjaus maan pakkoluovutuksesta
herätti pelkoa ja epätietoisuutta maanomistajissa. Puolueen maatalousasiantuntijat olivat keksineet ratkaisun maatalouskysymykseen ns. viljelyspakosta. Kaikki se maa, jota omistaja ei itse
viljellyt, oli pakkolunastettava yhteiskunnan haltuun ja annettava
tilattomien viljeltäväksi.808 Sorretun Voiman mukaan ratkaisuja
maatalouskysymykseen olivat maanvuokralaki Tampereen torpparikokouksen esityksen mukaisesti, viljelyspakko, pakkoluovutus ja uudisviljelyksen avustaminen. Pakkoluovutuksella tarkoi805 Vattula 1976, 65.
806 Suodenjoki 2007, 80–81.
807 Sosialistit levittävät maanjakohuhuja, Suomalainen 17.6.1903.
808 Soikkanen 1961, 285.
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tettiin lehden mukaan yksityisessä omistuksessa olevien maiden
pakkoluovutuksia valtiolle, jotta tilaton väestö saisi maata viljeltäväksi.809 Sekä maanjakohuhuissa että pakkoluovutuksessa oli
taustalla käsitys vanhasta kansanomaisesta tasajakoajattelusta.
Sosialismille annettiinkin maaseutuympäristössä lähes poikkeuksetta ensisijaisesti maan uudelleenjakoon liittyvä merkitys.810
Karstulalainen Albert Rautiainen muisteli, kuinka ensimmäiset
sosiaalidemokraattien puhujat lupasivat maata kaikille maattomille. Nämä lupaukset ja toiveet olivat hänen mukaansa omiaan
aiheuttamaan uppiniskaisuutta torppareissa.811
Porvarillisten vasta-agitaatiossa ajatus pakkoluovutuksesta
muuttui sellaiseen muotoon, että kaikki maat otetaan pakolla
omistajiltaan ja vieläpä ilmaiseksi.812 Etenkin Pohjanmaalla pientilallisten keskuudessa sosialistien "maantasaaminen" herätti pelkoa. Etelämäki selitti puolueen huonoa menestystä Lappajärvellä
väärillä käsityksillä pakkoluovutusasiassa: "Huomattava on, että
täällä maat on jaettu jo ammoin niin pieniin manttaaliosiin, että
vaivoin isäntä ja emäntä siinä tulee toimeen ja nyt kun peloteltiin
maanotolla, niin he luulivat, että se ainuakin pala nyt riistetään,
jos sosialistia äänestäisi, ja siksi vain 26 henkeä koko pitäjässä
rohkeni antaa äänensä työväen puolueelle. Selitettyäni asian, ettei
kysymys ole niin pienistä tilkuista pakkoluovutuksessa, pääsi helpotuksen huokaus maanomistajain rinnoista."813 Väärät käsitykset pakkoluovutuksesta vaikuttivat Etelämäen mielestä niin vahvasti sosialisteja vastaan, että hän kuvasi tilannetta sarkastiseen
sävyyn: "Kaikki vaivaiset, raajarikot, ontuvat ja sokeat uurnalle,
ettei vaan sosialisti veisi meiltä maita."814

809 Maatalouskysymys, SV 24.10.1906.
810 Suodenjoki 2007, 82; Soikkanen 1961, 181.
811 SKS KRA, Albert Rautiainen, Karstula E 151:256.
812 Evijärvi, SV 2.1.1907.
813 Etelämäki, Juho: Havaintoja matkoilta Kuortaneen kihlakunnasta, SV 12.8.
1907.
814 Etelämäki, Juho: Havaintoja matkoilta Kuortaneen kihlakunnasta, SV 12.8.
1907.
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Toinen agitaattorien työtä hankaloittanut käsitys oli sosialismin liittäminen kaupunkilaisuuteen. Porvarillisten vakioargumentti oli vedota siihen, että "kaupunkisosialistit" eivät ymmärrä
maaseudun asukkaita ja heidän olojaan. Maaseudun ja kaupunkien vastakkaisasettelusta muodostuikin monin paikoin myös
Keski-Suomessa kiistanaihe, johon sekä suomettarelaiset että
maalaisliittolaiset mielellään vetosivat ja jota sosialistit yrittivät
lieventää.815 Toisaalta maaseutu–kaupunki -jännite oli todellinen
myös piirijärjestössä, ja siitä johtuvia kamppailuja käytiin jatkuvasti. Piiritoimikunnan ydin oli muodostunut alusta lähtien "kaupunkijäsenistä" eli jyväskyläläisistä edustajista. Tämä ärsytti maaseudun sosialisteja, ja maaseudun syrjiminen piirin toiminnassa
vakiintui alusta lähtien piirikokousten kiistanaiheeksi.816 Erityisesti Santeri Mäkelä oli äänekäs maaseudun ihmisten puolestapuhuja piirikokouksissa. Puolueen kannatus niin valtakunnallisella
tasolla kuin Vaasan läänin itäisessä vaalipiirissä perustui maaseutukannatukseen, vaikka puolueen ja piiritoimikunnan johdossa oli kaupunkilaisia. Kamppailu maaseudun (periferian) ja
kaupungin (keskustan) kesken näkyi muun muassa siinä, minne
agitaatiota nähtiin tarpeelliseksi suunnata. Suullisen agitaation
tarpeellisuus oli myös aivan erilainen kaupungissa ja maaseudulla. Kun vuonna 1910 piirikokous päätti lakkauttaa piirin valistustyön, luentokurssit ja vakituisen puhujan toimen ja keskittää
agitaation painopisteen Sorretun Voimaan, päätös oli Mäkelän
mielestä käsittämätön.817
"Kaupunkisosialisti" oli myös usein käytetty haukkumasana,
jota käytettiin monista piiripuhujista. Maaseudun ihmisten kannatuksesta kilpailevat muut puolueet pyrkivät hyödyntämään tätä
mielikuvaa kaupunkisosialisteista, jotka eivät ymmärrä maaseudun ihmisten elämää ja ongelmia.818 "Nuorten agitaattori tahtoo
enin sanoa, mutta sanottavaa on vaan sitä yhtä ja samaa, jota on
815 Soikkanen 1961, 290.
816 Patrikainen – Joensuu 2007, 26.
817 Norrena 1993, 215–216.
818 Evijärvi, SV 2.1.1907; Tupakkipuheita V, Ilkka 6.6.1908; Maalaisköyhälistölle, SV 16.6.1906.
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aina kuultu: te olette kaupunkilaisia, sorratte maalaista y.m."819
Ilkan kirjeenvaihtaja esitteli tarkasti "kaupunkisosialisti" Aapo
Attilan väitteitä ja omia näkemyksiään maataloudesta ja omistusoloista.820 Yleinen käsitys oli, että sosialisteja ja heidän tavoitteitaan
voitiin ymmärtää, mutta aatetta ei voinut soveltaa maaseudun
työväen ja pientilallisten olosuhteisiin. Toisin sanoen kaupunkilaissosialistien kanssa voitiin tehdä yhteistyötä, mutta kaupunkilaisten ja maalaisten tavoitteet olivat liian erilaiset ajettaviksi
saman puolueen sisällä.821 Täysin tuulesta temmattua ei kritiikki
kuitenkaan ollut, sillä ainakin Juho Etelämäki kritisoi agitaattoreita siitä, etteivät nämä tunteneet yleisöänsä. "Mitä yleensä koko
Pohjanmaahan tulee, niin on se aivan työväenaatteen kannalla,
mutta meidän kaupunkilaismalliset agitaattorimme eivät ole
ymmärtäneet asettua kansan näkökannalle, vaan ovat esittäneet
samat saarnaansa Pohjolan pikkutilallisille, kuin Keski-Suomen
maaruhtinaillekin, vaikka suurtilallisia Pohjanmaalla ei olekaan,
vaan melkein kaikki sen asukkaat ovat pikku maanomistajia. Mitä
taas maattomiin tulee, niin vuokrat ovat mitättömät ja ansiotyötä
saatavana enemmän kun parhaalla tahdolla voi tehdä. Saadappa
Keski-Suomessa olot semmoisiksikin."822
Torpparit ja pienviljelijät
Suurlakko oli se sysäys, jonka luomassa uudessa ilmapiirissä
sosialistiset opit saavuttivat läpimurron maaseudulla. Suurlakko
antoi voimakkaan uskon joukkoliikkeen mahdollisuuksiin ja loi
radikaalin ilmapiirin, jossa myös rahvaalle oli mahdollista esittää
vaatimuksia.823 Viitasaaren ensimmäinen työväenyhdistys oli tyypillinen suurlakon perillinen. Se perustettiin pian suurlakon jäl819 Etelämäki, Juho: Esitelmämatkoilta Kuortaneen kihlakunnassa, SV 26.7.
1907.
820 Ilkka 2.6.1908.
821 Sananen maanmiehen puolesta, Ilkka 19.11.1907.
822 Etelämäki, Juho: Havaintoja matkoilta Kuortaneen kihlakunnasta. SV 12.8.
1907.
823 Soikkanen 1961, 313–314.
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keen joulukuussa 1905. Kansakoulunopettaja Samuli Häkkisestä
tuli yhdistyksen puheenjohtaja ja seuraava vuonna yhdistys liittyi
Suomen työläisliittoon, jolloin porvarilliset jäivät toiminnasta
pois. Työväenyhdistyksen johdossa oli Häkkisen lisäksi pääasiassa käsityöläisiä.824 Paikkakunnan valtaväestö oli torppareita, ja
yhdistyksen ohjelmassa torpparikysymys nousikin kantavaksi
teemaksi. Toinen yhdistyselämän menestyksen kannalta tärkeä
tekijä olivat opettaja Samuli Häkkinen sekä suutari Herman Salo,
jotka olivat molemmat olleet mukana nuorisoseuran ja maalaisseuran toiminnassa ennen työväenliikkeen toimintaan ryhtymistä.825 Viitasaaren sosialismi oli vahvasti maalaissosialismia, sillä
muutamien nahkurin verstaiden, muutaman työntekijän sahan
ja uistintehtaan lisäksi Viitasaarella ei ollut muuta teollisuutta.826
Viitasaaren työväenyhdistys päätti joulukuussa 1906, että tilattoman väestön maakysymys olisi ratkaistava muuttamalla torpat
itsenäisiksi tiloiksi. Yhdistys päätti perustaa torppariosastoja
ympäri pitäjää, ja Samuli Häkkinen palkattiin kiertämään pitäjää ja perustamaan osastoja. Toiminta ajoitettiin erityisesti palvelusväen vapaaviikolle.827 Viitasaarelle perustettiinkin lukuisia
torppariosastoja, joita alettiin muuttaa työväenyhdistyksiksi vuodesta 1908. Viitasaaren valitsijayhdistyksen tunnus vuoden 1907
eduskuntavaaleissa oli "Maata, oikeutta ja vapautta kaikille"828
Samuli Häkkinen piti torpparilakia työväenliikkeen tärkeimpänä
tavoitteena. Eduskunnassa Häkkinen valittiin 1907 maatalousvaliokuntaan, jossa hän teki heti alkuun anomusehdotuksen,
että vireillä olevat häädöt keskeytettäisiin ja ehkäistäisiin uuden
maanvuokralain voimaan astumiseen saakka.829
Häkkisen ensimmäinen anomusehdotus maatalousvaliokunnassa liittyi vahvasti koko Suomea kuohuttaneisiin edellisen tal824 Manninen – Mäkelä – Holm 2008, 394–395.
825 Manninen – Mäkelä – Holm 2008, 485.
826 Manninen – Mäkelä – Holm 2008, 121–122.
827 Manninen – Mäkelä – Holm 2008, 396–397.
828 Vaalilistat, SV 11.3.1907.
829 Rasila 1961, 395; 405.
282

