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PÄÄKIRJOITUS

JUHLAVUODESTA  
MUISTOVUOTEEN

V uosikirjamme ilmestymisen aikoihin 
viimeisetkin vuosien 1917 ja 1918 
muistoa käsittelevät seminaarit al-

kavat olla pidetty. Pian kaksi vuotta kestänyt, 
Suomessa aivan ainutlaatuinen muistipoliitti-
nen keskustelu on hiljalleen päättymässä. Kun 
itsenäistymisen satavuotisjuhlat oli viime vuo-
denvaihteessa vietetty, odottelin jännittynee-
nä, miten suomalaiset kykenisivät siirtymään 
itsenäistymisen muistojen ihanuudesta sisäl-
lissodan verihuuruisiin muistoihin. Minun ei 
tarvinnut kauan odottaa: tasavallan presidentti 
Sauli Niinistö hoiti siirtymän uudenvuodenpu-
heessaan tyylikkäästi. Viisas valtiovalta kehotti 
ensimmäisen kerran kansalaisia viettämään yh-
teistä sisällissodan muistovuotta. Tunnustan, 
että yllätyin myönteisesti. Vuoden 2018 julis-
taminen sisällissodan kansalliseksi muistovuo-
deksi ja sen tiimoilta järjestetyt sadat tilaisuu-
det osoittavat, että suomalaiset ovat vihdoin 
päässeet sinuiksi menneisyytensä pahimman 
kipukohdan kanssa.

Työväentutkimus-vuosikirjamme on seu-
rannut juhla- ja muistovuosien 1917 ja 1918 
käsittelyä, mutta itsenäistymisen ja sisällisso-
dan tapahtumahistoriaa emme ole halunneet 
ryhtyä kertaamaan. Sen sijaan olemme nosta-
neet esiin uunituoretta työväentutkimusta. Jul-
kaisemme kolme vertaisarvioinnin perusteella 
hyväksyttyä artikkelia. Ne on merkitty Tieteel-
listen Seurojen Valtuuskunnan (TSV) myöntä-
mällä sertifikaatilla. 

Ville Okkonen luotailee kirjoituksessaan 
vuoden 1918 ”jälkijyrinöitä” koululaitoksessa. 

Eivät ne sentään ihan kivuttomasti ohi men-
neet. Niistä pitkäkestoisin oli peruskoulun 
vastustaminen, jossa kansalliskonservatiivisen 
oikeiston käyttämät argumentit olivat perua 
sisällissodan jälkeisen Suomen arvomaailmas-
ta. Pete Pesosen aiheena on teollisuuden työ-
paikoilla takavuosina hyvinkin yleinen ilmiö, 
työntekijöiden firabelityöt. Niiden laajamittai-
nen salliminen ilmensi positiivisesti työpaikan 
henkeä. Anu Lahtinen paneutuu artikkelissaan 
vuonna 1928 seitsemän kuukautta kestäneen 
Hyvinkään villatehtaan lakon paikallisiin, kan-
sallisiin ja kansainvälisiin ulottuvuuksiin. 

Esittelemme entiseen tapaan muutamia 
työväentutkimuksesta tehtyjä pro gradu -tut-
kielmia. Kiitokset tekijöille tiivistelmistä. Kir-
ja-arvio-osasto on vuosikirjamme luetuimpia. 
Enemmänkin olisi taas ollut arvioitavaa, mutta 
kun ei mahtunut. Tiedonkierto-osastossa vuo-
sikirjaamme kustantavat työväen perinnelai-
tokset kertovat kuluneen vuoden tärkeistä ta-
pahtumista. Kiitämme saamastamme taloudel-
lisesta tuesta ja tuki-ilmoituksista. Kirjoittajille, 
toimituskunnalle, toimittajille ja kaikille muille 
vuosikirjaamme avustaneille kuuluu jälleen 
suurkiitos yhteistyöstä. Ilman kaikkien näiden 
tahojen vapaaehtoistyötä ei Työväentutkimus-
vuosikirjaa 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 teh-
taantyöläisten 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 lä-

hes seitsemän kuukautta.2 Villatehdas oli Hy-
vinkään kauppalan johtava työnantaja, joten 
lakolla oli suuri vaikutus paikkakunnan talou-
teen ja ilmapiiriin sekä lakkovuonna että sen 
jälkeen.

Vaikka Kutomatyöläinen korostaa kuvaukses-
saan yksimielisyyttä ja yhtenäisyyttä, lakkoa 
sävyttivät myös epävarmuus ja jännitteet. Työ-
taistelua oli etukäteen valmisteltu niin paikal-
listasolla kuin liittohallinnossa, ja sen kulkuun 
vaikuttivat myös yleiset kotimaiset työmarkki-
naolot ja laajemmat kansainväliset kehitysku-
lut.

Hyvinkään lakko sai aikanaan huomiota 
yhtenä vuosikymmenen suurtaisteluna.3 Se 
ei kuitenkaan ole aina tullut edes mainituksi 
saman ajan metalli- ja satamataisteluiden rin-
nalla.4 Tässä artikkelissa tarkennan aiemman 
tutkimuksen huomioita lakon kulusta.5 Tutkin, 
miten lakossa tulivat esiin tekstiiliteollisuuden 
työehtotaistelujen erityispiirteet, paikalliset 
olosuhteet, 1920-luvun lopun työmarkkinoi-
den kokonaistilanne sekä suuret järjestökentän 
muutokset. 

Pääasiallisina lähteinä käytän Suomen Ku-
tomateollisuustyöväen Liiton (SKTTL) sekä 
Yhdistyneiden villatehtaiden arkistoaineistoja, 
lehtikirjoittelua sekä soveltuvilta osin muisti-
tietoa ja täydentäviä lähdekokoelmia.6 Vertaan 
tapahtumia siihen, mitä yleisesti tiedetään te-
ollisuustyöntekijöiden edunvalvonnasta sekä 
1920-luvun lopun työtaisteluista ja ammatti-
liittotoiminnasta. Kiinnitän huomiota myös 
siihen, missä määrin alan naisvaltaisuus näkyi 
työtaistelussa. Tarkastelen ensin lakon lähtöti-
lannetta ja sen jälkeen lakon kulkua ja sitä, mil-
laiset ristiriidat lakon aikana tulivat näkyviksi.
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Lakon paikalliset ja kansainväliset 
kehykset
Yhdistyneet villatehtaat oli syntynyt Ossian 
Donnerin yritysideasta vuonna 1892.7 Hapa-
roivien alkuvuosien jälkeen tuotanto oli kas-
vanut nopeasti, samoin työntekijöiden määrä.

Hyvinkään tehtaan työntekijät 
1925 1167 työntekijää, joista naisia  892
1935 1231 työntekijää, joista naisia  9328 

Villatehdas sijaitsi Hyvinkään kauppalas-
sa, 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 Sa-
nomissa 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 teh-
taalta. 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 alka-
en Suomen Kutomateollisuustyöväen Liiton 
alaisuuteen. Työnantajia taas edusti jo vuotta 
aiemmin perustettu Suomen Kutomateolli-
suuden Työnantajain Liitto.12 Sekä Kutoma-
teollisuustyöväen liitto että kattojärjestö Suo-
men Ammattijärjestö (per. 1907) korostivat 
järjestäytymättömien ja paikallisten lakkojen 
ongelmallisuutta. Tavoitteeksi oli otettava hal-
litut, riittävän järjestäytyneet työtaistelut.13 Ku-
tomateollisuuden 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 työ-
markkinakiistoja ”usein poliittisenkin sivuvä-
rin leimaamiksi katkeriksi taisteluiksi”.15 Lisäk-
si työväen järjestöissä käytiin kommunistien ja 
sosiaalidemokraattien valtataistelua. Työnanta-
japuolella karsastettiin varsinkin kommuniste-
ja, vaikka työtaisteluja käytiin myös sosiaalide-
mokraattien johdolla ja tuella.16 

Työnantajapuoli pyrki murtamaan lakot 
työsulkujen, Vientirauha-järjestön lakonmur-
tajien ja järjestäytymättömän työvoiman avul-
la. Vientirauha sai taloudellista tukea monilta 
työnantajajärjestöiltä, myös Kutomateollisuus-
liitolta. Vähimmäistavoitteena oli tuoda teh-
taalle lakon aluksi työvoimaa, jotta tuotanto 
saattoi jatkua ainakin pienimuotoisesti, kunnes 
löytyi ammattitaitoisempia murtajia.17 Järjes-
täytyneistä lakkolaisista laadittiin mustia listoja, 
samaan tapaan kuin työntekijäpuolella julkais-
tiin lakonmurtajien nimiluetteloita ja boikot-
tivaatimuksia.18 Ongelmia ja ristiriitoja syntyi 
myös työnantajapuolen riveissä. Suomen Ku-
tomoteollisuuden Työnantajat oli irtautunut 
työnantajien keskusliitosta, vaikka teki sen 
kanssa yhteistyötä. Sovittu palkkakuri säröili 
myös alan työnantajaliiton sisällä.19

Kutomoteollisuuden kaltaisilla naisvaltai-
silla aloilla oli erityisen vaikea saada työnan-
tajaa hyväksymään ammattiliittoa neuvottelu-
kumppaniksi. 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 kulu-
jen sääntelyyn, jossa työntekijää ei hyväksytty 
neuvottelevaksi osapuoleksi.21 Valtiollisella 
tasolla kehitettiin työsopimuslainsäädäntöä ja 
työehtosopimuslainsäädäntöä, mutta työehto-
sopimusmenettelyt puuttuivat. Työnantajaliitot 
pyrkivät torjumaan yleissitovat sopimukset 
silläkin uhalla, että tämä aiheutti tappioita ja 
heikensi välejä pohjoismaisiin työnantajajärjes-
töihin.22

Kutomateollisuudelle oli tyypillistä suku-
puolten palkkauksen epätasa-arvo, jota edes 
ammattijärjestö ei kyseenalaistanut. Vuosisa-
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Lakkolaisia Hyvinkään työväentalon edessä 2.4.1928 lakkokokouksen jäl-
keen. 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 näkö-
kulmasta 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 palk-
kataso oli kaikilta osin jopa puolet tai kolman-
neksen alhaisempi.24 Toteutuneeseen palkkaan 
vaikuttivat vielä tunti- ja urakkapalkkojen vaih-
telut ja naisvaltaisella alalla tyypillinen vajaa 
työaika.25

Pohjoismaisittain Suomen olot olivat erityi-
sen 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 työehto-
sopimuksia jo 1920-luvulla. Timo Helelä on 
sen sijaan luonnehtinut sotien välistä Suomea 
”kilpailutaloudeksi”.27 Timo Kauppinen on 
taas puhunut sotien välisestä ajasta yrityskor-
poratismin kautena, jolloin yritysten arvot ja 
strategiset valinnat olivat keskeisiä suunnan-
näyttäjiä.28

Ristiriitoja lisäsivät kommunistien ja so-
siaalidemokraattien valtataistelut. Jo vuonna 
1925 Suomen Ammattijärjestö oli hajoamisen 
partaalla, mutta tuolloin sosiaalidemokraa-
tit ja kommunistit solmivat linnarauhan, joka 
auttoi tehostamaan liittojen toimintaa ja siirsi 
lopullista hajoamista muutamalla vuodella.29 
Hyvinkäällä sosiaalidemokraattien ja kom-
munistien valtataistelu kärjistyi paikallisessa 
työväenyhdistyksessä juuri talvella 1928. Kom-
munistit ottivat haltuunsa kauppalan sosiaali-
demokraattisen työväenyhdistyksen ja yrittivät 
lahjoittaa sen omaisuuden kommunistiselle 
rakennustyöväen osastolle. Oikeudenkäyn-
nissä omaisuus palautui takaisin sosiaalide-
mokraateille.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 val-
tataistelut. Suomen Ammattijärjestö tasapai-
noili Kansainväliseen ammattiyhdistysliiton 
eli Amsterdamin internationaalin sekä Neu-
vostoliiton tukeman Profinternin välillä. Hel-
mikuussa 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 Kutomoteollisuustyö-
väen 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 hal-
paa polttopuuta työntekijöilleen. Työntekijät 
esittivät kompensaatioksi palkankorotusta, 
jonka työnantaja torjui, ja tyytymättömyys jäi 
kytemään.34 Eri puolilla Suomea esitettiin lop-
puvuodesta 1927 tekstiiliteollisuuden paikal-
lisia 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 tarjous-
ta ”peräti kummallisena, jopa hävyttömänä”. 
Työntekijät vaativat palkankorotuksia ja kaik-
kien alojen palkkauksen yhteistä sopimista.37 
Toisin kuin työnantajaliiton historiassa väite-
tään, liitto antoi alun perinkin suostumuksensa 
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lakkoon, johon 990 työläistä oli jo nimikirjoi-
tuksellaan sitoutunut.38 

Taloudellinen nousukausi oli lakkoaltis, ja 
sen aikana käytiin useita pitkäaikaisia työtais-
teluita. Huhtikuussa 1928 myös Nokian kumi-
tehtaalla 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 irtisa-
nomisia. Kutomateollisuustyöväen liitto odotti 
ilmeisesti melko nopeita tuloksia, sillä liitto se-
litti huhtikuussa Ruotsin ammattiliitolle, ettei 
se ollut alun perin edes uskonut tarvitsevansa 
pohjoismaisen liittojen tukea:40

Lakkolaiset ovat yksimielisiä ja voitostaan var-
mat ja tämän vuoksi emme voi vaatimuksistam-
me perääntyä, jos perääntyisimme taistelussa 
tietäisi se koko maamme kutomatyöläisten tap-
piota.41

Toiveikkuutta kasvatti ehkä se, että palkkoja 
oli saatu hiljattain nostettua muutamilla muilla 
tekstiilialan tehtailla.42 Helmikuussa 1928 Tam-
pereella oli käyty onnistunut työtaistelu akku-
naverho- ja paitatehtaalla, jossa järjestäytymis-
aste oli noussut työtaistelun alkaessa nopeasti. 
Syntynyt sopimus mainittiin alalla ensimmäi-
seksi laatuaan.43 Hiukan myöhemmin alka-
nut Nokian kumitehtaan lakko, joka oli myös 
varsin naisvaltainen, oli samalla tavoin saanut 
rohkaisua aiemmasta oman alan työtaistelume-
nestyksestä Keravan Saviolla.44

Hyvinkäälläkin lakkoaikeet johtivat työnte-
kijöiden nopeaan järjestäytymiseen, ja lakon 
alussa järjestäytymisaste läheni sataa prosent-
tia. Kaikesta näkyy, että paikallistason taiste-
luvalmius oli korkealla.45 Järjestäytymisasteen 
kasvu oli muutenkin 1920-luvun jälkipuolis-
kolle tyypillinen ilmiö,46 mutta tässä tapaukses-
sa nopea järjestäytyminen oli jo työtaisteluun 
varautumista. Tehtaalla toimineen Hyvinkään 
osasto 5:n lisäksi lakkojärjestelyihin osallistui-
vat oma lakkotoimikuntansa, Hyvinkään am-

matillinen keskusneuvosto ja Hyvinkään työt-
tömyyskomitea.47 Hyvinkään lakon tapaukses-
sa sekä liitto että paikalliset lakkotoimijat olivat 
voittopuolisesti sosiaalidemokraatteja. Osasto 
5:n ja lakkotoimikunnan puheenjohtaja Albert 
Vuori oli sosiaalidemokraattien valtuutettu ja 
Hyvinkään kauppalanhallituksen jäsen. Osas-
ton ja lakkotoimikunnan jäsenistä myös Hjal-
mar Vuorinen kuului kauppalanvaltuustossa 
sosiaalidemokraattien 11-jäseniseen ryhmään. 
Helmi Koskinen kuului puolestaan valtuuston 
kolmijäseniseen kommunistiryhmään. Porva-
rivaltuutettuja oli yhdeksän, ja heidän joukos-
saan oli tehtaan insinööri Mauno Hartman.48

Kutomotyöväen liiton ja Hyvinkään osasto 
5:n kirjeenvaihdosta ilmenee, että edes tavoit-
teenmukaisia lakkokorvauksia ei aina pystytty 
maksamaan täysimääräisinä. Liiton 3500 jä-
senestä 1050 eli lähes kolmannes oli lakossa 
huhtikuussa 1928, mikä tarkoitti merkittäviä 
kustannuksia.49 Lakkolaisia kannustettiinkin 
aikakauden tapaan hakeutumaan työhön muu-
alle. Työnantaja puolestaan pyrki, työnantaja-
liiton sopimuksen mukaisesti, tiedottamaan 
lakkolaisten nimet muille työnantajille, jotta 
työllistyminen kävisi vaikeammaksi.50 Hyvin-
kään tehdas sijaitsi tekstiilitehtaiden tapaan 
asutuskeskuksessa, jossa siirtyminen työpai-
kasta toiseen oli helpompaa kuin esimerkiksi 
syrjäisemmissä paperiteollisuusyhdyskunnis-
sa.51 Työttömien määrä kasvoi kuitenkin nope-
asti, ja suuri osa haki lakkoavustuksia. 

Hyvinkään lakkoa rahoittivat oma liitto, 
Suomen Ammattijärjestö ja pohjoismaiset lii-
tot, ja sitä pidettiin todisteena pohjoismaisen 
yhteistyösopimuksen toimivuudesta. Muita 
työläisiä kannustettiin antamaan yhden tun-
tipalkan verran avustusta lakkolaisille. Myös 
Amerikasta saapui pieniä summia. Tukea saa-
tiin 1,4 miljoonaa markkaa, josta noin miljoo-
na tuli ulkomailta. Lakon kokonaiskustannuk-
siksi 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 Norjan-
kin lakkoileville työntekijöille.53 Lakon etene-
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misestä myös raportoitiin sekä Pohjoismaihin 
että Neuvostoliittoon.54

Lakon tukisummat olivat sekä absoluut-
tisesti että suhteellisesti vähäisempiä kuin 
muissa aikakauden suurtaisteluissa Nokian ku-
mitehtaan lakkoa lukuun ottamatta. Metallite-
ollisuuden työtaistelu oli vuonna 1927 saanut 
noin 8 miljoona markkaa lakkoavustuksia, jois-
ta noin puolet oli Neuvostoliitosta.55 Suomen 
Kuljetustyöläisten Liitto puolestaan sai sata-
malakkoonsa kansainvälisiä avustuksia yhteen-
sä noin 12 miljoonaa markkaa, joista 300 000 
tuli Neuvostoliitosta; kotimaisista lähteistä 
koottiin vajaa 3 miljoonaa markkaa.56 Profin-
tern pyrki edistämään poliittisia tavoitteitaan 
tukemalla lakkoja eri puolilla Eurooppaa vuo-
sina 1927–1928.57 

Hyvinkääläisten kommunistien ja sosiaa-
lidemokraattien väliset jännitteet tulivat esiin 
juuri Neuvostoliiton tukeen liittyvissä odotuk-
sissa. Lakkohallinnossa, Hyvinkään ammatil-
lisen keskusneuvoston kokouksissa ja liitossa 
aktiivisesti toiminut kommunisti Joel Virtaran-
ta esitti epäilyjä, että sosiaalidemokraatit yritti-
vät estää venäläisen avun vastaanottamisen tai 
edes sen pyytämisen. Tästä syystä Virtaranta ja 
Helmi Koskinen vaativat, että lakkotoimikun-
nan olisi moitittava liittoa avun torjumisesta. 
Huhun torjumiseksi liitto lähetti kopioita kir-
jeistä, joissa osoitettiin, että apua on pyydetty 
ja vastaanotettu.58 Venäläiseltä sisarjärjestöltä 
oli saatu tervehdys- ja kannustussanoja tais-
teluun, ja lakkotaisteluun oli idästä luovutet-
tu 2000 ruplan eli 40 590 markan avustus.59 
Summien perusteella suomalainen kutomate-
ollisuus ei ollut Neuvostoliiton rahoittamissa 
edunvalvontataisteluissa ykkössijalla.

Lakko pitkittyy
Huhtikuun alussa neuvottelunäkymistä oli 
vielä toiveita ja sovittelija, varatuomari Ilmari 
Caselius (1893–1978)60 ehti sopia sovitteluta-
paamisenkin. Yhdistyneet villatehtaat ei ensin 
näytä olleen täysin haluton neuvotteluihin, 
mutta kompastuskiveksi tuli työntekijöiden 
vaatima yleinen palkankorotus.61 Caselius pe-
rui 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 Suo-
men haastatteluun, jossa Feiring kehui rikku-
rityövoiman saaneen villatehtaan tuotannon 
taas käyntiin. Työtaistelulle oli ominaista, että 
keskustelua käytiin osittain henkilökohtaisesti 
viestien, osittain sanomalehdistön ja yleisten 
julistusten kautta. Caselius piti palkkavaati-
muksia perusteltuina ja epäili, että työtaistelu 
vain kasvattaisi kommunistien vaikutusta, sillä 
tunnetustihan ”nälkä on punikki”.64

Liittohallinnon kokouspöytäkirjoista ilme-
nee, että keskustelukosketuksia oli enemmän 
kuin julkisuuteen annettiin ymmärtää. Ylei-
sestä palkankorotusvaatimuksesta oli kuiten-
kin muodostunut hankala periaatekysymys.65 
Toukokuun 1928 lopussa Hyvinkään villateh-
das 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 työnan-
tajalle ylittämätön este neuvotteluille.66 Linja 
oli siis sama kuin Nokian kumitehtaallakin.67 
Taistelun periaatteellista merkitystä työnanta-
jaliitolle kuvaa se, että työnantajaliitto maksoi 
tehtaalle korvausta 10 markkaa jokaisesta me-
netetystä työpäivästä. Tehdas toivoi myös alalle 
työsulkua, mutta niin pitkälle ei työnantajalii-
ton jäsenten solidaarisuus venynyt.68 

Työtaistelujen luonteeseen kuuluu, että vas-
tapuolet korostavat julkisuudessa oman rinta-
malinjansa yhtenäisyyttä ja toimintansa oikeu-
tusta. Nämä väitteet kertautuvat myös liittojen 
historiateoksissa.69 Niinpä tehtaan edustajat 
vakuuttivat tuotannon pian käynnistyneen. 
Työntekijäosapuoli sen sijaan korosti, että lak-
korintama 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 lakko-
taktiikkaan. 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 nakertai-
sivat vaikutelmaa puolueettomasta yhteisrinta-
masta.72 

Käytännössä molemmat osapuolet joutui-
vat ratkomaan sisäisiä ristiriitojaan. Touko-
kuussa 1928 Kutomateollisuustyöväen Liitto 
joutui rajoittamaan forssalaisten jäsentensä 
lakkoaikeita, koska ”liitolla on täysi työ Hy-
vinkään lakon rahoittamisessa”.73 Tehdas pyr-
ki rekrytoimaan uusia työntekijöitä ja lakon-
murtajia niin kotimaasta kuin ulkomailta, ja 
Vientirauha-järjestön linjausten mukaisesti se 
lupaili tulokkaille töiden jatkumista. Kutoma-
teollisuustyöväen Liitto vastasi vetoamalla sekä 
suomalaisiin että Pohjoismaiden ja Baltian 
tekstiilityöläisiin, jotta he eivät tarttuisi tarjo-
uksiin.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 laskelmas-
sa vanhoja työntekijöitä oli kuusikymmentä, 
mutta lakkolaisten mukaan tässä luvussa oli-
vat turhaan mukana ”mestarit, pomot ja muut 
isommat ja pienemmät herrat”.76 

Lakon ajan ristiriitoja ja katvealueita

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

Kutomotyöläinen äityi alkusyksyn numerossaan 
kehumaan lakkotoiminnan järjestelyjä: paikal-
lisen kirjeenvaihtajan mukaan viitisensataa lak-
kolaista kokoontui Hyvinkään työväentalolle ja 
nosti tilin eli lakkoavustuksen ”joka torstaina, 
kuten tehtaalla ollessammekin”. Kirjoittaja 
korosti elintason melkein parantuneen lakko-
ajan myötä: ”perjantaina käydään torilla os-
toksilla niin kuin ainakin. Häädöt ja asunnon 
vaihdokset kuitattiin toteamuksella: ”Asumme 
komeasti yksityistaloissa ja kukaan ei ikävöi 
’patteria’ [työsuhdeasuntoja]”.78 Kirjeellä pyrit-
tiin antamaan vaikutelmaa menestyksekkäästä 
lakkotaistelusta. Myös Suomen Sosialidemokraatti 
raportoi hyödyllisistä luennoista ja kokoontu-
misista.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 ”karva-
jaloiksi”.80 Suomen Sosialidemokraatti kehui hei-
näkuussa 1928, etteivät lakkolaiset olleet alen-
tuneet tappeluihin rikkurien kanssa kuten esi-
merkiksi satamalakossa.81 Voikin ajatella, että 
väkivalta ei kuulunut naisvaltaisen alan työläis-
kulttuuriin samalla tavalla kuin satamatyöläis-
ten kovaotteista miehisyyttä korostavaan työ-
yhteisöön.82 Yhteenotoista on silti muutama 
uutinen.83 Lisäksi raportoitiin pienemmistä, 
symbolisista interventioista, esimerkiksi lakko-
tiedotteiden poistamisesta:

Herrat ja rikkurit näet eivät anna niiden olla pai-
koillaan siitä huolimatta, että sellaiset on asetet-
tu osuusliikkeen [Ahjo] luvalla sen tontille. [--] 
poistetut julkipanot on kuljetettu telineineen 
tehtaan aitauksen sisäpuolelle.84

Sekä muistitieto että aikalaisuutisointi mai-
nitsevat jännitteet, ja aikalaiset totesivat alko-
holinkäytön kasvaneen.85 Savosta miehineen 
rikkuriksi saapunut nainen muisteli rikkurin 
asemaa Hyvinkäällä:
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[S]iellä ku olj lakkoaeeko nii siell oli hyvin hai-
keesta olla [--] sitä ei tienny [naurahdus] millonka 
saa kopsasen piähäs jos kulki siällä [--] [Villateh-
taan] 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 hankaluu-
det: rikkuritulokkaat olivat taitamattomampia 
eivätkä sitoutuneet työhönsä.87 Vaikka naisval-
taisia aloja on tutkimuksessakin totuttu ajatte-
lemaan vähäisen ammattitaidon aloiksi, Hyvin-
kään ja Nokian lakot osoittivat itse asiassa, että 
naistenkin työt tehtaalla vaativat erityisosaa-
mista, jota ei ollut helppo korvata.88 Toisaalta 
niin saman vuoden satamalakossa kuin villa-
tehtaankin lakossa osa rikkureista päätti jäädä 
alalle, mikä lisäsi kilpailua työpaikoista.89 

Lakon pitkittyessä paikalliset jännitteet ka-
navoituivat puheenvuoroina Suomen Sosiali-
demokraatin sivuilla. Nimetön hyvinkääläinen 
moitti liiton luottamusmiestä Kantoa: ”Kuis-
kaillaan hänen olevan ei työläisten, vaan por-
varien asialla”. Lakkokomitean puheenjohtaja 
Albert Vuori epäili kirjoittajaa paikalliseksi 
kommunistiksi, ja tästä ”hajoitustyöstä” kirjel-
möitiin loppukesällä 1928, jolloin puolustajat 
kirjoittivat ”toveri Kannosta”, arvostelija taas 
vihjailevasti ”herra Kannosta”.90 Hyvinkään 
osasto 5:n rahastonhoitaja Hjalmar Vuorinen 
nimesi epäilemänsä kommunistisen vastusta-
jan kirjeessään: ”Toivomukseni on että tämä 
työtaistelu loppuisi hyvissä ajoin ennen [jou-
lukuun 1928] kunnallisvaalia että mekin täällä 
päästäisi Virtarantalaisia marjastamaan”. Al-
bert Vuori puolestaan ivaili Virtarannan ”kom-
munistihapatuksesta”.91 Nokian kumitehtaan 
lakossa syntyi vielä jyrkempiä ja julkisempia 
jännitteitä kommunistien ja sosiaalidemokraat-
tien välille.92 Sekä Hyvinkään että Nokian lak-
kojen riidanaiheissa oli nähtävissä ennusmerk-
kejä SAJ:n hajoamisesta.

Siihen nähden, että kutomateollisuus oli 
hyvin naisvaltainen ala, on lakon uutisoin-
ti, edunvalvontatyö ja lakkokeskustelu varsin 
miesvoittoista, myös ylläkuvattu nokittelu. Ai-
emmassa tutkimuksessa on todettu, että kom-

munistien 1920-luvun retoriikassa työläinen 
oletettiin usein mieheksi, mutta tekstiiliteolli-
suuden julkaisuissa työläiseen viitattiin suku-
puolta erottelematta ja naisia pois sulkematta.93 
Villatehtaan lakkouutisointi ei kommentoinut 
lakkolaisten sukupuolta tai naistyöläisten ase-
maa, vaan heistä puhuttiin enimmäkseen ilman 
sukupuolittavia sanavalintoja. Suomen Sosialide-
mokraatti tosin kuvasi ”rikkuripoikien” ja ”rik-
kurityttöjen” elämää kevytmielisyydestä vihjaa-
vin sanankääntein.94

Myöskään työnantajien tai porvarien pu-
heenvuoroissa lakkolaisten naisvaltaisuutta ei 
tuotu esiin. Toisin oli vuonna 1901, jolloin Hy-
vinkään lakkolaisia oli luonnehdittu ajattele-
mattomiksi ”tytöiksi”.95 Lakkoon osallistuneita 
naisia ei vähätelty. Toisaalta alan naisvaltaisuu-
desta vaikeneminen ja periaatteessa neutraali 
puhe ”työläisistä” ohitti työläisnaisten haavoit-
tuvaisen aseman. Vain joissakin paikallisten 
naisten muistelmissa ja kirjoituksissa nostettiin 
esiin naisille erityiset murheet kotivelvoitteiden 
ja palkkatyön välillä. Työläis- ja talonpoikaisnais-
ten lehdessä hyvinkääläinen kommunistipolii-
tikko Anna Suonio kuvasi työläisäitien sydän-
suruja. 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 rinta-
mamme on niin eheä, että tuskin missään kos-
kaan on näin pitkää taistelua eheällä rintamalla 
käyty.97

Kirjoittaja saattoi olla yllä mainittu järjestö-
aktiivi Helmi Koskinen. Hän korosti naisten 
kykyä taisteluun, mutta naisten etu ja oikeudet 
jäivät katveeseen. Samassa kirjoituksessa esi-
teltiin naisten ja miesten eriarvoinen palkka-
taso annettuna, sitä kritisoimatta. Kuten Anu 
Suoranta on todennut, taistelu työehtosopi-
muksesta jätti palkkasolidaarisuuden ja naisten 
erikoistilanteen syrjään.98

Vaikka lakkotoimikunnassa ja Hyvinkään 
osasto 5:n johtokunnassa oli naisjäseniä, liit-
totason 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 Kos-
kinen ja Martta Alfving. Heidän merkitystään 
ei tule ohittaa, mutta toisaalta he eivät nouse 
kirjeenvaihdossa tai pöytäkirjoissa yhtä usein 
esiin kuin miespuoliset toimijat. Edustajava-
linnoissakin 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 kiinnittä-
neet huomiota siihen, että järjestöjen jäseninä 
naiset muodostivat ”näkymättömän neljän-
neksen” ja että lakkohistorioissa heidän toi-
mintansa on jäänyt huomiotta.101

Paluu neuvottelupöytään
Kuten Suomen Sosialidemokraatti totesi, lakko 
heikensi työläisten paikallista ostovoimaa ja 
siten koko paikkakunnan taloudellisia olo-
ja, vaikka lehden mukaan paikalliset kauppi-
aat pyrkivät alennuksin tukemaan lakkolaisia. 
Työväen julkaisut katsoivat, että lakkolaiset 
olivat saaneet johdonmukaisuudellaan yleisen 
mielipiteen puolelleen.102 Yleinen mielipide ei 
kuitenkaan täyttänyt työtaistelukassaa, työnte-
kijöiden palkkapusseja tai tehtaalaisperheiden 
vatsoja.

Tilannetta oli alettu pitää paikallisesti huo-
lestuttavana. SAJ:n valiokunnan kokouksessa 
toimitsija Vuorio totesi, että lakkolaisten vaati-
mukset olivat olleet liian jyrkkiä ja että liittojen 
pitäisi suostutella lakkolaisia myönnytyksiin.103 
Hyvinkään kauppalanjohtaja Rieti Itkonen 
neuvotteli tuloksetta tehtaan kanssa.104 Elo-
kuussa Suomen Sosialidemokraatin kirjeenvaihtaja 
moitti Caseliusta, joka ei ollut tarttunut edes 
kauppalan hallinnon yhteydenottoon.105 Case-
lius, joka ei halunnut turhien sovitteluyritysten 
nakertavan välitysmiehen auktoriteettia, vasta-
si, ettei merkittävää muutosta ollut tapahtunut 
eikä lähentymistä ollut odotettavissa. 

[Valtion välitysmiehen] täytyy yksinomaan no-
jautua riitelevien hyvään tahtoon ja yksimie-
lisyyteen. 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 kan-
nallaan.”106

Toukokuussa 1928 vilkastunut lakomurtaji-
en palkkaaminen oli heikentänyt lakkolaisten 
neuvotteluasemaa. Luottamusmies Santeri 
Vuorio ennakoi jo heinäkuussa liittohallinnolle 
ja Suomen Ammattijärjestölle, että lakkorinta-
ma murtuisi syksyn tullen, ja lakkotoimikuntaa 
päätettiin kehottaa varautumaan siihen, että se 
joutuisi tinkimään vaatimuksistaan. Pohjaeh-
dotuksen teki Vihtori Kanto, joka toimi edel-
leen liiton rahastonhoitajana ja tunsi taloudel-
lisen tilanteen.107

Myös rikkurien suuri määrä alkoi olla hä-
lyttävä, vaikka itse lakkolaisten rintama piti. 
Liittohallinto kiirehti lokakuun alussa lakko-
toimikunnan neuvotteluvalmiutta juuri tähän 
vedoten: 

Asiasta keskustellessanne pyydämme sen teke-
mään vakaasti huomioon ottamalla vain todelta 
näyttäviä seikkoja, samoin kuin sen kumpi mie-
lestänne edullisempaa sekö, että tehdas jää, rik-
kurien luvun yhä lisääntyessä, käymään jatkuvas-
ti lakonalaisena [--] Edellisessä tapauksessa tulee 
luonnollisesti järjestyneiden työläisten vaikutus 
loppumaan pitkiksi ajoiksi kokonaan Hyvinkään 
tehtaalla [--].108

Järjestön maalaama uhkakuva toteutui vastaa-
vassa tilanteessa Nokialla.109 Neuvottelupöy-
tiin palattiin lopulta lokakuun alussa, vaikka 
paikallinen lakkokomitea esitti edelleen vara-
uksia. Neuvotteluratkaisu saavutettiin viimein 
22.10.1928, mutta sen tulokset jäivät lakkolais-
ten osalta silmin nähden laihoiksi. Vielä täs-
säkin vaiheessa työtaistelua olisi ollut valmiita 
jatkamaan 102 lakkolaista 625:stä. Palkankoro-
tukset 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 ni-
missään.110 Sopimukselta riistettiin näin ollen 
työehtosopimuksen luonne. 

Hyvinkään lakon lopputulosta on pidetty 
työntekijöille epäedullisena,111 ja se on luoki-
teltu ”suurteollisuuden näännytyslakoksi”.112 
Työnantajapuolella painotettiin tulkintaa, jon-
ka mukaan lakkolaiset olisivat saaneet neuvot-
telutuloksen paljon vähemmällä uhittelulla.113 
Uusi Suomi piti tulosta työläisten täydellisenä 
tappiona ja syytti vastuuttomia lakkojohtajia.114 
Ihan vähällä ei päässyt työnantajakaan, sillä 
Yhdistyneiden villatehtaiden vuosikertomuk-
sesta ilmenee, että sekä tuotanto että liikevaih-
to likimain puolittuivat edellisvuotisesta. Tämä 
tuloslaskelma ja vuosikertomuksen toteamuk-
set työvoiman aiheuttamista ongelmista osoit-
tavat, 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 %, Fin-
layson 13 %, Suomen Trikootehdas 13 %, Ab 
Barker Oy 20 %). Heikentyneen vuosituloksen 
vastapainoksi korostettiin, että tehdas oli päät-
täväisyydellään taannut koko alalle työrauhan 
pitkäksi ajaksi eteenpäin.115 Tämä arvio näyt-
tääkin 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 pi-
täisi luottaa liittonsa johtoon ja luottamusmie-
heensä kaikissa tilanteissa”.116

Myös Kutomatyöläinen totesi, että yksittäisel-
lä 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 neuvotte-
luissa oli ensi kertaa määritelty teollisuuden-
alan minimipalkat.119 

Rauha ei ollut vielä palannut. Kireät tun-
nelmat rikkureiden ja muiden työntekijöiden 

välillä jatkuivat kyräilynä ja yhteenottoinakin 
sekä työpaikalla että vapaa-ajalla.120 Sekä töi-
hin palanneet lakkolaiset että rikkurit olivat 
tyytymättömiä.121 Nokian kumitehtaan lakolla 
oli samankaltaisia vaikutuksia paikalliseen il-
mapiiriin. Jussi Koivuniemi tulkitsee sen johta-
neen Nokialla työnantajien totaaliseen herruu-
teen.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 pe-
rusti 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 lak-
kolainen jäi ainakin muutamaksi vuodeksi il-
man 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 Hy-
vinkään 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 Itko-
nen oli kesäkuun 1928 lopussa eronnut kaup-
palanjohtajan tehtävistä. Hänen omien sano-
jensa mukaan syynä tähän olivat erimielisyydet 
kauppalan maanhankintapolitiikasta.130 Lakko 
oli kuitenkin saattanut lisätä paikallispoliitik-
kojen varovaisuutta maanhankinta-asioissa, ja 
se oli siten ehkä vaikuttanut välillisesti Itkosen 
eroon.

Myös ammattiyhdistystoiminnassa oli jän-
nitteitä 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 vastuuvapaut-
ta. Kokouksessa moitittiin asioiden hoitoa 
ja liiton toimintaa. Albert Vuori jatkoi yhä 
osaston puheenjohtajana ja uusi mandaattin-
sa myös joulukuun 1928 kauppalanvaltuuston 
vaalissa samoin kuin Helmi Koskinen. Sen 
sijaan osaston rahastonhoitaja Hjalmar Vuo-
rinen menetti sekä osastotehtävänsä että val-
tuustopaikkansa.131

Lakon jälkeen liittotason huomio siirtyi 
Kööpenhaminan sopimukseen sekä meneil-
lään olleisiin satamalakkoon ja Nokian lak-
koon. Kutomatyöläisiä kehotettiin lisäämään 
tukeaan satamalakkolaisille, kun taas Hyvin-
kään lakkolaisten työttömyyskorvausten en-
nakoitiin päättyvän liiton taistelurahastojen ja 
pohjoismaisenkin tuen huvetessa.132 Samalla 
liitto jo valmisteli eroa kommunistivetoisesta 
SAJ:sta. Lakon päätyttyä järjestön sisäiset eri-
mielisyydet pääsivät pintaan. Kutomatyöläinen 
ilmaisi katkeruutensa siitä, että Suomen Am-
mattijärjestö näytti kohdistaneen enemmän va-
roja Nokian kumitehtaan ”hyökkäyslakkoon” 
kuin Hyvinkään ”puolustuslakkoon”, kuten 
nimimerkki Kutomatyöläinen asiaa tulkitsi.133

Päätelmät
Aikalaiskeskustelussa, järjestöjen panostukses-
sa ja jälkimaailman silmissä Hyvinkään kuto-
motyöläisten työtaistelu on jäänyt metallisulun, 
satamalakon ja jossain määrin Nokian kumi-
tehtaan lakon varjoon. Laajuudeltaan ja kestol-
taan se oli kuitenkin oman alansa merkittävin 
työtaistelu. Sekä ammattiliiton että työnantaji-
en kannalta kyse oli merkittävästä periaatteel-
lisesta 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 olosuh-
teista, mutta ulkopuolinen vaikutus antoi sille 
suunnan.134 

Työntekijöiden neuvotteluasemat olivat 
lähtökohtaisesti heikot. Tekstiiliteollisuudessa 

neuvottelupöytään pääseminen oli erityisen 
vaikeaa. Työnantajaosapuoli pyrki kategorises-
ti torjumaan vaatimukset työehtosopimuksesta 
ja sopimuksen yleispätevyydestä. Suurtaistelun 
rahoittamisessa kansainvälinen tuki oli ratkai-
seva. Pohjoismaista saatu apu ja Neuvostolii-
tosta toivottu, niukaksi jäänyt tuki näyttelivät 
tärkeää osaa lakonaikaisissa keskusteluissa ja 
jälkipuinnissa.

Aikalaisuutisointi tuntuu osittain tukevan 
Matti Savolan toteamusta siitä, että 1920-lu-
vun lakoilla oli välillä ”lietsotun, ideologi-
sen ristiriidan” leima.135 Lakon vaiheet eivät 
kuitenkaan olleet ennalta lukkoon lyödyt, ja 
huolimatta ulospäin esitetyistä lausunnoista 
molemmat osapuolet joutuivat ratkomaan ris-
tiriitoja omissa joukoissaan. Lakon jatkuminen 
oli pikemminkin seurausta paikallisesta päättä-
väisyydestä kuin liiton linjauksista. Ammattilii-
ton pöytäkirjat ja kirjeenvaihto osoittavat, että 
liittohallinnossa toivottiin sovittelua jo ennen 
kuin paikallinen lakkotoimikunta oli siihen val-
mis. Julkisuuteen liittokin tietysti korosti taiste-
lun välttämättömyyttä niin kauan, kuin paikal-
liset toimijat olivat lakon kannalla.

Työntekijäosapuoli joutui tasapainotte-
lemaan paikallisten toiveiden, taloudellisten 
realiteettien sekä keskenään kilpailevien kom-
munististen ja sosiaalidemokraattisten ryhmi-
en välimaastossa. Lähteissä näkyvät jopa yksit-
täisten sosiaalidemokraattien ja kommunistien 
omat poliittiset agendat ja henkilötason jännit-
teet. Ristiriitoja ei silti haluttu tuoda julkisuu-
teen, vaan niitä käsiteltiin suljetuissa kokouk-
sissa ja henkilökohtaisessa kirjeenvaihdossa. 
Ulospäin rivit pyrittiin pitämään niin ehyinä 
kuin mahdollista, ja ongelmat kätkettiin julki-
sen yhtenäispuheen taakse. Vielä syvemmälle 
rakenteisiin oli häivytetty palkkausjärjestelyjen 
ja edunvalvonnan epätasa-arvoisuus: sama-
palkkaisuudesta ei edes puhuttu, eikä nais-
työntekijöiden alempaa palkkatasoa tai muita 
erityistarpeita tunnistettu julkisen kritiikin tai 
taistelun arvoisiksi.
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Hyvinkään sosialidemokraattisen työväenyhdistyksen 
arkisto, TyArk; ”Tsarismi ja fascismi saaneet kilpaili-
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”Hyvinkään kutomatehtaan työtaistelu”, ”Miten 
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Kirjallisuuden Seura, 2000, 181–198; ks. myös SAJ:n 
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54 SKTTL:n liittohallinnon kokouspöytäkirjat 23.7.1928, 
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343–345.

61  Luottamusmies Vihtori Kanto Hyvinkään osasto 5:lle 
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päättynyt”, HySa 26.10.1928. Esimerkiksi rikkuri-sana 
mainitaan Hyvinkään Sanomissa ilmeisesti vain kerran, 
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66§, 7.5.1928, 76§, 25.5.1928, 94§, SKTTL:n arkisto, 
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valiokunnan pöytäkirja 26.5.1928, SAJ:n arkisto, Ty-
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osoitettu rekrytointikirje 16.5.1928, Osasto 5:ltä saa-
puneet kirjeet, SKTTL:n arkisto, KanA.

75 ”Hyvinkään villatehtaan lakko”, RiSa 1.4.1928; “Hy-
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ma 1955, 102.

77 Sormunen, Kauko 1994: Port Artturin kasvatti. 
Teoksessa Jarl Kronlund & Tertti Lappalainen (toim) 
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16.8.1928.

85 Siilinjärveläisen Maria Räsäsen os. Toivanen (s. 1897) 
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2/1929.

101 Ala-Kapee, Pirjo, Valkonen, Marjaana & Österberg, 
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16.8.1928.
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55.
118 ”Hyvinkään lakko päättynyt”, KT 4/1928, 52.
119 KT 4/1928, 52–53.
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126 TMT 10422 Katja Pinnioja, TyArk; Sormunen 1994, 
28.
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133 ”S. Ammattijärjestö ja kutomatyöläiset”, KT 3/1929; 
erosta ”Kutomatyöläiset vihdoinkin selvillä vesillä, 
KT 4/1929. Kumitehtaan lakko oli saanut vähemmän 
avustuksia pohjoismaisilta järjestöiltä. Koivuniemi 
1991, 43–45, 101 viite 68.

134 Koivuniemi 2000, 181.
135 Savola 1968, 125.
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Johdanto

K un eduskunta päätti vuonna 1968 
peruskoulusta eli kunnallisesta yhte-
näiskoulusta, se kumosi opintiet var-

hain eriyttävän rinnakkaiskoulujärjestelmän ja 
pidensi, yhtenäisti sekä akatemisoi kaikille pa-
kollista kouluopetusta. Traditionaaliskonserva-
tiivisessa, sotien välisen ajan asennemiljöössä 
varttunut oikeisto vastusti reformia ja katsoi 
tasa-arvoihanteiden edustavan elämänvierasta 
sosialismia sekä näivettävän älyllisesti ja siveel-
lisesti korkeita, menneisyydessä vahvistettuja 
kulttuuriarvoja. Peruskoulukamppailun myrs-
kyaallokko kaikkine mittasuhteineen ei avaudu 
vain kylmäksi sodaksi kutsutun aikakauden ta-
pahtumien tai hyvinvointivaltioprojektin kaut-
ta. 1960-luvun kuohuville ristiriidoille ratkaise-
vaa oli, että hengenviljelyslaitosten pohjasävel 
vakiintui sotapolitiikan kaaduttuakin vuonna 
1944 oikeistolaiseksi. Valtion virkakoneistoa 
ja sivistysinstituutioita leimasi pääasiassa jat-
kuvuus. 

Tämä artikkeli asettaa peruskoulun vastus-
tuksen lähtökohdat konservatiivisten koulu- ja 
sivistysihanteiden jatkumoon, jota leimasi eri-
tyisesti vasemmiston torjumisen henki. Ana-
lyysi osoittaa, etteivät sotien välillä jalostuneet 
kansallisoikeistolaiset1 ajatukset rajoittuneet 
vain välittömiin poliittisiin kiinnekohtiinsa, 
vaan muodostivat normatiivisen ja kulttuuris-
kognitiivisen kehyksen2, joka ilmeni yhteis-
kunnan johtavien kerrosten ajattelussa aina 
1970-luvulle asti.  

Koululaitoksen kiistojen rekonstruoiminen 
avaa yhteiskuntaa säilyttävän ajattelun jatku-
vuuksia sekä historiallista näköalaa kylmän 
sodan ajan konflikteihin ja yhteiskunnan po-
liittiseen rakenteeseen3, etabloituneiden insti-
tuutioiden oikeistolaisuuteen. Jatkuvuuksien 
tunnistaminen havainnollistaa, ettei yhteis-
kunnan johtavien piirien vasemmistonpelko 
avaudu vain Yhdysvaltojen johtaman liittolais-
järjestelmän julkilausuttujen ihanteiden mah-
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dollisella sympatisoimisella vaan historiallisilla, 
vuoden 1918 jälkikuvilla ja vuoden 1930 vi-
rittämillä radikaalisilla oikeistomentaliteeteilla, 
niiden kulttuurisella perimällä ja heijastuksilla. 
Jatkuvuuksien tunnistaminen mahdollistaa ai-
kavirhepäätelmien havaitsemisen, ilmiöiden 
rajaamisen virheellisesti vain tiettyyn aikakau-
teen.4 Tutkimuskirjallisuudessa on jo ennes-
tään tunnettu esimerkiksi sotien välisen ajan 
ylioppilaspolitiikkaa dominoineen Akateemi-
sen Karjala-Seuran valajäseneliitin hallitseva 
asema 1950- ja 1960-lukujen henkisessä il-
mastossa.5 Tässä artikkelissa peruskoulun vas-
tustus ja siinä kirkkaana esiin noussut ajatus, 
että vasemmistolaisuus oli oikeistolaisuutta 
poliittisempaa, suhteutetaan kansallisoikeis-
tolaisen ajattelun jatkumoon itsenäistymisen 
aamuhämärästä 1960-luvulle saakka, jolloin 
yhteiskuntajärjestys liberalisoitui, kansallinen 
ja yhteiskunnallinen löysivät toisensa ja sivis-
tysinstituutiot tulivat kiinteämmin poliittisen 
demokratian piiriin.

”Alussa oli teko”
Teoksessaan Nykyaikaa etsimässä (1929) kirjai-
lija Olavi Paavolainen katsoi, että ”vapausso-
tamme… oli luonteeltaan täysin `yhteiskun-
taasäilyttävä´ ja `vastavallankumouksellinen´.”6 
Kostontunne lyötyjä kapinoitsijoita kohtaan 
ja taistelu marxilaisuutta vastaan vahvistivat 
ylimmän valtionhallinnon, oikeuslaitoksen ja 
sivistysinstituutioiden konservatiivista poh-
javirettä.7 Yhteiskunnan johtavien kerrosten 
tunne- ja vaistoelämä herkistyivät vapaussodan 
voittajamentaliteetille, joka säilyi 1960-luvulle 
asti koulujen ja yliopistojen kulttuurikuvassa. 
Matti Kurjensaaren sanoin ”voittaja sai ni-
miinsä Suomen itsenäisyyden ikuisen aatteen” 
ja näyttäytyi ”vuosisataisen ajatuksen, haaveen 
ja unelman” toteuttajana.8 Kansallinen oli voit-
tanut yhteiskunnallisen.9 Kansalliskonservatii-
visten ihanteiden toimeenpanoa vaikeutti kui-
tenkin valkoisen Suomen hajanaisuus, joka oli 
ilmeisimmillään vuoden 1918 jälkeisen lyhyen 
edistysmielisen eheyttämispolitiikan kaudel-
la, jolloin vapaamielinen porvarillinen ajattelu 
sai merkittävää jalansijaa. Valkoisen Suomen 

perinteen hajaannus ilmeni myös suhteessa 
vasemmistopolitiikan ja demokratian legitimi-
teettiin. – Kansalliskonservatiivisten ryhmien 
kootessa rivejään vuosina 1929–1934 työvä-
enliike joutui taistelemaan asemastaan ja vai-
kutusmahdollisuuksistaan, jopa olemassaolos-
taan, voimakkaan paineen keskellä.10 

Vuoden 1918 mielenliikutus välittyi myös 
koululaitokseen.11 Sovinnolliset ryhmät kan-
nattivat eduskunnassa oppivelvollisuutta ja 
pohjakoulutuksen parantamista, kun taas lai-
taoikeistolle oppivelvollisuus edusti holtitonta 
julkistaloutta, verorasituksen kasvua ja ideolo-
gisesti vastenmielistä yhteiskunnan puuttu-
mista yksityishenkilöiden elämään. Varsinkin 
papit sekä yliopistoväki olivat vierastaneet 
nousevaa yhtenäiskouluaatetta.12 Kouluneuvos 
ja kouluhallituksen ylitarkastaja, kansanedus-
taja Artturi Heikki Virkkunen (kok.) kehotti 
marraskuussa 1920 Uuden Suomen pääkirjoi-
tuksessa havaitsemaan holhouksen ja lasten 
yhteiskunnallistamisen tendenssin: ”Myöskin 
on meidän oloille ja käsityksille outoa se, että 
laki ylen suuressa märässä panee huolehtimi-
sen lasten koulunkäynnistä yhteiskunnan teh-
täväksi.”13 Oppivelvollisuusreformin toteudut-
tuakin konservatiivinen rintama kannatti sen 
lykkäämistä ja supistamista.14 Maaliskuussa 
1926 Kokoomuksen Uusi Aura muistutti, että 
oppivelvollisuuden tuottama budjettirasite oli-
si vältetty ”kuntien vapaaehtoisen toiminnan” 
ja ”terveen kehityksen tietä”.15

Sisällissota lujitti valkoiseen Suomeen mo-
raalikonservatismin.16 Kokoomuksen Karjala-
lehdessä oli huomautettu marraskuussa 1920, 
että siveellisten arvojen laiminlyöminen levitti 
huliganismia, eivätkä päätöksentekijät ym-
märtäneet, että ”kommunismi, väkijuomat ja 
huliganismi” olivat ”lähellä toisiaan”.17 Tam-
mikuussa 1924 pastori, Sörnäisten kristillisen 
kansanopiston johtokunnan puheenjohtaja 
Kustaa Adolf  Paasio luonnehti Aamulehdessä, 
että laajoja kansanryhmiä hallitsi ”maailman-
mielisyys, siveettömyys ja mädännäisyys”. 
Valtioneuvoston rukouspäivänjulistus arvi-
oi ajankohtaisia huolia sivistyskeskusteluista 
ennestään tunnettujen, papiston ja oikeiston 
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voimasta kertovien romanttisten runokuvi-
en pohjalta: ”Me olemme kaikki saastaiset, ja 
koko meidän vanhurskautemme on niin kuin 
saastutettu vaate; me olemme kaikki lakastu-
neet niin kuin lehdet, ja meidän syntimme heit-
televät meitä kuin tuuli… Laajoissa kansamme 
piireissä vallitseva laittomuuden, siveettömyy-
den 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 luon-
taisesta, siveellisestä ja eheästä järjestyksestä – 
traditiosta, joka kuitenkin oli paljolti vuoden 
1918 elähdyttämää.

Kohtalonvuosi oli inspiroinut kansallis-
konservatiivisen kulttuurikuvan puritaanisen 
puhtaaksi – kiihkeän valkoiseksi. Tästä nä-
kökulmasta kaikenlainen kulttuuriliberalismi 
ja yhteiskuntajärjestyksen arvostelu näyttivät 
paitsi kumouksellisilta ja vuoden 1918 voit-
toa jäytäviltä myös luonnottomilta. Kesäkuus-
sa 1925 Vapaan Karjalan pääkirjoitus katsoi 
kouluopetuksen laiminlyövän historiatietoi-
suutta. 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 yksi-
tuumaisuutta 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 pai-
kansi siveettömyyden erityisesti bolševistisiin 
oppeihin, joita vastaan koulujen ja kotien kan-
sallinen hengenlaatu mobilisoitaisiin.20 

Jyrkän linjan oikeiston kirjoittelua sävytti 
huoli siitä, että itsenäisen maan puhtaita piir-
teitä häpäistiin ja siveellistä tajuntaa sekä yleviä 
tunteita myrkytettiin. Lokakuussa 1926 Ko-

koomuksen Vaasa-lehden pääkirjoitus rinnasti 
oletetut rappioilmiöt vapaamielisyyden leviä-
miseen ja demokratiaan: ”Kukapa kansaansa 
rakastava ei kuluneina vuosina olisi huoles-
tuneena pannut merkille sitä villeyttä, mikä 
tavoissamme vielä paljolta vallitsee, ja niitä 
suorastaan pöyristyttäviä rikoksia, joista sa-
nomalehdet alinomaa kertovat”. Kirjoituksen 
mukaan ”suurin kustannuksin” toteutettu op-
pivelvollisuus ei vielä varmistanut siveellisyyttä 
ja huliganismista vapautumista, kun lainlaatijat 
olivat ”poistaneet kouluista ruumiillisen ku-
rin”.21 Koulukuri nähtiin oikeistopiireissä ylei-
semminkin, esimerkiksi Etsivässä Keskuspolii-
sissa, kommunismin vastustamisena.22

Vaasan pääkirjoituksessa oli oleellista, että 
se kytki kansanruumiin oletetun rappion va-
semmistoon ja sen kumarteluun: ”Sen on teh-
nyt osaltaan se liiallinen kansanvallan ihailemi-
nen, mikä meillä kuluneina vuosina on päässyt 
vallalle”, jolloin massoja on ”liehakoitu” ja 
heidän kannatustaan haviteltu ”päänsilityksillä 
ja kaikenlaisilla lupauksilla.” Hyvin luokkakan-
taisesti ja melodramaattisesti kirjoitus varoitti 
hyväksymästä ”kansanvallan nimessä kulkevaa 
suuräänistä suunsoittoa, jolla useinkin leväpe-
räiset, mihinkään järjestykseen tottumattomat, 
laiskat koettavat tarkoituksiaan edistää ja työ-
tarmoisia, velvollisuudentuntoisia ja lainkuu-
liaisia yhteiskunnan jäseniä terrorisoida edus-
taen 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 pe-
rustuvaa yhteiskuntajärjestystä, maanpuolus-
tuksen tukemista ja valiojoukon sivistämistä. 
Tämän ajattelun tunnuspiirteenä oli Vaasan 
pääkirjoituksen luonnehdinta siitä, että laajoil-
ta joukoilta puuttuivat ”edellytykset arvostella 
monipuolisesti, pätevästi ja kaikkien kansan-
luokkien edun mukaisesti esim. valtiollisia, 
kunnallisia ja kasvatusasioita.” Näin siveellisik-
si määriteltiin valkoisen Suomen aktiivit, jotka 
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ymmärsivät paitsi arvonsa myös koko yhteis-
kunnan edun. Tällaisessa katsannossa jokai-
sen 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 oikeistoradi-
kaalit, ajatustavat ja asenteet, joihin inspiroi 
niin yleiseurooppalainen oikeistobuumi kuin 
kotimaisen vasemmiston vaikutusvalta demo-
kraattisissa instituutioissa. Myös koululaitos 
oli kunnallisen demokratian vuoksi kiinnitty-
nyt paikallisiin poliittisiin voimasuhteisiin ja 
jännitteisiin – mahdollisesti vieläpä ”marxi-
laisuuteen”. Näistä tunnoista valaisi vasem-
mistoenemmistöisen Tampereen oikeistolai-
nen Aamulehti jo joulukuussa 1923 siten, että 
kouluasioita ”ymmärtämätön” vasemmisto 
heikensi opetustoimea tarkkailemalla opetta-
jia.26 Laitaoikeistolaisessa luokkatietoisuudessa 
demokratia merkitsi muutospaineita peritylle 
yhteiskuntajärjestykselle.

