
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toverit työväentalolta 

 
Malmilaiset nuorisoaktiivit kansandemokraattisessa 

järjestöverkostossa 1940-luvulta 1960-luvulle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talous- ja 

sosiaalihistorian  

Pro gradu -tutkielma 

Syyskuu 2012 

Riku Ahola 

Helsingin Yliopisto 



 

Tiedekunta/Osasto  Fakultet/Sektion – Faculty 

Valtiotieteellinen tiedekunta 
  

Laitos  Institution – Department 

Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos 

Tekijä Författare – Author 

Ahola, Riku 

Työn nimi  Arbetets titel – Title 

Toverit työväentalolta: Malmilaiset nuorisoaktiivit kansandemokraattisessa järjestöverkostossa 1940-luvulta 1960-
luvulle 
  

Oppiaine  Läroämne – Subject  

Talous- ja sosiaalihistoria 
 

Työn laji  Arbetets art – Level 

Pro gradu 
Aika  Datum – Month and year 

syyskuu 2012 
Sivumäärä  Sidoantal – Number of pages 125 s. + 

liitteet 

Tiivistelmä  Referat – Abstract 
 

Tutkimus tarkastelee ihmisten välisiä suhteita yhdessä toimimisen näkökulmasta. Teoreettiselta kannalta katsottuna tutkimus 
tarkastelee sosiaalisen pääoman syntymistä tietyssä sosiaalisessa verkostossa, joka on ihmisten välisten yhteenliittymien 
konfiguraatio. Tutkimuksen ydinkysymyksenä on tarkastella malmilaisten vasemmistolaisten yhdistysten aktiivinuoria osana 

kansandemokraattista järjestöverkostoa 1940-luvulta 1960-luvulle. Tutkimus on kiinnostunut aktiivinuorten merkityksestä 
sosiaalisen pääoman syntymiselle verkostossa sekä siitä, mitä konkreettista hyötyä aktiivinuoret ovat yhteistoiminnan kautta 
saaneet ja miten he ovat kokeneet toimintansa osana järjestöverkostoa. Tutkimuksessa selvitetään lisäksi, miten 

järjestöverkostoon liityttiin, eli miten kansandemokraattinen verkosto uusiutui paikallisella tasolla. Tutkimus yhdistää 
kansandemokraattisen järjestöverkoston kansallisen tason tarkastelun paikalliseen malmilaiseen kontekstiin tutkimalla sitä, 
mikä merkitys kansallisille järjestöille oli paikallisten aktiivinuorten toiminnalla, kontakteilla ja verkostoilla.  Tutkimuksella 

tuodaan uutta keskustelua aikaisempaan työväenhistorian tutkimukseen, jossa paikallista ja kansallista työväenliikettä on 
tarkasteltu pääsääntöisesti erillään. Myös nuoret ovat usein jääneet aikaisemmassa tutkimuksessa paitsioon.  
 

Tutkimuksen lähdemateriaaleina käytetään Kansan Arkistosta ja Suomen Urheiluarkistosta löytyvien kansandemokraattisten 
paikallisyhdistysten arkistomateriaaleja sekä Suomen Demokraattisen Nuorisoliiton kustantamia järjestölehtiä ja painatteita. 
Arkistolähteiden lisäksi lähteenä toimii haastatteluteitse kerätty muistitietoaineisto, jota on analysoitu yhdessä 

arkistoaineiston kanssa vertailemalla niitä keskenään ristiin ja luokittelemalla aineistoja erilaisten koodien alle.  Tutkimusta 
varten on haastateltu kolmeatoista henkilöä, joista suurin osa on toiminut aktiivinuorina tarkastelluissa paikallisyhdistyksissä. 
Sosiaalisten verkostojen ja muistitietotutkimuksen erityispiirteet ovat toimineet analyysiä ohjaavina tekijöinä. Nuorisoliiton 

lehtiä ja painatteita tarkastellaan tutkimuksessa retoriikan analyysin avulla. 
 
Tutkimuksen pääasiallinen tarkasteluajankohta sijoittuu 1940–1960-luvuille. Kansandemokraattisen järjestöverkoston synty 

Toisen maailmansodan jälkeisessä poliittisessa todellisuudessa toimii tutkimuksen alkuajankohtana, mutta tutkimuksessa 
tarkastellaan myös aiempaa malmilaista työväenyhteisöä, sillä yksikään tutkimuskohde ei ole koskaan irrallinen osa 
mennyttä aikaa. Tutkimus päättyy 1960-luvulle, joka nähdään tarkastellun verkoston paikallistason suhteen aikana, jolloin 

verkosto muuttui dramaattisesti yhteiskunnallisten muutosten johdosta. 
 
Aika vuodesta 1944 1960-luvun alkuun nähdään tutkimuksessa kansandemokraattisen järjestöverkoston rakentumis- ja 

vakiintumisaikana. Paikallisilla osastoilla ja niiden aktiivijäsenillä on tutkimuksessa tärkeä rooli tarkastellulle verkostolle.  
SDNL näki paikallisnuoret merkittävinä toimijoina. Aktiivinuorten toimintaa tuettiin liiton puolelta informaation, materiaalin ja 
koulutuksen avulla. Heidän tehtävänä oli rekrytoida verkostoon uusia nuoria toimimalla liiton asettamien tavoitteiden 

mukaan. Laajan nuorisojoukon tavoittamiseksi paikallisella tasolla pyrittiin toiminta järjestämään kevyenä kulttuuri- ja 
liikuntaharrastuksineen. Mahdollisimman monilukuinen paikallisnuorison jäsenmäärä nähtiin nuorisoliitossa poliittista ja 
taloudellista voimaa ylläpitävänä asiana. 

 
Aktiivinuoret tulivat mukaan toimintaan heidän vanhempiensa tai muiden sukulaisten kannustamina. Haastateltujen 
nuorisoaktiivien vanhemmat olivat usein jo työväenyhdistysten jäseniä. Tutkimuksessa nuoret nähdään tärkeinä toimijoina 

sosiaalisen pääoman rakentumisessa tarkastellussa verkostossa. He loivat sosiaalista pääoma toimien verkoston yhteisten 
normien mukaan ja rakentaen luottamusta ympärilleen. Nuoret tukivat muita verkostossa toimineita yhdistyksiä tekemällä 
yhteistyötä näiden kanssa ja rekrytoimalla uusia jäseniä verkostoon. Verkosto perustui vastavuoroisuuden periaatteille ja 

paikallisella tasolla vankkaan yhteisvoimin tehtyyn talkootyöhön. Haastateltujen kokemuksissa toimiminen verkostossa antoi 
mahdollisuuden tavata samanikäisiä tovereita kollektiivisten harrastusten parissa. Yhteistoiminnan kautta opittiin myös monia 
taitoja, joista oli hyötyä tulevassa työelämässä. Toimiminen ahkerasti vastavuoroisuuksien verkostossa toi osalle nuorista 

työpaikan verkoston järjestöistä.  Sosiaalinen pääoma ilmenee tutkimuksessa myös negatiivisena. Toimiminen 
kansandemokraattisessa verkostossa leimasi nuorta ulkopuolisen yhteiskunnan silmissä. Yksilön omat intressit jäivät 
toisinaan verkoston kollektiivisten etujen taustalle ja tehtävät kasaantuivat liikaa harvojen harteille.  

Avainsanat – Nyckelord – Keywords 
 

sosiaalinen verkosto – järjestöverkosto – konfiguraatio – sosiaalinen pääoma 
työväenhistoria – kansandemokraattinen työväenliike  
Suomen Demokraattinen Nuorisoliitto – SDNL 

työläiset – aktiivinuoret – 1940-luku – 1950-luku – 1960-luku 
paikallinen – kansallinen 
Malmi – työväentalo 

muistitieto – kokemus 
  

Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited 

  

Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information 



SISÄLLYS 

1. TUTKIELMAN LÄHTÖKOHDAT ............................................................................................................ 2 

1.1. JOHDANTO ..................................................................................................................................... 2 
     1.1.1. TYÖVÄENHISTORIA, TYÖVÄENLIIKE JA TYÖVÄEN KULTTUURI .................................................................... 2 
     1.1.2. TYÖVÄENHISTORIA JA NUORISO - MITÄ UUTTA? ................................................................................. 5 
1.2. KESKEISET KÄSITTEET JA TUTKIMUKSEEN LIITTYVÄT TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT .............................................. 7 
     1.2.1. SOSIAALINEN VERKOSTO IHMISTEN VÄLISTEN SUHTEIDEN RAKENTEENA..................................................... 7 
     1.2.2. KONFIGURAATIO JA INSTITUUTIOIDEN SYNTYMINEN YKSILÖIDEN VÄLISISTÄ SUHTEISTA ..................................10 
     1.2.3. SOSIAALINEN PÄÄOMA YKSILÖIDEN VÄLISISTÄ SUHTEISTA RAKENTUVANA ILMIÖNÄ ......................................13 
     1.2.4. LUOTTAMUS, SOLIDAARISUUS JA VASTAVUOROISUUS SOSIAALISEN PÄÄOMAN ILMENTYMINÄ .........................15 
1.3. TUTKIMUSKYSYMYKSET JA NIIDEN SUHDE TEORIAAN SEKÄ KÄSITTEISIIN..........................................................19 
1.4. TUTKIMUKSEN MENETELMÄT JA TUTKIMUSAINEISTOT ...............................................................................23 
     1.4.1. VERKOSTOTUTKIMUS MENETELMÄNÄ ............................................................................................23 
     1.4.2. MUISTITIETOTUTKIMUS JA KOKEMUKSEN KÄSITE ...............................................................................24 
     1.4.3. INTERSUBJEKTIIVISUUDEN MERKITYS HAASTATTELUTILANTEISSA JA MUISTITIEDON EETTISET KYSYMYKSET ..........26 
     1.4.4. TIHEÄ KUVAUS, AINEISTOLÄHTÖINEN LÄHESTYMISTAPA JA RETORIIKAN ANALYYSI ........................................29 
     1.4.5. TUTKIMUSAINEISTOT .................................................................................................................32 

2. MALMI, TUTKIMUKSEN YMPÄRISTÖ JA TYÖVÄENYHTEISÖN TAUSTAT ..............................................35 

2.1. MAALAISKYLÄSTÄ PITÄJÄN KESKUKSEKSI ................................................................................................35 
2.2. MALMILAINEN TYÖVÄENYHTEISÖ VUOSISADAN ALUSSA ............................................................................. 37 
2.3. ENSIMMÄINEN MAAILMANSOTA JA SISÄLLISSOTA RAUHANOMAISEN KEHITYKSEN KATKAISIJOINA ...........................39 
2.4. MALMINSEUDUN TYÖVÄENYHDISTYKSEN SYNTY JA MALMIN TYÖVÄENTALON RAKENTAMINEN .............................41 
2.5. SODANJÄLKEISET VUODET JA TYÖVÄENYHDISTYKSEN LIITTYMINEN SKDL:OON .................................................43 
2.6. MALMIN DEMOKRAATTISTEN NUORTEN JA MUIDEN PAIKALLISYHDISTYSTEN SYNTYMINEN ..................................44 

3. PAIKALLISAKTIIVIEN MERKITYS NUORISOLIITON TAVOITTEILLE JA TOIVEILLE ....................................46 

3.1. NUORISOLIITTO JA SEN ORGANISAATIO .................................................................................................46 
3.2. TERÄ, LEHTI NUORISOLLE ..................................................................................................................49 
3.3. MERKKITULI, KAADEREIDEN LEHTI .......................................................................................................55 
3.4. PAIKALLISAKTIIVEILLE SUUNNATTU KOULUTUS JA KONKREETTINEN NEUVONTA .................................................58 

4. VERKOSTO RUOHONJUURITASOLLA ..................................................................................................61 

4.1. PUUTE MATERIAALISISTA RESURSSEISTA, LYHYT KOULUHISTORIA JA VARHAIN ALKANUT TYÖURA ............................61 
4.2. AKTIIVIEN PERHETAUSTAT JA VANHEMPIEN POLIITTINEN SUUNTAUTUMINEN ...................................................64 
4.3. HARRASTUSTOIMINTA PAIKALLISELLA TASOLLA JA AKTIIVIEN MERKITYS REKRYTOINNISSA .....................................68 
4.4. VASEMMISTOLAISEN VERKOSTON RAJAT ................................................................................................ 74 
4.5. KESKEISET HAVAINNOT LYHYESTI .........................................................................................................78 

5. SOSIAALISEN PÄÄOMA JA YHTEISTOIMINTA MALMILAISISSA YHDISTYKSISSÄ ..................................79 

5.1. TYÖVÄENTALO YHDESSÄ TOIMIMISEN MAHDOLLISTAJANA ..........................................................................79 
5.2. TALOUDELLISTEN RESURSSIEN PUUTE JA MENNEET VÄÄRYYDET YHTEISTOIMINNAN TIIVISTÄJINÄ ...........................81 
5.3. LUOTTAMUKSEN RAKENTUMINEN VASTAVUOROISUUDEN VERKOSTOSSA .........................................................83 
5.4. SOLIDAARISUUS JA SEN KULMINOITUMINEN YHTEISKUNNALLISISSA KRIISEISSÄ .................................................90 
5.5. VASTAPALVELUSTEN VERKOSTO JA AKTIIVINUORTEN PALKITSEMINEN .............................................................93 
5.6. SOSIAALISEN PÄÄOMAN NEGATIIVISET ILMENTYMÄT .................................................................................94 
      5.6.1. VUODEN 1918 PERINTÖ JA NEGATIIVINEN SOSIAALINEN PÄÄOMA .........................................................94 
      5.6.2. VERKOSTON SISÄINEN KONTROLLI JA VALVONTA ................................................................................ 97 
      5.6.3. VASTUUN KASAUTUMINEN HARVOILLE ......................................................................................... 100 
5.7. KESKEISET HAVAINNOT LYHYESTI ....................................................................................................... 101 

6. 1960-LUVUN MURROS JA MUUTOKSET VERKOSTON PAIKALLISELLA TASOLLA ................................ 103 

6.1. VUODEN 1962 NUORISOFESTIVAALIT VIIMEISENÄ PONNISTUKSENA ........................................................... 103 
6.2. NUORET KAIKKOAVAT TYÖVÄENTALOLTA SEKÄ NUORISOLIITOSTA................................................................. 104 
6.3. UUSI NUORISOKULTTUURI ............................................................................................................... 107 
6.4. RAKENNEMUUTOKSEN VAIKUTUKSET MALMILLA ................................................................................... 108 

7. LOPPUPÄÄTELMÄT JA YHTEENVETO ................................................................................................ 111 



LÄHTEET ............................................................................................................................................. 118 

LIITTEET .............................................................................................................................................. 126 

LIITE 1: TEEMAHAASTATTELUN KYSYMYSRUNKO 

LIITE 2: TUTKIMUKSEN MAANTIETEELLINEN ALUE JA TÄRKEIMMÄT PAIKAT MERKITTYNÄ VUODEN 2012 KARTALLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Lyhenteet 

E.S.T., Entisten Sotilaiden Toverikunta 

KansA, Kansan Arkisto 

KaRaKe, Kansan Raittiustyön Keskus 

SDNL, Suomen Demokraattinen Nuorisoliitto 

SDP, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 

SDPL, Suomen Demokratian Pioneerien Liitto 

SKDL, Suomen Kansan Demokraattinen Liitto 

SKP, Suomen Kommunistinen Puolue 

SNDL, Suomen Naisten Demokraattinen Liitto 

SNS, Suomi-Neuvostoliitto-seura 

SUA, Suomen Urheiluarkisto 

TUL, Suomen Työväen Urheiluliitto 



2 

 

1. Tutkielman lähtökohdat 

 

1.1. Johdanto 

1.1.1. Työväenhistoria, työväenliike ja työväen kulttuuri 

 

Tämä tutkimus on osa työväenhistorian tutkimuksen kenttää. Työväenhistorian tutkimus 

on kiinnostunut muun muassa menneiden aikojen työläisistä, heidän oloistaan ja 

työväenluokan ihmisten ajatusmaailmasta. Myös kysymykset työväenluokan synnystä, 

sen kehityksestä ja työväenjärjestöjen vaiheista historian aikana kiinnostavat tutkijoita. 

Työväenhistoriallista tutkimusta on tehty muun muassa poliittisen historian alalla, mutta 

myös muut historia-aineet ovat olleet kiinnostuneita työväestä ja heidän arkipäivänsä 

kysymyksistä.
1
 

 

Työväentutkimus ei ole ollut pelkästään akateemisten piirien alaa. Myös niin sanotut 

harrastelijahistorioitsijat ovat tutkineet työväkeä ja heihin liitettyjä ilmiöitä. Esimerkiksi 

erinäiset työväenyhdistysten paikallishistoriat ovat usein olleet paikallisyhdistysten 

jäsenten kirjoittamia. Nämä paikallisyhdistyshistoriikit kuvaavat yhdistysten syntyä, 

kehitystä ja toimintaa niiden olemassaolon ajalta. Paikallishistoriikkeja löytyy 

monenlaisia lyhyistä vihkosista aina paksuihin kirjoihin asti. Aarno H. Tahvanaisen 

tutkimus Tapanilan Työväenyhdistyksestä ja sen historiasta on esimerkki 

yksityiskohtaisesta paikallisyhdistyksen historiikista, jossa tutkitaan Tapanilan 

työväenyhdistyksen vaiheita sen synnystä vuodelta 1908 aina 2000-luvulle saakka. 

Historiikissaan Tahvanainen esittelee perinpohjaisesti tapanilalaista järjestötoimintaa ja 

sen vaiheita maantieteellisesti tiukasti rajatulla alueella. Työväenyhdistysten historiikit 

julkaistaan usein yhdistysten merkkipäivien johdosta. Tahvanaisen teos ilmestyi 

Tapanilan Työväenyhdistyksen täyttäessä 100 vuotta.
2
 

 

Työväenhistorian paikallisen tason tutkimuksen harrastelijapainotteisuus ei tarkoita 

kuitenkaan sitä, että työväen paikallistoimintaa ei voitaisi tutkia akateemisesti 

hyväksytyin tieteellisin kriteerein. Paikalliset työläiset ovat olleet tärkeitä henkilöitä 

tarkasteltaessa työväenliikettä ja työväenkulttuurin olemusta. Vesa Kurkela esittää 

työväenkulttuurin tarkoittavan niitä toimintamuotoja, joita järjestäytynyt työväki on 

yhdessä luonut ja harjoittanut. Kurkelan mukaan työväenkulttuurin voidaan katsoa 

kehittyneen myös työväen poliittisen liikkeen ulkopuolella tai löyhästi siihen 

                                                
1 Vehviläinen 1987, 9. 
2 Tahvanainen  2008. 
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liittyneenä.
3
  

 

Työväenkulttuuria tuleekin tarkastella järjestöjohtajien, työväenliikkeen ja tavallisten 

ruohonjuuritason työläisten näkökulmista. Johtajien ja rivityöläisten maailmankuvat 

sekä käsitykset kulttuuritoiminnasta erosivat Kurkelan mukaan usein toisistaan. 

Työväen johtajistolla oli esimerkiksi vankat käsitykset siitä toiminnasta, jonka he 

näkivät olevan ihanteellista tavalliselle kansalle. Usein nämä ihanteet istuivat yhteen 

sivistyneistön mielipiteiden kanssa ja niissä oli havaittavissa vahva 

kansanvalistuksellinen perinne.
4
  

 

Jorma Kalela esittää paikallisuuden olleen suomalaisen työväenliikkeen ominaispiirteitä 

aina 1960-luvulle asti, jolloin paikalliset työväenyhteisöt hajosivat kulttuuristen ja 

rakenteellisten muutosten johdosta. Kalelan mukaan 1960-luvun muutokset olivat sen 

verran voimakkaita, että selkeärajaisia työväenyhteisöjä ei voida Suomessa hahmottaa 

enää 1960-luvulta eteenpäin.
5
 Pauli Kettunen näkee asian erilaisesta perspektiivistä. 

Hän painottaakin paikallisten suhteiden ylittämisen merkitystä työväenliikkeen 

kehittymisehtona varteenotettavaksi kansalliseksi poliittiseksi liikkeeksi. Kettusen 

mukaan työväenliike on ollut vahvasti sidoksissa kansallisen valtion yhteyteen ja sen 

historiaan. Myös suomalaisten kausityöläisten liikkuminen yli paikkakuntien rajojen oli 

Kettusen mukaan edellytys työväenliikkeen synnylle. 
6
  

 

Raimo Parikan mukaan Kalela ja Kettunen tarkastelevat samaa kysymystä vain kahdesta 

eri perspektiivistä. Hän näkee että työväenliikkeen tutkimuksessa ei voida ohittaa 

kansallista eikä paikallista tasoa. Parikka jakaa työväenliikkeen pyramidin muotoiseksi 

rakenteeksi, jonka osat ovat järjestyksessä huipulta maahan: keskus, paikalliset aktiivit 

sekä varsinainen rivijäsenistö. Hänen mukaansa suurin osa työväenliikettä tarkastelleista 

tieteellisistä tutkimuksista on keskittynyt pyramidin huippua tarkasteleviin esityksiin. 

Tällaisia tutkimuksia ovat muun muassa erilaiset kansallisia järjestöjä tarkastelevat 

tutkimukset ja työväen suurmiesten tarkastelu poliittisen historian kontekstissa. Parikan 

mielestä hedelmällisempää tutkimusta syntyisi, jos tarkasteltaisiin pyramidin eri tasojen 

välisiä suhteita ja työväenliikettä sellaisena kokonaisuutena, jossa niin paikallisten 

työläisten, kuten myös heidän kansallisten järjestöjen sekä johtajiensa intressit olisivat 

                                                
3 Kurkela 1986, 13. 
4 Mt., 12–14. 
5 Kalela 1981, 220.  
6 Kettunen 1986, 33–36.  
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yhdistettävissä.
7
 

 

Kuvio 1: Työväenliike Raimo Parikan visualisoimana  

 

 

 

 

 

 

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 
Lähde: Parikka 1987b, 121. 

 

 

Tasoja yhdistäviä suhteita ei ole työväentutkimuksessa lähdetty tarkastelemaan 

monilukuisten tutkimusten voimin, vaikka Parikka näkeekin työväenliikkeen 

kansallisen ja paikallisen tason yhdistävän tutkimuksen tärkeäksi. Poikkeuksia kuitenkin 

löytyy. Tero Tuomisto on tarkastellut tutkimuksessaan työväentaloja osana 

työväenliikettä. Oikeastaan Tuomiston tutkimus on järjestöhistoria tutkiessaan Suomen 

Työväentalojen Liiton historiaa, mutta siinä tarkastellaan myös paikallisia taloja ja 

niiden välistä yhteenliittymistä yhteisen järjestöelimen kautta. Varsinainen paikallisen 

työväentalotoiminnan kuvaus jää teoksessa kuitenkin vähemmälle.
8
   

 

Kari Teräs on tutkinut suomalaisen työelämän suhteiden modernisoitumista 1880–1920 

lukujen Suomessa työläisten arjen ja ammattiyhdistysliikkeen yhdistävästä 

näkökulmasta. Teräksen tutkimuksessa tarkastellaan ammattiyhdistysliikettä 

verkostosuhteiden kautta. Teräs yhdistää tutkimuksessaan organisaation tutkimuksen ja 

ihmisten arjen tarkastelemalla arjen ja liikkeen yhteenliittymistä. Hän vastaa 

tutkimuksessaan siihen, miten arki ja ammattiyhdistysliike kohtasivat aikana, jolloin 

ammatillisen liikkeen vaikutus oli vielä vähäinen. Liikettä ja paikallisia suhteita 

                                                
7 Parikka 1987b, 119–123. 
8 Tuomisto 2010. 
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tutkimalla Teräs havaitsee varhaisen ammattiyhdistysliikkeen olleen paikallisiin 

kysymyksiin tukeutuvaa ja sen toiminta oli usein spontaania. Työelämän joustot ja 

paikallinen sopiminen olivat ammattiyhdistysliikkeen alkuvaiheilla yleisiä.
9
 

 

1.1.2. Työväenhistoria ja nuoriso - Mitä uutta? 

 

Akateeminen työväentutkimus on usein keskittynyt Parikan esittelemän työväenliikettä 

kuvaavan pyramidin huippua tarkasteleviin tutkimuksiin ja paikallishistoriat ovat 

jääneet harrastelijoiden kirjoitettaviksi. Työväenliikkeen eri tasot yhdistävä tutkimus on 

jäänyt myös vähemmälle. Työväkeä tarkastelevissa tutkimuksissa on vielä eräs 

toinenkin aukko. Niissä ei ole juurikaan tarkasteltu nuoria tutkimuksen pääkohteina. 

Useissa tutkimuksissa heitä toki käsitellään sivumennen. Nuoria päätutkimuskohteinaan 

käsittelevät tutkimukset keskittyvät yleensä pelkästään heidän järjestöjensä 

tarkasteluun. Reijo Viitanen on tutkinut SDNL:n historiaa teoksessaan Punainen aate 

sininen vaate. Tutkimus on perinteinen kansallisen tason järjestöhistoria ja siinä 

käsitellään vain ohimennen paikallisia nuoria ja heidän merkitystään liiton 

toiminnalle.
10

  

 

Vesa Kurkelan teos Tanhuten valistukseen on tutkimus SDNL:n järjestökulttuurista. 

Tutkimuksessaan Kurkela käsittelee SDNL:n kulttuurityön vaiheita Toisen 

maailmansodan jälkeisestä ajasta 1960-luvulle. Kurkela näkee demokraattisen 

nuorisoliiton tanhu- ja kisällilaulukulttuurissa piirteitä 1800-luvun lopulla syntyneestä 

kansanvalistuskulttuurista ja tutkii tämän vaikutusta 1940- ja 1950-lukujen 

työläisnuorison kulttuuriharrastuksiin. Kurkelan tutkimus ei kuitenkaan pidä 

päätutkimuskohteinaan liiton paikallisnuorisoaktiiveja.
11

 Yksi harvoista työväen 

paikallisnuoria ja heidän maailmansa tutkineista henkilöistä on Kirsti Salmi-Niklander. 

Hän tutki väitöskirjassaan Karkkilalaisen työväenyhteisön aatteellista toimintaa 

käsinkirjoitettujen lehtien ja suullisen perinteen kautta. Tutkimuksen päälähteenä toimii 

nuorten kirjoittama Valistaja-lehti, jonka kirjoittajina toimivat karkkilalaiset 

työväennuoret 1900-luvun alkuvuosikymmeninä.
12

 

 

Tutkimukseni eroaa aikaisemmasta työväenhistorian tutkimuksesta nimenomaan sen 

takia, että olen kiinnostunut paikallisista järjestönuorista ja heidän työväenliikkeen eri 

                                                
9 Teräs 2001.  
10 Viitanen 1994.  
11 Kurkela1986. 
12 Salmi-Niklander 2004.  
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tasot ylittävistä suhteistaan. Tutkimus tarkastelee Suomen Demokraattisen Nuorisoliiton 

(SDNL) ja sen paikallisosaston Malmin Demokraattisten Nuorten nuorisoaktiivien 

toimintaa ja suhteita vuodesta 1944 1960-luvun lopulle. Nuorisoliiton ja sen 

paikallisosaston aktiivien lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan myös muita Malmin 

työväentalon piirissä toimineita vasemmistolaisia paikallisyhdistyksiä ja seuroja. 

Vasemmistolaisiksi paikallisyhdistyksiksi ja seuroiksi luetaan tutkimuksessa ne toimijat, 

jotka olivat yhteydessä Suomen Kommunistisen Puolueeseen (SKP), Suomen 

Kansandemokraattisen Liittoon (SKDL) ja näiden sisarjärjestöihin. Tutkimukseni 

tarkastelee näin kansandemokraattista työväenliikettä.  

 

Tutkimuksen yhdistyksistä tärkeimpiä ovat ne yhdistykset, joissa nuorten toiminta on 

ollut vilkkainta. Nuoriksi luetaan tutkimuksessa henkilöt, jotka olivat 

tutkimusajankohtana 15–30-vuotiaita. Malmin Demokraattisten Nuorten tarkastelun 

lisäksi tärkeimpiä tutkimuksessa esiintyviä yhdistyksiä ovat Kansan Raittiustyön 

Keskuksen (KaRaKe) malmilainen paikallisyhdistys Raittiusyhdistys Tähti sekä 

Suomen Kansan Demokraattiseen Liittoon kuuluneen Malminseudun 

Työväenyhdistyksen perustama urheiluseura Malmin Urheilijat.  

 

Tämä tutkimus on jatkoa kandidaatintutkielmalleni, joka käsitteli Malmin työväentalolla 

toimineiden järjestönuorten vapaa-ajanviettotapoja sekä näiden tapojen muuttumista 

1940-luvulta 1960-luvulle. Olin tutustunut aihepiiriin alun perin Simo Laakkosen 

luennoimalla ympäristöhistorian luentosarjalla, jossa sain kipinän tutkia tarkemmin 

työväen paikallishistoriaa ja työväennuorten vapaa-aikaa. Koillishelsinkiläisenä ja 

innokkaana paikallishistorian lukijana kiinnostukseni suuntautui Malmiin ja sen 

järjestötoimintaan. Tämä toiminta vaikutti kandidaatintutkielmani mukaan olleen 

paikallisesti vilkkainta vuodesta 1944 1960-luvun alkuun.
13

  

 

Kandidaatintutkielmassa pystyin mielestäni vain pinnallisesti raapaisemaan tutkimaani 

yhteisöä ja minulle jäi tunne, että tutkimuskohteessa on vielä paljon selvitettävää. 

Etenkin paikallisosastoissa toimineiden nuorisoaktiivien merkitys järjestöverkoston 

toiminnalle jäi askarruttamaan. Tutkimuksessa Malmin työväentalo esiintyi rajapintana, 

jossa työväen johdon ja ruohonjuuritason nuorten ideologiat kohtasivat. Työväentalo 

toimi lisäksi sitä ylläpitäneille järjestöille ja niiden jäsenistölle konkreettisena paikkana 

toteuttaa omaehtoista toimintaa omissa tiloissa. Työväentalo näyttäytyi eräänlaisena 

                                                
13 Ahola 2010. 
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yhteisöllisyyden ja yhdessä toimimisen näyttämönä.
14

 Tämä kohtauspinta ja yhdessä 

toimiminen sekä niistä juontuvat ilmiöt ovat se seikka, jossa näen mahdollisuuden 

aikaisemman tutkimukseni teeman laajentamiseksi pro gradu -tutkielmaksi.  

 

Työn alussa esittelen ensin ne tutkimukseen liittyvät teoreettiset lähtökohdat ja käsitteet, 

jotka näen tärkeiksi tarkasteltaessa nuorisoaktiiveja ja heidän suhteitaan osana 

kansandemokraattista työväenliikettä. Tämän jälkeen esittelen tutkimuksen tarkemmat 

tutkimuskysymykset suhteessa teoreettisiin lähtökohtiin ja tutkimuksen yleiseen 

aihepiiriin. Yhtäkään tutkimuskohdetta ei tule tarkastella irrallisena osana historian 

jatkumoa, joten ennen varsinaista analyysia esitellään tässä tutkimuksessa malmilaisen 

työväenyhteisön aikaisempia vaiheita ja kansandemokraattisen järjestöperheen syntyä. 

Varsinainen empiirinen tutkimus alkaa kansallista tasoa tutkimuksessani esittävän 

SDNL:n ja paikallisten nuorisoaktiivien suhteiden kuvaamisesta. Tämän jälkeen 

siirrytään kansalliselta tasolta paikalliselle tasolle tarkastelemaan nuorisoaktiivien 

toimintaa, yhteenliittymistä ja näistä seuranneita ilmiöitä. 

 

1.2. Keskeiset käsitteet ja tutkimukseen liittyvät teoreettiset lähtökohdat  

1.2.1. Sosiaalinen verkosto ihmisten välisten suhteiden rakenteena 

 

Tutkimuksen ensimmäisenä keskeisenä ajatuksena toimii käsitys ihmisten välisestä 

yhteenliittymisestä ja yhteistoiminnasta eli yksilöiden välisistä verkostoista ja 

verkostoitumisesta. Näiden verkostojen tutkimusta kutsutaan verkostotutkimukseksi, 

jonka keskeisimpänä käsitteenä yhteiskuntatieteissä toimii sosiaalinen verkosto.  

Sosiaalinen verkosto tarkoittaa ihmisten, ihmisryhmien sekä organisaatioiden välille 

muodostuneiden suhteiden kokonaisuutta.
15

 Sosiaalinen verkosto tulee käsitteenä lähelle 

ryhmän, yhteisön tai alakulttuurin käsitteitä ja sitä on 1980-luvulta lähtien usein 

käytetty edellä mainittujen käsitteiden synonyymina.
16

  

 

Sosiaalisten verkostojen pääasialliset tutkimuskäytännöt on nähty usein erilaisiksi 

suhteessa perinteisiin yhteiskuntatutkimuksen käytänteisiin. Perinteisessä 

yhteiskuntatutkimuksessa tarkastellaan yksittäisiä toimijoita ja heihin sidottuja 

muuttujia kuten varallisuutta, ikää tai koulutusta. Näiden muuttujien kautta määritellään 

yhteiskunnallisia rakenteita. Sosiaalisten verkostojen tutkijoiden kiinnostuksen kohteena 

toimivat taas henkilöiden, ryhmien ja instituutioiden väliset yhteydet. Sosiaalinen 

                                                
14 Ahola 2010, 3–5.  
15 Saaritsa & Teräs 2003, 7.  
16 Puuronen 2003, 373. 
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verkosto on näistä yhteyksistä koostuva kokonaisuus.
17

 

 

Charles Wetherell toteaa sosiaalisten verkostojen koostuvan neljästä perusperiaatteesta. 

Ensimmäiseksi toimijat sosiaalisissa verkostoissa ovat ennen kaikkia toisiinsa 

sidonnaisia, eivät toisistaan itsenäisiä toimijoita. Toiseksi siteet toimijoiden välillä 

koostuvat informaatiosta, tuntemuksista ja muista resursseista. Kolmanneksi edellä 

esitetyt sosiaalisten verkostojen siteet tai suhteet rajoittavat ja myös helpottavat 

ihmisten toimintaa ympäristössään. Viimeisenä perusperiaatteena Wetherell toteaa 

suhdeverkostojen määrittelevän sekä rajaavan taloudellisia, poliittisia ja sosiaalisia 

rakenteita.
18

  

 

Sosiaalisten verkostojen tutkimuksen paradigma on perinteisesti jaettu kahteen eri 

pääasialliseen koulukuntaan, jotka ovat egokeskeistä tutkimusta toteuttava koulukunta 

ja strukturalistinen koulukunta. Egokeskeisen koulukunnan kiinnostuksen kohteena ovat 

yksittäisten ihmisten sosiaaliset verkostot. Tässä koulukunnassa aikaulottuvuus ja 

muutos ovat tärkeitä tutkimuksellisia kiinnostuksenkohteita. Erityyppiset yksilöiden 

sosiaaliset siteet, niiden muodostuminen, kasautuminen ja käyttö eri tilanteissa ihmisen 

elämäntaivalta, kiinnostavat koulukunnan tutkijoita. Keskeisenä tekijänä koulukunta 

pitää tilannesidonnaisuutta painottaen verkostojen jatkuvaa uudelleen muotoutumista.
19

 

 

Hanna Snellman on painottanut tutkimuksessaan Göteborgin suomalaiset 

sukulaisverkostojen merkitystä Suomesta Ruotsiin muuttaneiden henkilöiden 

sopeutumiselle uuteen asuinpaikkaansa. Hänen tutkimuksensa on esimerkki 

egokeskeistä tutkimusta tekevän koulukunnan lähestymistavoista 

verkostotutkimuksessa. Snellman tutki artikkelissaan Pohjois-Suomesta tulleiden 

suomalaisten siirtotyöläisten verkostojen merkitystä 1960–1970-lukujen Göteborgissa. 

Snellmanin mukaan Göteborgin suomalaiset tukeutuivat pitkälti toisiinsa uudessa 

maassaan ja sukulaiset muuttivat usein, ensin Ruotsiin muuttaneiden perässä, samoille 

asuma-alueille. Göteborgin suomalaisten sukulaisverkostot ovat yksi esimerkki työväen 

epävirallisista verkostoista ja niiden merkityksestä suomalaisen työväenyhteisön 

rakentumiselle uudella asuinalueella sekä tämän yhteisön harjoittamasta epävirallisesta 

sosiaalisen avun annosta.
20

 

 

                                                
17 Wetherell 1999, 127. 
18 Mt., 126.  
19 Saaritsa & Teräs 2003, 9–10. 
20 Snellman 2003, 169–188. 
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Strukturalistisen koulukunnan kiinnostus verkostotutkimuksessa keskittyy 

kokonaisverkostoihin, joiden muodon ja rakenteen tutkimukseen kehitettiin aikoinaan 

tarkkoja matemaattisia menetelmiä.  Käsitteet tiheys, keskittyneisyys ja klikkiytyminen 

sekä laskutapojen määrittäminen näiden käsitteiden selvittämiseksi olivat niitä 

saavutuksia, joita strukturalistisen koulukunnan edustajat jättivät tieteelliselle 

maailmalle.
21

 Kokonaisverkostojen tutkimuksessa pyritään tietystä sosiaalisesta piiristä 

kokoamaan mahdollisimman paljon lähdeaineistoja todistamaan ihmisten välisistä 

olemassa olevista suhteista.
22

  

 

Yhtenä esimerkkinä kokonaisverkostotutkimuksesta historiantutkimuksen yhteydessä 

on Darrett Rutmanin ja Anita Rutmanin tutkimus a Place in Time: Middlesex County, 

Virginia 1650–1750.  Tutkimuksessaan Rutmanit luovat kollektiivisen elämänkerran 12 

000 henkilöstä, jotka asuivat Middlesexissä Yhdysvalloissa 1600- ja 1700-luvuilla. 

Erilaisista vero-, kirkollis- ja oikeusrekistereistä kerättiin tutkimukseen tietoja 

sosiaalisista yhteyksistä, jotka yhdistivät alueen asukkaita. Näitä tietoja löydettiin 

esimerkiksi maakaupoista, sukulaissuhteista, avioliitoista ja kummisuhteista.
23

 

 

Etenkin Yhdysvalloissa verkostotutkimuksen teorioista ja käyttöarvosta on käyty laajaa 

keskustelua. Muun muassa James Coleman on saanut kritiikkiä kehittämästään teoriasta, 

joka käsittelee sosiaalista toimintaa. Tässä teoriassa yksilön toimintaa osana sosiaalista 

järjestelmää tai verkostoa ei voida ymmärtää tarkastelematta toimijoiden välisiä 

suhteita. Teoria näkee sosiaaliset suhteet ennen kaikkea vaihtosuhteina yksilöiden 

välillä. Teorian mukaan tietyllä ryhmällä toimijoita on intressejä sekä tarpeita, jotka 

kohdistuvat tiettyyn joukkoon ilmiöitä. Nämä ilmiöt voivat olla sekä materiaalisia että 

aineettomia. Samoilla toimijoilla on hallussaan myös resursseja, joiden avulla he 

kontrolloivat hallitsemiaan ilmiöitä. Koska toimijat kontrolloivat myös ilmiöitä, joihin 

heillä ei ole suoranaisia intressejä, mahdollistuvat vaihtosuhteet toimijoiden välillä.
24

  

 

Colemanin teoriaa kohtaan osoitettu kritiikki katsoo sen olevan liiaksi 

markkinatilanteisiin painottunut. Kriitikoiden mukaan se ei huomioi riittävästi 

sosiaalisia, maantieteellisiä ja institutionaalisia rajoitteita.  Peter V. Marsden on 

kehittänyt Colemanin teoriaa edelleen rajoitetun vaihdannan mallin teorian kautta. 

Marsdenin mukaan verkostossa esiintyvien transaktioiden määrä ei pelkästään kuvasta 

                                                
21 Termeistä ja laskutavoista tarkemmin: Johansson & Mattila & Uusikylä 1995, 50–56. 
22 Saaritsa & Teräs 2003, 10–11.  
23 Rutman & Rutman 1984.  
24 Coleman 1990, 28–29. 
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toimijoiden vaikutusvaltaa sosiaalisessa järjestelmässä, vaan myös heidän strategista 

asemaansa sosiaalisessa verkostossa. Verkostossa keskeisellä paikalla sijaitsevilla 

toimijoilla on erittäin paljon valtaa kontrolloida verkoston ääripäiden välisiä 

transaktioita. Marsden huomauttaa osuvasti, että tästä seikasta johtuen 

verkostotutkimuksessa useimmin esiin tulevat tutkimuskohteet ovat juuri niitä, joiden 

asema verkostoissa on keskeisin. Heidät on yksinkertaisesti helpoin tavoittaa 

tutkimuskohteiksi.
25

 

 

Marsdenin mukaan verkostoissa tarjolla olevat asiat, joita toimijat tavoittelevat, eivät 

ole tasapuolisesti kaikille tarjolla, joten monet sosiaaliset rajoitteet kuten poliittinen 

ideologia tai puute rahasta rajoittavat toimijoiden pääsyä ilmiöiden äärelle ja ohjaavat 

heidän käyttäytymistään. Marsdenin mukaan myös maantieteellisellä etäisyydellä on 

merkitystä määrättyyn sosiaaliseen verkostoon liittymisessä. Jos maantieteellinen 

etäisyys on liian suuri tai verkostoihin pääsy puutteellisten liikenneyhteyksien takia 

hankalaa, rajoittaa se tietyt henkilöt verkoston ulkopuolelle.
26

 

 

1.2.2. Konfiguraatio ja instituutioiden syntyminen yksilöiden välisistä suhteista 

 

Egokeskeiset ja niin kutsutut konfigurationaaliset lähestymistavat 

verkostotutkimuksessa ovat olleet viime vuosikymmeninä mieleisiä historiantutkijoille. 

Konfigurationaalisilla lähestymistavoilla tuotetussa tutkimuksessa yhteiskunnallista 

todellisuutta rakennetaan ympäristöä kokevien ja sosiaalisia suhteitaan työstävien 

ihmisten vuorovaikutuksen kautta. Konfiguraation käsite perustuu Norbert Eliaksen 

ajatuksiin sosiaalisten instituutioiden ja yleisten ilmiöiden muodostumisesta ihmisten 

välisistä sidoksista.
27

 Esimerkiksi yhteiskuntaa voidaan pitää konfiguraationa, koska se 

muodostuu monimutkaisista suhteista ihmisten välillä, pitkistä riippuvuusketjuista ja 

vallan jännitteistä. Näitä laajempia konfiguraation ketjuja on mahdotonta hahmottaa 

kokonaisuudessaan, sillä toimijoita sitovat riippuvuusketjut ovat pitkiä ja 

monitahoisia.
28

 Elias esittää konfiguraatioiden olevan ainaisessa liikkeessä ja käyttää 

pelin metaforaa kuvatessaan konfiguraation liikettä. Hänen mukaansa yksittäisen 

pelaajan tekemä siirto vaikuttaa aina muihin pelaajiin ja loppuen lopuksi koko peliin. 

Peli koostuukin aina osanottajiensa toisiinsa sidoksissa olevasta toimien 

                                                
25 Marsden 1983. 
26 Mt., 1983. 
27 Elias 1978. 
28 Castrén 2001, 22–34. 
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kokonaisuudesta.
29

  

 

Egokeskeisiä ja konfigurationaalisia lähestymistapoja kannattavien verkostotutkijoiden 

mukaan sosiaalisia kerrostumia voidaan kuvata ja selittää uudelleen lähtemällä 

liikkeelle yksilöiden sosiaalisten suhteiden dynamiikasta. Tarkastelemalla sosiaalisia 

kerrostumia ja niiden muotoja pienemmällä mittakaavalla yksilöiden sosiaalisen 

vuorovaikutuksen kautta voidaan tutkijoiden mukaan paremmin selittää, miten 

kerrostumat ovat syntyneet ja muuntuneet ajan kuluessa.
30

 

 

Verkostotutkijoiden käyttämää menetelmää yhteiskunnallisten makroilmiöiden 

rakentumisesta niiden syntyprosessien kautta voidaan kuvata reduktion, emergenssin ja 

efektiivisen teorian käsitteillä. Reduktiolla tarkoitetaan jonkun monimutkaisen ilmiön 

purkamista yksinkertaisempiin ja pienempiin osiin. Emergenssissä suunta on taas päin 

vastainen. Tällöin siirrytään yksinkertaisemmista osista monimutkaisemmalle tasolle. 

Siirryttäessä tutkimuksessa yksinkertaisemmalta tasolta monimutkaisemmalle tasolle 

ilmestyy tutkimukseen uusia eri tarkastelutasojen ilmiöitä kuten esimerkiksi 

ryhmädynamiikka ja yhteisöllisyyttä. Näitä ilmiöitä pystyy tarkastelemaan vain 

tutkimalla useiden toimijoiden välisiä suhteita ja niitä ei voi havaita pelkkää yksilöä 

tarkastelemalla. Efektiivisellä teorialla tarkoitetaan teoriaa, jossa kyetään johtamaan 

seuraavaa tasoa koskeva teoria edellisen tason kautta. Tämänkaltaiset teoriat nähdään 

tärkeiksi siksi, että niiden kautta voidaan solmia erilaisia makro- ja mikrotason teorioita 

yhteneväisiksi selitysketjuiksi.
31

 

 

Anna-Maija Castrén on tutkinut sosiaalisten suhteiden muodostumista, ihmisten 

yhteenliittymistä ja eriarvoisuuden mekanismeja suomalaisessa ja venäläisessä 

yhteiskunnassa. Perhe ja työ Helsingissä ja Pietarissa - Elämänpiirit ja yhteiskunta 

opettajien sosiaalisissa verkostoissa on tutkimus, jossa tarkastellaan sosiaalisten 

verkostojen muodostumista tutkimushenkilöiden elämänhistorian aikana.  

Tutkimuksessa verrataan työn ja perheen piirejä opettajien sosiaalisissa verkostoissa 

sekä tarkastellaan voimavaroja, jotka muotoutuvat ihmisten välisistä suhteista. Castrén 

käyttää tutkimuksessaan hyväksi konfigurationaalista lähestymistapaa painottaen sitä, 

että yhteiskunta ei ole ihmisten ulkopuolinen tai heistä riippumaton objekti. Castrénin 

mukaan yhteiskunta muodostuu ihmisten välisistä monimutkaisista riippuvuussuhteista. 

                                                
29 Elias 1978, 130.  
30 Saaritsa & Teräs 2003, 19.  
31 Mt., 19. 
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Castrén näkeekin konfiguraatiota voitavan analysoida rakenteena, joka asettaa 

rajoituksia, mutta antaa myös mahdollisuuksia yksilöiden toiminnalle. Tämä 

konfigurationaalinen rakenne on epävakaa ja siinä esiintyy aina liikkeettä.
32

 

 

Työväenhistorian tutkimuksen piirissä on 1980-luvun lopulta lähtien julkaistu joitakin 

tutkimuksia, joissa on lähdetty henkilökohtaisia suhteita tarkastelemalla rikkomaan 

institutionalisoitujen suhteiden määrittelemiä luokitteluja sekä perinteisiä 

luokkakategorioita.
33

 Maurizio Gribaudin tutkimus Torinon työläisistä toimii 

mielenkiintoisena esimerkkinä sellaisesta verkostotutkimuksesta, joka haastaa 

perinteiset käsitykset paikallisesta luokkatietoisesta työväen yhtenäiskulttuurista. 

Gribaud painottaa tutkimuksessaan yksilöiden sosiaalisten siteiden ja jatkuvan 

sosiaalisen liikkuvuuden merkitystä ympäristöstä toiseen, haastaen näkemykset 

enemmän ja vähemmän suljetuista sosiaalisista ryhmistä. Tutkimuksessa torinolainen 

työväenkaupunginosa sekä työläisidentiteetti toimivat välivaiheena, jota paikallinen 

mikroideologia sääteli. Tämä työväen paikallinen hegemoninen ideologia kätki hetkeksi 

yksilöiden eriävät näkemykset niin pitkälle kuin oli tarpeellista. Lopulta ihmisten 

siirtyessä yksilöllisten verkostojen puitteissa kauemmaksi työväen paikallisyhteisöstä 

alkoi yhteisön rakenteen hiljainen rapautuminen.
34

 

 

Risto Alapuro on tutkimuksessaan Suomen synty paikallisena ilmiönä 1890–1933 

tarkastellut suomalaisen poliittisen kulttuurin rakentumista ja murrosvaiheita 1800-

luvun lopulta lapualaisvuosiin. Alapuro rakentaa tutkimuksessaan kansallista 

tarinaamme huittislaisen paikallisyhteisön kautta, jossa päähenkilöinä toimivat pitäjän 

talolliset, opettajat, torpparit, tilattomat, käsityöläiset ja tehdastyöläiset. Alapuron 

tutkimus on esimerkki siitä, miten paikallisten tapahtumien kautta voidaan rakentaa 

kansallista kertomusta ja miten paikallinen ja kansallinen esiintyvät rinnakkain samassa 

tutkimuksessa.
35

 

 

Charles Tilly näkee sosiaalihistorian tärkeimpinä haasteina suurien rakenteellisten 

muutosten dokumentoinnin ja tavallisten ihmisten kokemusten tallentamisen näiden 

muutosten aikana. Tillyn mukaan tärkeätä on yhdistää nämä kaksi edellä mainittua 

lähestymistapaa sellaiseksi tutkimukseksi, jossa yksilöä voidaan tutkia osana rakennetta 

                                                
32 Saaritsa & Teräs 2003, 22. 
33 Mt.,11.  
34 Gribaudi, 1987.  
35 Alapuro 1994. 
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ja rakenteesta on löydettävissä yksilöitä.
36

  

 

1.2.3. Sosiaalinen pääoma yksilöiden välisistä suhteista rakentuvana ilmiönä 

 

Gribaudin tutkimuksessa torinolaiset työläiset käyttivät yksilöllisiä verkostojaan omien 

intressiensä mukaisesti. He liikkuivat yhteisöstä toiseen yksilölliset verkostot 

voimavaroinaan. Anna-Maija Castrènin mukaan verkostosuhteet voidaan lukea osaksi 

yksilön hallitsemaa pääomaa ja täten myös voimavaroiksi. Verkostosuhteet nähdään 

sosiaaliseksi pääomaksi henkilön kulttuurisen ja taloudellisen pääoman rinnalla.
37

  

 

Sosiaaliselle pääomalle on annettu ajan kuluessa useita määritelmiä, ja käsitteen 

ympärillä on käyty vilkasta keskustelua sen olemuksesta. Sosiaalisen pääoman 

tutkimuksen kenttä on katsottu jakautuvan kahteen eri tutkimukselliseen koulukuntaan. 