ven torpparihäätöihin. Laukossa ja Tottijärvellä pantiin toimeen
kahdenkymmenen edellisen kesän lakkoihin osallistuneen torpparin häädöt kaksi kuukautta ennen ensimmäisiä eduskuntavaaleja. Poliisivoimin toimeenpannut häädöt ja torppien tuhoamiset
aiheuttivat järkyttyneitä kannanottoja paitsi työväensanomalehdistössä, myös suomenkielisessä sivistyneistössä. Häätöjen epäoikeudenmukaisuudesta vallitsi laaja konsensus, joten häätöjä oli
helppo käyttää myös propaganda-aseena vaalikampanjoinnissa.
Niistä tulikin mediatapahtuma, joka jätti varjoonsa muita vaalien
jälkeen tehtyjä torpparihäätöjä. Työväensanomalehdistö jatkoi
kirjoittelua Laukon häädöistä vielä pitkin kevättä, ja niistä tehtiin
myös uuden eduskunnan ensimmäinen välikysymys.830
Laukon häädöt puhuttivat ihmisiä myös Keski-Suomessa. Työväenyhdistysten kokouksissa puhuttiin häädöistä ja paheksuttiin
syvästi Laukon paronin ja poliisin toimintaa. Tämä haluttiin tuoda
julki myös sanomalehdessä.831 Pihtiputaan Elämäjärven työväenyhdistys järjesti mielenosoitusmarssin tammikuun lopussa 1907,
johon osallistui satakunta miestä ja naista.832 Viitasaaren työväenyhdistys lähetti puoluelehdille julkilausumansa, jossa ilmaistiin paheksuminen Laukon tapahtumista.833 Keski-Suomessa oli
myös muutamia häätöjä, mutta Laukon häädöt puhuttivat enemmän. Paikalliset torpparihäädöt eivät saaneet aikaan vastaavaa
liikehdintää ja laajamittaista tukitoimintaa. Santeri Mäkelä esitti
poliittisessa pamfletissaan Tervettä järkeä pikkuviljelijöille, jonka
on sanottu mukailevan hänen agitaatiopuhettaan, että Laukon
torpparit sorron uhreina voivatkin ryhtyä sankarilliseen, historialliseen taisteluun, mutta kurjista kurjimpia ovat eteläpohjalaiset
pienviljelijät, eli hänen kohdeyleisönsä, joiden velkavankeudesta
ja kurjuudesta ei kukaan ole kiinnostunut.834 Laukon häädöt aut830 Rasila 1961, 378–380.
831 Esim. Killinkoski, SV 1.2.1907 ja Töysä, SV 1.2.1907. Lehdessä lähes jokaisessa maaseutukirjeessä on maininta Laukon häädöistä.
832 Pihtipudas, SV 6.2.1907.
833 Paheksumislause Laukon torpparien häädön johdosta, SV 1.2.1907.
834 Mäkelä 1908, 88–89.
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toivat kuitenkin sosiaalidemokraatteja vaaleissa, koska ne kiristivät maata omistamattomien ja omistavien välejä. Lisäksi torppariyhdistyksiä perustettiin useilla paikoilla, vaikka paikallisia konflikteja oli vähänlaisesti. Omaa propaganda-aineistoa vaalipiirin
alueella löytyi pikemminkin puutavarayhtiöiden metsäostoista.
Torpparikysymys ja torpparien oikeudet olivat selkeä poliittinen tavoite, jonka viestittäminen maanvuokraajille oli agitaattoreille suhteellisen helppoa. Sosialismin sanoman ja sen hyödyllisyyden perusteleminen maanomistajille oli kuitenkin vaikeampi
tehtävä. Retorisella tasolla agitaattorit pyrkivät tekemään eroa
manttaalimiesten ja pientilallisten välille.835 Vaikka agitaatiossa
vakuuteltiin sosialistien olevan köyhien pikkutilallisten puolella,
selkeät lupaukset puuttuivat. Sosialistien näkökulmasta pientilallisia rasitti niukan toimeentulon ohella velkaantuminen, jonka
seurauksena he olivat vaarassa menettää maansa sahayhtiöille.
"Elämänhuolet" olivat pientilallisten jokapäiväisenä vieraana, ja
he olivat siten "oivallisia syöttejä riistävässä yhteiskunnassa".836
Sosialistien näkemyksen mukaan kapitalistisessa yhteiskunnassa
pienviljelijöiden velkataakka tulisi entisestään vain kasvamaan.837
Pientilallisten vakuutettiin olevan metsäyhtiöiden ja suurtilallisten riistämiä siinä kuin maatyöläistenkin. Eroa pien- ja suurtilallisten välillä tehtiin myös suhteella työn tekemiseen. Pientilalliset tekivät töitä elättääkseen itsensä, kun taas suurtilalliset elivät
muiden työstä. Pientilallisten asianajajana profiloituneen Santeri
Mäkelän maatalousohjelma sisälsi paljon samaa kuin maalaisliiton ohjelma. Olennainen ero löytyi kuitenkin juuri pienviljelyn
kohtalosta. Mäkelä uskoi Karl Kautskyn tavoin historialliseen
välttämättömyyteen, jossa kehitys kulki kohti suurtuotantoa,
mutta siirtymävaihe oli tehtävä mahdollisimman joustavaksi.

835 Esimerkiksi Santeri Mäkelä korosti olevansa pientilallinen, vaikkei tila
aivan pieni ollutkaan, vaan noin 200 ha, josta 15 ha viljeltyä maata. Norrena 1997, 29.
836 Maatalouskysymys, SV 24.10.1906.
837 Soikkanen 1961, 290.
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Yksityisomistus oli Mäkelän mukaan mahdollista osuustoiminnan puitteissa.838
Alueelliset erot maanomistuksessa, mutta myös yhdistys- ja
kulttuuritoiminnassa sekä liikenneyhteyksissä, olivat Vaasan läänin itäisessä vaalipiirissä poikkeuksellisen suuret. Tämä ei voinut
olla vaikuttamatta työväenliikkeen menestykseen ja agitaatioon.
Työväenliikkeen tilanne oli pienviljelijävaltaisella Evijärvellä
hyvin erilainen kuin esimerkiksi Viitasaarella. Evijärven Inankylän työväenyhdistyksen perustajajäseniin kuuluneen Matti
Mäkelän muistelmien mukaan seudun elämä oli monella tapaa
vanhakantaista. Yhdistyksen toiminta-alueella ei ollut 1900luvun alussa minkäänlaista joukko- tai seuratoimintaa eikä kansakoulua. Kirjoitustaidottomuus oli yleistä, mikä haittasi yhdistystoimintaa. Kylä oli syrjässä liikekeskuksista, ja kulkuyhteydet
olivat huonot, joten "henkisen elämän" vaikutteita ei ulkopuolelta
juuri kantautunut.839
Piiritoimikunnan lähettämä agitaattori Oskari Suutala vetosi
talvella 1908 Evijärven Inankylässä pientilallisten huonoon asemaan kapitalistisessa yhteiskunnassa: "Kuuliakuntani oli suurimmaksi osaksi pientalollisia. Selittelin heille kuinka poljettu
pientilallinen on kapitalistisessa yhteiskunnassa ja mikä suuri
etu heilläkin on sosialistisesta tuotantotavasta. Puhuin myöskin
yhteenliittymisestä, jonka tulos oli, että päätettiin perustaa työväenyhdistys. Jäseniäkin ilmoittautui alussa puoliväliin toistakymmentä, vaan toiset lupasivat yhtyä vasta silloin, kuin on saatu
säännöt. Onnea vaan alkavalle järjestäytymiselle. Työväenyhdistys tulee varmasti elinvoimainen, sillä paikkakunnalla on innokkaita aatetovereita, ja koska joukkoon liittyi talollisiakin, niin on
silloin mahdollisuus saada kokoushuoneitakin. Siis innolla työhön vaan!"840
Suutalan toiveikkuus osoittautui pian katteettomaksi, sillä
perustetulla yhdistyksellä ei ollut "minkäänlaisia elämisen mah838 Norrena 1997, 33.
839 Mäkelä (1979): Muistelmia Inankylän Ty 40-v historiasta. Evijärven Inankylän ty, kansio H1,TA.
840 Suutala, Oskari: Villitysmatkoilta, SV 4.3.1908.
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dollisuuksia, joten se kuoli alkuunsa"841. Inankylän työväenyhdistys perustettiin kuitenkin uudestaan syksyllä 1909 ja omaa taloa
päästiin rakentamaan velkarahalla vuonna 1911. Varsinaiseen
aatteelliseen ja "henkiseen" toimintaan pystyttiin keskittymään
kuitenkin vasta 1920-luvulla.842 Suurlakon tuoma innostus tai piiritoimikunnan järjestämä agitointi eivät riittäneet kaikin paikoin
työväenliikkeen menestymiseen, vaan yhdistystoiminta vaati
ponnisteluja ja eteni hitaasti. Se pääsi kunnolla käyntiin vasta selvästi 1910-luvun puolella.
10.2. Kirkko ja uskonto
"Isäntä (suomettarelainen): ’Mitähän hyötyä siitä sosialismistakin
on olevinaan!’
Emäntä: ’Vielä häntä kysyykin. Siitä asti kun agitaattoreita alkoi
täällä liikkua, ovat pappien saarnatkin tuntuvasti parantuneet.’"843
Käsitys, että työväenliike oli lähtökohdiltaan uskonnon ja
kirkon vastainen, oli lähtöisin Saksasta saaduista vaikutelmista.
Saksalaisen sosialidemokraattisen liikkeen ateistit olivatkin hyökänneet kirkkoa ja kristinuskoa vastaan. Suomalaisessa pappeinkokouksessa arkkipiispa oli jo 1890 todennut, että sosialismi on
mitä jyrkimmin ristiriidassa kristillisen maailmankatsomuksen
kanssa.844 Kirkon edustajat olivat siis vakuuttuneita sosialismin
jumalattomuudesta jo ennen kuin Suomen työväenliike edes oli
sosialistinen.845 Kirkon ja papiston vastainen mieliala oli kuitenkin vielä 1890-luvun lopulla vallitseva ainoastaan työväenliikkeen
kapean kärkiryhmän piirissä. Samoihin aikoihin paikallisyhdistyksissä yleisesti vielä noudatettiin perinteisiä kristillisiä käsityksiä ja aloitettiin esimerkiksi kokoukset virrellä. Perinteisiä kris841 Mäkelä (1979): Muistelmia Inankylän Ty 40-v historiasta. Evijärven Inankylän ty, kansio H1,TA.
842 Ibid.
843 Kurikka 15.7.1909.
844 Pöytäkirja, pidetty ylimääräisessä Pappeinkokouksessa Porvoossa lokakuun
11, 12, 13, 14 p:nä 1892, 13.
845 Soikkanen 1961, 141–142.
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tillisiä käsityksiä alkoi kuitenkin horjuttaa muun muassa pyhätyö rautateillä ja puunjalostusteollisuudessa.846 Hannu Soikkasen
mukaan kristillis-sosialistinen virtaus eli marxilaisen rinnalla
puolueen kärjessä vielä 1900-luvun alkuvuosina ja alkoi heiketä
vasta Forssan kokouksen jälkeen vuonna 1903. Kristillis-sosialistiset käsitykset jatkoivat kuitenkin jossain muodossa elämäänsä
erityisesti maalaisyhdistyksissä ja kenttäväen parissa.847 Esimerkiksi Jyväskylän työväenyhdistyksen kokouksessa laulettiin Työväen laulukirjasta uskonnollisia lauluja odoteltaessa agitaattori
Emil Lehéniä saapuvaksi ainakin vielä maaliskuussa 1906.848
Sosiaalidemokraatit vaativat valtion ja kirkon erottamista toisistaan, pakollisen uskonnonopetuksen lopettamista kouluista
ja uskonnonvapautta. Sorretun Voiman mukaan näiden tavoitteiden tarkoituksena ei suinkaan ollut hävittää uskontoa, vaan
päinvastoin elvyttää aitoa uskonnollisuutta, kun ihmiset joutuisivat itsenäisesti miettimään suhdettaan uskontoon ja jumalaan.849
Taustalla vaikutti ajatus itsekasvatuksen kautta saavutettavasta
"itsenäisestä vakaumuksesta", joka oli riippumaton kirkkoinstituutiosta ja siihen kuuluvista rituaaleista. Itsenäistä vakaumusta
kehitettiin muun muassa lukemalla. Sorretun voiman konttorissa
myytiin useita uskontoon ja sosialismin suhteeseen liittyviä teoksia. Vuonna 1906 myyntilistalla olivat esimerkiksi Gustaf Bangin
teos Kristillinen kommunismi ja P. Göhren Miten pappi kääntyi
sosialidemokratiksi. Keuruulaisen Laura Mikkolan mukaan Keuruulla työväenyhdistyksen jäsenet lukivat mm. yhdysvaltalaisen
vapaa-ajattelun puolustajan ja agnostikon Robert G. Ingersollin
teoksia.850 Ingersollin Jumalat ja perkeleet kuului myös agitaattorien myymään kirjavalikoimaan.851

