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ARTIKKELIT 1

PÄÄKIRJOITUS

JUHLAVUODESTA
MUISTOVUOTEEN

V

uosikirjamme ilmestymisen aikoihin
viimeisetkin vuosien 1917 ja 1918
muistoa käsittelevät seminaarit alkavat olla pidetty. Pian kaksi vuotta kestänyt,
Suomessa aivan ainutlaatuinen muistipoliittinen keskustelu on hiljalleen päättymässä. Kun
itsenäistymisen satavuotisjuhlat oli viime vuodenvaihteessa vietetty, odottelin jännittyneenä, miten suomalaiset kykenisivät siirtymään
itsenäistymisen muistojen ihanuudesta sisällissodan verihuuruisiin muistoihin. Minun ei
tarvinnut kauan odottaa: tasavallan presidentti
Sauli Niinistö hoiti siirtymän uudenvuodenpuheessaan tyylikkäästi. Viisas valtiovalta kehotti
ensimmäisen kerran kansalaisia viettämään yhteistä sisällissodan muistovuotta. Tunnustan,
että yllätyin myönteisesti. Vuoden 2018 julistaminen sisällissodan kansalliseksi muistovuodeksi ja sen tiimoilta järjestetyt sadat tilaisuudet osoittavat, että suomalaiset ovat vihdoin
päässeet sinuiksi menneisyytensä pahimman
kipukohdan kanssa.
Työväentutkimus-vuosikirjamme on seurannut juhla- ja muistovuosien 1917 ja 1918
käsittelyä, mutta itsenäistymisen ja sisällissodan tapahtumahistoriaa emme ole halunneet
ryhtyä kertaamaan. Sen sijaan olemme nostaneet esiin uunituoretta työväentutkimusta. Julkaisemme kolme vertaisarvioinnin perusteella
hyväksyttyä artikkelia. Ne on merkitty Tieteellisten Seurojen Valtuuskunnan (TSV) myöntämällä sertifikaatilla.
Ville Okkonen luotailee kirjoituksessaan
vuoden 1918 ”jälkijyrinöitä” koululaitoksessa.

Eivät ne sentään ihan kivuttomasti ohi menneet. Niistä pitkäkestoisin oli peruskoulun
vastustaminen, jossa kansalliskonservatiivisen
oikeiston käyttämät argumentit olivat perua
sisällissodan jälkeisen Suomen arvomaailmasta. Pete Pesosen aiheena on teollisuuden työpaikoilla takavuosina hyvinkin yleinen ilmiö,
työntekijöiden firabelityöt. Niiden laajamittainen salliminen ilmensi positiivisesti työpaikan
henkeä. Anu Lahtinen paneutuu artikkelissaan
vuonna 1928 seitsemän kuukautta kestäneen
Hyvinkään villatehtaan lakon paikallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin ulottuvuuksiin.
Esittelemme entiseen tapaan muutamia
työväentutkimuksesta tehtyjä pro gradu -tutkielmia. Kiitokset tekijöille tiivistelmistä. Kirja-arvio-osasto on vuosikirjamme luetuimpia.
Enemmänkin olisi taas ollut arvioitavaa, mutta
kun ei mahtunut. Tiedonkierto-osastossa vuosikirjaamme kustantavat työväen perinnelaitokset kertovat kuluneen vuoden tärkeistä tapahtumista. Kiitämme saamastamme taloudellisesta tuesta ja tuki-ilmoituksista. Kirjoittajille,
toimituskunnalle, toimittajille ja kaikille muille
vuosikirjaamme avustaneille kuuluu jälleen
suurkiitos yhteistyöstä. Ilman kaikkien näiden
tahojen vapaaehtoistyötä ei Työväentutkimusvuosikirjaa olisi olemassa.
Espoossa 26. elokuuta 2018
Seppo Hentilä
päätoimittaja
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ARTIKKELIT

SANKARILLINEN YKSIMIELISYYS
Hyvinkään villatehtaan lakon paikalliset,
kansalliset ja kansainväliset yhteydet
Anu Lahtinen
FT, professori, dosentti, Helsingin yliopisto

Johdanto
Työläiset marssivat työstä suoraan työväentalolle
kilometrin pituisessa kulkueessa aivan tyynesti
ja rauhallisesti. Tiensivut olivat täynnä uteliaita
katselijoita, jotenka kaikkien myötätunto oli tehtaantyöläisten puolella. [...] Vakava ja päättävä
joukko päätti rohkeasti ja yksimielisesti jatkaa
aloitettua lakkoa voittoisaan loppuun.1

M

aaliskuun 31. päivänä vuonna 1928
Hyvinkäällä alkoi Yhdistyneiden
villatehtaiden lakko, joka kesti lähes seitsemän kuukautta.2 Villatehdas oli Hyvinkään kauppalan johtava työnantaja, joten
lakolla oli suuri vaikutus paikkakunnan talouteen ja ilmapiiriin sekä lakkovuonna että sen
jälkeen.
Vaikka Kutomatyöläinen korostaa kuvauksessaan yksimielisyyttä ja yhtenäisyyttä, lakkoa
sävyttivät myös epävarmuus ja jännitteet. Työtaistelua oli etukäteen valmisteltu niin paikallistasolla kuin liittohallinnossa, ja sen kulkuun
vaikuttivat myös yleiset kotimaiset työmarkkinaolot ja laajemmat kansainväliset kehityskulut.

Hyvinkään lakko sai aikanaan huomiota
yhtenä vuosikymmenen suurtaisteluna.3 Se
ei kuitenkaan ole aina tullut edes mainituksi
saman ajan metalli- ja satamataisteluiden rinnalla.4 Tässä artikkelissa tarkennan aiemman
tutkimuksen huomioita lakon kulusta.5 Tutkin,
miten lakossa tulivat esiin tekstiiliteollisuuden
työehtotaistelujen erityispiirteet, paikalliset
olosuhteet, 1920-luvun lopun työmarkkinoiden kokonaistilanne sekä suuret järjestökentän
muutokset.
Pääasiallisina lähteinä käytän Suomen Kutomateollisuustyöväen Liiton (SKTTL) sekä
Yhdistyneiden villatehtaiden arkistoaineistoja,
lehtikirjoittelua sekä soveltuvilta osin muistitietoa ja täydentäviä lähdekokoelmia.6 Vertaan
tapahtumia siihen, mitä yleisesti tiedetään teollisuustyöntekijöiden edunvalvonnasta sekä
1920-luvun lopun työtaisteluista ja ammattiliittotoiminnasta. Kiinnitän huomiota myös
siihen, missä määrin alan naisvaltaisuus näkyi
työtaistelussa. Tarkastelen ensin lakon lähtötilannetta ja sen jälkeen lakon kulkua ja sitä, millaiset ristiriidat lakon aikana tulivat näkyviksi.
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Lakon paikalliset ja kansainväliset
kehykset

Yhdistyneet villatehtaat oli syntynyt Ossian
Donnerin yritysideasta vuonna 1892.7 Haparoivien alkuvuosien jälkeen tuotanto oli kasvanut nopeasti, samoin työntekijöiden määrä.
Hyvinkään tehtaan työntekijät
1925 1167 työntekijää, joista naisia 892
1935 1231 työntekijää, joista naisia 9328

Villatehdas sijaitsi Hyvinkään kauppalassa, jonka asukasluku oli 1920-luvun lopulla
hiukan alle 5500.9 Suuri osa paikkakunnan
ruokakunnista sai ainakin osan elannostaan
tehtaalta. Työläiset puolestaan olivat yrittäjille
tärkeä asiakaskunta, ja kunta kasvoi ja kehittyi
1920-luvulla lupaavasti. ”Hyvinkäällä saa nyt
kaikkea mitä ihminen arkisissa toimissaan ja
oloissaan tarvitsee”, kehuttiin Hyvinkään Sanomissa tammikuussa 1928.10 Tehtaan vieressä
oli työnantajan omistama työväen asuinalue,
Venäjän Japanin-sodasta nimensä ottanut
Port Arthur. Työntekijöiden osuusruokala ja
monet vapaa-ajan hankkeet saivat tukea tehtaalta. Donnerin sukupiiri – erityisesti Ossian
Donnerin äitipuoli ja paikallisen Ahdenkallion
kartanon perijä Minette Donner – tuki myös
lähellä sijainneita urheilukenttää, koulua sekä
Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastentaloa
lastenseimineen.11
Tehtaan väki ryhmittyi vuodesta 1906 alkaen Suomen Kutomateollisuustyöväen Liiton
alaisuuteen. Työnantajia taas edusti jo vuotta
aiemmin perustettu Suomen Kutomateollisuuden Työnantajain Liitto.12 Sekä Kutomateollisuustyöväen liitto että kattojärjestö Suomen Ammattijärjestö (per. 1907) korostivat
järjestäytymättömien ja paikallisten lakkojen
ongelmallisuutta. Tavoitteeksi oli otettava hallitut, riittävän järjestäytyneet työtaistelut.13 Kutomateollisuuden työväkeä pidettiin kuitenkin
pitkään hyvin järjestäytymättömänä. Tämän
vuoksi liiton toimitsijat eivät voineet ajatella,
että työtaistelusta olisi hyötyä.14
Työnantajien ja ammattijärjestöjen välillä
vallitsi jyrkkä vastakkainasettelu 1920-luvulla.

Timo Helelä on luonnehtinut aikakauden työmarkkinakiistoja ”usein poliittisenkin sivuvärin leimaamiksi katkeriksi taisteluiksi”.15 Lisäksi työväen järjestöissä käytiin kommunistien ja
sosiaalidemokraattien valtataistelua. Työnantajapuolella karsastettiin varsinkin kommunisteja, vaikka työtaisteluja käytiin myös sosiaalidemokraattien johdolla ja tuella.16
Työnantajapuoli pyrki murtamaan lakot
työsulkujen, Vientirauha-järjestön lakonmurtajien ja järjestäytymättömän työvoiman avulla. Vientirauha sai taloudellista tukea monilta
työnantajajärjestöiltä, myös Kutomateollisuusliitolta. Vähimmäistavoitteena oli tuoda tehtaalle lakon aluksi työvoimaa, jotta tuotanto
saattoi jatkua ainakin pienimuotoisesti, kunnes
löytyi ammattitaitoisempia murtajia.17 Järjestäytyneistä lakkolaisista laadittiin mustia listoja,
samaan tapaan kuin työntekijäpuolella julkaistiin lakonmurtajien nimiluetteloita ja boikottivaatimuksia.18 Ongelmia ja ristiriitoja syntyi
myös työnantajapuolen riveissä. Suomen Kutomoteollisuuden Työnantajat oli irtautunut
työnantajien keskusliitosta, vaikka teki sen
kanssa yhteistyötä. Sovittu palkkakuri säröili
myös alan työnantajaliiton sisällä.19
Kutomoteollisuuden kaltaisilla naisvaltaisilla aloilla oli erityisen vaikea saada työnantajaa hyväksymään ammattiliittoa neuvottelukumppaniksi. Tehtaalla oli käyty lakkotaistelu
jo vuonna 1901.20 Tuolloin järjestäytyminen
oli vasta alkutekijöissään, mutta asetelma oli
monin tavoin sama kuin 1920-luvulla. Kuten
Anu Suoranta on todennut, tekstiiliteollisuus
pyrki työnantajalähtöiseen palkkojen ja kulujen sääntelyyn, jossa työntekijää ei hyväksytty
neuvottelevaksi osapuoleksi.21 Valtiollisella
tasolla kehitettiin työsopimuslainsäädäntöä ja
työehtosopimuslainsäädäntöä, mutta työehtosopimusmenettelyt puuttuivat. Työnantajaliitot
pyrkivät torjumaan yleissitovat sopimukset
silläkin uhalla, että tämä aiheutti tappioita ja
heikensi välejä pohjoismaisiin työnantajajärjestöihin.22
Kutomateollisuudelle oli tyypillistä sukupuolten palkkauksen epätasa-arvo, jota edes
ammattijärjestö ei kyseenalaistanut. Vuosisa-
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Lakkolaisia Hyvinkään työväentalon edessä 2.4.1928 lakkokokouksen jälkeen. Osaston rahastonhoitaja Hjalmar Wuorinen totesi kirjeessään liitolle
samana päivänä: ”Kokous meni aivan rauhallisesti, samoin lakkolaisten
valokuvaaminen kokouksen jälkeen Työväentalon pihalla. Ainoastaan
kolme miestä meni rikkuriksi tänä aamuna. Naisista ei mennyt ketään
– Lakkolaisten käytös on tyyntyä ja mieli voitonvarmaa.” Kuva tuo esiin
lakkoväen naisvaltaisuuden, mikä aikalaisteksteissä jää välillä huomiotta.
Kuva: Hyvinkään kaupunginmuseo.
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dan vaihteen samapalkkaisuustavoitteet olivat
1920-luvulla jääneet ammattiliittojen näkökulmasta täysin toissijaisiksi, ja naisvaltaisella
tekstiiliteollisuuden alalla palkkaerot olivat
lähtökohtaisesti merkittävät.23 Kun Hyvinkään
tehtaalla alettiin neuvotella palkankorotuksista,
naisten ja miesten palkat ja korotustavoitteet
ilmoitettiin toisistaan erillisinä, ja naisten palkkataso oli kaikilta osin jopa puolet tai kolmanneksen alhaisempi.24 Toteutuneeseen palkkaan
vaikuttivat vielä tunti- ja urakkapalkkojen vaihtelut ja naisvaltaisella alalla tyypillinen vajaa
työaika.25
Pohjoismaisittain Suomen olot olivat erityisen alttiit ristiriidoille, ja olosuhteissa oli eniten
tyytymättömyyden aihetta. Kutomatyöläiset
olivat 1920-luvulla eri yhteyksissä kiinnittäneet
huomiota naapurimaiden parempiin oloihin ja
uutisoineet niistä liiton lehdessä todeten sekä
palkkatason että jäsenmaksukertymät aivan
erilaisiksi.26 Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa
noudatettiin eri teollisuuden aloilla työehtosopimuksia jo 1920-luvulla. Timo Helelä on
sen sijaan luonnehtinut sotien välistä Suomea
”kilpailutaloudeksi”.27 Timo Kauppinen on
taas puhunut sotien välisestä ajasta yrityskorporatismin kautena, jolloin yritysten arvot ja
strategiset valinnat olivat keskeisiä suunnannäyttäjiä.28
Ristiriitoja lisäsivät kommunistien ja sosiaalidemokraattien valtataistelut. Jo vuonna
1925 Suomen Ammattijärjestö oli hajoamisen
partaalla, mutta tuolloin sosiaalidemokraatit ja kommunistit solmivat linnarauhan, joka
auttoi tehostamaan liittojen toimintaa ja siirsi
lopullista hajoamista muutamalla vuodella.29
Hyvinkäällä sosiaalidemokraattien ja kommunistien valtataistelu kärjistyi paikallisessa
työväenyhdistyksessä juuri talvella 1928. Kommunistit ottivat haltuunsa kauppalan sosiaalidemokraattisen työväenyhdistyksen ja yrittivät
lahjoittaa sen omaisuuden kommunistiselle
rakennustyöväen osastolle. Oikeudenkäynnissä omaisuus palautui takaisin sosiaalidemokraateille.30 Kommunistit tulkitsivat asian
siten, että sosiaalidemokraattinen puolue ” –
kuten Hyvinkään työväentalojutussa julkises-

tikin kävi selville – pitää vallankumouksellista
marxilaista työväenliikettä verivihollisenaan.”31
Vastaavia työväentalon omistajuuskiistoja oli
muuallakin.32
Kommunistien ja sosiaalidemokraattien
vastakkainasettelun taustalla häämöttivät
kansainvälisten ammattiyhdistysliittojen valtataistelut. Suomen Ammattijärjestö tasapainoili Kansainväliseen ammattiyhdistysliiton
eli Amsterdamin internationaalin sekä Neuvostoliiton tukeman Profinternin välillä. Helmikuussa 1928 Neuvostoliiton, Suomen ja
Norjan edustajat selvittivät mahdollisuutta
tiivistää ammattiyhdistysten yhteydenpitoa.
Syntynyt Kööpenhaminan sopimus kuitenkin
johti kommunistien ja sosiaalidemokraattien
linnarauhan rikkoutumiseen, mikä johti SAJ:n
hajoamiseen ja SAK:n perustamiseen.33 Nämä
valtataistelut vaikuttivat Kutomoteollisuustyöväen Liiton vuosien 1928–1929 toimintaan.
Lakon toiveikas alkuvaihe

Hyvinkään tehtaalla oli ollut lakkovalmiutta jo
useiden vuosien ajan. Paikallinen tilanne alkoi
kärjistyä vuonna 1925, ja lakon mahdollisuutta
pohdittiin, kun tehdas lakkasi myymästä halpaa polttopuuta työntekijöilleen. Työntekijät
esittivät kompensaatioksi palkankorotusta,
jonka työnantaja torjui, ja tyytymättömyys jäi
kytemään.34 Eri puolilla Suomea esitettiin loppuvuodesta 1927 tekstiiliteollisuuden paikallisia palkankorotusvaatimuksia.35 Hyvinkään
villatehdas tarjosi tiettyjä korotuksia, mutta
samalla työläisasuntojen vuokria korotettiin ja
ensimmäisen maailmansodan aikaiset kalliin
ajan lisät poistettiin.36 Käytännössä tulotaso
olisi pysynyt ennallaan ja korotukset olisivat
jääneet näennäisiksi. Lisäksi työnantaja ohitti
kokonaan järjestön neuvotteluosapuolena ja
lähetti oman tarjouksensa painettuna suoraan
kullekin työntekijälle.
Liittohallinto piti kokouksessaan tarjousta ”peräti kummallisena, jopa hävyttömänä”.
Työntekijät vaativat palkankorotuksia ja kaikkien alojen palkkauksen yhteistä sopimista.37
Toisin kuin työnantajaliiton historiassa väitetään, liitto antoi alun perinkin suostumuksensa
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lakkoon, johon 990 työläistä oli jo nimikirjoituksellaan sitoutunut.38
Taloudellinen nousukausi oli lakkoaltis, ja
sen aikana käytiin useita pitkäaikaisia työtaisteluita. Huhtikuussa 1928 myös Nokian kumitehtaalla alkoi pitkä lakko, jossa työntekijöiden
keskeisenä tavoitteena oli työehtosopimuksen
aikaansaaminen. Kesällä puhkesi pitkällinen
satamatyöläisten lakko, joka alkoi toiveikkaissa
merkeissä, mutta jonka tulokset jäivät lopulta
vähäisiksi.39 Hyvinkäälläkin lakkoon lähdettiin
toiveikkaina, mutta osattiin ennakoida myös
hankaluuksia, kuten työsuhdeasuntojen irtisanomisia. Kutomateollisuustyöväen liitto odotti
ilmeisesti melko nopeita tuloksia, sillä liitto selitti huhtikuussa Ruotsin ammattiliitolle, ettei
se ollut alun perin edes uskonut tarvitsevansa
pohjoismaisen liittojen tukea:40
Lakkolaiset ovat yksimielisiä ja voitostaan varmat ja tämän vuoksi emme voi vaatimuksistamme perääntyä, jos perääntyisimme taistelussa
tietäisi se koko maamme kutomatyöläisten tappiota.41

Toiveikkuutta kasvatti ehkä se, että palkkoja
oli saatu hiljattain nostettua muutamilla muilla
tekstiilialan tehtailla.42 Helmikuussa 1928 Tampereella oli käyty onnistunut työtaistelu akkunaverho- ja paitatehtaalla, jossa järjestäytymisaste oli noussut työtaistelun alkaessa nopeasti.
Syntynyt sopimus mainittiin alalla ensimmäiseksi laatuaan.43 Hiukan myöhemmin alkanut Nokian kumitehtaan lakko, joka oli myös
varsin naisvaltainen, oli samalla tavoin saanut
rohkaisua aiemmasta oman alan työtaistelumenestyksestä Keravan Saviolla.44
Hyvinkäälläkin lakkoaikeet johtivat työntekijöiden nopeaan järjestäytymiseen, ja lakon
alussa järjestäytymisaste läheni sataa prosenttia. Kaikesta näkyy, että paikallistason taisteluvalmius oli korkealla.45 Järjestäytymisasteen
kasvu oli muutenkin 1920-luvun jälkipuoliskolle tyypillinen ilmiö,46 mutta tässä tapauksessa nopea järjestäytyminen oli jo työtaisteluun
varautumista. Tehtaalla toimineen Hyvinkään
osasto 5:n lisäksi lakkojärjestelyihin osallistuivat oma lakkotoimikuntansa, Hyvinkään am-

matillinen keskusneuvosto ja Hyvinkään työttömyyskomitea.47 Hyvinkään lakon tapauksessa sekä liitto että paikalliset lakkotoimijat olivat
voittopuolisesti sosiaalidemokraatteja. Osasto
5:n ja lakkotoimikunnan puheenjohtaja Albert
Vuori oli sosiaalidemokraattien valtuutettu ja
Hyvinkään kauppalanhallituksen jäsen. Osaston ja lakkotoimikunnan jäsenistä myös Hjalmar Vuorinen kuului kauppalanvaltuustossa
sosiaalidemokraattien 11-jäseniseen ryhmään.
Helmi Koskinen kuului puolestaan valtuuston
kolmijäseniseen kommunistiryhmään. Porvarivaltuutettuja oli yhdeksän, ja heidän joukossaan oli tehtaan insinööri Mauno Hartman.48
Kutomotyöväen liiton ja Hyvinkään osasto
5:n kirjeenvaihdosta ilmenee, että edes tavoitteenmukaisia lakkokorvauksia ei aina pystytty
maksamaan täysimääräisinä. Liiton 3500 jäsenestä 1050 eli lähes kolmannes oli lakossa
huhtikuussa 1928, mikä tarkoitti merkittäviä
kustannuksia.49 Lakkolaisia kannustettiinkin
aikakauden tapaan hakeutumaan työhön muualle. Työnantaja puolestaan pyrki, työnantajaliiton sopimuksen mukaisesti, tiedottamaan
lakkolaisten nimet muille työnantajille, jotta
työllistyminen kävisi vaikeammaksi.50 Hyvinkään tehdas sijaitsi tekstiilitehtaiden tapaan
asutuskeskuksessa, jossa siirtyminen työpaikasta toiseen oli helpompaa kuin esimerkiksi
syrjäisemmissä paperiteollisuusyhdyskunnissa.51 Työttömien määrä kasvoi kuitenkin nopeasti, ja suuri osa haki lakkoavustuksia.
Hyvinkään lakkoa rahoittivat oma liitto,
Suomen Ammattijärjestö ja pohjoismaiset liitot, ja sitä pidettiin todisteena pohjoismaisen
yhteistyösopimuksen toimivuudesta. Muita
työläisiä kannustettiin antamaan yhden tuntipalkan verran avustusta lakkolaisille. Myös
Amerikasta saapui pieniä summia. Tukea saatiin 1,4 miljoonaa markkaa, josta noin miljoona tuli ulkomailta. Lakon kokonaiskustannuksiksi liitto arvioi noin 1,7 miljoonaa markkaa.
(Liiton kokonaismenot olivat lakkovuonna
2,14 miljoonaa markkaa.)52 Hyvinkääläiset
järjestäytyneet työläiset olivat vastavuoroisesti
koonneet varoja niin Englannin kuin Norjankin lakkoileville työntekijöille.53 Lakon etene-
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misestä myös raportoitiin sekä Pohjoismaihin
että Neuvostoliittoon.54
Lakon tukisummat olivat sekä absoluuttisesti että suhteellisesti vähäisempiä kuin
muissa aikakauden suurtaisteluissa Nokian kumitehtaan lakkoa lukuun ottamatta. Metalliteollisuuden työtaistelu oli vuonna 1927 saanut
noin 8 miljoona markkaa lakkoavustuksia, joista noin puolet oli Neuvostoliitosta.55 Suomen
Kuljetustyöläisten Liitto puolestaan sai satamalakkoonsa kansainvälisiä avustuksia yhteensä noin 12 miljoonaa markkaa, joista 300 000
tuli Neuvostoliitosta; kotimaisista lähteistä
koottiin vajaa 3 miljoonaa markkaa.56 Profintern pyrki edistämään poliittisia tavoitteitaan
tukemalla lakkoja eri puolilla Eurooppaa vuosina 1927–1928.57
Hyvinkääläisten kommunistien ja sosiaalidemokraattien väliset jännitteet tulivat esiin
juuri Neuvostoliiton tukeen liittyvissä odotuksissa. Lakkohallinnossa, Hyvinkään ammatillisen keskusneuvoston kokouksissa ja liitossa
aktiivisesti toiminut kommunisti Joel Virtaranta esitti epäilyjä, että sosiaalidemokraatit yrittivät estää venäläisen avun vastaanottamisen tai
edes sen pyytämisen. Tästä syystä Virtaranta ja
Helmi Koskinen vaativat, että lakkotoimikunnan olisi moitittava liittoa avun torjumisesta.
Huhun torjumiseksi liitto lähetti kopioita kirjeistä, joissa osoitettiin, että apua on pyydetty
ja vastaanotettu.58 Venäläiseltä sisarjärjestöltä
oli saatu tervehdys- ja kannustussanoja taisteluun, ja lakkotaisteluun oli idästä luovutettu 2000 ruplan eli 40 590 markan avustus.59
Summien perusteella suomalainen kutomateollisuus ei ollut Neuvostoliiton rahoittamissa
edunvalvontataisteluissa ykkössijalla.
Lakko pitkittyy

Huhtikuun alussa neuvottelunäkymistä oli
vielä toiveita ja sovittelija, varatuomari Ilmari
Caselius (1893–1978)60 ehti sopia sovittelutapaamisenkin. Yhdistyneet villatehtaat ei ensin
näytä olleen täysin haluton neuvotteluihin,
mutta kompastuskiveksi tuli työntekijöiden
vaatima yleinen palkankorotus.61 Caselius perui jo sovitun kokouksen, kun tehtaan pääjoh-

taja Finn Feiring antoi haastattelulausuntoja,62
joissa hän totesi, ettei tehtaan johto suostu
yleiseen palkankorotukseen. Caselius katsoi,
että tämä käytännössä merkitsi neuvotteluista
kieltäytymistä. Hän ilmoitti odottavansa, että
neuvotteluihin lähdettäisiin molemmin puolin
ilman ennakkoehtoja.63
Caseliuksen reaktio ei ilmeisesti perustunut
työnantajaosapuolen suoraan ilmoitukseen
vaan edellispäivänä ilmestyneeseen Uuden Suomen haastatteluun, jossa Feiring kehui rikkurityövoiman saaneen villatehtaan tuotannon
taas käyntiin. Työtaistelulle oli ominaista, että
keskustelua käytiin osittain henkilökohtaisesti
viestien, osittain sanomalehdistön ja yleisten
julistusten kautta. Caselius piti palkkavaatimuksia perusteltuina ja epäili, että työtaistelu
vain kasvattaisi kommunistien vaikutusta, sillä
tunnetustihan ”nälkä on punikki”.64
Liittohallinnon kokouspöytäkirjoista ilmenee, että keskustelukosketuksia oli enemmän
kuin julkisuuteen annettiin ymmärtää. Yleisestä palkankorotusvaatimuksesta oli kuitenkin muodostunut hankala periaatekysymys.65
Toukokuun 1928 lopussa Hyvinkään villatehdas julkaisi ilmoituksen, jossa se totesi, että se
oli päättänyt luopua yhteydenpidosta aiempiin
työntekijöihinsä ja palkata parisataa uutta,
”mieluummin ammattitaitoisia naistyöläisiä
alle 35 v.” Caseliukselle johtaja Feiring ilmoitti,
että yleinen palkankorotusvaatimus oli työnantajalle ylittämätön este neuvotteluille.66 Linja
oli siis sama kuin Nokian kumitehtaallakin.67
Taistelun periaatteellista merkitystä työnantajaliitolle kuvaa se, että työnantajaliitto maksoi
tehtaalle korvausta 10 markkaa jokaisesta menetetystä työpäivästä. Tehdas toivoi myös alalle
työsulkua, mutta niin pitkälle ei työnantajaliiton jäsenten solidaarisuus venynyt.68
Työtaistelujen luonteeseen kuuluu, että vastapuolet korostavat julkisuudessa oman rintamalinjansa yhtenäisyyttä ja toimintansa oikeutusta. Nämä väitteet kertautuvat myös liittojen
historiateoksissa.69 Niinpä tehtaan edustajat
vakuuttivat tuotannon pian käynnistyneen.
Työntekijäosapuoli sen sijaan korosti, että lakkorintama oli ”vuorenluja”. Se myös uutisoi
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vahingoniloisesti rikkurien edesottamuksista.70
Paikallisista lehdistä Riihimäen Sanomat asettui
tehtaan puolelle ja moitti lakkoa poliittiseksi
agitaatioksi, mikä kuului aikakauden lakkotaktiikkaan. Puoluerajat ylittäväksi lehdeksi
vuonna 1924 perustettu Hyvinkään Sanomat
varoi jyrkkiä kannanottoja ja julkaisi lähinnä
osapuolten maksamia ilmoituksia sekä lyhyitä
tiedonantoja.71 Ammattijärjestöt puolestaan
pyrkivät pitämään puoluetunnukset poissa
lakkotaistelusta. SAJ:n valiokunta linjasi, ettei
julkisuuteen anneta lausuntoja, jotka nakertaisivat vaikutelmaa puolueettomasta yhteisrintamasta.72
Käytännössä molemmat osapuolet joutuivat ratkomaan sisäisiä ristiriitojaan. Toukokuussa 1928 Kutomateollisuustyöväen Liitto
joutui rajoittamaan forssalaisten jäsentensä
lakkoaikeita, koska ”liitolla on täysi työ Hyvinkään lakon rahoittamisessa”.73 Tehdas pyrki rekrytoimaan uusia työntekijöitä ja lakonmurtajia niin kotimaasta kuin ulkomailta, ja
Vientirauha-järjestön linjausten mukaisesti se
lupaili tulokkaille töiden jatkumista. Kutomateollisuustyöväen Liitto vastasi vetoamalla sekä
suomalaisiin että Pohjoismaiden ja Baltian
tekstiilityöläisiin, jotta he eivät tarttuisi tarjouksiin.74 Hyvinkääläinen lakkorintama tuntuu
kuitenkin pysyneen paikallisesti varsin eheänä,
vaikka työnantajaa puoltanut Riihimäen Sanomat
oli sitä mieltä, että erimieliset oli vaiennettu.75
Liitto laski, että järjestäytyneistä työntekijöistä
lipesi vain kymmenen. Työnantajan laskelmassa vanhoja työntekijöitä oli kuusikymmentä,
mutta lakkolaisten mukaan tässä luvussa olivat turhaan mukana ”mestarit, pomot ja muut
isommat ja pienemmät herrat”.76

Kutomotyöläinen äityi alkusyksyn numerossaan
kehumaan lakkotoiminnan järjestelyjä: paikallisen kirjeenvaihtajan mukaan viitisensataa lakkolaista kokoontui Hyvinkään työväentalolle ja
nosti tilin eli lakkoavustuksen ”joka torstaina,
kuten tehtaalla ollessammekin”. Kirjoittaja
korosti elintason melkein parantuneen lakkoajan myötä: ”perjantaina käydään torilla ostoksilla niin kuin ainakin. Häädöt ja asunnon
vaihdokset kuitattiin toteamuksella: ”Asumme
komeasti yksityistaloissa ja kukaan ei ikävöi
’patteria’ [työsuhdeasuntoja]”.78 Kirjeellä pyrittiin antamaan vaikutelmaa menestyksekkäästä
lakkotaistelusta. Myös Suomen Sosialidemokraatti
raportoi hyödyllisistä luennoista ja kokoontumisista.79
Samaan aikaan tehdas oli kuitenkin saanut
tuotannon liikkeelle lakonmurtajien voimin.
Syyskesällä lakonmurtajia oli jo 650–700. Näitä
toimijoita kutsuttiin työntekijäpuolella ennen
kaikkea rikkureiksi ja halventavammin ”karvajaloiksi”.80 Suomen Sosialidemokraatti kehui heinäkuussa 1928, etteivät lakkolaiset olleet alentuneet tappeluihin rikkurien kanssa kuten esimerkiksi satamalakossa.81 Voikin ajatella, että
väkivalta ei kuulunut naisvaltaisen alan työläiskulttuuriin samalla tavalla kuin satamatyöläisten kovaotteista miehisyyttä korostavaan työyhteisöön.82 Yhteenotoista on silti muutama
uutinen.83 Lisäksi raportoitiin pienemmistä,
symbolisista interventioista, esimerkiksi lakkotiedotteiden poistamisesta:

Lakon ajan ristiriitoja ja katvealueita

Sekä muistitieto että aikalaisuutisointi mainitsevat jännitteet, ja aikalaiset totesivat alkoholinkäytön kasvaneen.85 Savosta miehineen
rikkuriksi saapunut nainen muisteli rikkurin
asemaa Hyvinkäällä:

Työläiset taistelivat palkoistaan, heidän tulonsa
kun olivat perin pienet. Tehtaalle tuli muualta rikkureita ja lakkolaiset saivat hatkat. Mekin
jouduimme lähtemään. Saimme häädön ja lähdettävä oli heti eikä viidestoista päivä. Tämä oli
monelle hyvinkääläiselle raskas isku, niin myös
meidän perheelle.77

Herrat ja rikkurit näet eivät anna niiden olla paikoillaan siitä huolimatta, että sellaiset on asetettu osuusliikkeen [Ahjo] luvalla sen tontille. [--]
poistetut julkipanot on kuljetettu telineineen
tehtaan aitauksen sisäpuolelle.84
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[S]iellä ku olj lakkoaeeko nii siell oli hyvin haikeesta olla [--] sitä ei tienny [naurahdus] millonka
saa kopsasen piähäs jos kulki siällä [--] [Villatehtaan] insinööri sano [aviomiehelle] et elä [lähde
pois] kun oot oppinu jo värjeemään ja kaeekki
[muut] jotka oppiivat ne lähtövät sitte pois ku
oppiivat [--].86

Muistelmassa tulevat esiin tyypilliset hankaluudet: rikkuritulokkaat olivat taitamattomampia
eivätkä sitoutuneet työhönsä.87 Vaikka naisvaltaisia aloja on tutkimuksessakin totuttu ajattelemaan vähäisen ammattitaidon aloiksi, Hyvinkään ja Nokian lakot osoittivat itse asiassa, että
naistenkin työt tehtaalla vaativat erityisosaamista, jota ei ollut helppo korvata.88 Toisaalta
niin saman vuoden satamalakossa kuin villatehtaankin lakossa osa rikkureista päätti jäädä
alalle, mikä lisäsi kilpailua työpaikoista.89
Lakon pitkittyessä paikalliset jännitteet kanavoituivat puheenvuoroina Suomen Sosialidemokraatin sivuilla. Nimetön hyvinkääläinen
moitti liiton luottamusmiestä Kantoa: ”Kuiskaillaan hänen olevan ei työläisten, vaan porvarien asialla”. Lakkokomitean puheenjohtaja
Albert Vuori epäili kirjoittajaa paikalliseksi
kommunistiksi, ja tästä ”hajoitustyöstä” kirjelmöitiin loppukesällä 1928, jolloin puolustajat
kirjoittivat ”toveri Kannosta”, arvostelija taas
vihjailevasti ”herra Kannosta”.90 Hyvinkään
osasto 5:n rahastonhoitaja Hjalmar Vuorinen
nimesi epäilemänsä kommunistisen vastustajan kirjeessään: ”Toivomukseni on että tämä
työtaistelu loppuisi hyvissä ajoin ennen [joulukuun 1928] kunnallisvaalia että mekin täällä
päästäisi Virtarantalaisia marjastamaan”. Albert Vuori puolestaan ivaili Virtarannan ”kommunistihapatuksesta”.91 Nokian kumitehtaan
lakossa syntyi vielä jyrkempiä ja julkisempia
jännitteitä kommunistien ja sosiaalidemokraattien välille.92 Sekä Hyvinkään että Nokian lakkojen riidanaiheissa oli nähtävissä ennusmerkkejä SAJ:n hajoamisesta.
Siihen nähden, että kutomateollisuus oli
hyvin naisvaltainen ala, on lakon uutisointi, edunvalvontatyö ja lakkokeskustelu varsin
miesvoittoista, myös ylläkuvattu nokittelu. Aiemmassa tutkimuksessa on todettu, että kom-

munistien 1920-luvun retoriikassa työläinen
oletettiin usein mieheksi, mutta tekstiiliteollisuuden julkaisuissa työläiseen viitattiin sukupuolta erottelematta ja naisia pois sulkematta.93
Villatehtaan lakkouutisointi ei kommentoinut
lakkolaisten sukupuolta tai naistyöläisten asemaa, vaan heistä puhuttiin enimmäkseen ilman
sukupuolittavia sanavalintoja. Suomen Sosialidemokraatti tosin kuvasi ”rikkuripoikien” ja ”rikkurityttöjen” elämää kevytmielisyydestä vihjaavin sanankääntein.94
Myöskään työnantajien tai porvarien puheenvuoroissa lakkolaisten naisvaltaisuutta ei
tuotu esiin. Toisin oli vuonna 1901, jolloin Hyvinkään lakkolaisia oli luonnehdittu ajattelemattomiksi ”tytöiksi”.95 Lakkoon osallistuneita
naisia ei vähätelty. Toisaalta alan naisvaltaisuudesta vaikeneminen ja periaatteessa neutraali
puhe ”työläisistä” ohitti työläisnaisten haavoittuvaisen aseman. Vain joissakin paikallisten
naisten muistelmissa ja kirjoituksissa nostettiin
esiin naisille erityiset murheet kotivelvoitteiden
ja palkkatyön välillä. Työläis- ja talonpoikaisnaisten lehdessä hyvinkääläinen kommunistipoliitikko Anna Suonio kuvasi työläisäitien sydänsuruja. Nimimerkki ”-mi” pohti lakkolaisten
yhtenäisyyttä naisominaisuutena.96
Katseltuamme sitä urhoollista ja eheää rintamaa,
joka täällä vallitsee, tulee siihen tulokseen, että
kyllä se sittenkin on nainen, joka kestää ja jaksaa
vaikka mitä, kun siltä vaan vaaditaan. Sillä rintamamme on niin eheä, että tuskin missään koskaan on näin pitkää taistelua eheällä rintamalla
käyty.97

Kirjoittaja saattoi olla yllä mainittu järjestöaktiivi Helmi Koskinen. Hän korosti naisten
kykyä taisteluun, mutta naisten etu ja oikeudet
jäivät katveeseen. Samassa kirjoituksessa esiteltiin naisten ja miesten eriarvoinen palkkataso annettuna, sitä kritisoimatta. Kuten Anu
Suoranta on todennut, taistelu työehtosopimuksesta jätti palkkasolidaarisuuden ja naisten
erikoistilanteen syrjään.98
Vaikka lakkotoimikunnassa ja Hyvinkään
osasto 5:n johtokunnassa oli naisjäseniä, liittotason keskustelu käytiin pääasiassa mies-
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puolisten puheenjohtajien ja toimitsijoiden
kesken. Naiset toimivat yhteyshenkilöinä ja
sihteereinä, ja neuvotteluissa mainitaan olleen
mukana naispuolisia edustajia, kuten SDP:n
Lempi Halme sekä kommunistien Helmi Koskinen ja Martta Alfving. Heidän merkitystään
ei tule ohittaa, mutta toisaalta he eivät nouse
kirjeenvaihdossa tai pöytäkirjoissa yhtä usein
esiin kuin miespuoliset toimijat. Edustajavalinnoissakin naisehdokkaat näyttävät jääneen
syrjään miehiä helpommin.99 Alan järjestöissä
oli mukana hiukan tavallista enemmän naisia,
mutta tämä ei välttämättä näkynyt käytännön
edunvalvonnassa.100 Tutkijat ovatkin kiinnittäneet huomiota siihen, että järjestöjen jäseninä
naiset muodostivat ”näkymättömän neljänneksen” ja että lakkohistorioissa heidän toimintansa on jäänyt huomiotta.101
Paluu neuvottelupöytään

Kuten Suomen Sosialidemokraatti totesi, lakko
heikensi työläisten paikallista ostovoimaa ja
siten koko paikkakunnan taloudellisia oloja, vaikka lehden mukaan paikalliset kauppiaat pyrkivät alennuksin tukemaan lakkolaisia.
Työväen julkaisut katsoivat, että lakkolaiset
olivat saaneet johdonmukaisuudellaan yleisen
mielipiteen puolelleen.102 Yleinen mielipide ei
kuitenkaan täyttänyt työtaistelukassaa, työntekijöiden palkkapusseja tai tehtaalaisperheiden
vatsoja.
Tilannetta oli alettu pitää paikallisesti huolestuttavana. SAJ:n valiokunnan kokouksessa
toimitsija Vuorio totesi, että lakkolaisten vaatimukset olivat olleet liian jyrkkiä ja että liittojen
pitäisi suostutella lakkolaisia myönnytyksiin.103
Hyvinkään kauppalanjohtaja Rieti Itkonen
neuvotteli tuloksetta tehtaan kanssa.104 Elokuussa Suomen Sosialidemokraatin kirjeenvaihtaja
moitti Caseliusta, joka ei ollut tarttunut edes
kauppalan hallinnon yhteydenottoon.105 Caselius, joka ei halunnut turhien sovitteluyritysten
nakertavan välitysmiehen auktoriteettia, vastasi, ettei merkittävää muutosta ollut tapahtunut
eikä lähentymistä ollut odotettavissa.

[Valtion välitysmiehen] täytyy yksinomaan nojautua riitelevien hyvään tahtoon ja yksimielisyyteen. Missä määrin sitä on tässä lakossa,
siihen vastaa kirjoittaja itse seuraavin sanoin:
”Lakkolaiset eivät halua kuulla puhuttavankaan
myönnytyksistä, koska isännistö pysyy edelleen
härkäpäisesti jyrkällä neuvottelunvastaisella kannallaan.”106

Toukokuussa 1928 vilkastunut lakomurtajien palkkaaminen oli heikentänyt lakkolaisten
neuvotteluasemaa. Luottamusmies Santeri
Vuorio ennakoi jo heinäkuussa liittohallinnolle
ja Suomen Ammattijärjestölle, että lakkorintama murtuisi syksyn tullen, ja lakkotoimikuntaa
päätettiin kehottaa varautumaan siihen, että se
joutuisi tinkimään vaatimuksistaan. Pohjaehdotuksen teki Vihtori Kanto, joka toimi edelleen liiton rahastonhoitajana ja tunsi taloudellisen tilanteen.107
Myös rikkurien suuri määrä alkoi olla hälyttävä, vaikka itse lakkolaisten rintama piti.
Liittohallinto kiirehti lokakuun alussa lakkotoimikunnan neuvotteluvalmiutta juuri tähän
vedoten:
Asiasta keskustellessanne pyydämme sen tekemään vakaasti huomioon ottamalla vain todelta
näyttäviä seikkoja, samoin kuin sen kumpi mielestänne edullisempaa sekö, että tehdas jää, rikkurien luvun yhä lisääntyessä, käymään jatkuvasti lakonalaisena [--] Edellisessä tapauksessa tulee
luonnollisesti järjestyneiden työläisten vaikutus
loppumaan pitkiksi ajoiksi kokonaan Hyvinkään
tehtaalla [--].108

Järjestön maalaama uhkakuva toteutui vastaavassa tilanteessa Nokialla.109 Neuvottelupöytiin palattiin lopulta lokakuun alussa, vaikka
paikallinen lakkokomitea esitti edelleen varauksia. Neuvotteluratkaisu saavutettiin viimein
22.10.1928, mutta sen tulokset jäivät lakkolaisten osalta silmin nähden laihoiksi. Vielä tässäkin vaiheessa työtaistelua olisi ollut valmiita
jatkamaan 102 lakkolaista 625:stä. Palkankorotukset jäivät pieniksi, ja rikkureita ei suostuttu
irtisanomaan. Kaiken lisäksi työnantaja suostui
sopimukseen vasta sitten, kun ammattiosaston
edustajat Albert Vuori ja Joel Virtaranta alis-
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tuivat kirjoittamaan sopimuksen omissa nimissään.110 Sopimukselta riistettiin näin ollen
työehtosopimuksen luonne.
Hyvinkään lakon lopputulosta on pidetty
työntekijöille epäedullisena,111 ja se on luokiteltu ”suurteollisuuden näännytyslakoksi”.112
Työnantajapuolella painotettiin tulkintaa, jonka mukaan lakkolaiset olisivat saaneet neuvottelutuloksen paljon vähemmällä uhittelulla.113
Uusi Suomi piti tulosta työläisten täydellisenä
tappiona ja syytti vastuuttomia lakkojohtajia.114
Ihan vähällä ei päässyt työnantajakaan, sillä
Yhdistyneiden villatehtaiden vuosikertomuksesta ilmenee, että sekä tuotanto että liikevaihto likimain puolittuivat edellisvuotisesta. Tämä
tuloslaskelma ja vuosikertomuksen toteamukset työvoiman aiheuttamista ongelmista osoittavat, että voitto tuli kalliiksi. Yhtiö kykeni
kuitenkin maksamaan vuodelta 6 % osingon,
mikä oli tuona vuonna alan pienimpiä (Oy
Forssa Ab 7 %, Tampereen Verkatehdas 10 %,
Tampereen Puuvillateollisuus Oy 12 %, Finlayson 13 %, Suomen Trikootehdas 13 %, Ab
Barker Oy 20 %). Heikentyneen vuosituloksen
vastapainoksi korostettiin, että tehdas oli päättäväisyydellään taannut koko alalle työrauhan
pitkäksi ajaksi eteenpäin.115 Tämä arvio näyttääkin olleen oikea.
Luottamusmies Vihtori Kanto muisteli
myöhemmin, että liitto kehotti lakkolaisia jo
muutaman kuukauden jälkeen sovintoon ja
että ”Hyvinkään taistelu antoi myöskin meille
opetusta siinä, että taistelevien joukkojen pitäisi luottaa liittonsa johtoon ja luottamusmieheensä kaikissa tilanteissa”.116
Myös Kutomatyöläinen totesi, että yksittäisellä tehtaalla aloitettu lakko osoittautui melko
helpoksi murtaa.117 Kutomatyöläinen ylisti silti
lakkolaisten ”sankarillista yksimielisyyttä”.118
Tekstiiliteollisuuden vallitsevissa käytännöissä
jopa neuvottelupöytään pääsemistä pidettiin
myönteisenä saavutuksena. Lisäksi neuvotteluissa oli ensi kertaa määritelty teollisuudenalan minimipalkat.119
Rauha ei ollut vielä palannut. Kireät tunnelmat rikkureiden ja muiden työntekijöiden

välillä jatkuivat kyräilynä ja yhteenottoinakin
sekä työpaikalla että vapaa-ajalla.120 Sekä töihin palanneet lakkolaiset että rikkurit olivat
tyytymättömiä.121 Nokian kumitehtaan lakolla
oli samankaltaisia vaikutuksia paikalliseen ilmapiiriin. Jussi Koivuniemi tulkitsee sen johtaneen Nokialla työnantajien totaaliseen herruuteen.122 Hyvinkään tehtaalla mestarina toiminut
Vilhelm (Vilho) Jokivuo muisteli myöhemmin,
että piti rikkurina toimineen, kokemattoman
apulaisensa työn jälkeä liian huonona. Ristiriita
johti siihen, että Jokivuo lähti tehtaalta ja perusti oman tekstiilialan yrityksen.123 Rikkuri- ja
lakkolaisperheiden välinen juopa näkyi myös
siten, että valtuustossa oli haluttomuutta tukea
Lastentaloa, joka valtuuston ”työläisjäsenten”
mielestä suosi ”valkoisten työläisten lapsia”.124
Sopimuksen mukaan lakkoilijoita otettaisiin
takaisin töihin, mutta työnantaja ei tulkinnut
pykälää velvoittavaksi. Lakkolaisista neljännes
olikin työttömänä vielä joulukuussa 1928.125
Paikallisten muistitietojen mukaan moni lakkolainen jäi ainakin muutamaksi vuodeksi ilman Villatehtaan työpaikkaa.126 Paikkakunnan
työttömien määrä kymmenkertaistui: vuonna
1927 kauppalanvaltuustossa oli todettu vain
40 työtöntä, mutta vuoden 1928 lopussa luku
oli neljäsataa.127 Joel Virtarannan johdolla Hyvinkään työttömyyskomitea kokosi ja jakoi
avustuksena rahaa, polttopuita ja jalkineita.128
Hyvinkään kauppalanjohtajana toiminut Rieti
Itkonen, joka oli myös juristi, otti puolestaan
tehtäväkseen muutamien liittoon kuuluneiden
rikkurien hyvityssakkojen perimisen.129 Itkonen oli kesäkuun 1928 lopussa eronnut kauppalanjohtajan tehtävistä. Hänen omien sanojensa mukaan syynä tähän olivat erimielisyydet
kauppalan maanhankintapolitiikasta.130 Lakko
oli kuitenkin saattanut lisätä paikallispoliitikkojen varovaisuutta maanhankinta-asioissa, ja
se oli siten ehkä vaikuttanut välillisesti Itkosen
eroon.
Myös ammattiyhdistystoiminnassa oli jännitteitä lakon jälkeen. Sihteeri Lempi Halme
joutui raportoimaan liitolle, ettei Hyvinkään
osasto 5:n kokous ensin suostunut myöntä-
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mään lakkotoimikunnalle tili- ja vastuuvapautta. Kokouksessa moitittiin asioiden hoitoa
ja liiton toimintaa. Albert Vuori jatkoi yhä
osaston puheenjohtajana ja uusi mandaattinsa myös joulukuun 1928 kauppalanvaltuuston
vaalissa samoin kuin Helmi Koskinen. Sen
sijaan osaston rahastonhoitaja Hjalmar Vuorinen menetti sekä osastotehtävänsä että valtuustopaikkansa.131
Lakon jälkeen liittotason huomio siirtyi
Kööpenhaminan sopimukseen sekä meneillään olleisiin satamalakkoon ja Nokian lakkoon. Kutomatyöläisiä kehotettiin lisäämään
tukeaan satamalakkolaisille, kun taas Hyvinkään lakkolaisten työttömyyskorvausten ennakoitiin päättyvän liiton taistelurahastojen ja
pohjoismaisenkin tuen huvetessa.132 Samalla
liitto jo valmisteli eroa kommunistivetoisesta
SAJ:sta. Lakon päätyttyä järjestön sisäiset erimielisyydet pääsivät pintaan. Kutomatyöläinen
ilmaisi katkeruutensa siitä, että Suomen Ammattijärjestö näytti kohdistaneen enemmän varoja Nokian kumitehtaan ”hyökkäyslakkoon”
kuin Hyvinkään ”puolustuslakkoon”, kuten
nimimerkki Kutomatyöläinen asiaa tulkitsi.133
Päätelmät

Aikalaiskeskustelussa, järjestöjen panostuksessa ja jälkimaailman silmissä Hyvinkään kutomotyöläisten työtaistelu on jäänyt metallisulun,
satamalakon ja jossain määrin Nokian kumitehtaan lakon varjoon. Laajuudeltaan ja kestoltaan se oli kuitenkin oman alansa merkittävin
työtaistelu. Sekä ammattiliiton että työnantajien kannalta kyse oli merkittävästä periaatteellisesta valtataistelusta, jonka tulos määritteli
tulevien vuosien valtasuhteita. Lakkotaistelun
piirteet vastasivat 1920-luvun työtaistelujen
yleistä linjaa. Voisi sanoa samoin kuin Jussi
Koivuniemi on todennut Nokian kumitehtaan
lakosta, että lakko syntyi paikallisista olosuhteista, mutta ulkopuolinen vaikutus antoi sille
suunnan.134
Työntekijöiden neuvotteluasemat olivat
lähtökohtaisesti heikot. Tekstiiliteollisuudessa

neuvottelupöytään pääseminen oli erityisen
vaikeaa. Työnantajaosapuoli pyrki kategorisesti torjumaan vaatimukset työehtosopimuksesta
ja sopimuksen yleispätevyydestä. Suurtaistelun
rahoittamisessa kansainvälinen tuki oli ratkaiseva. Pohjoismaista saatu apu ja Neuvostoliitosta toivottu, niukaksi jäänyt tuki näyttelivät
tärkeää osaa lakonaikaisissa keskusteluissa ja
jälkipuinnissa.
Aikalaisuutisointi tuntuu osittain tukevan
Matti Savolan toteamusta siitä, että 1920-luvun lakoilla oli välillä ”lietsotun, ideologisen ristiriidan” leima.135 Lakon vaiheet eivät
kuitenkaan olleet ennalta lukkoon lyödyt, ja
huolimatta ulospäin esitetyistä lausunnoista
molemmat osapuolet joutuivat ratkomaan ristiriitoja omissa joukoissaan. Lakon jatkuminen
oli pikemminkin seurausta paikallisesta päättäväisyydestä kuin liiton linjauksista. Ammattiliiton pöytäkirjat ja kirjeenvaihto osoittavat, että
liittohallinnossa toivottiin sovittelua jo ennen
kuin paikallinen lakkotoimikunta oli siihen valmis. Julkisuuteen liittokin tietysti korosti taistelun välttämättömyyttä niin kauan, kuin paikalliset toimijat olivat lakon kannalla.
Työntekijäosapuoli joutui tasapainottelemaan paikallisten toiveiden, taloudellisten
realiteettien sekä keskenään kilpailevien kommunististen ja sosiaalidemokraattisten ryhmien välimaastossa. Lähteissä näkyvät jopa yksittäisten sosiaalidemokraattien ja kommunistien
omat poliittiset agendat ja henkilötason jännitteet. Ristiriitoja ei silti haluttu tuoda julkisuuteen, vaan niitä käsiteltiin suljetuissa kokouksissa ja henkilökohtaisessa kirjeenvaihdossa.
Ulospäin rivit pyrittiin pitämään niin ehyinä
kuin mahdollista, ja ongelmat kätkettiin julkisen yhtenäispuheen taakse. Vielä syvemmälle
rakenteisiin oli häivytetty palkkausjärjestelyjen
ja edunvalvonnan epätasa-arvoisuus: samapalkkaisuudesta ei edes puhuttu, eikä naistyöntekijöiden alempaa palkkatasoa tai muita
erityistarpeita tunnistettu julkisen kritiikin tai
taistelun arvoisiksi.
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ENSIMMÄISEN TASAVALLAN
JÄLKIJYRINÄT JA JATKUVUUDET
KOULULAITOKSESSA
Ville Okkonen
VTT, projektitutkija, Turun yliopisto

Johdanto

K

un eduskunta päätti vuonna 1968
peruskoulusta eli kunnallisesta yhtenäiskoulusta, se kumosi opintiet varhain eriyttävän rinnakkaiskoulujärjestelmän ja
pidensi, yhtenäisti sekä akatemisoi kaikille pakollista kouluopetusta. Traditionaaliskonservatiivisessa, sotien välisen ajan asennemiljöössä
varttunut oikeisto vastusti reformia ja katsoi
tasa-arvoihanteiden edustavan elämänvierasta
sosialismia sekä näivettävän älyllisesti ja siveellisesti korkeita, menneisyydessä vahvistettuja
kulttuuriarvoja. Peruskoulukamppailun myrskyaallokko kaikkine mittasuhteineen ei avaudu
vain kylmäksi sodaksi kutsutun aikakauden tapahtumien tai hyvinvointivaltioprojektin kautta. 1960-luvun kuohuville ristiriidoille ratkaisevaa oli, että hengenviljelyslaitosten pohjasävel
vakiintui sotapolitiikan kaaduttuakin vuonna
1944 oikeistolaiseksi. Valtion virkakoneistoa
ja sivistysinstituutioita leimasi pääasiassa jatkuvuus.

