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Pääkirjoitus

Työväenliike – kulttuuriliike
Kautta runsaan sadan vuoden historiansa on työväenliike aina harjoittanut paitsi poliittista
toimintaa puolue- ja ammattiyhdistyskentällä myös mitä suurimmassa määrin kulttuurityötä.
Työväenkulttuurin perinteiset muodot ovat moninaiset ja ammentavat alkunsa 1800-luvun
jälkivuosien kansanliikkeistä. Työväenliikkeen näyttämö-, musiikki-, urheilu- ja kirjalliset harrastukset pääsivät vauhtiin työväentaloilla kautta maan jo viime vuosisadan kahdella ensimmäisellä vuosikymmenellä. Työväentalot aina suurimmasta ja jykevimmästä Helsingin työväentalosta syrjäisimmänkin kyläpahasen pieneen puiseen taloon olivat omalle väelleen rakkaita yhdessäolon tukikohtia, joihin kokoonnuttiin ja joita kunnostettiin yhteisin voimin. Vaatimattomasta alusta virisi monilla paikkakunnilla varsin huomattavakin kulttuuriharrastus,
joka poiki niin vakinaisia näyttämöjä, soittokuntia kuin urheiluseurojakin. Työ oli osa muusta
toiminnasta, työläisten etujen valvonnasta, ja niinpä mukaan tuli varsin pian myös erinäinen sivistystyö, opiskelu työväenaatteen ajatusmaailmaan perehtymiseksi. Työväenkulttuurista tuli
porvarillisten kansalaispiirien harrastaman kulttuurityön rinnalle voimakas tekijä suomalaisessa kulttuurielämässä, ja se sai varsin pian myös valtakunnallisesti järjestäytyneet muodot. Jälkimmäiseen seikkaan tosin antoi oman dramaattisen säväyksensä vuoden 1918 sisällissota,
jonka myötä porvarillinen ja työväen Suomi jakautuivat yhteiskunnassa muutoinkin vuosikymmeniksi.
Niinpä vuonna 2009 tulee kuluneeksi 90 vuotta Työväen Sivistysliiton ja Työväen Urheiluliiton sekä ensi vuonna 2010 samaiset yhdeksän vuosikymmentä Työväen Näyttämöiden Liiton ja Työväen Musiikkiliiton toiminnan alkamisesta. Jo vuonna 1909 sai alkunsa Työväen Arkisto, joka kuluvana vuonna uljaaseen vuosisadan ikään ehtineenä on tallentanut suunnattoman määrän työväenliikkeen asiakirja- ym. tutkimuksellisesti merkittävää aineistoa kokoelmiinsa. Myös sen työ jatkuu alati eteenpäin.
Tämän päivän todellisuutta on myös työväenkulttuurin muotojen muuttuminen viimeisten kolmen neljän vuosikymmenen myötä. Laajentunut muu kulttuuritarjonta, televisio ja ylikansallinen viihde asettivat 1960-luvulta alkaen kovat haasteet perinteisille riennoille työväentaloilla ja niiden lähimaastoissa, jotka aikanaan tarjosivat puitteet vaikkapa lukuisien työväenyhdistysten hiihto- ja juoksukilpailuille. Myös työväen urheiluliike on muuttanut muotoaan viimeisten viidentoista vuoden aikana, vaikka TUL onkin edelleen elossa toisin kuin sitä
aina sen perustamisesta alkaen eri tavoin ahdistellut, edesmennyt porvarillinen SVUL-järjestö.
Vuoden 2009 Työväentutkimus Vuosikirjan teemana onkin työväenkulttuuri. Sen sisällä
saa lisäksi erityistä huomiota juuri työväen urheiluliike, joka vuosien varrella on harvemmin
3
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Tapio Rautavaarassa (1915–1979) ruumiillistuivat niin
työläisurheilu kuin muukin työväenkulttuuri. 1930-luvulla hän
oli tuomassa menestystä Työväen Urheiluliitolle kansainvälisissä työläisolympiakisoissa keihäänheittäjänä ja kultamitaliin
hän ylsi suomalaisten suosikkilajissa Lontoon ”porvarillisissa”
olympiakisoissa vuonna 1948. Olipa hän sittemmin myös
huipputason jousiampuja – maailmanmestari vuonna 1958.
Urheilu-uransa ohessa ja eritoten sen jälkeen ”Tapsa” tuli
tunnetuksi näyttelijänä sekä tuottoisana laulaja-lauluntekijänä,
jonka lukuisat esitykset ovat painuneet hänen ikäpolvensa ja
monien nuorempienkin suomalaisten mieliin. Kuvassa Rautavaara TUL:n paidassa – jossa sekä siniristilippu että liiton
tunnus – Antwerpenin työläisolympiakisoissa vuonna 1937.
Kuva: Suomen Urheilumuseo.

esiintynyt artikkeleiden tutkimuskohteena julkaisussamme. Työläisurheiluliikkeen vaiheet
ovat merkittävä ja näkyvä osa suomalaisen urheiluliikkeen historiaa ja ne ilmentävät niin suomalaisten, myös työläisten, yli satavuotista innostusta ruumiinkulttuuriin kuin myös maan poliittisen elämän moninaisia ulottuvuuksia. TUL:n ulkomaanedustuksissa aikanaan 1920- ja
1930-luvuilla myös kansallisuusaate näytti omat kasvonsa. Työväenliikkeen sisällä urheiluelämällä on ollut niinikään vahva asema, ja työläisurheiluseurat ovat olleet vuosien saatossa lukuisien työväenliikkeen poliittisten ja muiden vaikuttajien ensi polku heidän omaksumaansa
aatemaailmaan ja sen järjestökenttään. Käsillä olevassa julkaisussa työväen urheiluliikettä tarkastellaan kansallisesta, kansainvälisestä ja paikallisesta näkökulmasta sekä TUL:n yhden merkittävimmän urheilumuodon, painin, vaiheiden kannalta.
Työväenkulttuurin monet kasvot nousevat esiin myös artikkeliosiossa, jossa tarkastellaan
työväen näyttämötoimintaa noin sata vuotta sitten, työväen kuvataidetta ja kirjallisuutta, Työväen Arkiston satavuotisia vaiheita, työväentalojen merkitystä kulttuuritoiminnan keskuksina,
työväen opintotoimintaa sekä 1960-luvulla nousseen populaarimusiikin ja työväenkulttuurin
suhteita kansainvälistä näkökulmaa tällöin unohtamatta. Työväenkulttuurin tutkimusta käsitellään lisäksi toisessa Keskustelua-palstan kahdesta puheenvuorosta.
Kuten kahdessa edellisessäkin vuosikirjassa, myös tällä kertaa tarjolla on lisäksi joukko kiintoisia, ns. muita artikkeleita. Sitten edellisen vuosikirjamme ilmestymisen on voitu ilolla havaita useiden työväentutkimuksen alaan kuuluvien väitöskirjojen valmistuminen. Neljän tuoreen
naistohtorin väitöskirjapohjaiset artikkelit käsittelevät puunjalostusteollisuuden työntekijäin
elämää, pohjoisimman Suomen kommunistista liikettä sekä tänä päivänä alati ajankohtaisempaa kysymystä työstä, työelämästä ja sen luonteesta. Oman, niinikään vankkaan tutkimustietoon pohjaavan artikkelinsa saa myös 1920-luvun suomalainen kommunismi suhteessaan
tuolloin esillä olleisiin vallankumouspyrintöihin.
4
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Mielihyvin voidaan jälleen havaita, että työväentutkimuksen piiriin kuuluvat aiheet kiinnostavat runsain määrin yliopistoissa pro gradu -tutkielmiaan laativia opiskelijoita. Runsaasta
tarjonnasta on vuosikirjaamme jälleen voitu valita esiteltäviksi vain pieni otos ”työväengraduja”. Ne kertovat laatijoidensa esitteleminä kuitenkin valittujen aiheiden monipuolisuudesta. Vuosikirjamme toimitus kannustaa jo valmistuneita maistereita jatkamaan mahdollisuuksiensa mukaan jatkotutkimusten parissa ja graduaiheitaan pohtivia opiskelijoita suuntaamaan huomionsa vaikkapa työväentutkimuksen alaan kuuluvaan aiheeseen.
Kirja-arvio-osuus on tälläkin kertaa runsas ja monipuolinen. Niin varsinaiseen työväestön,
työväenliikkeen ja työn tutkimukseen kuuluvia kuin myös yhteiskunnalliseen keskusteluun eri
tavoin osallistuvia muita teoksia on jälleen ilmestynyt runsaasti. Myös kirja-arvioiden myötä
julkaisumme haluaa edelleen tuoda esiin sen, missä mennään työväentutkimuksen saralla.
Tiedonkierto-osio puolestaan kertoo tuttuun tapaan Vuosikirjamme julkaisijatahojen tärkeimmät uutiset kuluneen vuoden varrelta.
Työväentutkimus Vuosikirja on tänä vuonna liittynyt kulttuuri-, tiede- ja mielipidelehtien
oman järjestön Kultti ry:n jäseneksi. Tarkoituksena on saada sitä tietä julkaisullemme uusia
julkisuuskanavia ja siten laajentaa sen lukijapohjaa ja samalla niiden ihmisten piiriä, jotka halutessaan voivat Vuosikirjamme kautta saada tietoa siitä, mitä edustamallamme tutkimusalalla
on meneillään. Punakantisemme artikkelit ja muut kirjoitukset ovat siten jatkossa esillä paitsi
näillä paperisilla sivuilla ja Työväenperinne ry:n nettisivuilla myös Kultti ry:n jäsenjulkaisuilleen
antamilla nettisivuilla. Kultin jäsenenä julkaisullamme on lisäksi tilaisuus olla esillä esimerkiksi
Turun ja Helsingin kirjamessuilla. ”Kulttilaisena” julkaisullamme on mahdollisuudet lukijamääränsä lisäämiseen huomattavastikin. Työväenperinteen verkkosivuilla artikkeleista on kirjoittajan mahdollisuuksista riippuen lisäksi tarjolla myös pidempi tekstiversio.
Näkemyksiini Työväentutkimus Vuosikirjasta ja sen tulevaisuudesta palaan vielä puheenvuorossani Keskustelua-palstalla.
Vuosi 2009 on jäävä mieleen muun muassa siitä, että Yhdysvalloissa astui presidentin virkaan ensi kertaa maan afrikkalaistaustaiseen väestönosaan lukeutuva henkilö, samoin kuin
perinteisten työväenpuolueiden rajusta tappioaallosta pitkin mannerta Euroopan Unionin
parlamenttivaaleissa. Koti-Suomea on rassannut lisäksi säälittävä vaalirahajupakka, joka antaa
ajattelemisen aihetta kaikille demokratian tilasta huolta kantaville tahoille.
Kautta maailman lähinnä kelvottomaksi viranhoidossaan – olipa sitten kyse sisä- tai ulkopolitiikasta – luokitellun republikaani George W. Bushin vaihtuminen Valkoisen talon isäntänä
demokraatti Barack Obamaan antoi toivoa koko maailmalle. Josko USA:n ulkopolitiikka muuttuisi muun maailman tuntoja vakavasti huomioivaksi, millä olisi oma vaikutuksensa myös Suomeen ja sen asemaan Euroopan poliittisella pelikentällä. USA:n vähäosaisten kannalta presidentin vaihdos oli enemmän kuin tarpeellinen. Aika näyttää, mitä Yhdysvaltain korkein johto
tulee jatkossa tekemään – ja mitä sen on republikaanien harjoittaman armottoman oppositiopolitiikan luomissa paineissa mahdollista tehdä. Toiveet ovat joka tapauksessa toistaiseksi
korkealla – kenties liiankin korkealla.
Euroopan Unionin vaalit kesäkuun alussa olivat eurooppalaiselle työväenliikkeelle raju tappio. Niin myös Suomessa – SDP menetti Brysselin EU-eduskunnassa kolmesta paikastaan yhden, ja Vasemmistoliitto ainoansa. Olkoonkin, että etäiseksi koetun unionin parlamenttivaalit ovat joka kerta olleet muun muassa alhaisen äänestysprosentin vuoksi vaikeat työväenpuolueille, oli kesän tulos niille silti lähes katastrofi; vielä viime vuoden kunnallisvaaleissa työväenpuolueita äänesti 30 prosenttia uurnilla käyneistä, mutta tämän vuoden eurovaaleissa puo5
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lueiden yhteiskannatus oli sama kuin ykköspuolue kokoomuksen – noin 23 prosenttia. Ja tällä
kertaa vielä lisäksi: vasemmistoliitto hävisi noin kuuden prosentin kannatuksellaan äänimäärissä niin populistiryhmä perussuomalaisille, vihreille kuin rkp:llekin. Ajat ovat näitä rivejä kirjoitettaessa perinteisille työväenpuolueille ankeat. Vuoden 2011 tärkeät eduskuntavaalit ovat
niille mitä merkittävin etappi ja tilaisuus esittää kansalaisille työläisten ja toimihenkilöiden
edut konkreettisesti huomioiva, puhutteleva, uskottava ja realistinen sekä perussuomalaisten
humpuukipopulismin ylittävä, ajan, ennen muuta talouden haasteisiin vastaava vaihtoehto
kokoomuslais-keskustalaiselle porvaripolitiikalle. Samalla vuoden 2011 vaalit osoittavat pitkälti sen, mikä on oleva suomalaisen työväenliikkeen tulevaisuus 2010-luvulla ja tuonnempanakin. Haasteet eivät tästä juuri kovene.
Työväentutkimukselle – pienellä teellä – meneillään oleva kehitys antaa runsaasti aiheistoa
ja sitä tietä ajan myötä myös vuosikirjallemme.
Työväentutkimuksen päätoimittajaksi nimittämiseni yhteydessä itselleni asettama kolmivuotiskausi kyseisessä tehtävässä on tämän julkaisun myötä tullut päätökseensä. Kolme vuotta, kolme teemaa, kolme punakantista – se on siinä. Miellyttävä ja antoisa rupeama on nyt ohi
– on aika antaa päätoimittajan viestikapula eteenpäin. Kustantajan hallitukselle esitän kiitokset luottamuksesta ja vuosikirjamme toimitukselle erinomaisesta yhteistyöstä. Uudelle päätoimittajalle – jonka henkilöä en tätä kirjoittaessani vielä tiedä – toivotan menestystä kiintoisassa tehtävässään.
Erkki Vasara
päätoimittaja
erkki.vasara@helsinki.fi

ILMOITUS

Kymmenen euron vapaaehtoinen tukimaksu
Arvoisat vuosikirjan lukijat ja tukijat
Työväentutkimus Vuosikirja tehdään talkoovoimin.
Vuosikirjan talous on tiukka. Siksi toimituskunta pyytää
lukijoitaan ystävällisesti maksamaan kymmenen euron
tukimaksun Työväenperinne ry:n tilille Sampo 800015490348 (tiedonantoon merkintä ”Tukimaksu”).
Vuonna 2009 aikakauskirjan tukemiseen osallistui parisataa tukijaa.
Kiitokset yhteistyöstä!
TYÖVÄENTUTKIMUS VUOSIKIRJA
toimituskunta
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TYÖLÄISURHEILU – TYÖVÄENKULTTUURIN MERKITTÄVÄ OSA

ARTIKKELIT
Urheiluelämää on Työväentutkimus-julkaisun palstoilla käsitelty vuosien varrella erittäin harvoin – näin siitäkin huolimatta, että urheilu on merkittävä osa myös
suomalaista työväenkulttuuria. Tässä artikkeliosiossa asiaan tulee kerralla huomattava korjaus.
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura järjesti huhtikuussa 2009
yhdessä Suomen urheiluhistoriallisen seuran kanssa Työväen Urheiluliiton 90vuotisseminaarin, jossa alustivat muun muassa professorit Hannu Itkonen ja Seppo Hentilä. Itkonen tarkasteli alustuksessaan TUL:n merkitystä paikallisesta ja
kansallisesta näkökulmasta ja Hentilä liiton menestystä 1920- ja 1930-lukujen
työläisolympiakisoissa. Työväentutkimus Vuosikirjan artikkelinsa Itkonen on
muokannut ja täydentänyt seminaarialustuksensa pohjalta, ja Hentilä puolestaan laventanut seminaariesityksensä kansainvälisen näkökulman TUL-historiatrilogiansa I osan pohjalta tarkastellen tällä kertaa liiton asemaa kansainvälisen
työläisurheiluliikkeen hajaannuksessa.
Julkaisumme työläisurheiluosiota täydentävät maisteri Lauri Keskisen kirjoitus Turun Weikkojen aatemaailmasta vajaat sata vuotta sitten – kirjoittaja valmistelee väitöskirjaa varsinaissuomalaisten työläisurheiluseurojen poliittisaatteellisesta kehityksestä 1910- ja 1920-luvuilla – sekä tohtori Ossi Viidan esitys Työväen Urheiluliiton painin poliittisesta historiasta.

Hannu Itkonen
professori, Jyväskylän yliopisto

Paikallista ja kansallista
– 90 vuotta järjestäytynyttä työläisurheilua
perustamisesta. Jo 1910-luvun alussa haettiin
etenkin Saksan työväenliikkeestä esikuvia
oman urheiluorganisaation perustamiseksi. Lisäksi perustamispuuhia vauhditti porvarillisen
urheiluliikkeen näkeminen suoranaiseksi luokkavastustajaksi. Jo liiton perustamiskaavailuissa kävi alun alkaen selville, että työläisurheilun
voima on perustason urheiluseuroissa. Niinpä
myös ensimmäisiä liiton perustamisehdotuksia

Teksti perustuu (väljästi) Työväen historian ja
perinteen tutkimuksen seuran ja Suomen urheiluhistoriallisen seuran huhtikuussa 2009 järjestämässä Työväen Urheiluliiton 90-vuotisseminaarissa pidettyyn esitelmään.
Kansainväliset virikkeet ja modernin suomalaisen luokkayhteiskunnan synty käynnistivät
pohdinnat oman työläisurheiluorganisaation
7
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Tarmon laulun kirjoittaja
Toivo Suomalainen
kirjasi seuran painiurheilun tilan seuraavin
sanankääntein:
Paenimaton evustus
meillä on vankka, vaikka
paini urheilu on tavattoman rankka. Nii meillä
on riskijä miehii, joita
porvari liittoki liehii.
Kuva: Varkauden
Tarmon historiaprojektin
aineisto.
tekivät työläisurheiluseurat etenkin Helsingin
Jyryn johdolla.11
Kansalaissota jälkiselvittelyineen ja etenkin työläisurheilijoihin ja -urheiluseuroihin kohdistuvine sanktioineen sinetöi lopulta Työväen Urheiluliiton perustamisen tammikuun
26. päivänä 1919. Helsinkiin Koiton talolle oli
kokoontunut 56 seuran valtuuttamat edustajat.
Lisäksi kolmelta seuralta oli saatu erillinen tieto jäseneksi liittymisestä.2
Liiton perustamisen jälkeen muotoutui aina nykypäiviin jatkunut asetelma, jossa paikallista ja kansallista toimintaa on pitänyt sovitella yhteen. Yksi osa toimintojen organisointia oli liiton piirijärjestöjen perustaminen.
TUL-piirien rajojen määrittelyyn vaikuttivat
sekä paikallisten seurojen tarpeet että eri poliittisten suuntausten kamppailu vallasta. Niinpä esimerkiksi itäisessä Suomessa Karjalan
alueen piirijärjestöjen rajoja muuteltiin useaan
otteeseen. 1920-luvun alussa toteutetun Karjalan ja Itä-Karjalan piirin yhdistämisen syyt
olivat varsin käytännölliset seuramäärän ollessa vähäinen ja toimintojen keskittyessä Joensuuhun ja Sortavalaan.3
Esimerkki poliittisesta kamppailusta ajoittuu TUL:n Savon piirin perustamiseen vuoden
1950 joulukuussa. Tuolloin jo vuosia jatkuneen eri poliittisten leirien välisen riitelyn jälkeen sosialidemokraatit perustivat aivan uudeksi piiriksi TUL:n Savon piirijärjestön. Järjestökamppailun kiivaudesta ja käytetyistä
menetelmistä viestii jotakin se, että perustava

kokous hoideltiin ainoastaan kolmen seuran
voimin.4

Järjestötaloja ja -kulttuuria
Työväen Urheiluliiton historian pari ensimmäistä vuosikymmentä voidaan nimetä järjestökulttuurin kaudeksi. Työläisurheilu kiinnittyi
vahvasti osaksi muuta työväestön järjestökulttuuria. Erityisen vahvaa työväestön järjestökulttuuri oli kaupunkien ja taajamien työläisasuntoalueilla, mutta myös maaseudun pienviljelijä-metsätyömieskylissä toimeenpantiin
omia järjestörientoja5 .
Suomalaisten kansanliikkeiden iso haaste
on ollut oman järjestötaloverkoston rakentaminen. Työväestön toiminnan keskuksiksi nousivat itse nikkaroidut järjestötalot, joiden suojissa harjoitettiin kansanvalistuksen hengessä
kaikenlaisia kulttuurin muotoja. Työväentaloilla ja niiden piha-alueilla painittiin, voimisteltiin ja kisailtiin muissa urheilulajeissa. Järjestökulttuurikauden yhteishengessä kokoonnuttiin jopa useita kertoja viikossa juhliin, iltamiin, poliittisiin tilaisuuksiin tai muihin rientoihin. Erityisesti järjestötoiminnan rahoittaminen kannusti tilaisuuksien järjestämiseen,
sillä iltamatuloilla myös urheiluseurat pyörittivät huomattavan osan toiminnoistaan.6
Pari toisen maailmansodan jälkeistä vuosikymmentä olivat TUL:n historiankirjoittajan
Seppo Hentilän mukaan työväenkulttuurin
8

TYÖLÄISURHEILU – TYÖVÄENKULTTUURIN MERKITTÄVÄ OSA

Naistenkin voimistelu sai
oman kuvauksensa Tarmon
lauluun: Myös kaanista on
naestennii voimistelu
kahtoo, ja tytöt kun ne
tanssii niin pojat ihan
vahtoo. Ja somasti ne
kiäntyy ja keinuu ja nätisti
ne hammeetkin heiluu.
Kuva: Varkauden Tarmon
historiaprojektin aineisto.

viimeinen suuri kukoistusvaihe. Sodan jälkeen TUL kävi kilpailijansa SVUL:n kanssa
jopa kamppailua maan johtavan urheilujärjestön asemasta. Toiminnan ripeää laajenemista
kuvastaa se, että vuosina 1944–50 TUL:n jäsenmäärä viisinkertaistui ja 588 uutta seuraa perustettiin.7 Paikallistasolla ja etenkin teollisilla paikkakunnilla lukuisat TUL-seurat olivat todella merkittäviä urheilun ja liikunnan
toimijoita ja seurojen johtohenkilöt tärkeitä
liikuntapoliittisia päätöksentekijöitä.8
Työläisurheilun 1940- ja 50-lukujen kukoistuksen tausta oli osin edelleen samankaltaisessa
sosiaalisessa perustassa kuin ennen sotavuosia.
Työläisyhteisöt olivat vielä selvärajaisia, ja siten työväenkorttelien, tehdaspaikkakuntien ja
maaseutukylien vähäväkiset ihmiset löysivät
tiensä työväenjärjestöjen toimintoihin.9
Tapio Rautavaaran Lontoon olympialaisten kultamitalin ja muiden työläisurheilijoiden
menestyksen taustalla oli viime kädessä paikallinen seuratoiminta, jonka suojissa käynnistyi matka kohti ennätyksiä ja mestaruuksia.
Leena Laine on puolestaan työläisnaisurheilun
tutkimuksessaan osoittanut naistoiminnan paikallisuuden kivijalan.10

ni ja väki muutti kaupunkeihin. Osa kansalaisista matkasi työn perässä Ruotsiin. Rakennemuutos asemoi myös urheiluseuratoimintaa
uuteen kuosiin. Esimerkiksi sotien jälkeen syntynyt kyläseurainstituutio alkoi näivettyä, kun
peltoja paketoitiin ja metsätyöstä ei enää irronnut leipää entiseen tapaan.11 Työn fyysisen
kuormituksen vähenemisen seurauksena alettiin aina valtiojohtoa myöten kiinnittää huomiota kuntoliikuntaan, minkä myötä etenkin
kunnissa ryhdyttiin luomaan edellytyksiä terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävälle säännölliselle liikuntaharrastukselle.12
Työväen Urheiluliitossa purjehdittiin 1970ja 80-luvuilla järjestöllisen vahvistumisen tuulissa. Vuosikymmenten ajan TUL oli kiistatta
yksi maamme johtavista liikuntapoliittisista
vaikuttajista. Koulutusjärjestelmän kypsyttäminen ja urheiluvalmennuksen tehostumisen
mahdollistui lisääntyvien resurssien myötä,
sillä esimerkiksi 1970-luvulla TUL:n valtionapu viisinkertaistui. Urheilullista voimaa kasvatettiin etenkin Itä-Euroopan sosialistimaiden kanssa tehdyllä yhteistyöllä. Kyseisten
vuosikymmenten aikana laadittujen liikuntapoliittisten asiakirjojen silmäily osoittaa, kuinka laaja-alaisesti TUL:ssä liikuntapolitiikan ja
-kulttuurin kysymyksiä pohdittiin13. Linjaasiakirjojen laadinta on jatkunut aina nykypäiviin saakka, ja ohjelmia ja kannanottoja
voidaan pitää ainutlaatuisina suomalaisen liikuntakulttuurin linjauksina.
TUL:n koulutusjärjestelmän toimivuutta

Urheiluvalmennusta ja
liikuntapolitiikkaa
Suomalaisessa yhteiskunnassa koettiin mittava
rakennemuutos 1960-luvulla. Maaseutu tyhje9
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osoittaa liiton urheilijoiden menestys kansallisilla ja kansainvälisillä kentillä. Portaittainen
koulutusjärjestelmä mahdollisti nykyaikaisen
valmennustiedon hankkimisen. Liikkeelle lähdettiin III-tason lajiosista ja innokkaimmat
päättivät opintonsa huippuasiantuntijoiden koulutuksen lajien valmentajakouluissa. Lisäksi
TUL:n koulutusjärjestelmään sisältyivät omat
naisvoimistelu-, nuoriso- ja järjestösektorin
kurssit.

liiton omintakeista ja tuloksekasta nais- ja
nuorisotoimintaa.
TUL:n taivaltaessa kohti 100-vuotisjuhlallisuuksiaan avainkysymykseksi nousee paikallinen seuratoiminta. Eriytyneen liikuntakulttuurin oloissa ja ihmisten kirjavoituneiden
odotusten todellisuudessa TUL:n varsinaiseksi
haasteeksi muodostuu ihmisiä kokoavan yhteisen tavoitteellisuuden löytäminen.

Viitteet
Eriytyminen
ja merkitys

1

2

1990-luvulta lähtien TUL on muiden urheilujärjestöjen tavoin joutunut vastaamaan eriytyneen liikuntakulttuurin ja ihmisten kirjavoituneiden odotusten haasteeseen. Eriytyminen
ilmenee sekä TUL:n piirien että seurojen poikkeavissa käytännöissä. Eriytymisen myötä
TUL-toimien voidaan katsoa saaneen uudenlaisia alueellisia ja paikallisia piirteitä, jolloin
samalla keskusjärjestöohjaus on entisestään
purkautunut.
TUL:n yhteiskunnallista merkitystä arvioitaessa järjestön ja etenkin sen seurojen voidaan nähdä olleen järjestökentän monipuolistaja, urheilemisen ja liikkumisen vaihtoehto,
kansallisen liikuntakulttuurin suuntaaja, sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman lisääjä, kansalaiskasvattaja ja -sivistäjä sekä omintakeinen
nais- ja nuorisotoimija.
TUL:n täytettyä 90 vuotta voidaan arvioida järjestön merkitystä liikuntakulttuurissa ja
koko yhteiskunnassa. Eittämättä on sanottavissa TUL:n monipuolistaneen ja rikastuttaneen kansallista urheilu- ja liikuntakulttuuria.
TUL ja sen seurat ovat olleet aito urheilemisen
ja liikkumisen vaihtoehto. Valtakunnallisena
keskusjärjestönä, alueellisina piireinä ja paikallisina seuroina TUL-väki on linjannut merkittävästi suomalaista liikuntakulttuuria. Toiminnassa mukana olemisen myötä ihmisten
sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma on lisääntynyt hyödyttäen laajemminkin kansalaisyhteiskuntamme toimivuutta. Tässä suhteessa
TUL seuroineen on vaalinut kansalaiskasvatusta ja -sivistystä. Unohtaa ei pidä myöskään
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Seppo Hentilä
professori, Helsingin yliopisto

Punaista – ja vieläkin punaisempaa
TUL kansainvälisen työläis-urheiluliikkeen
hajaannuksessa1
”Herättäköön tämä suomalaisissa tovereissa
toivoa, että saataisiin tällä työväenliikkeen niin
tärkeällä alalla aikaan kansainvälinen yhteistoiminta, joka on hyödyksi koko kansainväliselle työväestölle.” Tämä Saksan työväen urheiluliiton ATSB:n (Arbeiter-Turn-und-Sportbund) puheenjohtajan Fritz Wildungin Työväen Joulualbumissa 1912 ilmestynyt vetoomus oli Suomen työläisurheiluväen ensi kosketus kansainväliseen työläisurheiluliikkeeseen.
Wildungin aloite hautautui elokuussa 1914
tykkien jylinään, ja kun belgialaiset rauhan palattua 1919 tekivät uuden yrityksen työväen
urheiluinternationaalin aikaansaamiseksi, Saksan ja Itävallan liittoja ei huolittu mukaan.
Tammikuussa 1919 perustettu Työväen Urheiluliitto otti voimakkaasti kantaa sen puolesta, että työväen urheiluinternationaalin tulisi olla avoin kaikille maailman työläisurheilijoille, eihän Saksan työväenluokka suinkaan
ollut syypää sodan aloittamiseen.
Kun Saksan-kysymys oli saatu sovitelluksi, työväen urheiluinternationaalin perustava
kokous pidettiin syyskuussa 1920 Luzernissa
Sveitsissä. Läsnä olivat Belgian, Englannin,
Ranskan, Saksan, Suomen, Sveitsin ja Tšekkoslovakian liittojen edustajat, Suomesta TUL:n
sihteeri V. J. Kostiainen. Internationaalin viralliseksi nimeksi tuli ”Kansainvälinen fyysisen kasvatuksen ja työläisurheilun liitto”. Kutsumanimiä rakkaalla lapsella oli monia, kuten
Luzernin internationaali (LUI), mutta tässä
käytetään selvyyden vuoksi nimeä Sosialistinen urheiluinternationaali (SUI). Sen perustajien poliittinen tausta oli länsieurooppalainen
sosialidemokratia, ja SUI kuului selkeästi Sosialistisen työväeninternationaalin yhteyteen
muodostuneeseen kansainväliseen järjestöryppääseen.

Luzernissa perustettu internationaali määritti itsensä ennen kaikkea työväen kulttuurija kasvatusjärjestöksi, joka pyrki edistämään
työväenliikeen sosialistista päämäärää fyysisen kasvatuksen avulla. SUI piti yltiöpäistä kilpa- ja huippu-urheilua, samoin kuin ennätysten
ja palkintojen tavoittelua, porvarillisena rappioilmiönä. Vastapainoksi SUI perusti oman
olympialiikkeensä ja järjesti kolmet kesäkisat
(Frankfurt/M. 1925, Wien 1931, Antwerpen
1937) ja kolmet talvikisat (Schreiberhau 1925,
Mürzzuschlag 1931, Johannisbad 1937).
Kesällä 1921 Moskovassa pidetyn Kominternin III kongressin yhteydessä perustettiin
uudeksi alaosastoksi Kansainvälinen fyysisen
kulttuurin työläisten ja talonpoikien liitto,
Sportintern, eli Punainen urheiluinternationaali (PUI). Se otti kaikissa maissa tehtäväkseen työläisurheilijoiden johdattamisen proletaariseen vallankumoukseen kommunistisen
puolueiden johdolla. Käytännössä tämä tarkoitti sosialidemokraattien ja kommunistien
valtataistelun kärjistymistä sekä kansallisissa
työläisurheilujärjestöissä että kansainvälisessä
työläisurheiluliikkeessä.
TUL kuului SUI:ssa alusta lähtien niihin,
jotka pyrkivät pysyttelemään työväenliikkeen
suuntariitojen ulkopuolella. Kun Työväen Urheilulehti tammikuussa 1921 raportoi Saksan
työväen urheiluliiton riitaisasta kongressista,
se totesi: ”Lausumme vain ilomme siitä, ettei
meillä Suomessa ole ilmennyt mitään erimielisyyksiä urheiluväen keskuudessa ja että rintamamme on luja ja jyrkkä.” TUL tavoitteli sellaista ratkaisua, että jäsenyys molemmissa internationaaleissa olisi ollut mahdollinen. Se
tarjoutui myös välittäjäksi internationaalien yhteistyösopimuksen aikaansaamiseksi. Aloite ei
johtanut käytännössä mihinkään.
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Frankfurt am
Mainin työläisolympialaiset
vuonna 1925.
Suomalaisten
joukkue stadionilla esittelyn
aikana. Kuva:
Työväen
Arkisto.

SUI:n Prahassa pidetyssä kongressissa
1921 TUL:n edustajat törmäsivät ensi kerran
konkreettisesti suuntariitoihin: kommunistien
urheiluliitto piti samaan aikaan omia juhliaan.
Ola Fogelberg kirjoitti: ”Juuri kun olin ihaillut
yhtenäisyyden voimaa, havaitsin, että löytyy
kuitenkin jotakin voimakkaampaa. Se on Herra Perkele itse – POLITIIKKA.” Erityisen ikäviksi TUL koki suuntariidat sen vuoksi, koska
sen kaikkein kovimmat kilpakumppanit, Neuvosto-Venäjä ja Norjan työläisurheilujärjestö
AIF eivät kuuluneet SUI:iin. Niin kauan kuin
yhteistyö oli vielä mahdollista, TUL haki kilpakumppaneita itänaapurista. Ensimmäinen
yhteinen kilpailutapahtuma oli syksyllä 1922
TUL:n jalkapalloilijoiden liittojoukkueen seitsemän ottelua käsittänyt kiertue Venäjällä.
Suomeen palatessaan joukkueen jäsenet
joutuivat Vainikkalassa kahdeksan vuorokauden ”lääketieteelliseen” karanteeniin. Työväen
Urheilulehden pakinoitsija runoili tapauksesta
seuraavaan tapaan: ”Polseviikkipasillit kuoliaaksi iskettiin, rauhassa taas yhteiskunta öisin
päivin hengittää, karanteeniin tuperkkelit
kaikki jää.” Myös työnantajat osallistuivat torjuntatyöhön, sillä yhdeksän joukkueen jäsentä
sai saman tien työpaikastaan potkut.