846 Soikkanen 1961, 142–143.
847 Soikkanen 1961, 144–145.
848 Keski-Suomesta, Suomalainen 21.3.1906.
849 Uskontokysymys ja sosialismi, SV 22.2.1907.
850 HSMTK, Keuruu 27, Laura Mikkola, KA.
851 Pohjakerroksista 1909, 20.
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Jussi Pikkusaaren mukaan sosiaalidemokraattien iskulause
uskonnosta yksityisasiana tuli merkitsemään yleisesti maailmankatsomusta yksityisasiana. Jäsenten maailmankatsomuksellisuudesta tuli tabu työväenyhdistyksissä.852 Koska agitaattorien oli
käytännössä pakko ottaa kantaa uskontoon ja näin maailmankatsomuksellisiin asioihin 1900-luvun alussa, on vaikea pitää
aihetta tabuna. Pikemminkin ihmisiä kannustettiin selvittämään
suhdettaan uskontoon tapakristillisyyden sijaan. Jussi Pikkusaaren mukaan maailmankatsomuksellisen tason ohjauksella ei kuitenkaan ollut työväenliikkeen sivistystyössä ennen vuotta 1918
käytännöllisesti katsoen mitään sijaa. Myöskään agitaattorikoulutus ei sisältänyt mitään siihen viittaavaa. Yrjö Sirola jopa kielsi
uudenaikaisella maailmankatsomuksella mestaroimisen. Siitä
voisi "kehittymättömissä aivoissa" olla vielä huonompia seurauksia kuin uskonnosta.853 Selkeästä vastakkainasettelusta tieteellisen
maailmankatsomuksen ja uskonnon välillä ei työväenliikkeessä
tai sen agitaatiossa kuitenkaan ollut kyse. Jyväskylässä heinäkuussa 1907 pitämässään esitelmässä O. W. Kaipio korosti tieteen
merkitystä sosialismin taustalla. Kaipion mukaan sosialistien
pyrkimykset perustuivat uusimpaan tieteeseen, ei sellaiseen vanhaan, ennakkoluuloiseen maailmankäsitykseen, johon porvarilliset takertuivat. Kuitenkin juuri porvarien politiikka oli Kaipion
mukaan täysin ristiriidassa Jeesuksen oppien kanssa.854
Varhaissosialismia Pohjois-Suomessa tutkineen Matti Kyllösen mukaan agitaattorin työ oli hankalaa maaseudulla erityisesti
uskonnollisten asenteiden vuoksi. Pyrkimyksenä oli tasoitella
sosialismin ja kristinuskon eroja ja hyväksyä uskonto yksityisasiana. Strategia ei kuitenkaan toiminut täysin toivotulla tavalla,
vaan agitaattorit raportoivat jatkuvasta vastustuksesta, jota he
kokivat milloin kenenkin, paikallisen sivistyneistön, pappien,
"uskovaisten akkojen", virkamiesten, maalaisliittolaisten, suo852 Pikkusaari 1998, 366.
853 Pikkusaari 1998, 328–329; Uskontokysymys luokkataistelussa , Sosialistinen
Aikakauslehti 04/1907.
854 Esitelmä, SV 24.7.1907.
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mettarelaisten tai lestadiolaisten taholta.855 Herännäisyyteen ja
sen sortokausien aikana saamaan poliittiseen toimintamalliin
kuului korostunut nöyryys, pysyvä huonouden tunto ja alituinen
vaivan alla oleminen. 856 Juuri tämänkaltaista mentaliteettia vastaan agitaattorit taistelivat, joten on ymmärrettävää, että uskonnollisuuteen liittyi myös negatiivisia asenteita.
Uskonnosta ja suhteesta kirkkoon puhuttiin agitaatiotilaisuuksissa paljon, koska porvarilliset ottivat asian usein esiin, tietäen, että aihe oli agitaattoreille jossain määrin hankala tai jopa
kiusallinen.857 Santeri Mäkelä oli tottunut vastaamaan uskontoa
koskeviin kysymyksiin ja kuvaili porvarillisten vastaväitteiden
tyypillistä kulkua: "Uskontokysymys ensin ja kun se ei vetele,
sitte sosialistien persoonallinen parjaus, siinä porvariston tylsät,
mutta ainoat aseet sosialismia vastaan. Kun minä ennen körttiläisenä ollessani luin jonkunkerran raamatun läpi, ei opettaja
oikeen tahtonut pärjätä ulkoluvussa[…]"858
Puolueohjelman kohta, jossa puhuttiin kirkon ja valtion erottamisesta ja uskonnon opettamisen lopettamisesta, oli agitaattoreille hankala. Sosialidemokraatit pyrkivät selittämään kysymyksen vapausperiaatteen pohjalta eli eri kirkkokuntien asettamisena
tasa-arvoiseen asemaan.859 Ainakin jotkut agitaattorit kuitenkin
välttelivät tietoisesti uskontokysymyksen käsittelyä puhetilaisuuksissaan, kuten Jussi Vatanen Suomalaisen kirjeenvaihtajan
mukaan teki. "Agitaattori Vatanen […] teki muutamin sanoin selvää puolueensa ohjelmasta ja vaalilaista. Se oli kaikki muuten niin
kuin ollakin piti, mutta puolueensa ohjelman uskontoa koskevan
kohdan, jossa vaaditaan uskonto kouluista pois ja kirkko valtiosta
eroon, näki hän ’näinä aikoina’ hyväksi sivuuttaa. Sanoihan vain,
että ’puolue ei aio pappia hirttää’ eikä nykyään hänkään tahdo
itseänsä ’uskontoon kajoomalla tahrata’. Lienee ollut joukossa
joku sellaisiakin kuulijoita, jotka puhujan sanoista tulivat siihen
855 Kyllönen 1995, 90–93, 111–114, 131–132.
856 Sulkunen 1999, 94.
857 Suodenjoki 2010, 250–251.
858 Mäkelä, Santeri: Nuijamiehiä nostamassa II, SV 19.6.1908.
859 Soikkanen 1961, 310–311.
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mieleen, että puolueen uskonnonvastainen kanta on ohjelmasta
poistettu. Heihin nähden puhuja siis saavutti tarkoituksensa."860
Vaikka agitaattorit välttelivät ottamasta kantaa uskontoon,
suhtautuminen pappeihin ja kirkkoinstituutioon oli avoimen
kielteistä. Papiston opetus korosti kolmisäätyopin mukaista
pysyvyyttä. Se tulkittiin helposti vaatimukseksi pysyä myös
poliittisessa ja sosiaalisessa suhteessa omassa säädyssä.861 Papit
nähtiinkin yleisesti sosialismin vastavoimana, jotka käyttivät
vaikutusvaltaansa politikoimalla saarnastuolista käsin.862. Pappien "sopimattomasta käytöksestä" raportoitiin usein Sorretun
Voimassa. Pappien väitettiin toimineen "agitaattorina" eli poliittisena puhujana, vaikka sen ei katsottu sopivan heidän tehtäviinsä.863 Asenne näkyy myös muistitietoaineistossa: "Muut puolueet
käyttivät Jumalaa keppihevosenaan. Papit tuomitsivat kirkossa
sosialistit, mutta samalla vierottivat työväen kirkosta. SDP:n väri
herätti pelkoa. Papit lisäsivät kauhua pelottelemalla, että helvetin
voimat pääsevät valtaan."864 Myös kinkerit tarjosivat tilaisuuden
sellaiseen politikointiin, joka ei ollut lähtökohtaisesti tasavertaista, mikä ärsytti sosialisteja.865 Onni Tuomi raportoi Sorretun
Voimassa, että "eräs mustatukkainen suomettarelaisagitaattori,
joka samalla tutkii kansan lukutaitoa, kulkien kylästä kylää kysellen; onko tässä ruodissa Jumalankieltäjiä eli toisin sanoen sosialisteja, jotka hänen ajatuskykynsä mukaan kuuluvat ehdottomasti
yhteen."866
Papit olivat agitaattorien mielestä tekopyhiä kansan elättejä ja
pappeihin siis henkilöitiin kirkkoinstituution vastaisuutta kuvaamalla heidät taantumuksellisina ja epäreiluina hahmoina. Vaikka
860 Keski-Suomesta, Suomalainen 30.11.1906.
861 Heikkilä – Seppo 1989, 75.
862 Uskontokysymys ja sosialismi, SV 22.2.1907.
863 Kivijärveltä, SV 14.1.1907.
864 HSMTK, Sumiainen 63, Isak Pöyhönen, KA.
865 Tappelu kinkerit, SV 18.2.1907.
866 Kilometritehtaalta SV 11.3.1907; ks. myös Pappi oikeassa karvassaan, SV
22.3.1907.
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agitaatiossa syytettiin pappeja ja kirkkoa ulkokultaisuudesta, tarpeettomasta seremoniallisuudesta ja tekopyhyydestä, esiintyi agitaattori itse ikään kuin hurskaana, korruptoitumattomana pappina. Agitaattori siis harjoitti immanenttia kritiikkiä kutsumalla
itseään papiksi, joka saarnasi (työväen) evankeliumia. Kaikki
papit eivät kuitenkaan vastustaneet sosialisteja, vaan agitaatiotilaisuuksista saatettiin jopa tiedottaa kirkossa.867
Sosialismi uskontona vai uskonnolliseen maailmankuvaan
integintegroitu sosialismi?
Varhaisen työväenliikkeen pääasiallinen linja oli, että työväenliike ja Kristuksen opin mukainen uskonto eivät olleet ristiriidassa keskenään. Hilja Pärssisen suhdetta kristinuskoon ja sosialismiin tutkineen Mikko Kemppaisen mukaan sosialismi ei ollut
Pärssiselle uskonnon korvaaja vaan vastaus kristillisyyden herättämään tarpeeseen, jota kirkko tai porvarilliset kristillissiveelliset yhdistykset eivät pystyneet täyttämään.868 Sorretun Voiman
etusivun artikkelissa kirjoitettiin, että "Kristus huutaa rikkaille
ankarampia sanoja kuin yksikään työväenpuolueen agitaattori",
koska nämä ovat sortuneet ahneuden syntiin. Sen vuoksi työväki
ei saanut haluta rikkauksia, vaan oikeutta. Syntiä vastaan oli taisteltava tunnistamalla suuri yhteiskunnallinen synti, luokkajako.869
Sosialistisille tavoitteille annettiin kristinuskosta kumpuavia
merkityksiä.
Stephen Yeon mukaan utopistit Robert Blatchford ja William
Morris edustivat ns. sosialistista uskontoa. Molempien kirjoituksia käännettiin varhain myös suomeksi, ja ne kuuluivat Suomessa agitaattoreille suositeltuun lukemistoon. Työväenliikkeen "uskonnollinen" kausi ajoittui Yeon mukaan Englannissa
1880–1890-luvuille. Tähän kauteen kuuluivat myös herätyskokousten kaltaiset agitaatiotilaisuudet ja eräänlainen henkilökultti
tunnettujen agitaattoreiden ympärillä. Uskonnollinen kieli ja
867 Mäkelä, Santeri: Nuijamiehiä nostamassa I, SV 15.6.1908.
868 Kemppainen 2016, 76.
869 Maalaisköyhälistölle, SV 16.6.1906.
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tyyli olivat tuolloin tyypillisiä brittiläisen työväenliikkeen retoriikassa. Sellaiset sanat kuin apostolit, evankelistat, opetuslapset, uudelleen syntyminen, saarnaaminen, katusaarnaaminen ja
evankeliumi esiintyivät niin anti-uskonnollisen William Morrisin
kuin "uskonnollisen" Keir Hardienkin teksteissä. On vaikeammin
perusteltavissa, onko tämän kaltainen kieli ja tyyli uskonnollista
sanan varsinaisessa merkityksessä, sillä jokainen ajatus tai maallinen sosiaalinen rituaali ei ole "uskontoa" sillä perusteella, että
sen symbolit ja muodot ovat uskonnollista perua.870 Yeon mukaan
ei olekaan olennaista kysyä, oliko sosialismi uskonto tuohon
aikaan vaan oliko sosialismi uskontoa ihmisille samassa mielessä
kuin muut konventionaaliset uskonnot ja jos oli, voidaanko sillä
selittää tuon sosialismin merkittäviä piirteitä. Uskonto oli tapa
ilmaista yhteiskunnallisia epäkohtia, ja nämä tavat olivat sekä
esityksellisiä että retorisia. Toisin sanoen esimerkiksi uskonnon
kieltä tai rekisterejä käyttämällä voitiin kritisoida valtarakenteita.
Poliittista ja uskonnollista puhetta sekä kuulijaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää ja käyttäytymistä tutkineen Päivikki
Suojasen mukaan sekä uskonnollinen että poliittinen puhe ovat
suostuttelevaa viestintää. Suostuttelija vakuuttaa, vaikuttaa ja
kiihottaa. Hän vetoaa tosiasioihin, syihin, järkeen ja ennen kaikkea tunteisiin. Sekä poliittisessa että uskonnollisessa puheessa
tuodaan esiin parempi vaihtoehto (poliittisessa tämänpuoleista
ja uskonnollisessa tuonpuoleista) ja esitetään "syntiä" vihattavaksi (poliittisessa puheessa toisten puolueiden tekoja ja uskonnollisessa ihmisten pahoja tekoja). Molemmissa puheen lajeissa
puhuja julistaa tuomiota ja sanktioi samanrakenteisin kielikuvin
(kansan tuho, kadotus) sekä viljelee kehotusmuotoja. Lisäksi
kummassakin puhuja lopettaa puheensa myönteiseen tulevaisuusnäkymään. 871
1900-luvun alussa agitaattorit käyttivät yleisesti hyväkseen
uskonnollista kieltä ja tunnusmerkkejä. He viittasivat itseensä
yleisesti saarnaajina tai pastoreina, jotka saarnasivat "työväen
870 Thompson 1973, 16; Yeo 1977, 17.
871 Suojanen 1988, 12.
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evankeliumia"872. Vaikka virsikirjojen kanssa agitaatiokokoukseen tulleille naureskeltiin, puhujat osasivat myös käyttää tätä
ennakko-oletusta edukseen. Oli tehokasta käyttää uskonnon ja
kirkkoinstituution kieltä ja siis valtarekisteriä, mutta puhua sorrettujen ja pienten ihmisten suulla. Uskonnollisen puheen rekisterin, kielen ja esiintymistavan käyttö tulee hyvin ilmi Onni Tuomen kuvauksesta Virtain Uuraisten työväenyhdistyksen perustamiskokouksesta vuonna 1905, jonne "Pappi-Manniksi" kutsuttu
Tampereen agitaatiovaliokunnan lähettämä agitaattori oli saapunut puhumaan. Onni Tuomi kirjoittaa:
"’Pappi-Manni alotti virren ’Jumala ompi linnamme’, johon
moni läsnäolija muka hartaana ristittynä yhtyi. Omituisella, hieman väräjävällä äänellä työväenlähetti lauloi seuraten sanoja suuresta nahkakantisesta virsikirjasta. Kun virsi loppui, pisti ’PappiManni’ kädet ristiin rinnallensa, johon pitkä, punanen rusetti oli
kiinnitetty, ja alkoi puhumaan. Uteliaana odotin mitä omituisella
lähetillä olisi sanottavaa. Hän valitsi tekstikseen erään psalmin
raamatusta, jonka johdosta sitte puhui. Jopa taisi mennä vikaan
– ajattelin – kun lähti raamattua kahlaamaan. Mutta arvokkaan
näköisenä, oikein kunnioitusta herättävänä, seisoi puhuja pöydän
takana. Levolliset kasvonsa, joista lempeät silmät paistoivat esiin,
ja profeetallinen pitkä partansa olivat kuin luotu herättämään
huomiota. Harvaan, hartaasti, mutta siltä voimakkaasti valuivat
sanat suusta " Israelin kansa oli suuressa murheessa ja ahdistuksessa, viholliset rääkkäsivät ja vainosivat sitä, mutta kansa nousi
herran avulla, löi ja kukisti vihollisensa. Samalla tavalla on nyt
Suomenkin työtätekevä kansa vihollisensa kapitalismin piirittämä, mutta työläisten täytyy herätä käsittämään kurja asemansa
ja sosialismin avulla lyödä sortajansa." Siihen tapaan puhuja jatkoi, etsiskeli raamatusta luokkavastakkaisuuksia, vertaili ja sovitti
niitä nykyaikaan."873
Tuomen tulkinnan mukaan Pappi-Manni viittasi Raamattuun,
koska ei tuntenut sosialistista kirjallisuutta tai ollut perehtynyt
872 Soikkanen 1961, 181; Esim. SV 4.11.1907, SV 9.12.1907, SV 25.3.1907.
873 Pohjakerroksista 1909, 29–30.
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historialliseen ja talousopilliseen kirjallisuuteen. Valinta oli siis
lähtöisin puhujasta itsestään, ei niinkään yleisön tarpeista käsin.
Esitystavan Tuomi kuitenkin kertoo olleen tehokas, sillä "puhe
loppui yleisön suosionosoitusten kaikuessa", jonka jälkeen lähes
kaikki läsnä olleet ilmoittivat itsensä jäseniksi yhdistykseen.
Koska puhe oli liikkunut raamatullisten vertausten tasolla, Tuomi
katsoi velvollisuudekseen kuitenkin kertoa sosialismin periaatteista puheen jälkeen.
Esityksellisestä näkökulmasta Pappi-Mannin puhetta voidaan
selittää ainakin kolmella tavalla. Ensinnäkin esitystapa oli kuulijoille tuttu eli se vetosi perinteeseen (saarnapuhe) sekä kristilliseen maailmankuvaan. Työväenaate tehtiin helposti lähestyttäväksi käyttämällä hyväksi kirkollista perinnettä ja kulttuuria.
Tuttua sisältöä tulkittiin toisin kuin oli tapana. Soikkanen pitää
suullista agitaatiota erityisen tehokkaana keinona levittää aatetta
juuri sen vuoksi, että sen voima perustui kykyyn mukautua
perinteisiin. Kansa oli tottunut sanankuulotilaisuuksiin, joten
myös agitaattorien puheiden oli mukauduttava yleisön odotuksiin ja käsityskykyyn.874 Myös Richard Bauman pitää esityksen
viittaamista tuttuun tai perinteiseen käytäntöön keinona lisätä
sen vastuullisuutta ja luotettavuutta. Perinteestä lainaaminen
on kommunikatiivinen keino, jota käyttämällä voidaan esiintyä
"oikein"875.
Toiseksi esityksellä pystyttiin performoimaan auktoriteettia
ja valtaa. Agitaattori esiintyi kuin pappi, jolla on valta kaitsea ja
johtaa seurakuntaa. Kristillisen saarnan hyödyntäminen ja valtarekisterien käyttö lisäsivät luottamusta ja loivat auktoriteettia
esiintyjälle. Uskonnon käyttö oli tapa hankkia uskottavuutta yleisön edessä. Kolmanneksi kyseessä oli retorinen strategia, jossa
radikaali sanoma oli puettu konservatiiviseen asuun, jolloin ristiriita uskonnon ja sosialismin välillä oli tehty mahdollisimman
pieneksi, mikä osaltaan taas madalsi kynnystä liittyä vastaperustettuun yhdistykseen. Raamatun käyttö oli tapa, jolla pyrittiin
874 Soikkanen 1961, 181.
875 Bauman 1977, 21.
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olemaan vieraannuttamatta yleisöä. Yhdistyksiin uskallettiin
liittyä ja niitä uskallettiin perustaa. Myöskään paikallisilta eisosialisteilta ei silloin kohdattu niin suurta vastustusta. Etenkin
Etelä-Pohjanmaalla työväenliike oli tuolloin vielä monin paikoin
wrightiläisvaikutteista ja porvaritkin suhtautuivat siihen periaatteessa suopeasti, jos asia esitettiin oikealla tavalla.
Muitakin kristillisten perinteiden kääntämisiä tapahtui jo varhain. Alavudella pidettiin jo vuonna 1907 ensimmäinen jouluaaton yhteinen illanvietto ja illallinen työväentalolla. Tästä muodostui pitkä perinne Alavudella, mutta se on ilmeisesti melko harvinainen. Tavallisempaa oli järjestää ns. kuusijuhlia joulupäivänä
tai tapaninpäivänä. Esimerkiksi vuoden 1916 jouluaaton illanvieton ohjelma muistutti iltamaohjelmaa runoineen ja kertomuksineen, mutta paikalle oli hankittu joulukuusi ja joulupukkikin
vieraili illanvietossa.876 Varsinaisesti ns. joulusaarnojen pitäminen
yleistyi kuitenkin vasta 1910-luvulla. Työväenaatetta tulkitsevaa
joulusaarnaa keräännyttiin kuulemaan työväentalolle sen sijaan,
että olisi menty jouluna kirkkoon. Jyväskylän työväentalolla joulusaarnoja pitivät ainakin Oskari Suutala ja Alex Halonen.877
Uskontoon viittaaminen agitaatiossa ei ollut kuitenkaan ainoastaan strategia, vaan ainakin paikoin aivan vilpitöntä. Esimerkiksi paratiisin tulon apokalyptinen merkitys saattoi olla niin
syvällä ihmisten mielissä, että se vaikutti uskoon ja toivoon
sosialistisen yhteiskunnan tulosta samaan tapaan kuin kristillisessä uskossa. Herätysliikkeet ovat korostaneet omaa perinnettään aitona persoonallisen kristillisyyden ilmauksena ja ainoana
oikeana kristillisyyden muotona.878 Työväenliike perusteli omaa
suhdettaan kristillisyyteen samankaltaisella retoriikalla: kirkko
instituutiona oli korruptoitunut ja etääntynyt aidosta kristillisyydestä, kun taas työväenliikkeessä oli alkukristillisiä piirteitä, jopa
niin että Jeesuksen sanottiin olleen ensimmäinen sosialisti.
Juho Etelämäen tulkinta "sosiaalisuudesta" ja kristillisyydestä
kuvaa näkemystä siitä, kuinka vasta sosialistisessa yhteiskunnassa
876 Hurri 1996, 40–41.
877 Tapiola 1968, 163.
878 Heikkilä – Seppo 1989, 70.
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aito kristillisyys saattoi toteutua. Tulkinnassa on kaikuja kristillisestä anarkismista ja tolstoilaisuudesta. Vastaavaa kirkkojen käyttöä vaati myöhemmin mm. Arvid Järnefelt.879 Etelämäen mukaan
esivalta oli murrettava myös kirkossa, jotta aito jumalisuus voisi
menestyä yhteiskunnassa:
"Kansa oli aivan varma, että kaikki jumalisuus tulee häviämään, jos sosiaalisuus tulisi valtaan. Tämäkin luulo minun täytyi
kumota, näyttämällä, kuinka mahdotonta nykyisissä oloissa on
todellisen jumalisuuden menestyä. Valtio asettaa papit, kirkkolaki määrää heille työt, seremooniat vangitsevat heidän toimintansa, ja niin kansalla ei ole hiuskarvankaan vertaa valtaa määrätä
uskonnollisia oloja eikä yksilöllä valta oman sielunsa yli, kaikki
on jo vuosisatoja sitten määrätty, milloin on keikisteltävä ja milloin kumarrettava, milloin on käännettävä vatsan puoli, milloin
selän puoli. Nykyään siis ainoa jumalanpalvelus on tehdä näitä
temppuja ja kun pääsee temppuilemasta, niin on tavallista alkaa
ryöstelemään lain varjosta sitä, jonka suinkin luulee voittavansa,
vaikka Kirja sanoo: "puhdas jumalanpalvelus on käydä orpojen
ja leskien luona ja pitää itsensä saastatonna". Sosiaalisuuden vallitessa tullaan myös kirkkoja käyttämään, mutta paljon hyödyllisemmällä tavalla. Silloin kansa itse määrää kuka opetuspuheita
saa pitää ja silloin kirkon ovet eivät ole auki 2 tuntia viikossa,
vaan mahdollisesti 2 tuntia joka arkipäivä ja juhlapäivinä sekä
pyhinä kaiken päivää. Silloin myöskään ei riitä papille sellainen
jumalisuus, että viikot juo ja ryöstää vähäväkisiä, sitten pyhänä
panee liput kaulaansa ja lukee synninpäästöjä loisille, huorille ja
varkaille tusinakaupalla."880
Herätysliikkeiden saarnaajilla ja sosialistiagitaattoreiden retoriikassa ja tavoitteissakin oli yhtäläisyyksiä, mutta performatiiviselta kannalta herätysliikkeet vetosivat enemmän esiintyjän ja
yleisön ruumiilliseen kokemukseen, jonka voinee selittää johtuneen vallattomasta asemasta. Herätysliikkeillä ei ollut kieltä, keinoja tai julkista tilaa performoida sanomaansa yhtä selvästi kuin
879 Järnefelt 1917.
880 Etelämäki, Juho: Havaintoja matkoilta Kuortaneen kihlakunnassa, SV
12.8.1907.
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organisoituneella ja kansainväliseen sosialistiseen aatteeseen
sitoutuneella työväenliikkeellä, jolla oli oma julkisuutensa ja asemansa poliittisessa järjestelmässä. Agitaattoreiden performanssi
oli siis sanallisempaa, poliittisempaa ja rationaalisempaa kuin
herätysliikkeiden, mikä korostui yhä tultaessa vuosikymmenen
loppua kohti. "Pappi-Mannin" tavoin esiintyvä sosialistiagitaattori ei olisi ollut uskottava enää 1910-luvulla Keski-Suomessakaan.
10.3. Itsekasvatus ja identiteetti
Yleisöpuheen asemaa ja merkitystä suomalaisissa kansanliikkeissä 1900-luvun taitteessa voidaan tarkastella kahdella eri
tasolla. Itsekasvatuksen vahvaan ihanteeseen881 pohjannut seuraja yhdistystasolla tapahtunut puhujaksi ja poliittiseksi toimijaksi
kasvaminen oli ruohonjuuritason toimintaa ja kuului yhdistystoiminnan tavoitteisiin. Toisaalta samat liikkeet käyttivät tietoisesti yleisöpuheen konseptia ylhäältä alas suuntautuvaan vaikuttamiseen, joka perustui kansanvalistuksen ideaan. Tähän aatteen
ja tiedon levittämisen missioon myös työväenliikkeen suullinen
agitaatio perustui. Retorisesti valistustoiminnassa oli kyse tiedon
valon levittämisestä ja kansan herättämisestä, kun taas tietämättömät vaelsivat pimeydessä. Vaikka tutkimuksessa keskitytään
agitaattorien yleisöpuheisiin, on syytä tarkastella myös puhekulttuuria työväenliikkeen kontekstissa laajemmin.
Työväenliikkeessä vaikutti vahvasti valistuksen ihanne. Työväen ja alemman keskiluokan itsekasvatusseurat olivat 1800luvun Englannissa suosittuja. Seurojen kokouksissa jäsenet pitivät esitelmiä, joista sitten keskusteltiin.882 1800- ja 1900-luvun
kansanliikkeiden puhuja- ja keskusteluseuroissa toistuvat monet
1800-luvun porvarillisen salonkikulttuurin piirteet. Suomalaisissa salongeissa keskusteltiin 1800-luvulla yhteiskunnallisten ja
poliittisten kysymysten lisäksi myös moraalista ja rakkaudesta.
881 Itsekasvatuksen merkityksestä työväenliikkeessä ks. esim. Salmi-Niklander
2004.
882 Salmi-Niklander 2004, 99; Rose 2001, 58; 60.
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Tunnetuimpia salonkeja Suomessa ovat J. L. ja Fredrika Runebergin kodissa kokoontunut Lauantaiseura ja Minna Canthin
salonki. Salongeissa paitsi keskusteltiin, myös luettiin ja kirjoitettiin kollektiivisesti. Keskustelutaidon kehittäminen oli salonkien,
itsekasvatusseurojen ja varhaisten joukkojärjestöjen yhteinen
tavoite.883
Kansanliikkeiden puhujaseuroissa harjoitetulla keskustelu- ja
puhetaidolla tarkoitettiin toisaalta argumentaatiotaitoa, mutta
toisaalta se rinnastui taiteellisiin puhe-esityksiin kuten runonlausuntaan, mutta myös proosa- ja asiatekstin tulkitsemiseen.
Tätä harjoiteltiin niin nuorisoseuroissa kuin työväenyhdistyksissäkin. Nuorisoseuraliikkeen puhujaseurojen kukoistusaika oli
1900-luvun kaksi ensimmäistä vuosikymmentä, mutta seuroja oli
perustettu jo 1890-luvun taitteessa.884 Työväenliikkeessä omaksuttiin nuorisoseurojen mallin mukaiset puhujaseurat, joita perustettiin myös työväenyhdistyksiin niiden varhaisvaiheista lähtien.
Sekä nuorisoseuraliikkeessä että työväenliikkeessä järjestettiin
myös erityisiä puhujakursseja ja -kilpailuja. Vaikka toimintatavat
nuorisoseurojen ja työväenliikkeen puhujaseuroissa olivat lähes
identtisiä, merkittävin ero oli suhtautumisessa politiikkaan ja
poliittisiin keskustelukysymyksiin.
Agitaattorin syvällisen tehtävän 1900-luvun ensi vuosikymmenellä voisi tiivistää niin, että työväestöä kasvatettiin poliittisiksi
toimijoiksi. Itsekasvatus ja itsensä kehittäminen nähtiin edellytyksenä poliittiselle toimijuudelle ja yhdistystoiminnalle. Ilman
kasvattavia pyrkimyksiä kohti itsetietoisuutta myös poliittinen
toiminta yhteisten päämäärien eteen nähtiin mahdottomaksi.
Erityisen otollisena kasvattaville pyrkimyksille pidettiin nuorisoa,
ja sen merkitystä korostettiin myös agitaatiossa. Itsekasvatuksen
keinoja on tarkasteltava osana laajaa suullis-kirjallista kulttuuria.
Siihen kuuluivat puhumisen ja kirjoittamisen harjoittelu, usein
kollektiivisesti, omien, muiden tai yhteisten tekstien esittäminen