Näistä ensimmäistä kutsutaan anglosaksiseksi koulukunnaksi. Tämä koulukunta on 

kiinnostunut etenkin sellaisista kysymyksistä, jotka tavoittelevat määrätyn yhteisön 

jäsenten välisen yhteistyön ja luottamuksen syntyä. Sosiaalisen pääoman tutkimuksen 

toisena traditiona pidetään niin sanottua ranskalaista koulukuntaa, joka puolestaan 

tarkastelee sosiaalista pääomaa vallankäytön välineenä, jolla on pyritty selittämään 

myös yhteiskunnallisten konfliktien ja erojen syntyä.
38

 

 

Kirsti Kuusterä on tutkinut pro gradu -työssään aineettomien pääomien ylisukupolvista 

siirtymistä Koiton Laulu-nimisen kuororyhmässä. Kuusterän työssä keskeisimmällä 

paikalla on harrastustoiminnan merkityksen tarkastelu aineettomien pääomien 

ylisukupolvisen siirtymän tutkimisessa. Kuusterän tutkimuksessa keskeisimpinä 

käsitteinä toimivat sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma. Hänen mukaansa sosiaalisen 

pääoman käsitteen kehittämisen uranuurtajia ovat James Coleman, Robert Putman ja 

Pierre Bourdeau. Nämä kolme tutkijaa näkevät ihmisten yhteenliittymisen ja 

verkostoitumisen mahdollisuutena hyödyllisten asioiden tavoittelemiseen.
39

 

 

James Coleman määrittelee sosiaalisen pääoman siten, että se mahdollistaa tiettyjen 

asioiden saavuttamisen. Näitä asioita ei Colemanin mukaan pystytä tavoittamaan ilman 

sosiaalista pääomaa. Tietyt sosiaalisen pääoman muodot voivat olla erittäin arvokkaita 

tai vastaavasti jopa vahingollisia. Tämä on aina asiayhteyssidonnaista ja 

                                                
36 Tilly 1985, 31. 
37 Castrén 2001, 42.  
38 Jokivuori 2005, 9. 
39 Kuusterä 2007. 
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tilannekohtaista.
40 

Coleman näkee sosiaalisen pääoman muodostuvan ennen kaikkea 

velvoitteista, odotuksista ja luottamuksesta. Sosiaalinen pääoma näkyy lisäksi 

informaatiota siirtävissä kanavissa ja se tarvitsee toimiakseen normeja, joiden 

noudattamatta jättäminen johtaa sanktioihin.
41

 Colemanille sosiaalinen pääoma 

näyttäytyy perhesuhteissa sekä sosiaalisissa järjestelmissä esiintyvinä erilaisina 

voimavaroina.
42

  

 

Robert Putnamin työ Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy
43

 

nähdään monessa tutkimuksessa merkittävänä teoksena sosiaalisesta pääomasta. Niin 

Kirsti Kuusterä
44

 kuin italialainen tutkija Dario Gaggio
45

 viittaavat kirjoituksissaan 

Putnamin uraa uurtavaan tutkimukseen. Putnam vietti pitkät ajat 1980-luvun Italiassa 

keräämässä kvantitatiivista ja kvalitatiivista aineistoa, joka käsitteli ruohonjuuritason 

järjestäytymisen, poliittisen osallistumisen ja taloudellisen suorituskyvyn välistä 

suhdetta. Italian pohjoinen osa osoittautui Putnamin tutkimuksessa paikaksi, jossa vahva 

kansalaisten osallistuminen korreloi demokratian ja taloudellisen suorituskyvyn kanssa 

positiivisesti. Etelässä hän puolestaan kohtasi asukkaiden passiivisuutta, poliittista 

tehottomuutta ja taloudellista takapajuisuutta. Pohjoisitalialaisilla näytti Putnamin 

mukaan olleen paremmat mahdollisuudet päästä osallisiksi sosiaalisista voimavaroista. 

Tällaisina voimavaroina hän piti luottamusta, vastavuoroisuuden normeja ja yksittäisten 

toimijoiden välisiä verkostoja. Putnam kutsui näitä voimavaroja sosiaaliseksi 

pääomaksi.
46

 

 

Pierre Bourdieu jakaa pääomien kentän kolmeen eri alaosioon, jotka ovat taloudellinen, 

kulttuurinen sekä sosiaalinen pääoma. Bourdieun mukaan taloudellinen pääoma on 

tekijä, joka voidaan vaihtaa suoraan rahaksi. Kulttuurinen pääoma voidaan taas muuntaa 

tietyin ehdoin taloudelliseksi pääomaksi. Se koostuu kolmesta erilaisesta 

esiintymismuodosta, jotka ovat henkilöityneet, esineellistyneet ja institutionaalistuneet 

muodot. 

 

Henkilöitynyt kulttuurinen pääoma sijoittuu henkilön mieleen ja kehoon ollen 

sidonnainen haltijaansa. Se muotoutuu itsensä kehittämisen kautta yksilön itsensä sitä 

                                                
40 Coleman 1988, 98.  
41 Mt., 102–104. 
42 Coleman 1994, 300. 
43 Putnam 1993. 
44 Kuusterä 2007, 9. 
45 Gaggio 2004.  
46 Putnam 1993.  
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tiedostamatta. Kulttuurisen pääoman rakentuminen vaatii aina aikaa. Bourdieu näkee 

kulttuurisen pääoman esineellistyneiden muotojen olevan löydettävissä kuvien, kirjojen 

tai soittimien kaltaisten kulttuuristen hyödykkeiden muodossa sekä niille annetussa 

symbolisessa arvossa. Kulttuurisia hyödykkeitä voidaan siirtää henkilöltä ja 

sukupolvelta toiselle siirtämällä objektien omistusoikeutta. Kulttuuristen hyödykkeiden 

hyödyntämisen tavat liittyvät kuitenkin aikaisemmin mainittuun kulttuurisen pääoman 

henkilöityneeseen muotoon. Kulttuurinen pääoma institutionalisoidaan koulutuksen 

virallistavilla tutkinnoilla. Esimerkiksi oppiarvot osoittavat henkilön aseman 

kulttuurisen pääoman jakautumisen kentällä.
47

  

 

Bourdieu määrittelee yksinkertaisimmillaan sosiaalisen pääoman sosiaalisista 

yhteyksistä muodostuvaksi pääomaksi. Tarkemmin määriteltynä sosiaalinen pääoma 

koostuu tosiasiallisista ja mahdollisista voimavaroista. Nämä voimavarat syntyvät 

osallisuudesta vastavuoroisten suhteiden muodostamaan ryhmään tai verkostoon, joka 

mahdollistaa jäsenilleen ryhmän jäsenten yhteisesti omistaman pääoman tuen. Yksilön 

sosiaalisen pääoman määrä riippuu Bourdieun mukaan verkoston koosta, jonka yksilö 

pystyy ottamaan kulloisessakin tilanteessa käyttöönsä . Sosiaalista pääomaa täytyy 

Bourdieun ajattelutavan mukaan jatkuvasti uusintaa sitä ylläpitävissä yhteisöissä. 

Sosiaalisen pääoman uusintaminen tarkoittaa pyrkimystä seurallisuuteen sekä sellaisen 

vaihdon ylläpitämiseen, jossa vaihdon molemminpuolinen suhde tulee tunnustetuksi ja 

vahvistetuksi.
48

  

 

1.2.4. Luottamus, solidaarisuus ja vastavuoroisuus sosiaalisen pääoman 

ilmentyminä 

 

Alejandro Portes jakaa yhteiskunnasta löydettävät pääoman muodot taloudelliseksi 

pääomaksi, inhimilliseksi pääomaksi ja sosiaaliseksi pääomaksi. Taloudellinen pääoma 

on Portesin mukaan löydettävissä ihmisten pankkitileiltä ja inhimillinen pääoma heidän 

päänsä sisältä. Sosiaalinen pääoma rakentuu ihmisten välisistä suhteista.
49

 Alejandro 

Portes ja hänen kollegansa Julia Sessenbrenner toteavat sosiaalisen pääomaan 

määritelmän pohjana olevan ne yhteisöissä esiintyvät odotukset toiminnasta, jotka 

vaikuttavat yhteisön ja sen jäsenten taloudellisten tavoitteiden toteuttamiseen. Tämä 

pitää paikkansa tutkijoiden mukaan myös niissä yhteisöissä, joiden odotukset eivät 

                                                
47 Bourdieu 1986, 243–248.  
48 Mt., 248–249.  
49 Portes 1998, 7.  
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välttämättä ole suuntautuneet suoraan taloudellisiin kysymyksiin.
50

 

 

Portes ja Sessenbrenner esittelevät erilaisia sosiaalisen pääoman ilmenemismuotoja 

keskittyen tarkastelemaan käsitettä yhteydessä yhteisöihin ja niiden toimintaan. 

Sosiaalinen pääoma ilmenee tutkijoiden mukaan sellaisissa sosiaalisissa kontakteissa, 

jotka perustuvat vastavuoroisuuden verkostoihin. Näissä verkostoissa vastaanotetaan ja 

jaetaan informaatiota, apua sekä muita arvokkaita resursseja. Tutkijat näkevät, että 

vastavuoroisuuden verkostot eivät perustu aina pelkästään yksilöiden omahyväisiin 

pyrkimyksiin, vaan usein tämänkaltaiset vaihtosuhteet toimivat kollektiivisina 

resursseina, joiden hyötysuhteet tulevat esille yksilöiden välisessä toiminnassa.
51

 

 

Sosiaalinen pääoma esiintyy myös jonkin tietyn ryhmän sisälle rajoittuneena 

solidaarisuutena. Tätä sosiaalisen pääoman muotoa ilmenee muun muassa 

siirtolaisyhteisöissä ja niissä yhteisöissä, jotka kohtaavat tietyssä ajassa ja paikassa 

ristiriitoja oman ryhmänsä ja ympäröivän yhteiskunnan välillä. Kohtaaminen ryhmää 

vieroksuvan yhteiskunnan ja ryhmän välillä lujittaa ryhmän jäsenten keskinäistä 

yhteenkuuluvuutta. Mitä enemmän ryhmä on erillään ympäröivästä yhteiskunnasta sitä 

tärkeämmiksi osoittautuvat ryhmän sisäiset solidaarisuuden muodot jäsenten väliselle 

sosiaalisen pääoman rakentumisprosessille.
52

  

 

Viimeinen sosiaalisen pääoman ilmenemismuoto tulee esiin luottamuksen käsitteen 

yhteydessä. Tässä tapauksessa sosiaalinen pääoma ei rakennu niinkään vastauksena 

vihamielisen ympäristön haasteille, vaan yhteisön kykyyn kontrolloida jäseniään, jotka 

toimivat ryhmässä ennalta sovittujen normien mukaan. Normien noudattamista 

ohjaillaan tarvittaessa sanktioilla ja palkinnoilla. Ryhmän jäsenen mahdollisuuden 

kasvaessa resurssien hankintaan ryhmän rajojen ulkopuolelta heikkenee ryhmän kyky 

kontrolloida jäsenistöään. Vastaavasti jos resurssien vastaanottaminen ulkopuolisesta 

maailmasta vaikeutuu, lisääntyy ryhmän mahdollisuus kontrolloida omiaan.
53

  

 

Myös Pekka Mäkelä ja Floora Ruokonen näkevät, että luottamuksen käsite on 

merkittävä tutkittaessa sosiaalista pääomaa yhteisöissä. Luottamus syntyy kirjoittajien 

mukaan yksilöiden välisistä sosiaalisista siteistä, jolloin yhteisön jäsenten toiminta 

muuttuu ennustettavammaksi. Mitä tiiviimpi yhteisö on, sitä luottamuksellisemmat 

                                                
50 Portes & Sessenbrenner 1993, 1323. 
51 Mt., 1323–1324. 
52 Mt., 1327–1338. 
53 Mt., 1332–1338. 
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suhteet yhteisö tarvitsee jäsentensä välisen koheesion ylläpitämiseksi. Mäkelän ja 

Ruokosen mukaan luottamus perustuu yleensä siihen, että yhteisö kontrolloi jäseniään 

normein ja säännöin. Myös yhteinen identiteetti rakentuu vuorovaikutuksen keinoin. 

Yhteinen identiteetti on tärkeä tekijä niin sanotun valistuneen rationalismin syntyyn, 

joka saa yhteisössä yksilöt näkemään pitkän aikavälin yhteistoimintaedut paremmiksi 

vaihtoehdoiksi lyhyen tähtäyksen oman edun tavoittelun sijaan.
54

  

 

Yhdessä toimimisen kautta rakentunut sosiaalinen pääoma nähdään tutkimuksissa 

monesti pelkästään positiivisena seikkana. Sosiaalisen pääoman negatiivisia puolia ei 

ole yhtä lailla tutkittu. Alejandro Portes ja Julia Sessenbrenner painottavat sosiaalisen 

pääoman tutkimuksessa tärkeätä olevan myös löytää ja analysoida sosiaalisen pääoman 

negatiivisia aspekteja. Ne samat tekijät, jotka tuottavat positiivista sosiaalista pääomaa, 

toimivat usein ryhmään kuuluvien yksilöiden toimintaa rajoittavina tekijöinä. Portes ja 

Sessenbrenner esittelevät artikkelissaan useita sellaisia negatiivisen pääoman muotoja, 

joihin he ovat tutkimuksissaan törmänneet.
55

 

 

Ryhmän yhteisen edun tavoittelemisen kannalta yksittäisten henkilöiden tarpeet ja 

pyrkimykset jäävät toisinaan ryhmäpaineen alle. Näissä tapauksissa ryhmän 

innovatiivisimmat yksilöt voivat tuntea itsensä usein liian sidotuiksi muihin ryhmän 

henkilöihin. Tämänkaltaisissa ryhmissä voi lisäksi esiintyä laajamittaista 

vapaamatkustajuutta, jolloin ryhmän aktiivisimmille henkilöille kasautuu turhan paljon 

vastuuta ryhmän muiden jäsenten hyvinvoinnista.
56

 

 

Portesin ja Sessenbrennerin mukaan sosiaalisen pääoman negatiiviset puolet ovat 

suoraan verrannollisia ryhmien eristyneisyyden tasoon. Mitä enemmän ryhmät ovat 

erillään muusta yhteiskunnasta sitä enemmän ryhmän sisäinen luottamus ja 

solidaarisuus sitovat sen jäseniä. Sama pätee myös ryhmän jäsenen ja ulkopuolisen 

yhteiskunnan suhteeseen. Mitä eristyneempi ryhmä on kysymyksessä sitä enemmän 

myös ulkopuolinen yhteiskunta vieroksuu kyseisen ryhmän jäseniä.
57

 

 

Monet sosiaalisesti alistetussa asemassa olevat ryhmät pyrkivät ryhmäkoheesion 

nimissä rajoittamaan ryhmän sisältä ulospäin suuntautuvaa sosiaalista liikkuvuutta. 

Jokainen ryhmästä poistunut menestyvä henkilö heikentää ryhmän toimivuutta ja sen 

                                                
54 Mäkelä & Ruokonen 2005, 23–24. 
55 Portes & Sessenbrenner 1993, 1338.  
56 Mt., 1340–1341. 
57 Mt., 1340–1344. 
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moraalia tapauksissa, joissa ryhmä on rakentunut toimimaan ulkoisen yhteiskunnan 

painetta vastaan. Tämän johdosta eristyneissä ryhmissä esiintyy myös sosiaalista 

painetta niitä ryhmän henkilöitä kohtaan, jotka omaavat kontakteja ryhmän 

ulkopuoliseen maailmaan ja ovat valmiit niitä käyttämään. Ryhmät voivat asettaa 

tällaisia henkilöitä kohtaan usein rajoitteita ja pyrkivät valvomaan heidän 

toimintaansa.
58

 

 

Tietylle ryhmälle edullinen sosiaalinen pääoma voi olla haitallista muille ryhmille tai 

yhteiskunnalle. Esimerkki ryhmän sisäisen sosiaalisen pääoman negatiivisista 

vaikutuksista ympäröivälle yhteiskunnalle ovat erilaiset rikollisjärjestöt ja niiden 

keskinäisen luottamuksen verkostot, jotka perustuvat vaitiolovelvollisuuteen suhteessa 

ulkoiseen maailmaan. Sosiaalisen pääoman negatiivisia aspekteja tarkastellessa on aina 

huomioitava, että samat pääoman muodot voivat olla joillekin positiivisia ja toisille 

negatiivisia.
59

 

 

Portes toteaa myöhemmässä artikkelissaan, että sosiaalisen pääoman olemuksen 

tarkastelun lisäksi tärkeätä on myös huomioida ero sosiaalisen pääoman vastaanottajien 

ja sen luojien välillä. Hän painottaa sosiaalisen pääoman vastaanottajien motiivien 

olevan helposti ymmärrettävissä mahdollisuuksina päästä resurssien äärelle, mutta 

haastavampaa on selvittää niiden henkilöiden intressit, jotka ovat tärkeitä tekijöitä 

sosiaalisen pääoman luomisprosessissa. Portesin mielestä sosiaalista pääomaa 

tutkittaessa pitää ottaa huomioon kolme tekijää. Ensimmäisenä on huomioitava 

sosiaalisen pääoman omistajat, joiksi Portes luokittelee vaatimuksia tekevät henkilöt. 

Toisena kohteena ovat ne ihmiset, jotka suostuvat heille tehtyihin vaatimuksiin. Kolmas 

tekijä muodostuu resursseista, joita pääoman omistajat saavat pääoman lähteiltä.
60

 

 

Ellosen ja Korkiamäen mukaan monien aikaisempien tutkimusten heikkoutena voidaan 

pitää sitä, että esimerkiksi lapset ja nuoret nähdään passiivisina henkilöinä selvitettäessä 

sosiaalisen pääoman rakentumista yhteisöissä. Myös lapset ja nuoret voivat omalla 

toiminnallaan vaikuttaa siihen, miten sosiaalinen pääoma yhteisöissä rakentuu. He 

ylläpitävät sosiaalisia suhteita, muokkaavat ja uudentavat olemassa olevia normeja sekä 

rakentavat luottamuksen ilmapiiriä toimimalla yhteisöllisten normien mukaisesti. He 

myös tukevat muuta yhteisöä tuottaen voimavaroja yhteisön hyväksi.
61

 

                                                
58 Portes & Sessenbrenner 1993, 1340–1344. 
59 Mt., 1338–1344. 
60 Portes 1998, 5–6. 
61 Ellonen & Korkiamäki 2005, 424.  
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1.3. Tutkimuskysymykset ja niiden suhde teoriaan sekä käsitteisiin 

 

Tämä tutkimus tarkastelee ihmisten välisiä suhteita yhdessä toimimisen näkökulmasta. 

Ajattelun suuntaajana tutkimuksessa toimii yhteiskunnan havainnointi ihmisten välisten 

suhteiden kautta toimivana kokonaisuutena, joka rakentuu yksittäisten henkilöiden 

välisistä yhteenliittymisistä. Teoreettisesta näkökulmasta katsottuna tutkimus tarkastelee 

sosiaalisen pääoman syntymistä tietyssä sosiaalisessa verkostossa, joka on ihmisten 

välisten yhteenliittymien konfiguraatio. 

 

Tutkimuksen ydinkysymyksenä on tarkastella malmilaisten vasemmistolaisten 

yhdistysten aktiivinuoria osana kansandemokraattista järjestöverkostoa 1940-luvulta 

1960-luvulle. Tämä verkosto koostui SKP:stä, SKDL:stä ja edellä mainittujen 

organisaatioiden sisarjärjestöjen muodostamasta verkoston kansallisesta tasosta, 

paikallisista vasemmistolaisista yhdistyksistä sekä verkostossa toimineista yksittäisistä 

henkilöistä. Tarkastelen tutkimuksessa sosiaalisen pääoman rakentumista tutkitussa 

verkostossa ja aktiivinuorten merkitystä sosiaalisen pääoman syntymisessä. Minua 

kiinnostaa tutkimuksessa se, mitä konkreettista hyötyä aktiivinuoret ovat 

yhteistoiminnan kautta saaneet ja miten he ovat kokeneet toimintansa osana 

järjestöverkostoa. 

 

Tavoitteena on selvittää tutkimuksessa myös, miten tarkastelemiini yhdistyksiin 

liityttiin, eli miten kansandemokraattinen verkosto uusiutui paikallisella tasolla. 

Tarkoituksena on yhdistää kansallisen tason tarkastelu paikalliseen malmilaiseen 

kontekstiin tutkimalla sitä, mikä merkitys kansallisille järjestöille oli paikallisten 

aktiivitoimijoiden toiminnalla, kontakteilla ja verkostoilla. Kysyn lisäksi, kuinka edellä 

mainittuja tekijöitä pyrittiin hyödyntämään järjestöjen tavoitteiden eteenpäin ajamiseksi 

paikallisella tasolla. Miten kansallisen järjestön ideologia ja paikallisten nuorten 

maailma olivat yhdistettävissä toisiinsa ja mikä oli aktiivinuorten asema tässä 

kohtauspinnassa?   

 

Tutkimuksessa käytetään sosiaalisen verkoston käsitettä tarkasteltaessa 

kansandemokraattista työväenliikettä ja sen rakentumista yksilöiden välisistä suhteista. 

Ymmärrän tutkimuksessa sosiaalisten verkostojen tarkoittavan organisaatioiden ja 

ihmisten välisten suhteiden kokonaisuutta. Mielestäni sosiaalisen verkoston käsite 

kuvaa liikkeen käsitettä paremmin sellaista tutkimuskohdetta, jossa pyritään 

yhdistämään kansallisen ja paikallisen tason tarkastelu saman tutkimuksen alle.  
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Käyttämällä sosiaalisen verkoston käsitettä yhdistän työväenliikkeen paikallisen 

malmilaisen tason työväenliikkeen kansalliseen tasoon tarkastelemalla näiden tasojen 

välisiä suhteita.  

 

Tutkimuksessa näen konfigurationaalisten teorioiden mahdollistavan malmilaisten 

nuorten maailman sekä kansallisten järjestöjen toiminnan tarkastelun selitysketjuna, 

jossa niin nuorten kuin järjestöjenkin intressit ovat paljastettavissa ja yhdistettävissä. 

Tutkimus on täten teoriapohjaltaan efektiivinen ja sen tavoitteena on tarkastella 

järjestön rakentumista yksittäisten ihmisten yhteenliittymisten kautta, mutta toisaalta 

tutkimus on kiinnostunut myös siitä, mitä hyötyä yksittäisille ihmisille oli kuulumisesta 

suurempiin yhteenliittymiin.  

 

Tarkastelemalla kansandemokraattista järjestöverkostoa ja yhdistämällä paikalliset 

nuoret heidän kansallisiin sekä paikallisiin järjestöihinsä haluan vastata Raimo Parikan 

peräänkuuluttamaan ajatukseen työväenliikkeen eri tasot yhdistävästä tutkimuksesta, 

joka on jäänyt työväenhistorian aikaisemmassa tutkimuksessa vähemmälle. Myös 

Maurizio Gribaudin ajatukset yksilöistä ja heidän liikkumisestaan ajan myötä 

muuttuvissa sosiaalisissa verkostoissa ohjaavat tutkimuksessa ajatuksiani tarkastelemani 

vasemmistolaisen verkoston muuttuvuudesta ja epästabiilisuudesta.  

 

Tarkastelemalla kansandemokraattista järjestöverkostoa malmilaisella tasolla oletan 

pystyväni selvittämään kysymyksen siitä, millaiset olivat kansandemokraattisen 

järjestöverkoston rajat sen paikallisella tasolla. Tarkastelen myös, mitä merkitystä 

Marsdenin mainitsemilla maantieteellisillä, poliittisilla ja taloudellisilla tekijöillä oli 

verkoston rakentumiseen Malmilla.  

 

Kuviossa kaksi, joka löytyy tutkimuksen seuraavalta sivulta, esitellään tutkimuksessa 

tarkasteltu verkosto graafisessa muodossa. Kuvion pohjana toimii Raimo Parikan tässä 

työssä aikaisemmin esitelty pyramidikuvio, joka kuvaa työväenliikettä ja sen 

rakentumista erilaisista tasoista. Jaan kuviossa Parikan tavoin tarkastelemani verkoston 

kansalliseen tasoon, paikalliseen järjestötasoon ja malmilaiseen ruohonjuuritasoon. 

Järjestöverkoston graafisella esittämisellä pyrin selkeyttämään lukijan käsitystä siitä, 

millaisen verkostokokonaisuuden parissa tutkimuksessa työskennellään. 
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Kuvio 2: Kansandemokraattinen järjestöverkosto jaettuna kansalliseen tasoon, 

malmilaiseen paikalliseen tasoon ja ruohonjuuritasoon. 

 
Lähde: Rakennettu Parikan pyramidin innoittamana, Parikka 1987b, 121. 

 

Ylinnä kuviossa sijaitsevat toimijat kuvaavat kansandemokraattisia kattojärjestöjä eli 

vasemmistolaisen järjestöverkoston kansallista tasoa, johon lasken tutkimuksessani 

myös järjestöjen piiritason. Työväen Urheiluliitto (TUL) on mukana kuviossa, koska 

sillä oli laaja rooli vasemmistolaisessa työväenliikkeessä. Kansandemokraattiset 

järjestöt kamppailivat tutkimusajankohtana sosiaalidemokraattien kanssa vallasta TUL:n 

toiminnassa.
62

 Kansallisen tason järjestöistä tutkimus tarkastelee nimenomaan 

nuorisoliittoa, sillä olen kiinnostunut nuorisoaktiiveista ja heidän suhteistaan.  

 

Keskellä kuviossa sijaitsevat toimijat ovat kansallisten järjestöjen paikallisyhdistyksiä, 

joihin sisällytän myös paikalliset aktiivinuoret ja muut malmilaiset vasemmistolaiset 

järjestöaktiivit. Kuvion muut paikallistoimijat koostuvat laajasta joukosta erilaisia 

kansandemokraattisia ja kommunistisia järjestöjä, jotka toimivat lähinnä Malmin 

työväentalon yhteydessä sekä yhteistoiminnassa Malmin alueen muiden 

vasemmistolaisten yhdistysten kanssa. 

 

Kuvion alalaidassa sijaitsee työväenliikkeen toinen ääripää eli ryhmä paikallisia nuoria, 

järjestöaktiivien tuttavia, sukulaisia ja perheenjäseniä, jotka eivät olleet välttämättä 

                                                
62 Hentilä 1984. 
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tutkittujen yhdistysten jäseniä tai toimivat niissä vain satunnaisesti. Tasoja yhdistävät 

viivat koostuvat informaatiosta, ideologiasta, materiaalisesta tuesta sekä sosiaalisista 

suhteista, joita eri toimijoiden välillä on ilmennyt. Nämä suhteet esiintyvät myös eri 

tasojen sisällä. Tasojen sisäisiä suhteita kuvaavat viivat on jätetty pois, jotta kuvio on 

luettavampi.  

 

Asemoin tutkimukseni verkostotutkimuksen kentällä egokeskeisen lähestymistavan 

piiriin. Kansandemokraattisten järjestöjen virallisten verkostojen kuten Suomen 

Demokraattisen Nuorisoliiton verkostojen kohtaaminen paikallistasolla malmilaisten 

nuorten kanssa on kiinnostuksen kohteeni tutkimuksessa. Paikallisaktiivien asemalla on 

keskeisin merkitys tälle tutkimukselle. Tämä merkitsee myös, että aktiivien epäviralliset 

verkostot kuten esimerkiksi sukulaissuhteet ja ystävyyssuhteet ovat tutkimukselle 

tärkeitä. Tarkastelen omaa tutkimuskohdettani analysoimalla sitä työväen muodollisten 

ja epävirallisten verkostojen pohjalta.  

 

Lähtökohtana tutkimuksessa on huomioida sosiaalisen pääoman ominaisuus 

kollektiivisena resurssina, jolloin näen itseni sosiaalisen pääoman tarkastelun kentällä 

niin sanotun anglosaksisen tradition jatkajaksi. Näen tutkimuksessa sosiaaliset verkostot 

ja ihmisten väliset suhteet yksilön kannalta sellaisina voimavaroina, jotka edesauttavat 

sosiaalisen pääoman syntyä yhteisöissä. Tutkimuksessani sosiaalinen pääoma katsotaan 

syntyväksi juuri ihmisten välisistä yhteenliittymisistä. Oletan sosiaalisen pääoman 

ilmenemismuodoista etenkin luottamuksen, solidaarisuuden ja vastavuoroisuuden 

olevan löydettävissä tutkimuskohteesta. Toisaalta olen kiinnostunut tutkimuksessa myös 

sosiaalisen pääoman negatiivisista ilmentymistä tutkitussa verkostossa. 

 

Tässä työssä keskeiselle paikalle sosiaalisen pääoman tutkimuksessa asettuvat 

paikalliset nuorisoaktiivit. Monista aikaisemmista tutkimuksista poiketen näen 

tarkastelemani nuorisoaktiivit oleellisina toimijoina, kun käsitellään sosiaalisen 

pääoman rakentumista tarkastellussa verkostossa. Paikallisina nuorisoaktiiveina 

tutkimuksessa esiintyvät sellaiset henkilöt, jotka viettivät suurimman osan vapaa-

ajastaan tarkastellun järjestöverkoston yhdistysten toiminnassa ja olivat aktiivisia 

henkilöitä tämän vapaa-ajantoiminnan organisoimisessa. Tarkastelen heidän rooliaan ja 

kokemuksiaan yhteistoiminnasta havainnoidakseni sosiaalisen pääoman syntyprosessia 

ja sen kautta tavoitettuja hyötyjä ja mahdollisia haittoja. Sosiaalinen pääoma syntyy 

kuitenkin monen toimijan välisessä verkostossa. Näin nuorten paikallisyhteisöä ja 

heidän kansallisia järjestöjään ei voida ohittaa sen tutkimisessa.   
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1.4. Tutkimuksen menetelmät ja tutkimusaineistot 

1.4.1. Verkostotutkimus menetelmänä  

 

Verkostot ja niiden tutkiminen voidaan ymmärtää myös metodina, joka liittyy tiettyyn 

tapaan koota ja käsitellä usein kvantitatiivista mutta myös kvalitatiivista 

tutkimusaineistoa. Verkostotutkimusta ei pidetä erillisenä menetelmänä vaan 

yhdistelmänä erilaisia tutkimusmenetelmiä. Verkostoaineiston keräämiseen soveltuvat 

monenlaiset lähteet ja menetelmät. Näitä lähteitä ovat muun muassa kyselyt, 

haastattelut, havainnointi ja arkistoaineistot sekä näiden aineistojen analysointi.
63

  

 

Lähdeaineiston verkostotutkimuksellisessa analyysissa tarkastellaan toimijoiden välisiä 

suhteita yksittäisten toimijoiden ominaisuuksien sijaan. Tässä tutkimuksessa verkostot 

koostuvat yksilöistä, yhdistyksistä ja kansallisista järjestöistä sekä näitä yhdistävistä 

kontakteista ja avunannosta, jotka koostuvat joko materiasta, informaatiosta tai yhdessä 

toimimisesta.
64

  

 

Keskittyminen yksittäisten aktiivien suhteiden tutkimiseen ja aktiivien merkitykseen 

tutkitulle kokonaisverkostolle tekee tästä tutkimuksesta menetelmällisesti egokeskeisen 

ja konfiguratiivisen.  Tutkimuksessa keskityn yhden rajatun sosiaalisen ryhmän ja 

heidän välisten suhteiden tutkimiseen. Verkostotutkimuksessa yhden toimijajoukon 

tutkimukseen liitettyjä kysymyksiä ovat olleet perinteisesti kysymykset yksilöiden 

tunnesiteistä sekä ei-materiaalisten ja materiaalisten voimavarojen siirtymisestä 

toimijoiden välillä.
65

 Oletan voimavarojen myös syntyneen yksilöiden välisestä 

yhteenliittymisestä. 

 

Työssä käytetty tutkimusmenetelmä rakentuu pääosin haastatteluin kerätyn muistitieto- 

ja arkistoaineistojen tulkinnasta verkostotutkimuksellisessa kehyksessä, jossa olen 

kiinnostunut tutkimieni toimijoiden välisten suhteiden merkityksestä. Haastatteluja 

tehdessä ja analysoitaessa on mahdollisimman tarkasti huomioitu muistitiedon ja 

tutkimuksen verkostollisen kehyksen määräämät erityispiirteet lähdeaineiston 

käsittelyssä.  

 

Tutkimuksessani näen verkostotutkimuksen menetelmän toimivan ohjaavana käsitteenä 

sille, miten käsittelen aineistojani. Käytettävissä oleva aineisto rajaa tutkimuksen ulos 
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strukturalistisen koulukunnan lähestymistavoista. Tutkimusaineistoa ei ole näin 

mahdollista tarkastella niin sanottuja kokonaisverkostoja käyttäen ja matemaattisin 

menetelmin. Tutkimuksessa ei myöskään esitetä monimutkaisia verkostokaavioita. 

Tutkimusote on kvalitatiivinen sallien haastateltujen oman äänen kuulumisen. 

Monimutkaisten verkostokuvioiden esittämisen sijaan tarkastellaan tutkitussa 

verkostossa esiintyneiden sosiaalisten suhteiden ja kontaktien merkityksiä tutkimuksen 

yhteisölle ja sen nuorisoaktiiveille.  

 

1.4.2. Muistitietotutkimus ja kokemuksen käsite 

 

Alessandro Portellin mukaan muistitieto kertoo usein enemmänkin tapahtumien 

merkityksestä muistelijalle kuin tarkkaa dokumentaatiota menneestä tapahtumasta tai 

ajasta. Muistelijan subjektiivisuus on muistitiedon tärkeimpiä huomioon otettavia 

seikkoja. Muistitieto kertookin enemmän siitä, mitä ihmiset halusivat tehdä, uskoivat 

tehneensä ja jälkikäteen katsoivat tehneensä.
66

 

 

Muistitiedon käyttöä lähdeaineistona tutkinut Lynn Abrams esittää, että subjektin käsite 

on tärkeää huomioida tutkittaessa muistitietoa. Subjekti rakentuu Abramsin mukaan 

yksilön henkilökohtaisesta ymmärryksestä itsestään. Tämä oma identiteetti muotoutuu 

yksilöllä kokemusten, havaintojen, kielen ja ympäröivän kulttuurin mukaan. Yhtenä 

muistitietotutkijoiden kiinnostuksen kohteena toimiikin se, miten yksilö eli subjekti 

havainnoi asemaansa verraten sitä ympäröivään kulttuuriinsa ja julkisiin diskursseihin. 

Toisin sanoen muistitietotutkijat ovat kiinnostuneita siitä, miten yksilöt rakentavat 

subjektipositioitaan.
67

  

 

Muistitieto on aina subjektiivista, ja kuten Abrams mainitsee, se muodostuu 

havaintojen, kielen ja ympäröidyn kulttuurin lisäksi kokemuksista. Aatehistorioitsija 

Dominick LaCapra näkee, että kokemus on käsitteenä laaja ja löyhä. Sen täsmällinen 

määrittely on haastavaa. LaCapran mukaan kokemuksen käsite sisältää ainakin sen, mitä 

on koettu kuten esimerkiksi koetut tapahtumat. Nämä tapahtumat perustuvat yksilön, 

yhteisöjen ja ihmiskunnan tietoon joko tiettynä aikakautena tai yleisesti. Kokemus voi 

olla itse koettua tai se voi liittyä yhteisiin perinteisiin, muistamiseen ja subjektin 

asemaan.
68

 LaCapran mukaan onkin tärkeää huomioida se, että kokemus ei rakennu 

pelkästään paikanpäällä todistetuista asioista. Kokemuksen käsitteen yhteydessä on 
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ymmärrettävä myös sen affektiiviset puolet. Kokemus voi rakentua myös sellaisille 

henkilöille, jotka myötäelävät tai samaistuvat varsinaiseen tapahtumaan osallistuneeseen 

henkilöön. Tärkeintä kokemuksen käsitteessä LaCapran mukaan on kuitenkin tiedostaa, 

että kokemus muotoutuu aina läpikäymisen ja työstämisen prosessien kautta.
69

 

 

Kirsti Salmi-Niklander näkee kokemuksen käsitteen hyvin samanlaisella tavalla kuin 

LaCapra. Hän esittää kokemuksen antropologian käsittelevän, miten yksilöt kokevat 

kulttuurinsa, ja miten ihmisen tietoisuus vastaanottaa ja tulkitsee tapahtumia. Kokemus 

ei sisällä pelkästään tietoa vaan myös tunteita ja odotuksia. Se levittäytyy verbaalisen 

tavan lisäksi kuvien ja vaikutelmien avulla. Kokemus vaatii Salmi-Niklanderin mukaan 

aktiivisen toimijan, joka ei pelkästään osallistu toimintaan, vaan myös muovaa sitä.
70

 

 

Omassa tutkimuksessani on välttämätöntä huomioida kokemuksen käsitteen yhteydessä 

seikka, että haastattelut on toteutettu vuosina 2010–2012. Tutkimani ajankohta 

puolestaan sijoittuu ajanjaksolle vuodesta 1944 1960-luvun jälkipuoliskolle. Se, 

millaisessa maailmassa haastateltava tänä päivänä elää, muokkaa hänen kokemustaan 

erilaiseksi verrattuna siihen, jos sama haastattelu olisi tehty haastatellun nuoruudessa. 

Aika kultaa usein muistoja ja muistamisen käytänteet muovautuvat aina ympäröivän 

yhteiskunnan ja kulttuurin mukaan tehden muistitiedosta lähdemateriaalina hyvin 

subjektiivista. Käsitän kokemuksen tutkimuksessani LaCapran ja Salmi-Niklanderin 

tavoin muotoutuvan myös sellaisista tapahtumista, joita haastateltavat eivät ole 

välttämättä itse olleet todistamassa. Tarkastellun yhteisön historia ja ennen 

tutkimusaikaa tapahtuneet tapahtumat muovaavat haastateltavien kokemuksia. Tällöin 

kokemusten kollektiiviset puolet astuvat esiin. 

 

Marja Alastalo ja Maria Åkerlund pohtivat haastattelujen kautta kerätyn muistitiedon 

merkitystä yhteiskunnallisessa tutkimuksessa. He esittävät tutkimuksessa olevan 

haastatteluilla kaksi tavoitetta. Haastatteluilla ja muulla dokumenttiaineistolla pyritään 

ensinnäkin tuottamaan mahdollisimman tarkka ja validi kuvaus sen prosessin kulusta, 

josta tutkimuksessa on kiinnostuttu. Toiseksi haastatteluaineistosta pyritään 

analysoimaan haastateltujen asioille antamia tulkintoja ja merkityksiä. Haastateltavat 

nähdään tutkimuksessa asiantuntijan tai todistajan roolissa, joiden merkitys heidän 

edustamalleen instituutiolle on tutkimuskysymysten kannalta ohittamaton.
71
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Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut ensinnäkin haastateltavien kokemuksista ja 

toiminnasta osana tutkimaani verkostoa sekä niistä merkityksistä, joita haastateltavat 

ovat toiminnalleen jälkikäteen antaneet. Toisaalta näen haastateltavani myös Alataloa ja 

Åkermania lainaten asiantuntijoina. Heidän antamaansa tietoa korvaamaan ei löydy 

muita haastateltavia. Näiltä henkilöiltä haastattelujen kautta kerätty tieto on lähes 

ainutlaatuinen mahdollisuus kerätä tutkimuskysymyksiin vastaavaa muistitietoa. 

 

1.4.3. Intersubjektiivisuuden merkitys haastattelutilanteissa ja muistitiedon eettiset 

kysymykset 

 

Muistitietoaineisto tähän tutkimukseen on kerätty pääosin ryhmähaastattelujen avulla, 

mutta käytännön syystä on tehty myös yksi yksilöhaastattelu. Ryhmä- ja 

yksilöhaastattelujen tekemisessä ja analysoinnissa on huomioitava haastattelutapojen 

toisistaan poikkeavat ominaisuudet. Ilkka Pietilä esittää yksilö- ja ryhmähaastattelujen 

tuottavan erilaista aineistoa toisistaan erilaisten vuorovaikutuskontekstien perusteella. 

Yksilöhaastattelussa vuorovaikutus rakentuu ymmärrettävästi haastattelijan ja 

haastateltavan väliseksi vuorovaikutussuhteeksi, jossa haastateltavan yksilölliset 

käsitykset ja kokemukset ovat keskeisessä roolissa. Ryhmähaastatteluissa periaatteessa 

esitetään kysymykset erikseen jokaiselle ryhmän jäsenelle. Haastattelutilanteen 

kollektiivinen luonne muuttaa kuitenkin ryhmähaastattelun usein eräänlaiseksi 

ryhmäkeskusteluksi, jossa erilaisia mielipiteitä, kokemuksia ja ajattelutapoja vertaillaan 

keskenään sekä muodostetaan kollektiivista ja jaettua ymmärrystä.
72

 

 

Sillä, tehdäänkö haastattelut ryhmähaastatteluina vai yksilöhaastatteluina, on merkitystä 

haastatteluteitse kerätyn materiaalin kannalta. Haastattelutilanne on nimittäin aina 

vähintään kahden subjektin tuottama, keskinäisessä vuorovaikutuksessa rakennettu 

vuorovaikutustilanne. Tätä vuorovaikutuksessa rakennettua kerrontaa Lynn Abrams 

kutsuu intersubjektiivisuudeksi. Haastattelutilanteessa intersubjektiivisuus rakentuu 

haastattelijan ja haastateltavien välisestä dynamiikasta. Tämän dynamiikan 

muodostumisessa on vähintään kahden toimijan välisen yhteyden lisäksi huomioitava 

aina kulttuurin merkitys, sillä toimijoiden omaamat kulttuuriset tekijät vaikuttavat 

haastattelun lopputulokseen. Ryhmähaastateltavat rakentavat haastatteluissa yhteistä 

tulkintaa korjaten toisiaan ja neuvotellen siitä keskenään. He paikkaavat usein myös 

toistensa aukkokohtia muistamisessa. Intersubjektiivisuuden kannalta ryhmähaastattelut 

voivat olla erittäin hedelmällisiä haastattelutilanteita, mutta toisaalta niitä toteutettaessa 
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saattavat yksilölliset mielipiteet jäädä ryhmässä hegemonisessa asemassa olevan 

tulkinnan jalkoihin.
73

 

 

Pääosin tutkimusta varten toteutetut ryhmähaastattelutilanteet toimivat hyvin 

haastateltavien rakentaessa yhdessä kerrontaa ja korjaten aukkokohtia toistensa 

kertomuksissa. Ryhmähaastattelut paljastivat myös niin sanottuja valtasuhteita 

haastateltavien välillä, sillä monet yhdistystoiminnassa vähemmän aktiivisesti mukana 

olleet olettivat selvästi aktiivisempien jäsenten osaavan vastata kysymyksiin paremmin 

jääden itse haastattelussa taka-alalle. 

 

Tämä asia tuli esille jo kandidaatintutkielman haastatteluja purkaessa, ja osasin varautua 

tilanteeseen paremmin uusia haastattelukysymyksiä pohtiessani. Uudet kysymykset 

rakentuivat niin, että aikaisemmin vähemmän äänessä olleet henkilöt pääsivät 

haastatteluissa enemmän ääneen. Monet haastattelukysymykset olivat sen verran 

henkilökohtaisia, että haastateltavat joutuivat niihin aina vuorollaan vastaamaan.  

 

Haastateltavat henkilöt jaettiin ryhmiin sen perusteella, mihin aikaan 

tutkimusajankohdastani he olivat tutkimissani järjestöissä toimineet. Haastateltavat 

pyrkivät kuitenkin ryhmäytymään niiden henkilöiden kanssa, jotka olivat heille itselleen 

tutuimpia. Yhdestä sisarusnelikosta rakentui ensimmäinen haastatteluryhmä. Heille 

yhteisenä tekijänä toimi sisarussuhteen lisäksi se, että he kaikki olivat olleet hyvin 

vahvasti mukana urheilutoiminnassa. Toinen ryhmähaastattelu rakentui avioparista, 

vaimon serkusta sekä neljännestä henkilöstä, joka oli ollut mukana toiminnassa hieman 

myöhempänä ajankohtana. Tälle ryhmälle oli ominaista toimiminen aatteellisesti 

poliittisemmissa yhdistyksissä kuten Malmin Demokraattisissa Nuorissa, Malmin 

Demokraattisissa Pioneereissa ja Raittiusseura Tähdessä. Yhden henkilön haastattelun 

jouduin haastateltavan henkilökohtaisiin syihin vedoten tekemään yksilöhaastatteluna. 

Hänet otettiin kuitenkin mukaan tutkimukseen, sillä tämä henkilö oli ollut todistamassa 

malmilaisten yhdistysten toimintaa paikkakunnalla jo pienestä pitäen. Hänen isänsä oli 

ollut merkittävä henkilö Malmin työväentalon suunnittelussa ja rakentamisessa. 

 

Lynn Abrams toteaa tutkijan itsestään antamien käsitysten muokkaavan tulevaa 

haastattelutilannetta jo ennen kuin haastateltava ja haastattelija ovat varsinaisesti edes 

tavanneet toisiaan. Esimerkiksi sillä, että haastattelija tulee akateemisesta maailmasta, 

on useille haastattelutilannetta muovaava vaikutus. Myös tutkijan sukupuolella, rodulla, 
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iällä ja oletetuilla poliittisilla näkemyksillä on merkitystä haastateltavien 

suhtautumiseen haastattelijaa kohtaan.
74

 

 

Tutkimukseni kannalta ei ole todellakaan turhaa pohtia oman asemani merkitystä 

akateemisen maailman edustajana, vasemmistolaisena paikallistoimijana ja 

koillishelsinkiläisenä asujana haastateltavieni suhtautumisessa minuun. Vaikka en 

henkilökohtaisesti tunnekaan suurinta osaa haastateltavistani, tiedän heidän tuntevan 

taustani. Ennen kaikkea tutkimuskentälle pääsyyn uskon persoonani vaikuttaneen 

kontaktien luomista edistäen, ja niin sanottu lumipallomenetelmä haastateltavien 

keräämiseksi onnistui tutkimuksen kohdalla erinomaisesti. Lumipallomenetelmässä 

keskeisen yhteyshenkilön kontakteilla kootaan haastateltavien rinki. Uusien kontaktien 

kautta haastateltavat rekrytoivat tutkimukseen mukaan lisää henkilöitä suositellen heitä 

tutkijalle sekä kertoen mahdollisille uusille haastateltaville tutkimuksen tarkoituksesta 

ja heidän oletetusta roolistaan siinä.
75

 Haastateltavieni suhtautuminen minuun ja heidän 

haastatteluissaan esiin tuomat seikat olisivat varmasti olleet erilaisia huomioiden sen 

asian, millaiset ennakko-odotukset heillä oli minua kohtaan. Jos taustani olisi oletettu 

toisenlaiseksi, olisi itse haastattelutilanne ja kontaktien luominen haastateltaviin 

muotoutunut varmasti erilaiseksi.  

 

Kysymys tutkijasta ja tutkimuskohteen liiasta läheisyydestä toisilleen on tieteellisessä 

tutkimuksessa jatkuvasti läsnä oleva tekijä. Tutkijaa varoitetaan usein siitä, että hänen 

omat näkemyksensä voivat vaikuttaa liikaa tutkimuksen suuntaan, jos tutkimuskohde on 

liian läheinen. Myös lähellä tutkijaa itseään olevilla haastateltavilla voi olla 

vaikutuksensa tutkijan liialliseen uppoutumiseen haastateltaviensa näkemyksiin. 