Tämä artikkeli asettaa peruskoulun vastustuksen lähtökohdat konservatiivisten koulu- ja
sivistysihanteiden jatkumoon, jota leimasi erityisesti vasemmiston torjumisen henki. Analyysi osoittaa, etteivät sotien välillä jalostuneet
kansallisoikeistolaiset1 ajatukset rajoittuneet
vain välittömiin poliittisiin kiinnekohtiinsa,
vaan muodostivat normatiivisen ja kulttuuriskognitiivisen kehyksen2, joka ilmeni yhteiskunnan johtavien kerrosten ajattelussa aina
1970-luvulle asti.
Koululaitoksen kiistojen rekonstruoiminen
avaa yhteiskuntaa säilyttävän ajattelun jatkuvuuksia sekä historiallista näköalaa kylmän
sodan ajan konflikteihin ja yhteiskunnan poliittiseen rakenteeseen3, etabloituneiden instituutioiden oikeistolaisuuteen. Jatkuvuuksien
tunnistaminen havainnollistaa, ettei yhteiskunnan johtavien piirien vasemmistonpelko
avaudu vain Yhdysvaltojen johtaman liittolaisjärjestelmän julkilausuttujen ihanteiden mah-
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dollisella sympatisoimisella vaan historiallisilla,
vuoden 1918 jälkikuvilla ja vuoden 1930 virittämillä radikaalisilla oikeistomentaliteeteilla,
niiden kulttuurisella perimällä ja heijastuksilla.
Jatkuvuuksien tunnistaminen mahdollistaa aikavirhepäätelmien havaitsemisen, ilmiöiden
rajaamisen virheellisesti vain tiettyyn aikakauteen.4 Tutkimuskirjallisuudessa on jo ennestään tunnettu esimerkiksi sotien välisen ajan
ylioppilaspolitiikkaa dominoineen Akateemisen Karjala-Seuran valajäseneliitin hallitseva
asema 1950- ja 1960-lukujen henkisessä ilmastossa.5 Tässä artikkelissa peruskoulun vastustus ja siinä kirkkaana esiin noussut ajatus,
että vasemmistolaisuus oli oikeistolaisuutta
poliittisempaa, suhteutetaan kansallisoikeistolaisen ajattelun jatkumoon itsenäistymisen
aamuhämärästä 1960-luvulle saakka, jolloin
yhteiskuntajärjestys liberalisoitui, kansallinen
ja yhteiskunnallinen löysivät toisensa ja sivistysinstituutiot tulivat kiinteämmin poliittisen
demokratian piiriin.
”Alussa oli teko”

Teoksessaan Nykyaikaa etsimässä (1929) kirjailija Olavi Paavolainen katsoi, että ”vapaussotamme… oli luonteeltaan täysin `yhteiskuntaasäilyttävä´ ja `vastavallankumouksellinen´.”6
Kostontunne lyötyjä kapinoitsijoita kohtaan
ja taistelu marxilaisuutta vastaan vahvistivat
ylimmän valtionhallinnon, oikeuslaitoksen ja
sivistysinstituutioiden konservatiivista pohjavirettä.7 Yhteiskunnan johtavien kerrosten
tunne- ja vaistoelämä herkistyivät vapaussodan
voittajamentaliteetille, joka säilyi 1960-luvulle
asti koulujen ja yliopistojen kulttuurikuvassa.
Matti Kurjensaaren sanoin ”voittaja sai nimiinsä Suomen itsenäisyyden ikuisen aatteen”
ja näyttäytyi ”vuosisataisen ajatuksen, haaveen
ja unelman” toteuttajana.8 Kansallinen oli voittanut yhteiskunnallisen.9 Kansalliskonservatiivisten ihanteiden toimeenpanoa vaikeutti kuitenkin valkoisen Suomen hajanaisuus, joka oli
ilmeisimmillään vuoden 1918 jälkeisen lyhyen
edistysmielisen eheyttämispolitiikan kaudella, jolloin vapaamielinen porvarillinen ajattelu
sai merkittävää jalansijaa. Valkoisen Suomen

perinteen hajaannus ilmeni myös suhteessa
vasemmistopolitiikan ja demokratian legitimiteettiin. – Kansalliskonservatiivisten ryhmien
kootessa rivejään vuosina 1929–1934 työväenliike joutui taistelemaan asemastaan ja vaikutusmahdollisuuksistaan, jopa olemassaolostaan, voimakkaan paineen keskellä.10
Vuoden 1918 mielenliikutus välittyi myös
koululaitokseen.11 Sovinnolliset ryhmät kannattivat eduskunnassa oppivelvollisuutta ja
pohjakoulutuksen parantamista, kun taas laitaoikeistolle oppivelvollisuus edusti holtitonta
julkistaloutta, verorasituksen kasvua ja ideologisesti vastenmielistä yhteiskunnan puuttumista yksityishenkilöiden elämään. Varsinkin
papit sekä yliopistoväki olivat vierastaneet
nousevaa yhtenäiskouluaatetta.12 Kouluneuvos
ja kouluhallituksen ylitarkastaja, kansanedustaja Artturi Heikki Virkkunen (kok.) kehotti
marraskuussa 1920 Uuden Suomen pääkirjoituksessa havaitsemaan holhouksen ja lasten
yhteiskunnallistamisen tendenssin: ”Myöskin
on meidän oloille ja käsityksille outoa se, että
laki ylen suuressa märässä panee huolehtimisen lasten koulunkäynnistä yhteiskunnan tehtäväksi.”13 Oppivelvollisuusreformin toteuduttuakin konservatiivinen rintama kannatti sen
lykkäämistä ja supistamista.14 Maaliskuussa
1926 Kokoomuksen Uusi Aura muistutti, että
oppivelvollisuuden tuottama budjettirasite olisi vältetty ”kuntien vapaaehtoisen toiminnan”
ja ”terveen kehityksen tietä”.15
Sisällissota lujitti valkoiseen Suomeen moraalikonservatismin.16 Kokoomuksen Karjalalehdessä oli huomautettu marraskuussa 1920,
että siveellisten arvojen laiminlyöminen levitti
huliganismia, eivätkä päätöksentekijät ymmärtäneet, että ”kommunismi, väkijuomat ja
huliganismi” olivat ”lähellä toisiaan”.17 Tammikuussa 1924 pastori, Sörnäisten kristillisen
kansanopiston johtokunnan puheenjohtaja
Kustaa Adolf Paasio luonnehti Aamulehdessä,
että laajoja kansanryhmiä hallitsi ”maailmanmielisyys, siveettömyys ja mädännäisyys”.
Valtioneuvoston rukouspäivänjulistus arvioi ajankohtaisia huolia sivistyskeskusteluista
ennestään tunnettujen, papiston ja oikeiston
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voimasta kertovien romanttisten runokuvien pohjalta: ”Me olemme kaikki saastaiset, ja
koko meidän vanhurskautemme on niin kuin
saastutettu vaate; me olemme kaikki lakastuneet niin kuin lehdet, ja meidän syntimme heittelevät meitä kuin tuuli… Laajoissa kansamme
piireissä vallitseva laittomuuden, siveettömyyden ja rikollisuuden henki johtuu siitä, että ne
ovat katkaisseet yhteyden Jumalan ja hänestä
lähtevien puhtaitten iankaikkisuusvoimien
kanssa.”18 Tällaisia puheenvuoroja sitoi yhteen
käsitys, että yhteiskunta oli etääntymässä luontaisesta, siveellisestä ja eheästä järjestyksestä –
traditiosta, joka kuitenkin oli paljolti vuoden
1918 elähdyttämää.
Kohtalonvuosi oli inspiroinut kansalliskonservatiivisen kulttuurikuvan puritaanisen
puhtaaksi – kiihkeän valkoiseksi. Tästä näkökulmasta kaikenlainen kulttuuriliberalismi
ja yhteiskuntajärjestyksen arvostelu näyttivät
paitsi kumouksellisilta ja vuoden 1918 voittoa jäytäviltä myös luonnottomilta. Kesäkuussa 1925 Vapaan Karjalan pääkirjoitus katsoi
kouluopetuksen laiminlyövän historiatietoisuutta. Kirjoituksen mukaan Suomessa oli
”suuri joukko semmoisia yksilöitä”, etenkin
”kommunisteja tai alhaisella siveellisellä tasolla
olevia”, jotka eivät kunnioittaneet mennyttä.
Pääkirjoituksen mukaan siveellisyys edellytti
historiatietoa, jota kommunistit, ”jonkinlaiset
rabiaatit, uudistushullut”, eivät arvostaneet.19
Vastaavista ideologisista lähtökohdista johtuen
Kokoomus ei painottanut vain kansallista yksituumaisuutta vaan myös kuria ja kuuliaisuutta.
Vaaliohjelmassaan kesällä 1927 puolue linjasi:
”Kaikin voimin on noustava taisteluun viime
vuosina huolestuttavassa määrässä kasvanutta
siveellistä turmelusta, huligaanisuutta vastaan,
joka ilmenee voimassa olevien lakien ja hyvin
tapojen törkeässä rikkomisessa”. Ohjelma paikansi siveettömyyden erityisesti bolševistisiin
oppeihin, joita vastaan koulujen ja kotien kansallinen hengenlaatu mobilisoitaisiin.20
Jyrkän linjan oikeiston kirjoittelua sävytti
huoli siitä, että itsenäisen maan puhtaita piirteitä häpäistiin ja siveellistä tajuntaa sekä yleviä
tunteita myrkytettiin. Lokakuussa 1926 Ko-

koomuksen Vaasa-lehden pääkirjoitus rinnasti
oletetut rappioilmiöt vapaamielisyyden leviämiseen ja demokratiaan: ”Kukapa kansaansa
rakastava ei kuluneina vuosina olisi huolestuneena pannut merkille sitä villeyttä, mikä
tavoissamme vielä paljolta vallitsee, ja niitä
suorastaan pöyristyttäviä rikoksia, joista sanomalehdet alinomaa kertovat”. Kirjoituksen
mukaan ”suurin kustannuksin” toteutettu oppivelvollisuus ei vielä varmistanut siveellisyyttä
ja huliganismista vapautumista, kun lainlaatijat
olivat ”poistaneet kouluista ruumiillisen kurin”.21 Koulukuri nähtiin oikeistopiireissä yleisemminkin, esimerkiksi Etsivässä Keskuspoliisissa, kommunismin vastustamisena.22
Vaasan pääkirjoituksessa oli oleellista, että
se kytki kansanruumiin oletetun rappion vasemmistoon ja sen kumarteluun: ”Sen on tehnyt osaltaan se liiallinen kansanvallan ihaileminen, mikä meillä kuluneina vuosina on päässyt
vallalle”, jolloin massoja on ”liehakoitu” ja
heidän kannatustaan haviteltu ”päänsilityksillä
ja kaikenlaisilla lupauksilla.” Hyvin luokkakantaisesti ja melodramaattisesti kirjoitus varoitti
hyväksymästä ”kansanvallan nimessä kulkevaa
suuräänistä suunsoittoa, jolla useinkin leväperäiset, mihinkään järjestykseen tottumattomat,
laiskat koettavat tarkoituksiaan edistää ja työtarmoisia, velvollisuudentuntoisia ja lainkuuliaisia yhteiskunnan jäseniä terrorisoida edustaen muka yleistä mielipidettä.”23 Tällaisessa
katsannossa isänmaa oli jäänyt vuonna 1918
vapauttamatta marxilaisuudesta – toistaiseksi.
Jyrkän linjan oikeiston ajattelua reguloi ja
normitti käsitys kohtalonvuodesta. Siitä tuli
myös kasvatustyön viitekehys.24 Laitaoikeisto
kannatti sosiaalisemman koulutuspolitiikan
sijaan kuuliaisuutta, voittajaidentiteetille perustuvaa yhteiskuntajärjestystä, maanpuolustuksen tukemista ja valiojoukon sivistämistä.
Tämän ajattelun tunnuspiirteenä oli Vaasan
pääkirjoituksen luonnehdinta siitä, että laajoilta joukoilta puuttuivat ”edellytykset arvostella
monipuolisesti, pätevästi ja kaikkien kansanluokkien edun mukaisesti esim. valtiollisia,
kunnallisia ja kasvatusasioita.” Näin siveellisiksi määriteltiin valkoisen Suomen aktiivit, jotka
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ymmärsivät paitsi arvonsa myös koko yhteiskunnan edun. Tällaisessa katsannossa jokaisen velvollisuutena oli tuntea paikkansa, ettei
”nousukasintoilu tulisi meille liian kalliiksi ja
veisi tasavaltaamme perikatoa kohden.”25
Ylioppilassivistyneistön hallitsevat voimat
omaksuivat taisteluasenteen työväenliikettä
kohtaan ja oikeistolaiset, jopa oikeistoradikaalit, ajatustavat ja asenteet, joihin inspiroi
niin yleiseurooppalainen oikeistobuumi kuin
kotimaisen vasemmiston vaikutusvalta demokraattisissa instituutioissa. Myös koululaitos
oli kunnallisen demokratian vuoksi kiinnittynyt paikallisiin poliittisiin voimasuhteisiin ja
jännitteisiin – mahdollisesti vieläpä ”marxilaisuuteen”. Näistä tunnoista valaisi vasemmistoenemmistöisen Tampereen oikeistolainen Aamulehti jo joulukuussa 1923 siten, että
kouluasioita ”ymmärtämätön” vasemmisto
heikensi opetustoimea tarkkailemalla opettajia.26 Laitaoikeistolaisessa luokkatietoisuudessa
demokratia merkitsi muutospaineita peritylle
yhteiskuntajärjestykselle.
Luokkakantainen kouluajattelu

Peruskoulua edeltänyt koulujärjestelmä perustui sääty-yhteiskunnan järjestykseen: vuoden
1866 kansakouluasetuksen ja vuoden 1872
koulujärjestyksen sinetöimään rinnakkaiskouluun. Vuonna 1870 perustetun kouluhallituksen ensimmäiseksi ylijohtajaksi oli valittu
ruotsinkielisen yläluokan edustaja, vapaaherra
Casimir von Kothen, joka työsuoritusten takaamiseen vedoten oli kannattanut alimman
yhteiskuntaluokan koulutuksen rajaamista
raamattuhistoriaan, kristinoppiin ja kirkkolauluun.27 Myös niihin piireihin, jotka kannattivat
laajempaa kansanopetusta, vakiintui ajatus siitä, että vahva, elämännälkäinen ja dynaaminen
kansakunta edellytti eliitin ja rahvaan opinteiden selvärajaista ja varhaista erottamista.28
Yhteiskuntaluokkia erillään pitänyt rinnakkaiskoulu institutionalisoitui laajemman perussivistyksen kannattajien, kuten Valvoja-lehden,
kirjoittelusta huolimatta.29
Valistushenki ja koulutuksellinen tasa-arvo
eivät nauttineet yleistä kannatusta vuosisadan

vaihteessa. Itsenäisen työväenliikkeen tavoitteet yhteiskuntajärjestyksen muuttamiseksi ja
vuoden 1918 kansallinen tragedia veivät pohjaa vuoden 1905 suurlakon virittämiltä runebergiläisiltä ja antiklerikaalisilta sivistysysihanteilta.30 Kansalliset kohtalonvuodet normittivat pitkälti sitä, miten teollistuvan luokkayhteiskunnan asenteet heijastuivat koulutuksen
tavoitteiden määrittelyyn ja sosiaalisten kuilujen ylittämiseen. Helsingin yliopiston kasvatus- ja opetusopin dosentti, filosofian tohtori
A. R. Rosenqvist (myöh. Kurki) katsoi kirjassaan Kansakoulu-pohjakoulu ja oppikoulujen uudistus (1934), että yhteisessä koulussa kasvanut
lapsi omaksui helposti ”varattoman toverinsa
heikkoudet ja virheet, sivistymätön lapsi taasen
rikkaamman toverinsa ominaiset heikkoudet ja
virheet”.31 Rosenqvistin mukaan seurapiirit ja
kulttuuriarvot olivat jalostaneet yhteiskunnan
orgaaniseksi ja eläväksi kokonaisuudeksi, jota
varjostivat repivät aatteet.32
Rosenqvist katsoi, että ”rotupoliittiselta” kannalta lahjakkaiden yksilöiden vieminen pois
työväenluokasta oli ”henkistä ryöstöviljelyä,
terveen, elinvoimaisen elämänlähteen ennenaikaista ja nopeata tyhjentämistä keinotekoisesti ja yksipuolisesti.”33 Tällaisessa ajattelussa
yhteiskunnan toimivuus rinnastui kykyyn hyödyntää tehokkaasti eriytyneitä elämänpiirejä
– yhteiskunnan luokkapohjaa. Rosenqvist arvosteli hieman myöhemmin myös kirjassaan
Tekniikka ja kulttuuri sekä työntekijäin sielunelämä
(1936) ”degeneroitunutta” ja ”demoralisoitunutta” kulttuuria, joka ilmeni rappiollisissa yhtenäiskouluvaatimuksissa.34 Kun eduskunnassa
heräsi keskustelua teokseen käytetyistä julkisista varoista, Kokoomuksen eduskuntaryhmän
varapuheenjohtaja, Helsingin yliopiston vararehtori Edwin Linkomies varoitti tieteellisen
tutkimuksen politisoimisesta. Vastaavasti Isänmaallisen Kansanliikkeen kansanedustaja Yrjö
Saarinen piti eduskuntaa vääränä foorumina
tieteellisten julkaisujen arvostelemiseksi ja viittasi Helsingin yliopiston dogmatiikan professori Eino Sormusen asiantuntijalausuntoon,
jonka mukaan teos osoitti kommunistisen materialismin olevan turmiollista.35
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Luokkajakoinen sivistyskäsitys oli vakiintunut etabloituneisiin instituutioihin36, joista sitä
oli vaikea haastaa ilman poliittista murrosta.
Sotien välillä koulutuksellisen tasa-arvon vaatimukset nousivat vapaamielisistä ja vasemmistolaisista lähtökohdista, jotka pääasiassa
torjuttiin eduskunnan enemmistöpäätöksillä
ja konservatiivisella asiantuntijavallalla. Reformimieliset porvarit nojasivat sotien välilläkin kansallisidealistiseen eheytykseen, vaikka
vuoden 1918 kapina vaikutti heihin lannistavasti.37 Vuonna 1918 hetkellisesti aktivoitunut
Sosialidemokraattinen Opettajaliitto ja vuonna
1931 perustettu Suomen Opettajain Rauhanliitto jäivät kuriositeeteiksi, joilla ei ollut valtaa.38 Vuosi 1930 lainsäädäntöineen siirsi jo
ennestään vähäisen vasemmistointelligentsijan
julkisen elämän reunoille, mikä jätti varjon sivistysinstituutioihin ja yhteiskunnan asiantuntijakoneistoihin. Kulttuuriliberaaleja vaikuttajia vaiensivat Lapuan liikkeen jyrähdykset ja
painokanteet, ja Kiilan vaikuttajia joutui eristykseen ja sotavuosina vankeuteen. Kohtalonvuosien sävyttämässä ensimmäisen tasavallan
Suomessa vasemmiston ihanne työväenluokan
ja sivistyneistön yhteydestä jäi unelmaksi ja yhtenäiskoulualoitteet marginaaliin.39
Sotapolitiikan haaksirikko

Sotapolitiikan katastrofin rauniot nostattivat
vasemmistoa ja kompromettoivat laitaoikeistoa. Kuten Seppo Hentilä on luonnehtinut, välirauhansopimus lopetti valkoisen Suomen.40
Kansalaismielialaa värittivät niin vapaus, pelko
kuin muutoksen varovainen tunnustelu.41 Matti Kurjensaari huomasi hegemonisen siirtymän
mahdollisuuden: ”Takanamme on aikakausi
1918–1944. Se on tarjottimella, johon jokaisen sopii tarttua.”42 Sotaa edeltäneet arvojärjestelmät ja yhteiskunnalliset hankkeet ottivat
yhteen tilanteessa, jossa kohtalonvuosien 1918
ja 1930 merkitys näytti himmenneen. Koulutuspolitiikassa vasemmisto ja vapaamieliset
piirit lähtivät siitä, mihin ennen sotapolitiikkaa
oli jääty: opetusolojen uudistamisesta yhtenäiskouluperiaatteen pohjalta ja aitorunebergiläisen nationalismin kitkemiseksi. Kylmän sodan

puhkeaminen, huhut kommunistien aikeista,
Itä-Euroopan luisuminen kommunismiin ja eri
vasemmistoleirien kamppailut työväenliikkeen
johtamisesta alkoivat pian varjostaa reformismia ja lukitsivat tappiolliset kansandemokraatit oppositioon. Kurjensaaren visio kansallisen
identiteetin perusteellisesta tutkiskelusta hautautui.
Perinteinen antimarxilaisuus sai paitsi uusia
virikkeitä aitoamerikkalaisesta antikommunismista ja ”vapaan maailman” fraseologiasta
myös taustavoimia sotapolitiikan aseveliyhteisöistä.43 Punaisen Valpon edeltäjältään omaksuma räikeä mielivalta turmeli yritykset välittää sosialismia sivistyneistöpiireihin.44 Mauno
Pekkalan (kd.) kansanrintamahallitus sai Pohjoismaiden oikeistonuorison kokoontumisessa
Turussa maaliskuussa 1947 oikeiston tuntoja
esiin purkavan nimen ”demokratuuri”.45 Vaikka Turun yliopiston suomen kielen professori Paavo Ravila luonnehtikin elokuussa 1947,
että ”elävän elämän synnyttämistä” ja kansan
syvien rivien tarvitsemista runebergiläisistä ja
topeliaanisista ihanteista oli etäännytty46, henkinen jatkuvuus kulttuuri- ja sivistysinstituutioissa säilyi, tosin uusissa olosuhteissa.47
Kulttuuri- ja sivistysinstituutioissa ”uusi
suunta” jäi väliaikaiseksi, koska sivistyneistö ja
opettajat karttoivat itsekritiikkiä ja uudelleenarviointeja.48 Konservatiivinen historiankirjoitus kanonisoi tästä vastarinnasta myöhemmin
isänmaallisen ja moniarvoisen hyveen.49 Porvarillisuus oli suomalaisen sivistyneistön ymmärryksessä edelleen epäpoliittinen normaali.50
Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun rehtori
Aksel Anshelm Koskenjaakko linjasi Uudessa
Suomessa tammikuussa 1948 seuraavasti: ”Koulun tulee tälläkin hetkellä vaalia eräitä suuria,
ikuisia totuuksia, joiden varassa isät ovat kyenneet selviytymään sekä elämän että kuoleman edessä. Koulun on myöskin yhä edelleen
vaalittava niitä parhaita traditioita, jotka sisältävät vuosisataisten henkisten ponnistusten
summan.”51 Vasemmiston nousuun vastattiin
ikuisina pidetyillä totuuksilla ja iankaikkisuususkolla, jotka johdettiin metafyysisestä vapaustaisteluopista. Vasemmistolainen intelligentsija
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jätettiin perinteisen asiantuntijavallan avulla tehokkaasti etabloituneiden instituutioiden ulkopuolelle. Kansakoulunopettaja Vilho Aukusti
Niininen nousi ainoana kansandemokraattina
kansakouluntarkastajaksi.52
Sodan jälkeen johtoasemiin nousseiden
piirien kasvumiljöö välittyi kulttuuriperintönä
eteenpäin. Tuoreen ylioppilaan Pentti J. Ahvion juhlahaastattelu Uudessa Aurassa keväällä
1947 kertoi menneisyyden velvoittavasta perinnöstä: ”Koko tämän odotuksen koettelemus
on johtanut meidät nuoruutemme suureen
ydinkysymykseen, joka kenties selvemmin kuin
koskaan ennen avautuu eteemme juuri tänään:
mikä on suhteeni elämään, myönteisyys vaiko
kielteisyys. Meidät ikään kuin pakotetaan ratkaisemaan, jatkanko taisteluani kohti valoa vai
heitänkö ja antaudun alas syvyyteen, uhraanko
elämäni isänmaan ja suomalaisen kulttuurielämän hyväksi vai aionko lähteä hapuilemaan.”53
Turun Akatemiatalossa saman kevään ylioppilaille järjestetyssä juhlassa Turun II suomalaisen lyseon saksan ja ranskan kielen vanhempi
lehtori, entinen Kokoomuksen kansanedustaja
Aarne Honka puhui sallimuksesta, isänmaallisesta kokonaiskuvasta ja henkisestä ryhdistä
ajan kiusausten äärellä.54 Konservatiiviset sivistys- ja ylioppilasihanteet olivat kirkastuneet
myös Pohjoismaiden kristillisessä ylioppilaskokouksessa, josta kirkkoherra Erkki Kurki-Suonio selosti Uudessa Aurassa heinäkuussa 1947:
”Olisi tahtonut taluttaa oman kansansa kaikki
valistuneet nuoret näkemään nuo toistatuhatta
ylioppilasta oppilaan paikalla Kristuksen edessä. Millaisia nuoria! Säihkyväkatseisia, terve
väri ja hyvän omantunnon hohde kasvoilla.
Solakkaa, elinvoimaista pohjoismaista rotua”.55
Jyrkän linjan oikeisto piti ensimmäisen tasavallan kansallisoikeistolaista hengenmaailmaa
edelleen tahrattomana ja järkähtämättömän
isänmaallisena, joskin välirauhansopimuksen
toimeenpano vaiensi ylisanoja.
Vasemmistossa oli vakiintunut käsitys, että
kouluopetus oli pohjavireeltään oikeistolaista.56 Tulkinnalle löytyi perusteita niin eduskunnan täysistuntokeskusteluista kuin oikeistolaisista sanomalehdistäkin. Kokoomuslaisis-

sa piireissä ajateltiin, että kouluopetuksen oli
perustuttava kristillis-kansalliseen ajatteluun.57
Tämän tavoitteen katsottiin edellyttävän koululaitoksen eristämistä vasemmistovaikutuksilta. Asiasta keskusteltiin säännöllisesti vuonna
1952 perustetun antikommunistisen Suomalaisen Yhteiskunnan Tuen ja Suomen Kansakoulunopettajain Liiton järjestämillä opettajainvalistuslaitosten rehtorien ja ylioppilaskuntien
kuraattorien neuvottelupäivillä. Esimerkiksi
marraskuussa 1960 Rauman opettajaseminaarin rehtori T. O. Laurilehto arvioi ”vasemmistovaaran” vahvistuvan: ”Kommunismi on kääriytynyt pumpuliin, josta sitä monesti on vaikea havaita. Valmistuvan opettajan tulisi tietää,
ettei oikea opettaja voi olla kommunisti, sillä
kommunismi on kansainvälistä.” Vastaavasti
Turun Opettajakorkeakoulun rehtori, kokoomuspoliitikko Olavi Lähteenmäki piti opettajankelpoisuuden edellytyksenä ”suomalaista
käsitystä isänmaallisuudesta”. Hänen ajattelunsa ääriviivat olivat kirkkaat ja kansakuntaa jakavat; ”toisella puolella” olivat ”suomalaiset ja
toisella puolella ne, jotka ovat vieraan asialla.”
Rehtorien oli vaikutettava kansan kohtaloihin
huolehtimalla opettajien kansalaiskunnosta –
herkeämättömästä antikommunismista ja hengellisyydestä.
Rehtorien sielulliset ja poliittiset liikkeet
olivat kiinni kohtalonvuosissa, joita vastaan
laitavasemmiston laillinen liikkumatila oli jo
asettunut. Lähteenmäki toivoi opettajilta kiihkeän palavaa poliittista mieltä: ”Heti, kun aihetta ilmaantuu, hälytys”, jossa hyödynnetään
myös ”luottamuksellisia suhteita sotilaspiirien
valvontaelimiin.” Viittasi Lähteenmäki sitten
suojeluskuntien aineistoihin vasemmistolaisista perheistä tai armeijan sisäiseen tiedusteluun,
hänen isänmaallisuuskäsityksenä oli kansaa jakava. Hän piti mahdottomana, että hän hyväksyisi ”komm. lastemme kasvattajaksi ja opettajaksi”, eikä hän edes ”velttoudesta, harmista
ja vaivoista ja ehkä komm. ahdistelemisista
huolimatta” ottaisi opiskelijaksi kommunistia.
Helsingin opettajakorkeakoulun rehtori Martti
Ruutu luonnehti ihanteita vastaavasti: ”Vastuu
isänmaasta, kansallinen vastuu ja suhde uskon-
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toon ratkaisevat soveltuvuuden opettajaksi.”
Näissä piireissä kommunismi merkitsi ulkoista,
suomalaisuuteen kuulumatonta vitsausta, joka
kuitenkin uhkasi siirtyä vakiintuneisiin instituutioihin, kuten kouluihin. Siksi Heinolan
seminaarin rehtori Antero Valtasaari ei pitänyt
pelkästään luonnollisena vaan myös korkeana
hyveenä sitä, että isänmaan päivänseisausta
edistävät opiskelijat varustettaisiin ”sellaisilla
aatteellisilla voimavaroilla, että he pystyvät torjumaan sellaiset vieraat virtaukset, jotka jäytävät ja soluttautuvat tässä suhteessa passiivisesti
asennoituneeseen nuorisoon.”58
Edellä mainitut rehtorit politisoivat yhteiskunnallisilla vakaumuksillaan ja manöövereillään koululaitosta ja toivat sitä oikeistovetoisesti ja entistä tiukemmin poliittisten
ristiriitojen piiriin. Tämä osui vaiheeseen, jossa
vasemmiston ja keskiryhmien koulutuspoliittinen yhteistyö alkoi tiivistyä ja konservatiivinen
isänmaallisuuskäsitys kohtasi uudenlaista, kirjallistaiteellista ja poliittista arvostelua. Kokoomuspoliitikko Tuure Junnila kytki 29.10.1961
Uudessa Aurassa lähestyvien presidentinvaalien
dramatiikan juuri tähän asiaan.59 Aiemmasta
poiketen ylioppilaat etsivät aatettaan myös vasemmalta, mikä jyrkän linjan oikeistopiireissä
rinnastettiin uhkaksi peritylle ja ääriviivoiltaan
selkeälle yhteiskuntajärjestykselle – lujalle ja
yksimieliselle kansakunnalle. Kansallisen identiteetin tutkiskelu, konservatiivisen historiakuvan haastaminen ja hyvinvointivaltio toivat yhteen entistä rauhanoppositiolaista oikeistoa ja
kansandemokraatteja. Urho Kekkosen kirjeessä syrjään siirtyneelle vasemmistointellektuelli
Raoul Palmgrenille puhui Spartan hengen sijasta Ateena: ”Minua on ilahduttanut nuoren
ylioppilaspolven parissa ilmenevä radikaalisuus. Mitä siitä tulee, se on epäselvää, mutta se
on kuitenkin rohkaiseva merkki.”60
Konsensushenkisempää politiikkaa ja vuoden 1918 raja-aitojen ylitystä olivat 1950-luvun
lopulta lähtien edistäneet vapaamielisten piirien ehdotukset isänmaallisuuskäsitysten revisioimisesta. Vaikka tällaiset keskustelut muodostuivat kärjekkäiksi ja kannustivat jyrkän linjan
oikeistoa vastamanöövereihin61, ne paljastivat

aikakauden perustavanlaatuisen muutoksen:
1930-luvulla tällaisen keskustelun argumenttina oli käytetty kuritushuonetta.62 Legitiimin
poliittisen ajattelun piiri laajeni. Samalla se
marginalisoi niitä toisinajattelevia oikeistoryhmiä, jotka esimerkiksi vielä elokuussa 1947 olivat määritelleet isänmaallisuutta Uudessa Aurassa tiukasti valkoisessa vapaussodan hengessä ja
Yleisradion pääjohtajaa Hella Wuolijokea kritisoiden: ”Jos pääjohtaja Wuolijoki ulkomaalaisena ja kommunistina tietäisi, miten vieras hän
on suurimmalle osalle Suomen kansaa, niin
hän omasta aloitteestaan eroaisi.”63 Suomalaisuuden poleeminen määrittely kuului sodan
jälkeenkin laitaoikeiston tunnekalustoon.
1960-luku merkitsi taistelua vapauden ihanteiden määrittelystä, yhteiskuntajärjestyksen
siveellisen perustan oikeutuksesta ja suomalaisesta elämänmuodosta. Tämä ei ollut sisällöllisesti uutta, mutta kyseisellä vuosikymmenellä
demokraattisen yhteiskunnan ristiriidat laajenivat uusille alustoille. Tähän kuului eduskunnan periaatteellinen asettuminen peruskoulun
taakse vuonna 1963, mikä sitoi koululaitosta
tiiviimmin kunnallisen demokratian piiriin.
Se merkitsi asettumista esimerkiksi Helsingin yliopiston konsistorin lausuntoa vastaan,
jonka mukaan yhtenäiskouluun siirtymiselle
ei ollut perusteita.64 Varsinainen poliittinen
pohja yhtenäiskoululle syntyi vuoden 1966
sisäpolitiikan käänteessä, jossa eduskuntaan
muodostui vasemmistoenemmistö ja SKDL
nousi hallitusvastuuseen 18 vuoden oppositiokauden päätteeksi. Vasemmiston nousu
vakiintuneisiin instituutioihin oli kohtalonisku sille osalle oikeistoa, jonka itsetietoisuutta
vuoden 1918 voittajamentaliteetti sävytti, jolle
vasemmistoenemmistö merkitsi elintärkeiden
valta-asemien menetystä ja jolle Keskustapuolue näytti hallitusratkaisun seurauksena entistä
epäluotettavammalta. Näissä oikeistopiireissä
ajateltiin, että epäpoliittiset instituutiot politisoituivat.65
Ensimmäisen tasavallan laitaoikeiston tulkinta laitavasemmiston valtionvastaisuudesta
tuli entistä kiistanalaisemmaksi. SKDL:n sitominen hallitusvastuuseen vuonna 1966 jätti
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Kansakoululaisia Porissa vuonna 1966. Kuva: Kansan Arkisto
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taakseen ajan, jossa politiikka oli perustunut
valkoisten vuonna 1918 saavuttamaan voittoon.66 Laitaoikeiston edustamien ihanteiden
marginalisoituminen ei johtunut mistään epämääräisestä ”YYA-Suomen” hengestä vaan
siitä, että kohtalonvuosien jäljet kulttuurikuvassa alkoi väljetä. Tähän osui myös koulujen
oppikirjoja dominoineen vapaussotatulkinnan
väistyminen.67 Jyrkän linjan oikeiston piireissä
ajateltiin, että muutokset johtavat pahimmillaan siihen, minkä katsottiin tulleen torjutuksi vuonna 1918. Yhteiskunnan kallistuminen
vasemmalle näytti dramaattiselta, vaaralliselta
ja lopulliselta kohtalonleikiltä, mistä LounaisSuomen sotilasläänin komentaja Urpo Levo
kirjoitti 4.10.1978 tyhjentävästi Turun yliopiston rehtorille Osmo Ikolalle: ”Joka ainoa
poliittinen teko vie tässä maassa nykyään aina
askeleen sosialismiin ja vasemmalle.”68 Havaittiin, että pitkä ensimmäinen tasavalta varjoineen oli väistymässä.
Konservatiivisen koulutuspolitiikan
jatkumo ja peruskoulu

Vuoden 1966 poliittinen käänne vasemmalle
vaikutti koulu-uudistukseen. Peruskoulu-uudistuksen vastustus nojasi kokemukseen siitä,
että yhteiskunnan tärkeät instituutiot oli suojattava vaaralliselta, perinteisiä päätöksentekohierarkioita purkavalta vasemmistovaikutukselta. Tässä asennoitumisessa oli aatteellinen
yhteys vuosien 1918 ja 1930 kriiseihin, vuonna
1919 hallitusmuodolla sinetöityyn monarkistishenkiseen vallanjakojärjestelmään ja eduskuntavallan epäilyyn sekä näistä seuranneeseen
yhteiskuntajärjestykseen, jossa johtava asiantuntija- ja hallintovalta oli oikeistolla. Tämän
poliittisen jatkumon pohjalta vasemmistolaisuus nähtiin oikeistolaisuutta poliittisempana.
Perinteinen oikeisto katsoi, että kunnallinen
yhtenäiskoulu siirsi valtaa yksityisten oppikoulujen omistajayhteisöiltä ja johtokunnilta vasemmistolle, ”diletanteille”.69
Kokemus yhteiskunnan politisoitumisesta
leimasi erityisesti laitaoikeistoa. Yksityisoppikoulujen edunvalvonnan johtohahmon Niilo
Honkalan (kok.) sävy oli tuomitseva, kun hän

kertoi vasemmiston tavoitteista eduskunnan
ei-sosialistisille ryhmille keväällä 1967: ”Mutta
jos yrittää ajatella millainen on ihminen, joka
on käynyt tuollaisen koulun, niin luulisin, että
tulos on jotenkin seuraavanlainen: hän on uskonnoton, vailla yrittämisen tarmoa (kilpailuhenkeä) oleva, valtion tukitoimenpiteiden
varassa elävä, sosialistinen kaikkeen tyytymätön kverulantti, josta seuraavassa vaiheessa ja
viimeistään seuraavassa polvessa tulee kommunisti.”70 Yhteys sotien välisen ajan oikeistolaiseen ajatteluun oli ilmeinen; siveellisiä kulttuuri-ihmisiä tuotti vain tietynlainen, kohtalonvuosien jälkikaikujen herkistämä koululaitos,
joka säilytti perittyä yhteiskuntajärjestystä, oli
kansallinen eli ”epäpoliittinen” ja torjui ”marxilaisuutta”. Kun eduskunta päätti vuosina
1968 ja 1974 kunnallisesta yhtenäiskoulusta,
oikeisto-oppositio hyödynsi asiantuntijavaltaansa reformipolitiikan poliittisena, mielikuvallisena ja valtiosääntöisenä esteenä.
Peruskoulun kannattajat halusivat vahvistaa
mahdollisuuksien tasa-arvoa pohjasivistyksen
standardoimisella, mikä herätti huolta paitsi
opetuksen tasosta myös poliittisista lojaliteeteista. Erityisesti Kokoomuksen eduskuntaryhmä piti kunnallista yhtenäiskoulua ja yksityisten oppikoulujen lakkauttamista viimeiseen
asti sosialistisena ja ”puoluevaltaa” edustavana
vallansiirtona, jossa eduskuntavalta kajosi
omaisuuden vapaaseen käyttöön, yhteiskuntajärjestykseen ja historiallisiin sivistysarvoihin. Kokoomuksen näkökulmasta marxilaisuus eteni keskiryhmien myötävaikutuksesta.
Kansalaiskirje opetusministeri Johannes Virolaiselle (kesk.) avasi tuntoja Keskustapuolueen siirtymisestä vasemmiston rintamaan:
”Keskustapuolueesta on tullut kommunistien
keskusta, ettei suostu hallitukseen kuin kommunistien kanssa. Televisioruudussakin olette
niin onnellisen näköinen Aleniuksen seurassa… Koulu-uudistusten suunnittelussa opetusministeri tanssii pienen hassista purevan,
epäjärjestystä ja hulinointia järjestävän klikin
pillin mukaan.”71 Vastaavia puheita esitti täysistunnossa eduskunnan oikeisto-oppositio.72
Työnantajapuolen edunvalvonnan johtohah-
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mo Päiviö Hetemäki varoitti presidentti Urho
Kekkosta vasemmiston noususta kulttuurilaitoksiin ja etabloituneisiin instituutioihin.73
Toisella puolella rintamaa taas katsottiin, että
tasa-arvoeetos kaatoi luokkayhteiskunnan instituutioita ja antoi liikkumatilaa aiemmin torjutuille ajatuksille.74 On mahdollista ajatella, että
vasemmiston nousu vakiintuneisiin instituutioihin merkitsikin paluuta toteutumattomaan
”normaalitilaan”, jonka vuoden 1918 vaikutus
oli ehkäissyt. – Laitaoikeiston näkökulmasta
vasemmisto kajosi lainsäädäntö- ja nimitysvallalla johonkin koeteltuun, perittyyn ja epäpoliittiseen. Laajempi konservatiivisten piirien
epäily yhteiskunnan ja koulun muuttamista
kohtaan ilmeni kirjailija Eino Sydänojan kirjeestä Turun yliopiston rehtorille Osmo Ikolalle: ”En usko mistään käyneen selville, että
olisin toiminut peruskoulussa – tai edes pyrkisin moiseen sundqvistilaiseen laitokseen.”75
Jyrkän linjan oikeiston tunne- ja vaistoelämää muotoili kokemus, että lukeneisto oli
omaksunut materialismin ja kumouksellisuuden. Tätä pohdittiin esimerkiksi Virolaisen
25.7.1975 vastaanottamassa kirjeessä: ”Nyt
on yksi näistä Lapinjärven huoltolassa vuoden
päivät ollut, valtiotiedettä korkealle opiskellut
Kari Palonen, tehnyt jouten ollessaan aika laajan `aatekriittisen tutkimuksen´ josta mielestäni haiskahtaa hyvin selkeästi se henki, millä
tuo jatkuvasti suureneva joukko toimii… Meidän laitoksessamme on tällä kertaa seitsemän
tällaista, siviilipalvelusmiestä, he ovat kaikki
oppineita paljon lukeneita miehiä ja kiivaita
kumouksellisia… Tuli minulle sellainen ajatus
että heillä voi myös olla yhtenäinen johto…
Moraalinen ja siveellinen rappeutuminen, rinnan määrätietoisen kumouksellisuuden kanssa, on asia jolta ei ole käsittääkseni varaa nyt
sulkea silmiään.”76 Kirje kertoi romanttisesta
uskosta marxilaisuuden torjumisen velvoitukseen. Se heijasteli yleisemminkin sitä, että
vasemmistolaisuutta vaistottiin hyvinkin herkästi – riitti kun jokin poikkesi totunnaisesta.
Siirtymällä oikeistosta poliittiseen keskustaan
tai vapaamielisyyteen oli mahdollista saada radikaalin tai kommunistin leima.

Päätelmät

Aatehistoriallisesti peruskoulun vastustaminen
asettuu konservatiivisen ajattelun perinteeseen, jossa opetuksen massoittaminen nähtiin
sivistyksen turmeluksena. Vuoden 1918 jälkikuva heijastui pitkään niissä kannanotoissa,
jotka kielsivät vasemmistovetoisen lainsäädäntövallan legitimiteetin tai kommunistien
suomalaisuuden. Konservatiivisen oikeiston
ajatus ”isiltä peritystä” yhteiskuntajärjestyksestä, oikeistolaisen valiojoukon tulkitsemasta
yhteiskunnan hyvästä ja jakamattomasta suomalaisesta kulttuurista säilyi 1960-luvulle asti
vahvana niissä instituutioissa, joiden suhde poliittiseen demokratiaan oli ohut tai joissa kommunistien uhma välirauhansopimuksen jälkeisessä hallituspolitiikassa oli synnyttänyt yksituumaisuutta. Kunnallisesta yhtenäiskoulusta
tuli kuitenkin näkyvä ja aikaa myöten maltillisten porvarienkin kannattama hanke koulumaailman konservatiivisen hengen muuttamiseksi,
demokratian laajentamiseksi ja koulutusmahdollisuuksien tasaamiseksi. Koululaitoksen
kokonaisuudistus merkitsi suomalaisen yhteiskunnan perinpohjaista revisioimista.
Vasemmiston yhtenäiskoulualoitteiden vahvistamat uhkakuvat vapausihanteiden ja ”isiltä perityn” maankamaran tuhosta nojasivat
aktiiviseen, jyrkän vasemmistovastaisuuden
sävyttämään vanhoillisuuteen, jonka maailmankatsomus ja vaikutusvalta perustuivat
kohtalonvuosiin 1918 ja 1930. Koululaitoksen
myöhemmässä politisoitumisessa keskeistä oli
se, että konservatiiviset piirit ymmärsivät koululaitoksen maailmankatsomukselliseksi linnakkeekseen. Kunnallisen yhtenäiskoulun vastustamista määrittivät pitkälti vuosien 1918 ja
1930 vaikutukset jälkijyrinöineen – ensimmäisen tasavallan pitkät varjot. Keskeisenä uhkakuvana oli vasemmiston yhteistyö, johon keskiryhmät kiinnittyisivät mukaan. Tämä muistutti sotien välisen ajan laitaoikeiston kuvaa
1920-luvun alun eheytyspolitiikan ja ”marxilaisuuden” sallimisen turmiollisuudesta. Kun vasemmisto tiivisti 1960-luvulla yhteistyötään ja
ylioppilasälymystöä siirtyi samaan aikaan työväenliikkeeseen, perinteinen antikommunisti-
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nen kulttuuriskognitiivinen mieliala jyrkentyi,
aktivoitui ja ajoi itsensä poliittisesti marginaaliin. Opettajainvalmistuksen rehtorien ajatukset kommunismin ja uskonnottomuuden
sopimattomuudesta koululaitokseen kertoivat
jonkinlaisesta virkakieltojärjestelmästä, joka
alkoi näyttää epäoikeudenmukaiselta entistä
laajemmissa sivistyneistö- ja kansalaispiireissä.
Vaikka kommunistit toimivat pitkään oppositiossa ja eristyksessä, sosiaalidemokraattisille ja
vasemmistoliberaalisille piireille oli tullut tutuksi sotien väliseltä ajalta, että kommunismia
saatettiin määritellä väljästi valtion kontrollikoneistoissa ja oikeistossa.
Peruskoulun torjuminen nousi laitaoikeiston kokemuksesta siitä, että ihanteellinen ja
vapaa, historian koetusten kristallisoima yhteiskuntajärjestys oli särkymässä. Oppivelvollisuuden kritisoimisen tavoin yhtenäiskoulu
näyttäytyi jyrkän linjan oikeistolle kaavamaisena, taloudellisesti kestämättömänä ja perheiden vapauspiiriä loukkaavana. Tätä kokemusta
määritteli toisenlainen yhteiskuntaihanne kuin
hyvinvointivaltiollinen ja hyvin tiukka käsitys suomalaisuudesta, johon laitavasemmisto
ei missään nimessä kuulunut. Matti Kurjensaari tiivisti tämän muutoksen keväällä 1969
nuoruusvuosiensa pohjalta: ”Minä kasvoin
aikana, jolloin oli radikaalia ottaa huomioon
molemmat osapuolet, ymmärtää työväenliikettä, tajuta, että suomalainen yhteiskunta oli
traumaattisessa tilassa.”77 Peruskoulu-uudistuksen ympärille muodostunut vasemmiston
ja keskiryhmien vastavuoroisuus kertoi tällaisen yhteisymmärryksen realisoitumisesta
ja luokkakantaisiksi nähtyjen instituutioiden
haastamisesta. Eduskunnan päätökset kunnallisesta yhtenäiskoulusta osuivat vaiheeseen,
jossa ensimmäisen tasavallan kohtalonvuosien
merkitykset kyseenalaistuivat ja kansallinen
historiakuva moniarvoistui. Se, että sosiaalidemokraatit, kommunistit ja keskiryhmät osoittivat valmiutta eduskunnan lainsäädäntövallalla
revisioida yhteiskuntajärjestystä, etäännytti yhteiskuntaa perustavanlaatuisesti vuoden 1918
asennemaisemasta ja sisällissodan voittajien
yksipuolisista perinteistä.
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TEHDASTYÖN HARMAA VYÖHYKE
Firabelityöt työntekijöiden ja työnjohtajien
näkökulmasta 1940-luvun lopulta 1990-luvun alkuun1
Pete Pesonen
tohtorikoulutettava, Turun yliopisto; Työväen
muistitietotoimikunnan sihteeri

A

rtikkelini käsittelee työntekijöiden,
työnjohdon ja työnantajien välisiä
suhteita sotien jälkeisessä Suomessa.
Tarkastelen aihetta työntekijöiden työpaikalla
omaan käyttöön tekemien oheistöiden, firabelitöiden, näkökulmasta. Firabelilla tarkoitetaan
työntekijöiden työpaikalla, työnantajan välineillä sekä materiaaleilla ja useimmiten työajalla omaksi hyödykseen tekemiä esineitä, joita
on tehty pääsääntöisesti ilman lupaa.2 Määrittelen, minkälaisilla säännöillä ja ohjeistuksilla
työnantajat ovat pyrkineet rajoittamaan työntekijöiden firabelitöitä sekä miten työntekijät
ja heitä valvoneet työnjohtajat noudattivat tai
kiersivät työnantajien määräyksiä. Firabelityöt
nähdään tässä artikkelissa teollisuustyöpaikkojen epämuodollisena kulttuurisena ilmiönä,
jota työnantajat ovat pyrkineet säätelemään
erinäisillä säännöillä ja ohjeistuksilla.
Tutkimusaineistoni koostuu teollisuusyritysten työsäännöistä sekä henkilöstöhallintoa
koskevista arkistoaineistoista ja vuosina 2016–
2017 keräämästäni muistitiedosta.3 Käyttämäni
lähdeaineistot täydentävät toisiaan, sillä yritysten arkistoimat asiakirjat valottavat työnantajien pyrkimyksiä säädellä firabelitöiden teke-

mistä, kun taas haastatteluaineistot keskittyvät
työntekijöiden kokemuksiin ja muistikuviin firabelitöistä. Työnantajien määräämien sääntöjen noudattaminen jää käytännössä työnantajan
katseen ulkopuolelle valvonta- ja rangaistusaineistoja lukuun ottamatta. Haastatteluaineistot
valottavat asiakirjalähteiden tavoittamattomia
alueita.4 Eri lähdetyyppien ristiin tulkitseminen täydentää lähteiden kriittistä luentaa ja sen
myötä parantaa kuvaa menneestä.5
Firabelityön tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on historiantutkija Alf Lüdtken
analysoimat käsitteet arkipäivän politiikka ja
siihen läheisesti kytkeytyvä Eigensinn sekä Primo Levin määrittelemä harmaa vyöhyke. Lüdtken mukaan politiikka käsitetään perinteisesti
kollektiivisen kiinnostuksen muotoiluna, saavuttamisena ja pitkäaikaisena organisointina.
Kaikki tavanomaisen tulkinnan ulkopuolelle jääneet ilmaisut on nähty yksityisen piirin
kuuluviksi. Lüdtke tutkii arkipäivän politiikka
-käsitteen avulla työelämän suhteita ja niiden
uudelleen määrittelemistä toimijoiden tekojen
ja ilmaisujen avulla. Käsite kohdistaa huomion
erilaisiin strategioihin, joiden avulla työntekijät ovat onnistuneet saamaan itselleen tilaa ja
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Asentaja Keijo Rossi ja työnjohtaja Eino Saario Ahlströmin Karhulan konepajalla vuonna 1965. Kuva: Metallityöväen Liitto,
Työväen Arkisto.
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aikaa tehtaan säädellyssä ympäristössä.6 Kari
Teräksen mukaan arkipäivän politiikka kyseenalaistaa auktoriteetin täydellisen vallan ohjata
ihmisten elämää työssä ja vapaa-ajalla teollisissa palkkatyösuhteissa.7
Omapäisyydeksi käännetyllä Eigensinnkäsitteellä8 Lüdtke kuvaa työntekijöiden toimintastrategioita, joilla he kiertävät työnantajien määrittelemää teollista järjestystä. Yleisen
tulkinnan mukaan työntekijät ja työnantajat
nähdään toistensa vastapooleina, jolloin työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet rajoittuvat
alistumiseen ja vastarintaan. Aikaisemmassa
tutkimuksessa omapäisyys on tulkittu vastarinnan alakategoriaksi. Lüdtke sitä vastoin pyrkii
ylittämään mustavalkoisen joko–tai-dikotomian omapäisyyden analyysissään.9 Omapäisyyttä ilmaistiin oman tilan haltuun ottamisella,
luvattomilla tauoilla, vitsailulla, työntekijöiden
keskinäisillä fyysisillä kontakteilla ja jopa työtovereiden työkalujen varastamisella.10 Omapäisyyden ilmaisemisen tarkoituksena ei ollut
vastustaa auktoriteettia. Siinä oli ennemminkin
kyse tilan ja ajan valtaamisesta itselle.11 Arkipäivän politiikan ja työntekijöiden omapäisyyden käsitteet tarjoavat oivallisia näkökulmia
työntekijöiden toimintatapojen tarkastelulle.
Harmaa vyöhyke -käsite soveltuu puolestaan
hyvin työnjohtajien ja työntekijöiden yhteistyön käsittelemiseen.
Lüdtken omapäisyys-käsitteen tapaan Primo Levin harmaa vyöhyke -käsite12 laajentaa
ihmisten luontaista tarvetta tehdä jako meihin ja heihin. Harmaa vyöhyke muodostaa
rajoiltaan epäselvän moraalisen alueen, joka
”erottaa ja yhdistää isäntien leirin ja orjien leirin.”13 Sosiologi Michel Anteby on soveltanut
harmaan vyöhykkeen käsitettä organisaatiotutkimuksessa.14 Antebyn mukaan työelämän
vähemmän brutaalissa kontekstissa harmaa
vyöhyke on alue, jossa työntekijät ja työnjohtajat toteuttavat yhdessä virallisesti kiellettyjä mutta organisaation sietämiä käytänteitä.
Useille aloille ominaiselle organisaatioiden
harmaalle vyöhykkeelle ovat tyypillisiä pienet,
toistuvat ”pomon” myöntämät armeliaisuudet, epämuodolliset yrityksen sääntöjä rikkovat

kollektiiviset järjestelyt ja useat johdon hyväksymät sääntörikkeet. Ulkopuoliselle harmaan
vyöhykkeen tapaukset näyttäytyvät varkautena
tai muuna laittomuutena.15
Firabelitöiden tekeminen yleistyi sotien jälkeisessä säännöstelytaloudessa.16 Yleistyminen
näkyi firabelitöitä koskeneiden sääntöjen ja
ohjeistusten määrän kasvuna. Sota-aika vahvisti myös käsitystä yhteiskunnasta työnjaollisena kokonaisuutena. Pauli Kettusen mukaan
työn, työntekijöiden ja työsuhteiden käsittelyssä konkretisoitui kolme muutosta sotien
jälkeen. Ensiksi työtä alettiin rationalisoida
määrätietoisemmin. Toiseksi työntekijöiden
ominaisuudet otettiin aiempaa systemaattisemman tarkastelun kohteeksi. Kolmanneksi
työsuhteita ryhdyttiin säätelemään kollektiivisin neuvotteluin ja sopimuksin. Edellä mainitut muutokset vauhdittivat järjestelmällistä
työnjohtajakoulutusta, jota vuonna 1946 perustettu Teollisuuden työnjohto -opisto ryhtyi
antamaan.17 Työnjohtajien tehtävänä oli valvoa,
että tehtaan sääntöjä ja ohjeita noudatettiin.
Työnantajien suhtautuminen
firabelitöihin

Työnantajien suhtautuminen firabelitöihin ilmenee työntekijöille suunnatuista työohjeista
ja järjestyssäännöistä. Työsäännöt heijastavat
työnantajien pyrkimystä rajata työntekijöiden
ajan ja tilan käyttöä. Kari Teräksen mukaan
ohjesäännöillä pyrittiin karsimaan työntekijöiden esiteollisia tapoja ja tuottamaan uutta tehdasjärjestystä.18 Kirjallisia järjestyssääntöjä on
ollut joissakin tehtaissa jo 1800-luvun alusta
lähtien, mutta ne yleistyivät vasta 1800-luvun
lopulla. Elinkeinonharjoittajille myönnettiin
oikeus laatia työntekijöilleen järjestysohjeita
vuoden 1879 elinkeinoasetuksessa. Työohjeiden laadintaa käsittelevät säännökset vaativat
vain, etteivät ohjeet saaneet olla yleisen lain
vastaisia. Työohjeilla oli työsopimuksen asema, ja niitä kutsuttiin tehtaiden järjestys- tai
verstassäännöiksi. Vuoden 1922 työsääntölaki määräsi työsäännöt pakollisiksi kaikissa yli
kymmenen hengen yrityksissä.19 Työsääntölaki menetti vähitellen merkitystään työehto-
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sopimusten yleistyttyä vuonna 1940 annetun
tammikuun kihlauksen jälkeen. Työsääntölaki
kumottiin vuonna 1979, jolloin sen korvasi
laki yhteistoiminnasta yrityksissä.20 Uusi laki
määräsi, että työsäännöt ja niihin verrattavat
säännöt tulevat voimaan vasta, kun niistä on
sovittu yhteistoimintalain mukaisesti.21 Kun
työsääntöjä käytetään tutkimuksen lähteenä,
on hyvä huomioida, että ne eivät kuvanneet
vallinneita olosuhteita vaan työnantajan tavoittelemaa ihannetilaa.22 Ei-toivotut olosuhteet
ovat muokanneet ohjeiden ja kieltojen määrittämistä ja luoneet tarpeen säännöille ylipäätään. Koska säännöissä käsiteltiin firabelitöitä,
voidaan olettaa työntekijöiden myös tehneen
niitä.23 Sitä, miten säännöstely tehosi töiden tekemiseen, ei voida päätellä säännöistä.
Työnantajien näkemykset firabelitöistä ovat
jakautuneet välillä kahtia, mutta välillä he eivät ole ottaneet niihin ollenkaan kantaa. Kun
he ovat ilmaisseet mielipiteensä niistä, he
ovat kieltäneet joko eksplisiittisesti tai ehdollisesti sen, että työntekijöillä on oikeus tehdä
omia töitä.24 Esimerkiksi Karhulan tehtaiden
työsäännöissä omien töiden tekeminen on ollut ehdottomasti kielletty 1900-luvun alussa.
Vuosien 1902 ja 1904 säännöissä ”kaikki yksityinen työ työpaikalla kielletään” ja kiellon
rikkoja menetti päiväpalkkansa.25 Toisaalta
omien töiden kielto muuttui vuonna 1918 ehdolliseksi. Tämän jälkeen työtä ei saanut tehdä ilman työnjohtajan lupaa omaan laskuun.
Ehdollisuus oli vain tilapäistä, sillä Karhulan
tehtaiden sääntöjä kiristettiin jälleen 1920-luvulla, jolloin työsäännöissä palattiin ehdottomaan kieltoon.26 Vasta sotien päättymisen jälkeen vuonna 1944 julkaistuissa työsäännöissä
Karhulan tehtailla otettiin uudelleen käyttöön
omien töiden ehdollinen kielto.27
Sotien jälkeisiä työsääntöjä laajemmin vertailemalla selviää, että lähtökohtaisesti työntekijöiden omat työt olivat kiellettyjä ilman
työnantajan tai muun ylemmän tahon lupaa.
Vertailtavista säännöistä 66 prosenttia kuuluu tähän kategoriaan. Noin kolmanneksessa
sääntöjä omia töitä ei mainittu ollenkaan.28
Jos sääntöjen vertailun kohdistaa vain aloihin,

joilla firabelitöiden tekeminen oli yleistä, niin
huomataan, että niiden säännöt käsittelevät
omia töitä selvästi kaikkien alojen otantaa useammin. Metalli- ja konepajateollisuuden sekä
paperiteollisuuden tuotantolaitosten työsäännöistä 93,1 prosentissa firabelitöiden tekeminen oli kielletty ilman työnantajan tai vaihtoehtoisesti muun ylemmän tahon myöntämää lupaa ja vain 6,9 prosentissa sääntöjä omia töitä
ei mainittu ollenkaan.29
Luvalla tai ilman

Sota-ajan säännöstelytalous jatkui jatkosodan
päättymisen jälkeen aina vuoden 1956 loppuun asti. Materiaalien ja tavaroiden niukkuus
ja säännöstely loivat hedelmällisen pohjan firabelitöiden tekemiselle.30 Pitkä sota-aika vaikutti
myös eri henkilöstöryhmien välisiin suhteisiin.
Siellä oli iso osa porukkaa oli sellaista mikä oli
sodassa ollut ja ne kävi juttelemassa sitten. Niit
oli pomoja, ja niit oli täällä muuallakin töissä.
(– –) Niillä jotka oli sodassa ollut samoissa porukoissa, niillä oli niinku yks yhteen nimittäjä ja
se sota. Ja ne oli tottunut luottamaan siellä määrättyihin kavereihin ja ne oli kovan koulun siinä
käyny, et toi kaveri pärjää ja toi ei. Ja ne autto
toisiaan, eli niillä oli niinku sellainen porukka siinä, et jos jotain oli niin ne kyllä jeesas toisiaan
ja tavallaan, niinku ulkopuolelta sieltä sen organisaation saatto vaikuttaa vielä näihin asioihin.
Ei sitä silloin heti ymmärtänyt, mut nyt vasta
myöhemmin sen käsitti, kun on lukenut ja kuunnellut niiden äijien juttuja. Se oli yks semmoinen
mitä käytiin ja täällä oli työnjohtajia ja täällä oli
inssiä siinä ja noita virkailijoita, työntekijöitä oli
paljon, (– –) Se oli niinku yks semmone porukka
mikä siellä sisällä on, mitkä piti yhtä.31

Kymiyhtiön Kuusankosken tehtaalla vuonna
1963 työuran aloittanut haastateltava muisteli
työuransa alkua. Kertojan mukaan osa työntekijöistä oli ollut samassa yksikössä jo talvisodan
aikaan ja jatkosodan sytyttyä Voikkaalla perustettiin pataljoona kuusankoskelaisista. Rintamalla syntyneet miesten väliset luottamukselliset suhteet säilyivät siviilissäkin. Aseveljeys
ylitti tehtaan organisatoriset rajat insinööreistä
lattiatason työntekijöihin.32 Makrotasolla sodan jälkeinen aika tulkitaan usein ”vaaran vuo-
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siksi”, jolloin laillistetun puolueaseman saaneet kommunistit uhkasivat äänekkäästi maan
yhteiskuntajärjestystä. Kommunistien asema
sisäpolitiikassa ja ammattiyhdistysliikkeessä
vahvistui, mutta julkisen kuohunnan taustalla
moderni työmarkkinajärjestelmä alkoi vakiintua. Nokian paperitehdasyhdyskuntaa tutkineen Keijo Rantasen mukaan työntekijöiden ja
työnantajien tavoitteet olivat 1940- ja 1950-luvuilla paikallisesta näkökulmasta katsottuna
lähimpänä toisiaan kuin koskaan aiemmin itsenäisyyden aikana. Työnantajilla oli tarve pitää kiinni ammattitaitoisesta työvoimasta, ja
työnantajan vetovoimatekijänä toimivat palkkasäännöstelystä johtuen työntekijöille tarjotut
sosiaaliset etuudet.33
Työnantajan luvalliset firabelityöt voidaan
samaistaa muihin sosiaalisiin etuihin.34 Esimerkiksi Tampellan konepajan työnjohdolle jaetuissa kiertokirjeissä määrättiin vuonna
1948, että ”omat työt rajoitetaan mahdollisimman (– –) vähiin” firabelitöissä ilmaantuneiden väärinkäytösten vuoksi. Kiertokirjeen
lopussa työnjohtajia kehotetaan valvomaan
entistä tarkemmin, ettei luvattomia omia töitä tehdä. Työnjohtajien tehtävänä oli valvoa
työntekijöitä, eivätkä he saaneet myöntää lupia firabelitöille. Kiertokirjeen ohjeistuksessa
vaadittiin firabelitöiden luvan antajaa varmistamaan se, että esine ”tulee tilaajan omaan
käyttöön”. Lisäksi ohjeistuksessa määrättiin,
että ”varastotavaraa ei saa käyttää omiin töihin
ilman konepajan johtajan suostumusta, vaan
tehtaan aineista voi tulla kysymykseen vain
romuksi ja jäteaineeksi katsottava materiaali.” Kiertokirjeessä määritelty lupajärjestelmä
ei oletettavasti ollut ensimmäinen Tampellan
tehtaalla, sillä kyseisen kiertokirjeen 72/1948
mainitaan korvanneen vuotta aiemmin lähetetyn kirjeen 38/1947, jota ei ole arkistoitu.35
Kiertokirjeen ohjeen mukaan firabelitöistä ja
niissä käytetyistä aineista tuli tehdä merkinnät ja firabelityöt tuli tarkastuttaa työluvan
myöntäneellä osastoinsinöörillä. Tarkastettu
työ vietiin varastokonttoriin hinnoiteltavaksi,
jonka jälkeen työn sai viedä kotiin tehdasalueelta kassakuitilla. Firabelitöitä ei saanut teh-

dä työajalla.36 Samana päivänä työnjohtajille
lähetetyn kirjeen kanssa lähetettiin suppeampi
kirje työntekijöiden nähtäväksi ilmoitustauluille. Tiedotteen muotoisessa kirjeessä kerrataan
työntekijöille firabelitöiden tekemistä koskevat
säännöt. Tiedotteessa painotettiin firabelitöiden olevan luvattomia, jos niiden tekijällä ei
ollut osastoinsinöörin täyttämää kaavaketta.37
Huomionarvoista on, että Tampellan konepajan työsäännöissä firabelityöt olivat kiellettyjä
työ- ja vapaa-ajalla ilman tehtaan johdon lupaa.38
Tampellan konepajan omien töiden lupajärjestelmä lopetettiin vuonna 1950, ja siitä
kerrottiin samana vuonna julkaistussa kiertokirjeessä. Lopettamismääräys ei kuitenkaan
ollut täysin ehdoton, sillä ”erikoistapauksissa,
kun on kyseessä henkilökunnan pienet työt,
voidaan ne teettää kutakin tapausta varten
erikseen otettavalla työnumerolla, jolloin työ
tehdään samoin kuin muutkin konepajalla suoritettavat tilaustyöt.”39 Poikkeuksen salliminen
jätti työntekijöitä valvoville työnjohtajille henkilökohtaista tulkintavaraa kiellon valvonnassa. Kolme vuotta myöhemmin työnjohtajilta
evättiin mahdollisuus poikkeuslupien myöntämiseen. Työnjohdolle tiedotettiin ”omista
töistä”, että ”ainoastaan pienempiä ja kiireellisiä huolto- ja korjaustöitä saa suorittaa osaston johtajan, konepajainsinöörin tai mestarin
käskystä.”40
A. Ahlströmin Karhulan tehtailla firabelitöiden tekemiselle oli määritelty ohjeistus Tampellan konepajan tapaan. Karhulan tehtaiden
työnjohtajien toimintaohjeissa määriteltiin,
kenellä oli oikeus myöntää lupia firabelitöiden
tekoon. Lupien suhteen ohje on yksiselitteinen: työnjohtajat eivät saaneet myöntää lupia
firabelitöihin, vaan luvan ”työläisten omiin
töihin” sai myöntää vain nimeltä mainitut insinöörit. Luvan työnjohtajien ”pieniin huoltotöihin antaa yli-insinööri Branders.”41 Päiväämättömät toimintaohjeet on otettu käyttöön
vuosien 1948–195042 välisenä aikana.
Toisin kuin edellä kuvatuissa konepajoissa työnjohtajat saivat myöntää Kone Oy:ssä
lupia omien töiden teettämiseen työntekijän
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laskuun. Työnjohtajien luottamuksellinen rooli
omien töiden lupien myöntäjänä oli poikkeuksellinen.43 Koneen työntekijöillä oli oikeus teettää tietyin rajoituksin töitä omaan laskuunsa ja
tehdä ostoja omaa käyttöänsä varten. Ansiotarkoituksessa tehdyt tilaukset olivat kiellettyjä.
Töiden suorittamiseen oli pyydettävä työntilaus osaston työnjohtajalta tai suurempien töiden ollessa kyseessä työnsuunnittelukonttorista. Omien töiden tekeminen ja teettäminen
omaan laskuun oli mahdollista vuodesta 1952
alkaen, ja järjestelmä oli voimassa teettämisen
osalta vielä 1980-luvun puolivälissä.44 Järjestelyn mukaan työntekijöiden kuului maksaa
materiaalikulut Koneelle, mutta Koneelta eläkkeelle jääneiden työntekijöiden haastatteluissa
muistellaan, että firabelitöiden materiaaleista
maksettiin ”ei ihan sata prosenttisesti (– –),
mutta kyllä se suurin osa.”45
No Kone Osakeyhtiöllä oli toisenlainen kulttuuri sillon, kun minä sinne siirryin. Siellä myös
tehtiin firabeliä, mutta siellä oli semmonen systeemi, että ne firabelit saatiin tehdä yhtiön johdon luvalla. Siellä linjapäällikkö antoi, kirjoitti
semmosen lupalapun, joka vietiin osaston työnjohtajalle ja siinä lapussa luki sitten mitä firabelia
tämä työntekijä saa tehdä. Ja se tehtiin tietysti
pääasiassa ruokatunnilla, mutta totta kai siinä
lipsahti vähä muulloinkin, koska meillä oli silloin
100 prosenttisesti urakoitu työt, niin sillon kun
sattu olemaan löysä urakka, niin siinä nyt meni
sitte vähän näitä firabelihommia siinä sivussa.46

Vuodet 1956–1987 Koneella työskennelleen
kertojan mukaan firabelin tekeminen ”lipsahti”
työajan puolelle, vaikka niiden tekeminen oli
sallittu vain työajan ulkopuolella. Samainen kertoja muisteli aikaa, jolloin luvallisten firabelitöiden tekeminen päättyi ja ”alkoi ne luvattomat.”
Hän lisäsi: ”Kyllähän niitä silloinkin jatkettiin
niitä firabelia, mut silloin se tapahtui niin sanotusti luvattomasti, salaa.”47 Oman tilan ja ajan
ottaminen autonomisesti on olennainen osa
omapäisyyttä.48 Anekdootit kuvastavat myös
hyvin omapäisen toiminnan hetkittäistä, mutta
usein toistuvaa luonnetta.49
Tampellan konepajan, Ahlströmin Karhulan
tehtaiden ja Kone Oy:n firabelitöitä säännöstel-

leet lupajärjestelmät luotiin 1940- ja 1950-lukujen vaihteessa. Tutkimassani arkistoaineistossa
ei esiinny 1950-luvun jälkeen luotuja lupajärjestelmiä. Haastatteluaineistoissa niihin viitataan
usein. Lahden Rautateollisuus Oy:n tuotantopäällikkönä 1970-luvun alkupuoliskolla toiminut professori Veijo Kauppinen50 kertoi konepajalle tekemästään ohjeistuksesta, jolla säädeltiin firabelitöiden tekemistä.
Omana tuotantopäällikköaikanani julkistin firaabeliohjeiston, joka oli pääpiirteissään: Mitään
kaupasta helposti saatavaa, tyyppiä savustuslaatikot, portit ja saunankiukaat ei sallittu tehtäväksi.
Hankalammin hankittavia tavaroita oli mahdollisuus valmistaa työnjohtajan kanssa sopimalla.
Oli avattu firaabelityönumerokin, jota sallittiin
käytettäväksi töissä joita tekijä ei itse hallinnut.
Esim. jos levyseppä teki jotain ja tarvitsi sorvattavan osan, se teetettiin firaabelityönumerolle työaikana sorvarilla. Levyseppää ei päästetty
sorville. Niiltä osin, kun tekijä osasi tehdä, hän
sai tehdä, mutta työaikansa ulkopuolella. Jos materiaali löytyi selkeästi jätteistä, sai ottaa kunhan
ilmoitti ottavansa. Jos otettiin jotain kuranttia,
siitä maksettiin varastokortiston käypä hinta eri
lapulla kassalle. Parista ruuvista ei tietenkään välitetty.51

Kauppisen mukaan motiivi ohjeistuksen tekemiselle tuli hänen omista tiedoistaan ja
kokemuksistaan firabelitöistä. Vuonna 1941
syntynyt Kauppinen oli törmännyt jo lapsuudessaan firabelitöinä tehtyihin venemoottoreihin, ja hänen ollessaan harjoittelijana Lahden
Rautateollisuus Oy:llä 1960-luvun alussa ”kaverit puhuivat firabeleista ja joku niitä tekikin”.
Tuotantopäällikkönä Kauppinen päätti omavaltaisen toiminnan rajoista, sillä ”niihin täytyi
sitten saada joku järjestys, koska firabelihan on
salassa tehtynä rikos, jota ei pidä tietenkään
firman sallia.” Firabelitöinä ei Kauppisen mukaan saanut tehdä tai teettää sellaisia asioita,
joita oli hyvin saatavilla kaupoissa. Kauppisen
näkemys firabelitöistä edusti tehtaan johdon
näkemystä. Haastattelussaan hän arveli firabelitöiden tekemistä säätelevien järjestelmien
olleen yleisiä myös muissa yrityksissä tuohon
aikaan.52
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Kauppisen lisäksi kahdeksan muuta kertojaa muistelivat työurillaan kohtaamiaan firabelitöiden tekemistä säänteleviä lupajärjestelmiä.
Kyseiset kahdeksan kertojaa työskentelivät
kolmessa eri tuotantolaitoksessa: Strömbergin
Vaasan tuotantolaitoksella ja kahdella eri telakalla.53
Ylimestari kirjoitti työkortin, joka oli keltainen,
siinä samalla kun lupaa pyydettiin ylimestarilta,
hän tarkasti ostotositteen, ja onko tälläinen firaapeli mahrollista valmistaa, yleensä oli. Firaapelia
sai jäärä töitten jälkeen 16–20. Sitten pois lähdettäessä piti viedä se keltainen kortti portti vahdille
joka leimasi ulosmeno ajan.54

Näin kirjoitti särmäyspuristimella vuonna
1963 työuransa aloittanut kertoja Strömbergin Vaasan tehtaan omien töiden lupajärjestelmästä. Kertojan kuvaus lupajärjestelmästä
vastaa kyseisen tehtaan työsääntöjä. Vuoden
1950 työsäännöissä kiellettiin työn tekeminen omaan laskuun ilman työnantajan lupaa.
Poikkeuksellisesti säännöissä kuvattiin tarkasti
myös omien töiden lupajärjestelmää:
Työntekijöiden tulee hankkia tehtaan johdon hyväksyntä sellaiselle työlle, jonka hän haluaa tehdä
tehtaalla omaan laskuunsa työ- tai vapaa-aikana.
Jokaisesta tällaisesta työstä on kirjoitettava lupa
ja työkortti, jotka asianomainen käyttöinsinööri
tai esimies allekirjoittaa. Työntekijän on pyynnöstä esitettävä työkortti todisteena siitä, että
hänellä on oikeus tehdä omaa työtä. Edellä mainittu työ koskee omaan talouteen tehtyjä pieniä
käyttöesineitä (toisin sanoen ei tuttaville).”55

Strömbergin Pitäjänmäen tehtaan työsääntöjen muotoilu on identtinen.56 Firabelitöiden
luonnetta kuvaa hyvin, että osa Strömbergin
työntekijöistä teki firabelit salaa ja ilman lupaa,
vaikka tehtaalla oli firabelityöt salliva lupajärjestelmä käytössä.57
Strömbergin tehtailla ollut lupajärjestelmä
oli hyvin samankaltainen kuin eräällä telakalla
käytössä ollut lupakäytäntö:
Lupamenettely firabelityön tekemiseen muistini mukaan ja kuullun perään toimi seuraavasti.
osastolla tehtäviin pienempiin töihin riitti po-

mon lupa, isompiin töihin tarvittiin osastopäällikön lupa ja edellä mainittu laivaprojekti jopa johdon siunaus. Ylijäämämateriaalin myynnistä sai
ostaa tavaraa, tai osastolla olevasta materiaalista
tuli olla pomolta lappu, että tavara oli jätetavaraa. Koneiden käytössä tuli olla sellainen henkilö joka hallitsee ko. laitteen käyttöä. Valmiin
tuotteen tai materiaalin ulosvientiin portilla tuli
olla työlupa, jos materiaaliin liittyi työtä ja materiaalista kuitti. Sähköstä ja hitsausmateriaalista ei
peritty korvausta.58

Työuransa 1953–2001 telakalla eri tehtävissä
tehnyt kertoja kuvasi 1970-luvulla käyttöön
tullutta lupakäytäntöä.59 Vastaavanlainen lupakäytäntö otettiin myös käyttöön toisella telakkapaikkakunnalla 1980-luvulla.
Firabelien tekeminen tunnustettiin molemmin
puolin ja 1980-luvulla saatiin aikaan myyntilappujärjestelmä. Työnjohtaja kirjoitti lappuun
”Romurautaa” tai ”Muotoiltua romurautaa” kysyi tekijältä kappaleen painon. Tekijä vei lapun
kiinteistöyksikön päällikölle, joka määritteli hinnan ja otti käteismaksun. Maksut siirrettiin kiinteistöyksikön tilille ja rahat tehtaan kassaan. Lapun avulla sai firabelin viedä rehellisesti portista
ja antaa lappu porttivahdille. Järjestelmä oli hyvä:
Enää ei kenenkään tarvinnut varastaa.60

Muistelman kirjoittaja toimi telakan osastopäällikkönä 1200 konepajatyöntekijälle vuosina 1975–1985. Konepajan työntekijöiden mukaan vain isompiin firabelitöihin piti hankkia
osastoinsinöörin lupa. Edellä mainitulla konepajalla alun perin sorvarina työskennellyt, mutta 1980-luvun puolivälissä pääluottamusmieheksi valittu kertoja muistaa, kuinka firabeleja
reilusti tehdään luvalla ja hinnoitellaan siihen
jonkunlainen nimellinen raaka-ainehinta ja sitten
siihen pistettiin joku tuntimäärä, mikä ei laisinkaan tietenkään paikkaansa pitäny, mutta joku,
että sen saatiin sitten rehellisesti portist ulos ja ei
tarvinnu sitte sen takia riskeerata, että vie.61

Kyseisellä kertojalla korostuu myös nimelliset
hinnat ja firabelin tekemiseen käytetyn ajan
merkitseminen alakanttiin työntekijän eduksi.
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siellä oli se myyntiaika, että siinä pääs ostaa, sitten ne mitä siellä sitten oli. Ettei se joutuis tonne
sustarhalle mie ostaisin sen nyt. No joo, se on
sen kaks markkaa. Sit sai maksaa sen kaks markkaa konttoriin ja sit sai sen lapun, jota voi näyttää porttivahdille, niin sitten se oli laillista. Oli ne
ihme löytöjä(--), että se oli sinne insinööriin asti,
se oli niin kuin nää ylimestarit, mutta insinööriltä ei uskaltanut mennä mitään lappuja kyselee.
Siinä olis käynyt hyvin, että. Käyttöinsinöörit ja
korjauspajan insinöörit ja ne vastaavat, niin niiltä
ei uskaltanut, mutta ylimestarille asti voi mennä
reilusti kysymään.65

Haastatteluaineistojen perusteella työnantajan pyrkimys strukturoida firabelien tekemistä
säännöillä ei aina onnistunut toivotulla tavalla.
Esimerkiksi Kymiyhtiön Kuusankosken tehtaan korjauspajoilla firabelitöiden tekeminen
kiellettiin vuonna 1957. Kielto johtui liikevaihtoverontarkastuksessa ilmi tulleista ylimääräisistä puusepäntuotteista tehtaan verstailla.
Tuotteita oli valmistettu ”siinä määrin, ettei
verstaita viranomaisten mukaan voitu pitää eiverovelvollisina korjaamoina, vaan puusepäntehtaina.” Kymen läänin verotoimisto uhkasi
muuttaa tehtaan puusepänverstaat liikevaihtoverotuksellisesti erillisiksi liikkeiksi, mikäli asiaan ei tule muutosta. Tästä johtuen ”ei korjausosastoilla voida enää sallia palveluksessa olevien suorittavan edes itselleen yksityistöitä.”62
Kymiyhtiön puusepänverstaiden tapauksessa
firabelitöiden tekeminen karkasi poikkeuksellisesti käsistä. Yksittäisten työntekijöiden
ylilyöntejä lukuun ottamatta vastaavia tapauksia ei löydy aineistosta, mistä voidaan päätellä
työntekijöiden pääsääntöisesti tunnistaneen
firabelin tekemiseen liittyneet näkymättömät
rajat. Toisaalta Antebyn mukaan harmaalla
vyöhykkeellä työskentely vaatii kokeiluja ja
virheitä, koska sitä, millaista käytöstä työntekijöiltä odotetaan harmaalla vyöhykkeellä, ei ole
selkeästi artikuloitu.63
Omien töiden kieltämisellä Kuusankosken
tehtaan korjauspajoilla ei ollut merkittävää vaikutusta työntekijöihin. Haastatteluaineistojen
perusteella omia töitä tehtiin runsaasti.64 Eräs
haastateltava, joka työskenteli Kymiyhtiön kuljetuspuolella ennen ryhtymistään yksityiseksi
kuljetusyrittäjäksi, kertoi, kuinka firabelitöiden
tekemisen kieltoa kierrettiin ja miten tehdyt
esineet saatiin kuljetettua pois tehtaan alueelta.