SUI:n ja PUI:n suhteet katkesivat lopullisesti 1924, kun SUI päätti, että seuraavana
vuonna pidettäviin Frankfurt am Mainin työläisolympialaisiin saisivat ottaa osaa vain internationaalin jäsenet. TUL vetosi turhaan PUI:n
kutsumiseksi kisoihin. Työväenliikkeen suuntariidat pysyivät TUL:ssä kurissa yli 1920-luvun puolivälin. Liiton johdossa oli sekä sosialidemokraatteja että vasemmistososialisteja,
mutta maanalaisen SKP:n vaikutus, Moskovassa toimineesta keskuksesta puhumattakaan,
oli TUL:ssä aluksi varsin heikko. Mutta kun
taistelu liitosta sitten 1927 alkoi, siitä tuli sitäkin rajumpi.
Työväenpuolueiden ote TUL:stä alkoi tiivistyä. Sosialidemokraatit liputtivat selkeästi
SUI:n puolesta ja paheksuivat kilpailuyhteistyötä ulkopuolisten kanssa. Ratkaiseva taistelu TUL:n omistuksesta käytiin vuoden 1927
liittokokousvaaleissa, jotka järjestettiin jäsenäänestyksenä. Vaalitaistelua leimasi armoton
poliittinen junttaus, jossa ei keinoja kaihdettu.
Liittokokousedustajien vaalissa voiton perivät
sosialidemokraatit luvuin 114–83. Enemmistönsä turvin he saivat TUL:n johtoasemat haltuunsa. Liiton ensimmäinen puheenjohtaja
Eino Pekkala syrjäytettiin ja tilalle valittiin
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Suomalaisten
uintijoukkue
uimastadionilla
Frankfurt am
Mainin työläisolympialaisissa
vuonna 1925.
Kuva: Työväen
Arkisto.

sosialidemokraatti Toivo Wilppula. Työväen
urheiluliikkeessä valtataistelu päättyi siis toisin kun nais-, nuoriso- ja ammattiyhdistysliikkeessä; niissähän alkuperäiset keskusjärjestöt
päätyivät vasemmistososialistien/kommunistien haltuun.
Kun TUL:n vasemmisto ei suostunut katkaisemaan kilpailusuhteitaan PUI:n alaisten
liittojen kanssa, alkoi hajaannus, jossa lopulta
noin puolet liiton seuroista ja jäsenistä erotettiin. Erottamisvyöryn aiheutti ns. spartakiadiriita, kun vasemmiston hallitsemat seurat TUL:n
johdon kiellosta huolimatta päättivät lähettää
joukkueen Moskovassa elokuussa 1928 pidettyihin PUI:n spartakiadeihin. TUL:n liittotoimikunta erotti koko spartakiadijoukkueen, eli
80 urheilijaa; monet erotetuista menestyivät
myöhemmin urheilu-urallaan loistavasti, kuten juoksija Volmari Iso-Hollo ja nyrkkeilijä
Gunnar Bärlund. Erotetun jalkapallojoukkueen pelaajista puolet kuului 1930-luvulla Suomen (Palloliiton) maajoukkueen vakiomiehistöön.
Keväällä 1929 TUL:ssä järjestettiin jälleen
liittokokousvaalit. Junttaus oli, jos mahdollista, vieläkin härskimpää kuin kaksi vuotta aikaisemmin. Osapuolet painattivat mm. äänes-

tyslistoja, joissa vastapuolen ehdokkaiden nimien kohdalle oli merkitty tylysti: ”Hajoittaja”. Sosialidemokraatit perivät tälläkin kerralla niukan voiton. Äänten ero oli koko maassa
vain vajaat 300 (ääniä annettiin yhteensä noin
17 000).
Kun vasemmistolaiset seurat kieltäytyivät
yhä panemasta toimeen spartakiadiurheilijoiden erottamisia, liittotoimikunta alkoi erottaa
niskuroivia seuroja. Ensimmäisenä lähtöpassit
sai liiton suurin ja urheilullisesti vahvin seura
Helsingin Jyry. Seuraavassa vaiheessa TUL
alkoi erottaa seuroja, jotka olivat olleet kilpailuyhteistyössä erotettujen kanssa. Kaikkiaan
92 seuraa ja noin 14 000 jäsentä, eli noin puolet koko liiton jäsenkunnasta, sai lähteä vuoden 1929 loppuun mennessä. TUL:n johto
korvasi menetyksiä perustamalla erotettujen
tilalle uusia seuroja, joihin myös osa jäsenistä
pääsi palaamaan.
Samanlainen poliittinen hajaannus koetteli myös muita SUI:n jäsenliittoja. Erityisen ankara kamppailu käytiin Saksan työväen urheilujärjestössä ATSB:ssä. Senkin johtoasemat
pysyivät niukin naukin sosialidemokraattien
käsissä. Moskovan kesäspartakiadien aikana
elokuussa 1928 pidettiin myös Kominternin
13
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VI maailmankongressi ja IV PUI:n IV kongressi. Komintern totesi kapitalismin ns. suhteellisen vakiintumisen kauden päättyneen ja
entistä syvemmän, ”kolmannen ja viimeisen
kriisin” olevan edessä. Tätä tilannetta varten
luotiin ns. kolmannen vaiheen taktiikka. Sen
mukaan kommunistien oli yksin johdettava
proletariaatti vallankumoukseen. Koska sosialidemokratia oli muuttunut ”porvariston kolmanneksi puolueeksi”, kommunistien oli taisteltava myös ”sosiaalifasisteja” vastaan ja koetetteva rakentaa työväen yhtenäisyysrintamaa
alhaalta.
PUI ryhtyi toteuttamaan Kominternin taktisia ohjeita kansainvälisessä työläisurheiluliikkeessä. Hajaannus tarjosi sille aiempaa huomattavasti paremmat vaikutusmahdollisuudet
myös Suomessa. Maanalainen SKP ja Moskovan keskus saivat ensi kertaa vahvan otteen
työläisurheilusta ja nimenomaan TUL:stä erotetuista seuroista. Vaikka osa niiden jäsenistä,
erityisesti joukko huippu-urheilijoita, oli siirtynyt porvarillisiin seuroihin ja osa palannut
uusien seurojen myötä TUL:oon, Suomessa
oli 1920-luvun lopulla tuhansia ”kodittomia”
työläisurheilijoita.
Kominternin ohjeiden mukaan oli eri maihin perustettava kommunistijohtoiset ”työläisurheilun yhtenäisyyskomiteat”. Sen sijaan
omien liittojen perustaminen oli jyrkästi kielletty, koska yhtenäisyysrintaman oli pyrittävä
valtaamaan työväen urheiluliike alhaalta päin
”sosiaalifasistien” käsistä. Suomessa erityisesti ammattiyhdistysliikkeessä vaikuttaneet
ns. hoipertelijat olisivat halunneet vastoin Moskovan ohjeita perustaa oman työväen urheiluliiton. Urheilijat eivät halunneet muuta kuin
urheilla, ja sitä varten tarvittiin omaa organisaatiota. Saksan esikuvan mukaan TUL:sta erotetut seurat muodostivat joulukuussa 1929
Työläisurheilun yhtenäisyyskomitean (TYK).
Käytännössä se toimi kuin urheilun keskusjärjestö ikään; se järjesti kansallisia ja jopa kansainvälisiä kilpailuja ja osallistui helmikuussa
1930 mm. PUI:n järjestämiin Oslon talvispartakiadeihin. Isäntänä toiminut Norjan AIF oli
vielä tuolloin PUI:n jäsen. Suomalaismenestys oli vähintään yhtä erinomainen kuin SUI:n
työläisolympialaisissa, sillä TYK:n seuroihin

kuului yhä monia huippu-urheilijoita, erityisesti painijoita ja nyrkkeilijöitä.
Maailmanlaajuisesta talouslamasta huolimatta komministijohtoisen TYK:n toiminta oli
aktiivista, ja hetken aikaa näytti siltä, että se
kykenisi vakavasti haastamaan TUL:n. Mutta
sitten astuivat peliin ”korkeammat voimat”.
Lapuanliikkeen painostuksesta 1930 voimaantulleet ns. kommunistilait tuhosivat Suomesta
myös TYK:n seuroineen. Vuoteen 1934 mennessä kaikkiaan 157 työväen urheiluseuraa
lakkautettiin oikeuden päätöksellä. Niiden
joukossa oli useita perinteikkäitä työläisurheiluseuroja, kuten Helsingin Jyry, Helsingin
Ponnistus, Turun Weikot, Kuopion Riento,
Vaasan Kiisto, Oulun Tarmo, Kemin Into, jne.
Lakkautettujen seurojen jäsenillä oli kaksi
vaihtoehtoa: joko siirtyminen porvariseuraan
tai nöyrä paluu anteeksipyyntöjen kera
TUL:oon. Jotkut valitsivat kolmannen vaihtoehdon ja järjestivät ”maanalaisia” kilpailuja.
Painimatto raahattiin huomaamatta johonkin
syrjäiseen heinälatoon tai liiteriin ja alettiin
paiskella kaveria molskiin.
Myös TUL menetti valtionapunsa useaksi
vuodeksi, mutta jäsenistön omatoimisuuden
turvin se pääsi pahimman lamakauden yli.
Maanalaisen SKP:n ote Suomen työläisurheilusta kirposi 1930-luvulla lähes kokonaan. Etsivä Keskuspoliisi onnistui pidättämään suurimman osan sen johtajista. Osa pääsi pakenemaan Neuvostoliittoon, mutta 1930-luvun
puolivälissä alkaneet Stalinin vainot täydensivät Suomessa alkaneen tuhotyön kahta kauheammalla tavalla. Paremmassa turvassa olivat Suomen vankiloissa istuneet kommunistit;
he säilyttivät sentään henkensä ja saattoivat
vuoden 1944 jälkeen palata kamppailemaan
sosialidemokraattien kanssa niin TUL:n kuin
muidenkin työväenjärjestöjen johtoasemista.
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TYÖLÄISURHEILU – TYÖVÄENKULTTUURIN MERKITTÄVÄ OSA

Lauri Keskinen
fil. maist., Turku

Urheiluseura Turun Veikkojen
edistämät arvot vuosina 1912–1923
Muista aina: että ”Veikkojen” jäsenenä,
voimistelijana ja urheilijana, olet myöskin
työväen luokkataistelija.
Muista aina: että hyvä toveruus ja sopu
ovat seuramme vankin turva.1

edustama suunta” yhtä kuin julkaisuja tuottaneen joukon mielipiteet, seuran johdon antama
julkilausuma, rivijäsenten edustama suunta tai
kenties ympäristön mielipide, joka oli usein
edellä mainittujen seikkojen summa, todetaan
tässä artikkelissa julkaisujen olevan yksi vaikuttavimmista poliittisen sosialisaation keinoista. Ne ovat aatteiden ja ajatusten julkaisukanava (pääasiassa) seuran johdolta jäsenille ja
jälkimmäisten kautta välillisesti seuran ympäristöön. Tämä vaikuttaa seuran imagoon niin,
että se vetää puoleensa tietyllä tavalla ajattelevia henkilöitä ja työntää luotaan toisin ajattelevia – näin julkaisutoiminta vaikuttaa julkiseen
imagoon ja toimintaan.
Tässä artikkelissa julkaisuiksi mielletään
kaikki seuran kirjalliset tuotokset: kokousten
pöytäkirjat, seuralehdet ja seuran jäsenten kirjoittamat artikkelit sanomalehdissä. Kaikista
julkaisuista paistaa läpi Veikkojen sosialidemokraattinen tausta, joka oli perua Turun Työväenyhdistykseltä (TTY), johon seura kuului.
Vaikutteissa näkyy myös TTY:n toisen osaston, Turun Nuoriso-osaston (myöhemmin Turun Sos.dem. nuoriso-osasto) eli nuorisoliittolaisten kansalaissodan jälkeen vasemmistososialistiseksi kääntyvä vaikutus. Vaikutussuhteista on syytä huomioida myös se, että vuodesta 1916 lähtien Veikkojen jäsenten oli kuuluttava myös johonkin puolueosastoon. Vuonna 1919 Veikot olivat kolmen muun seuran
ohella perustamassa Työväen Urheiluliiton Turun piiriä, johon seura tietysti myös liittyi. Tässä aatteellisessa elinympäristössä Veikot toimivat tarkasteltavan ajanjakson, vuodet 1912–
1923.
Seuran volyymiltaan suurin kirjallinen tuotos olivat johtokunnan ja yleisten kokousten
pöytäkirjat. Niiden yhteydessä olivat myös

Kymmenettä toimintavuottaan juhlistaakseen
Turun Työväenyhdistyksen Voimistelu- ja Urheiluseura Veikot julkaisi vuonna 1922 kokoelman artikkeleita, joissa muisteltiin aiempia
vuosia ja hahmoteltiin toiminnan jatkoa. Julkaisun viimeisellä sivulla ovat seuratoimintaa
hyvin kuvaavat Veikkojen kymmenen käskyä,
joista yllä ovat käskyt kahdeksan ja yhdeksän.
Ne, ja ylipäätään se, että seura jakaa ”käskyjä”,
kertovat sosialismissaan, toverihengessään ja
keskusjohtoisuudessaan vahvasta seurasta. Seurajohdon esittämä käskyjen ”kivitaulu” on vain
yksi monista keinoista, joilla seuran jäsenistön
omaksumiin arvoihin pyrittiin vaikuttamaan.
Tässä artikkelissa kuvataan keinoja, joilla
Veikoissa vaikutettiin seuran jäsenten arvoihin, lähinnä työväenaatteeseen, ja tapahtumia,
jotka vaikuttivat sekä tiedostetusti että tiedostamatta näihin arvoihin. Artikkelin painopiste
on keinoissa eikä subjektiivissa arvoissa, sillä
jälkimmäisten muuttumista on äärimmäisen
vaikea tutkia historiallisista lähteistä, kuten
Jari Ehrnrooth on agitaatiotutkimuksessaan todennut.2

Julkaisutoiminta ja julkinen
toiminta
Seuratoiminnan parhaiten säilyvät jäljet ovat
usein julkaisuja. Lisäksi ne ovat antoisa lähde
tarkasteltaessa seuran edustamaa aatteellista
suuntaa. Ottamatta kantaa siihen, onko ”seuran
15
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TUL:n nopea järjestäytyminen ja toiminnan vilkkaus pian kansalaissodan
jälkeen olivat osoituksena
työväen joukkovoimasta ja
lannistumattomuudesta.
Työläisten urheilujuhlat
olivat punainen vaate
valkoiselle Suomelle.
Kuva kansallisista vapaaurheilukilpailuista Turusta
heinäkuussa 1919. Kuva:
Kansan Arkisto.

vuosikertomukset, joista löytyvät seuran vahvimmat kannanotot ja suuntaviivojen hahmotelmat. Julkaisun itsensä arvo poliittisen
sosialisaation kannalta on kyseenalainen, sillä
lukija/kuulijamääristä ei ole tarkkaa tietoa.
Olennaisempaa on julkaisun luonne seuran
aatteellisena äänitorvena ja ikkunana sen arvoihin. Todennäköisesti vuosikertomukseen
tutustuivat johtokunnan jäsenet ja vuosikokoukseen kerääntyneet jäsenet, joiden määrä
vaihteli viidestäkymenestä sataanviiteenkymmeneen. Lähes jokaisessa vuosikertomuksessa käsiteltiin työläisten asiaa tai urheiluaatteen
levittämistä työläisten piiriin. Sanalla sanoen,
seura teki selväksi työväenaatteensa ja sympatiansa sosialismille. Kolmentoista vuoden
ajanjakso on kiteytettävissä otteeseen vuoden
1919 vuosikertomuksesta:

jo alussa mainitut kymmenen käskyä sekä
valistustoimintaa käsittelevä pääkirjoitus. Kirjoitus vaati valistustyötä tehostettavaksi, jotta
”jokainen seuraan liittyvä yksilö tietää, että hän
seuran jäsenenä on myöskin osa työväen
luokkataisteluarmeijasta ja velvollinen toimimaan sen mukaan.”4 Muistojulkaisun suurin
sisällöllinen anti on kohta, jossa Muisto velvoittaa -nimisessä artikkelissa todetaan, että
”kaatuneiden muiston velvoittamina on kaikkien tehtävä parhaansa työväenliikkeen hyväksi!”5 Kirjoittaja jatkaa korostamalla, että työläisurheilijoiden paikka on työväen urheiluseurojen rivissä. Toinen tärkeä sisällöllinen
anti on kansalaissodassa menehtyneiden urheilijoiden kuvat, nimet ja lyhyet elämäkerralliset
kuvaukset, jotka käsittävät kolme aukeamaa.
Kaikkiaan 15 Veikkojen jäsentä menehtyi kansalaissodassa. Vainajien kuvat ja kuvaukset
olivat politiikan teon väline ja viesti porvarilliselle yhteisölle, mutta myös seuran keino
osoittaa jäsenilleen, että se ottaa osaa surutyöhön.
Tärkeämpää kuin Muistojulkaisun sisältö
oli sen sanoma seuran arvoista ja poliittisista
yhteyksistä. Julkaisu nimittäin tehtiin yhteistyössä Turun Sos.dem. Nuoriso-osaston kanssa. Vuosi oli 1919, ja silloin seura aloitti myös
muille alueille yltävän yhteistoiminnan Nuoriso-osaston kanssa.6
Näkyvin ja poliittiselta vaikutukseltaan
merkittävin julkisen toiminnan muoto olivat
yleinen kokous ja vuosikokous. Kuten edellä
mainittiin, kokoukset olivat osallistujamääril-

Toimintamme tähtää siihen, että kaikki
työläiset saataisiin käsittämään se suurin
hyöty mitä voimistelu ja urheilu harjoitettuna tarjoaa ihmiselle. [...] [T]oivokaamme että Turun työläiset suurin joukoin liittyvät seuraamme, ja siten kasvakoon kaikkialla maassamme terve, voimakas ja päämäärästään tietoinen työväenluokka.3
Veikkojen painettuja julkaisuja, jotka oletettavasti levisivät myös seuran ulkopuolelle, oli
tarkasteltavana ajankohtana kaksi: Kymmenen
vuotta, 1912–1922 ja Muistojulkaisu. Kymmenvuotishistoriikin olennaista sisältöä olivat
16
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Työläisurheilijoiden
riveissä marssimalla
yksilöt – ja seura kokonaisuutena – tunnustivat
julkisesti poliittisen
kantansa. Tässä Turun
Veikot saapuvat Urheilupuistoon kansallisiin
vapaa- eli yleisurheilukilpailuihin heinäkuussa
vuonna 1919. Kuva:
Kansan Arkisto

taas on lyhytkestoista, hetkellistä ja tavoitteellista.11 Tässä artikkelissa käytetään pääasiassa
termiä poliittinen sosialisaatio, mutta perinteistä määrittelyä vapaammin, sillä siihen katsotaan sisältyvän myös tietoinen sosiaalinen
kontrolli. Seuraavassa kappaleessa käydään
läpi Veikkojen erilaisia sosiaalisen kontrollin
muotoja ja politiikkaan osallistumisen keinoja,
joiden nähdään vaikuttavan seuran jäsenten
arvoihin, toisin sanoen heidän poliittiseen sosialisaatioonsa.
Yleisessä kokouksessa syyskuun alussa
vuonna 1919 Veikoissa käsiteltiin seuran ”toveruushengen” parantamista. Esille tulleet ehdotukset olivat malliesimerkkejä sosiaalisesta
kontrollista ja vahvan sisäisen koheesion rakentamisesta; kokouksessa ehdotettiin jäsenten osallistumista seuran kaikkiin tapahtumiin, perheiltamien ja muiden ”jalostavien”
illanviettojen järjestämistä ja yhtenäisen voimistelu- ja urheilupuvuston hankkimista.12
Valitettavasti lähteistä ei selviä mitä toveruushengen puute tarkoitti tai mistä se johtui.
Vuonna 1919 puolueen jakautuminen sosialidemokraatteihin ja sosialisteihin oli kaikkien
huulilla, mutta Veikoissa ei ilmennyt suuntariitoja.
Oma sosiaalisen kontrollin muotonsa olivat suoraan henkilön poliittiseen suuntaukseen kohdistuneet toimenpiteet. Vuonna 1923
Veikot erottivat jäsenensä A. Rantasen, koska
tämä oli ottanut osaa porvarillisiin painikilpailuihin.13 Tehdäkseen häpeästä julkisen, ja jotta tapaus toimisi varoittavana esimerkkinä

tään suuria, noin 50–150 henkeä, ja käytettyjen puheenvuorojen perusteella keskustelu kävi vilkkaana. Tämä ei ole yllätys, sillä seurassa oli jäseniä, jotka kuuluivat Nuoriso-osaston
opintorenkaisiin, joissa tutkittiin sosialistista
kirjallisuutta ja harjoiteltiin keskustelutaitoja.
Nuoriso-osaston puolella tapahtunut toiminta
ei kuulu tämän artikkelin piiriin, paitsi siltä
osin, että siellä opitut sisällöt aatteista ja politiikasta siirtyivät ennemmin tai myöhemmin
myös urheiluseuran jäsenten pariin. Veikkojen ainoan säilyneen jäsenlistan mukaan, joka
on vuodelta 1916, Nuoriso-osastolla ja Veikoilla oli 28 yhteistä jäsentä.7 Kaiken kaikkiaan jäsenlistassa on 125 nimeä, mutta Veikkojen historiikin mukaan jäsenmäärä oli todellisuudessa noin 500.8 Yhteisten jäsenten määrä
saattoi olla siis huomattavasti suurempi.

Sosiaalinen kontrolli
ja poliittinen vaikuttaminen
Kotimaisista tutkijoista Hannu Itkonen on
käyttänyt urheilututkimuksen yhteydessä termiä ”sosiaalinen kontrolli”. Itkonen määrittelee sen ”toimenpiteiksi, joilla yhteisö pyrkii estämään sosiaalisen poikkeavuuden ja epänormaalin käyttäytymisen kehittymisen”.9 Amerikkalaislähtöinen termi ”poliittinen sosialisaatio” eroaa Itkosen termistä siinä, että se on huomattavasti pidempikestoinen, so. koko ihmiselämän kestävä prosessi ja mikä olennaisinta,
se on valtaosin tiedostamatonta.10 Kontrolli
17
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muille samaa suunnitteleville, seura ilmoitti
asiasta myös Työväen Urheilulehdessä.14 Samoin toimittiin John Mattssonin kanssa, joka
erotettiin toveripetturina.15
Johtokunnalla, joka kontrollin muodoista
päätti, oli kieltojen, rajoitusten ja sanktioden
lisäksi keinoja joilla kannustaa haluttuun käytökseen. Yksi keino oli tukea rahallisesti seuran tärkeäksi katsomaa toimintaa. Syyskuussa
1919 seura tuki satamatyöläisten lakkoilua
200 markalla.16 Myös yksittäiset jäsenet osallistuivat lakkoihin; ainakin 12 seuran jäsentä
kuului lakkoon ja sulkuun osallistuvien rakennus- ja ulkotyöläisten joukkoon vuonna 1920.17
Kansalaissodan kynnyksellä vuonna 1917 seura myönsi Turun Sos. Dem. Piiritoimikunnalle
100 markkaa piirissä tapahtuvaa valistustyötä
varten ja 1000 markkaa seuran oman järjestökaartin käyttövaroiksi.18 Veikkojen kaartiin
kuului noin 150 miestä.
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Lopuksi
11

Liikuntasosiologian emeritusprofessori Kalevi
Heinilän mukaan seuran aatteellinen ilmapiiri
on aina yhteydessä sen ympäristön vastaavaan.19 Tämä kävi selväksi myös Veikkoja tarkasteltaessa: Seura perustettiin tiettyjen poliittisten periaatteiden varaan, jotka myöhemmin
houkuttelivat seuran toimintaan mukaan samoin ajattelevia henkilöitä.20 Seuran sisällä
taas yleiset kokoukset ja erityisesti siellä esitetyt puheet, juhlatoiminta, sosiaalinen kontrolli ja poliittisen toiminnan tukeminen sekä yleinen vasemmistolainen ilmapiiri, joka oli perua
TTY:ltä ja Nuoriso-osastolta, vahvistivat sekä
affektiivista että kognitiivista yhteyttä työväenliikkeeseen.
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Ossi Viita
fil. tri, Helsinki

Työväen Urheiluliiton painijoiden
poliittisuus vaati kinaustrikoita
Työväen Urheiluliiton urheilijoiden poliittisessa aktiivisuudessa sotien jälkeen oli suuria eroja. Välillä liiallinen politikointi nostettiin jopa
heidän menestymättömyytensä syyksi. 1950luvulta lähtien sosialidemokraattien hajaannus
näkyi myös urheiluelämässä ja aiheutti omalta
osaltaan TUL:n urheilijoiden jäämisen arvokisojen ulkopuolelle.
TUL:n huippupainijoista osa oli poliittisesti valveutuneita. Painien tauottua harjoitusleireillä ja kilpailuissa kommunismiin tai sosialidemokratiaan kiihkeimmin suuntautuneet
molskien miehet aloittivat majapaikassa keskustelut, jotka äityivät välillä varsin kuumiksi.
SKP:n Vaasan piirisihteerinä toiminut Lontoon vuoden 1948 olympiakisojen pronssimitalisti Reino Kangasmäki muisteli myöhemmin, miten painileireillä väiteltiin kiivaasti:
”Väittelyporukka kerääntyi aina omaan kämppäänsä ja hiljaisemmat muihin kämppiin. Meidän kämpästä kuului aina valtava melu, kun
väiteltiin. Moninkertainen Suomen mestari
Räsäsen Unto sanoi, että tässä tulee hiki väitellessä. Pitää ostaa kinaustrikoot. Paikalla oli
vasemmistolaisia ja sosialidemokraatteja. Siihen porukkaan kuului Siikin Aarne, Gröndahlin Kelpo, Räsäsen Unto ja Leinosen Unski.”1
Agitointiin panostettiin myös seuratasolla.
Esimerkiksi Iisalmen Työväen Urheilijoiden
keskuudessa kommunistivärväys oli voimakasta 1940-luvun lopulla ja seuraavan vuosikymmenen alussa. Erityisesti Mustosen veljeksistä Sulo oli tiukka kommunisti. Silti häntä ja muita äärivasemmalla olleita yleisesti arvostettiin myös sosialidemokraattien puolella,
sillä he tekivät seurassa tärkeää työtä urheilun
hyväksi.
TUL:n painijoista tunnetuimpia poliitikkoja olivat vuoden 1945 Suomen mestari Sulo

Hostila ja Helsingin vuoden 1952 olympiakisojen kultamitalisti Kelpo Gröndahl. SDP:n
Hostila kuului eduskuntaan vuosina 1956–
1975 ja hallitukseen puolustusministerinä vuonna 1972. Gröndahl toimi Porissa SKDL:n kaupunginvaltuutettuna vuosina 1948–1962, kaupunginhallituksessa 1971–1984 ja kansanedustajana 1962–1970.2
Kinaustrikoita tarvitsivat vain kiihkeimmät. TUL:n painissa toimivat jaoston jäsenet,
valmentajat ja painijat osallistuivat julkisesti
varsin vähän politiikkaan. Jaoston jäsenistä
Kustaa A. Vuori ja Paul Koponen kuuluivat
kansandemokraatteihin. Painijaosto oli kuitenkin TUL:n puheenjohtajan ja SDP:n varapuheenjohtajan Olavi Suvannon näpeissä. Hän
oli myös Suomen Painiliiton kanssa perustetun painin yhteistoimintavaliokunnan jäsen.
Muutamia painimiehiä asettui ehdokkaaksi
vuoden 1948 TUL:n liittokokousvaaleihin,
Veikko Tarvainen ja Kelpo Gröndahl kansandemokraattien, Vilho Lempinen ja Sulo Hostila sosialidemokraattien listoilla. Heistä sanansäilää osuvasti käyttänyt varkautelainen
Veikko Tarvainen tuskastui TUL:n liittokokouksessa pelkkiin poliittisiin puheenvuoroihin: ”Kaikesta siitä, mikä ei ole urheilua, on
puhuttu kauhean paljon, mutta kun tulee puhe
urheilusta, niin siitä puhutaan vain 3 minuuttia.”3

Politiikkaa vai urheilua?
TUL:n painijat saivat menestyksen ansiosta
paljon julkisuutta. TUL oli asettanut sodan jälkeen tavoitteekseen olla painissa Suomen paras. Tähän yllettiin ensimmäisen kerran vuoden
1946 SM-kisoissa, jolloin TUL:lla oli huippu19
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TUL:n painijoista tunnetuimpia poliitikkoja olivat vuoden
1945 Suomen mestari Sulo
Hostila ja Helsingin vuoden
1952 olympiakisojen
kultamitalisti Kelpo Gröndahl,
joka nostettiin riemukkaasti
kultatuoliin omissa kotikisoissa. SDP:n Hostila kuului
eduskuntaan 1956–1975 ja
hallitukseen puolustusministerinä vuoden 1972. Gröndahl
toimi kansanedustajana 1962–
1970. Kuva: Suomen Urheilumuseo.
loi myös urheilun kautta omaa identiteettiään
ja erottautui porvareista. TUL:n ohjelmissakin, erityisesti vuoden 1941 periaateohjelmassa ”Mihin TUL pyrkii?”, korostettiin henkisen
kasvatuksen ensisijaisuutta urheilutoimintaan
nähden. Siinä tavoiteltiin luokkatietoista työläistä, joka harjoittaa urheilua, eikä urheilua
harrastavaa työläistä.6
Työväen urheiluliikkeeseen kuuluminen
oli monelle painijalle itsestäänselvyys, kuten
Ilmari Ruikka vakuutti vanhoilla päivillään.
Hän huomautti, ettei ollut kova vasemmistolainen ulospäin mutta kylläkin ajatuksissaan.
TUL:n seuran valinta oli aina selviö. Painiliiton seuraa hän ei halunnut edustaa urheiluuransa aikana, vaikka kosiskeluja tulikin. Painijana, painivalmentajana ja luottamusmiehenä kunnostautunut Kaimo Koponen piti painia
erinomaisena kasvattajana työläisaatteeseen.
Painisalilla moni sai siihen ensimmäisen kipinän.7
TUL:ssa pysyttiin, vaikka uskollisuus oli
välillä koetuksella poliittisten erimielisyyksien vuoksi. SKDL:n Kelpo Gröndahlin kultamitali Helsingin olympiakisoissa sai vähän tilaa sosialidemokraattisvetoisessa TUL-lehdessä,8 ja sitä täydensi syksyn nöyryytys.
Suomen Sosialidemokraatti järjesti lukijoilleen
kilpailun. Heidän tuli nimetä olympiavuoden
kultamitalisteista suosikkiurheilijansa, josta kuvanveistäjä Wäinö Aaltonen taiteilisi rintakuvan.9 Gröndahl sai lukijaäänestyksessä eniten

painijoita laajasti eri puolilla Suomea. Mestaruuden ottivat autonasentaja Veikko Männikkö Seinäjoen Sisusta, työmies Kelpo Gröndahl
Reposaaren Kunnosta, vahtimestari Arvo Leinonen Helsingin Visasta ja betoniraudoittaja
Viljo Heiskanen Vuoksenniskan Vesasta. TUL
oli SM-paineissa Painiliittoa parempi myös
vuosina 1947–1950 ja 1952.4
TUL:n painin menestys tiesi kovaa taistelua edustuspaikoista ennen vuoden 1952 Helsingin olympiakisoja, joihin TUL:n painijaostolla ja Suomen Painiliitolla oli niin palava
halu saada omia painijoita, että lähes kaikki
keinot olivat sallittuja. TUL:n epäonnistuttua
olympiakarsinnoissa syytä haettiin painijoiden liiasta innosta politiikkaan. TUL-lehden
painikolumnisti Arvo Leino huomautti: ”Kenties painiporukkamme yleensä soittaa suutaan
ja politikoi liikaa – tarkoitamme tällä: että ollaanko yleensä liiaksi kiinnostuneita yhteiskunnallisiin, sivistyksellisiin ym. rientoihin niin,
että painitouhuja pidetään vain sivuasioina?”5
Näkemys oli täysin päinvastainen, miten
vasemmistopuolueiden johtajat ja sen aktiiviset pohdiskelijat olivat jo 1900-luvun alusta
alkaen arvioineet kriittisesti työläisurheilun
mielekkyyttä, nuorten miesten ja naisten keskittymistä liiaksi urheiluun aatteen edistämisen ja sivistyksellisempien harrastusten sijasta. Moni heistä näki urheilun vain tyhjänpäiväisenä hikoiluna. Asenne muuttui myönteisemmäksi vähitellen. Valveutunut työväestö
20
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Sosialidemokratit ja kommunistit tulivat kohtuullisesti toimeen
painipiireissä. Loikkauksiin
porvaripuolelle suhtauduttiin
tiukasti. Tässä kirjekuoressa
piti olla Lennart Viitalan
valokuvia. Loikkarin kuvat
menivät TUL:ssa roskakoriin,
kun Viitala jätti syyskuussa
1947 Seinäjoen Sisun ja liittyi
puolen vuoden karanteeniajan
jälkeen Vaajakosken Tehtaiden
Urheilijoihin. Kuva: Suomen
Urheilumuseo.

ääniä, 1913, mutta Aaltoselle annettiin tehtäväksi tehdä rintakuva toiseksi eniten, 1840 ääntä, saaneesta Veikko Hakulisesta. Ratkaisuun
vaikuttivat ”runsaat asiantuntijalausunnot”.10

kuttaneita painimiehiä. Sulo Hostila toimi
TUK:n puheenjohtajana vuosina 1962–1974
ja Veikko Männikkö hallituksessa 1960–1962.
Merkittävistä painiseuroista liittyivät mm.
Helsingin Tarmo, Turun Toverit, Lappeenrannan Työväen Urheilijat, Seinäjoen Sisu, Hamarin Elo, Hyvinkään Urheilu-Toverit, Nummelan Kisaajat, Porin Pyrintö, Kankaanpään
Meno, Popinniemen Ponnistus, Vuoksenniskan Vesa ja Tainionkosken Tähti sekä myöhemmin 1970-luvulla Heinolan Voimailijat.
TUL:sta erotettiin 1960–1963 yhteensä 71 ja
omasta aloitteestaan lähti 12 seuraa. Painissa
repeämää vähensi jaoston sosialidemokraattisen puheenjohtajan Erkki Puustisen pysyminen TUL:ssa ja julkinen irtautuminen Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattisesta
Liitosta, mitä TPSL:oa ja Pekka Martinia tukenut Urheiluväen Sosialistiseura paheksui
joulukuussa 1960. Sosialistiseuran puheenjohtaja Touko Nurmi ja sihteeri Torsti Saario
ihmettelivät, miten Puustinen kuului edelleen
TUL:n liittotoimikunnan sosialidemokraattiseen ryhmään, vaikka sen pitäisi kannattaa ainoastaan TPSL:n kantoja TUL:n urheilukysymyksissä.12 Kun painijaoston pitkäaikainen
puheenjohtaja pysyi SDP:lle uskollisena, se
esti monen demarivoittoisen painiseuran irtaantumisen TUL:sta. Puustinen johti TUL:n
painia vaikeat vuodet 1959–1967.
TUK:n painijat pääsivät mukaan Painiliiton toimintaan, kun TUK:laiset liittyivät

TUK:n perustaminen
heikensi Painiliiton ja
TUL:n painijaoston välejä
Työväenliikkeen sosialidemokraattien hajaannus näkyi konkreettisesti TUL:ssa 1950-luvun
puolivälistä alkaen. Se heikensi järjestöä. Tätä
heikkoutta käytti myös Painiliitto muiden erikoisliittojen tavoin siekailematta hyväkseen
edellyttämällä tiukkoja ehtoja yhteistoiminnan
takeeksi.
Pekka Martinin nousu TUL:n johtoon kiihdytti vastakkainasettelua. Martinin vastustajat
Helsingin, Kymenlaakson, Saimaan, Satakunnan ja Uudenmaan piireissä perustivat Pajulahdessa 1956 Urheilun Tuen. He kritisoivat
Martinin joukkojen tukeutumista TUL:n kommunistiseen vähemmistöön. Mukana Urheilun
Tukea perustamassa oli keskeisillä paikoilla
lukuisia painimiehiä kuten Turun Tovereista
Kaino Mäkelä, Helsingin Tarmosta Niilo Turkkila ja Seinäjoen Sisusta Veikko Männikkö.11
Urheilun Tuesta muodostui joulukuussa
1959 Työväen Urheiluseurojen Keskusliitto,
TUK, jonka perustamisessa ja toiminnassa oli
heti alusta saakka mukana useita TUL:ssa vai21
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SVUL:n erikoisliittoihin. Se oli ollut uuden
järjestön yksi keskeisimpiä tavoitteita. Sen sijaan sopimuksettomassa tilanteessa TUL:n
painijat eivät päässeet SM-kisoihin eivätkä
Suomen maajoukkueeseen seitsemään vuoteen. Osittain tämän vuoksi arvokisoissa ei
menestytty. Suomen kansainvälinen painimaine oli menetetty TUL:n ja Painiliiton riitelyyn
sekä TUL:n hajoamiseen. TUL:n poissaolo
näkyi erityisesti kahdessa raskaimmassa sarjassa, 87 kiloa ja yli 87 kiloa, joihin Suomesta
ei löytynyt arvokisojen mitat täyttävää edustajaa. Mutta pahin oli vielä edessä.
TUK:n perustamisen jälkeen Painiliitto oli
aiempaa haluttomampi yhteistyöhön TUL:n
painijaoston kanssa. Varsinaiseksi ongelmavyyhdiksi muodostuivat vuoden 1960 Rooman
olympiakisat. Painiliitolta tiedusteltiin syksyllä 1959 muiden urheilujärjestöjen tavoin sen
kantaa Olympiayhdistys 1960:n perustamisesta, minkä avulla yritettiin saada myös TUL:n
urheilijat kisoihin. Painiliiton vastaus ei edesauttanut yhteistyön aikaansaamista. Sen mielestä tällaisen olympiayhdistyksen voisivat
perustaa vain puhdasmaineiset Suomen kansalaiset, jotka haluavat liittyä Suomen Painiliiton alaisuuteen. Painiliitto halusi myös täyden
valmennusvastuun ja kaikki kisoja varten
myönnettävät taloudelliset avustukset itselleen. Mitään yhteistoimintaelimiä ei myöskään tarvittu. Painiliitto vastaisi karsinnoista
ja kaikista valinnoista.
Olympiakomitean, TUL:n ja SVUL:n johto perustivat Olympia 60 -seuran marraskuussa 1959. Yhdistystä johti TUL:n puheenjohtaja Pekka Martin. Painijaoston Erkki Puustinen
toimi varamiehenä. Ongelmaksi nousi TUL:n
urheilijoiden kirjaaminen Olympia 60:n kautta erikoisliittoihin. TUL:n painissa ei haluttu
liittyä edes väliaikaisen yhdistyksen kautta
Painiliittoon. Ensin piti ainakin käydä karsinnat ja varmistua, että työläispainijoita pääsee
kisoihin. Soppaa hämmensi TUL:n painijaoston 23.–24. huhtikuuta 1960 järjestämät omat
kr. room. painin SM-kisat, jotka olivat avoimet kaikille Suomen kansalaisille. Lisäksi
jaosto toimitti parhaat painijansa kilpailumatkalle Neuvostoliittoon Painiliiton SM-kisojen
aikana.

Seuraavaksi vetosi presidentti Urho Kekkonen toukokuussa 1960 olympiarauhan puolesta. Kekkonen valitti, ettei talvikisoja varten
hyväksyttyä järjestelyä jatkettu. Olympiakomitea tiedusteli 25. toukokuuta Painiliitolta tilannetta. Puheenjohtaja Arvo Himberg ja toiminnanjohtaja Onni Sirenius vakuuttivat kantanaan olleen Olympia 60 -seuran liittämisen
Painiliittoon ja mahdollisuuden sitä kautta
saada TUL:n urheilijoita olympiakatsastuksiin. Olympia 60 -seura ei kuitenkaan liittynyt
Painiliittoon. Koska katsastukset oli pidetty ja
painijoukkueet nimetty molempiin painimuotoihin, Painiliiton mukaan mitkään uudet järjestelyt eivät olleet enää mahdollisia. Olympiakomitea pyysi silti TUL:oa nimeämään
omat ehdokkaansa mahdollisiin katsastuksiin,
koska paini ja nyrkkeily olivat sovun kannalta
avainlajit. Mikään ei kuitenkaan auttanut.
TUL:n urheilijat jäivät pois vuoden 1960 Rooman olympiakisoista.13

Yhteistyön ja
eheytyksen aika
Vihdoin, vuonna 1962 TUL:n ja SVUL:n välillä alkoi olla todellista halua sopimukseen.
Neuvotteluja TUL:n ja erikoisliittojen välillä
käytiin keväästä lähtien. TUL:n painijat osallistuivat kolmella paikkakunnalla pidettyihin kr.
room. SM-paineihin marraskuussa 1962 seitsemän vuoden tauon jälkeen, kun 22. syyskuuta
1962 oli päästy sopimukseen. TUL liittyi Painiliiton jäseneksi, minkä ansiosta sen painijoilla oli oikeus osallistua olympia-, MM- ja
SM-kisoihin.
Työväen urheilu eheytyi yli 20 vuoden hajaannuksen jälkeen 1979. Työväen Urheiluseurojen Keskusliitto liittyi Työväen Urheiluliittoon. Sääntötyöryhmään valittiin TUK:sta
painimies Kaimo Koponen. TUK:n kentällä
sopimusta ei otettu hurraahuudoin vastaan.
Helsingin piiri vastusti oman toimintansa
päättämistä. TUK lakkautti itsensä syyskuussa
1978. Sen keskustoimisto toimi vielä toukokuuhun 1979 asti. Merkittävistä painiseuroista
Helsingin Tarmo ei liittynyt Työväen Urheiluliittoon. Se piti jäsenyyttä Painiliittoon tär22
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keämpänä. Sen sijaan tärkeä painiseura Turun
Toverit päätyi liittymään.14
Politiikan puhuminen sosialidemokraattien ja kansandemokraattien kesken ei yleensä
rikkonut TUL:n huippupainijoiden välejä.
Pääsääntöisesti huippupainijat arvostivat toisiaan painimaton taitojen eikä poliittisen kannan perusteella. Enemmän rajanvetoa tehtiin
Painiliiton painijoihin. SDP:n sisäisestä hajaannuksesta ja TUK:n perustamisesta paini
selvisi kohtuullisin vähin vaurioin, vaikka
osittain sen vuoksi eivät TUL:n painijat päässeet arvokisoihin, kun Painiliitto teki yhteistyötä Urheilun Tuen ja sitten TUK:n kanssa.
TUK oli parempi vapaapainissa, mutta kr.
room. painia hallitsivat lähes täysin TUL:n
painijat. Keskeinen syy TUL:n painin vahvuuden säilymiselle oli sen jaoston puheenjohtajan Erkki Puustisen linjakas toiminta. Puustinen saavutti kohtuullisen laajaa arvostusta,
mistä osoituksena pitkä jakso TUL:n varapuheenjohtajistossa. Hän antoi koko hajaannuksen ajan tukensa SDP:lle liittymättä Työväen
ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattiseen Liittoon, joka vaikutti TUL:n asioihin Pekka Martinin kautta. Puustinen pysyi sivussa myös
Martinia tukevan TPSL:n urheilujärjestön,
Urheiluväen Sosialistiseuran, toiminnasta.
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Työväenkulttuurilla on muun kulttuurielämän tapaan monet kasvot. Yksi perinteisimmistä työväenkulttuurin muodoista on ollut näyttämötoiminta. Tuhannet työväenihmiset ovat menneinä vuosikymmeninä luoneet näyttämötaidetta
työväentalojen näytöskappalein niin erillisissä näytelmäilloissa kuin iltamienkin
lyhyissä kuvaelmissa. Harrastuksesta on myös syntynyt lukuisille paikkakunnille
säännöllistä teatteritoimintaa. Tohtori Mikko-Olavi Seppälä valottaa artikkelissaan työväenyhdistysten teatterielämää noin sata vuotta sitten.
Työläiset ja heidän työnsä ovat myös olleet lukuisien kuvataiteilijoiden aiheina, ja työväenaatteen ihmiset ovat vaikuttaneet kuvataiteilijoina. Maisteri Ulla
Jaskari luo artikkelissaan vuosisataiskatsauksen otsikolla Työläiset kuvataiteessa – kohteesta tekijöiksi, ja projektipäällikkö Erkki Anttonen käsittelee Tapio Tapiovaaran Kalevala-aiheisia teoksia. Myös kirjallisuus on mitä huomattavin osa
työväenkulttuuria, ja työväenkirjallisuudella on ollut ajan saatossa paljon annettavaa Suomen kirjallisuustaiteelle. Dosentti Kirsti Salmi-Niklander tarkastelee
artikkelissaan työväenkirjallisuuden kiehtovia arvoituksia.
Työväenliikkeen työ on aina ollut paitsi poliittista myös sivistyksellistä. Jälkimmäisellä on tuettu edellistä. Katsauksessa Suuriarvoisen sivistystyön taipaleelta tutkija Mikko Kosunen esittelee vuonna 2009 sadan vuoden iän saavuttaneen Työväen Arkiston vaiheita, tutkija Tero Tuomisto tarkastelee 125-vuotiaan
Helsingin työväenyhdistyksen ja 90 vuotta täyttävän Työväen Sivistysliiton taivalta ja maisteri Kai Hurskainen nostaa esiin piirtoja TSL:n maakunnallisesta
työstä esimerkkinään liiton Uudenmaan piiri.
Maisteri Tuomo Olkkonen puolestaan tarkastelee kiintoisassa artikkelissaan
1900-luvun populaarimusiikin ja -kulttuurin suhdetta politiikkaan niin Suomessa kuin maailmallakin. Esille nousevat muun muassa sellaiset nimet kuin Hiski
Salomaa, Kaj Chydenius, Bertolt Brecht ja George Gershwin.