Toisaalta tutkija voi nämä asiat tiedostaessaan varoa oman tulkintansa esilletuomista 

tehden tutkimuksesta tulkinnallisesti erittäin neutraalin. Itselle läheisen tutkimuskohteen 

tutkiminen aiheuttaa täten todellisen haasteen tutkimukselle.
76

 

 

Myös muistitietotutkimukseen liittyvät eettiset kysymykset on syytä ottaa tarkasti 

huomioon koko tutkimusprosessin ajan. Se, mitä haastateltavilta kysytään, ei ole 

merkityksetöntä. Haastattelujen alussa tulee aina kysyä haastateltavilta lupa keskustelun 

nauhoittamiseksi. Myös nauhoitusten tallentamisesta sekä jatkokäytöstä on sovittava 

haastateltavien kanssa erikseen. Asianmukaista on ennen tutkimuksen julkaisua antaa 
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haastateltavien lukea vielä ne osiot tutkimuksesta läpi, joissa heidän kertomaansa 

aineistoa on käytetty. Mitä lähempänä haastateltavat ovat itse tutkijaa sitä 

haasteellisemmaksi myös tutkimuksen eettiset kysymykset asettuvat. 
77

 

 

Haastattelujen aluksi kysyin jokaiselta haastateltavalta lupaa käyttää haastatteluissa 

keräämääni aineistoa tutkimuksen yhteydessä sekä painotin heille sitä, että heidän ei 

tarvitse kertoa nauhalle mitään sellaista, jonka kertominen tuntuu heille 

epämiellyttävältä. Sain haastateltavilta myös luvan käyttää heidän nimiään tutkimuksen 

yhteydessä ja sovimme siitä, että he voivat halutessaan lukea tutkimuksen ennen sen 

julkaisua. Kansan Arkistosta esitettiin toive tekemieni haastattelujen taltioimisesta 

heidän äänitietokantaansa. Myös tähän toivomukseen haastateltavat suostuivat.  

 

Tutkijan oman persoonan vaikutusta tutkimuksen yhteydessä ei tule koskaan unohtaa, 

sillä tutkijan ja haastateltavien välinen suhde vaikuttaa aina tutkimuksen 

muotoutumiseen. Toisaalta voidaan rehellisesti kysyä, voiko mikään tutkimus olla 

koskaan täysin neutraali. Tutkijan omat kiinnostuksen kohteet ja intressit vaikuttavat 

aina vähintään tutkimuskohteen valintaan. Uskon pystyväni tekemään hedelmällistä 

tutkimusta tutkimuskohteen oletetusta läheisyydestä huolimatta, sillä periaatteessa 

ymmärrän ne tekijät, jotka tutkimuksen rakentumista muokkaavat.  

 

1.4.4. Tiheä kuvaus, aineistolähtöinen lähestymistapa ja retoriikan analyysi 

 

Tutkimuksessa sekä haastatteluaineisto että arkistomateriaali ovat toisiaan tukevia, 

selittäviä ja kyseenalaistavia lähteitä. Ne eivät ole toisistaan erillisesti tarkasteltavia 

lähdeaineistoja. Tarkastelen tutkimaani ilmiötä eri lähdeaineistojen kautta tavoittaakseni 

tutkittavan ilmiön monipuolisesti. Rakennan useiden eri lähdeaineistojen vertailulla 

validiteettia tutkimukselle huomioimalla muistitietoaineiston analyysin vaatimat 

erityiskysymykset. Useiden eri lähdemateriaalien yhtäaikaista käyttämistä 

tutkimuksessa kutsutaan käsitteellä tiheä kuvaus. Tiheässä kuvauksessa eri 

lähdeaineistoja luetaan rinnakkain ja myös ristiin. Tärkeää haastatteluaineistoa 

käytettäessä on kontekstoida se muuhun aineistoon.
78

 Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti 

haastatteluaineistoni sitomista muihin lähdeaineistoihini edellä esittämälläni tavalla.  

 

Tutkimuksessa käytetty aineistojenkäsittelymenetelmä on hyvin samantapainen kuin 

grounded theory -menetelmäksi kutsuttu aineistolähtöinen menetelmä, jonka keskiössä 

                                                
77 Kemppainen 30.1.2012.  
78 Huttunen 2010, 42–45. 
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ovat erilaiset aineistolähtöisten tulkintojen vaiheet. Aineistolähtöisissä menetelmissä 

tutkija tarkastelee ja vertailee aineistosta löytyviä tapauksia sekä havaintoja tehden 

ehdotuksia niiden välisten suhteiden määritelmiksi.
79

  

 

Aineistolähtöistä tutkimusta teoretisoinut Kathy Charmaz esittää aineiston koodaamisen 

tai luokittelun tarkoittavan aineiston eri osien lajittelua erinimisten koodien alle. Näitä 

koodeja vertailemalla keskenään luodaan aineistosta tulkintaa. Koodien lyhyet nimet 

toimivat yhdistävänä tekijänä koodin alle koostetulle aineistolle. Koodit ovat osoitus 

siitä, miten tutkija valitsee, lajittelee ja tulkitsee käsittelemäänsä tutkimusaineistoa.
80

  

 

Charmazin mukaan koodaaminen koostuu vähintään kahdesta erivaiheisesta 

koodaamisprosessista, joita ovat alustava koodaus ja fokusoitunut koodaus. Lyhyesti 

kuvattuna alustavan koodauksen tarkoituksena on nimetä tietty aineiston sana, rivi tai 

osuus jonkun alustavan koodin alle. Fokusoituneessa koodaamisessa taas käytetään 

kaikkein yleisimmin esiintyviä tai merkityksellisimpiä alustavassa koodauksessa tehtyjä 

luokitteluja laajan data-aineiston sisältävän tiedon järjestämiseksi ja integroimiseksi.
81

  

 

Tässä tutkimuksessa eri lähdeaineistoista löytynyttä informaatiota on analysoitu 

luokittelemalla sitä erilaisten luokkien alle, jotka on rakennettu tukemaan 

tutkimuskysymyksiä. Näitä luokkia verrataan keskenään ja testataan niiden välisiä 

suhteita. Osa tutkimuskysymyksistä on noussut tätä kautta suoraan aineistosta. Tämän 

tutkimuksen aineistonkeruuvaihe alkoi itse asiassa jo kandidaatintutkielmasta. 

Aikaisemmassa tutkimuksessani käytetyt aineistot toimivat pohjamateriaalina tähän 

työhön: lisämateriaalia kertyi analysoimalla olemassa olevaa aineistoa siltä pohjalta, 

mitä lisäkysymyksiä se herätti. Tietyssä vaiheessa tutkimusprosessia pääsin niin 

sanottuun teoreettiseen saturaatiopisteeseen, jossa tutkimuksen aihepiiristä löytynyt 

aineisto ei antanut juurikaan uusia johtolankoja.  

 

Tämä teoreettinen saturaatiopiste ei tarkoita kuitenkaan sitä, että joku toinen tutkija ei 

voi tehdä tutkimusaiheesta enää uusia tulkintoja, tai että yksikään uusi aineisto ei anna 

aihetta muuttaa teoreettista tulkintaa. Teoreettinen saturaatiopiste on pikemminkin 

tilanne, jossa tutkija tuntee tutkimuksensa tasapainoiseksi tutkimuskysymystensä sekä 

aineistojensa suhteen, ja suurin osa uusista aineistoista alkaa toistaa jo kerättyä 

                                                
79 Luomanen 2010, 351–353.  
80 Charmaz, 2006, 42. 
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informaatiota.
82

 

 

Nuorisoliiton ja sen piirin tuottamaa paikallisosastoille suunnattua materiaalia 

tarkastellaan tutkimuksessa yhtenä sivujuonteena, jotta kansallisen järjestön 

toivomukset nuorisoaktiivien toiminnasta tulisivat huomioiduiksi. Tutkimuksessa ei 

keskitytä laajamittaisesti näihin materiaaleihin, mutta ne ovat kuitenkin olennaisia 

todisteita tarkastelemassani järjestöverkostossa liikkuneesta informaatiosta. Käytän 

muun muassa retoriikan analyysiä apuna vastatakseni siihen, mikä merkitys 

paikallisaktiiveilla oli materiaalien julkaisijalle ja miten julkaisija halusi niiden 

paikallisella tasolla toimivan omien päämääriensä ajamiseksi.  

 

Retorisessa analyysissa tarkastellaan merkitysten tuottamisen kielellisiä prosesseja 

sellaisesta näkökulmasta, joka pyrkii vastaamaan kysymykseen tiettyjen todellisuudesta 

rakennettujen versioiden tekemisestä vakuuttaviksi ja kannatettaviksi. Retorista 

analyysia voidaan tehdä monista aineistoista, kuten kirjallisista dokumenteista ja ääni- 

sekä kuvatallenteista. Muun muassa poliitikkojen puheet, puolueohjelmat ja mainokset 

ovat soveltuvia lähteitä retoriikan analyysille. Retoriikan analyysi on kiinnostunut myös 

siitä, miten kuulijat, lukijat tai keskustelukumppanit saadaan sitoutumaan kyseessä 

olevien argumenttien kannattajiksi. Argumentointia tarkastellessa on aina selvitettävä 

sen konteksti. Oletetun yleisön suhde esitettyyn argumenttiin, tutkimuksessani 

paikallisten nuorten, ei ole tutkimuksen kannalta täysin yhdentekevä asia. Argumentin 

vakuuttavuus rakentuu nimittäin aina suhteessa sen vastaanottoon.
83

 

 

Retoriikan analyysi lasketaan osaksi diskurssianalyyttista tutkimusta. 

Diskurssianalyyttisen tutkimuksen kenttää on kuvattu muun muassa kolmion 

muotoiseksi sillä perusteella, että se rakentuu vahvasti kolmen eri käsitteen ympärille. 

Nämä käsitteet ovat keskenään lähtemättömästi kontakteissa. Merkitysten, 

kulttuurisuuden ja kommunikatiivisuuden voidaan diskurssianalyysissa katsoa 

muodostavan kolmion mallisen kentän sakarat. Tämän visualisoinnin kautta 

diskurssianalyysin esitetään olevan kiinnostuneen nimenomaan kulttuurisista 

merkityksistä, jotka rakentuvat, pysyvät yllä ja muuttuvat vain ihmisten välisessä 

kommunikaatiossa. Retoriikan analyysi asettuu tällä kentällä merkityksiä korostavan 

tutkimuksen suuntaan. Tällöin tutkimuksen havainnointi kohdistuu merkitysten 
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tuottamista kohden, niin sanottuihin miten -kysymyksiin.
84

 

 

1.4.5. Tutkimusaineistot  

 

Tutkimuksen lähdeaineisto koostuu haastatteluteitse kerätystä muistitietoaineistosta, 

arkistoaineistosta sekä kahdesta Suomen Demokraattisen Nuorisoliiton kustantamasta 

aikakauslehdestä ja liiton painamasta opetusmateriaalista. Muistitietoaineisto on kerätty 

vuosien 2010–2012 aikana. Tässä tutkimuksessa käytetään kolmentoista henkilön 

haastatteluja. Heistä neljä on naista ja yhdeksän miestä. Haastatellut tulevat eri 

ikäryhmistä painottuen tutkimusajankohdan keski- ja loppupuolella toimineisiin 

yhdistysaktiiveihin. Tutkimusta varten olen myös haastatellut muutamaa vähemmän 

yhdistystoiminnassa mukana ollutta henkilöä ja kahta yhdistyksiin kuulumatonta 

henkilöä. Heidän mukaan ottaminen tutkimukseen oli järkevää, sillä näiden ihmisten 

kokemusten kautta halusin tarkastella, miksi jotkut henkilöt eivät osallistuneet 

toimintaan aktiivisesti tai ollenkaan. Tätä kautta pystyin paremmin myös tutkimaan 

vasemmistolaisen verkoston rajoja paikallisella tasolla. Tutkimusajankohdan 

alkupuolella yhdistyksissä toimineita aktiiveja on enää hyvin vähän jäljellä, mutta 

muutamia onneksi olen vielä tavoittanut. 1940-luvulla toiminnassa olleiden henkilöiden 

vähyyttä kompensoivat kuitenkin erittäin tarkat ja hyvin säilyneet arkistoaineistot 

ajankohdalta.  

 

Haastattelut tehtiin aamupäivisin haastateltavien aikataulut ja toiveet huomioon ottaen. 

Haastattelutilanteet kestivät noin puolestatoista tunnista kahteen tuntiin. Haastatteluja 

varten tein alustavan kysymysrungon, jota käytin haastattelun pohjana. Kysymysrunko 

rakentui osittain kandidaatintutkielmaani varten tekemieni aikaisempien haastattelujen 

ja niistä saatujen kokemusten pohjalta. Pyrin tällä kertaa tekemään kysymysrungosta 

enemmän henkilökohtaisemman ja ihmisten välisiä suhteita kartoittavan.  

 

Haastattelurunko eli jokaisessa haastattelussa uusien kysymysten ja aihealueiden 

tullessa esiin haastattelun edetessä. Yksikään haastattelu ei toteutunut täysin 

kysymysrungon mukaisesti. Tämän asian jo ennalta tiedostaen haastattelurungosta 

rakentui mahdollisimman väljä. Huolehdin haastattelujen aikana siitä, että jokaiseen 

kysymysalueeseen saatiin vastaus. Vuoden 2011 aikana ja nimenomaan tätä tutkimusta 

varten tehtyjen haastattelujen kysymysrunko löytyy liitteenä tutkimuksen lopusta. (Liite 

1) 
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Tutkimuksessa käytetään analyysin tukena myös kandidaatintutkielmaani varten 

koottuja haastattelumateriaaleja, joissa esiintyy haastateltavina pitkälti samoja ihmisiä 

kuin pro gradu -tutkimusta varten tehdyissä haastatteluissa. Muutama haastateltava on 

vaihtunut parin vuoden sisällä haastateltavan henkilökohtaisista syistä johtuen. Myös 

muutama uusi haastateltava on löytynyt mukaan välivuoden aikana. 

Kandidaatintutkielmaa varten haastattelin yhteensä yhtätoista henkilöä, joista viisi oli 

naista ja kuusi miestä.  

 

Arkistoaineistona tutkimuksessa käytetään pääsääntöisesti Malmin Demokraattisten 

Nuorten, Malmin Urheilijoiden ja Raittiusyhdistys Tähden pöytäkirjoja, 

toimintasuunnitelmia, toimintakertomuksia ja kirjeenvaihtoa. Käytän hyväksi myös 

muiden malmilaisten vasemmistolaisten paikallisyhdistysten asiakirjoja. Tutkimieni 

paikallisyhdistysten arkistot löytyvät Kansan Arkistosta lukuun ottamatta Malmin 

Urheilijoiden arkistoa, joka sijaitsee kokonaisuudessaan Suomen Urheiluarkistossa. Tein 

Malmin Urheilijoiden johtokunnan kanssa sopimuksen heidän materiaaliensa vapaasta 

käytöstä sillä ehdolla, että loput Malmin työväentalolla sijaitsevasta materiaalista 

toimitetaan Suomen Urheiluarkistoon.  

 

Olen saanut Kansan Arkistolta erikoisluvan käyttää tutkimukseni lähdeaineistona 

Malmin Demokraattisten Nuorten jäsenkortteja tarkastelemaltani ajankohdalta. 

Jäsenkorttien käyttöehtona on niistä kerätyn tiedon analysointi siten, että henkilöiden 

yksityistietoja ei ole löydettävissä analyysistä. Tarkastelluista jäsenkorteista on 

taulukoitu tietoja jäsenten syntymäpaikoista ja ammateista säilyttäen henkilöiden 

anonymiteetin. Jäsenkorttien tietoja on käsitelty ainoastaan vuodesta 1944 vuoteen 

1950. Tämä johtuu siitä, että kortit ovat tätä nuoremmalta ajalta liian sekaisin validin 

analyysin toteuttamiseksi. 

 

Yhdistyksille saapuneista kirjeistä löytyy mielenkiintoista informaatiota 

kansandemokraattisten järjestöjen piiri- sekä kansalliselta tasolta. Paikallisyhdistysten 

pöytäkirjoissa on listattuna saapunut posti johtokunnalle, jonka joukosta löytyy SDNL:n 

ja muiden järjestöjen lähettämiä kiertokirjeitä. Niistä on muun muassa selvitettävissä, 

miten kansallisen tason järjestöt ylläpitivät kontakteja paikallisiin osastoihin ja millaisia 

toiveita, ohjeita ja vaatimuksia järjestöt esittivät paikallisosastoille. Paikallisyhdistysten 

arkistoista löytyi myös muutama yksittäisen henkilön lähettämä kirje yhdistysten 

johtokunnille. Tämänlaisten kirjeiden avulla on mahdollista tutkimuksessani tarkastella 

normaaleja kokousasiakirjoja syvemmin yksittäisen jäsenen ja järjestöverkoston välistä 
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suhdetta.  

 

Paikallisyhdistysten kokouspöytäkirjoista ja toimintakertomuksista on selvitettävissä 

yhdistysten vuosittainen toimintarytmi sekä toiminnan yleispiirteinen sisältö vuoden 

aikana. Niistä löytyy myös tietoa siitä, miten yhdistysten perustoiminta rakentui ja 

millainen rooli yhdistysten jäsenillä oli suhteessa omaan yhdistykseensä, paikalliseen 

kansandemokraattiseen järjestöverkostoon ja aina liittoon saakka. Asiakirjoihin kirjattiin 

usein ylös myös yhdistysten päivärytmistä poikenneita tapahtumia. Mielestäni näitä 

poikkeumia tarkastelemalla voidaan aineistosta löytää niitä tekijöitä, jotka aiheuttivat 

eripuraa tutkitun verkoston sisällä tai määrittelivät sen rajoja. Uskon normaalista 

poikenneiden tapahtumien tutkimuksen kautta voitavan myös määritellä yhteisön 

sosiaalisten suhteiden merkitystä. Oletan tutkimani yhteisön suhdeverkostojen 

merkitysten ilmenneen vahvasti muun muassa yhteisöä kohdanneina kriisiaikoina. 

 

Tutkimuksessa lähdemateriaalina käytetyt aikakauslehdet ovat nimeltään Terä ja 

Merkkituli. Terä toimi aikoinaan nuorisoliiton yleislehtenä, jolla lähestyttiin laajoja 

lukijajoukkoja. Se sisälsi paljon kannanottoja yleismaailmallisiin kysymyksiin tukien 

kansandemokraattisten piirien poliittisia näkökantoja. Lisäksi lehdessä käsiteltiin 

kulttuuriasioita, ja siinä oli palsta, johon nuoret saivat kirjoittaa mieltään askarruttavista 

kysymyksistä. Tarkastelen Terää tutkimuksessa lähinnä siksi, että siitä on löydettävissä 

paljon nuorisoliiton arvomaailmaan liittyvää informaatiota. Myös Terän merkitys 

nuorisoliiton ja paikallisyhdistyksen jäsenhankinnalle ja taloudellisena lähteenä 

kiinnostaa.  

 

Merkkituli sisältää tutkimuskysymysten kannalta kaikkein mielenkiintoisinta 

informaatiota. Merkkituli suunnattiin aikanaan ensisijaisesti paikallisosastojen 

aktiivijäsenille. Siinä muistutettiin paikallisosastoja vuosittaisista aikatauluista sekä 

velvollisuuksista ja annettiin ohjeita ohjelmatyön ja opiskelun järjestämiseksi 

osastoissa. Merkkitulta tarkastellaan tutkimuksessa piiri- ja kansalliselta tasolta 

tulleiden kirjeiden lisäksi kanavana, jonka kautta oletan SDNL:n pyrkineen 

kanavoimaan opastavaa informaatiota ja järjestön arvomaailmaa paikallisen tason 

nuorisoliittolaisaktiiveille. Tarkastelen Merkkitulen lisäksi muutamia nuorisoliiton 

painattamia opasvihkosia selvittääkseni tarkemmin nuorisoliiton toimintaa informaation 

levittämisessä paikallisosastoille.  

 

Edellä mainittujen pääasiallisten tutkimuslähteiden lisäksi tutkimuksessa käytetään 
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apuna analyysin tukemiseksi aihepiiristä aikaisemmin julkaistua tutkimuskirjallisuutta. 

Viittaamalla muiden tutkijoiden näkemyksiin haluan osallistua tieteelliseen 

keskusteluun asemoimalla oman työni jo olemassa olevan tutkimuskirjallisuuden 

joukkoon. Tutkimukseni on pääsääntöisesti kvalitatiivista tutkimusta, mutta analyysia 

tukee myös tilastollinen aineisto. Päälähteenä tälle on Helsingin kaupungin tilastollinen 

vuosikirja. Tutkimus sisältää myös muutamia valokuvia, joita tarkastelemalla pyrin 

syventämään analyysiani. Moni valokuva kertoo niissä esiintyvien ihmisten välisistä 

suhteista enemmän kuin pelkät kirjalliset arkistomateriaalit. Valokuvat on saatu 

käyttöön Kansan Arkiston valokuvatietokannasta ja Malmin Työväentalo oy:ltä 

 

2. Malmi, tutkimuksen ympäristö ja työväenyhteisön taustat 

2.1. Maalaiskylästä pitäjän keskukseksi  

 

Tutkimuksen paikallisen verkosto-osan maantieteellisenä alueena ovat Helsingin 

Malmin kaupunginosa ja sen lähialueet. Nykyisellään Malmi on Koillis-Helsingin 

aluekeskus. Se jakautuu Ala-Malmiin sekä Ylä-Malmiin aluetta halkovan Helsingistä 

pohjoiseen johtavan rautatielinjan mukaisesti. Etelässä Malmi rajoittuu Helsingin 

ensimmäiseen kehätiehen, kehä ykköseen, Pukinmäkeen, Pihlajanmäkeen ja Malmin 

hautausmaan alueeseen. Malmin itäisenä rajana toimii Malmin lentokenttä ja sen takana 

kulkeva vilkasliikenteinen Lahdenväylä. Pohjoisessa ja lännessä Malmi kohtaa 

Tapanilan ja Tapaninkylän pientaloalueet. Lukijan hahmotuskyvyn helpottamiseksi on 

tämän tutkimuksen loppuun lisätty kartta nykyisestä Malmista, johon on merkattu 

tutkimuksessa esiintyvät tärkeimmät paikat. (liite 2) 

 

1800-luvun loppupuolelle saakka Malmi oli ruotsinkielinen maalaiskylä muutamine 

puoteineen sekä harvoine käsityöläisineen.
85 Kylä oli satojen vuosien aikana kehittynyt 

tärkeiden liikennereittien solmukohtaan. Vanha Hämeentie kulki Helsingistä nykyisen 

Malmin hautausmaan ohitse Malmin ja Tapaninkylän kautta Helsingin pitäjän kirkolle. 

Hautausmaan kohdalla erkani toinen tie Porvoon suuntaan. Teillä liikkuneet matkalaiset 

olivat malmilaisille tärkeitä tulonlähteitä. Myös alueen länsipuolta halkonut Vantaanjoki 

oli aikoinaan tärkeä kulkureitti, jota käytettiin talvisaikaan talvitienä ja kesäisin 

puutavaran uittoväylänä.
86

 

 

Pääelinkeinoina kyläläisille toimi maatalous, jonka kysyntää piti yllä rannikolla 
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sijaitseva Helsingin kaupunki kasvavine asujaimistoineen. Alueella sijaitsi useita 

kartanoita ja talonpoikaistiloja. Maatiloilta tuotteet toimitettiin helsinkiläisille toreille 

myytäväksi. Pääasiallisina myyntiartikkeleita olivat maito, vihannekset, viljat, leipä ja 

heinä. Kaupungista takaisin päin tultaessa kärryjen mukana kulki ympäri kaupunkia 

kerättyä ihmisperäistä jätettä, jota talolliset käyttivät peltojensa ravitsemiseen. 

Kaupunki ja sitä ympäröivä maalaiskunta elivät pitkälti symbioosissa keskenään.
87

 

 

Vieressä kasvava ja nopeasti maantieteellisesti laajeneva Helsinki alkoi enenevässä 

määrin vaikuttaa maatalousvaltaisen kylän elämään 1800-luvun lopulta lähtien. Heikki 

Waris esittää Helsingin väestömäärän vuosina 1875–1900 kolminkertaistuneen. 

Tärkeimmäksi seikaksi kaupungin valtavalle kasvulle 1800-luvun loppupuoliskolla 

Waris esittää Helsingin muuntumisen hallintokaupungista teollisuuskaupungiksi. 

Kasvava teollisuus vaati työntekijöitä toimiakseen ja kaupungin silloinen maapinta-ala 

ei riittänyt kasvavan väestönosan asuttamiseen. Kaupunki alkoi kasvaa rajojensa 

ulkopuolelle.
88

  

 

Malmin alueen kehittymisen ja kasvun aikaansaajana toimi vuonna 1862 valmistunut 

Helsingin ja Hämeenlinnan välinen rautatieyhteys. Malmi sai oman asemansa vuonna 

1873 ja alkoi sen johdosta näyttäytyä yhä selkeämmin maalaiskunnan keskuspaikkana 

pitäjän vanhan kirkonkylän sijaan.
89

 Uusi maalaiskunnan keskus alkoi hiljalleen 

houkutella lisää asukkaita, ja liikennereittien risteyskohtaan syntyneet rähjäiset 

mäkituvat sekä ruotsinkielisen väestönosan omistamat maalaistalot saivat nyt uusia 

naapureita rinnalleen. Monet varakkaammat pääkaupungin asukkaat rakensivat 

huviloitaan Malmille, mutta myös kaupungin teollisuudesta leipänsä saava työväki alkoi 

siirtyä alueelle kaupungin kasvaessa maantieteellisten rajojensa yli.
90

 

 

Helsingissä ilmennyt väestöpaine antoi yksityisen pääoman sijoittajille mahdollisuuden 

pääomien kartuttamiseen. He perustivat maanostoyhtiöitä, jotka keskittivät 

kiinnostuksensa sellaisille alueille, joiden logistiikkayhteydet sallivat pääkaupungin 

työläisten siirtymisen kodin ja kaupungin työpaikkojen välillä. 1800-luvun lopun 

maalaiskylässä ainoa työläisten liikkumisen mahdollistaja pidemmillä matkoilla oli 

rautatie. Maanostoyritykset suuntasivat katseensa Malmin alueelle vuosisadan 

vaihteessa. Malmilla merkittävimpänä maanostoyhtiönä toimi Ab Parkstad-Vanda – 

                                                
87 Perälä 1965. 30–75. 
88 Waris 1973. 
89 Pirkkamaa 1989a, 20–21.  
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Puistokylä Oy, joka osti vuonna 1907 haltuunsa merkittäviä alueita Tapaninkylästä 

Malmin läntiseltä puolelta. Osakeyhtiö jakoi maa-alueen palstoihin, jotka myytin 

tonteiksi halukkaille. Palstojen ostajat pitivät pääosin itse huolen rakennusten 

pystyttämisestä. Malmille väkeä veti erityisesti asumisen väljyys ja edullisuus 

verrattuna kaupunkiin.
91

 

 

Toimivien logistiikkaverkostojen ja riittävän lähellä sijaitsevien markkina-alueiden 

voidaan katsoa olevan myös teollisuuden sijoittumisen kannalta tärkeitä tekijöitä. 

Malmin kohdalla toteutuivat nämä kummatkin tekijät. 1900-luvun alussa alkoi Malmin 

ja Tapanilan alue kehittyä maalaiskunnan uudeksi teollisuusalueeksi sen ajan logististen 

yhteyksien ollessa tienoolla erittäin suotuisia. Usea aikaisemmin kaupungissa sijainnut 

teollisuuslaitos siirtyikin Malmille.
92

  

                  
Malmi alkoi kasvavana taajamana erottautua perinteisestä maalaiskunnasta uudenlaisine 

asuinalueineen ja muuttuvine asukassuhteineen. Yhä useampi malmilainen oli 

äidinkieleltään suomenkielinen ja sosiaaliselta taustaltaan työläinen. Tämä aiheutti 

hämmennystä perinteisen ruotsinkielisen maalaisväestön parissa heidän suhteellisen 

määränsä pudotessa vuosivuodelta verrattuna suomenkieliseen asujaimistoon. Vuonna 

1908 Malmi julistettiin taajaväkiseksi yhdyskunnaksi
93

 ja vuonna 1915 se muodosti 

Tapanilan kanssa Malmi-Tapanilan yhdyskunnan. Malmin alue oli hiljalleen 

kasvamassa Helsingin epäviralliseksi esikaupungiksi ja maalaiskunnan johto yritti 

päästä useaan otteeseen sen hallinnasta eroon tuntien alueen itselleen vieraaksi.
94

  

 

2.2. Malmilainen työväenyhteisö vuosisadan alussa 

 

Työväestön määrän jatkuva kasvu Malmilla sai aikaan työväestön järjestäytymistä ja 

yhteenliittymistä. Ensimmäinen työväenyhdistys perustettiin Malmille vuonna 1908, 

myös ensimmäiset ammattiosastot alkoivat kehittyä paikkakunnalla vuosisadan toisen 

vuosikymmenen alkupuoliskolla.
95 

Malmin metallityöläisten ammattiosasto näki 

alkuvaiheensa vuonna 1912 ja se toimi osoituksena alueen teollistumisesta sekä 

työläisten ammatillisista yhdistymispyrkimyksistä.
96  

                                                
91 Perälä 1965, 214–217.  
92 Mt., 105.  
93 Taajaväkinen yhdyskunta tarkoittaa maalaiskunnan alueella sijaitsevaa tiheästi asutettua yhdyskuntaa, 

joka kunnanveron lisäksi kantoi omaa veroa kohdistettuna yhdyskunnan tarpeiden hoitamiseen. 

Pirkkamaa 1989a, 41. 
94 Mt., 41.  
95 Perälä 1965, 188.  
96 Parikka 1987a, 4.  
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Malmilla riittikin tuohon aikaan teollisuuden parissa töitä ja ne, jotka eivät 

paikkakunnalla työskennelleet, kulkivat päivittäin työläisjunalla Helsinkiin töihin. 

Raimo Parikka mainitsee Malmilla sijainneen jo 1910-luvulla useita tehtaita, joista 

suurimpina työllistäjinä toimivat A. A. Nymanin ajokalutehdas, Malmin Puutavaraliike, 

Kalkkihiekkatehdas, Wassbergin kalasäilyketehdas, Koskisen kiviveistämö, Väritehdas 

Pohjantähti, Maanviljelykonetehdas, John Rödlinin tiilitehdas sekä monia muita 

pienempiä pajoja elintarviketeollisuudesta konehuoltamoihin.
97

  

 

Työväenliikkeen vuosisadan alun politisoituminen ohjasi malmilaisten yhdistysten 

toimintaa vahvasti ja ammattiyhdistykset kampanjoivat edullisempien työolojen 

puolesta. Teollisuuden parissa työpäivät alkoivat tavallisesti noin kello 6.30 ja loppuivat 

kello 18 tienoilla, jos työnantaja ei päättänyt teettää työläisillä ylitöitä.
98

 Työpäivät 

olivat pitkiä ja veivät suuren osan työläisten ajasta. Aikaa vapaa-ajanvietolle ei jäänyt 

juuri lainkaan.  

 

Elina Katainen toteaa, että kulttuurisen sekä liikunnallisen vapaa-ajantoiminnan 

edellytyksenä on mahdollisuus vapaa-aikaan. Vuosisadan vaihteen kaupunkien sekä 

teollisuuskeskuksien työläisillä ei ollut juurikaan vapaa-aikaa käytettävänään ja tämä 

päti myös malmilaisten työläisten kohdalla. Työpäivät olivat pitkiä ja ainoina 

vapaapäivinä toimivat sunnuntait. Teollisuudessa, konttoreissa sekä 

käsityöläisammatissa olivat 11–14 tunnin mittaiset työpäivät osa arkista todellisuutta. 

Joillakin aloilla kuten esimerkiksi palvelijoiden ammattikunnassa ei säännöllistä 

tuntityötä tunnettu, vaan moni toimi isäntäperheen tahdon vallassa lähes ympäri 

vuorokauden.
99

  

 

1900-luvun ensimmäinen vuosikymmen toi uudistuksia mukanaan.  Vuonna 1909 

voimaan astunut ensimmäinen työaikalaki määritteli työviikon pituudeksi 48 tuntia. 

Vuoden 1917 uusi työaikalaki määräsi kahdeksan tunnin työpäivän ja 47-tuntisen 

työviikon. Uudistukset lyhyemmän työajan puolesta olivat kytköksissä 

kaupungistumisen ja teollistumisen aikaansaamaan työväenkysymykseen. Yhteiskunnan 

sosiaalinen ja taloudellinen kehitys voimistuvan työväenliikkeen johdolla mahdollisti 

lopulta edellä mainitut uudistukset. Uudistusten johdosta työläisille jäi nyt aikaa 

kokoontua vapaa-ajanrientojen pariin.
100

 

                                                
97 Parikka 1987a, 2.  
98 Mt., 7.  
99 Katainen 2001, 14. 
100 Anttila 2005, 86–88. 
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Vuonna 1911 perustettiin Malmin Veikot -niminen urheiluseura, joka kokosi yhteen 

työläistaustaisia liikunnanharrastajia. Pääasiallisina urheilulajeja olivat paini, nyrkkeily 

ja voimistelu.
101

 Muita tärkeitä vapaa-ajanviettomuotoja olivat iltamatoiminta sekä 

monenlainen sivistystoiminta. Kokoukset, näytelmäkerhot, soittoharrastus ja erilaiset 

runonlausuntapiirit vetivät väkeä keskeiselle kokoontumispaikalle, joka tuossa 

vaiheessa 1900-lukua toimi Tapanilan työväentalolla. Malmi-Tapanilan seudulla 

näyttikin työväen omaehtoinen yhdistystoiminta päässeen virkeään alkuun ja 

järjestötoiminta oli elävää.
102

 

 

2.3. Ensimmäinen maailmansota ja sisällissota rauhanomaisen kehityksen 

katkaisijoina 

 

Ensimmäinen maailmansota tarkoitti aluksi malmilaisille teollisuuslaitoksille hyvää 

aikaa venäläisen sotatarviketeollisuuden tilausten kasvun muodossa. Vuonna 1916 

alkoivat venäläisten sodanjohdon alkuun panemat puolustusvallityöt Helsingin 

maalaiskunnassa. Malmin alue oli yksi niistä alueista, joihin vallityöt vaikuttivat. 

Paikkakunnalla oli tarjota nyt paljon työtä huolimatta siitä, että puolustusmekanismien 

rakentamista varten oli tuotu rakentajia Kiinasta saakka. Vallityöläisiä saapui ympäri 

Suomea, ja paikkakunnalle riitti monenlaista tulijaa työn sekä ansioiden perässä.
103

 

 

Vuoden 1917 kesään mennessä oli Venäjän sotatilanne muuttunut kestämättömäksi ja 

Venäjän väliaikainen hallitus lopetti vallityöt Helsingin ympäristössä. Sama kohtalo oli 

myös asevoimien tilauksilla, joita supistettiin merkittävästi. Vallitöiden loppuminen ja 

teollisuuden ahdinko aiheuttivat suurtyöttömyyden Helsingin seudulla. Parikka esittää 

Malmilla ympäristöineen olleen jopa toistatuhatta työtöntä, joista moni oli tullut 

ulkopaikkakunnilta. Työttömien suuri määrä ja yhä paheneva puute elintarvikkeista 

aiheuttivat kuohuntaa alueella.
104

 

 

Malmilla tilanne meni jopa niin pitkälle, että satapäinen työttömien joukko piiritti 

kunnantalolla kokousta pitäneen valtuuston ja pakotti valtuutetut hyväksymään heidän 

vaatimuksensa hätäaputöiden järjestämisestä. Työläisillä ei vielä tässä vaiheessa ollut 

yleistä ja yhtäläistä kunnallista äänioikeutta. Näin paikalliset näkivät valtuuston 

piirittämisen ainoaksi mahdollisuudeksi kääntää valtuutetut työläisten vaatimusten 

taakse. Paikallisilta tilallisilta takavarikoitiin elintarvikkeita, jotka jaettiin niitä 

                                                
101 Malmin Urheilijat, 1982.  
102 Parikka 1987a, 12. 
103 Litzen & Vuori 1997, 234–241. 
104 Parikka 1987a, 15.  
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tarvitseville. Tässä kahnauksessa myös muutama poliisimies sai surmansa. Loppuen 

lopuksi sisällissota oli Malmin kohdalla hyvin raskasta aikaa: Sen perintö jakoi Malmia 

vielä monen kymmenen vuoden ajan sodan päättymisen jälkeen. Punaisten omavaltaista 

toimintaa alueella seurasivat valkoisen puolen kostotoimet.
105

 Sisällissotaa Helsingin 

maalaiskunnan alueella tutkinut Raimo Parikka esittää Malmin punakaartin tappioiksi 

sisällissodan aikana lasketun jopa 300 miestä. Heistä suurin osa sai surmansa 

varsinaisten taisteluiden jälkeisissä välienselvittelyissä.
106

 

 

Sisällissodan lopputulos merkitsi työväenyhdistyksille vaikeaa aikaa, sillä niiden 

perinteinen jäsenkunta oli kärsinyt sodan aikana ja sen seurauksena raskaita tappioita. 

Myös työväenliikkeen kansalaissotaa edeltänyt yhtenäisyys oli menetetty taistelujen 

jälkimainingeissa. Työväenliike hajosi sosiaalidemokraatteihin ja kommunisteihin, 

joiden välienselvittelyä oli havaittavissa myös malmilaisissa yhdistyksissä.
107

  

 

1920-luvun lopun pulakausi ja lapualaisvuodet merkitsivät yksittäisten työläisten sekä 

sodan jäljiltä toipumaan päin alkaneen työväenliikkeen kohdalla vaikeaa aikaa. Eri 

puolilla maata suljettiin työväentaloja ja lakkautettiin työväenjärjestöjä. Vaino ei 

kohdistunut pelkästään kommunistisina pidettyihin toimijoihin. Myös 

sosiaalidemokraattiset yhdistykset saivat usein kokea kovia.
108

 Pelkästään Helsingin 

pitäjän alueella, johon Malmi aikana kuului, lakkautettiin 38 työväenyhdistystä, 16 

ammatillista yhdistystä, 7 nuorisoyhdistystä, 5 urheiluseuraa, 3 työväen 

opintoyhdistystä, 2 vaaliyhdistystä, sekä valtiollisten vankien huoltoyhdistys.
109

  

 

Lakkautettujen urheiluseurojen joukossa oli myös Malmin vanhin urheiluseura Malmin 

Veikot. Veikot olivat perustaneet toimitalonsa Malmin Sunnuntaipalstoille. Tämä talo 

suljettiin 1920–1930-lukujen taitteessa.
110

 Malmin Veikot tunnettiin alueella niin 

sanotun kommunistisen työväenliikkeen seuraksi ja tätä syytä käytettiin perusteena 

urheiluseuran toiminnan lopettamiseksi sekä talon takavarikoimiseksi.  

 

Sosiaalidemokraateista vasempaan päin suuntautuneet poliittiset aktiivit toimivat 1930-

                                                
105 Litzen & Vuori 1997, 241–267. 
106 Parikka 1994, 34. 
107 Parikka 1987a, 19–23. 
108 Tapio Huttula kertoo tutkimuksessaan työväentalojen sulkemisen ympärille kehittyneen 

kansanliikkeen, joka toimi omatoimisesti sekä yhdessä viranomaisten kanssa vihaamansa 

työväenaatteen rakennusten sulkemiseksi. Huttula laskee Suomessa vuosina 1929–1932 jopa 400 

työväentalon joutuneen kansanliikkeen toimintojen kohteeksi. Huttula 2000.  
109 Parikka 1987a, 37.  
110 Pirkkamaa 1989a, 37–38. 
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luvun Suomessa nimellisesti sosiaalidemokraattisissa järjestöissä tai maanalaisten 

verkostojen varassa, joita ohjailtiin Moskovasta käsin sinne sisällissodan lopputulosta 

paenneiden punaisten voimin.
111

 Virallisesti kommunististen järjestöjen toiminta oli 

maassamme kiellettyä vuoden 1930 syksyllä säädetyistä kommunistilaeista alkaen.
112

 

 

Työväenyhdistyksiin kohdistunut vaino oli osa yhteiskunnallisten levottomuuksien 

sarjaa, joiden pääasiallisena lähtökohtana toimivat pula-aika ja siitä kehittynyt 

työttömyyskausi yhteiskunnallisine levottomuuksineen. Työväenyhteisöille heidän 

yhdistystoimintansa rajoittaminen osui vaikeaan paikkaan, sillä yhdistykset toimivat 

yhteisinä sosiaalisina turvajärjestelminä sekä välineinä yhteiseen toimintaan. 

Työttömyystilanne alkoi maalaiskunnassa vaikeutua vuoden 1929 aikana. Pahin 

lamakausi iski kuitenkin vuoden 1931–1932 talvena, jolloin Helsingin maalaiskunnassa 

oli ilmoittautuneena 1580 työtöntä. Työttömien miesten tilannetta pyrittiin kunnan 

puolelta helpottamaan erinäisin hätäaputöin, jotka keskittyivät teiden ylläpitoon ja 

niiden parannukseen. Naisille tarjottiin taasen monenlaisia työtupatehtäviä, joissa 

työskenneltiin erinäisten käsitöiden parissa. Ne työttömät, joille ei hätäaputöitä riittänyt, 

olivat oikeutettuja kunnan tarjoamiin ruokakuponkeihin, joilla sai aterioita muun 

muassa Malmin Elannon ruokalasta.
113

 

 

2.4. Malminseudun Työväenyhdistyksen synty ja Malmin työväentalon 

rakentaminen 

 

Malmi oli Tapanilaan verrattuna kommunistien toiminnassa vahvempaa aluetta. 

Entisessä Malmin Työväenyhdistyksessä, joka oli muuttanut nimensä vuonna 1928 

Tapanilan Työväenyhdistykseksi toiminnan keskittyessä Tapanilaan ja sen työväentalon 

ympärille,
114

 heräsi nyt pyrkimys sosiaalidemokratian vahvemmasta ulottamisesta 

Malmin alueelle uuden yhdistystoiminnan muodossa.
115

 Toimenpiteet saatiin lopulta 

niin pitkälle, että marraskuun 11. päivänä vuonna 1930 kokoontui 16 henkeä käsittävä 

ryhmä paikallisia sosiaalidemokraattisia toimijoita Malmille liikemies Heinon saunaan. 

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että paikkakunnalle perustettaisiin työväenyhdistys. 

                                                
111 Joni Krekola on tutkinut Suomen Kommunistisen Puolueen maanalaisia verkostoja Suomessa. 

Artikkelissa todetaan toiminnan näissä verkostoissa olleen riskialtista ja epävarmaa. Luottamus 

maanalaisessa toiminnassa mukana olleiden välillä oli vähäistä ja ilmiantajia pelättiin. Poliisi yrittikin 

usein käyttää kiinni jääneitä verkoston jäseniä ilmiantajina muiden henkilöiden kiinnisaamiseksi. 

Krekola 2003, 36–61. 
112 Tahvanainen 2008, 268–269. 
113 Litzen & Vuori 1997, 374–377. 
114 Tahvanainen 2008, 194–195.  
115 Mt., 271. 
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Näin päätettiin tehdä, ja Malminseudun Työväenyhdistys sai alkunsa.
116

 

Työväenyhdistyksen toiminta Malmilla lähti nopeaan kasvuun ja siihen liittyi uusia 

jäseniä. Toukokuussa vuonna 1932 työväenyhdistyksen urheilujaosto perusti 

yhdistykselle oman urheiluseuran Malmin Urheilijat. Jäseniä seuraan liittyi runsaasti ja 

se liitettiin TUL:oon.
117

 

 

Malmin Työväentalo Oy:n perustajainkokous pidettiin vuoden 1937 joulukuussa.
118

 

Omalle talolle oli ollut kysyntää 1930-luvun alkupuolella, mutta Suomeenkin asti 

heijastunut kansainvälinen lamatilanne esti talon rakentamisen tuolloin.
119

 Talon 

rakentamisen viivästyminen taloudellisista syistä kuvaa hyvin sitä todellisuutta, jossa 

tuon ajan työväentalojen rakentajat elivät. Rahat olivat usein vähissä ja rakentaminen 

piti toteuttaa talkootoimin tai nimellisiä palkkoja maksaen. Ulkopuolinen yhteiskunta 

suhtautui usein torjuen työläisten kokoontumiseen omien seinien sisälle. Taulukossa 

yksi on esitetty työväentalon alkuperäiset osakkeenomistajat perustamiskokouksen 

pöytäkirjan mukaisesti. 

 

Taulukko 1: Malmin Työväentalo osakeyhtiön osakkeenomistajat vuonna 1938. 

Lähde: Perustamiskokousten pöytäkirjat 1937–1938, Malmin Työväentalo oy:n arkisto, KansA. 

 

Edellisestä taulukosta on havaittavissa, että suurin osa talon osakkeista kuului 

paikallisille työväenyhdistyksille ja ammattiosastoille. Vain kahdeksantoista osaketta 

omistettiin yksityisesti, ja nämäkin olivat suurimmaksi osaksi talon ja sen yhdistysten 

toiminnassa mukana olleiden omistamia. Yhtiöjärjestyksen mukaan osakepääoma 

jakaantui tuhanteen osakkeeseen. Yhden osakkeen hinta oli sata markkaa.
120

 

Alkuperäisestä osakepääomasta jäi myymättä satakaksikymmentäkaksi osaketta. Asia 

saatiin korjattua viimeistään sodan jälkeisenä aikana toiminnan talolla päästessä 

kunnolla käyntiin ja uusien yhdistysten ottaessa osaa talon toimintaan. Talvisota 

                                                
116 Historiikit 1955–1970, Malminseudun Työväenyhdistyksen arkisto, KansA. 
117 Pöytäkirjat 1930–1947, Malminseudun Työväenyhdistyksen arkisto, KansA.  
118 Perustamiskokousten pöytäkirjat 1937–1938, Malmin Työväentalo oy:n arkisto, KansA. 
119 Kronikka, Malmin Työväentalo oy:n arkisto, KansA. 
120 Perustamiskokousten pöytäkirjat 1937–1938, Malmin Työväentalo Oy:n arkisto, KansA. 

Jäsenyhdistys Osakemäärä

Malminseudun Työväenyhdistys 500

Malmin Metallityöväen ammattiosasto 150

Malmin Urheilijat 200

Malmin Nahkatyöntekijäin ammattiosasto 10

Yksityisiä osakkeenomistajia yhteensä 18

Yhteensä osakkeita 878
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keskeytti talon viimeistelyn täyteen kuntoonsa. Työväentalon viralliset avajaiset päästiin 

viettämään lopulta joulukuun 15. päivänä 1940, mutta pian syttynyt seuraava sota 

vaikeutti toimintaa talossa.
121

 

 

2.5. Sodanjälkeiset vuodet ja työväenyhdistyksen liittyminen SKDL:oon 

 

Jatkosodan jälkeisiä vuosia voidaan pitää Malmin työväentalon osalta aikana, jolloin 

tehdyt valinnat olivat tärkeitä talon tulevaisuudelle. Malminseudun Työväenyhdistys oli 

sotiin asti kuulunut Suomen Sosiaalidemokraattiseen Puolueeseen. Uuden 

vasemmistorintaman synty sodan jälkeen ajoi työväenyhdistyksen suurten päätösten 

eteen. Kysymyksenä oli liittyminen SKDL:n rintamaan tai siitä pois jääminen. 

 

SKDL oli poliittinen ryhmittymä, joka kokosi sosiaalidemokraateista vasempaan 

suuntaan ajattelevia kansalaisia. Ryhmässä oli mukana myös aikaisemmin maan alla 

toimineita henkilöitä, jotka vuonna 1930 säädetyistä kommunistilaeista lähtien olivat 

joutuneet toimimaan epävirallisissa organisaatioissa nimellisesti SDP:n viitan alla tai 

olivat kärsineet pitkiä vankilatuomioita poliittisen vakaumuksensa johdosta.
122

 

SKDL:ää voidaan pitää yhteistyöorganisaationa, joka haluttiin pitää hallinnollisesti 

erossa kommunistisesta puolueesta. Tähän oli syynä puolueen pitkän maanalaiskauden 

luomat sisäiset epäluulot ja puolueen epämääräinen ulkoinen imago. SKP haluttiin pitää 

sen johdon toivomuksesta luotettavimpien kaadereiden ryhmänä ja laajempien 

poliittisten joukkojen liikehdintä ohjattiin SKDL:n organisaation alle.
123

 

 

Suomen Kommunistisen Puolueen laillistaminen jatkosodan rauhanehtoihin nojaten 

mahdollisti kommunistien poliittisen toiminnan Suomessa. Sodan jälkeinen poliittinen 

kehitys ei kuitenkaan loppujen lopuksi mahdollistanut SKDL:n toimimista yhteisenä 

työväkeä yhdistävänä rintamana sosiaalidemokraattien tehdessä selvän pesäeron 

ryhmään vieroksuen sen kommunistista luonnetta.
124

  

 

Malminseudun Työväenyhdistyksen vuoden ensimmäisessä kokouksessa vuonna 1945 

todettiin SKDL:n toimivan yhdyssiteenä, joka yhdistää kaikki työväenpuolueet. Liiton 

pyrkimyksenä katsottiin olevan työväen yhteisen edun ajaminen. Tästä seikasta johtuen 

päätettiin yhdistyksessä esittää, että SDP liittyisi yhteiseen liittoon, jotta työväen äänet 

                                                
121 Kronikka, Malmin Työväentalo oy:n arkisto, KansA. 
122 Suomen Kansan Demokraattinen Liitto 1954, 2–6. 
123 Viitanen 1994, 16.  