Kertojan mukaan firabelityöt merkittiin poistotavaraksi, joka kuljetettiin romutarhalle. Romutarha puolestaan myi poistotavarat halvalla
eteenpäin. Haastateltavan kertomukselle löytyy
tukea Kymiyhtiön aineistoista. Romuvaraston
vuoden 1953 sääntöjen mukaan varastot ovat
konepajan johtajan alaisia ja johtajalla oli oikeus ”ratkaista kaikki romun varastointia, käyttöä ja myyntiä koskevat kysymykset.”66 Vielä
vuonna 1975 romutavaran myynti tapahtui
”romutarhan kautta siten, että poistettava tavara toimitetaan romutarhalle, josta se myydään
vakiintuneen käytännön mukaan.”67 Omaehtoisen lupajärjestelmän luominen kiellettyjen
firabelitöiden tekemistä varten on mielenkiintoinen esimerkki työntekijöiden ja työnjohtajien harmaan vyöhykkeen yhteistyöstä. Se kuvastaa myös Lüdtken keskeisintä argumenttia,
sitä, etteivät ihmiset koskaan alistu täydellisesti
vallanpitäjien järjestelmään, olkoon siinä sitten
kyse yritysjohtajien, työväenjohtajien tai valtiovallan edustajien järjestelmästä.68
Strömbergin Vaasan tehtaalla 1960-luvulla
urakkamiehenä työskennelleen henkilön mukaan luvalliset firabelit sai tuotua helposti pois
tehtaalta, mutta luvattomat piti viedä salaa vahdin ohitse.

(J)os joku oli tehnyt jonkun, sitten huomas, että
en mie uskalla viiä ja tollaviisteen. Sitten piti mestarilta mennä kysymään, että mie löysin tollasen
saunankiukaan tai vastaavan tuolta romukasasta,
että se on varmaan poistotavaraa. Niin, että eikö
se vois mennä tonne susitarhalle sanottiin, että
romutarhaa, jonneka ne vietiin ensteen. Ja sit siel
oli joka tiistai, joka toinen tiistai sellainen, että

(V)ahtihan siel oli, mut ei ne tarkastanu, mua
ainakaan koskaan tarkastettu. En mä tiedä olisko siitä, se oli kuitenkin tälläistä niinkun, se ei
ollu sanotaan ny varsinaista varastamista. Onhan
sieltä toki viety sähkömoottoreita ja muita näitä.
Se oli näitä omia töitä, että kyllä ne kuskattiin
niinkun jenkkikassissa sitten niin pois. Se oli
näin, että pienimuotoista.69
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Lainaus kuvastaa työntekijöiden itsekurin
merkitystä, sitä, ettei sääntöjen omapäinen
venyttäminen menisi liian pitkälle ja koituisi
haitaksi koko työyhteisölle.70 Kertojan mukaan pienimuotoiset firabelit eivät olleet varastamista, koska ”kyllähän se työnjohto hyvin
tiesi, että me tehdään.”71 Työnjohtajien asema
työntekijöiden lähiesimiehinä ja työn valvojina
mahdollisti työntekijöiden ja työnjohtajien välisen yhteistyön. Useat haastateltavat kertoivat
työnjohtajien katsoneen firabelitöiden tekemistä läpi sormien. Työnjohtajien myönteistä
suhtautumista firabelitöihin kuvastaa hyvin se,
että muistitietoaineiston perusteella ketään ei
irtisanottu firabelitöiden takia.72 Arkistolähteet
tukevat muistitietoaineistojen sanomaa. Esimerkiksi Kymiyhtiön työnjohtajat eivät myöntäneet vuosina 1967–1999 yhtään suullista tai
kirjallista varoitusta omista töistä.73 Voikkaan
tehtaalla puolestaan annettiin vuosina 1960–
1990 vain kahdelle henkilölle varoitus koneiden luvattomasta käytöstä.74 Karhulan tehdasalueen valvontaa hoitaneet järjestysmiehet
puuttuivat vuosina 1944–1970 firabelitöihin
vain kolme kertaa.75
Haastateltujen työntekijöiden mukaan työnjohtajat sallivat luvattomat firabelit, ”koska
tehtiinhän niille työnjohtajille kans näitä firabelia siinä, että heki oli tavallaan hiukan siinä
jengissä mukana.” 76 Työnjohtajille tehdyistä
firabelitöistä kertoivat useat muistelijat. Työnjohtajien suhtautuminen firabelitöihin vaihteli.
Tämä tulee esiin seuraavasta telakalla hitsarina
vuosina 1967–2005 työskennelleen haastateltavan kertomuksesta:

Haastateltavan mukaan työntekijät työskentelivät reippaammin reilujen työnjohtajien
alaisuudessa. Sen sijaan työnjohtajan, jolla oli
”pilkuntarkka” maine, oli hankalampaa saada
työntekijöitä jäämään ylitöihin.78 Haastatteluaineistossa useat työntekijät korostavat työnjohtajien joustavuuden merkitystä tehtaan yhteishengelle.79 Esimiesasemassa työskennellyt
haastateltava tulkitsi ilmiön vielä suoraviivaisemmin työnjohdon näkökulmasta pelatuksi
nollasummapeliksi.

(T)oiset ei hyväksyny, se oli ihan henkilöstä kiinni. (– –) Ku jotkut työnjohtajat oli, että sillai, että
jos mies saa tehä itelleen jonku mitä se sattuu
tarviimaan(– –), ni se on paljon tyytyväisempi työntekijä. Joo sitten tehdään talonkin työt
kunnolla, reippaasti. Että sehän vaikuttaa semmoseen niinku henkeen, yhteishenkeen talossa. Että semmonen niin sanottu reiluus, et jos
työnjohtaja oli reilu semmosissa asioissa, niin
sille oltiin sitte reiluja työtä tehdessä kans, että
semmoselle joustetaan.77

Pitkäaikaisia työsuhteita, niin kaverit on joutunut
joka päivä elämään toistensa kanssa. Ja sellainen
joka, olkoon sitten työntekijä tai työnantajan
edustaja, jos se on ruvennut lyömään kapuloita
rattaaseen, niin se ei oo pärjännyt sen porukan
kanssa. Se on koko ajan pitänyt olla sellanen tuntuma siihen, että mitä se, mitä ne ajattelee ne kaverit ja mikä täs on se päätarkoitus. Päätarkoitus
on tehdä paperia ja tehdä näitä töitä, niin miten
sitä sitten tehdään. Nää tavallaan on ollut sivussa
olevaa asiaa, nää sotevantyöt ja ne on liittynyt
siihen kokonaan isoon työntekoon.81

Et tavallaan se esimies käytti hyödyksi siellä sen.
Sillä on ollut suurempi hyöty, (– –) että se pysty
saamaan sen kaverin tavallaan omaan porukkaan
(– –). Kuin se, et se ois polttanut ja käräyttänyt,
siinäkin oli omat lait taas työntekijäpuolella. Tehdasmiljöössä oli omat lait siitä mikä oli oikein ja
mikä oli väärää. Mikä oli hyväksyttävää. Kyl ne
oli aika lähellä samoja asioita mitä oli työntekijäpuolella ku oli työnantajapuolellakin. (– –) Ja tää
on niinku selkee aspekti siinä, että viksut kaverit,
viksut työnjohtajat, ne käytti tätä hyväkseen. Ja
katottiin näin, ja sitten tiiettiin et joo, ja se kaveri
ties. Hän oli tehnyt ja toi tietää.80

Näin pohti paperitehtaan kuljetusosastolla
työnjohtajana vuonna 1966 työuransa aloittanut ja kuljetusosaston eri työnjohtotehtävissä
vuoteen 2007 asti työskennellyt haastateltava.
Lainaus kuvastaa erinomaisesti tehdasmiljöön
moraalin harmaata vyöhykettä, jossa työntekijä- ja työnantajapuoli määrittelevät sääntöjen
tulkitsemista päivittäisessä toiminnassaan. Kyseinen haastateltava näki pitkäaikaiset henkilösuhteet ratkaisevana tekijänä työnjohdon ja
työntekijöiden välisessä kanssakäymisessä.
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Päivittäisessä kanssakäymisessä työntekijät
ovat venyttäneet työpaikan sääntöjen rajaa
tekemällä firabelitöitä, joita työnjohtajat ovat
katsoneet läpi sormien. Työnjohtajien on
puolestaan ollut helpompi toimia tyytyväisten
työntekijöiden kanssa. Antebyn mukaan työntekijöiden työnjohtajilta saama vapaus tehdä
firabelitöitä pitää sisällään odotuksen vastalahjasta. Vastalahjana työntekijät ”sitoutuivat
voimakkaammin viralliseen tuotantoon tai lojaalimmin työnjohtoon.”82 Näin firabelitöiden
salliminen vahvisti työnjohtajien auktoriteettia
suhteessa työntekijöihin.
Antebyn tapaan on oletettava, että työnjohtajien osallistuminen harmaan vyöhykkeen
yhteistyöhön työntekijöiden kanssa on hyödyttänyt työnjohtajia vähintään yhtä paljon kuin
työntekijöitä.83
Päätelmät

Työnantajan määrittelemien sääntöjen mukaan
firabelitöiden tekeminen oli kielletty 1900-luvun alusta alkaen. Sota- ja säännöstelytalous
muutti käytännön, ja useimmissa tehtaissa firabelitöiden tekeminen sallittiin työnantajan
luvalla jatkosodan päätyttyä. Työnantajan määrittelemät säännöt eivät tuo esiin tehdasympäristön todellista tilannetta vaan työnantajan
ihannekuvan. Luvallisten firabelitöiden salliminen ei vähentänyt luvattomien töiden tekemistä. Asiakirjalähteiden tukemisssa muistitietoaineistoissa firabelitöiden tekeminen näyttäytyy
työntekijöiden ja heitä valvoneiden työnjohtajien yhteispelinä työnantajan määrittämässä
työympäristössä.
Työntekijät ja työnjohtajat toimivat yhdessä
Levin määrittelemällä harmaalla vyöhykkeellä.
Työnantajat tunnistivat ilmiön, ja he pyrkivät
Viitteet
1.
2.

Tämä artikkeli on kirjoitettu Emil Aaltosen säätiön Teollisen kulttuurin tutkimusrahaston myöntämän apurahan
turvin.
Termillä voidaan viitata sekä firabelin tekemiseen että
työntuloksena syntyneeseen esineeseen. Firabelitermistä
lisää Pesonen, Pete 2017: Savustuslaatikot, kiukaat ja
pontikkapannut - Firabelityöt 1950 – 1990. Tekniikan
Waiheita, 3, 25; Pesonen, Pete 2014: Firabelityö ja suomalaisen työelämän murros 1900-luvun alusta 1960-luvulle. Pro
gradu -tutkielma. Turku, Turun yliopisto, Historian,

säännöstelemään firabelien tekemistä luomalla
lupajärjestelmiä niiden tekemisen sallimiseksi
työajan ulkopuolella ja työpaikalta ostetuista
materiaaleista. Työntekijät kiersivät työnantajan lupajärjestelmiä ja venyttivät sääntöjä
omaksi edukseen tekemällä firabeleja työajalla
ja maksamalla materiaaleista alihintaa. Työntekijöiden strategiat työnantajien määräyksien
kiertämiseksi kuvastavat arkipäivän politiikkaa,
joka jää usein pimentoon työelämän valtasuhteita kuvattaessa. Useat esimerkit osoittavat,
että Lüdtken omapäisyyden käsite soveltuu
hyvin firabelitöiden kuvaamiseen. Firabelityön tekijä otti autonomisesti teollisen tilan ja
ajan haltuunsa ja käytti työnantajan laitteita ja
useimmissa tapauksissa materiaalejakin. Sääntöjen venyttäminen vaati työntekijöiltä tehdasmoraalin tuntemista ja itsekuria, jotta firabelitöiden tekeminen ei karannut käsistä ja tullut
kielletyksi.
Työntekijöitä valvovat työnjohtajat katsoivat firabelitöiden tekemistä läpi sormien. Myös
silloin, kun firabelityöt olivat kiellettyjä, niiden
tekemisestä ei rangaistu yhtäkään työntekijää.
Työnjohdon näkökulmasta oli kannattavampaa
venyttää sääntöjä työntekijöiden eduksi taloudellisesti vähäpätöisessä mutta työntekijöiden
autonomisuudelle tärkeässä asiassa. Omapäisen toiminnan salliminen paransi työnjohtajien
suhteita työntekijöihin tehdasympäristön tiiviissä jokapäiväisessä kanssakäymisessä. Työnjohtajien ja työntekijöiden toimiva yhteistyö
vaikutti positiivisesti tehtaan yhteishenkeen,
mikä puolestaan näkyi tuotantoketjun tehokkuutena. Sen tehtaan johtokin ymmärsi, mikä
vaikutti siihen, että se hyväksyi työnjohtajien
toiminnan.

kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, 1–2; Certeau,
Michel de 1984: The Practice of Everyday Life. Berkeley,
University of California Press, 24–28; Anteby, Michel
2003: The `Moralities’ of Poaching, Manufacturing
Personal Artifacts on the Factory Floor. Ethnography,
4 (2), 218–220; Anteby, Michel 2006: Factory “Homers”: Understanding a Highly Elusive, Marginal, and
Illegal Practice. Sociologie du travail, 48, 24–25; Anteby,
Michel 2008: Moral Gray Zones. Side Productions, Identity,
and Regulation in an Aeronautic Plant. Princeton, Princeton
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University Press, 29–31; Haraszti, Miklós 1978: A Worker
in a Worker’s State, New York. Universe Books, 138–146;
Teräs, Kari 2001: Arjessa ja liikkeessä. Verkostonäkökulma
modernisoituviin työelämän suhteisiin 1880–1920. Bibliotheca
Historica 66. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
78.
Tehdasperinne – Muistitietokeruu firabelitöistä järjestettiin vuonna 2016. Se oli ensimmäinen firabelitöihin keskittynyt muistitietokeruu Suomessa. Kertojia oli yhteensä
101 henkilöä (12.05.2017). Henkilöhaastatteluja oli 65,
kahden hengen yhteishaastatteluja 3 ja ryhmähaastatteluja 5 (joissa oli yhteensä 23 osallistujaa). Lisäksi kirjoitettuja muistelmia oli 11 henkilöltä. Ryhmähaastatteluihin
osallistuneista henkilöistä kolmea haastateltiin myös
henkilökohtaisesti. Myös yhtä muistelman lähettänyttä
henkilöä haastateltiin henkilökohtaisesti. Kertojille tarjottiin haastatteluiden anonymisointia keruun yhteydessä,
mutta vain kolme kertojaa pyysi sitä. Siitä huolimatta
viittaan haastateltaviin vain arkistotunnisteilla ja haastateltavan syntymävuodella aiheen sensitiivisyyden vuoksi.
Haastateltavien anonymisointi on perusteltua, sillä kertojien henkilöllisyyden paljastaminen ei tuo merkittävää
lisäarvoa tutkimukselle. Toteutin keruun yhteistyössä
Työväen muistitietotoimikunnan kanssa, jonne aineisto
on myös arkistoitu. Firabelikeruun liiteaineistot, Työväen
muistitietotoimikunta (TMT), Työväen Arkisto (TA).
Aineiston keruusta: Pesonen, Pete 2017: Erään keruun
anatomia – Firabelitöihin liittyvän muistitiedon ja muun
tehdasperinteen tallentaminen. Työväentutkimus 2017,
102–103.
Muistitiedon ”faktuaalisen” käytön oikeutuksesta muiden lähteiden puuttuessa tai niiden ollessa vajavaisia sekä
muistitiedon luonteesta yleensä: Teräs, Kari 2018: Mitä
on muistitieto, ja miten se poikkeaa muusta historiallisesta tiedosta? http://alusta.uta.fi/artikkelit/2018/07/06/
mitae-on-muistitieto-ja-miten-se-poikkeaa-muusta-historiallisesta-tiedosta.html. Viitattu 14.8.2018.
Jorma Kalelan mukaan lähdekritiikki on käsitteenä
harhaanjohtava ja se tulisi korvata lähteiden lukemisella.
Kalela, Jorma 2006: Muistitiedon näkökulma historian.
Teoksessa Fingerroos, Outi et al. (toim.) Muistitietotutkimus. Metodologisia kysymyksiä. Helsinki, SKS, 76.
Lüdtke, Alf 1986: Cash, Coffee-Breaks, Horseplay:
Eigensinn and Politics among Factory Workers in Germany circa 1900. Teoksessa Hanagan, Michael & Stephenson, Charles (toim.) Confrontation, Class Consciousness,
and the Labor Process. Westport, Greenwood Press, 82–89;
Lüdtke, Alf 1993: Polymorphous Synchrony: German
Industrial Workers and the Politics of Everyday Life.
International Review of Social History, 8 (S1), 67–73.
Teräs 2001, 26.
Käytän jatkossa omapäisyys-sanaa tarkoittaessani Lüdtken Eigensinn-käsitettä.
Lüdtke 1993, 55–57; Teräs 2001, 25–28; Ahvenisto,
Inkeri 2008: Tehdas yhdistää ja erottaa. Verlassa 1880-luvulta
1960-luvulle. Bibliotheca Historica 118. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 260–262.
Lüdtke 1986, 78–82; van der Linden, Marcel 1995: Keeping Distance: Alf Lüdtke’s ”Decentred” Labour History, International Review of Social History, 40, 290–292.
Lüdtke, Alf 1995: What Happened to the ”Fiery Red
Glow”? Workers´ Experiences and German Fascism.
Teoksessa Lüdtke, Alf (toim.) The History of Everyday
Life: Reconstructing Historical Experiences and Ways of Life.
Käänt. Templer, William. Princeton, Princeton University Press, 227.
Primo Levi määritteli harmaan vyöhykkeen käsitteen
keskitysleirikontekstissa esseessään Harmaa vyöhyke. Levi,
Primo 2009: Hukkuneet ja pelastuneet. Helsinki, Artemizia
edizioni, 34–68.
Levi 2009, 34–40.
Anteby lanseerasi käsitteen ranskalaisen ilmailualan tehtaan työntekijöiden firabelitöitä käsittelevässä tutkimuksessaan. Anteby 2008.
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Anteby 2008, 1–4.
Pesonen 2017, 25–27.
Kettunen, Pauli 1999: Työsuojelun tieto ja valta. Teoksessa Parikka, Raimo (toim.) Suomalaisen työn historia.
Korvesta konttoriin. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura, 249–250.
Teräs 2001, 84.
Ala-kapee, Pirjo ja Valkonen, Marjaana 1982: Yhdessä
Elämä Turvalliseksi: SAK. 1, SAK:laisen Ammattiyhdistysliikkeen Kehitys Vuoteen 1930. Helsinki, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö, 46–49; Teräs 2001, 83; Kettunen,
Pauli 2002: Työväenhuollosta henkilöstöpolitiikkaan.
Teoksessa Kuusterä, Antti (toim.) Suuryritys ja sen muodonmuutos. Partekin satavuotinen historia. Helsinki, Partek, 285.
Ala-kapee ja Valkonen 1982, 578–579.
Mansner, Markku 1990: Suomalaista yhteiskuntaa rakentamassa, Suomen Työnantajain Keskusliitto 1956–1982. Helsinki, Teollisuuden kustannus, 447.
Kettunen 2002, 286–287.
Antebyn mukaan työsäännöt ovat ”negatiivinen” todiste
firabelityöstä. Anteby 2008, 37.
Ehdolliseksi kielloksi luokittelen säännöissä esiintyvät
kiellot: ”Omien töiden tekeminen kielletty ilman x:n
lupaa” ja sen eri variaatiot.
Järjestyssäännöt Karhula, Osakeyhtiön tehtaille, 1902,
Säännöt, Konseptit ja toisteet, Ahlström A. Osakeyhtiö,
Karhulan tehtaat, ELKA; Järjestyssäännöt Karhula, Osakeyhtiön tehtaille, 1904, Väestönsuojelua koskevat asiakirjat, Työ-, järjestys-, työturvallisuussäännöt, Konseptit
ja toisteet, Ahlström. A. Ahlström Osakeyhtiö Karhulan
tehtaat, ELKA.
Karhulan tehtaiden työ- ja järjestyssäännöt ja Karhulan
Osakeyhtiön työsäännöt 1924, Säännöt Ja Ohjeet, konseptit ja toisteet, Ahlström A. Osakeyhtiö, Karhulan
tehtaat, ELKA.
”30§ Ilman tehtaan tai osaston johtajan lupaa ei työntekijä saa ottaa tehdäkseen muuta työtä, joka vähentää hänen
kykyään”. Sama muoto sekä vuoden 1944 että vuoden
1960 työsäännöissä. A. Ahlström Osakeyhtiö Karhulan
tehtaat, työsäännöt, 1944, Väestönsuojelua koskevat asiakirjat, Työ-, järjestys-, työturvallisuussäännöt, Konseptit
ja toisteet, Ahlström. A. Ahlström Osakeyhtiö Karhulan
tehtaat, ELKA; työsäännöt 1960, Säännöt ja ohjeet,
konseptit ja toisteet, Ahlström. A. Ahlström Osakeyhtiö
Karhulan tehtaat, ELKA.
Vertailtavat 100 työsääntöä ovat eri tuotantolaitoksilta
vuosilta 1942–1982. Firabelit olivat kiellettyjä ilman
työnantajan lupaa 46 prosentissa, ilman johdon lupaa 18
prosentissa ja ilman asianmukaista lupaa 2 prosentissa
säännöistä. 34 prosentissa säännöistä ei firabeleja mainittu ollenkaan. Säännöt A–Ö, H 1–8, Säännöt, Sääntökokoelma, TA.
Metalli- ja konepajateollisuuden sekä paperiteollisuuden
sääntöjä otoksessa oli 29 eri tuotantolaitokselta. Firabelit
olivat kiellettyjä ilman työnantajan lupaa 51,7 prosentissa
ja ilman johdon lupaa 41,4 prosentissa säännöistä. 6,9
prosentissa säännöistä ei firabeleja mainittu ollenkaan.
Säännöt A–Ö, H 1–8, Säännöt, Sääntökokoelma, TA.
Pesonen 2017, 25–26.
Mies, s.1944, TMT:12624, TA.
Ibid.
Rantanen, Keijo 2015: Pitkä murros. Ammattiyhdistysliike ja kommunistit Nokian tehdasyhdyskunnassa. Teoksessa Kivimäki, Ville ja Hytönen, Kirsi-Maria (toim.)
Rauhaton rauha. Suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950.
Tampere, Vastapaino, 253–255.
Pesonen 2014, 24–26, 66–67.
”Koska on ilmaantunut vajavaisuutta ja väärinkäytöksiä
työntekijöiden omien töiden (firabelitöiden) suhteen.”
Kiertokirje 72/48, 9196: Kiertokirjeet ja tiedotteet
1948–1958, Tampella Oy, ELKA.
Ibid.
Kiertokirje 82/48 ”Koskee: Firabelitöitä”, 9196: Kiertokirjeet ja tiedotteet 1948–1958, Tampella Oy, ELKA.
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Tiedotus 86/48, 9196: Kiertokirjeet ja tiedotteet 1948–
1958, Tampella Oy, ELKA.
Kiertokirje 2/50, 9196: Kiertokirjeet ja tiedotteet 1948–
1958, Tampella Oy, ELKA.
Kiertokirje 37/53, 9196: Kiertokirjeet ja tiedotteet
1948–1958, Tampella Oy, ELKA.
”Yhtenäisyyden ja kohtuuden vaatimusten tähden on
työläisten ja virkailijoiden omien töiden (ns. firaabelitöiden)_ _” Karhulan tehtaat, konepaja ja teräsvalimo,
työnjohtajien toimintaohjeet, 3847: Säännöt, ohjeet,
1901–1975, Ahlström, Karhulan tehtaat, ELKA; Pesonen 2014, 46–47.
Ohjeet ajoittuvat niissä mainitun aloitetoiminnan alkamiseen tehtailla v. 1948 ja yli-insinööri Hans Brandersin
siirtymiseen v. 1950 Karhulasta Varkauden konepajalle
teknilliseksi johtajaksi. Noronkoski, Erkki 1990: Rautaa
täällä tarvitaan eikä paperia ! Tapahtumia Karhulan konepajateollisuuden satavuotistaipaleelta. Lahti, Esan Kirjapaino, 253.
100:n eri työsäännön aineistosta vain 4 tuotantolaitoksen
säännöissä luvan omille töille myönsi työnjohtaja. Säännöt A–Ö, H 1–8, Säännöt, Sääntökokoelma, TA.
Omien töiden tekeminen oli Koneella mahdollista
työajan jälkeen vuonna 1952, ja niiden tekijän piti vain
merkitä tavalliseen ylityölappuun ”oma työ”. Maanantaikokouksen pöytäkirja N:o 41/17.11.52, Kone Oy:n
sisäisiä asioita 1951–1954, Sisällön mukaan järjestetyt
asiakirjat, Kone Oyj, Elka. Omien töiden teettäminen
omaan laskuun oli mahdollista vuodesta 1952, jolloin
siitä kerrottiin työntekijöiden Tervetuloa Koneeseen -oppaassa. Vuoden 1949 Tervetuloa Koneeseen -oppaassa
ei mainintaa vielä ollut. Tervetuloa Koneeseen -julkaisu,
1949, 1952 ja Tervetuloa Koneeseen -julkaisu, v.1983
jälkeen painettu, (päiväämätön), Muut julkaisut, Omat
painotuotteet, Kone Oyj, Elka.
Ryhmähaastattelu, mies, s.?, TMT:12683, TA.
Mies, s.1935, TMT:12647, TA.
Ibid.
Lüdtke 1993, 48–49.
Lüdtke 1995, 227.
Poikkeuksellisesti kertoja esiintyy tutkimuksessa omalla
nimellään. Perustelen nimen käyttöä kertojan asiantuntija-asemalla (viittaan myös hänen julkaisuunsa).
Veijo Kauppisen sähköposti Pete Pesoselle, Liiteaineisto
12688, TMT, TA.
Veijo Kauppisen haastattelu, TMT: 12688, TA. Veijo
Kauppinen mainitsee firabelityöt ja Lahden Rautateollisuus Oy:n firabeliohjeistuksen kirjassaan Kauppinen,
Veijo 2009: Konepajateknisiä Pohdintoja: Suomalaisen Konepajakulttuurin Muutoksia 1960-luvulta 2000-luvulle. Espoo,
Teknillinen korkeakoulu, 94.
Strömbergillä: Mies, s.1945, TMT:12630; telakka A: mies,
s.? TMT:12648; mies, s.1944, TMT:12677; mies, s.1947,
TMT:12679 ja mies, s.1946, TMT:12685; telakka B: mies,
s.1945, TMT:12663; mies, s.1948, TMT:12664 ja mies,
s.1949, TMT:12665, TA.
Mies, s.1945, TMT:12630, TA.
(Alkuperäislähde ruotsinkielinen, käännös PP). Arbetsreglemente - Oy Strömberg Ab, Vasa fabriken, 1950.
Säännöt S-T, Säännöt, Sääntökokoelma, TA.
Arbetsreglemente - Oy Strömberg Ab, Sockenbackafabriken, 1950. Säännöt S-T, Säännöt, Sääntökokoelma,
TA. Valitettavasti Strömbergin nykyinen omistaja ABB
ei myöntänyt lupaa Strömbergin historiallisen arkiston
tutkimiseen.
”No vähän salaa pöydän alla mä ainakin tein. Nii jottei
työnjohto nähny eikä korkeempikaan johto, katottiin
sen verran ettei ne näe. _ _ PP: Niin se että salaa tehtiin,
mutta oliko sitten myös näitä luvanvarasia, että sai? Kertoja: No minä en oo ikänä tehny sellasia.” Mies, s.1947,
TMT:12671, TA.
Mies, s.? TMT:12649, TA.
Lupakäytännön ajoitus: mies, s.1947, TMT:12679, TA.
Mies, s.? TMT: 12662, TA.
Mies s.1949, TMT:12665; lupajärjestelmästä myös mies,
s.1945, TMT:12663 ja mies, s.1948, TMT:12664, TA.
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Tehtaiden korjausosastoihin lukeutuivat: ”korjauspajat,
sähkökorjaamot, mittarikorjaamot, puusepänverstaat,
maalariverstaat, satulaseppäverstaat, autokorjaamot,
yms.” Yleinen kiertokirje 1/1957, Kiertokirjeet 19681972(sic), KYMI Oy, UPM-Kymmene Oyj.
Antebyn mukaan kokeneet työntekijät osallistuivat aktiivisimmin harmaan vyöhykkeen toimiin. Anteby 2008,
150.
Pesonen, Pete 2017: Satavitoset Kuusankoskella. Vellikuppi, 16; Pesonen, Pete 2017, Erään keruun anatomia
– Firabelitöihin liittyvän muistitiedon ja muun tehdasperinteen tallentaminen. Työväentutkimus 2017, 102–103.
Mies, s.1945, TMT:12682, TA.
Työnjohdon kiertokirje 6/1953, Almänna avdelningen:
cirkular, Kymi Oy, UPM-Kymmene Oyj.
Pysyväismääräys PE/f 1-0, Perustuotantoryhmä
18.8.1975, Kymiyhtiön pysyväismääräykset 1974-1983,
Eh1 Yleinen osasto, Kymi Kymmene.
van der Linden 1995, 290.
Mies, s.1942, TMT:12643, TA.
Lüdtke, 1993, 57–58.
Mies, s.1942, TMT:12643, TA.
Paperikonetehtaalla luottamusmiehenä toimineen kertojan mukaan ”koskaan niitä ei niinku virallisesti viety
siihen tilaan, että olis kirjotettu varotuksia taikka sitten
jopa työsuhteen purkuja.” Mies, s.1943, TMT: 12653,
TA. Telakalla v. 1967–2004 työskennelleen mukaan ”ei
mun ainakaan tarvinnu kertaakaan, vaik mä olin yhtä
perää luottamusmiehenä 28 vuotta, ni ei virabeleist kukaan saanu lopputilii, mutta varastamisest kyl sai, että kyl
siel joku yritti jotain varastaa.” mies, s.1949, TMT:12665,
TA.
Varoituksia annettiin pääasiassa luvattomasta poissaolosta, poistumisesta liian aikaisin, myöhästymisestä ja työpaikalla päihtyneenä olemisesta. Varoitukset 1967-1999,
Työsuhdeasiat, Hallinto, Kymi Oy, UPM-Kymmene Oyj.
Toisessa tapauksessa peltileikkuri oli vaurioitunut luvattomassa käytössä. 27.11.1972. Viimeiset varoitukset
1960-1990, henkilöstöhallinto, Voikkaa, UPM-Kymmene
Oyj.
Tehtaan valvonnan kuulustelupöytäkirjat käsittelevät
77:ää näpistys- ja varkaustapausta vuosien 1944–1970 aikana. Näistä tapauksista vain seuraavat kolme käsittelevät
luvattomia firabelitöitä: 8.5.1947: ”Puuseppä XX (– –)
tavattiin vaatenaulakko, jonka hän itse oli valmistanut yhtiön tarpeista. (– –) Kirvesmies ZZ (– –) tavattiin pienen
ikkun(an) kehyslistoja, jotka hän oli työmaalla valmistanut tarkoituksella käyttää ne sikopahnansa ikkunaan.”
12.2.1953: Koneistusosastolla työskentelevä sorvaaja
”on huomattu suorittavan usein luvatonta firapelityötä,
jollaiseen hänellä oli aikomus ryhtyä 10/2-53 iltavuorolla
ollessaan”. Kyseisissä pöytäkirjoissa ei ole mainintaa varoituksista tai muista jatkotoimenpiteistä. Kuulustelupöytäkirjat 1944–1951, 1952–1960, 1961–1970, 2123, 2124,
2125, Pöytäkirjat, pöytäkirjat, Ahlström A. Osakeyhtiö,
Karhulan tehtaat, ELKA.
Mies, s.1935, TMT:12647, TA. Työnjohtajille tehdyistä
firabeleista: Mies, s.1944, TMT:12624; mies, s. 1941,
TMT:12636; mies, s. 1946, TMT:12639; mies, s.
1950, TMT:12651; mies, s. 1940, TMT:12654; mies, s.

TMT: 12662; mies, s.1949, TMT:12665; mies, s.1946,
TMT:12685; mies, s.1946, TMT:12689, TA.
Mies, s.1945, TMT:12663, TA.
Ibid.
”Ku niit omii hommii nyt tehtiin niinkun niin, niin
niin, sit vähän nöyremmin tul tehtyy aina niitä talon
hommiaki.” mies, s.1955, TMT:12681, TA. Lisää aiheesta: mies, s.TMT:12689; mies, s.1944, TMT:12624,
mies, s.1947, TMT:12633; mies, s. 1941, TMT:12636;
mies, s. 1940, TMT:12654; mies, s. TMT: 12662, TA.
Mies, s.1944, TMT:12624, TA.
Ibid. Sotevantyö on yksi firabelityön synonyymeistä.
Anteby 2008,123–127.
Anteby 2008, 9.
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PUNAISEN SUOMEN
PANKIN RAHAPOLITIIKKA
Vappu Ikonen
historiantutkija, Suomen Pankki
Juha Tarkka
johtokunnan neuvonantaja, Suomen Pankki

Suomen Pankin valtaus ja sen asema
punaisessa Suomessa

S

uomen Pankki toimi melkein koko sisällissodan ajan kansanvaltuuskunnan
alaisuudessa ja oli sen toiminnan rahoittamisen kannalta aivan keskeisessä asemassa. Pankin pääkonttori otettiin pääkaupungin
muiden strategisten kohteiden tavoin punaisten haltuun heti sodan alussa 28.1.1918. Muutaman päivän kuluessa vallattiin myös ne Suomen Pankin haarakonttoreista, jotka sijaitsivat
muualla punaisessa Suomessa.
Suomen Pankilla oli vuonna 1918 pääkonttorin lisäksi 14 haarakonttoria. Punaiset ottivat
niistä haltuunsa seitsemän sodan alkupäivinä.
Edellisen vuoden liikevaihdon mukaisessa tärkeysjärjestyksessä ne olivat Viipurin, Pietarin,
Tampereen, Turun, Porin, Kotkan ja Hämeenlinnan konttorit. Haarakonttoreista seitsemän
jäi valkoisen senaatin kontrolliin, nimittäin
Vaasan, Oulun, Kuopion, Joensuun, Jyväskylän, Sortavalan ja Mikkelin konttorit. Erityistä
merkitystä oli Kuopion konttorilla, jonne oli
sijoitettu pääosa Suomen Pankin kultavarannosta. Kuopion kaupungista käytiin helmikuun alussa taisteluja, jotka päättyivät valkois-

ten voittoon. Kaupungissa ollut Suomen Pankin konttori ja siellä säilytetyt kultavarat jäivät
siten punaisten ulottumattomiin.
Suomen Pankki suljettiin sisällissodan alkaessa, mutta kansanvaltuuskunnan tavoitteena oli saada se mahdollisimman nopeasti
uudelleen avattua. Kun kansanvaltuuskunta
tavoitteli tätä, se omaksui aluksi olosuhteet
huomioon ottaen yllättävän yhteistyöhakuisen
menettelytavan. Syy tähän oli ilmeisesti se, että
pankkivaltuustossa, Suomen Pankin korkeimmassa päätöksentekoelimessä, oli sosialistinen
enemmistö. Kansanvaltuuskunta toivoi, että
pankin johtokunta ja virkamiehistö saataisiin
noudattamaan pankkivaltuuston päätöksiä, ja
se koetti ensin saada pankin hallintaansa neuvotteluteitse.
Pankkivaltuustoon oli tullut sosialistinen
enemmistö keväällä 1917. Silloin kokoontunut
vasemmistoenemmistöinen eduskunta valitsi
kuusijäseniseen pankkivaltuustoon neljä sosiaalidemokraattia. Puheenjohtajaksi tuli Edvard
Gylling ja muut valitut olivat Anton Huotari,
Evert Huttunen sekä Jaakko Mäki. Porvarillisia puolueita edustivat vanhasuomalainen
E.G. Palmén, josta tuli pankkivaltuuston va-
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Kuva 1. Konttokuranttisopimus Tilgmannin kirjapainon kanssa 1.3.1918.
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rapuheenjohtaja, sekä nuorsuomalainen K.J.
Ståhlberg. Syksyllä 1917 pidetyissä vaaleissa
sosiaalidemokraatit menettivät enemmistönsä
eduskunnassa, mutta tämä ei vaikuttanut pankkivaltuuston kokoonpanoon. Sisällissodan syttyessä pankkivaltuuston enemmistö asettui
kansanvaltuuskunnan puolelle.
Pankin valtauksen jälkeen pankkivaltuuston enemmistö pyrki neuvottelemaan vanhan
johtokunnan kanssa, joka ei kuitenkaan suostunut yhteistyöhön. Myös pankin vakituiset
virkamiehet kieltäytyivät yhteistyöstä. Puheenjohtaja Gylling koetti saada pankkivaltuuston
nimittämään pankille uuden johtokunnan.
Porvarilliset pankkivaltuusmiehet kieltäytyivät
tästä 6.2. pidetyssä kokouksessa ja jättäytyivät
pois pankkivaltuuston toiminnasta. Kahden
päivän kuluttua pankkivaltuusto, sosialistisilla
varajäsenillä täydennettynä, nimitti uuden johtokunnan. Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Anton Huotari ja muiksi jäseniksi Einari
Laaksovirta, Mikko Virkki ja Jaakko Ekstedt.1
Seuraavana päivänä kansanvaltuuskunta vahvisti vaalin ja katsoi edellisen johtokunnan tulleen erotetuksi helmikuun 1. päivästä alkaen.
Työmies uutisoi 8.2., että pankki oli tuolloin
”jo saatu verrattain hyvään käyntiin”.
Suomen Pankki tuli punaisen Suomen hallinnon organisaatiossa kansanvaltuuskunnan
raha-asiain osaston alaisuuteen. Kansanvaltuuskunnan osastot muistuttivat tehtäviltään
nykyisiä ministeriöitä raha-asiain osaston vastatessa valtiovarainministeriötä. Raha-asiain
osastoa johti raha-asiainvaltuutettu Jalo Kohonen. Suomen Pankin lisäksi raha-asiain osaston alaisuuteen tulivat myös valtion maksukonttori, rahapaja ja tulli.
Suomen Pankin asema kansanvaltuuskunnan alaisuudessa oli epäitsenäinen. Säilyneitten asiakirjojen perustella voi päätellä, että
Suomen Pankki toimi kansanvaltuuskunnan
raha-asiain osaston tiiviissä ohjauksessa ilman
varsinaista omaa agendaa. Pankille osoitetut
määräykset kaikista suuremmista liiketoimista,
kuten luotoista tai ruplien vaihtamisesta, olivat
yleensä raha-asiainvaltuutettu Jalo Kohosen allekirjoittamia. Toinen merkittävä henkilö raha-

politiikan muotoilussa oli Edvard Gylling, joka
toimi sekä Kohosen apuna kansanvaltuuskunnan raha-asiain osastossa että Suomen Pankissa pankkivaltuuston puheenjohtajana. Pankin
johtokunnan merkitys linjanvetäjänä oli ilmeisesti Kohoseen ja Gyllingiin verrattuna vähäinen. Säilyneissä punaisen johtokunnan pöytäkirjoissa on käsitelty lähinnä pankin sisäiseen
hallintoon kuuluneita asioita, mm. henkilöstön
palkkausta.
Koska Suomen Pankin vakituiset virkamiehet olivat kieltäytyneet työskentelemästä kansanvaltuuskunnan valtaamassa pankissa, uuden
johtokunnan oli rekrytoitava paljon uusia virkailijoita. Osa pankin avustavista työntekijöistä
jatkoi kuitenkin punaisen johdon alaisuudessa. Pääkonttorin palkkausluettelossa, joka on
päivätty 27.2.1918, on johtokunnan lisäksi 51
henkilön nimet. Luettelon kattavuudesta ei ole
varmuutta. Haarakonttoreista tietoa on vielä
vähemmän, mutta säilyneessä kirjeenvaihdossa
on viitteitä siitä, että sopivia työntekijöitä oli
vaikea löytää ja että konttoritöihin kelpasivat
valtaajien lukioikäiset lapsetkin.
Punaisten rahapolitiikan lähtökohdat

Suomen taloudellinen tilanne oli huono sisällissodan syttyessä. Varsinkin elintarvikkeista
oli ankara puute ja työttömyys suurta. Myös
rahatalous horjui. Maailmansota ja vallankumous olivat vieneet Venäjän valtion finanssit ja
rahajärjestelmän kriisiin. Tämä vaikutti myös
Suomeen.
Maailmansodan syttyessä vuonna 1914
Suomen ja Venäjän rahajärjestelmät olivat
perustuneet kultakantaan niin kuin muissakin
Euroopan maissa. Maailmansodan syttyminen
oli kuitenkin romahduttanut tämän vuosikymmeniä voimassa olleen järjestelmän käytännössä kaikkialla: rahan vaihdettavuus kultaan
oli lopetettu ja keskuspankit olivat alkaneet
rahoittaa valtioiden sotaponnistuksia. Näin oli
tapahtunut myös Venäjällä ja Suomessa.
Venäjällä, jota huonon sotamenestyksen lisäksi ravisteli poliittinen kriisi, rahan arvo heikkeni vielä enemmän kuin muissa sotaa käyvissä
maissa. Vuoden 1918 alkuun mennessä ruplan
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arvo valuuttamarkkinoilla suhteessa puntaan ja
dollariin oli vajonnut noin yhteen kolmasosaan
sotaa edeltävästä. Samalla tavaroiden hinnat
Venäjällä olivat nousseet peräti 18-kertaisiksi
verrattuna sotaa edeltäneeseen aikaan.2
Vuoteen 1917 asti maailmansodan vaikutukset Suomen rahatalouteen olivat välittyneet
lähinnä Venäjän kautta. Venäjän hallitus käytti
suuria rahamääriä Suomessa sekä tänne sijoitetun sotaväen ylläpitoon että varustelutöihin
ja sotatarvikkeiden ostoihin. Kun Venäjän
käyttämät ruplat vaihdettiin Suomen Pankissa
markoiksi, liikkeessä oleva markkasetelistö ja
Suomen Pankin ruplavarannot kasvoivat voimakkaasti. Suomen Pankin ruplavastuita lisäsi
myös se, että vuonna 1915 tehdyn sopimuksen nojalla pankki myönsi Venäjän hallitukselle
suuria lainoja sotamenojen rahoittamiseen.
Inflaatio oli kiihtynyt myös Suomessa maailmansodan kestäessä. Elinkustannusindeksin
mukaan yleinen hintataso oli noussut vuoden
1918 alkuun mennessä noin nelinkertaiseksi
sotaa edeltävään aikaan verrattuna. Suomen
markka oli menettänyt arvoaan myös valuuttamarkkinoilla. Suhteessa dollariin ja puntaan
markka oli heikentynyt vuoden 1918 alkuun
mennessä noin 27 %. Markka ei ollut kuitenkaan heikentynyt yhtä paljon kuin rupla, joka
oli maailmansodan alun jälkeen menettänyt arvostaan Suomen markkaan nähden noin 60 %.
Ruplan arvon romahdus aiheutti suuria tappioita Suomen Pankille.3
Kansanvaltuuskunta ei ehtinyt muodostaa
erityistä rahapoliittista linjaa keväällä 1918, ja
sen rahapolitiikka perustui lähinnä punakaartin ja punaisen hallinnon välittömien tarpeiden
tyydyttämiseen. Suomen rahatalouden ongelmista oli kuitenkin käyty poliittista keskustelua jo vuonna 1917. Tämä keskustelu valaisee
jonkin verran kansanvaltuuskunnan piirissä
vaikuttaneita rahapoliittisia käsityksiä. Pankkivaltuuston puheenjohtaja Edvard Gylling oli
kritisoinut jyrkästi Suomen Pankin siihenastista rahapolitiikkaa, jota hän piti inflatorisena ja
palkkatyöväen asemaa kurjistavana. Gyllingin
pankkivaltuustossa 16.10. antamasta lausunnosta, jossa hän vaati setelistön supistamista,

voi päätellä hänen omaksuneen ajalle tyypillisen kvantiteettiteoreettisen ajattelutavan, joka
korosti nimenomaan setelistön ja inflaation
välistä yhteyttä. Toisin sanoen hän sisäisti käsityksen, jonka perusteella markkinoilla oleva
rahan määrä suhteessa tarjolla olevan tavaran
määrään ohjaa kuluttajahintoja. Kansanvaltuuskunta perusteli samalla teorialla sisällissodan aikanakin pyrkimyksiä saada ihmiset
tallettamaan setelivarojaan Suomen Pankkiin
inflaation hillitsemiseksi.
Kysymykseen siitä, millaista pankkijärjestelmää punaiset tulevaan Suomeen kaavailivat, on vaikea vastata. Vielä sisällissodan
alussa kansanvaltuuskunta paheksui sitä, että
punaisten hallitsemalla alueella yksityiset pankit olivat miltei poikkeuksetta ”laiminlyöneet
tehtävänsä” ja ”jättäneet kansan pulaan” eli
pitäneet konttorinsa suljettuina. Myöhemmin
suunnitelmat kehittyivät siihen suuntaan, että
pankkitoiminta keskitettäisiin yhä enemmän
Suomen Pankkiin. Pankista tulisi ”maan todellinen hallitseva liikepankki, joka vakavuudellaan, suhteellisesti suurilla varoillaan ja halvalla
luotonannollaan voi vetää ison osan suurteollisuutta vaikutuspiiriinsä, samalla kun valtion
laajeneva liiketoiminta välittömästi lisää Suomen Pankin kansantaloudellista merkitystä.”4
Gylling kirjoitti jälkeenpäin (vuonna 1920),
että punaisessa Suomessa käytännössä siirryttiin ”yksipankkijärjestelmään, joka vaikutuksiltaan läheni sitä tilaa, mihin yksityispankkien kansallistaminen Venäjällä [vuoden 1917
lopussa] johti”. Gylling arvioi, että setelistön
kasvu ja siitä johtuva rahan arvon aleneminen
punaisessa Suomessa ei olisi ollut vältettävissä
ennen kuin kauppa ja tärkein osa tuotannosta
olisi yhteiskunnallistettu. ”[M]utta silloin lähestyy se ajankohta, jolloin raha yhä enemmän
menettää sitä merkitystä, mikä sillä on kapitalistisessa yhteiskunnassa,” hän kirjoitti.5 Neuvosto-Venäjällähän pyrittiin 1920-luvun alussa,
ns. sotakommunismin oloissa rahattomaan talouteen, ja valtionpankkikin lakkautettiin siellä
tammikuussa 1920.6 Tämä kehitys heijastuu
myös Gyllingin kirjoituksessa. Gyllingin näkemykset vuodelta 1920 eivät kuitenkaan välttä-

48 TYÖVÄENTUTKIMUS VUOSIKIRJA 2018

mättä vastaa niitä suunnitelmia, joita hänellä ja
muilla punaisten johtohenkilöillä oli vielä keväällä 1918.
Luotonanto

Punaisen Suomen Pankin tärkein tehtävä oli
rahoittaa kansanvaltuuskunnan ja punakaartin
toimintaa. Kansanvaltuuskunnalle annettiin
suuria luottoja, jotka se useimmiten nosti käteisenä käyttääkseen rahat palkka- ja muihin menoihin. Tämän ohella Suomen Pankki luototti
myös eteläisen Suomen kuntia sekä niitä teollisuuslaitoksia, jotka kansanvaltuuskunta sai
pidettyä käynnissä. Lukuun ottamatta kansanvaltuuskunnalle myönnettyä valtion tililuottoa
eri luotonannon muodot vastasivat Suomen
Pankin jo aiemmin käyttämiä (kassakreditiivit
ja konttokurantti- eli shekkitililuotot sekä vähäisessä määrin hypoteekki- eli kiinnityslainat
ja vekseliluotot). Luotonannossaan punainen
Suomen Pankki sovelsi yleensä 5 %:n korkoa.
Tämä oli sama korko, jota pankki oli soveltanut jo toukokuusta 1916 alkaen.
Kansanvaltuuskunnan vero- ja muut tulot
jäivät vähäisiksi, joten Suomen Pankin luotonanto oli käytännössä ainoa tapa maksaa
hallinnon ja sodankäynnin vaatimia menoja.
Kansanvaltuuskunnan ”budjettivajeesta” ei
ole tarkkoja tietoja, mutta Gyllingin esittämän
arvion mukaan hallintoon ja punakaartin kuluihin käytettiin noin 160 miljoonaa markkaa.
Osmo Rinta-Tassi ei tutkimuksessaan pidä
Gyllingin antamaa lukua luotettavana, mutta
ei toisaalta esitä vaihtoehtoistakaan arviota.7
Jälkikäteen konstruoitujen tilien mukaan Suomen Pankki myönsi kansanvaltuuskunnalle
luottoa noin 156 miljoonan markan arvosta
sinä aikana, kun se oli kansanvaltuuskunnan
hallussa. Summa vastaa varsin hyvin Gyllingin
ilmoittamaa kansanvaltuuskunnan menojen
kokonaissummaa, jos otetaan huomioon, että
kansanvaltuuskunnalla oli jonkin verran tuloja
veroista ja liikelaitoksista (rautatiet, posti jne.).
Valtion luototuksen lisäksi Suomen Pankki
antoi suurehkoja konttokuranttiluottoja muutamille kymmenille ”yhteiskunnallistetuille”
teollisuuslaitoksille niiden käynnissä pitämi-

seksi. Lainat annettiin kansanvaltuuskunnan
raha-asiainosaston määräyksestä ja kansanvaltuuskunnan takuulla. Konttokurantti oli luotollisen sekkitilin tyyppinen tili, jolta asiakas
pystyi nostamaan varojaan sovittuun luottolimiittiin asti. Esimerkkinä on kuvassa 1 esitetty
Ab Tilgmannin ja Suomen Pankin välillä 1.3.
solmittu sopimus 100 000 markan konttokuranttiluotosta.
Punaisten hallussa olevilla alueilla sijainneille kunnille myönnettiin muutamia kymmeniä
luottoja. Esimerkkinä näistä on kuvassa 2 oleva, 2.4. päivätty 75 000 markan kassakreditiivi
Uudenkirkon pitäjälle. Tämä, kuten kaikki suuret luotot, on käsitelty kansanvaltuuskunnan
raha-asiain osastossa, ja luoton on käytännössä myöntänyt Jalo Kohonen Suomen Pankin
lukuun.
Käytännössä kansanvaltuuskunnalle myönnetty tililuotto dominoi täysin Suomen Pankin luotonantoa. Sodan lopussa se käsitti 90
% punaisen Suomen Pankin luottokannasta.
(Punaisten myöntämä luottokanta oli tuolloin
noin 174 miljoonaa markkaa, kun mukaan ei
lasketa Suomen Pankin saamisia sen lunastamista yksityisten pankkien talletuksista, mistä
enemmän jäljempänä.)
Talletustoiminta

Yksityiset pankit olivat punaisten alueella joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta kiinni. Tästä
aiheutuneen käteisrahan puutteen helpottamiseksi tallettajille annettiin mahdollisuus nostaa
suljetuissa pankeissa olevia varojaan Suomen
Pankista. Suomen Pankki kirjasi nämä nostot
saatavikseen suljetuilta yksityispankeilta. Asiasta säädettiin 8.2. annetulla ”lailla pankkien
tehtävien hoitamisesta vallankumousaikana.”
Tällaisista nostoista piti kuitenkin maksaa veroa, joka riippui noston suuruudesta. Suurimmillaan vero oli yli 9 000 markan nostoista.
Niistä piti maksaa veroa 10 %. Jos nostettavat
varat tarvittiin työläisten palkkoihin, verosta
sai alennusta.
Kirjanpito osoittaa, että Suomen Pankin
kautta tehtiin paitsi nostoja myös talletuksia yksityispankkien tileille. Nettomääräisesti
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Kuva 2. Kassakreditiivisopimus Uudenkirkon pitäjän kanssa 2.4.1918.
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Kuva 3.
Lähde: Suomen Pankki.

nostoja kertyi huhtikuun loppuun mennessä
15,5 miljoonaa markkaa. Tällä oli oma merkityksensä liikkeessä olevan setelistön kasvulle,
vaikka nostojen määrä olikin pieni suhteessa
yksityisten pankkien koko talletuskantaan.
Suomen Pankki otti 1.3. alkaen itsekin vastaan yleisön talletuksia juoksevalle tilille sekä
talletustileille. Yksityisten ihmisten säästöjä
pidettiin yhtenä tapana rahoittaa kansanvaltuuskunnan toimintaa ja vallankumousta. Talletustoiminnan katsottiin vetävän seteleitä pois
liikkeestä ja siten vähentävän uusien setelien
valmistustarvetta. Setelistön kasvun vähentämisen arveltiin myös helpottavan inflaatiopaineita.
Suomen Pankin juoksevan tilin korko oli
1 % ja talletustilin 4 %. Korot olivat samalla
tasolla kuin yksityisissä liikepankeissa ennen sisällissodan syttymistä sovelletut talletuskorot.
Ne pidettiin samalla tasolla koko sisällissodan
ajan.

Punaiseen Suomen Pankkiin tehtyjen talletusten määrä jäi käytännössä vähäiseksi. Talletusten yhteenlaskettu saldo oli korkeimmillaan
maaliskuun lopussa, jolloin se nousi 3,3 miljoonaan markkaan. Sodan päättyessä tästä oli
jäljellä 2,6 miljoonaa markkaa. Summa vastasi vain noin 1,6 % punaisen Suomen Pankin
myöntämien luottojen yhteismäärästä.
Setelit ja kolikot

Suomen Pankin merkitys sotivien osapuolten
kannalta perustui suurelta osalta käteisen rahan saatavuuteen. Tästä näkökulmasta katsottuna punaisilla oli paremmat lähtökohdat kuin
valkoisilla. Suomen Pankin setelikassoista noin
95 % oli punaisten haltuunsa saamissa pääkonttorissa ja muissa konttoreissa. Lisäksi punaisten haltuun tulivat myös Suomen Pankin
setelipaino ja senaatin rahapaja, jotka pystyivät
valmistamaan lisää seteleitä ja kolikoita. Punaiset saivat haltuunsa käteistä pääkonttorista n.
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Kuva 4. Suomen kansanvaltuuskunnan 5-penninen.