883 Salmi-Niklander 2004, 97.
884 Numminen 2011, 583.
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yleisölle ja käsikirjoitettujen lehtien toimittaminen sekä julkaiseminen.
Työväenliikkeessä puhujaseurat alkoivat 1900-luvulla saada
poliittista sisältöä ja funktion. Puhujaseuroissa harjoiteltu argumentaatiotaito oli vahvasti yhteydessä ajatukseen siitä, että voidakseen olla osallinen poliittisessa toiminnassa oli kyettävä muotoilemaan ja perustelemaan ajatuksensa ja mielipiteensä. Pihlajavetisiä muistuteltiin argumentaatiotaidon tärkeydestä Sorretun
Voimassa: "Nyt on perustettu keskusteluseura, niin käykääpäs
toverit siellä kehittämässä itseänsä, että voitte saada suunne auki
sitte isommissa kokouksissa. Ettei tarvitse kokouksissa istua
mykkänä käsi poskella."885 Puhujaseuroissa ei harjoiteltu siis
ainoastaan puheiden pitämistä, vaan keskusteltiin monenlaisista
asioista ja harjoiteltiin kokoustekniikkaa, esimerkiksi puheenjohtajana ja sihteerinä toimimista.886 Oskari Suutalan johtamassa
Töysän työväenyhdistyksen keskeisenä toimintamuotona oli
puhetaidon opettaminen yhdistyksen jäsenille. Luennot, esitelmät, keskustelut ja iltamat taiteellisine esityksineen kuuluivat
ohjelmaan. Lisäksi jäsenille pidettiin iltakursseja, joilla opetettiin
kirjoitustaitoa ja laskuopin alkeita.887
Jyväskylän työväenyhdistyksen puhujaseura kokoontui viikoittain vuosina 1901–1902. Ohjelmassa oli yleensä kaksi esitystä, joista toinen oli runonlausuntaa ja toinen yleisöpuhe.
Hyvin usein ennalta määrätty yleisöpuheen pitäjä kuitenkin
ilmoitti kokouksessa, ettei ollutkaan valmistellut puhetta, joten
se jäi puuttumaan ohjelmasta. Puheen pitäminen koettiin selvästi
hankalana tehtävänä. Runoja ja muita valmiita tekstejä tulkittiin kokouksissa kyllä. Vasta loppuvuodesta 1906 puhujaseuran
kokouksessa pidettiin kaksi puhetta vapaista aiheista, kun harjaantuneet puhujat Kaarle Mänty ja O. E. Takkula esiintyivät
kokouksessa. Tavallisena käytäntönä oli, että esityksille annet-