Luokkakantainen kouluajattelu
Peruskoulua edeltänyt koulujärjestelmä perus-
tui sääty-yhteiskunnan järjestykseen: vuoden 
1866 kansakouluasetuksen ja vuoden 1872 
koulujärjestyksen sinetöimään rinnakkaiskou-
luun. Vuonna 1870 perustetun kouluhalli-
tuksen ensimmäiseksi ylijohtajaksi oli valittu 
ruotsinkielisen yläluokan edustaja, vapaaherra 
Casimir von Kothen, joka työsuoritusten ta-
kaamiseen vedoten oli kannattanut alimman 
yhteiskuntaluokan koulutuksen rajaamista 
raamattuhistoriaan, kristinoppiin ja kirkkolau-
luun.27 Myös niihin piireihin, jotka kannattivat 
laajempaa kansanopetusta, vakiintui ajatus sii-
tä, että vahva, elämännälkäinen ja dynaaminen 
kansakunta edellytti eliitin ja rahvaan opin-
teiden selvärajaista ja varhaista erottamista.28 
Yhteiskuntaluokkia erillään pitänyt rinnakkais-
koulu institutionalisoitui laajemman perussi-
vistyksen kannattajien, kuten Valvoja-lehden, 
kirjoittelusta huolimatta.29

Valistushenki ja koulutuksellinen tasa-arvo 
eivät nauttineet yleistä kannatusta vuosisadan 

vaihteessa. Itsenäisen työväenliikkeen tavoit-
teet yhteiskuntajärjestyksen muuttamiseksi ja 
vuoden 1918 kansallinen tragedia veivät poh-
jaa vuoden 1905 suurlakon virittämiltä rune-
bergiläisiltä ja antiklerikaalisilta sivistysysihan-
teilta.30 Kansalliset kohtalonvuodet normitti-
vat pitkälti sitä, miten teollistuvan luokkayh-
teiskunnan asenteet heijastuivat koulutuksen 
tavoitteiden määrittelyyn ja sosiaalisten kuilu-
jen ylittämiseen. Helsingin yliopiston kasva-
tus- ja opetusopin dosentti, filosofian tohtori 
A. R. Rosenqvist (myöh. Kurki) katsoi kirjas-
saan Kansakoulu-pohjakoulu ja oppikoulujen uudis-
tus (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” kan-
nalta lahjakkaiden yksilöiden vieminen pois 
työväenluokasta oli ”henkistä ryöstöviljelyä, 
terveen, elinvoimaisen elämänlähteen ennen-
aikaista ja nopeata tyhjentämistä keinotekoi-
sesti ja yksipuolisesti.”33 Tällaisessa ajattelussa 
yhteiskunnan toimivuus rinnastui kykyyn hyö-
dyntää tehokkaasti eriytyneitä elämänpiirejä 
– yhteiskunnan luokkapohjaa. Rosenqvist ar-
vosteli hieman myöhemmin myös kirjassaan 
Tekniikka ja kulttuuri sekä työntekijäin sielunelämä 
(1936) ”degeneroitunutta” ja ”demoralisoitu-
nutta” kulttuuria, joka ilmeni rappiollisissa yh-
tenäiskouluvaatimuksissa.34 Kun eduskunnassa 
heräsi keskustelua teokseen käytetyistä julkisis-
ta varoista, Kokoomuksen eduskuntaryhmän 
varapuheenjohtaja, Helsingin yliopiston vara-
rehtori Edwin Linkomies varoitti tieteellisen 
tutkimuksen politisoimisesta. Vastaavasti Isän-
maallisen Kansanliikkeen kansanedustaja Yrjö 
Saarinen piti eduskuntaa vääränä foorumina 
tieteellisten julkaisujen arvostelemiseksi ja viit-
tasi Helsingin yliopiston dogmatiikan profes-
sori Eino Sormusen asiantuntijalausuntoon, 
jonka mukaan teos osoitti kommunistisen ma-
terialismin olevan turmiollista.35
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Luokkajakoinen sivistyskäsitys oli vakiintu-
nut etabloituneisiin instituutioihin36, joista sitä 
oli vaikea haastaa ilman poliittista murrosta. 
Sotien välillä koulutuksellisen tasa-arvon vaa-
timukset nousivat vapaamielisistä ja vasem-
mistolaisista lähtökohdista, jotka pääasiassa 
torjuttiin eduskunnan enemmistöpäätöksillä 
ja konservatiivisella asiantuntijavallalla. Re-
formimieliset porvarit nojasivat sotien välillä-
kin kansallisidealistiseen eheytykseen, vaikka 
vuoden 1918 kapina vaikutti heihin lannista-
vasti.37 Vuonna 1918 hetkellisesti aktivoitunut 
Sosialidemokraattinen Opettajaliitto ja vuonna 
1931 perustettu Suomen Opettajain Rauhan-
liitto jäivät kuriositeeteiksi, joilla ei ollut val-
taa.38 Vuosi 1930 lainsäädäntöineen siirsi jo 
ennestään vähäisen vasemmistointelligentsijan 
julkisen elämän reunoille, mikä jätti varjon si-
vistysinstituutioihin ja yhteiskunnan asiantun-
tijakoneistoihin. Kulttuuriliberaaleja vaikut-
tajia vaiensivat Lapuan liikkeen jyrähdykset ja 
painokanteet, ja Kiilan vaikuttajia joutui eris-
tykseen ja sotavuosina vankeuteen. Kohtalon-
vuosien sävyttämässä ensimmäisen tasavallan 
Suomessa vasemmiston ihanne työväenluokan 
ja sivistyneistön yhteydestä jäi unelmaksi ja yh-
tenäiskoulualoitteet marginaaliin.39 

Sotapolitiikan haaksirikko
Sotapolitiikan katastrofin rauniot nostattivat 
vasemmistoa ja kompromettoivat laitaoikeis-
toa. Kuten Seppo Hentilä on luonnehtinut, vä-
lirauhansopimus lopetti valkoisen Suomen.40 
Kansalaismielialaa värittivät niin vapaus, pelko 
kuin muutoksen varovainen tunnustelu.41 Mat-
ti Kurjensaari huomasi hegemonisen siirtymän 
mahdollisuuden: ”Takanamme on aikakausi 
1918–1944. Se on tarjottimella, johon jokai-
sen sopii tarttua.”42 Sotaa edeltäneet arvojär-
jestelmät ja yhteiskunnalliset hankkeet ottivat 
yhteen tilanteessa, jossa kohtalonvuosien 1918 
ja 1930 merkitys näytti himmenneen. Koulu-
tuspolitiikassa vasemmisto ja vapaamieliset 
piirit lähtivät siitä, mihin ennen sotapolitiikkaa 
oli jääty: opetusolojen uudistamisesta yhtenäis-
kouluperiaatteen pohjalta ja aitorunebergiläi-
sen nationalismin kitkemiseksi. Kylmän sodan 

puhkeaminen, huhut kommunistien aikeista, 
Itä-Euroopan luisuminen kommunismiin ja eri 
vasemmistoleirien kamppailut työväenliikkeen 
johtamisesta alkoivat pian varjostaa reformis-
mia ja lukitsivat tappiolliset kansandemokraa-
tit oppositioon. Kurjensaaren visio kansallisen 
identiteetin perusteellisesta tutkiskelusta hau-
tautui. 

Perinteinen antimarxilaisuus sai paitsi uusia 
virikkeitä aitoamerikkalaisesta antikommu-
nismista ja ”vapaan maailman” fraseologiasta 
myös taustavoimia sotapolitiikan aseveliyhtei-
söistä.43 Punaisen Valpon edeltäjältään omak-
suma räikeä mielivalta turmeli yritykset välit-
tää sosialismia sivistyneistöpiireihin.44 Mauno 
Pekkalan (kd.) kansanrintamahallitus sai Poh-
joismaiden oikeistonuorison kokoontumisessa 
Turussa maaliskuussa 1947 oikeiston tuntoja 
esiin purkavan nimen ”demokratuuri”.45 Vaik-
ka Turun yliopiston suomen kielen professo-
ri Paavo Ravila luonnehtikin elokuussa 1947, 
että ”elävän elämän synnyttämistä” ja kansan 
syvien rivien tarvitsemista runebergiläisistä ja 
topeliaanisista ihanteista oli etäännytty46, hen-
kinen jatkuvuus kulttuuri- ja sivistysinstituuti-
oissa säilyi, tosin uusissa olosuhteissa.47

Kulttuuri- ja sivistysinstituutioissa ”uusi 
suunta” jäi väliaikaiseksi, koska sivistyneistö ja 
opettajat karttoivat itsekritiikkiä ja uudelleen-
arviointeja.48 Konservatiivinen historiankirjoi-
tus kanonisoi tästä vastarinnasta myöhemmin 
isänmaallisen ja moniarvoisen hyveen.49 Porva-
rillisuus oli suomalaisen sivistyneistön ymmär-
ryksessä edelleen epäpoliittinen normaali.50 
Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun rehtori 
Aksel Anshelm Koskenjaakko linjasi Uudessa 
Suomessa tammikuussa 1948 seuraavasti: ”Kou-
lun tulee tälläkin hetkellä vaalia eräitä suuria, 
ikuisia totuuksia, joiden varassa isät ovat ky-
enneet selviytymään sekä elämän että kuole-
man edessä. Koulun on myöskin yhä edelleen 
vaalittava niitä parhaita traditioita, jotka sisäl-
tävät vuosisataisten henkisten ponnistusten 
summan.”51 Vasemmiston nousuun vastattiin 
ikuisina pidetyillä totuuksilla ja iankaikkisuus-
uskolla, jotka johdettiin metafyysisestä vapaus-
taisteluopista. Vasemmistolainen intelligentsija 
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jätettiin perinteisen asiantuntijavallan avulla te-
hokkaasti etabloituneiden instituutioiden ulko-
puolelle. Kansakoulunopettaja Vilho Aukusti 
Niininen nousi ainoana kansandemokraattina 
kansakouluntarkastajaksi.52

Sodan jälkeen johtoasemiin nousseiden 
piirien kasvumiljöö välittyi kulttuuriperintönä 
eteenpäin. Tuoreen ylioppilaan Pentti J. Ahvi-
on juhlahaastattelu Uudessa Aurassa keväällä 
1947 kertoi menneisyyden velvoittavasta pe-
rinnöstä: ”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 rat-
kaisemaan, jatkanko taisteluani kohti valoa vai 
heitänkö ja antaudun alas syvyyteen, uhraanko 
elämäni isänmaan ja suomalaisen kulttuurielä-
män hyväksi vai aionko lähteä hapuilemaan.”53 
Turun Akatemiatalossa saman kevään ylioppi-
laille järjestetyssä juhlassa Turun II suomalai-
sen lyseon saksan ja ranskan kielen vanhempi 
lehtori, entinen Kokoomuksen kansanedustaja 
Aarne Honka puhui sallimuksesta, isänmaal-
lisesta kokonaiskuvasta ja henkisestä ryhdistä 
ajan kiusausten äärellä.54 Konservatiiviset si-
vistys- ja ylioppilasihanteet olivat kirkastuneet 
myös Pohjoismaiden kristillisessä ylioppilasko-
kouksessa, josta kirkkoherra Erkki Kurki-Suo-
nio selosti Uudessa Aurassa heinäkuussa 1947: 
”Olisi tahtonut taluttaa oman kansansa kaikki 
valistuneet nuoret näkemään nuo toistatuhatta 
ylioppilasta oppilaan paikalla Kristuksen edes-
sä. Millaisia nuoria! Säihkyväkatseisia, terve 
väri ja hyvän omantunnon hohde kasvoilla. 
Solakkaa, elinvoimaista pohjoismaista rotua”.55 
Jyrkän linjan oikeisto piti ensimmäisen tasa-
vallan kansallisoikeistolaista hengenmaailmaa 
edelleen tahrattomana ja järkähtämättömän 
isänmaallisena, joskin välirauhansopimuksen 
toimeenpano vaiensi ylisanoja.

Vasemmistossa oli vakiintunut käsitys, että 
kouluopetus oli pohjavireeltään oikeistolais-
ta.56 Tulkinnalle löytyi perusteita niin edus-
kunnan täysistuntokeskusteluista kuin oikeis-
tolaisista sanomalehdistäkin. Kokoomuslaisis-

sa piireissä ajateltiin, että kouluopetuksen oli 
perustuttava kristillis-kansalliseen ajatteluun.57 
Tämän tavoitteen katsottiin edellyttävän kou-
lulaitoksen eristämistä vasemmistovaikutuksil-
ta. Asiasta keskusteltiin säännöllisesti vuonna 
1952 perustetun antikommunistisen Suomalai-
sen Yhteiskunnan Tuen ja Suomen Kansakou-
lunopettajain Liiton järjestämillä opettajain-
valistuslaitosten rehtorien ja ylioppilaskuntien 
kuraattorien neuvottelupäivillä. Esimerkiksi 
marraskuussa 1960 Rauman opettajaseminaa-
rin rehtori T. O. Laurilehto arvioi ”vasemmis-
tovaaran” vahvistuvan: ”Kommunismi on kää-
riytynyt pumpuliin, josta sitä monesti on vai-
kea havaita. Valmistuvan opettajan tulisi tietää, 
ettei oikea opettaja voi olla kommunisti, sillä 
kommunismi on kansainvälistä.” Vastaavasti 
Turun Opettajakorkeakoulun rehtori, kokoo-
muspoliitikko Olavi Lähteenmäki piti opetta-
jankelpoisuuden edellytyksenä ”suomalaista 
käsitystä isänmaallisuudesta”. Hänen ajattelun-
sa ääriviivat olivat kirkkaat ja kansakuntaa ja-
kavat; ”toisella puolella” olivat ”suomalaiset ja 
toisella puolella ne, jotka ovat vieraan asialla.” 
Rehtorien oli vaikutettava kansan kohtaloihin 
huolehtimalla opettajien kansalaiskunnosta – 
herkeämättömästä antikommunismista ja hen-
gellisyydestä.

Rehtorien sielulliset ja poliittiset liikkeet 
olivat kiinni kohtalonvuosissa, joita vastaan 
laitavasemmiston laillinen liikkumatila oli jo 
asettunut. Lähteenmäki toivoi opettajilta kiih-
keän palavaa poliittista mieltä: ”Heti, kun ai-
hetta ilmaantuu, hälytys”, jossa hyödynnetään 
myös ”luottamuksellisia suhteita sotilaspiirien 
valvontaelimiin.” Viittasi Lähteenmäki sitten 
suojeluskuntien aineistoihin vasemmistolaisis-
ta perheistä tai armeijan sisäiseen tiedusteluun, 
hänen isänmaallisuuskäsityksenä oli kansaa ja-
kava. Hän piti mahdottomana, että hän hyväk-
syisi ”komm. lastemme kasvattajaksi ja opet-
tajaksi”, 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 ins-
tituutioihin, 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 tor-
jumaan sellaiset vieraat virtaukset, jotka jäytä-
vät ja soluttautuvat tässä suhteessa passiivisesti 
asennoituneeseen nuorisoon.”58

Edellä mainitut rehtorit politisoivat yh-
teiskunnallisilla vakaumuksillaan ja manöö-
vereillään koululaitosta ja toivat sitä oikeis-
tovetoisesti ja entistä tiukemmin poliittisten 
ristiriitojen piiriin. Tämä osui vaiheeseen, jossa 
vasemmiston ja keskiryhmien koulutuspoliitti-
nen yhteistyö alkoi tiivistyä ja konservatiivinen 
isänmaallisuuskäsitys kohtasi uudenlaista, kir-
jallistaiteellista ja poliittista arvostelua. Kokoo-
muspoliitikko Tuure Junnila kytki 29.10.1961 
Uudessa Aurassa lähestyvien presidentinvaalien 
dramatiikan juuri tähän asiaan.59 Aiemmasta 
poiketen ylioppilaat etsivät aatettaan myös va-
semmalta, mikä jyrkän linjan oikeistopiireissä 
rinnastettiin uhkaksi peritylle ja ääriviivoiltaan 
selkeälle yhteiskuntajärjestykselle – lujalle ja 
yksimieliselle kansakunnalle. Kansallisen iden-
titeetin tutkiskelu, konservatiivisen historiaku-
van haastaminen ja hyvinvointivaltio toivat yh-
teen entistä rauhanoppositiolaista oikeistoa ja 
kansandemokraatteja. Urho Kekkosen kirjees-
sä syrjään siirtyneelle vasemmistointellektuelli 
Raoul Palmgrenille puhui Spartan hengen si-
jasta Ateena: ”Minua on ilahduttanut nuoren 
ylioppilaspolven parissa ilmenevä radikaali-
suus. Mitä siitä tulee, se on epäselvää, mutta se 
on kuitenkin rohkaiseva merkki.”60

Konsensushenkisempää politiikkaa ja vuo-
den 1918 raja-aitojen ylitystä olivat 1950-luvun 
lopulta lähtien edistäneet vapaamielisten piiri-
en ehdotukset isänmaallisuuskäsitysten revisi-
oimisesta. Vaikka tällaiset keskustelut muodos-
tuivat kärjekkäiksi ja kannustivat jyrkän linjan 
oikeistoa vastamanöövereihin61, ne paljastivat 

aikakauden perustavanlaatuisen muutoksen: 
1930-luvulla tällaisen keskustelun argument-
tina oli käytetty kuritushuonetta.62 Legitiimin 
poliittisen ajattelun piiri laajeni. Samalla se 
marginalisoi niitä toisinajattelevia oikeistoryh-
miä, jotka esimerkiksi vielä elokuussa 1947 oli-
vat määritelleet isänmaallisuutta Uudessa Auras-
sa tiukasti valkoisessa vapaussodan hengessä ja 
Yleisradion pääjohtajaa Hella Wuolijokea kriti-
soiden: ”Jos pääjohtaja Wuolijoki ulkomaalai-
sena ja kommunistina tietäisi, miten vieras hän 
on suurimmalle osalle Suomen kansaa, niin 
hän omasta aloitteestaan eroaisi.”63 Suomalai-
suuden poleeminen määrittely kuului sodan 
jälkeenkin laitaoikeiston tunnekalustoon.

1960-luku merkitsi taistelua vapauden ihan-
teiden määrittelystä, yhteiskuntajärjestyksen 
siveellisen perustan oikeutuksesta ja suomalai-
sesta elämänmuodosta. Tämä ei ollut sisällölli-
sesti uutta, mutta kyseisellä vuosikymmenellä 
demokraattisen yhteiskunnan ristiriidat laaje-
nivat uusille alustoille. Tähän kuului eduskun-
nan periaatteellinen asettuminen peruskoulun 
taakse vuonna 1963, mikä sitoi koululaitosta 
tiiviimmin kunnallisen demokratian piiriin. 
Se merkitsi asettumista esimerkiksi Helsin-
gin 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 oppo-
sitiokauden päätteeksi. Vasemmiston nousu 
vakiintuneisiin instituutioihin oli kohtalonis-
ku sille osalle oikeistoa, jonka itsetietoisuutta 
vuoden 1918 voittajamentaliteetti sävytti, jolle 
vasemmistoenemmistö merkitsi elintärkeiden 
valta-asemien menetystä ja jolle Keskustapuo-
lue näytti hallitusratkaisun seurauksena entistä 
epäluotettavammalta. Näissä oikeistopiireissä 
ajateltiin, että epäpoliittiset instituutiot politi-
soituivat.65 

Ensimmäisen tasavallan laitaoikeiston tul-
kinta laitavasemmiston valtionvastaisuudesta 
tuli entistä kiistanalaisemmaksi. SKDL:n si-
tominen 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 voit-
toon.66 Laitaoikeiston edustamien ihanteiden 
marginalisoituminen ei johtunut mistään epä-
määräisestä ”YYA-Suomen” hengestä vaan 
siitä, että kohtalonvuosien jäljet kulttuuriku-
vassa alkoi väljetä. Tähän osui myös koulujen 
oppikirjoja dominoineen vapaussotatulkinnan 
väistyminen.67 Jyrkän linjan oikeiston piireissä 
ajateltiin, että muutokset johtavat pahimmil-
laan siihen, minkä katsottiin tulleen torjutuk-
si vuonna 1918. Yhteiskunnan kallistuminen 
vasemmalle näytti dramaattiselta, vaaralliselta 
ja lopulliselta kohtalonleikiltä, mistä Lounais-
Suomen sotilasläänin komentaja Urpo Levo 
kirjoitti 4.10.1978 tyhjentävästi Turun yli-
opiston rehtorille Osmo Ikolalle: ”Joka ainoa 
poliittinen teko vie tässä maassa nykyään aina 
askeleen sosialismiin ja vasemmalle.”68 Havait-
tiin, että pitkä ensimmäinen tasavalta varjoi-
neen oli väistymässä.

Konservatiivisen koulutuspolitiikan 
jatkumo ja peruskoulu
Vuoden 1966 poliittinen käänne vasemmalle 
vaikutti koulu-uudistukseen. Peruskoulu-uu-
distuksen vastustus nojasi kokemukseen siitä, 
että yhteiskunnan tärkeät instituutiot oli suo-
jattava vaaralliselta, perinteisiä päätöksenteko-
hierarkioita purkavalta vasemmistovaikutuk-
selta. Tässä asennoitumisessa oli aatteellinen 
yhteys vuosien 1918 ja 1930 kriiseihin, vuonna 
1919 hallitusmuodolla sinetöityyn monarkis-
tishenkiseen vallanjakojärjestelmään ja edus-
kuntavallan epäilyyn sekä näistä seuranneeseen 
yhteiskuntajärjestykseen, jossa johtava asian-
tuntija- ja hallintovalta oli oikeistolla. Tämän 
poliittisen jatkumon pohjalta vasemmistolai-
suus nähtiin oikeistolaisuutta poliittisempana. 
Perinteinen oikeisto katsoi, että kunnallinen 
yhtenäiskoulu siirsi valtaa yksityisten oppikou-
lujen omistajayhteisöiltä ja johtokunnilta va-
semmistolle, ”diletanteille”.69

Kokemus yhteiskunnan politisoitumisesta 
leimasi erityisesti laitaoikeistoa. Yksityisoppi-
koulujen 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 us-
konnoton, vailla yrittämisen tarmoa (kilpai-
luhenkeä) oleva, valtion tukitoimenpiteiden 
varassa elävä, sosialistinen kaikkeen tyytymä-
tön kverulantti, josta seuraavassa vaiheessa ja 
viimeistään seuraavassa polvessa tulee kom-
munisti.”70 Yhteys sotien välisen ajan oikeisto-
laiseen ajatteluun oli ilmeinen; siveellisiä kult-
tuuri-ihmisiä tuotti vain tietynlainen, kohtalon-
vuosien jälkikaikujen herkistämä koululaitos, 
joka säilytti perittyä yhteiskuntajärjestystä, oli 
kansallinen eli ”epäpoliittinen” ja torjui ”mar-
xilaisuutta”. Kun eduskunta päätti vuosina 
1968 ja 1974 kunnallisesta yhtenäiskoulusta, 
oikeisto-oppositio hyödynsi asiantuntijaval-
taansa reformipolitiikan poliittisena, mieliku-
vallisena ja valtiosääntöisenä esteenä.

Peruskoulun kannattajat halusivat vahvistaa 
mahdollisuuksien tasa-arvoa pohjasivistyksen 
standardoimisella, mikä herätti huolta paitsi 
opetuksen tasosta myös poliittisista lojalitee-
teista. Erityisesti Kokoomuksen eduskunta-
ryhmä piti kunnallista yhtenäiskoulua ja yksi-
tyisten oppikoulujen lakkauttamista viimeiseen 
asti sosialistisena ja ”puoluevaltaa” edustavana 
vallansiirtona, jossa eduskuntavalta kajosi 
omaisuuden vapaaseen käyttöön, yhteiskun-
tajärjestykseen ja historiallisiin sivistysarvoi-
hin. Kokoomuksen näkökulmasta marxilai-
suus eteni keskiryhmien myötävaikutuksesta. 
Kansalaiskirje opetusministeri Johannes Vi-
rolaiselle (kesk.) avasi tuntoja Keskustapuo-
lueen siirtymisestä vasemmiston rintamaan: 
”Keskustapuolueesta on tullut kommunistien 
keskusta, ettei suostu hallitukseen kuin kom-
munistien kanssa. Televisioruudussakin olette 
niin onnellisen näköinen Aleniuksen seuras-
sa… Koulu-uudistusten suunnittelussa ope-
tusministeri tanssii pienen hassista purevan, 
epäjärjestystä ja hulinointia järjestävän klikin 
pillin mukaan.”71 Vastaavia puheita esitti täys-
istunnossa eduskunnan oikeisto-oppositio.72 
Työnantajapuolen edunvalvonnan johtohah-
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mo Päiviö Hetemäki varoitti presidentti Urho 
Kekkosta vasemmiston noususta kulttuuri-
laitoksiin ja etabloituneisiin instituutioihin.73 
Toisella puolella rintamaa taas katsottiin, että 
tasa-arvoeetos kaatoi luokkayhteiskunnan ins-
tituutioita ja antoi liikkumatilaa aiemmin torju-
tuille ajatuksille.74 On mahdollista ajatella, että 
vasemmiston nousu vakiintuneisiin instituuti-
oihin merkitsikin paluuta toteutumattomaan 
”normaalitilaan”, jonka vuoden 1918 vaikutus 
oli ehkäissyt. – Laitaoikeiston näkökulmasta 
vasemmisto kajosi lainsäädäntö- ja nimitys-
vallalla johonkin koeteltuun, perittyyn ja epä-
poliittiseen. Laajempi konservatiivisten piirien 
epäily yhteiskunnan ja koulun muuttamista 
kohtaan ilmeni kirjailija Eino Sydänojan kir-
jeestä Turun yliopiston rehtorille Osmo Iko-
lalle: ”En usko mistään käyneen selville, että 
olisin toiminut peruskoulussa – tai edes pyr-
kisin moiseen sundqvistilaiseen laitokseen.”75 

Jyrkän linjan oikeiston tunne- ja vaisto-
elämää muotoili kokemus, että lukeneisto oli 
omaksunut materialismin ja kumouksellisuu-
den. 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 laa-
jan `aatekriittisen tutkimuksen´ josta mieles-
täni haiskahtaa hyvin selkeästi se henki, millä 
tuo jatkuvasti suureneva joukko toimii… Mei-
dän 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, rin-
nan määrätietoisen kumouksellisuuden kans-
sa, on asia jolta ei ole käsittääkseni varaa nyt 
sulkea silmiään.”76 Kirje kertoi romanttisesta 
uskosta marxilaisuuden torjumisen velvoi-
tukseen. Se heijasteli yleisemminkin sitä, että 
vasemmistolaisuutta vaistottiin hyvinkin her-
kästi – riitti kun jokin poikkesi totunnaisesta. 
Siirtymällä oikeistosta poliittiseen keskustaan 
tai vapaamielisyyteen oli mahdollista saada ra-
dikaalin tai kommunistin leima.

Päätelmät
Aatehistoriallisesti peruskoulun vastustaminen 
asettuu konservatiivisen ajattelun perintee-
seen, jossa opetuksen massoittaminen nähtiin 
sivistyksen turmeluksena. Vuoden 1918 jälki-
kuva heijastui pitkään niissä kannanotoissa, 
jotka kielsivät vasemmistovetoisen lainsää-
däntövallan legitimiteetin tai kommunistien 
suomalaisuuden. Konservatiivisen oikeiston 
ajatus ”isiltä peritystä” yhteiskuntajärjestyk-
sestä, oikeistolaisen valiojoukon tulkitsemasta 
yhteiskunnan hyvästä ja jakamattomasta suo-
malaisesta kulttuurista säilyi 1960-luvulle asti 
vahvana niissä instituutioissa, joiden suhde po-
liittiseen demokratiaan oli ohut tai joissa kom-
munistien uhma välirauhansopimuksen jälkei-
sessä hallituspolitiikassa oli synnyttänyt yksi-
tuumaisuutta. Kunnallisesta yhtenäiskoulusta 
tuli kuitenkin näkyvä ja aikaa myöten maltillis-
ten porvarienkin kannattama hanke koulumaa-
ilman konservatiivisen hengen muuttamiseksi, 
demokratian laajentamiseksi ja koulutusmah-
dollisuuksien tasaamiseksi. Koululaitoksen 
kokonaisuudistus merkitsi suomalaisen yhteis-
kunnan perinpohjaista revisioimista.

Vasemmiston yhtenäiskoulualoitteiden vah-
vistamat uhkakuvat vapausihanteiden ja ”isil-
tä perityn” maankamaran tuhosta nojasivat 
aktiiviseen, jyrkän vasemmistovastaisuuden 
sävyttämään vanhoillisuuteen, jonka maa-
ilmankatsomus ja vaikutusvalta perustuivat 
kohtalonvuosiin 1918 ja 1930. Koululaitoksen 
myöhemmässä politisoitumisessa keskeistä oli 
se, että konservatiiviset piirit ymmärsivät kou-
lulaitoksen maailmankatsomukselliseksi lin-
nakkeekseen. Kunnallisen yhtenäiskoulun vas-
tustamista määrittivät pitkälti vuosien 1918 ja 
1930 vaikutukset jälkijyrinöineen – ensimmäi-
sen tasavallan pitkät varjot. Keskeisenä uhka-
kuvana oli vasemmiston yhteistyö, johon kes-
kiryhmät kiinnittyisivät mukaan. Tämä muis-
tutti sotien välisen ajan laitaoikeiston kuvaa 
1920-luvun alun eheytyspolitiikan ja ”marxilai-
suuden” sallimisen turmiollisuudesta. Kun va-
semmisto tiivisti 1960-luvulla yhteistyötään ja 
ylioppilasälymystöä siirtyi samaan aikaan työ-
väenliikkeeseen, perinteinen antikommunisti-
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nen kulttuuriskognitiivinen mieliala jyrkentyi, 
aktivoitui ja ajoi itsensä poliittisesti margi-
naaliin. Opettajainvalmistuksen rehtorien aja-
tukset kommunismin ja uskonnottomuuden 
sopimattomuudesta koululaitokseen kertoivat 
jonkinlaisesta virkakieltojärjestelmästä, joka 
alkoi näyttää epäoikeudenmukaiselta entistä 
laajemmissa sivistyneistö- ja kansalaispiireissä. 
Vaikka kommunistit toimivat pitkään oppositi-
ossa ja eristyksessä, sosiaalidemokraattisille ja 
vasemmistoliberaalisille piireille oli tullut tu-
tuksi sotien väliseltä ajalta, että kommunismia 
saatettiin määritellä väljästi valtion kontrolliko-
neistoissa ja oikeistossa.

Peruskoulun torjuminen nousi laitaoikeis-
ton kokemuksesta siitä, että ihanteellinen ja 
vapaa, historian koetusten kristallisoima yh-
teiskuntajärjestys oli särkymässä. Oppivelvol-
lisuuden kritisoimisen tavoin yhtenäiskoulu 
näyttäytyi jyrkän linjan oikeistolle kaavamaise-
na, taloudellisesti kestämättömänä ja perhei-
den vapauspiiriä loukkaavana. Tätä kokemusta 
määritteli toisenlainen yhteiskuntaihanne kuin 
hyvinvointivaltiollinen ja hyvin tiukka käsi-
tys suomalaisuudesta, johon laitavasemmisto 
ei missään nimessä kuulunut. Matti Kurjen-
saari tiivisti tämän muutoksen keväällä 1969 
nuoruusvuosiensa pohjalta: ”Minä kasvoin 
aikana, jolloin oli radikaalia ottaa huomioon 
molemmat osapuolet, ymmärtää työväenlii-
kettä, tajuta, että suomalainen yhteiskunta oli 
traumaattisessa tilassa.”77 Peruskoulu-uudis-
tuksen ympärille muodostunut vasemmiston 
ja keskiryhmien vastavuoroisuus kertoi täl-
laisen yhteisymmärryksen realisoitumisesta 
ja luokkakantaisiksi nähtyjen instituutioiden 
haastamisesta. Eduskunnan päätökset kun-
nallisesta yhtenäiskoulusta osuivat vaiheeseen, 
jossa ensimmäisen tasavallan kohtalonvuosien 
merkitykset kyseenalaistuivat ja kansallinen 
historiakuva moniarvoistui. Se, että sosiaalide-
mokraatit, kommunistit ja keskiryhmät osoitti-
vat valmiutta eduskunnan lainsäädäntövallalla 
revisioida yhteiskuntajärjestystä, etäännytti yh-
teiskuntaa 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, firabe-
litöiden, näkökulmasta. Firabelilla tarkoitetaan 
työntekijöiden työpaikalla, työnantajan väli-
neillä sekä materiaaleilla ja useimmiten työajal-
la omaksi hyödykseen tekemiä esineitä, joita 
on tehty pääsääntöisesti ilman lupaa.2 Määrit-
telen, minkälaisilla säännöillä ja ohjeistuksilla 
työnantajat ovat pyrkineet rajoittamaan työn-
tekijöiden firabelitöitä sekä miten työntekijät 
ja heitä valvoneet työnjohtajat noudattivat tai 
kiersivät työnantajien määräyksiä. Firabelityöt 
nähdään tässä artikkelissa teollisuustyöpaik-
kojen epämuodollisena kulttuurisena ilmiönä, 
jota työnantajat ovat pyrkineet säätelemään 
erinäisillä säännöillä ja ohjeistuksilla.

Tutkimusaineistoni koostuu teollisuusyri-
tysten työsäännöistä sekä henkilöstöhallintoa 
koskevista arkistoaineistoista ja vuosina 2016–
2017 keräämästäni muistitiedosta.3 Käyttämäni 
lähdeaineistot täydentävät toisiaan, sillä yritys-
ten arkistoimat asiakirjat valottavat työnanta-
jien pyrkimyksiä säädellä firabelitöiden teke-

mistä, kun taas haastatteluaineistot keskittyvät 
työntekijöiden kokemuksiin ja muistikuviin fi-
rabelitöistä. Työnantajien määräämien sääntö-
jen noudattaminen jää käytännössä työnantajan 
katseen ulkopuolelle valvonta- ja rangaistusai-
neistoja lukuun ottamatta. Haastatteluaineistot 
valottavat asiakirjalähteiden tavoittamattomia 
alueita.4 Eri lähdetyyppien ristiin tulkitsemi-
nen täydentää lähteiden kriittistä luentaa ja sen 
myötä parantaa kuvaa menneestä.5 

Firabelityön tutkimuksen teoreettisena vii-
tekehyksenä on historiantutkija Alf  Lüdtken 
analysoimat käsitteet arkipäivän politiikka ja 
siihen läheisesti kytkeytyvä Eigensinn sekä Pri-
mo Levin määrittelemä harmaa vyöhyke. Lüdt-
ken mukaan politiikka käsitetään perinteisesti 
kollektiivisen kiinnostuksen muotoiluna, saa-
vuttamisena ja pitkäaikaisena organisointina. 
Kaikki tavanomaisen tulkinnan ulkopuolel-
le 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 työnteki-
jät ovat onnistuneet saamaan itselleen tilaa ja 
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aikaa tehtaan säädellyssä ympäristössä.6 Kari 
Teräksen mukaan arkipäivän politiikka kyseen-
alaistaa auktoriteetin täydellisen vallan ohjata 
ihmisten elämää työssä ja vapaa-ajalla teollisis-
sa palkkatyösuhteissa.7

Omapäisyydeksi käännetyllä Eigensinn-
käsitteellä8 Lüdtke kuvaa työntekijöiden toi-
mintastrategioita, joilla he kiertävät työnanta-
jien määrittelemää teollista järjestystä. Yleisen 
tulkinnan mukaan työntekijät ja työnantajat 
nähdään toistensa vastapooleina, jolloin työn-
tekijöiden vaikutusmahdollisuudet rajoittuvat 
alistumiseen ja vastarintaan. Aikaisemmassa 
tutkimuksessa omapäisyys on tulkittu vastarin-
nan alakategoriaksi. Lüdtke sitä vastoin pyrkii 
ylittämään mustavalkoisen joko–tai-dikotomi-
an omapäisyyden analyysissään.9 Omapäisyyt-
tä ilmaistiin oman tilan haltuun ottamisella, 
luvattomilla tauoilla, vitsailulla, työntekijöiden 
keskinäisillä fyysisillä kontakteilla ja jopa työ-
tovereiden työkalujen varastamisella.10 Oma-
päisyyden ilmaisemisen tarkoituksena ei ollut 
vastustaa auktoriteettia. Siinä oli ennemminkin 
kyse tilan ja ajan valtaamisesta itselle.11 Arki-
päivän politiikan ja työntekijöiden omapäisyy-
den käsitteet tarjoavat oivallisia näkökulmia 
työntekijöiden toimintatapojen tarkastelulle. 
Harmaa vyöhyke -käsite soveltuu puolestaan 
hyvin työnjohtajien ja työntekijöiden yhteis-
työn käsittelemiseen. 

Lüdtken omapäisyys-käsitteen tapaan Pri-
mo Levin harmaa vyöhyke -käsite12 laajentaa 
ihmisten luontaista tarvetta tehdä jako mei-
hin ja heihin.  Harmaa vyöhyke muodostaa 
rajoiltaan epäselvän moraalisen alueen, joka 
”erottaa ja yhdistää isäntien leirin ja orjien lei-
rin.”13 Sosiologi Michel Anteby on soveltanut 
harmaan vyöhykkeen käsitettä organisaatio-
tutkimuksessa.14 Antebyn mukaan työelämän 
vähemmän brutaalissa kontekstissa harmaa 
vyöhyke on alue, jossa työntekijät ja työnjoh-
tajat toteuttavat yhdessä virallisesti kielletty-
jä mutta organisaation sietämiä käytänteitä. 
Useille aloille ominaiselle organisaatioiden 
harmaalle vyöhykkeelle ovat tyypillisiä pienet, 
toistuvat ”pomon” myöntämät armeliaisuu-
det, epämuodolliset yrityksen sääntöjä rikkovat 

kollektiiviset järjestelyt ja useat johdon hyväk-
symät sääntörikkeet. Ulkopuoliselle harmaan 
vyöhykkeen tapaukset näyttäytyvät varkautena 
tai muuna laittomuutena.15

Firabelitöiden tekeminen yleistyi sotien jäl-
keisessä säännöstelytaloudessa.16 Yleistyminen 
näkyi firabelitöitä koskeneiden sääntöjen ja 
ohjeistusten määrän kasvuna. Sota-aika vah-
visti myös käsitystä yhteiskunnasta työnjaolli-
sena kokonaisuutena. Pauli Kettusen mukaan 
työn, työntekijöiden ja työsuhteiden käsitte-
lyssä konkretisoitui kolme muutosta sotien 
jälkeen. Ensiksi työtä alettiin rationalisoida 
määrätietoisemmin. Toiseksi työntekijöiden 
ominaisuudet otettiin aiempaa systemaatti-
semman tarkastelun kohteeksi. Kolmanneksi 
työsuhteita ryhdyttiin säätelemään kollektii-
visin neuvotteluin ja sopimuksin. Edellä mai-
nitut muutokset vauhdittivat järjestelmällistä 
työnjohtajakoulutusta, jota vuonna 1946 pe-
rustettu Teollisuuden työnjohto -opisto ryhtyi 
antamaan.17 Työnjohtajien tehtävänä oli valvoa, 
että tehtaan sääntöjä ja ohjeita noudatettiin.

Työnantajien suhtautuminen 
firabelitöihin
Työnantajien suhtautuminen firabelitöihin il-
menee työntekijöille suunnatuista työohjeista 
ja järjestyssäännöistä. Työsäännöt heijastavat 
työnantajien pyrkimystä rajata työntekijöiden 
ajan ja tilan käyttöä. Kari Teräksen mukaan 
ohjesäännöillä pyrittiin karsimaan työntekijöi-
den esiteollisia tapoja ja tuottamaan uutta teh-
dasjärjestystä.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. Työohjei-
den laadintaa käsittelevät säännökset vaativat 
vain, etteivät ohjeet saaneet olla yleisen lain 
vastaisia. Työohjeilla oli työsopimuksen ase-
ma, ja niitä kutsuttiin tehtaiden järjestys- tai 
verstassäännöiksi. Vuoden 1922 työsääntöla-
ki määräsi työsäännöt pakollisiksi kaikissa yli 
kymmenen hengen yrityksissä.19 Työsääntö-
laki 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 tavoit-
telemaa ihannetilaa.22 Ei-toivotut olosuhteet 
ovat muokanneet ohjeiden ja kieltojen mää-
rittämistä ja luoneet tarpeen säännöille ylipää-
tään. Koska säännöissä käsiteltiin firabelitöitä, 
voidaan olettaa työntekijöiden myös tehneen 
niitä.23 Sitä, miten säännöstely tehosi töiden te-
kemiseen, ei voida päätellä säännöistä.
Työnantajien näkemykset firabelitöistä ovat 
jakautuneet välillä kahtia, mutta välillä he ei-
vät ole ottaneet niihin ollenkaan kantaa. Kun 
he ovat ilmaisseet mielipiteensä niistä, he 
ovat kieltäneet joko eksplisiittisesti tai ehdol-
lisesti sen, että työntekijöillä on oikeus tehdä 
omia töitä.24 Esimerkiksi Karhulan tehtaiden 
työsäännöissä omien töiden tekeminen on ol-
lut ehdottomasti kielletty 1900-luvun alussa. 
Vuosien 1902 ja 1904 säännöissä ”kaikki yk-
sityinen työ työpaikalla kielletään” ja kiellon 
rikkoja menetti päiväpalkkansa.25 Toisaalta 
omien töiden kielto muuttui vuonna 1918 eh-
dolliseksi. Tämän jälkeen työtä ei saanut teh-
dä ilman työnjohtajan lupaa omaan laskuun. 
Ehdollisuus oli vain tilapäistä, sillä Karhulan 
tehtaiden sääntöjä kiristettiin jälleen 1920-lu-
vulla, jolloin työsäännöissä palattiin ehdotto-
maan kieltoon.26 Vasta sotien päättymisen jäl-
keen vuonna 1944 julkaistuissa työsäännöissä 
Karhulan tehtailla otettiin uudelleen käyttöön 
omien töiden ehdollinen kielto.27 

Sotien jälkeisiä työsääntöjä laajemmin ver-
tailemalla selviää, että lähtökohtaisesti työn-
tekijöiden omat työt olivat kiellettyjä ilman 
työnantajan tai muun ylemmän tahon lupaa. 
Vertailtavista säännöistä 66 prosenttia kuu-
luu 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 use-
ammin. Metalli- ja konepajateollisuuden sekä 
paperiteollisuuden tuotantolaitosten työsään-
nöistä 93,1 prosentissa firabelitöiden tekemi-
nen oli kielletty ilman työnantajan tai vaihtoeh-
toisesti muun ylemmän tahon myöntämää lu-
paa 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 lop-
puun asti. Materiaalien ja tavaroiden niukkuus 
ja säännöstely loivat hedelmällisen pohjan fira-
belitöiden 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 po-
rukoissa, niillä oli niinku yks yhteen nimittäjä ja 
se sota. Ja ne oli tottunut luottamaan siellä mää-
rättyihin 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 sii-
nä, et jos jotain oli niin ne kyllä jeesas toisiaan 
ja tavallaan, niinku ulkopuolelta sieltä sen orga-
nisaation saatto vaikuttaa vielä näihin asioihin. 
Ei sitä silloin heti ymmärtänyt, mut nyt vasta 
myöhemmin sen käsitti, kun on lukenut ja kuun-
nellut 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 työnte-
kijöistä oli ollut samassa yksikössä jo talvisodan 
aikaan ja jatkosodan sytyttyä Voikkaalla perus-
tettiin pataljoona kuusankoskelaisista. Rinta-
malla syntyneet miesten väliset luottamuksel-
liset suhteet säilyivät siviilissäkin. Aseveljeys 
ylitti tehtaan organisatoriset rajat insinööreistä 
lattiatason työntekijöihin.32 Makrotasolla so-
dan jälkeinen aika tulkitaan usein ”vaaran vuo-
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siksi”, jolloin laillistetun puolueaseman saa-
neet kommunistit uhkasivat äänekkäästi maan 
yhteiskuntajärjestystä. Kommunistien asema 
sisäpolitiikassa ja ammattiyhdistysliikkeessä 
vahvistui, mutta julkisen kuohunnan taustalla 
moderni työmarkkinajärjestelmä alkoi vakiin-
tua. Nokian paperitehdasyhdyskuntaa tutki-
neen Keijo Rantasen mukaan työntekijöiden ja 
työnantajien tavoitteet olivat 1940- ja 1950-lu-
vuilla paikallisesta näkökulmasta katsottuna 
lähimpänä toisiaan kuin koskaan aiemmin it-
senäisyyden aikana. Työnantajilla oli tarve pi-
tää kiinni ammattitaitoisesta työvoimasta, ja 
työnantajan vetovoimatekijänä toimivat palk-
kasäännöstelystä johtuen työntekijöille tarjotut 
sosiaaliset etuudet.33

Työnantajan luvalliset firabelityöt voidaan 
samaistaa muihin sosiaalisiin etuihin.34 Esi-
merkiksi Tampellan konepajan työnjohdol-
le jaetuissa kiertokirjeissä määrättiin vuonna 
1948, että ”omat työt rajoitetaan mahdolli-
simman (– –) vähiin” firabelitöissä ilmaantu-
neiden väärinkäytösten vuoksi. Kiertokirjeen 
lopussa työnjohtajia kehotetaan valvomaan 
entistä tarkemmin, ettei luvattomia omia töi-
tä tehdä. Työnjohtajien tehtävänä oli valvoa 
työntekijöitä, eivätkä he saaneet myöntää lu-
pia firabelitöille. Kiertokirjeen ohjeistuksessa 
vaadittiin firabelitöiden luvan antajaa varmis-
tamaan 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 materiaa-
li.” Kiertokirjeessä määritelty lupajärjestelmä 
ei oletettavasti ollut ensimmäinen Tampellan 
tehtaalla, sillä kyseisen kiertokirjeen 72/1948 
mainitaan korvanneen vuotta aiemmin lähe-
tetyn kirjeen 38/1947, jota ei ole arkistoitu.35  
Kiertokirjeen ohjeen mukaan firabelitöistä ja 
niissä käytetyistä aineista tuli tehdä merkin-
nät ja firabelityöt tuli tarkastuttaa työluvan 
myöntäneellä osastoinsinöörillä. Tarkastettu 
työ vietiin varastokonttoriin hinnoiteltavaksi, 
jonka jälkeen työn sai viedä kotiin tehdasalu-
eelta kassakuitilla. Firabelitöitä ei saanut teh-

dä työajalla.36 Samana päivänä työnjohtajille 
lähetetyn kirjeen kanssa lähetettiin suppeampi 
kirje työntekijöiden nähtäväksi ilmoitustauluil-
le. Tiedotteen muotoisessa kirjeessä kerrataan 
työntekijöille firabelitöiden tekemistä koskevat 
säännöt. Tiedotteessa painotettiin firabelitöi-
den olevan luvattomia, jos niiden tekijällä ei 
ollut osastoinsinöörin täyttämää kaavaketta.37 
Huomionarvoista on, että Tampellan konepa-
jan työsäännöissä firabelityöt olivat kiellettyjä 
työ- ja vapaa-ajalla ilman tehtaan johdon lu-
paa.38 

Tampellan konepajan omien töiden lupa-
järjestelmä lopetettiin vuonna 1950, ja siitä 
kerrottiin samana vuonna julkaistussa kierto-
kirjeessä. 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 suo-
ritettavat tilaustyöt.”39 Poikkeuksen salliminen 
jätti työntekijöitä valvoville työnjohtajille hen-
kilökohtaista tulkintavaraa kiellon valvonnas-
sa. Kolme vuotta myöhemmin työnjohtajilta 
evättiin mahdollisuus poikkeuslupien myön-
tämiseen. Työnjohdolle tiedotettiin ”omista 
töistä”, että ”ainoastaan pienempiä ja kiireel-
lisiä huolto- ja korjaustöitä saa suorittaa osas-
ton johtajan, konepajainsinöörin tai mestarin 
käskystä.”40 

A. Ahlströmin Karhulan tehtailla firabelitöi-
den tekemiselle oli määritelty ohjeistus Tam-
pellan konepajan tapaan. Karhulan tehtaiden 
työnjohtajien toimintaohjeissa määriteltiin, 
kenellä oli oikeus myöntää lupia firabelitöiden 
tekoon. Lupien suhteen ohje on yksiselittei-
nen: työnjohtajat eivät saaneet myöntää lupia 
firabelitöihin, vaan luvan ”työläisten omiin 
töihin” sai myöntää vain nimeltä mainitut in-
sinöörit. Luvan työnjohtajien ”pieniin huolto-
töihin antaa yli-insinööri Branders.”41 Päivää-
mättömät toimintaohjeet on otettu käyttöön 
vuosien 1948–195042 välisenä aikana.

Toisin kuin edellä kuvatuissa konepajois-
sa työnjohtajat saivat myöntää Kone Oy:ssä 
lupia omien töiden teettämiseen työntekijän 
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laskuun. Työnjohtajien luottamuksellinen rooli 
omien töiden lupien myöntäjänä oli poikkeuk-
sellinen.43 Koneen työntekijöillä oli oikeus teet-
tää tietyin rajoituksin töitä omaan laskuunsa ja 
tehdä ostoja omaa käyttöänsä varten. Ansio-
tarkoituksessa tehdyt tilaukset olivat kiellettyjä. 
Töiden suorittamiseen oli pyydettävä työntila-
us osaston työnjohtajalta tai suurempien töi-
den ollessa kyseessä työnsuunnittelukontto-
rista. Omien töiden tekeminen ja teettäminen 
omaan laskuun oli mahdollista vuodesta 1952 
alkaen, ja järjestelmä oli voimassa teettämisen 
osalta vielä 1980-luvun puolivälissä.44 Järjes-
telyn mukaan työntekijöiden kuului maksaa 
materiaalikulut Koneelle, mutta Koneelta eläk-
keelle jääneiden työntekijöiden haastatteluissa 
muistellaan, että firabelitöiden materiaaleista 
maksettiin ”ei ihan sata prosenttisesti (– –), 
mutta kyllä se suurin osa.”45

No Kone Osakeyhtiöllä oli toisenlainen kult-
tuuri sillon, kun minä sinne siirryin. Siellä myös 
tehtiin firabeliä, mutta siellä oli semmonen sys-
teemi, että ne firabelit saatiin tehdä yhtiön joh-
don luvalla. Siellä linjapäällikkö antoi, kirjoitti 
semmosen lupalapun, joka vietiin osaston työn-
johtajalle 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 ker-
toja muisteli aikaa, jolloin luvallisten firabelitöi-
den tekeminen päättyi ja ”alkoi ne luvattomat.” 
Hän lisäsi: ”Kyllähän niitä silloinkin jatkettiin 
niitä firabelia, mut silloin se tapahtui niin sano-
tusti 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-luku-
jen vaihteessa. Tutkimassani arkistoaineistossa 
ei esiinny 1950-luvun jälkeen luotuja lupajärjes-
telmiä. Haastatteluaineistoissa niihin viitataan 
usein. Lahden Rautateollisuus Oy:n tuotanto-
päällikkönä 1970-luvun alkupuoliskolla toimi-
nut professori Veijo Kauppinen50 kertoi kone-
pajalle tekemästään ohjeistuksesta, jolla säädel-
tiin firabelitöiden tekemistä.

Omana tuotantopäällikköaikanani julkistin fi-
raabeliohjeiston, joka oli pääpiirteissään: Mitään 
kaupasta helposti saatavaa, tyyppiä savustuslaati-
kot, portit ja saunankiukaat ei sallittu tehtäväksi. 
Hankalammin hankittavia tavaroita oli mahdol-
lisuus valmistaa työnjohtajan kanssa sopimalla. 
Oli avattu firaabelityönumerokin, jota sallittiin 
käytettäväksi töissä joita tekijä ei itse hallinnut. 
Esim. jos levyseppä teki jotain ja tarvitsi sor-
vattavan osan, se teetettiin firaabelityönumerol-
le työaikana sorvarilla. Levyseppää ei päästetty 
sorville. Niiltä osin, kun tekijä osasi tehdä, hän 
sai tehdä, mutta työaikansa ulkopuolella. Jos ma-
teriaali löytyi selkeästi jätteistä, sai ottaa kunhan 
ilmoitti ottavansa. Jos otettiin jotain kuranttia, 
siitä maksettiin varastokortiston käypä hinta eri 
lapulla kassalle. Parista ruuvista ei tietenkään vä-
litetty.51 

Kauppisen mukaan motiivi ohjeistuksen te-
kemiselle tuli hänen omista tiedoistaan ja 
kokemuksistaan firabelitöistä. Vuonna 1941 
syntynyt Kauppinen oli törmännyt jo lapsuu-
dessaan firabelitöinä tehtyihin venemoottorei-
hin, ja hänen ollessaan harjoittelijana Lahden 
Rautateollisuus Oy:llä 1960-luvun alussa ”ka-
verit puhuivat firabeleista ja joku niitä tekikin”. 
Tuotantopäällikkönä Kauppinen päätti oma-
valtaisen toiminnan rajoista, sillä ”niihin täytyi 
sitten saada joku järjestys, koska firabelihan on 
salassa tehtynä rikos, jota ei pidä tietenkään 
firman sallia.” Firabelitöinä ei Kauppisen mu-
kaan saanut tehdä tai teettää sellaisia asioita, 
joita oli hyvin saatavilla kaupoissa. Kauppisen 
näkemys firabelitöistä edusti tehtaan johdon 
näkemystä. Haastattelussaan hän arveli fira-
belitöiden tekemistä säätelevien järjestelmien 
olleen yleisiä myös muissa yrityksissä tuohon 
aikaan.52
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Kauppisen lisäksi kahdeksan muuta kerto-
jaa muistelivat työurillaan kohtaamiaan firabe-
litöiden tekemistä säänteleviä lupajärjestelmiä. 
Kyseiset kahdeksan kertojaa työskentelivät 
kolmessa eri tuotantolaitoksessa: Strömbergin 
Vaasan tuotantolaitoksella ja kahdella eri tela-
kalla.53

Ylimestari kirjoitti työkortin, joka oli keltainen, 
siinä samalla kun lupaa pyydettiin ylimestarilta, 
hän tarkasti ostotositteen, ja onko tälläinen firaa-
peli mahrollista valmistaa, yleensä oli. Firaapelia 
sai jäärä töitten jälkeen 16–20. Sitten pois lähdet-
täessä piti viedä se keltainen kortti portti vahdille 
joka leimasi ulosmeno ajan.54

Näin kirjoitti särmäyspuristimella vuonna 
1963 työuransa aloittanut kertoja Strömber-
gin Vaasan tehtaan omien töiden lupajärjes-
telmästä. Kertojan kuvaus lupajärjestelmästä 
vastaa kyseisen tehtaan työsääntöjä. Vuoden 
1950 työsäännöissä kiellettiin työn tekemi-
nen omaan laskuun ilman työnantajan lupaa. 
Poikkeuksellisesti säännöissä kuvattiin tarkasti 
myös omien töiden lupajärjestelmää:

Työntekijöiden tulee hankkia tehtaan johdon hy-
väksyntä 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 pyyn-
nöstä esitettävä työkortti todisteena siitä, että 
hänellä on oikeus tehdä omaa työtä. Edellä mai-
nittu työ koskee omaan talouteen tehtyjä pieniä 
käyttöesineitä (toisin sanoen ei tuttaville).”55

Strömbergin Pitäjänmäen tehtaan työsääntö-
jen muotoilu on identtinen.56 Firabelitöiden 
luonnetta kuvaa hyvin, että osa Strömbergin 
työntekijöistä teki firabelit salaa ja ilman lupaa, 
vaikka tehtaalla oli firabelityöt salliva lupajär-
jestelmä käytössä.57

Strömbergin tehtailla ollut lupajärjestelmä 
oli hyvin samankaltainen kuin eräällä telakalla 
käytössä ollut lupakäytäntö:

Lupamenettely firabelityön tekemiseen muisti-
ni mukaan ja kuullun perään toimi seuraavasti. 
osastolla tehtäviin pienempiin töihin riitti po-

mon lupa, isompiin töihin tarvittiin osastopäälli-
kön lupa ja edellä mainittu laivaprojekti jopa joh-
don siunaus. Ylijäämämateriaalin myynnistä sai 
ostaa tavaraa, tai osastolla olevasta materiaalista 
tuli olla pomolta lappu, että tavara oli jätetava-
raa.  Koneiden käytössä tuli olla sellainen hen-
kilö joka hallitsee ko. laitteen käyttöä. Valmiin 
tuotteen tai materiaalin ulosvientiin portilla tuli 
olla työlupa, jos materiaaliin liittyi työtä ja mate-
riaalista kuitti. Sähköstä ja hitsausmateriaalista ei 
peritty korvausta.58

Työuransa 1953–2001 telakalla eri tehtävissä 
tehnyt kertoja kuvasi 1970-luvulla käyttöön 
tullutta lupakäytäntöä.59 Vastaavanlainen lupa-
käytäntö otettiin myös käyttöön toisella telak-
kapaikkakunnalla 1980-luvulla.

Firabelien tekeminen tunnustettiin molemmin 
puolin ja 1980-luvulla saatiin aikaan myynti-
lappujärjestelmä. Työnjohtaja kirjoitti lappuun 
”Romurautaa” tai ”Muotoiltua romurautaa” ky-
syi tekijältä kappaleen painon. Tekijä vei lapun 
kiinteistöyksikön päällikölle, joka määritteli hin-
nan ja otti käteismaksun. Maksut siirrettiin kiin-
teistöyksikön tilille ja rahat tehtaan kassaan. La-
pun avulla sai firabelin viedä rehellisesti portista 
ja antaa lappu porttivahdille. Järjestelmä oli hyvä: 
Enää ei kenenkään tarvinnut varastaa.60 

Muistelman kirjoittaja toimi telakan osasto-
päällikkönä 1200 konepajatyöntekijälle vuosi-
na 1975–1985. Konepajan työntekijöiden mu-
kaan vain isompiin firabelitöihin piti hankkia 
osastoinsinöörin lupa. Edellä mainitulla kone-
pajalla alun perin sorvarina työskennellyt, mut-
ta 1980-luvun puolivälissä pääluottamusmie-
heksi valittu kertoja muistaa, kuinka firabeleja

reilusti tehdään luvalla ja hinnoitellaan siihen 
jonkunlainen nimellinen raaka-ainehinta ja sitten 
siihen pistettiin joku tuntimäärä, mikä ei laisin-
kaan 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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Lupajärjestelmien kiertäminen
Haastatteluaineistojen perusteella työnanta-
jan pyrkimys strukturoida firabelien tekemistä 
säännöillä ei aina onnistunut toivotulla tavalla. 
Esimerkiksi Kymiyhtiön Kuusankosken teh-
taan korjauspajoilla firabelitöiden tekeminen 
kiellettiin vuonna 1957. Kielto johtui liikevaih-
toverontarkastuksessa ilmi tulleista ylimää-
räisistä puusepäntuotteista tehtaan verstailla. 
Tuotteita oli valmistettu ”siinä määrin, ettei 
verstaita viranomaisten mukaan voitu pitää ei-
verovelvollisina korjaamoina, vaan puusepän-
tehtaina.”  Kymen läänin verotoimisto uhkasi 
muuttaa tehtaan puusepänverstaat liikevaihto-
verotuksellisesti erillisiksi liikkeiksi, mikäli asi-
aan ei tule muutosta. Tästä johtuen ”ei korja-
usosastoilla voida enää sallia palveluksessa ole-
vien suorittavan edes itselleen yksityistöitä.”62 
Kymiyhtiön puusepänverstaiden tapauksessa 
firabelitöiden tekeminen karkasi poikkeuk-
sellisesti käsistä. Yksittäisten työntekijöiden 
ylilyöntejä lukuun ottamatta vastaavia tapauk-
sia 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 työnteki-
jöiltä odotetaan harmaalla vyöhykkeellä, ei ole 
selkeästi artikuloitu.63

Omien töiden kieltämisellä Kuusankosken 
tehtaan korjauspajoilla ei ollut merkittävää vai-
kutusta työntekijöihin. Haastatteluaineistojen 
perusteella omia töitä tehtiin runsaasti.64 Eräs 
haastateltava, joka työskenteli Kymiyhtiön kul-
jetuspuolella ennen ryhtymistään yksityiseksi 
kuljetusyrittäjäksi, kertoi, kuinka firabelitöiden 
tekemisen kieltoa kierrettiin ja miten tehdyt 
esineet saatiin kuljetettua pois tehtaan alueelta.