160 miljoonaa markkaa ja valtaamistaan haarakonttoreista n. 10 miljoonaa markkaa.8
Kun setelipaino oli punaisten hallussa, siellä valmistettiin seteleitä 77 miljoonan markan
arvosta. Tähän käytettiin entisiä painolaattoja
ja varastossa olleita puolivalmiita seteleitä. Se,
että punaisten valmistamiin seteleihin painettiin allekirjoituksiksi valkoisten virkamiesten
nimet, herätti suurta paheksuntaa sodan jälkeen. Punaisten valmistamat setelit voitiin kuitenkin erottaa vanhemmista seteleistä juoksevan sarjanumeron perusteella. Ne julistettiin
mitättömiksi sodan päätyttyä lukuun ottamatta
1 markan seteleitä. Mitätöityjen setelien sarjanumeroiden väärentäminen raaputtamalla ja
muilla keinoin aiheutti kuitenkin sekaannusta
ja epävarmuutta.
Käteisen valmistustarpeen pienentämiseksi
punakaartilaisten palkkoja alettiin maksaa osin
valtiokonttorin maksukortteina. Tämä aiheutti
vastalauseita. Pian järjestelmää muutettiin siten, että perheellisille maksettiin palkat käteisellä ja perheettömille osin maksukortteina.
Sisällissodan syttyessä liikkeessä olevien
Suomen Pankin setelien määrä oli 789 miljoonaa markkaa. Punaisen Suomen Pankin toiminta kasvatti koko maassa liikkeessä olevan
setelistön määrää noin 15 prosentilla, jos huomioon otetaan vain lailliset Suomen Pankista

löydetyt setelit. Jos mukaan lasketaan myös punaisten valmistamat, mutta myöhemmin mitättömiksi julistetut setelit, kasvu oli noin 23 %.
On luonnollista, että tällainen rahapolitiikka
on omiaan vauhdittamaan inflaatiota. Hintojen
nousua pahensi myös sodan aiheuttama ruoan
ja tavaroiden puute. Harjoitettu elintarpeiden
hintasäännöstely ei kyennyt pysäyttämään hintojen nousua. Kuvio 3 kuitenkin osoittaa, että
punaisen Suomen Pankin liikkeeseen laskemien setelien määrä ei merkinnyt dramaattista
poikkeamaa vuosina 1917 ja 1918 muutenkin
tapahtuneessa rahan määrän kasvussa Suomessa.9
Setelipainon lisäksi kansanvaltuuskunta sai
haltuunsa myös rahapajan. Punaisten valtaamana rahapaja jatkoi vanhantyyppisten 5 ja 25
pennin kuparirahojen valmistusta vallinneen
ankaran vaihtorahan puutteen helpottamiseksi. Määrät olivat kuitenkin niin pieniä, ettei niillä voinut olla rahapoliittista merkitystä.
Numismaattisesti kiinnostava on kansanvaltuuskunnan 5-penninen. Kansanvaltuuskunta
päätti lyöttää uuden kolikkosarjan, jossa olisi
ollut muuttuneisiin oloihin paremmin soveltuvat tunnukset kuin vanhoissa, joissa oli tunnuksena Venäjän kaksoiskotka. Sarjasta ehti
tuotantoon ainoastaan viisipenninen. Taiteilija Akseli Halosen suunnitteleman rahan etu-
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puolella on kolme fanfaaritorvea, joita kiertää
teksti ”Kansan työ, kansan valta”. Tämä jäi punaisten ainoaksi omaksi rahatyypiksi. Rahapoliittista merkitystä näillä viisipennisillä ei ollut,
sillä liikkeeseen laskettu määrä jäi vain 1 700
markkaan (kuva 4).
Valuuttapolitiikka

Kansanvaltuuskunnan menestys Suomen Pankin haltuunotossa jäi sikäli vajavaiseksi, että se
ei päässyt käsiksi Suomen Pankin valuuttatalletuksiin ulkomaisissa pankeissa. Tähän vaikutti
ilmeisesti se, että Suomen Pankin pääjohtaja
Clas von Collan, joka oli vähän ennen sodan
syttymistä matkustanut Tukholmaan, ilmoitti
Suomen Pankin ulkomaisille kirjeenvaihtajapankeille, että punaisen johdon toimeksiantoja
ei pitänyt noudattaa. Toisaalta tiliaineistosta
päätellen myöskään valkoinen puoli ei pystynyt
käyttämään Suomen Pankin ulkomaisia saamisia sodan aikana merkittävässä määrin.
Punaisen Suomen Pankin valuuttaliiketoimet sisällissodan aikana koostuivat ilmeisesti
yksinomaan ruplien vaihtamisesta. Suomen
Pankilla oli edellisten vuosien tapahtumien
jäljiltä huomattava ruplavaranto, jota kansanvaltuuskunta pyrki käyttämään ruoan ja muiden tarvikkeiden ostoon Venäjältä. Tunnettu
on Oskari Tokoin organisoima junaretkikunta,
joka kävi ostamassa viljaa Siperiasta Suomen
Pankista saaduilla ruplilla.10 Gyllingin mukaan
kansanvaltuuskunta käytti Venäjältä tapahtuvaan tuontiin kaikkiaan 30 miljoonaa Suomen
Pankille kuulunutta ruplaa. Emme ole voineet
varmistaa väitettä käytettävissä olevan kirjanpitoaineiston avulla.11
Ruplien vaihtoa tapahtui molempiin suuntiin. Suomessa ollut venäläinen sotaväki ja sen
palveluksessa olleet suomalaiset vaihtoivat
ruplia markoiksi. Arkistossa säilyneistä anomuskirjeistä päätellen ruplien vaihto markoiksi
Suomen Pankissa vaati tapauskohtaisen luvan.
Suomen Pankin käyttämä ruplan kurssi oli
ensimmäisen maailmansodan kuluessa alentunut sotaa edeltävältä tasolta (2,67 mk/rupla)
siten, että juuri ennen sisällissodan syttymistä
tammikuussa 1918 Suomen Pankki noteerasi

ruplan ja markan samanarvoisiksi. Myös punaisen Suomen Pankki noudatti aluksi kurssia
1 mk/rupla. Ruplia ostettiin kurssiin 90 penniä. Voimme päätellä Suomen Pankin arkistossa säilyneestä, Pietarin konttorin 10.4. lähettämästä kirjeestä, että tämä noteeraus pysyi
voimassa sodan loppuun saakka.
Punaisen Suomen Pankin loppuvaiheet

Sota kääntyi punaisille tappiolliseksi huhtikuun alussa. Saksan Itämeren divisioona nousi
maihin Hangossa 3.4., ja valkoiset valloittivat
Tampereen 6.4. Suomen Pankin johtokunta
aloitti pääkonttorin ja sen rahavarojen evakuoinnin huhtikuun ensimmäisen viikon aikana.
Määränpäänä oli Viipuri, jossa pankin toimintaa pyrittiin jatkamaan. Maanantaina 8.4. pankin pääkonttoria Helsingissä ei enää avattu,
koska johto ja henkilökunta olivat poistuneet.
Pankin Viipuriin muuton kiireiden keskellä setelien painolaatat jäivät setelipainoon. Laattoja
yritettiin myöhemmin saada takaisin, mutta
yritys epäonnistui, koska saksalaiset joukot
olivat katkaisseet mahdollisuuden päästä Helsinkiin.12
Punaisen Suomen Pankin toiminta Viipurissa jäi lyhytaikaiseksi, eikä siitä ole säilynyt juuri
lainkaan asiakirjoja. Punaisen Suomen Pankin
johto ilmeisesti pakeni kansanvaltuuskunnan
jäsenten mukana laivalla Pietariin aamuyöllä
25.4. valkoisten lähestyessä Viipuria. Poikkeuksena oli Edvard Gylling, joka jäi vielä Viipuriin johtamaan kaupungin puolustusta. Pakenevat punaiset veivät ilmeisesti mukanaan melko suuria määriä Suomen Pankin käteisvaroja.
Kaikkiaan pankin kassavaillingiksi laskettiin
sodan päätyttyä tehdyssä selvityksessä noin 12
miljoonaa markkaa.13 Punaisen Suomen Pankin johtohenkilöistä monet jäivät Venäjälle,
mutta eräät, mm. johtokunnan puheenjohtajana toiminut Anton Huotari, palasivat jonkin
ajan kuluttua Suomeen.
Helsingissä pankin aiempi henkilökunta palasi töihin pian kaupungin valtauksen jälkeen,
ja pankki avattiin yleisölle 22.4.1918. Pankkivaltuuston myöhemmin laatiman kertomuksen
mukaan valtaajat olivat jättäneet pääkonttorin
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varsin siistiin kuntoon. Holvit oli kuitenkin
pääosin tyhjennetty. Seuraavien kuukausien
aikana pankin virkailijat laativat säilyneen hajanaisen aineiston pohjalta pankin kirjanpidon
takautuvasti sisällissodan ajalta ja yhteenvetona erillisen ”kapinatilin”, joka julkaistiin osana pankkivaltuusmiesten kertomusta vuodelta
1918.
Punaisten haltuunoton laskettiin aiheuttaneen Suomen Pankille kesäkuun 1918 loppuun
mennessä 116 miljoonaa markkaa tappiota.
Tappiot olivat suuremmat kuin pankin kirjanpidolliset omat pääomat, ja yhdessä venäläisistä valuuttasaamisista aiheutuneiden kurssitappioiden ja alaskirjausten kanssa ne johtivat
siihen, että valtion oli pääomitettava Suomen
Pankkia 350 miljoonalla markalla heinäkuussa
1918.
Sisällissodan punaisen osapuolen kannalta
Suomen Pankin merkitys oli äärimäisen kes-

keinen sen ollessa kansanvaltuuskunnan ja
punakaartin toiminnan lähes ainoa rahoittaja.
Pitkän päälle seteleiden saatavuus ei luonnollisesti voinut kuitenkaan korvata reaalisten resurssien, ennen kaikkea elintarvikkeiden puutetta punaisessa Suomessa.
Rahataloudellisesti katsoen kansanvaltuuskunnan harjoittama setelirahoitus muodosti
vain yhden, lyhyeksi jäänen jakson siinä inflatorisessa rahapolitiikassa, jota Suomessa jouduttiin ensimmäisen maailmansodan aikana
ja vielä sen jälkeenkin harjoittamaan: vuoteen
1917 asti Suomen Pankki rahoitti Venäjän
hallituksen sotamenoja, keväällä 1918 kansanvaltuuskuntaa ja sisällissodan jälkeen nuoren
valtion hallitusta. Valtion riippuvuus Suomen
Pankin luotosta jatkui sisällissodan jälkeen
vahvana vielä vuoteen 1920 saakka, ja inflaatio
saatiin talttumaan vasta vuonna 1921.
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Kansakoulunopettaja Kalle Korhonen (toinen oikealta) opettajaystäviensä kanssa Helsingissä 1910-luvun
alussa. Kuva: Risto Korhonen.
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KANSAKOULUNOPETTAJA
KALLE KORHONEN
JA AVUNANTO
VALTIOPETOKSEEN 1918
Mikael Korhonen
FT, Turku

K

iuruveteläistä kansakoulunopettajaa
Kalle Korhosta syytettiin vuoden
1918 sisällissodan jälkeen avunannosta valtiopetokseen. Syytekirjelmän mukaan hän
oli ollut ”paikkakuntansa punakaartin jäsenenä
ja johtavana henkilönä sekä tehokkaasti ottanut osaa vallankumousliikkeeseen.” Tämä oli
erittäin vakava syytös ja rikos, josta valtiorikosoikeus voisi langettaa jopa kuolemantuomion.1
Kalle Korhonen oli nuoresta asti ollut poliittisesti aktiivinen. Hän oli toiminut ensin
nuorsuomalaisessa ja perustuslaillisessa liikkeessä mutta kääntynyt myöhemmin työväenliikkeen puoleen. Jo pelkästään tämän seikan
katsottiin olevan riittävä syy selvittää perusteellisemmin hänen toimintaansa ja arvioida
hänen kansalaisluottamustaan. Korhonen oli
ollut aktiivinen myös kunnalliselämässä, kunnanvaltuutettuna ja kansakoulunopettajana.
Lisäksi hän oli osallistunut yhdistyselämään
puhujana ja esitelmöitsijänä.
Miten ja miksi Kalle Korhonen oli joutunut tähän tilanteeseen? Miten hänen tekonsa

punnittiin ja mikä oli tuomio? Korhosen elämä
on mielenkiintoinen, sillä hänen aatteellinen,
sosiaalinen ja poliittinen toimintansa ja koko
hänen elämänkaarensa heijastavat laajempaa
yhteiskunnallista murrosta, jonka autonominen Suomi kävi läpi osana Venäjän keisarikuntaa. Siihen sisältyivät venäläistämiskaudet,
poliittisten ryhmittymien vastakkainasettelu,
puolueiden synty, ensimmäinen maailmansota
ja lopuksi sisällissota vuonna 1918.
Kalle Korhonen on mielenkiintoinen henkilö myös siinä mielessä, että hän edustaa sitä
ammatillista ryhmää, jonka piti valistaa ja vahvistaa kansalaisten suomalaista identiteettiä
kansanopetuksen kautta. Opetustyön lisäksi
oli myös muita tapoja puhutella ihmisiä ja erityisesti nuorisoa. Yhdistystoiminta, muun muassa monipuolista ohjelmaa tarjoavat nuorisoja raittiusseurat, oli keskeinen vaikuttamisen
kanava. Tässä kansakoulunopettajilla, kuten
Kalle Korhosella, oli merkittävä rooli.2
Kalle (Kaarlo Vilhelm) Korhonen syntyi
maanviljelijäperheeseen Kiuruvedellä 23. jou-
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lukuuta 1882. Hän kirjoittautui Kajaanin kansakouluopettajaseminaariin 1901.3 Hän heräsi
siellä yhteiskunnalliseen tietoisuuteen ja antautui mukaan aatteelliseen ja poliittiseen työhön
nuorsuomalaisten riveissä. Korhonen toimi
vuodesta 1912 alkaen Kiuruveden kirkonkylän
kansakoulun opettajana. Hänen vaimonsa oli
Aino Kristiina Auvinen, ja vuoteen 1918 mennessä heille oli syntynyt neljä lasta.4
Kalle Korhosta kuulustellaan

Sisällissodan jälkeen kunnallisista tehtävistä
erotettiin sellaiset henkilöt, jotka olivat olleet
mukana työväenjärjestöjen toiminnassa. Heidän kansalaisluottamustaan punnittiin valtionrikosoikeuksissa. Kalle Korhonen oli ollut
kunnanvaltuutettu,
elintarvikelautakunnan
sihteeri ja puheenjohtaja sekä kansakoulunopettaja.5 Kuulusteluja ennakoiden Korhonen
kirjoitti 30.4.1918 Kiuruveden suojeluskunnan
esikunnalle 19 sivuisen selostuksen elämänvaiheistaan nuoruusvuosien tapahtumista ja kokemuksista alkaen aina vuoteen 1918 saakka.
Tässä omaelämäkerrallisessa asiakirjassa Korhonen kertoo seikkaperäisesti omasta maailmankuvastaan sekä aatteellisista ja poliittisista
tarkoitusperistään. Kirje oli valtiorikosoikeuden käytettävissä.
Kiuruveden suojeluskunta kuulusteli Kalle
Korhosta 8. syyskuuta 1918. Pöytäkirjasta käy
ilmi muun muassa se, että Korhosen varallisuus oli heikko, ”luonteeltaan hän oli rauhallinen, työteliäs ja elämäntavat säännölliset” ja
että hän oli lahjakas opettaja. Hän oli liittynyt
Kiuruveden työväenyhdistykseen 17.8.1917,6
mutta kiisti kuuluneensa punaiseen kaartiin.
Hän ei tuntenut ketään kiihottajaa eikä ollut
ottanut osaa minkäänlaiseen taisteluun. Sodan
aikana hän oli ollut Iisalmen keuhkotautiparantolassa tammikuun alusta aina 4. päivään
huhtikuuta 1918 saakka.
Tällainen oli Kalle Korhosen suullinen selostus. Mutta tutkintaviranomaisilla ja valtiorikosoikeudella oli käytettävissään myös Kiuruveden työväen järjestyskaartin pöytäkirjat.
Niistä kävi ilmi, että Korhonen olikin osallistunut punaisten toimintaan ja myös valittu joh-

totehtäviin. Näitä syytöksiä Korhonen oli halunnut jo ennakkoon kumota kertomalla oman
tarinansa kirjallisesti.
Työväen riveihin

Kalle Korhonen kertoi puolustuspuheenvuorossaan nuoruusvuosiensa tapahtumista ja
kokemuksista sekä siitä, miten ja miksi hän
kiinnostui yhteiskunnallisista asioista. Vuosien saatossa hänen poliittinen toimintansa
oli kuitenkin alkanut hiipua nuorsuomalaisen
puolueen sisäisen riitaisuuden ja toimettomuuden vuoksi.7 Samalla hänen mielenkiintonsa
työväenliikettä ja sosiaalidemokraattista puoluetta kohtaan oli lisääntynyt. Mutta sekään
ei tuonut tyydytystä, sillä ”puolueen elämässä
ilmenevä mädännäisyys ja siveellisten elämänarvojen törkeä pilkkaaminen” esti häntä liittymästä puolueeseen. Keväällä 1917 hän oli vielä
nuorsuomalaisten riveissä ja 1. huhtikuuta elvyttämässä Kiuruveden nuorsuomalaisten paikallisyhdistystä. Saman aikaan hän toimi Kiuruveden nuorisoseuran varaesimiehenä, joten
kunnallisten tehtävien lisäksi hän käytti aikaansa valistustyöhön ja vapaa-ajan toimintaan.8
Samanaikaisesti Kiuruveden työväestön
johtomiehet pyysivät Kalle Korhosta tukemaan liikettä puhumalla, esitelmöimällä ja
toimimalla laulukuoron johtajana. Hän ei oikein tiennyt, miten hän suhtautuisi näihin
pyyntöihin. Kun hän samalla kuitenkin joutui
näkemään nuorissa huolestuttavia piirteitä siitä ”raaistavasta kasvatuksesta”, jota työväen
sanomalehdet tarjosivat ja joka ilmeni tanssiiltamissa, niin hänen syyllisyydentuntonsa kasvoi kasvamistaan. ”Syyttävä omatuntoni sanoi:
Eihän työväestön keskuudessa voikaan toisin
olla, kun juuri ne, jotka voisivat sitä parempaan
ohjata, ovat jättäneet sen oman onnensa nojaan, kurjan sanomalehdistön ja kurjien kasvattajiensa yksinomaisen vaikutukseen alaiseksi.”9
Kalle Korhonen katsoi, että hänen tehtävänsä on vaikuttaa parempien yhteiskunnallisten arvojen ja terveellisempien elämäntapojen
puolesta. Olihan hän jo vuosia kiertänyt Kiuruveden kuntaa pitämässä puheita työväestölle ”nuorisoseurojen juhlasaleissa, kuntamme

ARTIKKELIT 57

joka kylässä toimeenpannuilla kodinpäivillä,
vanhempien kokouksissa ja koulumme koulujuhlissa”. Korhonen päätti liittyä työväen
riveihin ”[m]aailmansodan sytyttyä ja keväällä
1917, eräiden minua yksityisesti kohdanneiden
tapahtumien voimakkaasti vallitsevaa mielialaani järkytettyä”. Hän jatkoi: ”Asiaa harkittuani sanoin estelevälle vaimolleni: ´Lähden
sittenkin, ehkäpä vain edes jonkun ikävän päätöksen estää syntymästä! ´ Näin teinkin. […]
sillä näin sallittiin minun osaltani vaikuttaa monenkin ikävän toimenpiteen ehkäisemiseksi.”
Korhonen ei valitettavasti kerro, mikä häntä oli niin järkyttänyt. Ehkä tapahtuma liittyi
perhe-elämään. Tästä huolimatta hän tunsi itsensä terveeksi ja arvioi voivansa työskennellä
täysin voimin. Tilanne muuttui kuitenkin nopeasti, sillä hänen terveytensä ei kestänytkään.
Työtaakkaa lisäsi edellä mainittu poliittinen ja
sivistyksellinen toiminta ja erityisesti osallistuminen kunnallisen elintarvikelautakunnan
työhön. Hänet oli ensiksi valittu lautakunnan
kirjuriksi tammikuun 1917 alussa ja myöhemmin elintarviketoimiston johtajaksi.10
”Osallisuuteni työväenjärjestyskaartiin”

Vihdoin Kalle Korhonen pääsi tapahtumiin,
joista tutkintaviranomaiset olivat erityisen kiinnostuneita ja jotka saattaisivat olla hänelle kohtalokkaita punnittaessa hänen osallisuuttaan
avunantoon valtiopetokseen. Hän kertoi, että
hänet oli valittu työväenyhdistyksen kokouksessa syksyllä 1917 toimikuntaan, jonka tehtävänä
oli perustaa järjestyskaarti työväen keskuuteen.
Häneltä ei oltu kuitenkaan kysytty, haluaako
hän liittyä toimikuntaan. ”Kun eräänä iltana
lokakuun lopulla minua pyydettiin saapumaan
työväentalolle mainitun toimikunnan kokoukseen, ilmoitin, että vaarallisen yskäni vuoksi en
voi kylmään kokoushuoneeseen saapua, mutta
jos toimikunnan jäsenet tulevat luokseni, otan
mielelläni osaa kokoukseen.” Kokouksen pitäminen koululla 28.10. katsottiin myöhemmin
erityisen raskauttavaksi teoksi, joka todisti Korhosen olleen syvemminkin osallisena paikallisen työväestön järjestäytymisessä.11

Kalle Korhonen kertoi edelleen, että hän
oli hyvin surullinen siitä, että eri puolilla oli
ryhdytty perustamaan erityisiä kaarteja työväen keskuuteen. Hän oli itse ”palokuntien
ja myöhemmin suojeluskuntien perustamisen
kannalla”, ja hän oli useissa tilaisuuksissa esittänyt, että työläiset liittyisivät yhteistoimintaan
muiden yhteiskuntaluokkien kanssa. Hän toi
tämän myös julki, mutta hänen esityksensä ei
saanut kannatusta. Ainoastaan kansakoulussa pidetyssä kokouksessa sekä marraskuun 9.
päivänä pidetyssä kokouksessa työväentalolla
hän oli ollut mukana. Vielä viimeksi mainitussa kokouksessa hän kannatti työväenkaartin ja
suojeluskunnan yhdistämistä, jotta yhteiskuntajärjestys ja rauha säilyisivät paikkakunnalla.
Kokous ei kuitenkaan hyväksynyt tätä.
Kalle Korhonen oli jo tässä vaiheessa päättänyt, että hän ei työskentelisi edellä mainitussa
toimikunnassa. Hän kertoi seuraavasti: ”[K]un
marraskuun lakon jälkeen tuli näkyviin, että
Etelä-Suomen punakaartilaiset olivat tahranneet kätensä verellä, päätin koko puolueesta
julkisesti erota. Vakavaa ja raskasta oli tämän
johdosta syntynyt mietiskelyni. Minulle puheli
omatuntoni: Silloinko, kun sinunkin rauhoittavaa sanasi työväestön keskuudessa kipeimmin
kaivattaisiin, kuten esim. äskeisinä lakkopäivinä, tahdot menettää vähäisenkin vaikutusvaltasi turhan rauhattomaan joukkoon. Puhelin
tästä huolestani monille lähemmille tovereilleni, kuten esim. tohtori Väänäselle, apteekkari
Forsblomille ja pastori Mustakalliolle ja päätin
lopulta luopua puolueesta kaikessa hiljaisuudessa, sillä olinhan maksanut työväenyhdistyksen jäsenmaksun vain sen vuoden loppuun
saakka.”
Tammikuusta 1918 lähtien Kalle Korhonen paransi keuhkotautiaan Iisalmen sairaalassa. Kun sota kuitenkin syttyi ja työväestö
aseistautui, ”riensin sairaudestani huolimatta
parantolasta kotiseudulleni ottamaan selvää
meidän työläistemme aikomuksista”. Hän sai
yhtä kaikki kuulla, että Kiuruveden työväestö
ei ottanut vastaan aseita eikä siten osallistuisi
aseelliseen toimintaan. Vielä kerran hän kokosi
työväen johtomiehiä kauppias Paavo Hyvösen
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kahvilaan, ja yhdessä kauppias Ambro Kärkkäisen kanssa he ehdottivat, että työväenjärjestyskaarti yhdistettäisiin suojeluskuntaan. Tämä
pyyntö hylättiin kuitenkin jyrkästi.
Kalle Korhonen totesi lopuksi: ”Sairaana ja
henkisesti rasittuneena miehenä en ole voinut
enempää tehdä, en voinut, kun kansalaissotamme syttyi, totella sisäisen tunteeni käskyjä astua
aktiiviseen toimintaan Suojeluskuntamme riveihin. Minun täytyi tyytyä siihen, että rauhoittelin
ja tyynnyttelin työväestöä ja koetin antaa heille
oikean valaistuksen asiasta ja tilanteesta. Jyrkästi olen tuominnut punakaartilaisten vallananastuksen ja aseellisen toiminnan sekä kun tuli kysymys sotakutsunnasta, lausuin tiukan vastaukseni: Sotakutsuntaan on mentävä!”
Hän vannoi vielä lopuksi omatuntonsa ja
totuuden nimessä, että hän ei ollut toiminut
laillisen hallituksen vastustajana, ei kapinallisena eikä toisia kapinaan yllyttäjänä. Päinvastoin
ja kaikessa toiminnassaan hän oli tarkoittanut
isänmaan, kansan ja koko yhteiskunnan parasta. Hän ei ollut myöskään poliittisella, yhteiskunnallisella eikä opettajatoiminnalla loukannut opettajan velvollisuuksia.
Kalle Korhosta puolustetaan

Valtiorikosoikeus oli saanut kuulla ja lukea Kalle Korhosen todistusta, mutta oikeudella oli
käytössään myös useita kirjallisia todistajalausuntoja henkilöiltä, jotka olivat merkitsevissä
asemissa Kiuruvedellä. He tunsivat Korhosen
niin henkilökohtaisesti kuin luottamushenkilönä erilaisista kunnallisista elimistä ja sivistyksellisistä ja kulttuurisista yhteyksistä. Merkittävimmät todistajat olivat tilallinen Antti Tikkanen ja kauppias Ambro Kärkkäinen, jotka
olivat toimineet eri aikoina sekä kunnallislautakunnan että kunnallisvaltuuston puheenjohtajina. He olivat myös aktiivisia Kiuruveden suojeluskunnassa, Tikkanen esikuntapäällikkönä
ja Kärkkäinen jäsenenä. Tässä ominaisuudessa
he olivat kuulustelleet syyskuussa Korhosta,
ja heidän lausunnoillaan oli varmasti erityistä
painoarvoa.
Tikkanen ja Kärkkäinen kertoivat, että
Korhonen oli yrittänyt saada lokakuussa 1917

työväenkaartia ja suojeluskuntaa yhteistyöhön
ja että hän nautti opettajana suurta luottamusta koululaisten vanhempien keskuudessa.12
Muut todistivat yhtäläisesti edellisten kanssa,
että Kalle Korhonen oli yrittänyt puheillaan
ja toiminnallaan luoda sovintoa poliittisten
ryhmien välille, vähentää vastakkainasettelua
sekä yleensä hillitä kaikenlaista poliittista kuohuntaa ja myös saanut rauhoittavilla puheillaan
kiihtyneen yleisön vaikenemaan. Korhonen
oli vakuuttanut monille, että hän haluaisi toimia työväestön keskuudessa aina ”siveellisesti
kohottavasti, luokkavihaa hillitsevästi ja sovinnollisuuden aikaansaamiseksi toisin ajattelevia kohtaan eikä hyväksynyt väkivallantöitä”.
Tämä oli hänen mielestään paras tapa estää
radikaaleimpia aineksia saamasta ylivaltaa Kiuruvedellä.
Tuomio

Valtionrikosoikeus, joka kokoontui Kuopiossa, käsitteli Kalle Korhosen tapausta 28. marraskuuta 1918 ja antoi samana päivänä myös
tuomionsa. Oikeus katsoi, että syytetty ei ollut avustanut valtiopetosyrityksessä ja vapautti
Korhosen kaikista rangaistuksista. Erityisen
puoltavana asiana olivat ne lukuisat mainetodistukset, jotka Kiuruveden asukkaat olivat
kirjoittaneet Korhosesta. Myös Korhosen
kirjoittamalla selostuksella oli ollut kaiketi vaikutus siihen, että oikeus langetti vapauttavan
tuomion.
Voi vain kuvitella, minkälaisissa tunnelmissa
Kalle Korhonen matkusti Kuopiosta takaisin
Kiuruvedelle. Todennäköisesti helpottuneena
ja myös hyvin ristiriitaisissa tunnelmissa kaikesta siitä, mitä hän oli joutunut käymään läpi
pitkän ja raskaan prosessin kuluessa puolustaakseen itseään ja puhdistaakseen maineensa.
Tällainen oikeuskäsittely jättää aina jälkeensä,
syyttömäksi todettunakin.
Kalle Korhosella oli myös myöhemmin
paikkakuntalaisten vankkumaton tuki. Hän
jatkoi opettajana ja toimi kunnallisena luottamushenkilönä. Hän oli jo ennen valtiorikosoikeuden istuntoa sosialistien ehdokkaana
Kiuruveden kunnallisvaaleissa, jotka järjestet-
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tiin joulukuussa 1918. Hän tuli valituksi niissä
sosialistien listalta. Korhonen nautti edelleen
vankkaa poliittista uskottavuutta ja kannatusta paikkakuntalaisten keskuudessa huolimatta
valtiorikosoikeuden prosessista.13
Kalle Korhonen jatkoi aktiivisesti sosiaalidemokraattista puoluetyötä, vaikka hän oli ennen sisällissotaa ilmaissut huolensa puolueen
kehityksestä. Hän oli jäänyt puolueeseen voidakseen vaikuttaa työväen sisäisiin ristiriitoihin
ja päätöksiin. Helmikuussa 1919 Korhonen
valittiin Kiuruveden sosiaalidemokraattisen
kunnallistoimikunnan puheenjohtajaksi.14
Kansakoulunopettajat ja kapina

Jukka Rantala on tutkinut kansakoulunopettajien osallistumista vuoden 1918 tapahtumiin
ja heihin sodan jälkeen kohdistettuja syytöksiä kuulumisesta punaisten joukkoihin. Hänen
mukaansa syytökset esitettiin useimmiten paikallisten koulujen johtokunnissa ja suojeluskuntien esikunnissa. Asiaan puuttuivat myös
kouluhallitus ja valtiorikosoikeudet. Opettajat, jotka olivat toimineet punaisten puolella
tai tunnustaneet olevansa sosialisteja, kokivat
kovan kohtalon. Osa surmattiin taistelukentillä
ilman oikeudenkäyntiä ja loput saivat vankilatuomion. Monet kansakoulunopettajat leimattiin punaisiksi vähäisistä syistä tai jopa täysin
aiheetta.15
Rantalan mukaan 92 kansakoulunopettajaa
joutui syytösten kohteeksi, noin 1,5 % prosenttia kansakoulunopettajista. Seitsemän opettajaa teloitettiin ja yksi murhattiin. Yhteensä 32
opettajaa erotettiin ja 34:ää painostettiin eroamaan. Vain kymmenen syytetyiksi joutuneista
kansakoulunopettajista selvisi nuhteitta. Yksi
näistä selvinneistä oli Kalle Korhonen.16 Hänen nimensä kuitenkin puuttuu Rantalan tutkimasta ryhmästä, ja on hyvin todennäköistä,
että punaisiksi epäiltyjä kansakoulunopettajia
oli enemmän kuin Rantalan mainitsemat 92
tapausta.17
Kansakoulunopettaja Kalle Korhosen elämänkaarta, kokemuksia, toimintaa ja kehitystä ohjasivat jo nuoruusvuosina vahva usko
laillisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Kodin

perintö ja opettajaseminaari, jossa korostettiin
kansallisia arvoja ja ihanteita, antoivat Korhoselle aatteellisen pohjan. Korhosen puheita,
joita hän vuosien kuluessa piti lukuisissa tilaisuuksissa, ei ole säilynyt, mutta sanomalehdissä on lyhyitä mainintoja niiden sisällöstä.
Ne antavat tietoa hänen maailmankatsomuksestaan, ajatuksistaan ja viesteistään kuulijoille. Korhonen oli hyvin pidetty puheenpitäjä
ja omien runojensa lausuja. Hän esiintyi niin
Kiuruveden maaviljelysseurassa, Kiuruveden
Työväen Osuuskaupan juhlassa, kunnalliskodin vihkiäisissä kuin myös kansalaisjuhlissa
maaliskuun yleislakon merkeissä 1917. Näissä
viimeksi mainituissa kansalaisjuhlissa hänellä
oli erityisen näyttävä ja merkittävä rooli.18 Kiuruveden nuorisoseuran juhliin ja iltamiin hän
näyttää niin ikään osallistuneen tiivisti, sillä hän
oli vuosien ajan seuran aktiivinen jäsen niin varaesimiehenä kuin puheenjohtajana. Riippuen
tilaisuudesta ja kuulijakunnasta puheiden aiheina saattoivat olla esimerkiksi isänmaa, kansakunta, oikeus ja laki tai kasvatus ja nuoriso.
Vuonna 1917 tapahtumat etenivät vauhdilla
ja yhteiskunnallispoliittinen tilanne kulki kohti
sisällissotaa. Kukaan ei varmaan voinut aavistaa vuoden 1917 alkupuolella, mihin suuntaan
kansakunta oli menossa. Vielä maaliskuussa
Kiuruveden eri kansalaisryhmät juhlivat yhdessä Venäjän vallankumousta ja laillisuuden
palautumista autonomiseen Suomeen. Elintarvikepula ja elintarvikelakot radikalisoivat
kuitenkin jo kesällä työväestön, ja marraskuun
suurlakon seurauksena Kiuruveden työväenyhdistys organisoi paikkakunnalle punakaartia.
Paikkakunnan valkoiset järjestäytyivät suojeluskunnaksi. 19
Kalle Korhonen joutui tasapainoilemaan eri
poliittisten ryhmittymien välillä. Kevättalvella
1917 hän oli vielä puuhaamassa nuorsuomalaista osastoa Kiuruvedelle, mutta jo heinäkuussa hän liittyi Kiuruveden työväenyhdistykseen. Hän tunsi suurta myötätuntoa työväestöä
kohtaan ja oli jo aiemmin liittynyt Kiuruveden
Työväen Osuuskaupan jäseneksi. Omien sanojensa mukaan hän yritti vaikuttaa työväenliikkeen riveissä puhein ja järkeillen paikkakunnan
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poliittiseen kehitykseen, tässä kuitenkaan onnistumatta.
Kalle Korhonen oli kansanvalistaja ja kasvattaja sanan varsinaisessa merkityksessä. Hänen antaumuksellinen työnsä muiden hyväksi
ja halu vaikuttaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin
uuvuttivat ja heikensivät lopuksi hänen terveyttään. Korhonen sairasti pitkään keuhkotautia, joka viimein johti hänen ennenaikaiseen
kuolemaansa 11. maaliskuuta 1922, ainoastaan
40-vuotiaana.20
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KESKUSTELUA

HAVAINTOJA MUISTOVUODEN
1918 TUTKIMUKSESTA

Jukka Kekkonen
Oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden
professori, Helsingin yliopisto

M

uisto- ja juhlavuodet stimuloivat
säännönmukaisesti niin tutkimusta, tietokirjallisuutta kuin taiteiden
kenttääkin. Julkaisujen ja muiden tuotosten
määrä kasvaa. Hyvä näin. Yhtä luonnollista on
se, että julkaisujen laatu vaihtelee – monista
syistä. Joukkoon mahtuu niin kireällä aikataululla tehtyjä anniltaan keveäksi jääviä töitä kuin
myös sellaisia, jotka hakevat esimerkiksi hyvää
myyntimenestystä tuomalla omasta mielestään
ainutlaatuista uutta tietoa esille tai jonkin sellaisen näkökulman, joka on jäänyt aikaisemmin
syrjään.
On vielä liian aikaista antaa kokonaisarviota vuoden laajasta sadosta. Täsmällisemmän
ja kattavamman analyysin aika tulee myöhemmin, ja siinä olisi hyvä ottaa huomioon myös
vuosien 2017 ja 2019 julkaisut. Tällöin voitaisiin analysoida systemaattisemmin sitä, onko
muistovuosi saanut aikaan olennaisia muutoksia sisällissodan historiografiassa.
Esitän seuraavaksi havaintoja, jotka koskevat sitä, miten sisällissotaa on käsitelty tänä
vuonna eri tapahtumissa sekä tutkimus- ja tie-

tokirjallisuudessa. Merkille pantavaa on, että
tietojeni ja havaintojeni mukaan nämä eri tapahtumat ovat vetäneet erittäin runsaasti yleisöä.
Vuoden 1918 muistaminen alkoi tasavallan
presidentin uudenvuodenpuheella. Siinä presidentti Sauli Niinistö nosti esille muistovuoden
tapahtumat ja korosti hyvin rakentavalla tavalla
suomalaisen yhteiskunnan keskustelukulttuurin kypsyyttä käsitellä vaikeitakin asioita. Olen
varma, että tämä puheenvuoro, samoin kuin
presidentin esiintymiset vuoden 1918 muistotilaisuuksissa, ovat vähentäneet ihmisten tunnepitoisia ja yliampuvia reaktioita.
Kaikesta huolimatta konsensusta vuoden
1918 tapahtumista ja niiden syistä ja seurauksista ei ole, ja hyvä niin. Erilaiset tulkinnat ja
selitykset kuuluvat toimivaan demokratiaan.
Emme kaipaa yhtä totuutta tutkimuksenkaan
alueella.
Vuotta 1918 käsittelevästä tutkimuksesta ja
tietokirjallisuudesta löytyy erinäisiä kiinnostavia trendejä, tai jos niin haluaa asian ilmaista,
koulukuntaisia tai jopa ideologisia painotuksia.
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Vuotta 1918 käsittelevästä tutkimuksesta ja tietokirjallisuudesta
löytyy erinäisiä kiinnostavia
trendejä, tai jos niin haluaa
asian ilmaista, koulukuntaisia
tai jopa ideologisia painotuksia.
Kyse on samasta ilmiöstä, joka
on tuttu vuoden 1918 historiografiasta: poliittisten valtasuhteiden muutokset heijastuvat
myös tutkimukseen.

Kyse on samasta ilmiöstä,
joka on tuttu vuoden 1918
historiografiasta: poliittisten
valtasuhteiden muutokset
heijastuvat myös tutkimukseen. Suomessa elintilaa
muulle kuin valkoisen Suomen historiakuvalle löytyi oikeastaan vasta 1960-luvulta
lähtien.
Kansainvälistyvässä maailmassa globaalit poliittisen
arkkitehtuurin
muutokset
heijastuvat
tutkimukseen
kansallisella tasolla. Tämä
tuli esille Berliinin muurin
kaatumisen ja Neuvostoliiton romahtamisen jälkeisessä Suomessa. Kun
globaalin ja kansallisen valtajärjestyksen muutos antoi tilaa aikaisemmin valtalinjan varjoon
jääneille ajatuksille – alkaen samalla synnyttää
samalla uusia rajoitteita keskusteluun – näkyi
muutos pienellä viiveellä myös tutkimuksessa.
Kuvasin muutosta 27.5.1995 Helsingin Sanomissa julkaisemassani kirjoituksessa otsikolla ”Uusoikeistolaisten tulkintojen paluu”. Viittasin siihen, että 1960-luvultä lähtien erityisesti
Jaakko Paavolaisen, Hannu Soikkasen, Anthony Uptonin ja Heikki Ylikankaan edustama
tutkimus- ja tulkintalinja sai haastajia ideologisen kentän eri suunnilta. Näitä uusia tulkintoja
yhdisti vuoden 1918 sodan ilmiöiden selittämisessä yhteiskuntatieteellisen otteen ohuus.
Tiettyjä yhtymäkohtia 1990-luvun tilanteeseen on nähtävissä jälleen. Nyt vietämme
muistovuotta aika lailla muuttuneessa maailmassa, joka saattaa ruokkia edellä kuvatun
kaltaisia muutoksia. Oikeistopopulismin nousu Euroopassa eri muodoissaan on osaltaan
kasvualustana perinteistä valkoisen Suomen
ideologiaa myötäileville tulkinnoille.
Tähän liittyy olennaisena osana kontrafaktuaalisen argumentaation (jossittelun) nousu.
Perinteisesti jossitteluun on liittynyt nimenomaan vahva valkoisten toimien apologia. Laillisen hallituksen vastuuta ja toimintaa pyritään

tekemään ymmärrettäväksi
sen perusteella, mitä olisi
tapahtunut, jos punaiset
olisivat voittaneet. Ajatus
kulkee siten, että suomalaisten ja Suomen kohtalo olisi ollut tällöin vielä
pahempi.
Vähintäänkin
Suomen itsenäisyys olisi
menetetty. Kehityskulku ei
olisi ollut mahdoton, mutta sitä ei ole voitu todistaa
tutkimuksen avulla. Tällaisia toteutumatta jääneitä
asioita on vaikea selittää
tieteellisesti.
Kontrafaktuaalinen tarkastelu kytkeytyy luontevasti perinteiseen yllytysteoriaan tukeutuvaan vapaussotatulkintaan,
joka oli Suomessa hallitseva näkemys yli toisen
maailmansodan. Tässä tulkinnassa punaisten
toimien selitykseksi nousee vuosikymmeniä
jatkunut agitaattorien vihankylvö, joka juurtui
yksinkertaiseen väestöön. Vastaavasti punaisten vallankumoukselliset johtajat saivat toimiinsa aatteellista inspiraatiota ja kannustusta
bolsevikeilta. Kapina syttyi – hiukan kärjistäen
– johtavien poliitikkojen virheiden ja yllytykseen taipuvaisen kansan tyhmyyden yhteisvaikutuksesta.
Muistovuoden tietokirjoissa ja keskusteluissa kontrafaktuaalisuus on noussut selvimmin
esille Risto Volasen, Martti Häikiön ja osin
myös Lasse Lehtisen teoksissa, joissa kritisoidaan erityisesti punaisten johtoa vääristä ja typeristä ratkaisuista. Sota oli tarpeeton, koska se
ei edistänyt mitenkään Suomen uudistumista ja
koska Suomi oli yksi maailman demokraattisimmista valtioista ennen sotaa. Mitään kenenkään kannalta järkevää syytä ei sodan taustalta
voi löytää.
Toinen näkyvä ja jo aikaisempina vuosikymmeninäkin tunnettu ilmiö on hyökkäys
kirjailija Väinö Linnan luomaa historiakuvaa
vastaan. Edellä mainittujen ohella Vesa Vares on kritisoinut Linnan historiakuvaa. Tätä
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suuntaa kannattaneet ovat katsoneet, että
Pohjantähti-trilogia antaa yksipuolisen ja vääristyneen kuvan sisällissodan todellisuudesta.
Pentinkulman tapahtumista ei voi yleistää.
Tässä kritiikissä unohtuu monta seikkaa.
Linnan teos on kaunokirjallinen. Linnan arvo
ja merkitys eivät perustu historiallisen kuvauksen täydellisyyteen, vaan siihen metodologiseen seikkaan, että hän analysoi ihmisiä heidän
aatteensa väristä riippumatta samalla mittapuulla. Juuri tämän periaatteen soveltaminen
tekee Linnasta niin suuren kirjailijan ja intellektuellin.
Esille ottamani ideologiset painotukset
liittyvät myös koulukuntaeroihin. Merkittävä
englantilainen historiantutkija Richard J. Evans
(Altered Pasts. Counterfactuals in History,
2013) on tuonut esille mielenkiintoisen empiirisen havainnon kontrafaktuaalisen argumentaation käytöstä. Kontrafaktuaalisia argumentteja käyttävät eniten historiantutkijat, joiden
poliittinen kanta on oikeistolainen. Tämä havainto ei tunnu epätodelta liitettynä Suomeen.
Laaja uuden tutkimuksen kirjo kannustaa
pohtimaan, mikä on sisällissodan tutkimuksen mahdollinen ydinalue. Oman näkemykseni
mukaan sodan (ja sen tutkimuksen) ydinasioita

olivat ja ovat poliittinen väkivalta, vastustajien
kohtelu eri muodoissaan, vallankäytön legitimaatio ja keskeisten kansallisten instituutioiden rakentaminen. Nämä teemat eivät ehkä
ole olleet esillä muistovuoden kirjallisuudessa
niiden merkitystä vastaavalla painoarvolla.
On myös oikeutettua kysyä, voidaanko vuoden 1918 tapahtumista löytää enää mitään uutta. Onhan se kiistattomasti Suomen historian
eniten tutkittuja ajanjaksoja.
Ensinnä on tietysti hyvä muistaa, että jokainen sukupolvi kirjoittaa historiansa uudelleen.
Yksi teema, joka on noussut vahvasti esille,
ovat paikkakuntakohtaiset sovinnot. Siihen
liittyen sankarilliset yksilöt voivat nousta esille.
On erityisen jaloa toimia inhimillisyyden puolesta, jos se tapahtuu jopa omaa etua tai oman
viiteryhmän politiikkaa vastaan.
Mutta uutta tutkittavaa voi löytyä montaa
kautta. Kyse ei ole ainoastaan uusista arkistolöydöistä, vaan myös tutkimuksen kysymyksenasettelusta ja metodologiasta. Itse näen
vertailut – kansainväliset ja muut – eri muodoissaan avainasemassa. Vertaileva tutkimusasetelma voi kohdistua eri paikkakuntiin (tai
alueisiin) tai miesten ja naisten erilaiseen kohteluun. Tutkittavaa siis riittää.
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MARXILLE TULEVAISUUS EI
OLLUT ENNALTA MÄÄRÄTTY
Marcello Muston haastattelu. Haastattelu
perustuu Muston 17.4.2018 Tampereen
yliopistolla pitämään luentoon ‘Marx on
the Dialectical Role of Capitalism’.
Petro Leinonen

PL: Luentosi otsikko oli ‘Marx on the dialectical role
of capitalism’. Mitä kapitalismin dialektinen rooli tai
funktio tarkoittaa?
MM: Marx väitti, että uuden muodostumassa
olevan yhteiskunnan elementit kypsyivät kapitalismissa, joka kehitti tuotannon materiaalisia
edellytyksiä ja yhteiskunnallista työnjakoa1.
Koko Marxin tuotannossa on läsnä usko siihen, että kapitalistisen tuotantomuodon laajentuminen on kommunistisen yhteiskunnan
edellytys. Hänen mukaansa tuotantovoimien
kehitys ja se, mitä kutsumme nykyään globalisaatioksi, olivat luomassa perustaa uudelle
yhteiskunnalle.
Marx ymmärsi kuitenkin, että siinä missä
pääomalla on tendenssi “luoda vapaata aikaa”,
se “muuttaa tätä vapaata aikaa lisätyöksi”2.
Hän vierasti vahvasti kapitalismin produktivismia, vaihtoarvon ensisijaisuutta ja lisäarvon
tuottamisen pakkoa. Hän tarkasteli niiden sijaan tuottavuuden kasvua yksilöllisen toimintakyvyn ja valmiuksien kasvun kannalta. Marx
katsoi, että kapitalistinen tuotanto tuotti yk-

silön vieraantumista itsestään ja toisista, mutta luokkataistelun olemassaolon ansiosta se
tuotti samalla mahdollisuuden yksilön kykyjen
ja suhteiden kaikinpuolisuuteen ja universaalisuuteen3.
PL: Vaikka Marx ei halunnut laatia reseptejä tulevaisuuden ruokapöytiin, hän kirjoitti kuitenkin luentosi mukaan paljon sosialismista ja kommunistisesta
yhteiskunnasta. Missä yhteyksissä Marx käsitteli
aihetta?
MM: Marx pyrki kehittämään kattavan kapitalistisen tuotantomuodon kritiikin, jonka avulla
proletariaatti pystyisi kumoamaan olemassa
olevan yhteiskunnallisen ja taloudellisen järjestelmän. Toisin kuin [Henri de] Saint-Simonin
ja [Charles] Fourierin seuraajat, Marx ei halunnut rakentaa uutta dogmaattista sosialismia.
Tämän vuoksi hän ei laatinut muotoiluja, jotka
viittaisivat kommunistisen yhteiskunnan universaaliin malliin. Tällainen malli olisi hänen
mielestään teoreettisesti hyödytön ja poliittisesti haitallinen.
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Marxin ideoita ei tulisi
nähdä dogmaattisesti seurattavana mallina, vielä vähemmän ratkaisuina, joita
voitaisiin surutta soveltaa
erilaisissa tilanteissa ja
paikoissa. Kuitenkin hänen
luonnostelmansa ovat mittaamattoman arvokkaita
teoreettisia kehitelmiä,
joista on hyötyä myös
nykypäivän kapitalismin
kritiikissä.

Toisin kuin useat kommentaattorit ovat virheellisesti väittäneet, Marx esitti kuitenkin
useita huomioita kommunistisesta yhteiskunnasta. Marxin
ajatukset sosialismista kehittyivät paljon taloustieteen ja
monien muiden oppialojen
intensiivisen tutkimuksen sekä
etenkin Pariisin kommuunin
kaltaisten historiallisten tapahtumien tarkastelun seurauksena.
Näitä ajatuksia sosialismista esiintyy kolmenlaisissa
teksteissä. Ensinnäkin Marx
kritisoi monissa teksteissään ajatuksia, joiden
virheellisyyden hän näki vievän hänen aikansa
sosialisteja mahdollisesti harhateille. Tähän kategoriaan kuuluvat Kommunistisen manifestin
kappale “sosialistinen ja kommunistinen kirjallisuus”, Pierre-Joseph Proudhonin kritiikki
Grundrissessä, varhaisen 1870-luvun anarkisteja kritisoivat tekstit ja Ferdinand Lassallen
kritiikki Gothan ohjelman arvostelussa. Myös
Marxin mittavasta kirjeenvaihdosta löytyvät
kriittiset huomiot Proudhonista, Lassallesta
sekä ensimmäisen internationaalin anarkistisesta siivestä lukeutuvat tähän joukkoon.
Toiseksi ovat ne Marxin militantit kirjoitukset ja tämän laatima poliittinen propaganda,
jotka oli suunnattu työväenorganisaatioille.
Näiden tekstien tarkoituksena oli tarjota kattava kuvaus siitä yhteiskunnasta, jonka puolesta
organisaatiot taistelivat, ja sen rakentamiseen
tarvittavista välineistä. Tähän ryhmään kuuluvat ensimmäiselle internationaalille (1864–72)
laaditut päätökset, raportit ja puheenvuorot.
Kolmantena ja viimeisenä on kapitalismiin
keskittyvät tekstit, joissa Marx kuvasi hajanaisemmin ja konkreettisemmin kommunistisen yhteiskunnan ominaisuuksia. Monista
Pääoman kappaleista ja sen esitöistä, etenkin
Grundrissesta, löytyy Marxin keskeisiä ideoita sosialismista. Näissä nimenomaan kriittiset
havainnot olemassa olevan tuotantomuodon
piirteistä johtivat ajatuksiin kommunistisesta

yhteiskunnasta. Nämä huomiot seuraavatkin toisiaan
joskus jopa peräkkäisillä sivuilla.
PL: Sanoit luennollasi, että Marxin näkemys ei-eurooppalaisten
yhteiskuntien kehityksestä muuttui. Missä määrin tämä merkitsi
katkosta eurosentriseen ajatteluun,
ja voisivatko nämä Marxin kehittelyt tarjota välineitä nykyiselle
ei-eurosentriselle kriittiselle poliittiselle taloustieteelle?

MM: Marx ei koskaan luopunut ajatuksesta, jonka mukaan kapitalismi on
välttämätön välivaihe, jossa luodaan historiallisia ehtoja työväenliikkeen kamppailulle kommunistisesta muutoksesta. Tätä ideaa ei kuitenkaan tullut hänen mielestään soveltaa jäykällä ja dogmaattisella tavalla. Hän päinvastoin
kielsi toistuvasti, että olisi luonut yksilinjaisen
tulkinnan historiasta, jossa ihmisten tulisi kaikkialla seurata samanlaisia polkuja ja käydä läpi
samat kehitystasot.
Varsinaiset historian kulkua koskevat teoreettiset edistysaskeleet Marx saavutti kuitenkin taloudellisesti kehittymättömiä maita koskevan ajattelunsa kehittymisen myötä. Vielä
vuonna 1853 hän esitti New York Tribuneen
kirjoittamassaan artikkelissa, että porvarillinen
teollisuus ja kauppa luovat uuden maailman
edellytykset. Vuosien yksityiskohtainen tutkimus ja kansainvälisen politiikan muutosten havainnointi auttoivat häntä ymmärtämään brittiläistä kolonialismia hyvin erilaisella tavalla.
Kapitalismin vaikutukset siirtomaihin näyttäytyivät hänelle uudessa valossa. Luonnoksessa
kirjeestään [Vera] Zasulitšille hän viittasi ItäIntian tapahtumiin sanoen, että kaikki tietävät,
että yhteisomistuksen nujertaminen oli ainoastaan englantilaista vandalismia, joka työnsi paikallisia taakse eikä eteenpäin. Hänen mukaansa
brittiläiset tuhosivat näin vain paikallisen maatalouden ja kaksinkertaistivat täten nälänhätien
määrän ja ankaruuden. Kapitalismi ei tuonut
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mukanaan puolestapuhujiensa lupaamaa edistystä ja vapautta vaan luonnonresurssien ryöväystä, ympäristötuhoa ja uusia orjuuden ja
ihmisten riippuvaisuuden muotoja.
Viimeisinä vuosinaan – jotka valitettavasti
edustavat vähemmän tunnettua jaksoa hänen
ajattelussaan – Marx tutki paljon ei-eurooppalaisia yhteiskuntia ja kolonialismin tuhoisaa
roolia kapitalismin periferiassa. Hän luopui
käsityksestä, jonka mukaan sosialistinen tuotantotapa voitaisiin rakentaa vain annettujen
vaiheiden kautta. Tämän lisäksi hän hylkäsi
eksplisiittisesti ajatuksen, että kapitalismi olisi
välttämätön kehitysvaihe maailman jokaisessa kolkassa. Uskon, että nämä niin kutsutun
“myöhäisen Marxin” tekstit ovat todella hyödyllisiä kaikessa hajanaisuudessaan ja keskeneräisyydessään. Ne piirtävät esiin ajattelijan,
jonka tutkimukset kapitalistisen yhteiskunnan
ristiriidoista ulottuivat työn ja pääoman ristiriidan lisäksi myös muille alueille. Nämä kirjoitukset auttavat välttämään sitä skemaattista
taloudellista determinismiä, joka oli luonteenomaista 1900-luvun marxismi-leninismille.
PL: Esitit luennollasi, että tarvitsemme ei-dogmaattisen kuvan Marxista ajattelijana, joka kiinnitti huomiota kapitalismin aiheuttamiin ympäristötuhoihin,
ja joka ei allekirjoittanut jäykkää yksisuuntaista historian vaiheteoriaa. Mitä tällainen hienostuneempi ja
tasapainoisempi Marx-luenta voisi antaa nykypäivän
tutkijoille ja yhteiskunnallisille liikkeille?
Paluu Marxiin ei ole vain kapitalismin logiikan
ja dynamiikan ymmärtämisen edellytys. Hänen perusteellinen analyysinsa tarjoaa myös
työkaluja sen ymmärtämiseen, miksi tähänas-

tiset yritykset korvata kapitalismi toisenlaisella
tuotantotavalla ovat epäonnistuneet. Talouskriisit, nyky-yhteiskuntien perustavanlaatuiset
eriarvoisuudet – etenkin globaalin pohjoisen
ja etelän välillä – sekä aikamme dramaattiset
ympäristöongelmat ovat saaneet useat tutkijat
ja poliitikot avaamaan uudelleen keskustelun
kapitalismin tulevaisuudesta ja tarpeesta vaihtoehdolle.
Marxin julkaistujen kirjojen ja valmistelevien käsikirjoitusten uusi tutkimus auttaa meitä
erottamaan hänen käsityksensä sosialismista
niistä 1900-luvun hallinnoista, jotka väittivät
toimivansa hänen nimissään, mutta syyllistyivät useisiin rikoksiin ja hirmutekoihin. Täten
marxilainen poliittinen projekti voidaan sijoittaa uudelleen sitä vastaavaan horisonttiin: taisteluun Saint-Simonin sanoin “köyhimmän ja
lukuisimman luokan” vapautumisesta.
Marxin ideoita ei tulisi nähdä dogmaattisesti
seurattavana mallina, vielä vähemmän ratkaisuina, joita voitaisiin surutta soveltaa erilaisissa
tilanteissa ja paikoissa. Kuitenkin hänen luonnostelmansa ovat mittaamattoman arvokkaita
teoreettisia kehitelmiä, joista on hyötyä myös
nykypäivän kapitalismin kritiikissä.
Marxille sosialismi ei merkinnyt samaa kuin
tuotantovoimien kehittyminen. Hänen muistiinpanonsa osoittavat, että hän pohti ekologisia kysymyksiä huomattavan paljon, tosin
oman aikakautensa asettamissa rajoissa.
Tutkimuksen edistyminen viittaa siihen, että
Marxin ajattelun tulkinta tulee jatkumaan. Kyseessä ei todella ole ajattelija, josta kaikki olisi
jo sanottu, vaikka näin usein väitetään. Marxissa on vielä paljon tutkittavaa.

Lähteet
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Pääoma I, 1974, 451.
Grundrisse 2, 1986, 181. Moskova, Progress, 1986.
Suom. Antero Tiusanen.
Grundrisse, osa 1, 109. Progress, Moskova 1986.
Suom. Antero Tiusanen.
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OPINNÄYTTEET
Sdp:n suhtautuminen Länsi-Euroopan yhdentymiskehitykseen 1985–1991
Länsi-Euroopan integraatiosta on puhuttu
Marshall-suunnitelmasta lähtien, ja se voidaan
jakaa taloudelliseen ja poliittiseen integraatioon. Suomen osalta poliittinen integraatio tuli
mukaan vasta ETA-sopimuksen ja selvemmin
EY-jäsenyyden myötä. Sitä ennen Suomen harjoittaman puolueettomuuspolitiikan oli nähty
mahdollistavan vain taloudelliseen integraatioon osallistumisen. Myös Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (Sdp) jakoi tämän käsityksen vuoteen 1991 asti. Keväällä 1991 kärsimänsä vaalitappion jälkeen Sdp:n johto ryhtyi
kuitenkin julkisissa esiintymisissä tukemaan
Suomen EY-jäsenyyttä. Syyskuussa 1991 puolueneuvosto hyväksyi myönteisen kannan EYjäsenyyden hakemisen valmistelun aloittamiseen. Marraskuussa ylimääräinen puoluekokous
vahvisti tämän. Päätös oli merkittävä, koska sen
jälkeen EY-myönteisillä puolueilla oli enemmistö eduskunnassa. Sdp:ssä oli kuitenkin käyty

varsin vilkasta sisäistä keskustelua integraatiopolitiikasta jo vuodesta 1988 alkaen. Merkittävä
rooli tässä keskustelussa oli puolueen integraatiotyöryhmällä, johon kuului asiaan hyvin
perehtyneitä henkilöitä, kuten Ulf Sundqvist,
Ilkka-Christian Björklund ja Erkki Tuomioja.
Sdp:n toimijat eivät kuitenkaan voineet puhua
julkisesti EY-jäsenyydestä ennen huhtikuun
1991 vaaleja, koska SDP oli hallituspuolueena
sitoutunut puolustamaan virallista linjaa. Ratkaisevaa kääntymisessä EY-jäsenyyden kannalle
oli lopulta se, ettei Sdp nähnyt ETA-sopimusta
pysyvänä ratkaisuna.
Mikko Pousi
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan
Sdp:n suhtautuminen Länsi-Euroopan
yhdentymiskehitykseen 1985–1991. Turun
yliopisto, poliittinen historia, 2017.

Taidetta, politiikkaa ja tanssia Helsingissä 1918–1939
Tarkastelen tutkielmassani helsinkiläisen työväestön musiikkiharrastusta vuosina 1918–1939.
Sisällissodan jälkeisinä vuosikymmeninä musiikkitoimintaan vaikuttivat sekä yhteiskunnallinen tilanne että työläisten näkemykset siitä,
mihin musiikkia pitäisi käyttää.
Musiikilla pyrittiin niin sivistämään, politisoimaan kuin viihdyttämäänkin työläisiä. Työväen
soittokuntien ja kuorojen toiminnassa korostuivat musiikin taiteellisuus ja sivistävä vaikutus.
Muutamia kommunistisia kuoroja lukuun ottamatta ne eivät juurikaan pyrkineet käyttämään
musiikkia luokkataistelun välineenä. .
Musiikin politisoinnissa kunnostautuivat
erityisesti nuoriso-osastojen kisälli- ja propagandistiryhmät. Laulumuodon epätaiteellisuus
ei miellyttänyt taidemusiikkiin mieltyneitä työväenjohtajia, mutta se sai paljon anteeksi poliittisen käyttökelpoisuutensa ansiosta.

Sen sijaan nuorison suosiossa olleet tanssimusiikki ja erityisesti 1920-luvun alussa Helsinkiin rantautunut jazz olivat kauhistus monelle
niiden viedessä nuoret turmioon, pois taiteen ja
politiikan parista. Työläisnuorison piirissä syntynyt ns. haitarijazz levisi myös ylempien luokkien nuorison pariin.
Helsingin kokoisessa kaupungissa riitti valinnanvaraa, joten yleisön mieltymykset määrittivät vahvasti musiikkiryhmien toimintaa. Niiden
toiminta olikin jatkuvaa kamppailua taiteellisten
ja poliittisten ihanteiden sekä taloudellisten realiteettien välillä.
Heta Tolvanen
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan
Työväenmusiikkia vai musiikkia työväelle?
Työväen musiikkiharrastus Helsingissä
1918–1939. Helsingin yliopisto, Suomen ja
Pohjoismaiden historia, 2016.
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Helsingin Työväenyhdistyksen Lauluveikotkuoro vuonna 1924. Kuva: Työväen Arkisto.
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Nollapersoonamuodot sisällissodan vankileirikirjeissä
Analysoin tutkielmassani nollapersoonamuotoja Suomen vuoden 1918 sisällissodan vankileirikirjeissä, jotka on arkistoitu Kansan Arkistoon. Kirjoittajat ovat kirjoittaneet kirjeet
Suomenlinnan ja Hämeenlinnan vankileireillä,
joihin heidät vangittiin sodan jälkeen. Kirjeissä näkyy itseoppineille kirjoittajille tyypillisiä
kielen piirteitä. Niiden tekijät eivät esimerkiksi
tunne oikeinkirjoitussääntöjä tai käytä aina välimerkkejä. Kirjoittajat olivat kuitenkin tietoisia kirjeelle ominaisista piirteistä: niissä esiintyy tervehdyksiä, kuvauksia omasta voinnista,
kiitoksia vastaanotetuista paketeista ja kirjeistä
sekä hyvästelyjä ja toivotuksia. Tavallista on
esittää pyyntöjä ja vaatimuksia pakettien, ruoan ja rahan lähettämiseksi leirille ja spekuloida
vapautumisella.
Kirjeissä esiintyy runsaasti nollapersoonamuotoja. Nollapersoonalla tarkoitetaan ilmaisua, jossa henkilöviitteistä lauseenjäsentä ei ole
kirjoitettu näkyviin. Se voi esiintyä subjektina

(Täällä 0 kuolee), objektina (Voitko auttaa
0:aa?) ja habitiiviadverbiaalin lauseasemassa (0:lle tuli kuuma). Vaikka nollapersoonamuodon persoonaviittaus on ilmipanematon,
muoto toimii aineiston kirjeissä kirjoittajan
henkilökohtaisen näkökulman ja ajatusten
esiintuojana. Nollapersoonamuodot vuorottelevatkin kirjeissä yksikön 1. persoonan kanssa.
Nollapersoonamuotojen voidaan tulkita palvelevan kirjeissä lukijan mahdollisuutta eläytyä
kirjoittajan sisäiseen maailmaan ja kokemuksiin vankileirillä.
Suvi Kääriälä
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan
Tällä kuole nälkän – Nollapersoonamuodot
Suomen vuoden 1918 sisällissodan
vankileirikirjeissä. Helsingin yliopisto, Suomen
kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten
kielten ja kirjallisuuksien laitos, 2017.

Sisällissota lasten- ja nuortenkirjallisuudessa
Tutkielmassa tarkastellaan sisällissodan kuvausta vuosina 1918–1937 julkaistussa lapsille
ja nuorille suunnatussa kirjallisuudessa. Tutkimus osoittaa, että sisällissodan jälkeisinä vuosikymmeninä hallinnut voittaneen osapuolen
valkoinen ideologia ja propaganda siirrettiin
sellaisenaan lasten- ja nuortenkirjallisuuteen.
Sekä lasten- ja nuortenkirjallisuus että lastenlehdet välittävät samankaltaista isänmaallissiveellis-vapaussotamaista sanomaa kuin muut
ajan julkaisut. Tämä kattaa niin sankareiden
kuvauksen kuin viholliskuvankin. Lapsille ja
nuorille suunnattu kirjallisuus oli luontevasti
valjastettavissa valkoisten arvojen välittämiseen niille tärkeäksi nähdyn valistavan ja kasvatuksellisen tehtävän vuoksi.
Aineiston suurimpia sankareita ovat sotaan
osallistuvat urhoolliset ja uhrimieliset alaikäiset pojat, jotka intomielisesti ja pelkäämättä

osallistuvat isänmaansa vapautukseen. Heille
isänmaan puolesta kaatuminen on kunnia-asia.
Vihollisia ovat puolestaan venäläiset ja heidän
vaikutuksensa alla harhautuneet suomalaiset punaiset. Viholliset kuvataan eläimellisinä
vaistoihmisinä, jotka raakoina ja siveettöminä edustavat vastakohtaa uljaille suomalaisille vapaustaistelijoille. Selitys harhautuneista
suomalaisista auttaa ohittamaan kysymyksen
sisällissodan problemaattisuudesta ja aktivoi
sovinnon mahdollisuuden.
Kaisa Hacklin
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan
Isänmaa kutsui ja kunniantunto. Sisällissota
lasten- ja nuortenkirjallisuudessa 1918−1937.
Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus,
2017.
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Lenin-museon näyttelyt vuosina 1972 ja 2016
Tarkastelen tutkielmassani Lenin-museon
vuosien 1972 ja 2016 näyttelyitä, ja sitä, millaisena ne kuvaavat Suomea, Neuvostoliittoa
ja Vladimir Leniniä. Vertailen vuoden 1972
näyttelyn luetteloa havaintoihini vuoden 2016
näyttelystä.
Analyysini vuoden 1972 näyttelystä tuo
esiin, että Lenin on näyttelyn päähenkilö ja
häntä, hänen puoluettaan ja hänen avustajiaan kuvataan yksinomaan positiivisessa valossa. Suomettuminen ja valtion harjoittama
itsesensuuri on yksi syy siihen, että negatiivisia näkökulmia ei ollut. Toisaalta negatiivisten
näkökulmien puuttumiseen saattoi vaikuttaa Leninin ihailu Lenin-museossa ja SuomiNeuvostoliitto-Seurassa. Näyttää siltä, että
1970-luvun näyttely kuvaa oman aikansa virallista todellisuutta ja vahvistaa kuvaa Leninistä
ja Neuvostoliitosta Suomen ystävinä. Näyttely
oli yksipuolinen ja polarisoiva.

Vuoden 2016 näyttely esittelee Leniniä
enemmän virheellisenä ihmisenä kuin myyttisenä sankarina. Näyttelyn yhteydessä todetaan,
että Lenin-museon tehtävänä on auttaa vieraitaan ymmärtämään maiden välistä historiaa ja
”auttaa meitä katsomaan eteenpäin”. Museo
pyrkii luomaan näyttelyllään siltaa meidän
ja itänaapurimme välille esittelemällä aihetta eri näkökulmista. Museo ottaa suhteellisen
neutraalin kannan aiheeseen eikä ylistä taikka
demonisoi Neuvostoliittoa tai nyky-Venäjää.
Näyttely ottaa kriittisesti kantaa historiallisiin
epäkohtiin, joita aiempi näyttely ei esittänyt.
Juho-Antti Kiiveri
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan
Suomi, Venäjä ja Neuvostoliitto Leninmuseon näyttelyiden kuvaamina. Jyväskylän
yliopisto, etnologia, 2017.

Sata-komitean sekä Sosiaalitieto ja Talentia -lehtien
argumentit sosiaaliturvauudistuksesta
vuosina 2008–2010
Käsittelen tutkielmassani, miten uusliberalistiset ja sosiaalityön arvot sekä periaatteet näkyivät sosiaaliturvauudistuksen retoriikassa
vuosina 2008–2010. Aineistona ovat Sosiaaliturvan uudistamiskomitean (SATA) esitys sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen keskeisistä linjauksista
ja sosiaaliturvauudistusta käsittelevät artikkelit
Sosiaalitieto ja Talentia -lehdissä vuosina 2008–
2010. Tutkielman metodina on Cháim Perelmanin argumentaatioteoria.
Retorisessa analyysissa Sata-komitean mietinnöstä löytyi kolme pääargumenttia: 1. Sosiaaliturvan tulee olla köyhyyttä ja eriarvoisuutta
vähentävää. 2. Sosiaaliturvan tulee olla aktivoivaa ja tehokasta. 3. Nykyisen sosiaalitur-

van rakenteelliset ongelmat ja rahoituspohjan
haasteet ovat merkittäviä.
Sosiaalitieto ja Talentia -lehdistä löytyi myös
kolme pääargumenttia: 1. Sosiaaliturvan uudistamisehdotus on riittävän hyvä. 2. Sosiaalityön
arvot ja periaatteet eivät tule kuulluiksi uudistuksissa. 3. Asiakkaan kohtaaminen ja sosiaalityö
ovat tärkeitä toimeentulotukea myönnettäessä.
Sosiaalialan ammattilehdissä argumentointi
pohjautui pääsääntöisesti sosiaalityön arvoihin ja periaatteisiin. Sata-komitean mietinnön
argumentointi pohjautui köyhyydestä ja eriarvoisuudesta kirjoitettaessa osittain sosiaalityön
arvoihin ja periaatteisiin. Mietinnön argumentoinnissa oli myös uusliberalistisia piirteitä.
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Kun siinä oli uusliberalistisia piirteitä, sosiaaliturvan haluttiin olevan tehokasta ja aktivoivaa,
sen rakenteen toivottiin olevan selkeä ja sen
kustannusten kansantaloudellisesti kannattavia.
Hinne Koivuluoma
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan
Sosiaaliturvauudistuksen retoriikka: Satakomitean sekä Sosiaalitieto ja Talentia
-lehtien argumentit sosiaaliturvauudistuksesta
2008–2010. Tampereen yliopisto, sosiaalityö,
2017.