124 Mt., 16. 
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eivät hajaantuisi tulevissa vaaleissa.
125

 

 

Maaliskuun kokouksessa samana vuonna käsiteltiin uudelleen vuosikokouksesta 

siirtynyttä liittymiskysymystä SKDL:oon. Asiasta syntyneessä äänestyksessä päätettiin 

liittyä SKDL:oon äänin viisitoista puolesta ja yhdeksän vastaan.
126

 Haastateltavistani 

Usko Ruuskanen muistelee tapahtumia sivusta seuranneena niitä tekijöitä, jotka 

vaikuttivat poliittisen suunnanmuutoksen valintaan työväenyhdistyksen sisällä: 

 

 ”Työväenyhdistyksen liittymiseen SKDL:oon vaikutti K.H. Wiik, joka oli 

työväenyhdistyksen jäsen. Hän oli aikoinaan SDP:n puoluesihteeri. Hän vastusti 

tätä sotaa. Kuului näihin kuutosiin ja vangittiin. SDP vaati Wiikin erottamista 

jäsenyydestä, ja työväenyhdistys ei suostunut. Ilmeisesti K.H. Wiik vaikutti 

siihen, että tää oli hyvin vasemmistolainen tää Malminseudun Työväenyhdistys. 

Tää oli vaikuttamassa siihen, että yhdistys liittyi SKDL:oon.”
127

 
 

Koska SDP kieltäytyi yhteistyöstä SKDL:n kanssa ja Malminseudun Työväenyhdistys 

kuukausikokouksessaan maaliskuun 25. päivänä 1945 päätti liittyä osastona SKDL:n 

rintamaan, katsoi SDP:n puoluetoiminta syyskuun 20. päivänä 1946 päivätyllä 

kirjelmällään Malminseudun Työväenyhdistyksen lopullisesti erotetuksi Suomen 

Sosiaalidemokraattisesta Puolueesta.
128

 Koska työväenyhdistyksellä oli hallussaan 

puolet Malmin työväentalon osakkeista, oli luonnollista, että talon toiminta suuntautui 

SKDL:n johtaman kansandemokraattisen työväenliikkeen piiriin. 

 

2.6. Malmin Demokraattisten Nuorten ja muiden paikallisyhdistysten syntyminen 

 

Sodan jälkeen sai alkunsa uusien nuorisojärjestöjen perustamisen vilkas 

viisivuotiskausi. Erityisesti uusia vasemmistolaisia järjestöjä sekä rauhanjärjestöjä 

perustettiin. Edellä mainituilla järjestöillä ei kommunistilaeista ja sodasta johtuen ollut 

aikaisemmin toimintamahdollisuuksia maassamme. Suomen Demokraattinen 

Nuorisoliitto ja Suomen Demokratian Pioneerien Liitto (SDPL) perustettiin vuonna 

1945.
129

 

 

Nuorisoliitosta ei tehty virallisesti kommunistista järjestöä, vaan eräänlainen SKDL:n 

kaltainen liitto, jonka tarkoituksena oli koota kaikki sodan ja fasismin vastaiset voimat 

ympärilleen. Suomen Demokratian Pioneerit taas toimivat vastaavanlaisena 

varhaisnuorten järjestönä. Vaikka nuorisoliitto olikin ensisijaisesti poliittinen järjestö, ei 

                                                
125 Pöytäkirjat 1930–1947, Malminseudun Työväenyhdistyksen arkisto, KansA. 

126 Pöytäkirjat 1930–1947, Malminseudun Työväenyhdistyksen arkisto, KansA. 
127 Usko Ruuskanen, s. 1930, haastattelu 13.1.2010 Helsingissä.  
128 Leike 1947, Malminseudun Työväenyhdistyksen arkisto, KansA. 
129 Viitanen 1994, 12–38. 
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siitä haluttu tehdä puhtaasti kommunistista järjestöä.
130

 SKP:n ja kansandemokraattisten 

järjestöjen johto näki nuorison laajat joukot tulevaisuuden takuuna, ja mukaan haluttiin 

mahdollisimman paljon nuoria pitämään toiminta vilkkaana ja avoimena.
131 

Malmin 

Kansandemokraattinen nuoriso-osasto perustettiin vuoden 1944 joulukuussa vain 

muutama kuukausi sodan loppumisen jälkeen. Osasto liittyi myöhemmin vuonna 1945 

perustettuun Suomen Demokraattiseen Nuorisoliittoon toimien sen yhtenä perustavista 

osastoista.
132

  

 

Sodan päättymisen jälkeinen aika ja Malmin työväentaloa pyörittäneiden järjestöjen 

poliittisten linjojen selkeytyminen loivat pohjan sen yhdistysperheen rakentumiselle, 

joka tuli toimimaan työväentalolla aktiivisesti 1940-luvun puolivälistä eteenpäin. 

Kuviossa 3 esitetään organisaatiokaavion muodossa Malmin työväentalolla toimineet 

järjestöt jaoteltuna ne toiminta-alueittain omiin ryhmiinsä. Kaavio ei ole täydellinen, 

koska siihen ei ole otettu mukaan kaikkia niitä pienempiä yhdistyksiä, jotka toimivat 

talolla vain vähän aikaa tai olivat olemassa lähinnä vain paperilla.  

 

Kuvio 3: Malmin työväentalolla 1940–1960-luvulla toimineita yhdistyksiä.  

 

 

Lähde: Malmilaisten kansandemokraattisten järjestöjen arkistot, KansA. 

 

Aluksi työväentaloa pyöritettiin järjestöjen yhdessä ylläpitämän huvitoimikunnan 

voimin, mutta vuonna 1957 perustettiin talon yhteistä toimintaa organisoimaan Malmin 

Järjestötalo ry. Tämän jaon seurauksena talon seinien ylläpito jäi virallisesti Malmin 

Työväentalo oy:n harteille Järjestötalo ry:n toimiessa vuokralaisena talolla. Varsinaisesti 

                                                
130 Kurkela 1986, 61–68. 
131 Viitanen 1996, 25. 
132 Pöytäkirjat 1944–1947, Malmin Demokraattisten Nuorten arkisto, KansA. 
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organisaatiojako oli vain muodollinen, sillä lähes samat yhdistykset toimivat niin 

osakeyhtiön kuin järjestötalonkin hallinnossa.
133

 

 

Malmin työväentalon piirissä toimineita järjestöjä tarkastellessa voidaan tehdä 

ensinnäkin havainto, että talo toimi keskuspaikkana myös muille kuin pelkästään 

työväentalon välittömässä läheisyydessä asuville henkilöille ja heidän 

vasemmistolaisille yhdistyksilleen. Työväentalo sijaitsee Tapaninkylän ja Malmin 

rajamaastossa, mutta niin Pukinmäestä kuin radan itäpuoliseltakin alueelta Malmia 

käytiin talolla. Näiltä alueilta on työväentalolle matkaa jo toista kilometriä.  

 

Toinen mielenkiintoinen huomio, jonka yhdistysten nimistä voi tehdä, on niiden 

kattavuus eri elämän osa-alueilla. Kuviosta on löydettävissä poliittisten 

paikallisosastojen lisäksi naisyhdistyksiä, urheiluseura, teatterikokoonpano, 

ystävyysseura, raittiusyhdistys, nuoriso- ja varhaisnuorisoyhdistykset, ammattiosastoja, 

eläkeläisyhdistyksiä ja veteraanien toverikunta. Vasemmistolaisen yhdistysperheen 

toiminta Malmilla on näyttänyt olleen erittäin monitahoista ja elävää.  

 

3. Paikallisaktiivien merkitys nuorisoliiton tavoitteille ja toiveille  

3.1. Nuorisoliitto ja sen organisaatio  

 

Alejandro Portes näkee, että sosiaalista pääomaa tutkittaessa on tärkeää huomioida 

sosiaalisen pääoman luojien motiivit. Näiden motiivien selvittäminen ei Portesin 

mukaan ole aina aivan yksinkertaista.
134

 Kuka sitten luo sosiaalista pääomaa yhteisössä, 

jos se syntyy toimijoiden välisistä suhteista? Voidaanko sosiaalisen pääoman luojia edes 

yksiselitteisesti nimetä? Noora Ellonen ja Riikka Korkiamäki esittävät omissa 

tutkimuksissaan sosiaalisen pääoman näyttäytyvän muun muassa tukena ja kontrollina, 

jotka ilmenevät resursseina. Näitä resursseja verkostojen ja yhteisöjen vanhemmat 

jäsenet jakavat nuorille ja lapsille.
135

 Tässä kappaleessa tarkastellaan kansallisen tason 

ja piirijärjestöjen motiiveja nuorten saamisessa mukaan osastojen toimintaan ja 

tutkitaan, millainen oli nuorisoliiton näkökulmasta paikallisten aktiivien merkitys tässä 

prosessissa. Tarkastelun kohteena ovat myös ne konkreettiset välineet, joilla 

nuorisoliitto piti yhteyttä paikallisosastoihin ja tuki näitä jokapäiväisessä toiminnassa. 

 

Vesa Kurkelan näkemyksen mukaan SDNL oli ennen kaikkea poliittinen järjestö, mutta 

                                                
133 Perustavan kokouksen pöytäkirja 1957, Malmin Järjestötalon arkisto, KansA.  
134 Portes 1998, 5–6. 
135 Ellonen & Korkiamäki 2005, 419–420. 
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sen toiminnassa erilaisilla kulttuuriharrastuksilla oli keskeinen merkitys. SDNL:sta ei 

tehty virallisesti kommunistista järjestöä vaan järjestö, jonka tarkoituksena oli SKDL:n 

tavoin kerätä ympärilleen laajemmat piirit jäsenistöä. SDNL:n organisaatio oli hyvin 

autoritaarisesti rakennettu järjestelmä, jossa keskusjohdolla ja piirisihteerillä oli paljon 

valtaa käsissään. Vastuuta paikallisosastojen toimivuudesta ja poliittisesta 

puhdaslinjaisuudesta sysättiin myös osastojen aktiivisimmille jäsenille. Nuorisoliiton 

koko toiminnan tuli ennen kaikkea palvella järjestöperheen poliittisia etuja.
136

 

 

Pelkän poliittisen työn ei kuitenkaan nähty riittävän tarpeeksi laajan jäsenpohjan 

rakentamiselle järjestölle. SDNL:n toiminta seurasikin tarkasti kommunistien perinteistä 

ajatusta siitä, että poliittisten kaaderien lisäksi toimintaa oli tuettava joukkoliikkeen 

voimin. Tässä kohtaa katse käännettiin kulttuuri- ja ohjelmatyöhön, jolla pyrittiin 

tavoittelemaan mukaan laajempia joukkoja nuoria.
137

 Kuviossa 4 on esitetty SDNL:n 

järjestöorganisaatio. 

 

Kuvio 4: Suomen Demokraattisen Nuorisoliiton järjestöorganisaatio  

Lähde: Suomen Demokraattinen Nuorisoliitto 1953, 54–66.  

 

Nuorisoliitto oli organisaationa jaettu kansalliseen liittotasoon, piirijärjestöihin, 

aluejärjestöihin, osastoihin ja yksittäisiin jäseniin. Liiton työtä ohjasi kansallisella liiton 

tasolla liittotoimikunta, jonka valvonnan ja ohjauksen alaisena ilmestyivät muun muassa 

järjestön kustantamat lehdet Terä ja Merkkituli. Liittotoimikunta julkaisi myös monia 

                                                
136 Kurkela 1986, 61–64.  
137 Mt. 
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muita opinto- ja propagandavihkosia. Liittotoimikunnan tehtävänä oli lisäksi ohjata 

osastojen sekä alue- ja piirijärjestöjen toimintaa järjestön sääntöjen ja periaatteiden 

mukaisesti. Ylintä valtaa nuorisoliitossa käytti liittokokous, joka kokoontui joka kolmas 

vuosi. Tämä kokous muun muassa valitsi liittoneuvoston, joka koostui järjestön 

puheenjohtajasta ja muusta johtokunnasta. Jokaisella osastolla oli oikeus lähettää 

edustajansa liittokokoukseen.
138

  

 

Piirijärjestön tehtävänä oli yhdistää noin läänin suuruisella alueella toimivat osastot 

ohjauksensa alaisiksi. Piirijärjestön kautta annettiin liittotoimikunnan ohjeet osastoille ja 

piirijärjestön tuli pitää kiinteää yhteyttä jäsenosastoihinsa. Yhteydenpito järjestettiin 

muun muassa kiertokirjeitse sekä konkreettisina käynteinä osastojen luona. 

Piirijärjestössä toimintaa ohjasi piiritoimikunta. Jokaisella piirin jäsenosastolla oli 

velvollisuus osallistua piirijärjestön kevät- ja syyskokouksiin. Osastoilla oli myös 

mahdollisuus esittää ehdokkaitaan jäseniksi piiritoimikuntaan. Aluejärjestö toimi 

piiritoimikunnan välittömässä ohjauksessa. Se oli tavallisesti noin 2–5 osaston 

muodostama paikallinen yhteistoimielin, jonka tehtävänä oli järjestää muun muassa 

osastojen yhteisiä kursseja, opinto- ja retkeilypäiviä, keskinäisiä kilpailuja sekä yhteisiä 

kokouksia.
139

 

 

Nuorisoliiton paikallisosastojen tehtävänä oli toimia yhdyssiteenä ruohonjuuritason 

nuorten ja itse järjestön välillä. Ne järjestivät liiton ohjaamina toimintaa  

jäsenosastojen paikkakunnilla sekä raportoivat toiminnastaan piirijärjestölle. Osastot 

koostuivat vuosittain valittavasta johtokunnasta ja erinäisistä jaostoista, jotka oli 

asetettu toimimaan tietylle toiminta-alueelle. Lisäksi paikallisosastoihin kuului 

jäsenmaksua maksavia jäseniä, ja osastoilla oli oikeus osallistua piirin ja liiton 

kokouksiin jäsenmääränsä oikeuttavalla luvulla.
140

 Alla on esiteltynä Malmin 

Demokraattisten Nuorten johtokunnanjäsenten ja muiden vastuujäsenten tehtäväjaot 

vuodelta 1957: 

 

 Puheenjohtaja 

 Varapuheenjohtaja 

 Rahastonhoitaja 

 Sihteeri/varasihteeri 

 Jäsenkirjuri 

 Urheiluvastaava 

                                                
138 Suomen Demokraattinen Nuorisoliitto 1953, 66.  
139 Mt., 64.  
140 Mt., 54–59. 
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 Kerhoiltavastaava 

 Lehtivastaava 

 Pioneerivastaava 

 Huvitoimikunnan edustajat 

 Kisällitärvastaava/Kisällivastaava 

 Tanhuvastaava 

 Ohjelmavastaava 

 Opintovastaava
141

 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan seuraavaksi Kurkelan näkemykset mielessä pitäen, 

konkreettisten lähteiden avulla sitä, millainen asema paikallisosastojen 

nuorisoaktiiveilla nähtiin olevan SDNL:n viestinnässä ja miten se siinä ilmeni. 

Tarkastelun pohjana ovat kaksi liiton julkaisemaa lehteä ja otos sen opintomateriaalista. 

Tässä ei kuitenkaan syväanalysoida lehtien sisältöä monen vuoden ajalta, vaan esitetään 

niiden yleispiirteiset linjaukset tutkimuskysymyksien ohjaamana.  

 

3.2. Terä, lehti nuorisolle 

 

Suurin osa Malmin Demokraattisille Nuorille saapuneista ja säästyneistä kirjeistä näytti 

tulleen kiertokirjeinä joko suoraan liittotoimikunnalta tai piiritoimikunnalta. Näissä 

kirjeissä huomautettiin usein osastojen johtokuntia päivänpolttavien kysymysten 

järjestämisestä sekä tulevista tapahtumista ja kilpailuista. Kirjeet käsiteltiin osaston 

johtokunnan kokouksissa ja ne merkittiin tiedoksi pöytäkirjoihin.
142

 Erityisen tärkeänä 

seikkana nuorisoliiton johdon näkökulmasta voi aineistojen perusteella pitää Terän 

levittämistä ja myymistä osastojen paikkakunnilla. Arkistosta on löydettävissä useita 

kiertokirjeitä, joissa muistutetaan lehden myynnin tärkeydestä nuorisoliitolle. Vuonna 

1950 piiritoimikunnalta osastojen Terä -vastaaville lähetetyssä kiertokirjeessä 

painotetaan lehden merkitystä seuraavanlaisesti:   

 

 ”Hyvä Toveri  

 

Puheessaan, jonka Armas Äikiä piti piirimme Terä-vastaaville, lopussa hän sanoi 

mm. Tarkistakaa siis mitä olette tehneet Terän levittämiseksi. Tehkää Terän 

levittäminen jokaisen nuoriso-osaston yhdeksi perustehtäväksi. Muistakaa 

Leninin opetus, että sanomalehti ei ole ainoastaan agitaattori, vaan myös 

organisaattori. Viedessään valistusta työtätekevän nuorison keskuuteen, Terä 

samalla mobilisoi uusia nuorisojoukkoja Demokraattisen Nuorisoliiton lipun 

alle, yhdistää työväenluokan ja maaseudun nuoret taisteluun demokratian, 

vapauden, rauhan ja sosialismin puolesta. Te toistatte usein, että nuorisolle 

 kuuluu tulevaisuus, mutta muistakaa samalla että se tulevaisuus muodostuu 

                                                
141 Johtokunnan pöytäkirjat 1948–1962, Malmin Demokraattisten Nuorten arkisto, KansA. 
142 Johtokunnan pöytäkirjat 1948–1962, Malmin Demokraattisten Nuorten arkisto, KansA.  
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valoisaksi ja onnelliseksi vain siinä tapauksessa, jos se valloitetaan taistelussa 

nuorison vihollisia vastaan. Taistelussa, jossa nuorison eräänä tehokkaimpana 

aseena on Terä - Suomen paras nuorisolehti… 

 

…Tutustu tarkoin tähän puheeseen koska se on mitä pätevin ohje kaikille 

nuorisoliittolaiselle Terän levityksessä. Tutustuttuasi siihen, sovelluta siinä 

esitetyt keinot oman osastosi puitteisiin ja ota Terä-kysymys esille osastosi 

johtokunnassa, jossa Terän levitystä silmällä pitäen laaditaan suunnitelma. 

Muista että Sinusta riippuu Terän levitys osastosi alueella. Kehittäkäämme 

piirimme alueella todellinen rynnäkkö Terän ja Kiurun levityksessä ja 

 antakaamme siten esimerkkiä myös muiden piirien yrityksille Terän 

myynnissä.”
143

 

 

Kirjeen tarkastelu retoriikan analyysin avulla tuo siitä mielenkiintoisia huomioita esille. 

Kuten monissa muissakin nuorisoliiton osastoille lähettämissä materiaaleissa myös tässä 

kirjeessä on havaittavissa useita lukijaa vakuuttelevia kirjoitustapoja. Kirjeestä löytyy 

viittauksia sellaisten henkilöiden puheisiin tai kirjoituksiin, joita voidaan pitää 

kyseisessä asiassa auktoriteetin asemassa. Tässäkin Terä-lehden merkitystä 

painottavassa kirjeessä viitataan suoraan Armas Äikiän
144

 puheeseen, jossa Äikiä 

käyttää oman argumenttinsa tueksi vielä suuremman sosialistisen auktoriteetin Vladimir 

Iljits Leninin sanoja. 

 

Arja Jokisen mukaan omaa argumenttia voidaan vahvistaa esittämällä se useiden eri 

toimijoiden hyväksymänä. Erityisesti niissä tapauksissa, joissa argumentin vahvistaja on 

tunnettu ja kunnioitettu henkilö, toimii tämän tyylinen retoriikka argumenttia 

vahvistavasti. Jos argumenttia tukee vielä useampi henkilö kerrallaan, on argumentin 

positiivinen vastaanotto todennäköisempää.
145

 Äikiän puheen lainauksessa on käytetty 

lisäksi sinä-sanaa isolla alkukirjaimella. Tämä korostaa kirjeen lukijan kokemusta siitä, 

että kirje on osoitettu juuri henkilökohtaisesti hänelle. Kirjoitustapa korostaa näin 

kirjeen vastaanottajan tärkeyttä asian eteenpäin saattamiseksi. Kirjeen lopussa käytetään 

monikon kolmatta persoonaa luomaan kuvaa siitä, että kirjeen vastaanottaja kuuluu 

siihen samaan yhteisöön kuin Lenin, Äikiä ja piiritoimikunta. Terä ei esiinny kirjeessä 

vain pelkkänä lehtenä. Se nähdään toimijana, joka levittäytyessään nuorisoaktiivien 

voimin lisää nuorisoliiton joukkovoimaa osastojen alueella. 

 

Terän ensimmäisestä numerosta, joka ilmestyi toukokuun 26. päivä vuonna 1945, 

saadaan käsitys siitä, millainen tehtävä lehdellä oli nuorisoliiton tavoitteissa. Lehden 

                                                
143 Saapuneet kirjeet 1945–1950, Malmin Demokraattisten Nuorten arkisto, KansA.  
144 Armas Äikiä oli suomalainen kirjailija, runoilija ja poliitikko. Hän kuului SKP:n johtoon 1930-luvun 

loppupuolelta lähtien.   
145 Jokinen 1999, 138–139. 
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pääkirjoitus kuvaa Terää seuraavanlaisesti: 

 

”...Lehdellämme on kahtalainen tehtävä. Toisaalta se tahtoo vahvistaa nuorisossa 

todellista demokraattista ajattelutapaa ja tietoja jakaen opastaa nuorisoa 

valitsemaan parhaan suunnan sekä menettelytavan. TERÄ tahtoo tämän ohella 

palvella nuorison kulttuuripyrkimyksiä ja tarjota virkistystä vapaahetkiksi. Tässä 

se vetoaa nuoriin kynäilijöihin ja saattaa julkisuuteen heidän kaunokirjallisia 

tuotteitaan. TERÄ on demokraattisten nuorisojärjestöjen yhdysside. Niiden 

työssä on oma uutis- ja tiedotuslehti välttämätön ja toivomme järjestöjen heti 

ryhtyvän vilkkaasti käyttämään lehden palstoja hyväkseen.”
146

 

 

Nuorisoliiton ajatuksissa Terä oli yhdysside eri osastojen välillä. Liiton johto toivoi sen 

yhdistävän maantieteellisesti eri puolilla Suomea toimivia osastoja sekä lukijoita ja 

rohkaisi heitä ottamaan kynän käteen kirjoittaakseen lehteen ja jakamaan muille 

tovereille kokemuksiaan. Lehti ei toiminut näin vain pelkkänä tiedotuskanavana, jonka 

kautta pyrittiin ajamaan nuorisoliiton ideologiaa ylhäältä ruohonjuuritasolle. Sen 

voidaan katsoa jakaneen informaatiota ja kokemuksia myös yksittäisten jäsenten ja 

osastojen välillä. Lehti toimi organisaattorina kootessaan eri puolella Suomea asuvat 

nuoret yhteen aikana, jolloin maantieteelliset etäisyydet olivat haasteellisia ja 

tiedonkulku hitaampaa kuin nykypäivänä. Terän numeroissa kuusitoista ja 

kaksikymmentä vuodelta 1946 löytyy mielenkiintoinen ja huumorin täyttämä 

kirjoitusten vaihto malmilaisten ja oululaisten demokraattisten nuorten väliltä: 

 

 ”Pitkiä fascisteja Malmilla 

 

Niin – Malmilla on tosiaan fascisteja, joita voi verrata Suomen pisimpään 

mieheen – Myllyrinteeseen. Nämä meidän ”pitkät fascistimme” ovat hyvin 

tyhmiä, tai sitten he ovat liian nopean kehityksen vuoksi niin lapsellisia, etteivät 

osaa harkita tekojaan – Ja toiseksi meitä ihmetyttää se, että he kulkevat aivan 

tien vieressä – melkeinpä ojassa.  

 

Meillä Malmin Demokraattisilla nuorilla on nimittäin hiljattain laitettu 

ilmoitustaulu Hämeentien ja Päätien kulmaan. Ja tämän taulun yläpäähän 

kiinnitimme SDNL:n merkin ilmaisemaan taulun omistajaa.  

 

Tämä merkki on kaikin puolin hyvin onnistunut ja on n. 2 ½ metrin korkeudella 

maasta, mutta tästä huimasta korkeudesta huolimatta se oli jonkun pitkän 

fascistin tiellä. Sillä kukaan muu kuin fascisti hän ei voi olla, sillä tuolla 

”pituudella” varustettu kunnon kansalainen olisi väistänyt merkin huomatessaan 

päänsä olevan vaarassa. Tällä fascistilla oli taas ollut asiaa Malmilla, koska 

merkki oli kadonnut ja tämän tilalle oli nastan kanssa tauluun kiinnitetty entisen 

suojeluskuntapuvun s-merkki.”
147

 

 

                                                
146 Terä 1945/1, 2. 
147 Terä 1945/16, 5. 
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Vaikka malmilaisten kirjoittelussa oli havaittavissa selvää pilkettä silmäkulmassa ja 

ironiaa poliittista vastapuolta kohtaan, kertoi se kuitenkin karulla tavalla niistä 

asennehaasteista, joita kansandemokraattisilla järjestöillä oli vastassaan sodanjälkeisenä 

aikana. Kaikki eivät pitäneet SDNL:n toiminnasta Malmilla: suojelukuntamerkin 

asentaminen ilmoitustaululle nastan avulla kertoi siitä kaunasta, joka oli repinyt Suomea 

aina vuodesta 1918 alkaen. Samanlaiset ristiriidat olivat arkipäivää myös maamme 

pohjoisessa kaupungissa Oulussa: 

 

 ”Demokraattiselle nuorisolle vihamielistä tuulta Oulussa 

 

Kun Malmilla oli kerran se pitkä fascisti liikkeellä, niin pidin sitä ihmeen 

harvinaisena ilmiönä. Mutta nyt sain huomata, että meillä Oulussa on vielä 

harvinaisempi ilmiö. Oulussa on nimittäin tuuli opetettu fascistin palvelukseen. 

Se osaa repiä juuri demokraattisen nuorison asettamia mainoksia pois seinistä ja 

rutata ne pieniksi palloiksi katuojaan. Ihan vieressä on toisia mainoksia, jotka 

eivät haiskahda demokratialle, ja ne saavat olla koskematta. Kyllä meillä 

oululaisilla on sitten viisas fascistinen tuuli.”
148

 

 

Terä noudatti hyvin tarkasti nuorisoliiton linjaa siitä näkemyksestä, että nuorisoliiton 

tehtävänä oli nimenomaan koota mahdollisimman laajat kannattajakunnat liikkeen 

toiminnan taakse. SDNL:n sihteerin Anneli Aarikan ensimmäisessä Terässä 

ilmestyneessä kirjoituksessa on löydettävissä tiivistetysti nuorisoliiton toimintastrategia 

nuorten sosiaalistamiseksi järjestön toimintaan: 

 

”...Tarkoituksenammehan on kehittää nuorison harrastusta yhteiskunnallisiin 

kysymyksiin, syventää kansanvaltaista ajattelua ja ohjata nuorisoa 

kansanvalistuksellisessa työssä. Raittiustyö ja urheilu ovat myös kiinteästi 

osastojemme ohjelmassa. Täten pyrimme saamaan toimintamme 

mahdollisimman kehittäväksi, mutta samalla myös pirteäksi illanviettoineen ja 

tanssitilaisuuksineen, jotta sekin osa nuorisosta, joka sota-aikana on tottunut 

arvostamaan yksinomaan huvituksia, viihtyisi ja samalla kehittyisi uuteen 

 demokraattiseen maailmaan kelvollisiksi kansalaisiksi.”
149

 

 

Aarikan tekstissä vilahtelevat sellaiset sanat kuin kansanvalistus, raittiustyö ja urheilu. 

Laajojen osallistujajoukkojen houkuttelemiseksi myös ne olivat tervetulleita toimintaan, 

jotka olivat kiinnostuneet enemmän huvituksista kuin kansanvalistuksesta, raittiudesta 

ja ruumiin vahvistamisesta. Tästä lyhyestä lainauksesta on myönnytysten lisäksi 

selkeästi luettavissa se järjestys, jota nuorisoliiton johto piti nuorisotyön kannalta 

oleellisena. Nuorisoliiton ajattelutavassa nuorison kasvattamiseksi oikealle polulle ei 

ollut kuitenkaan loppuen lopuksi mitään ratkaisevan uutta. 

                                                
148 Terä 1945/20, 4.  
149 Terä 1945/1, 8. 
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SDNL:n kasvatusihanteiden voidaan katsoa juontuvan jo vuosisadan vaihteessa 

alkaneesta teollisuusväen vapaa-ajan hiljattaisesta lisääntymisestä, joka aiheutti 

sivistyneistön piirissä pelkoja yhteiskunnallisesta moraalirappiosta. Porvaristo oli 

omaksunut 1800-luvun loppuun mennessä kansanvalistusideologian, jonka kehittymisen 

ehdottomana ehtona se piti kaikkien kansanryhmien sivistystason kohottamista. 

Kansanvalistusideologia liittyi 1800-luvulla kehittyneeseen nationalismin aatteen 

heräämiseen ja Suomen tapauksessa yhteisen kulttuuriperinnön nostattamiseen 

venäläistämispyrkimyksiä vastaan. Porvaristolle oli edullista ylhäältä päin säädellä 

työväen vapaa-aikaa. Kansanvalistus toimi näin eräänlaisena poliittisen ja taloudellisen 

ylivallan välineenä, jonka tarkoituksena oli saada aikaan sosiaaliluokkien voimasuhteet 

ylläpitävä konsensus sekä yhtenäinen porvariston johtama kansa. 

Kansanvalistuspyrkimysten välineinä toimivat muun muassa kansakoulu, 

yhdistyspohjainen valistustyö sekä erilaiset nuoriso- ja raittiusliikkeet.
150

 

 

Työväenliikkeen voidaan katsoa jatkaneen kansanvalistusaatetta myöhemmässä 

itsenäisessä toiminnassaan eräänlaisena moraalisena itsesäätelynä. Anttila näkee 

työväenliikkeen toteuttaman itsesäätelyn olleen eräänlaista luokkatietoista 

erottautumista moraalisesti kyseenalaisista tai sellaisiksi uskotuista ylemmistä luokista. 

Toisaalta on haluttu tehdä selvä jako myös kaikkein sivistymättömimpiin 

ryysyköyhälistöryhmiin.
151

 Täten kansanvalistuksellinen itsesäätely 

on toiminut työväenjohdon keinona vahvistaa moraalista henkeä sekä yhtenäisyyttä 

työväenliikkeessä. 

 

Työväenkulttuurille edellä mainittu on tarkoittanut kansanvalistushengen juontumista 

porvarillisesta ylhäältäpäin tulevasta ohjauksesta työväestön kulttuurisen johdon 

ylläpitämäksi itsesäätelyksi, joka ilmentyi muun muassa ankarana taisteluna raittiuden 

sekä oikeankaltaisen kulttuuriharrastamisen puolesta. Myös urheilun puolella jatkettiin 

porvariston viitoittamilla linjoilla. Urheiluliike oli sortovuosina vahvasti kytköksissä 

suomalaisuuden puolustamiseen. Kansa tarvitsi vahvan selkärangan terveistä nuorista, 

ja liikunta tarjosi tähän mahdollisuuden kansallismielisten silmissä. Sosialismin 

aatteiden iskostuttua työväenliikkeeseen, otettiin myös urheilupuolella liikunnan 

kasvatusideologia työväenluokan omaehtoiseen käyttöön. Työväenurheiluideologia 

kytkettiin suoraan kasvatus-, sivistys- ja kulttuurityöhön.
152

 

                                                
150 Kurkela 1986, 20–30.  
151 Anttila 2005, 48.  
152 Hentilä 1982, 27–44.  



54 

 

Vesa Kurkelan mukaan nuorisoliiton ylhäältäpäin ohjatussa kulttuurisessa toiminnassa 

voidaan nähdä selkeitä piirteitä siitä työläisjohtajien kulttuuriajattelusta, joka käytti 

perinteisiä kansanvalistuskeinoja oman toimintansa moraaliseen vahvistamiseen. 

Toiminnan kansanperinteitä vaalivaan sisältöön oli vaikuttamassa myös SDNL:n 

harjoittama amerikkalaisen kulttuurin vastustaminen. Kommunistiset ja sosialistiset 

liikkeet pitivät sodanjälkeisiä Yhdysvaltoja ja niiden kehittyvää massakulttuuria yhtenä 

pahimmista ideologisista pääkilpailijoistaan. SDNL:n voidaan katsoa näin käyttäneen 

vanhaa valistusperinnettä hyväkseen muuntaen sen omalle toiminnalleen suotuisaksi.
153

  

 

Ideologisen ja organisatorisen tehtävän lisäksi nuorisoliitto näki, että Terällä oli erittäin 

tärkeä merkitys liiton taloudelle. Osastot saivat aina tietyn osan myytyjen lehtien 

tuloista itselleen ja loput tilitettiin nuorisoliitolle. Nuorisoliiton sisällä järjestettiin usein 

tavoitteita yksittäisille osastoille. Näihin tavoitteisiin pyrittiin pääsemään 

toimintakilpailujen kannustamana. Malmin Demokraattiset Nuoret saivat 11.9.1951 

johtokunnan kokoukseensa seuraavanlaiset toimintakilpailutavoitteet, jotka Helsingin ja 

Uudenmaan piirijärjestö oli heille laatinut ajalle 1.9–30.11.1951: 

 

 Terän tilauksia 25 

 Kiurun tilauksia 45 

 Terän irtonumerot 1900 

 Kiurun irtonumerot 505 

 Jäsenet pioneereissa 120 

 Jäsenmäärä nuorissa 100 

 Pioneeriohjaajien joukkotilaisuuksia 14 

 Nimienkeräys 1100 

 Markka päivässä 9150 mk.
154

 

 

Terän ja pioneerien Kiurun irtonumeroiden myyntimäärätavoitteet osastoille, lehtien 

vakituisten tilausten lisäksi olivat huikeat. Esimerkiksi malmilaisten odotettiin myyvän 

näitä lehtiä syksyn aikana yli 2400 kappaletta. Tämän lisäksi jäsenmäärä osastoissa 

haluttiin pitää korkeana ja ihmiset aktiivisina erilaisten nimenkeräyskampanjoiden ja 

rahankeräyskampanjoiden voimin. Piirin osastoille lähettämät tavoitteet olivat usein 

vaativia ja ne osoitettiin suoraan osastojen johtokunnille toteutettaviksi. 

 

 

 

 

                                                
153 Kurkela 1986. 
154 Johtokunnan pöytäkirjat 1948–1962, Malmin Demokraattisten Nuorten arkisto, KansA.  
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3.3. Merkkituli, kaadereiden lehti 

 

Toinen Nuorisoliiton julkaisema lehti oli nimeltään Merkkituli. Merkkituli oli suunnattu 

luettavaksi osastojen johtokunnille ja aktiivijäsenille. Jako Terän ja Merkkitulen välillä 

oli selkeä. Siinä missä Terä oli lehti joukkojen haalimiseen, liiton kulttuurityön väline ja 

tärkeä tekijä liiton talouden kannalta, oli Merkkitulen tehtävä informoida osastoja niiden 

päivittäisissä tehtävissä. Merkkituli oli näin järjestölehti, joka oli suunnattu osastossa 

aktiivista työtä tekeville henkilöille. Merkkitulen ensimmäisessä numerossa vuodelta 

1946 kuvaillaan lehden tehtävää ja sisältöä seuraavanlaisesti: 

 

”...Selostakaamme vielä lyhyesti lehtemme tarkoitusta. Niin kuin jo 

mainitsimme, niin lehti on järjestölehti ilmestyen kerran kuukaudessa. Se on 

tarkoitettu liittomme jäsenille ja niistäkin etupäässä piiritoimikuntien ja 

osastojen johtokuntien jäsenille. Onhan tunnettua, ettei liittomme äänenkantaja 

Terä voi tässä vaiheessa yksityiskohtaisia ohjeita työstä ryhtyä 

nuorisoliittolaisille antamaan, koska lehti on tarkoitettu myöskin muulle 

nuorisolle, minkä vuoksi se ei saa muodostua miksikään järjestölehdeksi. 

 

Mehän itse kukin tiedämme, miten vaikeata meidän on tehdä työtä 

osastoissamme, jäsenistön keskuudessa, jollemme jatkuvasti ja säännöllisesti saa 

jotain tukea muualta. Me tiedämme myöskin, että nuoriso-ohjaajilta vaaditaan 

paljon ja varsinkin liittomme nuoriso-ohjaajilta. Teitä ehkä oudoksuttaa, että 

puhumme nuoriso-ohjaajista. Mutta sellaisia nuorisoaktiivit ehdottomasti ovat. 

Ja näitä nuoriso-ohjaajia pyrkii lehtemme puolestaan neuvomaan ja ohjaamaan. 

Merkkituli antaa ohjeita ohjelmatyössä, opiskelutyössä, selostaa periaatteellisia 

kysymyksiä jne. Tulemme osoittamaan osastojen ja ryhmien kokouksiin 

 kokousohjelmistoa julkaisemalla kokousten työjärjestyksiä, hauskoja leikkejä 

jne...”
155

 

 

Tästä lyhyestä lainauksesta lehden sivuilta on löydettävissä mielenkiintoisia 

nuorisoliiton ajatusmaailmaa koskevia seikkoja. Jo oman lehden osoittaminen 

nuorisoaktiiveille kertoo heidän tekemänsä työn arvosta liitolle. Paikalliset aktiivit eivät 

olleet nuorisoliiton johdon näkökulmasta vain liiton jäseniä. He olivat nuoriso-ohjaajia, 

joiden tukemiseksi Merkkituli ilmestyi. Paikallisaktiivien nimeäminen nuoriso-

ohjaajiksi korostaa vastuunkantoa aktiivien osalta. He eivät olleet nuorisoliiton kannalta 

toimimassa yhdistyksissä vain itseään varten. Jokainen paikallisaktiivi oli vastuussa 

myös muista paikkakunnan nuorista ja heidän saattamisesta mukaan nuorisoliiton 

arvomaailman mukaiseen toimintaan. Tähän muiden nuorten ohjaamiseen kohti oikeita 

harrastuksia ja arvomaailmaa antoi Merkkituli oman tärkeän panoksensa. Merkkituli 

ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1946. Nuorisoliiton johdolle oli jo nopeassa ajassa 

kehittynyt käsitys siitä, että pysyvä yhteys osastojen aktiiveihin oli erittäin 

                                                
155 Merkkituli 1946/1, 2.  
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merkityksellistä ja ilman heidän tukemistaan saattoi osastojen toiminta vaarantua: 

 

”...Kun me näin voimakkaasti korostamme aktiivien merkitystä, niin 

sanottakoon, että nuoriso ja nuorisoliike menee eteenpäin vain kykenevän 

johtajiston tai sanoisimmeko ohjaajiston avulla. Vanhempi väki kyllä jo pystyy 

toimimaan järjestöissään muutenkin ilman erikoisempia ohjaajia, mutta sen 

sijaan nuoriso heitä tarvitsee. Olettehan huomanneet, että jos jostain osastosta 

lähtee esim. puheenjohtaja tai sihteeri, joka on ollut tuon osaston sielu pois, niin 

hyvin pian saattaa tuo osasto nukahtaa...”
156

 

 

Rakentamalla säännöllinen yhteys liiton ja osastojen välille, pyrittiin välttämään 

ongelmat paikallisella tasolla. Oman lehden toimittaminen oli varmin tapa lähestyä 

lukuisia paikallisosastoja samanaikaisesti. Merkkitulen sivuilta löytyi ohjeita kokousten 

järjestämiseksi, poliittisia kysymyksiä, osastojen vuosirytmiin kuuluvia ohjeita ja yleisiä 

neuvoja johtokunnan työskentelyyn. Yhteys osastojen, liiton, piirin ja aluetoimikuntien 

välillä nähtiin elintärkeäksi ja ohjeet tämän yhteyden ylläpitämiseksi olivat joskus 

hyvinkin yksityiskohtaisia.  

 

Vuoden 1948 Merkkitulen numerossa neljä julkaisijat antoivat tarkkoja ohjeita siitä, 

miten ja kenen voimin tulee osastolle saapuneita kiertokirjeitä käsitellä. 

Kirjeenvaihtajan tehtävänä osastossa oli lehden mukaan merkitä kirje vastaanotetuksi ja 

tutustuttava tarkoin sen sisältöön. Tämän jälkeen tuli kirje saattaa puheenjohtajan ja 

sihteerin tietoon. Puheenjohtajan ja sihteerin tehtävinä oli tutustua kirjeeseen ja 

valmistella se esitettäväksi johtokunnalle. Johtokunta käsitteli kirjeen puheenjohtajan ja 

sihteerin ehdotusten pohjalta ja päätti asian mahdollisesta siirtämisestä käsiteltäväksi 

osaston viralliseen kokoukseen. Johtokunnan tehtävänä oli myös huolehtia siitä että 

kirjeessä käsitellyt asiat toteutettiin osastossa.
157

 

 

Merkkituli noudatteli liiton hierarkkista organisaatiokaaviota, jossa jokaisella nimetyllä 

vastuuhenkilöllä oli tärkeä tehtävänsä osastoissa. Yhteystiedot osastoihin päin kulkivat 

aina samojen henkilöiden kautta ja heidän vastuualueensa olivat selvät. Yhtenä 

ongelmana lehden tiedottajaluonteessa oli sen saapuminen toisinaan osastoihin liian 

myöhään. Vuonna 1947 Malmin Demokraattiset Nuoret käsittelivät kokouksessaan 

piirijärjestöltä tullutta kirjettä, jonka mukaan Merkkituli ei leviä osastoissa jokaisen 

aktiivin luettavaksi. Malmilaiset näkivät yhtenä ongelmana sen, että lehti tuli usein 

myöhästyneenä lukuun. Sen kaikkiin ohjeisiin ei ehditty enää reagoida. Muuten lehti 

                                                
156 Merkkituli 1946/1, 2.  
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sisälsi malmilaisten mukaan paljon hyödynnettävää informaatiota.
158

 Usko Ruuskasen 

mukaan vastaanotto Merkkitulelle oli osastossa hyvä. Osasto tilasi lehteä johtokuntansa 

jäsenille ja näin se tuli varmasti paikallisella tasolla luettua. Lehti ei ollut osastoille 

ilmainen, vaan ne maksoivat siitä liitolle.
159

 Pöytäkirjoista ei ole enää vuoden 1947 

jälkeen löydettävissä mainintoja ongelmista Merkkitulen myöhästymisestä.  

 

Merkkituli ei sisältänyt ainoastaan ohjeita osastoissa kokoustamista ja liittoon 

ylläpidettävää yhteyttä varten. Lehdestä löytyi myös ohjeita aktiiveille siitä, kuinka 

laajemmat joukot paikallisnuorisoa tulisi sosiaalistaa mukaan osastojen toimintaan. 

Vuoden 1950 Merkkitulessa numero yksi annetaan ohjeita, miten osastoon saadaan lisää 

jäseniä ja miten heidät saadaan pysymään mukana toiminnassa. Tärkeitä ovat 

maksuttomat tilaisuudet, joiden mainostus ja ohjelman laatu oli valmisteltava tarkoin. 

Lisäksi aktiiveja kehotettiin heidän vastuuntuntoonsa vedoten henkilökohtaisesti 

rekrytoimaan vähintään kaksi nuorta mukaan toimintaan. Osastojen johtokuntia 

neuvottiin tekemään myös esittelymatkoja paikkakunnille, joissa nuorisoliitolla ei ollut 

vielä paikallista toimintaa.
160

  

 

Jäsenten saaminen kerran mukaan toimintaan ei riittänyt nuorisoliitolle, vaan olennaista 

oli pitää heidät mukana toiminnassa pidempään. Johtokunnan tehtäväksi katsottiinkin 

kotouttaa uudet jäsenet osastoihin ja saada heitä viihtymään niissä. Merkittävää liiton 

taloudelle oli, että jäsenten jäsenmaksut kerättiin ja tilitettiin liitolle ajoissa. Jäsenyys 

nuorisoliitossa ei ollut ilmaista, poliittisen muskelin lisäksi jokaisella 

nuorisoliittolaisella oli järjestölle taloudellinen merkitys.
161

 

 

Uusien nuorten kotouttamiseksi osastoihin annettiin todella yksityiskohtaisia ohjeita 

aina peleihin ja leikkeihin asti. Suurimmaksi osaksi lehden sivuilla esiintyneet 

harrastustoiminta- ja leikkiohjeet olivat kollektiivisia ja yhteistoimintaa korostavia: 

 

 ”Jalkapallo piirissä 

 

Leikkijät asettuvat piiriin kääntyneinä keskustaan päin, välit noin puoli metriä. 

Yksi leikkijöistä asettuu piirin keskelle jalkapallo jalkain juuressa. Merkin 

saatuaan piirin keskellä oleva alkaa potkia palloa saadakseen sen ulos piirissä 

seisovien jalkojen, tai vartaloiden, välistä. Piirissä seisovat saavat potkia sen 

takaisin. Pään yläpuolelle pallo ei saa nousta. Jos se menee niin ylhäältä ulos 

piiristä, palautetaan sen takaisin keskelle. Se, kenen jalkojen välistä tai vartalon 

                                                
158 Pöytäkirjat 1944–1947, Malmin Demokraattisten Nuorten arkisto, KansA.  
159 Usko Ruuskanen, s. 1930, haastattelu 14.12.2011. Helsingissä.   
160 Merkkituli 1950/1, 54–56.  
161 Merkkituli 1950/1, 54–56. 
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ohitse pallo pääsee livahtamaan ulos piiristä, joutuu vuorostaan keskelle.”
162

  

 

Leikki- ja peliohjeita löytyi lehden jokaisesta numerosta todistaen nuorisoliiton 

tavoitteet laajempien joukkojen sosiaalistamiseksi mukaan toimintaan harrastuksia 

hyväksikäyttäen. Nuorisoliiton historian kirjoittaneen Reijo Viitasen mukaan SDNL:lla 

oli merkittävä osuus lentopallopelin tuomisessa Suomeen. Liiton aktiivit suomensivat 

pelin ohjeet ja levittivät ne ympäri Suomen Merkkitulen avulla.
163

 Merkkitulella näyttää 

Terän ohella olleen erittäin tärkeä merkitys nuorisoliiton kansallisen ja paikallisen 

verkoston yhdistäjänä.  

 

3.4. Paikallisaktiiveille suunnattu koulutus ja konkreettinen neuvonta 

 

Nuorisoliiton yhteydenpito osastoihin ei rajoittunut pelkästään kiertokirjeisiin ja lehtien 

välityksellä käytyyn informaatiovaihtoon. Myös koulutuksella ja henkilökohtaisella 

neuvonnalla oli merkityksensä liiton ideologisten oppien ankkuroimisessa osastoihin. 

Usko Ruuskanen kuvaa piirin ja osastojen suhdetta seuraavanlaisesti: 

 

”Kerran kävin piiritoimistolta kysymässä, että tulisivat näyttämään elokuvia. 

Sanoivat että eivät he sinne tule. He opettavat sinut käyttämään ja antoivat siinä 

pikakurssin. Sain tuoda koneet ja filmit itse tänne ja näyttää siinä filmejä. Kyllä 

osasto itse sai sanella paljon. Se oli tietysti aina kiinni siitä, oliko ohjaajia ja 

onneksi niitä oli. Siten täytyy sanoa, että Malmilla oli tämmöisiä aktiiveja, jotka 

 olivat SKP:n jäseniä. Muun muassa Poikolaisen Olavi asui täällä, joka oli silloin 

SKP:n kansainvälisen osaston sihteeri. Siellä sitten nuoriso-osastolla oli 

opintokerho. Näitä juttuja veti siellä Poikolaisen Olavi. Sitten täällä toimi 

nuorisoliittolaiskoulu Savonkadulla, jossa suoritettiin joitakin opintomerkkejä. 

Siellä oli sitten pioneeriohjaajakoulu samassa paikassa.”
164

  

 

Piiritoimiston henkilöillä ei ollut aina aikaa lähteä osastoihin asti neuvomaan nuoria, 

joten luottamusta asioiden hoitamisessa annettiin usein osastojen aktiiveille. SKP:n 

vaikutus nuorisoliitossa näkyi vahvana, moni paikkakunnalla asuva vanhempi toveri 

osallistui paikallisten nuoriso-osastojen toimintaan vetämällä opintokerhoa tai 

neuvomalla nuorempiaan mieltä askarruttavissa kysymyksissä. SDPL:n osastoissa 

tehtävä nuorisotyö langetettiin usein paikallisosaston nuorisoaktiivien harteille, he 

toimivat nuorisoliiton ideologian mukaan nuoriso- ja varhaisnuoriso-ohjaajina. 

Varhaisnuorison ohjaamiseksi oli ensin suoritettava tätä työtä tukeva tutkinto. 