(J)os joku oli tehnyt jonkun, sitten huomas, että 
en mie uskalla viiä ja tollaviisteen. Sitten piti mes-
tarilta 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 

siellä oli se myyntiaika, että siinä pääs ostaa, sit-
ten 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 mark-
kaa konttoriin ja sit sai sen lapun, jota voi näyt-
tää porttivahdille, niin sitten se oli laillista. Oli ne 
ihme löytöjä(--), että se oli sinne insinööriin asti, 
se oli niin kuin nää ylimestarit, mutta insinööril-
tä 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

Kertojan mukaan firabelityöt merkittiin pois-
totavaraksi, joka kuljetettiin romutarhalle. Ro-
mutarha puolestaan myi poistotavarat halvalla 
eteenpäin. Haastateltavan kertomukselle löytyy 
tukea Kymiyhtiön aineistoista. Romuvaraston 
vuoden 1953 sääntöjen mukaan varastot ovat 
konepajan johtajan alaisia ja johtajalla oli oi-
keus ”ratkaista kaikki romun varastointia, käyt-
töä ja myyntiä koskevat kysymykset.”66 Vielä 
vuonna 1975 romutavaran myynti tapahtui 
”romutarhan kautta siten, että poistettava tava-
ra toimitetaan romutarhalle, josta se myydään 
vakiintuneen käytännön mukaan.”67 Omaeh-
toisen lupajärjestelmän luominen kiellettyjen 
firabelitöiden tekemistä varten on mielenkiin-
toinen esimerkki työntekijöiden ja työnjohta-
jien harmaan vyöhykkeen yhteistyöstä. Se ku-
vastaa myös Lüdtken keskeisintä argumenttia, 
sitä, etteivät ihmiset koskaan alistu täydellisesti 
vallanpitäjien järjestelmään, olkoon siinä sitten 
kyse yritysjohtajien, työväenjohtajien tai valtio-
vallan edustajien järjestelmästä.68

Strömbergin Vaasan tehtaalla 1960-luvulla 
urakkamiehenä työskennelleen henkilön mu-
kaan luvalliset firabelit sai tuotua helposti pois 
tehtaalta, mutta luvattomat piti viedä salaa vah-
din ohitse.

(V)ahtihan siel oli, mut ei ne tarkastanu, mua 
ainakaan koskaan tarkastettu. En mä tiedä olis-
ko 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 mu-
kaan pienimuotoiset firabelit eivät olleet va-
rastamista, koska ”kyllähän se työnjohto hyvin 
tiesi, että me tehdään.”71 Työnjohtajien asema 
työntekijöiden lähiesimiehinä ja työn valvojina 
mahdollisti työntekijöiden ja työnjohtajien vä-
lisen yhteistyön. Useat haastateltavat kertoivat 
työnjohtajien katsoneen firabelitöiden teke-
mistä läpi sormien. Työnjohtajien myönteistä 
suhtautumista firabelitöihin kuvastaa hyvin se, 
että muistitietoaineiston perusteella ketään ei 
irtisanottu firabelitöiden takia.72 Arkistolähteet 
tukevat muistitietoaineistojen sanomaa. Esi-
merkiksi Kymiyhtiön työnjohtajat eivät myön-
täneet vuosina 1967–1999 yhtään suullista tai 
kirjallista varoitusta omista töistä.73 Voikkaan 
tehtaalla puolestaan annettiin vuosina 1960–
1990 vain kahdelle henkilölle varoitus konei-
den luvattomasta käytöstä.74 Karhulan teh-
dasalueen valvontaa hoitaneet järjestysmiehet 
puuttuivat vuosina 1944–1970 firabelitöihin 
vain kolme kertaa.75

Haastateltujen työntekijöiden mukaan työn-
johtajat sallivat luvattomat firabelit, ”koska 
tehtiinhän niille työnjohtajille kans näitä fira-
belia siinä, että heki oli tavallaan hiukan siinä 
jengissä mukana.” 76 Työnjohtajille tehdyistä 
firabelitöistä kertoivat useat muistelijat. Työn-
johtajien suhtautuminen firabelitöihin vaihteli. 
Tämä tulee esiin seuraavasta telakalla hitsarina 
vuosina 1967–2005 työskennelleen haastatel-
tavan kertomuksesta:

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

Haastateltavan mukaan työntekijät työsken-
telivät reippaammin reilujen työnjohtajien 
alaisuudessa. Sen sijaan työnjohtajan, jolla oli 
”pilkuntarkka” maine, oli hankalampaa saada 
työntekijöitä jäämään ylitöihin.78 Haastattelu-
aineistossa useat työntekijät korostavat työn-
johtajien joustavuuden merkitystä tehtaan yh-
teishengelle.79 Esimiesasemassa työskennellyt 
haastateltava tulkitsi ilmiön vielä suoraviivai-
semmin työnjohdon näkökulmasta pelatuksi 
nollasummapeliksi.

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. Teh-
dasmiljöössä oli omat lait siitä mikä oli oikein ja 
mikä oli väärää. Mikä oli hyväksyttävää. Kyl ne 
oli aika lähellä samoja asioita mitä oli työntekijä-
puolella 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 aloitta-
nut ja kuljetusosaston eri työnjohtotehtävissä 
vuoteen 2007 asti työskennellyt haastateltava. 
Lainaus kuvastaa erinomaisesti tehdasmiljöön 
moraalin harmaata vyöhykettä, jossa työnteki-
jä- ja työnantajapuoli määrittelevät sääntöjen 
tulkitsemista päivittäisessä toiminnassaan. Ky-
seinen haastateltava näki pitkäaikaiset henki-
lösuhteet ratkaisevana tekijänä työnjohdon ja 
työntekijöiden välisessä kanssakäymisessä. 

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 tun-
tuma siihen, että mitä se, mitä ne ajattelee ne ka-
verit 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
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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 työn-
tekijöiden työnjohtajilta saama vapaus tehdä 
firabelitöitä pitää sisällään odotuksen vasta-
lahjasta. Vastalahjana työntekijät ”sitoutuivat 
voimakkaammin viralliseen tuotantoon tai lo-
jaalimmin työnjohtoon.”82 Näin firabelitöiden 
salliminen vahvisti työnjohtajien auktoriteettia 
suhteessa työntekijöihin.

Antebyn tapaan on oletettava, että työn-
johtajien osallistuminen harmaan vyöhykkeen 
yhteistyöhön työntekijöiden kanssa on hyödyt-
tänyt työnjohtajia vähintään yhtä paljon kuin 
työntekijöitä.83 

Päätelmät
Työnantajan määrittelemien sääntöjen mukaan 
firabelitöiden tekeminen oli kielletty 1900-lu-
vun alusta alkaen. Sota- ja säännöstelytalous 
muutti käytännön, ja useimmissa tehtaissa fi-
rabelitöiden tekeminen sallittiin työnantajan 
luvalla jatkosodan päätyttyä. Työnantajan mää-
rittelemät säännöt eivät tuo esiin tehdasym-
päristön todellista tilannetta vaan työnantajan 
ihannekuvan. Luvallisten firabelitöiden sallimi-
nen ei vähentänyt luvattomien töiden tekemis-
tä. Asiakirjalähteiden tukemisssa muistitietoai-
neistoissa firabelitöiden tekeminen näyttäytyy 
työntekijöiden ja heitä valvoneiden työnjoh-
tajien yhteispelinä työnantajan määrittämässä 
työympäristössä. 

Työntekijät ja työnjohtajat toimivat yhdessä 
Levin määrittelemällä harmaalla vyöhykkeellä. 
Työnantajat tunnistivat ilmiön, ja he pyrkivät 

säännöstelemään firabelien tekemistä luomalla 
lupajärjestelmiä niiden tekemisen sallimiseksi 
työajan ulkopuolella ja työpaikalta ostetuista 
materiaaleista. Työntekijät kiersivät työnan-
tajan lupajärjestelmiä ja venyttivät sääntöjä 
omaksi edukseen tekemällä firabeleja työajalla 
ja maksamalla materiaaleista alihintaa. Työn-
tekijöiden strategiat työnantajien määräyksien 
kiertämiseksi kuvastavat arkipäivän politiikkaa, 
joka jää usein pimentoon työelämän valtasuh-
teita kuvattaessa. Useat esimerkit osoittavat, 
että Lüdtken omapäisyyden käsite soveltuu 
hyvin firabelitöiden kuvaamiseen. Firabeli-
työn tekijä otti autonomisesti teollisen tilan ja 
ajan haltuunsa ja käytti työnantajan laitteita ja 
useimmissa tapauksissa materiaalejakin. Sään-
töjen venyttäminen vaati työntekijöiltä tehdas-
moraalin tuntemista ja itsekuria, jotta firabeli-
töiden tekeminen ei karannut käsistä ja tullut 
kielletyksi.

Työntekijöitä valvovat työnjohtajat katsoi-
vat firabelitöiden tekemistä läpi sormien. Myös 
silloin, kun firabelityöt olivat kiellettyjä, niiden 
tekemisestä ei rangaistu yhtäkään työntekijää. 
Työnjohdon näkökulmasta oli kannattavampaa 
venyttää sääntöjä työntekijöiden eduksi talou-
dellisesti vähäpätöisessä mutta työntekijöiden 
autonomisuudelle tärkeässä asiassa. Omapäi-
sen toiminnan salliminen paransi työnjohtajien 
suhteita työntekijöihin tehdasympäristön tii-
viissä jokapäiväisessä kanssakäymisessä. Työn-
johtajien ja työntekijöiden toimiva yhteistyö 
vaikutti positiivisesti tehtaan yhteishenkeen, 
mikä puolestaan näkyi tuotantoketjun tehok-
kuutena. Sen tehtaan johtokin ymmärsi, mikä 
vaikutti siihen, että se hyväksyi työnjohtajien 
toiminnan. 
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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 si-
sällissodan ajan kansanvaltuuskunnan 
alaisuudessa ja oli sen toiminnan rahoit-

tamisen kannalta aivan keskeisessä asemas-
sa. Pankin pääkonttori otettiin pääkaupungin 
muiden strategisten kohteiden tavoin punais-
ten haltuun heti sodan alussa 28.1.1918. Muu-
taman päivän kuluessa vallattiin myös ne Suo-
men Pankin haarakonttoreista, jotka sijaitsivat 
muualla punaisessa Suomessa. 

Suomen Pankilla oli vuonna 1918 pääkont-
torin lisäksi 14 haarakonttoria. Punaiset ottivat 
niistä haltuunsa seitsemän sodan alkupäivinä. 
Edellisen vuoden liikevaihdon mukaisessa tär-
keysjärjestyksessä ne olivat Viipurin, Pietarin, 
Tampereen, Turun, Porin, Kotkan ja Hämeen-
linnan konttorit. Haarakonttoreista seitsemän 
jäi valkoisen senaatin kontrolliin, nimittäin 
Vaasan, Oulun, Kuopion, Joensuun, Jyväsky-
län, Sortavalan ja Mikkelin konttorit. Erityistä 
merkitystä oli Kuopion konttorilla, jonne oli 
sijoitettu pääosa Suomen Pankin kultavaran-
nosta. Kuopion kaupungista käytiin helmi-
kuun alussa taisteluja, jotka päättyivät valkois-

ten voittoon. Kaupungissa ollut Suomen Pan-
kin konttori ja siellä säilytetyt kultavarat jäivät 
siten punaisten ulottumattomiin.     

Suomen Pankki suljettiin sisällissodan al-
kaessa, mutta kansanvaltuuskunnan tavoit-
teena 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 korkeim-
massa päätöksentekoelimessä, oli sosialistinen 
enemmistö. Kansanvaltuuskunta toivoi, että 
pankin johtokunta ja virkamiehistö saataisiin 
noudattamaan pankkivaltuuston päätöksiä, ja 
se koetti ensin saada pankin hallintaansa neu-
votteluteitse.

Pankkivaltuustoon oli tullut sosialistinen 
enemmistö keväällä 1917. Silloin kokoontunut 
vasemmistoenemmistöinen eduskunta valitsi 
kuusijäseniseen pankkivaltuustoon neljä sosi-
aalidemokraattia. Puheenjohtajaksi tuli Edvard 
Gylling ja muut valitut olivat Anton Huotari, 
Evert Huttunen sekä Jaakko Mäki. Porvaril-
lisia 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 pank-
kivaltuuston kokoonpanoon. Sisällissodan syt-
tyessä pankkivaltuuston enemmistö asettui 
kansanvaltuuskunnan puolelle.

  Pankin valtauksen jälkeen pankkivaltuus-
ton enemmistö pyrki neuvottelemaan vanhan 
johtokunnan kanssa, joka ei kuitenkaan suos-
tunut yhteistyöhön. Myös pankin vakituiset 
virkamiehet kieltäytyivät yhteistyöstä. Puheen-
johtaja 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 joh-
tokunnan. Johtokunnan puheenjohtajaksi va-
littiin Anton Huotari ja muiksi jäseniksi Einari 
Laaksovirta, Mikko Virkki ja Jaakko Ekstedt.1 
Seuraavana päivänä kansanvaltuuskunta vah-
visti vaalin ja katsoi edellisen johtokunnan tul-
leen erotetuksi helmikuun 1. päivästä alkaen. 
Työmies uutisoi 8.2., että pankki oli tuolloin 
”jo saatu verrattain hyvään käyntiin”.

Suomen Pankki tuli punaisen Suomen hal-
linnon organisaatiossa kansanvaltuuskunnan 
raha-asiain osaston alaisuuteen. Kansanval-
tuuskunnan osastot muistuttivat tehtäviltään 
nykyisiä ministeriöitä raha-asiain osaston vas-
tatessa valtiovarainministeriötä. Raha-asiain 
osastoa johti raha-asiainvaltuutettu Jalo Koho-
nen. Suomen Pankin lisäksi raha-asiain osas-
ton alaisuuteen tulivat myös valtion maksu-
konttori, rahapaja ja tulli.

Suomen Pankin asema kansanvaltuuskun-
nan alaisuudessa oli epäitsenäinen. Säilyneit-
ten 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 al-
lekirjoittamia. Toinen merkittävä henkilö raha-

politiikan muotoilussa oli Edvard Gylling, joka 
toimi sekä Kohosen apuna kansanvaltuuskun-
nan raha-asiain osastossa että Suomen Pankis-
sa pankkivaltuuston puheenjohtajana. Pankin 
johtokunnan merkitys linjanvetäjänä oli ilmei-
sesti Kohoseen ja Gyllingiin verrattuna vähäi-
nen. Säilyneissä punaisen johtokunnan pöytä-
kirjoissa on käsitelty lähinnä pankin sisäiseen 
hallintoon kuuluneita asioita, mm. henkilöstön 
palkkausta. 

Koska Suomen Pankin vakituiset virkamie-
het olivat kieltäytyneet työskentelemästä kan-
sanvaltuuskunnan valtaamassa pankissa, uuden 
johtokunnan oli rekrytoitava paljon uusia vir-
kailijoita. Osa pankin avustavista työntekijöistä 
jatkoi kuitenkin punaisen johdon alaisuudes-
sa. 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 sisäl-
lissodan syttyessä. Varsinkin elintarvikkeista 
oli ankara puute ja työttömyys suurta. Myös 
rahatalous horjui. Maailmansota ja vallanku-
mous 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 vuosikym-
meniä voimassa olleen järjestelmän käytän-
nössä kaikkialla: rahan vaihdettavuus kultaan 
oli lopetettu ja keskuspankit olivat alkaneet 
rahoittaa valtioiden sotaponnistuksia. Näin oli 
tapahtunut myös Venäjällä ja Suomessa. 

Venäjällä, jota huonon sotamenestyksen li-
säksi ravisteli poliittinen kriisi, rahan arvo heik-
keni 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 vaiku-
tukset Suomen rahatalouteen olivat välittyneet 
lähinnä Venäjän kautta. Venäjän hallitus käytti 
suuria rahamääriä Suomessa sekä tänne sijoi-
tetun sotaväen ylläpitoon että varustelutöihin 
ja sotatarvikkeiden ostoihin. Kun Venäjän 
käyttämät ruplat vaihdettiin Suomen Pankissa 
markoiksi, liikkeessä oleva markkasetelistö ja 
Suomen Pankin ruplavarannot kasvoivat voi-
makkaasti. Suomen Pankin ruplavastuita lisäsi 
myös se, että vuonna 1915 tehdyn sopimuk-
sen nojalla pankki myönsi Venäjän hallitukselle 
suuria lainoja sotamenojen rahoittamiseen.

Inflaatio oli kiihtynyt myös Suomessa maa-
ilmansodan kestäessä. Elinkustannusindeksin 
mukaan yleinen hintataso oli noussut vuoden 
1918 alkuun mennessä noin nelinkertaiseksi 
sotaa edeltävään aikaan verrattuna. Suomen 
markka oli menettänyt arvoaan myös valuut-
tamarkkinoilla. Suhteessa dollariin ja puntaan 
markka oli heikentynyt vuoden 1918 alkuun 
mennessä noin 27 %. Markka ei ollut kuiten-
kaan heikentynyt yhtä paljon kuin rupla, joka 
oli maailmansodan alun jälkeen menettänyt ar-
vostaan Suomen markkaan nähden noin 60 %. 
Ruplan arvon romahdus aiheutti suuria tappi-
oita Suomen Pankille.3 

Kansanvaltuuskunta ei ehtinyt muodostaa 
erityistä rahapoliittista linjaa keväällä 1918, ja 
sen rahapolitiikka perustui lähinnä punakaar-
tin ja punaisen hallinnon välittömien tarpeiden 
tyydyttämiseen. Suomen rahatalouden ongel-
mista oli kuitenkin käyty poliittista keskuste-
lua jo vuonna 1917. Tämä keskustelu valaisee 
jonkin verran kansanvaltuuskunnan piirissä 
vaikuttaneita rahapoliittisia käsityksiä. Pankki-
valtuuston puheenjohtaja Edvard Gylling oli 
kritisoinut jyrkästi Suomen Pankin siihenastis-
ta rahapolitiikkaa, jota hän piti inflatorisena ja 
palkkatyöväen asemaa kurjistavana. Gyllingin 
pankkivaltuustossa 16.10. antamasta lausun-
nosta, jossa hän vaati setelistön supistamista, 

voi päätellä hänen omaksuneen ajalle tyypilli-
sen kvantiteettiteoreettisen ajattelutavan, joka 
korosti nimenomaan setelistön ja inflaation 
välistä yhteyttä. Toisin sanoen hän sisäisti kä-
sityksen, jonka perusteella markkinoilla oleva 
rahan määrä suhteessa tarjolla olevan tavaran 
määrään ohjaa kuluttajahintoja. Kansanval-
tuuskunta perusteli samalla teorialla sisällis-
sodan aikanakin pyrkimyksiä saada ihmiset 
tallettamaan setelivarojaan Suomen Pankkiin 
inflaation hillitsemiseksi. 

Kysymykseen siitä, millaista pankkijärjes-
telmää punaiset tulevaan Suomeen kaavai-
livat, on vaikea vastata. Vielä sisällissodan 
alussa kansanvaltuuskunta paheksui sitä, että 
punaisten hallitsemalla alueella yksityiset pan-
kit 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 todel-
linen hallitseva liikepankki, joka vakavuudel-
laan, suhteellisesti suurilla varoillaan ja halvalla 
luotonannollaan voi vetää ison osan suurteol-
lisuutta vaikutuspiiriinsä, samalla kun valtion 
laajeneva liiketoiminta välittömästi lisää Suo-
men Pankin kansantaloudellista merkitystä.”4 

Gylling kirjoitti jälkeenpäin (vuonna 1920), 
että punaisessa Suomessa käytännössä siirryt-
tiin ”yksipankkijärjestelmään, joka vaikutuk-
siltaan läheni sitä tilaa, mihin yksityispankki-
en 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 lä-
hestyy se ajankohta, jolloin raha yhä enemmän 
menettää sitä merkitystä, mikä sillä on kapita-
listisessa yhteiskunnassa,” hän kirjoitti.5 Neu-
vosto-Venäjällähän pyrittiin 1920-luvun alussa, 
ns. sotakommunismin oloissa rahattomaan ta-
louteen, ja valtionpankkikin lakkautettiin siellä 
tammikuussa 1920.6  Tämä kehitys heijastuu 
myös Gyllingin kirjoituksessa. Gyllingin näke-
mykset vuodelta 1920 eivät kuitenkaan välttä-
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mättä vastaa niitä suunnitelmia, joita hänellä ja 
muilla punaisten johtohenkilöillä oli vielä ke-
väällä 1918.

Luotonanto
Punaisen Suomen Pankin tärkein tehtävä oli 
rahoittaa kansanvaltuuskunnan ja punakaartin 
toimintaa. Kansanvaltuuskunnalle annettiin 
suuria luottoja, jotka se useimmiten nosti kätei-
senä käyttääkseen rahat palkka- ja muihin me-
noihin. Tämän ohella Suomen Pankki luototti 
myös eteläisen Suomen kuntia sekä niitä teol-
lisuuslaitoksia, jotka kansanvaltuuskunta sai 
pidettyä käynnissä. Lukuun ottamatta kansan-
valtuuskunnalle myönnettyä valtion tililuottoa 
eri luotonannon muodot vastasivat Suomen 
Pankin jo aiemmin käyttämiä (kassakreditiivit 
ja konttokurantti- eli shekkitililuotot sekä vä-
häisessä määrin hypoteekki- eli kiinnityslainat 
ja vekseliluotot). Luotonannossaan punainen 
Suomen Pankki sovelsi yleensä 5 %:n korkoa. 
Tämä oli sama korko, jota pankki oli sovelta-
nut jo toukokuusta 1916 alkaen.

 Kansanvaltuuskunnan vero- ja muut tulot 
jäivät vähäisiksi, joten Suomen Pankin luo-
tonanto oli käytännössä ainoa tapa maksaa 
hallinnon ja sodankäynnin vaatimia menoja. 
Kansanvaltuuskunnan ”budjettivajeesta” ei 
ole tarkkoja tietoja, mutta Gyllingin esittämän 
arvion mukaan hallintoon ja punakaartin ku-
luihin 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 Suo-
men 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 muu-
tamille kymmenille ”yhteiskunnallistetuille” 
teollisuuslaitoksille niiden käynnissä pitämi-

seksi. Lainat annettiin kansanvaltuuskunnan 
raha-asiainosaston määräyksestä ja kansanval-
tuuskunnan takuulla. Konttokurantti oli luo-
tollisen sekkitilin tyyppinen tili, jolta asiakas 
pystyi nostamaan varojaan sovittuun luottoli-
miittiin asti. Esimerkkinä on kuvassa 1 esitetty 
Ab Tilgmannin ja Suomen Pankin välillä 1.3. 
solmittu sopimus 100 000 markan konttoku-
ranttiluotosta.  

Punaisten hallussa olevilla alueilla sijainneil-
le kunnille myönnettiin muutamia kymmeniä 
luottoja. Esimerkkinä näistä on kuvassa 2 ole-
va, 2.4. päivätty 75 000 markan kassakreditiivi 
Uudenkirkon pitäjälle. Tämä, kuten kaikki suu-
ret luotot, on käsitelty kansanvaltuuskunnan 
raha-asiain osastossa, ja luoton on käytännös-
sä myöntänyt Jalo Kohonen Suomen Pankin 
lukuun. 

Käytännössä kansanvaltuuskunnalle myön-
netty tililuotto dominoi täysin Suomen Pan-
kin 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 lunasta-
mista yksityisten pankkien talletuksista, mistä 
enemmän jäljempänä.)

Talletustoiminta
Yksityiset pankit olivat punaisten alueella joita-
kin poikkeuksia lukuun ottamatta kiinni. Tästä 
aiheutuneen käteisrahan puutteen helpottami-
seksi tallettajille annettiin mahdollisuus nostaa 
suljetuissa pankeissa olevia varojaan Suomen 
Pankista. Suomen Pankki kirjasi nämä nostot 
saatavikseen suljetuilta yksityispankeilta. Asi-
asta säädettiin 8.2. annetulla ”lailla pankkien 
tehtävien hoitamisesta vallankumousaikana.”  
Tällaisista nostoista piti kuitenkin maksaa ve-
roa, joka riippui noston suuruudesta. Suurim-
millaan 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 talletuk-
sia yksityispankkien tileille. Nettomääräisesti 
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Kuva 2. Kassakreditiivisopimus Uudenkirkon pitäjän kanssa 2.4.1918.
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nostoja kertyi huhtikuun loppuun mennessä 
15,5 miljoonaa markkaa. Tällä oli oma merki-
tyksensä liikkeessä olevan setelistön kasvulle, 
vaikka nostojen määrä olikin pieni suhteessa 
yksityisten pankkien koko talletuskantaan.

Suomen Pankki otti 1.3. alkaen itsekin vas-
taan yleisön talletuksia juoksevalle tilille sekä 
talletustileille. Yksityisten ihmisten säästöjä 
pidettiin yhtenä tapana rahoittaa kansanval-
tuuskunnan toimintaa ja vallankumousta. Tal-
letustoiminnan katsottiin vetävän seteleitä pois 
liikkeestä ja siten vähentävän uusien setelien 
valmistustarvetta. Setelistön kasvun vähentä-
misen arveltiin myös helpottavan inflaatiopai-
neita.

Suomen Pankin juoksevan tilin korko oli 
1 % ja talletustilin 4 %. Korot olivat samalla 
tasolla kuin yksityisissä liikepankeissa ennen si-
sällissodan syttymistä sovelletut talletuskorot. 
Ne pidettiin samalla tasolla koko sisällissodan 
ajan.  

Punaiseen Suomen Pankkiin tehtyjen talle-
tusten määrä jäi käytännössä vähäiseksi. Talle-
tusten yhteenlaskettu saldo oli korkeimmillaan 
maaliskuun lopussa, jolloin se nousi 3,3 mil-
joonaan markkaan. Sodan päättyessä tästä oli 
jäljellä 2,6 miljoonaa markkaa. Summa vasta-
si vain noin 1,6 % punaisen Suomen Pankin 
myöntämien luottojen yhteismäärästä.

Setelit ja kolikot
Suomen Pankin merkitys sotivien osapuolten 
kannalta perustui suurelta osalta käteisen ra-
han saatavuuteen. Tästä näkökulmasta katsot-
tuna punaisilla oli paremmat lähtökohdat kuin 
valkoisilla. Suomen Pankin setelikassoista noin 
95 % oli punaisten haltuunsa saamissa pää-
konttorissa ja muissa konttoreissa. Lisäksi pu-
naisten haltuun tulivat myös Suomen Pankin 
setelipaino ja senaatin rahapaja, jotka pystyivät 
valmistamaan lisää seteleitä ja kolikoita. Punai-
set saivat haltuunsa käteistä pääkonttorista n. 

Kuva 3.
Lähde: Suomen Pankki.
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160 miljoonaa markkaa ja valtaamistaan haara-
konttoreista n. 10 miljoonaa markkaa.8

Kun setelipaino oli punaisten hallussa, siel-
lä valmistettiin seteleitä 77 miljoonan markan 
arvosta. Tähän käytettiin entisiä painolaattoja 
ja varastossa olleita puolivalmiita seteleitä. Se, 
että punaisten valmistamiin seteleihin painet-
tiin allekirjoituksiksi valkoisten virkamiesten 
nimet, herätti suurta paheksuntaa sodan jäl-
keen. Punaisten valmistamat setelit voitiin kui-
tenkin erottaa vanhemmista seteleistä juokse-
van sarjanumeron perusteella. Ne julistettiin 
mitättömiksi sodan päätyttyä lukuun ottamatta 
1 markan seteleitä. Mitätöityjen setelien sarja-
numeroiden 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 si-
ten, että perheellisille maksettiin palkat kätei-
sellä ja perheettömille osin maksukortteina.

Sisällissodan syttyessä liikkeessä olevien 
Suomen Pankin setelien määrä oli 789 miljoo-
naa markkaa. Punaisen Suomen Pankin toi-
minta kasvatti koko maassa liikkeessä olevan 
setelistön määrää noin 15 prosentilla, jos huo-
mioon otetaan vain lailliset Suomen Pankista 

löydetyt setelit. Jos mukaan lasketaan myös pu-
naisten valmistamat, mutta myöhemmin mität-
tömiksi 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 hin-
tojen nousua. Kuvio 3 kuitenkin osoittaa, että 
punaisen Suomen Pankin liikkeeseen laskemi-
en setelien määrä ei merkinnyt dramaattista 
poikkeamaa vuosina 1917 ja 1918 muutenkin 
tapahtuneessa rahan määrän kasvussa Suo-
messa.9

Setelipainon lisäksi kansanvaltuuskunta sai 
haltuunsa myös rahapajan. Punaisten valtaa-
mana rahapaja jatkoi vanhantyyppisten 5 ja 25 
pennin kuparirahojen valmistusta vallinneen 
ankaran vaihtorahan puutteen helpottamisek-
si. Määrät olivat kuitenkin niin pieniä, ettei niil-
lä voinut olla rahapoliittista merkitystä.  

Numismaattisesti kiinnostava on kansanval-
tuuskunnan 5-penninen. Kansanvaltuuskunta 
päätti lyöttää uuden kolikkosarjan, jossa olisi 
ollut muuttuneisiin oloihin paremmin sovel-
tuvat tunnukset kuin vanhoissa, joissa oli tun-
nuksena Venäjän kaksoiskotka. Sarjasta ehti 
tuotantoon ainoastaan viisipenninen. Taiteili-
ja Akseli Halosen suunnitteleman rahan etu-

Kuva 4. Suomen kansanvaltuus-
kunnan 5-penninen.
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puolella on kolme fanfaaritorvea, joita kiertää 
teksti ”Kansan työ, kansan valta”. Tämä jäi pu-
naisten ainoaksi omaksi rahatyypiksi. Rahapo-
liittista merkitystä näillä viisipennisillä ei ollut, 
sillä liikkeeseen laskettu määrä jäi vain 1 700 
markkaan (kuva 4).

Valuuttapolitiikka 
Kansanvaltuuskunnan menestys Suomen Pan-
kin haltuunotossa jäi sikäli vajavaiseksi, että se 
ei päässyt käsiksi Suomen Pankin valuuttatalle-
tuksiin 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 kirjeenvaihtaja-
pankeille, että punaisen johdon toimeksiantoja 
ei pitänyt noudattaa. Toisaalta tiliaineistosta 
päätellen myöskään valkoinen puoli ei pystynyt 
käyttämään Suomen Pankin ulkomaisia saami-
sia sodan aikana merkittävässä määrin.

Punaisen Suomen Pankin valuuttaliiketoi-
met sisällissodan aikana koostuivat ilmeisesti 
yksinomaan ruplien vaihtamisesta. Suomen 
Pankilla oli edellisten vuosien tapahtumien 
jäljiltä huomattava ruplavaranto, jota kansan-
valtuuskunta pyrki käyttämään ruoan ja mui-
den tarvikkeiden ostoon Venäjältä. Tunnettu 
on Oskari Tokoin organisoima junaretkikunta, 
joka kävi ostamassa viljaa Siperiasta Suomen 
Pankista saaduilla ruplilla.10 Gyllingin mukaan 
kansanvaltuuskunta käytti Venäjältä tapahtu-
vaan tuontiin kaikkiaan 30 miljoonaa Suomen 
Pankille kuulunutta ruplaa. Emme ole voineet 
varmistaa väitettä käytettävissä olevan kirjan-
pitoaineiston avulla.11 

Ruplien vaihtoa tapahtui molempiin suun-
tiin. Suomessa ollut venäläinen sotaväki ja sen 
palveluksessa olleet suomalaiset vaihtoivat 
ruplia markoiksi. Arkistossa säilyneistä ano-
muskirjeistä päätellen ruplien vaihto markoiksi 
Suomen Pankissa vaati tapauskohtaisen luvan. 

Suomen Pankin käyttämä ruplan kurssi oli 
ensimmäisen maailmansodan kuluessa alentu-
nut sotaa edeltävältä tasolta (2,67 mk/rupla) 
siten, että juuri ennen sisällissodan syttymistä 
tammikuussa 1918 Suomen Pankki noteerasi 

ruplan ja markan samanarvoisiksi.  Myös pu-
naisen Suomen Pankki noudatti aluksi kurssia 
1 mk/rupla. Ruplia ostettiin kurssiin 90 pen-
niä. Voimme päätellä Suomen Pankin arkis-
tossa säilyneestä, Pietarin konttorin 10.4. lä-
hettämästä kirjeestä, että tämä noteeraus pysyi 
voimassa sodan loppuun saakka.

Punaisen Suomen Pankin loppuvaiheet
Sota kääntyi punaisille tappiolliseksi huhti-
kuun alussa. Saksan Itämeren divisioona nousi 
maihin Hangossa 3.4., ja valkoiset valloittivat 
Tampereen 6.4. Suomen Pankin johtokunta 
aloitti pääkonttorin ja sen rahavarojen evaku-
oinnin huhtikuun ensimmäisen viikon aikana. 
Määränpäänä oli Viipuri, jossa pankin toimin-
taa pyrittiin jatkamaan. Maanantaina 8.4. pan-
kin pääkonttoria Helsingissä ei enää avattu, 
koska johto ja henkilökunta olivat poistuneet.  
Pankin Viipuriin muuton kiireiden keskellä se-
telien painolaatat jäivät setelipainoon. Laattoja 
yritettiin myöhemmin saada takaisin, mutta 
yritys epäonnistui, koska saksalaiset joukot 
olivat katkaisseet mahdollisuuden päästä Hel-
sinkiin.12

Punaisen Suomen Pankin toiminta Viipuris-
sa 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. Poikke-
uksena oli Edvard Gylling, joka jäi vielä Viipu-
riin johtamaan kaupungin puolustusta. Pake-
nevat punaiset veivät ilmeisesti mukanaan mel-
ko suuria määriä Suomen Pankin käteisvaroja. 
Kaikkiaan pankin kassavaillingiksi laskettiin 
sodan päätyttyä tehdyssä selvityksessä noin 12 
miljoonaa markkaa.13 Punaisen Suomen Pan-
kin johtohenkilöistä monet jäivät Venäjälle, 
mutta eräät, mm. johtokunnan puheenjohta-
jana toiminut Anton Huotari, palasivat jonkin 
ajan kuluttua Suomeen. 

Helsingissä pankin aiempi henkilökunta pa-
lasi töihin pian kaupungin valtauksen jälkeen, 
ja pankki avattiin yleisölle 22.4.1918. Pankki-
valtuuston 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 ha-
janaisen aineiston pohjalta pankin kirjanpidon 
takautuvasti sisällissodan ajalta ja yhteenveto-
na erillisen ”kapinatilin”, joka julkaistiin osa-
na pankkivaltuusmiesten kertomusta vuodelta 
1918. 

Punaisten haltuunoton laskettiin aiheutta-
neen Suomen Pankille kesäkuun 1918 loppuun 
mennessä 116 miljoonaa markkaa tappiota. 
Tappiot olivat suuremmat kuin pankin kirjan-
pidolliset omat pääomat, ja yhdessä venäläi-
sistä valuuttasaamisista aiheutuneiden kurssi-
tappioiden 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 luonnol-
lisesti voinut kuitenkaan korvata reaalisten re-
surssien, ennen kaikkea elintarvikkeiden puu-
tetta punaisessa Suomessa. 

Rahataloudellisesti katsoen kansanvaltuus-
kunnan harjoittama setelirahoitus muodosti 
vain yhden, lyhyeksi jäänen jakson siinä infla-
torisessa rahapolitiikassa, jota Suomessa jou-
duttiin ensimmäisen maailmansodan aikana 
ja vielä sen jälkeenkin harjoittamaan: vuoteen 
1917 asti Suomen Pankki rahoitti Venäjän 
hallituksen sotamenoja, keväällä 1918 kansan-
valtuuskuntaa 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 avunannos-

ta valtiopetokseen. Syytekirjelmän mukaan hän 
oli ollut ”paikkakuntansa punakaartin jäsenenä 
ja johtavana henkilönä sekä tehokkaasti otta-
nut osaa vallankumousliikkeeseen.” Tämä oli 
erittäin vakava syytös ja rikos, josta valtiorikos-
oikeus voisi langettaa jopa kuolemantuomion.1 

Kalle Korhonen oli nuoresta asti ollut po-
liittisesti aktiivinen. Hän oli toiminut ensin 
nuorsuomalaisessa ja perustuslaillisessa liik-
keessä mutta kääntynyt myöhemmin työväen-
liikkeen puoleen. Jo pelkästään tämän seikan 
katsottiin olevan riittävä syy selvittää perus-
teellisemmin hänen toimintaansa ja arvioida 
hänen kansalaisluottamustaan. Korhonen oli 
ollut aktiivinen myös kunnalliselämässä, kun-
nanvaltuutettuna ja kansakoulunopettajana. 
Lisäksi hän oli osallistunut yhdistyselämään 
puhujana ja esitelmöitsijänä. 

Miten ja miksi Kalle Korhonen oli joutu-
nut 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 autonomi-
nen Suomi kävi läpi osana Venäjän keisari-
kuntaa. Siihen sisältyivät venäläistämiskaudet, 
poliittisten ryhmittymien vastakkainasettelu, 
puolueiden synty, ensimmäinen maailmansota 
ja lopuksi sisällissota vuonna 1918. 

Kalle Korhonen on mielenkiintoinen hen-
kilö myös siinä mielessä, että hän edustaa sitä 
ammatillista ryhmää, jonka piti valistaa ja vah-
vistaa kansalaisten suomalaista identiteettiä 
kansanopetuksen kautta. Opetustyön lisäksi 
oli myös muita tapoja puhutella ihmisiä ja eri-
tyisesti nuorisoa. Yhdistystoiminta, muun mu-
assa monipuolista ohjelmaa tarjoavat nuoriso- 
ja raittiusseurat, oli keskeinen vaikuttamisen 
kanava. Tässä kansakoulunopettajilla, kuten 
Kalle Korhosella, oli merkittävä rooli.2

Kalle (Kaarlo Vilhelm) Korhonen syntyi 
maanviljelijäperheeseen Kiuruvedellä 23. jou-



56 TYÖVÄENTUTKIMUS VUOSIKIRJA 2018

lukuuta 1882. Hän kirjoittautui Kajaanin kan-
sakouluopettajaseminaariin 1901.3 Hän heräsi 
siellä yhteiskunnalliseen tietoisuuteen ja antau-
tui 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 men-
nessä heille oli syntynyt neljä lasta.4

Kalle Korhosta kuulustellaan
Sisällissodan jälkeen kunnallisista tehtävistä 
erotettiin sellaiset henkilöt, jotka olivat olleet 
mukana työväenjärjestöjen toiminnassa. Hei-
dän kansalaisluottamustaan punnittiin valti-
onrikosoikeuksissa. Kalle Korhonen oli ollut 
kunnanvaltuutettu, elintarvikelautakunnan 
sihteeri ja puheenjohtaja sekä kansakoulun-
opettaja.5 Kuulusteluja ennakoiden Korhonen 
kirjoitti 30.4.1918 Kiuruveden suojeluskunnan 
esikunnalle 19 sivuisen selostuksen elämänvai-
heistaan nuoruusvuosien tapahtumista ja ko-
kemuksista alkaen aina vuoteen 1918 saakka. 

Tässä omaelämäkerrallisessa asiakirjassa Kor-
honen kertoo seikkaperäisesti omasta maail-
mankuvastaan sekä aatteellisista ja poliittisista 
tarkoitusperistään. Kirje oli valtiorikosoikeu-
den käytettävissä.

Kiuruveden suojeluskunta kuulusteli Kalle 
Korhosta 8. syyskuuta 1918. Pöytäkirjasta käy 
ilmi muun muassa se, että Korhosen varalli-
suus oli heikko, ”luonteeltaan hän oli rauhal-
linen, 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 keuhkotautipa-
rantolassa tammikuun alusta aina 4. päivään 
huhtikuuta 1918 saakka. 

Tällainen oli Kalle Korhosen suullinen se-
lostus. Mutta tutkintaviranomaisilla ja valtio-
rikosoikeudella oli käytettävissään myös Kiu-
ruveden työväen järjestyskaartin pöytäkirjat. 
Niistä kävi ilmi, että Korhonen olikin osallis-
tunut punaisten toimintaan ja myös valittu joh-

totehtäviin. Näitä syytöksiä Korhonen oli ha-
lunnut jo ennakkoon kumota kertomalla oman 
tarinansa kirjallisesti.

Työväen riveihin
Kalle Korhonen kertoi puolustuspuheenvuo-
rossaan nuoruusvuosiensa tapahtumista ja 
kokemuksista sekä siitä, miten ja miksi hän 
kiinnostui yhteiskunnallisista asioista. Vuo-
sien saatossa hänen poliittinen toimintansa 
oli kuitenkin alkanut hiipua nuorsuomalaisen 
puolueen sisäisen riitaisuuden ja toimettomuu-
den vuoksi.7 Samalla hänen mielenkiintonsa 
työväenliikettä ja sosiaalidemokraattista puo-
luetta kohtaan oli lisääntynyt. Mutta sekään 
ei tuonut tyydytystä, sillä ”puolueen elämässä 
ilmenevä mädännäisyys ja siveellisten elämän-
arvojen törkeä pilkkaaminen” esti häntä liitty-
mästä puolueeseen. Keväällä 1917 hän oli vielä 
nuorsuomalaisten riveissä ja 1. huhtikuuta el-
vyttämässä Kiuruveden nuorsuomalaisten pai-
kallisyhdistystä. Saman aikaan hän toimi Kiu-
ruveden nuorisoseuran varaesimiehenä, joten 
kunnallisten tehtävien lisäksi hän käytti aikaan-
sa valistustyöhön ja vapaa-ajan toimintaan.8

Samanaikaisesti Kiuruveden työväestön 
johtomiehet pyysivät Kalle Korhosta tuke-
maan liikettä puhumalla, esitelmöimällä ja 
toimimalla laulukuoron johtajana. Hän ei oi-
kein tiennyt, miten hän suhtautuisi näihin 
pyyntöihin. Kun hän samalla kuitenkin joutui 
näkemään nuorissa huolestuttavia piirteitä sii-
tä ”raaistavasta kasvatuksesta”, jota työväen 
sanomalehdet tarjosivat ja joka ilmeni tanssi-
iltamissa, niin hänen syyllisyydentuntonsa kas-
voi kasvamistaan. ”Syyttävä omatuntoni sanoi: 
Eihän työväestön keskuudessa voikaan toisin 
olla, kun juuri ne, jotka voisivat sitä parempaan 
ohjata, ovat jättäneet sen oman onnensa no-
jaan, kurjan sanomalehdistön ja kurjien kasvat-
tajiensa yksinomaisen vaikutukseen alaiseksi.”9

Kalle Korhonen katsoi, että hänen tehtä-
vänsä on vaikuttaa parempien yhteiskunnallis-
ten arvojen ja terveellisempien elämäntapojen 
puolesta. Olihan hän jo vuosia kiertänyt Kiu-
ruveden kuntaa pitämässä puheita työväestöl-
le ”nuorisoseurojen juhlasaleissa, kuntamme 
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joka kylässä toimeenpannuilla kodinpäivillä, 
vanhempien kokouksissa ja koulumme kou-
lujuhlissa”. Korhonen päätti liittyä työväen 
riveihin ”[m]aailmansodan sytyttyä ja keväällä 
1917, eräiden minua yksityisesti kohdanneiden 
tapahtumien voimakkaasti vallitsevaa mieli-
alaani järkytettyä”. Hän jatkoi: ”Asiaa harkit-
tuani sanoin estelevälle vaimolleni: ´Lähden 
sittenkin, ehkäpä vain edes jonkun ikävän pää-
töksen estää syntymästä! ´ Näin teinkin. […] 
sillä näin sallittiin minun osaltani vaikuttaa mo-
nenkin ikävän toimenpiteen ehkäisemiseksi.”

Korhonen ei valitettavasti kerro, mikä hän-
tä oli niin järkyttänyt. Ehkä tapahtuma liittyi 
perhe-elämään. Tästä huolimatta hän tunsi it-
sensä terveeksi ja arvioi voivansa työskennellä 
täysin voimin. Tilanne muuttui kuitenkin no-
peasti, sillä hänen terveytensä ei kestänytkään. 
Työtaakkaa lisäsi edellä mainittu poliittinen ja 
sivistyksellinen toiminta ja erityisesti osallis-
tuminen kunnallisen elintarvikelautakunnan 
työhön. Hänet oli ensiksi valittu lautakunnan 
kirjuriksi tammikuun 1917 alussa ja myöhem-
min elintarviketoimiston johtajaksi.10

”Osallisuuteni työväenjärjestyskaartiin”
Vihdoin Kalle Korhonen pääsi tapahtumiin, 
joista tutkintaviranomaiset olivat erityisen kiin-
nostuneita ja jotka saattaisivat olla hänelle koh-
talokkaita punnittaessa hänen osallisuuttaan 
avunantoon valtiopetokseen. Hän kertoi, että 
hänet oli valittu työväenyhdistyksen kokoukses-
sa 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 kokouk-
seen, ilmoitin, että vaarallisen yskäni vuoksi en 
voi kylmään kokoushuoneeseen saapua, mutta 
jos toimikunnan jäsenet tulevat luokseni, otan 
mielelläni osaa kokoukseen.” Kokouksen pitä-
minen koululla 28.10. katsottiin myöhemmin 
erityisen raskauttavaksi teoksi, joka todisti Kor-
hosen olleen syvemminkin osallisena paikalli-
sen työväestön järjestäytymisessä.11 

Kalle Korhonen kertoi edelleen, että hän 
oli hyvin surullinen siitä, että eri puolilla oli 
ryhdytty perustamaan erityisiä kaarteja työ-
väen keskuuteen. Hän oli itse ”palokuntien 
ja myöhemmin suojeluskuntien perustamisen 
kannalla”, ja hän oli useissa tilaisuuksissa esit-
tänyt, että työläiset liittyisivät yhteistoimintaan 
muiden yhteiskuntaluokkien kanssa. Hän toi 
tämän myös julki, mutta hänen esityksensä ei 
saanut kannatusta. Ainoastaan kansakoulus-
sa pidetyssä kokouksessa sekä marraskuun 9. 
päivänä pidetyssä kokouksessa työväentalolla 
hän oli ollut mukana. Vielä viimeksi mainitus-
sa kokouksessa hän kannatti työväenkaartin ja 
suojeluskunnan yhdistämistä, jotta yhteiskun-
tajärjestys ja rauha säilyisivät paikkakunnalla. 
Kokous ei kuitenkaan hyväksynyt tätä.

Kalle Korhonen oli jo tässä vaiheessa päät-
tänyt, että hän ei työskentelisi edellä mainitussa 
toimikunnassa. Hän kertoi seuraavasti: ”[K]un 
marraskuun lakon jälkeen tuli näkyviin, että 
Etelä-Suomen punakaartilaiset olivat tahran-
neet kätensä verellä, päätin koko puolueesta 
julkisesti erota. Vakavaa ja raskasta oli tämän 
johdosta syntynyt mietiskelyni. Minulle puheli 
omatuntoni: Silloinko, kun sinunkin rauhoitta-
vaa sanasi työväestön keskuudessa kipeimmin 
kaivattaisiin, kuten esim. äskeisinä lakkopäivi-
nä, tahdot menettää vähäisenkin vaikutusval-
tasi turhan rauhattomaan joukkoon. Puhelin 
tästä huolestani monille lähemmille tovereille-
ni, kuten esim. tohtori Väänäselle, apteekkari 
Forsblomille ja pastori Mustakalliolle ja päätin 
lopulta luopua puolueesta kaikessa hiljaisuu-
dessa, sillä olinhan maksanut työväenyhdis-
tyksen jäsenmaksun vain sen vuoden loppuun 
saakka.”

Tammikuusta 1918 lähtien Kalle Korho-
nen paransi keuhkotautiaan Iisalmen sairaa-
lassa. 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 Kärk-
käisen kanssa he ehdottivat, että työväenjärjes-
tyskaarti yhdistettäisiin suojeluskuntaan. Tämä 
pyyntö hylättiin kuitenkin jyrkästi.

Kalle Korhonen totesi lopuksi: ”Sairaana ja 
henkisesti rasittuneena miehenä en ole voinut 
enempää tehdä, en voinut, kun kansalaissotam-
me syttyi, totella sisäisen tunteeni käskyjä astua 
aktiiviseen toimintaan Suojeluskuntamme rivei-
hin. Minun täytyi tyytyä siihen, että rauhoittelin 
ja tyynnyttelin työväestöä ja koetin antaa heille 
oikean valaistuksen asiasta ja tilanteesta. Jyrkäs-
ti olen tuominnut punakaartilaisten vallananas-
tuksen ja aseellisen toiminnan sekä kun tuli ky-
symys sotakutsunnasta, lausuin tiukan vastauk-
seni: Sotakutsuntaan on mentävä!”

Hän vannoi vielä lopuksi omatuntonsa ja 
totuuden nimessä, että hän ei ollut toiminut 
laillisen hallituksen vastustajana, ei kapinallise-
na eikä toisia kapinaan yllyttäjänä. Päinvastoin 
ja kaikessa toiminnassaan hän oli tarkoittanut 
isänmaan, kansan ja koko yhteiskunnan paras-
ta. Hän ei ollut myöskään poliittisella, yhteis-
kunnallisella eikä opettajatoiminnalla loukan-
nut opettajan velvollisuuksia.

Kalle Korhosta puolustetaan
Valtiorikosoikeus oli saanut kuulla ja lukea Kal-
le Korhosen todistusta, mutta oikeudella oli 
käytössään myös useita kirjallisia todistajalau-
suntoja henkilöiltä, jotka olivat merkitsevissä 
asemissa Kiuruvedellä. He tunsivat Korhosen 
niin henkilökohtaisesti kuin luottamushenkilö-
nä erilaisista kunnallisista elimistä ja sivistyk-
sellisistä ja kulttuurisista yhteyksistä. Merkit-
tävimmät todistajat olivat tilallinen Antti Tik-
kanen ja kauppias Ambro Kärkkäinen, jotka 
olivat toimineet eri aikoina sekä kunnallislauta-
kunnan että kunnallisvaltuuston puheenjohta-
jina. He olivat myös aktiivisia Kiuruveden suo-
jeluskunnassa, 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 luottamus-
ta 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 kuo-
huntaa ja myös saanut rauhoittavilla puheillaan 
kiihtyneen yleisön vaikenemaan. Korhonen 
oli vakuuttanut monille, että hän haluaisi toi-
mia työväestön keskuudessa aina ”siveellisesti 
kohottavasti, luokkavihaa hillitsevästi ja sovin-
nollisuuden aikaansaamiseksi toisin ajattele-
via kohtaan eikä hyväksynyt väkivallantöitä”. 
Tämä oli hänen mielestään paras tapa estää 
radikaaleimpia aineksia saamasta ylivaltaa Kiu-
ruvedellä.

Tuomio
Valtionrikosoikeus, joka kokoontui Kuopios-
sa, käsitteli Kalle Korhosen tapausta 28. mar-
raskuuta 1918 ja antoi samana päivänä myös 
tuomionsa. Oikeus katsoi, että syytetty ei ol-
lut avustanut valtiopetosyrityksessä ja vapautti 
Korhosen kaikista rangaistuksista. Erityisen 
puoltavana asiana olivat ne lukuisat maineto-
distukset, jotka Kiuruveden asukkaat olivat 
kirjoittaneet Korhosesta. Myös Korhosen 
kirjoittamalla selostuksella oli ollut kaiketi vai-
kutus siihen, että oikeus langetti vapauttavan 
tuomion.

Voi vain kuvitella, minkälaisissa tunnelmissa 
Kalle Korhonen matkusti Kuopiosta takaisin 
Kiuruvedelle. Todennäköisesti helpottuneena 
ja myös hyvin ristiriitaisissa tunnelmissa kai-
kesta siitä, mitä hän oli joutunut käymään läpi 
pitkän ja raskaan prosessin kuluessa puolus-
taakseen 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 luot-
tamushenkilönä. Hän oli jo ennen valtiori-
kosoikeuden 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 kannatus-
ta paikkakuntalaisten keskuudessa huolimatta 
valtiorikosoikeuden prosessista.13 

Kalle Korhonen jatkoi aktiivisesti sosiaali-
demokraattista puoluetyötä, vaikka hän oli en-
nen sisällissotaa ilmaissut huolensa puolueen 
kehityksestä. Hän oli jäänyt puolueeseen voi-
dakseen vaikuttaa työväen sisäisiin ristiriitoihin 
ja päätöksiin. Helmikuussa 1919 Korhonen 
valittiin Kiuruveden sosiaalidemokraattisen 
kunnallistoimikunnan puheenjohtajaksi.14

Kansakoulunopettajat ja kapina
Jukka Rantala on tutkinut kansakoulunopetta-
jien osallistumista vuoden 1918 tapahtumiin 
ja heihin sodan jälkeen kohdistettuja syytök-
siä kuulumisesta punaisten joukkoihin. Hänen 
mukaansa syytökset esitettiin useimmiten pai-
kallisten koulujen johtokunnissa ja suojelus-
kuntien esikunnissa. Asiaan puuttuivat myös 
kouluhallitus ja valtiorikosoikeudet. Opetta-
jat, jotka olivat toimineet punaisten puolella 
tai tunnustaneet olevansa sosialisteja, kokivat 
kovan kohtalon. Osa surmattiin taistelukentillä 
ilman oikeudenkäyntiä ja loput saivat vankila-
tuomion. Monet kansakoulunopettajat leimat-
tiin punaisiksi vähäisistä syistä tai jopa täysin 
aiheetta.15 

Rantalan mukaan 92 kansakoulunopettajaa 
joutui syytösten kohteeksi, noin 1,5 % prosent-
tia kansakoulunopettajista. Seitsemän opetta-
jaa teloitettiin ja yksi murhattiin. Yhteensä 32 
opettajaa erotettiin ja 34:ää painostettiin eroa-
maan. Vain kymmenen syytetyiksi joutuneista 
kansakoulunopettajista selvisi nuhteitta. Yksi 
näistä selvinneistä oli Kalle Korhonen.16 Hä-
nen nimensä kuitenkin puuttuu Rantalan tut-
kimasta ryhmästä, ja on hyvin todennäköistä, 
että punaisiksi epäiltyjä kansakoulunopettajia 
oli enemmän kuin Rantalan mainitsemat 92 
tapausta.17

Kansakoulunopettaja Kalle Korhosen elä-
mänkaarta, kokemuksia, toimintaa ja kehitys-
tä ohjasivat jo nuoruusvuosina vahva usko 
laillisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Kodin 

perintö ja opettajaseminaari, jossa korostettiin 
kansallisia arvoja ja ihanteita, antoivat Korho-
selle aatteellisen pohjan. Korhosen puheita, 
joita hän vuosien kuluessa piti lukuisissa ti-
laisuuksissa, ei ole säilynyt, mutta sanomaleh-
dissä on lyhyitä mainintoja niiden sisällöstä. 
Ne antavat tietoa hänen maailmankatsomuk-
sestaan, ajatuksistaan ja viesteistään kuulijoil-
le. Korhonen oli hyvin pidetty puheenpitäjä 
ja omien runojensa lausuja. Hän esiintyi niin 
Kiuruveden maaviljelysseurassa, Kiuruveden 
Työväen Osuuskaupan juhlassa, kunnallisko-
din vihkiäisissä kuin myös kansalaisjuhlissa 
maaliskuun yleislakon merkeissä 1917. Näissä 
viimeksi mainituissa kansalaisjuhlissa hänellä 
oli erityisen näyttävä ja merkittävä rooli.18 Kiu-
ruveden nuorisoseuran juhliin ja iltamiin hän 
näyttää niin ikään osallistuneen tiivisti, sillä hän 
oli vuosien ajan seuran aktiivinen jäsen niin va-
raesimiehenä kuin puheenjohtajana. Riippuen 
tilaisuudesta ja kuulijakunnasta puheiden ai-
heina saattoivat olla esimerkiksi isänmaa, kan-
sakunta, oikeus ja laki tai kasvatus ja nuoriso.

Vuonna 1917 tapahtumat etenivät vauhdilla 
ja yhteiskunnallispoliittinen tilanne kulki kohti 
sisällissotaa. Kukaan ei varmaan voinut aavis-
taa vuoden 1917 alkupuolella, mihin suuntaan 
kansakunta oli menossa. Vielä maaliskuussa 
Kiuruveden eri kansalaisryhmät juhlivat yh-
dessä Venäjän vallankumousta ja laillisuuden 
palautumista autonomiseen Suomeen. Elin-
tarvikepula ja elintarvikelakot radikalisoivat 
kuitenkin jo kesällä työväestön, ja marraskuun 
suurlakon seurauksena Kiuruveden työväen-
yhdistys organisoi paikkakunnalle punakaartia. 
Paikkakunnan valkoiset järjestäytyivät suoje-
luskunnaksi. 19

Kalle Korhonen joutui tasapainoilemaan eri 
poliittisten ryhmittymien välillä. Kevättalvella 
1917 hän oli vielä puuhaamassa nuorsuoma-
laista osastoa Kiuruvedelle, mutta jo heinä-
kuussa hän liittyi Kiuruveden työväenyhdistyk-
seen. Hän tunsi suurta myötätuntoa työväestöä 
kohtaan ja oli jo aiemmin liittynyt Kiuruveden 
Työväen Osuuskaupan jäseneksi. Omien sano-
jensa mukaan hän yritti vaikuttaa työväenliik-
keen riveissä puhein ja järkeillen paikkakunnan 
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poliittiseen kehitykseen, tässä kuitenkaan on-
nistumatta. 

Kalle Korhonen oli kansanvalistaja ja kas-
vattaja sanan varsinaisessa merkityksessä. Hä-
nen antaumuksellinen työnsä muiden hyväksi 
ja halu vaikuttaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin 
uuvuttivat ja heikensivät lopuksi hänen ter-
veyttään. Korhonen sairasti pitkään keuhko-
tautia, joka viimein johti hänen ennenaikaiseen 
kuolemaansa 11. maaliskuuta 1922, ainoastaan 
40-vuotiaana.20
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HAVAINTOJA MUISTOVUODEN 
1918 TUTKIMUKSESTA

Jukka Kekkonen
Oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden 
professori, Helsingin yliopisto

Muisto- ja juhlavuodet stimuloivat 
säännönmukaisesti niin tutkimus-
ta, 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 aikatau-
lulla tehtyjä anniltaan keveäksi jääviä töitä kuin 
myös sellaisia, jotka hakevat esimerkiksi hyvää 
myyntimenestystä tuomalla omasta mielestään 
ainutlaatuista uutta tietoa esille tai jonkin sellai-
sen näkökulman, joka on jäänyt aikaisemmin 
syrjään.

On vielä liian aikaista antaa kokonaisarvi-
ota vuoden laajasta sadosta. Täsmällisemmän 
ja kattavamman analyysin aika tulee myöhem-
min, ja siinä olisi hyvä ottaa huomioon myös 
vuosien 2017 ja 2019 julkaisut. Tällöin voitai-
siin analysoida systemaattisemmin sitä, onko 
muistovuosi saanut aikaan olennaisia muutok-
sia sisällissodan historiografiassa.

Esitän seuraavaksi havaintoja, jotka koske-
vat sitä, miten sisällissotaa on käsitelty tänä 
vuonna eri tapahtumissa sekä tutkimus- ja tie-

KESKUSTELUA

tokirjallisuudessa. Merkille pantavaa on, että 
tietojeni ja havaintojeni mukaan nämä eri ta-
pahtumat ovat vetäneet erittäin runsaasti ylei-
söä.

Vuoden 1918 muistaminen alkoi tasavallan 
presidentin uudenvuodenpuheella. Siinä presi-
dentti Sauli Niinistö nosti esille muistovuoden 
tapahtumat ja korosti hyvin rakentavalla tavalla 
suomalaisen yhteiskunnan keskustelukulttuu-
rin kypsyyttä käsitellä vaikeitakin asioita. Olen 
varma, että tämä puheenvuoro, samoin kuin 
presidentin esiintymiset vuoden 1918 muisto-
tilaisuuksissa, ovat vähentäneet ihmisten tun-
nepitoisia ja yliampuvia reaktioita.