885 Pihlajavedeltä, SV 16.10.1907.
886 HSMTK, 27 Keuruu, Laura Mikkola, KA.
887 Laukkonen 1989, 431.
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tiin arvosanat kokouksessa.888 Mänty ja Takkula saivatkin arvosanoiksi "hyvä", kun esitykset yleensä saivat arvioksi "välttävä"
tai "tyydyttävä".889 Jyväskylän työväenyhdistyksen puhujaseuran
esimerkki kertoo siitä, että 1900-luvun alkuvuosina keskisuomalaisella työväestöllä oli vielä vähän käytännön taitoa, uskallusta
tai kykyjä pitää puheita edes omassa, suljetussa seurassa. Senkin
vuoksi agitaattorien ja "ammattipuhujien" rooli oli työväenliikkeen puhekulttuurissa tuolloin merkittävä.
Itsetietoinen sosialisti
Kansanvalistustoiminta on kohdistettu aina erityisesti nuorisoon.
Taustalla on vaikuttanut ajatus, mitä nuoriso on nyt, sitä kansa
on huomenna. Tämän ymmärsi myös työväenliike, joka aloitteli
nuorisotyötään 1900-luvun alussa.890 Itsekasvatus oli työväenliikkeeseen sisäänrakennettu toiminnallinen elementti toisin kuin
esimerkiksi maatalouskysymys, joka oli puhtaammin poliittinen
sisältökysymys. Itsekasvatus oli kuitenkin myös agitaation teema,
josta erityisesti Oskari Suutala puhui usein. Hänen puheissaan
korostuivat nuorison ja itsekasvatuksen merkitys työväenliikkeelle. Suutala oli itse elävä esimerkki itsekasvatuksellisista pyrinnöistä. Hän oli opiskellut itsenäisesti sosialistista kirjallisuutta,
ollut perustamassa Töysään ensimmäistä työväenyhdistystä ja
hakeutunut poliittiselle uralle määrätietoisesti. Suutala selvästi
uskoi, että nuorison herääminen on avainasemassa sosialismin
tulevaisuutta silmällä pitäen, sillä nuorten oli helpompi omaksua
uusia aatteita ja käsityksiä kuin vanhojen. Suutala puhui mielellään agitaatiotilaisuuksissaan itsekasvatuksesta: "Puheitten loputtua keskusteltiin vielä kauvan aikaa itsekasvatuksesta ja valistustyöstä. Monenlaisia suunnitelmia tehtiin, mielipiteitä vaihdettiin.
[…] Hauskaa oli keskustella rattoisien toverien kanssa. Aate
888 Ks.Salmi-Niklander 2004, 126-127 käsinkirjoitettujen seuralehtien ääneen
lukemisesta ja arvostelusta.
889 Puhujaseuran pöytäkirja 1906, Muut pöytäkirjat 1901–1971, JTYA, k 51,
JyMA.
890 Kurkela 1986, 20.
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yhdistää eri yksilöt toisiinsa lujilla näkymättömillä siteillään. Se
laajentaa katsetta, rohkaisee epätoivoon joutunutta mieltä, terästää taisteluihin ja kokoo kaikki hajanaiset voimat yhteen suureen
yhteistyöhön. Enemmän veljeyttä toverit, lieventämään katkerata
olemassaolon taistelua."891
Itsekasvatuksen teema kietoutui myös agitaattorin rooliin ja
esiintymiseen. Agitaattori esitti sellaista identiteettiä, jonka toivoi
myös yleisön omaksuvan. Agitaattorit esimerkiksi paheksuivat
liiallista tanssi-intoa eivätkä osallistuneet itse tansseihin ja seuraleikkeihin. Samoin suhtautuminen alkoholin käyttöön oli kielteinen, minkä vuoksi agitaattoreilta vaadittiin raittiutta. Suutala
valisti lukijoita tanssimisen epäterveellisyydestä ja yhteiskunnallisten pyrkimysten merkityksestä:
"Puhuin sosialistisesta sivistystyöstä sekä osuustoiminnallisesta puolesta. Laulaen työväenlauluja ja keskustellen kului ilta
hupaisesti, lopuksi pisti nuoriso hiukan piirileikiksi. Innokkaita
tanssimiehiä näyttää kirkonkylän nuoret toverit olevan. Aikakautemme vaatii meitä ottamaan selvää yhteiskunnallisista pyrkimyksistä, sekä toimimaan yhdistyksissä oman ja toveriemme
itsekasvatuksen edistämiseksi. Muuten näissä ahtaissa suojissa
tanssiminen erittäin talvisaikaan on ruumiillemme epäterveellistä, tanssiessamme saamme hengittää keuhkoihimme muiden
tanssiain hengenpohjia sekä ysköksiä, jotka pölyn kanssa nousevat ilmaan. Myöskin hiestä märkänä on epäterveellinen lähteä
kylmään ulkoilmaan."892
Sosialistiagitaattorin tehtävänä oli herättää ja ohjata maalaisköyhälistöä luokkaperustaiseen tietoisuuteen itsestään ja yhteistyöhön, jonka toivottiin synnyttävän identifioitumista työväenluokkaan. Työväki oli sekä sosiaalinen että poliittinen käsite. Se
oli sekä sosiaalinen kokemus että poliittisesti tulkittu sosiaalinen
identiteetti. Työläisidentiteetin vahvistaminen olikin agitaattoreiden tärkeimpiä tehtäviä, sillä poliittinen identiteetti oli keskisuomalaisella maaseudulla vielä suurlakon jälkeen epämääräinen ja
891 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta III 6.9.1907.
892 Suutala, Oskari: Villitysmatkoilta, SV 11.12.1907.
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helposti muuttuva. Poliittiseen identiteettiin liitetyllä itsetietoisuuden käsitteellä tarkoitettiin omakohtaista sisäistettyä tietoisuutta työväenliikkeen historiallisesta tehtävästä eli sosialistisen
yhteiskuntajärjestelmän luomisesta ja siitä johtuvista velvoitteista.893
Kari Teräksen mukaan ammattiyhdistysliikkeen agitaatiossa
järjestäytymisen merkityksen korostaminen oli keskeistä, sillä
hyvän työläisen elämän tuli olla kurinalaista ja organisaatiokeskeistä. Modernin palkkatyöläisen ihannetta luotiin järjestäytymättömien työläisten kritiikin kautta. Järjestäytymätön työläinen
oli "alemmalla kehitysasteella" ja omaa etua etsivä, ammattitaidoton sekä häilyvän emotionaalinen, kun taas järjestäytynyt oli
valistunut, rationaalinen ja kurinalainen kansalainen.894 Vastaavasti keskisuomalaisten agitaattorien mukaan itsetiedoton maaseudun työläinen oli passiivinen, nöyrä, pelokas ja huvittelunhaluinen, kun taas itsetietoisuuden saavuttanut oli itsevarma,
rohkea, määrätietoinen. Järjestäytyminen oli ehdottoman tärkeää, mutta yhteisten pyrintöjen tuli olla myös vakavamielisiä ja
kehittäviä. Suutalan mukaan Pihtiputaan elämäjärveläiset olivat
positiivinen esimerkki jo heränneistä maaseudun työläisistä. Elämäjärvelle oli perustettu työväenyhdistys ja työväki oli siis järjestäytynyt, mutta kuitenkaan täyttä itsetietoisuutta ei ollut vielä
saavutettu, koska kiinnostus suuntautui liiaksi epäolennaiseen
eli tanssiin. Itsetietoisuuden jalostama työläinen oli kiinnostunut
vakavammista aisoista. Oskari Suutala kuvasi tapahtumia kokouspaikalla agitaatiopuheen jälkeen:
"Nuoriso alkaa tehdä levottomia liikkeitä, vihdoin alkaa kuulua
pussipelin ääntä, pojat hakevat neitosiaan tanssiin. Istuin katselemaan nuorisoa, joka tanssii sillon kun suurin osa kansastamme
kamppailee nälkäkuoleman kanssa. Näyttää koko matkan siltä,
että nuoriso ei vielä ole herännyt täyteen itsetietoisuuteen. Iltamien ohjelmat ovat peräti kuivia. Ainoastaan tanssi vetää enempi