 

Taloudenhoitajana paikallisosastoissa toimineen Raili Rantasen mukaan vanhemmat 

                                                
162 Merkkituli 1953/5–6, 159. 
163 Viitanen 1994, 150.  
164 Usko Ruuskanen, s. 1930, haastattelu 14.12.2011. Helsingissä.  
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toverit neuvoivat erityisesti monissa yhdistysteknisissä kysymyksissä ja heiltä sai apua 

tarvittaessa kiperimpiinkin asioihin.
165

 Rantasen jälkeen 1950-luvun lopulla nuoriso-

osaston johtokunnassa toiminut Mauri Laaksonen kertoo, että hänenkin aikanaan yhteys 

piiriin toimi kiitettävästi: 

 

”Kyllä se jatku siitä eteenpäinkin. Se oli enemmän, että haettiin apua. 

Monistusta, apua ja selvennystä. Sitten sieltä haettiin opintoaineistoa. Samalla 

käytiin Ohjelmatyössä. Sillä tavalla tuli myös liiton puolelta tuttuja. Kyl me 

saatiin niihin tilaisuuksiin, mihin haluttiin, puhujat ja apu. Maisteltiin vähän että 

meillä on tällainen idea ja annettiin piirisihteerin kertoa. Se sano ei tai juu, tai 

anto jälkiperustelut. Tai sitten me ei kuunneltu sitä ollenkaan. Ei se mun mielestä 

ollut tiukkaa. Se oli semmoista aikuisten keskustelua keskenään. 

 Festivaalitoimikuntaan pyydettiin. Pyydettiin vapputoimikuntaan ideoita 

tuomaan.”
166

  

 

Yhteistyö piirin ja aktiivien välillä tuntuu lainauksista päätellen toimineen 

luottamuksellisesti ja myös osastojen aktiiveja kuunneltiin pohdittaessa uusia ideoita. 

Varsinkin kun kyse oli tapahtumien järjestämisistä, kutsuttiin osastojen aktiivit 

ideoimaan järjestelyjä. Piiristä saatu materiaali käsitti yleensä monisteita ja 

opintoaineistoa osastoissa toteutettavaa opiskelua varten. Ohjelmatyöstä haettiin uusia 

ideoita kuorosovituksiin, kisällilauluihin, runoihin ja kerhoiltaohjelmiin. Ohjelmatyö oli 

1950-luvulla perustettu yhdistys. Se oli alun perin osa Kulttuurityönkeskusta, mutta 

erkani myöhemmin erilliseksi toimielimeksi. Ohjelmatyön jäsenjärjestöinä toimivat 

SKP, SKDL, SNDL, SDNL, Suomen Rakennustyöläisten liitto, Suomen Muurarien 

liitto, Suomen Kuljetustyöntekijäin liitto ja Suomen Kutomatyöväen Liitto. 

Ohjelmatyön pääasiallisena tehtävänä oli vastata kulttuuriaineistojen tuottamisesta 

jäsenjärjestöjen käyttöön. Etenkin SDNL:n osastot käyttivät Ohjelmatyön materiaaleja 

runsaasti toiminnassaan.
167

 

 

Osastojen opintotoiminta oli tiukasti liiton ja piiritoimikunnan valvonnassa. Kuten 

Ruuskanen haastattelussa mainitsi, oli osastoissa usein varttuneempia entisiä 

nuorisoliittolaisia opintokerhojen vetäjinä. Myös opintomateriaali tuli suoraan liitosta, 

ja nuorten opettamistarkoitukseen oli julkaistu kokonaisia opintokirjasia. Oppien 

eteenpäin on hyvä esimerkki opintomateriaalista. Se oli nuorisoliiton painattama teos, 

joka sisälsi aineiston III. luokan opintomerkin suorittamiseksi. III. luokan opintomerkin 

suorittaminen vaati perustiedot nuorisoliiton toiminnasta ja sen suorittamisen kautta 

                                                
165 Raili Rantanen, s.1932, Haastattelu 15.12.2011. Helsingissä. 
166 Mauri Laaksonen, s. 1940, Haastattelu 15.12.2011. Helsingissä.  
167 Kulttuurityönkeskus <http://www.ksl.fi/files/toimkerto/edelliset/historia/historiaa%20KSL.KTK.doc>  

Haettu 29.5.2012. 
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avautui mahdollisuus toimia nuorisoliiton täysvaltaisena ja tunnustettuna jäsenenä. II. ja 

I. luokan opintomerkkien suorittamiseksi tarvittiin jo tarkempia tietoja ja taitoja niin 

järjestötoiminnallisissa kuin yhteiskunnallisissakin kysymyksissä. Opintomerkkejä 

pidettiin todisteena nuorisoliittolaisten kuntoisuudesta ja niitä kannettiin 

liittopuserossa.
168

  

 

Opintomerkin saamiseen tarvittavaa tietoa kartutettiin joko opiskelemalla materiaali 

itsenäisesti ja tenttimällä se piirin järjestämässä ja valvomassa kokeessa. Toinen 

vaihtoehto oli järjestää opintokerhoja osastoissa, mitä Malmillakin tehtiin. III. luokan 

opinnot sisälsivät nuorisoliiton ja pioneerien ohjelmien ja järjestörakenteen 

tuntemuksen lisäksi suomalaisen ja kansainvälisen nuorisokirjallisuuden lukemista sekä 

työväen nuorisoliikkeen historiaa.
169

 Niillä, joille opinnot maistuivat erityisesti, oli 

mahdollisuus opiskella SKDL:n yhdistysperheen omistamassa Sirola-opistossa, joka 

toimi monille kansakoulupohjalta ponnistaville työläisnuorille ainoana mahdollisuutena 

jatko-opintoihin. Haastateltavistani ainakin Usko Ruuskanen mainitsi suorittaneensa 

opintoja Sirola-opistossa.
170

  

 

Sirola-opiston käyneillä nuorilla oli kansandemokraattisen järjestöverkoston sisällä 

hyvät mahdollisuudet rekrytoitua merkittäviin järjestöllisiin työtehtäviin. Opistoon 

valikoitiin paikallisella osastotasolla tarkasti opiskelijat ja valinta oli nuorelle yleensä 

kunniakysymys. Vuodelta 1954 peräisin oleva Usko Ruuskasen kirje Malmin SKP:n 

johtokunnalle kertoo osaltaan opintojen merkityksestä ne suorittamaan päässeen 

henkilön näkökulmasta:  

 

”Erittäin parhaimmat kiitokseni SKP:n Malmin osastolle siitä suuresta avusta ja 

huomaavaisuudesta, millä osasto on tukenut opiskeluani Sirola-opistossa. 

Se on osoitus siitä, että osastossa on ymmärretty opiskelun suuri merkitys 

tietotason ja aktiivisuuden kohottajana. Puolueen ja työväenluokan etujoukon 

tulee olla varustettuna etummaisimmalla vallankumousteorialla. Tämä vaatii sitä 

että jäsenistö on varustettava parhaalla työväenluokan 

vallankumoustietoisuudella ja marxismin-leninismin luokkataisteluteorialla. 

 

Sirola-opisto on koulu, joka aseistaa siellä opiskelevan tällä tietoisuudella. Sen 

vuoksi olen ylpeä siitä luottamuksesta, jota puolueosasto on osoittanut minua 

kohtaan valitessaan minut yhdeksi niistä onnellisista, jotka ovat päässeet 

osallisiksi Sirola-opiston tarjoamista tiedoista. 

 

Toivon että se luottamus, mitä olen saanut osakseni, ei tule tuottamaan 

                                                
168 Suomen Demokraattinen Nuorisoliitto 1953. 
169 Suomen Demokraattinen Nuorisoliitto 1953, 16. 
170 Usko Ruuskanen, s. 1930, haastattelu 14.12.2011. Helsingissä. 
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pettymystä, vaan että sen tuloksena pystyisin entistä paremmin täyttämään 

paikkani niiden taistelijoiden riveissä, jotka ovat valmiit uhraamaan kaikkensa 

työväenluokan ja koko kansan tulevaisuuden puolesta.  

 

Toivotan mitä parhainta menestystä osaston toiminnalle ja kestävää työtarmoa ja 

voitontahtoa vaalikamppailussa. 

 

Toverillisin taisteluterveisin, Usko Ruuskanen”
171

 

 

4. Verkosto ruohonjuuritasolla 

4.1. Puute materiaalisista resursseista, lyhyt kouluhistoria ja varhain alkanut 

työura 

 

Kimmo Rentola on omassa tutkimuksessaan kuvannut SKDL:n järjestöperhettä poluksi, 

jota pitkin jäsenet etenivät kodista vanhempien ohjauksella pioneereihin, sieltä 

nuorisoliittoon ja lopuksi aina puolueeseen saakka. Rentolan mukaan 

kansandemokraattista järjestöperhettä jäsenineen voidaan tarkastella eräänlaisena 

erilliskulttuurina, jossa lapset seurasivat vanhempiaan kotoa tehtaille, savotoille ja 

rakennusmaille.
172

 Seuraavaksi tarkastelen tutkimuksessa, miten Rentolan ajatukset ovat 

yhdistettävissä malmilaisiin paikallisaktiiveihin ja heidän sosiaaliseen taustaansa. Miten 

haastatellut aktiivit tulivat mukaan toimintaan ja millainen merkitys heillä itsellään oli 

uusien jäsenten yhdistyksiin rekrytoimisessa? 

 

Malmi oli asumaseutuna uutta aluetta suurimmalle osalle sen asukkaista. Lukuun 

ottamatta ruotsinkielisiä talonpoikia ja alueella huviloita omistaneita 

pääkaupunkiseudun varakkaita henkilöitä olivat lähes kaikki muut tulleet Malmille 

muualta. Niiden järjestöaktiivien vanhemmat, joita työtäni varten haastattelin, olivat 

kaikki syntyneet Helsingin tai sen lähiseudun ulkopuolella. Yksikään heistä ei ollut 

syntynyt Malmilla, Helsingin maalaiskunnassa tai Helsingin silloisessa kaupungissa. 

Osa haastatelluista oli kuitenkin itse syntynyt paikkakunnalla tai sen lähialueella.
173

 

Seuraavan sivun kuviossa 5 on esitettynä 1940-luvulla Malmin Demokraattisissa 

nuorissa toimineet henkilöt heidän syntymäpaikkakuntansa mukaan. 

 

 

 

 

 

                                                
171 Saapuneet kirjeet 1945–1959, SKP:n Malmin osaston arkisto, KansA.  
172 Rentola 1990, 244–247. 
173 Haastattelut. 
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Kuvio 5: Malmin Demokraattiset Nuoret syntymäpaikoittain 1944–1950. 

 

Malmin Demokraattiset Nuoret syntymäpaikoittain 

1944-1950

Helsinki; 59

Helsingin 

Pitäjä; 23

Muu Suomi; 95

Tuntematon; 4

 

Lähde: Jäsenkortit 1944–1950, Malmin Demokraattisten Nuorten arkisto, KansA. 

 

Malmin Demokraattisten Nuorten vuosien 1944–1950 jäsenkorttien antama tieto on 

yhdenmukaista saadun haastattelutiedon kanssa. Korteista on löydettävissä 181 henkilön 

syntymäpaikkatiedot. Näistä 59 oli syntynyt Helsingissä ja 23 Helsingin pitäjässä. 

Kaikkiaan 95 henkilöä ilmoitti syntymäpaikakseen jonkin muun paikkakunnan ja neljän 

kohdalle se oli merkitty tuntemattomaksi. Yli puolet malmilaisista 

kansandemokraattisista nuorista oli 1940-luvulla tullut muualta Suomesta.
174

 Helsingin 

pitäjässä jo pienenä lapsena asuneiden määrä tosin on voinut olla suurempi, sillä 

muutama haastatelluistani kertoi, että heidän viralliseksi syntymäkunnakseen oli 

merkitty Helsinki, vaikka he asuivat virallisesti Helsingin pitäjän puolella. Osa lapsista 

syntyi tuohon aikaan Helsingin kaupungin puolella sijainneissa synnytyssairaaloissa.
175

 

 

Jäsenkorteista ei ole löydettävissä kansandemokraattisten nuorten vanhempien 

ammatteja, mutta heidän omat ammattinsa löytyvät korteista siltä ajankohdalta, jolloin 

he ovat liittyneet nuorisoliittoon. Seuraavan sivun taulukossa 2 on esitetty malmilaisten 

demokraattisten nuorten kaikki ne ammatit, joiden ilmoittajia on ollut jäsenkorteissa 

kaksi tai yli kaksi kappaletta. 

 

 

 

 

 

 

                                                
174 Jäsenkortit 1944–1950, Malmin Demokraattisten Nuorten arkisto, KansA.  
175 Jäsenkortit 1944–1950, Malmin Demokraattisten Nuorten arkisto, KansA 
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Taulukko2: Malmin Demokraattisten Nuorten suurimmat ammattiryhmät 1940-luvulla. 

 

Koululainen 17 Metallikutoja 3 

Tehdastyöläinen 8 Palvelija 3 

Konttorioppilas/apulainen 6 Sorvarin oppilas 3 

Myyjätär 6 Sähköasentaja 3 

Sorvaaja 6 Jyrsijä 2 

Levysepän oppilas 5 Konttoristi 2 

Varastotyöläinen 5 Levyseppä 2 

Viilaaja 5 Metallityöläinen 2 

Asentajaoppilas 4 Ompelijan oppilas 2 

Autonasentaja 4 Peltiseppä 2 

Autonkuljettaja 4 Peltisepän oppilas 2 

Kutoja 4 Posteljooni 2 

Ompelija 4 Puuseppä 2 

Aputyömies 3 Toimittaja 2 

Kirjatyöläinen 3 Vaatturin apulainen 2 

Liikeapulainen 3 Varastoapulainen 2 

Lähde: Jäsenkortit 1944–1950, Malmin Demokraattisten Nuorten arkisto, KansA. 

 

Taulukosta on havaittavissa, että koululaisten määrä on ollut malmilaisten joukossa 9 

prosentin luokkaa 1940-luvun jäsenistä. Luku vaikuttaa yllättävänkin pieneltä, mutta 

sille löytyy selittäjä maamme koululaitoksen historiasta. Vielä 1960-luvun 

loppupuolelle asti toimi maassamme kahtia jaettu koulujärjestelmä. Jokaiselle yhteinen 

kansakoulu käsitti vuoteen 1957 asti nykyiset peruskoulun vuosiluokat 1–6. 

Oppivelvollisuus päättyi tuolloin 13-vuotiaana. Vuonna 1957 oppivelvollisuutta lisättiin 

16-vuotiaisiin saakka. Vuoteen 1957 saakka suurin osa ikäluokista oli kuuden 

kouluvuoden jälkeen suorittanut oppivelvollisuutensa, mutta osalla oli mahdollisuus 

hakea oppikouluun neljännen kansakouluvuoden jälkeen. Oppikoulu oli tie lukioon ja 

sitä kautta aina yliopistoon asti.
176

 Aarne Laurila kuvaa seuraavalla tavalla koulujaon 

merkitystä ajan suomalaisessa yhteiskunnassa:  

 

”Yhteiskunnallisesti tärkeä asia oli selvä jako neljännen kansakouluvuoden 

jälkeen. Meidän luokaltamme lähti neljä oppikouluun. Pukinmäkeläinen 

keskivarakkaan perheen tyttö, linja-autonkuljettajan poika, kuorma-

autonkuljettajan poika ja minä. Tämä kuorma-autonkuljettajan poikakin pääsi 

luultavasti sen takia, että oli poikkeuksellisen lahjakas. Oli luokan priimus 

Oulunkylässä. Kansakoulunopettaja tuki oppikouluun pääsyä jonkin verran. 

Kaikki muut jatkoivat kansakoulussa ja sitten tuli jatkokoulu. Ammattikouluja ei 

 ollut ja useimmat menivät koulujen jälkeen töihin suoraan rakennuksille tai 

 sekatyöläisiksi. Tyttöjä meni kauppoihin ja muualle naisille sopiviin töihin. 

Ammattikouluja oli vaan Helsingissä. Varallisuuden mukaan jakautui. Yksityiset 

                                                
176 Nieminen, 2003, 264–270. 
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oppikoulut olivat maksullisia. Koulukirjat ja koulumatkat maksoivat. Matkat 

tehtiin Oulunkylään junalla. Rahapuoli oli monessa perheessä ratkaiseva.”
177

 

 

Laurila tiivistää edellä ytimekkäästi varallisuuden merkityksen ja oppikouluun pääsyn 

välisen yhteyden. Tuon ajan Suomessa olivat oppikoulut usein maksullisia, ja lisäksi 

koulutarvikkeet ja koulumatkat veivät osansa taloudellisista resursseista. Joillakin 

köyhemmän perhetaustan omaavilla ja erityisen lahjakkailla lapsilla oli kuitenkin 

mahdollisuus oppikoulu-uralle. Malmilla tämä on ollut harvinaista, mutta 

poikkeuksiakin on Laurilan mukaan löytynyt. Aarne Laurila jatkoi itse opiskeluaan aina 

yliopistoon saakka. Niistä haastatelluista henkilöistä, jotka toimivat tarkastelemissani 

vasemmistolaisissa järjestöissä Malmilla, ei monia oppikouluun päässeitä kuitenkaan 

löytynyt. Nekin henkilöt, jotka sinne olivat päässeet sisään, eivät suorittaneet opintojaan 

loppuun.
178 

Ruuskasilla oli raha tiukassa ja tämä tekijä oli yksi niistä seikoista, jotka 

keskeyttivät Uskon kouluopinnot. Myös sota-ajalla oli vaikutusta nuorten opiskelun 

vaikeuteen: 

 

”Kävin kuusi luokkaa kansakoulua. Sieltä hakeuduin Helsingin koelyseoon, 

jossa opiskelin Helsingin pommituksiin saakka 1944. Olisin voinut lukea kotona 

tai tenttiä. Toinen mahdollisuus olisi ollut jatkaa Somerolla. Perheellä ei ollut 

varaa siirtyä Somerolle. En myöskään läpäissyt kokeita niin, että olisin läpäissyt 

ensimmäisen vuoden. Meillä oli rahatilanne se, että isä päätti sen että ei sitten 

jatketa. Sitten menin 1945 syksyllä töihin postitustoimistoon. Sitten kävin 

iltakoulua Helsingin kulmakoulussa Mannerheimintien Kulmakadulla. Sekin jäi 

kesken.”
179

 

 

Nuorisoliittoon saattoi liittyä aikaisintaan 15-vuoden ikäisenä ja tässä vaiheessa monella 

oli jo koulut käyty.
180

 Kun verrataan Laurilan huomiota, mihin nuoret päätyivät 

kansakoulun jälkeen, huomataan selkeitä yhtäläisyyksiä Malmin Demokraattisten 

Nuorten jäsenkorteissa ilmoitettuihin ammatteihin. Jäsenkorteista on luettavissa, että 

suurin osa ammateista oli niin sanottuja fyysisiä ammatteja. Moni miespuolinen henkilö 

sai töitä tehtailta ja konepajoilta. Myyjättärien sekä ompelijoiden suuri lukumäärä 

ilmoitetuissa aineistoissa kielii näiden ammattien työllistäneen nuoria naisia.
181

 

 

4.2. Aktiivien perhetaustat ja vanhempien poliittinen suuntautuminen 

 

Aktiivien vanhemmat olivat tulleet paikkakunnalle muualta. He olivat haastattelujen 

                                                
177 Aarne Laurila, s. 1929, haastattelu 15.3.2012. Helsingissä. 
178 Haastattelut. 
179 Usko Ruuskanen, s.1930, haastattelu 14.12.2011., Helsingissä. 
180 Suomen Demokraattinen Nuorisoliitto, 1945.  
181 Jäsenkortit 1944–1950, Malmin Demokraattisten Nuorten arkisto, KansA 
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mukaan tulleet ennen kaikkea työn ja halvemman asumisen perässä. Työtä tehtiin usein 

paikallisissa tehtaissa tai rakennuksilla. Jotkut henkilöt kävivät työläisjunalla 

kaupungissa töissä. Rahaa oli perheillä usein vähän ja asumisolosuhteet olivat 

alkeelliset. Moni perhe asui joko itse rakentamassaan talossa tai vuokra-asunnossa.
182

 

Ruuskasten perheen ensimmäinen asunto Malmilla ei ollut kummoinen: 

 

”Ensimmäinen talo oli pystyssä jo ennen syntymääni. Se oli hyvin vaatimaton, 

tämmöinen autolaatikoista ja muista rakennettu talo, joka osittain paloi vuonna 

1931. Sisko kertoi tämän, koska olin silloin niin pieni.”
183

 

 

Monien muiden malmilaisten tavoin Ruuskaset rakensivat talonsa itse. Raaka-aineet 

olivat varsinkin 1930-luvun alussa kortilla ja rakennusaineina käytettiin kaikki 

materiaali, joka käsiin saatiin. Asunnot olivat Malmilla yleensä pieniä. Malmin 

Kuvalehdessä paikallishistorioitsija Stiina-Liisa Pirkkamaa lainaa vuonna 1956 tehtyä 

Helsingin liitosalueiden asuntotutkimusta, joka osoitti liitosalueiden pienimpien 

asuinhuoneistojen sijainneen 1950-luvulla Malmilla, Pukinmäessä ja Tapanilassa. 

Niiden keskikoko oli vain 38,5m².
184

 Pelkästään talot eivät olleet halvalla rakennettuja, 

myös kunnallistekniikka oli Malmilla vuoden 1946 kaupunkiin liittämisestä huolimatta 

retuperällä. Ensimmäiset vesijohdot ja vesipostit saatiin Malmin keskustan alueelle 

1950-luvulla.
185

 Jokainen malmilainen ei päässyt niistä automaattisesti omalla 

kotipihallaan nauttimaan. Monelle malmilaiselle Mauri Laaksosen kuvaama 

vuokrakasarmielämä oli arkipäivää: 

 

”Me asuttiin vuokralla Notkotiellä ja Varastotiellä. Ne olivat vuokrakasarmeja. 

Mä luulen, että täällä oli jollain tavalla saatavissa sodan jälkeen asuntoja ja ne 

olivat halpoja. Luulen, että se oli syy miksi tultiin. Meilläkin oli vessat, niin ne 

olivat vuorilla ne kakkaläjät siellä. Jos halusi tilaa, niin asukkaiden täyty luoda 

ne lannat siellä. Ei uskallettu suututtaa isäntää. Tehtiin anomalla. Asukkaat 

joutuivat lapioimaan. Ne maksoivat vain hevoskärryt ja poisviennin. Kaivo oli 

pihalla. Vedet tulivat päätielle. Pihakaivo oli käyttökelvotonta vettä.”
186

 

 

Elivät asukkaat sitten omissa taloissaan Malmilla tai vuokrakasarmeissa oli malmilainen 

elämä tutkimusajankohtana köyhää. Kaikkia haastateltuja ja heidän perhettään yhdisti 

varmasti ainakin yksi asia: Rahaa ei ollut yhdelläkään perheellä liikaa ja perheen lapsia 

ei pystytty kouluttamaan koulutiellä pitkälle. Monen malmilaisen työura alkoikin jo 

                                                
182 Haastattelut 
183 Usko Ruuskanen, s. 1930, haastattelu 14.12.2011., Helsingissä.  
184 Pirkkamaa 1989b, 4–5. 
185 Pirkkamaa 1989b , 4–5.  
186 Mauri Laaksonen, s.1940, haastattelu 15.12.2011., Helsingissä.  
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nuorena.
187

  

 

Pääsääntöisesti haastateltujen aktiivien vanhemmilla on ollut vahva työväenliikkeen 

tausta.  Suurella osalla haasteltavista näyttää vanhempien kuuluminen 

työväenliikkeeseen merkinneen myös heidän omalla kohdallaan liittymistä malmilaisiin 

vasemmistolaisiin järjestöihin.
188

 Usko Ruuskasen isä oli jopa niitä henkilöitä, joiden 

panos Malmin työväentalon rakentamiseksi oli 1930-luvulla merkittävä: 

 

”Vanhemmat muuttivat Malmille vuonna 1928. Tätä ennen äiti kierteli ympäri 

Suomea isän kanssa. He olivat täällä mukana, kun Malminseudun 

Työväenyhdistys perustettiin vuonna 1930. He olivat niin sanottuja 

vasemmistososiaalidemokraatteja. Isä oli ratkaiseva tekijä  Malmin työväentalon 

rakentamisessa. Hän johti rakennus- ja talkootöitä ja teki itse runsaasti töitä. Oli 

ensimmäisen Työväentalo Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Hän oli 

 aktiivisesti puheenjohtajana ihan 1950-luvun taitteeseen saakka.”
189

 

 

Ruuskasen isä otti poikansa jo pienenä lapsena mukaan malmilaiseen 

yhdistystoimintaan. Usko oli seuraamassa talon rakennustöitä, joten talonrakentajat ja 

itse talo tulivat hänelle tutuiksi jo lapsesta asti. Kuvassa yksi Usko Ruuskanen on 

kuvattuna isänsä ja muiden työmiesten kanssa Malmin työväentalon rakennusmaalla:  

 

Kuva 1: Malmin työväentalon rakentajia perustuksien valutyössä toukokuussa 1939. 

 

 

Lähde: Malmin Työväentalo oy:n valokuvakansio, kuvaaja tuntematon. 

 

                                                
187 Haastattelut 
188 Haastattelut 
189 Usko Ruuskanen, s.1930, haastattelu 14.12.2011., Helsingissä. 
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Myös Valtosten vanhemmat olivat vankkoja työväenliikkeen ihmisiä. He totesivat 

haastatteluissaan molempien vanhempiensa toimineen mukana liikkeessä. Valtosten isä 

oli tärkeä tekijä Malmin Urheilijoiden toiminnan vetämisessä ja sisarusten äiti 

työskenteli useana kesänä Lammassaaressa Raittiusyhdistys Koiton tiloissa ravintolassa. 

Sisarukset muistelevatkin vanhempiensa olleen esimerkkejä, joita seurattiin 

yhdistystoimintaan: 

 

 ”Aimo: Me oltiin Lammassaaressa kaikki.”  

 

 ”Eila: Äiti hoiti siellä ravintolaa. Me saatiin tiskata ja kuivata tiskit” 

 

 ”Aimo: Me otettiin narikassa vaatteita vastaan, kun tansseja oli.” 

 

”Arvo: Voitto ja isähän oli siinä urheilussa aktiivisesti. Voittohan sen jalkapallon 

käynnisti Urheilijoissa, juniorijalkapallon 50-luvun alussa. Isä tuli parin vuoden 

viiveellä jalkapalloon mukaan. Lähti sitä vetämään. Isä hoiti 12 vuotta 

jalkapallohommaa.” 

 

 ”Arvo: Nyrkkeilytausta isällä ja hän oli työväenliikkeen ihmisiä.”
190

  

 

Kaikkien vanhemmat eivät itse toimineet malmilaisissa yhdistyksissä aktiivisesti, mutta 

vuoden 1918 tapahtumat ja niiden jälkimainingit olivat muovanneet joidenkin 

haastateltujen perheen ajattelutapaa vahvasti. Menneet vääryydet näkyivät vieläkin 

vuosikymmenten jälkeen vahvoina joidenkin perheiden ajattelutavoissa: 

 

”Kyllä mä olen äidin maidosta saanut. Tai isän siittimestä jotain kautta 

verenperintönä. Isän puolelta Hangossa oli tapettu 1918 hänen isänsä. Isähän oli 

niin sanotusti ihan stalinisti silloin. Äiti on Lohjalta ja tullut Tarja Halosen äidin 

viekoittelemana Helsinkiin. Isä oli tiettävästi Suomen ainoa merimies, joka ei 

päässyt sodan aikana maihin poliittisista syistä. Siellä oli sotilasvartio. Lähettiin 

sotaa karkuun Ruotsiin ja tultiin Hangon kautta tänne. Siellä äiti oli teatterissa ja 

isä puoluetoimimassa. Se koko ajan hajos, kerta hän oli merillä. Oli

 intohimoinen merimies 12-vuotiaasta lähtien ollut. Sit kun tultiin Malmille, hän 

koitti olla täällä Hankkijalla ja Laaborilla töissä.  Oli vuokralautakunnassa ja 

sillä tavalla meillekkin silloin tällöin tuli alivuokralaisia. Äiti kai ei kummemmin 

ollut mukana. Nää ei täällä saanut kiinnepistettä. Mä en ole koskaan ollut 

sellaista ääripuolta. Äiti tasotti ne myrskyt, mitä meillä oli. Toisella oli pää 

poikki ja veri vatiin ja äiti oli niin että eiköhän tässä koitetta toimeen tulla. Aina 

kun politiikkaa puhuttiin kotona, niin meillä oli ristiriita päällä. Sen mä perin 

äidiltä, että se ei ole pää poikki ja veri vatiin ja kaikki on ihmisiä.”
191

 

 

Kaikissa perheissä poliittiset ristiriidat eivät olleet näin pinnalla, mutta kertomuksia 

                                                
190 Aimo Valtonen, s. 1941 & Arvo Valtonen, s. 1944 & Eila Valtonen, s. 1938, haastattelu 15.2.2011., 

Helsingissä. 
191 Mauri Laaksonen, s.1940, haastattelu 15.12.2011., Helsingissä. 
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sukulaisten kohtaloista esiintyi muillakin haastateltavilla: 

 

”Isän veli asui Vantaan rannalla, ihan naapurissa. Isän veli on ollut perustamassa 

 urheiluseuraa. Isän suku on ollut vasemmistolaista, koska mun isän veli oli 

tuomittuna Tammisaaressa. Isän siskon mies tapettiin punaisten joukossa jossain 

täällä Helsingissä. Ei  löytänyt koskaan tätä ruumista. Isän veljen vaimo aina 

muistelee, kun ne etsivät niitä tuolla pitkin Helsinkiä. Äiti sitten vasta liittyi 

politiikkaan, kun tuli demokraattiset naiset sota-ajan jälkeen.”
192

 

 

Haastateltavistani jokaisella on ollut vanhempien tai sukulaisten kautta yhteydet 

työväenliikkeeseen. Sosiaalisilta taustoiltaan edellinen sukupolvi on ollut vahvasti 

työläistä. Useamman henkilön vanhemmat olivat työväenliikkeen aktiivisia toimijoita jo 

ennen paikkakunnalle saapumistaan. Rentolan mukaan kodin jälkeen seuraava porras 

verkostossa oli pioneeriliitto.
193

 Haastateltavistani kaikki eivät ilmoittaneet olleensa 

kuitenkaan mukana pioneereissa. Myös Malmin Urheilijoiden toiminta oli yksi niistä 

ensimmäisistä askelista, joita järjestöverkostoon liityttäessä otettiin.
194

 Joka tapauksessa 

haastateltujen nuorten verkostoon liittyminen näytti käyneen aluksi aina kevyemmän 

harrastustoiminnan kautta, johon usein saatiin ensimmäinen kosketus vanhempien ja 

heidän poliittisten taustojensa johdosta. 

 

4.3. Harrastustoiminta paikallisella tasolla ja aktiivien merkitys rekrytoinnissa 

 

Nuorisoliiton ideologiassa osastojen aktiiveilla oli suuri vastuu liiton toiminnan 

organisoimisesta paikallisosastoissa. Uusien jäsenten rekrytoiminen yhdistyksiin oli 

nuorisoliiton johdon kannalta ennen kaikkea poliittisen voiman turvaava tekijä, mutta 

myös taloudellisilla kysymyksillä on ollut suuri merkitys paikallisten nuorten 

saattamisessa mukaan toimintaan. Moni nuori tuli mukaan perheidensä kautta isän, 

äidin tai muun sukulaisen toimiessa vasemmistolaisissa järjestöissä Malmilla. 

Vanhemmat olivat usein toimineet työväenliikkeen yhdistysten jäseninä jo 

aikaisemmilla asuinpaikkakunnillaan. Oliko malmilaisten kansandemokraattisten 

yhdistysten verkosto suljettu kokonaisuus, johon rekrytoiduttiin vain perhetaustojen 

kautta? Miten vasemmistolainen järjestöverkosto rakentui ruohonjuuritasolla ja miten se 

todellisuudessa uudensi itseään?  

 

Malmin Demokraattiset Nuoret oli heti perustamisvaiheessaan vahva paikallisosasto. Se 

ei syntynyt tyhjän päälle, vaan taustalla vaikutti aikaisempien sukupolvien tekemä työ 

                                                
192 Raili Rantanen, s. 1932, haastattelu 15.12.2011., Helsingissä. 
193 Rentola 1990, 244. 
194 Haastattelut 
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Malmilla, joka oli asuinalueena taustaltaan vahvasti työväenhenkinen. Malmilaisten 

demokraattisten nuorten toiminta paikallisella tasolla oli osaston ensimmäisinä vuosina 

jopa niin vahvaa, että nuorisoliiton paikallinen aluejärjestö vetosi malmilaisiin, jotta he 

tukisivat oman toiminnan lisäksi läheisiä muita osastoja. Näitä tuettavia osastoja olivat 

Tikkurila ja Pakila.
195

 

 

Demokraattisten nuorten toiminta Malmilla oli periaatteessa avointa kenelle tahansa 

tiettyyn pisteeseen saakka. Vesa Kurkela toteaa omassa tutkimuksessaan, että SDNL:n 

joukkojen hankintatyössä kulttuurisella ohjelmatoiminnalla ja harrastuksilla oli 

merkittävä tekijä nuorison houkuttelemiseksi liiton toimintaan.
196

 Seuraavan sivun 

taulukossa 3 on esitetty Malmin Demokraattisten Nuorten jäsenmäärät ja toiminta 

kevätkaudella 1947. Tarkastelen seuraavaksi, voiko taulukon perusteella tehdä tulkintoja 

niistä asioista, joita nuoret Malmin nuorisoyhdistyksessä harrastivat.    

 

Taulukko 3. Malmin Demokraattisten Nuorten toiminta ja jäsenmäärä keväällä 1947. 

 

Jäseniä Miehiä Naisia   
127 68 59   

Kokoustoiminta 
Viralliset 

kokoukset Viikkokokoukset Johtokunta 
yhteensä 2 8 7 

30 Huvitoimikunta Retkeilytoimikunta   
  7 6   

Työryhmien 
esiintymiset Puhekuoro Lauluryhmä Näytelmäryhmä 

yhteensä 3 8 6 
28 Vuoropuhelut Yksinpuhelut   
  2 9   

Muu toiminta 
yhteensä Näytelmiä 

Toimitetut 
seinälehdet  Retket 

4 2 1 1 
Lähde: Tilastot, Malmin Demokraattisten Nuorten arkisto, KansA. 

 

Osastojen viikkokokousten ja johtokunnankokousten lisäksi nuorten aika Malmilla on 

taulukon mukaan kulunut monenlaisen kevyemmän harrastustoiminnan parissa. 

Erilaiset esiintymisryhmät ovat esiintyneet kevätkaudella 14 kertaa. Yksi retki on tehty. 

Esiintymistilaisuuksia ja retkeä on suunniteltu hartaasti usean kokouksen voimin. 

Mielenkiintoinen löydös on osaston toimittama seinälehti, jota pöytäkirjatiedon 

perusteella nimitettiin Vivuksi. Vipu-lehteä ei ole säilynyt yhtään kappaletta. Se on 

                                                
195 Pöytäkirjat 1944–1947, Malmin Demokraattiset Nuoret, KansA.  
196 Kurkela, 1986. 
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ilmeisesti ollut täysin käsinkirjoitettu ja uniikki.
197

 Virallisen kokoustoiminnan lisäksi 

nuorten aika yhdistyksessä näyttää kuluneen myös kevyemmän harrastustoiminnan 

parissa. 

 

Vasemmistolaisten järjestöjen laillistaminen sodan jälkeen sai Malmilla aikaan 

varsinaisen järjestöbuumin. Talolla oli aamusta iltaan toimintaa. Järjestöjä toimi talolla 

pitkälti yli toistakymmentä, ja harrastustoiminta oli monipuolista:
198

  

 

”40–50-luvulla työväentalolla tapahtui koko ajan. Teatteri oli voimakas. Ketkä 

tykkäs laulamisesta, kuka tanssimisesta ja kuka tanhuamisesta. Ovet olivat auki 

ja koko ajan paikkakunnalla isoja tapahtumia. Aina mitä järjestettiin, niin sali oli 

täynnä. Perustoiminta, jossa kävi enemmän nuoria yhdellä kertaa olivat nämä 

kerhoillat, jotka oli viikoittain joka torstai. Niissä oli jonkun verran ohjelmaa, 

jonka ohjelmaryhmät olivat harjoitelleet. Sitten alkuunsa oli tämmöinen, joku 

pitää nurkkapöytäkirjaa. Sitten oli leikkiä ja yleensä pikku pätkä tanssittiinkin. 

Kerhoilloissa kävi parhaimmillaan 60–80 henkeä.”
199

 

 

Pelkästään nuorisolle oli 1940–1950-luvun työväentalolla tarjolla monenlaista toimintaa 

teatterista tansseihin, lauluharjoituksiin ja tanhuamiseen asti. Oli kisälli- ja 

kisällitärryhmiä, joissa harrastettiin lausuntaa ja esiintymistaitoja poliittisen satiirin 

voimin. Harrastaminen vei toisinaan paljonkin aikaa malmilaisten kootessa jäseniään 

esiintymisryhmiksi, jotka ottivat osaa Demokraattisen Nuorisoliiton eri 

organisaatiotasojen järjestämiin kulttuurikilpailuihin. Läheisimmät kaveripiirit 

rakentuivat usein sen mukaan, millaisesta toiminnasta nuori oli yhdistysten parissa 

kiinnostunut.
200

 

 

Ne, jotka katsoivat urheilutoiminnan itselleen mieluisimmaksi, harrastivat jalkapalloa, 

nyrkkeilyä, lentopalloa tai talvisin hiihtoa Malmin Urheilijoissa. Urheilijat harjoittelivat 

sisälajien parissa työväentalolla tai läheisellä koululla, ja kesäisin siirryttiin ulkolajien 

pariin.
201

 Malmilaiset nuoret järjestivät leirejä ja retkiä lähialueille, joita vetivät 

varttuneemmat nuorisoliittolaiset ja urheiluseuralaiset. Esimerkiksi vuonna 1951 nuoret 

olivat Voitto Valtosen ohjaamalla leirillä 35 leiriläisen ja kolmen muun ohjaajan kanssa 

Sipoon Kalajärvellä. Leirin vetovastuu oli annettu Valtoselle hänen suoritettuaan TUL:n 

leiriohjaajan koulutuksen.
202

  

 

                                                
197 Pöytäkirjat 1944–1947, Malmin Demokraattiset Nuoret, KansA. 
198 Mauri Laaksonen, s.1940, haastattelu 15.12.2011., Helsingissä.  
199 Raili Rantanen, s.1932, haastattelu 14.1.2010., Helsingissä. 
200 Haastattelut 
201 Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset 1951–1971, Malmin Urheilijoiden arkisto, SUA.  
202 Urheilu- ja leiriasiakirjat 1950–1978, Malmin Urheilijoiden arkisto, SUA. 
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Toisinaan nuoret osallistuivat muiden demokraattisten paikallisosastojen yhteisiin 

tapahtumiin niin urheilun kuin muunkin hauskanpidon merkeissä. Tällöin vierailtiin 

usean kymmenen osanottajan voimin lähialueiden osastojen tilaisuuksissa. Erinäiset 

piirin, liiton tai aluejärjestön järjestämät kesäleirit kokosivat nuoria samalle 

paikkakunnalle tapaamaan toisiaan. Muiden demokraattisten paikallisosastojen jäsenet 

saapuivat toisinaan myös Malmille paikallisten nuorisoliittolaisten järjestämiin 

tilaisuuksiin. 
203

  

 

Seuraavan sivun kuvassa numero kaksi Malmin Demokraattiset Nuoret ovat 

laskiaisajelulla läheisten paikkakuntien nuorten kanssa. Demokraattisten nuorten Terä ja 

sen mainokset olivat tälläkin retkellä näyttävästi läsnä. Retket eivät rajoittuneet 

ainoastaan kesäaikaan, vaan myös talvella saatettiin lähteä tapaamaan lähiseudun 

tovereita. 

 

Kuva 2: Malmin, Puistolan ja Tikkurilan nuoria laskiaisajelulla 28.2.1960. Mukana oli  

noin 70 nuorta.  

 

 
Lähde: Kansan Uutiset 29.2.1960., kuva-arkisto, KansA. (Kuvaaja tuntematon). 

 

 

Muiden paikallisosastojen kanssa järjestetyt yhteistapahtumat olivat nuorille mainio 

keino tavata samanikäisiä tovereita muilta paikkakunnilta. Kuvasta kaksi on 

havaittavissa kevyttä iloisuutta ja yhdessäolon riemua. Jo seitsemänkymmenen nuoren 

osallistuminen tapahtumaan kertoo, että osastojen välisillä tapaamisilla oli nuorten 

keskuudessa kysyntää. Ne toimivat paikallisyhdistyksille ja nuorille mahdollisuutena 

                                                
203 Haastattelut 



72 

 

solmia kontakteja heidän päivittäisen verkostonsa ulkopuolelle. 

 

Viikoittainen nuorison toiminta sisälsi aina ohjelmallisia kerhoiltoja, joissa käsiteltiin 

aluksi virallisia asioita loppuillan kuluessa kevyen ohjelman parissa. Iltatoiminnan 

harjoittaminen talolla ei ollut kuitenkaan täysin vapaata. Sodan aikana voimassa ollut 

yleinen tanssikielto purettiin vaiheittain ja verkkaisella tahdilla. Huvitilaisuuksien 

verotus oli ankaraa. Tämä tekijä määritteli osaltaan yhdistysten järjestämän ohjelman 

sisältöä. Vuonna 1944 sisäministeriö salli järjestää tansseja yhden tunnin ajan 

huvitilaisuuksien päätteeksi.
204

 Vuoteen 1948 asti säädeltiin aatteellisten järjestöjen 

toteuttamaa tanssitoimintaa jopa 50 prosentin huviverolla. Tätä veroa ei tarvinnut 

maksaa niissä tapauksissa, joissa ohjelmapitoisen illan lopuksi järjestettiin yksi tunti 

tanssia. Järjestöjen kannalta oli näin taloudellisesti kannattavampaa järjestää 

ohjelmallisia iltamia kuin pelkkiä tansseja. Huviveron laskeminen 1950-luvulle 

tultaessa luonnollisesti lisäsi pelkkien tanssitapahtumien suosiota.
205

 

Harrastustoiminnan ja tanssitoiminnan järjestäminen talolla toimi järjestöjen kannalta 

ihmisiä toimintaan mukaan houkuttelevana tekijänä: 

 

”Se meillä oli tärkeätä se aatteellisuus ja sen esittäminen. Kerttu Varjon sanoin: 

ensin kalanmaksaöljyä ja sitten suklaata. Meillä oli kerhoiltaa ennen 

tanssiopetusta. Meillä oli askelharjoituksia ja tanssiharjoituksia ennen eri 

tapahtumia, jolla tavallaan vedettiin ihmisiä mukaan. Se oli se suklaa ja 

pikkuhiljaa annettiin kalanmaksaöljyä.”
206

 

 

Osaston aktiivien taktiikka uusien jäsenten mukaan saamiseksi toimi nuorisoliiton 

ideologiaa myötäillen. Laaksosen mukaan aatteellisuus oli kaikessa toiminnassa 

tärkeätä. Nuorisoliittolaisen tuli opiskella liiton asettamien tavoitteiden ohjaamana ja 

nuorisoliittolaiselta vaadittiin tiettyä itsekuria. Järjestöihin kuulumattomien nuorten 

mukaan saamiseksi toimintaan tarvittiin kuitenkin muutakin kuin pelkästään 

työväenaatetta ja Leninin oppeja:  

 

”Aika ratkaisevaa oli, että saatiin nämä Malmin demokraattiset nuoret omalla 

talolla tanssimaan. Se oli sellainen perusjoukko, joka toi sinne muuta väkeä. 

Tunnettiin toinen toisemme aika laajalta alueelta. Tulivat sinne mukana. 

Nuoriso-osaston kerhoilloissakin kävi semmoisia, jotka kaikki ei olleet 

jäseniä.”
207

 

 

Nuorisoaktiivien merkitys malmilaisten nuorten houkuttelemiseksi talolle näyttää 

                                                
204 Pesola 1996, 110. 
205 Mt., 116–122. 
206 Mauri Laaksonen, s. 1940, haastattelu 15.12.2011., Helsingissä. 
207 Usko Ruuskanen, s. 1930, haastattelu 14.12.2011., Helsingissä. 
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lähteiden valossa olleen suuri. Malmi oli suhteellisen tiivis yhteisö, jossa kaikki tunsivat 

ainakin periaatteellisella tasolla toisensa. Järjestöjen vastuu vapaaehtoistoiminnan 

organisoimisesta oli Malmilla perinteistä. Jo ennen Toista maailmansotaa huolehtivat 

sosiaalidemokraattiset järjestöt nuorisotoiminnan organisoimisesta malmilaisten 

työväenperheiden lapsille. Nyt malmilaisella kentällä toimi kansandemokraattinen 

yhdistysperhe, joka oli saanut innokkaan ja voimakkaan startin sodan jälkeisessä 

poliittisessa todellisuudessa.  

 

Haastateltavien mukaan nuoret tulivat Malmilla nuorten pariin. Kun aktiivit olivat 

saaneet organisoitua tilaisuudet, houkuttelivat he ensin mukaan muut demokraattisten 

nuorten jäsenet. Näillä kaikilla oli omat kaveriverkostonsa, joita he käyttivät ystäviensä 

houkuttelemiseksi talolle. Haastateltavien joukosta löytyi myös henkilö, joka oli 

tutustunut malmilaisten vasemmistolaisten yhdistysten toimintaan 

järjestöaktiiviserkkunsa Raili Rantasen kautta. Raili oli houkutellut maaseudulta 

kaupunkiin töiden perässä muuttaneen serkkunsa Elvi Iivosen mukaan toimintaan. Elvi 

kävikin töiden lomassa toisinaan nuorison tapahtumissa talolla. Elvin sukulaiset 

Malmilla toimivat muuton alussa sosiaalisena tukena vieraaseen ympäristöön 

saapuneelle nuorelle. Elvi sai serkkunsa perheen luota järjestötoimintakipinän lisäksi 

katon päänsä päälle.
208

  

 

Urheilutoiminnassa mukana olleet nuoremmat aktiivit käyttivät koulussa luotuja 

ystäväverkostojaan uusien urheilijoiden houkuttelemisessa toimintaansa. Arvo Valtosen 

mukaan tärkeintä Malmin Urheilijoissa olivat osaavat vetäjät, joiden ammattimainen 

valmennus sai nuoret pysymään urheiluseurassa.
209

 Malmin Urheilijoissa toimi oma 

nuorisojaosto, joka vastasi seuran urheilullisesta nuorisotoiminnasta. Niin tytöille kuin 

pojille oli omat ohjaajansa. Eri lajien parissa toimi lajitoimintaan vihkiytyneitä 

valmentajia, jotka olivat toisinaan myös SM-tason mitalisteja kuten nyrkkeilyssä sm-

kultaa voittanut Martti Huhtala.
210

 

 

Ystäväverkostojen lisäksi aktiivit mainostivat toimintaa ulkomainoksin. Heillä oli oma 

ilmoitustaulunsa Malmilla, ja mainoksia tilaisuuksista jaettiin joka puolelle. Kun 

tapahtumiin saatiin kutsuttua kevyen ohjelman houkuttelemana paljon nuoria, otti heistä 

osa aina suklaakonvehtien lisäksi lusikallisen jos toisenkin kalanmaksaöljyä.
211

  

                                                
208 Elvi Iivonen, s. 1930, haastattelu 15.12.2011., Helsingissä.  
209 Arvo Valtonen, s. 1944, haastattelu 15.12.2011., Helsingissä.  
210 Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset 1951–1971, Malmin Urheilijoiden arkisto, SUA. 
211 Haastattelut 
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4.4. Vasemmistolaisen verkoston rajat  

 

Kaikki malmilaiset nuoret eivät kuitenkaan ottaneet osaa Malmin työväentalon 

järjestöjen toimintaan. Missä kulkivat tutkimani malmilaisten nuorisoaktiivien 

verkostojen rajat nuorisoliiton kannalta? Kansandemokraattisiin järjestöihin kuulumaton 

Ritva Laurila kertoo, millaisena työväentalon järjestöjen toiminta vaikutti ulkopuolisen 

silmin.  

 

”Voi sanoa että nää SKDL:n ihmiset olivat näkyvämpiä Malmilla. Ei demareista 

oikeastaan yleisesti puhuttu… …Isä oli Porvoosta kotoisin ja oli kuulunut siellä 

Porvoon punakaartiin, joutui hän silloin pidätetyksi siellä Porvoossa ollessaan. 