Kaikesta huolimatta konsensusta vuoden 
1918 tapahtumista ja niiden syistä ja seurauk-
sista 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 kiinnosta-
via trendejä, tai jos niin haluaa asian ilmaista, 
koulukuntaisia tai jopa ideologisia painotuksia. 
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Kyse on samasta ilmiöstä, 
joka on tuttu vuoden 1918 
historiografiasta: poliittisten 
valtasuhteiden muutokset 
heijastuvat myös tutkimuk-
seen. Suomessa elintilaa 
muulle kuin valkoisen Suo-
men historiakuvalle löytyi oi-
keastaan vasta 1960-luvulta 
lähtien.

Kansainvälistyvässä maa-
ilmassa globaalit poliittisen 
arkkitehtuurin muutokset 
heijastuvat tutkimukseen 
kansallisella tasolla. Tämä 
tuli esille Berliinin muurin 
kaatumisen ja Neuvostolii-
ton romahtamisen jälkeisessä Suomessa. Kun 
globaalin ja kansallisen valtajärjestyksen muu-
tos 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 Sa-
nomissa julkaisemassani kirjoituksessa otsikol-
la ”Uusoikeistolaisten tulkintojen paluu”. Viit-
tasin siihen, että 1960-luvultä lähtien erityisesti 
Jaakko Paavolaisen, Hannu Soikkasen, Ant-
hony Uptonin ja Heikki Ylikankaan edustama 
tutkimus- ja tulkintalinja sai haastajia ideologi-
sen kentän eri suunnilta. Näitä uusia tulkintoja 
yhdisti vuoden 1918 sodan ilmiöiden selittämi-
sessä yhteiskuntatieteellisen otteen ohuus. 

Tiettyjä yhtymäkohtia 1990-luvun tilan-
teeseen on nähtävissä jälleen. Nyt vietämme 
muistovuotta aika lailla muuttuneessa maa-
ilmassa, joka saattaa ruokkia edellä kuvatun 
kaltaisia muutoksia. Oikeistopopulismin nou-
su Euroopassa eri muodoissaan on osaltaan 
kasvualustana perinteistä valkoisen Suomen 
ideologiaa myötäileville tulkinnoille.

Tähän liittyy olennaisena osana kontrafak-
tuaalisen argumentaation (jossittelun) nousu. 
Perinteisesti jossitteluun on liittynyt nimen-
omaan vahva valkoisten toimien apologia. Lail-
lisen hallituksen vastuuta ja toimintaa pyritään 

tekemään ymmärrettäväksi 
sen perusteella, mitä olisi 
tapahtunut, jos punaiset 
olisivat voittaneet. Ajatus 
kulkee siten, että suoma-
laisten ja Suomen kohta-
lo olisi ollut tällöin vielä 
pahempi. Vähintäänkin 
Suomen itsenäisyys olisi 
menetetty. Kehityskulku ei 
olisi ollut mahdoton, mut-
ta sitä ei ole voitu todistaa 
tutkimuksen avulla. Tällai-
sia toteutumatta jääneitä 
asioita on vaikea selittää 
tieteellisesti.

Kontrafaktuaalinen tar-
kastelu kytkeytyy luontevasti perinteiseen ylly-
tysteoriaan 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 punais-
ten vallankumoukselliset johtajat saivat toi-
miinsa aatteellista inspiraatiota ja kannustusta 
bolsevikeilta. Kapina syttyi – hiukan kärjistäen 
– johtavien poliitikkojen virheiden ja yllytyk-
seen taipuvaisen kansan tyhmyyden yhteisvai-
kutuksesta.  

Muistovuoden tietokirjoissa ja keskusteluis-
sa kontrafaktuaalisuus on noussut selvimmin 
esille Risto Volasen, Martti Häikiön ja osin 
myös Lasse Lehtisen teoksissa, joissa kritisoi-
daan erityisesti punaisten johtoa vääristä ja ty-
peristä ratkaisuista. Sota oli tarpeeton, koska se 
ei edistänyt mitenkään Suomen uudistumista ja 
koska Suomi oli yksi maailman demokraatti-
simmista valtioista ennen sotaa. Mitään kenen-
kään kannalta järkevää syytä ei sodan taustalta 
voi löytää.  

Toinen näkyvä ja jo aikaisempina vuosi-
kymmeninäkin tunnettu ilmiö on hyökkäys 
kirjailija Väinö Linnan luomaa historiakuvaa 
vastaan. Edellä mainittujen ohella Vesa Va-
res on kritisoinut Linnan historiakuvaa. Tätä 

Vuotta 1918 käsittelevästä tutki-
muksesta 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 historio-
grafiasta: poliittisten valtasuh-
teiden muutokset heijastuvat 
myös tutkimukseen. 
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suuntaa kannattaneet ovat katsoneet, että 
Pohjantähti-trilogia antaa yksipuolisen ja vää-
ristyneen kuvan sisällissodan todellisuudesta. 
Pentinkulman tapahtumista ei voi yleistää. 

Tässä kritiikissä unohtuu monta seikkaa. 
Linnan teos on kaunokirjallinen. Linnan arvo 
ja merkitys eivät perustu historiallisen kuvauk-
sen täydellisyyteen, vaan siihen metodologi-
seen seikkaan, että hän analysoi ihmisiä heidän 
aatteensa väristä riippumatta samalla mitta-
puulla. Juuri tämän periaatteen soveltaminen 
tekee Linnasta niin suuren kirjailijan ja intel-
lektuellin. 

Esille ottamani ideologiset painotukset 
liittyvät myös koulukuntaeroihin. Merkittävä 
englantilainen historiantutkija Richard J. Evans 
(Altered Pasts. Counterfactuals in History, 
2013) on tuonut esille mielenkiintoisen empii-
risen havainnon kontrafaktuaalisen argumen-
taation käytöstä. Kontrafaktuaalisia argument-
teja käyttävät eniten historiantutkijat, joiden 
poliittinen kanta on oikeistolainen. Tämä ha-
vainto ei tunnu epätodelta liitettynä Suomeen.

Laaja uuden tutkimuksen kirjo kannustaa 
pohtimaan, mikä on sisällissodan tutkimuk-
sen mahdollinen ydinalue. Oman näkemykseni 
mukaan sodan (ja sen tutkimuksen) ydinasioita 

olivat ja ovat poliittinen väkivalta, vastustajien 
kohtelu eri muodoissaan, vallankäytön legiti-
maatio ja keskeisten kansallisten instituutioi-
den rakentaminen. Nämä teemat eivät ehkä 
ole olleet esillä muistovuoden kirjallisuudessa 
niiden merkitystä vastaavalla painoarvolla.

On myös oikeutettua kysyä, voidaanko vuo-
den 1918 tapahtumista löytää enää mitään uut-
ta. Onhan se kiistattomasti Suomen historian 
eniten tutkittuja ajanjaksoja.

Ensinnä on tietysti hyvä muistaa, että jokai-
nen 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 puo-
lesta, jos se tapahtuu jopa omaa etua tai oman 
viiteryhmän politiikkaa vastaan.

Mutta uutta tutkittavaa voi löytyä montaa 
kautta. Kyse ei ole ainoastaan uusista arkisto-
löydöistä, vaan myös tutkimuksen kysymyk-
senasettelusta ja metodologiasta. Itse näen 
vertailut – kansainväliset ja muut – eri muo-
doissaan avainasemassa. Vertaileva tutkimus-
asetelma voi kohdistua eri paikkakuntiin (tai 
alueisiin) tai miesten ja naisten erilaiseen koh-
teluun. Tutkittavaa siis riittää.
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MARXILLE TULEVAISUUS EI 
OLLUT ENNALTA MÄÄRÄTTY

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 kapi-
talismissa, joka kehitti tuotannon materiaalisia 
edellytyksiä ja yhteiskunnallista työnjakoa1. 
Koko Marxin tuotannossa on läsnä usko sii-
hen, että kapitalistisen tuotantomuodon laa-
jentuminen on kommunistisen yhteiskunnan 
edellytys. Hänen mukaansa tuotantovoimien 
kehitys ja se, mitä kutsumme nykyään globa-
lisaatioksi, 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 produkti-
vismia, vaihtoarvon ensisijaisuutta ja lisäarvon 
tuottamisen pakkoa. Hän tarkasteli niiden si-
jaan tuottavuuden kasvua yksilöllisen toimin-
takyvyn ja valmiuksien kasvun kannalta. Marx 
katsoi, että kapitalistinen tuotanto tuotti yk-

Marcello Muston haastattelu. Haastattelu 
perustuu Muston 17.4.2018 Tampereen 
yliopistolla pitämään luentoon ‘Marx on 
the Dialectical Role of Capitalism’.

Petro Leinonen

silön vieraantumista itsestään ja toisista, mut-
ta luokkataistelun olemassaolon ansiosta se 
tuotti samalla mahdollisuuden yksilön kykyjen 
ja suhteiden kaikinpuolisuuteen ja universaali-
suuteen3.

PL: Vaikka Marx ei halunnut laatia reseptejä tule-
vaisuuden ruokapöytiin, hän kirjoitti kuitenkin luen-
tosi mukaan paljon sosialismista ja kommunistisesta 
yhteiskunnasta. Missä yhteyksissä Marx käsitteli 
aihetta?

MM: Marx pyrki kehittämään kattavan kapita-
listisen tuotantomuodon kritiikin, jonka avulla 
proletariaatti pystyisi kumoamaan olemassa 
olevan yhteiskunnallisen ja taloudellisen järjes-
telmän. Toisin kuin [Henri de] Saint-Simonin 
ja [Charles] Fourierin seuraajat, Marx ei halun-
nut rakentaa uutta dogmaattista sosialismia. 
Tämän vuoksi hän ei laatinut muotoiluja, jotka 
viittaisivat kommunistisen yhteiskunnan uni-
versaaliin malliin. Tällainen malli olisi hänen 
mielestään teoreettisesti hyödytön ja poliitti-
sesti haitallinen.
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Toisin kuin useat kommen-
taattorit ovat virheellisesti väit-
täneet, Marx esitti kuitenkin 
useita huomioita kommunis-
tisesta yhteiskunnasta. Marxin 
ajatukset sosialismista kehit-
tyivät paljon taloustieteen ja 
monien muiden oppialojen 
intensiivisen tutkimuksen sekä 
etenkin Pariisin kommuunin 
kaltaisten historiallisten tapah-
tumien tarkastelun seuraukse-
na.

Näitä ajatuksia sosialis-
mista esiintyy kolmenlaisissa 
teksteissä. Ensinnäkin Marx 
kritisoi monissa teksteissään ajatuksia, joiden 
virheellisyyden hän näki vievän hänen aikansa 
sosialisteja mahdollisesti harhateille. Tähän ka-
tegoriaan kuuluvat Kommunistisen manifestin 
kappale “sosialistinen ja kommunistinen kir-
jallisuus”, Pierre-Joseph Proudhonin kritiikki 
Grundrissessä, varhaisen 1870-luvun anarkis-
teja kritisoivat tekstit ja Ferdinand Lassallen 
kritiikki Gothan ohjelman arvostelussa. Myös 
Marxin mittavasta kirjeenvaihdosta löytyvät 
kriittiset huomiot Proudhonista, Lassallesta 
sekä ensimmäisen internationaalin anarkisti-
sesta siivestä lukeutuvat tähän joukkoon.

Toiseksi ovat ne Marxin militantit kirjoituk-
set ja tämän laatima poliittinen propaganda, 
jotka oli suunnattu työväenorganisaatioille. 
Näiden tekstien tarkoituksena oli tarjota katta-
va kuvaus siitä yhteiskunnasta, jonka puolesta 
organisaatiot taistelivat, ja sen rakentamiseen 
tarvittavista välineistä. Tähän ryhmään kuulu-
vat ensimmäiselle internationaalille (1864–72) 
laaditut päätökset, raportit ja puheenvuorot.

Kolmantena ja viimeisenä on kapitalismiin 
keskittyvät tekstit, joissa Marx kuvasi haja-
naisemmin ja konkreettisemmin kommunis-
tisen yhteiskunnan ominaisuuksia. Monista 
Pääoman kappaleista ja sen esitöistä, etenkin 
Grundrissesta, löytyy Marxin keskeisiä ideoi-
ta sosialismista. Näissä nimenomaan kriittiset 
havainnot olemassa olevan tuotantomuodon 
piirteistä johtivat ajatuksiin kommunistisesta 

yhteiskunnasta. Nämä huo-
miot seuraavatkin toisiaan 
joskus jopa peräkkäisillä si-
vuilla.

PL: Sanoit luennollasi, että Mar-
xin näkemys ei-eurooppalaisten 
yhteiskuntien kehityksestä muut-
tui. Missä määrin tämä merkitsi 
katkosta eurosentriseen ajatteluun, 
ja voisivatko nämä Marxin ke-
hittelyt tarjota välineitä nykyiselle 
ei-eurosentriselle kriittiselle poliit-
tiselle taloustieteelle?

MM: Marx ei koskaan luopu-
nut ajatuksesta, jonka mukaan kapitalismi on 
välttämätön välivaihe, jossa luodaan historial-
lisia ehtoja työväenliikkeen kamppailulle kom-
munistisesta muutoksesta. Tätä ideaa ei kui-
tenkaan tullut hänen mielestään soveltaa jäy-
källä ja dogmaattisella tavalla. Hän päinvastoin 
kielsi toistuvasti, että olisi luonut yksilinjaisen 
tulkinnan historiasta, jossa ihmisten tulisi kaik-
kialla seurata samanlaisia polkuja ja käydä läpi 
samat kehitystasot.

Varsinaiset historian kulkua koskevat teo-
reettiset edistysaskeleet Marx saavutti kuiten-
kin taloudellisesti kehittymättömiä maita kos-
kevan ajattelunsa kehittymisen myötä. Vielä 
vuonna 1853 hän esitti New York Tribuneen 
kirjoittamassaan artikkelissa, että porvarillinen 
teollisuus ja kauppa luovat uuden maailman 
edellytykset. Vuosien yksityiskohtainen tutki-
mus ja kansainvälisen politiikan muutosten ha-
vainnointi auttoivat häntä ymmärtämään brit-
tiläistä kolonialismia hyvin erilaisella tavalla. 
Kapitalismin vaikutukset siirtomaihin näyttäy-
tyivät hänelle uudessa valossa. Luonnoksessa 
kirjeestään [Vera] Zasulitšille hän viittasi Itä-
Intian tapahtumiin sanoen, että kaikki tietävät, 
että yhteisomistuksen nujertaminen oli ainoas-
taan englantilaista vandalismia, joka työnsi pai-
kallisia taakse eikä eteenpäin. Hänen mukaansa 
brittiläiset tuhosivat näin vain paikallisen maa-
talouden ja kaksinkertaistivat täten nälänhätien 
määrän ja ankaruuden. Kapitalismi ei tuonut 

Marxin ideoita ei tulisi 
nähdä dogmaattisesti seu-
rattavana mallina, vielä vä-
hemmän ratkaisuina, joita 
voitaisiin surutta soveltaa 
erilaisissa tilanteissa ja 
paikoissa. Kuitenkin hänen 
luonnostelmansa ovat mit-
taamattoman arvokkaita 
teoreettisia kehitelmiä, 
joista on hyötyä myös 
nykypäivän kapitalismin 
kritiikissä.
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mukanaan puolestapuhujiensa lupaamaa edis-
tystä ja vapautta vaan luonnonresurssien ryö-
väystä, ympäristötuhoa ja uusia orjuuden ja 
ihmisten riippuvaisuuden muotoja. 

Viimeisinä vuosinaan – jotka valitettavasti 
edustavat vähemmän tunnettua jaksoa hänen 
ajattelussaan – Marx tutki paljon ei-euroop-
palaisia yhteiskuntia ja kolonialismin tuhoisaa 
roolia kapitalismin periferiassa. Hän luopui 
käsityksestä, jonka mukaan sosialistinen tuo-
tantotapa voitaisiin rakentaa vain annettujen 
vaiheiden kautta.  Tämän lisäksi hän hylkäsi 
eksplisiittisesti ajatuksen, että kapitalismi olisi 
välttämätön kehitysvaihe maailman jokaises-
sa kolkassa. Uskon, että nämä niin kutsutun 
“myöhäisen Marxin” tekstit ovat todella hyö-
dyllisiä kaikessa hajanaisuudessaan ja kesken-
eräisyydessään. Ne piirtävät esiin ajattelijan, 
jonka tutkimukset kapitalistisen yhteiskunnan 
ristiriidoista ulottuivat työn ja pääoman risti-
riidan lisäksi myös muille alueille. Nämä kir-
joitukset auttavat välttämään sitä skemaattista 
taloudellista determinismiä, joka oli luonteen-
omaista 1900-luvun marxismi-leninismille.

PL: Esitit luennollasi, että tarvitsemme ei-dogmaatti-
sen kuvan Marxista ajattelijana, joka kiinnitti huo-
miota kapitalismin aiheuttamiin ympäristötuhoihin, 
ja joka ei allekirjoittanut jäykkää yksisuuntaista his-
torian 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. Hä-
nen perusteellinen analyysinsa tarjoaa myös 
työkaluja sen ymmärtämiseen, miksi tähänas-

Lähteet
1 Pääoma I, 1974, 451.
2 Grundrisse 2, 1986, 181. Moskova, Progress, 1986. 

Suom. Antero Tiusanen. 
3 Grundrisse, osa 1, 109. Progress, Moskova 1986. 

Suom. Antero Tiusanen. 

tiset yritykset korvata kapitalismi toisenlaisella 
tuotantotavalla ovat epäonnistuneet. Talous-
kriisit, 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 vaih-
toehdolle.

Marxin julkaistujen kirjojen ja valmistelevi-
en käsikirjoitusten uusi tutkimus auttaa meitä 
erottamaan hänen käsityksensä sosialismista 
niistä 1900-luvun hallinnoista, jotka väittivät 
toimivansa hänen nimissään, mutta syyllistyi-
vät useisiin rikoksiin ja hirmutekoihin. Täten 
marxilainen poliittinen projekti voidaan sijoit-
taa uudelleen sitä vastaavaan horisonttiin: tais-
teluun Saint-Simonin sanoin “köyhimmän ja 
lukuisimman luokan” vapautumisesta.

Marxin ideoita ei tulisi nähdä dogmaattisesti 
seurattavana mallina, vielä vähemmän ratkai-
suina, joita voitaisiin surutta soveltaa erilaisissa 
tilanteissa ja paikoissa. Kuitenkin hänen luon-
nostelmansa ovat mittaamattoman arvokkaita 
teoreettisia kehitelmiä, joista on hyötyä myös 
nykypäivän kapitalismin kritiikissä.

Marxille sosialismi ei merkinnyt samaa kuin 
tuotantovoimien kehittyminen. Hänen muis-
tiinpanonsa osoittavat, että hän pohti ekolo-
gisia kysymyksiä huomattavan paljon, tosin 
oman aikakautensa asettamissa rajoissa.

Tutkimuksen edistyminen viittaa siihen, että 
Marxin ajattelun tulkinta tulee jatkumaan. Ky-
seessä ei todella ole ajattelija, josta kaikki olisi 
jo sanottu, vaikka näin usein väitetään. Marxis-
sa on vielä paljon tutkittavaa.
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Sdp:n suhtautuminen Länsi-Euroopan yhdentymis-
kehitykseen 1985–1991

Länsi-Euroopan integraatiosta on puhuttu 
Marshall-suunnitelmasta lähtien, ja se voidaan 
jakaa taloudelliseen ja poliittiseen integraati-
oon. Suomen osalta poliittinen integraatio tuli 
mukaan vasta ETA-sopimuksen ja selvemmin 
EY-jäsenyyden myötä. Sitä ennen Suomen har-
joittaman puolueettomuuspolitiikan oli nähty 
mahdollistavan vain taloudelliseen integraati-
oon osallistumisen. Myös Suomen Sosialide-
mokraattinen Puolue (Sdp) jakoi tämän käsi-
tyksen vuoteen 1991 asti. Keväällä 1991 kärsi-
mänsä vaalitappion jälkeen Sdp:n johto ryhtyi 
kuitenkin julkisissa esiintymisissä tukemaan 
Suomen EY-jäsenyyttä. Syyskuussa 1991 puo-
lueneuvosto hyväksyi myönteisen kannan EY-
jäsenyyden hakemisen valmistelun aloittami-
seen. Marraskuussa ylimääräinen puoluekokous 
vahvisti tämän. Päätös oli merkittävä, koska sen 
jälkeen EY-myönteisillä puolueilla oli enemmis-
tö eduskunnassa.  Sdp:ssä oli kuitenkin käyty 

varsin vilkasta sisäistä keskustelua integraatio-
politiikasta jo vuodesta 1988 alkaen. Merkittävä 
rooli tässä keskustelussa oli puolueen integ-
raatiotyöryhmällä, 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. Rat-
kaisevaa 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 työvä-
estön musiikkiharrastusta vuosina 1918–1939. 
Sisällissodan jälkeisinä vuosikymmeninä mu-
siikkitoimintaan vaikuttivat sekä yhteiskunnal-
linen tilanne että työläisten näkemykset siitä, 
mihin musiikkia pitäisi käyttää.

Musiikilla pyrittiin niin sivistämään, politisoi-
maan kuin viihdyttämäänkin työläisiä. Työväen 
soittokuntien ja kuorojen toiminnassa korostui-
vat musiikin taiteellisuus ja sivistävä vaikutus. 
Muutamia kommunistisia kuoroja lukuun otta-
matta ne eivät juurikaan pyrkineet käyttämään 
musiikkia luokkataistelun välineenä. . 

Musiikin politisoinnissa kunnostautuivat 
erityisesti nuoriso-osastojen kisälli- ja propa-
gandistiryhmät. Laulumuodon epätaiteellisuus 
ei miellyttänyt taidemusiikkiin mieltyneitä työ-
väenjohtajia, mutta se sai paljon anteeksi poliit-
tisen käyttökelpoisuutensa ansiosta.

Sen sijaan nuorison suosiossa olleet tanssi-
musiikki ja erityisesti 1920-luvun alussa Helsin-
kiin rantautunut jazz olivat kauhistus monelle 
niiden viedessä nuoret turmioon, pois taiteen ja 
politiikan parista. Työläisnuorison piirissä syn-
tynyt ns. haitarijazz levisi myös ylempien luok-
kien nuorison pariin.

Helsingin kokoisessa kaupungissa riitti valin-
nanvaraa, joten yleisön mieltymykset määritti-
vät vahvasti musiikkiryhmien toimintaa. Niiden 
toiminta olikin jatkuvaa kamppailua taiteellisten 
ja poliittisten ihanteiden sekä taloudellisten rea-
liteettien 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 Lauluveikot-
kuoro vuonna 1924. Kuva: Työväen Arkisto.
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Sisällissota lasten- ja nuortenkirjallisuudessa

Tutkielmassa tarkastellaan sisällissodan kuva-
usta vuosina 1918–1937 julkaistussa lapsille 
ja nuorille suunnatussa kirjallisuudessa. Tutki-
mus osoittaa, että sisällissodan jälkeisinä vuo-
sikymmeninä hallinnut voittaneen osapuolen 
valkoinen ideologia ja propaganda siirrettiin 
sellaisenaan lasten- ja nuortenkirjallisuuteen. 
Sekä lasten- ja nuortenkirjallisuus että lasten-
lehdet välittävät samankaltaista isänmaallis-
siveellis-vapaussotamaista sanomaa kuin muut 
ajan julkaisut. Tämä kattaa niin sankareiden 
kuvauksen kuin viholliskuvankin. Lapsille ja 
nuorille suunnattu kirjallisuus oli luontevasti 
valjastettavissa valkoisten arvojen välittämi-
seen niille tärkeäksi nähdyn valistavan ja kas-
vatuksellisen tehtävän vuoksi. 

Aineiston suurimpia sankareita ovat sotaan 
osallistuvat urhoolliset ja uhrimieliset alaikäi-
set pojat, jotka intomielisesti ja pelkäämättä 

Nollapersoonamuodot sisällissodan vankileirikirjeissä

Analysoin tutkielmassani nollapersoonamuo-
toja Suomen vuoden 1918 sisällissodan van-
kileirikirjeissä, jotka on arkistoitu Kansan Ar-
kistoon. Kirjoittajat ovat kirjoittaneet kirjeet 
Suomenlinnan ja Hämeenlinnan vankileireillä, 
joihin heidät vangittiin sodan jälkeen. Kirjeis-
sä näkyy itseoppineille kirjoittajille tyypillisiä 
kielen piirteitä. Niiden tekijät eivät esimerkiksi 
tunne oikeinkirjoitussääntöjä tai käytä aina vä-
limerkkejä. Kirjoittajat olivat kuitenkin tietoi-
sia kirjeelle ominaisista piirteistä: niissä esiin-
tyy tervehdyksiä, kuvauksia omasta voinnista, 
kiitoksia vastaanotetuista paketeista ja kirjeistä 
sekä hyvästelyjä ja toivotuksia. Tavallista on 
esittää pyyntöjä ja vaatimuksia pakettien, ruo-
an ja rahan lähettämiseksi leirille ja spekuloida 
vapautumisella. 

Kirjeissä esiintyy runsaasti nollapersoona-
muotoja. Nollapersoonalla tarkoitetaan ilmai-
sua, jossa henkilöviitteistä lauseenjäsentä ei ole 
kirjoitettu näkyviin. Se voi esiintyä subjektina 

(Täällä 0 kuolee), objektina (Voitko auttaa 
0:aa?) ja habitiiviadverbiaalin lauseasemas-
sa (0:lle tuli kuuma). Vaikka nollapersoona-
muodon persoonaviittaus on ilmipanematon, 
muoto toimii aineiston kirjeissä kirjoittajan 
henkilökohtaisen näkökulman ja ajatusten 
esiintuojana. Nollapersoonamuodot vuorotte-
levatkin kirjeissä yksikön 1. persoonan kanssa. 
Nollapersoonamuotojen voidaan tulkita palve-
levan kirjeissä lukijan mahdollisuutta eläytyä 
kirjoittajan sisäiseen maailmaan ja kokemuk-
siin 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.

osallistuvat isänmaansa vapautukseen. Heille 
isänmaan puolesta kaatuminen on kunnia-asia. 
Vihollisia ovat puolestaan venäläiset ja heidän 
vaikutuksensa alla harhautuneet suomalai-
set punaiset. Viholliset kuvataan eläimellisinä 
vaistoihmisinä, jotka raakoina ja siveettömi-
nä edustavat vastakohtaa uljaille suomalaisil-
le 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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Sata-komitean sekä Sosiaalitieto ja Talentia -lehtien  
argumentit sosiaaliturvauudistuksesta  
vuosina 2008–2010

Lenin-museon näyttelyt vuosina 1972 ja 2016 

Käsittelen tutkielmassani, miten uusliberalis-
tiset ja sosiaalityön arvot sekä periaatteet nä-
kyivät sosiaaliturvauudistuksen retoriikassa 
vuosina 2008–2010. Aineistona ovat Sosiaali-
turvan uudistamiskomitean (SATA) esitys sosiaali-
turvan kokonaisuudistuksen keskeisistä linjauksista 
ja sosiaaliturvauudistusta käsittelevät artikkelit 
Sosiaalitieto ja Talentia -lehdissä vuosina 2008–
2010. Tutkielman metodina on Cháim Perel-
manin argumentaatioteoria. 

Retorisessa analyysissa Sata-komitean mie-
tinnöstä löytyi kolme pääargumenttia: 1. Sosi-
aaliturvan tulee olla köyhyyttä ja eriarvoisuutta 
vähentävää. 2. Sosiaaliturvan tulee olla akti-
voivaa ja tehokasta. 3. Nykyisen sosiaalitur-

van rakenteelliset ongelmat ja rahoituspohjan 
haasteet ovat merkittäviä.

Sosiaalitieto ja Talentia -lehdistä löytyi myös 
kolme pääargumenttia: 1. Sosiaaliturvan uudis-
tamisehdotus on riittävän hyvä. 2. Sosiaalityön 
arvot ja periaatteet eivät tule kuulluiksi uudistuk-
sissa. 3. Asiakkaan kohtaaminen ja sosiaalityö 
ovat tärkeitä toimeentulotukea myönnettäessä. 
Sosiaalialan ammattilehdissä argumentointi 
pohjautui pääsääntöisesti sosiaalityön arvoi-
hin ja periaatteisiin. Sata-komitean mietinnön 
argumentointi pohjautui köyhyydestä ja eriar-
voisuudesta kirjoitettaessa osittain sosiaalityön 
arvoihin ja periaatteisiin. Mietinnön argumen-
toinnissa oli myös uusliberalistisia piirteitä. 

Tarkastelen tutkielmassani Lenin-museon 
vuosien 1972 ja 2016 näyttelyitä, ja sitä, mil-
laisena 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 avustaji-
aan kuvataan yksinomaan positiivisessa va-
lossa. Suomettuminen ja valtion harjoittama 
itsesensuuri on yksi syy siihen, että negatiivi-
sia näkökulmia ei ollut. Toisaalta negatiivisten 
näkökulmien puuttumiseen saattoi vaikut-
taa Leninin ihailu Lenin-museossa ja Suomi-
Neuvostoliitto-Seurassa. Näyttää siltä, että 
1970-luvun näyttely kuvaa oman aikansa viral-
lista todellisuutta ja vahvistaa kuvaa Leninistä 
ja Neuvostoliitosta Suomen ystävinä. Näyttely 
oli yksipuolinen ja polarisoiva. 

Vuoden 2016 näyttely esittelee Leniniä 
enemmän virheellisenä ihmisenä kuin myytti-
senä sankarina. Näyttelyn yhteydessä todetaan, 
että Lenin-museon tehtävänä on auttaa vierai-
taan ymmärtämään maiden välistä historiaa ja 
”auttaa meitä katsomaan eteenpäin”. Museo 
pyrkii luomaan näyttelyllään siltaa meidän 
ja itänaapurimme välille esittelemällä aihet-
ta 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 Lenin-
museon näyttelyiden kuvaamina. Jyväskylän 
yliopisto, etnologia, 2017.



72 TYÖVÄENTUTKIMUS VUOSIKIRJA 2018

Vuoden 1905 suurlakon aikaansaama hurmos 
edisti marxilaisuuden kiinnittymistä Suomen 
maaperään. Lakon jälkimainingeissa perustet-
tiin Sosialistinen Aikakauslehti, jonka tarkoi-
tuksena oli levittää marxilaista oppia ja lujittaa 
tieteellisen sosialismin asemaa Suomessa. Tar-
kastelen tutkielmassani Sosialistisen Aikakaus-
lehden suhdetta tieteelliseen sosialismiin sekä 
lehden tapaa sitoa teoria Suomen suuriruhti-
naskuntaan. 

Lehden korostama käsitys oli, ettei univer-
saali marxilainen oppi perustunut mielivaltaan 
tai moraaliteorioihin, vaan uudenaikaisen tie-
teen metodeihin.  Tällainen suhtautuminen oli 
tyypillistä toiselle internationaalille, josta muo-
dostui tärkeä malli suomalaiselle sosialismille. 
Lehden sivuilla vallitsi järkkymätön vaatimus 
oikeaoppisuudesta, ja Marxin parhaana tulkki-
na pidetyn Karl Kautskyn edustama suuntaus 
saavutti Suomessa valtavirta-aseman.

Suomalaisen vallankumouksen katsottiin 
tapahtuvan historiallisen materialismin aset-
tamissa raameissa. Tärkeää oli ymmärtää ky-
seisen opin osoittamat edellytykset vallanku-
moukselle ja tarkastella niiden toteutumista 
suomalaisessa yhteiskunnassa. Teorian ja käy-
tännön jatkuvaa vuorovaikutusta pidettiin tär-
keänä. Lehden keskeinen tehtävä oli sivistää, 
sillä vain valistuneen työväenluokan katsottiin 
voivan toteuttaa vallankumous onnistuneesti 
ja täyttää historiallisen tehtävänsä myös Suo-
messa. Tästä syystä Sosialistisen Aikakausleh-
den 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.

Kun siinä oli uusliberalistisia piirteitä, sosiaali-
turvan haluttiin olevan tehokasta ja aktivoivaa, 
sen rakenteen toivottiin olevan selkeä ja sen 
kustannusten kansantaloudellisesti kannattavia.

Hinne Koivuluoma
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan 
Sosiaaliturvauudistuksen retoriikka: Sata-
komitean sekä Sosiaalitieto ja Talentia 
-lehtien argumentit sosiaaliturvauudistuksesta
2008–2010. Tampereen yliopisto, sosiaalityö,
2017.

Sosialistisen Aikakauslehden tieteellinen sosialismi
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Keittiömestarin ammatti naisnäkökulmasta  
tarkasteltuna

Työkseen keittävien ammattikunnan historia 
on hyvin miesvaltainen. Varhaisessa euroop-
palaisessa haute cuisinessa haluttiin tehdä 
selvä ero kotien ruoanlaittoon, jota pidettiin 
naisten työnä. Suomalaisissa ravintoloissa on 
aina ollut naisia töissä, mutta keittiömestarei-
na on työskennellyt pääsääntöisesti miehiä.  
Tutkielmassani käsittelen keittiömestarin am-
mattia naisnäkökulmasta. Haastatteluaineiston 
kautta tutkin naiskeittiömestareiden ammatti-
identiteetin, työn ja sukupuolen kokemuksia. 
Tarkastelen, miten naiskeittiömestarit ovat ko-
keneet ammattinsa, siihen kuuluvat työtehtävät 
ja työyhteisönsä. Lisäksi huomioin, miten nai-
seus on vaikuttanut kokemuksiin keittiömesta-
rin työstä. 

Haastateltavien mukaan ammattitaito on 
keittiömestaruuden tärkein tekijä, eikä nais-
sukupuolta koeta ammatti-identiteetin vas-
taiseksi. 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 par-
haimpana puolena sitä, että he kuuluivat työ-
yhteisöihinsä. Samalla he kuitenkin tunsivat, 
että heidän sukupuolensa aiheuttaa kitkaa 
heidän työyhteisöissään. Aineiston perus-
teella miehisyys elää edelleen keittiömestarin 
ammatin kulttuurisissa rakenteissa, vaikka pe-
rinteisen 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

Useat Etelä-Suomen kaupun-
ginmuseot ovat rakentaneet 
sisällissodan muistovuonna 
näyttelyn ja julkaisseet sitä tu-
kevan näyttelyluettelon. Sel-
lainen on myös Espoon kau-
punginmuseon laatima pieni 
tietokirja Sisällissodan aikaan 
Espoossa. Valkoisen suojelus-
kaartin perustaminen sai Es-
poossa vauhtia suurlakon ai-
kaan vuonna 1917, jolloin pu-
naiset murhasivat nimismie-
hen, kaksi poliisia ja vara-
tuomarin. Sisällissodan alet-
tua valta siirtyi punaisille ilman 
taisteluja. Noin 1 500 punais-
ta hallitsi Espoota ja sen kaut-
ta kulkevaa liikennettä tammi-
kuun lopulta huhtikuuhun. Öi-
sin oli ulkonaliikkumiskielto, ja 
työssäkäyntiin Helsingissä tar-
vittiin lupa. Laajalla maaseu-
dulla tilanomistajat ja säätyläi-
set toimivat kuitenkin omissa 
ryhmissään, ja valkoisia liittyi 
Kirkkonummen suojeluskun-
taan, etenkin Sigurdsin kaar-
tiin. Valkoisia siirtyi piileskele-
mään metsiin ja muille paikka-
kunnille. Teos kertoo yhdek-
sästä murhasta, joihin punai-

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.

set syyllistyivät. Tämä tieten-
kin aiheutti pelkoa siviiliväes-
tön keskuudessa.

Punaisista ei ollut juuri min-
käänlaista vastusta 11.4. Lep-
pävaarassa, kun noin 9 000 
saksalaista ammattisotilas-
ta marssi kylän läpi kohti Hel-
sinkiä. Taistelussa kuolivat Pal-
mun perheen isä ja 15-vuoti-
as poika Sulo. Hän oli toinen 
Espoon kahdesta kaatuneesta 
lapsisotilaasta. Palmun leski jäi 
yksin kolmen lapsensa kanssa 
eikä saanut tragedian jälkeen 
enää elämää hallintaansa. Per-
he revittiin hajalle. Palmujen 
perheen osalta sisällissota jat-
kui: lapset olivat koulukiusat-
tuja ja sodan arvet vaivasivat 
heitä läpi elämän. Toinen pai-
kallinen esimerkki on kauklah-
telainen Mehtosen perhe, jon-
ka neljä poikaa ja tytär toimi-
vat työväenyhdistys Rannikos-
sa. Vanhimmat veljet liittyivät 
punakaartiin.

Suurin osa Espoon puna-
kaartilaisista taisteli ja kaa-
tui muualla Etelä-Suomessa. 
Mehtosen veljeksetkin jäivät 
taistelureissulleen. Myös es-

poolaisia suojeluskuntalaisia 
osallistui pahamaineisen Län-
si-Uudenmaan pataljoonan 
rankaisuretkikunnan toimin-
taan. Espoon suojeluskuntien 
tehtävänä oli sodan jälkeen et-
siä metsissä piileskeleviä pu-
naisia, antaa heistä lausunto-
ja ja muutenkin valvoa ja hilli-
tä työväestön toimintaa. Vie-
lä tammikuussa 1919 suoje-
luskuntalaiset ampuivat löytä-
mänsä Karl Öhrmarkin ilman 
oikeudenkäyntiä.

Espoolaisia punaisia kuo-
li taisteluissa 48. Vähemmälle 
esittelylle on jäänyt ”valkoisen 
hirmuhallinnon” aika, jolloin 
laittomat teloitukset tapahtui-
vat. Kaikkiaan yli 200 espoo-
laista punaista menetti hen-
kensä. Tämän niin kuin mui-
denkin muistojulkaisujen koh-
dalla voi havaita sen, että jo-
ka ikinen valkoisten uhri tiede-
tään nimeltä, mutta punaiset 
ovat vain numeroita. Listaus 
kaikista kuolleista olisi ollut 
tässäkin julkaisussa paikallaan.

Pentti Uittamon toimittama 
kirja Kenen Suomi? Sammat-
ti 1918 julkistettiin toukokuus-
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Vuoden 1918 paikalliset tul-
kinnat osana historian yhteis-
kunnallista rakentamisen pro-
sessia (2010).  Hänen paikal-
lishistoriallinen tarkastelun-
sa perustuu muistitietoon ja 
haastatteluihin. Noin tuhan-
nen asukkaan kunnassa pai-
kallisia punaisia teloitettiin 26 
ja muualta tuotuja kymmenen. 
Valkoisia menehtyi kolme. Vä-
kilukuun suhteutettuna Sam-
matti oli teloitustilastojen kär-
kipäässä. Voittanut osapuo-
li yritti kiistää väkivallan so-
dan jälkeen. Vapaussotakirjal-
lisuus loi myyttiä siitä, että ran-
gaistukset olivat tarpeellisia ja 
kapinalliset ansaitsivat kohta-
lonsa. Punaiset kokivat tilan-
teen epäoikeudenmukaisena, 
koska valkoiset murhaajat ei-
vät joutuneet koskaan oikeu-
den eteen. Valkoiset laittoi-
vat murhat mieluusti muual-
ta tulleiden tai saksalaisten ni-
miin. Molemmilla puolilla syn-
tyi sankaritarinoita ja legen-
doja, jotka pitivät yllä kahtia-
jakoa vielä talvisodan jälkeen-
kin. Tarinat auttoivat sammat-
tilaisia muokkaamaan totuutta 
siedettävämmäksi, Heimo ki-
teyttää.

Sammatti-kirja sisältää 
muutaman yleisen sisällisso-
taan liittyvän artikkelin. Tie-
tokirjailija Tuulikki Pekkalai-
nen kertoo alle 15-vuotiaista 
lapsista valtiorikosoikeudes-
sa. Heitä oli lähes sata. Lap-
sia syytettiin valtiopetoksesta 
tai avunannosta siihen, ja ylei-
sin tuomio oli kurittaminen tai 
kasvatuslaitokseen lähettämi-
nen.  Varatuomari Pekka Hall-
berg kirjoittaa artikkelissaan 

Suomen rakentamisesta ja his-
torian pitkästä linjasta.
Prof. Jukka Kekkonen asettaa 
artikkelissaan Suomen ja Es-
panjan sisällissodat laajem-
piin konteksteihin ja vertaa nii-
tä keskenään. Suomen tapah-
tumat olivat osa ensimmäisen 
maailmansodan tapahtumia, 
kun taas Espanjan sisällisso-
ta, joka syttyi vuonna 1936, 
kytkeytyi osaksi sen aikaisten 
Euroopan oikeistodiktatuuri-
en toimintaa. Sisällissota kesti 
Suomessa vain neljä kuukaut-
ta, mutta Espanjassa yli kolme 
vuotta. Suhteellisesti tarkas-
teltuna uhreja oli kuitenkin yh-
tä paljon molemmissa maissa, 
noin 1 % väestöstä. Tämäkin 
kuvaa sitä, miten verinen Suo-
men lyhyt sisällissota oli. Mo-
lempien maiden osalta mat-
ka yhteisymmärrykseen oli pit-
kä. Suomessa tragediaa pääs-
tiin käsittelemään avoimesti 
vasta talvisodan aikana, ja pe-
rustutkimusta aiheesta on teh-
ty 1960-luvulta lähtien. Espan-
jassa sen sijaan Francon dikta-
tuuri kesti noin 40 vuotta, vuo-
teen 1975. Keskustelu sodas-
ta, sen uhreista ja muistomer-
keistä on siellä edelleenkin 
käynnissä. Molemmissa mais-
sa tehtiin vähitellen yhteis-
kunnallisia uudistuksia, joiden 
avulla siirtymä kohti oikeusval-
tiota saatiin aikaiseksi.

Marjaliisa Hentilä
dosentti, erikoistutkija, 
Espoo

sa 2018 Eeva Joenpelto -se-
minaarissa Sammatissa. Katja 
Ketun luotsaama Eeva Joen-
pelto -seura aloitti julkaisusar-
jansa tällä ajankohtaisella yh-
teiskunnallisella aiheella. Sisäl-
lissota ei ollut vieras aihe Eeva 
Joenpellolle, joka kirjoitti Loh-
ja-sarjan kirjassa Vetää kaikista 
ovista punaleski Tilta Gröön-
roosin elämästä sodan jäl-
keen. Dos. Tiina Mahlamäen 
artikkeli käsittelee kaunokir-
jallisia kuvauksia sodan jälkei-
sistä kotiinpaluista. Tiltan mies 
kuoli, mutta poika tuli vankilei-
riltä kotiin. Tilta hoivasi luun-
laihaa poikaansa kuin lasta ja 
sai tämän jaloilleen. Moni muu 
kuoli palattuaan kotiin.

Tietokirjailija Toivo Haa-
tio tuo esiin uutta tietoa hyö-
dyntämällä Sammatin suoje-
luskunnan löytyneitä arkisto-
ja. Isännät muodostivat Sam-
matin suojeluskaartin vuoden 
1917 lakkojen takia, ja työvä-
estö perusti loppuvuodesta 
punakaartin. Punakaartissa oli 
enimmillään 150 henkeä. Pu-
naiset ottivat vallan paikka-
kunnalla tammikuun lopulla, ja 
he luopuivat siitä huhtikuussa, 
kun tieto saksalaisten lähesty-
misestä tuli. Isännät ryhtyivät 
heti etsimään aseita työläisko-
deista, mutta punaiset jäivät 
kuitenkin lähiseudulle ja kävi-
vät myös lyhyen taistelun sak-
salaisia vastaan. Punaisten te-
loittamiset alkoivat, kun suo-
jeluskuntalaiset ja saksalaiset 
valtasivat Sammatin 25.4.

Tapahtumien käsittelyä jat-
kaa dos. Anne Heimo, joka on 
tehnyt aihetta käsittelevän väi-
töskirjan Kapina Sammatissa. 
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Rautatiesotaa

dan turvaamiseen. Juuri en-
nen taisteluiden alkua odotet-
tiin suuren asejunan saapumis-
ta Pietarista. Valkoiset hidasti-
vat junaa ja aseiden jakamis-
ta punakaarteille räjäyttämällä 
rautatiesiltoja. Niinpä etene-
minen Kouvolasta Savon ra-
taa pitkin alkoi vasta tammi-
kuun lopussa. Valkoisilla oli ai-
kaa järjestellä joukkonsa ja tur-
vata selustansa. Mikkelin pu-
nakaarti riisuttiin aseista tam-
mikuun lopussa, ja Kuopios-
sa sekä Varkaudessa taistelut 
päättyivät valkoisten voittoon. 
Sota Savon rintamalla muut-
tui sarjaksi taisteluita, jois-
sa hyökkäsivät vuoroin punai-
set ja vuoroin valkoiset. Viini-
kainen käsittelee jokaista tais-
telua erikseen siten, että jo-
kaisen luvun alussa mainitaan 
kummankin puolen vahvuudet 
sekä taistelun voittaja.

Valkoisten hyökkäys al-
koi Savon rintamalla huhti-
kuun alussa. Se johti punais-
ten vetäytymiseen ja lopulta 
valkoisten voittoon. Rautatiet 
ja panssarijunat olivat taiste-
luiden keskipisteessä molem-
milla puolilla. Valkoisten käsiin 
jäi sodan jälkeen kymmenkun-
ta panssarijunaa. Niistä osa oli 

valmistettu Pasilan konepajal-
la ja osa oli venäläisiä. Vaunu-
ja yhdistelemällä tehtiin kaksi 
panssarijunaa Suomen armei-
jan käyttöön. 

Viinikaisen teksti on jousta-
vaa ja mukaansatempaavaa. 
Taistelukuvaukset ovat hyviä, 
ja niistä käy selville myös kah-
den sotimiseen tottumatto-
man armeijan tekemät virheet.

Tuija Wetterstrandin teok-
sen lähtökohtana ovat hänen 
isoäitinsä veljen Anton Vilénin 
muistelmat, jotka Vilén lähetti 
vuonna 1965 Työväen muisti-
tietotoimikunnan vuotta 1918 
käsittävään keruuseen. Teos 
kertoo Pasilassa valmistetusta 
panssarijuna 1:stä, jossa Vilé-
nin isosetä palveli.

Kun sisällissota alkoi, maan 
eteläosan rataverkko jäi punai-
sille. Punaiset saivat haltuun-
sa pääosan rautateiden liik-
kuvasta kalustosta sekä kaik-
ki tärkeimmät konepajat. Suu-
rimpia heidän haltuunsa saa-
mista konepajoista olivat Hel-
singin konepaja sekä Fredriks-
bergin konepaja nykyisen Pa-
silan alueella. Valkoisten puo-
lelle jäivät vain pienet konepa-
jat Vaasassa, Oulussa ja Kuo-
piossa.

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 rau-
tatiesota. Tiestö oli pääosin 
heikkokuntoista, joten rauta-
tiet olivat nopein tapa siirrel-
lä suuria joukkoja. Lisäjoukko-
ja ja tarvikkeita voitiin kuljet-
taa hyökkääville joukoille rau-
tateitse, koska joukkojen ete-
neminen tapahtui rautateiden 
suuntaisesti. Vastustajan rau-
tatieyhteyksiä pyrittiin puo-
lestaan katkaisemaan. Rauta-
teiden käyttö toi sisällissodan 
taisteluihin mukaan panssari-
junat.

Sakari Viinikaisen teos kä-
sittelee taisteluita Savon rinta-
malla, Päijänteen ja Saimaan 
välisellä alueella. Punaisten 
puolella rintamaa nimitettiin 
keskiseksi rintamaksi. Rauta-
tiet ja niillä liikkuvat panssari-
junat olivat toiminnan keskiös-
sä tälläkin rintamaosuudella. 

Viinikaisen mukaan juu-
ri ennen sisällissodan alkua 
valmistunut Karjalan rata te-
ki Pieksämäestä tärkeän ris-
teysaseman, jonka valtaami-
sella punaiset olisivat voineet 
vaikeuttaa valkoisten armeijan 
toimintaa tai jopa ratkaista so-
dan. Punaiset keskittyivät kui-
tenkin tiukasti oman elinher-
monsa, Riihimäki–Pietari-ra-
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Ajatus konepajoilla panssa-
roitavista junista lienee tullut 
eversti Mihail Svetšnikovilta, 
joka oli korkea-arvoisin punais-
ten toimintaan osallistuneista 
venäläisistä. Sodan puhjettua 
Svetšnikov toimi Tampereella, 
missä hänen päätavoitteensa 
oli hyökätä Vilppulan kautta 
Haapamäelle ja katkaista val-
koisille elintärkeä rautatielinja 
Vaasasta Karjalaan. Venäjältä 
saatiin avuksi panssarijuna, jo-
ka osallistui hyökkäyksiin Vilp-
pulan valtaamiseksi. Hyökkä-
ykset eivät tuottaneet tulosta, 
ja juna palasi Venäjälle.

Omien panssarijunien val-
mistaminen aloitettiin Pasilas-
sa helmikuun alussa. Ensim-
mäisenä valmistunut panssa-
rijuna 1 koostui keskellä ole-
vasta panssaroidusta veturista 
sekä kahdesta panssaroidusta 
vaunusta, jotka sijoitettiin ve-
turin molemmin puolin. Vau-
nujen aseistuksena oli aluksi 
kaksi laivatykkiä kummassakin. 

Vaunujen kylkiin ja päätyihin 
tehtiin aukkoja konekiväärei-
tä varten. Samalla tavoin val-
mistettiin konepajoilla kevään 
aikana viisi muutakin panssari-
junaa. Ne eivät kuitenkaan ol-
leet keskenään identtisiä. Mie-
histöksi valittiin aluksi konepa-
jojen työntekijöitä.

Panssarijuna 1 osallistui 
taisteluihin valkoista armeijaa 
ja saksalaisia vastaan ympäri 
Etelä-Suomea. Tappion olles-
sa selvä juna jätettiin Kotkaan 
ja miehistö yritti paeta Venä-
jälle. Muutkin Suomessa val-
mistetut panssarijunat jäivät 
valkoisten saaliiksi.

Wetterstrand pyrkii selvit-
tämään panssarijuna 1:n mie-
histön kohtalot niin sodan ai-
kana kuin sen jälkeen. Mielen-
kiintoisin on Fredriksbergin 
konepajan työnjohtajan Gus-
tav Tamlanderin tarina. Hän 
oli pitkänlinjan sosiaalidemo-
kraatti, joka valittiin vallanku-
mouksen alkaessa Helsingin 

työväentalon komissaariksi. 
Tamlanderista tuli myöhem-
min punakaartin panssarijuni-
en päällikkö. Tappion häämöt-
täessä hän pakeni panssariju-
nan mukana Kotkaan. Omat 
miehet surmasivat Tamlande-
rin Vehkalahdella toukokuun 
alussa. Piilotettu ruumis löy-
tyi vasta elokuussa. Vainaja 
haudattiin, ja vaimo salasi tie-
don miehen osallistumisesta 
punaisten toimintaan. Niinpä 
tyttäretkin luulivat, että Tam-
lander oli ollut valkoinen, joka 
joutui punaisten surmaamaksi.

Wetterstrandin tutkimus 
on erinomainen lisä sisällisso-
dan historiasta kiinnostuneille. 
Varsinkin eri henkilöiden koh-
taloiden selvittely on mielen-
kiintoista 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, Tukhol-
massa opettajana toimiva An-
na Lindholm on lähtenyt etsi-
mään juuriaan ja haastamaan 

käsityksiään Suomen sisällis-
sodan tapahtumista.  Lähtö-
kohtana hänellä on ollut Ines-
isoisoäitinsä elämä. Vitivalkoi-

nen suomenruotsalainen suku 
paljastuu pintaa raaputtamal-
la hieman vähemmän valkoi-
seksi, ja Lindholmin näkökul-
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mat avartuvat projektin myö-
tä. Ruotsinkieliseltä nimeltään 
kirja onkin Projekt Ines ja il-
mestynyt jo vuonna 2015.

Lindholm määrittelee oman 
lähestymistapansa feminis-
tiseksi ja valta-analyyttisek-
si. Miehille on historiankirjoi-
tuksessa annettu perinteises-
ti suurempi rooli kuin naisille. 
Varsinkin sotahistoriassa nais-
ten näkökulma jää helposti 
huomioimatta. Punakaartilais-
naisten historiaa ja kohtaloi-
ta on viime vuosina pöyhitty 
useammassakin tutkimukses-
sa, kun taas ruotsinkielisten 
naisten näkökulma on jäänyt 
suomenkieliseltä lukijakunnal-
ta enemmän katveeseen. Kie-
li- ja kulttuuriraja näkyy myös 
Lindholmin lähdeaineistos-
sa, josta puuttuu etenkin pu-
naisia naisia koskevia tärkeitä 
suomenkielisiä teoksia. Lind-
holm myöntää toki itsekin, et-
tei pääse samastumaan Sör-
näisissä asuvan työläisnaisen 
elämään ja ajatuksiin.

Lähes kaikki Lindholmin va-
litsemat naiset ovat tavallisia 
sivustaseuraajia, joihin sota on 
vaikuttanut tavalla tai toisella. 
Ines Nyberg on pienten lasten 
äiti ja punaisten vangitseman 
Vernerin puoliso Snappertu-
nasta. Josefina Häggin avio-
mies Alfred puolestaan jou-
tuu punaisena Suomenlinnan 
vankileirille, ja Josefina jää yk-
sin seitsemän lapsen kanssa. 
Anna Forsström, myöhemmin 
Wiik, on helsinkiläinen sosia-
listi. Sotasairaanhoitaja Dag-
mar Ruin on intomielinen val-
koinen, varakkaassa perhees-
sä kasvanut ja ensimmäisen 

maailmansodan rintamaolois-
sa jo karaistunut. Hän on ai-
noa, joka ottaa osaa sotaan 
lähietäisyydeltä. Ruin kirjoitti 
myöhemmin kokemuksistaan 
kolme kirjaa, joita ei ole jul-
kaistu suomeksi.

Varsinainen päähenkilö 
teoksessa on kuitenkin seu-
rapiirityttö Anita Topelius, jo-
ka kasvaa sekä kirjailijalle että 
lukijalle läheisimmäksi. Muut 
hahmot jäävät taustalle, jo-
pa Lindholmin oma isoisoäi-
ti Ines. Anitan kokemukset 
tulevat esiin myös teoksessa 
Dagböcker och minnesbilder 
(1998), joka on kooste hänen 
päiväkirjoistaan. Täydentävää 
materiaalia Lindholm on etsi-
nyt arkistoista.

Lindholm johdattaa lukijan-
sa Anitan maailmaan, joka on 
yläluokkaisen sivistysperheen 
koulutytön maailma tanssiai-
sineen, teatterikäynteineen ja 
seurusteluineen. Sisällissodan 
ratkaisuhetkillä Anita jää hie-
man varjoihin, mutta hänen 
traagiseen kohtaloonsa pala-
taan sodan jälkeen.

Lindholm viitoittaa teos-
taan mielenkiintoisilla aikalais-
näkökulmilla, kuten Aleksan-
dra Kollontain teorioilla uu-
desta naisesta. Kiinnostavin-
ta on kuitenkin Anna Lindhol-
min oma tie yhä syvemmälle 
sukunsa, sisällissodan ja tar-
kastelemiensa naisten maail-
maan. Viime vuosina saman-
laista henkilökohtaista mutta 
laajempaan historialliseen ko-
konaiskuvaan nivoutuvaa po-
pulääriä sukututkimusta ovat 
kirjoittaneet muun muassa 
sotavanki-isoisäänsä etsinyt 

Ira Vihreälehto sekä ruotsa-
lainen Karin Bojs. Rehellisen 
omakohtainen ote pitää luki-
jan mielenkiintoa yllä. Historia 
ei ole koskaan valmiiksi kirjoi-
tettua. Menneisyyden ymmär-
täminen on jatkuva proses-
si niin akateemisella, valtiolli-
sella kuin henkilökohtaisella-
kin tasolla.

Reetta Laitinen
FM, Kansan Arkiston tutkija, 
Helsinki 
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Olen nimennyt tässä arvioi-
tavat kolme kirjaa klassikoksi, 
kavalkadiksi ja haastoyrityk-
seksi. Nimitykset kuvastavat 
kirjojen asemaa vuoden 1918 
historian esityksinä. Harvasta 
teoksesta voidaan sanoa, et-
tä se oli klassikko jo ilmestyes-
sään. Tähän sarjaan yltää Ris-
to Alapuron Valtio ja vallanku-
mous Suomessa. Kirja julkais-
tiin alun perin vuonna 1988 
vain englanniksi. Valitettavasti 
tästä sisällissodan 1918 syviin 
rakenteellisiin syihin ja kan-
sainvälisiin vertailuihin pureu-
tuvasta tutkimuksesta ei ollut 
30 vuoteen saatavilla suomen-
kielistä esitystä. Nyt suomeksi 
ilmestynyttä teostaan Alapuro 
on täydentänyt jälkikirjoituk-
sella. Siihen hän on tiivistänyt 
tulkintansa Suomen vallanku-

mouksen luonteesta, jolle eri-
tyisen leimansa antoi maam-
me asema itäisen ja läntisen 
kulttuuripiirin välissä.

Alapuron tutkimuksen me-
todologiset juuret ovat ”yh-
teiskuntatieteellisen vallanku-
moustutkimuksen loistokau-
dessa”, joka ajoittui 1970-lu-
vun puolenvälin tienoille. Yk-
si tuon vaiheen keskushah-
moja oli Michiganin yliopiston 
sosiologian professori Char-
les Tilly, jonka lähes kulttimai-
neen saavuttaneeseen semi-
naariin Alapuro pääsi osallis-
tumaan. Hän kutsuu saamaan-
sa mahdollisuutta onnenpot-
kuksi. Osittain juuri Tillyn vai-
kutuksesta Alapuro omaksui 
tutkimusotteen, jota voidaan 
kutsua vertailevaksi historialli-
seksi sosiologiaksi. Sille ovat 

olennaisia kansainväliset ver-
tailut, joilla pyritään laajoihin 
rakenteellisiin selityksiin.

Alapuron mukaan Suomen 
erityisluonne oli siinä, että se 
oli muiden itäeurooppalaisten 
vähemmistöalueiden tavoin 
riippuvainen suuresta impe-
riumista, mutta enemmän kuin 
mikään muu niistä se oli raken-
teiltaan ja laitoksiltaan läntisin. 
Suomesta oli tullut autonomia-
kauden lopulla moderni valtio: 
sillä oli maailman edistynein 
kansanedustuslaitos ja omat 
valtiolliset instituutiot, kuten 
oikeuslaitos, oma raha ja kes-
kuspankki. Minkään muun vas-
taavan maan kansansivistys ei 
ollut yhtä korkealla tasolla, ei-
kä millään muulla ollut vastaa-
vanlaista vapaata kansalaisyh-
teiskuntaa yhdistyksineen ja 
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joukkoliikkeineen. Tämä Suo-
men ”väliasema” löi vahvasti 
leimansa siihen, että Suomen 
vallankumouksesta tuli taval-
laan ”puolinainen”. Vallan-
kumous syttyi, koska itäises-
tä väkivaltakoneistosta riippu-
vainen järjestysvalta lamaan-
tui vuoden 1917 aikana. Val-
lankumouksen joutui kuitenkin 
tekemään läntisten laitosten ja 
rakenteiden pohjalta noussut, 
pohjimmiltaan ei-vallankumo-
uksellinen työväenliike.

Ennen vuotta 1916 mikään 
ei viitannut siihen, että Suo-
men työväenliike olisi valmis-
tautunut aseelliseen kumo-
ukseen. Työväenliike oli mo-
bilisoitunut Suomessa, ku-
ten myös muissa Pohjoismais-
sa, kansalaisyhteiskunnan liik-
keenä, joka pyrki uudistamaan 
yhteiskuntaa parlamentaari-
sin keinoin. Alapuroa mukail-
len Suomeen oli hyvää vauhtia 
syntymässä sellainen moder-
ni pohjoismainen yhteiskun-
ta, joka oli vallalla Ruotsissa, 
Tanskassa ja Norjassa. Tämä 
kehitys katkesi Suomen ”itäi-
syyteen”, yhteiskuntarauhan 
järkkymiseen Venäjän impe-
riumin sortuessa vuonna 1917.