893 Pikkusaari 1998, 287.
894 Teräs 2001, 215–216.
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huomiota."895 Vaikka Suutala kritisoikin veltohkoa yhdistyselämää ja "liiallista" tanssi-intoa, yhdistyksen toverit olivat kuitenkin oikealla tiellä, koska olivat jo "jättäneet kaikki taikauskon ja
harhaluulot".896
Itsetietoisuuden käsite sisältääkin konnotaation omasta
arvostaan varmasta, omanarvontuntoisesta tai ylpeästä henkilöstä. Itsetietoisen sosialistin kohdalla tämä tarkoitti sitä, että
häneltä vaadittiin rohkeutta pitää puoliaan. Muiden eli esimerkiksi porvarillisten tai paikallisten auktoriteettien arvostelun
kohteeksi joutuminen saattoi Suutalan mukaan lujittaa itsetietoista asennetta: "Salmenkylässä tapasin pienen, mutta itsetietoisen joukon. Saarnasin nimettömän Tuomaan tuvassa. Suomettarelaisten villitys paikkakunnalla suuri. Kovaa vastusta saavat
toverit joka päivä kokea, siksi olivatkin jo karaistuneet. Ollappa
joka paikassa sellaista väkeä.[…] minunkin puhujapoloisen rinnassa vahvistuu usko, että vitkalleen, uupumattomalla valistustyöllä voi kansan saada itsetietoiseksi."897
Itsetietoisuuden asteella voitiin myös arvioida ihmisten tietotasoa koskien poliittista järjestelmää ja puolueiden ohjelmia. Itsetietoisuutta ei ollut saavuttanut, jos esimerkiksi luuli maalaisliiton
ajavan työläisten asioita, kuten Onni Tuomi oli huomannut Soinissa ajateltavan: "Te soinin työläiset, suoriutukaapa taistelukuntoon nurkkatansseja ja väkijuomia, ynnä muita paheita vastaan.
Älkää odottako nälkäruoskan kirveleviä iskuja ja apua yksinomaan ylhäältä tai porvarillisista puolueilta - olkoonpa se sitten
vaikka maalaisliittokin.- Työväenpuolue on ainoa puolue joka
t o d e l l a ajaa teidän asiaanne. Tulkaa edes kuulemaan puhujaa, silloinkun teillä on siihen tilaisuus. Ette ole vielä läheskään
itsetietoisia, koska maalaisliiton luulette ajavan työväenasioita."898
Itsetietoista työläistä eivät porvarit pystyneet huijaamaan ja hän

895 Suutala, Oskari: Villitysmatkoilta, SV 19.12.1907.
896 Suutala, Oskari: Villitysmatkoilta, SV 11.12.1907
897 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta III, SV 6.9.1907.
898 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta V, SV 16.9.1907.
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hyväksyi työväenliikkeen (sosialistisen) ideologian, mikä kertoo
siitä, että kyse oli poliittisesta käsitteestä.
Matkakertomuksissa agitaattorit käyttävät itsetietoisuuden
käsitettä arvioidessaan kuulijoidensa toivottavaa henkistä tilaa
ja järjestäytymisastetta. Itsetietoisuus käsitti ajatuksen heräämisestä ymmärtämään valtasuhteita ja tiedostamaan oman paikan
ympäröivässä sosiaalisessa hierarkiassa. Itsetietoisuuden saavuttamisen seuraukset olivat järjestäytyminen, yksimielisyys, velvollisuudentunto ja itsekasvatukselliset pyrkimykset. Itsetietoisuus
voitiin saavuttaa joko valistuksen kautta, kuuntelemalla työväen
puhujaa, lukemalla työväensanomalehtiä tai muuten omaksumalla ideologia. Toinen vaihtoehto oli elää sellaisissa olosuhteissa, jotka synnyttävät työläisessä luontaisen itsetietoisuuden
heräämisen. Itsetietoisuuden saavuttaminen valistustoiminnalla
vaati sinnikästä työtä agitaattoreilta, sillä järjestäytyminen oli
vasta ensimmäinen askel kohti itsetietoisuutta. Kirjeenvaihtaja
Virroilta pohti agitaation ja valistustyön merkitystä itsetietoisuuden kasvattamisessa:
"Se on kyllä hyvä asia, että olemme järjestyneet mutta toinen
hyvä asia olisi, että me myöskin olisimme kehittyneitä, itsetietoisia
sosialidemokrateja. Mahdoton onkin vaatia itsetietoisuutta henkilöltä, joka vasta jonkun kuukauden on kuulunut joukkoomme,
vaikka hän kuinkakin tarmokkaasti olisi koettanut ottaa selkoa
aatteestamme. Vaalitaistelun pyörteissä jokaiselta puoluetoverilta vaaditaan jonkinlaista itsenäisyyttä, sillä kokemus osoittaa,
kuinka porvarilliset aina koettavat puolellensa kalastella sellaisia yhdistyksen jäseniä, joilla arvelevat olevan vähimmän tietoa,
jotavastoin he eivät koskaan halua keskustella itsetietoisten toverien kanssa.
Ahkeraa valistustyötä. On kasvatettava joukkomme luokkatietoisuuteen. Onnistuu palkkaamalla kuntaamme kiertävä
puhuja"899
Valistustyö ei käynyt kuitenkaan kertapuheella, ja Onni Tuomen mukaan agitaation tulokset olivat nähtävissä vasta pitkällä
aikavälillä: "Tulin työväentalolle. Vähitellen kerääntyi kansaakin.
899 Virroilta, SV 14.1.1907.
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Enempikin olisi avaraan saliin mahtunut. Pidin esitelmäni ja torjuin porvarillisten parjauksia. Joukossa näkyi olevan innokkaitakin henkilöitä, jotka tarkkuudella seurasivat, mutta se nuoriso
- niin se pisti heipparallaksi lopulta, otti asiat kevyeltä kannalta,
- Jotain ehkä oli saarnani vaikuttanut, koska usea osti kirjan kainaloonsa. Hitaasti, mutta varmasti kasvaa itsetietoisten työläisten
joukko. Rivit suoriutuvat taistelukuntoon. Punainen armeija voimistuu ja tulevaisuus on sosialismin."900
Itsetietoisuuteen liitettiin myös odotukset velvollisuudentunnosta ja yksimielisydestä. Velvollisuudentunnolla tarkoitettiin
erityisesti jäsenmaksuista huolehtimista. Monen yhdistyksen
toimintaa haittasi kuitenkin jäsenten rahapula. Agitaattorin ja
puolueen etu on saada työväenyhdistykset maksamaan mm.
agitaatioveroa ja jäsenmaksua. Yhdistykset jättivät jatkuvasti

näitä maksuja maksamatta. Itsetietoisuuteen vetoamalla voitiin
muistuttaa taloudellisista velvollisuuksista. Itsetietoisen työläisen velvollisuuksiin kuului paitsi kuuluminen yhdistykseen myös
maksuista huolehtiminen, vaikka agitaattorit suhtautuvatkin
ymmärtäväisesti huonoon rahatilanteeseen. Itsetietoisen työläisen kuului kuitenkin tilata Sorretun Voimaa, vaikka joutuisikin
tinkimään aineellisista tarpeista.
Käsitteenä itsetietoisuus erosi luokkatietoisuudesta siten, että
itsetietoisuus oli yksilön ominaisuus, kun taas luokkatietoisuus
liittyi joukon itseymmärrykseen. Luokkatietoisuudella tarkoitetaan yleensä sitä, että elämäntyyli, uskomukset ja asenteet liitetään luokka-asemaan ja tietoisuuteen toisten luokkien olemassaolosta. Luokkatietoisuus eroaa luokkasidonnaisuudesta, josta
puhutaan silloin kun luokan jäsenet käyttäytyvät ja ajattelevat
yhdenmukaisesti, mutta eivät tiedosta sen johtuvan luokka-asemastaan tai ylipäätään yhteiskuntaluokista.901 Itsetietoisuuteen
liittyi ajatus henkilökohtaisesta tiedostamisesta: pitää olla ensin
tietoinen itsestään ennen kuin voi identifioitua luokkaan. Tietoisuus luokasta ja luokista tarkoitti agitaatiossa tiivistetysti sitä,
900 Tuomi, Onni: Puhujamatkoilta III, SV 6.9.1907.
901 Giddens 1973, 111–112.
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että "anastajaluokan edut eivät koskaan sovi yhteen köyhälistön
etujen kanssa. He eivät voi korjata maalaisväestön asemaa. Sen
sijaan luonnonlain voittamattomalla varmuudella käy köyhälistön oma puolue, sosialidemokratinen, onnekasta tulevaisuuttansa kohti."902