Mikko-Olavi Seppälä
fil. tri, Helsingin yliopisto

Työväenyhdistysten teatterit
ennen kahtiajakoa
Työväenteatterit olivat
paikallisteattereita

vallitsi konsensus siitä, että nämä työväenyhdistysten yhteydessä toimivat harrastajapohjaiset ja parhaimmillaan puoliammattimaiset
teatterit olivat omiaan tyydyttämään työväenluokan teatteritarpeen. Enimmillään vuonna
1927 valtion taidemäärärahoja nauttivasta kaikkiaan 32 teatterista 22 oli työväenteattereita,

Suomalaiset työväenteatterit olivat 1900-luvun
alkupuoliskolla kansainvälisesti verraten poikkeuksellisessa asemassa. Sekä työväenliikkeessä että kansallisessa teatteripolitiikassa
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Näyttelijä Victor Auerin
sommittelema kuvaelma
“Köyhälistön taistelu”
HTY:n talon toisissa
vihkiäisissä marraskuussa 1919. Kuva: Rapid.
Kansan Arkisto.

jotka pystyivät tuen ansiosta takaamaan henkilökunnassaan jonkinlaisen ammattimaisuuden asteen.1
Esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa, joissa
työväen harrastajateatteriliike oli ollut vahva,
työväenteatterit tukahtuivat, kun työväenliike
järjesti jäsenkunnalleen ammattiteatteriesityksiä, ”taidetta kansalle”.2 Olennainen tekijä suomalaisen erityispiirteen taustalla onkin ammatillisen teatterikentän myöhäinen kehittyminen. 1900-luvun alussa niin sanotuissa maaseutukaupungeissa juuri harrastajapohjaiset
työväenteatterit takasivat ympärivuotisen teatteritarjonnan. Kun paikallisteattereille pyrittiin 1910-luvun mittaan saamaan osittaisen
ammattimaisuuden takaavaa julkista rahoitusta, työväenteatterit esimerkiksi Kuopiossa, Oulussa, Vaasassa ja Turussa olivat tosiasiassa
paikkakuntansa suomenkielisen yleisön kokoavia taidelaitoksia.3
Toinen paradoksaalisesti työväenteattereiden asemaa vahvistanut tekijä oli sisällissodan
aiheuttama kaksiteatterijärjestelmä. Välittömästi vuonna 1918 työväenteattereiden luomille rakenteille perustettiin useissa kaupungeissa ”porvarillisia” teattereita. Kun työväenyhdistykset saivat jatkaa toimintaansa vuoden
1919 mittaan, näytelmäseurojen merkitys hengenluojana korostui. Useassa tapauksessa syksyn 1917 teatterinjohtaja saapui käynnistämään näyttämötoimintaa entiselle asemapaikalleen. Kun uudet ”valkoiset teatterit” eivät
halunneet peräytyä työväenteattereiden pa-

luun tieltä, kaksiteatterijärjestelmä oli tosiasia.
Julkinen valta siunasi tämän rakennetekijän
osana liennytyspolitiikkaa, ja eduskunta korvamerkitsi neljänneksen teatteribudjetista maaseudun työväenteattereille.4 Työväen ohjaaminen rauhalliseen kulttuurityöhön oli suuren
enemmistön etujen mukaista.

Teatteri oli avoin
portti työväenyhdistykseen
Työväenyhdistysten teatteritoiminta ei kaupunkioloissa yleensä edustanut ”vastakulttuuria”,
vaan ne kokosivat kaikki näyttämötoiminnasta
innostuneet mukaan toimintaan, mikäli puitteet
olivat kunnossa. Mikäli paremmat olosuhteet
teatteriharrastukselle tarjoutuivat raittiusseurassa, teatterinharrastajat kaikista kansalaispiireistä siirtyivät sinne.5 Oma juhlasali näyttämöineen oli polttopiste, joka synnytti vilkasta
toimintaa. Onnistunut viikoittainen iltamainstituutio vaati estradille kiinnostavia esiintyjiä ja
toi talolle säännöllisen yleisön.
Kuvaannollisesti sanoen teatteritoiminta
muodosti työväenyhdistyksen juhlavan portin,
joka loi kuvaa yhdistyksestä, jota kaikki saivat
ihastella ja jonka kautta voitiin käydä peremmälle. Yhtäältä kyse oli siitä, että yleiset teatterinäytännöt työväentalolla merkitsivät yhdistyksen asettautumista laajemman julkisuuden
foorumiksi ja alttiiksi avoimelle arvioinnille.6
Toisaalta näytelmäkerhot olivat monille tie
25
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Pasi Jääskeläisen ja
Emil Kaupin
musiikkinäytelmän
”Laivan kannella”
esitys Viipurin
Työväen Teatterissa
1920-luvulla. Kuva:
Työväen Arkisto.

työväenyhdistyksen jäsenyyteen, kimmoke
tulla talolle ja joutua vedetyksi mukaan sen
toimintaan. Näytelmäseuroissa sallittiin yleensä ottaen 1910-luvun puoliväliin asti yhdistyksen ulkopuolisten jäsenyys. Vasta tuolloin näyttelijöiltä alettiin vaatia yhdistyksen tai alaosaston jäsenkirjaa, pikemmin turvallisuussyistä (työväenyhdistyksen ydintoimintojen
suojeleminen) kuin ideologisista (luokkataistelun terävöittäminen). Tämän jälkeenkin
esiintyjinä käytettiin ”vierailijoita”, joilta ei
edellytetty mitään yhteyttä työväenjärjestöihin. Sitoutumattomien näyttelijöiden dilemma
ratkaistiin sisällissodan jälkeen näyttelijäyhdistyksillä, joiden kautta työväenteatterin näyttelijä kuului muodollisesti työväenyhdistykseen.7
Yleistäen voi sanoa, että työväenteatterit
syntyivät joko keskittämisen tuloksena, yhdistämällä alaosastojen toisiaan syövät huvitoimikunnat suoraan työväenyhdistyksen alaisuuteen, tai erillisen näyttelijäporukan ja työväenyhdistyksen välisellä sopimuksella, jossa
sovittiin näyttämön käytöstä, esiintymisvelvollisuudesta ja lipputulojen jakamisesta tai
palkkioista. Näytelmäseurojen hallinnointi
osoittautui työlääksi, joten niille perustettiin
omia johtokuntia, joissa yhdistyksen edustajat
olivat enemmistönä. Erillisiä kannatusyhdistyksiä työväenteattereille perustettiin 1910-luvulta lähtien, jotta saataisiin elimellinen yhteys työväenyhdistykseen katkeamaan. Tämä
oli välttämätöntä, mikäli teatteri toivoi saa-

vansa julkista avustusta, ja suojeli myös työväenyhdistystä varsinkin vuoden 1919 yhdistyslain jälkeen mahdollisilta uskallettujen näytelmäesitysten tai teatterin löperön taloudenpidon aiheuttamilta jälkiseuraamuksilta. Johtokunnan enemmistö oli luonnollisesti ”järjestäytyneitä” myös kannatusyhdistysteattereissa.8
Henkilökunnan ja yleisön luokkakantaisuuden tiukennuttua ongelmaksi jäi teatteriohjelmisto. Työväenteattereiden ydinalueeksi
nähtiin 1890-luvulta lähtien naturalistinen
draama, jossa työväki tai kurjalisto olisi protagonistin, aktiivisen ja suopeasti kuvatun sankarin, asemassa. Lisäksi karttui erityinen työväenkirjallisuus, jossa työväki kuvasi työväkeä ja joka ihannetapauksessa omintakeisella
aiheeseen sopivalla muodolla ja tyylillä eroaisi porvarillisesta kirjallisuudesta. Kaanon oli
olemassa, mutta se ei vastannut sitä, mitä tosiasiassa esitettiin. ”Aatteellisen näytelmän”
esittäminen merkitsi taloudellista ja usein
myös taiteellista riskinottoa. Riippuvuus lippukassasta ohjasi työväenteattereita viihteelliseen ohjelmistoon, laulu- ja kansannäytelmiin.9
Työväenteatterit toimivat ilman keskusjohtoa. Edistyneimmät näytelmäseurat näyttivät kiertueillaan mallia muille, kirjeenvaihtoa
ja vaihtokauppaa käytiin työväenteattereiden
kesken. Yhteistyössä oli kyse toiminnan rationalisoimisesta, niukkojen resurssien mahdollisimman järkevästä jakamisesta. Juonteena oli
myös luokkataisteluaspektin terävöittäminen
ennen kaikkea ohjelmistopolitiikan suhteen.
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Valtakunnallisen yhteistyön ja koordinoinnin
aloittamiseksi tehtiin aloitteita vuodesta 1909
alkaen, mutta ne johtivat tulokseen vasta joulukuussa 1917, jolloin Helsingissä perustettiin
Viipurin seudun työväenteattereiden aloitteesta Työväen Näyttämöiden liitto, jossa johtavan aseman otti Tampereen Työväen Teatteri.
Liitto jatkoi työtään sodan jälkeen ja velvoitti
kaikki pakkojäsenyyteen.10

toaan. Tämä vaati yhtä lailla tietojen kuin esiintymis- tai ilmaisukyvynkin kasvattamista. Työväentalot voidaan nähdä tämän itsekasvatuskultin tyyssijoina.16
Työväenteattereille sovitettiin erilaisia tehtäviä, mutta keskeinen ja yleisesti hyväksytty
tavoite oli vähävaraisen kansan taidevalistus.
Työväenteattereiden tasoa oli parannettava,
jotta ne voisivat täysipainoisesti toteuttaa tätä
tehtäväänsä. Tavoitteena oli 1800-luvun lopun utopioiden hengessä, että työväki ottaa
haltuunsa (poliittisen vallan ohella) Taiteen,
uudistaa sen elinvoimaiseksi.17 Instituutio kenties muistutti monin tavoin porvarillista, mutta oli työväenliikkeen oma.
Suuri osa työväenliikkeen johtajista oli innokkaita teatterinharrastajia ja tuki työväenteattereita. Käytännön teatterityöhön liittyvät
pulmat ja ilonaiheet olivat työväenliikkeen
eliitille tuttuja, sillä monilla päätoimittajilla ja
kansanedustajilla oli omakohtaista kokemusta
työväenteattereiden näyttelijänä, ohjaajana ja
johtajana.18 Niitä pidettiin paikallisista olosuhteista ja näkökulmasta riippuen ”köyhälistön valistuslaitoksina” tai ”paikallisina taidelaitoksina”, mutta myös potentiaalisina ”luokkataistelulaitoksina”. Olennaista oli teatterin
positiivinen, valistava vaikutus ja visio tulevaisuudessa kukoistavasta kansanvaltaisesta
taiteesta. Sosialidemokraattinen puolue ei silti omaksunut selvästi julkituotua työväenteatteripolitiikkaa.19
Vanhan teesin mukaan työväenliike peri
sivistyskäsityksensä fennomaanisilta raittiusja nuorisoseuroilta johtajiensa välityksellä.20
Vanhemman polven johtajat, kuten Matti Kurikka, N. R. af Ursin, Yrjö Mäkelin ja Oskari
Tokoi, korostivatkin absoluuttisen taiteen ja
syrjityn kansan yhteensaattamista. On kuitenkin nähtävissä, miten marxilaisittain puhdasoppiset taidekäsitykset alkoivat yleistyä 1900luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulta
lähtien. Nuorempi polvi, kuten Edvard Valpas, Kullervo Manner ja Lauri Letonmäki,
pohjasi näytelmien marxilaiseen analyysiin,
näki selvästi taiteen luokkaluonteen ja piti ohjelmistokysymyksiä keskeisinä.21 Radikaali
taidenäkemys kuitenkin syrjäytettiin ja marginalisoitiin sisällissodan jälkeen.

Mikä mieli teatteritoiminnalla oli?
Niin kauan kuin työväenteattereihin ei pestattu ammattilaisia, ne toivat yhdistykselle rahaa.
Taiteellinen kunnianhimo merkitsi kohonneita
tuotantokustannuksia. 1910-luvulla yleistyi
vaatimus, että työväenteattereita pitäisi kohdella työväenliikkeen voittoa tuottamattomina
kulttuurilaitoksina. ”Rahamyllyt” oli keksittävä muualta.11
Työväentalojen teatteriryhmät erottuivat
edukseen nuorisoseurateattereista, kun ne ryhtyivät jo varhain palkkaamaan vakinaisia teatteriohjaajia. Kiinteän rahapalkan ohella tarjottiin erilaisia työsuhde-etuja ja sivutöitä: työväenteattereiden johtajat toimivat usein samalla työväentalon vahtimestareina. Osa taideohjaajista oli vakinaisista teattereista pois
jättäytyneitä tai jätettyjä taiteilijoita. Tyypillisempiä olivat kuitenkin työläistaustaiset, työväenteattereiden ja kiertueteattereiden koulimat miehet.12
Näyttelijän jäsenyys työväenteatterissa saattoi jatkua vuosikymmenestä toiseen, kun nuorisoseurassa vain pyörähdettiin.13 Työväenteatterit toimivat koulutusjärjestelmän puutteiden vuoksi käytännössä myös teatteriammattiin johtavana peruskoulutuksena. Teatteriharrastus oli niin työväenliikkeessä kuin nuorisoseurassakin itsekasvatusmuoto, näytelmäseurassa opittiin esiintymistaitoja ja itsevarmuutta aikuis- ja yhteiskuntaelämää varten.14 Kyse
ei ollut rituaalinomaisesta ”porvarillisen kulttuurin” jäljittelemisestä sen ”salaisuuden” selvittämiseksi.15 Sisällöt eivät esiintyjien kannalta olleet olennaisia, ilmaisun opiskelu oli.
Työläisten vapautuminen edellytti valmiutta
ilmaista vapaasti itseään, ajatuksiaan ja tah27
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Radikaali aines suljettiin
ulkopuolelle

tuneet työväenteatterit eivät halunneet sotkeutua poliittisesti kumoukselliseen teatteriin,
vaikka sille olisi ollut sosiaalista tilausta. Ne
osoittivat ohjelmistollaan sitoutuneensa taidevalistukseen ja rakentavaan kansalaiskasvatukseen.

Kiihottava taide oli 1910-luvun suomalaisesteetikkojen mukaan paitsi paheksuttavaa, myös
määritelmällisesti mahdotonta. Tosi taide tyynnytti mieliä.22 Poliittisesti (tai esteettisesti) radikaalia, yleisöä poliittiseen toimintaan kiihottavaa teatteria esiintyi laajemmassa mitassa
vasta 1919 jälkeen, jolloin kokemus sisällissodan ja vankileirien uhreista yhdisti katsojia.
Silti omalle väelle pidetyissä iltamissa voitiin
jo 1890-luvulla keksiä porvarillisia kritisoivia
kuvaelmia ja pieniä näytelmäpaloja.23 Niiden
tehtävä oli sama kuin aina myöhemminkin:
opettaa näytelmäseuran jäseniä ja yleisöä havaitsemaan yhteiskunnallisia epäkohtia tai sortoa esittämällä siitä havainnollisia esimerkkejä.
Agitaatioteatteria vaatinut proletkult-liike
levisi Venäjän bolshevikkivallankumouksen
jälkeen länsimaihin ja innosti varsinkin nuorta polvea.24 Suomessa proletkult-liikkeen ilmentymänä kukoisti varsinkin 1921–23 näytelmäkirjallisuus, jossa kuvattiin sisällissodan
tapahtumia punaisten tai väkivaltaista työtaistelua työväen näkökulmasta. Proletaariset
näytelmäkirjailijat Verneri Jokiruoho, Uuno
Kekäläinen ja Kaarlo Valli olivat harrastajanäyttelijöinä toisen polven työväenteatterilaisia ja punakapinallisina vankileirien veteraaneja. Uutta vallankumousta pelkäävät viranomaiset tulkitsivat nämä suositut näytelmät ja
niiden kirjoittajat revanssihenkisiksi ja yhteiskuntarauhan kannalta vaarallisiksi. Koska ennakkosensuuri oli poistettu, taannehtiva menettely merkitsi turvaamista rikoslakiin ja
vankeusrangaistuksia nuorille kirjailijoille.25
Valtion teatteripolitiikan keskeinen elin,
1918 perustettu asiantuntijalautakunta draamallista taidetta varten, reagoi proletaarisen
näytelmäkirjallisuuden nousuun käymällä läpi
1923 kaikkien valtionapua nauttivien työväenteattereiden ohjelmiston tarkistaakseen,
”missä määrin jotkut teatterit olivat ehkä antautuneet yhteiskunnan vastaisen kiihoituksen
välikappaleiksi”. Selvityksen tulos vapautti
valtionapua nauttivat työväenteatterit kaikista
epäilyistä.26 Teatterikentälle institutionalisoi-
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Työläiset kuvataiteissa
– kohteista tekijöiksi
Käsitettä työläistaide käytetään kuvataiteesta,
jonka tekijä on taustaltaan työväenluokkainen,
aihe kuvaa työväestöä tai kohdeyleisö muodostuu siitä. Työläisiin ja työväenluokkaan liittyvän kuvataiteen tutkimus on Suomessa ollut
verraten vähäistä eikä aihe näytä edelleenkään
erityisesti kiinnostavan taiteen ja taidehistorian
tutkijoita. Sen sijaan työläiskirjallisuutta on

tutkittu enemmän. Raoul Palmgren tiivisti jo
vuonna 1965 väitöskirjassaan Työläiskirjallisuus neljä työläiskirjailijan tunnusmerkkiä: hän
on työväenluokasta lähtöisin, ruumiillista tai
siihen verrattavaa palkkatyötä tehnyt, vasemmistolainen ja pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnallisesti.1
Muissa Pohjoismaissa työläistaiteen tutki29
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lan esitys on ennen kaikkea tyylihistoriallinen,
mutta aihehistoriallisen aspektin myötä työläiset ovat keskeisessä asemassa.3
Varhaisimmat työaiheiset kuvaukset esiintyvät keskiaikaisissa käsikirjoituksissa ja kivikirkkojen kalkkimaalauksissa, joissa ollaan
muun muassa lapiohommissa. Työnkuvauksille oli leimallista aina 1800-luvun lopulle
saakka agraariyhteiskunnan askareiden kuvaaminen siitäkin huolimatta, että teollistuminen oli alkanut jo 1800-luvun alussa. R.W.
Ekman maalasi 1830-luvun alkupuolella teoksen, jossa suomalaiset talonpojat teroittavat
viikatetta. Tätä pientä Ruotsissa opiskeluaikana valmistunutta teosta pidetään ensimmäisenä, jossa suomalainen taiteilija on kuvannut
maanmiehiään arkisessa ruumiillisessa työssä.
Toinen edelläkävijä omalla sarallaan oli puolestaan Werner Holmberg, joka maalasi Düsseldorfissa 1854 kuvauksen Kyröskoskesta.
Ylitsepursuavan romanttisen maisemakuvauksen ohella on teoksessa hahmotettavissa koskesta voimansa saava sahalaitos ja työmiehet
työn touhussa.
Työn symboleja olivat sirpit ja viljalyhteet.
Elonkorjuu oli mieluinen kuvaamiskohde.
Walter Runebergin 1894 veistämä Aleksanteri II:n patsaan jalustahahmojen joukkoon kuuluva elonkorjaajapariskunta on esitetty tavalla, joka kaikessa sankarillisuudessaan ja ihannoidussa olemuksessaan lähentyy jopa muutamaa vuosikymmentä myöhäisempää sosialistista realismia. Samoihin aikoihin kuvasi Pekka Halonen muun muassa niittomiehiä, joiden
yksilöllisyys ja identiteetti ovat korostuneesti
esillä. Realismi lähti objektiivisesta todellisuudesta ja realisti pyrki nimenomaan näkemään todellisuuden ilman idealismin vääristävää vaikutusta. Talonpoikaisuus oli kuitenkin pitkään normi ja teokset kritiikittömiä.
Sen sijaan Eero Järnefelt nosti palkkatyöläisyyden maalauksissaan esiin. Kaski eli Raatajat rahanalaiset vuodelta 1893 on ensimmäisiä
yhteiskunnallisia teoksia, joissa maaseudun
palkkatyöläisten olot näyttäytyivät yhteiskuntakriittisessä hengessä.
1800-luvun lopulla menivät taiteilijat sisälle tehtaisiin. Kiehtovat interiöörit ja työnteko
tarjosivat nyt kiinnostavia aiheita. Muissa Poh-

Jalmari Ruokokosken vuonna 1912 maalaama
akvarellioriginaali Työväen kalenterin kansikuvana vuodelta 1913. Kuva: Työväenmuseo
Werstaan kokoelmat.
mista on harjoitettu. Ruotsalaisen Magnus
Nilssonin mukaan se (arbetarkonst) heijastaa
yhteiskunnassa vallitsevia vastakkaisuuksia
työn suhteen luokkien välillä, jolloin on olemassa ero työläistaiteen ja muun taiteen välillä. On myös oleellista, miten työläistaide kytkeytyy työväenluokkaan. Siinä tärkeällä sijalla ovat teoksen aihe, tilaaja, tekijä, levitys ja
vastaanotto.2
Suomessa tutkimus on ollut aihelähtöistä
kohdistuen työn kuvaamiseen. Kattavin työläistaidetta sivuava historiallinen katsaus on
vuodelta 1975, jolloin professori Aimo Reitala julkaisi Taide-lehdessä artikkelinsa Työ
Suomen taiteessa. Siinä Reitala esittelee työnkuvauksen historiaa maalaustaiteessa, kuvanveistossa ja grafiikassa keskiajalta 1970-luvulle ja tarkastelee teoksissa esiintyviä henkilöitä myös suhteessa työväenluokkaan. Reita30
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joismaissa tehtaiden työkuvat olivat nousseet
suosioon jo aiemmin. Esimerkiksi tanskalaisen J.F. Willumsenin vuonna 1887 maalaama
Glasmagere på Hellerup Glasværk kuvaa lasinpuhaltajia työssään lasitehtaassa. Vastaavasta aiheesta, Pitkärannan lasitehtaan työntekijöistä, teki Beda Stjernschantz 1894 maalauksen Lasinpuhaltajat, jossa ensimmäistä
kertaa Suomen taiteessa lienee tehdastyötä käsitelty niin mittavasti.
Sääty-yhteiskunnan murroksessa 1800-luvun lopulla erilaiset aatevirtaukset syntyivät,
kohtasivat ja ilmenivät kansanliikkeiden kuten työväenliikkeen käynnistymisenä, voimistumisena ja lopulta politisoitumisena. Taiteen
piirissä ei juurikaan reagoitu uuden itsetuntoisen työväenluokan syntyyn. Poikkeuksen teki
kuitenkin kivenhakkaajan poika Robert Stigell, joka jo vuonna 1882, peräti kaksi vuotta
ennen Helsingin työväenyhdistyksen perustamista, veisti teoksen Työläinen. Puolivartalokuva kädet ristissä rinnalla seisovasta työmiehestä viestii voimakkaasta oman arvon tiedostamisesta.
Tiedostavan työläiskuvauksen suhteellinen niukkuus selittynee osittain taiteilijan sosiaalisella taustalla. 1800-luvun lopulle saakka taiteilijat olivat pääasiassa talollisten, virkamiesten tai kauppiaitten jälkeläisiä. Vasta
1900-luvulla alkoi ilmaantua yhä enemmän
työläisperheistä lähtöisin olevia taiteilijoita.
Näkymät tehtaista sisältä ja ulkoa rakentei-

neen ja valaistuksineen samoin kuin lihaksikkaat ihmisvartalot tarjosivat mielenkiintoisia
tutkimiskohteita riippumatta tekijän lähtökohdista. Työläistaustaisilla taiteilijoilla oli kuitenkin omakohtaista kokemusta huonoista työoloista, epäkohdista ja köyhästä elämästä, jolloin idealismi väistyi kriittisen sosiaalisen realismin tieltä, ja taide sai poliittisen kannanoton
luonteen.
Työväenliikkeen piirissä arvostettiin taidetta, jolla oli yhteyksiä työväkeen, erityisesti
työ- ja työläisaiheita. Niitä painettiin työväenjulkaisuihin kuten kalentereihin, lehtiin ja albumeihin. Kotimaisilta taiteilijoilta tilattiin
kansikuvia ja kuvituksia ja liitekuvina käytettiin sekä suomalaisten että ulkomaalaisten tekijöiden työaiheisia teoksia. Suomalaisista mainittakoon Tyko Sallinen, Jalmari Ruokokoski,
William Lönnberg ja Juho Rissanen. Ulkomaisista tärkeä oli englantilainen Walter Crane, jonka lukuisat kuvat tulivat tutuiksi suomalaisille työväenlehtien ja -kirjallisuuden lukijoille ja nousivat ikään kuin sosialismin
symbolikuviksi.
Kuvataiteen arvostus näkyi myös työväenyhdistysten toiminnassa. Työläistaiteilijoilta
tilattiin maalauksia ja veistoksia ja tuettiin
näin heitä. Tampereen työväenyhdistyskin
hankki pellavatehtaan värimestarin pojalta,
Viaporin kapinasta vankilassa istuneelta, sisällissotaan osallistuneelta, maasta paenneelta
ja takaisin palanneelta Yrjö Forsénilta useita

Yrjö Forsén,
Pellavan valkaisu,
1923. Tampereen
työväenyhdistys.
Kuva:
Jussi Mäkelä.
Työväenmuseo
Werstas.
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maalauksia 1920-luvulla. Kolme monumentaalista teosta sijoitettiin Työväen Teatterin
teatterisaliin. Kaksi teoksista kuvasi pellavatehtaalla työskentelyä ja kolmas sataman junttausryhmää. Teosten vastaanotto oli vaihtelevaa työväen piirissä. Toisaalta niitä pidettiin
erittäin sopivina kyseiseen tilaan, mutta toisaalta ei haluttu katsella raatamista enää vapaa-ajalla. Teokset poistettiin 1940-luvulla.4
Nyt vuosikymmenten kuluttua yleisöllä on jälleen mahdollisuus katsella sekä pellavan valkaisua että lajittelua esittävää maalausta Työväen Teatterin lämpiössä.
Työväen joukkoluonne nousi esiin taiteessa ennen sotia, mitä ilmensivät kulkue- tai
marssiaiheet kansainvälisten esikuvien mukaan. Useat suomalaiset taiteilijat kuvasivat
teoksissaan tämän teeman mukaisesti työstä
paluuta, hetkeä jona työläiset purkautuvat tehtaasta ulkomaailmaan. Heistä mainittakoon
Wilho Sjöström ja Marcus Collin, joista molemmat käyttivät aiheinaan laajemminkin työtätekevää väkeä.
Suomen työläistaiteesta ei voi puhua ilman
Tapio Tapiovaaraa, joka aloitti taiteellisen työskentelyn 1930-luvulla. Hän liittyi nuorten
kulttuuriradikaalien joukkoon, joka toimi aktiivisesti inhimillisten arvojen ja sosiaalisen
myötätunnon hengessä eri puolella Eurooppaa
nousevaa äärioikeistolaisuutta vastaan. Äänensä he saivat kuuluville muun muassa Tulenkantajat-lehdessä ja Kirjallisuuslehdessä, joita
Tapiovaara kuvitti. Lisäksi hän oli perustamassa kirjailija- ja taiteilijaryhmä Kiilaa
vuonna 1936. Tapiovaara myös kuvitti useita
Kiilan albumeja. Hän olikin juuri ennen kaikkea graafikko ja kuvittaja ja hänen työläiskuvauksissaan esiintyivät työläiset joukkoina ja
yksilöt luokkansa symboleina.5
Sodan jälkeen yhteiskuntaelämän vallannut kehitysoptimismi ja demokraattiset pyrkimykset olivat läsnä myös taiteessa. Työväenluokkaa ei nähty enää uhkana, vaan yhtenä yhteiskunnan tärkeistä toimijoista. Myös työläistaiteilijoiden asemassa tapahtui muutosta
parempaan suuntaan, vähäisintä merkitystä ei
ollut työ- ja tehdasaiheiden suosiolla. Toisaalta myös taideopetukseen tuli uusia vaihtoehtoja. Vuonna 1935 oli perustettu Vapaa taide-

koulu, jonka oppilaaksi saattoi kirjoittautua
kuka tahansa. Esimerkiksi Ahti Lavonen ja
Mauri Heinonen opiskelivat siellä. Molemmat
olivat elättäneet itsensä nuoresta pitäen ruumiillisella työllä tehtaissa, verstaissa ja satamassa. Vuonna 1947 he perustivat Työväen
taidekerhon, jonne kutsuttiin tunnettuja taiteilijoita antamaan ohjausta maalauksessa ja elävän mallin piirtämisessä. Oppilaita oli parhaimmillaan yli 200, ja esimerkiksi taidekerhon viidennessä vuosinäyttelyssä keväällä
1951 oli teoksia 32 taiteentekijältä. Heistä
ammattitaiteilijoita olivat Erkki Heinonen,
Mauri Heinonen, Ahti Lavonen, Olavi Martikainen ja Mauno Mattila. Kovin miesvaltaisessa joukossa oli viisi naista.6
1960-luvulla alkanut yhteiskunnan radikalisoituminen jatkui seuraavalla vuosikymmenellä vasemmistolaistumisena. Kuvataidekin
ryhtyi ottamaan kantaa, jolloin yhteiskunnallisesta realismista muodostui keino sanoa asiat
suoraan ja ymmärrettävästi. Nykyään tuota
perinnettä edustaa pitkän linjan kuvataiteilija
Reino Laitasalo, jonka maalaukset ovat monumentaaliasia kuvia työläiselämästä. Kautta
koko tuotannon on nähtävillä pispalalaisen
työläiskodin ja ruumiillisen työn läsnäolo,
mutta parin viime vuosikymmenen aikana hilpeämmät aiheet, kuten musiikki ja tanssi, ovat
saaneet sijaa. Tyypillinen Laitasalon taideteos
esittää aina ihmistä tai ihmisryhmää työssä,
haudassa tai tanssin pyörteissä.
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projektipäällikkö, Ateneumin taidemuseo

Tapio Tapiovaaran Kalevala-aiheet
Tapio Tapiovaara teki ensimmäiset Kalevalaaiheiset linopiirroksensa vuosina 1948–1949.
Ne on siis selvästikin kaiverrettu silmälläpitäen
vuonna 1949 vietettyä eepoksen toisen, laajemman laitoksen 100-vuotisjuhlaa. Nämä kolme
teosta ovat kaikki muunnelmia samasta Kalevalan kohtauksesta, Seppo Ilmarisen suorittamasta kultaneidon taonnasta.
Myöhemmin 1970-luvun jälkipuoliskolla
Tapiovaara teki lisää Kalevalaan liittyvää grafiikkaa, kuten linopiirrokset Louhi (Pohjan akka, 1975), Louhen karkotus (1975) ja Seppä
(Seppo Ilmarinen, 1975) sekä litografiat Luonnotar (1977) ja Väinämöinen ja Pohjan neito
(1977).1 Kolme edellä mainittua linoa ovat itsenäisiä Kalevalaan liittyviä aiheita, vaikka
hän käyttikin niitä hieman muunnellen hyväksi kuvittaessaan Arvo Turtiaisen runon Leivän
sampo, joka julkaistiin 1975 Metallityöväen
Liiton 75-vuotisjuhlien kunniaksi. Lisäksi Tapiovaara kuvitti 1961 ilmestyneen Lasten kultainen Kalevala -kirjasarjan neljännen osan,
Lemminkäinen ja Pohjolan väki, sekä teki useita Kalevala-aiheisia mosaiikkitöitä, esimerkiksi teokset Päivän päästö (1962, Kulttuuritalo, Helsinki), Sammon synty (1975, Raahe)
sekä Väinämöinen ja Pohjan neito (1982,
Kansa-yhtiöt, Helsinki).2
Mikä oikeastaan sai Tapiovaaran kiinnostumaan Kalevalan aihemaailmasta, joka oli jo
pitkään mielletty nationalististen porvarispiirien keskeiseksi kansalliseksi kuvastoksi? Välittömänä syynä näyttää olleen Kalevalan juhlavuosi 1949, minkä johdosta Neuvostoliitossa pantiin alulle useita eepokseen liittyviä hankkeita – olivathan Kalevalan ”laulumaat” nimenomaan Neuvosto-Karjalan alueella.3 Toteutuneista projekteista merkittävimpiä oli Otto Wille Kuusisen kokoama, suomeksi ja venäjäksi 1949 ilmestynyt Kalevalan runoutta julkaisu, johon Kuusinen kirjoitti laajahkon

esipuheen. Siinä hän esitti Kalevalasta marxilaisen tulkinnan, josta tuli pitkäksi aikaa virallinen kommunistinen totuus eepoksesta.
Todennäköisesti myös Tapiovaara tutustui
O. W. Kuusisen kirjaan, vaikka on luultavaa,
että hän tunsi myös aikaisemmat vasemmistolaiset tulkinnat aiheesta, erityisesti Yrjö Sirolan ja Raoul Palmgrenin kirjoitukset 1930-luvulta. Esimerkiksi Palmgrenin artikkeli ”Kale-

Kansan Arkiston taidekokoelmissa oleva Tapio
Tapiovaaran linopiirros “Louhi” vuodelta 1975
oli lainassa Ateneumissa Kalevalan juhlavuoden näyttelyssä vuonna 2009. Kuva: Kari
Määttänen. Kansan Arkisto.
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vala marxilaisuuden valossa” julkaistiin eepoksen ensimmäisen laitoksen juhlavuonna
1935 Kirjallisuuslehdessä,4 jonka kuvittajana
Tapiovaara toimi.
Kalevalan kommunistisissa tulkinnoissa
painotettiin sen rauhantahtoista perusluonnetta työn ja laulun runoelmana vastakohtana
porvarillisten piirien sotaisille ja nationalistisille käsityksille. Kullervossa nähtiin kapinallinen proletariaatin edustaja tai vallanpitäjiä
vastaan nouseva orjahahmo hieman Spartacuksen tapaan.5 Louhi ja itse asiassa koko Pohjola edustivat pahuutta ja kapitalistista yhteiskuntaa. Etenkin Kuusinen liitti Pohjan akkaan
monenlaisia negatiivisia mielikuvia rahanahneudesta epärehellisyyteen ja julmuuteen.6
Sen sijaan sampo tulkittiin marxilaisittain tuotantovoimien symboliksi ja ennakkokuvaksi,
joka kapitalistisen yhteiskunnan kivimäessä
jauhaa rikkautta vain harvoille pääomanomistajille, mutta tuo sosialismissa vaurautta ja vapautta kaikille kansalaisille.7 Sammon takoja,
seppä Ilmarinen on työläissankari, jonka toiminnan ansiosta kapitalistinen luokkayhteiskunta murenee ja proletariaatti saa tuotantovoimat haltuunsa sosialismissa.8
Tapiovaara esittää Kalevala-grafiikassaan
juuri tämänkaltaisen tulkinnan eepoksesta.
Seppä on roteva sosialistinen sankarihahmo,
kun taas Louhi on kuvattu noitamaisena valtiattarena Pohjolan kivimäen avaimineen ja
liepeillään matelevine käärmeineen. Turtiaisen juhlarunoa varten tehdyssä versiossa Louhen viitan alaosaan on lisätty vieläpä kansallissosialistien hakaristikuvioita. Tapiovaaran
varhaiset Kalevalan kuvitukset teemasta kultaneidon taonta liittyvät puolestaan 37. runon
loppuosaan, jossa Ilmarinen valmistaa itselleen kultaisen neitokaisen kahden säikähtäneen apulaisen katsellessa: ”Neiti ahjosta
ajaikse, / kultaletti lietsehestä, / pää hopea,
kassa kulta, / varsi kaikki kaunokainen. / Muut
tuota pahoin pelästyi, / ei pelästy Ilmarinen.”
(37:139–144) Tämä kuitenkin pettyy hengettömään neitoonsa, ja runon lopussa Väinämöinen kieltää ja varoittaa kansaansa palvomasta
mammonaa: ”Siitä kielti Väinämöinen, / epäsi suvannon sulho, / kielti kansan kasvavaisen,
/ epäsi yleneväisen / kullalle kumartamasta, /

hopealle horjumasta.” (37: 233–250) Aihe
näyttääkin kiinnostaneen Tapiovaaraa juuri
sen tähden, että runo osoittaa Väinämöisen
suhtautuneen kielteisesti yksityisen varallisuuden ja pääoman keräämiseen.
Tapio Tapiovaaran Kalevala-aiheet edustavat siten lukuisten isänmaallisten ja nationalististen tai luonnonmystisten ja uskonnollisteosofisten kuvitusten rinnalla erilaista, marxilaiseen Kalevala-näkemykseen pohjautuvaa
tulkintaa eepoksesta, mikä on varsin harvinaista suomalaisessa Kalevalan kuvaustraditiossa.
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Seppä-linopiirrosta lukuun ottamatta nämä kaikki
Tapiovaaran Kalevala-aiheiset grafiikan lehdet olivat esillä hänen viimeiseksi jääneessä yksityisnäyttelyssään Petroskoissa helmikuussa 1982 (Tapio
Tapiovaara, näyttely Petroskoissa helmikuussa 1982.
Teosluettelo, Tapio Tapiovaaran arkisto, Kansan
Arkisto, Helsinki). Ilmeisesti näyttelyn yhteydessä
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Kirsti Salmi-Niklander
dosentti, Helsingin yliopisto

Työväenkirjallisuuden
kiehtovia arvoituksia
Tunnustan, että olen jo pitkään ollut koukussa
1900-luvun alun työväenkirjallisuuteen. Kun
valmistelin väitöskirjaani Karkkilan työläisnuorten käsinkirjoitetuista lehdistä 1910–1920luvulla, tutustuin vertailuaineistona painettuun
työväenlehdistöön ja -kirjallisuuteen. Jo tuolloin viehätyin salaperäisen feministi-nimimerkki Sanelma Oikotien kirjoituksista, joita julkaistiin Nuoressa Työläisessä 1920-luvun alussa. Myös työläisrunoilija Kössi Ahmala (1889–
1918) tuntui jollain lailla ”vainoavan” minua.
Eräs ystäväni lahjoitti minulle antikvariaatista
löytämänsä Ahmalan Hirsipuita-kertomuskokoelman (1919), joka oli hänen ainoa julkaistu kirjansa. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaarissa 1990-luvun
lopulla kuulin dramaattisen tarinan hänen teloituksestaan Viipurissa ja pistimen lävistämästä
lompakosta, jonka tuntematon henkilö myöhemmin pudotti perheen postiluukusta. Myös
työläiskirjailija Kasperi Tanttu (1886–1918)
vilahteli jo väitöskirjani loppuviitteissä.
Väitöskirjan valmistumisen jälkeen palasin uudestaan näihin aineistoihin. Johdattajana
toimi Högforsista lähtenyt metallisorvari Lennart Berghäll (1896–1929), jonka myöhempiä
vaiheita Helsingissä ja Kanadassa lähdin selvittämään. Hän johdatti minut uudelleen 1910–
1920-luvun nuoren työläisälymystön keskusteluyhteisöön sekä tutustutti sen kiehtoviin ja
ristiriitaisiin henkilöihin.1 Helsingin sosialidemokraattisen nuorisoseuran käsinkirjoitetut
lehdet Nuorukainen ja Itseopiskelijat toivat
uusia vivahteita kuvaan, jonka Raoul Palmgren on kiitettävällä tarkkuudella rakentanut
Joukkosydän-tutkimuksessa (1966). 1910–1920luvulla myös nuoret työläiskirjailijat (Kössi
Ahmala, Emil Lindahl, Kasperi Tanttu) kirjoittivat käsinkirjoitettuihin lehtiin, joiden

toimitustehtävistä käytiin tiukkaa kilpailua.
Käsinkirjoitetut lehdet tarjosivat vaihtoehtoisen julkaisumuodon, jossa voitiin kokeilla
tekstien vastaanottoa pienessä piirissä. Lehdet
näet julkaistiin ääneen lukemalla kokouksissa
ja iltamissa, joten niistä voitiin saada välitöntä
palautetta yleisöltä.