Suomen vallankumous oli  
Alapuron mukaan perimmäl-
tään paitsi ”puolinainen” myös 
”puolustuksellinen”. Tällä hän  
tarkoittaa sitä, että valtalain 
kaatuminen, sosialistienem-
mistöisen eduskunnan hajot-
taminen ja työväenliikkeen 
tappio lokakuun 1917 edus-
kuntavaaleissa toteuttivat Suo- 
messa porvariston yksinval-
lan, jonka yhtenä keskeise-
nä tavoitteena oli työväenliik-
keen nujertaminen. Viimeinen 

pisara olivat Svinhufvudin 10. 
tammikuuta 1918 eduskunnal-
ta saamat valtuudet lujan jär-
jestysvallan luomiseksi ja näi-
hin valtuuksiin perustunut suo-
jeluskuntien julistaminen halli-
tuksen joukoiksi. Tästä näkö-
kulmasta työväenliikkeen ryh-
tyminen aseelliseen kapinaan 
oli vastatoimi, jolla se koetti 
ehkäistä porvariston täydelli-
sen diktatuurin.

Tuomas Teporan ja Aapo 
Roseliuksen toimittaman ko-
koomateoksen Rikki revit-
ty maa nimesin kavalkadik-
si. Kirjan sivuilla esiintyy kym-
menen sisällissotatutkimuksen 
eturiviin kuuluvaa tutkijaa, jot-
ka ovat kirjoittaneet aihees-
taan omaan laajempaan tutki-
mukseensa perustuvan katsa-
uksen. Vaikutelma kavalkadis-
ta perustuu myös siihen, että 
kirja on ilmestynyt neljä vuotta 
sitten englanniksi nimellä The 
Finnish Civil War: History, Me-
mory, Legacy hollantilaiselta 
Brill-kustantamolta. Tarkoituk-
sena oli esitellä uusinta suo-
malaista sisällissotatutkimus-
ta ulkomaalaisille lukijoille. Te-
poran ja Roseliuksen teos on 
siis Alapuron teoksen tavoin 
suomennettu englanninkie-
lisestä alkuteoksesta. Joskus 
sentään näinkin päin. Kirja on 
jaettu kolmeen osastoon: I so-
ta ja sen syyt, II kokemus, tun-
teet, sukupuoli ja III tulkinnat 
ja muistokulttuurit.

Sisällissotatutkimus ko-
ki 1990-luvulla ja 2000-luvun 
alussa ennennäkemättömän 
buumin. Tärkeä inspiraatto-
ri oli vuonna 1993 ilmestynyt 
Heikki Ylikankaan Tie Tampe-
reelle. Harva historiateos on 

vaikuttanut Suomessa oman 
tutkimusalansa kehitykseen 
yhtä voimakkaasti kuin se. Vai-
kutus ei ole rajoittunut vain 
uuden tutkimustiedon tuot-
tamiseen ja uusien näkökul-
mien lanseeraamiseen. Uutta 
tutkimusta on yhdistänyt kiin-
nostus hävinneeseen osapuo-
leen kohdistuneiden kostotoi-
mien selvittämiseen. Sillä koh-
taa oli tutkimuksessa aukkoja, 
joita Ylikangas oli tarkoittanut 
puhuessaan ”valkoisen mie-
hen taakan riisumisesta”, jot-
ta kansakuntaa kalvava trauma 
hellittäisi.    

Rikki revitty maa on pitkäl-
ti kavalkadi tutkimuksesta, jo-
ta on tehty Ylikankaan asetta-
mien tutkimustavoitteiden ins-
piroimana. Konkreettisestikin 
vuosina 1998–2003 toteutet-
tu Sotasurmat-projekti tarjosi 
useille nuorille tutkijoille tilai-
suuden tutkijanuralle pätevöi-
tymiseen. Rikki revityn maan 
kirjoittajista projektissa työs-
kentelivät sisällissodan kent-
täoikeuksista väitellyt Mar-
ko Tikka ja valkoiseen muisto-
kulttuuriin monipuolisesti pe-
rehtynyt Aapo Roselius.

Kirjan ensimmäisessä lu-
vussa Pertti Haapala kuvaa 
suomalaisen yhteiskunnan so-
siaalisia, taloudellisia ja po-
liittisia muutoksia 1900-luvun 
vaiheesta syksyyn 1917. Hä-
nen tulkintansa ovat sosiaali- 
ja rakennehistoriallisia ja tule-
vat hyvin lähelle Risto Alapu-
ron edellä esiteltyjä tulkintoja. 
Suomen työväenliikkeen pää-
tyminen kapinaan oli Haapa-
lankin mukaan kaikkea muu-
ta kuin tarkkaan suunniteltu 
prosessi. Koko Suomen työ-
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väenliikkeen aikaisempi histo-
ria puhui järjestäytynyttä val-
lankumouksellista toimintaa 
vastaan. Juha Siltalakin on sitä 
mieltä, että useimmat punais-
ten johtajista karsastivat kapi-
naan ryhtymistä mutta antoi-
vat periksi radikaalien puna-
kaartilaisten paineessa. Mar-
ko Tikan kirjoitus on tiivis kro-
nologinen katsaus sisällisso-
dan tapahtumista ja sodan jäl-
keen toimeenpannuista kosto- 
ja rankaisutoimista – vankilei-
reistä, kenttäoikeuksista ja val-
tiorikosoikeuksista.

Toisessa luvussa Tuomas 
Tepora tutkii uhrin ja uhraami-
sen merkitystä vuoden 1918 
tapahtumissa. Olennaista täs-
sä oli se, että valkoisten voit-
tajien taholla uhreilla ja uh-
rautumisella pohjustettiin so-
dan esittämistä vapaussota-
na ja itsenäisyystaisteluna. Vi-
holliskuvaksi muodostui venä-
läisten kanssa kapinaan ryh-
tyneiden punaisten esittämi-
nen punaryssiksi, joiden kaut-
ta sisäinen sota voitiin ulkois-
taa ja muuntaa vapaussodak-
si. Uusia aluevaltauksia vuo-
den 1918 tutkimuksessa käsit-
televät Tiina Lintusen kirjoitus 
punaisten ja valkoisten nais-
ten sodasta ja Marianne Juni-
lan artikkeli sodasta lasten sil-
min. Anders Ahlbäck kirjoittaa 
siitä, kuinka vuoden 1918 so-
ta oli monella tapaa mieskan-
salaisuuden historian käänne-
kohta Suomessa. Sen ytimes-
sä olivat Saksassa sotilaskou-
lutuksessa olleet jääkärit. So-
ta militarisoi yhteiskuntaa sil-
min nähden, sillä sen jälki-
mainingeissa syntyivät suoje-
luskunnat ja Lotta-Svärd. Nii-

den kenttäharmaat univormut 
asettuivat 1920- ja 1930-luku-
jen Suomessa osaksi normaa-
lia arkea.

Kolmannessa luvussa on 
Tauno Saarelan katsaus Suo-
men punaisesta muistokult-
tuurista. Samalla, kun työvä-
enliike jakaantui sosiaalide-
mokraatteihin ja kommunistei-
hin, jakaantui myös muistelu-
kulttuuri. SDP:n uudelleen pe-
rustaneille ”tannerilaisille” oli 
tärkeää sanoutua irti kapinasta 
ja aloittaa uusi elämä puhtaal-
ta pöydältä mahdollisimman 
pian. Sen vuoksi kommunistit 
vaalivat vuoden 1918 muistoa 
huomattavasti aktiivisemmin 
kuin sosiaalidemokraatit. 

Tiina Kinnusen artikkeli kä-
sittelee sisällissodan muisto-
kulttuuria kylmän sodan jäl-
keen. Se tuo esiin kiinnosta-
valla tavalla Neuvostoliiton 
hajoamisen vaikutuksen sisäl-
lissodan muistamiseen. Kin-
nunen on löytänyt ilmiön, jota 
hän kutsuu uuspatrioottiseksi 
käänteeksi. Sille on ollut omi-
naista eräiden niin sanotus-
sa YYA-Suomessa taka-alalle 
jääneiden historiantulkintojen 
elvyttäminen. Vuoden 1918 
osalta se on merkinnyt lähinnä 
vapaussota-käsitteen käytön 
lisääntymistä. Tätä voi hyvin 
verrata samaan aikaan vahvis-
tuneeseen pyrkimykseen ni-
metä jatkosota nimenomaan 
erillissodaksi, jolla ei ollut mi-
tään yhteistä Natsi-Saksan so-
danpäämäärien kanssa. Toi-
saalta samaan aikaan ”sisällis-
sota” on noussut sodan nime-
nä kaikkein yleisimmin käyte-
tyksi.  

Kolmannen tässä arvioita-
van teoksen, Lasse Lehtisen 
ja Risto Volasen Kuinka vallan-
kumous levisi Suomeen, olen 
nimennyt haastoyrityksek-
si. Sellainen se on kahdessa-
kin eri merkityksessä. Ensinnä-
kin Lehtinen ja Volanen ovat 
kokeneet, että tähänastises-
sa tutkimuskirjallisuudessa ei 
ole analysoitu riittävän syväl-
lisesti sitä, miten vallankumo-
us sai alkunsa ja kuka sen it-
se asiassa teki. Heidän mie-
lestään syypää tähän on ollut 
Väinö Linnan Täällä Pohjan-
tähden alla -trilogian pohjal-
ta vuoden 1918 tapahtumista 
piirtynyt ”vino kuva”. Sen oi-
kaiseminen on Lehtisen ja Vo-
lasen ottama toinen haaste. 
Linnan vaikutus on 1960-lu-
vulta lähtien hallinnut suoma-
laisten historiakäsityksiä ja es-
tänyt näkemästä sitä, mistä 
vallankumouksessa oli todella 
kyse. Volanen on joissakin so-
me-kommenteissaan jopa pu-
hunut siitä, kuinka hänkin on 
yli 50 vuotta elänyt Linnan tul-
kinnan sokaisemana.

Lehtisen ja Volasen lähtö-
kohtaolettamus on virheelli-
nen. Ensinnäkin käsitys, jonka 
mukaan punaisten vallanot-
toon johtanutta päätöksente-
koa ei olisi kunnolla tutkittu, 
ei pidä paikkaansa. Lieneekö 
Suomen poliittisessa historias-
sa mitään muuta vaihetta, jo-
ta olisi pengottu yhtä paljon 
ja perusteellisesti kuin vuosien 
1917–1918 tapahtumia. Kyllä 
sieltä SDP vallankumoukseen 
syypääksikin saadaan, jos niin 
halutaan, mutta kokonaan toi-
nen keskustelu on käytävä sii-
tä, mikä olisi nyky-SDP:n vas-



82 TYÖVÄENTUTKIMUS VUOSIKIRJA 2018

tuu noista sata vuotta sitten 
tehdyistä onnettomista pää-
töksistä. Onneksi Lehtinen ja 
Volanen ovat malttaneet mie-
lensä eivätkä ole astuneet tälle 
kovin hetteiselle maaperälle.

Väinö Linnan haastaminen 
on jäänyt kirjassa yllättävän vä-
hälle. Se otetaan puheeksi oi-
keastaan vain saatesanoissa ja 
kirjan takakansitekstissä. Täs-
säkin tapauksessa orava istuu 
toisessa puussa. Jos halutaan 
kutsua Linnan trilogian vaiku-
tusta sumutukseksi, tarkoite-
taan sillä ilmeisesti sitä, että 
suomalaiset ovat perusteetto-

masti uskoneet hänen kauno-
kirjalliseen sisällissotakuvaan-
sa. Tähän eivät ole tietenkään 
syypäitä sen enempää kirjai-
lija kuin hänen lukijansakaan. 
Jos ”syyllistä” välttämättä ha-
lutaan hakea, syyttävä sormi 
on käännettävä suomalaisen 
historiantutkimuksen suun-
taan. Se oli 1960-luvulle saak-
ka pitänyt yllä vapaussotaker-
tomusta, joka esiintyi lähes ai-
noana oikeana totuutena niin 
koulujen oppikirjoissa kuin his-
toriantutkimuksessakin. Siksi 
ei ole ihme, että Linnan raikas 
kuvaus pentinkulmalaisistaan 

huolineen, murheineen ja toi-
veineen upposi kuin virvoitta-
va kevätsade kuivettuneeseen 
maaperään.

Lehtisen ja Volasen kirja on 
tiivis esitys sisällissotaan joh-
taneesta tapahtumahistorias-
ta. Se ei sisällä varsinaisesti 
mitään uutta, mutta tavallisel-
le historianharrastajalle se on 
ihan hyödyllinen tietopaket-
ti. Edellä mainittujen tavoittei-
densa osalta se jää kuitenkin 
lähinnä haastoyritykseksi.

Seppo Hentilä
professori emeritus, Espoo 

Se kesä ei loppunut koskaan. 
Ruoka oli lopussa, ja leireillä 
kärsittiin myös juomaveden 
puutteesta. Katkeran sodan 
seurauksena kesällä 1918 eri 
puolille Suomea perustetuille 
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leireille oli koottu kymmeniä 
tuhansia suomalaisia odotta-
maan oikeudenkäyntiä. Kesän 
kuluessa niissä käytiin katke-
ra selviytymiskamppailu mie-
livaltaa, nälkää ja tauteja vas-

taan. Tarinan juoni on tuttu, ei-
kä lopputuloskaan yllätä. Siitä 
piti viimeistään huolen Jaak-
ko Paavolaisen teos Vankileirit 
Suomessa 1918, joka ilmestyi 
vuonna 1971. Vankileirihelve-
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loita. Lopulliseen totuuteen ei 
Tukkinenkaan pääse, koska in-
formaatiota ei vain yksinkertai-
sesti ole tarpeeksi. Kiistatto-
maan totuuteen vaadittaisiin, 
että uhrien henkilöllisyydet 
selvitettäisiin hautoja avaa-
malla ja dna-tutkimuksilla. Sel-
laiseen ei kenelläkään taida 
olla varaa. Paperille kirjattu-
na listat ovat pikkuisen ongel-
mallisia, koska tietoa tulee pik-
ku hiljaa lisää ja koska näissä-
kin tutkimuksissa on ylivedet-
tyjä nimiä ja jälkikäteen liitet-
tyjä uusia nimiä. Pitäisikin olla 
jokin helppo tapa saada korja-
tut tiedot Sotasurma-projektin 
tietokantaan. Nyt on vaarassa, 
että Tukkisen löydöt eivät ta-
voita niitä sukulaisia, jotka et-
sivät omaisiaan vain nimitieto-
kannasta.

Sture Lindholmin Vanki-
leirihelvetti Dragsvik ja Mar-
jo Liukkosen väitöskirja Hen-
nalan Naismurhat 1918 ker-
tovat kahdesta erilaisesta van-
kileiristä. Dragsvik eli Tammi-
saaren leiri oli kokoomalei-
ri, johon tuotiin vankeja usein 
hyvinkin kaukaa. Hennala oli 
puolestaan leiri, johon ensisi-
jaisesti sijoitettiin Lahden tie-
noilla vangiksi jääneet heti 
taistelujen tauottua. Lindholm 
esittelee teoksessaan mm. si-
tä, millaisia reaktioita ruotsin-
kielisen Tammisaaren asuk-
kaissa heräsi sen vuoksi, et-
tä entiselle Venäjän armei-
jan varuskunta-alueelle tuo-
tiin n. 10 000 pääsääntöises-
ti suomenkielistä vankia. Vaik-
ka varsinkin aluksi vankileiriltä 
olisi ollut helppo karata, ym-
päristön ruotsinkielisyys ehkäi-
si avun saamisen paikkakunta-

laisilta. Siksipä paikkakuntalai-
set ja muut länsiuusimaalaiset 
punaiset vietiin mieluummin 
Santahaminaan. Tammisaa-
resta tuli kaikkein pahamainei-
sin vankileiri, koska sinne kes-
kitettiin pienistä Pohjanmaan 
leireistä vankeja, joiden mu-
kana levisi toisintokuume. Toi-
saalta leirin ruoka- ja vesihuol-
tokaan ei toiminut. Nälkään ja 
tauteihin kuoli Lindholmin mu-
kaan yli 3 000 vankia eli noin 
kolmasosa kaikista leirin por-
tista sisään viedyistä. Tukkinen 
päätyy omassa tutkimukses-
saan hieman pienempään lu-
kuun. Joka tapauksessa Tam-
misaareen jouduttiin kaiva-
maan Suomen suurin joukko-
hauta. Olisin kaivannut hie-
man lisää pohdintaa siitä, mik-
si Tammisaaresta muodostui 
tällainen surmanloukku. Elin-
tarviketilanne ei muissa leireis-
sä ollut juurikaan sen parempi. 
Olisiko syynä ollut juuri tuo täi-
den levittämä toisintokuume? 
Tutkimusten mukaanhan kuol-
leisuus saattoi nousta jopa yli 
50:een prosenttiin sairastu-
neista, sillä heidän kuntonsa 
oli heikentynyt nälkiintymisen, 
puutteellisen terveydenhoi-
don ja ala-arvoisten hygienia-
olojen vuoksi. Suorastaan ri-
kollista piittaamattomuutta oli 
taudista kärsineiden kokkola-
laisten tuominen leiriin lääkä-
rien varoituksista huolimatta. 
Kaikki sairastuneet eivät sel-
vinneet edes leirille asti, ja oli 
selvää, että tauti leviäisi leiri-
olosuhteissa katastrofaalisesti. 

Kirja esittelee kiihkotto-
masti, miten leiri syntyi, millai-
nen oli leirin henkilökunta, mi-
ten leirin arki sujui ja myös syyt 

tistä on kuitenkin tarpeen teh-
dä uusia tutkimuksia, sillä jo-
kainen uusi tutkimus voi avata 
aina uusia näkökulmia asiaan, 
jota emme saa unohtaa.

Yksi keskeinen ongelma 
vankileiritutkimukselle on jär-
jestelmän ”ad hoc” luonne. 
Järjestelmä syntyi hyvin no-
peasti ja puutteellisesti orga-
nisoituna, jolloin kirjanpito oli 
hieman satunnaista. Kirjanpi-
don sattumanvaraisuudesta 
johtuen esimerkiksi vankilei-
reillä kuolleiden lukumääräs-
tä on edelleen epävarmuut-
ta. Osittaisen ratkaisun on-
gelmaan tarjoaa vuonna 2002 
avattu Valtioneuvoston ra-
hoittaman Suomen Sotasur-
mat 1914–1922 -projektin ni-
mitiedosto. Projektin tekijöillä 
oli rajallinen aika laskea kaik-
ki vuoden 1918 tapahtumiin 
liittyvät kuolonuhrit, eivät-
kä projektin tekijät valitetta-
vasti ehtineet käydä läpi kaik-
kia mahdollisia lähteitä. Tä-
män seurauksena lopputulok-
seen jäi hieman epätarkkuuk-
sia ja puutteita. Näitä puuttei-
ta ovat useat tutkijat paikan-
neet. Yksi ahkerimmista on ol-
lut Tauno Tukkinen. Hän on 
julkaissut useita teoksia, joissa 
hän käy läpi lähes matemaat-
tisen tarkasti kaatuneiden osa-
joukkoja. Häneltä ilmestyi vii-
me vuonna kaksikin teosta. 
Toinen niistä keskittyi Tammi-
saaren vankileirin kuolleisiin ja 
toinen sanomalehdissä sodan 
jälkeen ilmestyneiden ’tietää-
kö kukaan’ ilmoitusten kadon-
neiden henkilöiden kohtaloi-
den selvittelyyn. Teokset ovat 
luonteeltaan matrikkelinomai-
sia aakkosellisia henkilöluette-



84 TYÖVÄENTUTKIMUS VUOSIKIRJA 2018

leirin kurjuuteen. Lindholm on 
eri yhteyksissä todennut, että 
nykypäivän tammisaarelaisel-
le paikkakunnan vankileirihis-
toria on jäänyt hyvin vieraak-
si. Toivottavasti teos herättää 
myös paikallista keskustelua 
asiasta. Vankileirien arkipäi-
västä on hyvin vähän kuvallis-
ta materiaalia. Lindholmin te-
os ansaitsee kuitenkin erityis-
kiitoksen runsaasta, monipuo-
lisesta kuvituksesta.

Marjo Liukkonenkin esitte-
lee yhden vankileirin, Henna-
lan, mutta keskittyy pelkästään 
leirin naisvankeihin. Naisia oli 
selvästi vähemmän vangittu-
na kuin miehiä, mutta tuomal-
la sukupuolinäkökulman van-
kileirikysymykseen hän onnis-
tuu tutkimaan vankeja ikään 
kuin lähempää. Tutkija osoit-
taa, että Hennalassa suoritet-
tiin Suomen suurin naismur-
ha, 216 naista. Pääosa teloite-
tuista naisista oli nuoria teol-
lisuustyöntekijöitä, jotka kuu-
luivat useimmiten aseelliseen 
naiskaartiin.

Sukupuolisuus tuo esiin 
myös seksuaalisuuden. Mah-
dolliset raiskaukset ovat vilah-
delleet aikaisemmissakin tut-
kimuksissa, mutta lähteiden 
puute on estänyt tutkijoita te-
kemästä johtopäätöksiä. Olisi 
kuitenkin aika lapsellista väit-
tää, että Suomen sisällissodan 
voittajat olisivat olleet tässä 
suhteessa jotenkin poikkeuk-
sellisen suoraselkäisiä verrat-
tuna muihin valloitusarmei-
joihin. Jo se, että armeija oli 
huolissaan veneerisiä taute-
ja sairastaneista naisista, pal-
jastaa, että armeijan johdol-

la ei ollut tässä suhteessa har-
hakäsityksiä. Valtaosa Liukko-
sen tutkimuskohteen teloite-
tuista oli nuoria naisia, joiden 
todistusta mahdollisesta sek-
suaalisesta pahoinpitelystä te-
loituksen yhteydessä ei jäänyt 
jälkipolville. Tutkija on löytänyt 
kuitenkin muistitiedosta joi-
tain enemmän tai vähemmän 
verhottuja viitteitä siitä, että 
myös tämänkaltainen väkival-
ta ei ollut leirillä vierasta. Se, 
ettei asiaa ole suoraan kerrot-
tu, voi johtua uhrien peloista 
siitä, miten heihin suhtaudut-
taisiin, jos asia tulisi julkisuu-
teen. Vaikenemisen kulttuu-
ri syyllisti uhreja vielä vankilei-
rikokemuksen jälkeenkin. Jäin 
miettimään, olisiko ollut mah-
dollista selvittää, kuinka mo-
nen vankileiriltä vapautuneen 
naisen raskaus oli alkanut van-
kileiriaikana. Mielenkiintoisia 
ja itselleni uusia tietoja olivat 
myös vangittujen naisten ja 
saksalaisten sotilaiden sosiaa-
liset suhteet.

Naisten seksuaalisuutta 
tarkkailivat kaikki, myös naiset 
itse, mutta erityisesti asia kiin-
nosti tuomareita. Kun naisvan-
keja kuulusteltiin, kuulusteli-
jat halusivat tietää, oliko heil-
lä ollut suhteita venäläisiin. 
Harva oli kuitenkin ”saastai-
nen ryssänmorsian”. Miehiltä 
vastaavaa asiaa ei kysytty. Ku-
ten Liukkonen osuvasti tote-
aa, valkoisen armeijan ylipääl-
likkö oli todistettavasti naimi-
sissa venäläisen naisen kans-
sa, joten selvästikään saastai-
suus ei tarttunut miehiin.

Sekä Lindholm että Liukko-
nen varaavat runsaasti sivuja 

käsitelläkseen kysymystä, voi-
ko vankileirikertomuksiin luot-
taa. Lähdekritiikki on historial-
lisessa tutkimuksessa kaikkein 
tärkein ohjenuora, ja muistitie-
to ei ole tässä suhteessa hel-
pointa lähdemateriaalia. Liuk-
konen ilmoittaa noudatta-
neensa Jorma Kalelan ohjet-
ta: ”Lähteet eivät ole luotetta-
via tai epäluotettavia, vaan eri 
tavalla informatiivisia.” Lind-
holm kysyy: ”Voimmeko luot-
taa vankileirikertomuksiin?  – 
Toisaalta, voimmeko olla luot-
tamatta?” Muistitieto kertoo 
parhaiten siitä, miten asioita 
on ymmärretty ja jäsennetty 
sekä millaisia merkityksiä asi-
at ovat subjektiivisesta näkö-
kulmasta saaneet. Molemmat 
tutkijat pyrkivät löytämään 
muistitiedon tueksi muita läh-
teitä. Virallinen vankileiriarkis-
tomateriaali antaa toiminnas-
ta jossain määrin hallitun, jo-
pa järkevänoloisen kuvan. Toi-
minnan koko järjetön epäin-
himillisyys tulee ilmi yksilöko-
kemuksen kautta muistitiedon 
avulla.

Kimmo Kestinen
erikoissuunnittelija, 
Työväenmuseo Werstas



KIRJA-ARVIOT 85

Sadan vuoden takaisen sisäl-
lissodan muisteleminen on 
tuonut markkinoille runsaas-
ti kertomakirjallisuutta, jois-
ta tässä esitellään neljä kap-
paletta. Paavo Järvisen Kovaa 
aikaa on mielenkiintoinen te-
os sen perustuessa kirjoitta-
jan omiin kokemuksiin sisäl-
lissodasta punaisten puolella. 
Vuonna 1900 syntynyt Järvi-
nen tarjosi kirjaansa julkaista-
vaksi jo 1950-luvulla, mutta sil-
loin se hylättiin. Tuomas Hop-
pu on kirjoittanut teoksen al-
kusanat, joissa hän arvioi his-
toriantutkimuksen näkökul-
masta Järvisen näkemystä si-
sällissodasta. Hoppu on myös 
kirjoittanut tekstin oheen usei-
ta historiallisia yhteyksiä sel-
ventäviä alaviitteitä. 

Päähenkilö Aksu Jokinen 
työskentelee Venäjän sota-

tarviketeollisuutta palveleval-
la konepajalla. Työttömäksi 
ja kodittomaksi jäätyään Ak-
su päättää liittyä punakaar-
tiin, vaikka hän ei usko asi-
aan. Aksu taistelee helsinki-
läiskomppanian riveissä useil-
la rintamilla, ja välillä hän kier-
tää ratsuosastossa kotipitä-
jäänsä Sääksmäkeä.

Teoksen kieli on välillä köm-
pelöä, mutta se ei haittaa lu-
kemista. Kirjaan on myös lisät-
ty hiukan romantiikkaa. Taiste-
lukuvaukset ovat kuitenkin toi-
mivia ja todentuntuisia. Kir-
jan lopussa Aksu joutuu van-
kileirille, jossa olot ovat karut. 
Aksu pääsee kuitenkin veljen-
sä avustuksella ensin vankien 
postia jakamaan ja lopulta va-
pauteen. Kokemastaan kur-
juudesta huolimatta Aksu ei 
katkeroidu tai uhriudu. Hänel-

lä on ymmärtävä asenne myös 
valkoisten toimia kohtaan.

Todellisessa elämässä Paa-
vo Järvinen palasi työelämään 
vankileiriltä päästyään, meni 
naimisiin vuonna 1926 ja sai 
vaimonsa kanssa neljä lasta. 
Järvinen kuoli moottoripyö-
räonnettomuudessa vuonna 
1958.

Pekka Kämäräisen teos pe-
rustuu pääosin Hannu Romp-
paisen tutkimukseen Veres-
tänne versoi vapaus. Kalanti-
laiset Suomen sisällissodassa 
1918 (2005). Kämäräisen teos 
on kertomus Uudenkaupun-
gin suojeluskuntapataljoo-
nan edesottamuksista sisällis-
sodassa. Huonosti aseistautu-
nut pataljoona joutui pakene-
maan lähestyviä punaisia Uu-
destakaupungista jäitä pitkin 
Ahvenanmaalle. Välillä pakoa 

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.
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vauhditti venäläisten rannikko-
tykistö. Pataljoonan saavuttua 
Ahvenanmaalle se taisteli me-
nestyksekkäästi venäläisten 
varuskuntia vastaan ja riisui ne 
aseista. Tämän jälkeen patal-
joona laivattiin Ruotsiin, josta 
se siirrettiin rautateitse Haa-
parannan kautta Pohjanmaal-
le. Siellä alkoivat taistelut val-
koisen armeijan mukana kohti 
Tamperetta.

Teoksessa Irene Koskinen 
saapuu etsimään sulhastaan 
punaisten otettua Uudenkau-
pungin haltuunsa. Koskisen 
sulhanen on kuitenkin ehti-
nyt paeta, minkä vuoksi Koski-
nen lähtee ystävänsä Alli Viita-
sen kanssa karkumatkalle koh-
ti Pohjanmaata ja valkoista ar-
meijaa. Punaiset pysäyttävät 
tytöt, ja heistä tulee ensin pu-
naisten huoltohenkilökuntaa 
ja myöhemmin sairaanhoitajia. 
Tytöt joutuvat tätä kautta mu-
kaan Tampereen taisteluun. 

Kirjan kohokohdassa käsi-
tellään taistelua Tamperees-
ta. Uusikaupunkilaiset ottavat 
osaa kaupungin piiritykseen. 
Koskinen ja Viitanen joutuvat 
puolestaan kokemaan kau-
punkitaistelun kaikki karmeu-
det. He joutuvat valkoisten 
vangitsemiksi, mutta vapautu-
vat Punaisen Ristin avulla. Lo-
pulta Koskisen sulhanen ja Vii-
tasen mielitietty löytyvät ja yh-
teinen matka juuri vapautet-
tuun Uuteenkaupunkiin voi al-
kaa.

Kämäräinen kuvaa tapahtu-
mia valkoisten näkökulmasta. 
Tyttöjen kokemusten kautta 
tulevat esille punaisen puolen 
raakuus surmatöineen, runsas 
alkoholinkäyttö ja johdon tai-
tamattomuus. Toisaalta myös 
valkoisten suorittamat teloi-
tukset tuomitaan. Kirja on hy-
vin kirjoitettu, ja teksti on su-
juvaa.

Antti Tuurin kirja käsitte-
lee niitä muutamia viikko-
ja, joiden aikana valmistautu-
minen sotaan kiihtyi Pohjan-
maalla. Kirjan kertoja on Ahto 
Sippola, josta on tulossa suo-
jeluskunnan päällikkö. Sippo-
la kiertelee lähipitäjiä kiivaa-
seen tahtiin etsien koulutus-
paikkoja valkoiselle armeijal-
le. Tärkeimpinä tehtävinä ovat 
aluksi aseiden hankkiminen ja 
venäläisten aseistariisumisen 
suunnittelu. Tilanne kiristyy, ja 
Vaasaan matkaava sotilasjuna 
päätetään pysäyttää. Valitet-
tavasti rata rikotaan väärän ju-
nan saapuessa. Yllätyshyökkä-
ys venäläisiä varuskuntia vas-
taan kuitenkin alkaa, ja venä-
läiset vangitaan ja riisutaan 
aseista.

Tuurin omintakeinen kirjoi-
tustyyli luo hyvän pohjan ker-
ronnalle. Elettävä arki ja huo-
li arjen jatkuvuudesta ovat kir-
jassa läsnä, rinnan sotatoimiin 
varautumisen kanssa.

Heidi Köngäksen romaa-
ni Sandra ei ole sotaromaani 
vaan kertomus naisista, joiden 

oli pysyttävä vahvoina voidak-
seen jaksaa elämässä eteen-
päin. Sisällissota muuttaa kui-
tenkin elämän. Kirjassa on 
useita kertojia. Välillä äänessä 
on Sandra, välillä tämän käly 
Lyyti ja varsinkin kirjan alussa 
ja lopussa lapsenlapsi Klaara. 
Klaara tutustuu sukunsa men-
neisyyteen isoäitinsä tekstien 
avulla ja oppii samalla ymmär-
tämään monia sanomatta jää-
neitä asioita.

Kirjan tarina alkaa 1900-lu-
vun alusta. Sandra ja Janne 
perustavat perheen Yli-Väärin 
kulmille. Lapsia syntyy, ja lupa 
oman torpan pystyttämiselle 
saadaan. Sisällissota kuitenkin 
katkaisee kehityksen. Kirja ku-
vaa sodan luonnonvoimana, 
jolle ei mahdeta mitään. Jan-
ne päätyy punakaartiin, vaik-
ka ei olekaan kovin vakaumuk-
sellinen. Seurauksena on kuu-
den vuoden tuomio avunan-
nosta valtiopetokseen. Van-
kilasta Janne palaa henkises-
ti muserrettuna. Kirjan loppu-
osassa miehen kärsimykset ja 
perheenäidin tuska on kuvattu 
vaikuttavasti. Köngäksen käyt-
tämä kieli on mieleenpainuvaa 
ja puhuttelevaa.

Mikko Kosunen
erikoistutkija, Työväen 
Arkisto
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Jos historioitsijoille myönnet-
täisiin mitaleja sitkeydestä, 
Touko Perko ansaitsisi sellai-
sen. Kun hänellä oli kaksi vuot-
ta sitten lähes valmiina elämä-
kerta Itämeren divisioonan ko-
mentajasta Rüdiger von der 
Goltzista, hänelle selvisi, että 
pian ilmestyisi kahden Henti-
län, Marjaliisan ja Sepon, tutki-
mus Saksalainen Suomi 1918. 
Ensin Perko ajatteli lyödä 
hanskat tiskiin, mutta onnek-
si hän ei tehnyt niin. Voidak-
seen jatkaa hänen oli kuitenkin 
löydettävä työlleen uusi näkö-
kulma. Miettiessään Hentilöi-
den haastamista Perko havait-
si, että vuoden 1918 sisällis-
sodassakin oli yksi jopa sodan 
lopputuloksen kannalta mer-
kittävä haastaja-asetelma, ni-
mittäin valkoisen armeijan yli-
päällikön, paroni Gustaf Man-
nerheimin ja Itämeren divisi-
oonan komentajan, kreivi Rü-
diger von der Goltzin välinen. 
Kumpikin sotapäällikkö halu-
si ottaa itselleen täyden kun-
nian valkoisten voitosta vapa-
ussodassa.

Kun on pohdittu sitä, mik-
si Mannerheim vastusti niin 
sinnikkäästi sotilaallisen avun 
pyytämistä Saksalta, on viitat-
tu siihen, että hänhän oli it-

se vain paria kuukautta aikai-
semmin taistellut saksalaisia 
vastaan. Ajankohtaisessa ti-
lanteessa helmi-maaliskuus-
sa 1918 Mannerheimin asen-
teeseen vaikutti kuitenkin toi-
nen, paljon tärkeämpi syy. Val-
mistautuessaan lyömään pu-
naiset hän ei toivonut sak-
salaisia saaliinjaolle. Hän pi-
ti von der Goltzia kuokkavie-
raana, jota hän ei olisi halun-
nut häiritsemään omia voi-
tonjuhliaan. Mannerheimin oli 
kuitenkin taivuttava hyväksy-
mään Saksan apu. Ehkäistäk-
seen ennalta kuokkavieraal-
le koituvaa kunniaa hän kii-
rehti hyökkäystä Tampereelle 
ennen kuin saksalaiset ehtisi-
vät Helsinkiin. Tämän kiirehti-
misen takia valkoisten tappiot 
nousivat Tampereen taistelus-
sa huhtikuun alussa 1918 tar-
peettoman suuriksi.

Kuokkavieraat osoittau-
tuivat odotetun tehokkaiksi. 
Noustuaan maihin huhtikuun 
alussa 1918 Hangossa ja Lovii-
sassa Itämeren divisioona va-
pautti vajaassa neljässä viikos-
sa Helsingin ja keskeiset osat 
Etelä-Suomea aina Lahtea 
myöten. Goltz liikkui kaikkial-
la suurena sankarina ja nautti 
kunniasta, ja sen suomalaiset 

hänelle soivat. Mannerheimin 
oli pakko vastata tähän. Tuo 
vastaus oli vapaussodan voi-
tonparaatina tunnettu näytel-
mä, jonka Mannerheim järjesti 
Helsingissä 16.5.1918. Helsin-
kiläisten mielestä paljon tär-
keämpi vapautumisen symbo-
li oli kuitenkin saksalaisten voi-
tonparaati 14.4.1918. 

Mannerheimin ja Golt-
zin suhteet olivat jännittei-
set. Goltz piti Mannerheimia 
”operettikenraalina”, jonka 
sotilaallinen ammattitaito oli 
kyseenalainen. Hänen mie-
lestään Mannerheimin me-
nestys perustui lähinnä ylvää-
seen esiintymiseen, huolitel-
tuun pukeutumiseen ja moni-
puoliseen kielitaitoon. Haasta-
jalle kävi kunniakilpailussa lo-
pulta huonosti. Kun saksalai-
set joutuivat joulukuussa 1918 
vetäytymään Suomesta, hei-
dän osuutensa Suomen sisäl-
lissodassa alkoi nopeasti haa-
listua.

Saksalaisten oli alun perin 
tarkoitus nousta maihin Selkä-
meren rannikolla Rauman–Po-
rin korkeudella ja liittyä Man-
nerheimin joukkoihin. Mitähän 
siitäkin olisi tullut, jos nämä 
kaksi kukkopoikaa olisivat jou-
tuneet taistelemaan yhdessä. 

Operettikenraali ja kuokkavieras

Touko Perko: Haastaja Saksasta 
1918 – von der Goltz ja Mannerheim. 
Docendo, Helsinki. 439 s.
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Kiittäkäämme siitä, että näin 
ei käynyt, Itämeren huhtikuisia 
ahtojäitä ja tietoliikenneyhte-
yksien puuttumista. Kun kum-
pikin soti oman sotansa, tulos 
oli valkoisten kannalta erin-
omainen.

Touko Perkon kirjan asetel-
ma, Mannerheimin ja von der 
Goltzin kunniakilpailu, on he-
delmällinen. On hyvä, ettei 
hän heittänyt pyyhettä kehään 
kaksi vuotta sitten, sillä hänen 
kirjansa ansiosta vuoden 1918 
historiasta kiinnostuneita luki-
joita on nyt hemmoteltu kah-
della kilpailevalla kirjalla ai-
heesta, joka on tähän asti jää-
nyt pahasti katveeseen. Täl-
laista ei historiantutkimukses-
sa kovin usein tapahdu.

Miten Perko on itse onnis-
tunut haastaessaan Hentilät? 
Perko löysi mielestään hei-
kon kohdan Hentilöiden tul-
kinnasta, jonka mukaan Sak-
san päämäärät Suomessa oli-
vat imperialistiset ja sotilaalli-
sen avun hintana Suomen val-
koinen hallitus luovutti kohta-
lonsa ehdoitta Saksan keisa-
rikunnan käsiin. Hentilöiden 
mukaan Suomesta tuli de fac-
to Saksan protektoraatti ja siir-
tomaa, ja jos Saksa olisi voit-
tanut maailmansodan, se oli-
si ollut Suomen pysyvä kohta-
lo. Perko pitää tulkintaa spe-
kulatiivisena. Tämän sanottu-
aan hän kuitenkin esittää itse 
oman spekulaationsa: jos pu-
naiset olisivat voittaneet, niin 

mikä olisi silloin ollut Suomen 
asema? ”Sosialistinen Neu-
vosto-Suomi?” Tässä on syy-
tä huomata, että Suomen jou-
tumisesta Saksan apuvaltioksi 
oli tehty sitovat välikirjat, jotka 
Suomen hallitus oli allekirjoit-
tanut maaliskuun alussa 1918. 
Sen sijaan punaisella Suomel-
la ei ollut vähäisintäkään aiko-
musta liittyä Venäjään. Päin-
vastoin kansanvaltuuskun-
ta puolusti Neuvosto-Venäjän 
kanssa käymissään neuvotte-
luissa sinnikkäästi Suomen it-
senäisyyttä ja valtioalueen ra-
joja.

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 ku-
vaus Helsingin sekasortoises-
ta ajanjaksosta ihmisineen ja 
tapahtumineen. Selkein otsik-
ko olisi ollut ”Helsinki 1918”. 
Tutkimus on kirjoittajan mu-
kaan paitsi sosiaalihistorialli-
nen myös nuoriso- ja kulttuu-
ritutkimuksellinen. Toki se on 
paljon muutakin.

Vuoden 1917 tapahtumat 
kertautuvat eri luvuissa. Ky-
seisen vuoden tapahtumat 
olisi ollut syytä keskittää joh-
dannoksi. Väliotsikoiden lisää-
minen tekstiin olisi ollut myös 
ehdottoman tarpeellista. Run-
saan tutkimusaineiston käyttö 
ansaitsee kiitokset, mutta lau-
lujen sanoja ja runoja, pisim-
millään yli sivun mittaisia, oli-

si ehkä ollut syytä karsia. Lu-
vusta Naisten ja lasten tuo-
miot ja teloitukset on vaara-
na saada käsitys, että valtio-
rikosoikeudet tuomitsivat lap-
sia kuolemaan. Kenttäoikeu-
den tuomiot ja murhat olivat 
laittomia, eivätkä ne olleet val-
tiorikosoikeutta. Kyseisessä lu-
vussa mainitut pojat tuomittiin 
ja ammuttiin sodan aikana.
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Se, että kirjan sisältö ei vas-
taa kunnolla otsikossa kerrot-
tua aihetta, tulee esiin esimer-
kiksi luvusta Naiset ja lapset 
sodan pyörteissä. Luku kertoo 
saksalaisten tulosta, hyökkä-
ysvalmisteluista, itkevistä työ-
läisistä ja hurraahuudoista lä-
hinnä miesten kertomuksien 
kautta, mutta lapset sivuute-
taan parilla lyhyellä lauseella. 
Kirjan alaotsikon ”lapset” tun-
tuu päälle liimatulta.

On hyvä muistaa, että lap-
sen asema yhteiskunnassa oli 
1900-luvun alussa erilainen 
kuin nyt. Lasten sota-ajan ker-
tomuksia ei ole aina pidetty 
tärkeinä dokumentteina, ei-
vätkä lapset osanneet arvos-
taa niitä aina itsekään. Lisäk-
si lapset eivät välttämättä us-
kaltaneet tai osanneet kirjoit-
taa kokemuksiaan ylös. Kirjoi-
tustaito oli usein puutteellista. 
Kirjassa on muutamia nuorten 
kuvauksia Helsingin tapahtu-
mista, joissa sakilaisuus ja hu-
liganismi näkyivät. Uhittelut yl-
tyivät kaduilla, mutta yhteen-
ottoja pyrittiin välttämään.

Nälkä pakotti kuitenkin toi-
mimaan. Sosiaalinen kurjuus 
tuli työpaikkojen sulkeuduttua 

näkyvimmin esille pitkinä lei-
päjonoina, joissa nälkäisimmät 
tuupertuivat kuolleina kadulle. 
Suurperheet olivat ilman ruo-
kaa ja välttämättömyystarpei-
ta. Nuorison oli vaikea pidät-
täytyä rikoksista, ja kiinnostus 
osallistua aseelliseen liikeh-
dintään lisääntyi. Helsingin 
punakaarteissa toimi kymme-
nisentuhatta miestä ja naista. 
Lapsia ja nuoria ei kirjoittaja 
mainitse, vaikka heitä oli mu-
kana runsaasti.

Kirja tuo esille ajan merkki-
henkilöitä, mielenkiintoisia ih-
miskohtaloita ja tapahtumia ja 
kertoo tasapuolisesti sekä pu-
naisten että valkoisten toimis-
ta. Naisten militarisoituminen, 
katukaartit, valkoisten naisten 
”kotikaartit” ja nuorisokulttuu-
rin muodostuminen näkyivät 
pääkaupungin kaduilla. 

Kerronta on vauhdikasta, 
ja aikalaiset pääsevät ääneen. 
Kaupungin eri alueet ovat hy-
vin edustettuina, ja perheiden 
arki kulkee kirjassa vahvanpu-
naisena lankana. Esiin tulee 
myös naisten kekseliäisyys. 
Kudottiin, ommeltiin, ruokit-
tiin, kuljetettiin salaa aseita ja 
ammuksia, pelättiin henkilö-

tarkastuksia ja kotiin tunkeu-
tuvia tarkastajia. Yhteisöllisyys 
kasvoi hädän hetkinä sekä val-
koisten että punaisten puolel-
la samaan aikaan, kun sosiaa-
liset erot yhteiskuntaluokkien 
välillä korostuivat.

Vangitsemista pelkäävät, 
valeasuiset tai partansa vär-
jänneet senaattorit ja muut 
poliitikot, ammuksia lasten-
vaunuissa kuljettavat ”äidit” ja 
viime hetken piiloutujat tuovat 
kirjaan jännityselokuvan ainek-
sia.

Helsingin kesäseesteis-
tä Santahaminan leiriä 1918 
oli valheellisesti tarjottu sota-
sensuurin aikana lehdille leiri-
en näyteikkunaksi. Tämän ha-
vaitsin jo omissa vankileiritut-
kimuksissani. Naisten kärsi-
mykset siellä ovat saaneet vä-
hemmän huomiota kuin mies-
ten Suomenlinnan leirillä. 

Kirja on hengästyttävä lu-
kukokemus, täynnä elämää ja 
jännitystä – ei pelkästään ver-
ta. 

Tuulikki Pekkalainen
VTM, tietokirjailija, 
väitöskirjatutkija, Turku
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Naiset ja sota -teemaa on alet-
tu käsitellä niin tieteessä kuin 
taiteessakin uuden sotahisto-
rian nousun myötä. Sisällisso-
tamme on tältä kannalta eri-
tyisen mielenkiintoinen, kos-
ka naiset olivat sodassa muka-
na paitsi avustavissa rooleis-
sa myös taistelijoina punaisel-
la puolella. Valkoisten joukois-
sa ei tiedetä olleen naisia so-
tilaina.

Haastattelin keväällä 2018 
tanskalaista kirjailijaa Kim Lei-
neä hänen romaanistaan Kui-
lu, jonka ratkaisevat tapahtu-
mat sijoittuvat Suomen sisäl-
lissotaan. Leine kuvaa punai-
set naissotilaat pedoiksi, jot-
ka kuristivat pappeja kuoliaik-
si ollessaan näiden kanssa su-
kupuoliyhteydessä. Leine ker-
toi halunneensa kuvata sotaa 
ja ihmisen raakuutta taiteilijan 
vapaudella ja arkistomateriaa-
leihin tutustumatta. Pidän täl-
laista lähestymistapaa ongel-
mallisena silloin, kun kuvatta-
vana on todellisia historian ta-
pahtumia ja niihin osallistunei-
ta ihmisiä.

Tutkija Reetta Laitisen toi-
mittama sarjakuvateos Sisaret 
1918 ottaa kantaa samaan ky-
symyksenasetteluun sekä läh-

töasetelmansa että lopputu-
lostensa kautta. Esipuhees-
saan Laitinen pohtii doku-
menttien käytön oikeutusta 
fiktiossa: ”Onko toisen, ole-
massa olleen ihmisen henki-
lökohtainen murhenäytelmä 
noin vain käytettävissä, muo-
kattavissa ja muutettavissa tai-
teeksi?”

Olennaista kysymyksessä 
ovat sanat ”noin vain”.  Do-
kumenttiaineistoja ei voi käyt-
tää kepein perustein. Mutta 
jos tavoitteena on luoda kes-
tävä taiteellinen teos, henkilö-
arkistojen käyttö on perustel-
tua. Historiallinen lähdeaineis-
to taipuu niin taiteen kuin tie-
teenkin pohjaksi, mutta me-
todit ovat erilaiset. Historialli-
sen fiktion tekijälle on tärke-
ää aikakauden syvällinen tun-
temus, mutta yhtä tärkeää on 
irrottautua aineistoista ja luo-
da omalakinen taiteellinen ko-
konaisuus. 

Arkistoaineiston käytöl-
lä taiteessa on erityiset haas-
teensa. Se näkyy myös Sisa-
ret 1918 -teoksessa. Esipu-
heessaan Laitinen kertoo va-
linneensa sarjakuvataiteilijoil-
le Kansan Arkiston ja SKS:n 
muistitietoaineistoista sopi-

vimmiksi katsomansa kerto-
mukset. Valittuja kertomuksia 
on lyhennetty ja tiivistetty an-
tologian rajoihin mahtuviksi. 
Tiivistäminen on osa taiteellis-
ta prosessia mutta ei riitä te-
kemään dokumenttimateriaa-
lista taidetta.

Vielä ankarampi yksityis-
kohtiin zoomaaminen oli-
si tuonut antologian kauem-
mas dokumenttien kuvitta-
misesta. Otan esimerkin: Ai-
nur Elmgrenin väkevä sarjaku-
va perustuu Hulda Äijälän ker-
tomukseen taisteluista saksa-
laisia vastaan ja vangiksi jou-
tumisesta. Hulda oli 24-vuoti-
as leski, jolta jäi Raumalle viisi 
poikaa. Muistelijat sivuuttavat 
usein psykologisesti hurjim-
mat yksityiskohdat. Tässä sel-
lainen on mielestäni pikkulas-
ten äidin sotaan lähtö. Myö-
hemmin tarkasteltaessa muis-
telijan hiljaisuudet tai lakoni-
set toteamukset näyttäytyvät 
kaikkein puhuvimpina. Taitei-
lijalla on lupa tunkeutua myös 
vaikenemisen ytimiin.

Teos on kuvallisesti erit-
täin korkeatasoinen; jokainen 
taiteilija tuo aiheeseen oman 
voimakkaan näkökulmansa, 
ja tyylien vaihtelu on kiehto-

Arkistojen äänistä kuviksi ja kertomuksiksi

Reetta Laitinen (toim.): 
Sisaret 1918. Arktinen 
Banaani, Helsinki 2018. 110 s.
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vaa ja antoisaa. Arvokasta on 
myös lasten sotakokemuksen 
kuvaus. Kokonaisuutta koot-
taessa on luotettu siihen, et-
tä sodan suuri kuva on lukijal-
la hallussa. Lyhyet tekstit osi-
oiden alussa taustoittavat kun-

kin päähenkilön tilannetta ja 
luovat kuvaa tragediasta. Lai-
tinen kertoo toivoneensa, että 
kertomuksissa kuuluisivat nais-
ten omat äänet. Mutta sarja-
kuvassa sana saisi olla alistei-
nen kuvalle. Tällä loistavalla 

tutkija-taiteilijakombinaatiol-
la olisi varmasti ollut taitoa ja 
rohkeutta irtautua vieläkin ra-
jummin 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 toimitta-
ja, joka on ollut uransa aikana  
töissä myös Suomessa ja Mos-
kovassa. Suomessa sisällisso-
ta alkoi kiinnostaa Jentoftia. 
Norjalainen näkökulma moti-
voi häntä kirjan tekemiseen. 
Näkökulma löytyi, koska Suo-
men sisällissodassa oli ollut 
mukana kaksi norjalaista am-
bulanssia 20 hengen miehis-
töineen. Näiden lääkintämies-
ten ja -naisten kokemukset, 
kertomukset ja valokuvat tuo-
vat uutta, ulkopuolista näkö-
kulmaa Suomen sisällissotaan.

Pohjoismaiden suhtautumi-
nen Suomen sisällissotaan oli 
pääasiassa neutraalia. Ruot-
si salli vapaaehtoisten sotilai-
den ja upseerien tulon valkoi-
selle puolelle. Norjan parla-
mentti oli valkoisten puolella 
ja hyväksyi vain humanitääri-
sen avun antamisen. Se päätti 

kuitenkin, että apua oli annet-
tava molemmille osapuolille. 
Norjalaiset kulkivat valkoisten 
joukkojen mukana mutta hoi-
tivat muutaman kerran myös 
punaisia haavoittuneita. 

Norjan Punaisen ristin am-
bulanssia johti kirurgi Harald 
Natvig. Hän kirjoitti päiväkir-
jaa ja otti valokuvia, myös te-
loituksista. Aikaisempien so-
takokemustensa ansiosta hän 
pääsi valkoisten etulinjaan. 
Ylilääkäri Jakob Thrap-Meyer 
johti toista ambulanssia. Hän-
kin kirjoitti tarkkoja kuvauksia 
näkemästään. Myös muut am-
bulanssimiehet ja -naiset do-
kumentoivat kokemuksiaan. 
Toimittaja Harald Grieg, jo-
ka oli kalustonhoitajana am-
bulanssissa, kirjoitti jo mat-
kan aikana artikkeleita Norjan 
lehtiin. Grieg myös haastatte-
li suomalaisia, esimerkiksi se-
naattori Heikki Renvallia.

Ambulanssit ajoivat Norjas-
ta Tukholmaan ja sieltä Haa-
parannan kautta Ouluun. Siel-
lä he näkivät 24.2.1918 ensim-
mäiset kaatuneet ja punavan-
git. Matka jatkui Jyväskylään, 
missä heillä oli tukikohta. Nor-
jalaiset auttoivat Jyväskyläs-
sä kenttäsairaalan pystyttämi-
sessä. Sinne tuotiin haavoittu-
neita Vilppulan, Jämsän, Län-
kipohjan ja Oriveden taiste-
luista. Natvigin johtama am-
bulanssi kulki valkoisten jouk-
kojen mukana kohti Tamperet-
ta ja Thrap-Meyerin auto Sa-
vonlinnan kautta Käkisalmelle, 
Imatralle ja Viipuriin. 

Norjalaiset pääsivät näke-
mään omin silmin joukkote-
loituksia esimerkiksi Länkipoh-
jassa, missä ”talot paloivat ja 
ihmisliha haisi”, kuten kirjassa 
kerrotaan. Harald Natvig ei ol-
lut koskaan ennen nähnyt niin 
hirveää väkivaltaa, vaikka hä-
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nellä oli kokemusta muutaman 
vuoden takaisista sodista Bal-
kanilla. Hän koetti kiistää te-
loitusten oikeutuksen ja veto-
si tuloksetta kansainvälisiin so-
talakeihin. Natvig tallensi ka-
merallaan 13 vangin teloituk-
sen Länkipohjassa 17.3.1918. 
Ammutuista nuorin oli vain 
14-vuotias.

Tampereella norjalaiset ot-
tivat kuvia kaupungin valta-
uksesta, vankijoukoista, nais-
vangeista ja joukkohaudois-
ta. Sodan jälkeen Harald Nat-
vig pääsi käymään myös Suo-

menlinnan vankileirillä ja kir-
joitti sen surkeista oloista ra-
porttiinsa. Palattuaan kotiin 
hän luki samankaltaisia kirjoi-
tuksia Suomen valkoisesta ter-
rorista Norjan työväenlehdis-
tä. Kaikesta huolimatta Nat-
vigin sympatiat olivat valkois-
ten puolella. Hän totesi hei-
dän käyneen oikeutettua so-
taa punaisia vastaan.

Morten Jentoftin kirja vah-
vistaa suomalaisesta tutkimuk-
sesta saamiamme käsityksiäm-
me punavankien mielivaltai-
sesta kohtelusta mutta myös 

haavoittuneiden hoidosta eri 
paikkakunnilla.

Kirjassa on jonkin verran 
yleistä taustatietoa Suomen 
historiasta ja vuoden 1918 ta-
pahtumista, esimerkiksi kuva-
usta Mannerheimin johtamis-
ta taisteluista. Harmi, että ana-
lyysi koko sodan merkitykses-
tä puuttuu. Ehkä se ei kuului-
si tällaisen kirjan tavoitteisiin-
kaan.

Marjaliisa Hentilä
dosentti, erikoistutkija, 
Espoo

Esityksen mahti

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

Vaikka Anna Rajavuori ei suo-
ranaisesti aseta tehtäväkseen 
sosialismin arvoituksen rat-
kaisemista, on hänen tutki-
muksensa keskeinen kysymys 
kuitenkin se, mikä oli suulli-
sen agitaation osuus sosialis-
min huimassa läpimurrossa ja 
maaseudun politisoitumisessa 
ylipäänsä suurlakon jälkeisinä 
vuosina. Rajavuoren tutkimus 
tuottaa tähän mysteeriin uu-
sia vastauksia ja näkökulmia, 
mutta niitä olisi voinut verrata 
laajemmin aikaisemman tutki-
muksen antamaan kuvaan työ-
väenliikkeen historiasta. 

Esitystutkimuksen metodo-
logian soveltaminen on Raja-
vuoren tutkimuksen keskeinen 
ansio. Se on myös sellainen 
ulottuvuus, joka erottaa Raja-
vuoren tutkimuksen muista ja 
jonka varassa tutkimus nousee 
tieteellisesti huomattavan kor-
kealle tasolle. Rajavuorella on 
taustalla ajatus siitä, että aikai-
sempi sosialistisen agitaation 
tutkimus ei ole tavoittanut il-
miön kaikkia puolia eikä siten 
ole kyennyt selittämään tyh-
jentävästi sosialistisen agitaa-
tion luonnetta ja merkitystä. 
Aikaisemmat tutkijat ovat ko-

rostaneet joko agitaation tie-
dollista ja sivistävää merkitystä 
tai sen tunnedynaamista puol-
ta. Rajavuori pystyy oman nä-
kökulmansa ansiosta kohoa-
maan tämän jaottelun yläpuo-
lelle ja keskustelemaan hedel-
mällisesti molempien suunta-
usten kanssa. 

Rajavuori ottaa tarkaste-
luun agitaatiotapahtuman ko-
konaisvaltaisena vuorovaiku-
tustilanteena, jossa keskei-
seen rooliin kohoaa agitaatto-
rin ja yleisön välinen suhde ja 
ennen muuta itse agitaatioesi-
tys, jonka sanallinen sisältö oli 

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

Tutkimus tarjoaa uusia näkökulmia poliittiseen toimintaan ja 
poliittisen identiteetin muotoutumiseen maaseutuympäristössä. 
Teksti on elävää ja miellyttävää lukea, ja sen teoreettiset ainekset 
avautuvat hyvin erityisesti sen vuoksi, että ne kiinnittyvät 
suoraan analyysiin eivätkä jää päälle liimatuksi oppineisuuden 
osoitukseksi. Lukija todella tuntee matkaavansa agitaattorien 
mukana maaseudulla ja osallistuvansa tiheätunnelmaisiin agi-
taatiotilaisuuksiin 1900-luvun alussa.

Rajavuoren tutkimus on erittäin korkeatasoinen ja tärkeä 
kontribuutio suomalaisen työväenliikkeen historian tutkimuk-
seen; sillä on vahvan esitysteoreettisen otteensa ansiosta myös 
huomattavaa kansainvälistä relevanssia. Tutkimuksen tieteelliset 
tulokset ovat merkittäviä ja sen metodiset ratkaisut innovatiivisia: 
esitysteoreettinen näkökulma osoittaa Rajavuoren käsittelyssä 
voimansa.

TYÖVÄEN HISTORIAN JA PERINTEEN TUTKIMUKSEN SEURA 
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Esityksen politiikka
Sosialistinen agitaatio keskisuomalaisella maaseudulla 
1906-1908

Anna Rajavuori
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vain yksi tekijä muiden joukos-
sa. Tutkimus kohdistuu pää-
asiassa maaseutuagitaatioon 
Keski-Suomessa ja Etelä-Poh-
janmaan järviseudulla suhteel-
lisen lyhyellä aikajänteellä. Ra-
jauksen kapeus sisältää omat 
ongelmansa, mutta toisaalta 
se tarjoaa mahdollisuuden sy-
vään ja tarkkaan analyysiin. 