Sosialistisen Aikakauslehden tieteellinen sosialismi
Vuoden 1905 suurlakon aikaansaama hurmos
edisti marxilaisuuden kiinnittymistä Suomen
maaperään. Lakon jälkimainingeissa perustettiin Sosialistinen Aikakauslehti, jonka tarkoituksena oli levittää marxilaista oppia ja lujittaa
tieteellisen sosialismin asemaa Suomessa. Tarkastelen tutkielmassani Sosialistisen Aikakauslehden suhdetta tieteelliseen sosialismiin sekä
lehden tapaa sitoa teoria Suomen suuriruhtinaskuntaan.
Lehden korostama käsitys oli, ettei universaali marxilainen oppi perustunut mielivaltaan
tai moraaliteorioihin, vaan uudenaikaisen tieteen metodeihin. Tällainen suhtautuminen oli
tyypillistä toiselle internationaalille, josta muodostui tärkeä malli suomalaiselle sosialismille.
Lehden sivuilla vallitsi järkkymätön vaatimus
oikeaoppisuudesta, ja Marxin parhaana tulkkina pidetyn Karl Kautskyn edustama suuntaus
saavutti Suomessa valtavirta-aseman.

Suomalaisen vallankumouksen katsottiin
tapahtuvan historiallisen materialismin asettamissa raameissa. Tärkeää oli ymmärtää kyseisen opin osoittamat edellytykset vallankumoukselle ja tarkastella niiden toteutumista
suomalaisessa yhteiskunnassa. Teorian ja käytännön jatkuvaa vuorovaikutusta pidettiin tärkeänä. Lehden keskeinen tehtävä oli sivistää,
sillä vain valistuneen työväenluokan katsottiin
voivan toteuttaa vallankumous onnistuneesti
ja täyttää historiallisen tehtävänsä myös Suomessa. Tästä syystä Sosialistisen Aikakauslehden tavoitteeksi asetettiin marxilaisen teorian
saattaminen kansalaisten tietoisuuteen.
Tanja Pekkarinen
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan
Tieteen ja teorian suunnannäyttäjät –
Sosialistisen Aikakauslehden tieteellinen
sosialismi 1905–1908. Tampereen yliopisto,
historia, 2017.
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Keittiömestarin ammatti naisnäkökulmasta
tarkasteltuna
Työkseen keittävien ammattikunnan historia
on hyvin miesvaltainen. Varhaisessa eurooppalaisessa haute cuisinessa haluttiin tehdä
selvä ero kotien ruoanlaittoon, jota pidettiin
naisten työnä. Suomalaisissa ravintoloissa on
aina ollut naisia töissä, mutta keittiömestareina on työskennellyt pääsääntöisesti miehiä.
Tutkielmassani käsittelen keittiömestarin ammattia naisnäkökulmasta. Haastatteluaineiston
kautta tutkin naiskeittiömestareiden ammattiidentiteetin, työn ja sukupuolen kokemuksia.
Tarkastelen, miten naiskeittiömestarit ovat kokeneet ammattinsa, siihen kuuluvat työtehtävät
ja työyhteisönsä. Lisäksi huomioin, miten naiseus on vaikuttanut kokemuksiin keittiömestarin työstä.
Haastateltavien mukaan ammattitaito on
keittiömestaruuden tärkein tekijä, eikä naissukupuolta koeta ammatti-identiteetin vastaiseksi. Työhön samastuttiin luovuuteen,
talouteen ja henkilöstöjohtamiseen liittyvien

työtehtävien kautta. Kokemukset, joissa työn
vaatimukset olivat ristiriidassa perinteisenä
pidetyn keittiömestaruuden kanssa, kertoivat
ammattikuvan ja -identiteetin muutoksesta.
Naiskeittiömestarit pitivät yhtenä työnsä parhaimpana puolena sitä, että he kuuluivat työyhteisöihinsä. Samalla he kuitenkin tunsivat,
että heidän sukupuolensa aiheuttaa kitkaa
heidän työyhteisöissään. Aineiston perusteella miehisyys elää edelleen keittiömestarin
ammatin kulttuurisissa rakenteissa, vaikka perinteisen ammattikuvan nähtiin muuttuneen.
Miesten koettiin esimerkiksi saavuttavan naisia
helpommin johtajan auktoriteetin.
Anna Piispanen
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan
Naiset keittiöiden mestareina. Tutkielma
työn, ammatti-identiteetin ja sukupuolen
kokemuksista. Helsingin yliopisto, kansatiede,
2017.
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KIRJA-ARVIOT
Sisällissodan kaikuja Espoossa ja Sammatissa

Karolina Kouvola (toim.): Sisällissodan
aikaan Espoossa. Espoon
kaupunginmuseo, Helsinki 2018. 109 s.
Pentti Uittamo (toim.): Kenen Suomi?
Sammatti 1918. Eeva Joenpelto -seura,
Helsinki 2018. 207 s.
Useat Etelä-Suomen kaupunginmuseot ovat rakentaneet
sisällissodan
muistovuonna
näyttelyn ja julkaisseet sitä tukevan näyttelyluettelon. Sellainen on myös Espoon kaupunginmuseon laatima pieni
tietokirja Sisällissodan aikaan
Espoossa. Valkoisen suojeluskaartin perustaminen sai Espoossa vauhtia suurlakon aikaan vuonna 1917, jolloin punaiset murhasivat nimismiehen, kaksi poliisia ja varatuomarin. Sisällissodan alettua valta siirtyi punaisille ilman
taisteluja. Noin 1 500 punaista hallitsi Espoota ja sen kautta kulkevaa liikennettä tammikuun lopulta huhtikuuhun. Öisin oli ulkonaliikkumiskielto, ja
työssäkäyntiin Helsingissä tarvittiin lupa. Laajalla maaseudulla tilanomistajat ja säätyläiset toimivat kuitenkin omissa
ryhmissään, ja valkoisia liittyi
Kirkkonummen suojeluskuntaan, etenkin Sigurdsin kaartiin. Valkoisia siirtyi piileskelemään metsiin ja muille paikkakunnille. Teos kertoo yhdeksästä murhasta, joihin punai-

set syyllistyivät. Tämä tietenkin aiheutti pelkoa siviiliväestön keskuudessa.
Punaisista ei ollut juuri minkäänlaista vastusta 11.4. Leppävaarassa, kun noin 9 000
saksalaista
ammattisotilasta marssi kylän läpi kohti Helsinkiä. Taistelussa kuolivat Palmun perheen isä ja 15-vuotias poika Sulo. Hän oli toinen
Espoon kahdesta kaatuneesta
lapsisotilaasta. Palmun leski jäi
yksin kolmen lapsensa kanssa
eikä saanut tragedian jälkeen
enää elämää hallintaansa. Perhe revittiin hajalle. Palmujen
perheen osalta sisällissota jatkui: lapset olivat koulukiusattuja ja sodan arvet vaivasivat
heitä läpi elämän. Toinen paikallinen esimerkki on kauklahtelainen Mehtosen perhe, jonka neljä poikaa ja tytär toimivat työväenyhdistys Rannikossa. Vanhimmat veljet liittyivät
punakaartiin.
Suurin osa Espoon punakaartilaisista taisteli ja kaatui muualla Etelä-Suomessa.
Mehtosen veljeksetkin jäivät
taistelureissulleen. Myös es-

poolaisia suojeluskuntalaisia
osallistui pahamaineisen Länsi-Uudenmaan
pataljoonan
rankaisuretkikunnan toimintaan. Espoon suojeluskuntien
tehtävänä oli sodan jälkeen etsiä metsissä piileskeleviä punaisia, antaa heistä lausuntoja ja muutenkin valvoa ja hillitä työväestön toimintaa. Vielä tammikuussa 1919 suojeluskuntalaiset ampuivat löytämänsä Karl Öhrmarkin ilman
oikeudenkäyntiä.
Espoolaisia punaisia kuoli taisteluissa 48. Vähemmälle
esittelylle on jäänyt ”valkoisen
hirmuhallinnon” aika, jolloin
laittomat teloitukset tapahtuivat. Kaikkiaan yli 200 espoolaista punaista menetti henkensä. Tämän niin kuin muidenkin muistojulkaisujen kohdalla voi havaita sen, että joka ikinen valkoisten uhri tiedetään nimeltä, mutta punaiset
ovat vain numeroita. Listaus
kaikista kuolleista olisi ollut
tässäkin julkaisussa paikallaan.
Pentti Uittamon toimittama
kirja Kenen Suomi? Sammatti 1918 julkistettiin toukokuus-
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sa 2018 Eeva Joenpelto -seminaarissa Sammatissa. Katja
Ketun luotsaama Eeva Joenpelto -seura aloitti julkaisusarjansa tällä ajankohtaisella yhteiskunnallisella aiheella. Sisällissota ei ollut vieras aihe Eeva
Joenpellolle, joka kirjoitti Lohja-sarjan kirjassa Vetää kaikista
ovista punaleski Tilta Gröönroosin elämästä sodan jälkeen. Dos. Tiina Mahlamäen
artikkeli käsittelee kaunokirjallisia kuvauksia sodan jälkeisistä kotiinpaluista. Tiltan mies
kuoli, mutta poika tuli vankileiriltä kotiin. Tilta hoivasi luunlaihaa poikaansa kuin lasta ja
sai tämän jaloilleen. Moni muu
kuoli palattuaan kotiin.
Tietokirjailija Toivo Haatio tuo esiin uutta tietoa hyödyntämällä Sammatin suojeluskunnan löytyneitä arkistoja. Isännät muodostivat Sammatin suojeluskaartin vuoden
1917 lakkojen takia, ja työväestö perusti loppuvuodesta
punakaartin. Punakaartissa oli
enimmillään 150 henkeä. Punaiset ottivat vallan paikkakunnalla tammikuun lopulla, ja
he luopuivat siitä huhtikuussa,
kun tieto saksalaisten lähestymisestä tuli. Isännät ryhtyivät
heti etsimään aseita työläiskodeista, mutta punaiset jäivät
kuitenkin lähiseudulle ja kävivät myös lyhyen taistelun saksalaisia vastaan. Punaisten teloittamiset alkoivat, kun suojeluskuntalaiset ja saksalaiset
valtasivat Sammatin 25.4.
Tapahtumien käsittelyä jatkaa dos. Anne Heimo, joka on
tehnyt aihetta käsittelevän väitöskirjan Kapina Sammatissa.

Vuoden 1918 paikalliset tulkinnat osana historian yhteiskunnallista rakentamisen prosessia (2010). Hänen paikallishistoriallinen
tarkastelunsa perustuu muistitietoon ja
haastatteluihin. Noin tuhannen asukkaan kunnassa paikallisia punaisia teloitettiin 26
ja muualta tuotuja kymmenen.
Valkoisia menehtyi kolme. Väkilukuun suhteutettuna Sammatti oli teloitustilastojen kärkipäässä. Voittanut osapuoli yritti kiistää väkivallan sodan jälkeen. Vapaussotakirjallisuus loi myyttiä siitä, että rangaistukset olivat tarpeellisia ja
kapinalliset ansaitsivat kohtalonsa. Punaiset kokivat tilanteen epäoikeudenmukaisena,
koska valkoiset murhaajat eivät joutuneet koskaan oikeuden eteen. Valkoiset laittoivat murhat mieluusti muualta tulleiden tai saksalaisten nimiin. Molemmilla puolilla syntyi sankaritarinoita ja legendoja, jotka pitivät yllä kahtiajakoa vielä talvisodan jälkeenkin. Tarinat auttoivat sammattilaisia muokkaamaan totuutta
siedettävämmäksi, Heimo kiteyttää.
Sammatti-kirja
sisältää
muutaman yleisen sisällissotaan liittyvän artikkelin. Tietokirjailija Tuulikki Pekkalainen kertoo alle 15-vuotiaista
lapsista valtiorikosoikeudessa. Heitä oli lähes sata. Lapsia syytettiin valtiopetoksesta
tai avunannosta siihen, ja yleisin tuomio oli kurittaminen tai
kasvatuslaitokseen lähettäminen. Varatuomari Pekka Hallberg kirjoittaa artikkelissaan

Suomen rakentamisesta ja historian pitkästä linjasta.
Prof. Jukka Kekkonen asettaa
artikkelissaan Suomen ja Espanjan sisällissodat laajempiin konteksteihin ja vertaa niitä keskenään. Suomen tapahtumat olivat osa ensimmäisen
maailmansodan tapahtumia,
kun taas Espanjan sisällissota, joka syttyi vuonna 1936,
kytkeytyi osaksi sen aikaisten
Euroopan oikeistodiktatuurien toimintaa. Sisällissota kesti
Suomessa vain neljä kuukautta, mutta Espanjassa yli kolme
vuotta. Suhteellisesti tarkasteltuna uhreja oli kuitenkin yhtä paljon molemmissa maissa,
noin 1 % väestöstä. Tämäkin
kuvaa sitä, miten verinen Suomen lyhyt sisällissota oli. Molempien maiden osalta matka yhteisymmärrykseen oli pitkä. Suomessa tragediaa päästiin käsittelemään avoimesti
vasta talvisodan aikana, ja perustutkimusta aiheesta on tehty 1960-luvulta lähtien. Espanjassa sen sijaan Francon diktatuuri kesti noin 40 vuotta, vuoteen 1975. Keskustelu sodasta, sen uhreista ja muistomerkeistä on siellä edelleenkin
käynnissä. Molemmissa maissa tehtiin vähitellen yhteiskunnallisia uudistuksia, joiden
avulla siirtymä kohti oikeusvaltiota saatiin aikaiseksi.

Marjaliisa Hentilä
dosentti, erikoistutkija,
Espoo
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Rautatiesotaa

Sakari Viinikainen: Rautatiesota
1918. Taistelut Savon rintamalla.
Docendo, Jyväskylä 2017. 326 s.
Tuija Wetterstrand: Punaisten
panssarijuna 1918. Into Kustannus,
Helsinki 2017. 260 s.
Suomen sisällissota oli rautatiesota. Tiestö oli pääosin
heikkokuntoista, joten rautatiet olivat nopein tapa siirrellä suuria joukkoja. Lisäjoukkoja ja tarvikkeita voitiin kuljettaa hyökkääville joukoille rautateitse, koska joukkojen eteneminen tapahtui rautateiden
suuntaisesti. Vastustajan rautatieyhteyksiä pyrittiin puolestaan katkaisemaan. Rautateiden käyttö toi sisällissodan
taisteluihin mukaan panssarijunat.
Sakari Viinikaisen teos käsittelee taisteluita Savon rintamalla, Päijänteen ja Saimaan
välisellä alueella. Punaisten
puolella rintamaa nimitettiin
keskiseksi rintamaksi. Rautatiet ja niillä liikkuvat panssarijunat olivat toiminnan keskiössä tälläkin rintamaosuudella.
Viinikaisen mukaan juuri ennen sisällissodan alkua
valmistunut Karjalan rata teki Pieksämäestä tärkeän risteysaseman, jonka valtaamisella punaiset olisivat voineet
vaikeuttaa valkoisten armeijan
toimintaa tai jopa ratkaista sodan. Punaiset keskittyivät kuitenkin tiukasti oman elinhermonsa, Riihimäki–Pietari-ra-

dan turvaamiseen. Juuri ennen taisteluiden alkua odotettiin suuren asejunan saapumista Pietarista. Valkoiset hidastivat junaa ja aseiden jakamista punakaarteille räjäyttämällä
rautatiesiltoja. Niinpä eteneminen Kouvolasta Savon rataa pitkin alkoi vasta tammikuun lopussa. Valkoisilla oli aikaa järjestellä joukkonsa ja turvata selustansa. Mikkelin punakaarti riisuttiin aseista tammikuun lopussa, ja Kuopiossa sekä Varkaudessa taistelut
päättyivät valkoisten voittoon.
Sota Savon rintamalla muuttui sarjaksi taisteluita, joissa hyökkäsivät vuoroin punaiset ja vuoroin valkoiset. Viinikainen käsittelee jokaista taistelua erikseen siten, että jokaisen luvun alussa mainitaan
kummankin puolen vahvuudet
sekä taistelun voittaja.
Valkoisten hyökkäys alkoi Savon rintamalla huhtikuun alussa. Se johti punaisten vetäytymiseen ja lopulta
valkoisten voittoon. Rautatiet
ja panssarijunat olivat taisteluiden keskipisteessä molemmilla puolilla. Valkoisten käsiin
jäi sodan jälkeen kymmenkunta panssarijunaa. Niistä osa oli

valmistettu Pasilan konepajalla ja osa oli venäläisiä. Vaunuja yhdistelemällä tehtiin kaksi
panssarijunaa Suomen armeijan käyttöön.
Viinikaisen teksti on joustavaa ja mukaansatempaavaa.
Taistelukuvaukset ovat hyviä,
ja niistä käy selville myös kahden sotimiseen tottumattoman armeijan tekemät virheet.
Tuija Wetterstrandin teoksen lähtökohtana ovat hänen
isoäitinsä veljen Anton Vilénin
muistelmat, jotka Vilén lähetti
vuonna 1965 Työväen muistitietotoimikunnan vuotta 1918
käsittävään keruuseen. Teos
kertoo Pasilassa valmistetusta
panssarijuna 1:stä, jossa Vilénin isosetä palveli.
Kun sisällissota alkoi, maan
eteläosan rataverkko jäi punaisille. Punaiset saivat haltuunsa pääosan rautateiden liikkuvasta kalustosta sekä kaikki tärkeimmät konepajat. Suurimpia heidän haltuunsa saamista konepajoista olivat Helsingin konepaja sekä Fredriksbergin konepaja nykyisen Pasilan alueella. Valkoisten puolelle jäivät vain pienet konepajat Vaasassa, Oulussa ja Kuopiossa.
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Ajatus konepajoilla panssaroitavista junista lienee tullut
eversti Mihail Svetšnikovilta,
joka oli korkea-arvoisin punaisten toimintaan osallistuneista
venäläisistä. Sodan puhjettua
Svetšnikov toimi Tampereella,
missä hänen päätavoitteensa
oli hyökätä Vilppulan kautta
Haapamäelle ja katkaista valkoisille elintärkeä rautatielinja
Vaasasta Karjalaan. Venäjältä
saatiin avuksi panssarijuna, joka osallistui hyökkäyksiin Vilppulan valtaamiseksi. Hyökkäykset eivät tuottaneet tulosta,
ja juna palasi Venäjälle.
Omien panssarijunien valmistaminen aloitettiin Pasilassa helmikuun alussa. Ensimmäisenä valmistunut panssarijuna 1 koostui keskellä olevasta panssaroidusta veturista
sekä kahdesta panssaroidusta
vaunusta, jotka sijoitettiin veturin molemmin puolin. Vaunujen aseistuksena oli aluksi
kaksi laivatykkiä kummassakin.

Vaunujen kylkiin ja päätyihin
tehtiin aukkoja konekivääreitä varten. Samalla tavoin valmistettiin konepajoilla kevään
aikana viisi muutakin panssarijunaa. Ne eivät kuitenkaan olleet keskenään identtisiä. Miehistöksi valittiin aluksi konepajojen työntekijöitä.
Panssarijuna 1 osallistui
taisteluihin valkoista armeijaa
ja saksalaisia vastaan ympäri
Etelä-Suomea. Tappion ollessa selvä juna jätettiin Kotkaan
ja miehistö yritti paeta Venäjälle. Muutkin Suomessa valmistetut panssarijunat jäivät
valkoisten saaliiksi.
Wetterstrand pyrkii selvittämään panssarijuna 1:n miehistön kohtalot niin sodan aikana kuin sen jälkeen. Mielenkiintoisin on Fredriksbergin
konepajan työnjohtajan Gustav Tamlanderin tarina. Hän
oli pitkänlinjan sosiaalidemokraatti, joka valittiin vallankumouksen alkaessa Helsingin

työväentalon
komissaariksi.
Tamlanderista tuli myöhemmin punakaartin panssarijunien päällikkö. Tappion häämöttäessä hän pakeni panssarijunan mukana Kotkaan. Omat
miehet surmasivat Tamlanderin Vehkalahdella toukokuun
alussa. Piilotettu ruumis löytyi vasta elokuussa. Vainaja
haudattiin, ja vaimo salasi tiedon miehen osallistumisesta
punaisten toimintaan. Niinpä
tyttäretkin luulivat, että Tamlander oli ollut valkoinen, joka
joutui punaisten surmaamaksi.
Wetterstrandin
tutkimus
on erinomainen lisä sisällissodan historiasta kiinnostuneille.
Varsinkin eri henkilöiden kohtaloiden selvittely on mielenkiintoista luettavaa.

Mikko Kosunen
erikoistutkija, Työväen
Arkisto

Sisällissodan hiljaisia ääniä etsimässä

Anna Lindholm: Ines 1918. Viisi
naista sisällissodassa. Suom.
Susanna Hirvikorpi. Kustantamo S&S,
Helsinki 2018. 328 s.
Suomessa kasvanut, Tukholmassa opettajana toimiva Anna Lindholm on lähtenyt etsimään juuriaan ja haastamaan

käsityksiään Suomen sisällissodan tapahtumista. Lähtökohtana hänellä on ollut Inesisoisoäitinsä elämä. Vitivalkoi-

nen suomenruotsalainen suku
paljastuu pintaa raaputtamalla hieman vähemmän valkoiseksi, ja Lindholmin näkökul-
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mat avartuvat projektin myötä. Ruotsinkieliseltä nimeltään
kirja onkin Projekt Ines ja ilmestynyt jo vuonna 2015.
Lindholm määrittelee oman
lähestymistapansa
feministiseksi ja valta-analyyttiseksi. Miehille on historiankirjoituksessa annettu perinteisesti suurempi rooli kuin naisille.
Varsinkin sotahistoriassa naisten näkökulma jää helposti
huomioimatta. Punakaartilaisnaisten historiaa ja kohtaloita on viime vuosina pöyhitty
useammassakin tutkimuksessa, kun taas ruotsinkielisten
naisten näkökulma on jäänyt
suomenkieliseltä lukijakunnalta enemmän katveeseen. Kieli- ja kulttuuriraja näkyy myös
Lindholmin
lähdeaineistossa, josta puuttuu etenkin punaisia naisia koskevia tärkeitä
suomenkielisiä teoksia. Lindholm myöntää toki itsekin, ettei pääse samastumaan Sörnäisissä asuvan työläisnaisen
elämään ja ajatuksiin.
Lähes kaikki Lindholmin valitsemat naiset ovat tavallisia
sivustaseuraajia, joihin sota on
vaikuttanut tavalla tai toisella.
Ines Nyberg on pienten lasten
äiti ja punaisten vangitseman
Vernerin puoliso Snappertunasta. Josefina Häggin aviomies Alfred puolestaan joutuu punaisena Suomenlinnan
vankileirille, ja Josefina jää yksin seitsemän lapsen kanssa.
Anna Forsström, myöhemmin
Wiik, on helsinkiläinen sosialisti. Sotasairaanhoitaja Dagmar Ruin on intomielinen valkoinen, varakkaassa perheessä kasvanut ja ensimmäisen

maailmansodan rintamaoloissa jo karaistunut. Hän on ainoa, joka ottaa osaa sotaan
lähietäisyydeltä. Ruin kirjoitti
myöhemmin kokemuksistaan
kolme kirjaa, joita ei ole julkaistu suomeksi.
Varsinainen
päähenkilö
teoksessa on kuitenkin seurapiirityttö Anita Topelius, joka kasvaa sekä kirjailijalle että
lukijalle läheisimmäksi. Muut
hahmot jäävät taustalle, jopa Lindholmin oma isoisoäiti Ines. Anitan kokemukset
tulevat esiin myös teoksessa
Dagböcker och minnesbilder
(1998), joka on kooste hänen
päiväkirjoistaan. Täydentävää
materiaalia Lindholm on etsinyt arkistoista.
Lindholm johdattaa lukijansa Anitan maailmaan, joka on
yläluokkaisen sivistysperheen
koulutytön maailma tanssiaisineen, teatterikäynteineen ja
seurusteluineen. Sisällissodan
ratkaisuhetkillä Anita jää hieman varjoihin, mutta hänen
traagiseen kohtaloonsa palataan sodan jälkeen.
Lindholm viitoittaa teostaan mielenkiintoisilla aikalaisnäkökulmilla, kuten Aleksandra Kollontain teorioilla uudesta naisesta. Kiinnostavinta on kuitenkin Anna Lindholmin oma tie yhä syvemmälle
sukunsa, sisällissodan ja tarkastelemiensa naisten maailmaan. Viime vuosina samanlaista henkilökohtaista mutta
laajempaan historialliseen kokonaiskuvaan nivoutuvaa populääriä sukututkimusta ovat
kirjoittaneet muun muassa
sotavanki-isoisäänsä etsinyt

Ira Vihreälehto sekä ruotsalainen Karin Bojs. Rehellisen
omakohtainen ote pitää lukijan mielenkiintoa yllä. Historia
ei ole koskaan valmiiksi kirjoitettua. Menneisyyden ymmärtäminen on jatkuva prosessi niin akateemisella, valtiollisella kuin henkilökohtaisellakin tasolla.

Reetta Laitinen
FM, Kansan Arkiston tutkija,
Helsinki
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1918: klassikko, kavalkadi ja haastoyritys

Risto Alapuro: Valtio ja vallankumous
Suomessa. Suom. Mikko Alapuro.
Vastapaino, Tampere 2017. 406 s.
Tuomas Tepora & Aapo Roselius
(toim.): Rikki revitty maa. Suomen
sisällissodan kokemukset ja perintö.
Gaudeamus, Helsinki 2018. 428 s.
Lasse Lehtinen & Risto Volanen: 1918.
Kuinka vallankumous levisi Suomeen?
Otava, Helsinki 2018. 191 s.

Olen nimennyt tässä arvioitavat kolme kirjaa klassikoksi,
kavalkadiksi ja haastoyritykseksi. Nimitykset kuvastavat
kirjojen asemaa vuoden 1918
historian esityksinä. Harvasta
teoksesta voidaan sanoa, että se oli klassikko jo ilmestyessään. Tähän sarjaan yltää Risto Alapuron Valtio ja vallankumous Suomessa. Kirja julkaistiin alun perin vuonna 1988
vain englanniksi. Valitettavasti
tästä sisällissodan 1918 syviin
rakenteellisiin syihin ja kansainvälisiin vertailuihin pureutuvasta tutkimuksesta ei ollut
30 vuoteen saatavilla suomenkielistä esitystä. Nyt suomeksi
ilmestynyttä teostaan Alapuro
on täydentänyt jälkikirjoituksella. Siihen hän on tiivistänyt
tulkintansa Suomen vallanku-

mouksen luonteesta, jolle erityisen leimansa antoi maamme asema itäisen ja läntisen
kulttuuripiirin välissä.
Alapuron tutkimuksen metodologiset juuret ovat ”yhteiskuntatieteellisen vallankumoustutkimuksen loistokaudessa”, joka ajoittui 1970-luvun puolenvälin tienoille. Yksi tuon vaiheen keskushahmoja oli Michiganin yliopiston
sosiologian professori Charles Tilly, jonka lähes kulttimaineen saavuttaneeseen seminaariin Alapuro pääsi osallistumaan. Hän kutsuu saamaansa mahdollisuutta onnenpotkuksi. Osittain juuri Tillyn vaikutuksesta Alapuro omaksui
tutkimusotteen, jota voidaan
kutsua vertailevaksi historialliseksi sosiologiaksi. Sille ovat

olennaisia kansainväliset vertailut, joilla pyritään laajoihin
rakenteellisiin selityksiin.
Alapuron mukaan Suomen
erityisluonne oli siinä, että se
oli muiden itäeurooppalaisten
vähemmistöalueiden tavoin
riippuvainen suuresta imperiumista, mutta enemmän kuin
mikään muu niistä se oli rakenteiltaan ja laitoksiltaan läntisin.
Suomesta oli tullut autonomiakauden lopulla moderni valtio:
sillä oli maailman edistynein
kansanedustuslaitos ja omat
valtiolliset instituutiot, kuten
oikeuslaitos, oma raha ja keskuspankki. Minkään muun vastaavan maan kansansivistys ei
ollut yhtä korkealla tasolla, eikä millään muulla ollut vastaavanlaista vapaata kansalaisyhteiskuntaa yhdistyksineen ja
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joukkoliikkeineen. Tämä Suomen ”väliasema” löi vahvasti
leimansa siihen, että Suomen
vallankumouksesta tuli tavallaan ”puolinainen”. Vallankumous syttyi, koska itäisestä väkivaltakoneistosta riippuvainen järjestysvalta lamaantui vuoden 1917 aikana. Vallankumouksen joutui kuitenkin
tekemään läntisten laitosten ja
rakenteiden pohjalta noussut,
pohjimmiltaan ei-vallankumouksellinen työväenliike.
Ennen vuotta 1916 mikään
ei viitannut siihen, että Suomen työväenliike olisi valmistautunut aseelliseen kumoukseen. Työväenliike oli mobilisoitunut Suomessa, kuten myös muissa Pohjoismaissa, kansalaisyhteiskunnan liikkeenä, joka pyrki uudistamaan
yhteiskuntaa parlamentaarisin keinoin. Alapuroa mukaillen Suomeen oli hyvää vauhtia
syntymässä sellainen moderni pohjoismainen yhteiskunta, joka oli vallalla Ruotsissa,
Tanskassa ja Norjassa. Tämä
kehitys katkesi Suomen ”itäisyyteen”, yhteiskuntarauhan
järkkymiseen Venäjän imperiumin sortuessa vuonna 1917.
Suomen vallankumous oli
Alapuron mukaan perimmältään paitsi ”puolinainen” myös
”puolustuksellinen”. Tällä hän
tarkoittaa sitä, että valtalain
kaatuminen, sosialistienemmistöisen eduskunnan hajottaminen ja työväenliikkeen
tappio lokakuun 1917 eduskuntavaaleissa toteuttivat Suomessa porvariston yksinvallan, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena oli työväenliikkeen nujertaminen. Viimeinen

pisara olivat Svinhufvudin 10.
tammikuuta 1918 eduskunnalta saamat valtuudet lujan järjestysvallan luomiseksi ja näihin valtuuksiin perustunut suojeluskuntien julistaminen hallituksen joukoiksi. Tästä näkökulmasta työväenliikkeen ryhtyminen aseelliseen kapinaan
oli vastatoimi, jolla se koetti
ehkäistä porvariston täydellisen diktatuurin.
Tuomas Teporan ja Aapo
Roseliuksen toimittaman kokoomateoksen Rikki revitty maa nimesin kavalkadiksi. Kirjan sivuilla esiintyy kymmenen sisällissotatutkimuksen
eturiviin kuuluvaa tutkijaa, jotka ovat kirjoittaneet aiheestaan omaan laajempaan tutkimukseensa perustuvan katsauksen. Vaikutelma kavalkadista perustuu myös siihen, että
kirja on ilmestynyt neljä vuotta
sitten englanniksi nimellä The
Finnish Civil War: History, Memory, Legacy hollantilaiselta
Brill-kustantamolta. Tarkoituksena oli esitellä uusinta suomalaista sisällissotatutkimusta ulkomaalaisille lukijoille. Teporan ja Roseliuksen teos on
siis Alapuron teoksen tavoin
suomennettu englanninkielisestä alkuteoksesta. Joskus
sentään näinkin päin. Kirja on
jaettu kolmeen osastoon: I sota ja sen syyt, II kokemus, tunteet, sukupuoli ja III tulkinnat
ja muistokulttuurit.
Sisällissotatutkimus
koki 1990-luvulla ja 2000-luvun
alussa ennennäkemättömän
buumin. Tärkeä inspiraattori oli vuonna 1993 ilmestynyt
Heikki Ylikankaan Tie Tampereelle. Harva historiateos on

vaikuttanut Suomessa oman
tutkimusalansa
kehitykseen
yhtä voimakkaasti kuin se. Vaikutus ei ole rajoittunut vain
uuden tutkimustiedon tuottamiseen ja uusien näkökulmien lanseeraamiseen. Uutta
tutkimusta on yhdistänyt kiinnostus hävinneeseen osapuoleen kohdistuneiden kostotoimien selvittämiseen. Sillä kohtaa oli tutkimuksessa aukkoja,
joita Ylikangas oli tarkoittanut
puhuessaan ”valkoisen miehen taakan riisumisesta”, jotta kansakuntaa kalvava trauma
hellittäisi.
Rikki revitty maa on pitkälti kavalkadi tutkimuksesta, jota on tehty Ylikankaan asettamien tutkimustavoitteiden inspiroimana. Konkreettisestikin
vuosina 1998–2003 toteutettu Sotasurmat-projekti tarjosi
useille nuorille tutkijoille tilaisuuden tutkijanuralle pätevöitymiseen. Rikki revityn maan
kirjoittajista projektissa työskentelivät sisällissodan kenttäoikeuksista väitellyt Marko Tikka ja valkoiseen muistokulttuuriin monipuolisesti perehtynyt Aapo Roselius.
Kirjan ensimmäisessä luvussa Pertti Haapala kuvaa
suomalaisen yhteiskunnan sosiaalisia, taloudellisia ja poliittisia muutoksia 1900-luvun
vaiheesta syksyyn 1917. Hänen tulkintansa ovat sosiaalija rakennehistoriallisia ja tulevat hyvin lähelle Risto Alapuron edellä esiteltyjä tulkintoja.
Suomen työväenliikkeen päätyminen kapinaan oli Haapalankin mukaan kaikkea muuta kuin tarkkaan suunniteltu
prosessi. Koko Suomen työ-
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väenliikkeen aikaisempi historia puhui järjestäytynyttä vallankumouksellista toimintaa
vastaan. Juha Siltalakin on sitä
mieltä, että useimmat punaisten johtajista karsastivat kapinaan ryhtymistä mutta antoivat periksi radikaalien punakaartilaisten paineessa. Marko Tikan kirjoitus on tiivis kronologinen katsaus sisällissodan tapahtumista ja sodan jälkeen toimeenpannuista kostoja rankaisutoimista – vankileireistä, kenttäoikeuksista ja valtiorikosoikeuksista.
Toisessa luvussa Tuomas
Tepora tutkii uhrin ja uhraamisen merkitystä vuoden 1918
tapahtumissa. Olennaista tässä oli se, että valkoisten voittajien taholla uhreilla ja uhrautumisella pohjustettiin sodan esittämistä vapaussotana ja itsenäisyystaisteluna. Viholliskuvaksi muodostui venäläisten kanssa kapinaan ryhtyneiden punaisten esittäminen punaryssiksi, joiden kautta sisäinen sota voitiin ulkoistaa ja muuntaa vapaussodaksi. Uusia aluevaltauksia vuoden 1918 tutkimuksessa käsittelevät Tiina Lintusen kirjoitus
punaisten ja valkoisten naisten sodasta ja Marianne Junilan artikkeli sodasta lasten silmin. Anders Ahlbäck kirjoittaa
siitä, kuinka vuoden 1918 sota oli monella tapaa mieskansalaisuuden historian käännekohta Suomessa. Sen ytimessä olivat Saksassa sotilaskoulutuksessa olleet jääkärit. Sota militarisoi yhteiskuntaa silmin nähden, sillä sen jälkimainingeissa syntyivät suojeluskunnat ja Lotta-Svärd. Nii-

den kenttäharmaat univormut
asettuivat 1920- ja 1930-lukujen Suomessa osaksi normaalia arkea.
Kolmannessa luvussa on
Tauno Saarelan katsaus Suomen punaisesta muistokulttuurista. Samalla, kun työväenliike jakaantui sosiaalidemokraatteihin ja kommunisteihin, jakaantui myös muistelukulttuuri. SDP:n uudelleen perustaneille ”tannerilaisille” oli
tärkeää sanoutua irti kapinasta
ja aloittaa uusi elämä puhtaalta pöydältä mahdollisimman
pian. Sen vuoksi kommunistit
vaalivat vuoden 1918 muistoa
huomattavasti aktiivisemmin
kuin sosiaalidemokraatit.
Tiina Kinnusen artikkeli käsittelee sisällissodan muistokulttuuria kylmän sodan jälkeen. Se tuo esiin kiinnostavalla tavalla Neuvostoliiton
hajoamisen vaikutuksen sisällissodan muistamiseen. Kinnunen on löytänyt ilmiön, jota
hän kutsuu uuspatrioottiseksi
käänteeksi. Sille on ollut ominaista eräiden niin sanotussa YYA-Suomessa taka-alalle
jääneiden historiantulkintojen
elvyttäminen. Vuoden 1918
osalta se on merkinnyt lähinnä
vapaussota-käsitteen käytön
lisääntymistä. Tätä voi hyvin
verrata samaan aikaan vahvistuneeseen pyrkimykseen nimetä jatkosota nimenomaan
erillissodaksi, jolla ei ollut mitään yhteistä Natsi-Saksan sodanpäämäärien kanssa. Toisaalta samaan aikaan ”sisällissota” on noussut sodan nimenä kaikkein yleisimmin käytetyksi.

Kolmannen tässä arvioitavan teoksen, Lasse Lehtisen
ja Risto Volasen Kuinka vallankumous levisi Suomeen, olen
nimennyt
haastoyritykseksi. Sellainen se on kahdessakin eri merkityksessä. Ensinnäkin Lehtinen ja Volanen ovat
kokeneet, että tähänastisessa tutkimuskirjallisuudessa ei
ole analysoitu riittävän syvällisesti sitä, miten vallankumous sai alkunsa ja kuka sen itse asiassa teki. Heidän mielestään syypää tähän on ollut
Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla -trilogian pohjalta vuoden 1918 tapahtumista
piirtynyt ”vino kuva”. Sen oikaiseminen on Lehtisen ja Volasen ottama toinen haaste.
Linnan vaikutus on 1960-luvulta lähtien hallinnut suomalaisten historiakäsityksiä ja estänyt näkemästä sitä, mistä
vallankumouksessa oli todella
kyse. Volanen on joissakin some-kommenteissaan jopa puhunut siitä, kuinka hänkin on
yli 50 vuotta elänyt Linnan tulkinnan sokaisemana.
Lehtisen ja Volasen lähtökohtaolettamus on virheellinen. Ensinnäkin käsitys, jonka
mukaan punaisten vallanottoon johtanutta päätöksentekoa ei olisi kunnolla tutkittu,
ei pidä paikkaansa. Lieneekö
Suomen poliittisessa historiassa mitään muuta vaihetta, jota olisi pengottu yhtä paljon
ja perusteellisesti kuin vuosien
1917–1918 tapahtumia. Kyllä
sieltä SDP vallankumoukseen
syypääksikin saadaan, jos niin
halutaan, mutta kokonaan toinen keskustelu on käytävä siitä, mikä olisi nyky-SDP:n vas-
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tuu noista sata vuotta sitten
tehdyistä onnettomista päätöksistä. Onneksi Lehtinen ja
Volanen ovat malttaneet mielensä eivätkä ole astuneet tälle
kovin hetteiselle maaperälle.
Väinö Linnan haastaminen
on jäänyt kirjassa yllättävän vähälle. Se otetaan puheeksi oikeastaan vain saatesanoissa ja
kirjan takakansitekstissä. Tässäkin tapauksessa orava istuu
toisessa puussa. Jos halutaan
kutsua Linnan trilogian vaikutusta sumutukseksi, tarkoitetaan sillä ilmeisesti sitä, että
suomalaiset ovat perusteetto-

masti uskoneet hänen kaunokirjalliseen sisällissotakuvaansa. Tähän eivät ole tietenkään
syypäitä sen enempää kirjailija kuin hänen lukijansakaan.
Jos ”syyllistä” välttämättä halutaan hakea, syyttävä sormi
on käännettävä suomalaisen
historiantutkimuksen
suuntaan. Se oli 1960-luvulle saakka pitänyt yllä vapaussotakertomusta, joka esiintyi lähes ainoana oikeana totuutena niin
koulujen oppikirjoissa kuin historiantutkimuksessakin. Siksi
ei ole ihme, että Linnan raikas
kuvaus pentinkulmalaisistaan

huolineen, murheineen ja toiveineen upposi kuin virvoittava kevätsade kuivettuneeseen
maaperään.
Lehtisen ja Volasen kirja on
tiivis esitys sisällissotaan johtaneesta tapahtumahistoriasta. Se ei sisällä varsinaisesti
mitään uutta, mutta tavalliselle historianharrastajalle se on
ihan hyödyllinen tietopaketti. Edellä mainittujen tavoitteidensa osalta se jää kuitenkin
lähinnä haastoyritykseksi.

Seppo Hentilä
professori emeritus, Espoo

Tutkimuksia piikkilankojen takaa

Sture Lindholm: Vankileirihelvetti
Dragsvik. Tammisaaren joukkokuolema
1918. Atena, Jyväskylä 2017. 446 s.
Marjo Liukkonen: Hennalan naismurhat
1918. Väitöskirja. Vastapaino, Tampere
2018. 351 s.
Tauno Tukkinen: Tammisaaren
vankileirillä kuolleet punaiset 1918.
Omakustanne, Karjalohja 2017. 83 s.
Tauno Tukkinen: Tietääkö kukaan?
Kadoksiin joutuneet punasotilaat 1918.
Omakustanne, Karjalohja 2017. 58 s.
Se kesä ei loppunut koskaan.
Ruoka oli lopussa, ja leireillä
kärsittiin myös juomaveden
puutteesta. Katkeran sodan
seurauksena kesällä 1918 eri
puolille Suomea perustetuille

leireille oli koottu kymmeniä
tuhansia suomalaisia odottamaan oikeudenkäyntiä. Kesän
kuluessa niissä käytiin katkera selviytymiskamppailu mielivaltaa, nälkää ja tauteja vas-

taan. Tarinan juoni on tuttu, eikä lopputuloskaan yllätä. Siitä
piti viimeistään huolen Jaakko Paavolaisen teos Vankileirit
Suomessa 1918, joka ilmestyi
vuonna 1971. Vankileirihelve-
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tistä on kuitenkin tarpeen tehdä uusia tutkimuksia, sillä jokainen uusi tutkimus voi avata
aina uusia näkökulmia asiaan,
jota emme saa unohtaa.
Yksi keskeinen ongelma
vankileiritutkimukselle on järjestelmän ”ad hoc” luonne.
Järjestelmä syntyi hyvin nopeasti ja puutteellisesti organisoituna, jolloin kirjanpito oli
hieman satunnaista. Kirjanpidon sattumanvaraisuudesta
johtuen esimerkiksi vankileireillä kuolleiden lukumäärästä on edelleen epävarmuutta. Osittaisen ratkaisun ongelmaan tarjoaa vuonna 2002
avattu Valtioneuvoston rahoittaman Suomen Sotasurmat 1914–1922 -projektin nimitiedosto. Projektin tekijöillä
oli rajallinen aika laskea kaikki vuoden 1918 tapahtumiin
liittyvät kuolonuhrit, eivätkä projektin tekijät valitettavasti ehtineet käydä läpi kaikkia mahdollisia lähteitä. Tämän seurauksena lopputulokseen jäi hieman epätarkkuuksia ja puutteita. Näitä puutteita ovat useat tutkijat paikanneet. Yksi ahkerimmista on ollut Tauno Tukkinen. Hän on
julkaissut useita teoksia, joissa
hän käy läpi lähes matemaattisen tarkasti kaatuneiden osajoukkoja. Häneltä ilmestyi viime vuonna kaksikin teosta.
Toinen niistä keskittyi Tammisaaren vankileirin kuolleisiin ja
toinen sanomalehdissä sodan
jälkeen ilmestyneiden ’tietääkö kukaan’ ilmoitusten kadonneiden henkilöiden kohtaloiden selvittelyyn. Teokset ovat
luonteeltaan matrikkelinomaisia aakkosellisia henkilöluette-

loita. Lopulliseen totuuteen ei
Tukkinenkaan pääse, koska informaatiota ei vain yksinkertaisesti ole tarpeeksi. Kiistattomaan totuuteen vaadittaisiin,
että uhrien henkilöllisyydet
selvitettäisiin hautoja avaamalla ja dna-tutkimuksilla. Sellaiseen ei kenelläkään taida
olla varaa. Paperille kirjattuna listat ovat pikkuisen ongelmallisia, koska tietoa tulee pikku hiljaa lisää ja koska näissäkin tutkimuksissa on ylivedettyjä nimiä ja jälkikäteen liitettyjä uusia nimiä. Pitäisikin olla
jokin helppo tapa saada korjatut tiedot Sotasurma-projektin
tietokantaan. Nyt on vaarassa,
että Tukkisen löydöt eivät tavoita niitä sukulaisia, jotka etsivät omaisiaan vain nimitietokannasta.
Sture Lindholmin Vankileirihelvetti Dragsvik ja Marjo Liukkosen väitöskirja Hennalan Naismurhat 1918 kertovat kahdesta erilaisesta vankileiristä. Dragsvik eli Tammisaaren leiri oli kokoomaleiri, johon tuotiin vankeja usein
hyvinkin kaukaa. Hennala oli
puolestaan leiri, johon ensisijaisesti sijoitettiin Lahden tienoilla vangiksi jääneet heti
taistelujen tauottua. Lindholm
esittelee teoksessaan mm. sitä, millaisia reaktioita ruotsinkielisen Tammisaaren asukkaissa heräsi sen vuoksi, että entiselle Venäjän armeijan varuskunta-alueelle tuotiin n. 10 000 pääsääntöisesti suomenkielistä vankia. Vaikka varsinkin aluksi vankileiriltä
olisi ollut helppo karata, ympäristön ruotsinkielisyys ehkäisi avun saamisen paikkakunta-

laisilta. Siksipä paikkakuntalaiset ja muut länsiuusimaalaiset
punaiset vietiin mieluummin
Santahaminaan.
Tammisaaresta tuli kaikkein pahamaineisin vankileiri, koska sinne keskitettiin pienistä Pohjanmaan
leireistä vankeja, joiden mukana levisi toisintokuume. Toisaalta leirin ruoka- ja vesihuoltokaan ei toiminut. Nälkään ja
tauteihin kuoli Lindholmin mukaan yli 3 000 vankia eli noin
kolmasosa kaikista leirin portista sisään viedyistä. Tukkinen
päätyy omassa tutkimuksessaan hieman pienempään lukuun. Joka tapauksessa Tammisaareen jouduttiin kaivamaan Suomen suurin joukkohauta. Olisin kaivannut hieman lisää pohdintaa siitä, miksi Tammisaaresta muodostui
tällainen surmanloukku. Elintarviketilanne ei muissa leireissä ollut juurikaan sen parempi.
Olisiko syynä ollut juuri tuo täiden levittämä toisintokuume?
Tutkimusten mukaanhan kuolleisuus saattoi nousta jopa yli
50:een prosenttiin sairastuneista, sillä heidän kuntonsa
oli heikentynyt nälkiintymisen,
puutteellisen terveydenhoidon ja ala-arvoisten hygieniaolojen vuoksi. Suorastaan rikollista piittaamattomuutta oli
taudista kärsineiden kokkolalaisten tuominen leiriin lääkärien varoituksista huolimatta.
Kaikki sairastuneet eivät selvinneet edes leirille asti, ja oli
selvää, että tauti leviäisi leiriolosuhteissa katastrofaalisesti.
Kirja esittelee kiihkottomasti, miten leiri syntyi, millainen oli leirin henkilökunta, miten leirin arki sujui ja myös syyt

84 TYÖVÄENTUTKIMUS VUOSIKIRJA 2018

leirin kurjuuteen. Lindholm on
eri yhteyksissä todennut, että
nykypäivän tammisaarelaiselle paikkakunnan vankileirihistoria on jäänyt hyvin vieraaksi. Toivottavasti teos herättää
myös paikallista keskustelua
asiasta. Vankileirien arkipäivästä on hyvin vähän kuvallista materiaalia. Lindholmin teos ansaitsee kuitenkin erityiskiitoksen runsaasta, monipuolisesta kuvituksesta.
Marjo Liukkonenkin esittelee yhden vankileirin, Hennalan, mutta keskittyy pelkästään
leirin naisvankeihin. Naisia oli
selvästi vähemmän vangittuna kuin miehiä, mutta tuomalla sukupuolinäkökulman vankileirikysymykseen hän onnistuu tutkimaan vankeja ikään
kuin lähempää. Tutkija osoittaa, että Hennalassa suoritettiin Suomen suurin naismurha, 216 naista. Pääosa teloitetuista naisista oli nuoria teollisuustyöntekijöitä, jotka kuuluivat useimmiten aseelliseen
naiskaartiin.
Sukupuolisuus tuo esiin
myös seksuaalisuuden. Mahdolliset raiskaukset ovat vilahdelleet aikaisemmissakin tutkimuksissa, mutta lähteiden
puute on estänyt tutkijoita tekemästä johtopäätöksiä. Olisi
kuitenkin aika lapsellista väittää, että Suomen sisällissodan
voittajat olisivat olleet tässä
suhteessa jotenkin poikkeuksellisen suoraselkäisiä verrattuna muihin valloitusarmeijoihin. Jo se, että armeija oli
huolissaan veneerisiä tauteja sairastaneista naisista, paljastaa, että armeijan johdol-

la ei ollut tässä suhteessa harhakäsityksiä. Valtaosa Liukkosen tutkimuskohteen teloitetuista oli nuoria naisia, joiden
todistusta mahdollisesta seksuaalisesta pahoinpitelystä teloituksen yhteydessä ei jäänyt
jälkipolville. Tutkija on löytänyt
kuitenkin muistitiedosta joitain enemmän tai vähemmän
verhottuja viitteitä siitä, että
myös tämänkaltainen väkivalta ei ollut leirillä vierasta. Se,
ettei asiaa ole suoraan kerrottu, voi johtua uhrien peloista
siitä, miten heihin suhtauduttaisiin, jos asia tulisi julkisuuteen. Vaikenemisen kulttuuri syyllisti uhreja vielä vankileirikokemuksen jälkeenkin. Jäin
miettimään, olisiko ollut mahdollista selvittää, kuinka monen vankileiriltä vapautuneen
naisen raskaus oli alkanut vankileiriaikana. Mielenkiintoisia
ja itselleni uusia tietoja olivat
myös vangittujen naisten ja
saksalaisten sotilaiden sosiaaliset suhteet.
Naisten
seksuaalisuutta
tarkkailivat kaikki, myös naiset
itse, mutta erityisesti asia kiinnosti tuomareita. Kun naisvankeja kuulusteltiin, kuulustelijat halusivat tietää, oliko heillä ollut suhteita venäläisiin.
Harva oli kuitenkin ”saastainen ryssänmorsian”. Miehiltä
vastaavaa asiaa ei kysytty. Kuten Liukkonen osuvasti toteaa, valkoisen armeijan ylipäällikkö oli todistettavasti naimisissa venäläisen naisen kanssa, joten selvästikään saastaisuus ei tarttunut miehiin.
Sekä Lindholm että Liukkonen varaavat runsaasti sivuja

käsitelläkseen kysymystä, voiko vankileirikertomuksiin luottaa. Lähdekritiikki on historiallisessa tutkimuksessa kaikkein
tärkein ohjenuora, ja muistitieto ei ole tässä suhteessa helpointa lähdemateriaalia. Liukkonen ilmoittaa noudattaneensa Jorma Kalelan ohjetta: ”Lähteet eivät ole luotettavia tai epäluotettavia, vaan eri
tavalla informatiivisia.” Lindholm kysyy: ”Voimmeko luottaa vankileirikertomuksiin? –
Toisaalta, voimmeko olla luottamatta?” Muistitieto kertoo
parhaiten siitä, miten asioita
on ymmärretty ja jäsennetty
sekä millaisia merkityksiä asiat ovat subjektiivisesta näkökulmasta saaneet. Molemmat
tutkijat pyrkivät löytämään
muistitiedon tueksi muita lähteitä. Virallinen vankileiriarkistomateriaali antaa toiminnasta jossain määrin hallitun, jopa järkevänoloisen kuvan. Toiminnan koko järjetön epäinhimillisyys tulee ilmi yksilökokemuksen kautta muistitiedon
avulla.

Kimmo Kestinen
erikoissuunnittelija,
Työväenmuseo Werstas
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Kertomuksia sisällissodasta

Paavo Järvinen: Kovaa aikaa.
Erään punakaartilaisen kokemuksia
sisällissodan ajoilta. Warelia, Tyrvää
2017. 331 s.
Pekka Kämäräinen: Kiertotiet. Romaani
kansalaissodasta. Nordbooks, Kemi
2017. 320 s.
Antti Tuuri: Tammikuu 18. Kertomus.
Otava, Helsinki 2017. 220 s.
Heidi Köngäs: Sandra. Otava, Helsinki
2017. 285 s.

Sadan vuoden takaisen sisällissodan muisteleminen on
tuonut markkinoille runsaasti kertomakirjallisuutta, joista tässä esitellään neljä kappaletta. Paavo Järvisen Kovaa
aikaa on mielenkiintoinen teos sen perustuessa kirjoittajan omiin kokemuksiin sisällissodasta punaisten puolella.
Vuonna 1900 syntynyt Järvinen tarjosi kirjaansa julkaistavaksi jo 1950-luvulla, mutta silloin se hylättiin. Tuomas Hoppu on kirjoittanut teoksen alkusanat, joissa hän arvioi historiantutkimuksen
näkökulmasta Järvisen näkemystä sisällissodasta. Hoppu on myös
kirjoittanut tekstin oheen useita historiallisia yhteyksiä selventäviä alaviitteitä.
Päähenkilö Aksu Jokinen
työskentelee Venäjän sota-

tarviketeollisuutta palvelevalla konepajalla. Työttömäksi
ja kodittomaksi jäätyään Aksu päättää liittyä punakaartiin, vaikka hän ei usko asiaan. Aksu taistelee helsinkiläiskomppanian riveissä useilla rintamilla, ja välillä hän kiertää ratsuosastossa kotipitäjäänsä Sääksmäkeä.
Teoksen kieli on välillä kömpelöä, mutta se ei haittaa lukemista. Kirjaan on myös lisätty hiukan romantiikkaa. Taistelukuvaukset ovat kuitenkin toimivia ja todentuntuisia. Kirjan lopussa Aksu joutuu vankileirille, jossa olot ovat karut.
Aksu pääsee kuitenkin veljensä avustuksella ensin vankien
postia jakamaan ja lopulta vapauteen. Kokemastaan kurjuudesta huolimatta Aksu ei
katkeroidu tai uhriudu. Hänel-

lä on ymmärtävä asenne myös
valkoisten toimia kohtaan.
Todellisessa elämässä Paavo Järvinen palasi työelämään
vankileiriltä päästyään, meni
naimisiin vuonna 1926 ja sai
vaimonsa kanssa neljä lasta.
Järvinen kuoli moottoripyöräonnettomuudessa vuonna
1958.
Pekka Kämäräisen teos perustuu pääosin Hannu Romppaisen tutkimukseen Verestänne versoi vapaus. Kalantilaiset Suomen sisällissodassa
1918 (2005). Kämäräisen teos
on kertomus Uudenkaupungin
suojeluskuntapataljoonan edesottamuksista sisällissodassa. Huonosti aseistautunut pataljoona joutui pakenemaan lähestyviä punaisia Uudestakaupungista jäitä pitkin
Ahvenanmaalle. Välillä pakoa
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vauhditti venäläisten rannikkotykistö. Pataljoonan saavuttua
Ahvenanmaalle se taisteli menestyksekkäästi
venäläisten
varuskuntia vastaan ja riisui ne
aseista. Tämän jälkeen pataljoona laivattiin Ruotsiin, josta
se siirrettiin rautateitse Haaparannan kautta Pohjanmaalle. Siellä alkoivat taistelut valkoisen armeijan mukana kohti
Tamperetta.
Teoksessa Irene Koskinen
saapuu etsimään sulhastaan
punaisten otettua Uudenkaupungin haltuunsa. Koskisen
sulhanen on kuitenkin ehtinyt paeta, minkä vuoksi Koskinen lähtee ystävänsä Alli Viitasen kanssa karkumatkalle kohti Pohjanmaata ja valkoista armeijaa. Punaiset pysäyttävät
tytöt, ja heistä tulee ensin punaisten huoltohenkilökuntaa
ja myöhemmin sairaanhoitajia.
Tytöt joutuvat tätä kautta mukaan Tampereen taisteluun.
Kirjan kohokohdassa käsitellään taistelua Tampereesta. Uusikaupunkilaiset ottavat
osaa kaupungin piiritykseen.
Koskinen ja Viitanen joutuvat
puolestaan kokemaan kaupunkitaistelun kaikki karmeudet. He joutuvat valkoisten
vangitsemiksi, mutta vapautuvat Punaisen Ristin avulla. Lopulta Koskisen sulhanen ja Viitasen mielitietty löytyvät ja yhteinen matka juuri vapautettuun Uuteenkaupunkiin voi alkaa.

Kämäräinen kuvaa tapahtumia valkoisten näkökulmasta.
Tyttöjen kokemusten kautta
tulevat esille punaisen puolen
raakuus surmatöineen, runsas
alkoholinkäyttö ja johdon taitamattomuus. Toisaalta myös
valkoisten suorittamat teloitukset tuomitaan. Kirja on hyvin kirjoitettu, ja teksti on sujuvaa.
Antti Tuurin kirja käsittelee niitä muutamia viikkoja, joiden aikana valmistautuminen sotaan kiihtyi Pohjanmaalla. Kirjan kertoja on Ahto
Sippola, josta on tulossa suojeluskunnan päällikkö. Sippola kiertelee lähipitäjiä kiivaaseen tahtiin etsien koulutuspaikkoja valkoiselle armeijalle. Tärkeimpinä tehtävinä ovat
aluksi aseiden hankkiminen ja
venäläisten aseistariisumisen
suunnittelu. Tilanne kiristyy, ja
Vaasaan matkaava sotilasjuna
päätetään pysäyttää. Valitettavasti rata rikotaan väärän junan saapuessa. Yllätyshyökkäys venäläisiä varuskuntia vastaan kuitenkin alkaa, ja venäläiset vangitaan ja riisutaan
aseista.
Tuurin omintakeinen kirjoitustyyli luo hyvän pohjan kerronnalle. Elettävä arki ja huoli arjen jatkuvuudesta ovat kirjassa läsnä, rinnan sotatoimiin
varautumisen kanssa.
Heidi Köngäksen romaani Sandra ei ole sotaromaani
vaan kertomus naisista, joiden

oli pysyttävä vahvoina voidakseen jaksaa elämässä eteenpäin. Sisällissota muuttaa kuitenkin elämän. Kirjassa on
useita kertojia. Välillä äänessä
on Sandra, välillä tämän käly
Lyyti ja varsinkin kirjan alussa
ja lopussa lapsenlapsi Klaara.
Klaara tutustuu sukunsa menneisyyteen isoäitinsä tekstien
avulla ja oppii samalla ymmärtämään monia sanomatta jääneitä asioita.
Kirjan tarina alkaa 1900-luvun alusta. Sandra ja Janne
perustavat perheen Yli-Väärin
kulmille. Lapsia syntyy, ja lupa
oman torpan pystyttämiselle
saadaan. Sisällissota kuitenkin
katkaisee kehityksen. Kirja kuvaa sodan luonnonvoimana,
jolle ei mahdeta mitään. Janne päätyy punakaartiin, vaikka ei olekaan kovin vakaumuksellinen. Seurauksena on kuuden vuoden tuomio avunannosta valtiopetokseen. Vankilasta Janne palaa henkisesti muserrettuna. Kirjan loppuosassa miehen kärsimykset ja
perheenäidin tuska on kuvattu
vaikuttavasti. Köngäksen käyttämä kieli on mieleenpainuvaa
ja puhuttelevaa.

Mikko Kosunen
erikoistutkija, Työväen
Arkisto
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Operettikenraali ja kuokkavieras

Touko Perko: Haastaja Saksasta
1918 – von der Goltz ja Mannerheim.
Docendo, Helsinki. 439 s.
Jos historioitsijoille myönnettäisiin mitaleja sitkeydestä,
Touko Perko ansaitsisi sellaisen. Kun hänellä oli kaksi vuotta sitten lähes valmiina elämäkerta Itämeren divisioonan komentajasta Rüdiger von der
Goltzista, hänelle selvisi, että
pian ilmestyisi kahden Hentilän, Marjaliisan ja Sepon, tutkimus Saksalainen Suomi 1918.
Ensin Perko ajatteli lyödä
hanskat tiskiin, mutta onneksi hän ei tehnyt niin. Voidakseen jatkaa hänen oli kuitenkin
löydettävä työlleen uusi näkökulma. Miettiessään Hentilöiden haastamista Perko havaitsi, että vuoden 1918 sisällissodassakin oli yksi jopa sodan
lopputuloksen kannalta merkittävä haastaja-asetelma, nimittäin valkoisen armeijan ylipäällikön, paroni Gustaf Mannerheimin ja Itämeren divisioonan komentajan, kreivi Rüdiger von der Goltzin välinen.
Kumpikin sotapäällikkö halusi ottaa itselleen täyden kunnian valkoisten voitosta vapaussodassa.
Kun on pohdittu sitä, miksi Mannerheim vastusti niin
sinnikkäästi sotilaallisen avun
pyytämistä Saksalta, on viitattu siihen, että hänhän oli it-

se vain paria kuukautta aikaisemmin taistellut saksalaisia
vastaan. Ajankohtaisessa tilanteessa helmi-maaliskuussa 1918 Mannerheimin asenteeseen vaikutti kuitenkin toinen, paljon tärkeämpi syy. Valmistautuessaan lyömään punaiset hän ei toivonut saksalaisia saaliinjaolle. Hän piti von der Goltzia kuokkavieraana, jota hän ei olisi halunnut häiritsemään omia voitonjuhliaan. Mannerheimin oli
kuitenkin taivuttava hyväksymään Saksan apu. Ehkäistäkseen ennalta kuokkavieraalle koituvaa kunniaa hän kiirehti hyökkäystä Tampereelle
ennen kuin saksalaiset ehtisivät Helsinkiin. Tämän kiirehtimisen takia valkoisten tappiot
nousivat Tampereen taistelussa huhtikuun alussa 1918 tarpeettoman suuriksi.
Kuokkavieraat
osoittautuivat odotetun tehokkaiksi.
Noustuaan maihin huhtikuun
alussa 1918 Hangossa ja Loviisassa Itämeren divisioona vapautti vajaassa neljässä viikossa Helsingin ja keskeiset osat
Etelä-Suomea aina Lahtea
myöten. Goltz liikkui kaikkialla suurena sankarina ja nautti
kunniasta, ja sen suomalaiset

hänelle soivat. Mannerheimin
oli pakko vastata tähän. Tuo
vastaus oli vapaussodan voitonparaatina tunnettu näytelmä, jonka Mannerheim järjesti
Helsingissä 16.5.1918. Helsinkiläisten mielestä paljon tärkeämpi vapautumisen symboli oli kuitenkin saksalaisten voitonparaati 14.4.1918.
Mannerheimin ja Goltzin suhteet olivat jännitteiset. Goltz piti Mannerheimia
”operettikenraalina”,
jonka
sotilaallinen ammattitaito oli
kyseenalainen. Hänen mielestään Mannerheimin menestys perustui lähinnä ylvääseen esiintymiseen, huoliteltuun pukeutumiseen ja monipuoliseen kielitaitoon. Haastajalle kävi kunniakilpailussa lopulta huonosti. Kun saksalaiset joutuivat joulukuussa 1918
vetäytymään Suomesta, heidän osuutensa Suomen sisällissodassa alkoi nopeasti haalistua.
Saksalaisten oli alun perin
tarkoitus nousta maihin Selkämeren rannikolla Rauman–Porin korkeudella ja liittyä Mannerheimin joukkoihin. Mitähän
siitäkin olisi tullut, jos nämä
kaksi kukkopoikaa olisivat joutuneet taistelemaan yhdessä.
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Kiittäkäämme siitä, että näin
ei käynyt, Itämeren huhtikuisia
ahtojäitä ja tietoliikenneyhteyksien puuttumista. Kun kumpikin soti oman sotansa, tulos
oli valkoisten kannalta erinomainen.
Touko Perkon kirjan asetelma, Mannerheimin ja von der
Goltzin kunniakilpailu, on hedelmällinen. On hyvä, ettei
hän heittänyt pyyhettä kehään
kaksi vuotta sitten, sillä hänen
kirjansa ansiosta vuoden 1918
historiasta kiinnostuneita lukijoita on nyt hemmoteltu kahdella kilpailevalla kirjalla aiheesta, joka on tähän asti jäänyt pahasti katveeseen. Tällaista ei historiantutkimuksessa kovin usein tapahdu.