”Isä kävi jossain Neuvostoliittoseuran tilaisuuksissa. Se oli sodan jälkeen, 

jouduin sisaren kanssa sinne pakotetuksi johonkin tilaisuuteen. Se oli vaikeeta 

aikaa ja hän halusi tunnustaa väriä… …Sosiaalinen paine ilmeni naisten 

keskuudessa. Sisareni, joka oli naimisissa, niin kaikki ystävät sanoivat, että nyt 

sun pitää mennä sinne. Siellä oli näitä Malmin tuttuja naisia. Ei mun sisareni olis 

mennyt sinne muuten, koska hän oli Tapanilan työväentalon ihmisiä. Hän oli 

sosiaalidemokraatti silloin. Se oli meille kummallekin vähän kummallinen 

tilaisuus. Olin syntynyt 1930 ja sisko noin 10 vuotta aikaisemmin.”
212

 

 

Ritva Laurilan isä oli kansalaissodan käynyt mies, joka oli joutunut kärsimään 

rangaistuksen osallistumisesta kapinaan valkoista Suomea vastaan. Ritvan mukaan 

hänen isänsä oli aatteeltaan hyvinkin punainen ja hän kävi työväentalon tapahtumissa. 

Vanhempien aate ei kuitenkaan aina ollut täysin määräävä tekijä liittymisessä 

järjestöihin. Vaikka Ritva kävikin nuorena tyttönä työväentalolla vasemmistolaisessa 

tilaisuudessa, ei hän tuntenut itseään talolla kotoisaksi. Lainauksesta on tulkittavissa 

vahvaa vieroksuntaa työväentalon järjestöjä kohtaan, mutta toisaalta siitä on 

havaittavissa myös kansandemokraattisten järjestöjen sodanjälkeinen voima Malmin 

seudulla. Kansandemokraattiset järjestöt olivat toiminnassaan ja näkymisessään erittäin 

voimakkaita ja niiden jäsenet pyrkivät aktiivisesti rekrytoimaan verkostojensa kautta 

uusia jäseniä talolle. Ainakin sodanjälkeisinä vasemmistovuosina vaikuttaa sosiaalinen 

paine nuorten keskuudessa toimintaan osallistumiseen olleen kova. Moni kaveri oli 

talon toiminnassa mukana ja nuoret tulivat nuorten pariin. Mitä enemmän oli tarjolla 

kevyempää ohjelmaa asiapitoisuuden lisäksi sitä useampi malmilainen oli talolla.  

 

Malmilaiset kansandemokraattiset järjestöt eivät olleet nuorison vapaa-ajanvieton 

tarjoamisessa monopoliasemassa Malmilla, vaikka alku sodan jälkeen oli ollut vahva. 

Malmilla toimi vuodesta 1948 saakka Malmin Palloseura -niminen urheiluseura, joka 

oli Malmin Urheilijoista irrottautuneiden sosiaalidemokraattien pääosin jalkapalloa 
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pelaava urheiluseura. Malmin porvarillisilla piireillä oli taas oma seuransa Malmin 

Ponnistajat. Monen lapsen ja nuoren perheiden poliittinen tausta vaikutti siihen, minkä 

joukkueen väreissä urheiltiin.
213

  

 

Myös tanssitarjonnassa oli Malmilla kilpailua. Malmin Demokraattisissa Nuorissa 

1960-luvun alussa tansseja järjestänyt Pentti Salminen kuvaa värikkäästi niitä välillä 

likaiseksikin yltyneitä piirteitä, joita tanssipaikkojen välisessä kilpailussa ilmeni: 

 

”Meillä oli kilpaileva tanssin pitäjä Tapanilan Erä. Siinä tahtoi tulla hankausta. 

Siellä oli huipputaiteilijoita. Ne pystyi taiteilijoiden nimellä elämään. 

Loppuillasta se porukka oli työväentalolla. Pientä jäynää tuli tullessaan. Kuten 

hajupommi. Meillä oli Hawajilaisilta. Leo Eklundin Hawajilaisilta. Olin 

hankkinut tulivalon. Joku oli tuonut ampullin lattialle ja se musertui, josta tuli 

kananmunanhaju. Orkesterin johtaja lopetti soiton ja ilmoitti, että kuka on 

tämmösen ylimääräisen efektin tuonut tähän tanssitilaisuuteen, niin poistukoon. 

Meillä oli kulmaovi auki ja luulimme hajun tulevan valtaojasta, jossa oli 

pysähtynyt vesi. Vedimme ovet kiinni niin se haju varmasti säilyi. Tää nyt on 

toisen käden tietoja mutta sain ymmärtää että tehtävä oli annettu toiselle 

kaverille.”
214

 

 

Kilpailu malmilaisesta tanssiyleisöstä yltyi toisinaan jopa niin rankaksi, että kokonaisia 

tanssilavoja jouduttiin sulkemaan niihin kohdistettujen lokakampanjoiden johdosta. 

Esimerkiksi Pukinmäessä sijainnut kansandemokraattisten järjestöjen tanssilava sai 

lapun luukulle vuonna 1955 kaupungin kieltäessä sen toiminnan vedoten ympäristöstä 

kantautuneisiin valituksiin. Kaikki alueen asukkaat eivät katsoneet suopeasti 

kansandemokraattien järjestämiä tansseja naapurustossaan.
215

  

 

Työväentalon läheisyydessä sijaitsi ruotsinkielisen nuorisoseuran talo Solhem, jota 

käyttivät useammat malmilaiset järjestöt ja asukkaat tilaisuuksiensa järjestämisessä. 

Laurilan mukaan taloa pidettiin poliittisesti puolueettomana rakennuksena ja siellä 

saatettiin järjestää yhteistilaisuuksia yli puoluekantarajojen. Laurila kertookin talolla 

järjestetyn eräät häät kompromissiratkaisuna sille, että morsiamen vanhemmat halusivat 

järjestää häät Tapanilan työväentalolla ja sulhasen vanhemmat Malmin 

työväentalolla.
216

 Keitä nämä henkilöt olivat, ei Laurilan kertomus paljasta, mutta tarina 

kertoo valaisevasti, mitä Malmin seutua jakavat poliittiset kysymykset tarkoittivat 

ihmisten elämässä. Kaikki eivät halunneet tulla Malmin työväentalolle ja malmilaiset 

                                                
213 Haastattelut 
214 Pentti Salminen, s. 1940, haastattelu 11.1.2010., Helsinki. 
215 Tassilavaa koskevat asiakirjat/tanssilava1946–1955 Malminseudun Työväenyhdistyksen arkisto,  

KansA. 
216 Aarne Laurila, s. 1929, haastattelu 15.3.2012., Helsinki. 
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kansandemokraatit karsastivat usein Tapanilan työväentaloa, joka oli 

sosiaalidemokraattien talo. Nämä ennakkoluulot ylsivät toisinaan nuorisoon asti, joiden 

kotona puhuttiin politiikasta. Asia ei kuitenkaan aina ollut näin: nuorempi sukupolvi 

suhtautui usein poliittisiin kysymyksiin kevyemmin kuin vaikeat sisäpoliittiset 

ristiriitavuodet kokeneet vanhempansa:  

 

”Malmilla toimi komisaari Maa. Taimi oli sen tytär. Tää Taimi oli tähän 

nuorisoporukkaan innokas osallistuja. Heillä oli poliittista näkökantaa kotona. 

Tää Maa ei ollut niitä työväenliikkeen ihan ”aktiivisimpia” ihmisiä. Hän piti 

tarkasti selvää, että oliko talolla tarpeeksi henkilökuntaa tansseissa paikalla. Se 

ei voinut ottaa kiinni, koska talo toimi sääntöjen mukaan. Se oli niitä vanhan 

ajan tyyppejä. Kooltaan oli iso mies. Tää Taimi voitti tän 

ristiriitakysymyksen.”
217

 

 

Nuorisojärjestöjen aktiivien rekrytointiverkostojen rajat eivät aina olleet pelkästään 

poliittisia. Nuorisojärjestöt eivät tavoittaneet kaikkia lähialueen nuoria. Aarne Laurila 

kertoo oppikouluun päästyään opiskelun vieneen kaiken ajan. Hän ei osallistunut 

tansseihin, järjestöihin eikä urheilutoimintaan. Aarnelle Malmin tärkein instituutio oli 

jotain muuta:  

 

”Tärkeä tekijähän Malmilla monelle nuorelle oli Malmin kirjasto. Se oli 

maalaiskunnan kulttuuri-instituutioista kaikkein tärkein. Se oli maalaiskunnan 

pääkirjasto. Siellä toimi aktiivisesti opintokerho, jossa olin mukana. Siellä sai 

ilmaiseksi kirjoja, joita ei ollut yleensä varaa ostaa kuin muutama vuodessa.”
218

 

 

Kirjasto oli yksi niistä harvoista kunnallisista instituutioista, jotka tarjosivat 

malmilaisille nuorelle mahdollisuuden vapaa-ajan harrastamiseen. Kirjasto toimi 

Malmilla jo ennen alueen liittämistä Helsinkiin ja se tarjosi monelle nuorelle 

mahdollisuuden sivistää itseään. Se oli vaihtoehto nuorille, jotka eivät olleet 

kiinnostuneet urheilusta tai järjestötoiminnasta.  

 

Helsingin kaupungin järjestämä nuorisotyö alkoi vuonna 1948, jolloin perustettiin 

kaupungin nuorisotyölautakunta. Tähän järjestelyyn päädyttiin vastineena 

yhteiskunnassa lisääntyvään huoleen nuorista ja heidän tulevaisuudestaan. Sota-aika ja 

sen aikana pysähdyksissä ollut järjestöjen toiminta aiheutti huolen nuorten 

syrjäytymisestä. Alkoholinkäyttö sodanjälkeisessä Suomessa oli valitettavan yleistä. 

Kunnallisen nuorisotyön alkuvaihe jätti järjestöille paljon liikkumavaraa, sillä se 

                                                
217 Pentti Salminen, s. 1940, haastattelu 11.1.2010., Helsinki. 
218 Aarne Laurila, s. 1929, haastattelu 15.3.2012., Helsinki.  
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keskittyi aluksi lähinnä näiden taloudelliseen ja materiaaliseen tukemiseen.
219

 

Ensimmäinen nuorisotyölautakunnan hallinnoima toimipaikka avattiin Malmille vasta 

vuonna 1953. Se toimi aikaisemmassa suojeluskunnan rakennuksessa.
220

 

 

Yksityisellä puolella järjestöjen tuottaman vapaa-ajan kanssa kilpailivat malmilaiset 

elokuvateatterit Kino Malmi ja Kino Helios. Ne olivat tanssitapahtumien lisäksi Malmin 

vetävimpiä nuorison kokoontumispaikkoja.
221

 Mauri Laaksosen mukaan hänen 

nuoruudessaan sattui toisinaan kahinoita malmilaisten ja naapurikylien nuorten välillä. 

Nämä kahinat vaikuttivat usein myös siihen, ketkä kävivät milläkin talolla vapaa-

ajanvietossa: 

 

”Malmi oli Malmi. Mä olen parhaan Kinon edessä nähnyt, tulee mosalainen 

sinne.
222

 Malmilainen vetää viivan ja sano, että astu ton yli, niin saat turpaas ja 

jos et astu, saat turpaas, ja se sai turpaansa kuitenkin. Sitä oli nuoriso. Erän 

talollakin meidän ikäluokasta demokraattisista nuorista kävi tuskin muut kuin 

Raiski ja minä. Meillä oli se vapaus. Se oli sitten Kremlissä
223

, ketkä kävi 

sunnuntaisin joraamassa.”
224

 

 

Nuoria toki kävi työväentalon tapahtumissa muualtakin kuin Malmilta, eikä jokaista 

mosalaista leivottu nenään heidän saapuessaan työväentalolle. Jännitteitä nuorison 

välillä kuitenkin löytyi. Paikkakunnan nuoret olivat toisinaan tarkkoja reviireistään. 

Nuorten liikkuvuutta Malmin alueella esti myös liikenneyhteyksien vähäisyys ja puute 

taloudellisista resursseista: 

 

”Aimo: Se oli kyl laaja alue. Se oli Tapanila, Malmi, Puistola ja lentokentän 

alue. Kyl nää kaverit keskitty tänne.”  

 

”Arvo: Koillis-Helsingistä” 

 

”Aimo: Pukinmäestä, Ogelista
225

 ja Viikistä päin.” 

 

”Aimo: Siihen aikaan mentiin pommilla. Linjavaunussa oli se takateline. Siihen 

aikaan mentiin, kun ei ollut fyrkkaa niin sanotusti kellään. (naurua)” 

 

”Voitto: Siihen aikaan kaikki kulki junalla, koska se oli halvempi kuin linja-

auto.”
226

 

                                                
219 Ilves 1998, 22. 
220 Toimintakertomukset 1953–1985, Raittiusyhdistys Tähden arkisto, KansA.  
221 Aarne Laurila, s. 1929, haastattelu 15.3.2012., Helsinki.  
222 Mosa: Ruotsiksi Mosabacka. Suomeksi Tapanila. 
223 Kremliksi kutsuttiin Tapanilassa sijaitsevaa Suomi-Neuvostoliitto-seuran toimitaloa, jossa järjestettiin  

paikallisen yhdistyksen voimin tapahtumatarjontaa, haastattelut.  
224 Mauri Laaksonen, s. 1940, haastattelu 15.12.2011., Helsinki. 
225 Oulunkylä 
226 Aimo Valtonen, s. 1941 & Arvo Valtonen, s. 1944 & Voitto Valtonen s. 1929, haastattelu 15.12.2011., 

Helsinki. 
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Vaikka Malmi kuuluikin vuodesta 1946 asti Helsinkiin, oli alue suhteellisen eristyksissä 

itse kaupungista. Liikennevälineiden käyttö ei ollut halpaa, vähiä taloudellisia resursseja 

käytettiin niillä liikkumiseen vain harvoin. Paras reitti Malmille ja sieltä pois oli 

edelleen sama rautatielinja, joka oli rakennettu jo 1800-luvun puolella:  

 

 ”Kyllä kaverit oli tästä lähialueelta. Omat autot olivat harvinaisuuksia siihen 

aikaan. Parhaat yhteydet olivat silloin junalla. Kyllä täällä Käpylän 

Lemmenlaaksosta kävi tyttöjä, kun niitä tanssittaessa”
227

 

 

Nuorten ystäväpiiri ja suurin osa aktiivien järjestämien tapahtumien kävijäjoukosta 

saapuivat talolle lähialueilta. Jos kauempaa tultiin talolle tansseihin, oli yleisin tähän 

tarkoitukseen käytetty kulkuneuvo juna. Malmin maantieteellinen eristyneisyys 

Helsingistä rajasi nuorisoaktiivien kontakteja huomattavasti. Liiton kannalta olikin 

tärkeää, että jokaisella paikkakunnalla oli oma nuoriso-osastonsa. Tällöin nuorisoliiton 

toiminta ei häiriintynyt maantieteellisistä rajoitteista. Jorma Rantasen mukaan 

nuorisoliitto myös valvoi, että nuoret kuuluivat nimenomaan oman kaupunginosansa 

osastoihin.
228

 Useaan otteeseen asuinpaikkaa Helsingissä vaihtanut Elvi Iivonen muutti 

aina nuoriso-osastoaan uuteen paikkaan siirtyessään. Tästä syystä kontaktit 

malmilaiseen toimintaan jäivät häneltä lopulta vähäisemmiksi. Vapaa-aikaa vietettiin 

sillä seudulla, jossa asuttiin. Nuorilla ei maantieteellisistä ja taloudellisista realiteeteista 

johtuen ollut mahdollisuuksia matkustaa jatkuvasti Helsingin eri alueiden välillä.
229

 

 

4.5. Keskeiset havainnot lyhyesti 

 

Tutkielman verkoston tarkastelu paikallisella tasolla tuo esille mielenkiintoisia seikkoja 

kansandemokraattisen järjestöverkoston malmilaisesta ruohonjuuritasosta. Haastatellut 

aktiivinuoret tulivat mukaan järjestöverkostoon useimmiten heidän vanhempiensa tai 

muiden sukulaistensa kannustamina. Malmille muutettiin työn perässä muualta. 

Haastateltavien vanhemmista kaikki olivat syntyneet Helsingin tai Helsingin 

maalaiskunnan ulkopuolella, myös moni demokraattisista nuorista oli kotoisin muualta 

Suomesta. Haastateltujen vanhemmilla oli työläistausta ja he työskentelivät ruumiillisen 

työn parissa. Useimmat vanhemmista olivat kuuluneet työväenjärjestöihin jo ennen 

paikkakunnalle muuttoaan.  

 

Työläistausta ja taloudellisten resurssien vähäisyys vaikuttivat perheiden materiaalisen 

                                                
227 Usko Ruuskanen, s. 1930, haastattelu 14.12.2011., Helsinki. 
228 Jorma Rantanen, s. 1930, haastattelu 15.12.2011., Helsinki. 
229 Elvi Iivonen, s. 1930, haastattelu 15.12.2011., Helsinki. 
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elämän niukkuuteen. Tämä heijastui myöhemmin myös lasten koulunkäyntiin, joka jäi 

usein laissa säädettyyn minimioppivelvollisuuteen. Lapsia ei ollut varaa kouluttaa 

pidemmälle ja he seurasivat vanhempiaan fyysisiin ammatteihin. Haastatellut tulivat 

aluksi mukaan toimintaan kevyemmän harrastustoiminnan kautta, jota 

paikallisyhdistykset organisoivat. Vaihtoehtoja oli urheilusta kulttuurisiin harrastuksiin 

saakka. Nuorisoaktiivien tehtävä uusien nuorten rekrytoinnissa järjestöverkostoon oli 

tärkeää. He käyttivät omia suhteitaan ja verkostojaan nuorten saamiseksi mukaan 

toimintaan. Aktiivit toimivat näin SDNL:n ideologian mukaisesti rakentaen liiton 

joukkovoimaa paikallisella tasolla. Nuoret tulivat Malmilla ikäistensä pariin ja 

vetotekijänä oli usein harrastustoiminta tai vapaa-ajanvietto. 

 

Kansandemokraattiset järjestöt eivät olleet ainoita kollektiivisen vapaa-ajanvieton 

mahdollistajia Malmilla. Myös muilla poliittisilla järjestöillä oli toimipaikkoja 

lähialueilla. Ihmisten poliittiset taustat vaikuttivat usein heidän vapaa-

ajanviettoharrastuksiinsa. Väärän leirin parissa ei vapaa-aikaa haluttu viettää. Malmilla 

oli tutkielman tarkasteluajankohtana myös poliittisesti sitoutumattomia vapaa-

ajanviettopaikkoja. Näitä olivat muun muassa elokuvateatterit, kirjasto ja myöhemmin 

kaupungin organisoima nuorisotila. Kaikki malmilaiset nuoret eivät käyneet 

työväentalolla, mutta malmilaisten järjestöjen perinteet vapaa-ajanvieton organisoijina 

ja kunnallisten palveluiden puute Malmilla tarkoittivat sitä, että järjestöjen 

nuorisotoiminta oli vilkasta. Myös nuorten reviirit määräsivät heidän liikkumistaan. 

Naapurikylien nuorten välillä syntyi toisinaan tappeluita, jotka vaikuttivat siihen, että 

alueiden välisiä rajoja ei lähdetty aina mielellään ylittämään.  

 

Nuorten liikkumista Malmin ja muiden alueiden välillä estivät myös 

joukkoliikennevälineiden vähäisyys ja niiden kalleus. Malmi oli maantieteellisesti 

suhteellisen eristynyt alue, vaikka se kuuluikin Helsinkiin. Nuorten ystäväverkostot 

rakentuivat lähialueiden nuorista. Kuuluminen urheiluseuraan tai järjestöön antoi 

nuorille mahdollisuuden tutustua muiden alueiden ikätovereihinsa, joiden tapaaminen 

onnistui osastojen välisillä leireillä, retkillä ja kilpailuissa.  

 

5. Sosiaalisen pääoma ja yhteistoiminta malmilaisissa yhdistyksissä  

5.1. Työväentalo yhdessä toimimisen mahdollistajana 

 

Tässä jaksossa tarkastellaan, miten sosiaalinen pääoma on rakentunut ja ilmeni 

tutkimani verkoston paikallisella tasolla. Sosiaalisen pääoman paljastamiseksi käytän 
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Portesin ja Sessenbrennerin tässä tutkimuksessa aikaisemmin esittämiä käsityksiä 

sosiaalisen pääoman ilmentymismuodoista yhteisöissä. Miten luottamus, solidaarisuus 

ja vastavuoroisuuden periaatteet ovat esiintyneet siinä malmilaisessa 

työväenverkostossa, jossa haastattelemani aktiivinuoret ovat toimineet 1940–1960-

luvuilla?  

 

Malmin työväentalon piirissä toimi kymmeniä järjestöjä heti Toisen maailmansodan 

jälkeen. Nämä järjestöt jakoivat yhteisen vasemmistolaisen maailmankatsomuksen ja ne 

toimivat kansandemokraattisessa verkostossa. Useista kymmenistä järjestöistä johtuen 

hoidettiin yhteydenpito niiden välillä yhteisen huvitoimikunnan johdolla, jossa 

jokaisella järjestöllä oli oma edustajansa. Tämänkaltainen yhteistoimikunta oli 

välttämätöntä, jotta talon käyttövuorot pystyttiin jakamaan demokraattisesti ja 

yleisötilaisuudet saatiin järkevästi toteuttamaan: 

 

”Järjestöjä oli 40-luvulla pitkälti parikymmentä. Niillä oli silloin alkuun 

yhteinen huvitoimikunta, jossa eri järjestöistä melkein jokaisesta oli 

huvitoimikunnassa yksi ihminen. Ne yhdessä järjestivät nämä tanssit ja 

juhlia. Myöskin yhdessä sopivat huonevuorojen jaosta. Ne ennakkoon piti 

suunnitella, koska talon käyttäjiä oli niin paljon. Tästä 50-luvulla syntyi 

sitten Järjestötalo ry.”
230

 

 

Ilman yhteistoimintaelintä olisi suurempien toimintajoukkojen kokoaminen yhteen 

vaikeutunut huomattavasti ja eri yhdistysten ja heidän jäsentensä välinen yhteistyö olisi 

ollut pienimuotoisempaa. Kaikkein tärkeimpänä tekijänä yhteistoiminnan 

toteuttamiselle toimi haastateltavien kokemusten mukaan kuitenkin oma talo: 

 

”Kyl sen voi sanoa näin. Jos työväentaloa ei olisi ollut, niin ei olisi ollut 

mahdollisuutta siihen toimintaan, joka meillä oli. Nämä olisi pääasiassa 

olleet nämä kokoukset yksityisissä kodeissa, joissa ei olisi ollut 

mahdollisuutta kaikkeen siihen toimintaan, jota työväentalo tarjosi.”
231

 

 

Ennen työväentalon valmistumista Toisen maailmansodan kynnyksellä kokoontuivat 

malmilaiset työväenyhdistykset jäsentensä pienissä asunnoissa, joita on aikaisemmin 

tässä tutkimuksessa jo esiteltykin. Nämä asunnot eivät tarjonneet minkäänlaisia 

mahdollisuuksia laajempien aktiviteettien toteuttamiseen tai jäsenten 

laajamittaisempaan kokoontumiseen. Kun työväentalo lopulta valmistui ja sodan 

lopputulos mahdollisti kansandemokraattisen järjestöperheen synnyn, murtuivat padot 

vauhdilla Malmilla. Tästä sai lopulta alkunsa Malmin työväentalolla vasemmistolaisen 

                                                
230 Usko Ruuskanen, s. 1930, haastattelu 13.1.2010., Helsinki. 
231 Usko Ruuskanen, s. 1930, haastattelu 13.1.2010., Helsinki. 
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järjestöperheen aikakausi, jossa demokraattisten nuorten aktiivit ja Malmin Urheilijat 

toimivat. 

 

5.2. Taloudellisten resurssien puute ja menneet vääryydet yhteistoiminnan 

tiivistäjinä 

 

Viitaten aiempaan yhdisti kaikkia haastattelemiani aktiiveja kaksi asiaa. Ensiksi he 

tulivat oloista, joissa taloudellisista pääomista oli puutetta. Asunnot olivat ahtaat ja 

kouluja ei voitu pitkälle käydä johtuen vanhempien taloudellisesta kyvyttömyydestä 

maksaa mahdollisia opintokustannuksia. Monella olikin ainoana vaihtoehtona jatkaa 

vanhempien polkua fyysisen ansiotyön parissa.  

 

Yhteisöä yhdistävänä tekijänä voidaan myös pitää vuoden 1918 tapahtumia ja niitä 

seuranneita aikoja, jolloin vasemmistolainen järjestötoiminta oli epäsuosiollisessa 

asemassa tai täysin kiellettyä. Vasta Toisen maailmansodan reaalipoliittiset tosiasiat 

antoivat tarkastelemilleni järjestöille lopullisen toimintavapauden. Taloudellisten 

pääomien puute ja aikaisempi yhteiskunnallinen marginaaliasema tekivät yhteisöstä 

tiiviin. Ne loivat sille identiteetin, joka perustui aikaisempaan poliittiseen sortoon ja 

taloudellisiin epäkohtiin. Tämä järjestöperhe oli osa kansallisia vasemmistolaisia 

kattojärjestöjä ja nivoutui tätä kautta osaksi kansallista historiaa. 

 

Tässä järjestöverkostossa oli useita toimijoita, joista kansallisen tason järjestöjä ja 

heidän tavoitteitaan on jo käsitelty. Kansallinen taso ja paikallinen työväenverkosto 

asettuivat Malmilla usein limittäin verkostossa kansallisella tasolla merkittävissä 

asemissa olleiden tovereiden neuvoessa, opettaessa ja kontrolloidessa nuorempiaan. 

Useat ikäpolvet kohtasivat Malmilla luoden kontakteja välilleen yhteisissä huvi- ja 

poliittisissa tilaisuuksissa. Vanhempien sukupolvien kokemusten välittyminen näkyi 

malmilaisten järjestönuorten keskuudessa muun muassa perinteenä, joka yhdisti 

yhteisön vuoden 1918 tapahtumiin:  

 

”Pioneeriaikana käytiin Suutarinkylän metsässä punaisten haudoilla 

marssien. Siinä ennen Mosan päätepysäkkiä oikealla puolella matalan 

puutalon yläkerrassa asui valkokaartilainen, joka mun muistin mukaan 

sanottiin olleen yksi ampujista siellä metsässä. Siin kohtaa piti aina 

kääntää pää ja kattoo. Liput käännettiin näin. (uhmakas katse 

yläviistoon)”
232

 

 

Muistokulkue Puustellin metsän punaisten haudoille järjestettiin jokavuotisena 

                                                
232 Mauri Laaksonen, s.1940, haastattelu 15.12.2011., Helsinki. 



82 

 

tapahtumana Toisen maailmansodan päättymisestä 1960-luvulle asti, kunnes vainajien 

jäännökset lopulta siirrettiin Malmin hautausmaalle punaisten yhteiseen toverihautaan. 

Jokavuotinen käynti Puustellin metsän haudoilla toteutettiin yhteisin voimin alueen 

työväenjärjestöjen toimesta. Kun vainajat oli siirretty siunattuun maahan, loppuivat 

käynnit teloituspaikalla.
233

 Puustellin metsään oli haudattuna vuodesta 1918 asti 15 

sattumanvaraisesti teloitettua Malmin seudulla asunutta työläistä, jotka valikoitiin 

ammuttavaksi kostoksi valkokaartilaisen murhasta. Tapahtumasarjaa ei itse asiassa ole 

koskaan täysin tutkittu ja perimätiedon mukaan ammutut olivat syyttömiä murhaan. 

Tapahtuma aiheutti pitkään hankausta malmilaisten välille.
234

 

 

Pioneerien ja nuorisoliittolaisten osallistuminen marssille oli solidaarisuuden osoitus 

vanhemmille sukupolville, jotka olivat kärsineet yhteisön mukaan vääryyttä. Katson 

vainajien muistamisen toimineen myös yhteisöä koossa pitävänä tekijänä, jolla vuoden 

1918 kokemusta siirrettiin nuoremmille sukupolville. Tämä kokemus oli osa niitä 

aineettomia pääomia, joiden varaan yhteisön keskinäinen luottamus rakentui. Yhteisellä 

perinteellä rakennettiin yhteisöllisyyttä, jossa nuorten osallistumisella oli yhteisön 

kulttuuria uusintava merkitys. 

 

Kuva 3: Malmin, Tapanilan, Heikinlaakson ja Puistolan työväenjärjestöjen 

muistokulkue puustellin metsän haudoille 17.5.1961. 

 

 
Lähde: Kuva-arkisto, KansA. (Kuvaaja tuntematon). 

                                                
233 Haastattelut 
234 Parikka 1987a, 16–18. 
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Edellisessä kuvassa on kuvattuna paikallisten pioneeriyhdistysten varhaisnuoria 

kantamassa osastojensa lippuja kohti Puustellin metsää yhdessä vanhempien 

työväenyhdistysläisten kanssa. Nuorten asettaminen eturiviin marssia oli osoitus siitä, 

että heidät nähtiin yhteisössä erittäin tärkeinä henkilöinä jatkettaessa vuoden 1918 

perinteitä. Menneitä vääryyksiä ei haluttu unohtaa. 

 

5.3. Luottamuksen rakentuminen vastavuoroisuuden verkostossa 

 

James Coleman on pohtinut luottamuksen käsitettä suhteessa sosiaaliseen pääomaan. 

Hän näkee luottamuksen käsitteen olevan yhdistettävissä sellaisiin yhteisöihin, jotka 

perustuvat vastavuoroisuuden periaatteeseen. Näitä yhteisöjä luonnehtii palvelusten 

tekeminen ja odotus vastapalvelusten velvoitteesta. Colemanin mukaan luottamus 

esiintyy tällöin ajallisena siltana palveluksen ja vastapalveluksen välissä.
235

 

 

Kutsun tästä lähtien tarkastelemaani työväenverkostoa vastavuoroisuuksien verkostoksi. 

Tässä verkostossa jokaisella sen jäsenellä oli vastavuoroisuuden periaatteeseen nojaava 

paikkansa. Vastavuoroisuuden verkosto koostuu yläpäässä kansallisen tason järjestöistä 

ja niiden luomista mahdollisuuksista informaatioon, koulutukseen ja muiden 

paikkakunnan tovereiden tapaamiseen. Nämä tekijät konkretisoituivat paikallisten 

järjestöaktiivien kautta mahdollisuuksiksi harrastaa, opiskella ja luoda sosiaalisia 

kontakteja. Tähän verkostoon liittynyt nuori- tai varhaisnuori pystyi kuitenkin itse 

sanelemaan, millä lailla hän halusi kiinnittyä vastavuoroisuuksien verkostoon. 

 

Näen tutkimuksessa aktiivinuoret erittäin merkittävinä toimijoina sosiaalisen pääoman 

luomisessa malmilaisessa työväenyhteisössä. Tässä kohtaa on hyvä palata vielä 

Maurizio Gribaudin tutkimukseen, jossa torinolaiset työläiset käyttivät omia yksilöllisiä 

verkostojaan liikkumisessa yhteisöstä toiseen omien intressiensä mukaisesti.
236

 Samoin 

Malmin kohdalla on tarkasteltava kriittisesti yksilöiden omien intressien merkitystä 

kyseenalaistaen pelkästään maantieteelliseen tai suljettuun työväenyhteisöön tukeutuvat 

analyysit. Ellosen ja Korkiamäen mukaan tutkimuksissa tulisikin painottaa yksilöllisten 

toimintaympäristöjen merkitystä tutkittaessa sosiaalista pääomaa ja nuoria. Yksilölliset 

toimintaympäristöt koostuvat kunkin henkilön omista sosiaalisista suhteista, ja ne eivät 

välttämättä ole sidottu pelkästään maantieteellisiin faktoihin tai tiettyihin yhteisöihin.
237

 

 

                                                
235 Coleman 1988, 102–103.  
236 Gribaudi, 1987. 
237 Ellonen & Korkiamäki 2005, 418. 
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Haastateltavien mukaan moni nuori kävi talolla harrastusten perässä. Esimerkiksi tanssi 

ja urheilu veti väkeä puoleensa, mutta kaikki mukaan tulleet eivät jääneet yhdistyksiin 

aktiivijäseniksi. Monelle nuorelle näyttääkin harrastustarjonta ja sosiaalisten kontaktien 

luominen olleen merkittävin tekijä, mitä osallistumisella tutkitun yhteisön tilaisuuksiin 

saavutettiin. Malmilaisilta kansandemokraattisilta järjestöiltä näytti löytyvän paljon 

sellaista, mitä muu yhteiskunta ei pystynyt Malmilla tarjoamaan eli tilat nuorten 

yhteiseen kokoontumiseen ja harrastamiseen. Nuoret tulivat nuorten luo ja käyttivät 

demokraattisten nuorten järjestämiä tilaisuuksia omien toimintaympäristöjensä osana.
238

  

 

Aktiivinuorille vasemmistolainen työväenyhteisö oli kuitenkin enemmän kuin pelkkä 

toimintaympäristön osa. Haastattelujen perusteella työväentalo ja sen järjestöt olivat 

aktiiveille vapaa-ajanvieton keskittymiä: 

 

”Kun asuttiin lähellä työväentaloa. Se oli tavallaan meidän olohuone. Joka 

kerta illalla kun kello tuli viis tai kuus, niin sinne. Mitä siellä sit oli? Mitä 

vaan. Jos pelattiin pingistä, niin pelattiin, jos luutatanssia, niin 

tanssittiin… …Miehen löytäminen oli helppoa, koska se löyty sieltä missä 

itekkin oli. Mun mies on ollut toiminnassa mukana. Hän oli Raili Rantasen 

miehen veli. Melkein kaikki, jotka tanssiporukoissa oli, löysi sieltä. Se oli 

tuttu ja turvallinenkin, kun tunnettiin.”
239

 

 

”Jokainen hakeutui sieltä omillensa vaihtelevalla menestyksellä. 5-6 kertaa 

viikossa ja sit tavattiin lauantaitansseissa ja sunnuntaitansseissa. Pitkin 

piirii ja pitkin maata matkustettiin. Kesäleirit ja retket, viikonvaihdeleirit. 

Piirillä ja liitolla oli omat leirit. Oli kivaa. Tutustu kaikkein parhaiten. 

Koko ajan kuunneltiin tyttöjä, kuka on kaveri eniten kenenkin kanssa. Sit 

kun valikoitiin esiintymisryhmiä. Oli harjoituksia, oli opiskelua, oli 

kokouksia, oli retkiä. Totta kai siinä tutustui paremmin kuin olis 

avoseurustelua nuorena tehnyt jonkun toisen kanssa.”
240

 

 

Edellä olevat Eila Valtosen ja Mauri Laaksosen lyhyet lainaukset tuovat tiivistetysti 

esille sosiaalisten verkostojen merkitykset aktiivinuorten elämässä. Suhteet muihin 

järjestönuoriin vaikuttivat erittäin tiiviiltä ja aikaa samojen ihmisten kanssa vietettiin 

paljon. Keskinäinen luottamus näissä suhteissa kasvoi suureksi ja ystävät tulivat 

toistensa kanssa jopa niin tutuiksi, että useita parisuhteita ehti syntymään.   

 

 

 

 

                                                
238 Haastattelut 
239 Eila Valtonen, s. 1938, haastattelu 15.12.2011., Helsinki. 
240 Mauri Laaksonen, s. 1940, haastattelu 15.12.2011., Helsinki.  
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Kuva 4: Malmin Demokraattisten Nuorten Kansantanhuryhmä 1953–1954. 

 

 

Lähde: Malmin Työväentalo oy:n valokuvakansio, kuvaaja tuntematon.  

 

Edellisen kuvan oikeassa yläkulmassa ovat kuvattuina Raili Rantanen, omaa sukuaan 

Kinturi, ja Jorma Rantanen. He tutustuivat nuorisotoiminnassa toisiinsa ja suhde on 

kestänyt tähän päivään saakka. Moni nuori löysikin yhdistystoiminnan kautta tulevan 

aviopuolisonsa. Jorman veli Reijo Rantanen löytyy kuvan alarivistä toisena vasemmalta. 

Ei ollut harvinaista, että saman perheen useampi nuori oli mukana toiminnassa. Reijo 

meni itsekkin naimisiin malmilaisen yhdistysaktiivin kanssa. Hänen tuleva vaimonsa oli 

urheilupuolella aktiivisesti toiminut Eila Valtonen.
241

 

 

Mäkelän ja Ruokosen mukaan luottamus lisää tulevaisuuden ennustettavuutta.
242

 Tätä 

ennustettavuutta lisäsi luottamuksellisten suhteiden olemassaolo. Monelle nuorelle 

järjestöverkoston kautta luodut suhteet näyttävätkin toimineen turvallisuutta 

rakentaneina tekijöinä ja tapana pyrkiä hallitsemaan tulevaisuutta. Yhdistystoiminta ja 

vapaa-ajan vietto muiden nuorten kanssa oli monelle tapa jättää taakse 

lähimenneisyyden sodat ja niiden aiheuttamat surut. Vaikka nuorten arkea varjostivat 

ainainen pula taloudellisista resursseista ja yhteiskunnallisesta tasa-arvosta, oli 

yhdistystoiminnan henki nuorten kohdalla yleisesti optimistinen.  

 

Aktiivien kokemuksissa toiminta järjestöissä antoi heille paljon. Mauri Laaksonen ja 

                                                
241 Haastattelut 
242 Mäkelä & Ruokonen 2005, 24. 
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Raili Rantanen muistelevat jälkikäteen niitä asioita, joita osallistuminen malmilaiseen 

järjestötoimintaan heille antoi nuorisoliittotoiminnan jälkeen:  

 

”Raili: Mä liityin demokraattisiin naisiin ja ammattiosastossa kävin aina. 

Kaiken kaikkiaan monessa asiassa olen huomannut, että jos en olisi ollut 

siellä niin olisin ollut ihan uuno ja tonttu monessa asiassa. Mä kävin vielä 

kaikki noi tiliasiat läpi semmosilla kursseilla. Ystäviä on edelleenkin sieltä 

ajoista asti.” 

 

”Mauri: Kyl mä olen niin paljon joutunut eri piireissä käyttää. Mä sain 

ajattelukyvyn, organisointikyvyn, esiintymiskyvyn, esiintymisvarmuuden 

ja sitten se yrittäminen. Voi sanoa, että mä olen pudonnut niin kymmeniä 

kertoja maton alle, mutta sieltä on noustu aina, niin ku työläisen on aina 

taisteltava. Sen mitä mä demokraattisissa nuorissa opin - Sen toisten 

ihmisten hyväksymisen, että on valmis kuuntelemaan.”
243

 

 

Yhdessä toimiessa opittiin uusia taitoja. Etenkin esiintymistaidot ja 

ryhmätyöskentelytaidot kehittyivät haastateltavien mielestä nuorisojärjestöaikana 

huomattavasti. Järjestötoiminta-aikana luodut ystävyyssuhteet ovat monesti kestäneet 

tähän päivään saakka. Monissa haastatteluissa kävi lisäksi ilmi, että nuorena tehty 

aktiivinen työ paikallisyhdistyksissä tuotti myöhemmin työmahdollisuuksia vanhojen 

harrastusten tiimoilta. Osa nuorista eteni pioneeriliittoon ja nuorisoliittoon johtaviin 

asemiin. Muun muassa Usko Ruuskanen toimi myöhemmin pioneerien piiritasolla 

työntekijänä, ja Malmilla nuorissa toimineesta Markus Kainulaisesta
244

 tuli aikoinaan 

jopa SDNL:n pääsihteeri.  

 

Vaikka kaikki aktiivit eivät vasemmistolaisista järjestöistä lopulta työpaikkaansa 

löytäneet, oli yhteistoiminnan kautta opituista taidoista hyötyä työelämässä, jossa 

erilaisten ihmisten kanssa täytyi työskennellä. Etenkin ryhmätyötaitojen osaamisesta on 

ollut haastateltavien mukaan erittäin paljon hyötyä heidän nuorisovuosiensa jälkeisessä 

työelämässä. Järjestötoiminnan luottamustehtävät toivat osaamista myös 

henkilöjohtamisessa, kokouskäytännöissä, markkinoinnissa ja taloudellisten asioiden 

hallinnassa.
245

 Tarkastelemani järjestöverkosto siis uusiutui kaiken aikaa, mutta oli 

paljon nuoresta itsestään kiinni, millaiseen asemaan hän siinä halusi päästä. Tämä 

kaikki perustui vastavuoroisuuden periaatteille. Myös nuorten oli annettava verkostolle 

oma panoksensa. 

 

Aktiivien tehtävä uusien jäsenten rekrytoinnissa ja heidän pitämisessä mukana 

                                                
243 Raili Rantanen, s. 1932 & Mauri Laaksonen, s. 1940, haastattelu 15.12.2011., Helsinki.  
244 Kainulaista ei ole haastateltu tätä tutkimusta varten. 
245 Haastattelut 
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toiminnassa oli selkeä. He houkuttelivat mukaan uusia nuoria, joista osa otti ”suklaan 

lisäksi myös annoksen kalanmaksaöljyä”. Nuorten panos yhteisössä piti sisällään 

kuitenkin myös muuta. Nuoret toimivat tiiviisti yhteistyössä muiden vasemmistolaisten 

paikallisyhdistysten kanssa. Esimerkiksi jokavuotinen äitienpäiväjuhla ja 

lastenpäiväjuhla olivat nuorten sekä malmilaisten kansandemokraattisten 

naisyhdistysten yhdessä järjestämiä. Nuoret osallistuivat esityksillään myös poliittisiin 

tilaisuuksiin ja tukivat järjestöjä vaalien alla omalla toiminnallaan. Usein kaikenlaiset 

esitykset ja levyjen soitto olivat niitä tehtäviä, joita nuoret suorittivat yhteisissä 

tilaisuuksissa.
246

  

 

Nuorten kollektiivista osallistumista yhteisön toimintaan tuettiin vastineeksi 

taloudellisesti. Työväentalon vuokrat olivat omien järjestöjen kohdalla ulkopuolisten 

vuokria halvempia. Seuraavan sivun taulukossa neljä on esitettynä vuosien 1948 ja 1949 

työväentalon hintavuokrataulukossa on esiteltynä työväentalon tilojen hinnat: 

 

Taulukko 4: Malmin työväentalon tilavuokramaksut toimikaudelle 1948–1949. 

 

Salin vuokra järjestöiltä markkaa Ulkopuolisten vuokrat markkaa 

Lauantai-illat 1400     

Sunnuntai-illat 1200     

Arki-illat 900 Salin vuokra vierailta/arki 1200 

Elokuvanäytökset 900 Häistä 1200 

Sulj. Illat järj. 600     

Kokouksien pitoa varten kello   
10–16   Ulkopuolisten kokousvuokrat   

Sali 300 Sali 500 

Ravintola 100 Ravintola 200 

Keittiö 70     

Huone I 70 Huone I 100 

Huone II 80 Huone II 150 

Huone III 50     

Urheilijain ja Dem. Nuorten 70      

salin käytöstä klo 19–22.        

        

Äänilevyn soitosta 200/tunti      

Astiaston vuokra 100      

Lähde: Pöytäkirjat 1940–1969, Malmin Työväentalo oy:n arkisto, KansA.  

 

Viikonloppuja ei ulkopuolisille vuokralaisille annettu, sillä talo oli tuolloin visusti 

omien järjestöjen huvitoiminnan ja ohjelmatoiminnan käytössä. Omat järjestöt 

maksoivat tiloista käytön mukaan ja tästä saadut rahat talletettiin yhteiseen kassaan, jota 

käytettiin talon ylläpitokustannusten kattamiseen sisältäen muun muassa 

                                                
246 Toimintakertomukset 1950–1982, Malmin Demokraattisten Naisten arkisto, KansA.  
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remonttikustannukset, jotka olivat toisinaan suuria johtuen talon vilkkaasta käytöstä.
247

  

 

Nuorten ja urheilijoiden tukemiseksi vuokrahinnat heidän yhdistyksilleen olivat erittäin 

huokeat. Niissä tanssitilaisuuksissa, joissa nuoret olivat järjestävänä tahona osallisena, 

oli nuorilta oltava paikalla ennalta määritelty määrä järjestysmiehiä.
248

 Demokraattiset 

nuoret tekivät tanssien järjestämisessä yhteistyötä Malmin Urheilijoiden kanssa, joilta 

saatiin niin sanotusti ”lihasta karmien väliin” eli vahvoja nyrkkeilijöitä 

järjestyksenvalvojiksi. Tätä raskasta kaartia tarvittiinkin, sillä alkoholi ja tansseissa 

kävijöiden väliset riidat aiheuttivat toisinaan häiriöitä. Tappelut välejään selvittäneiden 

mustalaisten ja humaltuneiden nuorten miesten kesken olivat valitettavan yleisiä.
249

 

Toisinaan luoviakin ratkaisuja yritettiin: 

 

”Pentin kanssa ajatuksena oli, että otetaan mustalaisista järjestysmieheksi 

kaveri. Kuinka ollakaan mustalaisia oli sinä iltana aika runsaasti. Sitten 

kun se hässäkkä tuli eteisessä, niin se järjestysmiehenä ollut mustalainen 

oli ensimmäisenä tappelemassa muiden mustalaisten kanssa. Se loppui se 

yhteistyö nopeasti.”
250

 

 

Malmilaiset nuorisoaktiivit käyttivät mielenkiintoisella tavalla hyväkseen järjestöjen 

organisaatiota. He eivät pelkästään tukeneet toisiaan ja muita yhdistyksiä tilaisuuksissa, 

vaan moni aktiivi toimikin useammassa järjestössä samanaikaisesti. Yhtenä 

positiivisena seikkana järjestöjen suuresta määrästä voidaan pitää sitä, että kaikenlaisten 

tilaisuuksien järjestämiseen oli aina organisaatio valmiina. Ei ollut suinkaan harvinaista, 

että malmilainen kansandemokraattinen nuori oli samalla urheilijoiden, raittiusseuran ja 

demokraattisten nuorten jäsen. Malmin Raittiusyhdistys Tähti koostuikin pääosin 

nuorista malmilaisista, ja sen tehtävänä oli vaalia raittiustyön aatetta paikkakunnalla 

vuodesta 1951 alkaen, jolloin yhdistys perustettiin Kansan Raittiustyön Keskuksen 

alaiseksi paikallisyhdistykseksi.
251

 Nuoret kävivätkin joustavasti monen eri järjestön 

toiminnassa: 

 

”Hallitukset olivat yhdistyksillä eri henkilöistä koostuvia. Urheilijoilla oli 

paljon toimintaa, mistä meillä ei ollut harmainta aavistusta. Urheilijat 

hoitivat omat urheilulliset tapahtumat. Kun oli kulttuurikilpailut, sit 

urheilijat esittivät, että tulisitteko esiintymään. Sisäiset päätökset, kuten 

nuoriso-osasto, se teki omat sisäiset ratkaisut. Riippui aina tilaisuudesta, 

                                                
247 Haastattelut 
248 Johtokunnan pöytäkirjat 1937–1947, Malmin Työväentalo oy:n arkisto, KansA. 
249 Valtoset, haastattelu 15.12.2011., Helsinki. 
250 Urho Jämsen, s. 1935, haastattelu 11.1.2010., Helsinki. 
251 Pöytäkirjat 1951–1984, Raittiusyhdistys Tähden arkisto, KansA.  
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niin pyydettiin mukaan.”
252

 

 

Nuoret siis liikkuivat järjestöissä omien harrastusmieltymystensä mukaan. Valtosen 

sisaruksille tärkeintä oli urheilu ja moni muu aktiivi taas viihtyi enemmän kulttuurin ja 

poliittisempien harrastusten parissa. Joskus oli kuitenkin järkevää häivyttää 

tilaisuuksien liian poliittista leimaa, jotta niistä saatiin yleisövetovoimaisempia 

tapahtumia: 

 

”Kerran vuodessa oli oltava suurempi raittiustapahtuma. Mauri Laaksonen 

järjesti kulttuuritapahtuman Malmin uimarannassa. Hän sai semmoisia 

esiintyjiä kuin Herbert Katzin orkesteri, Marion Rung, joka oli Tipitiillä ja 

Tapsa Rautavaara. Sattui niin että Tapsa ojensi matkansa heinäpellon 

kautta ja tarttu kiinni piikkilanka-aitaan. Näytti koko yleisölle, että joutuu 

yleisölle ilmaseksi esiintymään ja meni hyvät housut samalla. Toista 

tuhatta ihmistä paikalla. Kilpailutettiin Malmin leipomoja ja 

pikkukauppoja, joten saatiin suhteellisen halvalla tarvikkeet.”
253

 

 

Vuonna 1962 järjestetty raittiustapahtuma oli yleisömenestys vetäen toistatuhatta 

ihmistä paikalle. Nuoret järjestivät tapahtuman talkootyöllä ja olivat yhteydessä 

paikallisiin liikkeisiin edullisten elintarvikkeiden saamiseksi tilaisuuteen. Ennen 

kaikkea kuuluisilla esiintyjillä pysyttiin houkuttelemaan ihmisiä tapahtumaan. Esiintyjät 

oli helpompi saada mukaan suurten festivaalien imussa. Olihan Helsinki tuolloin 

kansainvälisesti näkyvällä paikalla. Mauri Laaksonen valottaa seuraavassa tilaisuuden 

luonnetta tarkemmin: 

 

”Se, mikä palveli raittiusasiaa, järjestettiin Tähden nimissä. 