Rajavuori joutuu turvautu-
maan työssään puutteelliseen, 
satunnaiseen ja fragmentaari-
seen aineistoon, joka ei sal-
li päästä käsiksi suoraan itse 
agitaatiotilaisuuteen ja varsi-
naisiin puhesisältöihin. Raja-
vuori luottaa kuitenkin siihen, 
että lähdeaineistossa on riit-
tävästi jälkiä agitaatiotapahtu-
masta, ja kyse onkin siitä, et-
tä tutkija osaa löytää ja tulki-
ta ne uudella tavalla. ”Perfor-
manssilinssien” avulla voidaan 
tekijän mukaan havaita sellais-
ta, mikä jää muuten katvee-
seen tai kokonaan näkemättä, 
ja solmia sellaisia säikeitä, jot-
ka jäisivät irrallisiksi ilman teo-
reettista yhteyttä.  

Rajavuori tarkastelee mo-
nipuolisesti yleisön odotuksia 
ja sen käyttäytymistä puheti-

laisuuksissa. Vaikka agitaatto-
rit olivat tietoisia yleisön odo-
tuksista, ei yllätyksiltä vältytty: 
kahden kulttuurin kohtaami-
nen sujui sitä paremmin, mi-
tä enemmän agitaattori pys-
tyi asettautumaan yleisön ase-
maan, puhumaan sille läheisis-
tä asioista ja tarjoamaan moni-
puolista ohjelmaa, jossa myös 
viihteellisillä elementeillä oli 
sijansa. Esimerkiksi joukkolau-
lun merkitystä osana agitaa-
tiotilaisuuksia ei ole aikaisem-
min käsitelty tässä laajuudes-
sa. 

Erittäin mielenkiintoinen il-
miö on vaalikampanjan luo-
mat väittelykokoukset, joihin 
osallistui eri vaalipuolueiden 
edustajia ja joiden yleisö oli 
hyvin heterogeenista – ja ak-
tiivista. Tavanomaisissakin agi-
taatiotilaisuuksissa yleisön jou-
kossa oli usein vastayleisön, 
”porvareiden”, edustajia, jol-
loin tapahtumaan muodostui 
agitaattorien toivoma konflik-
titilanne. Sen kautta agitaatto-
rit pyrkivät horjuttamaan pai-
kallisyhteisön sosiaalista jär-
jestystä ja valtaistamaan pai-
kallista työväestöä, jonka kat-

sottiin elävän itsetiedottomina 
sosiaalisessa alistussuhteessa. 
Ulkoa tullut agitaattori pystyi 
konfliktiin hakeutumalla teke-
mään kätketystä ristiriidasta 
julkisen. Rajavuori kiinnittää 
huomiota myös agitaattorei-
den rooliin järjestäjinä: palo-
puheiden rinnalla heidän odo-
tettiin perustavan työväenyh-
distyksiä ja tukevan käytännöl-
lisesti aloittelevia järjestöjä. 

Kaiken kaikkiaan Rajavuori 
pystyy todistamaan keskeisen 
väitteensä eli sen, että ”sosia-
lidemokraattisen puolueen or-
ganisoima suullinen agitaatio 
oli 1900-luvun alun suomalai-
sella maaseudulla monitahoi-
sempaa muodoiltaan, tunne-
sisällöltään, sosiaalisilta ja po-
liittisilta merkityksiltään sekä 
vaikutuksiltaan, kuin ennen on 
esitetty”. 

Kari Teräs
Tampereen yliopisto
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Miksi Suomesta ei tullut kan-
sandemokratiaa? Kysymys on 
askarruttanut useita tutkijoita 
1980-luvulta lähtien, arkisto-
jen avautuessa ja näkökulmi-
en muuttuessa. Siihen myös 
Risto Reuna hakee vastausta. 
Hänen väitöskirjansa sijoittuu 
Hermann Beyer-Thoman, Os-
mo Jussilan, Kimmo Rentolan, 
Hannu Soikkasen, Jukka Ne-
vakiven ja Mikko Majanderin 
raivaamalle kentälle ja elävöit-
tää sitä uudella tiedolla. 

Monitasoisessa selitysmal-
lissa sukupolvikokemuksilla on 
keskeinen sija. Niitä osaltaan 
kuvaa kirjaa läpäisevä kerto-
mus Veikko Puskalasta, sosi-
aalidemokraattien kommunis-
minvastaisen toiminnan akti-
vistista. Reuna erottelee ”so-
tasukupolven” eri ikäryhmiä ja 
erilaisia rintamamieskokemuk-
sia, lähinnä niitä, joiden hän 
tulkitsee pohjustaneen sosiaa-
lidemokratian kannatusta. Nä-
mä kokemukset hän liittää sii-
hen, miten sosiaalidemokraat-
tisjohtoisten ay-järjestöjen ja 
Aseveliliiton toimitsijat valvoi-
vat sotavuosina sosiaalisia etu-
ja ja poliittista mielialaa sään-
nöstely- ja valvontakoneiston 

yhteydessä. Juoneksi hahmot-
tuu, miten 1930-luvun lopulla 
viritelty ja sodan jälkeen osin 
aseveliyhdistysten pohjalta 
pystytetty sosiaalidemokraat-
tisen puolueen työpaikkaor-
ganisoituminen toimi ja tuot-
ti tuloksia. Selitysmalli nostaa 
pääosaan sotatarviketeolli-
suuden ja sotakorvaustuotan-
non avainryhmän, metallityön-
tekijät.

Reunan mukaan Suomen 
poliittinen tulevaisuus ratkais-
tiin kesäkuussa 1946. SKP:n 
”kuusislainen” johto pyr-
ki Ždanovin ohjeita seuraten 
vahvistamaan otettaan valtio-
koneistosta ulkoparlamentaa-
risen joukkotoiminnan avul-
la sekä ohjaamaan sosiaa-
lidemokratian irti Tanneris-
ta ja asevelisosialisteista koh-
ti kommunistien määrittämää 
yhtenäisyyttä. Tässä kommu-
nistit kuitenkin epäonnistui-
vat. Ratkaisevaksi vastavoi-
maksi nousi metallimiehiin no-
jannut sosiaalidemokraattinen 
työpaikkaorganisoituminen. 

Suomalaiskommunistien  
kansainvälisinä virikkeinä  
Reuna viittaa paitsi Tšekko-
slovakian myös Baltian mai-

den esimerkkiin. Hän väittää 
toistuvasti, että kommunistit 
olivat päässeet Baltian maissa 
valtaan kansanrintamapolitii-
kan seurauksena. Väite tavoit-
taa huonosti sen, miten näis-
tä maista tehtiin neuvostota-
savaltoja.

SKP:n vallankumousvalmis-
teluiksi Reuna tulkitsee sekä 
virkamiehistön puhdistamista 
vaatineen mielenosoitusoffen-
siivin että suostumisen SAK:n 
vuoden 1946 edustajakoko-
uksen peruuttamiseen kom-
munistienemmistön tuotta-
neiden edustajakokousvaalien 
jälkeen. SKP:n johto oletti so-
siaalidemokratian pian siirty-
vän ”itäohjaukseen” ja vallan-
kumouksen edellytysten kyp-
syvän. 

Jo Hannu Soikkanen on 
nähnyt SAK:n edustajako-
kouksen peruutuksessa niin 
kommunistien kuin sosiaalide-
mokraattisen opposition pyr-
kimyksen vaikuttaa SDP:n pian 
kokoontuvan puoluekokouk-
sen linjauksiin. Se, miten Reu-
na liittää tapahtumakulun val-
lankumousperspektiiviin, on 
painotuksiltaan uutta. Tämä 
olisi kuitenkin hyvä suhteut-

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.

Puskala, Pessi ja muita puoluesotureita
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taa aiempiin selityksiin, jois-
sa kommunistien myönnytys 
on tulkittu reaktiiviseksi pyrki-
mykseksi estää ammattiyhdis-
tysliikkeen hajoamisesta koi-
tuvia riskejä. Kaikkea kehystä-
vänä välttämättömyytenä so-
takorvaukset rajoittivat työ-
väenliikkeen hajaannusta, ku-
ten Reunakin tuo esiin. Edus-
tajakokousperuutuksen ratkai-
sijaksi hän nostaa perustellus-
ti SKP:n pääsihteerin Ville Pes-
sin. Aivan selväksi ei kuiten-
kaan käy, miten viitatuista läh-
teistä on tultu Pessin ajatuk-
senkulun kuvaukseen.

Laajaan ja monipuoliseen 
lähdeaineistoon kuuluu SAK:n, 
Metalliliiton, paikallisten ay-
järjestöjen, SDP:n, SKP:n ja 
Valtiollisen poliisin arkistoai-
neistoa sekä lukuisia henkilö-
arkistoja. Tärkeä osa on Työ-
väen muistitietotoimikunnan 
kokoelmilla, joita Reuna itse-
kin on kartuttanut. Muistitie-
to soveltuu hyvin sukupolviko-
kemusten tutkimiseen, mut-
ta metodologiset kysymykset 
ansaitsisivat enemmän huomi-
ota ja lisää läpinäkyvyyttä toi-
voisi päättelyyn, joka vie ai-

neistosta johtopäätöksiin.    
Uusia tietoja ja oivalluk-

sia tämä työ tarjoaa yllin kyl-
lin.  Paikoin on tosin vaikeata 
erottaa tärkeätä ja vähemmän 
tärkeätä. Toisinaan jää epäsel-
väksi, onko jokin käsitys tut-
kijan vai tutkittavien. Näin on 
esimerkiksi puhuttaessa am-
mattiyhdistysliikkeen ”puolu-
eettomuudesta” pohjoismai-
sena periaatteena. Esitysta-
vassa on rakenteellista ja kie-
lellistä viimeistelemättömyyt-
tä sekä tarpeetonta toistoa. 
Työ tarvitsisi johdannon, jo-
ka tiukemmin esittelisi tutki-
muskysymykset ja lähestymis-
tavan, sekä loppuluvun, jossa 
tutkimustuloksia vedettäisiin 
yhteen ja arvioitaisiin suhtees-
sa aiempaan tutkimukseen.

Nykyisiä tohtorinkoulutus-
normeja noudattava, neljäs-
sä vuodessa valmistuva, alle 
30-vuotiaana väittelevä ei ky-
kenisi laatimaan tällaista väi-
töskirjaa. Tämä ei johdu vain 
kirjan paksuuden ja lähdeluet-
telon pituuden todistamas-
ta työmäärästä. Kyse on en-
nen muuta siitä, miten teki-
jä on koonnut ja käyttänyt ai-

neistoaan, tulkinnut kirjoitet-
tua ja puhuttua, tunnistanut 
toiminnan julkilausuttuja ja jul-
kilausumattomia tarkoituksia, 
osoittanut tapahtumien ja te-
kojen yhteyksiä, taustoja, ta-
voitteita ja tarkoittamattomia 
seurauksia, kytkenyt toisiinsa 
eri tasoja ja erikestoisia juon-
teita ja murroksia. Risto Reu-
na on pystynyt hyödyntämään 
pitkää ja monipuolista koke-
mustaan työväenhistorian alal-
la. Tämä on ollut valtava vah-
vuus, mutta myös suuri haas-
te. Miten tutkija käyttää vuo-
sikymmenten mittaan kerty-
nyttä tietämystään, myös vai-
keasti dokumentoitavaa hil-
jaista tietoaan, siten, että his-
toriantutkimuksen tieteellisyy-
den vaatimus, päättelyn arvi-
oitavuus, täyttyy? Vaikuttava 
intellektuaalinen saavutus tä-
mä työ eittämättä on.

Pauli Kettunen
professori, Helsingin 
yliopisto
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Lasse Laatunen totesi muis-
telmiensa julkistamistilaisuu-
dessa, ettei pitänyt viisaana 
työnantajansa EK:n päätöstä 
lopettaa keskitetyt työmark-
kinaneuvottelut. Taustalla oli 
EK:n hallituksen päätös siitä, 
että keskitettyä sopimustoi-
mintaa ei enää harjoiteta. Sa-
malla EK lakkautti varmuuden 
vuoksi koko työmarkkinaosas-
tonsa. Laatunen oli keskitetty-
jen ja tulopoliittisten sopimus-
ten mies yli 40 vuotta kestä-
neen uransa ajan. Uusi aika 
liittoneuvotteluineen murtaa 
vuonna 1968 solmitusta Liina-
maa I:stä alkaneen työmarkki-
natradition.

Kolmikannan kulisseissa 
kertoo tulopoliittisen aikakau-
den työmarkkinahistoriasta. 
Laatunen on kirjoittanut sen 
yhteistyössä Arto Niemisen 
kanssa, joka toimi pitkään työ-
markkinatoimittajana ja myös 
Suomen Journalistiliiton pu-
heenjohtajana. Yhteistyö ker-
too tupokauden koukeroista. 
Työmarkkinapomojen ja toi-
mittajien symbioosi kesti ko-
ko kauden. Siihen sisältyi sa-
toja valvottuja öitä, joiden ai-
kana neuvotteluita käytiin sul-
jettujen ovien takana työmark-

kinatoimittajien odotellessa 
oven toisella puolella uutisia.  
Kuvaan kuului myös iloista yh-
teiselämää hauskoine traditi-
oineen.

Laatunen aloitti työuran-
sa aikana, joka oli kirjoittaji-
en mukaan poliittisesti levo-
tonta ja ylipolitisoitunutta. 
Kekkoselle puuhattiin jatko-
kautta, kulisseissa juoniteltiin, 
hallitukset vaihtuivat tiheään, 
kommunistien vallankaappa-
uksesta huhuttiin ja läntisistä 
kauppasuhteista riideltiin. Lak-
koja oli paljon, palkkakuri huo-
no ja inflaatio korkea. Näinhän 
on tapana kuvailla 1970-lukua, 
mainettaan ehkä kuitenkin pa-
rempaa. 

Laatusen työvuosiin osuu 
hyvinvointivaltion sinnikäs ra-
kentaminen. Nieminen nostaa 
Laatusen jalustalle tässä työs-
sä. Laatunen aloitti STK:n la-
ki- ja sosiaaliasiain johtajana 
vuonna 1984, joten hänen kä-
denjälkensä näkyy käytännös-
sä kaikessa työlainsäädännös-
sä ja sosiaaliturvalainsäädän-
nössä. Lakkosakkojen koro-
tus, tasa-arvolain valmistelu ja 
pekkaspäivien synty 1980-lu-
vun alkupuoliskolla sekä Hol-
kerin hallituksen suuren ha-

loon aiheuttanut työelämäpa-
ketti vuosikymmenen loppu-
puolella olivat Laatusen työlis-
talla. Kolmikannan kulisseissa 
kertoo ronskista neuvottelu-
kulttuurista ja pienen tupopo-
rukan läheisistä suhteista. 

Työmarkkinapäättäjät hää-
rivät myös hallituspohjien ja 
-ohjelmien kasaamisessa. Laa-
tuselle jäi Holkerin hallituksen 
muodostamisesta käsitys, että 
järjestöjen piti pitää ohjat tiu-
kasti omissa käsissään.  Laatu-
sen ja Markku Hyvärisen neu-
vottelema työeläkemaksu jäi 
elämään vuonna 1991 Esko 
Ahon yhteiskuntasopimuksen, 
STK:n saatanallisten säkei-
den ja Sorsan välitysehdotuk-
sen dramaattisten tapahtumi-
en jälkeen. Laatusen mielestä 
Sorsan esitys ei valunut huk-
kaan, koska se muutti ay-liik-
keen asenteita maltillisten pal-
kankorotusten suuntaan.

Kirja on kepeä ja helppolu-
kuinen. Anekdootteja on pal-
jon, niin kuin työmarkkinapo-
rukoissa tapaa olla.

Laatusen aloittaessa STK:s-
sa ay-liike oli vahvimmillaan ja 
jäsenmäärä yli miljoonan. Ta-
louspohjakin oli kunnossa jä-
senmaksujen ansiosta.  Kes-

Kolmikannan ytimessä

Lasse Laatunen ja Arto Nieminen: 
Kolmikannan kulisseissa. Lasse Laatusen neljä 
vuosikymmentä työmarkkinapolitiikassa. Art 
House, Helsinki 2017.  325 s.
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kitetyt sopimukset olivat yksi 
keino hillitä palkankorotusta-
voitteita. Sosiaaliturvaa paran-
nettiin monesta syystä. Maa-
hanmuutto Ruotsiin, kompen-
saatio mataliin palkankorotuk-
siin, työvoimapula, vasemmis-
ton voimakas ote politiikas-
sa ja kommunismin pelko pa-
kottivat parantamaan sosiaa-
liturvaa.  Pienen piirin tulo-
poliittiset neuvottelut pienes-
sä maassa olivat ratkaisu, joi-
ta vauhdittivat aika ajoin lak-
koliikkeet.

Demokratian kannalta tilan-
ne oli ongelmallisempi. Työ-
markkinasopimuksiin liittyvät 

lakimuutokset herättivät edus-
kunnassa toisinaan kirpeääkin 
kritiikkiä, koska ne tuotiin val-
miina eduskunnan päätettä-
viksi. Usein kuitenkin unohtui, 
että hallitus oli ollut mukana 
valmistelemassa lakihankkeita 
kolmikantaisesti. 

Vähemmälle on jäänyt kes-
kustelu siitä, että pienen pii-
rin neuvotellessa valtaosa ay-
liikkeen jäsenistöstä istui kat-
somossa, Lauri Ihalaisen luon-
nehdintaa lainaten. Tämä ei 
ollut harvinaista elinkeinoelä-
mänkään puolella.

Laman aika oli käännekoh-
ta malttiin palkankorotusvaati-

muksissa, kuten Laatunen to-
teaa. Samalla se oli myös al-
kua ay-liikkeen vaikutusvallan 
alamäelle. 2000-luvulla elin-
keinoelämä on ottanut uudis-
tajan roolin työmarkkinoilla. 
Vuosien kuluessa rakennettu 
työlainsäädäntö murenee joka 
kulmasta. Joviaalit työmarkki-
namiehet ovat joutuneet väis-
tymään. 

Ritva Savtschenko
FT, Helsinki

Tannerilla Kekkosen kimppuun

Lasse Lehtinen: Tanner. 
Itsenäisen Suomen mies. 
Otava, Helsinki, 880 s.

Missään ei ole kielletty kirjoit-
tamasta elämäkertaa omasta 
poliittisesta idolistaan. Sitäkin 
sallitumpaa se on, jos kirjasta 
tulee hyvä ja se on makoisal-
la kielellä kirjoitettu. Nämä sa-
nat kertovat jo aika paljon sii-
tä, millainen kirja Lasse Lehti-
sen muhkeasta Tanner-elämä-
kerrasta on tullut. 

Arvostelu kannattaa aina 
aloittaa kehuilla. Vaikka Tanne-
rista on kirjoitettu kaksi huo-
mattavaa elämäkertaa, Jaakko 

Paavolaisen neliosainen ja Ilk-
ka Hakalehdon kaksiosainen, 
Lehtinen on onnistunut löytä-
mään päähenkilönsä elämästä 
varsin paljon uutta. Erityisesti 
Tannerin lapsuutta, perhe-elä-
mää ja muuta yksityisyyttä se-
kä viimeisintä suurta rakkaut-
ta, Sorkin tilaa, koskevat kuva-
ukset ovat loistokkaita. Niihin 
Lehtinen on saanut myös uu-
sia lähteitä Sorkin jäämistöstä, 
joka on luovutettu vasta hiljat-
tain Työväen Arkistolle.  

Lehtisen esityksen asiapoh-
ja on, sen verran kuin itse his-
toriaa tunnen, mielestäni pää-
osin kohdallaan. Paikoitellen 
on kuitenkin kirjailijan vapaus 
ottanut Lehtisen valtoihinsa. 
Se kuitenkin sallittakoon, kos-
ka kyse ei ole dokumentoidus-
ta akateemisesta opinnäyt-
teestä. Pahin asiasekoilu Leh-
tiselle on sattunut SDP:n vuo-
sien 1917–1919 puolueko-
kousten käsittelyssä (s. 135–
136). Niitähän oli noina myrs-
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kyn vuosina peräti viisi, joista 
kaksi oli ylimääräisiä. Lehtisel-
lä ovat menneet ajoitukset ja 
kokoukset niiden kohdalla niin 
sekaisin, ettei esityksestä saa 
tolkkua.

Lehtinen on perustellut kir-
jaansa sillä, että itsenäisyy-
den juhlavuonna oli viimein 
aika nostaa unohduksesta 
myös Väinö Tanner. Tämä voi-
daan kaiketi lukea myyntipu-
heeksi. Perustelu ontuu pa-
hasti, jos jokin merkitys on sil-
lä, kuinka monta sellaista kir-
jaa on kirjoitettu, joissa ”unoh-
dettu” itse on ollut tekijänä tai 
kirja on merkitty kirjaston tie-
tokantoihin asiasanalla ”Väi-
nö Tanner”. Käytössämme on 
upea FINNA-niminen aineis-
tojen hakupalvelu, joka antaa 
Väinö Tannerille lukeman 607 
kirjaa. Tanner on Helsingin yli-
opiston kirjaston HELKA-tie-
tokannan mukaan itse tekijänä 
tai suomentajana 52 kirjassa, 
mutta lisäksi yli puolensadas-
sa kirjassa hänet on muistettu 
niin hyvin, että nimi on merkit-
ty asiasanaksi. Vertailun vuoksi 
mainittakoon, että löysin FIN-
NASTA vain neljä muuta suo-
malaista, jotka saavat Tanne-
ria korkeamman lukeman. He 
ovat Jean Sibelius, Urho Kek-
konen, Gustaf Mannerheim ja 
J. K. Paasikivi.

Kirjan puolessavälissä näyt-
tämölle astuu kertomuksen 
konna, Mefiston lailla paholai-
selle – lue Kremlille – sielunsa 
myynyt Urho Kekkonen. Tästä 
käynnistyy myös Lehtisen oma 
historiapoliittinen agenda. Jo 
useissa aikaisemmissa kirjois-
saan Lehtinen on esittänyt, et-
tä nimenomaan oikeusminis-
teri Kekkonen järjesti Tannerin 
vuonna 1945 sotasyyllisten lis-
talle. Tanner oli itse tästä täy-
sin vakuuttunut eikä voinut iki-
nä, toisin kuin Rangell tai Lin-
komies, olla yhteistyössä Kek-
kosen kanssa.

Vankilasta vapauduttuaan 
Tanner palasi politiikkaan ja 
vuonna 1956 jopa SDP:n joh-
toon. Hän näki päätehtäväk-
seen Kekkosen ja tämän K-
linjan haastamisen. Kun Tan-
ner luopui puheenjohtajuu-
desta vuonna 1963, puolu-
eesta ei ollut paljon muu-
ta jäljellä kuin savuavia rauni-
oita. Lehtisen tulkinnan mu-
kaan Kekkonen oli itänaapu-
rin tuella onnistunut hajot-
tamaan SDP:n ja kaappaa-
maan talutusnuoraansa kaikki 
muut puolueet. Näin suoma-
lainen demokratia rämettyi ja 
kansakunta sai sieluunsa vam-
man, mitä tuo viimeksi mainit-
tu sitten oikein tarkoittaakaan. 
Lehtinen on tehnyt Tannerista 

Suomen kaikkien aikojen suu-
rimman demokratian esitais-
telijan, ”dogmaattisen demo-
kraatin”. 

Kekkos-inhossaan Lehtinen 
menee jopa niin pitkälle, että 
väittää kirjassaan (s. 804) seu-
raavasti: Nykytiedon valossa 
voimme olettaa, että koko-
naan vapaissa vaaleissa, ilman 
Moskovan lainavaloa, Kekkos-
ta ei olisi kertaakaan valittu 
Suomen tasavallan presiden-
tiksi. Eräässä haastattelussaan 
(Helsingin Uutiset 10.10.2017) 
hän selitti, että [Nykypäivä-
nä] Tanner kannattaisi EU:ta ja 
Suomen Nato-jäsenyyttä. Hän 
olisi nykyisen ruotsalaisen ja 
saksalaisen sosialidemokrati-
an kannattaja. Saattaapa hy-
vinkin olla, että olisi, mut-
ta milläs näitä haudan taak-
se todistat. Näistä historiapo-
liittisista kukkasista ei voi pal-
jon muuta sanoa kuin sen, että 
Väinö Tannerkin niitä varmasti 
kannattaisi, koska Lasse Lehti-
nenkin 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 juhla-
vuosi 2017 näkyi mieselämä-
kertojen vyörynä. Vain kou-
rallinen naisia oli kelpuutettu 
elämäkerran arvoiseksi – yhte-
nä heistä kirjailija Elvi Sinervo 
(1912–1986).

Elämäkerta syntyi histori-
oitsija Jaana Torninoja-Lato-
lan akateemisen tutkimuksen 
sivupolkuna. Mittavasta teok-
sesta näkee, että Torninoja-
Latola on tutkinut Sinervon si-
saruksia perin pohjin. Osan-
sa teoksessa saavatkin kan-
sanedustaja Sylvi-Kyllikki Kil-
pi (o.s. Sinervo) ja kirjailija Ai-
ra Sinervo (Brink). Myös Elvin 
puoliso Mauri Ryömä (1911–
1958) on tärkeässä roolissa.

Sinervon lapsuus- ja kou-
luvuodet käsitellään teokses-
sa nopeasti mutta tarkoituk-
senmukaisesti. Ahkerasti lu-
keva monilapsinen työläis-
perhe antoi pohjan Sinervon 
maailmankatsomukselle. Hän 
myös käytti varhaisvuosien-
sa omaelämäkerrallisia ainek-
sia useissa teoksissaan, kuten 
perheen Laihian-vuosista am-
mentavassa Palavankylän se-
pässä (1939).

Pääpaino elämäkerrassa on 
1930- ja 40-luvuissa, jolloin Si-
nervon kirjallinen ja poliitti-
nen aktiivisuus olivat suurim-
millaan. Vasemmistolaisen kir-
jailijaryhmä Kiilan toiminnas-
sa Sinervo oli mukana vuoden 
1935 perustamiskokouksesta 
lähtien. Siitä muodostui jäse-
nilleen tärkeä viiteryhmä aika-
na, jolloin suomalainen kirjal-
linen kenttä oli vahvasti por-
varillisissa käsissä. Sinervon 
esikoisteos Runo Söörnäisis-
tä (1937) sisälsi muun muas-
sa Kiilan Albumissa julkaistu-
ja novelleja.

Seuraavan vuosikymmenen 
alkupuoli oli Sinervon elämäs-
sä mustaa aikaa. Sekä Mauri 
että Elvi vangittiin poliittisen 
toiminnan perusteella. Mauri 
Ryömän perustama Suomen 
ja Neuvostoliiton rauhan ja ys-
tävyyden seura oli punainen 
vaate oikeistolle, ja Ryömäs-
tä tuli yksi suomalaisen po-
liittisen kentän vihatuimmista 
henkilöistä.

Elville vankilavuodet oli-
vat raskaita niin fyysisesti kuin 
henkisestikin. Ero Ilkka-pojas-
ta teki kipeää, eikä suhde esi-

koiseen koskaan korjaantunut 
entiselleen. Vankila-aika tutus-
tutti Sinervon muihin poliitti-
siin naisvankeihin – maanalai-
sen SKP:n kommunisteihin – 
ja muokkasi hänen vakaumus-
taan jyrkemmäksi. Vankilassa 
sai myös alkunsa Sinervon tun-
netuin teos, alun perin vessa-
paperille kirjoitettu ja vangil-
ta toiselle kiertänyt runokoko-
elma Pilvet (1944). 

Torninoja-Latola paneutuu 
Sinervon elämään pitkälti ar-
kistolähteiden kautta. Jotkut 
osa-alueet saavat enemmän 
huomiota kuin toiset. Elvin 
suhtautumisesta Mauri Ryö-
män tai Ilkka Ryömän kuole-
miin ei lukija saa juurikaan en-
sikäden tietoa, sillä niistä ei 
ole säilynyt kirjeitä tai päivä-
kirjakatkelmia. Kunnioittava 
ratkaisu elämäkertakirjailijalta 
onkin ollut jättää spekuloimat-
ta näillä raskailla menetyksillä.

Elämäkerrassa käsitellään 
poliittisten erimielisyyksien 
sävyttämää suhdetta Sylvi-
Kyllikki-sisareen. Torninoja-La-
tola tarkastelee myös Elvin ja 
Maurin avioliittoa ja kumman-
kin sivusuhteita. Henkilökoh-
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taisesta elämästä nousee esiin 
myös kysymyksiä ja tuntoja äi-
tiyden kuormittavuudesta ja 
toimeentulon vaikeuksista. 

Teos käy läpi perinpohjai-
sesti Sinervon tuotantoa ja 
sen eri tahoilla saamaa vas-
taanottoa. Siinä korostuu an-
siokkaasti ajankuva ja poliit-
tinen ympäristö, kuten SKP:n 
nihkeä suhtautuminen taiteili-

joihin, joka sai Sinervon teke-
mään pesäeroa puolueeseen 
1950-luvulla. Sinervon myö-
häisvuodet, käännöstyöt, iso-
äitiys ja rauhanliike käsitellään 
nopeasti viimeisessä luvus-
sa. 1970-luvulla Elvi Sinervon 
tuotanto koki uuden tulemi-
sen vasemmistoradikaalin liik-
keen ja Love Kirjojen uusinta-
painosten myötä. 2000-luvulla 

Marjaliisa Hentilä, Matti Kallio-
koski ja Armi Viita ovat kirjoit-
taneen oivallisen elämäker-
ran Hilja Pärssisestä, joka va-
littiin ensimmäiseen eduskun-
taan ja osallistui kielitaitoisena 
kansainvälisen työläisnaisliik-
keen toimintaan. Hän oli kes-
keisiä työläisnaisliikkeen ja so-
siaalidemokraattisen puolu-
een uurastajia kotimaassa ja 
myös tuttu hahmo kansainvä-
lisen työväenliikkeen kokouk-
sissa. Hän pursusi ideoita ja te-
ki eduskunnassa lukuisia aloit-
teita työläisten aseman paran-
tamiseksi. Hänen aloitteisiin-
sa kuului muun muassa pal-
kallinen äitiysloma, jonka hän 
esitti vuonna 1908 mutta jo-
ka toteutui vasta 1960-luvul-
la sairausvakuutuslain yhtey-

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.

dessä. Hän oli selvittänyt asi-
aa vuodesta 1903 lähtien tu-
keutumalla Saksasta saatuun 
esimerkkiin. Oleskellessaan 
myöhemmin Englannissa ys-
tävänsä Aleksandra Kollontain 
kanssa hän syventyi tutkimaan 
muiden maiden yhteiskunnal-
lisia tilanteita.

Pärssisen teki myös aloit-
teen turvakotien perustami-
sesta aviottomille naisille ja 
heidän lapsilleen. Hän oli niin 
ikään kiinnostunut seksuaa-
lireformiliikkeestä ja suositti 
omantunnon avoliittoa siviili-
avioliittoa odoteltaessa. Nais-
ten työsuojelu oli myös Pärssi-
sen agendalla samoin kuin op-
pivelvollisuuslaki, olihan hän 
kansakoulunopettaja. Lisäksi 
Pärssinen ehdotti uskonnon-

opetuksen poistamista kou-
luista siitä huolimatta, että hä-
nen isänsä oli Halsuan kappa-
lainen ja hän oli viettänyt lap-
suutensa pappilassa.

Pärssinen kirjoitti lukuisia 
kirjasia työväestölle. Niiden 
teemat ulottuivat äänioikeu-
desta ihanneliittoihin ja rait-
tiusliikkeeseen, jossa hän oli 
innokkaasti mukana. Pärssinen 
toimitti lehtiä, kirjoitti niihin ja 
julkaisi runokokoelmia nimellä 
Hilja Liinamaa.

Elämäkerta kuvaa Pärssi-
sen vaiheet lapsuudesta kuo-
linvuoteen 1935. Armi Viita 
on Hiljan veljen Oivan lapsen-
lapsi, ja näin ollen kirjoittajien 
käytössä on ollut perhearkisto. 
Lähdeaineistoa on lisäksi etsit-
ty ulkomaita myöten. Pärssi-

ei Sinervon kirjallinen tuotan-
to ole vielä kokenut kolmatta 
nousua, mutta Torninoja-Lato-
lan laadukas elämäkerta tekee 
kuitenkin kunniaa kirjailijalle.

Reetta Laitinen
tutkija, Kansan Arkisto
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Vanhan työväenliikkeen jännittäviä vaiheita

Torsten Ekman: Punalippujen Helsinki. 
Työväenliikkeen varhaisvuodet 1883–1917. 
Suom. Veijo Kiuru. Kustantamo S & S, 
Helsinki 2017. 320 s.

sestä ja hänen verkostoistaan 
onkin luotu vivahteikas ja mo-
nipuolinen kuva.

Myös aviomiehestä Jaak-
ko Pärssisestä sekä Hiljan ja 
Jaakon kasvattilapsesta Sirk-
ka-Liisa Soposta saadaan uut-
ta tietoa ja oiotaan syntynei-
tä väärinkäsityksiä. Hilja ta-
pasi kasvattityttärensä äidin 
Hanna Sopon ollessaan Hä-
meenlinnan vankilassa vuosi-
na 1920−1923. Pärssinen ja 
Sopo olivat sellitovereita. So-
po oli tuomittu kommunistisen 
kirjallisuuden levittämisestä, 
kun taas Pärssinen oli sanou-
tunut irti kommunismista. Tä-
mä ei kuitenkaan estänyt ystä-
vystymistä.

Olen tutkinut väitöskirjassa-
ni Aleksandra Kollontain ver-
kostoja Suomessa ja kiinnit-
tänyt huomiota myös Kollon-
tain ja Pärssisen ystävyyteen. 
Kollontai osasi monia kieliä ja 
käytti suomalaisten tuttavien-
sa kanssa saksaa, ranskaa ja 
ruotsia. Hän oli oppinut jon-
kin verran suomeakin viettäes-
sään lapsena ja nuorena kesiä 
Muolaan pitäjässä sijainnees-
sa Kuusaan hovissa. Kun Kol-
lontai kirjoitti 1900-luvun alku-
puolella tutkielmia Suomesta, 
hän sai sanakirjan avulla sel-
vää käyttämistään suomenkie-
lisistä lähteistä.

Kollontain äiti, suomalai-
nen Aleksandra Masalin, oli 

eronnut ensimmäisestä avio-
liitostaan solmiakseen rak-
kausliiton Kollontain isän Mi-
hail Domontovitšin kanssa. 
Kollontai ja Hilja ystävystyivät 
työläisnaisliikkeen kansainvä-
lisissä kokouksissa 1900-luvun 
alkuvuosina. Tietoa siitä, tapa-
siko Kollontai Pärssiset näiden 
paettua sisällissodan jälkeen 
bolševikkien hallitsemalle Ve-
näjälle, ei ole säilynyt.

Elina Katainen
VTT, Helsinki

Joskus on hyvä ottaa askel 
taaksepäin ja palata hetkeksi 
lähtöruutuun. Näin on tehnyt 
Torsten Ekman (s. 1943). Hän 
on koulutukseltaan valtiotie-
teen maisteri, ja taustalla on 
pitkä päivätyö helsinkiläisen 
Hufvudstadsbladetin toimit-
tajana. Ekman on lähtenyt et-
simään ja tarkastelemaan hel-
sinkiläistä työväenliikettä ku-
vaavassa tutkimuksessaan 

kuohuvien vuosien 1917–18 
taustoja aina työväenliikkeen 
järjestäytymisen alkuvaiheista 
asti. Lähdeluettelossa on kir-
jallisuutta ja sanomalehtiä.

Otsikko lupailee yhtenäis-
tä esitystä aina vuoteen 1917 
saakka, mutta kirja ei ihan vas-
taa odotuksia, sillä erittäin mo-
net tapahtumakulut 1910-lu-
vun alusta aina kevään 1918 
”katastrofiin” saakka kuitataan 

vain parilla ensimmäisellä se-
kä viimeisillä noin 30 sivulla. 
Tekstikokonaisuuden pääpai-
no on selvästikin toista sor-
tokautta edeltävissä tapahtu-
missa, kehityspiirteissä ja hen-
kilöissä. Niiden osalta teos 
tuokin runsaasti havainnollis-
ta ja paikallista valaistusta työ-
väenliikkeeseen sekä palaut-
taa uudelleen mieleen paljon 
sellaista, mitä on jäänyt erityi-
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sesti vuoden 1918 kuvausten 
varjoihin. Eräänä teemana on 
myös suomalaisten ja venä-
läisten ”kohtalonyhteys” tsaa-
rivallan viimeisinä vuosina.

Ekman aloittaa tekstinsä 
värikylläisellä ja samalla hie-
noista väkivallan uhkaa sisältä-
vällä johdantokuvauksella, jo-
ka käsittelee vuoden 1905 pu-
nakaartilaisten kokoontumista 
Helsingin Kaisaniemen puis-
tossa toukokuussa 1917. ”Ve-
teraanitapaamiseen” yhteen 
kerääntyneet entiset kaartilai-
set tunsivat, että heitä tarvi-
taan taas – ja niin kävikin. Tut-
kijan yhtenä punaisena lanka-
na näyttäisi olevan väkivallan 
piirteiden kuvaaminen vanhan 
työväenliikkeen toiminnassa, 
vaikka väkivaltainen toiminta 
ei ollut liikkeen valtavirtaa.

Varsinaisen tekstinsä Ekman 
aloittaa kuvaamalla 1800-lu-
vun lopun jakautunutta suu-
riruhtinaskunnan pääkaupun-

kia, joka eli pääosin rauhallis-
ta elämää. Vasta helmikuun 
1899 manifesti merkitsi suur-
ta taitekohtaa. Aiempaan tut-
kimukseen pohjautuen Ekman 
kuvailee havainnollisesti myös 
kaupunkilaisyhteiskunnan kah-
tiajakoa ja kasvavan työväes-
tön elinolosuhteita. Karl Mar-
xin ja Friedrich Engelsin kirjoi-
tusten ja toiminnan kuvausten 
jälkeen päästään kirjassa läh-
töruutuun: Helsingin työvä-
enyhdistyksen perustamiseen 
vuonna 1883, alkuvuosien laa-
jentuvaan toimintaan sekä V. 
J. von Wrightin merkitykseen. 
Tämän arvion kirjoittajakin on 
näköjään tarjonnut hyödyllisiä 
lähdeteoksia.

Historiateoksen keskeisiä 
solmukohtia ovat muun muas-
sa äänioikeusmellakat vuonna 
1902 Senaatintorilla, aktiivisen 
vastarinnan muotoutuminen 
(myös joitakin työläisiä muka-
na), aivan erityisesti suurlakko-

vuoden 1905 tapahtumat seu-
rauksineen sekä Viaporin kapi-
na ja siihen liittynyt ”verinen 
päivä Hakaniemessä” elokuun 
alussa 1906. Pamput ja revol-
verit heiluvat, pommit pauk-
kuvat. Kirjan hyödyllistä antia 
ovat erityisesti runsaat, eloisat 
tapahtumien yksityiskohdat 
ja henkilökuvaukset, joita Ek-
man on poiminut ajankohdan 
sanomalehdistä. Niiden avul-
la kuvaus etenee hetkittäin 
kuin jännityskertomus, eten-
kin kun kaupunkia tunteva ky-
kenee tunnistamaan tapahtu-
mapaikkoja. 

Ansiokasta on sekin, et-
tä teoksessa kuvataan monin 
esimerkein näkemysten laajaa 
kirjoa liikkeen sisällä. Sovitel-
len muovautui käytännön po-
liittinen linja, johon sitten laa-
jalti tukeuduttiin. 

Tero Tuomisto
kotiseutuneuvos, Helsinki

Jyrkät tahot eheytyksen esteinä

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.

1920-luvun taitteessa suomalaiset oli väkivaltaisen sisällissodan 
jäljiltä jaettu voittajiin ja häviäjiin. Kansan eheyttämiseen toivot-
tiin apua erityisesti tulevaisuuden polven kasvattajalta, kansa-
koululta. Sen tuli olla paikka, jossa ihmiset saattoivat kohdata 
toisensa poliittisista ja aatteellisista erimielisyyksistä huolimatta. 
Ihanteen tielle tuli kuitenkin todellisuus, jossa toimijat kantoivat 
sisällään kaunaa, surua, katkeruutta ja epäluuloa. Näitä tunteita 
oli vaikea häivyttää kokonaan pois, koska koettu kriisi oli pak-
ko jotenkin selittää, jotta yhteisöt saattoivat mennä eteenpäin. 
Eheytyksen ja vaikenemisen tavoitteista huolimatta sodasta toi-
puminen vaati selityksiä ja käsittelyä, kollektiivista tunteiden 
hallintaa – ja vastakkainasettelun ylläpitämistä. 
    Kirjassa esitellään ja analysoidaan sitä, miten vuoden 1918 
sisällissota ja sen herättämät tunteet konkretisoituivat paikallis-
tasolla Helsingissä kansakoulunopettajien ja työväestön välisissä 
suhteissa. Tutkimuksen toimijoina on kaksi tunneyhteisöä: hel-
sinkiläiset kansakoulunopettajat ja Pitkänsillan pohjoispuolen 
kaupunginosien työväestö. Ryhmien vuorovaikutusta tarkastele-
malla pohditaan, miten mentaaliseen rauhaan siirtymiseen liit-
tyvä rauhankriisi vuoden 1918 sisällissodan jälkeen Helsingis-
sä ilmeni, ja miksi edistyspuoluelaisten virkamiesten johtaman 
kouluhallituksen sodan jälkeen hahmottelema eheytyksen ihan-
ne ei voinut välittömästi kriisin jälkeen kansakouluissa täysipai-
noisesti toteutua.

TYÖVÄEN HISTORIAN JA PERINTEEN TUTKIMUKSEN SEURA 

  Eheys ja ennakkoluulo
                        O

ona Ilm
olahti

Oona Ilmolahti

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

Oona Ilmolahden väitöskir-
ja käsittelee työväenyhtei-
sön ja kansakoulunopettajis-
ton jännitteistä suhdetta Hel-

singissä. Sisällissodan jälkeen 
kansakuntaa pyrittiin eheyttä-
mään muun muassa koulutuk-
sen avulla. Työtä kuitenkin hait-

tasi osapuolten epäluulo toisi-
aan kohtaan. Tutkimuksessaan 
Ilmolahti tarkastelee työvä-
en ja kansakoulunopettajiston 
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suhteita sisällissodan jälkeen ja 
sitä, miten eheyttämisessä on-
nistuttiin kouluissa.

Ilmolahden yli 500-sivuinen 
väitöskirja ylittää kaksinkertai-
sesti Helsingin yliopiston väi-
töskirjoille asettaman enim-
mäispituuden. Vaikka käsitte-
lyssä olisikin ollut himpun ver-
ran tiivistämisen varaa, pituus 
puoltaa paikkaansa. Tässä laa-
juudessa Ilmolahti pystyy ku-
vaamaan riittävällä tarkkuudel-
la kummankin osapuolen nä-
kökulmia. Lisäksi hän onnistuu 
avaamaan kiinnostavalla taval-
la sisällissodan jälkeistä politi-
soitunutta kaupunkitilaa sekä 
lasten asemaa kansakouluis-
sa. Vaikka teoksessa vilahte-
lee monenkirjava joukko ilmi-
öitä ja asioita, Ilmolahti kytkee 
ne onnistuneesti tekstiin kat-
kaisematta kerronnan punais-
ta lankaa.

Ilmolahti löytää suhteellisen 
paljon tutkittuihin aiheisiin tuo-
reen tulokulman – kahden eri-
laisen yhteisön kohtaamisen 
tunnetasolla. Nämä yhteisöt 
olivat Helsingin työväenkau-
punginosien asukkaat ja hel-
sinkiläiset kansakoulunopetta-
jat. Yhtäältä hän todentaa ai-
emman tutkimuksen esiin nos-
tamat havainnot ryhmien väli-
sistä kireistä suhteista. Toisaal-
ta hän valottaa ryhmien sisäis-

tä heterogeenisuutta. Kum-
mankin osapuolen joukossa oli 
henkilöitä, jotka halusivat ym-
märtää toisen osapuolen nä-
kemyksiä, mutta jyrkän linjan 
edustajat määrittivät puhe- ja 
toimintatavat. Vasemmisto-
sosialistien retoriikka hiljensi 
työväenyhteisön maltilliset jä-
senet, ja poliittisesti oikealla 
oleva Helsingin kansakoulun-
tarkastaja puolestaan määrit-
teli opettajien sallitun ja hyväk-
sytyn toiminnan rajat.

Ilmolahti osoittaa kykynsä 
eri osapuolten toiminnan tul-
kitsemisessa. Hän on valinnut 
osuvia esimerkkejä kuvaamaan 
yhteisöjen heterogeenisuutta 
ja sitä, miten jyrkkää linjaa aja-
neet onnistuivat toimillaan li-
säämään yhteisöjen välistä vas-
takkainasettelua. Ilmolahti raa-
puttaa tunneyhteisöjen raja-
pintoja konkreettisimmin ruu-
miilliseen kuritukseen liittyvän 
tapauksen avulla, jossa opet-
taja joutui syytetyksi työläis-
lapsen kuolemaan johtaneesta 
pahoinpitelystä. 

Ilmolahti ottaa kantaa kes-
kusteluun eheyttämispolitii-
kan onnistumisesta. Hän osoit-
taa, ettei kouluhallituksen so-
dasta vaikenemiseen perustu-
nut eheyttämislinja onnistunut. 
Tulkinta on uskottava, joskin lä-
hinnä vain Helsingin konteks-

tissa. Kouluhallituksella ei ollut 
kaupunkien koulutoimesta sa-
manlaista otetta kuin maaseu-
dun koulutoimesta. Tämä se-
littää Helsingin kansakoulun-
tarkastajan kouluhallituksen 
linjasta poikkeavaa toimintaa. 
Tulkinta, jonka mukaan edistys-
puolueen ja kouluhallituksen 
linjan mukaista olisi ollut jatkaa 
elämää sodan jälkeen kuin so-
taa ei olisi ollutkaan, sen sijaan 
kummastuttaa, sillä kouluhalli-
tuksen edistysmielisten johto-
hahmojen eheyttämispolitiik-
kaan nimenomaan liittyi sotaa 
edeltävien epäkohtien korjaa-
minen. Tämä näkyi muun mu-
assa pohjakouluaatteen edis-
tämisenä ja siveyskasvatuksen 
ajamisena uskonnon sijasta 
kansakoulun oppiaineeksi.

Ilmolahti on toteuttanut 
tutkimuksensa huolellisesti ja 
nähnyt vaivaa myös erinomai-
sen kuvamateriaalin hankkimi-
sessa. Teos löytääkin varmasti 
lukijansa työväenyhteisöistä ja 
opettajuudesta kiinnostunei-
den joukosta.

Jukka Rantala
professori, Helsingin 
yliopisto
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Tapio Bergholm päättää jär-
kälemäisen Suomen Ammatti-
liittojen Keskusjärjestön (SAK) 
historiasarjansa teokseen Laa-
tua ja vapaa-aikaa – Tulopoli-
tiikan aika II. Varsinainen em-
piirinen tutkimus kattaa vuo-
det 1977–1986. Lisäksi muka-
na on 30-sivuinen ”pikakela-
us” vuosista 1986–2016. Sar-
jan aiemmista osista tuttuun 
tyyliin Bergholm vyöryttää lu-
kijan silmien eteen hengästyt-
tävän yksityiskohtien paljou-
den. Bergholm ei ole tinkinyt 
tälläkään kertaa tutkimuksen 
laadusta eikä siihen uhratusta 
ajasta – eikä sivumäärästä.

Lienee makukysymys, oli-
siko detaljitulvaa kannatta-
nut hillitä. Nyt kokonaiskuva 
uhkaa yksityiskohtien runsau-
dessa hetkittäin kadota näky-
vistä. Bergholm kuvaa viimeis-
tä käännettä myöten pitkällisiä 
prosesseja (esim. työriitakomi-
tea tai työsuhdeturvakeskus-
telut) riippumatta siitä näkyi-
vätkö kaikki käänteet millään 
lailla lopputuloksessa. Paikoi-
tellen olisi kenties voinut ku-
vata polveillevat prosessit tii-
viimmin ja paneutua yksityis-
kohtaisemmin vain toteutu-
neeseen lopputulemaan. 

Bergholmin selkeä ilmaisu 
ja lukujen alun sekä lopun tii-
vistykset ydinsanomasta aut-
tavat kuitenkin pitämään kiin-
ni punaisesta langasta. Tiivis-
tyksillä on myös itseisarvoa. 
Juuri niissä piirtyy kirkkaimmin 
esiin kymmenien vuosien tut-
kimustyön kypsyttämä berg-
holmilainen tulkinta suoma-
laisten työmarkkinasuhteiden 
kehityksestä. Jos et lue tästä 
teoksesta muuta, lue ainakin 
johdantoluku sekä käsittelylu-
kujen alut ja loput!

Bergholm avaa ansiokkaas-
ti SAK:n sisäistä mielenmaise-
maa ja keskusjärjestön, sen jä-
senliittojen ja niiden ammat-
tiosastojen välisiä monisyisiä 
suhteita. Yhtä lailla tärkeäl-
lä sijalla on SAK:n tarkastelu 
suhteessa muihin merkittävim-
piin työmarkkinakentän toimi-
joihin, erityisesti vastapeluriin, 
Suomen Työnantajain Keskus-
liittoon (STK), sekä aikakau-
den valtapuolueisiin SDP:hen 
ja keskustaan. SAK:n ja SDP:n 
välisten vuorovaikutus- ja käs-
kytyssuhteiden kuvaus on her-
kullista. Ilmiselväksi käy, ettei 
presidentti Mauno Koivisto ol-
lut työmarkkina-asioissa ma-
talan profiilin mies. Koiviston 

aktiivisesta työmarkkinapoliit-
tisesta vaikuttamisesta saam-
me toivottavasti lukea koko-
naisanalyysin Bergholmin seu-
raavasta, Koivistoon keskitty-
västä tutkimuksesta.

Arkistotyön pääpaino on 
luonnollisesti ollut SAK:n ai-
neistoissa, jotka Bergholm on 
perannut perin pohjin. Lisäk-
si hän on perehtynyt laajalti 
useiden muiden poliittisten- ja 
työmarkkinatoimijoiden arkis-
toihin. Tulkinta on punnittua, 
ja kehitystä valotetaan monel-
ta kantilta. Paikoitellen tuntuu 
kuitenkin siltä, että Bergholm 
tulee käsitelleeksi asiat par-
hain päin SAK:n kannalta. 

Esimerkkinä mainittakoon 
SAK:n vuosina 1983–1985 
teettämä järjestötutkimus (s. 
260). Bergholm kertoo, että se 
vain voimisti SAK:n jo ennes-
tään vahvaa itsetuntoa. Sivuu-
tetuksi tulee kuitenkin STK:n 
päinvastainen tulkinta. STK:n 
mukaan tutkimus osoitti, että 
SAK:n jäsenkunta oli passivoi-
tunut ja menettänyt kiinnos-
tuksensa ay-liikkeen tavoittei-
ta kohtaan. Käsitellessään pal-
kansaajajärjestöjen välisen yh-
teistyön takkuamista Berg-
holm esittää (s. 398, 446), et-

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.
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Stalinistin katkera taival

Matti Lackman: Kullervo Manner. 
Kumouksellisen muotokuva. 
Amanita, Somero 2017. 284 s.

tä pääsyynä olivat yhteenso-
pimattomat tavoitteet. SAK 
keskittyi laadullisiin tavoittei-
siin, kuten työajan lyhentämi-
seen, kun taas toimihenkilö-
järjestöt olivat itsekkäästi pal-
kankorotusten perässä. Ken-
ties lähteistä on periytynyt ri-
vien väliin lähtöoletus, jonka 
mukaan laadullisilla vaatimuk-
silla ei ole merkittäviä kustan-
nusvaikutuksia.

SAK:n kylmän sodan lopun 
kansainvälisten suhteiden kä-
sittelyyn olisi toivonut kriitti-
sempää analyysia. SAK tus-
kin oli räikeämmin rähmällään 
kuin muutkaan, mutta nyt suo-
mettunut SAK jää melko lail-
la rivien välin. Bergholmille on 
selvästi ollut helpompaa kuva-
ta SAK:n protesteja Etelä-Afri-
kan apartheidia ja Chilen soti-
lasjunttaa vastaan kuin vaikka-
pa järjestön epäröivää suhtau-
tumista Puolan Solidaarisuus-
ammattiliittoa kohtaan. 

Viimeinen luku nojaa mui-
ta käsittelylukuja kevyempään 
empiriaan ja esittelee Berg-
holmin alustavia tulkintoja 
vuosien 1987–2016 työmark-
kinakehityksestä. Ratkaisu on 
ymmärrettävä, koska SAK-
sarja vuodesta 1944 eteen-
päin on ollut jo vuosikausien 
urakka. Loppuluku on silti on-
nistunut ja päästää Berghol-
min vankan asiantuntemuksen 
loistamaan. Bergholm tarttuu 
siinä leveään pensseliin ja loih-
tii esiin viimeisen kolmenkym-
menen vuoden työmarkkina-
kehityksen murrokset ja virs-
tanpylväät.

Viimeistä lukua lukiessaan 
ei voi välttyä kahdelta toiveel-
ta. Ensinnäkin, että Bergholm 
kirjoittaisi SAK:n historiasar-
jastaan tällaisen lavealla sudil-
la maalatun, oivaltavan ja ana-
lyyttisen mutta helposti lähes-
tyttävän tiivistyksen. Ja toisek-
si, että joku ottaisi kantaak-

seen Bergholmin soihdun ja 
jatkaisi SAK:n historian selvit-
tämistä edeltäjänsä viitoitta-
malla, säntillisen arkistotyös-
kentelyn tiellä vuodesta 1987 
eteenpäin.

Bergholm on joka tapauk-
sessa kattanut pöydän valmiik-
si tuleville työmarkkinahistori-
oitsijoille. Vankka perusta tule-
valle tutkimukselle on nyt ole-
massa. Seuraavaksi on syytä 
paitsi jatkaa ajassa eteenpäin 
myös palata erilaisin kysymyk-
senasetteluin, näkökulmin ja 
tulkinnoin jo kartoitettuihin 
vuosikymmeniin – siis keskus-
tella ja olla eri mieltä Berghol-
min kanssa, kuten hänen oma 
toiveensa kuuluu.

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

Turun suomalaisen klassillisen 
lyseon toverikunnan aktiivis-
ta ja urheilijasta Stalinin vai-
noissa vankileirin traagiseen 
kurjuuteen joutuneeksi po-
liittiseksi hylkiöksi kulki mie-

hen tie. Kullervo Mannerin va-
jaan 60 vuoden mittaiselle elä-
mänreitille mahtui paljon. En-
sin papin pojasta tuli toimitta-
ja, sitten, sosialistisen vakau-
muksen omaksuttuaan, yksi 

1910-luvun merkittävimmis-
tä sosialidemokraattisista kan-
sanedustajista. Eduskunnan 
puhemies hänestä tuli vuon-
na 1917 ja Punaisen Suomen 
Kansanvaltuuskunnan johta-
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ja keväällä 1918. Sisällissodan 
lopputuloksen käytyä selväk-
si Manner pakeni Venäjälle, 
jonka johtajia olivat puolisen 
vuotta olleet Leninin johtamat 
bolsevikit. Oululaisprofesso-
ri Matti Lackmanin elämäkerta 
vuosina 1880–1938 elänees-
tä Kullervo Akilles Mannerista 
on vankkaa tutkimustyötä sa-
moin kuin hänen vuonna 2007 
ilmestynyt teoksensa Etsivän 
Keskuspoliisin päällikön Es-
ko Riekin elämästä. Ja samoin 
kuin Manner esiintyy Riekki-
elämäkerran henkilögallerias-
sa, näyttäytyy Riekkikin Lack-
manin uusimmassa teoksessa. 
Tietenkin; kommunistit olivat 
1920-luvulla EK:n työsarkaa.

Vuosien 1917–1918 tapah-
tumat olivat Kullervo Manne-
rin elämässä ratkaiseva taite-
kohta, jota ennen miehen ura 
ja elämä etenivät nousujoh-
teiseen tahtiin, olkoonkin, et-
tä pitkin 1910-lukua kävi esiin 
Mannerin särmikäs tapa tehdä 
politiikkaa, kuten Lackman tuo 
selkeästi esiin. Siirryttyään Ve-
näjälle ja käytyään siellä mui-
den merkittävien suomalais-
ten punajohtajien tapaan pe-
rustamaan Suomen Kommu-
nistista Puoletta loppukesällä 
1918 Manner astui tielle, jos-
ta oli tuleva kaikin puolin dra-
maattinen ja lopulta traagi-
nen. 1930-luvun Neuvostolii-
tossa kenen tahansa – varsin-
kin monien enemmän tai vä-
hemmänkin tärkeiden kom-
munistipoliitikkojen – henki oli 
halpaa tavaraa, mikäli joutui 
diktaattori Stalinin johtaman, 
väkivaltaa normaalina hallin-
totapana pitäneen puolueko-

neiston mielivaltaisten vaino-
toimien kohteeksi.

Lackman kuvaa Mannerin 
nuoruutta ja heräämistä sosia- 
listiksi pappisperheensä mie-
lipahaksi marraskuun 1905 
suurlakkotapahtumien myötä. 
Henkilögalleriaan ilmestyvät 
tällöin lukuisat muutkin nuoret 
sosialistit Otto Wilhelm Kuusi-
sesta ja Yrjö Sirolasta alkaen. 
Antoisaa on myös 1910-luvun 
eduskuntapoliitikon toimien 
valottaminen, mutta sittenkin 
kiintoisinta ja sivuissakin las-
kettuna runsasmääräisempää 
luettavaa on Lackmanin ku- 
vaus Mannerin elämästä ja toi-
minnasta Venäjällä, sikäläisen 
sisällissodan lopputuloksen 
myötä vuoden 1922 lopussa 
syntyneessä Neuvostoliitossa. 
Jo alkuvaiheessa käy selväksi, 
että Mannerista oli kehittynyt 
porvarillista Suomea kiivaas-
ti vihaava vilpitön kommunis-
ti, joka tavoitteli kaltaistensa 
tapaan uutta vallankumous-
ta isiensä maassa ja osoitti us-
kollisuutta Neuvostoliittoa ja 
Neuvostoliiton kommunistista 
puoluetta kohtaan. Oli selvää, 
että SKP oli alisteisessa ase-
massa NKP:eeseen nähden. 

Lackmanin teoksesta käy 
selkeästi esiin se suomalai-
seen yhteiskuntaan verrattuna 
täysin toinen maailma, jossa 
Manner nyt asui ja vaikutti. Jos 
kohta oli 1920-luvun Suomes-
sa – ja toki kolmikymmenluvul-
lakin – kommunisteilla ahtaat 
oltavat Valkoisen hegemoni-
an – suojeluskuntien, EK:n ja 
vaikkapa Yhtymä Vientirauhan 
– painostaessa, oli Neuvosto-
liitossa eläneiden suomalais-

kommunistien elämä kuiten-
kin paljon traagisempaa. Hal-
litsevan puolueen ja vähem-
mistökansallisuuksienkin puo-
lueiden sisällä esiintyi vaaral-
lisia jännitteitä, joissa väärän 
valinnan tehnyt saattoi löytää 
itsensä teloituskomppanian 
edestä – elettiinhän valtiossa, 
jossa vallitsi armoton, ihmisoi-
keuksista vähät välittävä dikta-
tuuri. Lackman kuvaa tätä ke-
hitystä perusteellisesti ja sa-
malla Mannerin tuntoja ja toi-
mia näissä oloissa oivallises-
ti valottaen. Oleelliseksi alkoi 
muodostua se, miten suhde 
O. W. Kuusiseen pelasi. 