Kössi Ahmala Oulussa otetussa visiittikorttikuvassa vuonna 1915. Kuva: W. Dufva. Kansan Arkisto.
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sella ”Miesauktoriteetti ja naishalveksunta kirjallisuudessa”.
Sanelma Oikotien arvoitus sai uusia käänteitä, kun vertailin muistiinpanoja kirjallisuudentutkija Elsi Hyttisen kanssa. Hän oli lähtenyt selvittämään Raoul Palmgrenin tulkintaa
siitä, että Sanelma Oikotien nimimerkin takana olisikin ainakin alkuvaiheessa ollut Elvira
Willman-Eloranta. Päädyimme siihen tulokseen, että nämä molemmat tulkinnat pitivät
osittain paikkansa, ja nimimerkki vaihtoi sisällissodan jälkeen omistajaa.3
Sanelma Oikotien ”henkinen isä” oli kirjailija Kasperi Tanttu, joka antoi hänelle palstatilaa Viikko-lehdessä. Varsin todennäköisesti Tanttu myös osallistui Sanelma Oikotien
henkilöhahmon luomiseen. Tantun omaan
henkilöön ja kirjailijakuvaan liittyy myös monia arvoituksia. Kun olen saanut rakennetuksi
ristiriitaisista ja hajanaisista tiedonsirpaleista
kokonaiskuvan, on löytynyt jokin uusi lähde,
joka kääntää kaiken uuteen valoon. Välillä
olen ihmetellyt, onko todella kysymyksessä
yksi ja sama henkilö. Kasperi Tanttu oli täysverinen boheemi, joka vaihtoi poliittisia mielipiteitä ja liikkui erilaisissa piireissä. Aikalaiset
ja myöhemmät elämäkertakirjoittajat ovat arvostelleet hänen häilyvää luonnettaan ja vihjanneet, että hän elätti itseään myös laittomilla
keinoilla.
Olen tutkinut Kasperi Tantun elämään liittyvää lähdeaineistoa Mikkelin maakunta-arkistossa ja hänen kotiseudullaan Hirvensalmella, jossa hänen etäinen sukulaisensa Raija
Tanttu on antanut käyttööni arvokasta lähdeaineistoa. Tanttua käsittelevää uutta aineistoa
löytyi yllättäen toisen työläiskirjailijan, Pekka
(P.J.) Huuskosen (1880–1975) yksityisarkistosta, jota hänen pojantyttärensä, folkloristi
Marjut Huuskonen on tutkinut. Tanttu ja P.J.
Huuskonen opiskelivat Otavan opistossa vuosina 1906–1907. Huuskosen jäämistöstä löytyi mm. muistokirja, jossa on Kasperi Tantun
varhaisin säilynyt runo.
Myös Olli Korjus sivuaa Kasperi Tantun
viimeisiä vaiheita Hamina 1918 -tutkimuksessaan (2008). Häneltä sain tiedon arkistoaineistosta, joka minun olisi toki pitänyt löytää itsekin: ”Vapaussodan arkistossa” on kolme ma-

Kasperi Tanttu kuvattiin sisällissodan loppuvaiheessa ”punapäällikkönä”. Tämän kuvan
perusteella hän sai liikanimen ”Suomen Napoleon”, ja se sinetöi hänen kohtalonsa. Kuva:
V.A.Sihvonen. Kansan Arkisto.

Sanelma Oikotien arvoitus nousi esille uudesta näkökulmasta, kun havaitsin, että hän oli
kirjoittanut sisällissodan jälkeen myös Helsingin sos.dem. nuorisoseuran käsinkirjoitettuihin lehtiin. Tämä viittasi vahvasti siihen, että
nimimerkin takana olisi joku tai joitakuita seuran piirissä toimineista nuorista naisista. Epäilykseni Sanelma Oikotien henkilöllisyydestä
kohdistuivat Maiju Lehteen, joka toimitti Nuorukainen-lehteä vuosina 1916–1917.2 Johtolanka, joka yhdisti hänet Sanelma Oikotiehen,
oli Kasperi Tantun toimittaman Viikko-lehden
”naisten numerossa” toukokuussa 1916 ilmestynyt runo (nimimerkillä ”Maijastiina”). Samassa numerossa esittäytyi myös Sanelma
Oikotie laajalla ja provokatiivisella kirjoituk36
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pillista Kasperi Tantun kirjeitä ja muistiinpanoja, jotka luultavasti on takavarikoitu hänen
asunnoltaan. Samoissa kansioissa on myös
Anna Forsström -nimisen nuoren naisen aineistoja, joka todennäköisesti on sama henkilö kuin Anna Wiik. Nämä Tanttu-kansiot ovat
asiantuntemattomalle vain kaoottinen paperiläjä, mutta minulle todellinen aarre. Olen ehtinyt käydä niitä läpi vain osittain, mutta niistä
tulee todennäköisesti löytymään paljon uutta
tietoa sekä Kasperi Tantun että monen muun
työläiskirjailijan elämästä – ja ehkä myös aivan uusi vastaus Sanelma Oikotien arvoitukseen. Ehkä yllättävin löytö oli Tantun vuoden
1912 tienoille ajoittuva romaanikäsikirjoitus
”Pahoja voimia”, jonka olemassaolosta ei minulla eikä Raoul Palmgrenilla ollut mitään aavistusta.
Kasperi Tantun ansiot työväenkirjailijana
painuivat unohduksiin vuosikymmeniksi, mutta hänen jälkimaineensa kuvitteellisena ”punapäällikkönä” on elänyt sitkeästi vuosikymmenestä toiseen. Hänen kohtalonsa sinetöi valokuva, jota levitettiin valkoisten puolella ja
sen mukana valheellisia huhuja Tantusta ”valkoisten kiduttajana”. Valokuva on myöhemmin elänyt omaa elämäänsä Vapaussota-julkaisuissa. Olen monien muiden elämäkertakirjoittajien tavoin vakuuttunut siitä, että tämä
valokuva on puhdasta poseerausta, eikä Tanttu todellisuudessa ampunut sisällissodassa laukaustakaan. Olen kuitenkin saanut puolustaa
hänen mainettaan niin Wikipedian toimittajille kuin Kansallisarkiston tutkijoillekin. Tantun valokuva on vaikuttava esimerkki visuaalisen kulttuurin voimasta.
Sisällissota tuhosi Suomessa suoraan tai
välillisesti kokonaisen työläiskirjailijoiden sukupolven. Sisällissodassa teloitettujen (Ali
Aaltonen, Kössi Ahmala, Kasperi Tanttu) lisäksi monen kirjailijan elämä päättyi ennenaikaisesti sairauksiin (Kössi Kaatra, Kaarlo Uskela) tai väkivaltaisesti (Elvira Willman-Eloranta). Kaatra ja Willman joutuivat pakenemaan maasta Ruotsiin ja Venäjälle. Monet
1910-luvun työläiskirjailijoiden unelmat tuhoutuivat ja kiinnostavat keskustelut katkesivat raa’asti ja väkivaltaisesti, käsikirjoituksia
ja jopa painettuja julkaisuja katosi. Näiden tu-

hottujen tekstien ja kesken jääneiden keskustelujen jäljittäminen on tämän päivän työväenkirjallisuuden tutkimuksen keskeisiä tehtäviä.

Viitteet
1

2

3

Kirsti Salmi-Niklander. ”Villien voimain kaihoisa
mieli”. Lennart Berghällin lyhyt ja pitkä elämä.
Teoksessa M. Jalkanen (toim.): Elämää arkistossa.
Kansan Arkisto 60 vuotta. Yhteiskunnallinen arkistosäätiö, Helsinki 2005, 97–112.
Kirsti Salmi-Niklander. Suurlakon lapset. 1910-luvun työläisnuorison avainkokemuksia ja moraalikeskustelua. Teoksessa I. Ahvenisto & K. Mäki
(toim.): Kansalaisvaikuttaminen ajassa. Näkökulmia suomalaiseen kansalaisvaikuttamiseen suurlakosta 2000-luvulle. Väki voimakas 19. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki
2006, 74–99.
Elsi Hyttinen & Kirsti Salmi-Niklander. Nainen
näkinkengässä. Naistutkimus 1/2008, 56–61.

Kaisa Kauranen (toim.)

TYÖTÄ JA RAKKAUTTA
Kansanmiesten
päiväkirjoja 1834–1937
Päiväkirja-antologian tekstit tarjoavat syväsukelluksen suomalaista maalaismiestä liikuttaneisiin
tapahtumiin ja kokemuksiin. Joka luulee suomalaisen miehen kirjoittaneen vain saavutuksistaan
ja kalansaaliistaan, yllättyy tätä kirjaa lukiessaan.

26,–
KIRJATALO
Mariankatu 3
00170 Helsinki

TILAUKSET
• kirjamyynti@finlit.fi
• p. 0201 131 216

Verkkokauppa www.finlit.fi /kirjat
37

TYÖVÄENTUTKIMUS VUOSIKIRJA 2009

EKL

38

TYÖVÄENKULTTUURIN MONET KASVOT

Suuriarvoisen sivistystyön
taipaleelta

Vuosisata työväenliikkeen arkistotoimintaa
Työväen Arkiston perustaminen

hallinnossa ammattiyhdistysliike oli alusta alkaen mukana. Myöhemmin SAJ tuki arkistoa
kertalahjoituksin. Arkiston perustamisesta lähtien sen taloutta pyrittiin paikkaamaan apurahoja hakemalla. Arkiston toimintaa tuettiin
myös lahjoitusvaroin.

Poliittis-yhteiskunnallisten arkistojen perustaminen alkoi länsimaiden teollisen vallankumouksen ja kiihtyvän yhteiskunnallisen muutoksen myötä 1900-luvun alussa. Ruotsiin perustettiin Arbetarrörelsens Arkiv vuonna 1902
ja Norjaan kuusi vuotta myöhemmin. Tanskassa ja Suomessa vastaavat laitokset syntyivät
vuonna 1909.
Suomessa arkiston perustamista ajoivat
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)
ja Suomen Ammattijärjestö (SAJ), jotka kokosivat yhteisen komitean asiaa ajamaan. Pohjoismaisten ammattijärjestöjen edustajat pitivät Göteborgissa Ruotsissa 29.–30.11.1908
kokouksen, jossa määriteltiin yhteisen skandinaavisen työväenliikettä koskevan tilaston tarpeellisuutta. Samassa yhteydessä kehotettiin
eri maiden työväenliikkeitä perustamaan arkistoja tilastojen laatimista ja arkistoaineistojen
säilyttämistä varten. Kokous määritteli arkistoon tarvittavia tiloja ja sekä kustannuksia.
Pöytäkirja kyseisestä kokouksesta oli SDP:n
ja SAJ:n Työväen Arkiston perustamista ja ylläpitoa suunnittelevan komitean käytössä, kun
se laati muistion asiasta.
Työväen Arkiston perustamispäätös tehtiin
SDP:n Kotkan puoluekokouksessa 12.9.1909.
Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti SDP:n
ja SAJ:n piti yhdessä osallistua arkiston ylläpito- ja perustamiskustannuksiin, jotka perustamista tutkiva komitea oli määritellyt noin
5400 markaksi vuodessa, mutta ammattiyhdistysliike ei taloudellisten vaikeuksien vuoksi voinut osallistua kustannuksiin. Arkiston

Alku
Alussa toiminnan pääpaino oli lähinnä kirjallisen aineiston keräämisessä päivittäiseen poliittiseen työhön eikä niinkään arkistoaineiston
säilyttämisessä. Arkiston kokoelmien pohjana
olivat puoluetoimistoon kertyneet asiakirjat ja
painotuotteet, joita ensimmäiseksi arkistonhoitajaksi valittu Yrjö Sirola oli sinne kerännyt.
Perustamispäätöksen jälkeen työväenliikkeen
ja ammattiyhdistysliikkeen järjestöt velvoitettiin lähettämään aineistoaan arkistoon säilytettäväksi. Lisäksi työväenliikettä lähellä olevat
kustannuslaitokset lähettivät painotuotteitaan
arkistoon. Lahjoitusten lisäksi aineistoa hankittiin ostamalla painettua aineistoa, lähinnä kirjallisuutta. Aineistoa hankittiin myös ulkomailta. Arkiston alkuaikoina nimenomaan painetun
aineiston osuus kokoelmista oli suurempi.
SDP:n puolueneuvoston vuonna 1910 hyväksymien sääntöjen mukaisesti Työväen Arkiston tehtävänä oli koota ja säilyttää kaikenlaisia Suomen työväenliikettä koskevia sekä
tärkeimpiä ulkomaista työväenliikettä koskevia kirjoitettuja ja painettuja asiakirjoja, kirjoja, lehtiä sekä kuvia. Nämä tuli erilaisten määräysten mukaisesti pitää kaikkien halukkaiden
tutkittavana.
39
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Työväen Arkiston tiloja
Paasivuorenkatu 3:ssa
vuonna 1944. Kuvassa
arkistonhoitaja Marjatta
Liiro ja arkistoapulainen
Hilkka Pulli. Kuva:
Valokuva Kolmio. Työväen Arkisto.

Toimitilat

yksi kellari. Vuonna 1955 Työväen Arkisto
pääsi muuttamaan uusiin tiloihin juuri valmistuneeseen työväentalon lisäsiipeen. Maanalaiseen arkistomakasiiniin tuli 329 neliön arkistoja kirjastotila, ja lukusalia ja työhuoneita varten saatiin 148 neliötä kahteen kerrokseen. Arkiston käyttöön tuli hissi, joka mahdollisti aineiston nopean noudon kellarimakasiinista.
Vuonna 1976 arkisto sai lisää tilaa noin 200 neliötä. Tutkijasali laajeni 12-paikkaiseksi ja sinne sijoitettiin mikrofilmien lukulaite. Vuonna
1983 arkiston yleisöpalvelu- ja toimistotilat
muuttivat uusiin tiloihin, puoli kerrosta vanhoja alemmaksi. Kokonaistilat lisääntyivät 350
neliötä, ja arkistolla oli käytössään yhteensä
1096 neliön tilat. Vuonna 1987 kirjasto- ja ar-

Arkisto aloitti toimintansa Sirkuskatu (nyk.
Paasivuorenkatu) 3:ssa, mutta muutti vuoden
1910 lopussa työväentalon ylimpään kerrokseen Sirkuskatu 5:een. Uusi huoneisto oli tilava ja toimintaan sopiva, mutta hieman syrjässä tutkijoita ajatellen. Niinpä arkisto siirtyi
vuonna 1913 takaisin Sirkuskatu 3:een toisen
kerroksen huoneistoon, josta saatiin sopivat
tilat arkistolle. Arkistolla oli käytössään kahden huoneen huoneisto. Huoneiden lukumäärä kasvoi aineiston lisääntymisen myötä, ja vuonna 1933 arkistolla oli käytössään viisi huonetta. Vuoden 1944 loppuun mennessä käytössä
oli huoneiden lisäksi kolme ullakkokomeroa ja
40
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kistotoiminta eriytettiin, kun Työväenperinne–
Arbetartradition ry perusti Työväenliikkeen
kirjaston. Seuraavana vuonna perustettiin Työväen keskusmuseoyhdistys, joka puolestaan
perusti Tampereelle keskusmuseon esineistöä
varten. Sinne siirrettiin Työväen Arkistoon kertynyt esineistö. Vuonna 1997 arkisto sai käyttöönsä uuden arkistomakasiinin, ns. Tarmon
salin. Tilojen käydessä ahtaaksi Paasivuorenkadulla arkisto vuokrasi vuonna 2005 Kultareuna Oy:ltä liikehuoneiston etävarastoksi suuria arkistoluovutuksia varten.

uudelleen vuosina 1952–1966. Jorma Jalava
tuli puheenjohtajaksi vuonna 1967. Vuonna
1977 Jalavan paikan otti Aarne Koskinen.
Tammikuussa 1987 uudeksi puheenjohtajaksi
valittiin Sulo Penttilä. Penttilän kuoltua vuonna 1994 uudeksi puheenjohtajaksi valittiin
vuonna 1995 Maj-Len Remahl. Hän toimii
edelleen säätiön hallituksen puheenjohtajana.
Arkistonhoitajan lisäksi arkistossa työskenteli alkuaikoina yksi virkailija. Aluksi toimessa oli W. Ström, vuosina 1915–1919 J.
Sundström ja vuodesta 1919 alkaen Anna
Forsström. Välillä arkistonhoitaja oli ainoa palkattu työntekijä, mutta vuosina 1927–1929
apulaisena työskenteli Aune Viitasalo ja vuonna 1933 Aune Turkia. Vuodesta 1935 lähtien
arkistoapulaisena toimi Anna-Liisa Louhikko,
joka kuoli vuoden 1940 lopulla. Hänen jälkeensä apulaisena oli Marjatta Liiro, josta tuli
marraskuussa 1943 vt. arkistonhoitaja. Arkistoapulaiseksi tuli Hilkka-Kirsti Pulli maaliskuun 1945 loppuun asti ja hänen jälkeensä
Eeva Kaukinen. Ensi kerran arkisto sai valtiolta tukea toiminnalleen vuonna 1945, kun Edvard Airola ja Helmi Vilén työskentelivät ylimääräisinä virastotyöntekijöinä valtion työttömyysmäärärahojen turvin. Helvi Raatikaisen
tultua arkistonhoitajaksi marraskuun alussa
1946 jatkoivat Liiro ja Kaukinen arkiston työntekijöinä vuoden 1949 lokakuuhun saakka,
jolloin Liiro erosi ja hänen tilalleen palkattiin
Irja Valta. Tämä erosi toimestaan seuraavana
vuonna. Vuonna 1948 Eeva Kaukinen osallistui henkilökunnan vaihtoon Ruotsin työväenarkiston kanssa ja työskenteli Tukholmassa.
Hän vaikutti arkiston palveluksessa aina lokakuun alkuun 1962, jolloin erosi maastamuuton takia. Vuonna 1960 arkiston palvelukseen
palkattiin Eero Meriluoto. Vuodesta 1960 lähtien Maire Lindholm työskenteli aluksi kausittain arkistossa. Kaukisen eron myötä Terttu
Kärkkäinen tuli arkiston palkkalistoille lokakuussa 1962, ja siirtyi pois sen palveluksesta
31.5.1964. Eero Meriluoto puolestaan jäi eläkkeelle saman vuoden helmikuussa. Tämän jälkeen Matti Nieminen ja Maire Lindholm muodostivat siivoojan lisäksi arkiston henkilökunnan.
Yksityisarkistolain voimaantulon myötä

Henkilökunta
Arkiston perustamisen yhteydessä ensimmäiseksi arkistonhoitajaksi valittiin Yrjö Sirola.
Hänen muutettuaan Yhdysvaltoihin vuonna
1910 uudeksi arkistonhoitajaksi valittiin Karl
Harald Wiik. K.H. Wiikin korvasi vuonna 1926
arkistonhoitajana hänen vaimonsa Anna Wiik
(os. Forsström), joka toimi arkistonhoitajana
vuoteen 1941 saakka. Anna Wiik oli ensimmäinen arkistonhoitaja, jolle maksettiin palkkaa.
Hänen eronsa jälkeen arkistonhoitajana toimi
Taimi Torvinen aina vuoden 1943 marraskuuhun asti. Torvisen jälkeen arkistonhoidosta vastasi Marjatta Liiro marraskuuhun 1946 saakka.
Tämän jälkeen arkistonhoitajana toimi Helvi
Raatikainen aina vuoteen 1960, jolloin toimeen
valittiin Matti Nieminen. Niemisen jäädessä
eläkkeelle vuonna 1981 hänen seuraajakseen
valittiin Esa Lahtinen, joka työskentelee arkistonjohtajana vuoden 2009 loppuun.
Arkiston hallinnon puheenjohtajana toimi
vuoteen 1918 saakka Edvard Gylling. Hänen
jälkeensä tehtävässä vaikutti Eetu Halme ja
vuodesta 1923 lähtien Taavi Tainio. Tainion
kuoleman jälkeen Emil Sallila toimi puheenjohtajana vuodesta 1929 omaan kuolemaansa
asti vuonna 1936. Hänen jälkeensä puheenjohtajaksi tuli Kalle Lehmus ja vuonna 1943
J.W. Keto. Vuonna 1945 perustettiin Työväen
Arkiston Säätiö arkiston taustayhteisöksi. Tuolloin 1945 säätiön hallituksen puheenjohtajana
toimi R.H. Oittinen ja seuraavana vuonna Kalle Kukkonen. Eero Kaukinen oli puheenjohtajana vuosina 1947–1951, ja R.H. Oittinen
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Työväen Arkisto pystyi palkkaamaan uusia
työntekijöitä. Elokuussa 1975 aloittivat tutkija
Matti Simola ja arkistoapulainen Esa Lahtinen. Vuonna 1976 Lahtisen toimi muutettiin
arkistoavustajaksi. Vuonna 1980 hänestä tuli
tutkija, ja arkistoavustajan toimeen palkattiin
Simo Laaksovirta. Vuonna 1981 Laaksovirta
valittiin tutkijan toimeen, kun Lahtisesta tuli
arkistonhoitaja. Samalla Maire Lindholmista tuli arkistoavustaja. Maire Lindholm jäi
eläkkeelle 1.9.1984. Vuonna 1982 arkistoapulaiseksi valittiin Marja-Liisa Hentilä, joka
myöhemmin valittiin tutkijan toimeen. Aiemmin arkistoapulaisena ja -avustajana toiminut
Maria Lähteenmäki työskenteli vuodesta 1985
tutkijana. Vuonna 1986 tutkija Matti Simola
erosi toimestaan ja siirtyi sisäministeriön palvelukseen. Varsinkin 1980-luvun puolivälin
jälkeen työntekijöiden toimet vaihtelivat runsaasti virkavapauksien sekä äitiyslomien vuoksi. Myös projektityöntekijöiden ja työharjoittelijoiden määrä kasvoi. Vuonna 1992 kokeiltiin viikon mittaista työntekijävaihtoa Kansan
Arkiston kanssa. Vaihto liittyi osana arkistojen yhdistymiskeskusteluihin, jotka eivät kuitenkaan johtaneet mihinkään. Vuodesta 2002
lähtien arkistossa on työskennellyt muun henkilökunnan lisäksi siviilipalvelusmiehiä palveluaan suorittamassa.

sia 1917–1918 käsittelevä teos ”Aatteet ja
aseet” ilmestyi syksyllä 1967. Kolmas osa,
”Aatteet ja asenteet” julkaistiin vuonna 1973 ja
neljäs osa, ”Jako kahteen – työmiehen kaksikymmenluku” puolestaan vuonna 1975. Osuuskauppamuistoja sisältävä teos ”Näin teki
osuuskauppaväki” ilmestyi vuoden 1978 vaihteessa ja sarjan kuudes osa ”Lapuan laki vai
kansanvalta” syksyllä 1981. Vuonna 1985 ilmestyi muistelukokoelma ”Kotirintaman kahdet kasvot”. Vuodesta 1976 lähtien muistitietotoimikunta ryhtyi julkaisemaan Tallentaja-lehteä, joka ilmestyi vuodesta 1992 osana Työväentutkimus-julkaisua.
Vuoden 1971 alusta Työväen muistitietotoimikunnan asioiden hoito siirtyi Työväen
Arkistolle. Muistitietoimikunta säilyi kuitenkin taloudellisesti erillisenä ja toiminnallisesti
itsenäisenä, laajapohjaisena yhteistyöinstituutiona. Vuonna 1977 muistitietotoimikunnan
työ hyväksyttiin yksityisarkistolain mukaisen
valtionavun piiriin. Toimikunnan valtionapuhakemus liitettiin Työväen Arkiston hakemukseen. Vuonna 1989 tapahtui muistitietotoimikunnassa suuri muutos, kun toimikunnan
pitkäaikainen sihteeri Heimo Huhtanen siirtyi
eläkkeelle. Hänen tilalleen valittiin Simo Laaksovirta, joka puolestaan siirtyi virkavapaalle.
Laaksovirran paikan täytti Risto Reuna. Reunan työ muistitietotoimikunnan sihteerinä
vakinaistettiin vuonna 1994.

Muistitieto

Yksityisarkistolaki

Jo 1930-luvulla suunniteltu työväen muistitiedon keruu alkoi vuonna 1960, kun Työväen
Sivistysliitto nimesi toimikunnan asiaa hoitamaan. Toimikunnassa olivat edustettuina työväenjärjestöt sekä työnantaja- ja tutkijatahot.
Arkistoa muistitietoimikunnassa ja sen työvaliokunnassa edusti arkistonhoitaja. Maaliskuusta 1961 lähtien keruun käytännöllisestä
järjestämisestä huolehti muistitietotoimikunnan palkkaamana Heimo Huhtanen, jonka toimipaikkana oli Työväen Arkisto. Muistitietoa
alkoi kertyä runsaasti kokoelmiin, ja keruun
yhteydessä aineistoa kertyi myös arkiston muihin kokoelmiin. Syksyllä 1964 julkaistiin muistitietotoimikunnan ensimmäinen muistelmavalikoima ”Aatteet ja vaatteet”. Seuraava, vuo-

Vuonna 1961 järjestivät pääjohtaja Reino Oittinen, johtaja Väinö Liukkonen, varatuomari
Aatto Väyrynen ja arkistonhoitaja Matti Nieminen Työväen Akatemiassa neuvottelutilaisuuden, jonka tuloksena Työväen Arkiston
säätiö laati esityksen laiksi yksityisluontoisten
arkistojen valtionavustuksesta. Esitys hautautui kuitenkin Opetusministeriöön. Kolme vuotta myöhemmin 12 SDP:n kansanedustajaa teki
samansisältöisen lakialoitteen eduskunnassa,
mutta asia ei kuitenkaan edennyt. Työväen Arkiston säätiön sekä Yhteiskunnallisen Arkistosäätiön toimesta laadittiin vuonna 1968 kirjelmä, jossa pyydettiin lakiehdotuksen viemistä
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Vuonna 1990 Työväen Arkisto isännöi kansainvälistä IALHI:n kokousta. Kuvassa ulkomaisia kokousedustajia tutustumassa Työväen Arkiston Paasivuorenkatu 5 B:n tiloihin. Kuva: Leena Koskinen. Työväen Arkisto.
eräitä yksityisluontoisia arkistoja varten. Saman vuoden syksyllä ministeriö asetti työryhmän viemään asiaa eteenpäin. Työryhmän muistiossa päädyttiin 60 prosentin valtionapuun.
Eräille laitoksille, jotka jo olivat saaneet suurempaa valtionapua, taattiin 100 prosentin valtionapu. Hankkeelle saattin suurimpien puolueiden tuki, ja syksyllä 1974 laki yksityisluontoisista arkistoista meni eduskunnassa
helposti läpi. Ns. puoluearkistojen kannalta oli
olennaista, että ne saivat 80-prosenttisen avustuksen valtionapukelpoisiin menoihinsa.

hallituksen esityksenä eduskunnalle. Säätiön
edustajat kävivät yhdessä Kansan Arkiston ja
keskustapuolueen edustajien kanssa jättämässä kirjelmän opetusministeri Johannes Virolaiselle.
Seuraavana vuonna asia oli esillä hallituksen iltakoulussa, mutta se palautettiin jatkotoimenpiteitä varten OPM:lle, joka puolestaan
asetti toimikunnan selvittämään kysymystä lokakuussa 1970. Tämä yksityisluontoisten arkistojen valtionaputoimikunta ei mietinnössään suositellut kiinteästi lakisääteistä avustusjärjestelmää, vaan harkinnanvaraista menettelyä. Mietintöön liittyi Työväen Arkiston
edustajan Matti Niemisen eriävä mielipide.
Asian käsittely jatkui lähinnä Opetusministeriön toimesta, mutta vuoden 1972 valtion
tulo- ja menoarvioon saatiin uusi määräraha
veikkausvoittorahoista tieteen tukemiseksi

Kansainvälinen yhteistyö
Toimiessaan arkistonhoitajana K.H. Wiik teki
vuonna 1910 tutustumismatkat Tukholman,
Kööpenhaminan ja Berliinin vastaaviin arkis43
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toihin. Näiden tutustumismatkojen perusteella
Työväen Arkiston arkistokaava rakennettiin
Deweyn kymmenluokittelun pohjalle. Järjestelmä on periaatteessa sama kuin kirjastoissa
yleisesti käytetty luokittelu. Wiik vieraili lisäksi vuonna 1912 Ruotsissa ja Norjassa, vuonna
1917 Pietarissa ja vuonna 1920 sekä Saksassa
että Virossa. Matkojensa yhteydessä hän hankki arkiston kokoelmiin aineistoa, lähinnä painettua. Ulkomaista aineistoa saatiin myös lahjoituksina muiden työväenarkistojen kautta.
Yhteyksiä oli ennen ensimmäistä maailmansotaa myös mm. Belgiaan. Yhdysvalloissa arkistolla oli oma asiamiehensä, jonka tehtävänä oli
lähettää amerikansuomalaisten järjestöjen aineistoa arkiston kokoelmiin.
Suhteita erityisesti Pohjoismaihin alettiin
lämmitellä toisen maailmansodan jälkeen.
Vuonna 1945 Ruotsin työväenarkiston johtaja
Tage Lindbom vieraili Suomessa tutustumassa Työväen Arkistoon. Vuonna 1947 saatiin
solmituksi suhteet Itävallan sosialidemokraattiseen puolueeseen sekä amerikansuomalaisiin
sanomalehtiin. Samana vuonna arkistonhoitaja Helvi Raatikainen osallistui työväenarkistojen kansainväliseen konferenssiin Amsterdamissa. Ollessaan kesäkursseilla Cambridgessä
Raatikainen sai solmituksi uudelleen arkiston
katkenneet suhteet työväenpuolueen ja Fabian
Societyn kanssa. Vuonna 1948 suoritettiin henkilökunnan vaihtoa Ruotsin työväenarkiston
kanssa: Per Lind työskenteli Suomessa ja Eeva Kaukinen puolestaan Ruotsissa. Pohjoismaisten työväenarkistojen konferenssiin Oslossa vuonna 1950 osallistui Helvi Raatikainen. Vuonna 1952 hän otti osaa Ruotsin työväenarkiston 50-vuotisjuhlien yhteydessä pidettyyn arkistokokoukseen. Suomessa järjestettiin ensimmäisen kerran pohjoismainen arkistokonferenssi vuonna 1956. Edustajia oli
Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta. Uusi arkistonhoitaja Matti Nieminen suoritti maaliskuussa 1960 tutustumiskäynnin Tukholman
sisararkistoon, ja lokakuussa Kööpenhaminan
arkiston johtaja Borge Schmidt vieraili Suomessa. Esa Lahtinen edusti arkistoa Tukholmassa Ruotsin työväenarkiston 75-vuotisjuhlissa ja seminaarissa marraskuussa 1977. Vuonna 1979 arkisto oli edustettuna pohjoismaiden

työväenarkistojen kokouksessa ja osallistui
kansainvälisten yhteisluetteloiden laadintaan.
Pohjoismaisiin tapaamisiin, joita järjestetään
joka toinen tai kolmas vuosi, arkisto ryhtyi
aktiivisesti osallistumaan 1970-luvun lopulta
lähtien. Suomessa pohjoismainen kokous järjestettiin vuonna 1986 ja seuraavan kerran
vuonna 1997. Vuonna 1995 ilmestyi yhteispohjoismainen, englanninkielinen esite.
Vuonna 1977 lähetettiin sääntömääräiset
selvitykset arkistosta työväenarkistojen kansainväliselle järjestölle International Association of Labour History Institutionsille (IALHI).
Matti Simola ja Esa Lahtinen osallistuivat järjestön vuosikokoukseen Tukholmassa vuonna
1980, josta lähtien Työväen Arkisto on osallistunut IALHIn vuosittain eri puolilla maailmaa järjestettäviin kokouksiin. Vuonna 1988
Esa Lahtinen valittiin IALHIn koordinaatiokomiteaan kolmivuotiskaudeksi. Vuonna 1990
IALHIn vuosikokous järjestettiin Helsingissä
Työväen Arkiston isännyydessä. Kokoukseen
saapui noin 40 ulkomaista ja lähes 30 suomalaista osallistujaa.
Linzissä järjestettävään työväenliikkeen
historiantutkijoiden tapaamiseen osallistuttiin
ensimmäisen kerran vuonna 1985, jolloin edustajana toimi Heimo Huhtanen. Arkisto liittyi
vuodesta 1986 lukien tapaamista järjestävän
organisaation, International Tagung der Historiker der Arbeiterbewegungin (ITH) jäseneksi.

Julkaisut
Vuonna 1987 alkoi ilmestyä Työväentutkimuslehti, jonka yhtenä julkaisutahona Työväen
Arkisto toimi. Arkiston oma julkaisusarja alkoi
vuonna 1984, kun arkiston 75-vuotisjuhlaseminaarin esitelmät julkaistiin nimellä ”Ei yksin
leivästä”. Tätä julkaisua seurasi vuonna 1990
”Kansainvälinen naistenpäivä 1910–1990” sekä samana vuonna Hannu Soikkasen 60-vuotisjuhlakirja ”Jännittävä työväenhistoria”. Vuonna 1992 ilmestyi kokoelmaluettelo ”Työväenyhdistykset Työväen Arkistossa”. Yhteistyö
Bochumin yliopiston Saksan työväenliikkeen
historian laitoksen kanssa päättyi vuonna 1992
ilmestyneeseen julkaisuun suomalaisesta työ44
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väenliikkeen historiantutkimuksesta. Arkiston
työntekijöistä Marja Rantala, Simo Laaksovirta, Maria Lähteenmäki, Risto Reuna ja MarjaLiisa Hentilä kirjoittivat artikkelit julkaisuun.

puoli vuotta kestänyt prosessi uusien toimitilojen saamiseksi. Kun uusia tiloja ei sitkeästä
etsimisestä huolimatta löydetty, saatiin Opetusministeriöltä määräraha konsultin palkkaamista varten. Asiantuntijoiden perusteellisen työn
tuloksena arkiston ja kirjaston uudeksi osoitteeksi tuli Sörnäisten rantatie 25. Uusiin tiloihin arkisto ja kirjasto muuttavat vuoden 2009
lopussa. Muuton yhteydessä toteutetaan myös
Työväen Arkiston ja Ammattiyhdistysarkiston
fuusio yhdeksi laitokseksi. Uusien arkistokelpoisten tilojen myötä Työväen Arkisto aloittaa
toisen satavuotiskauden työväenliikkeen historiaa ja perinteitä tallentavana laitoksena.

Kohti uusia haasteita
Kesällä 2005 Helsingin Työväenyhdistys piti
tiedotustilaisuuden, jossa se ilmoitti, että Paasivuorenkadulle rakennetaan hotelli. Rakennus, jossa Työväen Arkiston sekä Työväenliikkeen kirjaston tilat sijaitsevat, puretaan uuden
hotellin alta. Aluksi kaavailtiin, että sekä arkisto että kirjasto voisivat sijoittua toisiin tiloihin
nykyisessä kiinteistössä, mutta pian todettiin,
ettei se ollut mahdollista. Tästä alkoi kaksi ja

Mikko Kosunen
tutkija, Työväen Arkisto

Helsingin Työväenyhdistys tienavaajana
Sunnuntaina, maaliskuun toisena päivänä 1884
klo 16 alkoi Helsingin yliopiston laboratorion
luentosalissa Nikolainkadulla, nykyisellä Snellmaninkadulla, kokous, jossa Helsingin työväenyhdistys (HTY) käynnisti varsinaisen toimintansa. Sanomalehti-ilmoituksilla koolle
kutsuttuun tilaisuuteen osallistui 115 henkilöä.
Perustavaa kokousta edelsi itse asiassa jo
vuoden kestänyt toiminta keväästä 1883 alkaen. Työväen määrä ja osuus koko väestöstä
kohosi kasvavassa ja rakentavassa Helsingissä
1800-luvun kuluessa voimakkaasti. Kaupunki
oli yksi niistä teollistuvista paikkakunnista,
joissa uuden yhteiskuntaluokan esiinnousu
näkyi yhä polttavammiksi kasvavine ongelmineen.
Teollistuminen eteni monissa Euroopan
maissa nopeammin kuin maatalousvaltaisessa
Suomessa. Täällä kyllä seurattiin työväestön
olojen yleistä kehitystä, ja 1850-luvulta alkaen
sanomalehdissä oli jo tietoja työväen järjestäytymisestä muissa maissa.
Helsingfors Dagbladin toimittaja tunsi
kenties Karl Marxin ja Friedrich Engelsin tekstejä, sillä syyskuussa 1868 lehdestä oli luettavissa harvennuksineen: ”Uusi aikamme on

hankkinut työläisille hyvän lahjan yksinkertaisessa kehotushuudossa: l i i t t y k ä ä y h t e e n,
sillä yhdistyminen tuottaa riippumattomuutta
ja hyvinvointia.” Sama lehti suositteli vuonna
1872 työväenyhdistysten aikaansaamista myös
Suomeen, ”Skandinaavisen mallin mukaan”.
Suomessa työläisille oli olemassa ammattikuntalaitoksen perintönä esimerkiksi kassoja, oma-apuyhtiöitä ja lukuyhtiöitä. Vuonna
1874 Helsingissä arvioitiin toimivan jo kahdeksan erilaista työläisjärjestöä, lähinnä avustuskassoja ja raittiusyhdistyksiä. Niillä mainittiin olleen myös yhteinen toimikunta.

von Wright esiin
Ei ollut aivan sattumaa siinä, että kuopiolaissyntyisestä Viktor Julius von Wrightistä (1856–
1934) tuli Suomen varhaisimman työväenyhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja ja samalla työväenliikkeen ensimmäisen vuosikymmenen merkittävin hahmo. Nuori von
Wright opiskeli valtion matka-apurahalla vuodesta 1873 alkaen Saksassa rottinkialaa. Hän
teki seuranneina vuosina myös opintomatkoja
45
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Helsingin Työväenyhdistyksen järjestyksessä toiset toimitilat sijaitsivat Kaivokatu 12:ssa. Ensimmäiset tilat olivat olleet saman kadun varrella numerossa 8, rautatieasemaa vastapäätä. Kuva:
Työväen Arkisto.