Festivaaleihinhan se sekoitettiin. Gatzi ja Rungi ei olis tullut, jos se olis 

tehty demokraattisten nuorten nimellä.”
254

 

 

Moni esiintyjä tuli tilaisuuksiin pienellä korvauksella tai jopa ilmaiseksi. Muun muassa 

Tapio Rautavaara oli tuttu näky malmilaisten tilaisuuksissa. Tuon ajan muusikot 

kiertelivät Suomea keikkatilaisuuksien perässä ja ei ollut harvinaista, että kuuluisiakin 

taiteilijoita saatiin paikkakunnalle esiintymään.
255

 Rautavaaran suopeuteen osallistua 

malmilaisten tilaisuuksiin vaikutti luultavammin hänen taustansa urheilijana Työväen 

Urheiluliitossa. Täten muun muassa TUL:n seuran Malmin Urheilijoiden nimen 

käyttämisestä tilaisuuksien järjestämisessä oli toisinaan suurtakin hyötyä.
256

 Raili 

Rantasen mukaan raittiusyhdistys sai kaupungilta jokavuotista taloudellista tukea. Tämä 

                                                
252 Mauri Laaksonen, s. 1940, haastattelu 15.12.2011., Helsinki. 
253 Pentti Salminen, s. 1940, haastattelu 11.1.2011., Helsinki. 
254 Mauri Laaksonen, s. 1940, haastattelu 15.12.2011., Helsinki.  
255 Haastattelut 
256 Numminen, 2008, 42. 
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tuki oli käytettävä muun muassa raittiustilaisuuksien järjestämiseen, joten tilaisuuksien 

järjestäminen Tähden nimellä oli taloudelliselta kannalta järkevää.
257

 Vuoden 1962 

festivaaleihin palataan vielä tuonnempana.  

 

Oikeastaan kaikki, mitä järjestöissä tehtiin, toteutettiin talkootyöllä.  Myös nuorilla oli 

omat tehtävänsä tässä työssä. Taloudellisten resurssien puutteen korvaajana toimi usein 

vankka yhteistyö ja talkoohenki. Malmin Urheilijoiden pitämä kesäkioski oli tärkeä 

tulonlähde urheiluseuran toiminnan rahoittamiseksi. Eila Valtonen kertoi viettäneensä 

monet kesät kioskilla myymässä tuotteita urheilijoiden hyväksi.
258

 Toisena esimerkkinä 

vastuun jaosta on vuodelta 1946 peräisin oleva demokraattisten järjestöjen omistaman 

Seurakallion tanssilavan talvikunnossapitoalmanakka, jossa myös nuorisojärjestöllä oli 

oma kahden viikon jaksonsa hoidettavana. Nuorisojärjestöläiset osallistuivat aikuisten 

tavoin talkootyöllä ylläpidettävien kiinteistöjen hoitoon. 

 

 SKP 1.11.–15.11.46 

 Puutyöväen osasto 16.11.–1.12.46 

 Urheilijat 1.12.–15.12.46 

 SKDL 16.12–31.12.46. 

 Työväenyhdistys 1.1.–15.1.1947 

 Demokraattiset Naiset 16.1.–31.1.47 

 Metalli 33.os. 1.2.–15.2.47 

 Dem. Nuoret 16.2.–28.2.47 

 SNS 1.3–15.3.47 

 E.S.T. 16.3.–31.3.47
259

 

 

5.4. Solidaarisuus ja sen kulminoituminen yhteiskunnallisissa kriiseissä 

 

Joidenkin paikallisyhdistysten kanssa nuorilla oli erittäin tiiviit suhteet. Malmin 

Demokraattisten Naisten rooli nuorten ja muun yhteisön kanssa tehdyssä yhteistyössä 

vaikutti tarkasteltujen aineistojen perusteella vahvalta. Yhteistyö nuorten ja naisjärjestön 

välillä toteutui vuosittaisissa juhlatilaisuuksissa, mutta naisilta riitti tukea nuorille ja 

pioneereille myös taloudellisena tukena. Naisjärjestö tuki paikallista pioneeritoimintaa 

muun muassa vuotuisilla tukirahoilla. Vuonna 1962 he lahjoittivat malmilaisille 

pioneereille 3000 markkaa sekä avustivat demokraattisia nuoria 5000 markalla 

nuorisofestivaalien järjestelyissä. Myös Malmin Urheilijat saivat naisjärjestöltä tukea 

kyseisenä vuonna 500 markan edestä. Rahat lahjoituksiin saatiin kasaan järjestämällä 

                                                
257 Raili Rantanen, s. 1932, haastattelu 15.12.2011., Helsinki. 
258 Eila Valtonen, s. 1938, haastattelu 15.12.2011., Helsinki. 
259 Tanssilavaa koskevat asiakirjat 1946–1955, Malminseudun Työväenyhdistyksen arkisto, KansA.  
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myyjäisiä.
260

  

 

Naisten rooli yhteisön sisällä näytti parhaiten tulevan esille niissä yhteiskunnallisissa 

kriisitilanteissa, jotka koskettivat koko paikallista yhteisöä samanaikaisesti. Tällaisia 

olivat muun muassa vuosien 1949 ja 1956 suuret lakkovuodet. Nämä lakkovuodet olivat 

näyteikkunoita siihen, mihin yhteisön sisäinen solidaarisuus kriisin edessä venyi. 

Demokraattisten naisten toimintakertomus vuodelta 1949 kuvaa konkreettisesti 

ponnistuksia, joihin pakon edessä yhteisellä työllä pystyttiin:  

 

”Heinäkuussa alkaneet suuret palkkataistelut johtivat suureen lakkolaisten 

määrään. Kehotti liittomme näiden oikeuksiensa puolesta taistelevien 

perheiden avustamiseen. Ja jossa osastomme ensimmäisenä kehitti ja 

organisoi avustustyön lakkoon joutuneiden tovereiden auttamiseksi, ja 

niinpä ripeät naisemme aloittivat rahan ja ruokatavaran keräyksen, joka 

tuotti 1000 kiloa perunoita, muita ruokatarpeita noin 350 kiloa ja rahaa 

63.630 markkaa.  

 

Kenttäkeittiö höyrysi talomme pihalla, josta sitten jaettiin ruokaa 

lakkolaisille. Lakon ollessa laajimmillaan oli annosten luku yli sadan 

päivässä. Jakelu kesti kaikkiaan yli 3 kuukautta. Paikallisen huoltotyön 

päätyttyä otimme piirin kehotuksesta kemiläisen kummiperheen, jota 

muistimme pienellä joulupaketilla.”
261

 

 

Vuodet 1948 ja 1949 olivat työpaikoilla levottomia vuosia kommunistien ja 

sosiaalidemokraattien vääntäessä kättä ay-liikkeen hallinnasta. Vuonna 1948 lakkoiltiin 

muun muassa Arabian tehtailla, ja seuraavana vuonna tyytymättömyys kulminoitui 

Kemin kapinaksi kutsutuksi lakkoaalloksi, jossa kaksi ihmistä sai surmansa poliisien ja 

lakkolaisten yhteenotossa. Kansandemokraatit käynnistivät tapahtuman johdosta 

mielenosoitusliikkeen hallitusta vastaan, ja paikalliset osastot ympäri maan valjastettiin 

lakkolaisten tueksi.
262

 

 

Malmilla vasemmistolainen yhteisö ei tyytynyt tukemaan pelkästään paikkakuntalaisia 

lakkolaisia, vaan se otti piirijärjestön kehotuksesta itselleen kolmihenkisen kemiläisen 

kummiperheen, jota tuettiin rahalähetyksin sekä jouluisella paketilla kahvia, sokeria ja 

vaatetarvikkeita. Solidaarisuus näytti yltävän näin paikalliselta tasolta aina kansalliselle 

tasolle asti.
263

 Myös Malmin Urheilijat osallistuivat lakkolaisten avustamiseen 2500 

markalla. Tämä oli seuralta suuri ponnistus ja osoitus siitä, että urheiluseuran tehtävänä 

                                                
260 Johtokunnan pöytäkirjat 1945–1976, Malmin Demokraattisten Naisten arkisto, KansA.  
261 Toimintakertomukset 1950–1982, Malmin Demokraattisten Naisten arkisto, KansA.  
262 Haataja 1987, 808–809. 
263 Johtokunnan pöytäkirjat 1945–1976, Malmin Demokraattisten Naisten arkisto, KansA. 
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tosipaikan tullessa oli tukea yhteisöään.
264

 

 

Lakkotoiminta ei ollut ainoastaan vanhempien malmilaisten varassa. Myös nuoret 

osallistuivat yhteiseen kamppailuun. Vuoden 1956 yleislakosta aktiiveilla on omia 

kokemuksia jaettavana osallistumisestaan lakkotoimintaan: 

 

”Yleislakko yhdisti Malmia paljon. Siinä oli tietysti soppatykki yhtenä 

asiana ja Clipper-tupakat. Porukkaa oli paljon työväentalolla. Talo oli 24 

tuntia vuorokaudessa auki. Mä muistan vaan kun äiti lähetti mut faijalle 

hakemaan apteekista yskänlääkettä. Mä jäin siihen vähäks aikaa ja mut 

laitettiin Raiskin kanssa hautausmaalle sitä huoltoasemaa vartioimaan. 

Vähän toista vuorokautta myöhemmin mä tulin kotiin, niin mutsi meinas 

että se on yskinyt tossa koko ajan. Kyl hän meinas että sä saman tien tuot. 

Se oli 24 tuntia auki. Siellä sai mehut ja kahvit ja lakkovartijat meni ja 

tuli.”
265

 

 

Kolme viikkoa kestänyt lakko oli seurausta työnantajien ja työntekijöiden neuvottelujen 

kariutumisesta. Näissä neuvotteluissa työntekijäpuoli vaati 12 markan yleiskorotusta 

tuntipalkkoihin. Vaatimusten taustalla oli sodanaikaisen hintasääntelyn loppumisesta 

johtunut hintatason äkillinen nousu. Lakko päättyi lopulta työntekijäin vaatimusten 

voittoon, mutta korkea inflaatio söi pian tämän saavutuksen hedelmät.
266

 Työväentalon 

järjestöissä riitti tämän kolmiviikkoisen periodin aikana kiirettä talon toimiessa 

lakkovahtien keskusmuonituspisteenä.  

 

Kuva 5: Malmin Demokraattiset Naiset ry jakamassa ruokaa lakkolaisille Malmin 

työväentalolla vuonna 1949. 

 

 

 

Lähde: SNDL, Kuva-arkisto, KansA, (Kuvaaja Lintunen A. ja Y). 

                                                
264 Johtokunnan, jaostojen ja viikkokokousten pöytäkirjat 1949–1977, Malmin Urheilijoiden arkisto, 

SUA. 
265 Mauri Laaksonen, s. 1940, haastattelu 15.12.2011., Helsinki.  
266 Uljas 2012, 144–150.  
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Edellinen kuva kertoo konkreettisesti naisten ylläpitämän lakkoajan ruokapalvelun 

merkityksestä. Soppaa tultiin hakemaan usein koko perheelle ja sitä kannettiin talolta 

monta litraa vetävissä metalliastioissa kotona syötäväksi. Solidaarisuus näytti ilmenneen 

Malmilla vahvimmin niinä aikoina, jolloin kansandemokraattinen järjestöverkosto ja 

sen jäsenet kävivät kamppailua yhteiskunnallisissa kriisitilanteissa.  

 

5.5. Vastapalvelusten verkosto ja aktiivinuorten palkitseminen 

 

Vastapalvelusten verkostossa ahkerasti toimineita nuoria palkittiin erinäisin palkinnoin 

kiitoksena luottamuksesta järjestötoiminnassa. Opinnoissaan ahkeria nuoria 

kannustettiin toisinaan taloudellisesti. Vuosien 1955 ja 1956 Malmin Demokraattisten 

Nuorten johtokunnan pöytäkirjoista löytyy maininta toveri Huttusen taloudellisesta 

tukemisesta. Henkilö sai paikallisyhdistykseltä tukea ennen joulua 3000 markkaa ja 

vielä kevään syntymäpäivän kunniaksi kerättiin Huttuselle summalta mainitsematon 

lisäavustus. Taloudellinen tuki oli palkinto Huttuselle osoituksena hänen 

uurastuksestaan Sirola-opistossa. Yhteisö kunnioitti omalla tavallaan jäsentensä 

ponnistuksia opintojen parissa.
267

  

 

Eila Valtonen muistelee saaneensa ahkerasta toiminnastaan pioneerien parissa 

kiitosmatkan DDR:ään. Matka kesti Eilan mukaan kolme viikkoa.
268

 Malmin 

Demokraattisten Nuorten pöytäkirjoista löytyy asiaan tarkempi selvitys. Palkintomatkan 

Berliiniin Eilalle kustansi Entisten Sotilaiden Toverikunta. Samalle Berliini 

pioneerireissulle lähti myös muuan Perttu Putkisto, joka oli voittanut matkan palkintona 

pioneerien Kiuru -lehden myyntikilpailussa.
269

  

 

Tämänkaltaiset kilpailut eivät olleet suunnattuja ainoastaan varhaisnuorille, myös 

demokraattiset nuoret järjestivät erinäisiä kilpailuja ja myyntikampanjoita. Nämä toimet 

olivat nuorisoliiton välineitä kasata itselleen lisää toimintapääomaa, jonka lopullisina 

kerääjinä osastoissa toimivat aktiivinuoret. Kilpailujen palkinnot olivat tärkeitä 

kannustelisiä taloudellisten resurssien keräämiseksi, mutta myös paikallisosasto hyötyi 

niistä saaden osan myyntituloista oman toimintansa rahoittamiseen. Taloudellinen 

pääoma nuoriso-osastossa ja urheilijoissa kerättiinkin usein yhteisten myyntitalkoiden 

voimin. Vuonna 1954 kilpailun palkintona olivat avustukset viidelle parhaalle 

osanottajalle Oslon leirille osallistumiseksi. Kilpailun pisteytys jaettiin jäsenten 

                                                
267 Johtokunnan pöytäkirjat 1948–1962, Malmin Demokraattisten Nuorten arkisto, KansA. 
268 Eila Valtonen, s. 1938, haastattelu 15.12.2011., Helsinki.  
269 Johtokunnan pöytäkirjat 1948–1962, Malmin Demokraattisten Nuorten arkisto, KansA. 
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aktiivisuuden mukaan seuraavanlaisesti: 

 

Terän ja Kiurun tilauksesta    15 pistettä 

Terän ja Kiurun irtonumerosta   2 pistettä 

Uudesta jäsenestä     15 pistettä 

Esiintymisestä      5 pistettä 

Harjoituksista (ohjelmaryhmä)   2 pistettä 

Pioneerityöstä      5 pistettä 

Urheilukilpailuista     5 pistettä 

Yleinen aktiivisuus      5-20 pistettä
270

 

 

Tuon ajan nuorille ulkomaanmatkat olivat harvinaisuuksia, sillä taloudellinen tilanne 

perheillä ja järjestöillä oli kaikesta toiminnan runsaudesta huolimatta lähes aina kireä. 

Matkat avarsivat suuresti niille lähteneiden käsityksiä vieraista maista ja erilaisista 

kulttuureista. Ne ovat jääneet elävästi mieleen matkalaisten muistoihin vielä monen 

kymmenen vuoden jälkeen, vaikka paikallisessa porvarillisessa lehdistössä 

kansandemokraattisten nuorten matkoista festivaaleille kirjoitettiin lähes aina 

negatiiviseen sävyyn: 

 

”Me lähdettiin Suomesta junalla ja mentiin toista vuorokautta. Ne olivat 

niin upeita. Joka asemalla oli paikallinen kuoro-orkesteri. Asemilla 

tanssittiin. Kukkia tuli niin paljon että joutui lapata ulos. Unkarissa oli 

laitettu tanssilava. Yks kaks se rojahti alas. Sitten lähettiin taas jatkamaan. 

Itävaltaan kun päästiin. Ihmeteltiin kun alkoholi oli halpaa. Ostettiin 

semmoiset pienet tuikut siellä. Ohjelmaa oli päivittäin. Helsingin Sanomat 

kirjoitti kuinka meillä oli hankalaa. Oltiin Unkarissa kylpylässä. 

Ihmeteltiin kun saatiin sellainen pieni esiliina kun mentiin uimaan. Ne oli 

semmosia kuumia lähteitä. Se oli nuoruutta se. Kysyin vaimolta, että 

kuinka sä päästit mut sinne festivaaleille. Vaimo ei voinut sitä pois sulkea 

kun olit mukana Malmin työväentalon toiminnassa.”
271

 

 

5.6. Sosiaalisen pääoman negatiiviset ilmentymät  

5.6.1. Vuoden 1918 perintö ja negatiivinen sosiaalinen pääoma 

 

Edellä selvitin sosiaalisen pääoman rakentumista ja ilmenemistä tarkastelemassani 

verkostossa ja sen kautta nuorisoaktiiveille koituneita hyötyjä. Seuraavassa tutkin 

tarkastelemaani työväenverkostoa lainaten Portesin ja Sessenbrennerin ajatuksia 

sosiaalisen pääoman negatiivisista aspekteista.   

 

Tässä tutkimuksessa on aikaisemmin käynyt selville, että nuorisoaktiiveilla oli paljon 

valtaa itsellään, kun oli kysymyksessä toiminnan järjestäminen osastoissa. Vaikka 

                                                
270 Johtokunnan pöytäkirjat 1948–1962, Malmin Demokraattisten Nuorten arkisto, KansA. 
271 Urho Jämsen, s. 1935, haastattelu 11.1.2010. Helsinki. 
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ohjeita jaettiin ylhäältä käsin ja niitä myös luettiin osastotasolla, oli aktiiveilla loppuen 

lopuksi paljon valtaa päättää, miten paikallisosasto konkreettisesti toimi. Kun nuoret 

olivat todistaneet olevansa luottamuksenarvoisia verkostolleen, jäi aktiiveille paljon 

mahdollisuuksia toteuttaa toimintaa omatoimisesti. Nuorisoliitto ja muut verkoston 

jäsenet luottivat heihin. Valvonta ryhmässä ei ollut kuitenkaan olematonta. 

Kommunistisella puolueella ja sen alaisilla organisaatioilla oli selvä kuva siitä, mikä oli 

soveliasta nuorisoliittolaiselle ja mikä ei. Toisaalta nuorisoliittolaisuus leimasi heitä 

myös ulkoisen maailman silmissä, mielikuvat eivät olleet aina pelkästään positiivisia. 

 

Osittain nämä näkemykset kumpusivat lähihistoriasta, jossa vasemmistolaiset järjestöt 

olivat joutuneet toimimaan virallisen yhteiskunnan ulkopuolella. 

Epäoikeudenmukaisuuden tunne menneiden tapahtumien johdosta ei ollut hävinnyt 

vielä silloinkaan, kun SKP ja sen sisarjärjestöt saivat toimia julkisesti yhteiskunnassa. 

Ristiriidat sisällissodan voittajien ja häviäjien kesken olivat Malmilla vieläkin olemassa. 

Myös juuri käydyn maailmansodan lopputulos ja Suomen asema sodassa jakoi kansaa 

kahtia. Aarne Laurila kuvaa sodanjälkeisellä Malmilla poliittisten kysymysten jakaneen 

merkittävästi paikkakunnan asukkaita: 

  

”Malmilaiset jakaantuivat neljään ryhmään. Oli jyrkempi vasemmisto, 

sosiaalidemokraatit, muutama oikeistolainen perhe ja enemmistö poliittisesti 

sitoutumatonta. Kukaan ei voinut sivuuttaa politiikkaa. Kaikkialla se oli mukana. 

Elantohan oli silloin edistysmielisten osuustoimintaliikettä. Olihan täällä 

ihmisiä, jotka eivät periaatteellisesta syystä menneet Elantoon ja oli niitä, jotka 

eivät käyttäneet yksityiskauppoja. Kyllä siis mä tiedän perheitä, joiden nuoria ei 

katsottu sopivaksi, että he menevät Malmin työväentalolle. Se oli tämmöinen 

oikeistolainen perhe, jossa poika oli ollut suojeluskunnassa. Niin kauan kun on 

sisällissodassa itse olleita tai heidän jälkeläisiä ensimmäisessä tai toisessa 

polvessa, ne asiat ovat mielessä. Niin selvä se oli se työväentalon karsastus, 

vaikka siellä esiintyi hyvin huomattavia SNS:n tuomia neuvostoliittolaisia 

taiteilijoita, niin eihän siinne yleisesti malmilaiset menneet, paitsi ne, jotka niihin 

piireihin kuuluivat.”
272

 

 

Vanhojen ristiriitojen muistot olivat Laurilan mukaan vahvat Malmilla vielä pitkään 

sisällissodan tapahtumien jälkeen. Kaikkia traumoja ei ollut käsitelty ja sisällissodan 

häviäjäpuolen ei annettu niitä julkisesti käsitellä. Vaikka Malmi oli tiivis yhteisö, jossa 

moni tunsi toisensa, kaikki eivät pystyneet toimimaan saman katon alla. Tunteen voitiin 

sanoa olleen molemmin puolinen, sillä perinteisille kommunisteille, jotka saivat sodan 

jälkeen laillisesti toimia, näyttäytyi moni Malmilla toimiva ei-vasemmistolaisen järjestö 

uhkakuvana.  

                                                
272 Aarne Laurila, s. 1929, haastattelu 15.3.2012., Helsinki.  
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Malmin Työväentalo osakeyhtiölle saapuneista kirjeistä löytyy vuonna 1950 lähetetty 

kirje, jossa Malmin SKP:n osasto kehottaa osakeyhtiötä ryhtymään toimiin Jehovan 

todistajien kokousten lopettamiseksi Malmin työväentalolla vedoten yhdistyksen 

ideologiaan sodanmyönteisenä ja suurpääomaa palvovana.
273

 Työväentalon johtokunta 

käsitteli kirjeen pian sen lähettämisen jälkeen kokouksessaan ja päätyi vuokraamaan 

tilat päiväsaikaan Jehovan todistajien kokouksiin vain siinä tapauksessa, että tilat 

omistavien yhdistysten toiminta ei tästä kärsi. Johtokunta korotti samalla Jehovan 

todistajien vuokraa talolla sadalla prosentilla.
274

 Tämän jälkeen edellä mainitun 

yhdistyksen toimintaa ei talolla raportoitu, joten johtokunnan päätöksen voitaneen 

katsoa toimineen ratkaisevana tekijänä kyseisen järjestön toiminnan loppumiseen 

talolla. Ironista kyllä Jehovan todistajain nykyinen toimipaikka Malmilla sijaitsee aivan 

työväentalon naapurissa.  

 

Minkäänlaista ylitsevuotavaa ulkopuolisen yhteiskunnan vieroksuntaa ei 

haastatteluaineistoissa ilmene. Haastatteluista on löydettävissä kuitenkin 

mielenkiintoisia kokemuksia malmilaisten järjestönuorten saamasta negatiivisesta 

huomiosta virallisten instituutioiden kuten koulun ja armeijan kautta. Usko Ruuskanen 

kuvaa armeija-aikaansa näin: 

 

”Armeijassa oloaikana minulla on vähän arvoitus, minkä takia minut laitettiin 

rättivaraston lämmittäjäksi, jossa olin monta kuukautta. Johtuiko se siitä kun 

tilasin tämän Sirola-opiston kirjekurssin, jossa suoritin matematiikkaa ja 

suomenkieltä. Ne kirjeet tietysti tulivat Sirolan kirjeopiston nimissä, niin sen 

jälkeen tapahtui tämä eristäminen, joka oli mulle tietysti kovin kiva. Sain siellä 

rättivaraston pannuhuoneessa koko vuorokauden kautta lämmittämisen lisäksi 

tähän opiskeluun. Siellä oli aika nokisia nämä suomenkielen ja matematiikan 

kirjat. En tiedä sitten. Ei kukaan koskaan sanonut, jätin muutaman Terä-lehden 

aina siellä oleviin tiloihin.”
275

  

 

Usko ei saanut koskaan tietää suoraa totuutta, miksi hänet eristettiin rättivarastoon. 

Taustalla ovat luultavasti vaikuttaneet Uskon poliittinen tausta ja hänen 

vasemmistolainen kirjekurssinsa. Vaikka Uskoa itseään ei eristäminen 

lämmitystehtäviin haitannut ja hän sai jopa rauhassa keskittyä opiskeluun, tarkoitti 

eristäminen muista, että ainakaan armeijauralla ei Usko olisi voinut päivätyötään tehdä. 

Hänen taustansa vasemmistolaisena aktiivina voitaneen katsoa suurella varmuudella 

merkinneen eristämistä muista asepalvelua suorittavista henkilöistä.  

                                                
273 Saapuneet kirjeet 1946–1958, Malmin Työväentalo oy:n arkisto, KansA. 
274 Pöytäkirjat 1940–1969, Malmin Työväentalo oy:n arkisto, KansA. 
275 Usko Ruuskanen, s. 1930, haastattelu 14.12.2011., Helsinki. 
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Mauri Laaksonen kertoo koulussa opettajien asettaneen hänet silmätikuksi sen aatteen 

vuoksi, jota hän edusti: 

 

”Mulla oli Hangossa jo pioneeripusero ja liina ennen kuin pioneerijärjestö oli 

Suomeen perustettu. Isä toi sen mulle Leningradin kautta tänne ja äidin hameesta 

tehtiin  pioneeripusero. Sen verran se kait puri, kun mä haasteellisesti joka 

pioneeriviikko pidin pioneeripuseroa ja liinaa päällä ja joka pioneeriviikko mut 

opettaja, näyttelijä Helena Karan sisko, laitto etuosaan opettajan pulpetin luo ja 

sano, että eiks nää ole kauheat värit vihreä ja punainen yhdessä.”
276

 

 

Opettajan mielipide ei tässä tapauksessa ollut vasemmistolaisia järjestöjä suosiva ja hän 

osoitti sen selkeällä, jopa oppilasta nöyryyttävällä tavalla. Pioneeripuseron paikka ei 

ollut opettajan mukaan luokkahuoneessa. Valtion viralliset instituutiot olivatkin usein 

kansandemokraattisia järjestöjä ja niiden ideologiaa vieroksuvia. 

 

5.6.2. Verkoston sisäinen kontrolli ja valvonta  

 

Haastatteluista käy ilmi, että lasten välillä ei suuria erotteluita kouluaikana ollut. Kaikki 

kyllä tiesivät Malmilla toistensa taustat, mutta kavereita voitiin olla myös yli 

puoluekantarajojen. Mielenkiintoisena seikkana voidaan kuitenkin pitää sitä, että monen 

aktiivin vanhemmat antoivat usein tiukkojakin ohjeita siitä, mitä lapsi sai harrastaa. 

Mauri Laaksonen, Jorma Rantanen ja Raili Rantanen muistelevat perheissään asiaa 

käsitellyn:
277

 

 

”Raili: Kävin joskus pyhäkoulussa, vaikka meillä ei koskaan puhuttu kirkosta 

mitään. Isä on  ollut koko ajan eronnut ja äitikin sitten loppuen lopuksi erosi.  

Mua pyydettiin sinne  pyhäkouluun opettajaksi. Kaikki vanhemmat pitivät mua 

kilttinä ja hyvänä esimerkkinä. Mulla oli työ sanoa, että en mä voi tulla. Joku 

pyysi mua sitten partiolaisiin, kun sielläkin oli tuttuja. Mä aloin vähän miettiikin, 

niillä oli kauhean kivaa. Siitä mulle sanottiin kotona, että selkääs saat jos menet 

sinne. Se multa kiellettiin ehdottomasti.” 

 

”Mauri: Urheilupuolellakin Ponnareiden taloon ei ollut paljon asiaa. Samoiten 

poikakerho oli voimakasta ja se Jokapoika-lehti. Sitten kun isä kuuli niistä, niin 

ne ilmestymiset loppu siihen ja poikakerhokäynnit loppu siihen.” 

 

”Jorma: Kyllähän täällä oli sodan loppuun asti suojeluskuntatalo, johon meidän 

faija ei meitä ainakaan päästänyt. Siellä toimi silloin suojeluskuntaosasto ja 

sotilaspojat, jotka olivat vastaavat kuin pikkulotat.” 

 

Aktiivien vanhempien mielipiteillä näytti todella olevan merkitystä sille, millaiseen 

                                                
276 Mauri Laaksonen, s. 1940, haastattelu 15.12.2011., Helsinki.  
277 Mauri Laaksonen, s. 1940 & Jorma Rantanen, s. 1931 & Raili Rantanen s. 1932, haastattelu 

15.12.2011., Helsinki.  
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harrastustoimintaan vasemmistolaisten perheiden vesat saivat osallistua. Sellaiset 

oikeistolaisina pidetyt järjestöt kuten partiolaiset tai Toisen maailmansodan jälkeen 

lakkautettu suojeluskuntajärjestö nuoriso-osastoineen olivat vasemmistolaisten 

perheiden lasten kannalta kiellettyjä. Malmilla jokaisella suurimmalla poliittisella 

ryhmittymällä oli omat urheiluseuransa. Kansandemokraateilla oli luonnollisesti 

Malmin Urheilijat ja sosiaalidemokraateilla Malmin Palloseura. Malmin Ponnistajat oli 

taas porvariseura. Monet perheet eivät päästäneet lapsiaan väärän ryhmittymän 

joukkueisiin.
278

 

 

Perheiden vanhempien nuorten vapaa-ajanviettoon kohdistuva valvonta näyttää 

haastattelujen perusteella vähentyneen. Toisaalta haastattelemani henkilöt olivat jo 

sosiaalistettu toimimaan vasemmistolaisissa järjestöissä ja he olivat useimmiten näin 

seuranneet vanhempiensa jalanjälkiä. Perheiden suorittama valvonta siirtyi malmilaisten 

aktiivinuorten kohdalla heidän järjestöilleen ja jopa heille itselleen. Esimerkiksi 

nuorisoliitolla oli selkeät sääntönsä, miten nuorten tuli käyttäytyä toimiessaan 

järjestöjen tehtävissä ja muulla vapaa-ajalla. Nuorisoliitolla oli painettuina kirjalliset ja 

tarkat säännöt paikallisosastojen toiminnalle. Säännöt antoivat osastojen johtokunnille 

vapauden erottaa yhdistyksestä sellainen jäsen, joka aiheutti käyttäytymisellään 

vahinkoa nuorisoliiton maineelle. Lievempinä rangaistuksina toimivat huomautus ja 

kielto osallistua toimintaan määräajaksi. Myös jäsenmaksujen laiminlyönti katsottiin 

tekijäksi, jonka johdosta osaston johtokunta voi erottaa jäsenen joukostaan.
279

 

 

Kansallisen tason järjestöt puuttuivat tarvittaessa paikallisosastojen alueella havaittuihin 

epäkohtiin. Muun muassa KaRaKe oli Raittiusyhdistys Tähden johtokuntaan toisinaan 

yhteydessä Malmilla todetun alkoholinkäyttöongelman takia. Etenkin Malmin 

työväentalon tanssit ja ihmisten esiintyminen humalassa niissä koettiin kansallisella 

tasolla negatiivisena tekijänä. Järjestöaktiiveja kehotettiinkin puuttumaan välittömästi 

tähän epäkohtaan. Kyseessä oli koko raittiustyön maine, sillä Malmin työväentalo oli 

saanut paikallisissa lehdissä epämääräistä mainetta humaltuneiden tanssivieraidensa 

vuoksi.
280

 

 

Malmin Demokraattisten Nuorten pöytäkirjoista löytyy muutamia tapauksia, joissa 

osaston johtokunta on päättänyt ryhtyä kurinpidollisiin toimenpiteisiin jäsenensä 

                                                
278 Haastattelut 
279 Suomen Demokraattinen Nuorisoliitto 1945, 4–5.  
280 Kirjeenvaihto 1953–1984, Raittiusyhdistys Tähden arkisto, KansA.  
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käyttäytymisen johdosta. Useimmiten osaston johtokunta puuttui nimenomaan 

jäsentensä alkoholinkäyttöön. Nuorisoliittolaisen tuli olla aina selvin päin esiintyessään 

nuorisoliiton alaisten osastojen toiminnassa. Tämä sääntö ei aina koskenut pelkästään 

osastojen toimintaa, vaan yksilö saattoi saada palautetta myös järjestötoiminta-ajan 

ulkopuolella harrastamastaan alkoholinkäytöstä.  Esimerkiksi toukokuun toisena 

päivänä vuonna 1946 Malmin Demokraattisten Nuorten toimikunnan kokouksessa 

käsiteltiin humalassa julkisella paikalla nähdyn jäsenen alkoholinkäyttöä. Sama henkilö 

oli anonut itselleen nuorisoliiton merkkiä ja sai huomautuksen käytöksestään. Loppuen 

lopuksi merkki luvattiin henkilölle myöntää hänen osoittamansa katumuksen jälkeen.
281

  

 

Helmikuun 26. päivänä vuonna 1958 osaston johtokunnan kokouksessa käsiteltiin 

demokraattisten nuorten järjestämän tanssitapahtuman levynsoittajan käyttäytymistä. 

Tämä henkilö oli aktiivinen osaston jäsen, mutta hän oli toistuvasti esiintynyt humalassa 

osaston alaisessa kulttuurisessa luottamustehtävässä. Kyseinen henkilön kohdalla armon 

annettiin puhua oikeudessa ja hän selvisi kuukauden koeajalla, ja mikäli rikkomuksia 

olisi tämän jälkeen tapahtunut, olisi johtokunta hakenut jäsenelle porttikieltoa 

työväentalon tapahtumiin. Ongelmia henkilön alkoholinkäytön kanssa ei tämän jälkeen 

ilmennyt, sillä asiasta ei enää pöytäkirjoissa mainittu.
282

 Nämä kaksi tapausta kertovat 

selkeästi yhteisön asennoitumisesta alkoholinkäyttöön. Yhteisön jäseniltä sitä ei 

suvaittu, ja yksilön alkoholinkäyttö ja varsinkin sen julkiset muodot rajasivat hänet 

nopeasti toiminnan ulkopuolelle.  

 

Malmilla asui ja toimi myös paljon järjestöväkeä, joka työskenteli huomattavissa 

tehtävissä SKP:ssa ja sen sisarjärjestöissä. Usko Ruuskasen mukaan malmilaiset 

aktiivinuoret olivat tarkassa valvonnassa ja jos jotain normaalista poikkeavaa tapahtui, 

joutui tästä usein tekemään selvityksen vanhemmille yhteisön jäsenille: 

 

”Täällä oli Erkki Laine. Hän oli täällä SKP:n aluesihteeri. Aktiivien 

henkilökohtaiseen ajankäyttöön puututtiin herkästi. Muun muassa mun kohdalla 

puututtiin. Mulla oli tämmöinen harrastus, joka oli Malmin Bridge -kerho. Kävin 

siellä pelaamassa Bridgeä. Se vei noin kaksi iltaa viikossa. Tästä Laineen Erkki 

otti puhutteluun. Sitten sanoin että kyllä minä haluan siellä käydä ja saanhan mä 

nyt siellä aina muutaman Terä-lehdenkin myytyä, että eihän se aika siellä ihan 

hukkaan mene. Se varmaan koski tota. Mä 18-vuotiaana liityin SKP:n osastoon. 

Siellä oltiin vähän tarkempia.”
283

  

 

                                                
281 Pöytäkirjat 1944–1947, Malmin Demokraattisten Nuorten arkisto, KansA.  
282 Johtokunnan pöytäkirjat 1948–1962, Malmin Demokraattisten Nuorten arkisto, KansA.  
283 Usko Ruuskanen, s. 1930, haastattelu 14.12.2011., Helsinki.  
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Mitä keskeisemmällä paikalla nuori oli malmilaisessa vasemmistolaisessa 

yhdistysverkostossa sitä tarkemmalta vaikuttaa myös heidän valvontansa olleen. 

Ruuskasen muistelmat tukevat myös käsitystä kommunistisen puolueen ja muiden 

yhdistysten välisestä erosta. SKP ja sen osastot olivat tarkoitettu niille, jotka olivat 

osoittaneet todellisen luottamuksen vasemmistolaista työväenliikettä kohtaan. Yksilön 

omat harrastukset katsottiin usein toisarvoisiksi yhteisten tavoitteiden rinnalla, ja 

SKP:een liittymiseksi oli todistettava luottamuksensa verkoston sisällä: 

 

”Täällä olivat Poikolaisen Olli ja Kainulaisen Markus. Ne kyllä järjesti meille 

 opintojuttuja. Ennen kuin SKP:een liityttiin, meidän piti suorittaa määrätyt 

tehtävät. Pioneeripuolelta oli Matssonin Masa. Me oltiin aika lailla 

kontrollia.”
284

 

 

Pioneerien ja nuorisoliittolaisten opiskelu oli reitti kohti puoluetta ja Malmilla riitti 

opettajia ja valvojia tässä prosessissa. Reittiä ei voinut kulkea loppuun todistamatta 

opintojen ja oman toiminnan kautta olevansa luottamuksen arvoinen puolueelle. Kun 

luottamus oli ansaittu, riitti aktiiveille tehtävää järjestöverkostossa, eikä heidän 

mahdollista irrottautumista vasemmistolaisesta verkostosta katsottu suopeasti. 

 

5.6.3. Vastuun kasautuminen harvoille 

 

Ne, jotka olivat ansainneet luottamuksen tutkitussa verkostossa, joutuivat tekemään 

luottamuksen uudentamiseksi ja ylläpitämiseksi runsaasti töitä. Usein näitä tehtäviä 

kasaantui niin paljon, että henkilön omat yksityiset suunnitelmat jäivät kasaantuneiden 

järjestötöiden jalkoihin: 

 

”Taloudenhoitajan työ vei paljon aikaa Malmin Urheilijoissa. Tein kaikki 

kirjanpidot käsin. Ei ollut koneita. Siellä oli yli viisisataa tositetta. Kyl mult 

meni rehellisesti sanottuna talviloma, kun mä tein edellisen vuoden 

tilinpäätökset. Siihen aikaan mulla oli normaali tommonen toimistotyöaika oliko 

se nyt 7,5 tuntia ja siihen oma huusholli ja lapset.”
285

 

 

Raili Rantanen työskenteli järjestötoimintansa ohella kokopäivätöissä, ja myöhemmin 

syntyivät vielä lapset. Jotta kaikki järjestötehtävät saatiin tehtyä, joutuivat aktiivit 

toisinaan uhraamaan jopa oman lomansa yhteisen asian eteen. Loppuen lopuksi 

malmilaisten yhdistysten todelliset aktiivit olivat lukumääräisesti vähissä ja vetovastuu 

toiminnasta keskittyi samojen henkilöiden tehtäväksi. Haastateltujen mukaan toiminnan 

                                                
284 Raili Rantanen, s. 1932, haastattelu 15.12.2011., Helsinki. 
285 Raili Rantanen s. 1932, haastattelu 14.1.2010., Helsinki. 
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kasautuminen harvojen harteille koettiin järjestötoiminnan negatiivisena puolena. Tämä 

kokemus ei kuitenkaan astunut aktiivien muistelussa keskeiseen asemaan. Yleisesti 

toimiminen järjestöaktiivina muistettiin positiivisena kokemuksena.
286

 

Järjestötoiminnan yhteisen kehityksen kannalta vastuun kantaminen harvojen harteilla 

oli kuitenkin huono asia: 

 

”Junioritoiminta - Se vaatii vetäjiä niin kuin enemmän. Tai sit tarvii jonkun, joka 

tekee enemmän kuin tarpeeks sitä. Silloin kun oltiin Aimon kanssa pieniä, isä 

jaksoi touhuu sitä. Meillähän oli siihen aikaan, koko 50-luvun, paljon pelaajia ja 

junioreita. Se oli vireätä se junioritoiminta 50-luvulla ja hetken aikaa sen 

jälkeenkin. Se tietysti loppui kun me muutettiin isän ja äidin kanssa vuonna 1962 

pois. Se junioritoiminnan niin kuin tyrehdytti. Se oli liikaa niin kuin meidän 

perheen harteilla.”
287

 

 

Vetovastuu toiminnasta oli myös urheilupuolella harvojen harteilla. Oikeastaan Malmin 

Urheilijoiden jalkapallotoiminnan voidaan sanoa olleen jopa yhden perheen ja sen 

kahden sukupolven vastuulla. Kun he muuttivat pois paikkakunnalta, loppui 

juniorijalkapallotoiminta Malmin Urheilijoissa. Sama ongelma koski niin nuorisoliittoa 

kuin urheilijoitakin. Haastateltavien mukaan kumpaankaan yhdistykseen ei loppuen 

lopuksi kyetty kasvattamaan tarpeeksi uusia aktiiveja vanhojen rinnalle. Etenkin 1960-

luvulle tultaessa alkoi toiminta hiipua, koska uusia aktiiveja ei talolle enää saatu.
288

 

Johtuiko tämä kuitenkaan pelkästään yhteisön omasta virhearviosta, jossa vastuuta 

kasattiin liikaa tiettyjen harteille, vai oliko muuttuvalla yhteiskunnalla minkäänlaista 

tekemistä asian kanssa? 

 

5.7. Keskeiset havainnot lyhyesti  

 

Sosiaalinen pääoma ymmärretään tässä tutkimuksessa kollektiiviseksi resurssiksi, joka 

syntyy ihmisten välisen yhteenliittymisen kautta. Tämän yhteenliittymisen tärkeimpänä 

mahdollistajana toimi Malmilla työväentalo, jossa kansandemokraattisten 

paikallisyhdistysten jäsenet pystyivät yhdessä kokoontumaan ja viettämään vapaa-aikaa.  

 

Sosiaalinen pääoma ilmeni työväentalon järjestöissä yhteisen talkootyön ja ihmisten 

välisten kontaktien kautta. Yhteistyö oli vastaus taloudellisten resurssien puutteelle ja 

sille yhteiskunnalliselle demokratian puutteelle, joka konkretisoitui vuoden 1918 

tapahtumiin ja niiden jälkimaininkeihin. Historian tapahtumat tekivät yhteisöstä tiiviin 

                                                
286 Haastattelut 
287 Arvo Valtonen, s. 1944, haastattelu 15.12.2011., Helsinki.  
288 Haastattelut 
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ja sen vanhemmille jäsenille oli tärkeää, että järjestöverkostossa toimivat nuoret olivat 

tietoisia tästä menneisyydestä ja osallistuivat yhteisön kollektiivisten kokemusten 

uusintamiseen. 

 

Sosiaalisen pääoman ilmenemismuodoista luottamus esiintyi tarkastellussa verkostossa 

selkeästi. Verkosto toimi eräänlaisena vastavuoroisuuden ja luottamuksen verkostona, 

jossa yksilön tekemää palvelusta odotti vastapalvelus. Nuoret toimivat yhdistyksissä 

omien intressiensä mukaisesti. Mitä enemmän he osallistuivat talkootyöhön 

järjestöverkoston hyväksi, sitä enemmän heihin luotettiin ja he olivat oikeutettuja 

vastapalveluksiin. Luottamuksen rakentuminen järjestötoiminnan kautta takasi osalle 

myöhemmän työpaikan järjestöverkoston sisällä. Erinäisistä toiminnassa opituista 

taidoista oli haastateltujen mukaan paljon hyötyä tulevassa työelämässä. Myös erinäiset 

muut palkinnot, joita nuoret saivat järjestötyöstään, olivat yleisiä. 

 

Useimmille verkoston kautta hyödynnetty sosiaalinen pääoma merkitsi mahdollisuutta 

luoda kontakteja samanikäisiin nuoriin. Toisille toimiminen järjestöverkostossa merkitsi 

kuitenkin koko vapaa-ajanviettoa kansandemokraattisessa yhdistystoiminnassa. 

Aktiivinuorilla oli tärkeä rooli verkoston sisällä, sillä he loivat ympärilleen luottamusta 

toimimalla yhteisten normien mukaisesti ja osallistuivat järjestöverkostoa 

ylläpitäneeseen ja uusintaneeseen työhön.  

 

Nuorisoaktiiveille sosiaalinen pääoma merkitsi samaa kuin satunnaisesti toimintaan 

osallistuneille nuorille. Tärkeintä oli yhdessä olo ikätovereiden kanssa, mutta siinä 

missä jotkut käyttivät järjestöjen tarjoamaa harrastustoimintaa vain osana omia 

toimintaympäristöjään, merkitsi nuorisoaktiiveille järjestöverkoston sosiaalinen pääoma 

paljon enemmän. Nuorisoaktiivien sosiaaliset suhteet solmittiin talon toiminnassa. Moni 

nuori löysi talolta tulevan puolisonsa. Yhdessä toimiminen loi optimismia ja turvaa 

aikana, jolloin taloudellisista pääomista oli pulaa ja sota-ajan murheet olivat vielä 

tarkasti muistissa. Verkostossa ilmennyt solidaarisuus tulikin esille niissä 

yhteiskunnallisissa kriisitilanteissa, joissa koko kansandemokraattinen järjestöverkosto 

oli osallisena. Toimiminen järjestöverkostossa merkitsi sen jäsenille kollektiivista 

sosiaaliturvaa.  

 

Sosiaalisen pääoman negatiiviset puolet tulivat verkostossa esille muun muassa 

kansandemokraattisten järjestöjen ja muun yhteiskunnan suhteiden kautta. 

Kansandemokraattisten järjestöjen jäseniä karsastettiin toisinaan verkoston 
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ulkopuolisessa maailmassa, mutta ei työväentalollekaan ideologisesti väärämielisiä 

haluttu vuokralaisiksi.  

 

Nuoren kannalta vahva yhteisöllisyys merkitsi yksilön omien intressien jäämistä 

yhteisön kollektiivisen toiminnan jalkoihin. Nuorten vapaa-ajantoimintaa 

järjestöverkoston ulkopuolella ei usein katsottu suopeasti. Heidän perheensä valvoivat 

sitä, mihin toimintaan varhaisnuori sai osallistua. Myöhemmin nuoren valvonta siirtyi 

järjestöille ja nuorisoaktiiveille itselleen. Järjestöverkoston normien rikkomisesta 

seurasi usein sanktio. Ne nuoret, jotka onnistuivat luomaan luottamusta verkostossa, 

saivat kasautuvassa määrin vastuuta järjestöverkoston sisällä. Tästä koitui toisinaan 

tilanteita, jossa liiallinen työtaakka koettiin negatiivisena asiana. Työmäärän 

kasautuminen harvoille merkitsi myös sitä, että todellisia aktiiveja 

paikallisyhdistyksissä oli loppuen lopuksi vähän.  

 

6. 1960-luvun murros ja muutokset verkoston paikallisella tasolla 

6.1. Vuoden 1962 nuorisofestivaalit viimeisenä ponnistuksena 

 

Joni Krekola tulkitsee Helsingin vuoden 1962 Maailman nuorison ja ylioppilaiden 

rauhan sekä ystävyyden festivaalien sijoittuneen 1950-luvun kulttuuriseen 

jatkumoon.
289

 Tuolloin elettiin kuitenkin jo aikaa, jolloin edellisten vuosikymmenten 

kansanvalistuspohjainen nuorisokulttuuri alkoi saada haastajansa twististä ja 

rautalankamusiikista. Vuonna 1963 Suomeen rantautunut Beatles-ilmiökin oli jo ovella. 