Miten Perko on itse onnistunut haastaessaan Hentilät?
Perko löysi mielestään heikon kohdan Hentilöiden tulkinnasta, jonka mukaan Saksan päämäärät Suomessa olivat imperialistiset ja sotilaallisen avun hintana Suomen valkoinen hallitus luovutti kohtalonsa ehdoitta Saksan keisarikunnan käsiin. Hentilöiden
mukaan Suomesta tuli de facto Saksan protektoraatti ja siirtomaa, ja jos Saksa olisi voittanut maailmansodan, se olisi ollut Suomen pysyvä kohtalo. Perko pitää tulkintaa spekulatiivisena. Tämän sanottuaan hän kuitenkin esittää itse
oman spekulaationsa: jos punaiset olisivat voittaneet, niin

mikä olisi silloin ollut Suomen
asema? ”Sosialistinen Neuvosto-Suomi?” Tässä on syytä huomata, että Suomen joutumisesta Saksan apuvaltioksi
oli tehty sitovat välikirjat, jotka
Suomen hallitus oli allekirjoittanut maaliskuun alussa 1918.
Sen sijaan punaisella Suomella ei ollut vähäisintäkään aikomusta liittyä Venäjään. Päinvastoin
kansanvaltuuskunta puolusti Neuvosto-Venäjän
kanssa käymissään neuvotteluissa sinnikkäästi Suomen itsenäisyyttä ja valtioalueen rajoja.

Seppo Hentilä
professori emeritus, Espoo

Kahden kansanosan kriisi

Sari Näre: Helsinki veressä – Naiset,
lapset ja nuoret vuoden 1918
sodassa. Tammi, Helsinki 2018. 391 s.
Kirjan otsikko on huono, koska
tarjolla on monipuolinen kuvaus Helsingin sekasortoisesta ajanjaksosta ihmisineen ja
tapahtumineen. Selkein otsikko olisi ollut ”Helsinki 1918”.
Tutkimus on kirjoittajan mukaan paitsi sosiaalihistoriallinen myös nuoriso- ja kulttuuritutkimuksellinen. Toki se on
paljon muutakin.

Vuoden 1917 tapahtumat
kertautuvat eri luvuissa. Kyseisen vuoden tapahtumat
olisi ollut syytä keskittää johdannoksi. Väliotsikoiden lisääminen tekstiin olisi ollut myös
ehdottoman tarpeellista. Runsaan tutkimusaineiston käyttö
ansaitsee kiitokset, mutta laulujen sanoja ja runoja, pisimmillään yli sivun mittaisia, oli-

si ehkä ollut syytä karsia. Luvusta Naisten ja lasten tuomiot ja teloitukset on vaarana saada käsitys, että valtiorikosoikeudet tuomitsivat lapsia kuolemaan. Kenttäoikeuden tuomiot ja murhat olivat
laittomia, eivätkä ne olleet valtiorikosoikeutta. Kyseisessä luvussa mainitut pojat tuomittiin
ja ammuttiin sodan aikana.
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Se, että kirjan sisältö ei vastaa kunnolla otsikossa kerrottua aihetta, tulee esiin esimerkiksi luvusta Naiset ja lapset
sodan pyörteissä. Luku kertoo
saksalaisten tulosta, hyökkäysvalmisteluista, itkevistä työläisistä ja hurraahuudoista lähinnä miesten kertomuksien
kautta, mutta lapset sivuutetaan parilla lyhyellä lauseella.
Kirjan alaotsikon ”lapset” tuntuu päälle liimatulta.
On hyvä muistaa, että lapsen asema yhteiskunnassa oli
1900-luvun alussa erilainen
kuin nyt. Lasten sota-ajan kertomuksia ei ole aina pidetty
tärkeinä dokumentteina, eivätkä lapset osanneet arvostaa niitä aina itsekään. Lisäksi lapset eivät välttämättä uskaltaneet tai osanneet kirjoittaa kokemuksiaan ylös. Kirjoitustaito oli usein puutteellista.
Kirjassa on muutamia nuorten
kuvauksia Helsingin tapahtumista, joissa sakilaisuus ja huliganismi näkyivät. Uhittelut yltyivät kaduilla, mutta yhteenottoja pyrittiin välttämään.
Nälkä pakotti kuitenkin toimimaan. Sosiaalinen kurjuus
tuli työpaikkojen sulkeuduttua

näkyvimmin esille pitkinä leipäjonoina, joissa nälkäisimmät
tuupertuivat kuolleina kadulle.
Suurperheet olivat ilman ruokaa ja välttämättömyystarpeita. Nuorison oli vaikea pidättäytyä rikoksista, ja kiinnostus
osallistua aseelliseen liikehdintään lisääntyi. Helsingin
punakaarteissa toimi kymmenisentuhatta miestä ja naista.
Lapsia ja nuoria ei kirjoittaja
mainitse, vaikka heitä oli mukana runsaasti.
Kirja tuo esille ajan merkkihenkilöitä, mielenkiintoisia ihmiskohtaloita ja tapahtumia ja
kertoo tasapuolisesti sekä punaisten että valkoisten toimista. Naisten militarisoituminen,
katukaartit, valkoisten naisten
”kotikaartit” ja nuorisokulttuurin muodostuminen näkyivät
pääkaupungin kaduilla.
Kerronta on vauhdikasta,
ja aikalaiset pääsevät ääneen.
Kaupungin eri alueet ovat hyvin edustettuina, ja perheiden
arki kulkee kirjassa vahvanpunaisena lankana. Esiin tulee
myös naisten kekseliäisyys.
Kudottiin, ommeltiin, ruokittiin, kuljetettiin salaa aseita ja
ammuksia, pelättiin henkilö-

tarkastuksia ja kotiin tunkeutuvia tarkastajia. Yhteisöllisyys
kasvoi hädän hetkinä sekä valkoisten että punaisten puolella samaan aikaan, kun sosiaaliset erot yhteiskuntaluokkien
välillä korostuivat.
Vangitsemista pelkäävät,
valeasuiset tai partansa värjänneet senaattorit ja muut
poliitikot, ammuksia lastenvaunuissa kuljettavat ”äidit” ja
viime hetken piiloutujat tuovat
kirjaan jännityselokuvan aineksia.
Helsingin
kesäseesteistä Santahaminan leiriä 1918
oli valheellisesti tarjottu sotasensuurin aikana lehdille leirien näyteikkunaksi. Tämän havaitsin jo omissa vankileiritutkimuksissani. Naisten kärsimykset siellä ovat saaneet vähemmän huomiota kuin miesten Suomenlinnan leirillä.
Kirja on hengästyttävä lukukokemus, täynnä elämää ja
jännitystä – ei pelkästään verta.

Tuulikki Pekkalainen
VTM, tietokirjailija,
väitöskirjatutkija, Turku
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Arkistojen äänistä kuviksi ja kertomuksiksi

Reetta Laitinen (toim.):
Sisaret 1918. Arktinen
Banaani, Helsinki 2018. 110 s.
Naiset ja sota -teemaa on alettu käsitellä niin tieteessä kuin
taiteessakin uuden sotahistorian nousun myötä. Sisällissotamme on tältä kannalta erityisen mielenkiintoinen, koska naiset olivat sodassa mukana paitsi avustavissa rooleissa myös taistelijoina punaisella puolella. Valkoisten joukoissa ei tiedetä olleen naisia sotilaina.
Haastattelin keväällä 2018
tanskalaista kirjailijaa Kim Leineä hänen romaanistaan Kuilu, jonka ratkaisevat tapahtumat sijoittuvat Suomen sisällissotaan. Leine kuvaa punaiset naissotilaat pedoiksi, jotka kuristivat pappeja kuoliaiksi ollessaan näiden kanssa sukupuoliyhteydessä. Leine kertoi halunneensa kuvata sotaa
ja ihmisen raakuutta taiteilijan
vapaudella ja arkistomateriaaleihin tutustumatta. Pidän tällaista lähestymistapaa ongelmallisena silloin, kun kuvattavana on todellisia historian tapahtumia ja niihin osallistuneita ihmisiä.
Tutkija Reetta Laitisen toimittama sarjakuvateos Sisaret
1918 ottaa kantaa samaan kysymyksenasetteluun sekä läh-

töasetelmansa että lopputulostensa kautta. Esipuheessaan Laitinen pohtii dokumenttien käytön oikeutusta
fiktiossa: ”Onko toisen, olemassa olleen ihmisen henkilökohtainen murhenäytelmä
noin vain käytettävissä, muokattavissa ja muutettavissa taiteeksi?”
Olennaista kysymyksessä
ovat sanat ”noin vain”. Dokumenttiaineistoja ei voi käyttää kepein perustein. Mutta
jos tavoitteena on luoda kestävä taiteellinen teos, henkilöarkistojen käyttö on perusteltua. Historiallinen lähdeaineisto taipuu niin taiteen kuin tieteenkin pohjaksi, mutta metodit ovat erilaiset. Historiallisen fiktion tekijälle on tärkeää aikakauden syvällinen tuntemus, mutta yhtä tärkeää on
irrottautua aineistoista ja luoda omalakinen taiteellinen kokonaisuus.
Arkistoaineiston
käytöllä taiteessa on erityiset haasteensa. Se näkyy myös Sisaret 1918 -teoksessa. Esipuheessaan Laitinen kertoo valinneensa sarjakuvataiteilijoille Kansan Arkiston ja SKS:n
muistitietoaineistoista sopi-

vimmiksi katsomansa kertomukset. Valittuja kertomuksia
on lyhennetty ja tiivistetty antologian rajoihin mahtuviksi.
Tiivistäminen on osa taiteellista prosessia mutta ei riitä tekemään dokumenttimateriaalista taidetta.
Vielä ankarampi yksityiskohtiin zoomaaminen olisi tuonut antologian kauemmas dokumenttien kuvittamisesta. Otan esimerkin: Ainur Elmgrenin väkevä sarjakuva perustuu Hulda Äijälän kertomukseen taisteluista saksalaisia vastaan ja vangiksi joutumisesta. Hulda oli 24-vuotias leski, jolta jäi Raumalle viisi
poikaa. Muistelijat sivuuttavat
usein psykologisesti hurjimmat yksityiskohdat. Tässä sellainen on mielestäni pikkulasten äidin sotaan lähtö. Myöhemmin tarkasteltaessa muistelijan hiljaisuudet tai lakoniset toteamukset näyttäytyvät
kaikkein puhuvimpina. Taiteilijalla on lupa tunkeutua myös
vaikenemisen ytimiin.
Teos on kuvallisesti erittäin korkeatasoinen; jokainen
taiteilija tuo aiheeseen oman
voimakkaan
näkökulmansa,
ja tyylien vaihtelu on kiehto-
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vaa ja antoisaa. Arvokasta on
myös lasten sotakokemuksen
kuvaus. Kokonaisuutta koottaessa on luotettu siihen, että sodan suuri kuva on lukijalla hallussa. Lyhyet tekstit osioiden alussa taustoittavat kun-

kin päähenkilön tilannetta ja
luovat kuvaa tragediasta. Laitinen kertoo toivoneensa, että
kertomuksissa kuuluisivat naisten omat äänet. Mutta sarjakuvassa sana saisi olla alisteinen kuvalle. Tällä loistavalla

tutkija-taiteilijakombinaatiolla olisi varmasti ollut taitoa ja
rohkeutta irtautua vieläkin rajummin sanasta syvälle kuvan
maailmaan.

Sirpa Kähkönen

Norjalaisia ambulansseja Suomen sisällissodassa

Morten Jentoft 2018: Finland
1918. Den finske borgerkrigen og
nordmennene som war vitne til den.
Gyldendal, Oslo 2018. 288 s.
Morten Jentoft on Norjan
yleisradion NRK:n toimittaja, joka on ollut uransa aikana
töissä myös Suomessa ja Moskovassa. Suomessa sisällissota alkoi kiinnostaa Jentoftia.
Norjalainen näkökulma motivoi häntä kirjan tekemiseen.
Näkökulma löytyi, koska Suomen sisällissodassa oli ollut
mukana kaksi norjalaista ambulanssia 20 hengen miehistöineen. Näiden lääkintämiesten ja -naisten kokemukset,
kertomukset ja valokuvat tuovat uutta, ulkopuolista näkökulmaa Suomen sisällissotaan.
Pohjoismaiden suhtautuminen Suomen sisällissotaan oli
pääasiassa neutraalia. Ruotsi salli vapaaehtoisten sotilaiden ja upseerien tulon valkoiselle puolelle. Norjan parlamentti oli valkoisten puolella
ja hyväksyi vain humanitäärisen avun antamisen. Se päätti

kuitenkin, että apua oli annettava molemmille osapuolille.
Norjalaiset kulkivat valkoisten
joukkojen mukana mutta hoitivat muutaman kerran myös
punaisia haavoittuneita.
Norjan Punaisen ristin ambulanssia johti kirurgi Harald
Natvig. Hän kirjoitti päiväkirjaa ja otti valokuvia, myös teloituksista. Aikaisempien sotakokemustensa ansiosta hän
pääsi valkoisten etulinjaan.
Ylilääkäri Jakob Thrap-Meyer
johti toista ambulanssia. Hänkin kirjoitti tarkkoja kuvauksia
näkemästään. Myös muut ambulanssimiehet ja -naiset dokumentoivat kokemuksiaan.
Toimittaja Harald Grieg, joka oli kalustonhoitajana ambulanssissa, kirjoitti jo matkan aikana artikkeleita Norjan
lehtiin. Grieg myös haastatteli suomalaisia, esimerkiksi senaattori Heikki Renvallia.

Ambulanssit ajoivat Norjasta Tukholmaan ja sieltä Haaparannan kautta Ouluun. Siellä he näkivät 24.2.1918 ensimmäiset kaatuneet ja punavangit. Matka jatkui Jyväskylään,
missä heillä oli tukikohta. Norjalaiset auttoivat Jyväskylässä kenttäsairaalan pystyttämisessä. Sinne tuotiin haavoittuneita Vilppulan, Jämsän, Länkipohjan ja Oriveden taisteluista. Natvigin johtama ambulanssi kulki valkoisten joukkojen mukana kohti Tamperetta ja Thrap-Meyerin auto Savonlinnan kautta Käkisalmelle,
Imatralle ja Viipuriin.
Norjalaiset pääsivät näkemään omin silmin joukkoteloituksia esimerkiksi Länkipohjassa, missä ”talot paloivat ja
ihmisliha haisi”, kuten kirjassa
kerrotaan. Harald Natvig ei ollut koskaan ennen nähnyt niin
hirveää väkivaltaa, vaikka hä-

92 TYÖVÄENTUTKIMUS VUOSIKIRJA 2018

rjoaa uusia näkökulmia poliittiseen toimintaan ja
entiteetin muotoutumiseen maaseutuympäristössä.
vää ja miellyttävää lukea, ja sen teoreettiset ainekset
yvin erityisesti sen vuoksi, että ne kiinnittyvät
yysiin eivätkä jää päälle liimatuksi oppineisuuden
Lukija todella tuntee matkaavansa agitaattorien
aseudulla ja osallistuvansa tiheätunnelmaisiin agiksiin 1900-luvun alussa.

tutkimus on erittäin korkeatasoinen ja tärkeä
suomalaisen työväenliikkeen historian tutkimukn vahvan esitysteoreettisen otteensa ansiosta myös
kansainvälistä relevanssia. Tutkimuksen tieteelliset
merkittäviä ja sen metodiset ratkaisut innovatiivisia:
inen näkökulma osoittaa Rajavuoren käsittelyssä

haavoittuneiden hoidosta eri
paikkakunnilla.
Kirjassa on jonkin verran
yleistä taustatietoa Suomen
historiasta ja vuoden 1918 tapahtumista, esimerkiksi kuvausta Mannerheimin johtamista taisteluista. Harmi, että analyysi koko sodan merkityksestä puuttuu. Ehkä se ei kuuluisi tällaisen kirjan tavoitteisiinkaan.

Marjaliisa Hentilä
dosentti, erikoistutkija,
Espoo

Esityksen mahti

Anna Rajavuori
ANNA RAJAVUORI

EN HISTORIAN JA PERINTEEN TUTKIMUKSEN SEURA

menlinnan vankileirillä ja kirjoitti sen surkeista oloista raporttiinsa. Palattuaan kotiin
hän luki samankaltaisia kirjoituksia Suomen valkoisesta terrorista Norjan työväenlehdistä. Kaikesta huolimatta Natvigin sympatiat olivat valkoisten puolella. Hän totesi heidän käyneen oikeutettua sotaa punaisia vastaan.
Morten Jentoftin kirja vahvistaa suomalaisesta tutkimuksesta saamiamme käsityksiämme punavankien mielivaltaisesta kohtelusta mutta myös

ESITYKSEN POLITIIKKA

ee Suomen Sosialidemokraattisen puolueen 1900suullista agitaatiotoimintaa uudesta ja tuoreesta
a: esitystutkimuksen kautta. Taustalla on ajatus
kaisempi sosialistisen agitaation tutkimus ei ole
miön kaikkia puolia.

nellä oli kokemusta muutaman
vuoden takaisista sodista Balkanilla. Hän koetti kiistää teloitusten oikeutuksen ja vetosi tuloksetta kansainvälisiin sotalakeihin. Natvig tallensi kamerallaan 13 vangin teloituksen Länkipohjassa 17.3.1918.
Ammutuista nuorin oli vain
14-vuotias.
Tampereella norjalaiset ottivat kuvia kaupungin valtauksesta, vankijoukoista, naisvangeista ja joukkohaudoista. Sodan jälkeen Harald Natvig pääsi käymään myös Suo-

Esityksen politiikka
Sosialistinen agitaatio keskisuomalaisella maaseudulla
1906-1908

Anna Rajavuori: Esityksen
politiikka. Sosialistinen agitaatio
keskisuomalaisella maaseudulla 1906–
1908. Työväen historian ja perinteen
tutkimuksen seura, Helsinki 2017. 341 s.

Vaikka Anna Rajavuori ei suoranaisesti aseta tehtäväkseen
sosialismin arvoituksen ratkaisemista, on hänen tutkimuksensa keskeinen kysymys
kuitenkin se, mikä oli suullisen agitaation osuus sosialismin huimassa läpimurrossa ja
maaseudun politisoitumisessa
ylipäänsä suurlakon jälkeisinä
vuosina. Rajavuoren tutkimus
tuottaa tähän mysteeriin uusia vastauksia ja näkökulmia,
mutta niitä olisi voinut verrata
laajemmin aikaisemman tutkimuksen antamaan kuvaan työväenliikkeen historiasta.

Esitystutkimuksen metodologian soveltaminen on Rajavuoren tutkimuksen keskeinen
ansio. Se on myös sellainen
ulottuvuus, joka erottaa Rajavuoren tutkimuksen muista ja
jonka varassa tutkimus nousee
tieteellisesti huomattavan korkealle tasolle. Rajavuorella on
taustalla ajatus siitä, että aikaisempi sosialistisen agitaation
tutkimus ei ole tavoittanut ilmiön kaikkia puolia eikä siten
ole kyennyt selittämään tyhjentävästi sosialistisen agitaation luonnetta ja merkitystä.
Aikaisemmat tutkijat ovat ko-

rostaneet joko agitaation tiedollista ja sivistävää merkitystä
tai sen tunnedynaamista puolta. Rajavuori pystyy oman näkökulmansa ansiosta kohoamaan tämän jaottelun yläpuolelle ja keskustelemaan hedelmällisesti molempien suuntausten kanssa.
Rajavuori ottaa tarkasteluun agitaatiotapahtuman kokonaisvaltaisena vuorovaikutustilanteena, jossa keskeiseen rooliin kohoaa agitaattorin ja yleisön välinen suhde ja
ennen muuta itse agitaatioesitys, jonka sanallinen sisältö oli
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vain yksi tekijä muiden joukossa. Tutkimus kohdistuu pääasiassa maaseutuagitaatioon
Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaan järviseudulla suhteellisen lyhyellä aikajänteellä. Rajauksen kapeus sisältää omat
ongelmansa, mutta toisaalta
se tarjoaa mahdollisuuden syvään ja tarkkaan analyysiin.
Rajavuori joutuu turvautumaan työssään puutteelliseen,
satunnaiseen ja fragmentaariseen aineistoon, joka ei salli päästä käsiksi suoraan itse
agitaatiotilaisuuteen ja varsinaisiin puhesisältöihin. Rajavuori luottaa kuitenkin siihen,
että lähdeaineistossa on riittävästi jälkiä agitaatiotapahtumasta, ja kyse onkin siitä, että tutkija osaa löytää ja tulkita ne uudella tavalla. ”Performanssilinssien” avulla voidaan
tekijän mukaan havaita sellaista, mikä jää muuten katveeseen tai kokonaan näkemättä,
ja solmia sellaisia säikeitä, jotka jäisivät irrallisiksi ilman teoreettista yhteyttä.
Rajavuori tarkastelee monipuolisesti yleisön odotuksia
ja sen käyttäytymistä puheti-

laisuuksissa. Vaikka agitaattorit olivat tietoisia yleisön odotuksista, ei yllätyksiltä vältytty:
kahden kulttuurin kohtaaminen sujui sitä paremmin, mitä enemmän agitaattori pystyi asettautumaan yleisön asemaan, puhumaan sille läheisistä asioista ja tarjoamaan monipuolista ohjelmaa, jossa myös
viihteellisillä elementeillä oli
sijansa. Esimerkiksi joukkolaulun merkitystä osana agitaatiotilaisuuksia ei ole aikaisemmin käsitelty tässä laajuudessa.
Erittäin mielenkiintoinen ilmiö on vaalikampanjan luomat väittelykokoukset, joihin
osallistui eri vaalipuolueiden
edustajia ja joiden yleisö oli
hyvin heterogeenista – ja aktiivista. Tavanomaisissakin agitaatiotilaisuuksissa yleisön joukossa oli usein vastayleisön,
”porvareiden”, edustajia, jolloin tapahtumaan muodostui
agitaattorien toivoma konfliktitilanne. Sen kautta agitaattorit pyrkivät horjuttamaan paikallisyhteisön sosiaalista järjestystä ja valtaistamaan paikallista työväestöä, jonka kat-

sottiin elävän itsetiedottomina
sosiaalisessa alistussuhteessa.
Ulkoa tullut agitaattori pystyi
konfliktiin hakeutumalla tekemään kätketystä ristiriidasta
julkisen. Rajavuori kiinnittää
huomiota myös agitaattoreiden rooliin järjestäjinä: palopuheiden rinnalla heidän odotettiin perustavan työväenyhdistyksiä ja tukevan käytännöllisesti aloittelevia järjestöjä.
Kaiken kaikkiaan Rajavuori
pystyy todistamaan keskeisen
väitteensä eli sen, 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”.

Kari Teräs
Tampereen yliopisto
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Puskala, Pessi ja muita puoluesotureita

Risto Reuna: ”Ei tullutkaan vallankumousta” – sotasukupolvi,
joka esti kansandemokratian. Äärivasemmiston kesäkuun
1946 offensiivi ja metallityöväen työpaikkavastarinta. Turun
yliopiston julkaisuja, sarja C, osa 452. Turun yliopisto, Turku
2018. 515 s.
Miksi Suomesta ei tullut kansandemokratiaa? Kysymys on
askarruttanut useita tutkijoita
1980-luvulta lähtien, arkistojen avautuessa ja näkökulmien muuttuessa. Siihen myös
Risto Reuna hakee vastausta.
Hänen väitöskirjansa sijoittuu
Hermann Beyer-Thoman, Osmo Jussilan, Kimmo Rentolan,
Hannu Soikkasen, Jukka Nevakiven ja Mikko Majanderin
raivaamalle kentälle ja elävöittää sitä uudella tiedolla.
Monitasoisessa selitysmallissa sukupolvikokemuksilla on
keskeinen sija. Niitä osaltaan
kuvaa kirjaa läpäisevä kertomus Veikko Puskalasta, sosiaalidemokraattien kommunisminvastaisen toiminnan aktivistista. Reuna erottelee ”sotasukupolven” eri ikäryhmiä ja
erilaisia rintamamieskokemuksia, lähinnä niitä, joiden hän
tulkitsee pohjustaneen sosiaalidemokratian kannatusta. Nämä kokemukset hän liittää siihen, miten sosiaalidemokraattisjohtoisten ay-järjestöjen ja
Aseveliliiton toimitsijat valvoivat sotavuosina sosiaalisia etuja ja poliittista mielialaa säännöstely- ja valvontakoneiston

yhteydessä. Juoneksi hahmottuu, miten 1930-luvun lopulla
viritelty ja sodan jälkeen osin
aseveliyhdistysten
pohjalta
pystytetty sosiaalidemokraattisen puolueen työpaikkaorganisoituminen toimi ja tuotti tuloksia. Selitysmalli nostaa
pääosaan
sotatarviketeollisuuden ja sotakorvaustuotannon avainryhmän, metallityöntekijät.
Reunan mukaan Suomen
poliittinen tulevaisuus ratkaistiin kesäkuussa 1946. SKP:n
”kuusislainen” johto pyrki Ždanovin ohjeita seuraten
vahvistamaan otettaan valtiokoneistosta ulkoparlamentaarisen joukkotoiminnan avulla sekä ohjaamaan sosiaalidemokratian irti Tannerista ja asevelisosialisteista kohti kommunistien määrittämää
yhtenäisyyttä. Tässä kommunistit kuitenkin epäonnistuivat. Ratkaisevaksi vastavoimaksi nousi metallimiehiin nojannut sosiaalidemokraattinen
työpaikkaorganisoituminen.
Suomalaiskommunistien
kansainvälisinä
virikkeinä
Reuna viittaa paitsi Tšekkoslovakian myös Baltian mai-

den esimerkkiin. Hän väittää
toistuvasti, että kommunistit
olivat päässeet Baltian maissa
valtaan kansanrintamapolitiikan seurauksena. Väite tavoittaa huonosti sen, miten näistä maista tehtiin neuvostotasavaltoja.
SKP:n vallankumousvalmisteluiksi Reuna tulkitsee sekä
virkamiehistön puhdistamista
vaatineen mielenosoitusoffensiivin että suostumisen SAK:n
vuoden 1946 edustajakokouksen peruuttamiseen kommunistienemmistön
tuottaneiden edustajakokousvaalien
jälkeen. SKP:n johto oletti sosiaalidemokratian pian siirtyvän ”itäohjaukseen” ja vallankumouksen edellytysten kypsyvän.
Jo Hannu Soikkanen on
nähnyt SAK:n edustajakokouksen peruutuksessa niin
kommunistien kuin sosiaalidemokraattisen opposition pyrkimyksen vaikuttaa SDP:n pian
kokoontuvan puoluekokouksen linjauksiin. Se, miten Reuna liittää tapahtumakulun vallankumousperspektiiviin, on
painotuksiltaan uutta. Tämä
olisi kuitenkin hyvä suhteut-
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taa aiempiin selityksiin, joissa kommunistien myönnytys
on tulkittu reaktiiviseksi pyrkimykseksi estää ammattiyhdistysliikkeen hajoamisesta koituvia riskejä. Kaikkea kehystävänä välttämättömyytenä sotakorvaukset rajoittivat työväenliikkeen hajaannusta, kuten Reunakin tuo esiin. Edustajakokousperuutuksen ratkaisijaksi hän nostaa perustellusti SKP:n pääsihteerin Ville Pessin. Aivan selväksi ei kuitenkaan käy, miten viitatuista lähteistä on tultu Pessin ajatuksenkulun kuvaukseen.
Laajaan ja monipuoliseen
lähdeaineistoon kuuluu SAK:n,
Metalliliiton, paikallisten ayjärjestöjen, SDP:n, SKP:n ja
Valtiollisen poliisin arkistoaineistoa sekä lukuisia henkilöarkistoja. Tärkeä osa on Työväen muistitietotoimikunnan
kokoelmilla, joita Reuna itsekin on kartuttanut. Muistitieto soveltuu hyvin sukupolvikokemusten tutkimiseen, mutta metodologiset kysymykset
ansaitsisivat enemmän huomiota ja lisää läpinäkyvyyttä toivoisi päättelyyn, joka vie ai-

neistosta johtopäätöksiin.
Uusia tietoja ja oivalluksia tämä työ tarjoaa yllin kyllin. Paikoin on tosin vaikeata
erottaa tärkeätä ja vähemmän
tärkeätä. Toisinaan jää epäselväksi, onko jokin käsitys tutkijan vai tutkittavien. Näin on
esimerkiksi puhuttaessa ammattiyhdistysliikkeen ”puolueettomuudesta” pohjoismaisena periaatteena. Esitystavassa on rakenteellista ja kielellistä viimeistelemättömyyttä sekä tarpeetonta toistoa.
Työ tarvitsisi johdannon, joka tiukemmin esittelisi tutkimuskysymykset ja lähestymistavan, sekä loppuluvun, jossa
tutkimustuloksia vedettäisiin
yhteen ja arvioitaisiin suhteessa aiempaan tutkimukseen.
Nykyisiä tohtorinkoulutusnormeja noudattava, neljässä vuodessa valmistuva, alle
30-vuotiaana väittelevä ei kykenisi laatimaan tällaista väitöskirjaa. Tämä ei johdu vain
kirjan paksuuden ja lähdeluettelon pituuden todistamasta työmäärästä. Kyse on ennen muuta siitä, miten tekijä on koonnut ja käyttänyt ai-

neistoaan, tulkinnut kirjoitettua ja puhuttua, tunnistanut
toiminnan julkilausuttuja ja julkilausumattomia tarkoituksia,
osoittanut tapahtumien ja tekojen yhteyksiä, taustoja, tavoitteita ja tarkoittamattomia
seurauksia, kytkenyt toisiinsa
eri tasoja ja erikestoisia juonteita ja murroksia. Risto Reuna on pystynyt hyödyntämään
pitkää ja monipuolista kokemustaan työväenhistorian alalla. Tämä on ollut valtava vahvuus, mutta myös suuri haaste. Miten tutkija käyttää vuosikymmenten mittaan kertynyttä tietämystään, myös vaikeasti dokumentoitavaa hiljaista tietoaan, siten, että historiantutkimuksen tieteellisyyden vaatimus, päättelyn arvioitavuus, täyttyy? Vaikuttava
intellektuaalinen saavutus tämä työ eittämättä on.

Pauli Kettunen
professori, Helsingin
yliopisto
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Kolmikannan ytimessä

Lasse Laatunen ja Arto Nieminen:
Kolmikannan kulisseissa. Lasse Laatusen neljä
vuosikymmentä työmarkkinapolitiikassa. Art
House, Helsinki 2017. 325 s.
Lasse Laatunen totesi muistelmiensa julkistamistilaisuudessa, ettei pitänyt viisaana
työnantajansa EK:n päätöstä
lopettaa keskitetyt työmarkkinaneuvottelut. Taustalla oli
EK:n hallituksen päätös siitä,
että keskitettyä sopimustoimintaa ei enää harjoiteta. Samalla EK lakkautti varmuuden
vuoksi koko työmarkkinaosastonsa. Laatunen oli keskitettyjen ja tulopoliittisten sopimusten mies yli 40 vuotta kestäneen uransa ajan. Uusi aika
liittoneuvotteluineen murtaa
vuonna 1968 solmitusta Liinamaa I:stä alkaneen työmarkkinatradition.
Kolmikannan
kulisseissa
kertoo tulopoliittisen aikakauden työmarkkinahistoriasta.
Laatunen on kirjoittanut sen
yhteistyössä Arto Niemisen
kanssa, joka toimi pitkään työmarkkinatoimittajana ja myös
Suomen Journalistiliiton puheenjohtajana. Yhteistyö kertoo tupokauden koukeroista.
Työmarkkinapomojen ja toimittajien symbioosi kesti koko kauden. Siihen sisältyi satoja valvottuja öitä, joiden aikana neuvotteluita käytiin suljettujen ovien takana työmark-

kinatoimittajien odotellessa
oven toisella puolella uutisia.
Kuvaan kuului myös iloista yhteiselämää hauskoine traditioineen.
Laatunen aloitti työuransa aikana, joka oli kirjoittajien mukaan poliittisesti levotonta ja ylipolitisoitunutta.
Kekkoselle puuhattiin jatkokautta, kulisseissa juoniteltiin,
hallitukset vaihtuivat tiheään,
kommunistien vallankaappauksesta huhuttiin ja läntisistä
kauppasuhteista riideltiin. Lakkoja oli paljon, palkkakuri huono ja inflaatio korkea. Näinhän
on tapana kuvailla 1970-lukua,
mainettaan ehkä kuitenkin parempaa.
Laatusen työvuosiin osuu
hyvinvointivaltion sinnikäs rakentaminen. Nieminen nostaa
Laatusen jalustalle tässä työssä. Laatunen aloitti STK:n laki- ja sosiaaliasiain johtajana
vuonna 1984, joten hänen kädenjälkensä näkyy käytännössä kaikessa työlainsäädännössä ja sosiaaliturvalainsäädännössä. Lakkosakkojen korotus, tasa-arvolain valmistelu ja
pekkaspäivien synty 1980-luvun alkupuoliskolla sekä Holkerin hallituksen suuren ha-

loon aiheuttanut työelämäpaketti vuosikymmenen loppupuolella olivat Laatusen työlistalla. Kolmikannan kulisseissa
kertoo ronskista neuvottelukulttuurista ja pienen tupoporukan läheisistä suhteista.
Työmarkkinapäättäjät häärivät myös hallituspohjien ja
-ohjelmien kasaamisessa. Laatuselle jäi Holkerin hallituksen
muodostamisesta käsitys, että
järjestöjen piti pitää ohjat tiukasti omissa käsissään. Laatusen ja Markku Hyvärisen neuvottelema työeläkemaksu jäi
elämään vuonna 1991 Esko
Ahon yhteiskuntasopimuksen,
STK:n saatanallisten säkeiden ja Sorsan välitysehdotuksen dramaattisten tapahtumien jälkeen. Laatusen mielestä
Sorsan esitys ei valunut hukkaan, koska se muutti ay-liikkeen asenteita maltillisten palkankorotusten suuntaan.
Kirja on kepeä ja helppolukuinen. Anekdootteja on paljon, niin kuin työmarkkinaporukoissa tapaa olla.
Laatusen aloittaessa STK:ssa ay-liike oli vahvimmillaan ja
jäsenmäärä yli miljoonan. Talouspohjakin oli kunnossa jäsenmaksujen ansiosta. Kes-
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kitetyt sopimukset olivat yksi
keino hillitä palkankorotustavoitteita. Sosiaaliturvaa parannettiin monesta syystä. Maahanmuutto Ruotsiin, kompensaatio mataliin palkankorotuksiin, työvoimapula, vasemmiston voimakas ote politiikassa ja kommunismin pelko pakottivat parantamaan sosiaaliturvaa. Pienen piirin tulopoliittiset neuvottelut pienessä maassa olivat ratkaisu, joita vauhdittivat aika ajoin lakkoliikkeet.
Demokratian kannalta tilanne oli ongelmallisempi. Työmarkkinasopimuksiin liittyvät

lakimuutokset herättivät eduskunnassa toisinaan kirpeääkin
kritiikkiä, koska ne tuotiin valmiina eduskunnan päätettäviksi. Usein kuitenkin unohtui,
että hallitus oli ollut mukana
valmistelemassa lakihankkeita
kolmikantaisesti.
Vähemmälle on jäänyt keskustelu siitä, että pienen piirin neuvotellessa valtaosa ayliikkeen jäsenistöstä istui katsomossa, Lauri Ihalaisen luonnehdintaa lainaten. Tämä ei
ollut harvinaista elinkeinoelämänkään puolella.
Laman aika oli käännekohta malttiin palkankorotusvaati-

muksissa, kuten Laatunen toteaa. Samalla se oli myös alkua ay-liikkeen vaikutusvallan
alamäelle. 2000-luvulla elinkeinoelämä on ottanut uudistajan roolin työmarkkinoilla.
Vuosien kuluessa rakennettu
työlainsäädäntö murenee joka
kulmasta. Joviaalit työmarkkinamiehet ovat joutuneet väistymään.

Ritva Savtschenko
FT, Helsinki

Tannerilla Kekkosen kimppuun

Lasse Lehtinen: Tanner.
Itsenäisen Suomen mies.
Otava, Helsinki, 880 s.
Missään ei ole kielletty kirjoittamasta elämäkertaa omasta
poliittisesta idolistaan. Sitäkin
sallitumpaa se on, jos kirjasta
tulee hyvä ja se on makoisalla kielellä kirjoitettu. Nämä sanat kertovat jo aika paljon siitä, millainen kirja Lasse Lehtisen muhkeasta Tanner-elämäkerrasta on tullut.
Arvostelu kannattaa aina
aloittaa kehuilla. Vaikka Tannerista on kirjoitettu kaksi huomattavaa elämäkertaa, Jaakko

Paavolaisen neliosainen ja Ilkka Hakalehdon kaksiosainen,
Lehtinen on onnistunut löytämään päähenkilönsä elämästä
varsin paljon uutta. Erityisesti
Tannerin lapsuutta, perhe-elämää ja muuta yksityisyyttä sekä viimeisintä suurta rakkautta, Sorkin tilaa, koskevat kuvaukset ovat loistokkaita. Niihin
Lehtinen on saanut myös uusia lähteitä Sorkin jäämistöstä,
joka on luovutettu vasta hiljattain Työväen Arkistolle.

Lehtisen esityksen asiapohja on, sen verran kuin itse historiaa tunnen, mielestäni pääosin kohdallaan. Paikoitellen
on kuitenkin kirjailijan vapaus
ottanut Lehtisen valtoihinsa.
Se kuitenkin sallittakoon, koska kyse ei ole dokumentoidusta akateemisesta opinnäytteestä. Pahin asiasekoilu Lehtiselle on sattunut SDP:n vuosien 1917–1919 puoluekokousten käsittelyssä (s. 135–
136). Niitähän oli noina myrs-
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kyn vuosina peräti viisi, joista
kaksi oli ylimääräisiä. Lehtisellä ovat menneet ajoitukset ja
kokoukset niiden kohdalla niin
sekaisin, ettei esityksestä saa
tolkkua.
Lehtinen on perustellut kirjaansa sillä, että itsenäisyyden juhlavuonna oli viimein
aika nostaa unohduksesta
myös Väinö Tanner. Tämä voidaan kaiketi lukea myyntipuheeksi. Perustelu ontuu pahasti, jos jokin merkitys on sillä, kuinka monta sellaista kirjaa on kirjoitettu, joissa ”unohdettu” itse on ollut tekijänä tai
kirja on merkitty kirjaston tietokantoihin asiasanalla ”Väinö Tanner”. Käytössämme on
upea FINNA-niminen aineistojen hakupalvelu, joka antaa
Väinö Tannerille lukeman 607
kirjaa. Tanner on Helsingin yliopiston kirjaston HELKA-tietokannan mukaan itse tekijänä
tai suomentajana 52 kirjassa,
mutta lisäksi yli puolensadassa kirjassa hänet on muistettu
niin hyvin, että nimi on merkitty asiasanaksi. Vertailun vuoksi
mainittakoon, että löysin FINNASTA vain neljä muuta suomalaista, jotka saavat Tanneria korkeamman lukeman. He
ovat Jean Sibelius, Urho Kekkonen, Gustaf Mannerheim ja
J. K. Paasikivi.

Kirjan puolessavälissä näyttämölle astuu kertomuksen
konna, Mefiston lailla paholaiselle – lue Kremlille – sielunsa
myynyt Urho Kekkonen. Tästä
käynnistyy myös Lehtisen oma
historiapoliittinen agenda. Jo
useissa aikaisemmissa kirjoissaan Lehtinen on esittänyt, että nimenomaan oikeusministeri Kekkonen järjesti Tannerin
vuonna 1945 sotasyyllisten listalle. Tanner oli itse tästä täysin vakuuttunut eikä voinut ikinä, toisin kuin Rangell tai Linkomies, olla yhteistyössä Kekkosen kanssa.
Vankilasta vapauduttuaan
Tanner palasi politiikkaan ja
vuonna 1956 jopa SDP:n johtoon. Hän näki päätehtäväkseen Kekkosen ja tämän Klinjan haastamisen. Kun Tanner luopui puheenjohtajuudesta vuonna 1963, puolueesta ei ollut paljon muuta jäljellä kuin savuavia raunioita. Lehtisen tulkinnan mukaan Kekkonen oli itänaapurin tuella onnistunut hajottamaan SDP:n ja kaappaamaan talutusnuoraansa kaikki
muut puolueet. Näin suomalainen demokratia rämettyi ja
kansakunta sai sieluunsa vamman, mitä tuo viimeksi mainittu sitten oikein tarkoittaakaan.
Lehtinen on tehnyt Tannerista

Suomen kaikkien aikojen suurimman demokratian esitaistelijan, ”dogmaattisen demokraatin”.
Kekkos-inhossaan Lehtinen
menee jopa niin pitkälle, että
väittää kirjassaan (s. 804) seuraavasti: Nykytiedon valossa
voimme olettaa, että kokonaan vapaissa vaaleissa, ilman
Moskovan lainavaloa, Kekkosta ei olisi kertaakaan valittu
Suomen tasavallan presidentiksi. Eräässä haastattelussaan
(Helsingin Uutiset 10.10.2017)
hän selitti, että [Nykypäivänä] Tanner kannattaisi EU:ta ja
Suomen Nato-jäsenyyttä. Hän
olisi nykyisen ruotsalaisen ja
saksalaisen sosialidemokratian kannattaja. Saattaapa hyvinkin olla, että olisi, mutta milläs näitä haudan taakse todistat. Näistä historiapoliittisista kukkasista ei voi paljon muuta sanoa kuin sen, että
Väinö Tannerkin niitä varmasti
kannattaisi, koska Lasse Lehtinenkin niitä kannattaa.

Seppo Hentilä
Professori emeritus, Espoo
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Kielen, aatteen ja rauhan nainen

Jaana Torninoja-Latola: Yhä katselen
pilviä. Elvi Sinervon elämä. Into
Kustannus, Helsinki 2017. 488 s.

Suomen itsenäisyyden juhlavuosi 2017 näkyi mieselämäkertojen vyörynä. Vain kourallinen naisia oli kelpuutettu
elämäkerran arvoiseksi – yhtenä heistä kirjailija Elvi Sinervo
(1912–1986).
Elämäkerta syntyi historioitsija Jaana Torninoja-Latolan akateemisen tutkimuksen
sivupolkuna. Mittavasta teoksesta näkee, että TorninojaLatola on tutkinut Sinervon sisaruksia perin pohjin. Osansa teoksessa saavatkin kansanedustaja Sylvi-Kyllikki Kilpi (o.s. Sinervo) ja kirjailija Aira Sinervo (Brink). Myös Elvin
puoliso Mauri Ryömä (1911–
1958) on tärkeässä roolissa.
Sinervon lapsuus- ja kouluvuodet käsitellään teoksessa nopeasti mutta tarkoituksenmukaisesti. Ahkerasti lukeva monilapsinen työläisperhe antoi pohjan Sinervon
maailmankatsomukselle. Hän
myös käytti varhaisvuosiensa omaelämäkerrallisia aineksia useissa teoksissaan, kuten
perheen Laihian-vuosista ammentavassa Palavankylän sepässä (1939).

Pääpaino elämäkerrassa on
1930- ja 40-luvuissa, jolloin Sinervon kirjallinen ja poliittinen aktiivisuus olivat suurimmillaan. Vasemmistolaisen kirjailijaryhmä Kiilan toiminnassa Sinervo oli mukana vuoden
1935 perustamiskokouksesta
lähtien. Siitä muodostui jäsenilleen tärkeä viiteryhmä aikana, jolloin suomalainen kirjallinen kenttä oli vahvasti porvarillisissa käsissä. Sinervon
esikoisteos Runo Söörnäisistä (1937) sisälsi muun muassa Kiilan Albumissa julkaistuja novelleja.
Seuraavan vuosikymmenen
alkupuoli oli Sinervon elämässä mustaa aikaa. Sekä Mauri
että Elvi vangittiin poliittisen
toiminnan perusteella. Mauri
Ryömän perustama Suomen
ja Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seura oli punainen
vaate oikeistolle, ja Ryömästä tuli yksi suomalaisen poliittisen kentän vihatuimmista
henkilöistä.
Elville vankilavuodet olivat raskaita niin fyysisesti kuin
henkisestikin. Ero Ilkka-pojasta teki kipeää, eikä suhde esi-

koiseen koskaan korjaantunut
entiselleen. Vankila-aika tutustutti Sinervon muihin poliittisiin naisvankeihin – maanalaisen SKP:n kommunisteihin –
ja muokkasi hänen vakaumustaan jyrkemmäksi. Vankilassa
sai myös alkunsa Sinervon tunnetuin teos, alun perin vessapaperille kirjoitettu ja vangilta toiselle kiertänyt runokokoelma Pilvet (1944).
Torninoja-Latola paneutuu
Sinervon elämään pitkälti arkistolähteiden kautta. Jotkut
osa-alueet saavat enemmän
huomiota kuin toiset. Elvin
suhtautumisesta Mauri Ryömän tai Ilkka Ryömän kuolemiin ei lukija saa juurikaan ensikäden tietoa, sillä niistä ei
ole säilynyt kirjeitä tai päiväkirjakatkelmia. Kunnioittava
ratkaisu elämäkertakirjailijalta
onkin ollut jättää spekuloimatta näillä raskailla menetyksillä.
Elämäkerrassa käsitellään
poliittisten
erimielisyyksien
sävyttämää suhdetta SylviKyllikki-sisareen. Torninoja-Latola tarkastelee myös Elvin ja
Maurin avioliittoa ja kummankin sivusuhteita. Henkilökoh-
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taisesta elämästä nousee esiin
myös kysymyksiä ja tuntoja äitiyden kuormittavuudesta ja
toimeentulon vaikeuksista.
Teos käy läpi perinpohjaisesti Sinervon tuotantoa ja
sen eri tahoilla saamaa vastaanottoa. Siinä korostuu ansiokkaasti ajankuva ja poliittinen ympäristö, kuten SKP:n
nihkeä suhtautuminen taiteili-

joihin, joka sai Sinervon tekemään pesäeroa puolueeseen
1950-luvulla. Sinervon myöhäisvuodet, käännöstyöt, isoäitiys ja rauhanliike käsitellään
nopeasti viimeisessä luvussa. 1970-luvulla Elvi Sinervon
tuotanto koki uuden tulemisen vasemmistoradikaalin liikkeen ja Love Kirjojen uusintapainosten myötä. 2000-luvulla

ei Sinervon kirjallinen tuotanto ole vielä kokenut kolmatta
nousua, mutta Torninoja-Latolan laadukas elämäkerta tekee
kuitenkin kunniaa kirjailijalle.

Reetta Laitinen
tutkija, Kansan Arkisto

Uuden ajan nainen – Hilja Pärssisen elämä

Marjaliisa Hentilä, Matti Kalliokoski ja Armi
Viita: Uuden Ajan Nainen. Hilja Pärssisen
Elämä. Työväen Arkiston julkaisu n:o 8.
Siltala, Helsinki 2018. 360 s.
Marjaliisa Hentilä, Matti Kalliokoski ja Armi Viita ovat kirjoittaneen oivallisen elämäkerran Hilja Pärssisestä, joka valittiin ensimmäiseen eduskuntaan ja osallistui kielitaitoisena
kansainvälisen työläisnaisliikkeen toimintaan. Hän oli keskeisiä työläisnaisliikkeen ja sosiaalidemokraattisen puolueen uurastajia kotimaassa ja
myös tuttu hahmo kansainvälisen työväenliikkeen kokouksissa. Hän pursusi ideoita ja teki eduskunnassa lukuisia aloitteita työläisten aseman parantamiseksi. Hänen aloitteisiinsa kuului muun muassa palkallinen äitiysloma, jonka hän
esitti vuonna 1908 mutta joka toteutui vasta 1960-luvulla sairausvakuutuslain yhtey-

dessä. Hän oli selvittänyt asiaa vuodesta 1903 lähtien tukeutumalla Saksasta saatuun
esimerkkiin.
Oleskellessaan
myöhemmin Englannissa ystävänsä Aleksandra Kollontain
kanssa hän syventyi tutkimaan
muiden maiden yhteiskunnallisia tilanteita.
Pärssisen teki myös aloitteen turvakotien perustamisesta aviottomille naisille ja
heidän lapsilleen. Hän oli niin
ikään kiinnostunut seksuaalireformiliikkeestä ja suositti
omantunnon avoliittoa siviiliavioliittoa odoteltaessa. Naisten työsuojelu oli myös Pärssisen agendalla samoin kuin oppivelvollisuuslaki, olihan hän
kansakoulunopettaja. Lisäksi
Pärssinen ehdotti uskonnon-

opetuksen poistamista kouluista siitä huolimatta, että hänen isänsä oli Halsuan kappalainen ja hän oli viettänyt lapsuutensa pappilassa.
Pärssinen kirjoitti lukuisia
kirjasia työväestölle. Niiden
teemat ulottuivat äänioikeudesta ihanneliittoihin ja raittiusliikkeeseen, jossa hän oli
innokkaasti mukana. Pärssinen
toimitti lehtiä, kirjoitti niihin ja
julkaisi runokokoelmia nimellä
Hilja Liinamaa.
Elämäkerta kuvaa Pärssisen vaiheet lapsuudesta kuolinvuoteen 1935. Armi Viita
on Hiljan veljen Oivan lapsenlapsi, ja näin ollen kirjoittajien
käytössä on ollut perhearkisto.
Lähdeaineistoa on lisäksi etsitty ulkomaita myöten. Pärssi-
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sestä ja hänen verkostoistaan
onkin luotu vivahteikas ja monipuolinen kuva.
Myös aviomiehestä Jaakko Pärssisestä sekä Hiljan ja
Jaakon kasvattilapsesta Sirkka-Liisa Soposta saadaan uutta tietoa ja oiotaan syntyneitä väärinkäsityksiä. Hilja tapasi kasvattityttärensä äidin
Hanna Sopon ollessaan Hämeenlinnan vankilassa vuosina 1920−1923. Pärssinen ja
Sopo olivat sellitovereita. Sopo oli tuomittu kommunistisen
kirjallisuuden levittämisestä,
kun taas Pärssinen oli sanoutunut irti kommunismista. Tämä ei kuitenkaan estänyt ystävystymistä.

Olen tutkinut väitöskirjassani Aleksandra Kollontain verkostoja Suomessa ja kiinnittänyt huomiota myös Kollontain ja Pärssisen ystävyyteen.
Kollontai osasi monia kieliä ja
käytti suomalaisten tuttaviensa kanssa saksaa, ranskaa ja
ruotsia. Hän oli oppinut jonkin verran suomeakin viettäessään lapsena ja nuorena kesiä
Muolaan pitäjässä sijainneessa Kuusaan hovissa. Kun Kollontai kirjoitti 1900-luvun alkupuolella tutkielmia Suomesta,
hän sai sanakirjan avulla selvää käyttämistään suomenkielisistä lähteistä.
Kollontain äiti, suomalainen Aleksandra Masalin, oli

eronnut ensimmäisestä avioliitostaan solmiakseen rakkausliiton Kollontain isän Mihail Domontovitšin kanssa.
Kollontai ja Hilja ystävystyivät
työläisnaisliikkeen kansainvälisissä kokouksissa 1900-luvun
alkuvuosina. Tietoa siitä, tapasiko Kollontai Pärssiset näiden
paettua sisällissodan jälkeen
bolševikkien hallitsemalle Venäjälle, ei ole säilynyt.

Elina Katainen
VTT, Helsinki

Vanhan työväenliikkeen jännittäviä vaiheita

Torsten Ekman: Punalippujen Helsinki.
Työväenliikkeen varhaisvuodet 1883–1917.
Suom. Veijo Kiuru. Kustantamo S & S,
Helsinki 2017. 320 s.
Joskus on hyvä ottaa askel
taaksepäin ja palata hetkeksi
lähtöruutuun. Näin on tehnyt
Torsten Ekman (s. 1943). Hän
on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri, ja taustalla on
pitkä päivätyö helsinkiläisen
Hufvudstadsbladetin toimittajana. Ekman on lähtenyt etsimään ja tarkastelemaan helsinkiläistä työväenliikettä kuvaavassa
tutkimuksessaan

kuohuvien vuosien 1917–18
taustoja aina työväenliikkeen
järjestäytymisen alkuvaiheista
asti. Lähdeluettelossa on kirjallisuutta ja sanomalehtiä.
Otsikko lupailee yhtenäistä esitystä aina vuoteen 1917
saakka, mutta kirja ei ihan vastaa odotuksia, sillä erittäin monet tapahtumakulut 1910-luvun alusta aina kevään 1918
”katastrofiin” saakka kuitataan

vain parilla ensimmäisellä sekä viimeisillä noin 30 sivulla.
Tekstikokonaisuuden pääpaino on selvästikin toista sortokautta edeltävissä tapahtumissa, kehityspiirteissä ja henkilöissä. Niiden osalta teos
tuokin runsaasti havainnollista ja paikallista valaistusta työväenliikkeeseen sekä palauttaa uudelleen mieleen paljon
sellaista, mitä on jäänyt erityi-
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Oona Ilmolahti

EN HISTORIAN JA PERINTEEN TUTKIMUKSEN SEURA

kia, joka eli pääosin rauhallista elämää. Vasta helmikuun
1899 manifesti merkitsi suurta taitekohtaa. Aiempaan tutkimukseen pohjautuen Ekman
kuvailee havainnollisesti myös
kaupunkilaisyhteiskunnan kahtiajakoa ja kasvavan työväestön elinolosuhteita. Karl Marxin ja Friedrich Engelsin kirjoitusten ja toiminnan kuvausten
jälkeen päästään kirjassa lähtöruutuun: Helsingin työväenyhdistyksen perustamiseen
vuonna 1883, alkuvuosien laajentuvaan toimintaan sekä V.
J. von Wrightin merkitykseen.
Tämän arvion kirjoittajakin on
näköjään tarjonnut hyödyllisiä
lähdeteoksia.
Historiateoksen keskeisiä
solmukohtia ovat muun muassa äänioikeusmellakat vuonna
1902 Senaatintorilla, aktiivisen
vastarinnan muotoutuminen
(myös joitakin työläisiä mukana), aivan erityisesti suurlakko-

vuoden 1905 tapahtumat seurauksineen sekä Viaporin kapina ja siihen liittynyt ”verinen
päivä Hakaniemessä” elokuun
alussa 1906. Pamput ja revolverit heiluvat, pommit paukkuvat. Kirjan hyödyllistä antia
ovat erityisesti runsaat, eloisat
tapahtumien
yksityiskohdat
ja henkilökuvaukset, joita Ekman on poiminut ajankohdan
sanomalehdistä. Niiden avulla kuvaus etenee hetkittäin
kuin jännityskertomus, etenkin kun kaupunkia tunteva kykenee tunnistamaan tapahtumapaikkoja.
Ansiokasta on sekin, että teoksessa kuvataan monin
esimerkein näkemysten laajaa
kirjoa liikkeen sisällä. Sovitellen muovautui käytännön poliittinen linja, johon sitten laajalti tukeuduttiin.

Tero Tuomisto
kotiseutuneuvos, Helsinki

Jyrkät tahot eheytyksen esteinä
Eheys ja ennakkoluulo

aitteessa suomalaiset oli väkivaltaisen sisällissodan
voittajiin ja häviäjiin. Kansan eheyttämiseen toivottyisesti tulevaisuuden polven kasvattajalta, kansatuli olla paikka, jossa ihmiset saattoivat kohdata
ttisista ja aatteellisista erimielisyyksistä huolimatta.
e tuli kuitenkin todellisuus, jossa toimijat kantoivat
naa, surua, katkeruutta ja epäluuloa. Näitä tunteita
vyttää kokonaan pois, koska koettu kriisi oli pakselittää, jotta yhteisöt saattoivat mennä eteenpäin.
a vaikenemisen tavoitteista huolimatta sodasta toiati selityksiä ja käsittelyä, kollektiivista tunteiden
vastakkainasettelun ylläpitämistä.
sitellään ja analysoidaan sitä, miten vuoden 1918
sen herättämät tunteet konkretisoituivat paikallisngissä kansakoulunopettajien ja työväestön välisissä
tkimuksen toimijoina on kaksi tunneyhteisöä: helansakoulunopettajat ja Pitkänsillan pohjoispuolen
ien työväestö. Ryhmien vuorovaikutusta tarkasteleaan, miten mentaaliseen rauhaan siirtymiseen liitriisi vuoden 1918 sisällissodan jälkeen Helsingismiksi edistyspuoluelaisten virkamiesten johtaman
sen sodan jälkeen hahmottelema eheytyksen ihanvälittömästi kriisin jälkeen kansakouluissa täysipaitua.

sesti vuoden 1918 kuvausten
varjoihin. Eräänä teemana on
myös suomalaisten ja venäläisten ”kohtalonyhteys” tsaarivallan viimeisinä vuosina.
Ekman aloittaa tekstinsä
värikylläisellä ja samalla hienoista väkivallan uhkaa sisältävällä johdantokuvauksella, joka käsittelee vuoden 1905 punakaartilaisten kokoontumista
Helsingin Kaisaniemen puistossa toukokuussa 1917. ”Veteraanitapaamiseen” yhteen
kerääntyneet entiset kaartilaiset tunsivat, että heitä tarvitaan taas – ja niin kävikin. Tutkijan yhtenä punaisena lankana näyttäisi olevan väkivallan
piirteiden kuvaaminen vanhan
työväenliikkeen toiminnassa,
vaikka väkivaltainen toiminta
ei ollut liikkeen valtavirtaa.
Varsinaisen tekstinsä Ekman
aloittaa kuvaamalla 1800-luvun lopun jakautunutta suuriruhtinaskunnan pääkaupun-

Oona Ilmolahti

Eheys ja ennakkoluulo
Työväenyhteisön ja kansakoulunopettajiston jännitteinen
suhde Helsingissä sisällissodasta 1930-luvulle

Oona Ilmolahti: Eheys ja ennakkoluulo.
Työväenyhteisön ja kansakoulunopettajiston
jännitteinen suhde Helsingissä sisällissodasta
1930-luvulle. Väitöskirja. Työväen historian ja
perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2017. 527 s.

Oona Ilmolahden väitöskirja käsittelee työväenyhteisön ja kansakoulunopettajiston jännitteistä suhdetta Hel-

singissä. Sisällissodan jälkeen
kansakuntaa pyrittiin eheyttämään muun muassa koulutuksen avulla. Työtä kuitenkin hait-

tasi osapuolten epäluulo toisiaan kohtaan. Tutkimuksessaan
Ilmolahti tarkastelee työväen ja kansakoulunopettajiston
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suhteita sisällissodan jälkeen ja
sitä, miten eheyttämisessä onnistuttiin kouluissa.
Ilmolahden yli 500-sivuinen
väitöskirja ylittää kaksinkertaisesti Helsingin yliopiston väitöskirjoille asettaman enimmäispituuden. Vaikka käsittelyssä olisikin ollut himpun verran tiivistämisen varaa, pituus
puoltaa paikkaansa. Tässä laajuudessa Ilmolahti pystyy kuvaamaan riittävällä tarkkuudella kummankin osapuolen näkökulmia. Lisäksi hän onnistuu
avaamaan kiinnostavalla tavalla sisällissodan jälkeistä politisoitunutta kaupunkitilaa sekä
lasten asemaa kansakouluissa. Vaikka teoksessa vilahtelee monenkirjava joukko ilmiöitä ja asioita, Ilmolahti kytkee
ne onnistuneesti tekstiin katkaisematta kerronnan punaista lankaa.
Ilmolahti löytää suhteellisen
paljon tutkittuihin aiheisiin tuoreen tulokulman – kahden erilaisen yhteisön kohtaamisen
tunnetasolla. Nämä yhteisöt
olivat Helsingin työväenkaupunginosien asukkaat ja helsinkiläiset kansakoulunopettajat. Yhtäältä hän todentaa aiemman tutkimuksen esiin nostamat havainnot ryhmien välisistä kireistä suhteista. Toisaalta hän valottaa ryhmien sisäis-

tä heterogeenisuutta. Kummankin osapuolen joukossa oli
henkilöitä, jotka halusivat ymmärtää toisen osapuolen näkemyksiä, mutta jyrkän linjan
edustajat määrittivät puhe- ja
toimintatavat.
Vasemmistososialistien retoriikka hiljensi
työväenyhteisön maltilliset jäsenet, ja poliittisesti oikealla
oleva Helsingin kansakouluntarkastaja puolestaan määritteli opettajien sallitun ja hyväksytyn toiminnan rajat.
Ilmolahti osoittaa kykynsä
eri osapuolten toiminnan tulkitsemisessa. Hän on valinnut
osuvia esimerkkejä kuvaamaan
yhteisöjen heterogeenisuutta
ja sitä, miten jyrkkää linjaa ajaneet onnistuivat toimillaan lisäämään yhteisöjen välistä vastakkainasettelua. Ilmolahti raaputtaa tunneyhteisöjen rajapintoja konkreettisimmin ruumiilliseen kuritukseen liittyvän
tapauksen avulla, jossa opettaja joutui syytetyksi työläislapsen kuolemaan johtaneesta
pahoinpitelystä.
Ilmolahti ottaa kantaa keskusteluun
eheyttämispolitiikan onnistumisesta. Hän osoittaa, ettei kouluhallituksen sodasta vaikenemiseen perustunut eheyttämislinja onnistunut.
Tulkinta on uskottava, joskin lähinnä vain Helsingin konteks-

tissa. Kouluhallituksella ei ollut
kaupunkien koulutoimesta samanlaista otetta kuin maaseudun koulutoimesta. Tämä selittää Helsingin kansakouluntarkastajan
kouluhallituksen
linjasta poikkeavaa toimintaa.
Tulkinta, jonka mukaan edistyspuolueen ja kouluhallituksen
linjan mukaista olisi ollut jatkaa
elämää sodan jälkeen kuin sotaa ei olisi ollutkaan, sen sijaan
kummastuttaa, sillä kouluhallituksen edistysmielisten johtohahmojen eheyttämispolitiikkaan nimenomaan liittyi sotaa
edeltävien epäkohtien korjaaminen. Tämä näkyi muun muassa pohjakouluaatteen edistämisenä ja siveyskasvatuksen
ajamisena uskonnon sijasta
kansakoulun oppiaineeksi.
Ilmolahti on toteuttanut
tutkimuksensa huolellisesti ja
nähnyt vaivaa myös erinomaisen kuvamateriaalin hankkimisessa. Teos löytääkin varmasti
lukijansa työväenyhteisöistä ja
opettajuudesta kiinnostuneiden joukosta.

Jukka Rantala
professori, Helsingin
yliopisto
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Laadusta ja ajasta tinkimättä

Tapio Bergholm: Laatua ja vapaa-aikaa –
Tulopolitiikan aika II. Suomen Ammattiliittojen
Keskusjärjestö vuodesta 1977. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2018. 605 s.

Tapio Bergholm päättää järkälemäisen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön (SAK)
historiasarjansa teokseen Laatua ja vapaa-aikaa – Tulopolitiikan aika II. Varsinainen empiirinen tutkimus kattaa vuodet 1977–1986. Lisäksi mukana on 30-sivuinen ”pikakelaus” vuosista 1986–2016. Sarjan aiemmista osista tuttuun
tyyliin Bergholm vyöryttää lukijan silmien eteen hengästyttävän yksityiskohtien paljouden. Bergholm ei ole tinkinyt
tälläkään kertaa tutkimuksen
laadusta eikä siihen uhratusta
ajasta – eikä sivumäärästä.
Lienee makukysymys, olisiko detaljitulvaa kannattanut hillitä. Nyt kokonaiskuva
uhkaa yksityiskohtien runsaudessa hetkittäin kadota näkyvistä. Bergholm kuvaa viimeistä käännettä myöten pitkällisiä
prosesseja (esim. työriitakomitea tai työsuhdeturvakeskustelut) riippumatta siitä näkyivätkö kaikki käänteet millään
lailla lopputuloksessa. Paikoitellen olisi kenties voinut kuvata polveillevat prosessit tiiviimmin ja paneutua yksityiskohtaisemmin vain toteutuneeseen lopputulemaan.