Tanskaan, Ranskaan ja Englantiin seuraten
samalla työväen elämää ja järjestötoimintaa.
Opintovuosinaan von Wright omaksui
ihanteensa ja vaikutteensa, joiden innoittamana hän jatkossa pyrki toimimaan työläisten ja
työnantajien keskinäisten epäluulojen vähentämiseksi ja yhteistyön aikaansaamiseksi. Mannermaalla esiin nousseen sosialistisen työväenliikkeen torjuminen oli hänen mielestään Suomessa tarpeellista ja mahdollista lieventämällä
ja poistamalla niitä yhteiskunnallisia epäkohtia, jotka loivat jyrkemmille vaatimuksille kasvualustan.
V.J. von Wright sai 22-vuotiaana vuonna
1879 ammattioikeudet. Hän perusti pienen
paju- ja rottinkitehtaan ja liittyi myös mukaan
Helsingin käsityö- ja teollisuusyhdistykseen
(perustettu 1868).
Hufvudstadsbladetissa julkaistussa, allekirjoittamattomassa ilmoituksessa kutsuttiin ”käsityöläisyhdistyksen” (handtwerkareklubb) muodostamisesta kiinnostuneita koolle Kaisanie-

men ravintolaan sunnuntaina maaliskuun 4.
päivänä 1883 klo 17.
Kun kiinnostuneita käsityöläisiä, mestareita ja muutamia työmiehiä kerääntyi kutsun
kellonlyömällä Kaisaniemeen, kävi ilmi, ettei
ravintolasta ollutkaan varattu kokoontumiselle tiloja. Miehet kävelivät läheiseen hotelli-ravintola Wilhelmsbadiin eli ”Villen saunaan”,
joka sijaitsi puistolammen luona, nykyisen
Kansallisteatterin takana. Siellä oli tilaa.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 58vuotias kirjansitoja Julius Lagerbohm. Tapahtumat saivat uuden käänteen, kun valmisteltu
sääntöluonnos hylättiin keskustelussa kokonaan. Päätettiin ryhtyä valmistelemaan nimenomaisesti työväenyhdistykselle soveltuvia sääntöjä ja valittiin 11 hengen suuruinen sääntökomitea.
Komitea tarttui ripeästi toimeen kokoontuen sunnuntaisin. Sääntöehdotus julkaistiin
pääkaupungin suomen- ja ruotsinkielisissä sanomalehdissä huhtikuussa 1883. Samalla jul46
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kaistiin kiinnostuneille kutsu saapua käsittelemään asiaa Arkadia-teatterin lämpiöön Kamppiin lauantaina, toukokuun 5. päivänä 1883.
Kokouksesta laadittiin suomen- ja ruotsinkielinen pöytäkirja, jossa mainittiin sen olevan
Helsingin työväenyhdistyksen yleinen kokous. Paikalla oli viitisenkymmentä henkilöä.
Lagerbohmin johdolla sääntöjä käsiteltiin,
tehtiin pieniä korjauksia, ja valittiin lisäksi
väliaikainen johtokunta perustettavalle yhdistykselle.
Nyt astui esiin ja samalla suomalaisen työväenliikkeen historiaan 27-vuotias V.J. von
Wright. Suljetuin lipuin suoritetussa äänestyksessä hän nousi suurimmalla äänimäärällä
kymmenhenkisen johtokunnan jäseneksi. Kun
johtokunta järjestäytyi, hänet valittiin esimieheksi eli puheenjohtajaksi. Sääntöjen mukaan

johtokunnassa vähintään puolet tuli olla työntekijöitä tai työnjohtajia.
HTY:n väliaikainen johtokunta jatkoi sääntöjen hiomista sekä muita valmisteluja. Pääkaupungin työpaikoille jaettuihin listoihin kirjoitti lokakuuhun mennessä nimensä 450 jäsenyydestä kiinnostunutta henkilöä. Lokakuun
13. päivänä 1883 pidettiin jälleen yleinen kokous, jossa säännöt vahvistettiin viranomaisille lähetettäväksi.

HTY näyttää esimerkkiä
Senaatti hyväksyi tammikuun 18. päivänä 1884
HTY:n sääntöehdotuksen. Sen jälkeen voitiin
ryhtyä viralliseen perustamiseen, ja maaliskuun toisena päivänä 1884 Helsingin työväen-

Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen VII edustajakokous Helsingin työväentalolla 4.–
10.9.1911. Puheenjohtajana Otto Wille Kuusinen. Kuva: Martikainen & K:ni, Helsinki. Työväen
Arkisto.
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yhdistys aloitti toimintansa. Johtokunta ja tilintarkastajat valittiin. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin V.J. von Wright.
Samoihin aikoihin virisi työväenyhdistysten perustamisajatuksia muuallakin Helsingin
antaman esimerkin innostamana. Vaasassa päätettiin joulukuun toisena päivänä 1883 ryhtyä
perustamaan työväenyhdistystä. Se sai senaatilta vahvistuksen omille säännöilleen helmikuun lopulla 1884.
Parin vuoden kuluttua maassa toimi jo
useita työväenyhdistyksiä, ja määrä kasvoi.
HTY:n aloitteesta järjestettiin Helsingissä yhdistyksen Kaivokadun vuokrahuoneistossa
vuonna 1893 työväenyhdistysten ensimmäinen maanlaajuinen kokous. Se aloitti kokousten sarjan, jonka seurauksena Turussa vuonna
1899 perustettiin työväenpuolue. Neljää vuotta myöhemmin se omaksui Forssan kokouksessa sosialidemokraattisen nimen ja periaateohjelman.

HTY antoi mallia muille työväenyhdistyksille myös käytännön toiminnalla. Se tilasi
lukusaliinsa sanomalehtiä, ja järjesti työläisille yleissivistäviä esitelmiä.
Yhdistyksen huveissa ja iltamissa sai kulttuuriohjelma suuren merkityksen. HTY:n suojissa – Kaivokadulla, Yrjönkadulla ja sittemmin Paasivuorenkadulla – onkin yli vuosisataisen toiminnan ajan harrastettu monipuolisesti laulua, soittoa ja joskus myös näytelmiä.
Samaa on tehty lukemattoman monissa työväenyhdistyksissä ja työväentaloilla maan eri
puolilla. Voimistelulla ja urheilullakin on ollut
sijansa. Poliittisen ja ammatillisen toiminnan
ohella suomalainen työväenliike on ollut samalla vahvasti ja monipuolisesti kulttuuriliikettä.
Tero Tuomisto
tutkija, Helsinki

Sivistystyötä yhdeksän vuosikymmentä
”Syvä kulttuurityö...”

Syyskuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1919
perustettiin Työväen Sivistysliitto. Vaikka sillä
oli eräät juurensa jo työväenliikkeen varhaisissa sivistys- ja opintopyrkimyksissä, voidaan
sitä viime kädessä luonnehtia sodan lapseksi,
kevään 1918 sisällissodan seuraukseksi.
Sivistysliiton isänä ja kätilönä oli professori, kansanedustaja Väinö Voionmaa (1869–
1947), joka alkoi puhua järjestön tarpeellisuudesta syksyn 1918 kuluessa. Hänen kirjoituksensa, monet puheensa sekä esitelmänsä viitoittivat sittemmin TSL:n toimintaa.
Liitto syntyi kahtia jakautuneessa luokkayhteiskunnassa. Voionmaan mukaan työväki
saattoi poistaa kapitalistisen yhteiskunnan sorron, mutta siihen tarvittiin sivistystä. Vanhan
työväenliikkeen sinänsä laaja sivistystyö oli
ollut hajanaista ja puutteellista, osittain sen
seurauksena sisällissotakin oli saanut alkunsa.
Agitaatiolla ja tiedollisella koulutuksella oli
eronsa.

Kevään 1918 tapahtumat järkyttivät Väinö
Voionmaata. Hän viittasi esimerkkeihin siitä
”sysimustasta hengenpimeydestä”, joka vielä
oli vallalla ”pohjimmaisissa kansankerroksissa”. Voionmaa ei halunnut vastaavan toistuvan. Hän tiivisti: ”Työväenliikkeessä täytyy jo
vihdoinkin päästä alkuun suurisuuntainen ja
syvä kulttuurityö.”
Työväenliike oli itse avainasemassa. Voionmaa korosti kirjoituksissaan, että työväestön sivistyksen tarpeet ”voi tyydyttää ainoastaan työväen oma vapaa sivistystyö”. Hän
muistutti myös, ettei se suinkaan ollut ”yhteiskuntaa hajoittavaa, se on päinvastoin yhteiskuntaa yhdistävää, todellista kansallista ja todellista yksilöllistäkin sivistystä kohottavaa
työtä”.
Uudenlaiselle sivistys- ja opinto-otteelle
oli työväenjärjestöissä itsenäisen Suomen al48
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Vaikeuksia ja voittoja
Lupaavasti käynnistyneen toiminnan tiellä
merkitsivät vaikeuksia 1920–30-luvun taitteessa esiin nousseen lapuanliikkeen pyrkimykset.
Valtionapu supistui äärioikeiston paineessa,
mutta ei katkennut yhdeksikään vuodeksi. Työ
vaimeni myös pitkinä sotavuosina, mutta niiden jälkeen koko vasemmistoa edustaneen
TSL:n työkenttä laajeni uudelleen hyvin voimakkaasti.
Vuoden 1964 opintokerholaki mahdollisti
toiminnallisen harppauksen eteenpäin. Samalla siitä seurasi kansandemokraattien oman sivistysjärjestön, Kansan Sivistystyön Liiton
(KSL) perustaminen. Kuusikymmenluvun
myönteinen kulttuuri-ilmapiiri heijastui monin tavoin TSL:n toiminnassa, ja se itsekin
auttoi sen vahvistamisessa. Hyvinä esimerkkeinä olivat suosioon nousseet työväenmusiikin äänilevyt sekä myös monipuolisen perinnetyön laajeneminen.
TSL on pitänyt pintansa omaehtoisen sivistystyön tehtävissä uudellakin vuosisadalla,
toki ymmärrettävästi monella tavalla muuttunein toimintamuodoin. Peruslähtökohdat
ovat kuitenkin edelleen muistissa, kun pohditaan esimerkiksi työelämää, tietoverkkoja ja
globalisaatiota.
TSL on aina ollut järjestöjen muodostama
valtakunnallinen järjestö. Sosialidemokraattisessa puoluetoimistossa Sirkuskadulla, Helsingin Hakaniemessä, liiton perusti syyskuussa 1919 pienehkö joukko henkilöitä, jotka
edustivat kolmea tahoa: sosialidemokraattinen
puolue, työläisnuorisoliitto ja Kulutusosuuskuntien Keskusliitto.
Jäsenjärjestöjen määrä kasvoi seuraavina
vuosina varsinkin ay-liikkeen osalta, ja jo vuonna 1921 niitä oli 15. Niissä oli henkilöjäseniä
314 500. Ennen sotia jäsenjärjestöjä oli 40, ja
liiton 90-vuotisjuhlavuonna 2009 määrä on
35. Liiton koulutus- ja kulttuuritapahtumiin
osallistuu vuosittain noin 150 000 henkilöä.

Mainoskuva TSL:n Työläisopiskelija-lehden
täyttäessä 10 vuotta vuonna 1929. Kuva: Työväen Arkisto.
kuvuosina myös aivan käytännöllisiä tarpeita.
Laajeneva yhdistystoiminta ja kunnalliselämän koko kirjo edellyttivät työväen edustajilta paljon tietoja ja taitoja.
TSL:n keskeisenä toimintamuotona olivat
opintokerhot, joita täydensivät luennot, kirjallisuuden välittäminen ja yleisesti valistustoiminta. Liiton kirjeopisto aloitti vuonna 1921.
Vuonna 1925 opintokerhoja oli jo yli 200, ja
kymmentä vuotta myöhemmin yli 500.
Ei voi liiaksi korostaa TSL:n ja opintokerhojen merkitystä reformistisen työväenliikkeen toiminnalle sotia edeltäneinä vuosikymmeninä. Suurin kerhomäärä käsitteli kunnallispolitiikan aiheita, muita aihealueita olivat
suullinen esitystaito, järjestötoiminta, näyttämötaide, maatalous ja ammattiyhdistystieto.
Luentoja järjestettiin liiton alkuvuosikymmeninä vastaavasti erilaisilla kursseilla satamäärin samaten kunnallispolitiikasta, kansantaloustieteestä ja yleisesti yhteiskunnallisista
aiheista. Aiheina olivat myös kansainväliset
kysymykset, sosialismi ja työväenliike.

Tero Tuomisto
tutkija, Helsinki
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Työväen Sivistysliiton
Uudenmaan piirin kehitysvaiheita1
Työväen Sivistysliiton (TSL) liittokokous hyväksyi liiton 90-vuotisjuhlan kynnyksellä tämän vuoden 2009 kesäkuussa liiton strategian
vuosille 2009–2013. Sen mukaan TSL toimii
yhteiskunnallisena herättäjänä toteuttamalla
arvo- ja aatepohjaansa perustuvia koulutus-,
keskustelu- ja kulttuuritilaisuuksia. Liiton on
oltava ajassa mukana ja nostettava julkiseen
keskusteluun ennen kaikkea talouteen, työelämään, hyvinvointiyhteiskuntaan, ilmastonmuutokseen, etiikkaan ja monikulttuurisuuteen
liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä.
TSL:n Uudenmaan piiri ry. perustettiin 2.
joulukuuta 1973 Helsingin Työväentalolla.
Perustavassa kokouksessa oli läsnä 18 osanottajaa kuudesta opintojärjestöstä. Perustamisvaiheeseen liittyi sekä ulkoisia että sisäisiä paineita. Jälkimmäisistä voidaan mainita TSL:n
keskusorganisaatio ja alueella jo olemassa olleet opintojärjestöt. Ensimmäinen alueen TSL:n
opintojärjestö oli perustettu Lohjalle jo vuonna 1926. Ulkoisia paineita voi kuvitella asettaneen muut järjestöt, kuten sosialidemokraattiset järjestöt. Katsottiin hyödylliseksi, että Uudenmaan piiri perustettiin toimintaa ohjaamaan ja koordinoimaan.
TSL:n Uudenmaan piirin toiminnan määrää ja laajuutta voi tarkastella opintokerhojen
ja kurssien myötä. Maaliskuun alussa 1974 oli
piirin alueella ilmoitettuja opintokerhoja 304,
jotka jakautuivat opintojärjestöittäin seuraavasti: Espoo 96, Järvenpää 20, Lohja 32, Nurmijärvi 9, Hyvinkää 76, Kerava 15, Loviisa 9
ja Vantaan opintojärjestö 35 kerhoa. Opintopiirejä oli vuonna 1978 piirin toiminta-alueella 720. Vuosina 1981–83 päästiin myös yli 700
opintokerhon tulokseen, mutta 1980-luvun lopulle tultaessa opintokerhojen määrä laski
huomattavasti. Sen sijaan kurssi- ja luentotoiminta nousi merkittävästi 1980-luvun alussa.
Esimerkiksi vuonna 1982 järjestettiin kaikkiaan 18 kurssia tai luentotilaisuutta.
TSL:n opintojärjestötoiminta laajeni Uudenmaan alueella huomattavasti vuonna 1977,
jolloin perustettiin Järvenpään ja Tuusulan

opintojärjestöt sekä Luoteis-Uusimaa toiminta-alueenaan Vihti, Karkkila ja Pusula. Marraskuussa pidettiin alustava neuvottelukokous
Karjaan, Hangon, Tammisaaren Tenholan,
Pohjan, Siuntion ja Inkoon alueen opintojärjestön perustamisesta. Perustamiskokous päätettiin pitää vuoden 1978 helmikuussa. Piirin
toiminnan huippukohtia 1970-luvulla oli Lue
Lapselle -seminaari ja kulttuuritapahtuma Martinlaakson koululla Vantaalla lokakuussa 1978.
Pääjuhlan juonsi läänintaiteilija Jani Uhlenius,
joka esiintyi tilaisuudessa muutoinkin. Ohjelma koostui lasten ohjelmasuorituksista: mukana olivat muun muassa Pisara sekä Hyrylän ja
Koivukylä-Rautkallion Nuoret Kotkat. Kirjailijan sanan yleisölle esitti Kaarina Helakisa, ja
Lapsen Vuoden suunnitelmista kertoi Lapsen
Vuoden komitean puheenjohtaja, pääjohtaja
Erkki Aho. Lasten kulttuuritoimikunnan työtä esitteli kulttuurisihteeri Pekka Gronow.
Työväen Akatemiassa pidettiin seminaari
ja piirin 10-vuotisjuhla lokakuussa 1983. Seminaari alkoi kirjailija Arja Erikssonin alustuksella aiheesta Mitä kulttuuri antaa ihmiselle. Sen jälkeen tarkasteltiin sitä, Miksi liikkeellä kulttuurin saralla. Lohjan työväen kulttuuriviikon aktivisti Sinikka Slotte alusti aiheesta. Aikamme työväenkulttuurin mahdollisuuksista pohjusti toimittaja Merja Hurri.
Myös Espoon öljyvärimaalausryhmän vetäjä
Maila Forsten esiintyi.
Elokuussa 1985 piiritoimikunta päätti tietotekniikan koulutuksen aloittamisesta Helsingin Työväentalolla tähän tarkoitukseen varatussa luokassa. Yhteistoiminnan pääperiaatteena TSL:n Helsingin opintojärjestön kanssa
oli, että 2/3 toiminnasta oli Helsingin opintojärjestön ja 1/3 Uudenmaan piirijärjestön vastuulla. Tietotekniikan alan kurssit alkoivat jo
1980-luvulla, mutta yhdeksänkymmenluvulla
ne saavuttivat laajan osanoton.
Piirijärjestön Kuvaikkuna-näyttely järjestettiin syyskuussa 1989 Espoon kulttuurikeskuksen aulassa Tapiolassa, ja siihen otti osaa
51 taiteilijaa 35 teoksellaan. Näyttelyn avasi
50
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TSL:n Tuusulan opintojärjestön runomatinea Jokelan työväentalolla keväällä 1991. Kuva: Jukka
Mäkinen. Työväen Arkisto.

TSL:n liittotoimikunnan jäsen Leena Luhtasaari. Avajaisiin osallistui noin 60 ja näyttelyyn tutustui noin 3500 henkilöä.
1990-luku toi mukanaan muutoksen haasteita suomalaiseen yhteiskuntaan ja järjestöelämään. Vuosikymmenen alun lama ja työttömyys vaikuttivat myös piirin toiminnassa,
kun valtiovalta supisti vapaan sivistystyön taloudellista tukea. Siitä huolimatta piirijärjestö
halusi kantaa kortensa kekoon ja löysi yhteistyökumppaneita. Työn Suomi -projektiin liittynyt työttömien koulutus alkoi opintojärjestöissä loppuvuodesta 1994.
Neuvostoliiton hajoaminen vuonna 1991
johti muun muassa Baltian maiden itsenäistymiseen. Pohjoismaisten sisarjärjestöjen tapaamisiin kutsuttiin edustajia myös Virosta, minkä jälkeen siirryttiin kahdenväliseen yhteistyöhön. TSL:n aluekeskusten sekä piiri- ja
opintojärjestöjen yhteinen delegaatio vieraili

Viron sisarjärjestön AHL:n luona Tartossa
toukokuussa 1994. Yhteistyö järjestörakenteiden pystytyksessä sekä toimintatapojen ja opintoaineistojen laatimisessa jatkui useita vuosia.
1990-luvun lopulla aloitettiin yhteispohjoismainen Liettua-projekti, jonka merkeissä tuettiin demokraattisten kansanliikkeiden koulutusta Liettuassa. Uudenmaan piirijärjestön ja
Liettuan työväen sivistysliiton (LLES) yhteistyö jatkui vuodesta 2003 kahdenvälisenä kolme vuotta.
Hyvinkäänkylän työväentalolla marraskuussa 2003 pidetyssä TSL:n Uudenmaan piirin 30-vuotisjuhlassa julkistettiin järjestön 30vuotishistoriikki.
TSL:n Etelä-Suomen aluekeskuksen järjestämänä vuonna 1999 toteutettu laaja-alainen kulttuurikatselmus Hyvinkäänkylän työväentalolla oli yksi alkusysäys vuodesta 2005
lähtien järjestetyille Sanoja & Säveliä -kat51
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selmuksille. Eri piirijärjestöjen aluekatselmuksista valitut kulttuuriharrastajat ovat viime
vuosina – ja myöskin tänä vuonna 2009 – saaneet esitellä taitojaan Valkeakoskella Työväen
Musiikkijuhlilla.
Viime vuosina TSL:n Uudenmaan piirin
toiminnassa on ollut leimallista yhteistyö liiton Etelä-Hämeen piirin kanssa. Yhteistyössä
on järjestetty koulutustilaisuuksia, julkaistu
Piiri Pyörii -julkaisua ja pidetty kevätkokoukset samassa paikassa seminaareineen.
TSL:n Uudenmaan piirin kolmen ja puolen
vuosikymmenen toiminnan aikana ovat alueen opintojärjestöt valinneet edustajansa piiritoimikuntaan, joka johtaa ja koordinoi piirin
toimintaa. Viime aikoina ovat internetin, sähköpostin sekä matkapuhelimien käytön yleistyminen nopeuttaneet asioiden hoitoa ja tiedon kulkua piirin sisällä.

Työväen Sivistysliiton täyttäessä 90 vuotta
1.9.2009 sen Uudenmaan piirijärjestö valmistautui vilkkaaseen syksyyn, jossa painotus on
poliittisessa koulutuksessa. Uudenmaan alueen
TSL:n opintojärjestöjen kulttuuri- ja koulutustoimintaa koordinoivana järjestönä se puolustaa paikkaansa suomalaisten työväenkulttuurijärjestöjen joukossa.

Viite
1

Artikkeli pohjautuu teokseen: Kai Hurskainen ja
Leena Levonperä (toim.). Sisukasta sivistystyötä.
Työväen Sivistysliiton Uudenmaan piirijärjestö ry
35 vuotta. Työväen sivistysliitto, Uudenmaan piirijärjestö, Helsinki 2008.

Kai Hurskainen
valt. maist., Espoo

Tule mukaan, Sinua tarvitaan!
Maailman nopea muuttuminen on tuonut uusia haasteita.
Uudet haasteet tarvitsevat uusia ratkaisuja. Sosialidemokratia on
aina muuttanut maailmaa. Sen voima on kansanliikkeessä. Siinä on
myös sen tulevaisuus. Se tarjoaa rakentavan vaihtoehdon.
Peruspilarimme ovat vapaus, oikeudemukaisuus,
tasa-arvo ja solidaarisuus.
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
Saariniemenkatu 6, 00530 Helsinki. Puh.: (09) 478 988. www.sdp.fi
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Tuomo Olkkonen
valt. maist., Helsinki

Pop, modernismi ja politiikka
”Pop, pop, pop, All my loving,
pop, pop, pop, Saarikoski,
pop, pop, pop, Harrison ja Lennon.”1

Suomalaiset folkin pioneerit omaksuivat
Dylanin yhteiskunnallisen otteen, mutta usein
hyvin persoonallisella ja suomalaisella tavalla.3 Suomalaisen folk-liikkeen suurtapahtuma
oli Porkkalan Sandvikissa helluntaina 1966
vietetty Helsinki Folk Festival4 , jonka tähtiesiintyjänä oli Universal Soldier -laulun tekijä
Buffy Sainte-Marie. Hootenanny Trion Keijo
Räikkösen kirjoitus festivaalin ohjelmavihkosessa on ajan henkeä kuvaava: ”jos joku erikoisesti tulee ja väittää, ettei kansanlaulu ole
protesti, on hän henkinen tipu.”
Folk-liikkeen ohjelmisto ei ollut voittopuolisesti poliittista, mutta pasifismi sekä pyrkimys tasa-arvoon ja sosiaaliseen turvallisuuteen kuuluivat monissa lauluissa. Ydinsodan
pelko ja siirtomaiden vapautumispyrkimykset
olivat havahduttaneet monet suurten ikäluokkien nuorista ottamaan selvää asioista, joista
kouluissa ja yliopistoissa ei puhuttu. Suomessa merkittävänä herätteen antajana oli toiminut Helsingissä vuonna 1962 pidetty nuorisofestivaali.5
Kaj Chydenius yhdisti 1960-luvulla politiikkaa ja populaarimusiikkia saksalaisen kabareen perinteen pohjalta. Hän oli keskeinen
tekijä siinä joukossa, jotka toivat modernin ru-

Suomalainen populaarikulttuuri muuttui merkittävästi 1960-luvulla. Oppikoululaiset ja akateemiset nuoret tulivat ensi kertaa suurin joukoin populaarikulttuurin tekijöiksi. Vasemmistolaiset modernistit alkoivat tällöin laajasti
hyödyntää populaarikulttuuria ja poliittiset
mielipiteet tulivat siinä aiempaa enemmän esille.2 Monet teatteri- ja elokuvaohjaajat, kirjailijat, kuvataiteilijat ja muusikot ilmaisivat työllään yhteistä pyrkimystä uuden kulttuurin luomiseksi.
Politiikka tuli 1960-luvun Suomessa populaarimusiikkiin kahta tietä. Folkin nousu Yhdysvalloissa laajojen nuorisojoukkojen musiikiksi sai meillä seuraajia ainakin Helsingissä.
Bob Dylan tunsi poliittisen laulun veteraanien
tuotannon ja nosti Joe Hillin, Woody Guthrien
ja Pete Seegerin nimet nuorten kuulijoiden tietoisuuteen. Dylanin ja Seegerin laulut löysivät
tiensä myös muutamien pop-yhtyeiden ohjelmistoon. Vietnamin sodan vastustaminen kokosi myöhemmin Yhdysvalloissa samaan rintamaan lukuisia eturivin rockartisteja.

Kulttuuritalolla keväällä
1967 esiintynyt Jimi
Hendrix oli tunnetuimpia
Vietnamin sotaa
vastustaneista muusikoista.
Kuva: Tuomo Olkkonen.
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Guldgurkorna: Pekka
Aarnio, Martti Launis ja
Antero Launis
Sandvikissa
keväällä 1966. Kuva:
Tuomo Olkkonen.

distäneestä Zürichin Cabaret Voltairesta, jossa
esillä oli Pablo Picasson, Wassily Kandinskyn
ja Paul Kleen teoksia. Siellä Frank Wedekindin
lauluja seurasivat mölykonsertit ja kaikenlaisten esineiden avulla aikaansaatu meteli.8
Nuoret radikaalit olivat innostuneet Igor
Stravinskyn musiikista ja Venäläisen baletin
Pariisissa aiheuttamista skandaaleista. Stravinsky oli kiinnostunut jazzista ja ottaessaan
siitä vaikutteita sävellyksiinsä hän tunsi olevansa vain osa suurten klassisten säveltäjien
jatkumoa.9
Porvariston ärsyttämisen keinoiksi modernisteille kelpasi miltei mikä tahansa. Jean
Cocteau julkaisi vuonna 1918 Groupe des Six
-säveltäjäryhmän manifestiksi kirjan Le Coq
et l’Arlequin, jossa hän julisti, että taiteen uudistumisen tärkeimmät keinot löytyvät kabareesta, sirkuksesta ja jazzista.10
Taidemusiikin ja jazzin synteeseistä merkittävimmiksi muodostuivat sittemmin muutamat Claude Debussyn, Ernst Køenekin, Darius Milhaud’n, Maurice Ravelin ja Dmitri
Šostakovitšin sävellykset. Suomessa Uuno
Klami sovelsi vuonna 1925 jazzmaista orkestrointia, ragtimen rytmiikkaa ja melodiasitaatteja Yö Montmartrella -konsertossaan.11
Cocteaun ajatukset eivät olleet uusia, sillä
Pariisin kabareista lumoutunut Wedekind kirjoitti ensimmäisen näytelmänsä Kevään herääminen jo 1891 ja johti vuosikymmentä
myöhemmin Münchenissä Elf Scharfrichter
-kabareeteatteria. Samaan aikaan Max Rein-

nouden suurten joukkojen tietoisuuteen. Chydeniukselle myös kansanmusiikki oli tuttua ja
hän tunsi kasvavaa kiinnostusta työväenliikkeen
musiikkiperinteeseen. Runouden ja populaarimusiikin toisena tärkeänä yhdistäjänä toimi
Muksut, jonka säveltäjä Tapio Lipponen teki
yhteistyötä mm. Pentti Saarikosken kanssa.6
Toisin kuin monissa muissa maissa modernin vasemmistolaisen runouden ja populaarimusiikin liitto syntyi Suomessa vasta 1960luvulla. Politiikan ja populaarimusiikin yhdistämisessä ei sinänsä ollut mitään uutta, mutta
poliittisen populaarikulttuurin saama julkisuus oli ennen kokematonta. Konservatiivit eivät voineet hyväksyä politiikan tuomista populaarimusiikkiin, vaikka toisen maailmansodan aikana Suomessa olikin tehty ryssävihaa
uhkuvia propagandalauluja.
J. Alfred Tannerin, Hiski Salomaan ja Repe Helismaan levytyksistä osa oli ollut poliittisia lauluja, mutta ne eivät olleet kovin tunnettuja. Työläisnuorten kisälliryhmien poliittisia lauluja olivat kuulleet vain työväen tilaisuuksien osallistujat. Kisälliryhmiä olivat edeltäneet jo vuodesta 1907 alkaen helsinkiläisten
ammattiosastojen iltamissa esiintyneet perin
rahvaanomaiset mölyköörit.7

Pariisi, Moskova, Berliini
Mölyköörien tapaista menoa löytyi 1910-luvulla modernismia ja populaarikulttuuria yh55
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hardt toi eloa Berliinin kulttuurielämään Schall
und Rauch -kabareellaan. Saksalainen Georg
Fuchs esittikin vuonna 1909 kirjassaan Die
Revolution des Theaters, että teatterin uudistuminen saattoi tapahtua vain varieteetaiteilijoiden keinovalikoimaa käyttämällä.12
Venäjälläkin teatterin uudistajat hakivat
1910-luvulla Vsevolod Meyerholdin johdolla
oppia kabareesta ja sirkuksesta. Niistä innoitusta sai muiden muassa Vladimir Majakovski, joka kirjoitti vallankumouksen ensimmäisen vuosipäivän kunniaksi näytelmän Mysterija Buff. Sen ohjasi Meyerhold, ja lavasti Kasimir Malevitš. Kabaree- ja sirkusvaikutteet
leimasivat myös Meyerholdin oppilaan Sergei
Eisensteinin varhaisia teatteriohjauksia.13 Kumpikin käytti myös jazzia teatteriesityksissään.14
Bertolt Brecht tunsi hyvin saksalaisen poliittisen kabareen vahvan perinteen. Hänen
teatteriuransa kannalta käännekohta oli tutustuminen Kurt Weilliin vuonna 1927. Weill oli
käyttänyt sävellystyönsä uudistamiseen jazzia, jonka hän koki täydellisesti ilmentävän
ajan henkeä.15 Jazzin suosiota oli berliiniläisten keskuudessa kasvattanut vuonna 1926 kaupungissa esiintynyt Josephine Baker, jonka
Max Reinhardt olisi välttämättä halunnut liittyvän näyttelijäkuntaansa. Weill puolestaan olisi mielellään säveltänyt Josephinelle lauluja.16
Baker oli Jean Cocteaun ja huvittelevan
Pariisin lemmikki. Jean-Paul Sartre ja Simone
de Beauvoir näkivät Bakerin revyyn vuonna
1931 ja ihailivat tätä taiteilijana, jossa ruumiillistui teatterin anarkistinen henki. Sartre arvosti suuresti jazzia, jossa ihmisten surut, ilot
ja särkyneet toiveet olivat löytäneet oikean ilmaisunsa. Hän myös kirjoitti suuren määrän
lauluja, joista Juliette Gréco levytti yhden.17

ten jälkeläiset. Jerome Kernin ja Oscar Hammersteinin vuonna 1927 esitetty musikaali Showboat oli mullistava, sillä mustat ja valkoiset
esiintyivät silloin ensimmäistä kertaa samalla
näyttämöllä ja siinä käsiteltiin kahden erirotuisen avioliittoa. Seuraavana vuonna esitetyn Lontoon produktion tähdeksi nousi Paul
Robeson, jonka tunnuslauluna siitä lähtien oli
Ol’ man river.18
Sävellyksillään rikastunut Irving Berlin
tuotti vuonna 1933 omilla rahoillaan musikaalin As Thousands Cheer, jonka lauluista yksi
käsitteli mustan miehen lynkkausta. Ethel
Watersin laulama Supper Time oli radikaaleinta, mitä Yhdysvaltain revyynäyttämöillä
oli nähty. ”Jos yksi laulu voi kertoa rodun historian koko traagisuuden, Supper Time on se
laulu”, Waters sanoi.19 Billie Holiday levytti
samaa aihetta käsittelevän laulun Strange
Fruit kuusi vuotta myöhemmin.
George Gershwin oli myös kerännyt jo
omaisuuden, kun hän alkoi omalla kustannuksellaan työstää henkilökohtaisinta tuotantoaan. Gershwin perehtyi tarkoin mustan väestön elinoloihin eikä hän pelännyt, ettei osaisi kuvata niitä oikein. Porgy ja Bess -musikaalin ensi-ilta oli vuonna 1935. Gershwin olisi
halunnut Robesonin Porgyn osaan, muuta joutui pettymään. Kaikki esiintyjät olivat mustia
ja ensi kertaa musta ja valkoinen yleisö istui
samoissa näytöksissä.20 Musikaalin tunnetuin
sävelmä Summertime on sen jälkeen kuulunut
monien mielissä ”mustan musiikin” aarteistoon.
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New York
Jazz oli suosittua 1920-luvun Euroopassa, jossa mustia muusikoita kohdeltiin paremmin
kuin Yhdysvalloissa. Blues ja jazz kuvasivat
sorretun rodun elämää realistisesti, mutta valkoisen kansanosan enemmistö ei siellä sitä
musiikkia kuullut. Broadwaylle rotukysymyksen toivat Venäjältä emigroituneiden juutalais-
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Vuosikirjamme pääteemaan liittyvien artikkeleiden lisäksi julkaisemme jälleen
myös joukon kiinnostavia muita artikkeleita. Asialla on neljä vuonna 2009
väitellyttä nuoremman polven naistutkijaa sekä dosentti Tauno Saarela, joka valottaa niinikään tuoreen tutkimuksensa pohjalta suomalaisen kommunismin
vallankumousaatoksia 1920-luvulla. Samalle vuosikymmenelle sijoittuu myös
Ulla Aatsingin artikkeli Lapin työväenliikkeen kommunistisuudesta. Anu Suoranta tarkastelee työmarkkinoiden ja sukupuolen suhdetta sopimusyhteiskuntaa
edeltäneissä työmarkkinakäytännöissä ennen kaikkea tekstiiliteollisuuden naisten näkökulmasta. Inkeri Ahvenisto puolestaan hahmottaa sukupuolen merkitystä Verlan pahvitehtaan työyhteisössä. Kaisu Kortelaisen huomion kohteena on
tehdasyhdyskunta muistitiedon näkökulmasta esimerkkinään Penttilän saha
Joensuussa.

Tauno Saarela
dosentti, Helsingin yliopisto

Suomalaisen kommunismin
vallankumous
Elokuussa 1918 Moskovassa pidetty Suomen
kommunistisen puolueen (SKP) perustava kokous hylkäsi vanhat toimintamuodot ja julisti
aseellista toimintaa rautaisen proletariaatin diktatuurin toteuttamiseksi. Tuo julistus hallitsi
pitkään tulkintaa siitä, millaista kumousta suomalainen kommunismi pyrki tekemään ja miten se yritti muuttaa suomalaista yhteiskuntaa.
Ansio tulkinnan elinvoimaisuudesta ei niinkään lankea SKP:lle vaan Suomen sisällissodan voittajille, jotka omia toimiaan legitimoidakseen loivat vaarallisen vihollisen. Pelko
vuosien 1917–18 tapahtumien toistumisesta
oli olennainen osa käsityksen elinvoimaisuutta, mutta sille antoi pohjaa myös tapa tarkastella suomalaisen kommunismin luonnetta ennen muuta puheiden pohjalta. Ja silloinkin etusijan saivat Neuvostoliitossa päämajaansa pitäneen SKP:n lausunnot. Suomessa vaikuttaneen suomalaisen kommunismin julkisten järjestöjen ja henkilöiden toimet nähtiin yleensä
näiden lausuntojen toteutuksina. Sisällissodan

voittajat uskoivat, että Suomenkin kommunistit noudattaisivat kaikissa toimissaan Kommunistisen internationaalin ohjeita, mutta eivät
osanneet pohtia, missä määrin ne olivat ajankohtaisia toimintaohjeita, missä määrin periaatteellisia lausumia.

Kommunistien
vallankumousteoria ja -käytäntö
Kommunistinen internationaali piti tärkeimpänä muistuttaa, että elettiin vallankumousten aikakautta. Lisäksi se painotti, että vallankumousta johtamaan tarvittaisiin kurinalainen, ammattivallankumouksellisten muodostama kommunistinen puolue. Muuten sen ohjeet koskivat
paljolti vallanoton jälkeistä vaihetta – se vaati
työväestöä luomaan oman työläisneuvostojen
pohjalle rakentuvan valtiokoneistonsa. Kommunistinen internationaali piti myös välttämättömänä, että työväestö loisi oman pakkovallan,
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Kansalaisoikeuksien
puute oli keskeinen
teema, jolla suomalainen kommunismi
pyrki horjuttamaan
suomalaisen yhteiskunnan legitimiteettiä 1920-luvulla.
Kotkan vappujuhlassa 1928
kansalaisoikeudet
olivat tosin vaarassa
jäädä muiden tunnusten jalkoihin.
Kuva: Kansan
Arkisto.
proletariaatin diktatuurin, turvaamaan vallassa
pysymistä.
Olettaessaan vallankumouksen olevan ovella Kommunistinen internationaali ei kiinnittänyt huomiota siihen, että tulevan vallankumouksen ajankohta ja luonne riippui myös ulkoisista asioista: esimerkiksi sodat ja imperiumien hajoamiset heikensivät vallitsevaa järjestelmää ja loivat edellytyksiä vallankumoukselle. Se ei liioin huomannut neuvoa, että valtaa tavoittelevien oli pyrittävä heikentämään
vallitsevan järjestelmän ja sen valtaapitävien
legitimiteettiä ja arvovaltaa kansalaisten silmissä sekä tarjottava vaihtoehtoja eri maiden
tilanteisiin. Näin oli tehty Ranskan ja Venäjän
vallankumouksissa.
Kansalliset kommunistipuolueet toistivat
omissa ohjelmallisissa asiakirjoissaan Kommunistisen internationaalin määrittämiä kantoja aseellisen vallankumouksen ja proletariaatin diktatuurin ajankohtaisuudesta ja välttämättömyydestä. Kommunismin uudet opit eivät kuitenkaan tuhonneet työväenliikkeessä
ennen Venäjän vallankumousta vallalla olleita
käsityksiä, joiden mukaan porvariston valta ei
perustunut niinkään väkivaltakoneistoon vaan
ideologisen koneiston hallintaan. Näkemyksestä ei noussut kovin yksilöityä toimintasuositusta, mutta se tarkoitti vallitsevan kapitalistisen järjestelmän rakenteiden, organisoitumismuotojen, menettely-, toiminta- ja ajatte-

lutapojen, moraalin ja symbolien vastustamista ja yritystä korvata ne työväestön omilla tavoilla ja muodoilla. Se olikin käytännössä
kommunistipuolueiden yleisin tapa edistää
vallankumousta. Erilainen tausta ja erilaiset
toimintaolot antoivat leimansa siihen, missä
määrin puolueet katsoivat voivansa toteuttaa
tavoitteensa sanan ja kansanjoukkojen liikehdinnän avulla, missä määrin ne pitivät voimakeinoja ja aseellista toimintaa tarpeellisina.
Suomessa olot, lähihistoria ja perinteet loivat taustaa sille, miten vallankumousta tulisi
edistää. Ne vaikuttivat myös siihen, että suomalaisen kommunismin piirissä ei esitetty mitään yhtenäistä tai yksiselitteistä vallankumoussuunnitelmaa, ei edes puhuttu paljoa vallankumouksesta. Liikkeen piirissä oli edelleen ihmisiä, jotka ajattelivat työväenliikkeen perinteiseen tapaan, että vallankumous olisi historian kulun automaattinen seuraus. Vaikeissa
oloissa se ilmeisesti antoi lohtua. Samaa saattoi antaa toive siitä, että tilanteeseen saataisiin
muutos muualla tehdyn vallankumouksen seurauksena. Niinhän oli tapahtunut vuosina 1905
ja 1917, kun muutokset ja liikehdintä Venäjällä heijastuivat Suomeen.
Valtaapitävien turvautuminen pakkovaltaan mahdollisesti vahvisti suomalaisen kommunismin piirissä ajatusta, että porvaristo ei
luopuisi vallastaan muuten kuin väkivalloin.
Keväällä 1918 kärsitty tappio ja sen jälkeiset
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Suomalaisen kommunismin
jäsenet vastustivat yhteiskunnan instituutioita ja valvontaa
myös vetäytymällä omiin
saariyhdyskuntiinsa. Tällaista
vastarintaa harrastivat Helsingin opintoyhdistyksen jäsenet
kesällä 1926. Kuva: Kansan
Arkisto.

sortotoimet pakottivat sisällissodan häviäjät
kuitenkin miettimään, kannattaisiko aseelliseen kumoukseen ryhtyä, jos se vaatisi valtavasti uhreja tai jos voitto ei olisi varma.
Pääosa suomalaisen kommunismin toiminnasta ja puheesta tarkoitti kuitenkin yritystä kritisoida ja heikentää vallitsevaa järjestelmää aatteellisesti. Tilanteen muuttamiseksi suomalaisen kommunismin jäsenet toimivat eri
asioiden puolesta ja toisia vastaan ja niin tehdessään haastoivat Suomen vallitsevan järjestelmän tai joitakin sen piirteitä. Samalla liike
yritti saada eri kansanryhmiä liikehtimään näiden asioiden puolesta ja järjestelmän heikentämiseksi. Se ei aina onnistunut, ja vallankumouksellisuus saattoi supistua purnaamiseksi
vallitsevaa järjestelmää vastaan, sen uhmakkaaksi kieltämiseksi tai epämääräiseksi toiveeksi paremmasta tulevaisuudesta.