Krekola näkee vuoden 1962 festivaalien olleen eräänlainen 50-luvun nuorisoliittolaisten 

viimeinen ponnistus, johon SDNL pusersi kaiken voimansa. Festivaalit toivat uusia 

nuorisokulttuurituulia maailmalta, mutta ohjelma oli pääosin hyvin perinteistä sisältäen 

kansallista kulttuuriohjelmaa kustakin osanottajamaasta. Niin tanhu kuin 

kansallispuvutkin olivat vahvasti esillä festivaaleilla.
290

  

 

                                                
289 Helsingin festivaaleilla oli osanottajina 14 000 nuorta 137 eri maasta ja kansallisuudesta. Helsingin 

festivaalit olivat jatkoa sille festivaalisarjalle, joka sai alkunsa vuonna 1947 järjestetyistä Prahan 

festivaaleista. Festivaaliperinteen alulle panijana toimi Demokraattisen Nuorison Maailmanliitto. 
Tapahtumasarjan tarkoituksena oli koota maailman antifasistiset nuoret urheilun, kulttuurin ja 

rauhanteemojen pariin muutaman vuoden väliajoin. Kylmän sodan aikainen lännen ja idän 

vastakkainasettelu näkyi festivaalien osanottajien joukossa, sillä monet kapitalistisen maailman 

nuorisojärjestöt boikotoivat festivaaleja. Vuonna 1962 festivaalit järjestettiin ensimmäisen kerran 

puolueettomassa maassa, eli Suomessa.  Helsingin festivaalit oli yksi 1960-luvun kansainvälisimmistä 

tapahtumista Suomessa ja se keräsi huomattavasti julkisuutta ulkomailla. Suomalaiset työväennuoret 

olivat jo aikaisempina vuosina osallistuneet sosialistisissa maissa järjestettyihin festivaaleihin ja ne 

toimivat nuorille mahdollisuutena tavata kanssaikäisiään ympäri maailman. Krekola 2012.  
290 Krekola 2012, 255–258.  
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Pentti Salminen muistelee festivaalien tuoneen uutta puhtia nuorisoliiton toimintaan 

uuden väen kiinnostuessa kansainvälisistä vieraista ja demokraattisten nuorten 

ohjelmasta: 

 

”Ulospäin suuntauduttiin 1962, jolloin oli festivaalit Helsingissä. Meillä oli isoja 

tapahtumia lähiympäristössä ja Malmin sairaalan kentällä. Ulkotilaisuuksissa oli 

tanhuajia ja laulajia. Se oli tosi kansainvälinen tapahtuma. Se jäi 

lähtölaukauksena muulle toiminnalle. Toi porukkaa talon muuhun 

toimintaan.”
291

 

 

Malmilaiset osallistuivat muiden demokraattisten nuorten tavoin vahvasti Helsingin 

festivaalien järjestelyihin ja toteutukseen. He järjestivät raittiustilaisuuden Malmin 

uimarannalla ja kulttuuritilaisuuden sairaalan kentällä. Lisäksi malmilaiset ottivat osaa 

muun muassa festivaalivieraiden muonitukseen valmistamalla heille talkootyönä 

aamiaispakkauksia. Myös muualla päin Helsinkiä järjestetyissä tilaisuuksissa ja 

tehtävissä oli malmilaisilla osansa. Heistä monet olivat mukana muun muassa 

festivaalien pääkulkueessa ja kouluilla vastaamassa vieraiden majoituksesta.
292

 

Seurasaaren kansallisessa juhlassa malmilaisella tyttöjen esiintymisryhmällä oli oma 

esiintymisohjelmansa.
293

 

 

6.2. Nuoret kaikkoavat työväentalolta sekä nuorisoliitosta 

 

Vuoden 1962 festivaali toi toviksi aivan uudenlaista puhtia nuorisoliiton toimintaan. Sen 

jäsenmäärä oli vuonna 1962 huipussaan sitten järjestön perustamisajankohdan, jäseniä 

oli 12 527 henkeä. Terän tilaajiakin oli tuona vuonna 6 112 henkilöä. Järjestön 

jäsenmäärä pysyi vielä muutamana vuonna 10 000 paremmalla puolella, mutta vuonna 

1965 koettiin romahdus nuorisoliiton jäsenmäärän osoittaessa 4 616 henkeä. Vuoteen 

1967 tultaessa oli jäseniä SDNL:ssa enää 1 587 henkeä ja Terän tilaajia 2 133.
294

 

 

Jäsenkato ja liiton toiminnan hiipuminen alkoivat nopeasti näkyä myös Merkkitulen 

sivuilla. Vuoden 1964 lehden numerossa 3 todettiin Merkkitulen olevan sen verran 

kaavoihinsa kangistunut, ettei sitä kukaan edes enää lue. Toimitus kääntyikin lehden 

sivuilla sen lukijoiden puoleen järjestäen ideakilpailun, mitä lehden tulisi sisältää, jotta 

se ei menettäisi asemaansa liiton tiedotusvälineenä.
295

 Seuraavassa numerossa kerrottiin 

                                                
291 Pentti Salminen, s. 1940, haastattelu 11.1.2010., Helsinki. 
292 Usko Ruuskanen, s.1930, haastattelu 13.1.2010., Helsinki. 
293 Krekola 2012, 128. 
294 Rentola 1990, 246.  
295 Merkkituli 1964/3, 3. 
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liittotoimikunnan ja piiritoimikuntien palaverista, jossa ruodittiin nuorisoliiton tilannetta 

ja todettiin että liitto on jäänyt jälkeen nykyajasta ja sen nuorten maailmasta.
296

 

 

Malmin Järjestötalo ry:n 1960-luvun puolivälin toimintakertomuksissa alkoi esiintyä 

todisteita vastaavanlaisista ongelmista. Vuoden 1966 toimintakertomuksessa kerrotaan, 

että vielä tuona toimintavuotena talolla pidettiin tanssiaisia 49 iltana, mutta yleisömäärä 

oli hiipunut ja toimihenkilöiden saaminen talolle oli ollut ajoittain vaikeaa.
297

  

 

Vuonna 1969 tilanne järjestöissä nuorten vähyyden suhteen kävi jo niin akuutiksi, että 

Järjestötalo ry:n johtokunta käsitteli pitkän tovin kokouksessaan nuorten kaikkoamista 

työväentalolta. Toukokuun viimeisen päivän kokouksessa käytettiin useita 

puheenvuoroja, joissa ihmeteltiin, mikseivät nuoret käy talolla, vaikka samalla 

kaikenlaiset koulun, kirkon sekä nuorisolautakunnan järjestämät kerhot ja klubit 

menestyvät Malmilla. Kokousedustajat kehottivat talon järjestöjä myös katsomaan 

itseään peilistä, sillä he totesivat että nuoria on kohdeltu talolla toisinaan liian 

kaitsevasti. Nuorille oli tätä vastoin annettava enemmän vapauksia. Kokousedustajien 

mukaan nuorisojärjestöltä puuttuivat kuitenkin sellaiset auktoriteetit, jotka pystyisivät 

toimintaa ohjaamaan. Heistä vanhoista ei tähän työhön enää ollut. Järjestötalo ry:n 

johtokunta asetti jaoston kesän yli pohtimaan tilannetta ja raportoimaan alkusyksystä 

ideoistaan nuorten toiminnan elävöittämiseksi talolla. Jaosto koostui pääosin 

huvitoimikunnan jäsenistä ja se esitti elokuussa kuusikohtaisen ohjelman ratkaisun 

saamiseksi tilanteeseen:
298

 

 

 Nuorten tilaisuuksista talolla ei peritä vuokrakuluja. 

 Myynti ja mainostustoimintaa tulisi lisätä myös huvitilaisuuksien ulkopuolella. 

 Johtokunnan tulisi aloittaa toiminnanohjaajien etsiminen nuorisotoimintaan. 

 Talon järjestöjen yhteistoiminta nuorisotyössä on elvytettävä. 

 Henkilöiden karsinoiminen on lopetettava. 

 Jaosto järjestää aluksi itse muutaman kerran viikossa nuorisoiltoja nuorten 

haluaman toiminnan tiimoilta selvittäen, mitä nuoret haluavat harrastaa.
299

 

 

Suurimpina ongelmina jaoston mukaan oli toiminnanohjaajien puute talolla, talon 

järjestöjen väliset eripurat ja että vanhemmalla järjestöväellä ei loppuen lopuksi ollut 

                                                
296 Merkkituli 1964/4, 3. 
297 Toimintakertomukset 1959–1977, Malmin Järjestötalo ry:n arkisto, KansA.  
298 Johtokunnan pöytäkirjat 1965–1977, Malmin Järjestötalo ry:n arkisto, KansA.  
299 Johtokunnan pöytäkirjat 1965–1977, Malmin Järjestötalo ry:n arkisto, KansA.  
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vahvaa tietoa siitä, mitä ajan nuoret toiminnalta halusivat. Sukupolvien välinen kuilu oli 

avautunut ensimmäistä kertaa talon historiassa. 

 

Haastateltujen mukaan yhtenä suurena syynä nuorisotoiminnan hiipumiseen oli 

ohjaajien katoaminen talolta. Kun muutettiin pois paikkakunnalta tai perustettiin perhe, 

ei aikaa jäänyt enää niinkään järjestötoiminnalle. Uusia ohjaajia ja aktiiveja ei löytynyt 

enää vanhojen tilalle, ja verkosto ei enää uusiutunut paikallisella tasolla.
300

 Osittain 

tähän oli vaikuttamassa SKDL:n ja sen sisarjärjestöjen sisäinen eripura, joka aiheutti 

epäluottamuspulaa ja jakautumista ryhmän sisällä. Kyseessä oli kiista niin sanottujen 

enemmistösiiven ja vähemmistösiiven välillä, joka kulminoitui vuonna 1968 

toteutettuun Tšekkoslovakian miehitykseen. Enemmistösiipi tuomitsi Neuvostoliiton 

toiminnan kriisissä ja vähemmistö taas puolusti interventiota.
301

 Sisäinen kriisi juonsi 

juurensa kuitenkin pidemmän ajan taakse, siihen liittyi kysymys SKDL:n ja SKP:n 

uusiutumisesta ja avautumisesta yhteistyöhön muiden puolueiden kanssa.
302

 

 

Myös Malmilla näkyivät sisäiset riidat järjestöjen toiminnassa. Jorma ja Raili Rantanen 

muistelevat sisäisen kahtiajaon aiheuttaneen eripuraa talolla:  

 

 ”Raili: Ei tullut linjaristiriitoja ennen kuin tuli tämä kahtiajako.” 

 

”Jorma: Silloin oli työväentalon hallituksen kokoukset erilaisia. Siellä 

äänestettiin joka asiat. Siellä oli kaks eri ryhmää. Järjestöinä siellä oli hyvin 

vähän näitä vähemmistöläisiä. Itä-Malmin SKP oli näitä vähemmistöläisiä ja Itä-

Malmin Naiset.” 

 

”Raili: Tiedettiin aina se suhde mikä se tulee olemaan, mutta aina äänestettiin. 

Aina piti katsoa, kuka äänesti mitenkin.”
303

 

 

Sisäisen hajaannuksen vaikutus luottamukseen näyttää olleen ainakin järjestöjen 

sisäisen yhteistyön kannalta vaurioittava, sillä asioiden yhdessä tekeminen vaikeutui 

riitojen takia. Vähemmistöläisiä ei talolla kovinkaan paljon ollut, mutta jokaisessa 

kokouksessa kahtiajako tuotiin esille. Tämä johti myös karsinointiin, jonka Järjestötalon 

ry:n asettama jaosto halusi loppuvan, jotta nuorisotyö talolla saataisiin jälleen 

kukoistamaan. Jaoston toimet eivät kuitenkaan enää riittäneet elvyttämään 

nuorisotoimintaa talolla ja Malmin Demokraattisten Nuorten nimi jäi elämään lähinnä 

paperilla. Maailma oli muuttunut ja nuorten verkostot koostuivat nyt jostain aivan 

                                                
300 Haastattelut 
301 Nevakivi 2009, 291.  
302 SKDL:n pääsihteeriksi valittiin vuonna 1965 ensimmäistä kertaa ei-kommunisti, tohtori Ele Alenius ja 

SKP:n uudeksi puheenjohtajaksi samana vuonna uudistusmielinen Aarne Saarinen. Mt. 285.  
303 Jorma Rantanen, s. 1931 & Raili Rantanen, s. 1932, haastattelu 15.2.2011., Helsinki.  
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muusta kuin kansandemokraattisten järjestöjen kautta luoduista suhteista. 

 

6.3. Uusi nuorisokulttuuri 

 

Kimmo Rentolan mukaan nuorisoliiton kriisin taustalla oli vahvimpana tekijänä 

kansandemokraattisen erilliskulttuurin periytyvyyden katkeaminen. Nuoret eivät enää 

jatkaneet vanhempiensa mukana töihin savotoille, rakennuksille tai tehtaille, vaan 

kouluttautuivat pidemmälle. He eivät perineet vanhempiensa murretta, vaan puhuivat 

koulun ja TV:n yleiskieltä sekä nuorison valtakunnan slangia ja englantia. Rentolan 

mukaan 1960-luvun nuoriso ei voinut puhuakaan enää iltamista työväentalolla ja 

perinteisen kulttuurin korvasi uusi nuorisokulttuuri, jonka ilmentymänä olivat farkut ja 

uudenlainen musiikki. Kaikki perinteinen oli nyt poissa muodista ja työväentalon 

järjestöt eivät kyenneet enää vastaamaan nuorten odotuksiin.
304

 

 

1960-luvun lopulle tultaessa suomalainen nuorisokulttuuri ja vapaa-ajanviettotavat 

erkanivat yhä enenevissä määrin perinteisestä järjestökulttuurista. Nuoriso oli 

ennemminkin kiinnostunut keskustelusta sosialismista, Vietnamin sodasta, vapaasta 

seksistä ja alkoholipolitiikan muutoksista. Televisio toitotti uutta nuorisokulttuuria 

Beatleseineen ja kulutuskulttuureineen.
305

 Tämä kaikki heijastui myös SDNL:n 

politiikkaan, jossa perinteinen ohjelmatyö alettiin nähdä vanhanaikaisena ja 

heikkoutena:  

 

”Toiminnan hiipumiseen vaikutti osittain nuorison vapaa-ajanviettotavat. Tuli 

televisiot, tuli ne autot, ja kyllä sitten täytyy myöskin sanoa, että nuorisoliitossa 

ruvettiin suhtautumaan pikkaisen varoen tähän ohjelmatoimintaan ja 

harrastustoimintaan. Meni enemmän poliittiseksi. Se vähensi väkeä. Siellä 

keskityttiin yhdessä vaiheessa vain politiikkaan ja opiskeluun. Sieltä ei siirtynyt 

sitten sen paremmin SKDL:oon tai SKP:een.”
306

 

 

Demokraattisessa nuorisoliitossa alettiin nopeasti jäsenmäärän vähentyessä avautua 

uusille kulttuurituulille ja nuorisoa kosiskeltiin uudella radikaalilla tavalla, joka unohti 

täysin työväentalot ja paikallisen ohjelmatyön perinteisine kansankulttuureineen. 

Rentolan mukaan liiton ongelmana oli kuitenkin se, että samaa radikalismia ja 

nuorisokulttuuria oli tarjolla muuallakin nuorten ympäristöissä. Nuorisoliitolla ei ollut 

enää paikallisella tasolla valta-asemaa vapaa-ajanvieton mahdollistajana, niin kuin sillä 

                                                
304 Rentola 1990, 247.  
305 Kurkela 1986, 174–176. 
306 Usko Ruuskanen, s. 1930, haastattelu 14.12.2011., Helsinki. 
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monilla paikkakunnilla aikaisemmin oli ollut.
307

 

 

Haastateltavieni kokemuksista on löydettävissä selkeää pettymystä nuorisoliiton 

toimintaan suhteessa 1960-luvulla alkaneeseen kulttuurimurrokseen. Uusi sukupolvi 

ajatteli aivan vieraalla tavalla, kuin aikaisemmat nuorisoliittolaiset: 

 

”Silloin kun Teiniliitto rupes vetämään. Sinne meni aika paljon mukaan. 

Parkkarin Jukka ja Saarnion Pekka. Jukka oli sitä mieltä, että osastot on lyötävä 

lihoiksi ja yksittäiset poliittiset päättäjät nostettava ylös. Se oli piirin yleinen 

käsitys. Ne piti sitä että kansantanhut ja lauluryhmät on ihan hupia. Se meni 70-

luvulla siihen, kun oli niin sanotut älyköt Teiniliiton puolella. Lähdettiin 

puhumaan: Vasemmisto on pop. Mutta jos se on nyt pop, niin se on joskus out. 

Ei siihen voi rakentaa. Silloin oli paneeleita pitkin Helsinkiä. Paneelit oli kuin 

 nuijalla lyöty ja tansseissa vähän väkeä. Se oli aivan järkyttävää kattoa. 

Lähdettiin siihen että se oli muotia. Ensimmäisenä kun kokous alkoi, avattiin 

kaljapullo.”
308

 

 

Vasemmistolainen nuorisotoiminta ei kuitenkaan kuollut ja näivettynyt 1960-luvun 

kulttuurimurroksessa. Se muutti muotoaan enemmän ideologiseen ja poliittiseen 

muotoon rakentaen voimansa 1960-luvun lopun ja 1970-luvun kulttuuriradikaalista 

toiminnasta. Tässä toiminnassa niin Teiniliitto kuin taistolaisetkin olivat tärkeässä 

osassa. Kimmo Rentolan mukaan ei ollut suinkaan sattumaa, että uudenlainen 

vasemmistolainen nuorisokulttuuri ponnahti esiin juuri Helsingistä pohjoiseen johtavan 

radan varrelta. Työväenluokka alkoi 1960-luvun rakenteellisten muutosten aikana 

muuttaa suuresti muotoaan. Yhä harvempi nuori paiski töitä maalla, metsissä ja 

tehtaissa. Useampi heistä toimi nyt monenlaisissa palveluammateissa. 

Työväenkulttuuriin oli sosiaalistuttu paikallisesti sekä kotona ja kulmilla. Eristynyt 

työväenkulttuuri alkoi 1950-luvun lopulla kadota ja samalla puhtaasti 

työväenluokkainen identiteetti hapertua. Perhe, työ ja vapaa-aika eriytyivät omille 

tahoilleen, eikä Rentolan mukaan ollut olemassa enää yhtä kokonaisuutta määräämässä 

yksilön identiteettiä.
309

 

 

6.4. Rakennemuutoksen vaikutukset Malmilla 

 

Miten Rentolan mainitsema 1960-luvun rakennemuutos näkyi Malmilla konkreettisesti? 

Tarkastelen tätä kysymystä aluksi taulukon viisi avulla. Siinä on esitetty Malmin 

asukasluvun kehitys 1930-luvun alusta 1980-luvulle. 

                                                
307 Rentola 1990, 249. 
308 Mauri Laaksonen, s. 1940, haastattelu 15.12.2011., Helsinki. 
309 Rentola 1990, 244. 
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Taulukko 5: Malmin asukasluvun kehitys vuodesta 1930 vuoteen 1980 ja Malmi-

Tapaninkylän asukasluvun kehitys vuodesta 1930 vuoteen 1946. 
 

Vuosi  Malmin asukasmäärä  Malmi-Tapaninkylän asukasmäärä 

1930     3906          10818 

1946     3891      11901 

1950     4753 

1960     7437 

1970    15436 

1980    16946 

 
Lähde: Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1948, 1951 ja 1980. taulukot 24, 28 ja 2.3. 

 

 

Taulukon mukaan Malmin väestökehitys on ollut hyvin verkkaista 1930-luvulta 1960-

luvun alkuun saakka. Malmin siirtyminen osaksi Helsinkiä ei aiheuttanut huimaa 

väestönkasvua, ja alue jäi pitkäksi aikaa eristyneeksi Helsingin takamaaksi, jonka 

henkireikänä kaupunkiin toimi rautatieyhteys. Vuodesta 1960 vuoteen 1970 Malmin 

asukasluku kasvoi räjähdysmäisesti lähes 8000 hengellä. Kymmenessä vuodessa 

Malmin asukasluku kaksinkertaistui, eikä edes seuraavalla vuosikymmenellä Malmilla 

koettu samanlaista väestönkasvua. Aarne Laurila muistelee 1960-luvun muutosten 

mullistaneen Malmia oleellisesti:  

 

”Tänne tuli yhtäkkiä johonkin taloon satoja uusia ihmisiä ja ennen kuin 

tutustuivat Malmiin, se vei aikaansa. Samaan aikaan alkoi Malmin 

elinkeinoelämän muutos. Tehtaat alkoivat hävitä. Malmillekin muutti aika paljon 

ihmisiä kantakaupungista. Sellainen yleinen kehitys, että Malmille tultiin maalta, 

ei pidä paikkansa. Ne oli sellaisia ihmisiä, jotka muuttivat  ahtaista vuokratiloista 

tai muuten vaikeista oloista näihin lähiöihin. Toinen oli, joka vaikutti samaan 

aikaan, oli tuo teollisuuden hiljainen häviäminen täältä. Tehtaissa oli 

työntekijöitä muualtakin kuin Malmilta, mutta ne olivat sellaisia kokoavia 

instituutioita.”
310

  

 

Muuttajia Malmille ei tullut pelkästään maaseudulta, jossa sotien jälkeen syntyneet 

poikkeuksellisen suuret ikäluokat varttuivat muuttoikään 1960–70- lukujen vaihteessa. 

Maaseutuelinkeinojen koneellistuttua ei enää kyetty työllistämään kaikkia työikäisiä ja 

nuorten uusi työpaikka löytyi usein Helsingin kaltaisista suuremmista kaupungeista.
311

 

Myös Helsingin keskustasta muutettiin lapsiperheiden voimin kasvaviin lähiöihin 

ydinkeskustan profiloituessa toimisto- ja kaupan keskukseksi. Sukkulointi kodin ja 

työpaikan välillä lisääntyi. Samalla tapahtunut teollisuuden automatisointi vähensi 

työntekijäin tarvetta perinteisillä teollisuudenaloilla. Sen sijaan kaupan, rahoituksen ja 

                                                
310 Aarne Laurila, s. 1929, haastattelu 15.3.2012., Helsinki.  
311 Turpeinen 1997, 58–79. 
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palveluelinkeinojen työntekijämäärät kasvoivat varsin tasaisesti vuosikymmenestä 

toiseen.
312

 Teollisten työpaikkojen merkitys luokkatietoisuutta ja yhteistä identiteettiä 

kokoavina laitoksina alkoi hiipua niiden lopettaessaan toimintansa Malmilla.  

 

Yhteiskunta kävi läpi demokratisoitumiskehitystä mahdollistaen yhä 

suurempien joukkojen pääsyn koulutuksen pariin ja osallisiksi parempiin työuriin. 

1950–1960-luvuilla valtavasti kasvanut oppikoululaisten määrä johti 1970-luvulle 

tultaessa kaksoiskoulujärjestelmän purkamiseen ja yhteisen peruskoulun 

syntymiseen.
313

 Raili Rantasen mukaan hänen lapsillaan oli jo aivan erilaiset suhteet 

ympäröivään maailmankuin hänen omalla sukupolvellansa:  

 

”Lapset pääsivät opiskelemaan. Meidän aikaan se oli harvinaista. Meidän lapset 

olivat kauheasti koulussa. Vanhin poika perusti vielä nuoriso-osastoja yhdessä 

kaverinsa kanssa Pihlajamäkeen ja oli poliittista toimintaa koulussa. Sitten siitä 

joutui kiusattavaksi myöhemmin. Kun piti kouluun viedä jotain, niin Hannu 

sanoi että mä en voi tehdä tota. Risto ei välittänyt, tämä vanhempi.”
314

  

 

Rantasten lapset opiskelivat vanhempiaan enemmän, eivätkä he osallistuneet enää 

vanhempiensa tavoin malmilaisten demokraattisten järjestöjen toimintaan.  Kaverit 

tulivat usein koulun kautta ja heidän vaikutuksensa lasten ajatteluun oli merkittävä. 

Vasemmistolaisen materiaalin levittämisestä koulussa joutui usein jopa kiusatuksi ja 

eristetyksi kanssaopiskelijoista. Tämä ei ollut sosiaalisesti kannattavaa vaikuttaen myös 

perinteisten työväenperheiden lasten ajatteluun. Jos halusit olla yksi muista, oli 

käyttäydyttävä heidän tavoin. Ideologinen, uudenlainen ja radikaali vasemmistolaisuus 

sai myöhemmin kyllä voimaa Teiniliitossa ja yliopistolla, mutta se oli jo luonteeltaan 

täysin erilaista kuin ohjelma- ja harrastustoimintaan keskittyneiden aikaisempien 

nuorisoliittolaissukupolvien ajanvietto. 

 

Malmille muualta muuttaneet tuhannet uudet ihmiset olivat sekoittaneet paikkakunnan 

sosiaalista rakennetta samalla työpaikkojen liikkuessa teollisuudesta palvelualalle. 

Selkeärakenteista sosiaalisesti alistetusta asemasta voimiaan kampeavaa 

työväenyhteisöä oli enää vaikea hahmottaa ja yhteisöllisyyden muodostuminen kävi yhä 

hankalamammaksi malmilaisten lukumäärän kaksinkertaistuessa. Vuonna 1965 

rakennettiin Malmin Sepänmäkeen ensimmäinen alueen yhtenäinen 

kerrostalokompleksi. Malmin alueen rakentamista viivästyttänyt rakennuskieltokin 

                                                
312 Turpeinen 1997, 103–117. 
313 Nieminen 2003, 270. 
314 Raili Rantanen, s. 1932, haastattelu 15.2.2011., Helsinki.  
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purettiin 1960-luvun puolivälissä, kerrostaloja kasvoi alueelle yhä tihenevässä tahdissa. 

1960-luvun loppuun mennessä olivat jo lähes kaikki Malmin talot yhteydessä 

vesijohtojärjestelmään ja alueen kunnalliset palvelut olivat kehittyneet valtavan 

harppauksen. Malmista oli tullut nopeasti paljon kaupunkimaisempi ja modernimpi.
315

 

 

Ensimmäiset lähiöravintolat syntyivät tuona aikana Malmille. Monet nuoret alkoivat 

Laurilaan mukaan viettää iltojaan Tillikan ja Malmin Kestin tapaisissa ravintoloissa.
316

 

Ravintoloihin liikuttiin yhä pidemmän matkan takaa liikenneyhteyksien parantuessa ja 

henkilöautojen yleistyessä. Koko Malmilla vahvana elänyt tanssikulttuuri muuttui 

pikkuhiljaa. Haluttiin siirtyä yhä enemmän ravintoloihin tanssimaan. Ravintolat 

pystyivät tarjoamaan paremmat mukavuudet ja tarjoilukin oli monipuolisempaa kuin 

perinteisillä tanssipaikoilla, joilla alkoholin tarjoilu oli edellisten sukupolvien 

kulttuurinäkemysten mukaisesti totaalisesti kiellettyä.
317

 Malmilaisten 

vasemmistolaisten yhdistysten valta-asema nuorten toimintaverkostojen osana oli nyt 

täydellisesti menetetty. Nuoren ei kannattanut enää tulla työväentalolle, koska hän ei 

pystynyt luomaan siellä kontakteja samanikäisiinsä. 

7. Loppupäätelmät ja yhteenveto 

 

Tutkimuksen tavoitteena on ollut tutkia haastattelemiani aktiivinuoria osana 

tarkastelemaani vasemmistolaista järjestöverkostoa. Tutkimuskysymykset käsittelivät 

sosiaalisen pääoman rakentumista tutkimuskohteessa, verkostoon liittymistä, 

aktiivinuorten toiminnastaan saamia hyötyjä, heidän kokemuksiaan toiminnasta ja 

nuorten merkitystä tutkitulle järjestöverkostolle. Tavoitteena oli yhdistää verkoston 

kansallinen taso paikalliseen tasoon selvittämällä kansallisten järjestöjen ja 

paikallistason nuorten intressejä samassa tutkimuksessa.  

 

Tutkimuksessa päähuomio kohdistui tarkastelemani verkoston järjestöihin, joiden 

toiminnassa nuorilla on ollut päärooli. Tarkastelu keskittyi näin Suomen Demokraattisen 

Nuorisoliiton ja sen paikallisosaston Malmin Demokraattisten Nuorten toimintaan. 

Myös Malmin Urheilijoiden ja Raittiusseura Tähden toiminnassa nuoret olivat vahvasti 

mukana, siksi ne on otettu tutkittaviksi kohteiksi.  

 

Aktiivinuorten asema tutkitussa järjestöverkostossa on ollut mielenkiintoinen. SDNL 

                                                
315 Pirkkamaa 1990, 21–22. 
316 Aarne Laurila, s. 1929, haastattelu 15.3.2012., Helsinki.  
317 Vainio 1990, 15–16. 
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kohdisti osastojen aktiivinuoriin paljon odotuksia tukien ja valvoen heidän toimintaansa 

paikallisella tasolla. Nuorisoliitolle nuorten aktiivisella toiminnalla osastoissa oli ennen 

kaikkea poliittista voimaa rakentava merkitys, mutta paikallisosastojen työ oli liitolle 

myös taloudelliselta kannalta tärkeää. Nuoret nähtiin liiton ideologiassa 

nuorisotyöntekijöinä, joiden tehtävänä oli toteuttaa nuorisotyötä osastojen 

paikkakunnilla vasemmistolaisen maailmankuvan mukaisesti. Nuorisoliitolle paikalliset 

jäsenet jäsenmaksuineen ja Terän tilauksineen olivat elintärkeitä, joten osastoaktiivien 

tukemiseen suunnattiin paljon huomiota. Yhteyttä verkoston kansallisen tason ja 

paikallisen tason välillä pidettiin yllä monenlaisin informaatiokanavin. Nuorisoliitto 

käytti muun muassa julkaisemiaan lehtiä kanavana tukiessaan, opettaessaan ja 

informoidessaan paikallisosastojen aktiiveja. Lehdistä varsinkin Merkkitulella oli 

osastojen neuvonnassa ja tukemisessa tärkeä merkitys. Sitä luettiin osastojen 

johtokunnissa ja osastot saivat lehdestä neuvoja toimintansa harjoittamiseen. Lehdet 

toimivat lisäksi välineinä, joilla kansandemokraattiset nuoret pystyivät 

kommunikoimaan keskenään ja ylittämään maantieteelliset rajat. Ne yhdistivät nuoria, 

jotka asuivat eri puolilla Suomea. 

 

Lehtien sisältämän tuen lisäksi nuorisoliitto tarjosi paikallisille nuorille mahdollisuuden 

osallistua opintokerhoihin, joissa opiskeltiin vasemmistolaista ideologiaa. Opinnot 

näissä kerhoissa ja myöhemmin Sirola-opistossa olivat edellytys keskeisempiin 

tehtäviin järjestöverkostossa. Opintokerhot olivat monelle kansakoulun jälkeen ainoita 

keinoja käydä opintoja. Niitä pidettiin osastojen paikkakunnalla vanhempien tovereiden 

voimin. Informaatio paikallisosastojen ja nuorisoliiton välillä liikkui myös osastojen 

tasolta ylöspäin. Ahkerasti osastoissa toimineita aktiiveja ideoineen kuunneltiin piirin 

toimistolla ja ihmiset tapasivat toisiaan konkreettisesti. 

 

Tutkimuksen keskeisimpiä käsiteitä on sosiaalinen pääoma. Tutkimuksessa on 

tarkasteltu sitä ilmiönä, joka syntyy yhteisöissä ja sosiaalisissa verkostoissa ihmisten 

yhteenliittymisen kautta. Sosiaalisella pääomalla on ollut niin positiivisia kuin 

negatiivisiakin vaikutuksia tutkitussa verkostossa. Kysymys sosiaalisen pääoman 

rakentumisesta verkostossa on mielenkiintoisimpia tutkimuskysymyksiä. Aktiivinuorilla 

on ollut oleellinen asema sosiaalisen pääoman rakentumisessa. On vaikeaa erottaa 

tutkimuskohteesta sosiaalisen pääoman luojia ja siitä pelkkää hyötyä saavia henkilöitä. 

Tutkimuksen mukaan sosiaalinen pääoman syntymiseen ihmisten välisen toiminnan 

kautta tarvittiin useita eri toimijoita. Heidän erotteleminen mustavalkoisesti pääoman 
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luojiin ja siitä hyötyjiin on mahdotonta. 

 

Järjestöverkostolle sosiaalinen pääoma toi hyötyä yhteistoiminnan kautta rakentuneesta 

joukkovoimasta, vastavuoroisuudesta ja luottamuksesta. Aktiivinuorten rooli sosiaalisen 

pääoman rakentumiselle oli tärkeä. He noudattivat verkoston normeja käyttäytymällä 

heihin ennalta asetettujen odotusten mukaan luoden näin luottamusta ympärilleen. 

Nuoret tukivat kansallisia järjestöjä näiden toiveiden mukaisesti, mutta myös 

paikallisella tasolla he olivat yhteistyössä muiden Malmin työväentalon yhdistysten 

kanssa. He osallistuivat yhteisiin tapahtumiin ja työväentalon talkootyöhön. 

Aktiivinuoret toimivat paikallisella tasolla pitkälti nuorisoliiton ideologian mukaisesti 

rekrytoiden omien suhteidensa kautta uusia nuoria mukaan yhdistyksiin. Nuoria 

houkuteltiin toimintaan kulttuuri- ja liikuntaharrastusten kautta, jotta laajamittainen 

nuorisotoiminta mahdollistui verkostossa. Nämä harrastukset perustuivat pitkälti 

nuorisoliiton ihanteisiin ja niissä oli havaittavissa kansanvalistushenkistä ideologiaa, 

jonka työväenjärjestöt olivat valjastaneet omien intressejään varten. Pääosa 

paikallistoiminnasta toteutettiin Malmin työväentalolla. Työväentalo esiintyi 

tutkimuksessa ihmisten välisen yhteenliittymisen materiaalisena ilmentymänä, joka sai 

muotonsa yhteisen työn kautta. Taloudellisten resurssien puute korvattiin Malmilla 

ahkeralla talkootyöllä. 

 

Sosiaalinen pääoma verkostossa rakentui sen toimijoiden välisestä vastavuoroisuudesta, 

luottamuksesta ja solidaarisuudesta. Tutkimuksessa järjestöverkosto on eräänlainen 

vastavuoroisuuksien verkosto, jossa sosiaalinen pääoma syntyi toimijoiden välisistä 

palveluksista ja luottamuksesta vastapalvelun saamiseen. Verkostossa toiminut nuori 

pystyi omalla toiminnallaan vaikuttamaan siihen, miten keskeiseen asemaan hän 

verkostossa pääsi.  

 

Toimimalla odotettujen normien mukaisesti aktiivinuori rakensi itselleen luottamusta 

verkoston muiden jäsenten suuntaan. Mitä enemmän nuori luottamusta rakensi sitä 

luottamuksellisemmat tehtävät nuorelle verkostossa myönnettiin. Sosiaalisen pääoman 

kautta tulleet hyödyt olivat nuorille monenlaisia. He pystyivät yhteistoiminnan kautta 

toimimaan vapaa-ajanharrastusten parissa taloudellisten pääomien ja yhteiskunnallisen 

tasa-arvon puutteesta huolimatta. Malmilaisten järjestöverkosto toimi aina 1960-luvulle 

asti vapaa-ajanvieton mahdollistajana paikkakunnan nuorille. Tämä johtui muun muassa 

siitä, että Malmilla Helsinkiin liittämisestä huolimatta olivat kaikki kunnalliset palvelut 

vähissä. Ihmisten vapaa-aika oli pitkälle järjestöjen säädeltävissä. Malmilla työväen 
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järjestötoimintaa oli ollut olemassa jo 1900-luvun alkupuolelta asti, mutta se sai 

voimakkaan sykäyksen Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina, jolloin 

kansandemokraattinen järjestöverkosto alkoi rakentua paikallisten osastojensa avulla 

ulottaen toimintaansa ympäri Suomen. Ajanjaksoa vuodesta 1944 aina 1960-luvun 

alkuun voidaankin näin kutsua kansandemokraattisen järjestöverkoston rakentumis- ja 

vakiintumisajaksi. 

 

Osallistumalla tarkasteltuun järjestötoimintaan pystyi muiden nuorten kanssa luomaan 

sosiaalisia kontakteja ja harrastamaan vapaa-ajalla järkevissä puitteissa. 

Vastavuoroisuuden verkostossa toimiminen odotusten mukaan johti myös 

materiaaliseen tukeen, jota muut paikallisyhdistykset jakoivat nuoremmilleen. Nuoria 

kannustettiin lisäksi aktiiviseen toimintaan erinäisten palkkioiden muodossa, jotka 

olivat ajan maailmassa hyvinkin huomattavia. 

 

Haastateltujen kokemuksissa nuorisoaktiivitoiminnan tärkeimpinä asioina koettiin 

mahdollisuus harrastaa yhdessä ja luoda kontakteja muihin nuoriin. Pitkäaikaisen 

toiminnan kautta luodut ihmissuhteet merkitsivät haastatelluille mahdollisuutta 

luottamuksen ja turvallisuuden tunteeseen. Toimimalla nuorisoaktiivina pystyi 

oppimaan yhteistoiminnallisia taitoja kuten ryhmätyötaitoja ja muiden ihmisten 

kunnioitusta. Monelle haastateltavalle nuorisoaktiivitoiminta merkitsi myöhemmin 

toimintaa verkoston muissa järjestöissä, ja osa nuorisoaktiiveista sai luodun 

luottamuksen kautta työpaikan järjestöverkoston sisältä. Nuorisoaktiivina opituista 

taidoista oli myöhemmin hyötyä työelämässä. 

 

Sosiaalisen pääoman negatiiviset puolet eivät tulleet vahvasti esille lähdeaineistoissa tai 

haastateltavien kokemuksissa, mutta niitä oli jonkin verran havaittavissa. Malmilainen 

vasemmistolainen yhteisö rakentui osittain vuoden 1918 ristiriitojen pohjalle ja tämä 

rajasi tarkastelemaani verkostoa paikallisella tasolla. Lasten kohdalla perheen 

sosiaalinen ja poliittinen tausta sääteli sitä, millaisten harrastusten pariin he saivat 

osallistua. Tällä tekijällä oli suuri vaikutus myös siihen, ketkä varsinaisiksi 

nuorisoaktiiveiksi rekrytoituivat. Lähes kaikilla haastatelluilla tutkimani verkoston 

aktiiveilla olivat vanhemmat tai toinen heistä mukana työväenliikkeen järjestöissä. Jos 

eivät vanhemmat olleet mukana, niin ainakin joku lähisukulainen oli. Vanhemmat 

valvoivat usein tarkasti nuorten harrastuksia ja poliittisesti väärää ideologiaa edustavien 

järjestöjen toimintaan ei heitä päästetty. Tämä sama seikka rajasi myös osan 

malmilaisista nuorista vasemmistolaisen verkoston ulkopuolelle. Heidän vanhempansa 



115 

 

eivät poliittisista syistä johtuen päästäneen lapsiaan työväentalolle.  

 

Myöhemmin valvontaa hoitivat järjestöverkoston vanhemmat toverit, jotka näkivät 

vasemmistolaisten järjestöjen parissa tapahtuvat harrastusaktiviteetit yksilön omia 

intressejä tärkeämmiksi. Mitä enemmän luottamusta yksilö verkostossa ansaitsi sitä 

mustasukkaisemmin hänestä haluttiin pitää kiinni. Tämä johti myös tehtävien liialliseen 

kasautumiseen ja myöhemmin aktiivipulaan. Ulkopuolinen yhteiskunta karsasti 

toisinaan vasemmistolaisia järjestöjä, muun muassa virallisissa instituutioissa kuten 

armeijassa ja kouluissa esiintyi vieroksuntaa vasemmistolaisia ihmisiä kohtaan.  

 

Verkoston paikallista toimintaa rajasivat maantieteelliset tosiasiat. Malmi oli loppuen 

lopuksi tuon ajan liikennevälineiden näkökulmasta katsottuna kaukana Helsingistä. 

Myös liikkuminen Malmilta muualle oli nuorten taloudellisten resurssien puutteesta 

johtuen haastavaa. Malmi rakentuikin eräänlaiseksi yhteisöksi, jossa kaikki tunsivat 

ainakin periaatteellisella tasolla toisensa. Paikallisten aktiivinuorten ystävyyssuhteet ja 

kontaktit rajoittuivat maantieteellisistä ja taloudellisista seikoista johtuen Malmille ja 

sen lähialueille. Verkosto ei ollut edellä mainituista tekijöistä huolimatta täysin stabiili 

tai suljettu. Se uusiutui paikallisella tasolla aktiivinuorten luodessa suhteita uusiin 

ihmisiin ja rekrytoimalla lisää väkeä yhdistystoimintaan. Moni nuori kävi talolla vain 

tansseissa tai tietyn harrastuksen parissa käyttäen sitä osana omia 

toimintaympäristöjään, mutta nuorisoaktiiveille järjestötoiminta vei suurimman osan 

heidän vapaa-ajastaan. Vasemmistolainen työväenliike ei ollut  paikallisella tasolla 

suljettu kokonaisuus. Työväenliikkeen ruohonjuuritasolla toimi monenlaista nuorta, 

jotka käyttivät liikettä hyväkseen toteuttaessaan vain osia intresseistään. Kommunistiksi 

tulemisen tien voidaan toki katsoa kulkeneen reittiä kotoa pioneereihin, nuorisoliittoon 

ja aina puolueeseen asti, mutta suurin osa nuorista ei käynyt tätä polkua loppuun.  

 

Yhteiskunnalliset muutokset aiheuttivat lopulta tarkastelemassani järjestöverkostossa 

radikaaleja muutoksia 1960-luvulla. Etenkin järjestöverkoston paikallisella tasolla 

tapahtumat olivat dramaattisia. Nuoret hävisivät talolta uuden nuorisokulttuurin, 

yhteiskunnallisen demokratisoitumisen ja rakennemuutoksen aikaansaamien tekijöiden 

johdosta. Nuoret valitsivat mieluummin lähiöravintolat ja ulkomaisen nuorisomusiikin 

kuin työväentalot ja niiden iltamat. Paikallisella tasolla Malmin työväentalon järjestöt 

menettivät vahvan asemansa vapaa-ajantoiminnan organisoimisessa nuorille. Teollisuus 

työpaikkoineen hävisi Malmilta ja ihmiset siirtyivät uusien koulutusmahdollisuuksien 

kautta valkokaulustyöpaikkoihin. Malmin yhteisöllisyys hävisi uusien kerrostalojen 
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rakentuessa. Sosiaaliset suhteet nuorison parissa luotiin nyt aivan muualla ja 

nuorisoliiton oli pakko reagoida yhteiskunnan muutokseen. Näin paikallisosastojen 

aktiivien voimin tehty ohjelma- ja kulttuurityö hylättiin täysin. Suomalainen 

vasemmistolainen nuorisokenttä ottikin 1960-luvun lopulla harppauksen kohti 

poliittisempaa, radikaalimpaa ja yhteiskuntakriittisempää toimintaa.  

 

Tutkimuksessa on tarkasteltu rajattua nuorisoaktiivijoukkoa osana vasemmistolaisista 

järjestöistä koostuvaa verkostoa. Malmi oli paikkakuntana sen läheisyydestä Helsinkiin 

huolimatta suhteellisen eristäytynyt alue, jonka nuoret liikkuivat harvoin muualle 

lukuun ottamatta työpaikkojaan. Myös työväen itsenäisellä toiminnalla oli Malmilla 

ollut jo pidempiaikaiset perinteet ja malmilainen vasemmistolainen järjestöverkosto oli 

paikallisella tasolla naapurialueitaan voimakkaampi. Tutkimustulokset aktiivien 

toiminnasta ja heidän siitä saamistaan hyödyistä olisivat varmasti olleet erilaisia, jos 

olisin valinnut tutkimuskohteekseni jonkun Helsingin liitosalueen heikommista 

vasemmistolaisista paikallisjärjestöverkostoista. Malmin toiminnan vahvuuden voidaan 

katsoa rakentuneen työväentalosta ja paikkakunnan erittäin teollisesta leimasta. 

Työläisillä oli Malmilla ollut jo aikaisemmin järjestötoimintaa, joten vahvalle 

toiminnalle oli olemassa valmis pohja.  

 

Tutkimuksessa on käsitelty haastateltavien henkilöiden omia kokemuksia heidän 

toiminnastaan osana järjestöverkostoa. Haastatellut ovat olleet pääosin henkilöitä, jotka 

toimivat yhteisössä keskeisessä asemassa nuorisoaktiiveina. Mahdollisia yhteisöstä 

riitojen tai muiden vastaavien hankauksien kautta eronneita ihmisiä ei ole 

tutkimuksessani haastateltu. Heidän kokemustensa tutkiminen olisi varmasti lisännyt 

sosiaalisen pääoman negatiivisten aspektien merkitystä tutkimuksessa, mutta toisaalta 

näiden ihmisten tavoittaminen olisi ollut vaikeaa. Haastattelemieni aktiivinuorten 

kokemusten kautta ei voida tehdä suoria tulkintoja koko malmilaisesta tai suomalaisesta 

nuorisosta.  

 

Tutkimus onkin enemmän konfiguraatio, joka toimii esimerkkinä siitä, miten yhden 

verkoston toimijoiden välisiä suhteita tarkastelemalla voidaan tehdä mikro- ja 

makrotason yhdistäviä tulkintoja. Eli tässä tutkimuksessa yhdistää paikalliset 

aktiivinuoret ja heidän edustamansa järjestöt sekä työväenliike yhteisen selityksen alle. 

Tästä on löydettävissä niin kansallisten järjestöjen kuten myös paikallisten nuorten 

intressejä. Haastattelemalla vasemmistolaisen verkoston ulkopuolella olevia henkilöitä 
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olen pystynyt mielestäni paremmin asemoimaan myös malmilaiset nuorisoaktiivit osana 

laajempaa ympäröivää yhteiskuntaa. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda uutta 

näkökulmaa perinteiseen työväenhistorian tutkimukseen, jossa kansallisten järjestöjen ja 

paikallisten työläisten maailmoja on käsitelty usein erillään. Lisäksi työväenhistoriassa 

ei ole tarkasteltu juurikaan nuoria tutkimuksen pääkohteina. Toivon osaltani työni 

herättävän keskustelua ja uusia tutkimusideoita, jotka näkevät nuoret tärkeänä osana 

työväenliikettä. 

 

Mahdollista jatkotutkimusta aiheen parissa voitaneen tulevaisuudessa tehdä. Tosin 

samojen haastateltavien käyttäminen ja heidän muistitietonsa kerääminen käy vuosi 

vuodelta hankalammaksi ihmisten lisääntyvän iän tuomien muistiin liittyvien 

realiteettien johdosta. Malmilaisella työväenverkostoilla on kuitenkin vielä paljon 

paljastettavaa tutkijoille. Mahdollisia tutkimuskysymyksiä voisivat olla kysymykset, 

jotka tarkastelevat paikallista järjestötoimintaa 1970-luvulta eteenpäin. Miten nuorten 

poistuminen työväentalolta vaikutti sen toimintaan ja miten sosiaalinen pääoma rakentui 

paikallisyhdistysten aikuisjäsenten välillä vielä silloinkin kun työ, harrastukset ja 

asuinpaikka olivat eriytyneet toisistaan? Tällä hetkellä Malmin työväentalon suurin 

käyttäjäryhmä on eläkeläiset. Miksei tulevaisuudessa tehtävä tutkimus voisi tarkastella 

myös eläkeläisten sosiaalisia suhteita Malmin työväentalon historiassa tai järjestöjä 

osana toimijoidensa koko elämänkaarta? Malmilaisesta verkostosta ja sen nuorista 

voitaneen tehdä myös vertailevaa tutkimusta suhteessa muihin vasemmistolaisiin 

paikallisverkostoihin. Vertailemalla erilaisia paikallisverkostoja keskenään 

ymmärrettäisiin varmasti syvemmin myös kansallisen tason järjestöjen rakentumista 

ruohonjuuritason toimijoidensa kautta.  
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Liitteet  

 

Liite 1: Teemahaastattelun kysymysrunko 

 

Taustakysymykset: 

 Haastateltavan nimi, syntymävuosi, syntymäpaikka sekä asuinpaikka tutkittuna 

ajankohtana. 

 Koulutustausta ja ammatti sekä mahdolliset työtehtävät tutkimusajankohtana 

 Vanhempien ja sisarusten tiedot: esimerkiksi ammatti, syntymäpaikka, koulutus 

ja mukanaolo tutkituissa yhdistyksissä 

Ympäristö: 

 Millainen oli haastatteluajankohdan kotiseutu 

 Millainen oli haastateltavan asunto, muutettiinko usein ja kuinka kauaksi 

 Mitä mahdollinen muutto merkitsi osallistumiselle yhdistystoimintaan 

Yhdistystoiminta: 

 Missä yhdistyksissä haastateltava on toiminut, missä tehtävissä ja kuinka kauan 

 Toimiko haastateltava mahdollisesti samanaikaisesti useissa eri 

luottamustehtävissä, miten haastateltava koki tämän. Miten yhteistyö Malmin 

Työväentalolla toimineiden järjestöjen kanssa sujui ja organisoitiin. 

 Miten haastateltava tuli mukaan toimintaan, kuka kutsui, mistä sai tietää 

toiminnasta.  

 Miten paljon yhdistystoiminta vei viikossa aikaa 

 Millaiset suhteet olivat muihin paikallisiin osastoihin, piiriin tai muihin 

nuorisojärjestöihin? 

 Onko haastateltava toiminut muissa yhdistyksissä, kuin mainituissa 

yhdistyksissä. esim. ammattiosastot tai muut kuin demokraattiset yhdistykset. 

 Mitä yhdistystoiminta merkitsi haastateltavalle? Mitä hyötyä haastateltava koki 

saaneensa siitä?  

 Oliko kuulumisessa demokraattisiin yhdistyksiin haittapuolia  

 Millaisia ystävyyssuhteita toiminnassa syntyi, rekrytoiko haastateltava itse 

mukaan uusia henkilöitä, syntyikö yhdistystoiminnan kautta pidempiä ystävyys- 

tai parisuhteita 

 Jatkoiko haastateltava nuorisoyhdistystoiminnan jälkeen muissa 

paikallisyhdistyksissä? Mitkä tekijät aiheuttivat luopumisen yhdistystoiminnasta 

tai sen vähenemisen? 
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Liite 2: Tutkimuksen maantieteellinen alue ja tärkeimmät paikat merkittynä 

vuoden 2012 kartalle.  

 

 
Lähde: Maanmittauslaitos 2012,< http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-

palvelut/latauspalvelut/avoimien-aineistojen-tiedostopalvelu> Haettu 10.8.2012.  

 

1. Malmin työväentalo 

2. Ruotsinkielinen nuorisoseuraintalo 

3. Tapanilan työväentalo 

4. Tapanilan SNS-talo 

5. Seurakallion tanssilava 

6. Malmin rautatieasema, Elanto ja keskusta 

7. Malmin uimaranta ja Malmin Urheilijoiden kioski 

8. Puustellinmetsän hautapaikka. (Tarkka sijainti tuntematon) 

9. Suojeluskunnan talo ja kunnallisen nuorisotoimen toimitila 

10. Painiseura Veikkojen talo (Tarkka sijainti tuntematon) 

11. Malmin Kino 

 