Bergholmin selkeä ilmaisu
ja lukujen alun sekä lopun tiivistykset ydinsanomasta auttavat kuitenkin pitämään kiinni punaisesta langasta. Tiivistyksillä on myös itseisarvoa.
Juuri niissä piirtyy kirkkaimmin
esiin kymmenien vuosien tutkimustyön kypsyttämä bergholmilainen tulkinta suomalaisten työmarkkinasuhteiden
kehityksestä. Jos et lue tästä
teoksesta muuta, lue ainakin
johdantoluku sekä käsittelylukujen alut ja loput!
Bergholm avaa ansiokkaasti SAK:n sisäistä mielenmaisemaa ja keskusjärjestön, sen jäsenliittojen ja niiden ammattiosastojen välisiä monisyisiä
suhteita. Yhtä lailla tärkeällä sijalla on SAK:n tarkastelu
suhteessa muihin merkittävimpiin työmarkkinakentän toimijoihin, erityisesti vastapeluriin,
Suomen Työnantajain Keskusliittoon (STK), sekä aikakauden valtapuolueisiin SDP:hen
ja keskustaan. SAK:n ja SDP:n
välisten vuorovaikutus- ja käskytyssuhteiden kuvaus on herkullista. Ilmiselväksi käy, ettei
presidentti Mauno Koivisto ollut työmarkkina-asioissa matalan profiilin mies. Koiviston

aktiivisesta työmarkkinapoliittisesta vaikuttamisesta saamme toivottavasti lukea kokonaisanalyysin Bergholmin seuraavasta, Koivistoon keskittyvästä tutkimuksesta.
Arkistotyön pääpaino on
luonnollisesti ollut SAK:n aineistoissa, jotka Bergholm on
perannut perin pohjin. Lisäksi hän on perehtynyt laajalti
useiden muiden poliittisten- ja
työmarkkinatoimijoiden arkistoihin. Tulkinta on punnittua,
ja kehitystä valotetaan monelta kantilta. Paikoitellen tuntuu
kuitenkin siltä, että Bergholm
tulee käsitelleeksi asiat parhain päin SAK:n kannalta.
Esimerkkinä mainittakoon
SAK:n vuosina 1983–1985
teettämä järjestötutkimus (s.
260). Bergholm kertoo, että se
vain voimisti SAK:n jo ennestään vahvaa itsetuntoa. Sivuutetuksi tulee kuitenkin STK:n
päinvastainen tulkinta. STK:n
mukaan tutkimus osoitti, että
SAK:n jäsenkunta oli passivoitunut ja menettänyt kiinnostuksensa ay-liikkeen tavoitteita kohtaan. Käsitellessään palkansaajajärjestöjen välisen yhteistyön takkuamista Bergholm esittää (s. 398, 446), et-
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tä pääsyynä olivat yhteensopimattomat tavoitteet. SAK
keskittyi laadullisiin tavoitteisiin, kuten työajan lyhentämiseen, kun taas toimihenkilöjärjestöt olivat itsekkäästi palkankorotusten perässä. Kenties lähteistä on periytynyt rivien väliin lähtöoletus, jonka
mukaan laadullisilla vaatimuksilla ei ole merkittäviä kustannusvaikutuksia.
SAK:n kylmän sodan lopun
kansainvälisten suhteiden käsittelyyn olisi toivonut kriittisempää analyysia. SAK tuskin oli räikeämmin rähmällään
kuin muutkaan, mutta nyt suomettunut SAK jää melko lailla rivien välin. Bergholmille on
selvästi ollut helpompaa kuvata SAK:n protesteja Etelä-Afrikan apartheidia ja Chilen sotilasjunttaa vastaan kuin vaikkapa järjestön epäröivää suhtautumista Puolan Solidaarisuusammattiliittoa kohtaan.

Viimeinen luku nojaa muita käsittelylukuja kevyempään
empiriaan ja esittelee Bergholmin alustavia tulkintoja
vuosien 1987–2016 työmarkkinakehityksestä. Ratkaisu on
ymmärrettävä, koska SAKsarja vuodesta 1944 eteenpäin on ollut jo vuosikausien
urakka. Loppuluku on silti onnistunut ja päästää Bergholmin vankan asiantuntemuksen
loistamaan. Bergholm tarttuu
siinä leveään pensseliin ja loihtii esiin viimeisen kolmenkymmenen vuoden työmarkkinakehityksen murrokset ja virstanpylväät.
Viimeistä lukua lukiessaan
ei voi välttyä kahdelta toiveelta. Ensinnäkin, että Bergholm
kirjoittaisi SAK:n historiasarjastaan tällaisen lavealla sudilla maalatun, oivaltavan ja analyyttisen mutta helposti lähestyttävän tiivistyksen. Ja toiseksi, että joku ottaisi kantaak-

seen Bergholmin soihdun ja
jatkaisi SAK:n historian selvittämistä edeltäjänsä viitoittamalla, säntillisen arkistotyöskentelyn tiellä vuodesta 1987
eteenpäin.
Bergholm on joka tapauksessa kattanut pöydän valmiiksi tuleville työmarkkinahistorioitsijoille. Vankka perusta tulevalle tutkimukselle on nyt olemassa. Seuraavaksi on syytä
paitsi jatkaa ajassa eteenpäin
myös palata erilaisin kysymyksenasetteluin, näkökulmin ja
tulkinnoin jo kartoitettuihin
vuosikymmeniin – siis keskustella ja olla eri mieltä Bergholmin kanssa, kuten hänen oma
toiveensa kuuluu.

Maiju Wuokko
FT, yliopistonlehtori (ma.),
Helsingin yliopisto

Stalinistin katkera taival

Matti Lackman: Kullervo Manner.
Kumouksellisen muotokuva.
Amanita, Somero 2017. 284 s.
Turun suomalaisen klassillisen
lyseon toverikunnan aktiivista ja urheilijasta Stalinin vainoissa vankileirin traagiseen
kurjuuteen joutuneeksi poliittiseksi hylkiöksi kulki mie-

hen tie. Kullervo Mannerin vajaan 60 vuoden mittaiselle elämänreitille mahtui paljon. Ensin papin pojasta tuli toimittaja, sitten, sosialistisen vakaumuksen omaksuttuaan, yksi

1910-luvun merkittävimmistä sosialidemokraattisista kansanedustajista. Eduskunnan
puhemies hänestä tuli vuonna 1917 ja Punaisen Suomen
Kansanvaltuuskunnan johta-
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ja keväällä 1918. Sisällissodan
lopputuloksen käytyä selväksi Manner pakeni Venäjälle,
jonka johtajia olivat puolisen
vuotta olleet Leninin johtamat
bolsevikit. Oululaisprofessori Matti Lackmanin elämäkerta
vuosina 1880–1938 eläneestä Kullervo Akilles Mannerista
on vankkaa tutkimustyötä samoin kuin hänen vuonna 2007
ilmestynyt teoksensa Etsivän
Keskuspoliisin päällikön Esko Riekin elämästä. Ja samoin
kuin Manner esiintyy Riekkielämäkerran henkilögalleriassa, näyttäytyy Riekkikin Lackmanin uusimmassa teoksessa.
Tietenkin; kommunistit olivat
1920-luvulla EK:n työsarkaa.
Vuosien 1917–1918 tapahtumat olivat Kullervo Mannerin elämässä ratkaiseva taitekohta, jota ennen miehen ura
ja elämä etenivät nousujohteiseen tahtiin, olkoonkin, että pitkin 1910-lukua kävi esiin
Mannerin särmikäs tapa tehdä
politiikkaa, kuten Lackman tuo
selkeästi esiin. Siirryttyään Venäjälle ja käytyään siellä muiden merkittävien suomalaisten punajohtajien tapaan perustamaan Suomen Kommunistista Puoletta loppukesällä
1918 Manner astui tielle, josta oli tuleva kaikin puolin dramaattinen ja lopulta traaginen. 1930-luvun Neuvostoliitossa kenen tahansa – varsinkin monien enemmän tai vähemmänkin tärkeiden kommunistipoliitikkojen – henki oli
halpaa tavaraa, mikäli joutui
diktaattori Stalinin johtaman,
väkivaltaa normaalina hallintotapana pitäneen puolueko-

neiston mielivaltaisten vainotoimien kohteeksi.
Lackman kuvaa Mannerin
nuoruutta ja heräämistä sosialistiksi pappisperheensä mielipahaksi marraskuun 1905
suurlakkotapahtumien myötä.
Henkilögalleriaan ilmestyvät
tällöin lukuisat muutkin nuoret
sosialistit Otto Wilhelm Kuusisesta ja Yrjö Sirolasta alkaen.
Antoisaa on myös 1910-luvun
eduskuntapoliitikon toimien
valottaminen, mutta sittenkin
kiintoisinta ja sivuissakin laskettuna runsasmääräisempää
luettavaa on Lackmanin kuvaus Mannerin elämästä ja toiminnasta Venäjällä, sikäläisen
sisällissodan
lopputuloksen
myötä vuoden 1922 lopussa
syntyneessä Neuvostoliitossa.
Jo alkuvaiheessa käy selväksi,
että Mannerista oli kehittynyt
porvarillista Suomea kiivaasti vihaava vilpitön kommunisti, joka tavoitteli kaltaistensa
tapaan uutta vallankumousta isiensä maassa ja osoitti uskollisuutta Neuvostoliittoa ja
Neuvostoliiton kommunistista
puoluetta kohtaan. Oli selvää,
että SKP oli alisteisessa asemassa NKP:eeseen nähden.
Lackmanin teoksesta käy
selkeästi esiin se suomalaiseen yhteiskuntaan verrattuna
täysin toinen maailma, jossa
Manner nyt asui ja vaikutti. Jos
kohta oli 1920-luvun Suomessa – ja toki kolmikymmenluvullakin – kommunisteilla ahtaat
oltavat Valkoisen hegemonian – suojeluskuntien, EK:n ja
vaikkapa Yhtymä Vientirauhan
– painostaessa, oli Neuvostoliitossa eläneiden suomalais-

kommunistien elämä kuitenkin paljon traagisempaa. Hallitsevan puolueen ja vähemmistökansallisuuksienkin puolueiden sisällä esiintyi vaarallisia jännitteitä, joissa väärän
valinnan tehnyt saattoi löytää
itsensä teloituskomppanian
edestä – elettiinhän valtiossa,
jossa vallitsi armoton, ihmisoikeuksista vähät välittävä diktatuuri. Lackman kuvaa tätä kehitystä perusteellisesti ja samalla Mannerin tuntoja ja toimia näissä oloissa oivallisesti valottaen. Oleelliseksi alkoi
muodostua se, miten suhde
O. W. Kuusiseen pelasi.
Manner haaveili Neuvosto-Suomesta ja seurasi vanhan kotimaansa tapahtumia
tiiviisti. Kun Relanderista tuli tasavallan presidentti vuonna 1925, Manner, SKP:n puheenjohtaja, kirjoitti Yrjö Sirolalle: ”Rusthollarit saivat tohtorinsa. Mahtaa ne maalaisliiton isäntämiehet olla itteänsä täynnä, niin kuin pinomäen saapas. Maalaisliiton kerma ja oikea herrasporvaristo
tulevat yhä lähemmäksi toisiaan.” Lackman valottaa SKP:n
toimintaa, sisäisiä kiistoja ja
politiikkaa laajasti ja täydentää siten mainiosti Joni Krekolan ja Tauno Saarelan teoksia. Samoin käyvät esiin Mannerin suhteet vaimoihinsa kuin
myös tekijämiesten naissuhteet ”muijanvaihtoineen”.
Kolmikymmenluku oli Stalinin vainojen armotonta aikaa,
ja kuka tahansa saattoi joutua
elämänsä liemeen. Kiivasmielinen ja -kielinen Hanna Malm,
Mannerin toinen vaimo jou-
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tui pariskunnasta ensimmäisenä vaikeuksiin ja löysi itsensä
vankileiriltä. Pian oli kuitenkin
myös Kullervon, vakaumuksellisen ja Neuvostoliittoa isänmaanaan pitäneen kommunistin vuoro. Ei siinä auttanut
puolentoista
vuosikymmen
ponnekas työ SKP:n johtomiehenä. Neuvostoliiton vuosinaankin tyylikkäästi pukeutunut, ellei peräti asuillaan kei-

karoinut Manner joutui syrjäiselle leirille, jossa kuoli rääsyissä epämääräisissä oloissa
– kukaties ammuttuna, tuberkuloosin murtamana tai radioaktiivisen säteilyn tappamana.
Matti Lackmanin esitys Kullervo Mannerista on erinomainen elämäkertateos ja kiintoisa lisä suomalaisen kommunismin historian kartoitukseen. Se on myös ajatuksia

herättävä kertomus elämästä julmassa diktatuurijärjestelmässä. Miinuksena, ja tässä ei
voi syyttää Lackmania, mainittakoon teoksen kuivahko taitto ja liian pienet leipätekstikirjaimet.

Erkki Vasara
dosentti, Helsingin yliopisto

Savupiippupaikkakunnan kuvaus lapsiperheiden
näkökulmasta

Maria Vanha-Similä: Yhtiöön, yhtiöön!
Lapsiperheiden arki Forssan tehdasyhteisössä
1950–1970-luvuilla. Kansatieteellinen arkisto
58. Väitöskirja. Suomen muinaismuistoyhdistys,
Helsinki 2017. 250 s.
”Ja sit lakkaa olemasta vorssalainen, jos ei piippu näy, sanottiin ennen vanhaan.” Tämä
haastateltavan sitaatti Vanha-Similän väitöskirjassa Yhtiöön, yhtiöön! Lapsiperheiden
arki Forssan tehdasyhteisössä 1950–1970-luvuilla kuvaa
Finlaysonin tehtaan merkitystä paikan ja identiteetin kokemisessa.
Vanha-Similän Turun yliopistossa tekemä kansatieteen väitöskirja tarkastelee
Forssan tehdasyhteisön arkea
erityisesti lapsiperheiden näkökulmasta. Tutkimuksen keskiössä ovat tehtaan työntekijät
siivoojista johtajiin, joita Van-

ha-Similä haastatteli ”Muistoja Kutomolta 1979–2009”
-muistitietoprojektissa. Haastatteluaineistoa
täydentää
Museoviraston vuonna 1980
toteuttaman työväenkulttuuriprojektin Forssa-haastattelut. Tutkimuksen aikarajaus
kattaa 1950–1970-luvut, vaikka Muistoja kutomolta -projektin fokus oli 1980–2000-luvuissa. Vanha-Similän mukaan tutkimuksen ulottaminen
1980–2000-lukuihin olisi laajentanut tutkimusta huomattavasti, koska kyseinen ajanjakso
eroaa niin paljon sitä edeltäneistä vuosikymmenistä. Tutkimus lipsuu silti aikarajaukses-

taan 1990–2000-lukujen puolelle lamaa ja tehtaan lopettamista käsittelevissä kohdissa.
Tutkija kunnioittaa haastateltavien anonymiteettia viittaamalla haastatteluihin arkistokoodilla. Haastateltavien syntymävuoden esittäminen vaikka vuosihaarukalla olisi syventänyt sitaattien tarjoamaa informaatiota henkilöhistorian ja tapahtumien ajoittamisen kannalta.
Tutkimus tarjoaa monipuolisen näkymän Finlayson-Forssa Oy:n tehtaan työntekijäryhmien välisiin hierarkioihin,
sukupuolittuneeseen työnjakoon ja työntekijöiden arkeen
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tehtaassa ja sen ulkopuolella.
Vanha-Similän tutkimus käsittelee muun muassa sitä, millä
tavalla naisten ja miesten arki erosivat toisistaan. Aikansa ihanteen mukaisesti naiset
kantoivat jo nuoruudesta lähtien suuremman vastuun perheen ja lastenhoidon pyörittämisestä. Toisaalta tutkimus
antaa lisää tietoa työntekijäisien aikaisemmin vähemmälle huomiolle jääneestä roolista, varsinkin kahden työntekijän perheissä. Niissä arki pyöri
tehtaan työvuorojen ympärillä vanhempien työskennellessä eri kellonaikoihin.
Vanha-Similä nostaa kiinnostavalla tavalla esiin, minkälaisia aistimuistoja ja tuntemuksia tekstiilitehdas herätti työntekijöissä. Kutomossa

työskennelleet kertoivat tehdasympäristön voimakkaasta
melusta. Rasittuminen ja väsymys olivat myös työntekijöitä yhdistäviä tekijöitä. Aistimuistoja ei jäänyt ainoastaan
työstä vaan myös asumisesta.
Asumista käsitellään tutkimuksessa myös yhteiskuntaluokkien näkökulmasta. Korkeampi luokka-asema näkyi omistus- ja omakotitaloasumisena.
Toinen keskeinen alue, jossa
luokka-asema näkyi, oli vapaaajantoiminta.
Maria Vanha-Similän tutkimus valottaa monipuolisesti tekstiilitehdaspaikkakunnan
arkea. Forssan tehdasyhteisön
arjessa on paljon yhteneväisyyksiä muihin suomalaisiin
tehtaan ympärille kehittyneisiin paikkakuntiin, joissa teh-

das toimii yhdistävänä tekijänä. Vertailuesimerkkinä tällaisesta tehtaan ympärille kehittyneestä yhteisöstä käy hyvin
Kuusankoski. Kuusankoskella toimineen Kymi Oy:n vanhan tehtaan piippu päätettiin
purkaa vuonna 2016. UPM:n
tekemää purkupäätöstä vastaan mobilisoitiin kansanliike,
ja tapahtumasarja päättyi lautakunnassa purkamispäätöksen hylkäämiseen. Lausuntojen mukaan piipulla on suuri
symbolinen merkitys paikkakunnan ja sen asukkaiden teolliselle identiteetille.

Pete Pesonen
Työväen muistitietotoimikunnan sihteeri; tohtorikoulutettava, Turun yliopisto

Pätevää urheiluhistoriaa TUL:n piiristä

Mikko Mäkinen: Vakuuttavaa ja
vaikuttavaa liikettä. Suomen Työväen
Urheiluliiton Suur-Helsingin piirin vaiheet
vuodesta 1919. TUL, Suur-Helsingin piiri,
Helsinki 2018. 375 s.
Hyvää kirjaa on aina ilo lukea,
huonoa ei. Fil. maist. Mikko
Mäkisen teosta Vakuuttavaa ja
vaikuttavaa liikettä TUL:n merkittävimmän piirin historiasta
on ilo lukea, sillä se on erinomainen kirja. Tekijällä ja teoksen teettäjällä kirjoittajaa ohjanneine asiantuntijoineen on

eittämättä ollut tavoitteena
tieteellisyyden kriteerit täyttävä tutkimus, ja sellainen teos
piirihistoriaprojektin lopputuloksena onkin syntynyt. Teoksen läpikäyvänä linjana on sitoa tutkimuskohteen vaiheet
sen toiminta-alueena olleen
seutukunnan kehitykseen ja

piirin keskusjärjestön vaiheiden kautta työväenliikkeen ja
sitä tietä myös koko maan poliittiseen historiaan. Tässä pyrkimyksessä Mäkinen on onnistunut oivallisesti.
Tekijä lähtee, kuten oikein
onkin, suomalaisen liikuntakulttuurin syntyvaiheista ja
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liu´uttaa kehitykseen sulavasti mukaan työläisurheilun syntyvaiheet kansainvälisiä vertailuja unohtamatta. Muun yhteiskunnallisen kehityksen tapaan myös urheiluelämä sai
kokea oman iskunsa vuoden
1918 sisällissodan seurauksena. Pitkin 1910-lukua voimistunut ja eritoten Helsingin Jyryn vireillä pitämä ajatus työväenseurojen omasta keskusjärjestöstä vastaiskuna porvarillisen SVUL:n harjoittamalle
ylenkatseelle työläisseurojaan
kohtaan toteutui tammikuussa
1919. Niin alkoi vastaperustetun Työväen Urheiluliiton Helsingin piirinkin toiminta.
Mäkinen kuvaa 1920-luvun
voimistuvan toiminnan ja sitoo paikallisten seurojen työn
piirin kehitykseen. Samalla tulee kuvatuksi myös Helsingin seudun yleistä kehitystä.
Konkreettinen urheilutoiminta
ja järjestötoiminta nivoutuvat
toisiinsa. Kaksikymmenluku oli
työväenliikkeelle kovaa aikaa –
eikä pelkästään Valkoisen Suomen hegemonian vaan myös
sisäisten kiistojen vuoksi. Sosialidemokraatit ja kommunistit eivät olleet samasta puusta
veistettyjä. Tämä asetelma näkyi myös TUL:ssa ja sen Helsingin piirin vaiheissa. Mäkinen
kartoittaa tilanteen spartakiadikiistoineen onnistuneesti samoin kuin vuoden 1930
ns. kommunistilakien vaikutuksen urheilumaailmaan. Te-

kijä ei myöskään unohda ongelmaa SVUL:n puolelle siirtyneistä loikkareista.
Kaksi- ja kolmikymmenluvuilla perinteinen työväenkulttuuri oli vielä voimissaan keskuksinaan paikalliset työväentalot. Työväenyhdistysten ja
työläisurheiluseurojen toiminnan limittyminen oli yleistä, ja
urheilun aktiivit saattoivat olla mukana myös vaikkapa työväenyhdistyksen tai itse seuran laulukuorossa ja näytelmäkerhossa. Mäkinen ei unohda
tätäkään osaa työväenliikkeen
ja työläisurheiluliikkeen historiassa. Kuvattuaan sotavuosien kehityksen Mäkinen siirtyy
kiintoisille 1940- ja 1950-luvuille, jolloin suuret muutokset iskivät myös poliittisen kehityksen kautta TUL:oon. Jäsenmäärät kasvoivat, mutta
sitten tuli isku. SDP:n ja TUL:n
toisiinsa kytkeytyneet hajoamisprosessit 1950-luvun jälkipuoliskolla ovat kimurantti tutkimuskohde, mutta tekijä onnistuu haasteellisessa tehtävässään luovia ”leskisläisten”
ja ”tervolaisten” tielleen asettamien tutkimuksellisten maamiinojen kentässä. Lopputuloksena syntyneen, vuonna
1958 aloittaneen Suur-Helsingin piirin perustamisvaiheet
käyvät selviksi.
Kuusikymmenluvulla
alkanut liikuntakulttuurin suuri murros näkyi tietenkin myös
TUL:ssa ja sen uusiutuneessa

pääkaupunkilaispiirissä. Mäkinen kuvaa tapahtumia perusteellisesti ja yhteiskuntahistoriallista peruslinjaansa unohtamatta. Myös työväenkulttuurin
murrokset käyvät esiin. Työväenurheilun eheytyminen, seurojen toiminnan painopisteissä ja niiden jäsenmäärissä tapahtuneet muutokset samoin
kuin urheiluliikkeen suuret
mullistukset 1990-luvulta alkaen saavat kuvauksensa ja arvionsa Mäkisen tekstissä. Tekijä ei unohda myöskään seurojen käytännön toimintaa eikä
niiden ja piirin merkittäviä vaikuttajia.
Mikko Mäkisen teos tarjoaa
perusteellisen ja analyyttisen
kuvauksen tutkimuskohteestaan. Hänen lähteistönsä on
monipuolinen, ja myös aiempaa tutkimusta hän on käyttänyt onnistuneesti. Tekstiä
täydentää oivallinen, suureksi
osaksi varsinaiseen urheilutoimintaan keskittyvä kuvitus. Kyseessä on hyvä kirja, joka on
sekä oivallista urheiluhistoriaa
että erinomaista yhteiskuntahistoriaa. Myös pääkaupunkiseudun kehitys sadan vuoden
aikana saa urheilun näkökulmasta mainion kuvauksen.

Erkki Vasara
dosentti, Helsingin yliopisto
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Toiseksi vanhin Helsingin nykyisistä työväentaloista

Maija Hakanen: Salamasta se kaikki alkoi. Pakilan
työväentalon 100 vuotta. Pakilan Demokraattinen
Kulttuurisäätiö, Helsinki 2017. 79 s.
Maija Hakasen kirjassa on tarjolla parin tunnin pikakurssi
työväenliikkeen ruohonjuuritason vaiheista Helsingin Pitäjässä ja Helsingissä. Tiiviisti kirjoitettu, mutta runsaan lähdeaineiston elävöittämä Pakilan
työväentalon historiikki antaa
tietopaketin sadalta vuodelta Pakinkylän, vuodesta 1946
Pakilan, monikirjoisen järjestötoiminnan huippuhetkistä ja
arjesta.
Pakinkylän työväenyhteisö syntyi osuuskuntien helmoista. Alku, Lepola ja Elo
ostivat maata ja jakoivat yhteensä yli 300 palstaa jäsenilleen 1900-luvun ensimmäisenä vuosikymmenenä. Ei ihme, että pian perustettiin Oulukylän (myöhemmin Pakinkylän) työväenyhdistys Salama
ajamaan työväen yhteisiä asioita ja yhdistykselle ryhdyttiin
hankkimaan omaa taloa. Torpaksi kutsuttu ja vanhaan riiheen kunnostettu toimipaikka
houkutti monipuoliseen toimintaan. Huvitoimikunta järjesti jopa 50 iltama-, juhla- ja
puhetilaisuutta yhden vuoden
aikana. Torppa kuitenkin paloi
1914.

Vuonna 1917 yhdistys oli
saanut koottua varoja uuden
Torpan hankkimiseen. Sisällissodan alkuun mennessä yhdistyksen jäsenmäärä oli kasvanut jo noin 400 henkeen. Työväentalo toimi myös oman punakaartin kokouspaikkana. Sota merkitsi ainakin 15 pakinkyläläiselle kuolemaa taisteluissa
tai vankileireillä. Pitkiäkin tuomioita langetettiin. Torppa takavarikoitiin.
Jo vapunaattona 1919 työväenyhdistys sai talonsa takaisin, ja paria vuotta myöhemmin taloa laajennettiin. Järjestö-, huvi- ja urheilutoiminta
lähti uuteen nousuun.
Työväenliikkeen jakautuminen näkyi Pakinkylässä. Yhdistys liittyi Suomen Sosialistisen
Työväenpuolueen riveihin, ja
Pakila kuului vaaleissa punaisiin alueisiin. SSTP:n lakkauttaminen esti yhdistyksen poliittisen toiminnan ainakin joksikin aikaa. Pian aktiivinen nuorisotoimintakin joutui uhanalaiseksi. Lopullisen iskun toiminnalle antoivat kommunistilait 1930-luvun alussa. Talo ja
muu omaisuus tuomittiin valtiolle menetetyiksi. Tähän liit-

tyy tarina siitä, kuinka poliittiset vangit söivät Urheiluseura Pakinkylän Veljien molskin.
Kirja kannattaa hankkia ja lukea jo tämän anekdootin takia.
Valtio myi Pakinkylän työväentalon pakkohuutokaupalla. Ostaja oli Pakinkylän Kirkon kannatusyhdistys. Työväentalo toimi kirkkona aina toisen maailmansodan jälkeiseen
aikaan saakka. Silloin työväenjärjestöt saivat talojaan takaisin. Helsinkiin liitetty Pakinkylä muuttui Pakilaksi. Työväentalon kulttuuritoiminta jatkui
eri järjestöjen yhteistyöllä. Sijansa saivat yhdistys-, näyttämö- ja urheilutoiminta. Talo
palveli myös naapurikaupunginosien tarpeita, yleislakon
1956 ruokahuoltoa, elokuvaharrastusta ja summerhilliläistä vapaan kasvatuksen ajatusta (Pakilan lastenpaikka). Lopulta se muuttui nuorisotaloksi. Talo on vaatinut lukemattomia talkootunteja ja monia
kamppailuja säilyäkseen pakilalaisten yhteisöjen keskuksena. On hienoa, että kirjassa on
muistettu myös talon tukijoita,
joiden elämää ei voi kuvata il-
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man monipuolista yhteyttä taloon ja sen toimintoihin. Kaisa
Junttila on ansainnut oman luvun talon historian kokoajana
ja välittäjänä.
Pakilan työväentaloon liittyvästä toiminnasta on säilynyt paljon asiakirjoja, valoku-

via, muistitietoa ja artikkeleita. Kansan Arkiston entisenä
työntekijänä katselen hyvillä
mielin lähdeluetteloa. Arkistotyö on jalostunut historiankirjoituksen lopputuotteeksi,
josta on varmasti iloa Pakilan
työväentalon entisille ja nykyi-

sille käyttäjille sekä yhdistysten paikallistason toiminnasta
kiinnostuneille.

Pirjo Kaihovaara
arkistonjohtaja (eläkkeellä),
Helsinki

Pullasta puhtia – KK:n myymäläjulisteiden kulta-aika

Petri Tanskanen et al.: Pullasta puhtia.
Kulutusosuuskuntien Keskusliiton
myymäläjulisteita. Työväen Arkiston
julkaisu n:o 7. Työväen Arkisto, Helsinki
2018. 79 s.
Työväen Arkiston julkaisu Pullasta puhtia - Kulutusosuuskuntien Keskusliiton myymäläjulisteita 1949–1957 tuo kiinnostavalla tavalla suuren yleisön nähtäville Työväen Arkiston kokoelmien aarteita. Kirjan pohjana on keväällä 2014
Helsingin kaupungintalon aulassa ollut näyttely, joka oli järjestetty yhteistyössä Virka Gallerian kanssa. Kirjassa on näin
ollen esillä vain otos Työväen Arkiston laajasta Kulutusosuuskuntien Keskusliiton (KK)
julistekokoelmasta. Otos on
kaikin puolin edustava ja tuo
oivallisesti esille kokoelmien
ytimen julisteiden aiheista ja
niiden tekijöistä.
Itse pääsin tutustumaan
KK:n myymäläjulisteisiin jo

1980-luvun puolivälissä työskennellessäni Työväen Arkiston tutkijana. Kokoelmien luettelointi oli mieluisa tehtävä
nuorelle taidehistorioitsijalle.
Julistekokoelma on edustava esimerkki 1950-luvun suomalaisen käyttögrafiikan huippukaudesta. Se antaa myös
erinomaisen kuvan KK:n kulta-ajasta.
KK:n julisteiden erityislaatuisuuden taustalla on monta yhtä aikaa vaikuttanutta tekijää. Ensinnäkin KK:n mainoskeskus oli edistysmielinen
paitsi poliittisesti niin myös taiteellisesti ja teknisestikin. Mainoskeskuksen osastopäällikkö
Tauno Törmän johdolla siirryttiin uuteen serigrafia- eli silkkipainotekniikkaan jo vuonna

1948. Uuden tekniikan myötä
saatiin aikaan suuria värikylläisiä pintoja nopeammin ja helpommin kuin ennen käytössä
olleella linopainotekniikalla.
Edistyksellisyys näkyi myös
siinä, että mainososastolle
palkattiin graafisia suunnittelijoita suoraan Taideteollisen
keskuskoulun penkiltä. Suunnittelijoilla oli mahdollisuus
saada oppia ulkomailtakin,
kun sodan jälkeen rajat olivat
jälleen auki Eurooppaan. Näin
myymäläjulisteisiin saatiin tallennettua kansainvälisen modernismin tyylipiirteitä tuoreeltaan.
Myymäläjulisteet eivät olleet varsinaisia mainosjulisteita sanan nykyisessä merkityksessä. Ne olivat enemmän-
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kin myymäläsomisteita. Julisteilla ja muilla myymäläsomisteilla korvattiin osin myymälöiden tavarapulaa sodan jälkeisen puutteen kaudella.
Tavaroiden tarjonnan lisääntyessä myymälöiden tehtäväksi nähtiin myös valistaa
kuluttajia. Tärkein tehtävä oli
tietenkin kannustaa työväestöä suosimaan omaa osuusliikettään muiden kauppojen
sijaan. Kulutuskäyttäytymistä ohjattiin myös julisteiden
avulla.
Vaikka julisteiden ilme oli
moderni, oli niiden sisältö
usein konservatiivinen. Säästäväisyys ja ahkeruus olivat
keskeisiä hyveitä näiden julisteiden maailmassa. Perhe oli
isän, äidin ja kahden lapsen
ydinperhe. Isä elätti perheen
ja lepäsi kotona, jossa äiti puolestaan uurasti kaiken aikaa.
Lapset olivat kilttejä ja ahkeria. Viehättävä, miehisen katseen kohteena ollut kosmetiikkaa tai alusvaatteita mainostanut nainen sai piirteensä aikakauden elokuvatähdiltä. Tämä nainen ei ollut kotiäiti vaan edusti kodin ulkopuolista maailmaa.

Käyttötavaroissa arvostettiin lujuutta ja kestävyyttä, olivat ne sitten koneita tai vapaaajanviettovälineitä. Tältä osin
julisteet kuvastelevat vanhaa
hyvää aikaa, jolloin esimerkiksi kodinkoneet todella tehtiin
kestämään vuosikausia.
Julisteiden yleisilme on optimistinen ja tulevaisuudenuskoinen, kuten jälleenrakennuskaudella saattoi odottaakin olevan. Värien käyttö on
rohkeaa (s. 61). Ääriviivarajaukset ovat voimakkaita ja väripinnat suuria (s. 47). Huumori on hyväntahtoista ja lempeää (s. 43). Julisteisiin liittyy inhimillisiä puolia (s. 69). Typografia on sekin oleellinen tyylikeino julisteissa. Typografialla korostettiin myös aihetta ja
sisältöä (s. 24, 47 ja 73). Eleganteimmat julisteet, jotka lähentelevät jo taidejulisteita,
löytyvät eri sesonkien myymäläsomisteista (s. 16, 17, 41 ja
66).
Suunnittelijoina oli monia
graafisen suunnittelun keskeisiä vaikuttajia. Heistä tunnetuin ja arvostetuin lienee Martti
Mykkänen. Etenkin hänen tiedetään tuoneen kansainväli-

siä vaikutteita ulkomaan opintomatkoiltaan. Eräänlaisina talon graafikkoina toimivat Viljo
Salonen ja Lasse Hietala. Valitettavaa on kuitenkin se, että erityisesti alkuvuosina suunnittelijat jäivät anonyymeiksi.
Vasta, kun graafisen käyttötaiteen arvostus alkoi nousta, alkoi julisteistakin löytyä signeerauksia. Kirjassa ovat eri suunnittelijat varsin kattavasti esillä. Naissuunnittelijoiden määrä oli todella vähäinen, mutta
heistä olisi kannattanut nostaa
esille hyvin omintakeinen ja
värivalinnoissaan muista täysin poikkeava Eija Raeste.
Pullasta puhtia on loistava
selailukirja hyvin jäsennetyn sisältönsä, tiiviin tekstiosuutensa ja erinomaisen painojälkensä ansiosta. Se on nostalginen
aikamatka 1950-luvun viattomuuden aikaan, jolloin onnellinen tulevaisuus odotti ahkeria ja tunnollisia osuusliikkeen
asiakkaita.

Elina Rantapuska
FM, Lahti; Työväen Arkiston
tutkija 1985–1989
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Kuluttajien liikkeen historiaa

Linda Heinonen: Liikkeessä sata
vuotta. Edistyksellinen Osuuskunta
Tradeka. Työväenmuseo Werstas,
Tampere 2017. 100 s.
Osuuskunta Tradeka juhli satavuotista taivaltaan vuonna
2017. Juhlavuoden kunniaksi
osuuskunta toteutti perinnelaitosten kanssa kulttuuriperintöhankkeita, joihin lukeutuu
yhteistyössä Työväenmuseo
Werstaan kanssa julkaistu Liikkeessä sata vuotta. Osuuskunnan vaiheita esittelevä julkaisu ei ole perinteisin yrityshistoriikki. Se tarkastelee edistysmielistä osuustoimintaa ensisijaisesti kansanliikkeenä, ja sen
pääosassa luvataan olevan jäsenet sekä työtekijät. Julkaisu kertoo samalla arjen ja elämäntavan muutoksesta.
Edistysmielinen osuusliike
itsenäistyi vuonna 1917 erotessaan Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnasta. Seuraavien vuosikymmenten aikana E-liike menestyi ja laajeni. Myymälöiden lisäksi sen
liiketoimintaa edustivat esimerkiksi vakuutusyhtiö Kansa ja rakennusliike Haka.
Yhteiskunnan
rakennemuutoksen myötä palvelumyymälät muuttuivat itsepalvelukaupoiksi ja laaja kauppaverkosto
harventui. Muuttunut elämäntyyli heijastui ostouskollisuuden murentumisena, ja osuus-

liikkeen hiljainen alamäki alkoi.
Tappiollisuuden katkaisemiseksi E-liikkeen tukkukauppa
OTK fuusioitui vuonna 1983
osuuskauppojen kanssa muodostaen E-osuuskunta Ekan.
Eka joutui uusiin koettelemuksiin 1990-luvun laman myötä.
Siitä osuuskunta selvisi pahoin
velkaantuneena. Nimensä Tradekaksi muuttanut osuuskunta järjesti liiketoimintaansa uudelleen 2000-luvulla luopuen
vähittäiskaupasta ja hotellitoiminnasta. Nykyään Tradeka
tunnetaan esimerkiksi Ravintolayritys Restelin omistajana.
Teos syventyy osuuskunnan
vaiheisiin vuosikymmen kerrallaan. Kymmeneen päälukuun
jakautuva julkaisu etenee kronologisesti alkaen osuustoiminnan viriämisestä ja päättyen Tradekan nykyhetkeen.
Lukujen alussa luodaan yleiskatsaus vuosikymmenen tärkeimpiin tapahtumiin osuusliikkeessä. Kappaleiden alaluvuissa esitellään tarkemmin Eliikkeen eri osa-alueita, kuten
Säästökassa-talletuslaitoksia
ja Ykkösbonus-ohjelmaa. Alaluvuissa rikotaan hieman kronologiaa. Eri osa-alueiden vaiheet esitellään kokonaisuuksi-

na, eikä niihin palata myöhemmin, minkä vuoksi teksti etenee sujuvasti.
Aikakausien tunnelmaa luovat E-liikkeen asiakaslehdistä poimitut mainokset ja artikkelikatkelmat.
Samaistumispintaa
aikalaiskokemuksiin tarjoavat Työväen muistitietotoimikunnan
keruista
poimitut
osuusliikemuistot.
Julkaisu poikkeaa ulkoasultaan perinteisistä yrityshistoriikeista, sillä lukuisat valokuvat ovat siinä tärkeässä roolissa. Teoksessa on hyödynnetty Werstaan ja Työväen Arkiston kuvien lisäksi Suomen valokuvataiteen museon Kulutusosuuskuntien Keskusliiton
kuvakokoelmaa. Päälukuihin
sisältyvissä valokuva-aukeamissa on eri teemoja valottavia kuvakokonaisuuksia esimerkiksi osuuskauppajuhlista ja kasari-Suomesta. Kuvien
painotus on 1900-luvun alun
ja puolivälin mustavalkoisissa
kuvissa sekä retroissa värikuvissa. Vastapainoa näille luovat kansisivuille ja keskiaukeamalle sijoitetut värikkäiden
myymäläjulisteiden kuvat.
E-liikkeen vuosisata on ollut vaiherikas. Liikkeessä sa-
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ta vuotta kerää käänteet tiiviiseen pähkinänkuoreen, mikä
tekee siitä helpon väylän tutustua osuuskuntaan. Pääosan
esittäjät, jäsenet ja työntekijät, pääsevät esille parhaiten
kuvissa ja muistitieto-otteissa
leipätekstin keskittyessä E-liikkeen vaiheisiin. Julkaisu ei uppoa kovin syvälle yrityshistoriaan. Johtajiin ja liikevaihdon

strategisiin lukuihin ei pureuduta. Tätä ei julkaisulta kuitenkaan kaipaa. Se onnistuu tavoitteessaan tuoda osuusliike esille sellaisena kuin se on
näyttäytynyt tavallisen kuluttajan arjessa.

Anna Piispanen
FM, projektityöntekijä,
Työväen Arkisto

Autonomit – ideologiaton radikaalivasemmisto?

Anton Monti & Pontus Purokuru:
Suoraa toimintaa! Autonomiset
liikkeet Suomessa 1986–2016. Into
Kustannus, Helsinki 2018. 343 s.
Suomeen rantautui uudenlainen ulkoparlamentaarinen vasemmisto 1980-luvulla, kun
suoraa toimintaa propagoinut
anarkistiliike järjestäytyi. Tästä
kentästä versosi 1990-luvulla
muun muassa vallankumouksellinen eläinoikeusliike. Vuosituhannen vaihteessa aktivismin julkisuudessa alkoi korostua autonomimarxilaisuudesta
inspiraationsa ottanut suuntaus, jonka vaiheista, teoriasta ja
toimintaympäristöstä kertoo
Anton Montin ja Pontus Purokurun Suoraa toimintaa!
Autonomiliike saapui Suomeen 1990-luvun lopussa,
kun pieni ydinryhmä alkoi esitellä autonomimarxilaista teo-

riaa aktivistien foorumeilla.
Ryhmän keskeinen henkilö oli
Monti, jolla oli läheiset suhteet filosofi Antonio Negriin.
Teoriaa esiteltiinkin suomalaisille nimenomaan negriläisessä (post-autonomisessa) muodossa, joka hylkää työväenliikkeen perinteiset instituutiot sekä ideologioihin perustuvat identiteetit ja organisaatiot. Keskiössä on käsitys siitä,
että työ ja elämä ovat muuttuneet yhä epävakaampaan
suuntaan kapitalismin levittäydyttyä kaikille elämänalueille. Työ on irtautunut kiinteistä rajoista ja muodoista. Vuodesta 2004 alkaen tätä kehitystä vastaavaa luokkasubjek-

tia alettiin kutsua prekariaatiksi. Tähän luokkaan kuuluvien
ihmisten olemassaoloa leimaa
taloudellinen epävarmuus, jota ei voi poistaa palkkatyöllä.
Prekariaatin keskeisin vaatimus on siksi perustulo.
Suomen autonomiliike järjestäytyi
epämuodolliseksi
verkostoksi, joka ei edellyttänyt autonomiksi tai aktivistiksi identifioitumista. Olennaisempaa oli vastavallan rakentaminen käytännön toiminnan kautta. Kirjassa käsitellään perusteellisesti ne lukuisat liikkeet, joita autonomit
olivat kehittämässä. Autonomien laajojen kansainvälisten
yhteyksien kautta Suomeen
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tuotiin muun muassa italialainen itsehallinnollisen sosiaalikeskuksen konsepti. Autonomiliike alkoi myös muodostaa
rintamaa yhteiskunnan prekaareimpien kerrosten kanssa. Näitä olivat esimerkiksi romanikerjäläiset, pätkätyöläiset, katutaiteilijat, asunnottomat, siirtolaiset, lähiönuoret ja
opiskelijat. Lisäksi autonomiliike yhdisti suoran toiminnan ja
tutkimuksen. Vahva akateeminen painotus erottikin liikkeen
muista aktivisteista. Akateeminen siipi käsitteellisti työn
muutosta kirjoissa, verkossa,
julkilausumissa ja mediassa.
Autonomit saivat tietynlaisen hegemonian 2000-luvun alun aktivistikeskusteluissa. Diskursiivisen muutoksen
ohella liike määritteli suoran

toiminnan muotoja. Esiin nousee autonomien rooli karnevalistisen kansalaistottelemattomuuden edelläkävijöinä. Toisaalta liikkeen teoria korostaa konfliktin rakentamista, ja
monet kirjassa kuvatut mielenosoitukset päättyivät mellakoihin. Tekijät painottavat väkivallan käytön puolustuksellisuutta ja taktista luonnetta.
Autonomien verkostot hajosivat 2010-luvun alussa. Monet toiminnot ja keskustelut
jatkuivat, mutta aloite katutasolla siirtyi takaisin anarkisteille.
Vaikka kirjan kirjoittajat olivat liikkeen aktiivisia toimijoita, heidän näkökulmansa on
kriittinen. Aktivistipiireissä vallinneet näkemyserot ja käytännön ongelmat tuodaan esiin.

Tekijät ovat haastatelleet kymmeniä eri suuntauksia edustavia aktivisteja. Teos ei kuitenkaan pyri aikakauden aktivismin kokonaisvaltaiseen hahmottamiseen. Monet ruohonjuuritason suoran toiminnan
muodoista ja paikoista käsitellään vain pintapuolisesti.
Fokus on toisaalta myös kirjan vahvuus. Autonomien kirjoitukset olivat vaikeaselkoisia ja liikkeen käänteet nopeita. Teos yhdistää ne kertomukseksi, jossa käytännön toiminta asettuu sujuvasti teoreettiseen kontekstiinsa kielellä, joka ei tavoittele käsittelemiensä toimijoiden suosimaa retorista lennokkuutta.

Janne Kuusisto
tutkija, Kansan Arkisto

Hevonpaskaduunien ongelma

David Graeber: Bullshit Jobs:
A Theory. Simon & Schuster,
New York 2018. 368 s.
London School of Economicsin professorina toimiva antropologi David Graeber on varsin tunnettu tutkija, joka on julkaissut useita mielenkiintoisia
teoksia erityisesti talousantropologian alalta. Nyt käsillä
olevan kirjan aiheena on eräs

työelämän ihmeellisyyksistä:
turhat työtehtävät. Graeberin
provokatiivisen väitteen mukaan merkittävä osa nykyisistä työtehtävistä on yhteiskunnalle täysin tarpeettomia. Hän
kutsuu niitä termillä bullshit
jobs, jonka voisi kääntää he-

vonpaskaduuniksi. Hevonpaskaduunit ovat hieman eri asia
kuin Suomessakin toisinaan
keskustelua herättäneet paskaduunit. Paskaduunille ominaisten huonojen työehtojen
sijasta hevonpaskaduunia leimaa pikemminkin syvemmän
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tason merkityksettömyys ja
tarpeettomuus. Palkka sen sijaan voi olla varsin hyvä. Hevonpaskaduunien tekijät ovat
usein niin sanottuja valkokaulustyöntekijöitä.
Graeber ei tyydy hevonpaskaduunien yleisen kategorian kuvailuun, vaan hän
luo eräänlaisen taksonomian jakamalla hevonpaskaduunit ja niiden tekijät viiteen eri
ryhmään. Ensimmäinen ryhmä ovat lakeijat. He ovat ihmisiä, joilla ei ole työorganisaatiossa aidosti tarpeellisia työtehtäviä. Heistä ei ole todellista hyötyä, mutta heidän läsnäolonsa lisää esimiehen arvovaltaa. Toinen hevonpaskaduunien tekijäryhmä ovat kovikset. He ovat olemassa vain
mitätöidäkseen toisten kovisten tekemän työn. Tähän kategoriaan valuvat Graeberin mukaan niin valtiolliset puolustusorganisaatiot kuin yrityslakimiesten armeijatkin.
Kolmantena ryhmänä ovat
työntekijät, joiden tehtävänä on korjata työorganisaation huonon toimintakulttuurin aikaansaannoksia. Graeberin mukaan tällaiset työntekijät ovat merkki siitä, että

olemme siirtyneet tukevasti
hevonpaskaduunien puolelle.
Neljännen ryhmän muodostavat henkilöt, jotka saavat organisaation vaikuttamaan siltä kuin se tekisi jotain, mitä se
ei todellisuudessa tee. Viides
ryhmä puolestaan on lakeijoiden vastakohta: turhat pomot.
Heistä vaarallisimpia ovat ne,
joiden tehtävänä on keksiä ihmisten kiusaksi uusia hevonpaskaduuneja.
Graeberin kirja on provokatiivinen, mutta siinä esitetty argumentointi on pääosin terävää. Jotkin ajatusrakennelmat
vaikuttavat silti hieman erikoisilta. Graeber esimerkiksi
väittää, että emme itse asiassa elä kapitalismissa vaan pikemminkin eräänlaisessa feodalismissa. Adam Smithin aikanaan kauhistelemat aateliston tarpeettomat palvelijat eivät Graeberin mukaan ole kadonneet minnekään, vaan heitä löytyy lähes jokaisesta työorganisaatiosta.
Silti näinä yt-neuvottelujen
ja tehostamisen aikoina ajatus hevonpaskaduuneista voi
jopa vähän ärsyttää. Intuitiivisesti tuntuisi siltä, että kapitalistiseen järjestelmään kuuluva

kilpailu ja markkinoilla tapahtuva luova tuho pitävät huolen siitä, että täysin tarpeettomat työtehtävät ovat harvassa. Hevonpaskaduunien luulisi olevan melko marginaalinen
ilmiö. Graeber sen sijaan väittää muuta: hevonpaskaduunit ovat yleisiä, ja ne ovat tekijöilleen merkittävä elämänlaatua heikentävä seikka – ihminen kaipaa merkityksellistä työtä. Mutta miten työelämään sitten saisi enemmän
tolkkua ja miten ihmiskunta
pääsisi eroon niin hevonpaskaduuneista kuin paskaduunien ikeestäkin? Graeber kallistuu tarjoamaan ratkaisuksi perustuloa. Se mahdollistaisi ihmiskunnan luovuuspotentiaalin vapauttamisen. Ratkaisu
kuulostaa näin apurahatutkijan näkökulmasta varsin mainiolta, mutta se saattaa silti olla hivenen nurkkakuntainen: Ei
ole sanottua, että palkansaajien enemmistö erityisemmin
hyötyisi siitä.

Juuso Koponen
VTM, väitöskirjatutkija,
Helsingin yliopisto

Katso Työväentutkimuksen verkkosivuilta luettelo ajankohtaisista väitöskirjoista sekä työväenyhdistysten, ammattiyhdistysten ja työväen urheiluseurojen historiateoksista
www.tyovaenperinne.fi/tyovaentutkimus
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TILAA
www.kansanuutiset.fi

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
on Suomen monipuolisin eri alojen
ammattilaisia ja opiskelijoita
yhdistävä ammattiliitto.
Liity: jhl.fi

Älä tuhlaa aikaa
Aloita yliopistosi Akatemiassa
akatemia.org

Kauniainen
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Onko
orjatyövoiman
aika ohitse?

Suomalaisen rakentamisen
ja

RAKENTAJIEN EDUNVALVOJA
jo yli 90 vuoden ajan

Rakennusperinteitä arvostaen
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Liitossa
on hyvä
olla!

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
020 774 000 • sak@sak.fi • www.sak.fi

Meidän
yhteinen Turva
Tämä maa on rakennettu kovalla työllä. Me
suomalaiset olemme osoittaneet, että yhdessä
tekemällä pienikin voi olla vahva.
Turva on työn tekemiseen ja yhteiseen hyvään
uskovien ihmisten rakentama ja omistama
vakuutusyhtiö. Vaikka olemme pieni,
tarjoamme suuria etuja ammattiliittojen jäsenille.
Poikkea toimistollamme, soita tai tutustu etuihisi
osoitteessa turva.fi/etusi

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • www.turva.fi • puh. 01019 5110
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X
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TYÖVÄEN PERINNELAITOKSET
TYÖVÄENPERINNE – ARBETARTRADITION RY

Puhe 28.4.2018 Santahaminan punauhrien
muistomerkillä
Hyvät toverit,
Taistelu yhteiskunnallisesta vallasta on tärkeintä
juuri heille, joilla tuota valtaa on vähiten.
Työväenliike ja sen sosialistinen aate eteni Suomessa rautateiden matkassa paikkakunnalta toiselle. Sosialidemokratinen Puolue Suomessa noudatti yleiseurooppalaista ohjelmaa.
Se oli kansainvälinen sivistyksellinen liike. Työväestö oli saatava ymmärtämään oma asemansa ja sen ymmärrettyään ryhtymään toimiin tilanteensa parantamiseksi.
Vaikka eduskuntavaaleissa oli vallalla yleinen
ja yhtäläinen äänioikeus, kunnallisvaaleissa äänioikeus oli sidottu tuloihin. Suuri osa työväestöstä tai maattomista oli vailla oikeutta päättää
oman elinpiirinsä asioista. Yhteiskunnallista kuilua lisäsi valtalain jälkeinen eduskunnan hajotus, joka työväestön keskuudessa nähtiin pyrkimyksenä pysäyttää yhteiskunnallinen edistys.
Jos ennen kansalaissotaa jäi työttömäksi,
edessä oli nälkä koko perheelle. Linnoitustöiden ja sotateollisen tuotannon lakatessa työ
loppui kokonaan. Kuntia eivät kiinnostaneet
työttömäksi jääneet, etenkään muualta tulleet,
vaan nämä lähetettiin takaisin kotiseuduilleen,
jossa ei ollut sielläkään mitään, jolla elättää itsensä ja perheensä. Tämä “nälän organiseeraus”, jollaiseksi asian hoitoa kutsuttiin, oli kuntien vastuulla.
Näitä toimeliaita miehiä ja naisia, joille oli
syntynyt palo ja itsetunto ottaa vastuu omasta ja oman yhteiskuntaluokkansa kohtalosta,
kohtasi katastrofi. Suomenlinnassa huhtikuun

1918 ja maaliskuun 1919 välillä menehtyneistä monet kuolivat samaan nälkään, joka oli saanut heidät – yleisen eriarvoisuuden kokemuksen lisäksi – tarttumaan kivääriin. Osalle valtionrikosoikeus langetti poliittisen tuomionsa. Vielä enemmän tapettiin ilman tuomiota. Kotikunnassani Hyvinkäällä ratapenkalle ammuttiin n.
150 miestä, naista ja alaikäistä. Myöhemmin oikeudetta tappaneet armahdettiin, mutta punaiseen terroriin syyllistyneitä uhkasi oikeus loppuun asti.
Suomenlinnassa ja kaikkialla maassamme tapetut ihmiset ovat mielessämme tänään. Heidän murhaamisensa vankileireillä nälkään,
summittaisteloituksissa tai poliittisessa tuomioistuimessa oli täysin turhaa. Nämä ihmiset halusivat elää paremmassa maailmassa, eivät kuolla. Kuolemasta ei saa täälläkään tehtyä sankaritekoa. Puolustuskyvyttömien ihmisten murhaaminen oli yksiselitteisesti väärin.
Täällä tapettuja ihmisiä muistetaan vanhoista
kuvista. He ovat perheidensä parissa, valokuvaamossa poseeraamassa ylpeästi tai työväentaloilla. Heistä kerrotaan tarinoita. He ansaitsevat saada ja säilyttää keskeisen sijan myös työväenliikkeen yhteisessä kollektiivisessa muistissa. Siksi täällä kuolleiden ihmisten muisto elää
aina.

Vesa Mauriala
puheenjohtaja, Työväenperinne –
Arbetartradition ry,
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Punaisten muistomerkki Santahaminassa. Kuva: Työväenliikkeen kirjasto

122 TYÖVÄENTUTKIMUS VUOSIKIRJA 2018

Työväentutkija-erikoispalkinnon saanut Raimo Parikka pitämässä puhetta palkintojenjakotilaisuudessa. Taustalla Työväenperinne ry:n puheenjohtaja Vesa Mauriala ja Vuoden työväentutkimus
-palkinnon saanut Oona Ilmolahti. Kuva: Työväenliikkeen kirjasto

Vuoden Työväentutkimus -palkinto Helsingin
työväenyhteisöä käsittelevälle tutkimukselle
Työväentutkimus – Arbetartradition ry palkitsee
vuosittain ansiokkaita työväentutkimuksia ja
-tutkijoita. Palkintoja tukevat ajatuspajat Kalevi Sorsa -säätiö ja Vasemmistofoorumi, ja valinnan suorittaa vuosittain koottava palkintoraati.
Vuoden 2017 palkinnot jaettiin Työväenliikkeen
kirjastossa naistenpäivänä 8.3.2018.
Vuoden Työväentutkimus 2017 -palkinto myönnettiin Oona Ilmolahdelle hänen väitöskirjastaan Eheys ja ennakkoluulo. Työväenyhteisön
ja kansakoulunopettajiston jännitteinen suhde
Helsingissä sisällissodasta 1930-luvulle (Helsingin yliopisto 2017). Ilmolahti kuvaa teoksessaan
mielenkiintoisesti ideologista ja yhteiskunnallista jännitettä, joka oli läsnä työläisaikuisten ja
opettajien kohdatessa lasten kasvatuksen kentällä. Teos vakuutti raadin laajuudellaan, monipuolisuudellaan ja monitasoisuudellaan.

Vuoden Työväentutkimus 2017 -kunniamaininnan sai Toni Kosonen väitöskirjastaan Opiskeleva ammattimies, yhteiskuntaluokka ja sukupuoli. Tutkimus ammatilliseen aikuiskoulutukseen osallistuvista työläismiehistä (Itä-Suomen
yliopisto 2016). Kososen työ käsittelee selkeästi ja johdonmukaisesti työväestön suhdetta
koulutukseen tänä päivänä. Se valottaa onnistuneesti sitä, miten työläismiehet suhtautuvat
yhteiskunnan heille asettamiin kouluttautumisvaatimuksiin.
Lisäksi raati myönsi Työväentutkija-erikoispalkinnon Raimo Parikalle ja Seppo Rustaniukselle vuosikymmeniä kestäneestä merkittävästä työstä työväestön ja sen historian tutkimuksen parissa.
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TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO

Kuva: Työväenliikkeen kirjasto

Historioitsijat
ilman rajoja,
Työväenkirjaston
ystävät ry ja Vapaus
valita toisin ry
järjestivät Uutta
kirjallisuutta vuoden
1918 sisällissodasta
-tilaisuuden
Työväenliikkeen
kirjastossa 4.10.2018,
johon oli kutsuttu
keskustelemaan Sirkka
Ahonen (kuvassa
vas), Seppo Hentilä,
Tiina Lintunen ja Erkki
Tuomioja.

Työväenliikkeen kirjastossa vuoden aikana
tapahtunutta
Vuosi 1918 oli monin tavoin esillä Työväenliikkeen kirjaston toiminnassa. Kirjastossa järjestettiin vuoden 2018 aikana useita kirjakahviloita
ja studia generalia -tilaisuuksia yhteistyökumppaneiden kanssa. Kirjailloissa esiteltiin vuoden
1918 tapahtumia ja historiaa käsitteleviä uutuusteoksia. Työväenkirjaston ystävät ry:n järjestämillä Stadin työväenkirjallisuuspäivillä marraskuussa teemana oli niin ikään vuosi 1918.
Kirjaston kokoelmiin hankittiin runsaasti uutuuskirjallisuutta ja tutkimusta sisällissodan tapahtumista ja niiden tulkinnasta.
Karl Marxin syntymästä oli vuonna 2018 kulunut 200 vuotta, ja myös tämä näkyi monissa
kirjaston tapahtumissa. Seminaareja tästä teemasta järjestettiin yhteistyössä Karl Marx -seuran, Demokraattisen Sivistysliiton opintokeskuksen, Kansan Sivistystyön Liiton Opintokeskuksen, Vapaus Valita Toisin ry:n, Työväen Sivistysliiton ja Työväenkirjaston ystävät ry:n kanssa.
Vuoden 1968 opiskelijakevät oli esillä kirjastossa järjestetyssä Karl Marx -seuran seminaarissa. Lisäksi se oli teemana IALHIn (Internatio-

nal Association of Labour History Institutions)
konferenssissa Milanossa, johon kirjasto osallistui.
Työväenperinne ry sai Yrjö Sirolan Säätiöltä apurahan, jonka avulla järjestettiin Otto Wille ja Hertta Kuusisen kirjastot Työväenliikkeen kirjaston kokoelmiin ja digitoitiin niiden kortistoluettelot haettavaksi Helda-julkaisuarkistoon (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/231510 ja https://helda.helsinki.fi/
handle/10138/231506 ).
Kuluttajaosuustoiminnan säätiön apurahalla
täydennettiin ja luetteloitiin kirjaston osuustoimintakokoelmaa. Palkansaajasäätiön tuella digitoidut työväenlehdet saatiin asiakaskäyttöön
Työväenliikkeen kirjastossa, Työväen Arkistossa, Kansan Arkistossa ja Työväenmuseo Werstaalla Kopioston ja Kansalliskirjaston kanssa solmittujen sopimusten mukaisesti.

Tuija Siimes
kirjastonjohtaja, Työväenliikkeen kirjasto
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TYÖVÄEN ARKISTO

Risto Reuna ja Veikko Rytkönen 1990–2000-luvun vaihteessa. Kuva: Työväen Arkisto.

Muutoksia Työväen Arkiston henkilökunnassa
Työväen Arkiston henkilökunnassa on tapahtunut parin viime vuoden aikana muutoksia, kun
vanhempaa työntekijäkaartia on siirtynyt eläkkeelle. Vuoden 2016 lopussa Työväen Muistitietotoimikunnan pitkäaikainen sihteeri Risto Reuna eläköityi. Reuna aloitti muistitietotoimikunnan sihteerinä vuonna 1990, ja hänet vakinaistettiin vuonna 1994. Eläkkeelle siirryttyään Reuna viimeisteli väitöskirjansa ja väitteli tohtoriksi Turun yliopistossa keväällä 2018 väitöskirjalla
”Ei tullutkaan vallankumousta”: Sotasukupolvi,
joka esti kansandemokratian. Äärivasemmiston
kesäkuun 1946 offensiivi ja metallityöväen työpaikkavastarinta. Reunan tilalle muistitietotoimikunnan sihteeriksi valittiin erikoistutkija Pete Pesonen.
Vuoden 2017 lopussa puolestaan eläkkeelle
siirtyi erikoistutkija Veikko Rytkönen, joka työs-

kenteli vuodesta 1981 lähtien eri projekteissa
arkistossa. Vakituisessa työsuhteessa hän toimi
vuosina 1989–2017. Työväen Arkisto hankki ensimmäisen tietokoneensa vuonna 1987. Rytkönen teki tietokoneohjelmat arkiston rutiineja ja
luettelointia varten DOS-käyttöjärjestelmään.
Ohjelmat otettiin käyttöön vuoden 1989 alussa. Vuonna 2001 arkisto siirtyi intranet-tekniikkaan Rytkösen johdolla. Muiden töiden ohella
Veikko Rytkönen toimi Työväen Arkiston luottamusmiehenä vuosina 2002–2017. Rytkösen eläköityessä hänen tilalleen palkattiin tutkija Minna Sannikka.

Mikko Kosunen
erikoistutkija, Työväen Arkisto
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Konferensseja Suomessa ja ulkomailla
Työväen Arkiston tutkijat ovat jälleen osallistuneet aktiivisesti erilaisiin konferensseihin Suomessa ja ulkomailla. Tutkijoiden konferensseissa pitämät esitelmät ovat monesti liittyneet tavalla tai toisella vuoteen 1918. Luomme tässä
katsauksen neljään kuluneen kesän ja syksyn aikana järjestettyyn isohkoon tapahtumaan, joissa arkiston tutkijat ovat esitelleet työtään.

Nordic Women’s and Gender History
Conference Oulussa
Konferenssikesä alkoi pohjoisesta, kun Oulun
yliopisto järjesti 7.–9.6. Nordic Women’s and
Gender History -konferenssin. Pohjoismaisen
gender- ja naistutkimuksen alalla käytävään
keskusteluun foorumin tarjoava konferenssi oli
kahdestoista laatuaan, ja se kokosi yhteen tutkijoita ainakin Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja
Islannista. Teemana oli crisis. Keynote-puhujina
olivat professorit Ana Carden-Coyne (University of Manchester), Anu Koivunen (Stockholms
universitet) ja Pamela Scully (Emory University). Konferenssi osoitti tarpeellisuutensa: esitelmät olivat antoisia ja monipuolisia tuoden uusia
näkökulmia historiaan ja nostaen esiin monesti marginaaliin jääviä ihmisryhmiä. Esitelmät herättivät myös vilkasta keskustelua ja hedelmällistä ajatustenvaihtoa. Työväen Arkistosta konferenssiin osallistuivat Marjaliisa Hentilä ja Minna Sannikka. Hentilä piti esitelmän Hilja Pärssisen osuudesta vuoden 1918 tapahtumiin.

IOHA Jyväskylässä
Kansainvälinen muistitietotutkimusjärjestö International Oral History Association (IOHA) järjesti 20. konferenssinsa juhannusviikolla 18.–
21.6. Jyväskylässä teemalla memory & narration. Keynote-luennot pitivät professori Paula Hamilton (Univeristy of Technology Sydney),
apulaisprofessori Ene Kõresaar (Tartu Ülikool),
professori Alessandro Portelli (Sapienza-Università di Roma) ja Dr. Shelley Trower (University of Roehampton). Jokainen puhuja toi oman
näkökulmansa muistietotutkimukseen. Esimer-

kiksi pitkän uran muistitietotutkimuksen parissa
tehnyt Portelli otti kantaa ajankohtaiseen pakolaiskriisiin Bob Dylanin A Hard Rain’s A-Gonna
Fall -kappaleen sanoituksia esimerkkinään käyttäen sekä esitti, kuinka folklore välittyy ja varioi.
Konferenssissa oli noin 300 osallistujaa eri
puolilta maailmaa, ja niinpä myös sessioita ja
esitelmiä oli neljän päivän aikana runsain mitoin
– noin 250 kappaletta. Aiheet vaihtelivat Australian aboriginaalien suullisesta perinteestä urheilumuistoihin, Ruandan kansanmurhan aiheuttaman trauman konseptualisointiin, perinnepolitiikkaan sekä arkisto- ja museotyön näkökulmiin. Työväen Arkistosta konferenssiin osallistuneet Pete Pesonen ja Minna Sannikka kertoivat esitelmässään Työväen muistitietotoimikunnan vuoden 1918 muistitietoäänitteistä ja
puivat niiden julkaisuun ja käyttöön liittyviä tekijänoikeudellisia ja eettisiä kysymyksiä. Lisäksi
Pesonen esitelmöi väitöstutkimukseensa kuuluneesta firabelitöitä käsittelevästä muistitietokeruusta ja siihen liittyneistä tutkimuseettisistä kysymyksistä.