1917 aikana syntyneillä työväen eduskunnilla
tai muilla paikallista valtaa käyttäneillä elimillä. Vaikeat olot ja Suomen työväenliikkeen
perinne saivat suomalaisen kommunismin edustajat korostamaan eduskunnan merkitystä tärkeänä foorumina. Työväen itsehallinnolliset
elimet näkyivät kuitenkin ajoittain tärkeänä tavoitteena liikkeen sosiaalipoliittisissa vaatimuksissa.
Suomalainen kommunismi pyrki rapauttamaan vallitsevaa järjestelmää ennen muuta
kritisoimalla vallitsevia poliittisia käytäntöjä.
Selvimmin niitä haastoivat todistelut, ettei
Suomessa toteutettu perustuslaissa säädettyjä
kansalaisoikeuksia. Väitteelle antoi pohjaa se,
miten viranomaiset estivät ja vaikeuttivat työläisten osallistumista poliittiseen toimintaan,
lakkauttivat heidän järjestöjään ja tuomitsivat
ihmisiä vankilaan sillä perusteella, että heidän
näkemyksensä suomalaisen yhteiskunnan
luonteesta olivat toisenlaisia kuin valtaapitävillä. Työväestön kansalaisoikeuksien turvaaminen olikin suomalaisen kommunismin keskeinen teema, joka nostettiin esille erityisesti
vaalikampanjoissa sekä joukkopidätysten ja
oikeudenkäyntien aikana.
Kansalaisoikeuksien teemaan kytkeytyivät
elimellisesti moitteet Suomen laajasta väkivaltakoneistosta. Kritiikki ei niinkään suuntautunut armeijaan vaan puolisotilaalliseen suojeluskuntajärjestöön ja työväestön valvontaan
keskittyneeseen Etsivään Keskuspoliisiin, joi-

Poliittisten käytäntöjen kritiikki
Puhe vallankumouksesta tarkoitti Kommunistisen internationaalin mukaan sitä, että työläisten yhteiskuntajärjestelmä ei perustuisi eduskunnan kaltaiseen edustukselliseen elimeen.
Suomessa pyrkimys todistella vallitsevan järjestelmän muodon virheellisyyttä ei saanut
suurta sijaa. Hävityn vallankumousyrityksen
jälkeen ei ollut mahdollisuutta perustaa elimiä,
joilla olisi ollut samanlaista valtaa kuin vuoden
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den lakkauttamista suomalainen kommunismi
toistuvasti vaati. Edistääkseen vaatimustaan
liike pyrki osoittamaan, että molemmat olivat
moraalittomia, kalliita ja demokratian periaatteiden vastaisia.
Kansalaisoikeudet eivät innostaneet muita.
Maan porvarilliset ryhmittymät olivat sitoutuneet enemmän tai vähemmän autoritaariseen
näkemykseen maan hallitsemisesta. Vuosien
1917–18 tapahtumat olivat voimistaneet epäluuloa kansalaisten vaatimuksia ja aktiivisuutta kohtaan. Kansalaisoikeuksien loukkaukset
huolestuttivatkin työväenliikkeen ohella vain
joitakin ruotsinkielisiä kansanedustajia.
Liike ei itsekään sitoutunut kansalaisoikeuksien teemaan täydestä sydämestään. Sitä
esti historianäkemys, jonka mukaan valtaapitävät ryhtyisivät luonnostaan vainoamaan
vastustajiaan järjestelmänsä jouduttua ahtaalle
ja jonka perspektiivistä viittaaminen parlamentaarisen demokratian periaatteisiin näytti
taaksepäin katsomiselta. Lisäksi liike oli huolissaan vain omista kansalaisoikeuksistaan –
ei kansalaisoikeuksista yleensä. Se jopa selitti
supistavansa valtaan päästyään porvariston oikeuksia ja puhui tarpeellisuudesta luoda työväenvallan oma väkivaltakoneisto turvaamaan
vallan pysymistä työväestön käsissä. Näkemykseensä liike sai esimerkkiä Suomen käytännöstä, joka opetti poliittisten vastustajien
nujertamista voimakeinoin, mutta myös kommunistisen liikkeen proletariaatin diktatuuri tunnuksesta.
Suomalaisen kommunismin vaatimukset
sosiaalisten uudistusten toteuttamisesta pyrkivät myös osoittamaan vallitsevan järjestelmän
ajattelutapojen ja käytäntöjen epäoikeudenmukaisuutta. Sen esitykset sosiaalivakuutusten toteuttamisesta, työttömyyden helpottamisesta ja verotuksen uudistamisesta tavoittelivat toki konkreettisia etuja työväelle, mutta
niillä pyrittiin myös osoittamaan varakkaan
kansanosan suhtautuvan välinpitämättömästi
työläisille tärkeisiin uudistuksiin.
Uudistuksia tavoitellessaan suomalainen
kommunismi taiteili kahden lähtökohdan välillä: toisaalta se tiesi uudistusten voivan parantaa työläisten asemaa, toisaalta se pelkäsi
niiden sitovan heitä liikaa vallitsevaan järjes-

telmään. Liike yritti ylittää tämän ongelman
selittämällä, että merkittävät uudistukset eivät
olleet enää mahdollisia kapitalistisessa järjestelmässä. Vaatimukset uudistusten puhtaudesta tai totaalisuudesta estivät suomalaisen kommunismin mahdollisuuksia myötävaikuttaa
käytännössä uudistusten toteutumiseen.
Kahdessa maassa elävä ja kansainvälisyydestä puhuva suomalainen kommunismi haastoi jo pelkällä olemuksellaan nuoren kansallisvaltio Suomen isänmaallisuuden henkeä. Liike yritti hillitä itsenäisyyspaatosta todistelemalla Suomen olevan yhä poliittisesti ja taloudellisesti riippuvainen kapitalistisista suurvalloista. Se kehotti myös luomaan hyvät suhteet
itäiseen naapuriin, mutta sortui myös asettamaan Suomen ja Neuvostoliiton vastakkain ja
asettumaan jälkimmäisen puolelle. Se oli
omiaan vaikeuttamaan liikkeen pyrkimystä
muuttaa Suomen poliittisia käytäntöjä.

Aatteellisten instituutioiden
arvostelu
Suomalainen kommunismi ei pyrkinyt edistämään kulttuurista vallankumousta vain moittimalla poliittisia ajattelu- ja menettelytapoja –
se kritisoi myös Suomen aatteellisia instituutioita. Vuonna 1922 hyväksytty uskonnonvapauslaki antoi mahdollisuuden erota kirkosta ja
siten heikentää kirkon vaikutusvaltaa kansalaisten keskuudessa. Kirkon ja sen toimihenkilöiden kritiikki ei tarkoittanut uskonnonvastaisuutta, vaan moitteet pohjasivat omaan tulkintaan uskonnosta – suomalaisen kommunismin
edustajat moittivat kirkon ja pappien tulkitsevan väärin kristinuskoa. Oikea lähimmäisenrakkauden ja epäitsekkyyden tulkinta löytyisi
työväenliikkeen sanomasta. Maltillinen näkemys ei kuitenkaan edistänyt koko työväenliikkeen pyrkimystä saada työläiset eroamaan kirkosta – tulokset olivat varsin vaatimattomat
työväenliikkeen kannatukseen verrattuna.
Kouluun, toiseen tärkeään aatteelliseen instituutioon, suomalaisen kommunismin edustajat suhtautuivat ristiriitaisemmin: toisaalta he
pitivät tärkeänä koululaitoksen synnyttämistä
ja vaativat kouluille kunnon voimavaroja, toi61
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saalta he epäilivät hyvin voimakkaasti opettajien ja koulussa annetun opetuksen luonnetta.
Opettajien ja opetuksen vastustamiseen oli kuitenkin vaikea löytää keinoja. Parhaiten sen ilmeisesti katsottiin toteutuvan työväen omissa
järjestöissä, joissa oli mahdollisuus saada kouluopetuksen vastapainoksi tietoa työväestön
maailmankatsomuksesta. Käytännössä suomalaisen kommunismin opintotoiminta jäi
kuitenkin vaatimattomaksi.
Suomalainen kommunismi ei yhtynyt riemumielin siihen haasteeseen, jonka 1920-luvulla yleistynyt populaarikulttuuri uusine ilmaisuvälineineen, musiikkeineen ja tansseineen esitti vallitsevalle kulttuurille. Liikkeen
nuoriso oli toki ajoittaisista tuomioistaan huolimatta valmis käyttämään hyväkseen populaarikulttuurin muotoja. Se näkyi esimerkiksi
pyrkimyksenä julkaista omia aikakauslehtiä,
myönteisenä suhtautumisena ”jatsiin” ja muihin vuosikymmenen muoti-ilmiöihin sekä vuosikymmenen lopulla syntyneissä esiintymis-

ryhmissä. Liikkeen, varsinkin SKP:n johtoon,
kuuluneet sivistyneistötaustaiset henkilöt puolestaan olivat taipuvaisia tuomitsemaan korkeakulttuuristen mieltymystensä pohjalta populaarikulttuurin roskana. Kommunistijohtajien tuomiot muistuttivat suuresti konservatiivisimpien porvarien kantoja.
*
Valtaosa suomalaisen kommunismin pyrkimyksistä edistää vallankumousta tapahtui porvarillisen demokratian periaatteiden puitteissa.
Suomalainen kommunismi oli toki liike, joka
ajoittain kätki pyrintönsä katteettomaan uhitteluun voimankäytöstä. Huomattavia liikehdintöjä, jotka olisivat laajenneet porvarillisen demokratian rajojen ulkopuolelle, se ei organisoinut. Suomalaisen kommunismin toiminta asetti
kuitenkin kyseenalaiseksi sisällissodan voittajien ajattelu- ja toimintatavat. Siksi se oli niin
pelottavaa.

Osallistu ja vaikuta - tule mukaan!
Vasemmistoliitto.fi
politiikan ajankohtaiset asiat,
aloitteet ja ajatukset.
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Ulla Aatsinki
fil. tri, Tampere

Lapin työväenliike ja
kolme myyttiä
Korpikommunismi

Suomen työväenliikettä, sen toimintaa vuosina
1917–1918 ja hajoamista vuoden 1918 jälkeen
on tutkittu monesta näkökulmasta ja monin eri
kysymyksenasetteluin. Kuitenkin tietämys maan
pohjoisimman alueen työväestöstä, sen toiminnasta ja merkityksestä on jäänyt usein kolmen
myytin varaan: 1) Lapin työväenliike oli korpikommunismia 2) Lappi oli lähtökohtaisesti
Valkoisten aluetta vuonna 1918 ja 3) Kommunismi kumpusi alueella esiintyneestä lestadiolaisuudesta.
Lapin poliittinen historia, saati työväenliike, ei ole ollut sinällään akateemisen kiinnostuksen kohde. Silloin harvoin, kun sitä on valotettu, se on ollut osa laajempaa Suomen poliittisen historian kysymyksenasettelua, jolloin käytetty aineisto ja näkökulma eivät ole
antaneet oikeutta Lapin poliittisen historian
perusteille ja eri vivahteille.1
Lapin työväenliike oli omaehtoinen, radikaali ja lopulta, 1920-luvulla kommunistinen.
Kommunismin saavuttama suosio Lapin työväestön keskuudessa oli mittasuhteiltaan poikkeuksellisen laajaa, SDP:n koko entinen piirijärjestö kannattajineen siirtyi SSTP:eeseen vuonna 1920. Lisäksi Lapissa kipinä SKP:n johtamaan maanalaiseen työhön iski välittömästi
kansalaissodan jälkeen.2 Väitöskirjassani olen
kysynyt, miksi Lapin työväenliikkeestä tuli kommunistinen, ja samalla tarkastellut em. väittämiä uudesta näkökulmasta, liittänyt ne uudella tavalla paikalliseen ja valtakunnalliseen kontekstiinsa sekä tarkastellut väittämiin liittyviä
kysymyksiä uuden lähdeaineiston valossa. Tässä artikkelissa esittelen lyhyesti väitöskirjani
tutkimustuloksia, jotka kumoavat kolme edellä esitettyä myyttiä Lapin työväenliikkeestä.

Erik Allardtin 1960-luvulla esittämän teorian
mukaan kommunistinen liike jakaantui Pohjois- ja Itä-Suomen radikaalin korpikommunismin ja Etelä-Suomen maltillisemman teollisuuskommunismin esiintymisalueisiin. Korpikommunismin tunnusmerkkeinä Allardt piti
poliittisen liikkeen heikkoa järjestäytymisastetta, historiattomuutta ja puhtaasti lyhyen aikavälin taloudellisia etuja ajavaa politiikkaa.3 Kuitenkin Lapissa, niin kuin muuallakin Suomessa, työväenliikkeen syntyyn vaikuttivat samat
sosioekonomiset tekijät ja yhteiskunnallinen tilanne ajankohtaisine tapahtumineen. Vuosisadan alun nopea taloudellinen ja sosiaalinen
muutos tahditti Lapin työväenliikkeen syntyä
ja kehitystä. Työväestö muodostui Lapissa
metsäteollisuuden massiivisen ekspansion aikana 1890–1910-luvuilla. Kemin Työväenseura perustettiin jo 1880-luvulla, mutta muut
alueen työväenyhdistykset aloittivat toimintansa vuoden 1905 suurlakon molemmin puolin,
aikana, jolloin koko työväenliike radikalisoitui.
Yhdistysten jäsenet ja toimitsijat olivat sekä
paikallisia että metsätyön perässä Lappiin
muualta muuttaneita maattomia ja entisiä palkollisia. Jäsenistö oli alusta alkaen johtohenkilöitä myöten palkkatyöväestöä. Vastinparinaan
heillä oli herra-porvari, jota metsäyhtiön johto
sekä valtion ja kirkon virkamiehet edustivat.
Toisin kuin eteläisessä Suomessa Lapin työväenliikkeen tavoitteet, toiminta ja kritiikki
kohdistuivat ensisijaisesti ja miltei ainoastaan
työn ja pääoman väliseen ristiriitaan, ei niinkään maanomistukseen ja isäntävaltaan, mikä
loi liikkeen toiminnalle radikaalin leiman.
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Vappukulkue
Rovaniemellä
1929. Kuva:
Kansan Arkisto.

Työväenliike syntyi ja sai kannatusta – ensimmäisistä eduskuntavaaleista alkaen – alueilla,
joilla metsäteollisuus vaikutti joko puutavaran
jalostustyönä tai raaka-ainehankinnan hakkuu- ja uittotyömaina, kuten Alatorniolla, Kemissä, Kemin maalaiskunnassa ja Kuolajärvellä (nykyisin Salla) sekä myöhemmin 1920luvulla Kittilässä ja Sodankylässä. Maailmanmarkkinoihin sidoksissa olleen teollisuudenalan työntekijöiden taloudellinen tulevaisuus
oli epävarma. Metsäteollisuus tarjosi työtä,
mutta usein ehdoilla, jotka pakottivat työväestön toimeentulon rajamaille. Kansallisessa työnjaossa Lapin, periferian, osaksi tuli toimia raaka-ainevarantojen ja halvan, liikkuvan työvoiman alueena metsäteollisuudelle.
Työväenliikkeen syntymekanismi ja juuret
olivat samankaltaiset eri puolilla Suomea. Poliittinen radikalismi, joka Lapissa kehittyi
1920-luvulla kommunismiksi, oli ensisijaisesti työväestön reaktio taloudellista ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan, yritys päästä mukaan
yhteiskunnalliseen toimintaan ja puolustaa
omia etujaan. Vaikka eri alueilla oli omat erityispiirteensä, poliittisen työläisradikalismin
taustalla olivat niin pohjoisessa kuin etelässäkin taloudelliset ja sosiaaliset syyt, ensisijaisesti jatkuva toimeentulon epävarmuus ja siirtotyöläisyys, sekä kansalaissota jälkiseurauksineen. Perusteita korpi- ja teollisuuskommunismijaotteluun ei siis ole. Lapin osalta poikkeuksellista oli se, että alueella asui erityisen

paljon sosioekonomiselta taustaltaan syrjäytyneitä. Periferia-alueelle ominainen yksipuolinen, suhdanneherkkä teollisuudenala ei tarjonnut työntekijöilleen vakaata, ennustettavaa
toimeentuloa. He olivat alttiimpia radikalismille, mikä näkyi myös paikallisten työväenyhdistysten toiminnassa ja luonteessa siirtotyöläisten ollessa valtaosa niiden jäsenkunnasta.

Vuosien 1917–1918 tapahtumat
Lappilaiset reagoivat olosuhteisiin nähden
vuosien 1905–1906 ja 1917–1918 tapahtumiin
aktiivisesti; marssit, mielenosoitukset, lakot,
juhlat, kaartilaistoiminta, elintarvikevalvonta ja
lopulta suuntautuminen aseelliseen vastarintaan olivat arkea myös lappilaiselle työväestölle. Lapin työväenyhdistykset olivat osa Suomen työväenliikettä, osa modernisoituvaa yhteiskuntaa. Alueen maantieteellinen, taloudellinen ja hallinnollinen etäisyys keskuksesta
rajasi pohjoisen vaikutuksen modernin politiikan rakentajana lähinnä oman alueen sisälle.
Samalla logiikalla Lappi, pohjoinen ja periferia
ovat rajautuneet myös Suomen historian ulkopuolelle. Kansallista historiaa on tutkittu keskuksen kautta, mikä on sivuuttanut, jopa vinouttanut tulkintoja periferian roolista ja merkityksestä yhteiskunnassa ja yleensä sen poliittisesta kulttuurista. Esimerkiksi Lapin liittäminen Valkoiseen Suomeen noin kaksi viikkoa
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Kemijärven työväentalolla
järjestettiin siivoustalkoot,
kun työväentalo saatiin
takaisin vuonna 1919.
Kuva: Kansan Arkisto.

taistelujen alettua on tulkittu merkinneen alueen poliittista, taloudellisesta ja sosiaalista
samankaltaisuutta muun Valkoisen Suomen
alueen kanssa. Lappia on pidetty sosioekonomisesti stabiilina talonpoikaisalueena, jonka
vuoksi vuosien 1917–1918 ristiriidat ja konfliktit eivät ulottuneet alueelle.4 Samalla on suljettu jo lähtökohtaisesti pois mahdollisuus, että
Lapissa olisi ollut työväestö, työväenliike, poliittinen traditio ja yhteiskunnallisen konfliktin
mahdollisuus.
Rakenteellisten seikkojen lisäksi Lapin työväenliikkeen radikaaliutta muokkasivat kokemukset, sukupolvelta toiselle siirtyvä poliittinen perintö. Perintöä rikastuttivat vuosien 1917–
1918 tapahtumat niin suhteessa porvaristoon
kuin sosialidemokraattiseen puolueeseenkin.
Lapissa suojeluskuntiin järjestäytynyt vastapuoli edusti selkeästi paikkakuntiensa taloudellista eliittiä ja sivistyneistöä, ei niinkään talonpoikaistoa. Vaikka Lapin työväestö ei ryhtynyt suuriin manöövereihin, kuilu punaisten
ja valkoisten välillä oli olemassa tammikuussa
1918. Punaisilla oli asenteellinen valmius,
mutta ei aseellista valmiutta, ja Lappi liitettiin
valkoisten alueeseen nopeasti. Valkoiset toteuttivat teloitus- ja kenttäoikeuskäytännettään ensimmäisenä Lapissa. Valloitettu alue
otettiin haltuun puhdistamalla se potentiaalisista vallankumouksellisista.
Valkoisten poliittinen puhdistus ei ollut
kuitenkaan täydellinen. Itse asiassa sen epäon-

nistuminen oli osittain kommunistien julkisen
ja maanalaisen toiminnan syy ja seuraus. Satojen työläisten joukkopako Neuvosto-Venäjälle kantoi kommunismin hedelmää myöhemmin 1920-luvulla. Lapin maantieteellinen sijainti ja rajojen heikko valvonta edesauttoivat
vallankumouksellisen toiminnan jatkuvuutta,
vieläpä niin, että siitä vastasivat kansalaissodan jälkeen lähes samat kaartilaiset kuin ennen
sotaakin. Punaiset palasivat Suomeen joko IsonBritannian erityissuojeluksessa Muurmannin
legioonalaisina tai salaa nuoren Neuvosto-Venäjän kouluttamina kommunistisen liikkeen
työntekijöinä. Punapakolaisten verkottuminen
SKP:eeseen ja yhteistyö venäläisten bolsevikkien kanssa antoivat mahdollisuuden jatkaa
vallankumoussuunnitelmia.
Epäonnistuminen poliittisessa puhdistuksessa, myöhemmin vallankumouksellisten toiminnan torjunnassa, ajoi viranomaiset ja porvarillismieliset rajoittamaan työväestön poliittisia oikeuksia. Valkoinen Suomi siirtyi Lapissa tilan kontrollista toiminnan kontrolliin. Sen
seurauksena punaiset syrjäytyivät entisestään
päätöksenteosta ja vallasta. Kokemus toiseudesta synnytti ja syvensi radikalismia. Viranomaiskontrolli yhdistettynä yhteiskunnallisiin
syrjäytymisen kokemuksiin vahvisti työväestön vallankumousidentiteettiä. Näin valtaapitävien toimenpiteet ja linjaukset suhteessa sodan hävinneeseen osapuoleen määrittelivät osaltaan vallankumouksellisen liikkeen laajuuden,
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intensiivisyyden ja vaikuttavuuden Lapissa.
Lapin työväestön tavassa ymmärtää ja käsittää vallankumous tapahtui laadullinen muutos vuosien 1917–1918 aikana. Kansalaissota
jälkitapahtumineen muokkasi vallankumouskäsitettä kokonaisvaltaisemmaksi. Tavoitteet
siirtyivät paikallistasolta valtiotasolle. Työväenluokan etu asetettiin etusijalle ja yhteistyötä
tehtiin muiden vallankumouksellisten, ei porvariston tai sosialidemokraattien kanssa. Työväenliike jakaantui näin koko Suomessa. Työväenliikkeen sisällä lappilaiset kokivat, ettei
SDP:n johto osannut tulkita pohjoisen punaisten erilaisia kokemuksia kansalaissodasta ja
sitä seuranneista vuosista, mikä osaltaan nopeutti heidän siirtymistään SDP-kriitikkojen
ja vallankumouksellisten rintamaan. Vallankumouksellisten sanoma, toimintatavat ja
asenteet olivat samanlaiset eri puolilla maata.
Sen sijaan se, että Lapissa vallankumouksellisuus jatkui niin vahvana sekä järjestö-, henkilö- että ideologisella tasolla sodan jälkeen, oli
poikkeuksellista.

väenliike sosialismin, näkemyksiä. Samankaltaisesta kasvupohjastaan ja reagoinnistaan huolimatta ne olivat erillisiä liikkeitä, joiden kritiikin kärki, tavoitteet, ideologinen tausta ja toimintatapa poikkeisivat täysin toisistaan: lestadiolaisuus ei kehittynyt sosialismiksi tai kommunismiksi missään muodossaan eikä missään
vaiheessa. Työväenliikkeen arvot ja asenteet
eivät sointuneet yhteen perinteisen talonpoikaisen elämänmenon kanssa. Lestadiolainen liike
sulki kainostelematta muukalaiset – tukkiliikkeen ja sosialistit – yhteisönsä ulkopuolelle.
Kun työväenliike ja sen nuori jäsenistö tulivat
merkittäväksi tekijäksi 1900-luvun alun Lapissa, lestadiolainen liike koki tapahtuneen uhaksi
talonpoikaisyhteisölle. Vallan näkökulmasta
työläisaktiivi ja lestadiolaissaarnaaja olivat
vastakkaisilla puolilla. Se näkyi myös vaaleissa, joissa lestadiolaiset saarnaajiensa esimerkin
mukaisesti liittyivät maalaisliittolaiseen rintamaan.
Lapin työväenliike ei siis ollut irrationaalinen, historiaton eikä mystinen liike vaan suomalaisen yhteiskunnallis-poliittisen kehityksen tuotos siinä kuin työväenliike yleensäkin.

Lestadiolaisuus
Lapin herätysliikettä, lestadiolaisuutta, on pidetty poliittisen radikalismin kehtona.5 Näin ei
kuitenkaan ole, vaikka kummankin, sekä uskonnollisen että poliittisen radikalismin maaperä on sama. Syrjäseudun asukkailla oli taloudellista merkitystä, mutta heidän mahdollisuutensa vaikuttaa alueen taloudellisiin linjauksiin
ja päätöksiin heikkenivät 1800-luvun alusta alkaen. Asukkaiden tyytymättömyys purkautui
yhteiskunnallisena liikehdintänä. Lestadiolainen liike reagoi sääty-yhteiskunnan ja agraariyhteisön puitteissa, kun taas työväenliikkeen
kritiikki syntyi yhteiskunnallisessa murroksessa, aikana, jolloin raha, palkkatyö ja yksityisomistus – yleensäkin kapitalistinen tuotantotapa – haastoivat talonpoikaisen tuotantotavan.
Kumpikin liike oli syrjäseudun asukkaiden puheenvuoro omien oikeuksien puolesta, ne olivat periferian yritys puolustautua keskuksen
määräysvallalta. Samalla ne reflektoivat koko
valtakuntaa koskettaneiden yhteiskunnallisten
suuntausten, herätysliike nationalismin ja työ-
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Anu Suoranta
fil. tri, Helsingin yliopisto

Tehostamista, tuijottelua ja
tulosjohtamista 1
Tekstiilialan tuotantolaitoksia hallitsi maailmansotien välisenä aikana työintensiteettiä korostava perusajatus. Palkkatyöyhteiskunnan rakentumisen vaiheessa yritykset pyrkivät kohottamaan työn tehokkuutta monin tavoin, usein
hyvinkin kekseliäästi. Teollisten tuotteiden
valmistusprosessien kehittely, aikakontrolli,
teollisuustilojen valaistus ja seinien värit sekä
jopa työntekijänaisten silmiin tuijottelu ovat
osa maailmansotien välisen ajan työn tehostamisen historiaa.
Teollisuusyritysten taloudellisen tehokkuuden tavoittelua ja rationalisointia voi tarkastella työelämän ja teknologian kehityksenä, mutta myös työntekijöiden itsesäätelyn varan kaventumisena, kuten tässä artikkelissa tehdään.
Työnjohto tarkkaili ja kontrolloi työntekijöiden suorituksia, mutta työntekijät olivat
myös monin tavoin sidottuja keskinäiseen
riippuvuuteen ja valvontaan. Keskinäinen laatu- ja tehokontrolli toteutui esimerkiksi kun
kutojan kutoma kangas päätyi tehtaan tuotantoketjussa valvontatyötä suorittavalle tarkastajalle. Tarkastaja työskenteli usein myös parsijana, jolloin hänen tehtävänään oli tunnistaa
virheellisyydet kankaissa ja parsia ne. Tarkastajien työn urakkaluonteisuuden2 voi myös
olettaa tehostaneen kontrollia, sillä mitä enemmän tarkastaja löysi virheitä ja parsi niitä, sitä
enemmän hän ansaitsi. Huolelliseen työhön ja
itsekontrolliin kannusti toki myös se, että kutojaa sakotettiin virheellisistä tuotteista.3
Tekstiiliteollisuuden urakkatyön – tai pikemminkin kappaletyön – toimintaperiaate
oli, että työntekijät noudattivat työtahtia, jolla
keskimääräinen ansiotaso nousi tuntipalkkausta korkeammaksi. Aina tämä ei käytännössä toiminut. Tekstiilityöntekijöiden loputtomasta
urakasta, kiireestä ja ylimääräisten toiminto-

jen välttämisestä kertoo ammattientarkastajan
huoli tehtaiden siisteydestä: ”vaikka järjestysohjeissa sanotaan, että työhuoneet ovat puhdistettavat joka päivä huolellisesti, on esim.
kutoma-alalla sangen yleistä, että kutomakoneiden alle kasaantunut pöly lakaistaan ainoastaan kerran viikossa. Luonnollisesti tämä
erittäin hieno pöly vaikuttaa ilman puhtauteen,
koska kutominen on sitä paitsi urakkatyötä,
niin työntekijät eivät mielellään uhraa aikaa
joka päivä koneitten alustan puhdistamiseen”.4
Kutoja ei siis voinut ansioiden kärsimättä
käyttää aikaansa siivoamiseen.
Työntekijä venyi ja jousti rahan toivossa.
Joustoa oli niin yli- kuin alityöaikaan. Tehokkaalla työntekijällä oli mahdollisuus kartuttaa
sesonkien aikana ansioitaan ajoittain runsaastikin, sillä ylityölainsäädännöstä piittaamatta
saattoi työtunteja kertyä suurikin määrä. Hyvinä tuotantoaikoina viikoittaisen 47 työtunnin
päälle tehtiin melko tavallisesti viikossa 16–
20 ylityötuntia, ajoittain jopa enemmän.5 Ylityötä tehtiin useimmiten vapaaehtoisesti ja
mielihyvin,6 ajoittain myös ilman ylityökorvausta.7 Työnantaja käytti tuotannon tasaisen
varastoon tuottamisen sijaan sesonkina työntekijän ruumista häikäilemättömästi kulutustavarana. Seuraavina viikkona tehdas taas saattoi seistä ja työntekijät jäivät kokonaan vaille
ansioita.
Lisätehokkuus haettiin työn organisoinnin
ja palkkausjärjestelmäuudistuksen lisäksi työntekijän ruumiista. Työelämän huonontumista
tutkineen Juha Siltalan mukaan työntekijän
itsesäätelyn keskeisin sisältö on oikeus hallita
omaa ruumistaan, työtä ja työtahtia.8 Maailmansotien välisen ajan tuotannon maksimaalista tehokkuutta korostavassa hengessä työläisten itsesäätelyn vara oli toki lähtökohtai67
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sesti perin rajallinen, mutta se rajoittui entisestään työajan synkronoinnissa.
Kutojien ansioiden suuruus oli teetetyn
työmäärän, oman työn joutuisuuden ja raakaaineiden laadun lisäksi myös kiinni heidän
suhteistaan laitosmiehiin. Laitosmiesten asema kutomakoneiden korjaajina ja raaka-aineiden välittäjinä antoi heille mahdollisuuden
hallita työtä tehdassalissa. Tämän järjestelmän
tuottamat suosikit, kutojat joiden koneet pidettiin jatkuvasti toimintakunnossa, tunnettiin tehtaalaisten kielessä ”laitosmiesten morsioina”.
Kontrolli, työhön hoputus ja saumattomasti toimiva työorganisaatio eivät olleet ainoastaan yksisuuntaisia naistyöntekijöihin kohdistuvia vaateita, vaan myös laitosmiehet oli perin nerokkaasti kytketty kurin, kontrollin ja
tehostamisen järjestelmään. Sidonnaisuus oli
kahdensuuntaista, sillä laitosmiesten palkka
oli tietyllä prosenttiosuudella kytketty kutojien palkkaukseen.9 Mitä suurempi oli kutojien kutomien kankaiden määrä, sitä enemmän
sai myös laitosmies palkkaa. Tämä jos mikä
”tulosjohtaminen” lisäsi tarkkailun ja hoputuksen määrää.
Kiivastuvassa työnteon ketjussa eivät kaikki työntekijät aina pysyneet mukana ja niinpä
heikommat joutuivat paikkailemaan suorit-

teitaan esimerkiksi aamiaistunnilla ja ennen
työaikaa. Koneet kävivät omalla ajalla ja
omalla luvalla.10 Aivan tuntematonta ei myöskään ollut töiden jatkaminen kotioloissa.11
Työpäivän monimuotoisen omalle ajalle
venymisen lisäksi on myös runsaasti viitteitä
siitä, että vuoden 1917 työaikalaki merkitsi
käytännössä ruokatuntien poistumista tekstiilityöntekijöiltä.12 Vuositasolla tämä merkitsi
huomattavaa reaalisen työajan pidennystä, joka ei kuitenkaan näy työaikatilastoissa. Innokkaimpien työntekijöiden työhaluja olikin muutamissa tapauksissa ruokailuaikoina jopa hillittävä oleskelukielloilla tehdassalissa.13
Tauko- ja etukäteistyöskentely ilmentää
paitsi kiivasta työtahtia tekstiilialalla, myös
ansioiden riittämättömyyttä eli työtätekevien
köyhyyttä, jota työntekijät tilaisuuden tullen
yrittivät paikata. Työaikarikkomukset eivät
siis olleet työnantajien yksinoikeutta, vaan
juuri työntekijöiden omat menettelytavat rikkoivat toistuvasti sekä työsäännöissä määriteltyjä työaikamääräyksiä että työaikalakia. Syitä töiden paiskintaan varsinaisen työajan ulkopuolella ja ruokatuntien aikana oli eittämättä
monenlaisia, keskeisimpinä kuitenkin varmasti työn vaatimusten täyttäminen ja toimeentulon turvaaminen. Samalla kyse oli var68
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masti myös työinnon osoittamisesta, osaamisen esittämisestä ja tätä kautta yrityksestä turvata oma työpaikka epävarmoissa työsuhteissa. Kapinointia, siis hankalaksi naiseksi ryhtymistä yleisempää oli joustaminen.
1930-luvun lamavuosina ilmennyt ylityöja työaikalakien kiertäminen oli monella tapaa
luontevaa jatkoa jo 1920-luvun lopun nousukaudella vallinneisiin toimintatapoihin. Myös
hyvänä aikana ylitöitä oli tehty vailla asianmukaista lisäkorvausta, sillä ylityökorvauksettomuudesta huolimatta lisätyö merkitsi mahdollisuutta tulonlisäykseen.14 Ero huonon ja
hyvän ajan ylityön tekemisen väillä oli kenties
se, että hyvänä aikana ylityö merkitsi palkanlisää. Huonona aikana ylityö antoi mahdollisuuden pysytellä köyhyysrajan yläpuolella.
Huoli toimeentulosta ja työsuhteen jatkuvuudesta piti naiset lainsuojattomassa ylityössä
vaatimattomillakin summilla. Laittomuuksia
myös selitettiin työnantajan parhaaksi. Työnantajan kanssa puhallettiin yhteen hiileen silloinkin, kun siitä kärsi niin oma kuin kollektiivinenkin etu. Työaikakäytäntöjen epäkohtien
ja lainrikkomusten selvitystilaisuuksissa työntekijät väittivät usein sopineensa työnantajan
kanssa ylityön tekemisestä tavallisilla palkoilla. He myös salasivat todellisia työaikojaan ja

totesivat olevansa mielellään vapaaehtoisesti
ylityössä. 15
Yksittäisiä työntekijöitä ajoi työhön pelonsekainen toimeentulopakko, tuskin niinkään
halu tehdä pitkää ja raskasta vaikkapa 80 tunnin työviikkoa. Perin yleistä oli hankalaan tilanteeseen sopeutuminen, vaikka sitä tehtäisiin ruumiillisen rasituksen äärirajoilla. Joissakin tapauksissa pelastusta hätään haettiin kuitenkin ammattientarkastajalta. Hätähuudon
omainen työntekijän kirje ammattientarkastajalle päättyy sanoihin ”Kom och hjälp oss. Var
vänlig tala inte om det här brevet”.16
Töiden ja myös ylitöiden raivoisa teko hoputettaessa ja ilman hoputustakin, silloin kun
töitä oli tarjolla, oli matalapalkkaisten ja epävarman työn tekijöiden lyhyen tähtäyksen
selviytymisstrategia. Kiireisen ja yhä kiivastuvan työnteon ketjun mahdollistivat työnantajan yksipuolisesti määrittelemät työsuhteet.
Jos Juha Siltalan nykytyöelämää kuvaavaa
terminologiaa venytetään maailmansotien väliselle ajalle, alipalkattujen naisten työnteon
hyvinkin suurta tuntimäärää voisi kutsua itsesäätöiseksi riistoksi,17 jota kuitenkin pohjimmiltaan motivoi pelko toimeentulon ja työpaikan säilyttämisestä.
Perimmäisenä tarkoituksena työintensitee-

Työn tarkkailua tekstiilitehtaalla
1970-luvulla.
Kuva: Matti
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Kansan
Arkisto.
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tin lisäyksessä oli maksimoida yrityksen tuotto. Ajattelu- ja toimintakäytäntöjä valtasi maailmansotien välisenä aikana yrityskulttuuri,
joka korosti tayloristisessa hengessä yhä enemmän yksilöllistä vastuuta ja tehokkuutta. Rationalisointiin ja tuotannon tehostamiseen
noudettiin kansainvälistä oppia amerikkalaisperäisen taylorismin ohella myös muun muassa Englannista, Saksasta ja pohjoismaista.
Kansainvälisten vertailujen kautta tekstiiliteollisuusyrittäjille kävi selväksi, että kotimaisen työn organisoinnissa, työvoiman käytössä,
kontrollissa, koulutuksessa ja taidoissa oli
suomalaisissa yrityksissä monelta osin parantamisen varaa. Tehostamisen paikkoja olivat
käytettävien koneiden lisäys henkeä kohden,
koulutus, työntekijäkunnan nuorennus ja linjaston kehittäminen. Selvää oli myös se, että
tie tehokkuuden lisäykseen kulki työntekijöiden itsesäätelyvaraa karsimalla.
Taylorin oppien edelleenkehittelyä kantautui Suomeen myös psykotekniikan ja ihmisekonomian tunnuksin.18 Tehokkuuden, kurin ja kestokyvyn ongelmia terävöitettiin psykologisella ja fysiologisella tiedolla tarkoituksena ulottaa työtä ja työntekijää rationalisoiva
ote entistä laajemmalle ja syvemmälle.
Yritystehokkuutta haettaessa oli hyvä olla
tietoa työvoiman motivaatiopohjasta. Insinööri Liisa Vesa luokitteli vuonna 1935 teollisuuden työntekijät työn sielutieteen mukaan kolmeen päätyyppiin. Joukkotyöntekijä on epäitsenäinen ja vailla aloitekykyä. Tämä tyyppi
pelkää vastuuta työssä ja pitää yksinkertaisesta koneellisesta työstä. Joukkotyöntekijän vastakohta on yksilötyöntekijä. Hänen itsetuntonsa on hyvin kehittynyt ja hän on aloitekykyinen. Hänen oikeustajunsa on hyvin herkkä,
hän on kunnianhimoinen ja tarvitsee tunnustusta. Kolmas työntekijätyyppi on streber- eli
kiipijätyyppi. Hänen pyrkimyksensä kaikessa
on päästä pinnalle. Hänelläkin on voimakas itsetunto mutta häneltä puuttuu aloitekyky. Hän
käyttää kiertoteitä ja juonitteluja päästäkseen
ylempiensä suosioon. Hänessä on enemmän
sanoja kuin tekoja. Hänen suhteensa työnjohdon on oltava varuillaan, sillä hän johtaa helposti harhaan työnjohtajan, jolla ei ole erikoista ihmistuntemusta. 19