11. Yhteenveto
Tutkimuksen tavoitteena on ollut tarkastella sosialidemokraattien suullista agitaatiota performatiivisena ilmiönä 1900-luvun
alun maaseudulla. Tutkimuksessa on käytetty esitystutkimuksen
teoreettisia välineitä, joiden avulla on ollut mahdollista rakentaa
aiempaa tutkimusta monitahoisempi kuva sosialistisen agitaation
esitysstrategioista ja tunnerekistereistä. Esityksen näkökulmasta
kyse oli useiden tekijöiden vuorovaikutuksesta. Agitaatiooon ja
agitaatioesityksiin vaikuttivat puolueorganisaatio tavoitteineen
ja vaatimuksineen, puhujat itse henkilökohtaisine taustoineen
ja ominaistyyleineen, yleisöt ja niiden ominaisuudet, esitysten
perinne ja puhumisen tavat sekä työväenliikkeen tila ja pyrkimykset. Agitaatio keskisuomalaisella maaseudulla muodostui
näiden viiden tekijän vuorovaikutuksessa.
Kollektiivisen toiminnan edellytyksenä on halu sosiaaliseen
muutokseen, mikä saa aikaan yhteiskunnallisia konflikteja. Jotta
tavoitteisiin päästäisiin, tarvitaan paitsi yhteisiä keinoja, myös
solidaarisuuden tuntojen herättämistä ja ylläpitämistä. Lisäksi
vaaditaan "organisoitumista" eli jäsenten vuorovaikutusverkostoa, jonka varassa vahvistuu käsitys "meistä" ja liike voi erottautua muista omaksi identiteetiksi.903 Liikkeen kannalta agitaattorit
olivat välttämättömiä näissä tehtävissä, etenkin herättämään ja
ylläpitämään "organisoitumista" ja näin lisäämään liikkeen mobilisaatiokykyä.
Laajamittainen suullinen agitaatiotoiminta oli suomalaisen
työväenliikkeen keksintö, vaikka se ei ollut toimintamuotona
kaukana kansanvalistuksesta. Eetu Salin ja Taavi Tainio omak902 Maalaisväestö ja suomettarelaiset, SV 6.2.1907
903 Ilmonen 1998, 15–16.
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suivat järjestäytyneen agitaatiotoiminnan mallin ruotsalaisesta
työväenliikkeestä. Agitaation historia käytäntöineen juontuu
vahvemmin sieltä kuin wrightiläisestä kansanvalistustoiminnasta
luentoineen, kursseineen ja kerhoineen, vaikka työväenliike hyödynsi agitaatio- ja valistustoiminnassaan myös sen toimintatapoja. Laajamittaista ja organisoitua agitaatiotoimintaa maaseudulle vauhditti suurlakko vuonna 1905 ja sen tuoma kiinnostus
työväenliikettä ja sen toimintamahdollisuuksia kohtaan. Etenkin
Oulun puoluekokouksen päätökset vuonna 1906 olivat merkittäviä erityisesti maaseudun ja esimerkiksi Keski-Suomen ja EteläPohjanmaan järviseudun kannalta. Organisaatio levittäytyi ja
jalkautui maaseudulle pääosin agitaattorien muodossa. Agitaattorit tarjosivat paitsi viihdyttävää ohjelmaa ja organisaatiomallin, ennen kaikkea luokkaperustaista joukkovoiman tuntoa, joka
aiemmista vastarinnan muodoista ja eleistä oli puuttunut.
Esitysstrategiat
Esityksen tarkasteleminen sen yleisöjen kautta tekee näkyväksi
maaseudun agitaatiotilaisuuksissa läsnä olleet yleisöt ja ne funktiot, joita esitys näille yleisöille merkitsi. Taitava agitaattori tiedosti agitaatioesityksen erilaiset tehtävät. Richard Schechnerin
esitykselle antamista funktioista904 agitaatioesitys toteutti useampia. Agitaation tehtävänä oli viihdyttää yleisöä. Sen vuoksi työväenyhdistysten iltamissa agitaatiopuhe kehystettiin kulttuuriohjelmalla, ja tanssiminen hyväksyttiin osana agitaatiotilaisuutta.
Agitaatiopuheessa oli tarkoitus opettaa sosialismin perusteita ja
valistaa kuulijoita tunnistamaan asemansa luokkaperustaisessa
yhteiskunnassa. Koska työväenliike oli keskisuomalaisella maaseudulla vasta alkuvaiheessa, agitaatioesitysten tärkeä tehtävä oli
merkitä ja muuttaa identiteettiä sekä luoda ja vahvistaa yhteisöä.
Porvarillisten läsnä ollessa voitiin esityksen keinoin asettua vastarintaan ja näin muuttaa paikallisyhteisöä ja niitä identiteettejä,
joita siinä oli mahdollista toteuttaa. Agitaation perimmäisenä
904 Schechner 2013, 46.
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tarkoituksena, kuten muunkin poliittisen puhunnan, oli vakuuttaa ja suostutella kuulijat omaksumaan puhujan näkemykset.
Jari Ehrnrooth esitti tutkimuksessaan neljä vaikutuksenteon
muotoa, joilla agitaattori vaikutti yleisöönsä. Hänen mukaansa
fyysinen teatterimaisuus perustui kiivaaseen liikehdintään,
puheen rytmitykseen ja sanojen korostamiseen eleillä. Toinen
intensiteettiin perustuva tapa oli puheteatterimaisuus, jossa tärkeintä oli herättää luokkavihaa haukkumalla porvareita ja virkavaltaa mahdollisimman monisanaisesti. Kolmas vaikutustapa
oli positiivinen innostaminen, jossa puheteatterimaisin keinoin
maalailtiin utopistisia kuvia tämänpuoleisesta paratiisista. Neljäs
keino oli metaforinen vaikutustapa, jossa sankaritarinan tai luonnontapahtuman avulla selitettiin työväenliikkeen taistelun tietä.905
Tutkimuksen perusteella ja esitysteoreettiseen tarkastelutapaan nojaten voidaan hahmotella neljä agitaattorin esitysstrategiaa, jotka olivat osin riippuvaisia yleisön esitykselle antamista
funktioista. Agitaattori saattoi siis käyttää yhtä tai useampaa strategiaa esityksessään. Ensimmäinen keino oli liittää agitaatiopuhe
osaksi kulttuuritapahtumaa, johon kuului useimmiten ainakin
laulua ja tanssia. Muut esitykset toimivat assosiaatiopintana agitaatiopuheelle. Tavoitteena oli myös yleisön houkutteleminen ja
viihtyminen, mikä osaltaan lisäsi yhteisöllisyyttä ja kuulumisen
tunnetta. Tätä tavoitetta edistivät myös agitaationtapahtuman
vaihtelevuus ja yllätyksellisyys, jota voitiin lisätä esimerkiksi useammalla esiintyjällä.
Toinen esitysstrategia oli vastakkainasettelun ja eturistiriitojen
esittäminen konfliktiin hakeutumalla. Väittelyt porvarien kanssa
olivat paitsi ideologista taistelua ja kilpailua yleisön suosiosta
myös esitysstrateginen keino luoda draamaa ja vastakkainasettelua. Agitaattorin julkinen vastarintainen asenne ja esiintyminen
toivat näkyväksi sellaista mentaliteettia, joka oli aiemmin ollut
kätkettyä. Sosialistien yhteiskuntakritiikin perustana oli väite,
ettei porvaristo toteuta omaa tulkintaansa kansasta. Valtarekisterien (pappi, opettaja) käyttö agitaatiossa oli tapa esittää ja hankkia auktoriteettia ja näin kääntää määrittelyvalta työväenluokalle.
905 Ehrnrooth 1992, 322–324.
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Kääntäminen ei kuitenkaan ollut luonteeltaan karnevalistista,
sillä se tehtiin vakavassa tarkoituksessa muuttaa pysyvästi valtaasetelmia.
Kolmas esitysstrategia liittyi kysymykseen siitä, kuinka hyvin
agitaattori pystyi edustamaan sitä ihmisryhmää, jonka puolustajana hän esiintyi. Työväenluokkaisen identiteetin esittäminen ja
sen omaksumisen vaatiminen yleisöltä oli keino luoda yhteisöä
sekä identiteetin että tunteen tasolla. Omalla esimerkillä, itsevarmuudella ja kyvykkyydellä, mutta kuitenkin yleisölle samastuttavalla tavalla esiintyessään agitaattori vahvisti yleisön uskoa omiin
toimintamahdollisuuksiinsa. Esityksen uskottavuus liittyi olennaisesti kysymykseen edustajuudesta. Tunnetasolla esimerkiksi
myötätunnon ja säälin vivahde-erot aistittiin herkästi riippuen
siitä, kuka näitä tunteita ilmaisi.
Neljäs ja erottamaton osa agitaattorin esitysstrategiaa oli tunnelatauksen jakaminen ja välittäminen esityksen keinoin. Agitaation tarkoituksena oli antaa ideologiselle sanomalle merkitys
myös tunnetasolla. Kyseessä ei kuitenkaan ollut vain vihan ja koston lietsominen, vaan agitaatioesityksen mahdollinen tunnerepertuaari oli monipuolinen. Koska työväenliikkeen leviämistä
ja agitaattorien työtä haittasi maalaisköyhälistön tuntema pelko
sekä sosialismia että paikallisia auktoriteetteja kohtaan, agitaatiossa tärkeä välitettävä tunne oli rohkeus, toisin sanoen pelon ylittäminen. Esityksessä tunnelatausta voitiin kohottaa sanallisesti
(emotiivit), ruumiillisesti (esim. kyynelehtiminen) tai jakamalla,
esimerkiksi laulamalla yhdessä.
Agitaation tavoitteet ja vaikutukset
Poliittinen elämä ja näin ollen poliittinen puhe olivat 1900-luvun
alun maaseudulla vakiintumattomia genrejä. Eduskuntauudistus
muutti paitsi poliittista järjestelmää myös poliittista kulttuuria.
Tästä osoituksena oli uusi poliittinen tapahtuma, vaaliväittely.
Vaaliagitaatioon osallistuivat kaikki vaalipuolueet, mutta porvarilliset eivät yleisesti kutsuneet toimintaansa agitaatioksi. Puolueet antoivat samankaltaisille tapahtumille erilaisia merkityksiä,
mikä aiheutti tulkintaerimielisyyksiä. Sosialistit pitivät tärkeänä
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avoimen keskustelun mahdollisuutta agitaatiotilaisuuksissaan,
kun taas porvarillisten puolueiden näkökulmasta se ei ollut aina
tarpeellista. Sosialistit tulkitsivat keskustelun kieltämisen ulossulkemisena, vapauden rajoittamisena ja vallan käyttönä.
Agitaation sisällöllisten teemojen hahmotteleminen osoittaa,
että agitaation tavoitteena oli paitsi maalaisköyhälistön järjestäytyminen, myös itsekasvatuksen korostaminen sekä henkilökohtaisen että työväenliikkeen menestyksen avaimena. Agitaatiossa
oli kyse identiteettiprojektista. Agitaattorit esittivät luokkatietoista sosialistia, jollaisiksi he toivoivat maalaisköyhälistön kasvavan. Itsetietoisuuteen liittyi ajatus poliittisesta toimijasta, joka on
vastuussa omasta tulevaisuudestaan. Identiteetin muodostumisen kannalta oli tärkeää myös luoda sellaista tunneyhteisöä, joka
jakoi yhteisen tunneilmaisun tavat. Muun muassa näitä tunteita,
ja keskustelukulttuuria yleensä, voitiin harjoitella esimerkiksi
työväenyhdistysten puhujaseuroissa.
Vaikka varhaisvaiheen agitaatiota on kuvattu herätysagitaatioksi, varsinaisia heräämiskokemuksia ei tutkimusaineiston
perusteella ollut jäljitettävissä. Äkillisten heräämiskokemusten
sijaan vaikuttaa siltä, että agitaatiota tehtiin sitkeästi ja pitkäjänteisesti. Agitaattorit itse uskoivat valistustyöhön, jonka avulla
työväestö saataisiin vähitellen itsetietoisiksi. Herätysagitaatio tarkoitti maaseudulla itsetietoisuuden herättämistä ja kasvattamista
poliittiseksi toimijaksi: järjestäytymistä ja joukkovoimaan perustuvaa toimintakykyä. Vaikka SDP:n agitaatio saattoi olla yksinkertaista sanomaltaan, se ei tarjonnut vain herätystä, vaan myös
keinot ja välineet poliittiseen toimintaan ja mahdollisuuden valtaistumiseen eli uskon omiin kykyihin poliittisena voimana.
Poliittisena kysymyksenä maatalouskysymys oli maaseutuagitaatiossa keskeisin, mutta siihen sosiaalidemokraateillakaan ei
ollut yksiselitteisiä ratkaisuja. Työväenliike oli kuitenkin ainoa
taho, joka otti maalaisrahvaan tosissaan. Sivistyneistö aliarvioi
maalaisrahvaan ja sen ongelmat. Sivistyneistö oletti, että kansanvalistus ja pieni korjaus maanvuokralakiin riittäisivät. Vaikka
uskonnollisen maailmankuvan ja sosialismin yhdistäminen ei
ollutkaan varsinaisesti agitaation tavoite, agitaattorit pyrkivät
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löytämään keinoja mahdollistaakseen niiden rinnakkaiselon niin
retoriikassaan kuin ihmisten maailmankuvassa.
On vaikeaa arvioida, kuinka merkittävä rooli agitaattoreilla
oli maaseutuköyhälistön ns. herättämiseen. Suurlakon merkitys
maaseuturahvaan poliittista aktivoitumista selittävänä tekijänä
lienee kiistatta tärkein. Koska tutkimuksessa on keskitytty erityisesti vaalien 1907 ja 1908 välillä tehtyyn maaseutuagitaatioon,
voidaan kuitenkin todeta, että agitaattori ei ollut ihmeidentekijä
siinä mielessä, että hänen käyntinsä kylässä olisi riittänyt yhdistystoiminnan käynnistämiseen menestyksekkäästi. Sosialistien
agitaation voima perustuikin ennen kaikkea volyymiin. Vaalikampanjoinnin aikana sosialidemokraattien agitaatio-organisaation voima näkyi agitaatiotoiminnan laajuudessa ja kattavuudessa, mikä aiheuttikin piirijärjestöille taloudellisia tappioita.
Jari Ehrnroothin laskelmien mukaan vuonna agitaatiotoiminnan
huippuvuonna 1908 koko maassa järjestettiin yli 10 000 puhetilaisuutta.906 Tällaista määrää varten tarvittiin paljon kyvykkäitä puhujia ja näin ollen myös taloudellisia resursseja. Onkin
ymmärrettävä, että kun työväenyhdistysverkosto laajeni ja sanomalehtien ja muiden sosialististen painatteiden levikki kasvoi,
kiertävien puhujien tarve väheni. Sanomalehdet olivat myös paljon helpommin puolueen johdon tarkkailtavissa ja huomattavasti
kiertäviä puhujia kustannustehokkaampi tapa levittää tietoa.
Jatkokysymyksiä
Eri kansanliikkeiden tai uskonnollisten liikkeiden matkapuhujia liikkui Suomessa vielä 1920–1930-luvuilla, mutta käytäntö
väheni toisen maailmansodan jälkeen. Työväenliikkeen piirissä
poliittinen puhe säilyi osana iltamaperinnettä, mutta laajamittainen ylhäältä organisoitu agitaatiotoiminta hiipui vuoteen 1918.
Sisällissodan jälkeen agitointi ja kiihottaminen saivat sanoina
entistä negatiivisemman, väkivaltaan yllyttämisen, kaiun, joten
puoluekaan ei halunnut käsitettä vaali- ja valistustyössään käyttää. Ammattiyhdistysliikkeen agitaatiotoiminta oli painottunut
906 Ehrnrooth 1992, 492.
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jo 1910-luvulta lähtien ns. kotiagitaatioon eli joukkoagitaatiosta
siirryttiin viranomaisvalvonnan ulkopuolella olevaan, yksilöllisempään ja yksityisempään suuntaan, jossa voitiin vedota henkilökohtaiseen hyötyyn.907
Radio ja etenkin televisio ovat vaikuttaneet huomattavasti
poliitikkojen esiintymiseen ja tapoihin saavuttaa äänestäjät.
Kampanjoidessaan poliitikot tekevät edelleen puhujamatkoja,
mutta agitaatio- tai kiihotustarkoitusta tällä toiminnalla tuskin
kukaan myöntää olevan, vaikka kyse onkin suostuttelevasta viestinnästä. Uusia vaalikampanjoinnin tapoja kehitetään kuitenkin
jatkuvasti. SDP on tavallaan palannut juurilleen ja ottanut mallia
Ruotsista. Ns. koputuskampanjoinnissa kierretään ovelta ovelle
ja pyritään tavoittamaan sellaisia äänestäjiä, jotka eivät osallistu
vaalitilaisuuksiin.908 Agitaatiotilaisuuksista tuttuja piirteitä on
nähtävissä myös Keskustan tupailtaperinteessä, joka nykyään on
saanut uusia muotoja internetissä909.
Sisällissota muutti sekä agitaation käytäntöjä että merkityksiä.
Kokonaan uuden tutkimuksen aiheena olisivat agitaation merkitykset vuoden 1918 jälkeen. Käyttivätkö agitaatio-sanaa positiivisessa mielessä enää vain kommunistit? Muuttuiko puhekulttuuri
toisen maailman sodan tienoilla niin paljon, että organisoidusta
kiertävien puhujien toiminnasta tuli vanhanaikaista? Entä voisiko nykyisessä poliittisessa, sähköiseen vuorovaikutukseen
nojaavassa puhekulttuurissa olla tilausta myös esityksille, jotka
perustuvat ruumiilliseen vuorovaikutukseen, tunnelatauksen
jakamiseen ja rohkeuden performoimiseen?