Manner haaveili Neuvos-
to-Suomesta ja seurasi van-
han kotimaansa tapahtumia 
tiiviisti. Kun Relanderista tu-
li tasavallan presidentti vuon-
na 1925, Manner, SKP:n pu-
heenjohtaja, kirjoitti Yrjö Siro-
lalle: ”Rusthollarit saivat toh-
torinsa. Mahtaa ne maalaislii-
ton isäntämiehet olla itteän-
sä täynnä, niin kuin pinomä-
en saapas. Maalaisliiton ker-
ma ja oikea herrasporvaristo 
tulevat yhä lähemmäksi toisi-
aan.” Lackman valottaa SKP:n 
toimintaa, sisäisiä kiistoja ja 
politiikkaa laajasti ja täyden-
tää siten mainiosti Joni Kre-
kolan ja Tauno Saarelan teok-
sia. Samoin käyvät esiin Man-
nerin suhteet vaimoihinsa kuin 
myös tekijämiesten naissuh-
teet ”muijanvaihtoineen”. 

Kolmikymmenluku oli Stali-
nin vainojen armotonta aikaa, 
ja kuka tahansa saattoi joutua 
elämänsä liemeen. Kiivasmie-
linen ja -kielinen Hanna Malm, 
Mannerin toinen vaimo jou-
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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. 

tui pariskunnasta ensimmäise-
nä vaikeuksiin ja löysi itsensä 
vankileiriltä. Pian oli kuitenkin 
myös Kullervon, vakaumuksel-
lisen ja Neuvostoliittoa isän-
maanaan pitäneen kommu-
nistin vuoro. Ei siinä auttanut 
puolentoista vuosikymmen 
ponnekas työ SKP:n johtomie-
henä. Neuvostoliiton vuosi-
naankin tyylikkäästi pukeutu-
nut, ellei peräti asuillaan kei-

karoinut Manner joutui syrjäi-
selle leirille, jossa kuoli rää-
syissä epämääräisissä oloissa 
– kukaties ammuttuna, tuber-
kuloosin murtamana tai radio-
aktiivisen säteilyn tappamana.  

Matti Lackmanin esitys Kul-
lervo Mannerista on erinomai-
nen elämäkertateos ja kiin-
toisa lisä suomalaisen kom-
munismin historian kartoituk-
seen. Se on myös ajatuksia 

herättävä kertomus elämäs-
tä julmassa diktatuurijärjestel-
mässä. Miinuksena, ja tässä ei 
voi syyttää Lackmania, mainit-
takoon teoksen kuivahko tait-
to ja liian pienet leipätekstikir-
jaimet.

Erkki Vasara
dosentti, Helsingin yliopisto

”Ja sit lakkaa olemasta vors-
salainen, jos ei piippu näy, sa-
nottiin ennen vanhaan.” Tämä 
haastateltavan sitaatti Van-
ha-Similän väitöskirjassa Yhti-
öön, yhtiöön! Lapsiperheiden 
arki Forssan tehdasyhteisös-
sä 1950–1970-luvuilla kuvaa 
Finlaysonin tehtaan merkitys-
tä paikan ja identiteetin koke-
misessa.

Vanha-Similän Turun yli-
opistossa tekemä kansatie-
teen väitöskirja tarkastelee 
Forssan tehdasyhteisön arkea 
erityisesti lapsiperheiden nä-
kökulmasta. Tutkimuksen kes-
kiössä ovat tehtaan työntekijät 
siivoojista johtajiin, joita Van-

ha-Similä haastatteli ”Muis-
toja Kutomolta 1979–2009” 
-muistitietoprojektissa. Haas-
tatteluaineistoa täydentää 
Museoviraston vuonna 1980 
toteuttaman työväenkulttuu-
riprojektin Forssa-haastatte-
lut. Tutkimuksen aikarajaus 
kattaa 1950–1970-luvut, vaik-
ka Muistoja kutomolta -pro-
jektin fokus oli 1980–2000-lu-
vuissa. Vanha-Similän mu-
kaan tutkimuksen ulottaminen 
1980–2000-lukuihin olisi laa-
jentanut tutkimusta huomatta-
vasti, koska kyseinen ajanjakso 
eroaa niin paljon sitä edeltä-
neistä vuosikymmenistä. Tutki-
mus lipsuu silti aikarajaukses-

taan 1990–2000-lukujen puo-
lelle lamaa ja tehtaan lopetta-
mista käsittelevissä kohdissa. 

Tutkija kunnioittaa haasta-
teltavien anonymiteettia viit-
taamalla haastatteluihin ar-
kistokoodilla. Haastateltavi-
en syntymävuoden esittämi-
nen vaikka vuosihaarukalla oli-
si syventänyt sitaattien tarjoa-
maa informaatiota henkilöhis-
torian ja tapahtumien ajoitta-
misen kannalta.

Tutkimus tarjoaa monipuo-
lisen näkymän Finlayson-Fors-
sa Oy:n tehtaan työntekijä-
ryhmien välisiin hierarkioihin, 
sukupuolittuneeseen työnja-
koon ja työntekijöiden arkeen 
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tehtaassa ja sen ulkopuolella. 
Vanha-Similän tutkimus käsit-
telee muun muassa sitä, millä 
tavalla naisten ja miesten ar-
ki erosivat toisistaan. Aikan-
sa ihanteen mukaisesti naiset 
kantoivat jo nuoruudesta läh-
tien suuremman vastuun per-
heen ja lastenhoidon pyörit-
tämisestä. Toisaalta tutkimus 
antaa lisää tietoa työntekijäi-
sien aikaisemmin vähemmäl-
le huomiolle jääneestä roolis-
ta, varsinkin kahden työnteki-
jän perheissä. Niissä arki pyöri 
tehtaan työvuorojen ympäril-
lä vanhempien työskennelles-
sä eri kellonaikoihin. 

Vanha-Similä nostaa kiin-
nostavalla tavalla esiin, min-
kälaisia aistimuistoja ja tunte-
muksia tekstiilitehdas herät-
ti työntekijöissä. Kutomossa 

työskennelleet kertoivat teh-
dasympäristön voimakkaasta 
melusta. Rasittuminen ja vä-
symys olivat myös työnteki-
jöitä yhdistäviä tekijöitä. Aisti-
muistoja ei jäänyt ainoastaan 
työstä vaan myös asumisesta. 
Asumista käsitellään tutkimuk-
sessa myös yhteiskuntaluokki-
en näkökulmasta.  Korkeam-
pi luokka-asema näkyi omis-
tus- ja omakotitaloasumisena. 
Toinen keskeinen alue, jossa 
luokka-asema näkyi, oli vapaa-
ajantoiminta.

Maria Vanha-Similän tutki-
mus valottaa monipuolises-
ti tekstiilitehdaspaikkakunnan 
arkea. Forssan tehdasyhteisön 
arjessa on paljon yhteneväi-
syyksiä muihin suomalaisiin 
tehtaan ympärille kehittynei-
siin paikkakuntiin, joissa teh-

das toimii yhdistävänä tekijä-
nä. Vertailuesimerkkinä tällai-
sesta tehtaan ympärille kehit-
tyneestä yhteisöstä käy hyvin 
Kuusankoski. Kuusankoskel-
la toimineen Kymi Oy:n van-
han tehtaan piippu päätettiin 
purkaa vuonna 2016. UPM:n 
tekemää purkupäätöstä vas-
taan mobilisoitiin kansanliike, 
ja tapahtumasarja päättyi lau-
takunnassa purkamispäätök-
sen hylkäämiseen. Lausunto-
jen mukaan piipulla on suuri 
symbolinen merkitys paikka-
kunnan ja sen asukkaiden teol-
liselle identiteetille.

Pete Pesonen
Työväen muistitietotoimikun-
nan sihteeri; tohtorikoulutet-
tava, 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 mer-
kittävimmän piirin historiasta  
on ilo lukea, sillä se on erin-
omainen kirja. Tekijällä ja teok-
sen teettäjällä kirjoittajaa oh-
janneine asiantuntijoineen on 

eittämättä ollut tavoitteena 
tieteellisyyden kriteerit täyttä-
vä tutkimus, ja sellainen teos 
piirihistoriaprojektin lopputu-
loksena onkin syntynyt. Teok-
sen läpikäyvänä linjana on si-
toa tutkimuskohteen vaiheet 
sen toiminta-alueena olleen 
seutukunnan kehitykseen ja 

piirin keskusjärjestön vaihei-
den kautta työväenliikkeen ja 
sitä tietä myös koko maan po-
liittiseen historiaan. Tässä pyr-
kimyksessä Mäkinen on onnis-
tunut oivallisesti.

Tekijä lähtee, kuten oikein 
onkin, suomalaisen liikunta-
kulttuurin syntyvaiheista ja 
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liu´uttaa kehitykseen sulavas-
ti mukaan työläisurheilun syn-
tyvaiheet kansainvälisiä vertai-
luja unohtamatta. Muun yh-
teiskunnallisen kehityksen ta-
paan myös urheiluelämä sai 
kokea oman iskunsa vuoden 
1918 sisällissodan seuraukse-
na. Pitkin 1910-lukua voimis-
tunut ja eritoten Helsingin Jy-
ryn vireillä pitämä ajatus työ-
väenseurojen omasta keskus-
järjestöstä vastaiskuna porva-
rillisen SVUL:n harjoittamalle 
ylenkatseelle työläisseurojaan 
kohtaan toteutui tammikuussa 
1919. Niin alkoi vastaperuste-
tun Työväen Urheiluliiton Hel-
singin piirinkin toiminta.

Mäkinen kuvaa 1920-luvun 
voimistuvan toiminnan ja si-
too paikallisten seurojen työn 
piirin kehitykseen. Samalla tu-
lee kuvatuksi myös Helsin-
gin seudun yleistä kehitystä. 
Konkreettinen urheilutoiminta 
ja järjestötoiminta nivoutuvat 
toisiinsa. Kaksikymmenluku oli 
työväenliikkeelle kovaa aikaa – 
eikä pelkästään Valkoisen Suo-
men hegemonian vaan myös 
sisäisten kiistojen vuoksi. So-
sialidemokraatit ja kommunis-
tit eivät olleet samasta puusta 
veistettyjä. Tämä asetelma nä-
kyi myös TUL:ssa ja sen Helsin-
gin piirin vaiheissa. Mäkinen 
kartoittaa tilanteen sparta- 
kiadikiistoineen onnistunees-
ti samoin kuin vuoden 1930 
ns. kommunistilakien vaiku-
tuksen urheilumaailmaan. Te-

kijä ei myöskään unohda on-
gelmaa SVUL:n puolelle siirty-
neistä loikkareista.

Kaksi- ja kolmikymmenlu-
vuilla perinteinen työväenkult-
tuuri oli vielä voimissaan kes-
kuksinaan paikalliset työväen-
talot. Työväenyhdistysten ja 
työläisurheiluseurojen toimin-
nan limittyminen oli yleistä, ja 
urheilun aktiivit saattoivat ol-
la mukana myös vaikkapa työ-
väenyhdistyksen tai itse seu-
ran laulukuorossa ja näytelmä-
kerhossa. Mäkinen ei unohda 
tätäkään osaa työväenliikkeen 
ja työläisurheiluliikkeen histo-
riassa. Kuvattuaan sotavuosi-
en kehityksen Mäkinen siirtyy 
kiintoisille 1940- ja 1950-lu-
vuille, jolloin suuret muutok-
set iskivät myös poliittisen ke-
hityksen kautta TUL:oon. Jä-
senmäärät kasvoivat, mutta 
sitten tuli isku. SDP:n ja TUL:n 
toisiinsa kytkeytyneet hajoa-
misprosessit 1950-luvun jälki-
puoliskolla ovat kimurantti tut-
kimuskohde, mutta tekijä on-
nistuu haasteellisessa tehtä-
vässään luovia ”leskisläisten” 
ja ”tervolaisten” tielleen aset-
tamien tutkimuksellisten maa-
miinojen kentässä. Lopputu-
loksena syntyneen, vuonna 
1958 aloittaneen Suur-Helsin-
gin piirin perustamisvaiheet 
käyvät selviksi. 

Kuusikymmenluvulla al-
kanut liikuntakulttuurin suu-
ri murros näkyi tietenkin myös 
TUL:ssa ja sen uusiutuneessa 

pääkaupunkilaispiirissä. Mäki-
nen kuvaa tapahtumia perus-
teellisesti ja yhteiskuntahisto-
riallista peruslinjaansa unohta-
matta. Myös työväenkulttuurin 
murrokset käyvät esiin. Työvä-
enurheilun eheytyminen, seu-
rojen toiminnan painopisteis-
sä ja niiden jäsenmäärissä ta-
pahtuneet muutokset samoin 
kuin urheiluliikkeen suuret 
mullistukset 1990-luvulta al-
kaen saavat kuvauksensa ja ar-
vionsa Mäkisen tekstissä. Teki-
jä ei unohda myöskään seuro-
jen käytännön toimintaa eikä 
niiden ja piirin merkittäviä vai-
kuttajia.

Mikko Mäkisen teos tarjoaa 
perusteellisen ja analyyttisen 
kuvauksen tutkimuskohtees-
taan. Hänen lähteistönsä on 
monipuolinen, ja myös aiem-
paa tutkimusta hän on käyt-
tänyt onnistuneesti. Tekstiä 
täydentää oivallinen, suureksi 
osaksi varsinaiseen urheilutoi-
mintaan keskittyvä kuvitus. Ky-
seessä on hyvä kirja, joka on 
sekä oivallista urheiluhistoriaa 
että erinomaista yhteiskunta-
historiaa. Myös pääkaupunki-
seudun kehitys sadan vuoden 
aikana saa urheilun näkökul-
masta mainion kuvauksen.

Erkki Vasara
dosentti, Helsingin yliopisto   
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Maija Hakasen kirjassa on tar-
jolla parin tunnin pikakurssi 
työväenliikkeen ruohonjuuri-
tason vaiheista Helsingin Pitä-
jässä ja Helsingissä. Tiiviisti kir-
joitettu, mutta runsaan lähde-
aineiston elävöittämä Pakilan 
työväentalon historiikki antaa 
tietopaketin sadalta vuodel-
ta Pakinkylän, vuodesta 1946 
Pakilan, monikirjoisen järjes-
tötoiminnan huippuhetkistä ja 
arjesta. 

Pakinkylän työväenyhtei-
sö syntyi osuuskuntien hel-
moista. Alku, Lepola ja Elo 
ostivat maata ja jakoivat yh-
teensä yli 300 palstaa jäsenil-
leen 1900-luvun ensimmäi-
senä vuosikymmenenä. Ei ih-
me, että pian perustettiin Ou-
lukylän (myöhemmin Pakinky-
län) työväenyhdistys Salama 
ajamaan työväen yhteisiä asi-
oita ja yhdistykselle ryhdyttiin 
hankkimaan omaa taloa. Tor-
paksi kutsuttu ja vanhaan rii-
heen kunnostettu toimipaikka 
houkutti monipuoliseen toi-
mintaan. Huvitoimikunta jär-
jesti jopa 50 iltama-, juhla- ja 
puhetilaisuutta yhden vuoden 
aikana. Torppa kuitenkin paloi 
1914.

Vuonna 1917 yhdistys oli 
saanut koottua varoja uuden 
Torpan hankkimiseen. Sisällis-
sodan alkuun mennessä yhdis-
tyksen jäsenmäärä oli kasva-
nut jo noin 400 henkeen. Työ-
väentalo toimi myös oman pu-
nakaartin kokouspaikkana. So-
ta merkitsi ainakin 15 pakinky-
läläiselle kuolemaa taisteluissa 
tai vankileireillä. Pitkiäkin tuo-
mioita langetettiin. Torppa ta-
kavarikoitiin.

Jo vapunaattona 1919 työ-
väenyhdistys sai talonsa takai-
sin, ja paria vuotta myöhem-
min taloa laajennettiin. Jär-
jestö-, huvi- ja urheilutoiminta 
lähti uuteen nousuun.

Työväenliikkeen jakautumi-
nen näkyi Pakinkylässä. Yhdis-
tys liittyi Suomen Sosialistisen 
Työväenpuolueen riveihin, ja 
Pakila kuului vaaleissa punai-
siin alueisiin. SSTP:n lakkautta-
minen esti yhdistyksen poliit-
tisen toiminnan ainakin joksi-
kin aikaa. Pian aktiivinen nuo-
risotoimintakin joutui uhan-
alaiseksi. Lopullisen iskun toi-
minnalle antoivat kommunisti-
lait 1930-luvun alussa. Talo ja 
muu omaisuus tuomittiin val-
tiolle menetetyiksi. Tähän liit-

tyy tarina siitä, kuinka poliitti-
set vangit söivät Urheiluseu-
ra Pakinkylän Veljien molskin. 
Kirja kannattaa hankkia ja lu-
kea jo tämän anekdootin ta-
kia.

Valtio myi Pakinkylän työ-
väentalon pakkohuutokaupal-
la. Ostaja oli Pakinkylän Kir-
kon kannatusyhdistys. Työvä-
entalo toimi kirkkona aina toi-
sen maailmansodan jälkeiseen 
aikaan saakka. Silloin työväen-
järjestöt saivat talojaan takai-
sin. Helsinkiin liitetty Pakinky-
lä muuttui Pakilaksi. Työväen-
talon kulttuuritoiminta jatkui 
eri järjestöjen yhteistyöllä. Si-
jansa saivat yhdistys-, näyttä-
mö- ja urheilutoiminta. Talo 
palveli myös naapurikaupun-
ginosien tarpeita, yleislakon 
1956 ruokahuoltoa, elokuva-
harrastusta ja summerhilliläis-
tä vapaan kasvatuksen ajatus-
ta (Pakilan lastenpaikka). Lo-
pulta se muuttui nuorisotalok-
si. Talo on vaatinut lukemat-
tomia talkootunteja ja monia 
kamppailuja säilyäkseen paki-
lalaisten yhteisöjen keskukse-
na. On hienoa, että kirjassa on 
muistettu myös talon tukijoita, 
joiden elämää ei voi kuvata il-

Toiseksi vanhin Helsingin nykyisistä työväentaloista

Maija Hakanen: Salamasta se kaikki alkoi. Pakilan 
työväentalon 100 vuotta. Pakilan Demokraattinen 
Kulttuurisäätiö, Helsinki 2017. 79 s.
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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.

man monipuolista yhteyttä ta-
loon ja sen toimintoihin. Kaisa 
Junttila on ansainnut oman lu-
vun talon historian kokoajana 
ja välittäjänä.

 Pakilan työväentaloon liit-
tyvästä toiminnasta on säily-
nyt paljon asiakirjoja, valoku-

via, muistitietoa ja artikkelei-
ta. Kansan Arkiston entisenä 
työntekijänä katselen hyvillä 
mielin lähdeluetteloa. Arkis-
totyö on jalostunut historian-
kirjoituksen lopputuotteeksi, 
josta on varmasti iloa Pakilan 
työväentalon entisille ja nykyi-

Työväen Arkiston julkaisu Pul-
lasta puhtia - Kulutusosuus-
kuntien Keskusliiton myymälä-
julisteita 1949–1957 tuo kiin-
nostavalla tavalla suuren ylei-
sön nähtäville Työväen Arkis-
ton kokoelmien aarteita. Kir-
jan pohjana on keväällä 2014 
Helsingin kaupungintalon au-
lassa ollut näyttely, joka oli jär-
jestetty yhteistyössä Virka Gal-
lerian kanssa. Kirjassa on näin 
ollen esillä vain otos Työvä-
en Arkiston laajasta Kulutus-
osuuskuntien 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 työs-
kennellessäni Työväen Arkis-
ton tutkijana. Kokoelmien lu-
ettelointi oli mieluisa tehtävä 
nuorelle taidehistorioitsijalle.

Julistekokoelma on edusta-
va esimerkki 1950-luvun suo-
malaisen käyttögrafiikan huip-
pukaudesta. Se antaa myös 
erinomaisen kuvan KK:n kul-
ta-ajasta.

KK:n julisteiden erityislaa-
tuisuuden taustalla on mon-
ta yhtä aikaa vaikuttanutta te-
kijää. Ensinnäkin KK:n mai-
noskeskus oli edistysmielinen 
paitsi poliittisesti niin myös tai-
teellisesti ja teknisestikin. Mai-
noskeskuksen osastopäällikkö 
Tauno Törmän johdolla siirryt-
tiin uuteen serigrafia- eli silk-
kipainotekniikkaan jo vuonna 

1948. Uuden tekniikan myötä 
saatiin aikaan suuria värikylläi-
siä pintoja nopeammin ja hel-
pommin kuin ennen käytössä 
olleella linopainotekniikalla.

Edistyksellisyys näkyi myös 
siinä, että mainososastolle 
palkattiin graafisia suunnitte-
lijoita suoraan Taideteollisen 
keskuskoulun penkiltä. Suun-
nittelijoilla oli mahdollisuus 
saada oppia ulkomailtakin, 
kun sodan jälkeen rajat olivat 
jälleen auki Eurooppaan. Näin 
myymäläjulisteisiin saatiin tal-
lennettua kansainvälisen mo-
dernismin tyylipiirteitä tuo-
reeltaan.

Myymäläjulisteet eivät ol-
leet varsinaisia mainosjulistei-
ta sanan nykyisessä merkityk-
sessä. Ne olivat enemmän-

sille käyttäjille sekä yhdistys-
ten paikallistason toiminnasta 
kiinnostuneille.

Pirjo Kaihovaara
arkistonjohtaja (eläkkeellä), 
Helsinki



112 TYÖVÄENTUTKIMUS VUOSIKIRJA 2018

kin myymäläsomisteita. Julis-
teilla ja muilla myymäläsomis-
teilla korvattiin osin myymälöi-
den tavarapulaa sodan jälkei-
sen puutteen kaudella.

Tavaroiden tarjonnan li-
sääntyessä myymälöiden teh-
täväksi nähtiin myös valistaa 
kuluttajia. Tärkein tehtävä oli 
tietenkin kannustaa työväes-
töä suosimaan omaa osuus-
liikettään muiden kauppojen 
sijaan. Kulutuskäyttäytymis-
tä ohjattiin myös julisteiden 
avulla.

Vaikka julisteiden ilme oli 
moderni, oli niiden sisältö 
usein konservatiivinen. Sääs-
täväisyys ja ahkeruus olivat 
keskeisiä hyveitä näiden julis-
teiden maailmassa. Perhe oli 
isän, äidin ja kahden lapsen 
ydinperhe. Isä elätti perheen 
ja lepäsi kotona, jossa äiti puo-
lestaan uurasti kaiken aikaa. 
Lapset olivat kilttejä ja ahke-
ria. Viehättävä, miehisen kat-
seen kohteena ollut kosme-
tiikkaa tai alusvaatteita mai-
nostanut nainen sai piirteen-
sä aikakauden elokuvatähdil-
tä. Tämä nainen ei ollut kotiäi-
ti vaan edusti kodin ulkopuo-
lista maailmaa. 

Käyttötavaroissa arvostet-
tiin lujuutta ja kestävyyttä, oli-
vat ne sitten koneita tai vapaa-
ajanviettovälineitä. Tältä osin 
julisteet kuvastelevat vanhaa 
hyvää aikaa, jolloin esimerkik-
si kodinkoneet todella tehtiin 
kestämään vuosikausia.

Julisteiden yleisilme on op-
timistinen ja tulevaisuuden-
uskoinen, kuten jälleenraken-
nuskaudella saattoi odottaa-
kin olevan. Värien käyttö on 
rohkeaa (s. 61). Ääriviivaraja-
ukset ovat voimakkaita ja vä-
ripinnat suuria (s. 47). Huumo-
ri on hyväntahtoista ja lempe-
ää (s. 43). Julisteisiin liittyy in-
himillisiä puolia (s. 69). Typo-
grafia on sekin oleellinen tyy-
likeino julisteissa. Typografial-
la korostettiin myös aihetta ja 
sisältöä (s. 24, 47 ja 73). Ele-
ganteimmat julisteet, jotka lä-
hentelevät jo taidejulisteita, 
löytyvät eri sesonkien myymä-
läsomisteista (s. 16, 17, 41 ja 
66).

Suunnittelijoina oli monia 
graafisen suunnittelun keskei-
siä vaikuttajia. Heistä tunne-
tuin ja arvostetuin lienee Martti 
Mykkänen. Etenkin hänen tie-
detään tuoneen kansainväli-

siä vaikutteita ulkomaan opin-
tomatkoiltaan. Eräänlaisina ta-
lon graafikkoina toimivat Viljo 
Salonen ja Lasse Hietala. Va-
litettavaa on kuitenkin se, et-
tä erityisesti alkuvuosina suun-
nittelijat jäivät anonyymeiksi. 
Vasta, kun graafisen käyttötai-
teen arvostus alkoi nousta, al-
koi julisteistakin löytyä signee-
rauksia. Kirjassa ovat eri suun-
nittelijat varsin kattavasti esil-
lä. Naissuunnittelijoiden mää-
rä oli todella vähäinen, mutta 
heistä olisi kannattanut nostaa 
esille hyvin omintakeinen ja 
värivalinnoissaan muista täy-
sin poikkeava Eija Raeste.

Pullasta puhtia on loistava 
selailukirja hyvin jäsennetyn si-
sältönsä, tiiviin tekstiosuuten-
sa ja erinomaisen painojälken-
sä ansiosta. Se on nostalginen 
aikamatka 1950-luvun viatto-
muuden aikaan, jolloin onnel-
linen tulevaisuus odotti ahke-
ria ja tunnollisia osuusliikkeen 
asiakkaita. 

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



KIRJA-ARVIOT  113

Osuuskunta Tradeka juhli sa-
tavuotista taivaltaan vuonna 
2017. Juhlavuoden kunniaksi 
osuuskunta toteutti perinne-
laitosten kanssa kulttuuripe-
rintöhankkeita, joihin lukeutuu 
yhteistyössä Työväenmuseo 
Werstaan kanssa julkaistu Liik-
keessä sata vuotta. Osuuskun-
nan vaiheita esittelevä julkai-
su ei ole perinteisin yrityshis-
toriikki. Se tarkastelee edistys-
mielistä osuustoimintaa ensisi-
jaisesti kansanliikkeenä, ja sen 
pääosassa luvataan olevan jä-
senet sekä työtekijät. Julkai-
su kertoo samalla arjen ja elä-
mäntavan muutoksesta.    

Edistysmielinen osuusliike 
itsenäistyi vuonna 1917 ero-
tessaan Suomen Osuuskaup-
pojen Keskuskunnasta. Seu-
raavien vuosikymmenten ai-
kana E-liike menestyi ja laa-
jeni. Myymälöiden lisäksi sen 
liiketoimintaa edustivat esi-
merkiksi vakuutusyhtiö Kan-
sa ja rakennusliike Haka.  
Yhteiskunnan rakennemuu-
toksen myötä palvelumyymä-
lät muuttuivat itsepalvelukau-
poiksi ja laaja kauppaverkosto 
harventui. Muuttunut elämän-
tyyli heijastui ostouskollisuu-
den murentumisena, ja osuus-

liikkeen hiljainen alamäki alkoi. 
Tappiollisuuden katkaisemi-
seksi E-liikkeen tukkukauppa 
OTK fuusioitui vuonna 1983 
osuuskauppojen kanssa muo-
dostaen E-osuuskunta Ekan.  
Eka joutui uusiin koettelemuk-
siin 1990-luvun laman myötä. 
Siitä osuuskunta selvisi pahoin 
velkaantuneena. Nimensä Tra-
dekaksi muuttanut osuuskun-
ta järjesti liiketoimintaansa uu-
delleen 2000-luvulla luopuen 
vähittäiskaupasta ja hotellitoi-
minnasta. Nykyään Tradeka 
tunnetaan esimerkiksi Ravin-
tolayritys Restelin omistajana.

Teos syventyy osuuskunnan 
vaiheisiin vuosikymmen kerral-
laan. Kymmeneen päälukuun 
jakautuva julkaisu etenee kro-
nologisesti alkaen osuustoi-
minnan viriämisestä ja päät-
tyen Tradekan nykyhetkeen. 
Lukujen alussa luodaan yleis-
katsaus vuosikymmenen tär-
keimpiin tapahtumiin osuus-
liikkeessä. Kappaleiden alalu-
vuissa esitellään tarkemmin E-
liikkeen eri osa-alueita, kuten 
Säästökassa-talletuslaitoksia 
ja Ykkösbonus-ohjelmaa. Ala-
luvuissa rikotaan hieman kro-
nologiaa. Eri osa-alueiden vai-
heet esitellään kokonaisuuksi-

na, eikä niihin palata myöhem-
min, minkä vuoksi teksti ete-
nee sujuvasti.

Aikakausien tunnelmaa luo-
vat E-liikkeen asiakaslehdis-
tä poimitut mainokset ja ar-
tikkelikatkelmat. Samaistu-
mispintaa aikalaiskokemuk-
siin tarjoavat Työväen muis-
titietotoimikunnan keruista 
poimitut osuusliikemuistot.  
Julkaisu poikkeaa ulkoasul-
taan perinteisistä yrityshisto-
riikeista, sillä lukuisat valoku-
vat ovat siinä tärkeässä roolis-
sa. Teoksessa on hyödynnet-
ty Werstaan ja Työväen Arkis-
ton kuvien lisäksi Suomen va-
lokuvataiteen museon Kulu-
tusosuuskuntien Keskusliiton 
kuvakokoelmaa. Päälukuihin 
sisältyvissä valokuva-aukea-
missa on eri teemoja valotta-
via kuvakokonaisuuksia esi-
merkiksi osuuskauppajuhlis-
ta ja kasari-Suomesta. Kuvien 
painotus on 1900-luvun alun 
ja puolivälin mustavalkoisissa 
kuvissa sekä retroissa väriku-
vissa. Vastapainoa näille luo-
vat kansisivuille ja keskiauke-
amalle sijoitetut värikkäiden 
myymäläjulisteiden kuvat.

E-liikkeen vuosisata on ol-
lut vaiherikas. Liikkeessä sa-

Kuluttajien liikkeen historiaa

Linda Heinonen: Liikkeessä sata 
vuotta. Edistyksellinen Osuuskunta 
Tradeka. Työväenmuseo Werstas, 
Tampere 2017. 100 s.
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ta vuotta kerää käänteet tiivii-
seen pähkinänkuoreen, mikä 
tekee siitä helpon väylän tu-
tustua osuuskuntaan. Pääosan 
esittäjät, jäsenet ja työnteki-
jät, pääsevät esille parhaiten 
kuvissa ja muistitieto-otteissa 
leipätekstin keskittyessä E-liik-
keen vaiheisiin. Julkaisu ei up-
poa kovin syvälle yrityshistori-
aan. Johtajiin ja liikevaihdon 

strategisiin lukuihin ei pureu-
duta. Tätä ei julkaisulta kuiten-
kaan kaipaa. Se onnistuu ta-
voitteessaan tuoda osuuslii-
ke esille sellaisena kuin se on 
näyttäytynyt tavallisen kulutta-
jan arjessa.

Anna Piispanen
FM, projektityöntekijä, 
Työväen Arkisto

Suomeen rantautui uudenlai-
nen ulkoparlamentaarinen va-
semmisto 1980-luvulla, kun 
suoraa toimintaa propagoinut 
anarkistiliike järjestäytyi. Tästä 
kentästä versosi 1990-luvulla 
muun muassa vallankumouk-
sellinen eläinoikeusliike. Vuo-
situhannen vaihteessa aktivis-
min julkisuudessa alkoi koros-
tua autonomimarxilaisuudesta 
inspiraationsa ottanut suunta-
us, jonka vaiheista, teoriasta ja 
toimintaympäristöstä kertoo 
Anton Montin ja Pontus Puro-
kurun Suoraa toimintaa!

Autonomiliike saapui Suo-
meen 1990-luvun lopussa, 
kun pieni ydinryhmä alkoi esi-
tellä autonomimarxilaista teo-

riaa aktivistien foorumeilla. 
Ryhmän keskeinen henkilö oli 
Monti, jolla oli läheiset suh-
teet filosofi Antonio Negriin. 
Teoriaa esiteltiinkin suomalai-
sille nimenomaan negriläises-
sä (post-autonomisessa) muo-
dossa, joka hylkää työväen-
liikkeen perinteiset instituuti-
ot sekä ideologioihin perustu-
vat identiteetit ja organisaati-
ot. Keskiössä on käsitys siitä, 
että työ ja elämä ovat muut-
tuneet yhä epävakaampaan 
suuntaan kapitalismin levittäy-
dyttyä kaikille elämänalueil-
le. Työ on irtautunut kiinteis-
tä rajoista ja muodoista. Vuo-
desta 2004 alkaen tätä kehi-
tystä vastaavaa luokkasubjek-

tia alettiin kutsua prekariaatik-
si. Tähän luokkaan kuuluvien 
ihmisten olemassaoloa leimaa 
taloudellinen epävarmuus, jo-
ta ei voi poistaa palkkatyöllä. 
Prekariaatin keskeisin vaati-
mus on siksi perustulo.

Suomen autonomiliike jär-
jestäytyi epämuodolliseksi 
verkostoksi, joka ei edellyttä-
nyt autonomiksi tai aktivistik-
si identifioitumista. Olennai-
sempaa oli vastavallan raken-
taminen käytännön toimin-
nan kautta. Kirjassa käsitel-
lään perusteellisesti ne lukui-
sat liikkeet, joita autonomit 
olivat kehittämässä. Autono-
mien laajojen kansainvälisten 
yhteyksien kautta Suomeen 

Autonomit – ideologiaton radikaalivasemmisto?

Anton Monti & Pontus Purokuru: 
Suoraa toimintaa! Autonomiset 
liikkeet Suomessa 1986–2016. Into 
Kustannus, Helsinki 2018. 343 s.
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Hevonpaskaduunien ongelma

David Graeber: Bullshit Jobs: 
A Theory. Simon & Schuster, 
New York 2018. 368 s. 

tuotiin muun muassa italialai-
nen itsehallinnollisen sosiaali-
keskuksen konsepti. Autono-
miliike alkoi myös muodostaa 
rintamaa yhteiskunnan pre-
kaareimpien kerrosten kans-
sa. Näitä olivat esimerkiksi ro-
manikerjäläiset, pätkätyöläi-
set, katutaiteilijat, asunnotto-
mat, siirtolaiset, lähiönuoret ja 
opiskelijat. Lisäksi autonomilii-
ke yhdisti suoran toiminnan ja 
tutkimuksen. Vahva akateemi-
nen painotus erottikin liikkeen 
muista aktivisteista. Akatee-
minen siipi käsitteellisti työn 
muutosta kirjoissa, verkossa, 
julkilausumissa ja mediassa.

Autonomit saivat tietyn-
laisen hegemonian 2000-lu-
vun alun aktivistikeskusteluis-
sa. Diskursiivisen muutoksen 
ohella liike määritteli suoran 

toiminnan muotoja. Esiin nou-
see autonomien rooli karneva-
listisen kansalaistottelematto-
muuden edelläkävijöinä. Toi-
saalta liikkeen teoria koros-
taa konfliktin rakentamista, ja 
monet kirjassa kuvatut mielen-
osoitukset päättyivät mella-
koihin. Tekijät painottavat vä-
kivallan käytön puolustukselli-
suutta ja taktista luonnetta.

Autonomien verkostot ha-
josivat 2010-luvun alussa. Mo-
net toiminnot ja keskustelut 
jatkuivat, mutta aloite katuta-
solla siirtyi takaisin anarkisteil-
le.

Vaikka kirjan kirjoittajat oli-
vat liikkeen aktiivisia toimijoi-
ta, heidän näkökulmansa on 
kriittinen. Aktivistipiireissä val-
linneet näkemyserot ja käytän-
nön ongelmat tuodaan esiin. 

Tekijät ovat haastatelleet kym-
meniä eri suuntauksia edusta-
via aktivisteja. Teos ei kuiten-
kaan pyri aikakauden aktivis-
min kokonaisvaltaiseen hah-
mottamiseen. Monet ruohon-
juuritason suoran toiminnan 
muodoista ja paikoista käsi-
tellään vain pintapuolisesti. 
Fokus on toisaalta myös kir-
jan vahvuus. Autonomien kir-
joitukset olivat vaikeaselkoi-
sia ja liikkeen käänteet nopei-
ta. Teos yhdistää ne kertomuk-
seksi, jossa käytännön toimin-
ta asettuu sujuvasti teoreetti-
seen kontekstiinsa kielellä, jo-
ka ei tavoittele käsittelemien-
sä toimijoiden suosimaa reto-
rista lennokkuutta.

Janne Kuusisto
tutkija, Kansan Arkisto

London School of Economic-
sin professorina toimiva antro-
pologi David Graeber on var-
sin tunnettu tutkija, joka on jul-
kaissut useita mielenkiintoisia 
teoksia erityisesti talousant-
ropologian alalta. Nyt käsillä 
olevan kirjan aiheena on eräs 

työelämän ihmeellisyyksistä: 
turhat työtehtävät. Graeberin 
provokatiivisen väitteen mu-
kaan merkittävä osa nykyisis-
tä työtehtävistä on yhteiskun-
nalle täysin tarpeettomia. Hän 
kutsuu niitä termillä bullshit 
jobs, jonka voisi kääntää he-

vonpaskaduuniksi. Hevonpas-
kaduunit ovat hieman eri asia 
kuin Suomessakin toisinaan 
keskustelua herättäneet pas-
kaduunit. Paskaduunille omi-
naisten huonojen työehtojen 
sijasta hevonpaskaduunia lei-
maa pikemminkin syvemmän 
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tason merkityksettömyys ja 
tarpeettomuus. Palkka sen si-
jaan voi olla varsin hyvä. He-
vonpaskaduunien tekijät ovat 
usein niin sanottuja valkokau-
lustyöntekijöitä.

Graeber ei tyydy hevon-
paskaduunien yleisen kate-
gorian kuvailuun, vaan hän 
luo eräänlaisen taksonomi-
an jakamalla hevonpaskaduu-
nit ja niiden tekijät viiteen eri 
ryhmään. Ensimmäinen ryh-
mä ovat lakeijat. He ovat ihmi-
siä, joilla ei ole työorganisaa-
tiossa aidosti tarpeellisia työ-
tehtäviä. Heistä ei ole todel-
lista hyötyä, mutta heidän läs-
näolonsa lisää esimiehen ar-
vovaltaa. Toinen hevonpaska-
duunien tekijäryhmä ovat ko-
vikset. He ovat olemassa vain 
mitätöidäkseen toisten kovis-
ten tekemän työn. Tähän kate-
goriaan valuvat Graeberin mu-
kaan niin valtiolliset puolustu-
sorganisaatiot kuin yrityslaki-
miesten armeijatkin. 

Kolmantena ryhmänä ovat 
työntekijät, joiden tehtävä-
nä on korjata työorganisaati-
on huonon toimintakulttuu-
rin aikaansaannoksia. Grae-
berin mukaan tällaiset työn-
tekijät ovat merkki siitä, että 

olemme siirtyneet tukevasti 
hevonpaskaduunien puolelle. 
Neljännen ryhmän muodosta-
vat henkilöt, jotka saavat or-
ganisaation vaikuttamaan sil-
tä kuin se tekisi jotain, mitä se 
ei todellisuudessa tee.  Viides 
ryhmä puolestaan on lakeijoi-
den vastakohta: turhat pomot. 
Heistä vaarallisimpia ovat ne, 
joiden tehtävänä on keksiä ih-
misten kiusaksi uusia hevon-
paskaduuneja.

Graeberin kirja on provoka-
tiivinen, mutta siinä esitetty ar-
gumentointi on pääosin terä-
vää. Jotkin ajatusrakennelmat 
vaikuttavat silti hieman eri-
koisilta. Graeber esimerkiksi 
väittää, että emme itse asias-
sa elä kapitalismissa vaan pi-
kemminkin eräänlaisessa feo-
dalismissa. Adam Smithin ai-
kanaan kauhistelemat aatelis-
ton tarpeettomat palvelijat ei-
vät Graeberin mukaan ole ka-
donneet minnekään, vaan hei-
tä löytyy lähes jokaisesta työ-
organisaatiosta. 

Silti näinä yt-neuvottelujen 
ja tehostamisen aikoina aja-
tus hevonpaskaduuneista voi 
jopa vähän ärsyttää. Intuitiivi-
sesti tuntuisi siltä, että kapita-
listiseen järjestelmään kuuluva 

kilpailu ja markkinoilla tapah-
tuva luova tuho pitävät huo-
len siitä, että täysin tarpeetto-
mat työtehtävät ovat harvas-
sa. Hevonpaskaduunien luuli-
si olevan melko marginaalinen 
ilmiö. Graeber sen sijaan väit-
tää muuta: hevonpaskaduu-
nit ovat yleisiä, ja ne ovat te-
kijöilleen merkittävä elämän-
laatua heikentävä seikka – ih-
minen kaipaa merkityksellis-
tä työtä. Mutta miten työelä-
mään sitten saisi enemmän 
tolkkua ja miten ihmiskunta 
pääsisi eroon niin hevonpas-
kaduuneista kuin paskaduuni-
en ikeestäkin? Graeber kallis-
tuu tarjoamaan ratkaisuksi pe-
rustuloa. Se mahdollistaisi ih-
miskunnan luovuuspotentiaa-
lin vapauttamisen. Ratkaisu 
kuulostaa näin apurahatutki-
jan näkökulmasta varsin mai-
niolta, mutta se saattaa silti ol-
la hivenen nurkkakuntainen: Ei 
ole sanottua, että palkansaa-
jien enemmistö erityisemmin 
hyötyisi siitä.

Juuso Koponen
VTM, väitöskirjatutkija, 
Helsingin yliopisto

Katso Työväentutkimuksen verkkosivuilta luettelo ajankohtaisista väitöskirjoista sekä työväen-
yhdistysten, ammattiyhdistysten ja työväen urheiluseurojen historiateoksista
www.tyovaenperinne.fi/tyovaentutkimus
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Onko 
orjatyövoiman  

aika ohitse?

Rakennusperinteitä arvostaen

Suomalaisen rakentamisen 
ja 
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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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Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
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TYÖVÄEN PERINNELAITOKSET
 TYÖVÄENPERINNE – ARBETARTRADITION RY

Hyvät toverit,

Taistelu yhteiskunnallisesta vallasta on tärkeintä 
juuri heille, joilla tuota valtaa on vähiten.

Työväenliike ja sen sosialistinen aate ete-
ni Suomessa rautateiden matkassa paikkakun-
nalta toiselle. Sosialidemokratinen Puolue Suo-
messa noudatti yleiseurooppalaista ohjelmaa. 
Se oli kansainvälinen sivistyksellinen liike. Työ-
väestö oli saatava ymmärtämään oma aseman-
sa ja sen ymmärrettyään ryhtymään toimiin ti-
lanteensa parantamiseksi.

Vaikka eduskuntavaaleissa oli vallalla yleinen 
ja yhtäläinen äänioikeus, kunnallisvaaleissa ää-
nioikeus oli sidottu tuloihin. Suuri osa työväes-
töstä tai maattomista oli vailla oikeutta päättää 
oman elinpiirinsä asioista. Yhteiskunnallista kui-
lua lisäsi valtalain jälkeinen eduskunnan hajo-
tus, joka työväestön keskuudessa nähtiin pyr-
kimyksenä pysäyttää yhteiskunnallinen edistys.

Jos ennen kansalaissotaa jäi työttömäksi, 
edessä oli nälkä koko perheelle. Linnoitustöi-
den 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 it-
sensä ja perheensä. Tämä “nälän organiseera-
us”, jollaiseksi asian hoitoa kutsuttiin, oli kunti-
en vastuulla. 

Näitä toimeliaita miehiä ja naisia, joille oli 
syntynyt palo ja itsetunto ottaa vastuu omas-
ta ja oman yhteiskuntaluokkansa kohtalosta, 
kohtasi katastrofi. Suomenlinnassa huhtikuun 

Puhe 28.4.2018 Santahaminan punauhrien 
muistomerkillä

1918 ja maaliskuun 1919 välillä menehtyneis-
tä monet kuolivat samaan nälkään, joka oli saa-
nut heidät – yleisen eriarvoisuuden kokemuk-
sen lisäksi – tarttumaan kivääriin. Osalle valtion-
rikosoikeus langetti poliittisen tuomionsa. Vie-
lä enemmän tapettiin ilman tuomiota. Kotikun-
nassani Hyvinkäällä ratapenkalle ammuttiin n. 
150 miestä, naista ja alaikäistä. Myöhemmin oi-
keudetta tappaneet armahdettiin, mutta punai-
seen terroriin syyllistyneitä uhkasi oikeus lop-
puun asti.

Suomenlinnassa ja kaikkialla maassamme ta-
petut ihmiset ovat mielessämme tänään. Hei-
dän murhaamisensa vankileireillä nälkään, 
summittaisteloituksissa tai poliittisessa tuo-
mioistuimessa oli täysin turhaa. Nämä ihmi-
set halusivat elää paremmassa maailmassa, ei-
vät kuolla. Kuolemasta ei saa täälläkään teh-
tyä sankaritekoa. Puolustuskyvyttömien ihmis-
ten murhaaminen oli yksiselitteisesti väärin.  
Täällä tapettuja ihmisiä muistetaan vanhoista 
kuvista. He ovat perheidensä parissa, valoku-
vaamossa poseeraamassa ylpeästi tai työväen-
taloilla. Heistä kerrotaan tarinoita. He ansaitse-
vat saada ja säilyttää keskeisen sijan myös työ-
väenliikkeen yhteisessä kollektiivisessa muistis-
sa. Siksi täällä kuolleiden ihmisten muisto elää 
aina.

Vesa Mauriala
puheenjohtaja, Työväenperinne – 
Arbetartradition ry, 
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Punaisten muistomerkki Santahaminassa. Kuva: Työväenliikkeen kirjasto
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Vuoden Työväentutkimus -palkinto Helsingin  
työväenyhteisöä käsittelevälle tutkimukselle

Työväentutkimus – Arbetartradition ry palkitsee 
vuosittain ansiokkaita työväentutkimuksia ja 
-tutkijoita. Palkintoja tukevat ajatuspajat Kale-
vi Sorsa -säätiö ja Vasemmistofoorumi, ja valin-
nan suorittaa vuosittain koottava palkintoraati. 
Vuoden 2017 palkinnot jaettiin Työväenliikkeen 
kirjastossa naistenpäivänä 8.3.2018.
Vuoden Työväentutkimus 2017 -palkinto myön-
nettiin Oona Ilmolahdelle hänen väitöskirjas-
taan Eheys ja ennakkoluulo. Työväenyhteisön 
ja kansakoulunopettajiston jännitteinen suhde 
Helsingissä sisällissodasta 1930-luvulle (Helsin-
gin yliopisto 2017). Ilmolahti kuvaa teoksessaan 
mielenkiintoisesti ideologista ja yhteiskunnallis-
ta jännitettä, joka oli läsnä työläisaikuisten ja 
opettajien kohdatessa lasten kasvatuksen ken-
tällä. Teos vakuutti raadin laajuudellaan, moni-
puolisuudellaan ja monitasoisuudellaan.

Vuoden Työväentutkimus 2017 -kunniamai-
ninnan sai Toni Kosonen väitöskirjastaan Opis-
keleva ammattimies, yhteiskuntaluokka ja su-
kupuoli. Tutkimus ammatilliseen aikuiskoulutuk-
seen osallistuvista työläismiehistä (Itä-Suomen 
yliopisto 2016). Kososen työ käsittelee selke-
ästi ja johdonmukaisesti työväestön suhdetta 
koulutukseen tänä päivänä. Se valottaa onnis-
tuneesti sitä, miten työläismiehet suhtautuvat 
yhteiskunnan heille asettamiin kouluttautumis-
vaatimuksiin.

Lisäksi raati myönsi Työväentutkija-erikois-
palkinnon Raimo Parikalle ja Seppo Rustaniuk-
selle vuosikymmeniä kestäneestä merkittäväs-
tä työstä työväestön ja sen historian tutkimuk-
sen parissa.

Työväentutkija-erikoispalkinnon saanut Raimo Parikka pitämässä puhetta palkintojenjakotilaisuu-
dessa. Taustalla Työväenperinne ry:n puheenjohtaja Vesa Mauriala ja Vuoden työväentutkimus 
-palkinnon saanut Oona Ilmolahti. Kuva: Työväenliikkeen kirjasto
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Vuosi 1918 oli monin tavoin esillä Työväenliik-
keen kirjaston toiminnassa. Kirjastossa järjestet-
tiin vuoden 2018 aikana useita kirjakahviloita 
ja studia generalia -tilaisuuksia yhteistyökump-
paneiden kanssa. Kirjailloissa esiteltiin vuoden 
1918 tapahtumia ja historiaa käsitteleviä uu-
tuusteoksia. Työväenkirjaston ystävät ry:n jär-
jestämillä Stadin työväenkirjallisuuspäivillä mar-
raskuussa teemana oli niin ikään vuosi 1918. 
Kirjaston kokoelmiin hankittiin runsaasti uutuus-
kirjallisuutta ja tutkimusta sisällissodan tapahtu-
mista ja niiden tulkinnasta. 

Karl Marxin syntymästä oli vuonna 2018 ku-
lunut 200 vuotta, ja myös tämä näkyi monissa 
kirjaston tapahtumissa. Seminaareja tästä tee-
masta järjestettiin yhteistyössä Karl Marx -seu-
ran, Demokraattisen Sivistysliiton opintokes-
kuksen, Kansan Sivistystyön Liiton Opintokes-
kuksen, Vapaus Valita Toisin ry:n, Työväen Sivis-
tysliiton ja Työväenkirjaston ystävät ry:n kanssa.

Vuoden 1968 opiskelijakevät oli esillä kirjas-
tossa järjestetyssä Karl Marx -seuran seminaa-
rissa. Lisäksi se oli teemana IALHIn (Internatio-

 TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO

Työväenliikkeen kirjastossa vuoden aikana 
tapahtunutta

nal Association of Labour History Institutions) 
konferenssissa Milanossa, johon kirjasto osal-
listui.

Työväenperinne ry sai Yrjö Sirolan Sääti-
öltä apurahan, jonka avulla järjestettiin Ot-
to Wille ja Hertta Kuusisen kirjastot Työväen-
liikkeen kirjaston kokoelmiin ja digitoitiin nii-
den kortistoluettelot haettavaksi Helda-jul-
kaisuarkistoon (https://helda.helsinki.fi/hand-
le/10138/231510 ja https://helda.helsinki.fi/
handle/10138/231506 ).

Kuluttajaosuustoiminnan säätiön apurahalla 
täydennettiin ja luetteloitiin kirjaston osuustoi-
mintakokoelmaa. Palkansaajasäätiön tuella di-
gitoidut työväenlehdet saatiin asiakaskäyttöön 
Työväenliikkeen kirjastossa, Työväen Arkistos-
sa, Kansan Arkistossa ja Työväenmuseo Wers-
taalla Kopioston ja Kansalliskirjaston kanssa sol-
mittujen sopimusten mukaisesti.

Tuija Siimes
kirjastonjohtaja, 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. K
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Muutoksia Työväen Arkiston henkilökunnassa
Työväen Arkiston henkilökunnassa on tapahtu-
nut parin viime vuoden aikana muutoksia, kun 
vanhempaa työntekijäkaartia on siirtynyt eläk-
keelle. Vuoden 2016 lopussa Työväen Muistitie-
totoimikunnan pitkäaikainen sihteeri Risto Reu-
na eläköityi. Reuna aloitti muistitietotoimikun-
nan sihteerinä vuonna 1990, ja hänet vakinais-
tettiin vuonna 1994. Eläkkeelle siirryttyään Reu-
na viimeisteli väitöskirjansa ja väitteli tohtorik-
si Turun yliopistossa keväällä 2018 väitöskirjalla 
”Ei tullutkaan vallankumousta”: Sotasukupolvi, 
joka esti kansandemokratian. Äärivasemmiston 
kesäkuun 1946 offensiivi ja metallityöväen työ-
paikkavastarinta. Reunan tilalle muistitietotoi-
mikunnan sihteeriksi valittiin erikoistutkija Pe-
te Pesonen.

Vuoden 2017 lopussa puolestaan eläkkeelle 
siirtyi erikoistutkija Veikko Rytkönen, joka työs-

 TYÖVÄEN ARKISTO

kenteli vuodesta 1981 lähtien eri projekteissa 
arkistossa. Vakituisessa työsuhteessa hän toimi 
vuosina 1989–2017. Työväen Arkisto hankki en-
simmäisen tietokoneensa vuonna 1987. Rytkö-
nen teki tietokoneohjelmat arkiston rutiineja ja 
luettelointia varten DOS-käyttöjärjestelmään. 
Ohjelmat otettiin käyttöön vuoden 1989 alus-
sa. Vuonna 2001 arkisto siirtyi intranet-tekniik-
kaan Rytkösen johdolla. Muiden töiden ohella 
Veikko Rytkönen toimi Työväen Arkiston luotta-
musmiehenä vuosina 2002–2017. Rytkösen elä-
köityessä hänen tilalleen palkattiin tutkija Min-
na Sannikka.

Mikko Kosunen
erikoistutkija, Työväen Arkisto

Risto Reuna ja Veikko Rytkönen 1990–2000-luvun vaihteessa. Kuva: Työväen Arkisto.
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Työväen Arkiston tutkijat ovat jälleen osallistu-
neet aktiivisesti erilaisiin konferensseihin Suo-
messa ja ulkomailla. Tutkijoiden konferensseis-
sa pitämät esitelmät ovat monesti liittyneet ta-
valla tai toisella vuoteen 1918. Luomme tässä 
katsauksen neljään kuluneen kesän ja syksyn ai-
kana järjestettyyn isohkoon tapahtumaan, jois-
sa 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 tut-
kijoita ainakin Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja 
Islannista. Teemana oli crisis. Keynote-puhujina 
olivat professorit Ana Carden-Coyne (Universi-
ty of Manchester), Anu Koivunen (Stockholms 
universitet) ja Pamela Scully (Emory Universi-
ty). Konferenssi osoitti tarpeellisuutensa: esitel-
mät olivat antoisia ja monipuolisia tuoden uusia 
näkökulmia historiaan ja nostaen esiin mones-
ti marginaaliin jääviä ihmisryhmiä. Esitelmät he-
rättivät myös vilkasta keskustelua ja hedelmäl-
listä ajatustenvaihtoa. Työväen Arkistosta kon-
ferenssiin osallistuivat Marjaliisa Hentilä ja Min-
na Sannikka. Hentilä piti esitelmän Hilja Pärssi-
sen osuudesta vuoden 1918 tapahtumiin.

IOHA Jyväskylässä
Kansainvälinen muistitietotutkimusjärjestö In-
ternational Oral History Association (IOHA) jär-
jesti 20. konferenssinsa juhannusviikolla 18.–
21.6. Jyväskylässä teemalla memory & narra-
tion. Keynote-luennot pitivät professori Pau-
la Hamilton (Univeristy of Technology Sydney), 
apulaisprofessori Ene Kõresaar (Tartu Ülikool), 
professori Alessandro Portelli (Sapienza-Univer-
sità di Roma) ja Dr. Shelley Trower (Universi-
ty of Roehampton). Jokainen puhuja toi oman 
näkökulmansa muistietotutkimukseen. Esimer-

kiksi pitkän uran muistitietotutkimuksen parissa 
tehnyt Portelli otti kantaa ajankohtaiseen pako-
laiskriisiin Bob Dylanin A Hard Rain’s A-Gonna 
Fall -kappaleen sanoituksia esimerkkinään käyt-
täen 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 Aust-
ralian aboriginaalien suullisesta perinteestä ur-
heilumuistoihin, Ruandan kansanmurhan aihe-
uttaman trauman konseptualisointiin, perinne-
politiikkaan sekä arkisto- ja museotyön näkö-
kulmiin. Työväen Arkistosta konferenssiin osal-
listuneet Pete Pesonen ja Minna Sannikka ker-
toivat esitelmässään Työväen muistitietotoimi-
kunnan vuoden 1918 muistitietoäänitteistä ja 
puivat niiden julkaisuun ja käyttöön liittyviä te-
kijänoikeudellisia ja eettisiä kysymyksiä. Lisäksi 
Pesonen esitelmöi väitöstutkimukseensa kuulu-
neesta firabelitöitä käsittelevästä muistitietoke-
ruusta ja siihen liittyneistä tutkimuseettisistä ky-
symyksistä.

ITH Linzissä
Vuodesta 1972 lähtien Linzissä yhteensä 55 ker-
taa järjestetty International Conference of La-
bour and Social History (ITH) pidettiin 6.–8.9. 
otsikolla Workplace Democracy Revisited: La-
bour and Practices of Participation, Workers’ 
Control and Self-Management in Global Per-
spective. Konferenssiin osallistuivat Marjalii-
sa Hentilä ja Pete Pesonen. Teemana olleesta 
työpaikkademokratiasta ja työläisten itse joh-
tamista yrityksistä keynote-luennon pitäneen 
politiikantutkija ja dokumentaristi Dario Azzel-
linin (Cornell University) mukaan työväenliik-
keen ideologit uskoivat osuustoiminnallisen ja 
yhteisomistuksessa olevien tuotantomuotojen 
suosioon ja leviämiseen. Azzellinilla oli useita 
esimerkkejä kehittyvistä maista, joissa perus-
tettiin runsaasti osuustoiminnallisia yrityksiä la-
ma- ja muina kriisiaikoina ja joissa työläiset ot-
tivat vallan haltuunsa ja johtivat laitoksia kol-

Konferensseja Suomessa ja ulkomailla
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lektiivisesti näinä aikoina. Siellä, missä paikalli-
nen yhteisö oli riippuvainen tuotantolaitokses-
ta ja oli vahvasti tukemassa yhteishanketta, työ-
paikkojen jatkumo oli hyvä. Useat työpaikko-
jen haltuunotot kariutuivat Azzellinin mukaan 
2000-luvulla, koska suhde yhteisöön rapautui 
ja sen seurauksena työläisten johtamat yrityk-
set, myös osuustoimintayritykset, alkoivat muis-
tuttaa voittoa tavoittelevia yrityksiä.

Nikolas Lelle (Humboldt-Universität zu Ber-
lin) puolestaan haki selitystä sille, miksi kan-
sallissosialismi sai tukea tehtaissa. Hänen mu-
kaansa kansallissosialistit käyttivät hyväkseen 
1930-luvun rationaaliseen työpaikkakokeiluun 
liittyviä malleja. Kansallissosialismiin sisältyi 
malli, jossa työläiset integroitiin osaksi tuotan-
toa ja heille annettiin vapauksia. Kölnissä teh-
ty tehdastyön kokeilu tapahtui kahdella tavalla: 
eräät työläiset saivat valvoa omaa työtänsä ja 
toisille annettiin valtuudet suunnitella ja toteut-
taa työ omaan tahtiin. Näin etsittiin mallityönte-
kijöitä, jotka olivat esimerkkejä muille ja joiden 
asemaa muutkin tavoittelivat. Syntyi mallityö-
läisiä, työläisjohtajia ja heidän seuraajiaan, joil-
la oli myös korkea työmoraali. Loistavia tuotan-
totuloksia saatiin aikaan työläisiä aktivoimalla 
eikä alistamalla. Poliittinen alistaminen kuiten-
kin alkoi heti vuonna 1934, kun Saksan ammat-
tiyhdistystoiminnan kieltävät työlait säädettiin.

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

matkasivat Työväen Arkistosta Mikko Kosunen 
ja Minna Sannikka ja Työväenliikkeen kirjastos-
ta Alpo Väkevä. Konferenssipaikkana oli Fonda-
zione Giangiacomo Feltrinelli.