ITH Linzissä
Vuodesta 1972 lähtien Linzissä yhteensä 55 kertaa järjestetty International Conference of Labour and Social History (ITH) pidettiin 6.–8.9.
otsikolla Workplace Democracy Revisited: Labour and Practices of Participation, Workers’
Control and Self-Management in Global Perspective. Konferenssiin osallistuivat Marjaliisa Hentilä ja Pete Pesonen. Teemana olleesta
työpaikkademokratiasta ja työläisten itse johtamista yrityksistä keynote-luennon pitäneen
politiikantutkija ja dokumentaristi Dario Azzellinin (Cornell University) mukaan työväenliikkeen ideologit uskoivat osuustoiminnallisen ja
yhteisomistuksessa olevien tuotantomuotojen
suosioon ja leviämiseen. Azzellinilla oli useita
esimerkkejä kehittyvistä maista, joissa perustettiin runsaasti osuustoiminnallisia yrityksiä lama- ja muina kriisiaikoina ja joissa työläiset ottivat vallan haltuunsa ja johtivat laitoksia kol-
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lektiivisesti näinä aikoina. Siellä, missä paikallinen yhteisö oli riippuvainen tuotantolaitoksesta ja oli vahvasti tukemassa yhteishanketta, työpaikkojen jatkumo oli hyvä. Useat työpaikkojen haltuunotot kariutuivat Azzellinin mukaan
2000-luvulla, koska suhde yhteisöön rapautui
ja sen seurauksena työläisten johtamat yritykset, myös osuustoimintayritykset, alkoivat muistuttaa voittoa tavoittelevia yrityksiä.
Nikolas Lelle (Humboldt-Universität zu Berlin) puolestaan haki selitystä sille, miksi kansallissosialismi sai tukea tehtaissa. Hänen mukaansa kansallissosialistit käyttivät hyväkseen
1930-luvun rationaaliseen työpaikkakokeiluun
liittyviä malleja. Kansallissosialismiin sisältyi
malli, jossa työläiset integroitiin osaksi tuotantoa ja heille annettiin vapauksia. Kölnissä tehty tehdastyön kokeilu tapahtui kahdella tavalla:
eräät työläiset saivat valvoa omaa työtänsä ja
toisille annettiin valtuudet suunnitella ja toteuttaa työ omaan tahtiin. Näin etsittiin mallityöntekijöitä, jotka olivat esimerkkejä muille ja joiden
asemaa muutkin tavoittelivat. Syntyi mallityöläisiä, työläisjohtajia ja heidän seuraajiaan, joilla oli myös korkea työmoraali. Loistavia tuotantotuloksia saatiin aikaan työläisiä aktivoimalla
eikä alistamalla. Poliittinen alistaminen kuitenkin alkoi heti vuonna 1934, kun Saksan ammattiyhdistystoiminnan kieltävät työlait säädettiin.

IALHI Milanossa
Järjestyksessään 49. The International Association of Labour History Institutions (IALHI) -konferenssi pidettiin tänä vuonna Milanossa 12.–
15.9. otsikolla The sources of ’68. Konferenssiin

matkasivat Työväen Arkistosta Mikko Kosunen
ja Minna Sannikka ja Työväenliikkeen kirjastosta Alpo Väkevä. Konferenssipaikkana oli Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.
IALHI:ssa keynote-puheenvuorot pitivät professori Marcello Flores (Università di Siena), valokuvaaja Uliano Lucas ja Jyväskylässäkin vieraillut Alessandro Portelli. Puhujat käsittelivät
vuoden 1968 tapahtumia omien tutkimusalojensa näkökulmista, minkä jälkeen he jatkoivat
Mariella Guercion (Sapienza-Università di Roma) alustuksen siivittämänä round table -keskustelulla samasta aiheesta. Myös useat IALHI:n
jäseninstituutioiden edustajat käsittelivät konferenssin teemavuotta omissa esitelmissään.
Lisäksi kuultiin katsauksia instituutioiden kuluneen vuoden toiminnasta yleensä. Minna Sannikka esitteli konferenssissa vuoden 1918 muistitietoäänitteiden parissa tehtävää työtä. Alpo
Väkevä esitteli kirjaston toimintaa ja vuoden
1968 aineistoja kirjaston kokoelmissa. Konferenssissa oli lisäksi työpaja, jossa tutustuttiin Social History Portal -hakukoneen uuteen käyttöliittymään. Vuonna 2019 IALHI pidetään Madridissa.

Minna Sannikka
tutkija, Työväen Arkisto
Marjaliisa Hentilä
erikoistutkija, Työväen Arkisto
Pete Pesonen
erikoistutkija, Työväen Arkisto

Vuoden 1918 punaiset muistot
Sisällissodan muistovuosi on herättänyt suuren
kiinnostuksen vuoden 1918 tapahtumiin ja sodan kokeneiden ihmisten muistoihin. Vaikka sisällissota on yksi Suomen historian tutkituimpia
aiheita, nostattaa se yhä keskustelua, joskus kii-

vastakin. Akateemisen historiantutkimuksen piirissä näkyvimmän debatin aiheena on viime aikoina ollut sisällissotaa käsittelevä muistitieto,
ja muistitiedon roolista lähteenä ja lähdekritiikin tarpeellisuudesta on keskusteltu vilkkaasti.
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Aiheen ajankohtaisuus on näkynyt erityisellä tavalla viimeisten parin vuoden aikana myös
Työväen muistitietotoimikunnan toiminnassa ja lisännyt toimikunnan aineistojen käyttöä
niin tutkimuksessa kuin erilaisissa julkaisuissa
ja näyttelyissä. Akateemisten tutkijoiden ohella
sukututkijat ja sisällissotaan perehtyneet amatööritutkijat ovat tutkineet vuotta 1918 käsittelevää muistitietoaineistoa. Tutkimuksellisen
käytön lisäksi aineistoa on lainattu huomattavasti aiempaa runsaammin näyttelyihin, radioja tv-ohjelmiin sekä teatteri- ja musiikkiesityksiin. Aineiston käytettävyyttä on helpottanut
muistitietotoimikunnan meneillään oleva alkuperäisten haastatteluäänitteiden inventointi- ja
luettelointiprojekti.
Työväen muistitietotoimikunta on kerännyt
perustamisestaan eli vuodesta 1960 lähtien
muistelma- ja haastatteluaineistoja, jotka käsittelevät sisällissodan hävinneen punaisen puolen kokemuksia sodasta ja sitä edeltäneeltä ja
seuranneelta ajalta. 1960-luvulla punaisten kokemusten tallentamiselle ja esiin nostamiselle
olikin huutava tarve, sillä sodan virallinen historia oli tuohon saakka kirjoitettu paljolti valkoisesta näkökulmasta. Sisällissotaa käsittelevää
aineistoa kertyi runsaasti kahdesta 1960-luvulla toteutetusta keruusta. Laajan kerääjäverkoston avulla toimikunnan keruut levisivät ympäri Suomea ja aineistoa saatiin talteen kattavasti. Myöhemmin kokoelmia ovat rikastuttaneet
erinäiset historiikkeihin ja tutkimuksiin kerätyt
aineistokokonaisuudet. Vielä kuluvana muistovuonnakin on vastaanotettu aikalaismuistelmia
ja -haastatteluja. Yhteensä sisällissotaa käsittelevää muistitietoaineistoa on noin 900 haastattelun ja muistelman verran. Valtaosa aineistosta
on kerätty sisällissodan 50-vuotismuistovuonna
1968, mikä on huomionarvoista aineistoa käytettäessä.
Aineiston keruuseen liittyvät dokumentit on
tallennettu Työväen muistitietotoimikunnan arkistoon, ja ne ovat tutkijoiden käytettävissä. Arkistoitu materiaali valottaa keruiden tavoitteita,
fokusta ja kontekstia ylipäätänsä. Aineistot si-

sältävät taustatietoa kerääjistä, kertojista ja kerätystä aineistosta. Toimikunnan ensimmäisissä
keruuesitteissä oli hyvin yksityiskohtaisia ohjeita haastatteluiden tekijöille ja muistelmien kirjoittajille.
Muistitietoaineistossa sisällissodan tapahtumia keskitytään kuvaamaan paikallistasolla.
Kertojat muistelevat omassa elinpiirissään tapahtunutta, omaa ja läheistensä kohtaloita, ja
avaavat näkemyksiään yhteiskunnallisesta tilanteesta. Vaikka kertojat keskittyvät omakohtaisiin
kokemuksiinsa, myös huhuilla ja kansanperinteellä on aineistokokonaisuudessa suuri rooli.
Yli puolet sisällissotaa käsittelevästä aineistosta on haastatteluja. Niiden litteraatiot ovat
olleet vuosikymmeniä vapaasti tutkittavissa.
Sen sijaan alkuperäiset haastattelutallenteet
ovat jääneet huomattavasti vähemmälle huomiolle. Muistitietotoimikunnan tavoitteena onkin viimein tuoda alkuperäisiltä kela- ja kasettinauhoilta digitoidut haastatteluäänitteet tutkijoiden käytettäviksi arkiston tietokantaan. Näin
haastatteluäänitteitä on tulevaisuudessa mahdollista kuunnella arkiston tiloissa. Äänitteet antavat muisteluaineistoon syvyyttä, sillä ne tuovat haastateltavan persoonan esiin pelkkää
tekstiä elävämmin. Äänitteiltä voi kuulla kertojan puheen rytmin, tunteet tai vaikkapa sen, millaisessa äänimaisemassa haastattelu on tehty ja
mitä taustalta kuuluu. Myös haastattelijan tapa esittää kysymyksiä, kuunnella ja kommentoida välittyy äänitteiltä huomattavasti yksityiskohtaisemmin kuin litteraatioilta. Äänitteiden tutkimuskäyttö saattaa nostaa esiin uudenlaisia tutkimuskysymyksiä ja -näkökulmia.

Pete Pesonen
Työväen muistitietotoimikunnan sihteeri
Minna Sannikka
tutkija, Työväen Arkisto
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KANSAN ARKISTO

Aarne Ylipietin ja Vilho Vuomajärven vuonna 1953 tekemä seinämaalaus Kittilän työväentalolla. Kuva: Kansan
Arkisto.

Kansan Arkisto keruumatkoilla
Kansan Arkisto on vuosien varrella kartuttanut
kokoelmiaan eri puolille Suomea suuntautuneilla aineistonhankintamatkoilla ja eri aiheisiin
liittyvillä muistitiedonkeruilla. Arkisto on käynyt tyhjentämässä purkutuomion saaneita tai
myyntiin menneitä työväentaloja, osallistunut
järjestöjen kesätapahtumiin ja kokouksiin sekä
tehnyt useamman päivän mittaisia keruumatkoja maakuntiin järjestöväen pyynnöstä ja aloitteesta. Arkisto on myös aktiivisesti yhteydessä
järjestökenttään aineiston hankinnasta. Järjestöillä ei ole lakisääteistä velvollisuutta luovuttaa asiakirjojaan arkistoon, ja tämän takia onkin tärkeää saada kenttä ymmärtämään arkistojen merkitys. Arkistossa asiakirjat ovat tutkijoiden ja muiden tiedontarvitsijoiden käytössä
mm. historiankirjoitusta varten.
Arkiston kokoelmien inventoinnin yhteydessä huomattiin, että Lapista oli saatu suhteellisen
vähän aineistoja, vaikka Lappi on perinteisesti ollut vasemmiston vankkaa kannatusaluetta.
Kittilästä oli myös tullut edellisvuonna toive siitä, että joku arkistosta tulisi opastamaan ja neu-

vomaan heitä arkistonhoidossa ja aineistojen
luovutuksissa. Sen jälkeen ryhdyttiin suunnittelemaan Lappiin suuntautuvaa keruumatkaa.
Marita Jalkanen ja Kari Määttänen kiersivät
Lappia viisi päivää syyskuussa 2017. Määttänen teki vielä erillisen viiden päivän keruumatkan Ouluun ja Kemiin saman vuoden marraskuussa. Yrjö Sirolan Säätiö myönsi näille keruumatkoille apurahan.
Osa paikkakuntien yhdyshenkilöistä, aineistojen luovuttajista ja myös majoittajista löytyi
Eläkeläiset ry:n kesäpäiviltä Sotkamon Vuokatista, johon arkisto osallistui aiemmin kesällä.
Nämä tapaamiset auttoivat matkareittien ja aikataulujen suunnittelussa. Syyskuun pysähdyspaikkoja olivat Kittilä, Ivalo, Sodankylä, Kemijärvi ja Rovaniemi. Auton mittariin kertyi kierroksen aikana yli 800 kilometriä. Paikkakuntien
yhdyshenkilöt olivat koonneet aineistot valmiiksi työväentaloille tai omiin toimitiloihinsa. Arkistoaineistoja noudettiin myös yksityiskodeista. Taloilla aktiiviset talkoolaiset auttoivat asiakirjojen seulonnassa ja pakkaamisessa. Lapista
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Kittilän työväentalo syksyllä 2017. Kuva: Kansan Arkisto.

Marita Jalkanen ja Seppo Ylitalo pakkaavat
asiakirjoja Kemijärven työväentalolla. Kuva:
Kansan Arkisto.

Johanna Ruohola ja Ilpo Hiltula luovuttamassa aineistoa Rakennusliiton Kemin toimistossa. Kuva: Kansan Arkisto.
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lähetettiin 27 pahvilaatikollista aineistoja Helsinkiin. Asiakirjojen lisäksi arkistoon tuli myös
valokuvia, äänitteitä ja julisteita. Kaikkiaan talteen saatiin aineistoja 62 arkistonmuodostajalta, joista liki puolet eli 30 oli uusia. Ivalosta saatiin merkittävä noin 40 äänitteen täydennys Oiva Kolan henkilöarkistoon. Valtaosa luovutuksista sisälsi kuitenkin eri järjestöjen ja yhdistysten asiakirjoja. Uusia arkistonmuodostajia olivat
mm. Kittilän Järjestöyhdistys, Voimistelu- ja urheiluseura Sodankylän Raju ja Vasemmistoliiton
Kemijärven kunnallisjärjestö. Lisäksi täydennystä saivat monet arkistossa jo olevat SKP:n osastot, SKDL:n yhdistykset, ammattiosastot sekä
muut kansandemokraattiset järjestöt, niin naiset, nuoret kuin pioneeritkin. Eniten laatikoita
lähetettiin Kemijärveltä, jonne oli koottu asiakirjoja myös Sallasta ja Pelkosenniemeltä.
Oulun järjestötalo oli menossa remonttiin ja
myyntiin kesällä 2017, jolloin sieltä pyydettiin
apua talon tyhjennykseen. Myös Kemin Rakennusliiton Lapin aluetoimistosta oli kyselty neuvoja aineistonluovutuksesta. Kansan Arkisto on
Rakennusliiton ja sen osastojen päätearkisto.
Ennen matkaa selvitettiin vielä, löytyisikö Rakennusliiton Oulun aluetoimistosta sekä Kemin
Vasemmistoliiton ja KSL:n toimistosta arkistoon
luovutettavaa aineistoa. Molemmista löytyi.
Oulusta lähetettiin 11 ja Kemistä 24 pahvilaatikollista aineistoa Helsinkiin. Oulun järjestötalolta löytyi asiakirjoja 47 yhdistykseltä tai
osastolta, joista uusia arkistonmuodostajia oli
13, mm. Oulun Punavihreät Opiskelijat. Täydennystä saivat jo arkistossa olevat järjestöt,
kuten Vasemmistoliiton Oulun Kunnallisjärjestö, Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto, SDPL:n
Pohjois-Suomen Pioneerit ja Pohjois-Pohjanmaan Vasemmistonuoret. Rakennusliiton aluetoimistosta saatiin talteen yhdeksän eri osaston aineistot.
Kemistä lähetettiin täydennystä mm. Kemin
Vapaa-ajattelijoiden, Karihaaran Vapaa-ajattelijoiden, Kemin eläkeläisten, Kemin Vasemmis-

toliiton, Lapin Kulttuuridemokraattien ja Kemin
KSL:n arkistoihin. Kemin Rakennusliiton Lapin
aluetoimistosta löytyi 14 järjestön aineistoja.
Näistä uusia arkistonmuodostajia oli 12, mm.
Rakennusliiton Lapin aluejärjestö.
Pohjois-Suomen ja Lapin luovutukset seulottiin, järjestettiin ja kuvailtiin arkisto-tietokantaan. Arkistoluetteloita voi tutkia arkiston kotisivujen kautta (www.kansanarkisto.fi). Hankintamatkojen luovutusten määrä oli noin 15 % kaikista arkiston vuoden 2017 luovutuksista.
Ennen Pohjois-Suomen matkoja arkisto osallistui Eläkeläiset ry:n kesäpäiville Sotkamon
Vuokatissa 12.–14.6.2017. Kansan Arkisto on
Eläkeläiset ry:n ja sen yhdistysten päätearkisto.
Päivien aikana arkiston esittelypisteessä vieraili kaikkiaan 200 henkeä. He tutkivat innokkaasti
arkistotietokannan kautta, mitä oman yhdistyksen aineistoja arkistosta löytyy ja mitä puutteita niissä mahdollisesti on. Heille annettiin myös
ohjausta ja neuvontaa arkistonhoidossa. Seitsemän yhdistystä luovutti aineistoja arkistoon.
Osallistumalla aktiivisesti järjestöjen kokouksiin ja kesätapahtumiin sekä tekemällä aineistonhakumatkoja eri paikkakunnille arkisto on
pystynyt kartuttamaan kokoelmiaan ja täydentämään merkittävästi aineistoissa olevia puutteita. Samalla Kansan Arkisto on tehnyt toimintaansa tunnetuksi eri puolilla Suomea. Tapahtumien ja matkojen aikana on toteutettu myös yhtä arkiston tärkeää perustehtävää: annettu koulutusta ja neuvontaa järjestöväelle arkistonhoitoon ja aineistojen luovutuksiin liittyvissä asioissa. Matkoilla ovat tulleet tutuiksi niin paikkakuntien olosuhteet kuin järjestöväki ja aktiiviset toimijatkin. Ilman aktiivista kenttäväkeä moni merkittävä kokonaisuus olisi jäänyt tulematta arkistoon.

Kari Määttänen
tutkija, Kansan Arkisto
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Mielenosoitus kunnallisen päivähoidon puolesta vuonna 1968. Kuvaaja: Yrjö Lintunen. Kuva: Kansan Arkisto.

Yhdistys 9 -keruu
Yhdistys 9 oli vuosina 1965–1970 toiminut niin
sanottu yhden asian liike, joka ajoi sukupuolten tasa-arvoa. Sen tavoitteena oli muun muassa abortin ja raskauden ehkäisyn salliminen,
lasten kunnallisen päivähoidon järjestäminen
Suomeen, äitiysloman pidentäminen ja isyysja vanhempainloman käyttöönotto. Yhdistys
vaati myös kaksinaismoralismista ja perinteisistä sukupuolirooleista luopumista. Monet yhdistyksen tavoitteista ovat sittemmin toteutuneet,
mutta aikanaan yhdistys herätti myös vastustusta ja joitakin sen tavoitteita pidettiin jopa naurettavina.
Kansan Arkistoon on tallennettu suurin osa
yhdistyksen arkistoaineistosta. Arkisto kerää nyt
yhdistyksen entisiltä jäseniltä muistitietoa yhdistyksen toiminnasta ja 1960-luvun sukupuoliroolikeskustelusta.
Mikä sai sinut liittymään yhdistykseen? Miten
toimit yhdistyksessä? Mitkä sukupuolten tasaarvoon ja rooleihin liittyvät kysymykset olivat sinulle tärkeitä? Miten yhdistyksen toiminta ja sukupuoliroolikeskustelu vaikuttivat omaan ajatteluusi ja toimintaasi? Millaista keskustelua yhdistyksen toiminta herätti lähipiirissäsi? Oletko

jatkanut toimintaa sukupuolten tasa-arvon puolesta yhdistyksen lakkauttamisen jälkeen?
Voit lähettää vastauksesi postitse tai sähköpostilla. Liitä mukaan nimi, osoite ja syntymävuosi. Aineiston luovuttamisesta tehdään sopimus, jossa määritellään sen käyttöehdot.

Keruuaika on 1.9.–31.12.2018.
Yhteyshenkilöt:
Tutkija, FT, Arja Turunen
Historian ja etnologian laitos
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
arja.turunen@gmail.com
+358405881139
Marita Jalkanen
Kansan Arkisto
Vetehisenkuja 1
00530 Helsinki
+358447210306
www.kansanarkisto.fi
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TYÖVÄEN HISTORIAN JA PERINTEEN
TUTKIMUKSEN SEURA

Sisällissodan jäljet
Tiina Lintunen ja Anne Heimo (toim.): Väki
Voimakas 31. Työväen historian ja perinteen
tutkimuksen seura 2018. 353 s.

Teoksen 12 artikkelissa perehdytään erilaisiin
jälkiin, joita sisällissota jätti suomalaiseen yhteiskuntaan. Niissä tarkastellaan sadan vuoden
takaista sisällissotaa läheltä ja kaukaa, mikro- ja
makrotasolta sekä aikalaisten että jälkipolvien
näkökulmasta. Kirjan kantavat teemat ovat erilaiset selviytymisen strategiat, lapset ja nuoret
sekä muistin politiikka.
Artikkelit noudattavat kronologista järjestystä alkaen sisällissodan ajasta ja jatkuen seuraaville vuosikymmenille ja aina nykypäivään asti. Ensimmäisessä osassa käsitellään niitä erilaisia keinoja, joilla sisällissodasta selviydyttiin
yksilön, yhteisön ja valtakunnan tasolla. Tervakosken paperitehtaan sijainti selittää vain osittain, miksi tehdasyhteisössä vältyttiin sotatoimilta ja väkivallanteoilta vuonna 1918. Artikkelissaan Henrik Tala esittelee tilanteeseen vaikuttaneita muita tekijöitä. Oona Ilmolahden sisällissodan aikana vangitun valkoisen ja sodan jälkeen vangittujen punaisten päiväkirjoihin ja kirjeisiin perustuva artikkeli tarjoaa tuoreen näkökulman vankien arkeen. Vangitut kertovat kirjeissään ja päiväkirjamerkinnöissään siitä, miten suuri merkitys normaaliin arkeen kuuluvilla asioilla, kuten peseytymisellä, ulkoilulla tai
kupillisella teetä, oli vankeudessa. Aapo Roselius puolestaan pohtii demobilisaation vaikeutta. Hän tuo artikkelissaan esille, miten sodasta
pyrittiin siirtymään rauhaan ja mitkä tekijät vaikeuttivat tätä prosessia.
Toisessa osassa keskitytään lasten ja nuorten
kokemuksiin ja kasvatukseen sisällissodan aikana ja sen jälkeen. Marianne Junila tuo artikkelissaan esille sodan raadollisuuden lapsen näkö-

Suomen Työväen Järjestönuorten Liiton ylläpitämän
punaorpokodin lapsi soittamassa torvella. Kuva:
Kansan Arkisto.

kulmasta. Hän käsittelee sitä, miten nuoret koulutytöt kuvaavat kouluaineissaan syksyllä 1918
sisällissodan tapahtumia ja arvottavat näkemäänsä ja kokemaansa. Anna Warsell keskittyy
omassa artikkelissaan siihen, miten punaorpohuoltoa koskevia valtakunnallisia toimintamalleja toteutettiin paikallistasolla. Hän tuo esille,
millainen myönteinen vaikutus sosiaalihallituksen valvonnalla ja työläisvaltaisella paikallishallinolla oli hävinneen puolen orpojen hoidon organisoinnissa. Ulla Aatsinki tutkii artikkelissaan,
miten työväenliike ryhtyi kasvattamaan sisällissodan jälkeen uutta työläissukupolvea. Sosialistisen maailmankatsomuksen rakentamisessa ja
työväenliikkeen jatkumisen turvaamisessa varhaisnuorisoon suuntautuva kasvatustyö nähtiin
ensiarvoisen tärkeänä.
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Kolmannessa osassa tarkastelukulma on sisällissodan jälkeisessä ajassa ja siinä, millä tavoin sodan muistoja ja perintöä pyrittiin hallitsemaan. Välittömästi sisällissodan jälkeen voittajilla oli kiire rakentaa itselleen mieleinen valkoinen Suomi, kuten Seppo Hentilä tuo esiin
artikkelissaan. Valkoisen Suomen kuvaa pönkitettiin tulevina vuosikymmeninä muistomerkeillä ja muistojulkaisuilla. Vuoteen 1929 mennessä
sodan voittajat olivat pystyttäneet 333 muistomerkkiä 314 paikkakunnalle. Samaan aikaan sodan hävinnyt osapuoli oli pystyttänyt 11 hautamuistomerkkiä kymmenien epävirallisten muistomerkkien lisäksi. Muistomerkit aiheuttivat
usein riitoja. Esimerkiksi Tampereen Hämeenpuistoon suunniteltu patsas aiheutti useita vuosia kestäneen kiistan 1920-luvun alussa. Artikkelissaan Petteri Systä paneutuu tähän riitaan
ja selvittää, miksi vapaussodan tulkinta hallitsi
työläiskaupungiksi identifioituvaa Tamperetta.
Valkoisen puolen merkittävimpiä teoksia olivat
kuvateokset Suomen vapaussota kuvissa (Otava 1934) ja Vapaussodan kuvahistoria (Otava
1938). Analyysissaan Olli Kleemola osoittaa,
miten kirjojen esittämässä vapaussotatulkinnassa alkoi näkyä eroja jo muutamassa vuodessa.

Kun ensimmäisessä rakennetaan kuvaa vihollisesta perinteisin sotapropagandistin keinoin,
niin toisessa ote on jo maltillisempi ja punaiset kuvataan pikemmin uhreina kuin vihollisina.
Anna Laakkonen siirtää katseemme itärajan
taakse. Hän tutkii artikkelissaan sitä, miten Neuvosto-Venäjälle lähteneet suomalaiset käsittelivät Suomen kevään 1918 tapahtumia, ja sitä,
miten he kirjoittivat niistä. Lähteenä hän käyttää
Neuvosto-Karjalassa julkaistua suomenkielistä
Punainen Karjala -lehteä vuosilta 1920–1937.
Sisällissota kosketti Varkautta ankarasti, ja teloitettujen punaisten määrä oli teollisuuskeskuksessa Suomen korkeimpia. Artikkelissaan Hannu Itkonen ja Arto Nevala tarkastelevat paikallisia tulkintoja siitä, mitä paikkakunnalla tapahtui keväällä 1918. Lisäksi he analysoivat sitä, miten tulkinnat näistä tapahtumista ovat muuttuneet ajan kuluessa.
Kirjan hinta on 20 euroa. Työväen historian
ja perinteen tutkimuksen seuran jäsenet saavat
kirjan maksamalla 20 euron jäsenmaksun. Kirjaa
voi ostaa ja tilata Tiedekirjasta (www.tiedekirja.
fi). Se julkaistaan myös sähköisesti seuran verkkosivuilla, missä se on vapaasti ladattavissa.

Kesäseminaarissa tarkasteltiin työväestön ja
demokratian suhdetta monelta kantilta
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen
seuran (THPTS) perinteinen kesäseminaari järjestettiin jälleen Tampereella Työväenmuseo
Werstaalla 20. ja 21. elokuuta. Tämän vuoden
teemana oli ”Työväestö ja demokratia”, mikä
näkyi seminaarin ohjelmassa monipuolisesti.
Jo esitelmäkutsussa oli toivottu monia erilaisia
näkökulmia, ja aiheet ulottuivatkin 1800-luvulta nykypäivään ja perinteisestä edustuksellisesta demokratiasta osallistumiseen työpaikoilla ja
naapurustoissa.
Professorit Pauli Kettunen ja Pasi Ihalainen
sekä yliopistonlehtori Emilia Palonen pitivät seminaarin keynote-esitelmät. Kettunen puhui
kansan vallasta ja työväenluokan historiallisesta
tehtävästä työväenliikkeen ”menneenä tulevai-

suutena”. Hän maalasi esityksessään työväenliikkeen historian laajan kaaren Marxin ja Engelsin sekä Forssan ohjelman kautta nykypäivään.
Hän pohti, onko sosialismin perinteinen näkemys työväestä historiallisena agenttina ja kansanvallan edustajana jäänyt viime vuosikymmeninä paitsioon. Hyvinvointivaltion puolustaminen on noussut työväenliikkeen tärkeimmäksi
kysymykseksi, jonka vuoksi työväenliike on tähystänyt pikemminkin menneeseen kuin tulevaan. Hyvinvointivaltion toteuttamista voidaan
kutsua Forssan ohjelman toteuttamiseksi, jos
huomioon otetaan vain ohjelman lähitavoitteet.
Pasi Ihalainen tarkasteli erästä työväenliikkeen ja demokratian historiallista avainkohtaa,
vuosina 1917–18 Suomessa käytyä keskuste-
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Professori Pauli Kettunen kesäseminaarissa.
Kuva: Tiina Lintunen.

lua demokratiasta. Ihalainen kiinnitti huomiota demokratian sisällöstä eduskunnassa ja julkisuudessa käytyyn kamppailuun sekä tämän
kamppailun ylirajaisiin vaikutteisiin. Sosialistienemmistöisen eduskunnan hajottamisen jälkeen keskustelu polarisoitui nopeasti, mutta sisällissodan ja Saksan maailmansodassa kärsimän tappion jälkeen päädyttiin perustuslailliseen kompromissiin ja otettiin ”läntinen demokratia” lähimmäksi vaikutteeksi.
Emilia Palonen tarkasteli esitelmässään sitä, miten poliittista me-toimijaa tuotetaan erilaisten demokratian kontekstien merkityskamppailuissa. Esimerkkeinä hän käytti tapoja ylläpitää jakoa vasemmistoon ja oikeistoon Unkarissa sekä tapoja, joilla me-toimijaa on luotu
käytännössä tyhjästä Maunulan kaupunginosan
demokratiahankkeessa. Jälkimmäisessä tapauksessa me-toimijan tuottaminen on vaatinut
avointa prosessia ja erimielisyyksien tiedostamista.
Sami Suodenjoki ja Petteri Systä käsittelivät
esityksissään vallankäyttöä kunnallisella tasolla. Suodenjoen esitys tarkasteli plutokraattisten kunnanvaltuustojen perustamisia maalaiskunnissa vuosina 1865–1917, ennen kunnallisen demokratian taannutta uutta kunnallislakia.
Systän esitys keskittyi kunnallislakimuutoksen
jälkeiseen Tampereeseen. SDP integroitui siellä
osaksi kunnallista hallintoa 1920-luvulla.
Paikallistason demokratiakehityksestä siirryttiin toisen maailmansodan jälkeiseen ai-

kaan Raimo Parikan esityksellä. Parikka tarkasteli SKP:n tilannetta jatkosodan päätyttyä, jolloin kommunistilait kumottiin ja puolue pääsi
osallistumaan parlamentaariseen päätöksentekoon. Emeritusprofessori Kari Teräksen muistitietohistoriallinen esitys keskittyi siihen, miten kommunistit integroituivat SKDL:n mukana
osaksi Suomen poliittista järjestelmää 1970-luvun murroksessa. Ritva Savtschenko käsitteli ensimmäisen seminaaripäivän päättäneessä
esityksessään ammattiyhdistysliikkeen demokratisoitumiskehitystä viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana.
Toisen seminaaripäivän esitelmissä laajennettiin näkökulmaa demokratian kulttuuri- ja käsitehistoriaan. Ville Vahosalmi tarkasteli esitelmässään vanhaa työväenliikettä populistisena
joukko- ja protestiliikkeenä ja Jussi Lahtinen sitä, miten 1970-luvun arkirealistinen työläiskirjallisuus on kuvannut vasemmistolaista työväenliikettä ja suhdetta demokratiaan. Käsitehistoriallisesta näkökulmasta aihetta lähestyivät Elina
Hakoniemi ja Ilkka Kärrylä. Hakoniemi käsitteli
sivistyksellisen demokratian käsitettä SDP:n sivistyspolitiikassa toisen maailmansodan jälkeen
ja Kärrylä syitä taloudellisen demokratian käsitteen hylkäämiseen vasemmiston demokratiatavoitteissa.
Seminaarin viimeisessä työryhmässä käsiteltiin työväestölle ja sen demokratiakäsityksille esitettyjä haasteita. Pekka Valtonen tarkasteli oikeistolaisten liikkeiden “kansakunnan eheytyspuhetta”. Työväenliikkeen edustajat kokivat
nämä puheet yritykseksi vaimentaa työväestön
ääni. Petri Paju esitteli Tampereen Teknillisen
Seuran historiaa ja siinä toimineiden työnantajien suhtautumista työväen demokratiavaatimuksiin. Lopuksi Ilkka Levä kertoi STTK:n lakosta
vuonna 1973, jolla tavoiteltiin nousua valtakunnallisten työehtosopimusten pääsopijaksi muiden palkansaajien keskusjärjestöjen rinnalle.

Ilkka Kärrylä, Pete Pesonen ja
Anna Rajavuori
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Artikkeliteos THPTS:n synnystä ja teemoista

THPTS 30 vuotta

EAN TÄHÄN
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Tehtävänä työväenhistoria

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran siipien suojissa
harrastettu historian tutkimus on ehkä parhaimmillaan ollut yhteiskuntahistoriallista, laaja-alaista tutkimusta, jossa ilmiöihin on pureuduttu
niin talouden, sosiaalisen kuin poliittisenkin kautta sukupuolinäkökulmaa unohtamatta. Myös perinteisempääkin työväen sosiaalihistoriaa ja
poliittista historiaa puolue- ja järjestö-historioineen on hyvin siedetty.
Erityisesti seuran toiminnan viimeisten vuosikymmenten aikana työväen tutkimuksen piiriin on yhä vahvemmin tullut työväenkulttuurin
monimuotoinen tutkimus. Tällä kentällä historian- ja perinteen tutkijat
ovat kohdanneet toisensa, on kyse sitten ollut työväenurheilusta tai työväentaloilla tapahtuneesta toiminnasta. Myös työn historia, aherrus
tehtaissa ja muissa työpaikoissa, ja elämä työväenluokan ihmisten
kodeissa, arjessa teollistumisen alkuvaiheista nykypäivään on sitä tutkimuskenttää, jota Seuran historian- ja perinteentutkijat ovat pitäneet
yhteisenä tutkimuskohteenaan.

ISBN 978-952-5976-65-6
www.thpts.fi
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Tehtävänä työväenhistoria
Toimittaneet Jarmo Peltola ja Erkki Vasara

THPTS 30 vuotta

Tehtävänä työväenhistoria - THPTS 30 vuotta
Toimittaneet Jarmo Peltola ja Erkki Vasara.
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen
seura. Helsinki 2018. 225 s.

Vuonna 1983 syntysanansa saanut ja seuraavana vuonna perustetuksi tullut Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura on kuluvana vuonna tullut jo keski-iän kynnykselle. Sen
kunniaksi se julkaisi otsikolla Tehtävänä työväenhistoria teoksen, jonka sisältönä ovat seuran
vuonna 2014 pidetyn 30-vuotisjuhlaseminaarin
esitelmien pohjalta laaditut esitykset sekä joukko muita seuran syntyä ja teemoja valottavia artikkeleita. Niiden kirjo on niin aiheiden kuin tarkastelutapojenkin osalta laaja ja valottaa seuran
piiriin kuuluvaa tutkimuskenttää monipuolisesti.
Teoksen johdanto sisältää muun muassa professori emeritus Olli Vehviläisen muisteluksen
vuodelta 2004, joka käsittelee seuran alkutaivalta. Ensimmäisessä artikkelissa Markku Hyrkkänen muistuttaa, että ”historiallinen tulkinta on ajattelun, toiminnan ja olosuhteiden käsittämisen tulos; kun siihen on ylletty, inhimillinen toiminta on ymmärretty”. Pertti Haapala puolestaan muistelee THPTS:n syntyvaiheita omien tuolloisten tutkijakokemustensa kautta otsikolla ”Luokka, aate ja arki – niin kuin sen
muistan”. Ulla-Maija Peltonen kirjoittaa vuoden
1918 sisällissodasta ja pohtii, millaisia muistoja
sisällissodan ja sen jälkiselvittelyjen katkerat kokemukset ovat nostaneet pintaan ennen muuta työväestön keskuudessa ja millaisia haasteita
ne ovat luoneet tutkimukselle.
Pirjo Markkola tarkastelee naisnäkökulman
ja naistutkimuksen vähittäistä nousua eritoten
THPTS:n julkaisuissa, sekä tuo esiin 1990-luvulla esiin nousseen perhehistorian tutkimuksen.
Hanna Snellmanin artikkelin kohteena on kansatieteellinen tutkimus. Hän aloittaa siitä, millaista tutkimus oli paljon ennen THPTS:n perustamista ja tuo myös esiin sen, miten tieteenala

tuli vähitellen seuran piiriin. Kirsti Salmi-Niklander nostaa esiin lukuisin esimerkein folkloristisen tutkimuksen vaiheet osana työväentutkimusta. Myös tutkimuksen fokuksessa oleva työväen laaja kulttuuriperintö nousee esiin hänen
kirjoituksessaan.
Pauli Kettusen laajan ja monitasoisen artikkelin kohteena on muun muassa ”työväen ja
historian liitto”, jossa työväenliike oli toteuttamassa historiallisia lainalaisuuksia – liitto, joka sittemmin murtui. Työväenliikkeestä tuli hyvinvointivaltion rakentaja. Kettunen tarkastelee myös lukuisia sosialidemokratian historian
tutkimuksia. Kimmo Rentolan huomion kohteena oleva suomalaisen kommunismin historia on ollut delikaatti tutkimuksen kohde. On
pitänyt huomioida Neuvostoliiton näkemykset,
minkä lisäksi lukuisat lähteet ovat olleet lukkojen takana Moskovassa. Myös Rentola arvioi aiheensa aiempaa tutkimusta sekä tutkimuksessa edelleen olevia katvealueita. Ammattiyhdistysliikkeen historiatutkimusta valottavassa artikkelissaan Tapio Bergholm tarkastelee liikkeen
historian etappeja ja aiempaa tutkimusta. Järjestöhistorioista se alkoi, mutta sittemmin esiin
ovat nousseet myös sosiaalihistoriallinen ote ja
muistitiedon hyödyntäminen. Työväen urheiluliikettä ja sen historiantutkimusta käsittelevässä
teoksen päätösartikkelissa Erkki Vasara toteaa,
että viime vuosikymmeninä kirjoitetut akateemiset liikuntahistorian tutkimukset ovat huomioineet myös työväen ja työväenliikkeen urheilutoiminnan sekä olleet lähellä sitä arvomaailmaa,
jota THPTS edustaa.

Erkki Vasara
dosentti, Helsingin yliopisto
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TYÖVÄENMUSEO WERSTAS

Irtisanottu perintö -hanke kerää
irtisanomiskokemuksia
Työväenmuseo Werstas aloitti toukokuussa
2018 valtakunnallisen hankkeen, jonka tarkoituksena on kerätä irtisanomiskokemuksia ja näihin kokemuksiin liittyviä esineitä. Hanke jatkuu
aktiivisena vuoden 2018 loppuun. Irtisanomiskokemusten kerääminen tapahtuu haastatteluin, jotka tallennetaan. Irtisanomiseen liittyvät
esineet voivat olla mitä tahansa tuohon kokemukseen liittyviä esineitä. Tärkeintä on, että esine liittyy irtisanomisen muistoon.
Keruuta tehdään siellä, missä haastateltaviksi ilmoittautuneet asuvat. Haastattelutilat järjestyvät yhteistyössä SAK:n, Teollisuusliiton ja
PAM:in ammattiosastojen kanssa. Kiitokseksi osallistujille tarjotaan pullakahvit. Hanke on
saanut rahoitusta Museovirastolta ja on osa Eurooppalainen kulttuuriperintövuosi 2018 -teemavuotta.
Työelämän ja sosiaalihistorian valtakunnallisena erikoismuseona Werstas tallentaa ja esittelee näiden teemojen mukaisia asioita, ilmiöitä
ja historiaa. Työelämä on tunnetusti jatkuvassa
muutoksessa, mutta viimeisten vuosikymmenten aikana siihen ovat kuuluneet vahvasti kokemukset irtisanomisista, tuotannon alasajoista
ja työpaikkojen katoamisista. Kilpailutus ja teknologian kehitys ovat tuoneet tehokkuutta tuotantoon ja laskeneet tuotteiden hintoja, mutta
niillä on myös varjopuolensa. Robotisaatio vie
yhä enenevässä määrin työpaikkoja. 2010-luvulla vakinaiset työsuhteet ovat käyneet yhä
harvinaisemmiksi. Vakinainen työsuhde on ollut
perusta, jonka turvin uskalletaan tehdä pitkälle tähtääviä tulevaisuudensuunnitelmia esimerkiksi omistusasunnon tai auton hankkimisesta
ja perheen perustamisesta. Määräaikaisten ja
lyhyiden työsuhteiden yleistyessä epävarmuus
tulevaisuudesta lisääntyy.
Werstas on kiinnostunut siitä, mitä entisistä työpaikoista jää jäljelle, kun työsuhde päättyy. Kesän aikana keruutyötä on tehty Tampereella, Raumalla, Turussa ja Salossa. Haastatel-

tavat ovat lahjoittaneet muun muassa vanhojen
työavainten avaimenperän, käytössä olleita työkaluja, menneiden kesäretkien ilmoittautumisjulisteita sekä mekon, joka on ollut kantajansa
päällä irtisanomishetkellä. Nämä ja monet muut
esineet ovat jääneet muistoiksi entisistä työpaikoista ja kadonneista työyhteisöistä.
”Ja kun se on se [työyhteisön henki], mikä
niin kuin hävisi ja mitä sieltä kaipaa. --- [Minulla on] Semmoinen haikeus siitä, että hyvät
kaverit hävisivät.” Nainen, 35 vuoden työura
telakkateollisuudessa.
”Että nyt jälkeenpäin ajateltuna, niin olihan
se kova isku perheen taloudelle ja näin, mutta mä en silti osannut ajatella sitä niin pahana. Että mä olin ehkä lähinnä…huojentunut.”
Nainen, 15 vuotta teknologiateollisuudessa.
Irtisanominen on kokemuksena yhtä yksilöllinen
kuin mikä tahansa arkielämää mullistava tapahtuma. Tähän mennessä haastateltavat ovat kuvailleet irtisanomistaan ”pommiksi” ja ”työuran
suurimmaksi tragediaksi”, mutta myös ”helpotukseksi” sekä ”hyödylliseksi” uuden, mielekkäämmän työn saamisessa. Näitä irtisanomisia
yhdistää se, ettei se ole jättänyt kokijaansa kylmäksi. Olipa irtisanomisesta mitä mieltä tahansa, on se yksi osa nykyistä ja tulevaisuuden yhteistä globaalia kulttuuriperintöä.
Syksyn 2018 aikana työväenliike.fi-sivustolla
avautuu hankkeessa kerättyjen esineiden verkkonäyttely. Verkkonäyttelyssä voi tutustua tarkemmin lahjoitettuihin esineisiin ja lukea niihin liittyviä tarinoita sekä irtisanomisen kokemuksia. Lisätietoa hankkeesta antaa projektitutkija Jenni Ahto-Hakonen, p. 010 420 9225
(31.12.2018 saakka).

Jenni Ahto-Hakonen
projektitutkija, Työväenmuseo Werstas

TYÖVÄEN PERINNELAITOKSET 137

Miltä muutos kuulostaa?
Sounds of Changes on syksyllä 2017 aloitettu
kuuden eurooppalaisen museon yhteishanke,
jossa tutkitaan yhteiskunnassa tapahtuvaa jatkuvaa muutosta ja sen ilmenemismuotoja erityisesti akustisessa ympäristössämme. Dokumentoimalla nykypäivän ääniä ja äänimaisemia tallennamme tämän päivän nykyisyyttä ja luomme
referenssimateriaalia tulevaisuuden tutkijoille.
Mukana hankkeessa on Työväenmuseo Werstaan lisäksi kuusi työn ja tekniikan alan museota Ruotsista, Puolasta, Sloveniasta ja Saksasta.
Hanke jatkuu lokakuuhun 2019 asti, ja sitä tehdään museoiden ja EU:n yhteisrahoituksella.
Työväenmuseo Werstaan näkökulma hankkeen dokumentointityöhön on tunnistettavissa
museon yleisestä toiminta-ajatuksesta, joka kiteytyy sanoihin ”reilusti historiaa”. Olemme tallentaneet kevään ja kesän aikana muun muassa joukkotapahtumien äänimaisemia Suviseuroilla ja rockfestivaaleilla sekä losseja, puunkaatoa, ruohonleikkureita, videonauhureita,
”Nappisilmä”-Ladan käynnistystä ja viidenkymmenen pennin pajatsoa. Nauhoituksia on tehty laajasti Suomen itä–länsi-akselilla Ilomantsin
Möhkön kylästä Turkuun. Nauhoitustyön keskiössä ovat olleet ihmisten, yhteisöjen ja erilaisten töiden äänet.
Kenttätyö ympäri Suomea on kirkastanut kuvaa suomalaisen yhteiskunnan edelleen jatkuvasta muutostilasta. Ilomantsin ja Rääkkylän hiljaiset kylänraitit, joita reunustavat tyhjillään olevat liiketilat, kertovat karua kieltä syrjäseutujen
kiihtyvästä autioitumisesta ja edelleen jatkuvasta väestön pakkautumisesta kaupunkeihin. Autioitumisen ja kaupungistumisen myötä myös
alueiden äänimaisema muuttuu radikaalisti. Katoavien äänimaisemien tallentamisella on kiire.
Äänien kokeminen ja tulkinta ovat sukupolvikokemuksia. Yle esitti Radio Suomessa vuosina 2012–2016 Äänien ilta -ohjelmaa, jossa suo-

malaiset pääsivät toivomaan itselleen merkityksellisiä ääniä. Ohjelman toivotuimpia ääniä olivat kuulijoiden henkilökohtaisiin muistoihin sekä lapsuuteen ja nuoruuteen liittyvät, osittain
kadonneet ja nostalgiset äänet. Toivotuimpien
äänien Top 10 -listalta löytyivät muun muassa
puimakone, käsinlypsy ja Zetor-traktori. Maatalousyhteiskunnan äänet olivat ohjelman toivotuinta materiaalia. Ilman tarkempia tilastotietojakin on pääteltävissä, että näiden äänien toivojat ovat hieman varttuneempaa väkeä. Nauhoituksia tehdessäni olen miettinyt sitä, mitkä ovat
oman sukupolveni nostalgisia ääniä sekä niitä
ääniä, jotka ovat merkityksellisiä juuri tänä päivänä lapsuuttaan tai nuoruuttaan elävälle. Modeemin käynnistysääni on puintikoneen tai vanhan traktorin ääntä huomattavasti tutumpi ääni usealle 1980-luvun puolivälissä syntyneistä.
Työväenmuseo Werstas isännöi kesäkuun
puolivälissä 2018 hankkeen konferenssia, jonka puhujina vieraili sekä alan kansainvälisiä että kansallisia asiantuntijoita. Konferenssissa ääniä käsiteltiin muun muassa museoesineinä,
näyttelytehosteina ja muistoina. Äänien ja äänimaisemien eri ulottuvuuksista keskustellessa
esiin nousi teemoja esimerkiksi äänen akustisista ominaisuuksista, sukupuolittuneisuudesta
ja sosiaalisesta kontekstista. Museoiden tekemät äänitykset ovat esillä ja kaikkien vapaassa
käytössä soundsofchanges.eu-sivustolla. Ääniä
voi kuunnella, ladata, muokata ja käyttää hyödykseen haluamallaan tavalla. Hankkeen aikana kerätystä materiaalista koostetut näyttelyt
avautuvat yleisölle kaikissa hankkeen museoissa samanaikaisesti Museoiden yössä 19. toukokuuta 2019.

Antti Makkonen
projektitutkija, Työväenmuseo Werstas
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Werstaan näyttelyissä käsitellään
tulevana vuonna esimerkiksi työväenurheilun historiaa. Kuvassa Valkeakosken Jyryn urheilijatyttöjä vuonna 1919.
Kuva: Työväenmuseo Werstas.

Werstaan tulevaa näyttelytarjontaa
Työväenmuseo Werstaan ensi vuoden näyttelyissä heijastuvat tapahtumat sadan vuoden takaa, jolloin itsenäistä Suomea ryhdyttiin rakentamaan. Valokuvanäyttelyssä Eespäin (15.2.–
5.5.) kerrotaan, miten työväestö nousi ahdingosta yhteistoiminnan avulla. Niin Työväen Sivistysliitto kuin Työväen Urheiluliittokin perustettiin vuonna 1919.
Näyttely Lastentarhanopettajien tarina (5.4.–
8.12.) juhlistaa 100 vuotta täyttävää Lastentarhanopettajaliittoa, keskittyy varhaiskasvattajien
historiaan ja puhuu hyvän lapsuuden puolesta.
Keskeisissä rooleissa ovat elämä päiväkodeissa, leikki ja lastentarhanopettajien työn muuttuminen.
Työmiehen lauantai, näyttely suomalaisesta
alkoholikulttuurista, on esillä 30.5. alkaen. Viinan viettelyksiä yritettiin hillitä sata vuotta sitten
voimaan astuneella kieltolailla. Näyttelyn ajallinen kaari ulottuu kieltolakia edeltävästä ajasta
nykypäivään kertoen yhteiskunnan ja alkoholipolitiikan muutoksesta.
Uusien vaihtuvien näyttelyiden ohella Werstaalla voi edelleen tutustua Vapauden mu-

seoon, Meirän kaupunkiin ja Höyrykonemuseoon. Työväenliikkeen yhteishankkeena vuoden
2017 lopulla avautunut Vapauden museo on ollut kiitetty ja pidetty näyttely, joka on vetänyt
Werstaalle paljon kävijöitä vuoden aikana. Se
on esillä vuoden 2021 alkupuolelle saakka.
Lenin-museon päänäyttely päivitetään toukokuussa uudella teemalla, joka esittelee neuvostoliittolaista lapsuutta. Syntymästä lähtien
lapsen kasvatus oli suunnitelmallista, ensin seimessä, sitten lapsen hieman vartuttua pioneeriliikkeessä ja lopulta nuorisoliikkeessä Komsomolissa.
Kuurojen museossa Valkeassa talossa Helsingissä on esillä Carl Oscar Malmin museohuoneen lisäksi näyttely Hyvä, paha tekniikka 6.9.
saakka. Syyskuussa avataan uusi näyttely kuuroista kirjatyöntekijöistä.

Ulla Jaskari
näyttelypäällikkö, Työväenmuseo Werstas
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Vapaus, vastuu, vallankumous -kirjoituskilpailun palkinnonsaajat Raimo Tuominen (kuvassa vas.),
Reetta Huttunen, Aino Kylätasku ja Satu Erra. Kuva: Pertti Salo.

Työväenkirjallisuuden päivä teki
yleisöennätyksensä
Työväenmuseo Werstaalla Tampereella vietettiin 1.9. jälleen Työväenkirjallisuuden päivää.
Tänä vuonna teemana oli Vapaus, vastuu, vallankumous, ja käsittelyssä olivat niin vuoden
1918 mysteerit kuin monet nykyajan haasteet.
Yleisöä oli liikkeellä ennätysmäärä. Päivän eri
ohjelmanumeroita seurasi yhteensä 2 027 kuulijaa, mikä on peräti kaksinkertainen määrä aikaisempiin vuosiin verrattuna.
Päivän vetonaula oli avajaiset, jonka pääpuhujaksi saapui presidentti Tarja Halonen. Hänen
puheensa Vapaus, vastuu ja vallankumous on
luettavissa tapahtuman kotisivuilta (www.tyovaenkirjallisuudenpaiva.com).
Avajaisissa jaettiin myös Työväenkirjallisuuden päivän järjestämän Vapaus, vastuu, vallankumous -kirjoituskilpailun palkinnot sekä julkistettiin antologia Pöytäkoe, johon on koottu kilpailun parhaat tekstit. Antologian on toimittanut tapahtuman koordinaattori Milla Peltonen,
ja se on saanut nimensä voittajanovellista, jonka on kirjoittanut porvoolainen Aino Kylätasku.
Kilpailun toisen palkinnon sai Raimo Tuominen

novellistaan Valinta, ja kolmas palkinto myönnettiin Satu Erralle sikermästä Viisi runoa. Hannu Salama -seuran tunnustuspalkinnon sai Reetta Huttunen novellistaan Tohtori Koiran virhe.
Myös pääohjelman muut ohjelmanumerot
vetivät salit täyteen ja ylikin. Erityisen suosittu
oli paneelikeskustelu Vallan veriteot 1918, jossa
olivat mukana muun muassa tutkijat Jukka Kekkonen ja Sari Näre. Näytteilleasettajien ohjelmanumeroista yleisöä kiinnosti eniten kahden
professorin, Risto Alapuron ja Pertti Haapalan,
keskustelu Valtio ja vallankumous Suomessa.
Työväenkirjallisuuden päivää on järjestetty
vuosittain Työväenmuseo Werstaalla vuodesta 2010 lähtien. Tapahtumaa järjestää työryhmä, johon kuuluu jäseniä Työväenmuseo Werstaalta, Kansan Sivistystyön Liitosta, yliopistoista
ja kulttuuriyhdistyksistä. Tapahtuman kummeina toimivat Anna Kontula ja Jukka Gustafsson.

Milla Peltonen
Työväenkirjallisuuden päivän koordinaattori
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TIEDONKIERTO

Kirjatyöntekijöiden ja työväensuojelun
historiantutkija
Simo Laaksovirta (1947–2018)
Simo Laaksovirta kuoli pitkään sairastettuaan
26.4.2018 Helsingissä. Hän oli kuollessaan
70-vuotias. Laaksovirta pääsi ylioppilaaksi Pohjois-Haagan yhteiskoulusta vuonna 1968. Hän
suoritti armeijan Kotkan rannikkopatteristossa,
jossa muuan Sauli Niinistö oli hänen tupakaverinsa. Sen jälkeen hän aloitti historian opinnot
Helsingin yliopistossa. Hän valmistui filosofian
kandidaatiksi vuonna 1979, ja hänen pro gradunsa oli nimeltään Työväensuojelulainsäädäntö Suomessa ennen vuotta 1890, erityisesti säätyvaltiopäiväkaudella 1863-1888.
Opiskelu- ja työtoveri Esa Lahtinen arvioi:
”Simo tuli Työväen Arkistoon, kun arkistoon
saatiin ylimääräinen tutkijan vakanssi. Simo oli
tuolloin jo saanut gradunsa valmiiksi, joka oli
muistaakseni pitkälti yli 200-sivuinen. Simo kun
ei oikein osannut ilmaista asioita lyhyesti. Gradu olisi käynyt saman tien lisensiaattityöksi,
mutta Simo ei jatkanut opintojaan.”
Laaksovirta oli vastaava toimittaja artikkelikirjassa Murroskausien mies. Väinö Tanner
1881–1966, joka ilmestyi keväällä 1981, Urho
Kekkosen presidenttikauden viimeisenä vuote-

na. Teoksen aihe oli ollut pitkään tabu, minkä
saivat huomata myös kirjan nuoret toimittajat
Tannerin syntymän 100-vuotisjuhlavuonna. Toisille Tanner oli ”epähenkilö”, toisille ”suuri suomalainen ja isänmaallinen patriootti”. Nuoret
toimittajat halusivat karistaa harteiltaan niin ”oikeat” kuin ”väärät” myytit, asettaa kysymykset
uudella tavalla, valita niistä olennaiset, vastata vuoron perään ja tutkimustulosten pohjalta.
Laaksovirta työskenteli Työväen Arkistossa
eri tehtävissä vuosina 1980–1994. Aluksi hän
järjesti arkistoja, mm. Sdp:n kirjeenvaihdon.
Loppuvuosina hän toimi Työväen Muistitietotoimikunnan sihteerin Heimo Huhtasen varamiehenä. Lopulta Laaksovirta valittiin tutkijaksi ja sihteeriksi, mutta hän otti virkavapaata kirjoittaakseen Kirjaliiton historiaa. Materiaali vuodesta 1968 eteenpäin oli niin laaja, että kolmas
osa jaettiin kahtia, vuonna 1994 ilmestyneeseen 3. osaan ja vuonna 1997 ilmestyneeseen
4. osaan. Tarkastelukulma laajeni, kun TES-suhteet kuvattiin erityisen tarkasti ja viestintä kansallisesti sekä kansainvälisesti. Kirjoittaja oli monen muistama, tarkka ja yksityiskohtiin mene-
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Simo Laaksovirta vuonna 1989 Paasivuorenkadulla. Kuvaaja: Kari Hulkko. Kuva: Työväen Arkisto.

vä sekä yksityiskohdat hallitseva historiantutkija. Monisanainen mies, ehkä rönsyileväkin, niin
puhujana kuin kirjoittajanakin.
Laaksovirta auttoi pitkäaikaista pääministeriä, puheenjohtaja Kalevi Sorsaa etsimällä aineistoa Sisäänajo-muistelmakirjaa (1998) varten
ja luonnostelemalla ”dokumentalistina” joitakin tekstikohtia. Kirja käsitteli Sorsan poliittisen
uran alkuvuosia 1960- ja 70-lukujen taitteessa.
”Kirjallisista ja suullisista lähteistä hän on laatinut kokonaisuuksia, joiden käyttö on suuresti
helpottanut lopullisen tekstin laatimista. Hänen
politiikan ja työväenliikkeen tuntemuksensa on
auttanut pelastamaan kirjaan tärkeitä seikkoja, jotka muuten olisivat helposti jääneet arkistojen heterogeenisen yksityiskohtapaljouden
joukkoon”, Sorsa kiittää vuolaasti esipuheessa.
Kun isommat työt jäivät, Laaksovirta alkoi kirjoittaa paljon historiasta ja kulttuurista. Hän kirjoitti Demariin mutta myös ikään kuin riippumattomana asiantuntijana valtalehti Helsingin
Sanomien mielipidesivuille vuosina 2001–2003.
Aiheet olivat todella suuria ja globaaleja, ulkopolitiikkaan ja kansainvälisiin suhteisiin liittyviä.

Simo Laaksovirta oli monipuolisesti sivistynyt, renessanssi-ihminen, josta löytyi myös taitava kokouksen vetäjä. Hänet valittiin Helsingin kaupunginmuseon johtokuntaan vuonna
1997, ja hän oli johtokunnassa 16 vuotta. Viimeisellä kaudellaan vuosina 2009–2012 Simo
toimi johtokunnan puheenjohtajana. Erityisesti Telakkarannan asemakaavaehdotuksen yhteydessä hän korosti Hietalahden telakan ja konepajan valtavan suurta merkitystä yhtenä valtakunnallisesti merkittävänä raskaan teollisuuden edustajana ja siellä tehdyn työn merkitystä sodan jälkeisen Suomen rakentamisessa. Tämän teollisuushistorian vaalimista hän piti erittäin tärkeänä.

Risto Kolanen
Puhe muistotilaisuudessa 16.6.2018: https://
helsinki.sdp.fi/risto-kolanen-29-6-2018-simolaaksovirran-1947-2018-muistolle/
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ABSTRACTS
Heroic Unity. Hyvinkää Wool Factory Strike 1928 in its Local, National and International Context

Aftershocks and Continuities of
the First Finnish Republic in the
Finnish Education System

In March 1928, Hyvinkää Wool Factory and its
workers were unable to agree on salaries and
benefits related to the employment in the factory. The workers started a strike that lasted seven months. Most of the strikers were women,
although most of the leading figures and the
“workers” described in the media were male.
The strikers wanted to have a collective labour agreement and they were very loyal to
the cause. Only some ten of the 1 200 union members went to work as strikebreakers,
and tensions between communist and social
democratic strikers were hushed up. However,
the employer’s organizations were ready to reject collective agreements at almost any cost.
As was often the case during the strikes of late
1920s, strikebreakers helped to keep the factory running, and the strike was costly in comparison to its results. The striker’s costs were covered by Finnish and, most notably, by Nordic trade unions, while the Soviet support was
meagre.

In the 1970s, the introduction of municipal
school system raised strong and passionate opposition, which emerged from the long-standing right-wing suspicion of equality and socialism. From the standpoint of the conservative
right, the primary school system seemed to
threaten the foundations of the inherited traditionalist social order and aristocratic ideals.
This article depicts the conservative educational thinking of the 1950s and 1960s and shows
that this thinking was a continuation of classconscious bravado rooted in the Finnish Civil War of 1918. The study also demonstrates
that traditional conservative moral and political ideals remained nearly unchanged after the
Second World War and influenced conservative thinking for decades. The continuity in conservative attitudes and their dominance in educational institutions is an important explanatory context for the political conflicts that occurred in the 1960s and 1970s. Nevertheless,
during these decades the leftist intelligentsia
and the broad-minded bourgeoisie challenged
the traditional social order and the customary
perceptions of Finnishness, national consciousness and legitimate policy. Based on the source
material produced by the right-wing intelligentsia, politicians and the organizations operating close to them, this article strengthens and
diversifies previous research on the significance
of conservative right-wing thinking in the Finnish education system from the first half of the
20th century to the 1960s.

Anu Lahtinen
Professor of History, University of Helsinki

Ville Okkonen
Doctor of Social Sciences, Project
Researcher, University of Turku
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The Gray Zone of Industrial Work –
Finnish Factory Homers 1945–1990
from the Point of View of Supervisors and Workers
A “homer” is an object made for one´s own
benefit by a worker using his or her factory’s
equipment and materials. Homers were usually manufactured during working time, and making them was forbidden. This article focuses on
how different occupational groups view homers. I describe how employers tried to restrain
homer-making by imposing clauses to workshop codes of conduct, and how workers and
their supervisors reacted to the rules.
In this article I question the historical interpretation of homer-related activities as workers’
rebellion against management. The key concept in the analysis of the homer-related activities is Alf Lüdtkes interpretation of Eigensinn. The concept signifies all modes of behavior exhibited by individual workers to create
some autonomy from authorities and from other workers. Another key concept in this article
is gray zone. In organizational context, the gray
zones are areas where workers and their supervisors engage together in officially forbidden
but nevertheless tolerated practices.

Pete Pesonen
PhD Student, University of Turku;
Secretary, The Commission of Finnish Labour
Tradition
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Historialliset työväenlehdet digitaalisina käyttöön
Vanhoja työväenlehtiä pääsee nyt lukemaan
digitaalisesti Kansalliskirjaston ja muiden
vapaakappalekirjastojen lisäksi myös Työväenliikkeen kirjastossa, Työväen Arkistossa, Kansan Arkistossa ja Työväenmuseo
Werstaalla. Kansalliskirjasto ja Työväenliikkeen kirjasto, arkistot ja museo ovat sopineet lehtien digitoinnista ja verkkokäytöstä
tekijänoikeusjärjestö Kopioston kanssa.
Suomen Sosialidemokraatti, Työkansan Sanomat, Vapaa sana ja Kansan Uutiset -lehtien numerot ovat käytettävissä edellä mainituissa kirjastossa, arkistoissa ja museossa siltä osin kuin ne on digitoitu. Digitoinnin
edetessä lehtiä avataan käytettäväksi aina
vuoteen 1966 saakka. Tutkijoilla ja asiakkailla on mahdollista selata digitoituja lehtiä ja
tehdä hakuja aineistoon laitosten asiakaspäätteillä sekä kopioida ja tulostaa lehdistä
artikkeleita omaan tai tutkimuskäyttöönsä.
”Työväenperinne ry, joka ylläpitää Työväenliikkeen kirjastoa Helsingissä, on saanut
Palkansaajasäätiöltä rahoitusta vanhojen
työväen sanomalehtien digitoimiseen Kansalliskirjastossa. Hanke jatkuu nyt kolmatta
vuotta. Työväenlehdet ovat muodostaneet
tärkeän informaatiokanavan aikanaan Suomen kansalle, ja nyt lehdet saadaan Kopioston kanssa tehdyllä sopimuksella tutkimuskäyttöön ja kiinnostuneiden asiakkaiden selailtavaksi työväentutkimuksen erikoiskirjastossa, työväenperinnettä säilyttävissä
keskeisissä arkistoissa sekä Työväenmuseo
Werstaalla Tampereella”, toteaa Työväenliikkeen kirjaston johtaja Tuija Siimes.
”On ilo tehdä yhteistyötä, joka mahdollistaa kansakunnan historian kannalta merkittävien työväenlehtien digitoinnin ja niiden
lakisääteistä laajempaan käyttöön avaamisen. Asiakkaita kiinnostavat maamme sotien ajan, jälleenrakentamisen vuosikym-

menten sekä 1950-ja1960-luvun lehtiaineistot”, kertoo yhteyspäällikkö Pirjo Karppinen Kansalliskirjastosta. ”Laajoistakin digitaalisista aineistoista tutkijoiden, opiskelijoiden ja kansalaisten on helppo löytää etsimänsä palvelustamme digi.kansalliskirjasto.fi”, Karppinen jatkaa.
Kansalliskirjaston digitoimien vanhojen lehtiaineistojen avaaminen tutkimus- ja asiakaskäyttöön vaatii tekijänoikeuslain mukaan oikeudenhaltijoiden luvan. Tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen. Kopiosto edustaa laajasti lehtien kustantajia ja tekijöitä, kuten toimittajia,
valokuvaajia, kuvittajia, graafikoita ja kääntäjiä, ja pystyy myöntämään käyttöön tarvittavat luvat.
”On hienoa, että voimme mahdollistaa vanhojen työväenlehtien saamisen entistä laajemmin tutkijoiden ja muun yleisön saataville. Nämä ovat tärkeitä aineistoja monille
tutkijoille ja historiasta, politiikasta ja työväenliikkeistä muutoin kiinnostuneille”, lisensiointipäällikkö Kirsi Salmela Kopiostosta
sanoo.
Lisätietoja:
KOPIOSTO, Lisensiointipäällikkö Kirsi Salmela, kirsi.salmela@kopiosto.fi, puh. 09
4315 2349, www.kopiosto.fi
TYÖVÄENPERINNE RY, Työväenliikkeen kirjaston johtaja Tuija Siimes, tuija.siimes@
tyovaenperinne.fi, puh. 0440 750 429,
www.tyovaenperinne.fi, www.tyark.fi,
www.kansanarkisto.fi, www.werstas.fi
KANSALLISKIRJASTO, Yhteyspäällikkö Pirjo Karppinen, pirjo.karppinen@helsinki.fi,
puh. 029 412 1423, https://www.kansalliskirjasto.fi/, Vapaakappalekirjastot: https://
www.kansalliskirjasto.fi/fi/vapaakappaletoimisto
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