907 Teräs 2001, 213.
908 Suut messingillä: Tässäkö SDP:n "salainen" ase vaalitaistossa. – "Hauska
tapa vaihtaa ajatuksia." Demokraatti, 24.3.2015.
909 www.virtuaalitupailta.fi
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Epilogi
Sosialistiagitaattoreihin on liitetty usein mielikuva kapinaan yllyttäjistä vuonna 1918. Olen tässä tutkimuksessa kuitenkin tietoisesti
pyrkinyt välttämään vuoden 1918 -tirkistysaukon näkymää sosialistiseen agitaatioon 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä.
Sosialidemokraattien agitaatio- ja valistustyön vaikutuksen selvittäminen tapahtumiin vuonna 1918 vaatisi kokonaan toisen tutkimuksen. Kun olen esitellyt tutkimustani eri yhteyksissä, minulta on
kuitenkin usein kysytty sitä, mitä agitaattoreille tapahtui sisällissodassa ja sen jälkeen.
Toimiminen SDP:n agitaattorina edellisellä vuosikymmenellä
ei ollut välttämättä raskauttavaa sisällissodan jälkiselvittelyiden
kannalta, mutta moni 1906–1908 agitaattorina toimineista oli
myöhemmin valittu eduskuntaan ja toiminut myös punaisen Suomen hallinnossa. Vuonna 1917 Vaasan läänin itäisestä vaalipiiristä valittuja SDP:n kansanedustajia olivat Kaarle Mänty, Samuli
Häkkinen, Onni Tuomi, Oskari Suutala, Santeri Mäkelä, Emanuel
Pohjaväre, Samuli Rantanen ja Maria (os. Kurkela) Letonmäki910.
Kun punaisten tappio alkoi näyttää selvältä, kansanedustajien ei
kannattanut jäädä paikoilleen odottamaan kohtaloaan, vaan lähes
kaikki keskisuomalaiset edustajat yrittivät paeta Venäjälle. Samuli
910 Myös Maria (Maikki) Letonmäen aviomies Lauri Letonmäki oli vuonna
1917 Vaasan läänin itäisestä vaalipiiristä valittu SDP:n kansanedustaja.
Myös Lauri Letonmäki pakeni Venäjälle, missä hän teki itsemurhan
vuonna 1935. Harjula 2006, 433–434.
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Rantanen oli kuitenkin ammuttu jo 3. helmikuuta hänen ollessaan
Seinäjoella.911 Samuli Häkkinen otettiin kiinni ja ammuttiin Viipurin vankileirillä 6.5.1918.912 Oskari Suutala vangittiin Helsingissä
ja toimitettiin sairaalaan, sillä hän oli keuhkotautinsa vuoksi huonossa kunnossa. Hänet tuomittiin valtiopetoksesta kuudeksi vuodeksi Sörnäisten kuritushuoneeseen, jossa hän kuoli keuhkotautiin
5.2.1919.913 Kaarle Mänty vältti kuolemantuomion ja hänet tuomittiin viideksi vuodeksi kuritushuoneeseen. Vapauduttuaan hän
muutti Vaasaan, missä hän kuoli vuonna 1937.914
Venäjälle asti päässeet Onni Tuomi, Santeri Mäkelä ja Emanuel
Pohjaväre pyörittivät yhdessä kesällä 1918 Pietarin Vasilinsaarella
pakolaiskotia Suomesta paenneille punaisille.915 Kaikki kolme jäivät
Venäjälle kuolemaansa asti. Sekä Tuomi että Pohjaväre kohtasivat
ilmeisesti luonnollisen kuoleman. Mäkelä kuoli vangittuna vuonna
1937.916 Maikki Letonmäki teloitettiin vastavallankumouksellisena
Petroskoissa vuonna 1937.917
Muita tässä tutkimuksessa esiintyviä Venäjälle paenneita agitaattoreita olivat Uudenmaan vaalipiiristä valitut kansanedustajat
J. K. Lehtinen ja Jussi Vatanen. Lehtinen teloitettiin vuonna 1937
ja Vatanen kuoli mahdollisesti vuonna 1936.918 Kansan Äänen toimittaja Emil Lehén ammuttiin Viipurin vankileirillä toukokuussa
1918 ja Oskar W. Kaipio 3.5.1918 Uudellakirkolla.919
Agitaattoreina toimineista Maria Raunio, Aapo Attila ja Joel F.
Naaralainen olivat kuolleet ennen vuotta 1918. Juho Etelämäki ja
Herman Koskela olivat jättäytyneet puolueen toiminnasta jo ennen
sisällissotaa. Omalla tavallaan poikkeuksellinen agitaattori olikin
911 Suomen sotasurmat 1914–1922
912 Suomen sotasurmat 1914–1922.
913 Pekurinen 1997, 227–228; Suomen sotasurmat 1914–1922.
914 Tapiola 1968, 197.
915 Harjula 2006, 85.
916 Harjula 2006, 444, 438, 522.
917 Harjula 2006, 434.
918 Harjula 2006, 432, 434, 445.
919 Suomen sotasurmat 1914–1922.
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Emil Raearo (1882–1927), joka oli ainoa tutkimusajankohtana piirin agitaattorina toimineista, joka jatkoi poliittista toimintaansa
valtakunnallisella tasolla sisällissodan jälkeen. Raearo oli Keuruun
kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja SDP:n kansanedustaja 1919–
1924.
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Summary
The politics of performance. Socialist agitation in
rural central Finland in 1906–1908
The study examines oral agitation by the Finnish Social Democratic Party in the eastern electoral district of Vaasa before and
after the first parliamentary elections. Research on political
speeches is rather scarce, partly due to the fact that there are no
recordings and only few manuscripts for these have survived. Agitation has usually been examined as a means to spread political
viewpoints among the populace, and its success has been determined according to votes cast in elections. In this study agitation
and events where this was performed are referenced through a
performance theory viewpoint as bodily interaction. The performance is viewed as a lens, through which history, culture, and
political and social reality manifests itself. The sources for this
study include newspapers, oral history, historical documents and
prose. These have been examined in relation to central issues
within performance theory, namely identity, social roles and the
possibilities of individuals.
The study shows that socialist agitation was varied both in
form and content. The nature of the performance was dictated by
the audience. The performance of agitation borrowed from other
types of performance of the era. The agitators made use of Christian rhetoric and their motives drew from the ideals of enlightenment. The central message of agitation, putting into words the
class based society and class differences, could be made visible
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via performance. The agitator attempted to find conflict with the
"bourgeoisie", thus creating a clash between different social classes
and a feeling of togetherness within their own. A key objective of
agitation was creating a conscious working class identity based
on the actions of an inner circle of actors.
The study offers new perspectives into political action and the
creation of political identity in a rural environment as part of the
modernization process. Socialist agitators assisted the people in
becoming political actors and strengthened their experience of
participation and citizenship. In addition to political and social
effects, agitation also had a profound cultural effect, because of
the diverse nature of the gatherings, where it was performed. The
viewpoint into political performance and the politics of performance offered in this study also presents a point of comparison
into modern political culture.
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Tutkimus tarjoaa uusia näkökulmia poliittiseen toimintaan ja
poliittisen identiteetin muotoutumiseen maaseutuympäristössä.
Teksti on elävää ja miellyttävää lukea, ja sen teoreettiset ainekset
avautuvat hyvin erityisesti sen vuoksi, että ne kiinnittyvät
suoraan analyysiin eivätkä jää päälle liimatuksi oppineisuuden
osoitukseksi. Lukija todella tuntee matkaavansa agitaattorien
mukana maaseudulla ja osallistuvansa tiheätunnelmaisiin agitaatiotilaisuuksiin 1900-luvun alussa.
Rajavuoren tutkimus on erittäin korkeatasoinen ja tärkeä
kontribuutio suomalaisen työväenliikkeen historian tutkimukseen; sillä on vahvan esitysteoreettisen otteensa ansiosta myös
huomattavaa kansainvälistä relevanssia. Tutkimuksen tieteelliset
tulokset ovat merkittäviä ja sen metodiset ratkaisut innovatiivisia:
esitysteoreettinen näkökulma osoittaa Rajavuoren käsittelyssä
voimansa.

ESITYKSEN POLITIIKKA

Kirja käsittelee Suomen Sosialidemokraattisen puolueen 1900luvun alun suullista agitaatiotoimintaa uudesta ja tuoreesta
näkökulmasta: esitystutkimuksen kautta. Taustalla on ajatus
siitä, että aikaisempi sosialistisen agitaation tutkimus ei ole
tavoittanut ilmiön kaikkia puolia.

Anna Rajavuori
ANNA RAJAVUORI

TYÖVÄEN HISTORIAN JA PERINTEEN TUTKIMUKSEN SEURA

Esityksen politiikka
Sosialistinen agitaatio keskisuomalaisella maaseudulla
1906-1908