IALHI:ssa keynote-puheenvuorot pitivät pro-
fessori Marcello Flores (Università di Siena), va-
lokuvaaja Uliano Lucas ja Jyväskylässäkin vie-
raillut Alessandro Portelli. Puhujat käsittelivät 
vuoden 1968 tapahtumia omien tutkimusalo-
jensa näkökulmista, minkä jälkeen he jatkoivat 
Mariella Guercion (Sapienza-Università di Ro-
ma) alustuksen siivittämänä round table -kes-
kustelulla samasta aiheesta. Myös useat IALHI:n 
jäseninstituutioiden edustajat käsittelivät kon-
ferenssin teemavuotta omissa esitelmissään. 
Lisäksi kuultiin katsauksia instituutioiden kulu-
neen vuoden toiminnasta yleensä. Minna San-
nikka esitteli konferenssissa vuoden 1918 muis-
titietoäänitteiden parissa tehtävää työtä. Alpo 
Väkevä esitteli kirjaston toimintaa ja vuoden 
1968 aineistoja kirjaston kokoelmissa. Konfe-
renssissa oli lisäksi työpaja, jossa tutustuttiin So-
cial History Portal -hakukoneen uuteen käyttö-
liittymään. Vuonna 2019 IALHI pidetään Mad-
ridissa.

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 so-
dan kokeneiden ihmisten muistoihin. Vaikka si-
sällissota on yksi Suomen historian tutkituimpia 
aiheita, nostattaa se yhä keskustelua, joskus kii-

vastakin. Akateemisen historiantutkimuksen pii-
rissä näkyvimmän debatin aiheena on viime ai-
koina ollut sisällissotaa käsittelevä muistitieto, 
ja muistitiedon roolista lähteenä ja lähdekritii-
kin tarpeellisuudesta on keskusteltu vilkkaasti.
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Aiheen ajankohtaisuus on näkynyt erityisel-
lä tavalla viimeisten parin vuoden aikana myös 
Työväen muistitietotoimikunnan toiminnas-
sa ja lisännyt toimikunnan aineistojen käyttöä 
niin tutkimuksessa kuin erilaisissa julkaisuissa 
ja näyttelyissä. Akateemisten tutkijoiden ohella 
sukututkijat ja sisällissotaan perehtyneet ama-
tööritutkijat ovat tutkineet vuotta 1918 käsit-
televää muistitietoaineistoa. Tutkimuksellisen 
käytön lisäksi aineistoa on lainattu huomatta-
vasti aiempaa runsaammin näyttelyihin, radio- 
ja tv-ohjelmiin sekä teatteri- ja musiikkiesityk-
siin. Aineiston käytettävyyttä on helpottanut 
muistitietotoimikunnan meneillään oleva alku-
peräisten haastatteluäänitteiden inventointi- ja 
luettelointiprojekti.

Työväen muistitietotoimikunta on kerännyt 
perustamisestaan eli vuodesta 1960 lähtien 
muistelma- ja haastatteluaineistoja, jotka käsit-
televät sisällissodan hävinneen punaisen puo-
len kokemuksia sodasta ja sitä edeltäneeltä ja 
seuranneelta ajalta. 1960-luvulla punaisten ko-
kemusten tallentamiselle ja esiin nostamiselle 
olikin huutava tarve, sillä sodan virallinen histo-
ria oli tuohon saakka kirjoitettu paljolti valkoi-
sesta näkökulmasta. Sisällissotaa käsittelevää 
aineistoa kertyi runsaasti kahdesta 1960-luvul-
la toteutetusta keruusta. Laajan kerääjäverkos-
ton avulla toimikunnan keruut levisivät ympä-
ri Suomea ja aineistoa saatiin talteen kattavas-
ti. Myöhemmin kokoelmia ovat rikastuttaneet 
erinäiset historiikkeihin ja tutkimuksiin kerätyt 
aineistokokonaisuudet. Vielä kuluvana muisto-
vuonnakin on vastaanotettu aikalaismuistelmia 
ja -haastatteluja. Yhteensä sisällissotaa käsitte-
levää muistitietoaineistoa on noin 900 haastat-
telun ja muistelman verran. Valtaosa aineistosta 
on kerätty sisällissodan 50-vuotismuistovuonna 
1968, mikä on huomionarvoista aineistoa käy-
tettäessä. 

Aineiston keruuseen liittyvät dokumentit on 
tallennettu Työväen muistitietotoimikunnan ar-
kistoon, ja ne ovat tutkijoiden käytettävissä. Ar-
kistoitu materiaali valottaa keruiden tavoitteita, 
fokusta ja kontekstia ylipäätänsä. Aineistot si-

sältävät taustatietoa kerääjistä, kertojista ja ke-
rätystä aineistosta. Toimikunnan ensimmäisissä 
keruuesitteissä oli hyvin yksityiskohtaisia ohjei-
ta haastatteluiden tekijöille ja muistelmien kir-
joittajille. 

Muistitietoaineistossa sisällissodan tapah-
tumia keskitytään kuvaamaan paikallistasolla. 
Kertojat muistelevat omassa elinpiirissään ta-
pahtunutta, omaa ja läheistensä kohtaloita, ja 
avaavat näkemyksiään yhteiskunnallisesta tilan-
teesta. Vaikka kertojat keskittyvät omakohtaisiin 
kokemuksiinsa, myös huhuilla ja kansanperin-
teellä on aineistokokonaisuudessa suuri rooli.

Yli puolet sisällissotaa käsittelevästä aineis-
tosta on haastatteluja. Niiden litteraatiot ovat 
olleet vuosikymmeniä vapaasti tutkittavissa. 
Sen sijaan alkuperäiset haastattelutallenteet 
ovat jääneet huomattavasti vähemmälle huo-
miolle. Muistitietotoimikunnan tavoitteena on-
kin viimein tuoda alkuperäisiltä kela- ja kasetti-
nauhoilta digitoidut haastatteluäänitteet tutki-
joiden käytettäviksi arkiston tietokantaan. Näin 
haastatteluäänitteitä on tulevaisuudessa mah-
dollista kuunnella arkiston tiloissa. Äänitteet an-
tavat muisteluaineistoon syvyyttä, sillä ne tuo-
vat haastateltavan persoonan esiin pelkkää 
tekstiä elävämmin. Äänitteiltä voi kuulla kerto-
jan puheen rytmin, tunteet tai vaikkapa sen, mil-
laisessa äänimaisemassa haastattelu on tehty ja 
mitä taustalta kuuluu. Myös haastattelijan ta-
pa esittää kysymyksiä, kuunnella ja kommentoi-
da välittyy äänitteiltä huomattavasti yksityiskoh-
taisemmin kuin litteraatioilta. Äänitteiden tutki-
muskäyttö saattaa nostaa esiin uudenlaisia tut-
kimuskysymyksiä ja -näkökulmia.

Pete Pesonen
Työväen muistitietotoimikunnan sihteeri

Minna Sannikka 
tutkija, Työväen Arkisto
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Kansan Arkisto on vuosien varrella kartuttanut 
kokoelmiaan eri puolille Suomea suuntautu-
neilla aineistonhankintamatkoilla ja eri aiheisiin 
liittyvillä muistitiedonkeruilla. Arkisto on käy-
nyt tyhjentämässä purkutuomion saaneita tai 
myyntiin menneitä työväentaloja, osallistunut 
järjestöjen kesätapahtumiin ja kokouksiin sekä 
tehnyt useamman päivän mittaisia keruumat-
koja maakuntiin järjestöväen pyynnöstä ja aloit-
teesta. Arkisto on myös aktiivisesti yhteydessä 
järjestökenttään aineiston hankinnasta. Järjes-
töillä ei ole lakisääteistä velvollisuutta luovut-
taa asiakirjojaan arkistoon, ja tämän takia on-
kin tärkeää saada kenttä ymmärtämään arkis-
tojen merkitys. Arkistossa asiakirjat ovat tutki-
joiden ja muiden tiedontarvitsijoiden käytössä 
mm. historiankirjoitusta varten.

Arkiston kokoelmien inventoinnin yhteydes-
sä huomattiin, että Lapista oli saatu suhteellisen 
vähän aineistoja, vaikka Lappi on perinteises-
ti ollut vasemmiston vankkaa kannatusaluetta. 
Kittilästä oli myös tullut edellisvuonna toive sii-
tä, että joku arkistosta tulisi opastamaan ja neu-

vomaan heitä arkistonhoidossa ja aineistojen 
luovutuksissa. Sen jälkeen ryhdyttiin suunnitte-
lemaan Lappiin suuntautuvaa keruumatkaa.

Marita Jalkanen ja Kari Määttänen kiersivät 
Lappia viisi päivää syyskuussa 2017.  Määttä-
nen teki vielä erillisen viiden päivän keruumat-
kan Ouluun ja Kemiin saman vuoden marras-
kuussa. Yrjö Sirolan Säätiö myönsi näille keruu-
matkoille apurahan. 

Osa paikkakuntien yhdyshenkilöistä, aineis-
tojen luovuttajista ja myös majoittajista löytyi 
Eläkeläiset ry:n kesäpäiviltä Sotkamon Vuoka-
tista, johon arkisto osallistui aiemmin kesällä. 
Nämä tapaamiset auttoivat matkareittien ja ai-
kataulujen suunnittelussa. Syyskuun pysähdys-
paikkoja olivat Kittilä, Ivalo, Sodankylä, Kemi-
järvi ja Rovaniemi. Auton mittariin kertyi kier-
roksen aikana yli 800 kilometriä.  Paikkakuntien 
yhdyshenkilöt olivat koonneet aineistot valmiik-
si työväentaloille tai omiin toimitiloihinsa. Ar-
kistoaineistoja noudettiin myös yksityiskodeis-
ta. Taloilla aktiiviset talkoolaiset auttoivat asia-
kirjojen seulonnassa ja pakkaamisessa. Lapista 

 KANSAN ARKISTO

Kansan Arkisto keruumatkoilla

Aarne Ylipietin ja Vilho Vuomajärven vuonna 1953 tekemä seinämaalaus Kittilän työväentalolla. Kuva: Kansan 
Arkisto.
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Kittilän työväentalo syksyllä 2017. Kuva: Kan-
san Arkisto.

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

Johanna Ruohola ja Ilpo Hiltula luovuttamas-
sa aineistoa Rakennusliiton Kemin toimistos-
sa. Kuva: Kansan Arkisto.
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lähetettiin 27 pahvilaatikollista aineistoja Hel-
sinkiin. Asiakirjojen lisäksi arkistoon tuli myös 
valokuvia, äänitteitä ja julisteita. Kaikkiaan tal-
teen saatiin aineistoja 62 arkistonmuodostajal-
ta, joista liki puolet eli 30 oli uusia. Ivalosta saa-
tiin merkittävä noin 40 äänitteen täydennys Oi-
va Kolan henkilöarkistoon.  Valtaosa luovutuk-
sista sisälsi kuitenkin eri järjestöjen ja yhdistys-
ten asiakirjoja. Uusia arkistonmuodostajia olivat 
mm. Kittilän Järjestöyhdistys, Voimistelu- ja ur-
heiluseura Sodankylän Raju ja Vasemmistoliiton 
Kemijärven kunnallisjärjestö.  Lisäksi täydennys-
tä saivat monet arkistossa jo olevat SKP:n osas-
tot, SKDL:n yhdistykset, ammattiosastot sekä 
muut kansandemokraattiset järjestöt, niin nai-
set, nuoret kuin pioneeritkin. Eniten laatikoita 
lähetettiin Kemijärveltä, jonne oli koottu asiakir-
joja myös Sallasta ja Pelkosenniemeltä.

Oulun järjestötalo oli menossa remonttiin ja 
myyntiin kesällä 2017, jolloin sieltä pyydettiin 
apua talon tyhjennykseen. Myös Kemin Raken-
nusliiton Lapin aluetoimistosta oli kyselty neu-
voja aineistonluovutuksesta. Kansan Arkisto on 
Rakennusliiton ja sen osastojen päätearkisto. 
Ennen matkaa selvitettiin vielä, löytyisikö Ra-
kennusliiton Oulun aluetoimistosta sekä Kemin 
Vasemmistoliiton ja KSL:n toimistosta arkistoon 
luovutettavaa aineistoa. Molemmista löytyi.

Oulusta lähetettiin 11 ja Kemistä 24 pahvi-
laatikollista aineistoa Helsinkiin. Oulun järjes-
tötalolta löytyi asiakirjoja 47 yhdistykseltä tai 
osastolta, joista uusia arkistonmuodostajia oli 
13, mm. Oulun Punavihreät Opiskelijat. Täy-
dennystä saivat jo arkistossa olevat järjestöt, 
kuten Vasemmistoliiton Oulun Kunnallisjärjes-
tö, Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto, SDPL:n 
Pohjois-Suomen Pioneerit ja Pohjois-Pohjan-
maan Vasemmistonuoret. Rakennusliiton alue-
toimistosta saatiin talteen yhdeksän eri osas-
ton aineistot.

Kemistä lähetettiin täydennystä mm. Kemin 
Vapaa-ajattelijoiden, Karihaaran Vapaa-ajatteli-
joiden, 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 seu-
lottiin, järjestettiin ja kuvailtiin arkisto-tietokan-
taan. Arkistoluetteloita voi tutkia arkiston kotisi-
vujen kautta (www.kansanarkisto.fi).  Hankinta-
matkojen luovutusten määrä oli noin 15 % kai-
kista arkiston vuoden 2017 luovutuksista.

Ennen Pohjois-Suomen matkoja arkisto osal-
listui Eläkeläiset ry:n kesäpäiville Sotkamon 
Vuokatissa 12.–14.6.2017. Kansan Arkisto on 
Eläkeläiset ry:n ja sen yhdistysten päätearkisto. 
Päivien aikana arkiston esittelypisteessä vierai-
li kaikkiaan 200 henkeä. He tutkivat innokkaasti 
arkistotietokannan kautta, mitä oman yhdistyk-
sen aineistoja arkistosta löytyy ja mitä puuttei-
ta niissä mahdollisesti on. Heille annettiin myös 
ohjausta ja neuvontaa arkistonhoidossa. Seit-
semän yhdistystä luovutti aineistoja arkistoon.

Osallistumalla aktiivisesti järjestöjen kokouk-
siin ja kesätapahtumiin sekä tekemällä aineis-
tonhakumatkoja eri paikkakunnille arkisto on 
pystynyt kartuttamaan kokoelmiaan ja täyden-
tämään merkittävästi aineistoissa olevia puut-
teita. Samalla Kansan Arkisto on tehnyt toimin-
taansa tunnetuksi eri puolilla Suomea. Tapahtu-
mien ja matkojen aikana on toteutettu myös yh-
tä arkiston tärkeää perustehtävää: annettu kou-
lutusta ja neuvontaa järjestöväelle arkistonhoi-
toon ja aineistojen luovutuksiin liittyvissä asi-
oissa. Matkoilla ovat tulleet tutuiksi niin paik-
kakuntien olosuhteet kuin järjestöväki ja aktiivi-
set toimijatkin. Ilman aktiivista kenttäväkeä mo-
ni merkittävä kokonaisuus olisi jäänyt tulemat-
ta arkistoon. 

Kari Määttänen
tutkija, Kansan Arkisto
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Yhdistys 9 -keruu
Yhdistys 9 oli vuosina 1965–1970 toiminut niin 
sanottu yhden asian liike, joka ajoi sukupuol-
ten tasa-arvoa. Sen tavoitteena oli muun mu-
assa abortin ja raskauden ehkäisyn salliminen, 
lasten kunnallisen päivähoidon järjestäminen 
Suomeen, äitiysloman pidentäminen ja isyys- 
ja vanhempainloman käyttöönotto. Yhdistys 
vaati myös kaksinaismoralismista ja perinteisis-
tä sukupuolirooleista luopumista. Monet yhdis-
tyksen tavoitteista ovat sittemmin toteutuneet, 
mutta aikanaan yhdistys herätti myös vastustus-
ta ja joitakin sen tavoitteita pidettiin jopa nau-
rettavina.

Kansan Arkistoon on tallennettu suurin osa 
yhdistyksen arkistoaineistosta. Arkisto kerää nyt 
yhdistyksen entisiltä jäseniltä muistitietoa yh-
distyksen toiminnasta ja 1960-luvun sukupuoli-
roolikeskustelusta. 

Mikä sai sinut liittymään yhdistykseen? Miten 
toimit yhdistyksessä? Mitkä sukupuolten tasa-
arvoon ja rooleihin liittyvät kysymykset olivat si-
nulle tärkeitä? Miten yhdistyksen toiminta ja su-
kupuoliroolikeskustelu vaikuttivat omaan ajat-
teluusi ja toimintaasi? Millaista keskustelua yh-
distyksen toiminta herätti lähipiirissäsi? Oletko 

jatkanut toimintaa sukupuolten tasa-arvon puo-
lesta yhdistyksen lakkauttamisen jälkeen? 

Voit lähettää vastauksesi postitse tai sähkö-
postilla. Liitä mukaan nimi, osoite ja syntymä-
vuosi. Aineiston luovuttamisesta tehdään sopi-
mus, 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

Mielenosoitus kunnallisen päivähoidon puolesta vuonna 1968. Kuvaaja: Yrjö Lintunen. Kuva: Kansan Arkisto.
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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 yh-
teiskuntaan. Niissä tarkastellaan sadan vuoden 
takaista sisällissotaa läheltä ja kaukaa, mikro- ja 
makrotasolta sekä aikalaisten että jälkipolvien 
näkökulmasta. Kirjan kantavat teemat ovat eri-
laiset selviytymisen strategiat, lapset ja nuoret 
sekä muistin politiikka.

Artikkelit noudattavat kronologista järjestys-
tä alkaen sisällissodan ajasta ja jatkuen seuraa-
ville vuosikymmenille ja aina nykypäivään as-
ti. Ensimmäisessä osassa käsitellään niitä eri-
laisia keinoja, joilla sisällissodasta selviydyttiin 
yksilön, yhteisön ja valtakunnan tasolla. Terva-
kosken paperitehtaan sijainti selittää vain osit-
tain, miksi tehdasyhteisössä vältyttiin sotatoi-
milta ja väkivallanteoilta vuonna 1918. Artikke-
lissaan Henrik Tala esittelee tilanteeseen vaikut-
taneita muita tekijöitä. Oona Ilmolahden sisäl-
lissodan aikana vangitun valkoisen ja sodan jäl-
keen vangittujen punaisten päiväkirjoihin ja kir-
jeisiin perustuva artikkeli tarjoaa tuoreen näkö-
kulman vankien arkeen. Vangitut kertovat kir-
jeissään ja päiväkirjamerkinnöissään siitä, mi-
ten suuri merkitys normaaliin arkeen kuuluvil-
la asioilla, kuten peseytymisellä, ulkoilulla tai 
kupillisella teetä, oli vankeudessa. Aapo Rose-
lius puolestaan pohtii demobilisaation vaikeut-
ta. Hän tuo artikkelissaan esille, miten sodasta 
pyrittiin siirtymään rauhaan ja mitkä tekijät vai-
keuttivat tätä prosessia.

Toisessa osassa keskitytään lasten ja nuorten 
kokemuksiin ja kasvatukseen sisällissodan aika-
na ja sen jälkeen. Marianne Junila tuo artikkelis-
saan esille sodan raadollisuuden lapsen näkö-

kulmasta. Hän käsittelee sitä, miten nuoret kou-
lutytöt kuvaavat kouluaineissaan syksyllä 1918 
sisällissodan tapahtumia ja arvottavat näke-
määnsä ja kokemaansa. Anna Warsell keskittyy 
omassa artikkelissaan siihen, miten punaorpo-
huoltoa koskevia valtakunnallisia toimintamal-
leja toteutettiin paikallistasolla. Hän tuo esille, 
millainen myönteinen vaikutus sosiaalihallituk-
sen valvonnalla ja työläisvaltaisella paikallishal-
linolla oli hävinneen puolen orpojen hoidon or-
ganisoinnissa. Ulla Aatsinki tutkii artikkelissaan, 
miten työväenliike ryhtyi kasvattamaan sisällis-
sodan jälkeen uutta työläissukupolvea. Sosialis-
tisen maailmankatsomuksen rakentamisessa ja 
työväenliikkeen jatkumisen turvaamisessa var-
haisnuorisoon suuntautuva kasvatustyö nähtiin 
ensiarvoisen tärkeänä.

 TYÖVÄEN HISTORIAN JA PERINTEEN  
 TUTKIMUKSEN SEURA

Suomen Työväen Järjestönuorten Liiton ylläpitämän 
punaorpokodin lapsi soittamassa torvella. Kuva: 
Kansan Arkisto.
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Kolmannessa osassa tarkastelukulma on si-
sällissodan jälkeisessä ajassa ja siinä, millä ta-
voin sodan muistoja ja perintöä pyrittiin hallit-
semaan. Välittömästi sisällissodan jälkeen voit-
tajilla oli kiire rakentaa itselleen mieleinen val-
koinen Suomi, kuten Seppo Hentilä tuo esiin 
artikkelissaan. Valkoisen Suomen kuvaa pönki-
tettiin tulevina vuosikymmeninä muistomerkeil-
lä ja muistojulkaisuilla. Vuoteen 1929 mennessä 
sodan voittajat olivat pystyttäneet 333 muisto-
merkkiä 314 paikkakunnalle. Samaan aikaan so-
dan hävinnyt osapuoli oli pystyttänyt 11 hauta-
muistomerkkiä kymmenien epävirallisten muis-
tomerkkien lisäksi. Muistomerkit aiheuttivat 
usein riitoja. Esimerkiksi Tampereen Hämeen-
puistoon suunniteltu patsas aiheutti useita vuo-
sia kestäneen kiistan 1920-luvun alussa. Artik-
kelissaan Petteri Systä paneutuu tähän riitaan 
ja selvittää, miksi vapaussodan tulkinta hallitsi 
työläiskaupungiksi identifioituvaa Tamperetta. 
Valkoisen puolen merkittävimpiä teoksia olivat 
kuvateokset Suomen vapaussota kuvissa (Ota-
va 1934) ja Vapaussodan kuvahistoria (Otava 
1938).  Analyysissaan Olli Kleemola osoittaa, 
miten kirjojen esittämässä vapaussotatulkinnas-
sa alkoi näkyä eroja jo muutamassa vuodessa. 

Kun ensimmäisessä rakennetaan kuvaa vihol-
lisesta perinteisin sotapropagandistin keinoin, 
niin toisessa ote on jo maltillisempi ja punai-
set kuvataan pikemmin uhreina kuin vihollisina. 

Anna Laakkonen siirtää katseemme itärajan 
taakse. Hän tutkii artikkelissaan sitä, miten Neu-
vosto-Venäjälle lähteneet suomalaiset käsitteli-
vät 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 teloi-
tettujen punaisten määrä oli teollisuuskeskuk-
sessa Suomen korkeimpia. Artikkelissaan Han-
nu Itkonen ja Arto Nevala tarkastelevat paikal-
lisia tulkintoja siitä, mitä paikkakunnalla tapah-
tui keväällä 1918. Lisäksi he analysoivat sitä, mi-
ten tulkinnat näistä tapahtumista ovat muuttu-
neet 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 verk-
kosivuilla, missä se on vapaasti ladattavissa.

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen 
seuran (THPTS) perinteinen kesäseminaari jär-
jestettiin 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-luvul-
ta nykypäivään ja perinteisestä edustuksellises-
ta demokratiasta osallistumiseen työpaikoilla ja 
naapurustoissa.

Professorit Pauli Kettunen ja Pasi Ihalainen 
sekä yliopistonlehtori Emilia Palonen pitivät se-
minaarin keynote-esitelmät. Kettunen puhui 
kansan vallasta ja työväenluokan historiallisesta 
tehtävästä työväenliikkeen ”menneenä tulevai-

suutena”. Hän maalasi esityksessään työväen-
liikkeen historian laajan kaaren Marxin ja Engel-
sin sekä Forssan ohjelman kautta nykypäivään. 
Hän pohti, onko sosialismin perinteinen näke-
mys työväestä historiallisena agenttina ja kan-
sanvallan edustajana jäänyt viime vuosikymme-
ninä paitsioon. Hyvinvointivaltion puolustami-
nen on noussut työväenliikkeen tärkeimmäksi 
kysymykseksi, jonka vuoksi työväenliike on tä-
hystänyt pikemminkin menneeseen kuin tule-
vaan. Hyvinvointivaltion toteuttamista voidaan 
kutsua Forssan ohjelman toteuttamiseksi, jos 
huomioon otetaan vain ohjelman lähitavoitteet.

Pasi Ihalainen tarkasteli erästä työväenliik-
keen ja demokratian historiallista avainkohtaa, 
vuosina 1917–18 Suomessa käytyä keskuste-

Kesäseminaarissa tarkasteltiin työväestön ja 
demokratian suhdetta monelta kantilta
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lua demokratiasta. Ihalainen kiinnitti huomio-
ta demokratian sisällöstä eduskunnassa ja jul-
kisuudessa käytyyn kamppailuun sekä tämän 
kamppailun ylirajaisiin vaikutteisiin. Sosialisti-
enemmistöisen eduskunnan hajottamisen jäl-
keen keskustelu polarisoitui nopeasti, mutta si-
sällissodan ja Saksan maailmansodassa kärsi-
män tappion jälkeen päädyttiin perustuslailli-
seen kompromissiin ja otettiin ”läntinen demo-
kratia” lähimmäksi vaikutteeksi.

Emilia Palonen tarkasteli esitelmässään si-
tä, miten poliittista me-toimijaa tuotetaan eri-
laisten demokratian kontekstien merkityskamp-
pailuissa. Esimerkkeinä hän käytti tapoja yllä-
pitää jakoa vasemmistoon ja oikeistoon Unka-
rissa sekä tapoja, joilla me-toimijaa on luotu 
käytännössä tyhjästä Maunulan kaupunginosan 
demokratiahankkeessa. Jälkimmäisessä tapa-
uksessa me-toimijan tuottaminen on vaatinut 
avointa prosessia ja erimielisyyksien tiedosta-
mista.

Sami Suodenjoki ja Petteri Systä käsittelivät 
esityksissään vallankäyttöä kunnallisella tasol-
la. Suodenjoen esitys tarkasteli plutokraattis-
ten kunnanvaltuustojen perustamisia maalais-
kunnissa vuosina 1865–1917, ennen kunnalli-
sen demokratian taannutta uutta kunnallislakia. 
Systän esitys keskittyi kunnallislakimuutoksen 
jälkeiseen Tampereeseen. SDP integroitui siellä 
osaksi kunnallista hallintoa 1920-luvulla.

Paikallistason demokratiakehityksestä siir-
ryttiin toisen maailmansodan jälkeiseen ai-

kaan Raimo Parikan esityksellä. Parikka tarkas-
teli SKP:n tilannetta jatkosodan päätyttyä, jol-
loin kommunistilait kumottiin ja puolue pääsi 
osallistumaan parlamentaariseen päätöksente-
koon. Emeritusprofessori Kari Teräksen muis-
titietohistoriallinen esitys keskittyi siihen, mi-
ten kommunistit integroituivat SKDL:n mukana 
osaksi Suomen poliittista järjestelmää 1970-lu-
vun murroksessa. Ritva Savtschenko käsitte-
li ensimmäisen seminaaripäivän päättäneessä 
esityksessään ammattiyhdistysliikkeen demo-
kratisoitumiskehitystä viimeisen viidenkymme-
nen vuoden aikana.

Toisen seminaaripäivän esitelmissä laajen-
nettiin näkökulmaa demokratian kulttuuri- ja kä-
sitehistoriaan. Ville Vahosalmi tarkasteli esitel-
mässään vanhaa työväenliikettä populistisena 
joukko- ja protestiliikkeenä ja Jussi Lahtinen si-
tä, miten 1970-luvun arkirealistinen työläiskirjal-
lisuus on kuvannut vasemmistolaista työväenlii-
kettä ja suhdetta demokratiaan. Käsitehistori-
allisesta näkökulmasta aihetta lähestyivät Elina 
Hakoniemi ja Ilkka Kärrylä. Hakoniemi käsitteli 
sivistyksellisen demokratian käsitettä SDP:n si-
vistyspolitiikassa toisen maailmansodan jälkeen 
ja Kärrylä syitä taloudellisen demokratian käsit-
teen hylkäämiseen vasemmiston demokratiata-
voitteissa.

Seminaarin viimeisessä työryhmässä käsi-
teltiin työväestölle ja sen demokratiakäsityksil-
le esitettyjä haasteita. Pekka Valtonen tarkaste-
li oikeistolaisten liikkeiden “kansakunnan ehey-
tyspuhetta”. Työväenliikkeen edustajat kokivat 
nämä puheet yritykseksi vaimentaa työväestön 
ääni. Petri Paju esitteli Tampereen Teknillisen 
Seuran historiaa ja siinä toimineiden työnantaji-
en suhtautumista työväen demokratiavaatimuk-
siin. Lopuksi Ilkka Levä kertoi STTK:n lakosta 
vuonna 1973, jolla tavoiteltiin nousua valtakun-
nallisten työehtosopimusten pääsopijaksi mui-
den palkansaajien keskusjärjestöjen rinnalle.

Ilkka Kärrylä, Pete Pesonen ja  
Anna Rajavuori

Professori Pauli Kettunen kesäseminaarissa.  
Kuva: Tiina Lintunen.
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Vuonna 1983 syntysanansa saanut ja seuraava-
na vuonna perustetuksi tullut Työväen histori-
an ja perinteen tutkimuksen seura on kuluva-
na vuonna tullut jo keski-iän kynnykselle. Sen 
kunniaksi se julkaisi otsikolla Tehtävänä työvä-
enhistoria teoksen, jonka sisältönä ovat seuran 
vuonna 2014 pidetyn 30-vuotisjuhlaseminaarin 
esitelmien pohjalta laaditut esitykset sekä jouk-
ko muita seuran syntyä ja teemoja valottavia ar-
tikkeleita. Niiden kirjo on niin aiheiden kuin tar-
kastelutapojenkin osalta laaja ja valottaa seuran 
piiriin kuuluvaa tutkimuskenttää monipuolisesti.

Teoksen johdanto sisältää muun muassa pro-
fessori emeritus Olli Vehviläisen muisteluksen 
vuodelta 2004, joka käsittelee seuran alkutai-
valta. Ensimmäisessä artikkelissa Markku Hyrk-
känen muistuttaa, että ”historiallinen tulkin-
ta on ajattelun, toiminnan ja olosuhteiden kä-
sittämisen tulos; kun siihen on ylletty, inhimil-
linen toiminta on ymmärretty”. Pertti Haapa-
la puolestaan muistelee THPTS:n syntyvaihei-
ta omien tuolloisten tutkijakokemustensa kaut-
ta 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 ko-
kemukset ovat nostaneet pintaan ennen muu-
ta 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-luvul-
la esiin nousseen perhehistorian tutkimuksen. 
Hanna Snellmanin artikkelin kohteena on kan-
satieteellinen tutkimus. Hän aloittaa siitä, mil-
laista tutkimus oli paljon ennen THPTS:n perus-
tamista ja tuo myös esiin sen, miten tieteenala 

tuli vähitellen seuran piiriin. Kirsti Salmi-Niklan-
der nostaa esiin lukuisin esimerkein folkloris-
tisen tutkimuksen vaiheet osana työväentutki-
musta. Myös tutkimuksen fokuksessa oleva työ-
väen laaja kulttuuriperintö nousee esiin hänen 
kirjoituksessaan.

Pauli Kettusen laajan ja monitasoisen artik-
kelin kohteena on muun muassa ”työväen ja 
historian liitto”, jossa työväenliike oli toteut-
tamassa historiallisia lainalaisuuksia – liitto, jo-
ka sittemmin murtui. Työväenliikkeestä tuli hy-
vinvointivaltion rakentaja. Kettunen tarkaste-
lee myös lukuisia sosialidemokratian historian 
tutkimuksia. Kimmo Rentolan huomion koh-
teena oleva suomalaisen kommunismin histo-
ria on ollut delikaatti tutkimuksen kohde. On 
pitänyt huomioida Neuvostoliiton näkemykset, 
minkä lisäksi lukuisat lähteet ovat olleet lukko-
jen takana Moskovassa. Myös Rentola arvioi ai-
heensa aiempaa tutkimusta sekä tutkimukses-
sa edelleen olevia katvealueita. Ammattiyhdis-
tysliikkeen historiatutkimusta valottavassa artik-
kelissaan Tapio Bergholm tarkastelee liikkeen 
historian etappeja ja aiempaa tutkimusta. Jär-
jestöhistorioista se alkoi, mutta sittemmin esiin 
ovat nousseet myös sosiaalihistoriallinen ote ja 
muistitiedon hyödyntäminen. Työväen urheilu-
liikettä ja sen historiantutkimusta käsittelevässä 
teoksen päätösartikkelissa Erkki Vasara toteaa, 
että viime vuosikymmeninä kirjoitetut akatee-
miset liikuntahistorian tutkimukset ovat huomi-
oineet myös työväen ja työväenliikkeen urheilu-
toiminnan sekä olleet lähellä sitä arvomaailmaa, 
jota THPTS edustaa.

Erkki Vasara 
dosentti, Helsingin yliopisto

Artikkeliteos THPTS:n synnystä ja teemoista

       Tehtävänä työväenhistoria     TH
PTS
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väen tutkimuksen piiriin on yhä vahvemmin tullut työväenkulttuurin 
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Työväenmuseo Werstas aloitti toukokuussa 
2018 valtakunnallisen hankkeen, jonka tarkoi-
tuksena on kerätä irtisanomiskokemuksia ja näi-
hin kokemuksiin liittyviä esineitä. Hanke jatkuu 
aktiivisena vuoden 2018 loppuun. Irtisanomis-
kokemusten kerääminen tapahtuu haastatte-
luin, jotka tallennetaan. Irtisanomiseen liittyvät 
esineet voivat olla mitä tahansa tuohon koke-
mukseen liittyviä esineitä. Tärkeintä on, että esi-
ne liittyy irtisanomisen muistoon. 

Keruuta tehdään siellä, missä haastateltavik-
si ilmoittautuneet asuvat. Haastattelutilat jär-
jestyvät yhteistyössä SAK:n, Teollisuusliiton ja 
PAM:in ammattiosastojen kanssa. Kiitoksek-
si osallistujille tarjotaan pullakahvit. Hanke on 
saanut rahoitusta Museovirastolta ja on osa Eu-
rooppalainen kulttuuriperintövuosi 2018 -tee-
mavuotta.  

Työelämän ja sosiaalihistorian valtakunnalli-
sena erikoismuseona Werstas tallentaa ja esit-
telee näiden teemojen mukaisia asioita, ilmiöitä 
ja historiaa. Työelämä on tunnetusti jatkuvassa 
muutoksessa, mutta viimeisten vuosikymmen-
ten aikana siihen ovat kuuluneet vahvasti ko-
kemukset irtisanomisista, tuotannon alasajoista 
ja työpaikkojen katoamisista. Kilpailutus ja tek-
nologian kehitys ovat tuoneet tehokkuutta tuo-
tantoon ja laskeneet tuotteiden hintoja, mutta 
niillä on myös varjopuolensa. Robotisaatio vie 
yhä enenevässä määrin työpaikkoja. 2010-lu-
vulla vakinaiset työsuhteet ovat käyneet yhä 
harvinaisemmiksi. Vakinainen työsuhde on ollut 
perusta, jonka turvin uskalletaan tehdä pitkäl-
le tähtääviä tulevaisuudensuunnitelmia esimer-
kiksi omistusasunnon tai auton hankkimisesta 
ja perheen perustamisesta. Määräaikaisten ja 
lyhyiden työsuhteiden yleistyessä epävarmuus 
tulevaisuudesta lisääntyy. 

Werstas on kiinnostunut siitä, mitä entisis-
tä työpaikoista jää jäljelle, kun työsuhde päät-
tyy. Kesän aikana keruutyötä on tehty Tampe-
reella, Raumalla, Turussa ja Salossa. Haastatel-

tavat ovat lahjoittaneet muun muassa vanhojen 
työavainten avaimenperän, käytössä olleita työ-
kaluja, menneiden kesäretkien ilmoittautumis-
julisteita sekä mekon, joka on ollut kantajansa 
päällä irtisanomishetkellä. Nämä ja monet muut 
esineet ovat jääneet muistoiksi entisistä työpai-
koista ja kadonneista työyhteisöistä.   

”Ja kun se on se [työyhteisön henki], mikä 
niin kuin hävisi ja mitä sieltä kaipaa. --- [Mi-
nulla 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, mut-
ta mä en silti osannut ajatella sitä niin paha-
na. Että mä olin ehkä lähinnä…huojentunut.” 
Nainen, 15 vuotta teknologiateollisuudessa.

Irtisanominen on kokemuksena yhtä yksilöllinen 
kuin mikä tahansa arkielämää mullistava tapah-
tuma. Tähän mennessä haastateltavat ovat ku-
vailleet irtisanomistaan ”pommiksi” ja ”työuran 
suurimmaksi tragediaksi”, mutta myös ”helpo-
tukseksi” sekä ”hyödylliseksi” uuden, mielek-
käämmän työn saamisessa. Näitä irtisanomisia 
yhdistää se, ettei se ole jättänyt kokijaansa kyl-
mäksi. Olipa irtisanomisesta mitä mieltä tahan-
sa, on se yksi osa nykyistä ja tulevaisuuden yh-
teistä globaalia kulttuuriperintöä.

Syksyn 2018 aikana työväenliike.fi-sivustolla 
avautuu hankkeessa kerättyjen esineiden verk-
konäyttely. Verkkonäyttelyssä voi tutustua tar-
kemmin lahjoitettuihin esineisiin ja lukea nii-
hin liittyviä tarinoita sekä irtisanomisen koke-
muksia. Lisätietoa hankkeesta antaa projekti-
tutkija Jenni Ahto-Hakonen, p. 010 420 9225 
(31.12.2018 saakka). 

Jenni Ahto-Hakonen
projektitutkija, Työväenmuseo Werstas

 TYÖVÄENMUSEO WERSTAS

Irtisanottu perintö -hanke kerää 
irtisanomiskokemuksia
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Sounds of Changes on syksyllä 2017 aloitettu 
kuuden eurooppalaisen museon yhteishanke, 
jossa tutkitaan yhteiskunnassa tapahtuvaa jat-
kuvaa muutosta ja sen ilmenemismuotoja erityi-
sesti akustisessa ympäristössämme. Dokumen-
toimalla nykypäivän ääniä ja äänimaisemia tal-
lennamme tämän päivän nykyisyyttä ja luomme 
referenssimateriaalia tulevaisuuden tutkijoille. 
Mukana hankkeessa on Työväenmuseo Wers-
taan lisäksi kuusi työn ja tekniikan alan museo-
ta Ruotsista, Puolasta, Sloveniasta ja Saksasta. 
Hanke jatkuu lokakuuhun 2019 asti, ja sitä teh-
dään museoiden ja EU:n yhteisrahoituksella.

Työväenmuseo Werstaan näkökulma hank-
keen dokumentointityöhön on tunnistettavissa 
museon yleisestä toiminta-ajatuksesta, joka ki-
teytyy sanoihin ”reilusti historiaa”. Olemme tal-
lentaneet kevään ja kesän aikana muun muas-
sa joukkotapahtumien äänimaisemia Suviseu-
roilla ja rockfestivaaleilla sekä losseja, puun-
kaatoa, ruohonleikkureita, videonauhureita, 
”Nappisilmä”-Ladan käynnistystä ja viidenkym-
menen pennin pajatsoa. Nauhoituksia on teh-
ty laajasti Suomen itä–länsi-akselilla Ilomantsin 
Möhkön kylästä Turkuun. Nauhoitustyön keski-
össä ovat olleet ihmisten, yhteisöjen ja erilais-
ten töiden äänet. 

Kenttätyö ympäri Suomea on kirkastanut ku-
vaa suomalaisen yhteiskunnan edelleen jatku-
vasta muutostilasta. Ilomantsin ja Rääkkylän hil-
jaiset kylänraitit, joita reunustavat tyhjillään ole-
vat liiketilat, kertovat karua kieltä syrjäseutujen 
kiihtyvästä autioitumisesta ja edelleen jatkuvas-
ta väestön pakkautumisesta kaupunkeihin. Au-
tioitumisen ja kaupungistumisen myötä myös 
alueiden äänimaisema muuttuu radikaalisti. Ka-
toavien äänimaisemien tallentamisella on kiire.

Äänien kokeminen ja tulkinta ovat sukupol-
vikokemuksia. Yle esitti Radio Suomessa vuosi-
na 2012–2016 Äänien ilta -ohjelmaa, jossa suo-

malaiset pääsivät toivomaan itselleen merkityk-
sellisiä ääniä. Ohjelman toivotuimpia ääniä oli-
vat kuulijoiden henkilökohtaisiin muistoihin se-
kä lapsuuteen ja nuoruuteen liittyvät, osittain 
kadonneet ja nostalgiset äänet. Toivotuimpien 
äänien Top 10 -listalta löytyivät muun muassa 
puimakone, käsinlypsy ja Zetor-traktori. Maata-
lousyhteiskunnan äänet olivat ohjelman toivo-
tuinta materiaalia. Ilman tarkempia tilastotieto-
jakin on pääteltävissä, että näiden äänien toivo-
jat ovat hieman varttuneempaa väkeä. Nauhoi-
tuksia tehdessäni olen miettinyt sitä, mitkä ovat 
oman sukupolveni nostalgisia ääniä sekä niitä 
ääniä, jotka ovat merkityksellisiä juuri tänä päi-
vänä lapsuuttaan tai nuoruuttaan elävälle. Mo-
deemin käynnistysääni on puintikoneen tai van-
han traktorin ääntä huomattavasti tutumpi ää-
ni usealle 1980-luvun puolivälissä syntyneistä.

Työväenmuseo Werstas isännöi kesäkuun 
puolivälissä 2018 hankkeen konferenssia, jon-
ka puhujina vieraili sekä alan kansainvälisiä et-
tä kansallisia asiantuntijoita. Konferenssissa ää-
niä käsiteltiin muun muassa museoesineinä, 
näyttelytehosteina ja muistoina. Äänien ja ää-
nimaisemien eri ulottuvuuksista keskustellessa 
esiin nousi teemoja esimerkiksi äänen akusti-
sista ominaisuuksista, sukupuolittuneisuudesta 
ja sosiaalisesta kontekstista. Museoiden teke-
mät äänitykset ovat esillä ja kaikkien vapaassa 
käytössä soundsofchanges.eu-sivustolla. Ääniä 
voi kuunnella, ladata, muokata ja käyttää hyö-
dykseen haluamallaan tavalla. Hankkeen aika-
na kerätystä materiaalista koostetut näyttelyt 
avautuvat yleisölle kaikissa hankkeen museois-
sa samanaikaisesti Museoiden yössä 19. touko-
kuuta 2019.

Antti Makkonen
projektitutkija, Työväenmuseo Werstas

Miltä muutos kuulostaa?
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Työväenmuseo Werstaan ensi vuoden näytte-
lyissä heijastuvat tapahtumat sadan vuoden ta-
kaa, jolloin itsenäistä Suomea ryhdyttiin raken-
tamaan. Valokuvanäyttelyssä Eespäin (15.2.–
5.5.) kerrotaan, miten työväestö nousi ahdin-
gosta yhteistoiminnan avulla. Niin Työväen Si-
vistysliitto kuin Työväen Urheiluliittokin perus-
tettiin vuonna 1919.

Näyttely Lastentarhanopettajien tarina (5.4.–
8.12.) juhlistaa 100 vuotta täyttävää Lastentar-
hanopettajaliittoa, keskittyy varhaiskasvattajien 
historiaan ja puhuu hyvän lapsuuden puolesta. 
Keskeisissä rooleissa ovat elämä päiväkodeis-
sa, leikki ja lastentarhanopettajien työn muut-
tuminen.

Työmiehen lauantai, näyttely suomalaisesta 
alkoholikulttuurista, on esillä 30.5. alkaen. Vii-
nan viettelyksiä yritettiin hillitä sata vuotta sitten 
voimaan astuneella kieltolailla. Näyttelyn ajalli-
nen kaari ulottuu kieltolakia edeltävästä ajasta 
nykypäivään kertoen yhteiskunnan ja alkoholi-
politiikan muutoksesta.

Uusien vaihtuvien näyttelyiden ohella Wers-
taalla voi edelleen tutustua Vapauden mu-

  Werstaan tulevaa näyttelytarjontaa

Werstaan näyttelyissä käsitellään 
tulevana vuonna esimerkiksi työväen-
urheilun historiaa. Kuvassa Valkeakos-
ken Jyryn urheilijatyttöjä vuonna 1919. 
Kuva: Työväenmuseo Werstas.

seoon, Meirän kaupunkiin ja Höyrykonemuse-
oon. Työväenliikkeen yhteishankkeena vuoden 
2017 lopulla avautunut Vapauden museo on ol-
lut kiitetty ja pidetty näyttely, joka on vetänyt 
Werstaalle paljon kävijöitä vuoden aikana. Se 
on esillä vuoden 2021 alkupuolelle saakka. 

Lenin-museon päänäyttely päivitetään tou-
kokuussa uudella teemalla, joka esittelee neu-
vostoliittolaista lapsuutta. Syntymästä lähtien 
lapsen kasvatus oli suunnitelmallista, ensin sei-
messä, sitten lapsen hieman vartuttua pionee-
riliikkeessä ja lopulta nuorisoliikkeessä Komso-
molissa.

Kuurojen museossa Valkeassa talossa Helsin-
gissä on esillä Carl Oscar Malmin museohuo-
neen lisäksi näyttely Hyvä, paha tekniikka 6.9. 
saakka. Syyskuussa avataan uusi näyttely kuu-
roista kirjatyöntekijöistä.

Ulla Jaskari
näyttelypäällikkö, Työväenmuseo Werstas
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Työväenmuseo Werstaalla Tampereella vietet-
tiin 1.9. jälleen Työväenkirjallisuuden päivää. 
Tänä vuonna teemana oli Vapaus, vastuu, val-
lankumous, ja käsittelyssä olivat niin vuoden 
1918 mysteerit kuin monet nykyajan haasteet. 
Yleisöä oli liikkeellä ennätysmäärä. Päivän eri 
ohjelmanumeroita seurasi yhteensä 2 027 kuu-
lijaa, mikä on peräti kaksinkertainen määrä ai-
kaisempiin vuosiin verrattuna.

Päivän vetonaula oli avajaiset, jonka pääpu-
hujaksi saapui presidentti Tarja Halonen. Hänen 
puheensa Vapaus, vastuu ja vallankumous on 
luettavissa tapahtuman kotisivuilta (www.tyova-
enkirjallisuudenpaiva.com).

Avajaisissa jaettiin myös Työväenkirjallisuu-
den päivän järjestämän Vapaus, vastuu, vallan-
kumous -kirjoituskilpailun palkinnot sekä julkis-
tettiin antologia Pöytäkoe, johon on koottu kil-
pailun parhaat tekstit. Antologian on toimitta-
nut tapahtuman koordinaattori Milla Peltonen, 
ja se on saanut nimensä voittajanovellista, jon-
ka on kirjoittanut porvoolainen Aino Kylätasku. 
Kilpailun toisen palkinnon sai Raimo Tuominen 

novellistaan Valinta, ja kolmas palkinto myön-
nettiin Satu Erralle sikermästä Viisi runoa. Han-
nu Salama -seuran tunnustuspalkinnon sai Reet-
ta 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 Kek-
konen ja Sari Näre. Näytteilleasettajien ohjel-
manumeroista yleisöä kiinnosti eniten kahden 
professorin, Risto Alapuron ja Pertti Haapalan, 
keskustelu Valtio ja vallankumous Suomessa.

Työväenkirjallisuuden päivää on järjestetty 
vuosittain Työväenmuseo Werstaalla vuodes-
ta 2010 lähtien. Tapahtumaa järjestää työryh-
mä, johon kuuluu jäseniä Työväenmuseo Wers-
taalta, Kansan Sivistystyön Liitosta, yliopistoista 
ja kulttuuriyhdistyksistä. Tapahtuman kummei-
na toimivat Anna Kontula ja Jukka Gustafsson.

Milla Peltonen
Työväenkirjallisuuden päivän koordinaattori

Työväenkirjallisuuden päivä teki  
yleisöennätyksensä

Vapaus, vastuu, vallankumous -kirjoituskilpailun palkinnonsaajat Raimo Tuominen (kuvassa vas.), 
Reetta Huttunen, Aino Kylätasku ja Satu Erra. Kuva: Pertti Salo.
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Simo Laaksovirta kuoli pitkään sairastettuaan 
26.4.2018 Helsingissä. Hän oli kuollessaan 
70-vuotias. Laaksovirta pääsi ylioppilaaksi Poh-
jois-Haagan yhteiskoulusta vuonna 1968. Hän 
suoritti armeijan Kotkan rannikkopatteristossa, 
jossa muuan Sauli Niinistö oli hänen tupakave-
rinsa. Sen jälkeen hän aloitti historian opinnot 
Helsingin yliopistossa. Hän valmistui filosofian 
kandidaatiksi vuonna 1979, ja hänen pro gra-
dunsa oli nimeltään Työväensuojelulainsäädän-
tö Suomessa ennen vuotta 1890, erityisesti sää-
tyvaltiopäiväkaudella 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. Gra-
du olisi käynyt saman tien lisensiaattityöksi, 
mutta Simo ei jatkanut opintojaan.”

Laaksovirta oli vastaava toimittaja artikke-
likirjassa 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. Toi-
sille Tanner oli ”epähenkilö”, toisille ”suuri suo-
malainen ja isänmaallinen patriootti”. Nuoret 
toimittajat halusivat karistaa harteiltaan niin ”oi-
keat” kuin ”väärät” myytit, asettaa kysymykset 
uudella tavalla, valita niistä olennaiset, vasta-
ta 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 Muistitieto-
toimikunnan sihteerin Heimo Huhtasen vara-
miehenä. Lopulta Laaksovirta valittiin tutkijak-
si ja sihteeriksi, mutta hän otti virkavapaata kir-
joittaakseen Kirjaliiton historiaa. Materiaali vuo-
desta 1968 eteenpäin oli niin laaja, että kolmas 
osa jaettiin kahtia, vuonna 1994 ilmestynee-
seen 3. osaan ja vuonna 1997 ilmestyneeseen 
4. osaan. Tarkastelukulma laajeni, kun TES-suh-
teet kuvattiin erityisen tarkasti ja viestintä kan-
sallisesti sekä kansainvälisesti. Kirjoittaja oli mo-
nen muistama, tarkka ja yksityiskohtiin mene-
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vä sekä yksityiskohdat hallitseva historiantutki-
ja. Monisanainen mies, ehkä rönsyileväkin, niin 
puhujana kuin kirjoittajanakin.

Laaksovirta auttoi pitkäaikaista pääministe-
riä, puheenjohtaja Kalevi Sorsaa etsimällä ai-
neistoa Sisäänajo-muistelmakirjaa (1998) varten 
ja luonnostelemalla ”dokumentalistina” joita-
kin tekstikohtia. Kirja käsitteli Sorsan poliittisen 
uran alkuvuosia 1960- ja 70-lukujen taitteessa. 
”Kirjallisista ja suullisista lähteistä hän on laati-
nut kokonaisuuksia, joiden käyttö on suuresti 
helpottanut lopullisen tekstin laatimista. Hänen 
politiikan ja työväenliikkeen tuntemuksensa on 
auttanut pelastamaan kirjaan tärkeitä seikko-
ja, jotka muuten olisivat helposti jääneet arkis-
tojen heterogeenisen yksityiskohtapaljouden 
joukkoon”, Sorsa kiittää vuolaasti esipuheessa.

Kun isommat työt jäivät, Laaksovirta alkoi kir-
joittaa paljon historiasta ja kulttuurista. Hän kir-
joitti Demariin mutta myös ikään kuin riippu-
mattomana asiantuntijana valtalehti Helsingin 
Sanomien mielipidesivuille vuosina 2001–2003. 
Aiheet olivat todella suuria ja globaaleja, ulko-
politiikkaan ja kansainvälisiin suhteisiin liittyviä. 

Simo Laaksovirta vuonna 1989 Paasivuorenkadulla. Kuvaaja: Kari Hulkko. Kuva: Työväen Arkisto.

Simo Laaksovirta oli monipuolisesti sivisty-
nyt, renessanssi-ihminen, josta löytyi myös tai-
tava kokouksen vetäjä. Hänet valittiin Helsin-
gin kaupunginmuseon johtokuntaan vuonna 
1997, ja hän oli johtokunnassa 16 vuotta. Vii-
meisellä kaudellaan vuosina 2009–2012 Simo 
toimi johtokunnan puheenjohtajana. Erityises-
ti Telakkarannan asemakaavaehdotuksen yhte-
ydessä hän korosti Hietalahden telakan ja ko-
nepajan valtavan suurta merkitystä yhtenä val-
takunnallisesti merkittävänä raskaan teollisuu-
den edustajana ja siellä tehdyn työn merkitys-
tä sodan jälkeisen Suomen rakentamisessa. Tä-
män teollisuushistorian vaalimista hän piti erit-
täin tärkeänä.

Risto Kolanen 
Puhe muistotilaisuudessa 16.6.2018: https://
helsinki.sdp.fi/risto-kolanen-29-6-2018-simo-
laaksovirran-1947-2018-muistolle/
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Heroic Unity. Hyvinkää Wool Facto-
ry Strike 1928 in its Local, Natio-
nal and International Context

In March 1928, Hyvinkää Wool Factory and its 
workers were unable to agree on salaries and 
benefits related to the employment in the fac-
tory. The workers started a strike that lasted se-
ven 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 la-
bour agreement and they were very loyal to 
the cause. Only some ten of the 1 200 uni-
on 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 re-
ject collective agreements at almost any cost. 
As was often the case during the strikes of late 
1920s, strikebreakers helped to keep the facto-
ry running, and the strike was costly in compa-
rison to its results. The striker’s costs were co-
vered by Finnish and, most notably, by Nor-
dic trade unions, while the Soviet support was 
meagre.

Anu Lahtinen
Professor of History, University of Helsinki

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

In the 1970s, the introduction of municipal 
school system raised strong and passionate op-
position, which emerged from the long-stand-
ing right-wing suspicion of equality and social-
ism. From the standpoint of the conservative 
right, the primary school system seemed to 
threaten the foundations of the inherited tra-
ditionalist social order and aristocratic ideals. 
This article depicts the conservative education-
al thinking of the 1950s and 1960s and shows 
that this thinking was a continuation of class-
conscious bravado rooted in the Finnish Civ-
il War of 1918. The study also demonstrates 
that traditional conservative moral and politi-
cal ideals remained nearly unchanged after the 
Second World War and influenced conserva-
tive thinking for decades. The continuity in con-
servative attitudes and their dominance in ed-
ucational institutions is an important explana-
tory context for the political conflicts that oc-
curred 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 conscious-
ness and legitimate policy. Based on the source 
material produced by the right-wing intelligen-
tsia, politicians and the organizations operat-
ing close to them, this article strengthens and 
diversifies previous research on the significance 
of conservative right-wing thinking in the Finn-
ish education system from the first half of the 
20th century to the 1960s.

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 Supervi-
sors 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 usual-
ly manufactured during working time, and mak-
ing them was forbidden. This article focuses on 
how different occupational groups view hom-
ers. I describe how employers tried to restrain 
homer-making by imposing clauses to work-
shop codes of conduct, and how workers and 
their supervisors reacted to the rules.

In this article I question the historical inter-
pretation of homer-related activities as workers’ 
rebellion against management. The key con-
cept in the analysis of the homer-related ac-
tivities is Alf Lüdtkes interpretation of Eigen-
sinn. The concept signifies all modes of behav-
ior exhibited by individual workers to create 
some autonomy from authorities and from oth-
er workers. Another key concept in this article 
is gray zone. In organizational context, the gray 
zones are areas where workers and their super-
visors 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 Työ-
väenliikkeen kirjastossa, Työväen Arkistos-
sa, Kansan Arkistossa ja Työväenmuseo 
Werstaalla. Kansalliskirjasto ja Työväenliik-
keen kirjasto, arkistot ja museo ovat sopi-
neet lehtien digitoinnista ja verkkokäytöstä 
tekijänoikeusjärjestö Kopioston kanssa.

Suomen Sosialidemokraatti, Työkansan Sa-
nomat, Vapaa sana ja Kansan Uutiset -lehti-
en numerot ovat käytettävissä edellä mai-
nituissa kirjastossa, arkistoissa ja museos-
sa siltä osin kuin ne on digitoitu. Digitoinnin 
edetessä lehtiä avataan käytettäväksi aina 
vuoteen 1966 saakka. Tutkijoilla ja asiakkail-
la on mahdollista selata digitoituja lehtiä ja 
tehdä hakuja aineistoon laitosten asiakas-
päätteillä sekä kopioida ja tulostaa lehdistä 
artikkeleita omaan tai tutkimuskäyttöönsä.

”Työväenperinne ry, joka ylläpitää Työvä-
enliikkeen kirjastoa Helsingissä, on saanut 
Palkansaajasäätiöltä rahoitusta vanhojen 
työväen sanomalehtien digitoimiseen Kan-
salliskirjastossa. Hanke jatkuu nyt kolmatta 
vuotta. Työväenlehdet ovat muodostaneet 
tärkeän informaatiokanavan aikanaan Suo-
men kansalle, ja nyt lehdet saadaan Kopios-
ton kanssa tehdyllä sopimuksella tutkimus-
käyttöön ja kiinnostuneiden asiakkaiden se-
lailtavaksi työväentutkimuksen erikoiskir-
jastossa, työväenperinnettä säilyttävissä 
keskeisissä arkistoissa sekä Työväenmuseo 
Werstaalla Tampereella”, toteaa Työväenliik-
keen kirjaston johtaja Tuija Siimes.

”On ilo tehdä yhteistyötä, joka mahdollis-
taa kansakunnan historian kannalta merkit-
tävien työväenlehtien digitoinnin ja niiden 
lakisääteistä laajempaan käyttöön avaami-
sen. Asiakkaita kiinnostavat maamme so-
tien ajan, jälleenrakentamisen vuosikym-

menten sekä 1950-ja1960-luvun lehtiaineis-
tot”, kertoo yhteyspäällikkö Pirjo Karppi-
nen Kansalliskirjastosta. ”Laajoistakin di-
gitaalisista aineistoista tutkijoiden, opiskeli-
joiden ja kansalaisten on helppo löytää etsi-
mänsä palvelustamme digi.kansalliskirjas-
to.fi”, Karppinen jatkaa.

Kansalliskirjaston digitoimien vanhojen leh-
tiaineistojen avaaminen tutkimus- ja asia-
kaskäyttöön vaatii tekijänoikeuslain mu-
kaan oikeudenhaltijoiden luvan. Tekijänoi-
keus on voimassa 70 vuotta tekijän kuole-
man jälkeen. Kopiosto edustaa laajasti leh-
tien kustantajia ja tekijöitä, kuten toimittajia, 
valokuvaajia, kuvittajia, graafikoita ja kään-
täjiä, ja pystyy myöntämään käyttöön tarvit-
tavat luvat.

”On hienoa, että voimme mahdollistaa van-
hojen työväenlehtien saamisen entistä laa-
jemmin tutkijoiden ja muun yleisön saata-
ville. Nämä ovat tärkeitä aineistoja monille 
tutkijoille ja historiasta, politiikasta ja työvä-
enliikkeistä muutoin kiinnostuneille”, lisen-
siointipäällikkö Kirsi Salmela Kopiostosta 
sanoo.
 
Lisätietoja: 
KOPIOSTO, Lisensiointipäällikkö Kirsi Sal-
mela, kirsi.salmela@kopiosto.fi, puh. 09 
4315 2349, www.kopiosto.fi
TYÖVÄENPERINNE RY, Työväenliikkeen kir-
jaston 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 Pir-
jo Karppinen, pirjo.karppinen@helsinki.fi, 
puh. 029 412 1423, https://www.kansallis-
kirjasto.fi/, Vapaakappalekirjastot: https://
www.kansalliskirjasto.fi/fi/vapaakappale-
toimisto 
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