Ihmisekonomian lisäksi myös työympäristön valaistuksella ja väreillä pyrittiin lisäämään
tehokkuutta. Chicagolaisen insinööri Durgin
”Code of Lighting” -opin mukaan tekstiilitehtaiden seinien värisävyihin ja niiden psykologisiin vaikutuksiin oli syytä kiinnittää huomiota tavoiteltaessa työn joutuisuutta ja tuottavuutta. Harmaata väritystä oli syytä välttää,
sillä se lamaannuttaa mielen. Harmaan kaikissa sävyissä työväki tulee helposti ärsytetyksi
tai riidanhaluiseksi. Keltainen puolestaan tekee työntekijän hilpeämmäksi ja kun siihen
lisätään punaisuutta se suorastaan lisää työtehoa. Vihreä taas vaikuttaa levollisesti, pitää
tuotannon suurena ja työnlaadun hyvänä ja tasaisena. 20 Psykoteknisesti pahin yhdistelmä
lienevät olleet harmaa työympäristö ja hankalat vanhenevat naiset.
Työympäristöön vaikuttamisen ja työn organisoinnin opeissa uusinta uutta työn tehostamisessa oli myös konsulttien käyttö. Ulkopuolisen konsultin opein työn joutuisuutta ja
tarkkuutta pyrittiin lisäämään 1930-luvun lopulla muun muassa Suomen Trikoon sukkatehtaalla.21 Konsulttiyhtiö Nordisk Bedaux
AB ohjeisti työn tarkkailuun, jossa keskeinen
väline oli insinöörin syvä katse työntekijättären silmiin. Norjalainen insinööri Habberstadt
neuvoi tehtaaseen työntutkimuksiin palkattua
diplomi-insinööri Jaakko Ruutua ”katsomaan
neulosten laatua tarkkailevaa tyttöä silmiin,
liikkuivatko hänen silmänsä vai oliko kysymyksessä pelkkä tuijotus”.22 Silmiin tuijottelun oli määrä paljastaa milloin neuloja todella suoritti valvontatyötä. Insinöörin tuijotuksessa ei ollut kyse enää pelkästään työntekijän
itsesäätelyvaran kaventamisesta, vaan siihen
tunkeutumisesta. Konsulttien ja insinöörien
suorittamien tutkimusten ja laskelmien perusteella tehdas laati rationalisointisuunnitelman,
jonka ytimenä oli karsia epätehokkaat työntekijät ja työtavat. Työpaikan säilyttämiseksi vaadittiin suorittavan ruumiin lisäksi myös mieleltä ripeää ja työnantajamyönteistä liikettä.
Työntekijöiden sijoittelu, valot, värit ja
konsultit palvelivat kaikki työn tehokkuuteen
liittyviä päämääriä. Millä volyymilla työn tehostaminen heijastuu työläisten itsesäätelyn
rajoihin, määrittyy puolestaan pitkälti työelä70
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män pelisääntöjen perusteella. Kun pelissä on
työntekijän ja työnantajan lisäksi yhdessä sovitut säännöt, on ottelukin tasaisempi. On oletettavaa, että vahvan ammattiyhdistysliikkeen
ja edunvalvonnan oloissa työn tehostamispyrkimysten vaikutus on eri kuin tilanteessa, jossa työntekijä yksilönä kamppailee omista työehdoistaan.
Tekstiiliteollisuuden naiset olivat maailmansotien välisenä aikana työpaikoillaan suurena ja alati kasvavana joukkona, mutta yksin.
Säätelemättömissä oloissa työajan käytön ja
tehostamisen ratkaisut teki yksin työnantaja ilman ammattiyhdistysliikettä. Työnantajan intressinä olikin pitää ammattiyhdistysliike sivussa ja turvata muun muassa työaika ja sen
tehostaminen epäpoliittisena yritysten ja työssäkäyvien omana asiana. Keskeinen mittari
edunvalvonnan volyymille lienee tehostuksen
kautta syntyneen taloudellisen hyödyn jako,
eli näkyikö tehostus yrityksen voiton, työntekijöiden ansioiden ja laajemmin kansantalouden tasolla. Työtahdin kiristämisen voi tiivistää kysymykseen, kuka oli se, joka hyötyi taloudellisesta tehostamisesta.
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Sukupuoli Verlan pahvitehtaalla
Väitöskirjani Tehdas yhdistää ja erottaa Verlassa 1880-luvulta 1960-luvulle käsittelee tapoja, joilla tehdas yhtä aikaa rakentaa yhteisyyttä ja yhteenkuuluvuutta tehdasyhdyskunnassa ja samaan aikaan erottelee ihmisiä ja antaa heille toisistaan poikkeavia asemia tehdasperheessä. Yhteenkuuluvuutta ja erilaisuutta
luovat ja uusintavat itse työ ja siihen liittyvät
käytännöt sekä esimerkiksi tehdasyhtiön sosiaalinen toiminta, asuminen ja yhdyskunnan
rakenne. Työtehtävän lisäksi yksilön asemaan
vaikuttavat esimerkiksi työsuhteen pituus, palkkausmuoto, ikä, perheellisyys, yksilön henkilökohtaiset luonteenpiirteet ja verkostoituminen sekä politiikka.1 Yksi merkittävimmistä
kategorioista on sukupuoli, jota käsittelen tässä artikkelissa.
Verlan puuhiomo ja pahvitehdas perustettiin 1882 ja se toimi Jaalan ja Valkealan kuntien rajalla Pohjois-Kymenlaaksossa vuoteen
1964 asti. Jo 1870-luvulla Verlankoskessa oli
toiminut puuhiomo, mutta se ei ollut pitkäikäinen. Kissakoski Osakeyhtiö osti Verlan tehtaan 1920 ja kaksi vuotta myöhemmin molemmat siirtyivät suuren Kymin Osakeyhtiön omistukseen. Verlan tehtaalla työskenteli enimmillään noin 160 henkeä 1950-luvun alussa, jolloin tehtaan lakkauttamisprosessi käynnistyi.
Työntekijöistä yleensä noin 2/5 oli naisia.
Tehdasta ei uusittu paljonkaan sen alkuvuosikymmenten jälkeen, mikä teki siitä otollisen kohteen museoitavaksi. Vuonna 1972 tehdas avattiin uudelleen museona ja 1996 se hyväksyttiin Unescon maailmanperintöluetteloon esimerkkinä pohjoisen pallonpuoliskon
pienistä puunjalostusteollisuusyhdyskunnista.

keästi miesten ja naisten töihin. Vaikka työntekijöiden enemmistö oli miehiä, naiset muodostivat suurimmat työntekijäryhmät tehtaan sisällä: arkkikoneiden hoitajat, kuivaamotyöntekijät, kiillottajat ja lajittelijat olivat naisia. Tämä
oli tehtaalle tärkeää myös taloudellisesti, sillä
naistyövoima oli oleellisesti edullisempaa kuin
miestyövoima. Naisten töistä maksettiin 1930luvulle asti noin puolet tai kaksi kolmannesta
miesten palkoista. Pienimmillään palkkaero oli
toisen maailmansodan jälkeen valtakunnallisten palkkasopimisten seurauksena. Tuolloin
ero hipoi Verlassa vain kymmentä prosenttia,
mikä on valtakunnallisestikin vähän. Ero kuitenkin säilyi.2
Anu Suoranta on osoittanut, että maailmansotien välisenä aikana työnantajat tarvittaessa jopa vaihtoivat tehtaillaan miesten töitä naisten töiksi säästääkseen palkkakuluissa.3 Verlassa joissakin naisten töissä työskenteli alun
perin alle 18-vuotiaita poikia ja tyttöjä, jotka
saivat työstään naisten palkkaa. Alaikäisten
palkkaamisen päätyttyä nämä työtehtävät jäivät naisille. Joskus muutos tuli teknologian muutoksen mukana: hollanterin jäätyä pois käytöstä Verlassa tilalle tuli mokkamylly ja työntekijät vaihtuivat miespuolisista naispuolisiksi. Tehtaan loppuvaiheissa taas prässimiehiksi alettiin ottaa myös naisia, kun palkkakulut kasvoivat koko ajan suhteessa suuremmaksi menoeräksi. Tällöin naisille maksettiin ”luonnollisesti” pienempää palkkaa kuin vastaavaa työtä tekeville miehille.4
Sukupuoli ei vaikuttanut kuitenkaan ainoastaan palkan suuruuteen, vaan myös itse
työsuhteeseen ja sen pysyvyyteen. Kun tehtaalla tehtiin suurempia korjauksia ja tuotanto
pysähtyi osin tai kokonaan, pyrittiin virattomiksi jääneiden miesten elannon jatkuminen
turvaamaan osoittamalla heille korvaavaa työtä esimerkiksi rakennustyömaalla. Naiset sen
sijaan jäivät yleensä ilman työtä, vaikka hei-

Sukupuoli työssä
Monille tehtaille ja työtehtäville tyypilliseen
tapaan Verlan tehtaallakin työt oli jaettu sel72
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Verlan tehtaan
työntekijöitä
1937. Kuvassa
näkyvät naiset
huomattavana
työntekijäryhmänä. Kokoojakoneitten hoitajien työvaatteeksi
oli määrätty
haalari, mikä ei
naisia miellyttänyt ja enemmän
tai vähemmän
omin luvin niistä
pian taas luovuttiin ja palattiin
hameisiin. Kuva:
Verlan tehtaan
arkisto.

Mies- ja naispuoliset työntekijät kohtasivat
toisiaan luonnollisesti erilaisissa tilanteissa
tehtaan arjessa. Osa työtehtävistä oli ketjutettu
niin, että kanssakäyminen oli jatkuvaa. Muistitiedossa näitä kohtaamisia oli toisten mielestä enemmän, toisten vähemmän, ja ne saavat
kertojasta riippuen erilaisia sävyjä, joista osa
voi liittyä kerrontatilanteeseen, kertojan omiin
arvoihin tai myöhempiin tulkintoihin. Joka tapauksessa ne ovat tulkintoja, jotka valaisevat
yhdyskunnan arvo- ja ajatusmaailmaa heidän
katsoessaan menneeseen, sillä vain mielekkääksi kerrottavaksi koetut tarinat ovat voineet jäädä elämään.
Muistitiedossa esiintyy sekä kotoisaa ja arkista kanssakäymistä yli sukupuolirajojen että
näiden rajojen toisintamista ja näkyväksi tekemistä. Mielenkiintoisia ovat esimerkiksi tehtävänimikkeiden sivumerkitykset. Sirkkelmiesten ja prässimiesten lisäksi tehtaalla työskenteli esimerkiksi kokouskoneiden tyttöjä ja puntartyttöjä. Osa naisten työnimikkeistä liittyi
eläimiin kuten kuivaamon varikset ja massakarhut. Vastaavaa nuorentamista, aseksualisointia tai eläimellistämistä ei tapahdu miesten
nimikkeissä.

dän kohdallaan onkin nähtävissä jonkinlaista
tapauskohtaista harkintaa. Samoin vielä tehtaan lakkauttamisvaiheessa 1952–1964 miesten työsuhteet olivat ensisijaisia vaimojen työsuhteisiin nähden.5 Näin ilmeisesti, koska
miesten oletettiin olevan perheen pääasiallisia
elättäjiä. Naimattomien naisten, poikamiesten
tai yksinhuoltajaäitien erilaista tilannetta ei
perusoletus kuitenkaan ottanut huomioon ennen kuin tehtaan loppuvaiheissa.6 On myös
mahdollista, että miesten ammattitaitoa pidettiin tärkeämpänä ja siksi se haluttiin säilyttää
omalla tehtaalla myös katkosten yli.
Epävakaimmat työsuhteet olivat lajittelijaja kiillottajanaisilla, jotka työskentelivät tehtaan ensimmäisinä vuosikymmeninä freelancer-tyyppisesti silloin, kun töitä oli tarjolla.
Kiillottajia tarvittiin vain jos tehtaalta oli tilattu kiillotettua pahvia, eikä lajittelijoitakaan
tarvittu, jos tilaukset olivat pelkkää puuhioketta. Näillä naisilla olikin oltava muitakin ansiomahdollisuuksia, sillä esimerkiksi kiillottajien
kahden viikon ansiot vaihtelivat 1800-luvun
puolivälissä liki 17 markasta vähän päälle kahteen markkaan, kun esim. hiojamiehen palkka
oli samaan aikaan noin 30 markkaa.7
73
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Verlan tehtaan
keittokurssilaisia 1935.
Kurssin kävi pitämässä
Kymin Osakeyhtiön
ohjaaja. Kuva: Verlan
tehtaan arkisto.

Sukupuoli sosiaalitoiminnassa

tuloja pidettiin oletettavasti tärkeämpinä vanhoille miehille kuin naisille, ja heille oli myös
helpompi osoittaa kevyttä työtä kuten yövahdin pesti. Vanhin Verlan tehtaalla työskennellyt mies lienee ollut 87-vuotias Herman Kinnari. Naisista vanhimmaksi työskenteli ilmeisesti lajittelija Maria Mattsson, joka jäi eläkkeelle 10 vuotta Kinnaria nuorempana.10
Sukupuolten välinen ero eläkkeissä oli kuitenkin tullut jäädäkseen. Vaikka avustuksissa
oli myös henkilökohtaista vaihtelua 1940-luvulle saakka, olivat miesten eläkkeet aina naisten eläkkeitä korkeammat. Hetkellisesti 1940luvun alkupuolella Verlaan ulotettiin Kuusankosken suuremmilla tehtailla voimassa ollut
järjestelmä, jossa naimisissa oleva mies sai
vielä korkeampaa eläkettä kuin naimaton mies
naisten jäädessä kolmanteen kategoriaan perhesuhteisiin katsomatta.11
Toinen keskeinen sosiaalietuus oli sairausja hautausapukassa, jollainen perustettiin Verlaan vuonna 1892. Kassan kuluista 2/3 tuli
työntekijöiden jäsenmaksuista ja 1/3 työnantajalta, ja sen jäsenyys oli työntekijöille pakollista. Ensimmäisten sääntöjen mukaan sairasapua annettiin puolet työntekijän normaalista
palkasta, jolloin järjestelmä oli näennäisesti
sukupuolineutraali, mutta käytännössä naisten
avustukset jäivät selvästi miesten avustuksia

Verlan tehtaalle perustettiin eläkerahasto 1890luvun alussa. Rahaston ensimmäisissä säilyneissä säännöissä tehtaan työntekijöitä ei –
mielenkiintoista kyllä – eritelty millään tavoin
sukupuolen mukaan. Ainoat olennaiset tekijät
olivat ikä ja palvelusaika: eläkkeelle saattoi
jäädä 55-vuotiaana palveltuaan tehtaalla vähintään 10 vuotta. 8 Näin tehtaalaiset olivat tehtaan alkutaipaleella sukupuoleen katsomatta
hyvin tasa-arvoisia vanhuuden edessä. Johtuiko tämä rahaston perustajista, naisten merkittävästä osasta tehtaalla, maaseudun yhteisestä
työperinteestä vai jostakin muusta, jää arvailujen varaan.
Kun rahaston säännöt uusittiin vuonna 1919,
sukupuolten välinen tasa-arvo oli kuitenkin jo
mennyttä ja naisten eläkkeet luokiteltiin alhaisemmiksi (30–50 mk) kuin miesten (50–75
mk).9 Käytännössä inflaatio oli tuhonnut rahaston säästöt ja pian myös uudet säännöt vanhenivat. Uuden köyhäinhoitolain (1922) jälkeen Kymin Osakeyhtiössä luistettiin rahaston
säännöistä, sillä eläkettä ei lain mukaan tarvinnut myöntää lainkaan työkykyiselle ihmiselle,
oli tämä kuinka iäkäs tahansa. Näin tehtaalla
nähtiin 1930-luvulla useita yli 70-vuotiaita työntekijöitä, jotka olivat yleensä miehiä. Palkka74
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pienemmiksi, koska myös palkat olivat pienempiä. Hautausapua ei myöskään määritelty
sukupuolen mukaan, mutta perheellisyys vaikutti tuen suuruuteen: perheellinen sai kaksinkertaisen tuen perheettömään nähden.12
Kymin Osakeyhtiö alkoi julkaista omaa
henkilöstölehteä, Kymi-yhtymää, vuonna 1936.
Lehden julkilausuttuna tarkoituksena oli luoda yhteenkuuluvuudentunnetta. Erikseen todettiin, ettei lehti edustanut mitään poliittista
suuntaa tai yrittänyt vaikuttaa lukijoittensa yhteiskunnallisiin näkemyksiin. Juttuvalinnoillaan ja tyylillään se kuitenkin edusti ja edisti
tiettyjä arvoja, joista yksi liittyi sukupuolten
välisiin eroihin. Esimerkiksi vuonna 1945 lehdessä alkoi juttusarja ”Miehiä työnsä ääressä”,
mutta vuotta myöhemmin naisista luotu sarja
olikin ”Perheenäitejä kotioloissaan”. Sitä mielenkiintoisempaa onkin, että kun Verlasta tehtiin teemanumero vuonna 1951, herätettiin
molemmat jo kuolleet sarjat uudelleen henkiin
yhteisenä miehiä ja naisia työnsä ääressä esittelevänä artikkelina.13 Verlan tehtaalla naisten
rooli oli näkyvämpi kuin isommilla paperitehtailla ja siksi heidän työläisyyttään oli luultavasti vaikeampi ohittaa.
Perhearvoja ja perinteisiä sukupuolirooleja
edistettiin myös koulutuksen kautta. Jo 1930luvulla Verlan tehtaalaiset saivat nauttia Kymin Osakeyhtiön puutarha- ja käsityöneuvojan palveluista ja kylän naiset osallistuivat myös
yhtiön järjestämälle keittokurssille.14 Andrea
Tonen mukaan Yhdysvaltain 1900-luvun alun
alkuperäisessä welfare capitalismissa yhtiöiden yksi keskeinen tavoite olikin osoittaa, ettei tehdastyö tuhonnut naiseutta, vaan tuki sitä, ja siksi monet sosiaalitoiminnan muodot
palvelivatkin juuri naispuolisia työntekijöitä.15 Vastaava ajatus lienee ollut Kymin Osakeyhtiön toiminnan taustalla, sillä naiset olivat
merkittävä (ja edullinen) työvoimavara Suomen teollisuudelle.16

toimintansa aloittaneen tehtaan kansakoulun
johtokuntaan. Itse oikeutettuina jäseniä olivat
patruuna Gottlieb Kreidl ja patrunessa Emilia
Kreidl. Heidän lisäkseen ensimmäiseen johtokuntaan kuuluivat tehtaan hiomomestari, kassanhoitaja, seppä sekä koulun opettajatar.
Vaikka johtokunnan kokoonpano oli siis sosiaalisesti epätasapainoinen, jonkinlaista edistyksellisyyttä osoitti kahden naisen jäsenyys.
Myöhemminkin johtokuntaan kuului aina vähintään yksi nainen, joka ajalleen tyypilliseen
tapaan edusti sivistyneistöä tai vähintään yhdyskunnan ylempää keskiluokkaa.17
1920-luvulla kansakoulunpito siirtyi Jaalan ja Valkealan kuntien vastuulle. Tällöin
Jaalan puoleisessa Verlan koulussa johtokuntaan kuului vuoteen 1933 asti yleensä yksi nainen, sitten muutaman vuoden ajan jopa kolme
ja 1936–1964 kaksi naista. Valkealan puoleisessa Pukkilan koulussa naisten johtokuntapaikkoja saatiin sen sijaan odottaa vuoteen
1961 asti, jolloin paikallinen emäntä kelpuutettiin luottamustoimeen.18 Jaalan puolella asetelma sukupuolten suhteen oli siis tasa-arvoisempi. Tämä saattaa selittyä sillä, että yhdyskunnan keskus sijaitsi Jaalan puoleisella rannalla. Tehdasyhdyskunta näyttää tarjonneen
enemmän keskiluokkaisia naisehdokkaita ja
olleen avoimempi ja liberaalimpi ympäristö
kuin maatalousvaltainen Pukkilan kylä.
Myös sairaus- ja hautausapukassalle valittiin johtokunta viimeistään sen kirjallisten
sääntöjen luomisen myötä vuonna 1898.
Sääntöjen mukaan työntekijöillä oli kassan
johtokunnassa kolme edustajaa. Ilmeisesti
miehet olivat myös naisten mielestä parhaita
ajamaan yhteisiä asioita, sillä naistyöntekijöiden huomattavasta määrästä huolimatta he eivät osallistuneet kassan hallintoon missään
luottamustoimissa ennen 1910-lukua. Tällöin
naisia alettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi,
varatilintarkastajiksi tai muutamassa tapauksessa varsinaisiksi tilintarkastajiksi.19
Tehtaalaisnaisten aktivoituminen sairauskassan hallinnossa saattaa olla yhteydessä vähän aikaisemmin yhdyskunnassa heränneeseen yhdistystoimintaan: marraskuussa 1905
suurlakon jälkimainingeissa Verlaan perustettiin ensimmäinen työväenyhdistys, joka tosin

Sukupuoli luottamustoimissa
ja yhdistyksissä
Verlan tehdasyhdyskunnan ensimmäisiä luottamustoimia oli osallistuminen vuonna 1890
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pian alkoi kitua ja lopetti toimintansa 1910luvun alussa. Yhdistyksen kymmenestä johtokuntalaisesta peräti kolme oli naisia.20 Miesten ja naisten yhteisjärjestöt kuuluivatkin suomalaisen kansalaisjärjestäytymisen tyypillisiin piirteisiin 1900-luvun alkuun asti. Sosialistisessa liikkeessä vaikutti samaan aikaan sukupuoleton (sukupuolisokea) ideologia, jossa
yhteistä työväenaatetta pidettiin tärkeämpänä
kuin mahdollista ”naiskysymystä”.21
Vuoden 1918 sodan jälkeen Verlassa toimi
1940-luvulle asti varsinaisista työväenjärjestöistä vain sosialidemokraattinen työläisnuoriso-osasto, jonka johtokuntaan kuului edelleen
myös naisia. Osuuskaupan hallinnossa naisia
ei sen sijaan ollut mukana ja vuodesta 1933
lähtien sille alettiinkin valita erityistä ”Naiset
mukaan toimintaan” -toimikuntaa, johon kuului sekä itse työssäkäyviä tehtaalaisnaisia että
työmiesten ja esimerkiksi myymälänhoitajien
puolisoita.22 Porvarillisella puolella perustettiin vuonna 1934 Voimistelu- ja urheiluseura
Werlan Kiri, joka paikkakunnan pienen koon
takia ilmeisesti vakiinnutti itselleen viimeistään 1940-luvulla koko yhdyskunnan yhteisen
urheiluseuran aseman. Yhdistyksen kahdeksasta perustajasta jopa kolme oli naisia: konttorineiti, opettajatar sekä yksi työläisnainen.23
Sairauskassan hallinnossa sukupuolten välinen tasa-arvo ei sen sijaan edennyt, vaan ehkä jopa heikkeni. Tehtaalaisnainen valittiin
ensimmäistä kertaa kassan johtokunnan varajäseneksi vuonna 1945 ja varsinaiseksi jäseneksi vasta 1953, minkä jälkeen heidän jäsenyydestään tulikin tavallista.24 Tuolloin tehdas oli jo lakkauttamisvaiheessa ja nuorimmat
ja kenties kunnianhimoisimmat työntekijät
lähtivät tai heidät siirrettiin pois, jolloin jäljelle jäävien oli vastattava toiminnan jatkumisesta.
Verlan yhdistystoiminnassa, kuten myös
maanlaajuisesti, oli nähtävissä 1940-luvulla
valtava kehitysbuumi, kun erityisesti ammattiyhdistyksiä ja vasemmistopuolueitten osastoja perustettiin uudessa poliittisessa tilanteessa
ympäri maan.25 Verlaankin perustettiin jälleen
ammattiosasto, sosialidemokraattinen työväenyhdistys ja uusi kansandemokraattinen yhdistys. SKDL:n yhdistyksessä hallinto oli täysin
miesten hallussa, mutta sosialidemokraattises-

sa yhdistyksessä naisia osallistava perinne jatkui, vaikkakin minimilaajuudessa yhden naisen voimin. Nk. yhden naisen kiintiö -politiikka olikin käytössä sosialidemokraattisessa liikkeessä pitkälle 1960-luvulle.26
Verlan tehtaalle valittiin vuonna 1946 myös
lakisääteinen tuotantokomitea, jonka jäsenistä
kolme tuli olla työnantajan, kaksi toimihenkilöitten ja viisi työntekijäin edustajia. Kahden
viimeksi mainitun ryhmän edustajat tuli valita
vaaleilla, mikä kenties vaikutti siihen, että lajittelija Laura Ukko sai ensimmäisissä vaaleissa ehdokkaista kolmanneksi eniten ääniä.
Työnantajan edustajana toimi nainen vain yhtenä vuonna, kun konttoristi Elmi Savolainen
sai tämän kunnian. Yleensä komiteaan osallistui kuitenkin vain yksi nainen, joka edusti työntekijöitä. Yhteensä seitsemänä toimintavuonna
komitean kaikki jäsenet olivat miehiä.27
Naisten vähäistä edustusta komiteoissa tai
muissa luottamustoimissa ei voi kuitenkaan
tulkita tämän sukupuolen välinpitämättömyydeksi esimerkiksi työolojen suhteen. Päinvastoin, nykyisen tiedon mukaan tehtaan ainoa
”sisäsyntyinen” lakkoaktio menee naisten piikkiin: kuivaamon ”varikset” tekivät villin lakon, kun työnantaja koetti lisätä työmäärää ilman palkankorotusta.28
Miksi naisten edustus verlalaisissa yhdistyksissä ja luottamustoimissa on sitten niin
vähäinen? Ilmeisesti naisten ja miesten välinen työnjako myös yhteiskunnallisessa toiminnassa sisäistettiin Verlassa voimakkaasti,
vaikka naisilla olikin näkyvä rooli tehtaalla.
Kotitöiden suuri määrä ja perheen äideille ja
vaimoille asetetut odotukset rajoittivat todennäköisesti naisten mahdollisuuksia ja haluja
osallistua kodin (ja palkkatyön) ulkopuoliseen
toimintaan.29 Kokonaisuudessaan näkyvissä
on kuitenkin naisten yhteiskunnallisen aktivoitumisen ja aktivoimisen kolme aaltoa:
1900-luvun alku, 1930-luku ja 1940- ja 1950lukujen vaihde, jolloin yhdyskunnan kukoistusvaihe näkyi myös esimerkiksi mieskuoron,
keskustelukerhon, näytelmäkerhon, naiskuoron ja naisten kerhon toimintana.30 Vaiheet
sopivat siis pääosin yhteen yhdistystoiminnan
yleisten kehitysvaiheiden kanssa Verlassa.
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Miehet ja naiset
pahvitehdasyhdyskunnassa
Naisilla oli näkyvä osa Verlan puuhiomon ja
pahvitehtaan työprosessissa, vaikka kokonaisuudessaan he olivatkin tehtaan työntekijöiden
vähemmistö. Sukupuolten välinen työnjako
tehtaalla oli selvä, samoin kuin miesten parempi palkka ja ilmeisesti oletus heidän elättäjyydestään: tämä heijastui esimerkiksi työsuhteisiin ja sosiaalietuuksiin.
Vaikka Verlassa seurailtiin kansallisen ja
kansainvälisen tason arvoja ja kulttuurivirtauksia, säilytti tehdasyhdyskunta osin omaleimaisuutensa myös suhteessa sukupuoleen. Toisen
sukupuolen asema ja aktiivisuus Verlan menneisyydessä yllättää ajoittain tutkijan, kuten
eläkkeiden suhteen tehtaan alkuaikoina, ansioiden eron pienuudessa 1950-luvun alussa tai
naistyöläisidentiteetin näkyvyydessä. Ajoittain
kehitys näyttää taas jääneen jopa jälkeen yleisestä linjasta, kuten sairauskassan hallinnossa.
Sukupuolen sisällä yksilön asemaan vaikutti
luonnollisesti yhteiskuntaluokka ja vastaavasti
yhteiskuntaluokan sisällä sukupuoli.
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Tehdasyhdyskunta
muistitiedon näkökulmasta
Vuonna 2008 julkaistun väitöskirjatutkimukseni kohteena on Penttilän sahayhteisö, joka sijaitsi Joensuun kaupungin keskustan läheisyydessä Pielisjoen vastarannalla.1 Penttilässä yli
sata vuotta toimineen sahalaitoksen toiminta
lopetettiin vuonna 1988, mikä oli alku suurille, vaikkakin hitaasti edenneille muutoksille
tehdasalueella ja sen ympäristössä. Tänä päivänä, kun sahan lakkauttamisesta on kulunut aikaa jo yli 30 vuotta, ovat entiselle tehdasalueelle
suunnitellun uuden asuinalueen rakennustyöt
alkamassa.
Aloitin kenttätyöt sahan lakkauttamisen jälkeen vuonna 1989. Suullista muistelukerrontaa keräsin haastattelemalla entisiä sahan työ-

läisiä ja heidän perheenjäseniään. Tutkimusaineistoa kootessani huomasin, ettei muistelupuhe ole suinkaan ainoa tapa hahmottaa mennyttä ja nykyistä elämää sekä omaa identiteettiään, vaan tätä prosessointia toteutetaan hyvin
monella tavalla. Otinkin tutkimukseeni mukaan myös muita kuin haastatteluissa tuotettuja muisteluaineistoja: kirjoituksia, valokuvia
ja karttoja.2 Käsitykseni Penttilästä ja sahayhteisöstä perustuu edellä mainittujen aineistojen lisäksi kenttätyön aikana tekemiini havaintoihin. Olen seurannut alueen elämää ja
muutoksia vuodesta 1989 lähtien sekä tavannut penttiläläisiä haastatteluiden lisäksi monenlaisissa tilanteissa.
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Penttilän saha: Penttilän
sahan tukkilammikkoa
pakkashuurussa vuonna
1954. Kuva: Eino Jokinen. Pohjois-Karjalan
museon valokuva-arkisto.

Yli viisitoista vuotta kestänyt kenttätyö samassa paikassa ja osittain samojen haastateltavien parissa on ollut tutkimuksen kannalta
haastavaa ja merkityksellistä. Sen seuraukset
näkyvät sekä aineistossa että tutkimuksen tuloksissa. Eri aikoina tehdyissä haastatteluissa
puhe ajautui menneen muistelun lisäksi erilaisiin ajankohtaisiin aiheisiin ja ongelmiin. Vuonna 1989 keskeisenä keskustelun aiheena oli sahan lakkauttaminen ja siitä aiheutunut suru,
viha ja syyllisten etsintä. 1990-luvun puolessa
välissä keskustelujen keskiössä olivat alueen
sen ajan ongelmat kuten työttömyys, penttiläläiseksi mielletty skiniongelma, ympäristön
saastuneisuus ja alueen tulevaisuus. 2000-luvulla on taas keskitytty tehdasyhteisön perinteen vaalimisen mahdollisuuksiin tulevalla
asuinalueella. Aineiston tuottamisen kontekstit ovat tässä tutkimuksessa tärkeitä ja johtivat
minut tarkastelemaan tutkimuskohdettani kokonaisvaltaisesti. Painotukseni muuttui suullisesta historiasta muistitietoa monesta suunnasta tarkastelevaan tutkimiseen. Nostin etnografisen tulkinnan ja diskurssitutkimuksen näkökulmat historiantutkimukseen usein rinnastetun muistitietotutkimuksen rinnalle. Pidän
muistitietoa omanlaisenaan tiedonlajina, joka
kuvaa kertojien henkilökohtaisia kokemuksia
ja kulttuurille ominaisia merkityksiä.
Penttilän saha oli suomalaisittain tyypillinen teollisuuslaitos yhdyskuntajärjestyksineen
ja asuinalueineen. Sahayhdyskunnan rakentamisen päälinjaukset liittyivät suomalaiseen työ-

väen asunto- ja sosiaalipolitiikkaan.3 Tutkimuskohteen erityisyys nousee esille haastateltujen
ihmisten omissa kokemuksissa ja mielipiteissä, paikallisuudessa, haastatteluajankohtien tapahtumissa ja käsityksissä tulevasta. Jokaisen
kertojan kertomus on hänen oma tulkintansa,
mutta toisaalta aineiston kokonaisuudesta löytyy paljon yhteisiä jaettuja käsityksiä ja myös
viitteitä yleisesti mediassa esitettyihin tietoihin ja mielipiteisiin. Yhdeksi tutkimuksen keskeisistä teemoista nousi muutos ja sen merkitys yksilöille ja yhteisölle. Esimerkiksi asuinalueen muuttuminen tyypillisestä tehdastyöläisten kylästä kerrostaloalueeksi ja kaupunginosaksi on tapahtunut haastateltavien silmien alla. Muutokset ovat vaikuttaneet konkreettisesti haastateltavien arkielämään toisaalta asumisolojen parantuessa, mutta toisaalta
yhteisön sosiaalisen elämän köyhtyessä. Hävitetyn maiseman kulttuurihistoriallisen arvon
esille nostaminen sahan lakkauttamisen jälkeen on myös muokannut paikallisten ihmisten käsityksiä omasta ympäristöstään ja sen
menneisyydestä. Näin yleiset yhteiskunnalliset muutokset ja niihin liittyvät diskurssit heijastuvat kertojien henkilökohtaisessa arjessa,
kokemuksissa ja myös heidän muistelukerronnassaan.
Richard Sennett toteaa, että maantieteellisestä paikasta tulee yhteisö, kun siihen kiinnittyneet ihmiset alkavat puhua ”meistä”.4 Toisaalta yhteisö erottuu myös ulkopuolisten
määrittelyissä, kun he kuvailevat tiettyä paik79
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omaan muisteltu yhteisö, joka lähenee Benedict Andersonin kuvitteellisen yhteisön (engl.
imagined community) käsitettä. Siinä yhteisöllisyys perustuu vahvasti tunteeseen ja mielikuvaan yhteisyydestä. Kaikki siihen kuuluvat ihmiset eivät välttämättä kohtaa koskaan
toisiaan eikä reaalista vuorovaikutusta voi
näin syntyä. Silti yhteisyyden tunne voi olla
hyvinkin vahva.7
Penttilän sahatyöläisten muistitiedossa yhteisön sosiaalisten suhteiden kuvaaminen –
niiden toimivuus tai epätasapaino – painottuu
kolmeen yhteisön jäsenten toimintaa kuvaavaan aihepiiriin: valtaan, vastuuseen ja yhteishenkeen. Ne määrittävät sitä, miten yhteisössä
tuli kertojien mielestä toimia, mikä oli oikein
ja mikä väärin, ja toisaalta ne kertovat elämäntavan muutoksesta. Muistelukerronnassa esiintyvät valta-asetelmat ovat huomattavasti kompleksisempia kuin yleisesti kuvailtu tehdasyhdyskunnan hierarkkinen rakenne antaisi olettaa. Tehdasyhdyskunnan määrittelemät hegemoniset valtasuhteet näyttäytyvät monitasoisina ja ennen kaikkea neuvoteltavina. Johtajien
ja työläisten välinen suhde oli selkeä, mutta ei
kuitenkaan ainoastaan työläistä alistava. Kertojien kannalta tärkeimmät johtajat kuvataan
isällisinä ja ystävällisinä hahmoina, joille kertomuksissa puetaan usein ylle patruunan
merkit kuten kävelykeppi ja hattu. Johtajien
rouvat nähdään sen sijaan jo paljon ristiriitaisempina henkilöinä, jotka eivät aina saa työläisiä puolelleen. Suhde työnjohtajiin on kaksinainen. Toisaalta he olivat lähellä työläisiä ja
ymmärsivät heidän perheidensä ongelmat,
mutta toisaalta heidän kanssaan käytiin jatkuvaa neuvottelua valtasuhteista. Ironiset, humoristiset ja työnjohtajia nöyryyttävät kertomukset ovat aineistoissa yleisiä.
Muistelukerronnassa vallan parina esiintyy vastuu, joka liittyy sekä tehtaaseen että kodin piiriin. Johtajilla oli vallan lisäksi vastuu
työläisistä, työntekijöillä oli vastuu työpanoksestaan ja siinä mielessä tehtaan toiminnasta. Jos työläinen kantoi vastuunsa hyvin,
hän sai myös valtaa vaikuttaa omiin asioihinsa. Vastuun kysymyksissä nousi keskeiseksi
perhetyöläisyyden merkitys. Työläisyys periytyi sukupolvelta toiselle, ja monessa perheessä

Penttilän saha: Hanna Lappalainen ja Seera
Harju lajittelutöissä Penttilän talotehtaan alkukoneistamolla vuonna 1954. Kuva: Eino Jokinen.
Pohjois-Karjalan museon valokuva-arkisto.
kaa ja ihmisiä siellä jollakin tavalla ympäristöstään erottuviksi. Silloin kerronta rakentaa
folkloren tavoin yhteisöä tehden eroa ”meidän” ja ”muiden” välille.5 Tehdasyhdyskuntien
erottuminen ympäristöstään käy usein ilmi
alan tutkimuksista. Esimerkiksi Saara Tuomaalan mukaan sahatyöläiskylien kouluja pidettiin opettajien näkökulmasta ongelmallisempina kuin muita maaseudun kansakouluja.6 Myös Penttilän sahayhteisön erottuminen
ympäröivistä asuinalueista nousi yhdeksi keskeiseksi aiheeksi työläisten muistitiedossa.
Tein tutkimuksessani eron Penttilässä yli
sata vuotta sijainneen tehdasyhdyskunnan ja
muistelukerronnassa kuvautuvan tehdasyhteisön välille. Tehdasyhdyskunta perustui teollisen tuotannon aineellisiin puitteisiin ja taloudellisiin päämääriin, kun taas muistellussa yhteisössä painottuu työläisten arkielämään ja
moraalikäsityksiin perustuva yhteisöllisyyden
tunne. Tutkimukseni kohteena on nimen80
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poika peri isänsä työtehtävän sekä siihen liittyvän vastuun. Perhetyöläisyyden merkitys oli
tärkeä työn saamisen ja oppimisen kannalta.
Vastuu kodinhoidosta näytti aineiston mukaan
lankeavan pääosin äideille ja perheen tyttärille. Kodin ja lasten hoitaminen puutteellisissa
oloissa sai kertomuksissa paljon huomiota: talousvesi kannettiin itse sisään ja likavesi ulos,
pyykit kuljetettiin pyykkituvalle ja pestiin itse,
lapsetkin joutuivat usein pärjäämään itsekseen, koska hoitoa ei työpäivän ajaksi aina ollut mahdollista järjestää. Vaikka naapuruston
keskinäinen yhteistyö ja avunanto loivat tukiverkoston arjen turvaksi, olivat arkityöt usein
raskaita hoitaa. Näissä muistelukertomuksissa
korostettiin arkielämässä tapahtunutta muutosta entistä nykyiseen verraten.
Aineistossa usein esiintyvä lausahdus ”ennen oltiin kuin yhtä perhettä” johdatti minut
moraaliyhteisön pariin. Kokemus yhteishengestä ja hyvästä yhteisöstä rakentuu vallan ja
vastuun tasapainottelun varassa. Muisteltu yhteisö kuvautuu kuvitteellisena ja vahvasti tunteisiin perustuvana kokonaisuutena, jolla oli
rajat ja joka tunnisti muutoksen sekä ulkopuoliset yhteisöön kuulumattomat henkilöt. Yhteisön sisäisistä suhteista neuvoteltiin jatkuvasti työpaikalla ja naapurustossa. Yhteinen
suuri perhe esiintyy aineistoissa monella tasolla ja monessa paikassa: tehtaan työpisteissä,
asuinalueilla, yhteisillä kokoontumispaikoilla
ja Penttilän ulkopuolella erilaisissa tilanteissa.
Muistelukerronnassa työläisidentiteetti kuvautuu monipuolisesti. Työläisyyteen liittyvät
erilaiset paikallistason ja arkielämän muutokset, yhteiskunnallishistorialliset taustat, kontekstit ja diskurssit nousevat aineistoissa esille. Työläisyys ei näyttäydy yhtenä todellisuutena, vaan naiset ja miehet, ennen sotia ja sotien jälkeen syntyneet sukupolvet sekä poliittisesti eri tavalla suuntautuneet kertojat liittävät
siihen erilaisia merkityksiä. Myös sama kertoja voi tulkita työläisyyttä eri tavoin eri konteksteissa. Työläinen ja työläisyys määrittyvät
siis moniäänisesti ja muistelukerronnalle ominaisia jännitteitä seuraten. Haastatellut identifioivat itsensä yhäkin työläisiksi, vaikka elintasossa ja elämäntavoissa asema ei enää ollut
selkeästi näkyvillä. Elintason nousu avasi työ-

läisille uusia mahdollisuuksia, mutta kaikkia
muutoksia kertojat eivät ole kokeneet parannuksina. Joillakin elämän alueilla he pitäytyivät mieluummin vanhassa, kuten pariskunta,
joka osti itselleen vanhan puurakenteisen sahatyöläisten vuokratalon. Heille vanhan elämäntavan ylläpitäminen oli tietoista toimintaa,
jota he korostivat haastattelussa. Kulttuurin ja
perinteen kannalta mielenkiintoinen ilmiö on,
että työläisidentiteetti ja ajatus yhteisöstä kantavat nykyisyyteen. Yksi haastateltavistani
kuvasi perintöään niin, että hän kantaa mukanaan repussa sahayhteisön lapsuus- ja nuoruusympäristöä elämää rikastavana kokemuksena ja haluaa tietoisesti siirtää tätä tietoa kertomalla siitä omille lapsilleen.
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Kati Launis
fil. tri, Turun yliopisto

Työväenkulttuurin
tutkimuksen nykypäivää
Toivo Pekkanen kuvaa Tehtaan varjossa -romaanissaan (1932) työläispoika Samuel Oinon lukuiloa:

siin, kuten arjen historiaa ja luokkaa kohtaan
virinneeseen intoon. Kiinnostuksesta kertovat jo tämän vuosikirjan varsin kulttuurisesti
painottuneet artikkelit sekä graduesittelyt,
jotka kertovat – tutkimuksen ”ilmapuntareina” toimivien – opiskelijoiden innosta syventyä sellaisiin aiheisiin kuin työväenlehdet, työväenopistot ja vasemmistointellektuelli Katri
Vala. Tutkijoiden katse on kääntynyt pitkälti
historiaan: esimerkiksi Pekka Rehumäki osoittaa tuoreessa väitöskirjassaan Tasa-arvoa tanssilattialla (2008), että työväenkulttuurin juuret ovat Suomeenkin 1860-luvulla rantautuneissa käsityöläisten sivistysseuroissa.
Yksi nykytutkimuksen mielenkiinnon kohteista on työväen kirjallinen kulttuuri. Lukeminen ja kirjoittaminen ovat toimintaa, joka
ei ole vapaata sen kummemmin yhteiskuntaluokasta kuin sukupuolestakaan. Esimerkiksi 1900-luvun alun työväenkirjallisuutta on
katseltu uusin lasein sitten Raoul Palmgrenin
ansiokkaan Joukkosydän-teoksen (1966). Kirsti
Salmi-Niklanderin nykyisissä tutkimuksissa
päivänvaloon nousevat työväenjärjestöjen käsinkirjoitetut lehdet, Elsi Hyttisen tutkimuksissa puolestaan kirjailija Elviira Willmanin
osin arkistoihin piiloutunut tuotanto. Itseoppineita kansankirjoittajia – Pietari Päivärinnan kaltaisia ihmisiä, joilla ei ole sanottavasti
koulusivistystä takanaan – ovat monien muiden lisäksi nostaneet esiin muun muassa Kai-

Hän lukee ahmien, ilman mitään järjestelmää, niin kuin nälkäinen syö ruokaa. Ja
kaikkia näitä asioita hän hautoo sitten yksinäisessä sielussaan, päämääränään siepata universumin salaisuus esiin kirjaston
pölyisiltä hyllyiltä. Ei mitään sen vähempää. (Pekkanen 1932/1967, 109.)
Lukeminen on Samuelille välttämättömyys,
perustarve. Vanhassa työväenliikkeessä 1900luvun alkuvuosina sitä pidettiin myös väylänä yhteiskunnalliseen nousuun. Tähän kutsuun
vastasivat työväenkirjallisuuden ja -lehdistön
ohella myös teatteri-, urheilu- ja musiikkitoiminta sekä työväenopistot. Kelpo neuvon antaa esimerkiksi työväenrunoilija ja -poliitikko
Hilja Pärssinen kirjeessään: ”Lukemisen on
tultava jokapäiväiseksi elämän tarpeeksi, kuten syöminen ja juominen. Ellei muuta, niin
kaksi sivua joka päivä jotakin hyvää kirjaa on
luettava…”
Työväenkulttuurin tutkimus on viime vuosina ollut vahvassa nousussa. Muutenkin työväentutkimuksen 1960- ja 1970-lukujen ”kulta-ajan” jälkeinen hiljaisuus on lujaa vauhtia
murtumassa. Tämä liittyy yhteiskunnassa ja
tutkimusmaailmassa tapahtuneisiin muutok83
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sa Kauranen, Anna Kuismin ja Lea Laitinen
tutkimuksissaan ja tutkimushankkeissaan.
Kiinnostuksesta työväen kirjallistumista
kohtaan kertoo myös elokuussa 2009 pidetty
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen
seuran vuotuinen seminaari otsikolla ”Lukeva ja kirjoittava työläinen”, jossa alustukset
liikkuivat kansankirjoittajista Linnan Pohjantähteen, päiväkirjoista työväenlehtiin. Parhaillaan suunnitellaan myös ensimmäisiä
Työväenkirjallisuuspäiviä, jotka järjestetään
Tampereella Työväenmuseo Werstaalla elokuussa 2010. Siellä tarkoituksena on pohtia
muun muassa sitä, mitä työväenkirjallisuus
on nykypäivänä. Työtä toki kuvataan nykykirjallisuudessa, samoin luokkataustan esiin

nostamia tuntoja. Anneli Kannon Veriruusuissa (2008) sisällissota ja erityisesti sen
naiskaartilaiset saavat oivan tulkinnan, ja taistolaismenneisyys kummittelee Juha Ruusuvuoren Stallarissa (2009). Mutta tituleeraako
kukaan nykykirjailijoista itseään työväenkirjailijaksi?
Työväenkulttuurin tutkimuksen ei kuitenkaan tarvitse olla vain sen historian tutkimusta. Mitä on työväenkulttuuri nyt, Suomessa,
2010-luvulle siirryttäessä – vai onko sitä? Yksi
taho, johon tutkijat voisivat kohdistaa katsettaan, on Suomessa työskentelevä ja alati kasvava ulkomainen työvoima. Kuka kertoisi,
mitä on heidän kulttuurinsa Suomessa – nyt?
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Erkki Vasara
dosentti, Helsingin yliopisto

Työväentutkimuksesta
– ja työväentutkimuksesta
Työväentutkimus-julkaisu on vuonna 2009 saavuttanut 22 vuoden iän – 23:s julkaisuvuosi on
meneillään – ja nykymuotoisena B5-punakantisena se on ilmestynyt vuodesta 1992 lähtien. Ikää ja perinteitä on kertynyt. Punakantisemme tavoitteena on ollut alusta asti kertoa
lukijoille – työväen perinnelaitosten asiakkaille, yliopisto- ja muille tutkijoille sekä työväentutkimuksen harrastajille – mitä kunakin vuonna on ollut tekeillä ja keskustelun alaisena
omalla tutkimussektorillamme, työväen historian ja perinteen tutkimuksessa. Tätä työtä on
tehty valmistuneisiin tutkimuksiin, seminaaripuheenvuoroihin ja vireillä oleviin hankkeisiin perustuvien artikkeleiden sekä kunkin
vuoden satoa kartoittavien kirja-arvioiden
kuin myös sittemmin graduesittelyjen kautta.
Konsepti on ollut mielestäni sekä oikea että
toimiva. Työväentutkimuksen tehtävä on esitellä lukijoilleen työväentutkimusta – siis tutkimusta. Kyseessä on tieteellisestä tutkimuksesta sisältönsä ammentava julkaisu siinä kuin
vaikkapa Historiallinen Aikakauskirja, Yhteiskuntapolitiikka ja Tieteessä tapahtuu, jotka
tosin ovat useamman kerran vuodessa ilmestyviä lehtiä. Työväentutkimus sen sijaan on kerran vuodessa ilmestyvä vuosikirja, jonka tarkoituksena on, sanottakoon se vielä kerran,
ikään kuin kirjata kansiensa väliin tärkein kultakin vuodelta omalla tutkimusalallaan. Siinä
on sen palvelutehtävä.
Itse tulin valituksi Työväentutkimuksen
päätoimittajaksi vuoden 2006 lopulla käydyn
kiihkeän linjakeskustelun myötä – keskustelun, jonka laukaisijana oli esille noussut ajatus julkaisumme muuttamisesta noin 50-sivuiseksi, journalistisin perustetuin toimitetuksi nelivärijulkaisuksi. Itse vastustin tätä
omien näkemysteni kanssa jyrkässä ristirii-

dassa ollutta ajatusta, minkä toin tuolloin
esiin sekä julkaisumme tulevaisuutta käsitelleessä keskustelutilaisuudessa että myöhemmin kirjallisesti. Seurauksena oli, että havaitsin pian tulleeni valituksi Työväentutkimuksen päätoimittajaksi. Julkaisumme kustantajan hallitus odotti minun vastaavan huutooni,
ja olin siihen toki myös valmis. Ajatus pääkirjoituksessa mainitsemastani kolmivuotisprojektista oli syntynyt.
Vuonna 2007 tuli kuluneeksi sata vuotta
ensimmäisen valtakunnallisen keskusammattijärjestön perustamisesta, minkä lisäksi useat
ay-liikkeen historiatutkimukset olivat tuolloin
ilmestyneet – siinä oli peruste ay-historiateemalle, jota täydensi julkaisumme sekä Työväenliikkeen kirjaston 20-vuotistaival. Siinä
oli teemakehys vuoden 2007 julkaisullemme.
Viime vuonna tuli puolestaan kuluneeksi yhdeksän vuosikymmentä sisällissodasta, jota
koskevaa tutkimusta oli paljon liikkeellä. Siinä teema vuoden 2008 julkaisullemme. Tämän vuoden teemaperuste ilmenee pääkirjoituksesta. Näillä mietteillä lähdin päätoimittajan tehtävääni. Samalla pidin selvänä, että
myös teemojen ”ulkopuolisia” artikkeleita
otetaan kuhunkin julkaisuun mukaan.
Vuoden 2006 loppuvuoden keskusteluissa
nousi esiin myös tarve kohentaa julkaisumme
ulkoasua, mikä olikin tietyissä raameissa aivan paikallaan. Tämäntyyppisen julkaisun yleinen – ja käyttökelpoisin – kokoformaatti on
B5, jonka säilyttäminen oli minulle selviö.
Samoin halusin pysyttäytyä ”punakantisessa”, joskin sille uutta ilmettä kehittäen – selän nimitekstiä myöten. Halusin myös korostaa julkaisun vuosikirjaluonnetta, mihin tähtäsi nimenmuutos Työväentutkimuksesta Työväentutkimus Vuosikirjaksi. Sivun 2 ilme kai85
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pasi mielestäni lisää sykettä ja informatiivisyyttä; beige väripohja, uusi jäsentely ja kirjaarvioiden mukaanotto sisällysluetteloon olivat osa sitä ulkoasu-uudistusta, johon katsoin
kiistatta olevan tarvetta. Lukijaystävällisenä
liikkeenä pidin myös ingressien kirjoittamista
artikkelikokonaisuuksien alkuun.
Tärkeintä on kuitenkin varsinainen sisältö, ja sen peruslinjaan ei ollut mitään tarvetta
tehdä muutoksia. Särmän terävöittäminen on
kuitenkin aina paikallaan. Vuosikirjamme tulee olla tiiviisti kiinni ajan hengessä ja julkaista artikkeleita juuri valmistuneiden tai valmisteilla parhaillaan olevien tutkimusten pohjalta, missä auttavat julkaisumme yhteydet
tutkijakenttään. Artikkelit, lyhyinä muutaman
sivun mittaisina, mutta mieluiten viittein varustettuina tietopaketteina tarjoavat lukijoille
oleellisen tutkitusta tai tutkittavasta ja mahdollisuuden perehtyä sen jälkeen omin avuin
itse tutkimukseen tai sen aiheistoon. Lukuisien kiintoisien tutkimusten myötä myös artikkeleiden määrä on kasvanut parissa viime
vuosikirjassa huomattavasti. Sama linja jatkuu tälläkin kertaa. Vuosikirjamme voisi parhaimmillaan myös itse luoda uusia suuntia tutkimukselle virittämällä sitä koskevaa keskustelua, mihin tähtäsin uudella, viime vuonna
ensi kertaa vuosikirjassamme olleella Keskustelua-palstalla. Graduesittelyjen merkitys
on sekin huomattava niin kannustimena opinnäytteiden tuleville laatijoille kuin valmistuneille maistereille jatkotutkimusten pariin. Samalla lukijat saavat tietoa yliopistojen työväentutkimusmaailmasta. Kirja-arvio-osion
osuus vuosikirjassamme on kasvanut huomattavasti parina viime vuotena ja tältäkin osin
sama linja jatkuu myös tässä julkaisussa. Tekemäni valinta on tietoinen. Esittelemisen ja
arvioinnin väärttejä teoksia ilmestyy vuosittain runsaasti, ja vaikka emme voi niitä kaikkia tietenkään tuoda esiin, suurimpaan mahdolliseen arviointimäärään voidaan silti pyrkiä. Tässä onkin onnistuttu ilman että olisi tyydytty muutaman rivin pikaesittelyihin. Mielestäni on myös tarpeellista ottaa mukaan kirja-arvioiden piiriin muutakin kuin varsinaista
työväenhistorian ja -perinteen tutkimusta. Esimerkiksi monet yhteiskuntapoliittiset keskus-

telupuheenvuoroteokset ansaitsevat tulla arvioiduiksi palstoillamme. Tältä pohjalta viimeiset
kolme vuosikirjaa – käsillä oleva mukaan
luettuna – ovat 132, 148 ja 180 sivun laajuisia, kun niitä aiemmat ovat olleet noin satasivuisia.
Sivumäärän kasvu on ajoittain herättänyt
viimeisen kolmen vuoden aikana keskustelua
julkaisijatahojen edustajien palavereissa, mutta
linjani on saanut enemmistön tuen. Sivumäärä, olipa se sata tai vaikkapa 180, ei saa olla
itsetarkoitus. Jos varat sallivat, ja ne ovat päätoimittajakaudellani onneksi sallineet, julkaistakoon vuosikirjaa, joka parhaan mahdollisen
mukaan tarjoaa lukijoilleen, tehtäväänsä täyttäen, kattavan tietopaketin kunkin vuoden työväentutkimuksen sadosta. Jos sivumäärä tällöin nousee vaikkapa 180:een, niin sitten se
nousee 180:een. So what? Se on ihan kunniakas ja sopiva sivumääräsuuruusluokka itseään
kunnioittavalle tieteelliselle vuosikirjalle. Saakoon julkaisumme näillä eväin myös lisää
julkisuutta ja samalla uusia lukijoita – siihen
tähtäsin ehdotuksellani Työväentutkimuksen
liittymisestä Kultti ry:n jäseneksi.
Työväentutkimus Vuosikirja esittelee työväentutkimusta – mikä sitten on jälkimmäisen tila. Siihen ei tässä yhteydessä ole palstatilaa eikä tarvetta paneutua muutoin kuin kehottamalla lukijaa tutustumaan vaikkapa Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran (THPTS) viimevuotiseen vuosikirjaan Työväki lähtee – mihin suuntaa tutkimus?, joka
arvioitiin vuosi sitten myös tämän julkaisun
kirja-arvio-osiossa. Työväenliikkeen ja palkansaajien tila on tänä vaalitappioiden, talouslaman ja siihen liittyvän työttömyyden sekä
prekariaattien aikana paitsi vaikea myös tutkimuksen kannalta kiintoisa. Aiheistoa riittää.
Yksi vuosikirjamme julkaisijoista on vuonna
1984 perustettu THPTS, jonka oman vuosikirjan ja tämän punakantisemme suhdetta olen
useasti miettinyt. Toimivathan ne samalla kentällä. Näen niiden työnjaon tällä erää kuitenkin selkeänä. Siinä missä Työväentutkimus
keskittyy lyhyine artikkeleineen ja kirja-arvioineen työväentutkimuksen esittelyyn, on
seuran vuosikirja yksi foorumi tälle tutkimukselle. Seuran vuosikirjassa on muun muassa
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julkaistu THPTS:n ansiokkaiden elokuisten
tutkijaseminaarien keskusteluissa esillä olleiden tutkimusten pohjalta laadittuja, laajoja
tutkimusartikkeleita, mutta vuosien mittaan
myös muuta tutkimusaineistoa. Mahdollisuuksien mukaan – kyse on tietenkin taloudellisista resursseista – seuran vuosikirja voisi olla
julkaisukanava myös varsinaisille monografiatutkimuksille. Ihanteellisinta olisi jos seuralla olisi oma monografiasarja.
THPTS:n merkitys oman historia-alueensa julkaisu- ja kehittämistahona on merkittävä. Myös sen mahdollisuudet julkisuuskanavana on pidettävä esillä – samoin yhteistyö
muiden historiaseurojen kanssa. Näissä mietteissä nostin vuosi sitten kesällä seuran hallituksessa esiin ajatuksen Työväen Urheiluliiton 90-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestettävästä juhlaseminaarista, jossa luontevana
yhteistyökumppanina olisi Suomen urheiluhistoriallinen seura. Tilaisuus järjestettiinkin
huhtikuussa 2009. Vastaavia tilaisuuksia olisi
järjestettävä jatkossakin – samalla olisi edelleen panostettava niiden sisältöön ja eritoten
yhteistyön kehittämiseen muiden historiaseurojen kanssa. Ei riitä, että käytännön vastuu
on pelkästään THPTS:n kontolla; myös muut

historiaseurat on voitava tuolloin imaista mukaan työväenhistorian piiriin. Siten voitaisiin
ponnella kehittää työväen historian ja perinteen tutkimuksen suhdetta muuhun historiantutkimuksen kenttään ja – kaiken onnistuessa
– myös julkisuuteen. Tuolloin toiminnan kärkenä voisivat olla juuri yhteiskunnan ja politiikan kulloisiinkin kipupisteisiin keskittyvät
tutkija- ym. yleisöseminaarit, joissa esiintyisivät paitsi akateemiset tutkijat myös yhteiskunnassa muutoin merkittävästi keskusteluun
vaikuttavat henkilöt kuten poliitikot sekä työmarkkina- ja kulttuurihenkilöt.
Työväentutkimus on kiintoisa ja merkittävä osa historiantutkimusta ja koko yhteiskunta- ja humanistisen tieteen kenttää. Aiheistoa
riittää, ja kuten esimerkiksi yliopistojen työväentutkimusgradujen kasvavat määrät osoittavat, myös tutkijoita. Uuden tutkijapolven
kannustaminen ja kaiken aikaa ilmestyvän tutkimuksen saattaminen suuren yleisön tietoisuuteen ovat niitä tehtäviä, jotka niin tällä
vuosikirjalla kuin myös Työväen historian ja
perinteen tutkimuksen seuralla, samoin vuosikirjamme muilla julkaisijatahoilla, on oleva
jatkossakin.
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OPINNÄYTTEET
Työväki uskonnollisessa kirjallisuudessa
Lisensiaattitutkimukseni selvittää miten uskonnollinen kirjallisuus toimi 1940-luvun loppupuolen Suomessa instrumenttina, jolla koetettiin lähentää kirkkoa ja työväkeä. Määrällisesti tällainen kirjallisuus oli huipussaan 1944–
1946 sodan levottomina jälkivuosina, jolloin
oltiin erityisen huolissaan yhteiskuntarauhan
säilymisestä, ja väheni vuodesta 1947 lähtien
jolloin yleinen tilanne alkoi vakaantua. Ajanjakson ilmapiiri lisäsi nopeasti reagoimaan pyrkivien ja kirkon tulevaisuutta pohtivien kirjojen määrää. Tutkimus pohjautuu 32 uskonnollissävytteiseen teokseen, jotka edustavat
erilaisia kirjallisuuden genrejä ja strategioita
seremoniallisista paimenkirjeistä poleemisiin
pamfletteihin ja kansantajuisiin kirjasiin ja
kääntyvät näin eri yleisöjen puoleen.
Tutkimuksen tulos on, että ns. vaaran vuosina kirkon piirissä tunnettiin suurta huolta
suhteesta työväkeen ja tarvetta omalta osalta
säilyttää se yhteiskuntasopu, joka koettiin saa-

vutetun sotavuosina. Niin asevelipapit kuin
kaikki neljä uutta piispaakin peräänkuuluttivat, että kirkolla oli aihetta muuttaa asenteitaan työväkeä arvostavammaksi. Lähdemateriaalina käytettyjä kirjoja yhdistää se, että ainakin johonkin mittaan kaikissa kirjoituksissa
lähdettiin siitä, että kirkon velvollisuus ja viisaus on joustaa ja uudistua. Kuinka paljon ja
minkä kustannuksella, siitä menivät jo mielipiteet ristiin. Esimerkiksi osa kirjoittajista
kaihtoi poliittista kannanottoa kun taas osa
otti ennennäkemättömän vahvasti kantaa sosiaalidemokraattisen puolueen puolesta.
Suvi Kyrö

Artikkeli perustuu lisensiaattitutkimukseen Työväenkysymys uskonnollisessa kirjallisuudessa 1944–
1950. Helsingin yliopisto, kirkkohistorian laitos,
2008.

Työväenaate mallikansalaisuuden ihanteen rikkojana
Vuonna 1917 perustettuun Sosialidemokraattiseen opettajaliittoon kuului opetusalan ihmisiä ympäri Suomea. Monen työpaikka sijaitsi työväenliikkeen vahvalla kannatusalueella. Opettajat olivat omilla paikkakunnillaan
puuttuneet havaitsemiinsa yhteiskunnallisiin
epäkohtiin ja joutuneet siksi helposti arvostelun kohteeksi. Jo ennen vuoden 1918 sotaa
oli nähtävissä, että työväenaatetta kannattava
opettaja koettiin paikallisyhteisössä uhaksi.
Sodan aikana liiton jäsenet joutuivat valitsemaan, kumpaa sodan osapuolta kannattivat

ja vastaamaan sen päätyttyä valinnoistaan.
Kouluneuvoston jäsenten ja opettajakansanedustajien lisäksi syytettyjen penkille joutuivat myös monet muut; kunnallisessa päätöksenteossa ja paikallisen punaisen hallinnon
luottamustehtävissä toimineet sekä opetustyötään sodan aikana jatkaneet opettajat. Heitä
syytettiin muun muassa yhteiskunnan vastaisten ajatusten istuttamisesta lapsiin, uskonnonopetuksen laiminlyönnistä ja ”lahtari”-sanan
käytöstä. Tuomittuja rangaistiin eri tavoin:
osa sai vankilatuomion, muutamat erotettiin
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virastaan. Osa opettajista vapautettiin syyttömänä, mutta he joutuivat jättämään työnsä
yhteisön painostuksen vuoksi.
Rangaistuksen kärsittyään opettajat pyrkivät palaamaan takaisin kasvatustyöhön. Paikkakunnan vaihdos auttoi monia aloittamaan
uudestaan, ”puhtaalta pöydältä”. Monesti tieto syytöksistä kuitenkin kulki uudelle paikkakunnalle. Kouluhallituksen eheytysohjelmasta huolimatta paikallisyhteisöillä oli tiukempi
käsitys siitä, mitä opettajaksi valittavalta voi-

daan vaatia. Punaista opettajaa ei pidetty sopivana lasten kasvattajaksi.
Sanna Suotula
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan Työväenaate mallikansalaisuuden ihanteen rikkojana. Sosialidemokraattisen opettajaliiton jäsenet kansalaissodassa ja sodan jälkiselvittelyissä. Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos, 2008.

Suomen sisällissota amerikansuomalaisin silmin
Ennen Suomessa vuonna 1918 käytyä sisällissotaa myös amerikansuomalaiset siirtolaiset olivat ryhmittyneet tukevasti omiin juoksuhautoihinsa, kun noin 300 000 siirtolaisen
joukko oli jakautunut ideologisesti karkeasti
kahtia. Toisella puolella sosialistit nojasivat
tukevasti Suomalaiseen Sosialisti Järjestöön
(SSJ) ja toisella puolella tuki taas löytyi kristillisestä kirkkokunnasta, Suomi-Synodista.
Välien selvittämisessä toimivat pääasiassa
lukuisat sanomalehdet, joista pro gradu -työssäni tutkin kolmea: SSJ:n Raivaajaa ja Toveria sekä Suomi-Synodin Amerikan Suometarta. Tutkin lehtien välittämää kuvaa Suomen
sisällissodasta ja sotaan johtaneista syistä.
Lehdet saivat sisällissotauutisensa joko tuoreeltaan sähkösanomista tai pitkän merimatkan vanhentamista suomalaisista lehdistä. Molempia kanavia vaivasi jo lähtökohtaisesti vahva propaganda. Lisäksi lehtien toimituskunnat muokkasivat uutisointia omiin tarkoitus-

periinsä: Amerikan Suometar korosti sekä valkoisen Suomen oikeutusta taisteluun että lojaalisuuttaan Yhdysvalloille, joka seurasi suurennuslasilla kaikkea saksalaismieliseksi kokemaansa toimintaa. SSJ:n lehdet luonnollisesti seisoivat tukevasti punakaartin takana,
mutta ideologinen kamppailu syntyi niidenkin välille, aina kun kysymys sosiaalidemokratiasta ja kommunismista nousi ajankohtaiseksi.
Joni Svärd
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan Aatteiden kahlitsemat sanat. Amerikan Suomettaren,
Raivaajan ja Toverin amerikansuomalaisille lukijoilleen välittämä kuva Suomen sisällissodan syistä ja
tapahtumista marraskuusta 1917 valkoisten
voitonparaatiin toukokuussa 1918. Turun yliopisto,
historian laitos, yleinen historia, 2008

Vastahakoiset vallankumoukselliset
Amerikansuomalaisilla oli keskeinen rooli,
kun Yhdysvaltoihin perustettiin 1920-luvun
alussa maan ensimmäistä laillista kommunistipuoluetta. Vuoteen 1924 mennessä suomalaissiirtolaiset muodostivat jo lähes puolet

sen jäsenmäärästä. Suomalaisten toiminta
puolueessa oli rakentunut oman kielijärjestön
ja sen osastojen ympärille. Osastojen omistamille haaleille (siirtolaisten vastine kotoisille
työväentaloille) keskittyi puoluetoiminnan
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koko kirjo ryppyotsaisista agitaatiotilaisuuksista näitä huomattavasti suositumpiin lauantaitansseihin.
Vuonna 1924 Komintern käynnisti bolshevisoinniksi kutsutun rakenneuudistuksen tavoitteenaan järjestää maailman kommunistipuolueet uudelleen puoluekurin tiukentamiseksi. Kielijärjestöjen hajottamista vaatineen
uudistuksen toteuttaminen osoittautui kuitenkin odotettua vaikeammaksi USA:n puolueessa ja erityisesti sen suomalaisjärjestössä.
Suomalaiset olivat rakentaneet osastojensa
ympärille laajan vapaa-aikaverkoston, johon
kuului mm. näytelmä- ja urheiluseuroja, pioneeriyhdistyksiä ja paljon erilaisia juhlia. Kun
heidät yritettiin pakottaa valitsemaan joko

puolue tai yhdistystoiminta, monet valitsivat
puolueen yllätykseksi yhdistystoiminnan. Suomalaisjärjestön bolshevisoinnista muodostui
lopulta vuosia kestänyt kiista, jonka seurauksena tuhannet suomalaiset luopuivat puoluejäsenyydestä, ja jonka päättääkseen puolue
joutui taipumaan ainutlaatuiseen kompromissiin.
Anniina Sjöblom
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan Vastahakoiset vallankumoukselliset. Amerikansuomalaisten kommunistien puoluetoiminta ja sen muutos
vuosina 1924–1927. Turun yliopisto, historian laitos,
yleinen historia, 2008.

Sivistys – työläisen kruunu vai lapio?
tason nostaminen oli ratkaisu moniin yhteiskunnan ongelmiin. Työväenluokan vaikutusvallan lisäännyttyä sivistystyössä painottui
kriittisen ajattelun opettaminen. Työväestö
alkoi tavoitella tietoa, koska se nähtiin työläisten aseman parantamisen välineenä.
1920-luvulla työväenopisto huolestui työläisten vapaa-ajankäytöstä ja tarjosi kehittä-

”Älä tee tiedosta kruunua, jolla koristaudut,
vaan lapio, jolla kaivat.”1 Näin työväenopistolaiset kuvasivat tiedon merkitystä 1930-luvun Porissa. Sekä tietoa jakavat että tietoa tavoittelevat hyödynsivät sitä saavuttaakseen
omat päämääränsä.
Porissa työväestön sivistystyötä järjestäneet tahot uskoivat, että työväestön sivistys-

Linnankadun
kansakoulu,
jonka tiloissa
Porin työväenopisto
toimi 1920ja 30luvuilla.
Kuva:
Satakunnan
Museon
kokoelmat.
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Anu Tuominen

vämmän vaihtoehdon. Itsensä kehittämisen tärkeys korostui, kun vapaa-ajankäyttö riippui
työläisten omista valinnoista. Ihanteeksi nousi hyödyllinen vapaa-aika.
Porissa työväenopisto-opiskeluun liittyi
vahva luokkatietoisuus ja yhteenkuuluvuuden
kokemus. Työväenliikkeen jakautumisen myötä työväenopisto alkoi etääntyä alkuperäisestä
tarkoituksestaan yhteiskunnallisesti aktiivisten työläisten kasvattajana. Myös opiskelijajoukko muuttui, ja työväenopistoa alettiin käydä ammatillisen pätevyyden hankkimiseksi.
Toisaalta opistoon muodostui työläisintellektuellien joukko, joka pyrki henkiseen kasvuun ja totuuden löytämiseen.

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan Kruunu
ja lapio – Työväenopiston sivistämispyrkimykset ja
työväestön sivistystarpeet vuorovaikutuksessa
1917–1939. Tapaus Porin työväenopisto. Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, historiantutkimus, 2007.

Viite
1

Porin työväenopiston Reposaaren Toverikunnan
”Ravistaja”-lehti 21.4.1934. Porin työväenopiston
arkisto.

Toijalan Työväenyhdistys vahvana vaikuttajana
Toijalassa on ollut ominaista sosialidemokraattien ja kommunistien yhteistyö kunnallispoliittisessa päätöksenteossa. Tutkin poliittisten ryhmien suhteita vasemmistopuolueiden
yhteistyön sekä vasemmiston ja oikeiston vastakkainasettelun kautta. nousi vuoden 1956
kunnallisvaaleissa enemmistöasemaan. Se murtui vuonna 1996. Vaaleissa vastakkain olivat
vasemmistovallan jatkuvuus ja porvarivähemmistön asettama haaste. Sen turvin sosialidemokraatit saavuttivat keskeiset poliittiset johtopaikat. Toisaalta ryhmien oli tehtävä yhteistyötä määräenemmistösäädösten vuoksi.
Vasemmistoenemmistön aikana Toijalassa toteutettiin monia uudistuksia ja rakennettiin
uutta. Työväenyhdistys tuki SDP:n määrittelemiä hyvinvointivaltiopolitiikan linjauksia,
mutta kunnan palvelutason laajentaminen toi
haasteita kuntataloudelle. Peruspalveluja luo-

tiin niukoissa olosuhteissa moniin tarpeisiin.
Toijalan Työväenyhdistys oli vahva poliittinen vaikuttaja mutta myös merkittävä järjestötoimija. Sen toiminta pysyi perinteisenä,
mutta uudistusvaatimukset kytivät yhteiskunnan muutoksen myötä: piti taistella kannatuksen heikentymistä ja äänestysinnon laimentumista vastaan.
Johanna Salin
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan ”Yhteisiä
vai yhden puolueen asioita? Toijalan Työväenyhdistys kunnallisena kehittäjänä”. Tampereen yliopisto,
historiatieteen ja filosofian laitos, 2008. Tutkielman
pohjalta ilmestyi Toijalan Työväenyhdistyksen 120vuotishistoriikki ”Ei revitä vaan rakennetaan. 120
vuotta hyvinvoinnin puolesta”. Toijalan Työväenyhdistys 2009.
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Vasemmistointellektuelli Katri Vala
kansakunnan asialla 1930-luvun Suomessa
vä toimia etujoukkona, joka johdattaa kansakunnan kohti oikeudenmukaista ja sodatonta
maailmaa. Vastakulttuuriasemastaan huolimatta Vala ei pyrkinyt täysin purkamaan vallitsevaa porvarillista koti-uskonto-isänmaa
-arvopohjaa, vaan tarjosi sille vasemmistolaisesta ja humanistisesta ajattelusta kumpuavaa
vaihtoehtoista sisältöä. Naisintellektuellina
Katri Vala ei tule teksteissä kovin selvästi näkyviin, sillä hän ei korosta naiseuttaan. Kuitenkin naisten ja lasten asiat ovat sinänsä tärkeässä osassa hänen tuotannossaan ja hän myös
nostaa naisen miehen yläpuolelle elämän luojana ja vaalijana.

Tarkasteltavana on, miten 1930-luvulla pieneen ja vaikutusmahdollisuuksiltaan marginaaliseen vasemmistoälymystöön kuulunut intellektuelli Katri Vala rakentaa lehtiteksteissään
suomalaista kansakuntaa. Miten hänen sitoutumisensa vasemmistoälymystöön tulee näkyviin hänen teksteissään eli miten hän kansakuntaa rakentaessaan tuo esiin vasemmistoälymystön itselleen määrittelemiä tehtäviä?
Koska Vala vasemmistolaisena naisena oli
1930-luvun Suomen oikeistolaisessa ilmapiirissä kaksinkertaisessa marginaalissa, tutkin
myös, miten hän naisintellektuellina näkyy
teksteissä.
Lähteinä ovat Valan 1930-luvulla Tulenkantajat-aikakauslehteen kirjoittamat moninaiset tekstit kuten pakinat ja kirjallisuusarvostelut. Lehtiproosan tulkintaa tukee Katri
Valan kaksi viimeisintä runokokoelmaa, Paluu (1934) ja Pesäpuu palaa (1942), sillä lyriikassa Valan henkilökohtaiset tuntemukset
näkyvät syvemmin kuin suorasanaisissa teksteissä.
Valan teksteissä erottuu selkeästi vasemmistoälymystön itselleen määrittelemä tehtä-

Nora Färm

Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan Kirjoituksia marginaalista. Vasemmistointellektuelli Katri
Vala kansakunnan asialla 1930-luvun Suomessa.
Turun yliopisto, historian laitos, kulttuurihistoria,
2007.

Kansandemokraattinen kansa-käsite
Käsite kansa kuuluu olennaisesti poliittiseen
käsitteistöön. Mutta kuka tämä kansa on ja
kenellä on oikeus edustaa sen tahtoa?
Jatkosodan jälkeisinä vuosina kansa-käsite oli vahvasti juurtunut SKDL:n tunnettujen
hahmojen Mauri Ryömän ja Hertta Kuusisen
puheisiin. Käsitteen käyttö oli heidän puheissaan merkillepantavan toistuvaa ja puheista
muodostui useita erilaisia kansa-kokonaisuuksia. Käsitteen käyttö muistutti agitaatiopuheen perinnettä, jossa vastakohtien maailmankuvaa maalattiin kärjistyksiä kaihtamatta.

Kuusisen ja Ryömän puheissa kansa-käsitteellä piirrettiin ensinnäkin maantieteelliseen ja nationalistiseen kokonaisuuteen viittaavaa kansaa, jossa kansa pelkistyi kansallisvaltioiden rakennusaineeksi. Kansa-käsitteen
avulla hahmotettiin lisäksi myös poliittista kansa-kokonaisuutta. Puheissa rakennettiin voimakasta vastakkainasettelua poliittisen kansan ja sen vihollisten välillä. Vihollisia olivat
mm. taantumus, vallassaolijat tai määrittelemätön he. Kansan muodosti työväestön lisäksi työtätekevä talonpoikaisto ja osa sivisty92
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neistöä. Poliittisena kokonaisuutena kansa
muodosti enemmistön, jonka turvin sillä olisi
myös joukkovoimaa.
SKDL toimi puheissa kansan tahdon itseoikeutettuna tulkkina ja edustajana. Vaikka
kansan tahto oli toimien perustelu, oli se toisaalta myös puheiden vaikuttamisen kohde.
Käsitteellinen rakennelma joutui koetukselle,
kun kansa tahtoikin väärin. Näin kävi edus-

kuntavaaleissa vuonna 1948 kun SKDL koki
vaalitappion.
Hanna Liimatainen
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan Kansandemokraattisen kansan anatomia. Kansa-käsitteen
käyttö ja sisältö Hertta Kuusisen ja Mauri Ryömän
puheissa 1944–1951. Turun yliopisto, poliittisen historian laitos, 2008.

Kansanedustaja Mauri Ryömä.
Kuva: Kansan Arkisto.

Kansanedustaja Hertta Kuusinen. Kuva: Kansan Arkisto.

Runoilija Katri Vala. Kuva:
Työväen Arkisto.
93

TYÖVÄENTUTKIMUS VUOSIKIRJA 2009

Suhtautuminen kommunismiin Ylioppilaslehdessä
ja ylioppilaitten kulttuuripiireissä vuosina 1950–1962
Tutkielman lähtökohtana on se, että Ylioppilaslehti oli merkittävä opiskelijoiden ja yliopistopiirien mielipiteiden heijastaja ja sen
kirjoituksista voi päätellä laajemminkin, mitä
nouseva älymystö ajatteli kommunismista.
Kommunismi on käsitetty puolueita laajempana aatteellisena toimintana.
Tutkimusajankohta oli Suomessa jälleenrakennuksen, rakennemuutoksen ja optimismin aikaa, vaikkakin myös kylmän sodan ja
ydinsodan pelon aikaa. Ylioppilaslehden kirjoittelu heijasteli kaikkea tätä. Erityisesti yhteiskunnassa voimistuneet oikeistovirtaukset näkyivät Ylioppilaslehden sivuilla. Esimerkiksi Vapauden Akateeminen Liitto sai
enemmän palstatilaa kuin sen painoarvo yhteiskunnassa edellytti.
Korean sodassa Ylioppilaslehti asettui selkeästi tukemaan Etelä-Korean ja YK:n turvallisuusneuvoston puolta. Unkarin kansannousussa taas lehti asettui hyvin selvästi puolustamaan mieltään osoittavaa kansaa ja tuo-

mitsi Neuvostoliiton toiminnan kansannousun
nujertamiseksi. Neuvostoliiton yhteiskuntajärjestelmä herätti hämmennystä ja tuntui olevan
vaikeasti ymmärrettävä monelle kirjoittajalle.
Neuvostoliittoa arvostelevaa kirjoittelua
esiintyi, mutta varsinaista ryssävihan kylvämistä ei Ylioppilaslehden sivuilta löytynyt.
Välillä sanailu oli hyvinkin värikästä,
mutta mitään johdonmukaista kommunismia
vastustavaa tai sitä puolustavaa linjaa ei lehdestä voi löytää. Tutkimusajankohdan loppupuolella alkoi olla merkkejä nousevasta kulttuuriradikalismista, jonka keskeisenä foorumina Ylioppilaslehti myöhemmin toimi.
Perttu Kanninen
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan Suhtautuminen kommunismiin Ylioppilaslehdessä ja ylioppilaitten kulttuuripiireissä vuosina 1950–1962.
Helsingin yliopisto, yhteiskuntahistorian laitos, poliittinen historia, 2008.

Ylioppilaiden
vappukulkue
1950- ja
1960-lukujen
vaihteessa
Helsingissä.
Kuva:
Kansan
Arkisto.
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Oikeusvaltio uhattuna

reagoivan terrorismiin tavalla, joka johtaisi
Liittotasavallan hajoamiseen tai luopumiseen
oikeusvaltiollisuudesta.
Frankfurter Allgemeine Zeitung uskoi, että uhka oikeusvaltiolle muodostui siitä, että
valtiovalta ei taistele tosissaan terrorismia vastaan ja menettää näin terroritekojen jatkuessa
lopulta legitimiteettinsä ja uskottavuutensa
kansalaisten silmissä.
Süddeutsche Zeitung uskoi vasemmistoterrorismin muodostaman uhan syntyvän
Liittotasavallan yleisen mielipiteen jyrkentymisestä, minkä seurauksena valtiovalta vastaisi terrorismiin ei-oikeusvaltiollisin keinoin.

Vasemmistoterrorismin nousu Saksan Liittotasavallassa 1970-luvulla synnytti voimakkaan reaktion länsisaksalaisessa yhteiskunnassa. Terrorismin nähtiin haastavan Liittotasavallan perustuslaillinen järjestys ja oikeusvaltiollinen olemus.
Frankfurter Allgemeine Zeitung ja Süddeutsche Zeitung edustivat lehtinä erilaisia
arvomaailmoja. Frankfurter Allgemeine Zeitung oli konservatiivinen, porvarillisiin arvoihin sitoutunut lehti. Süddeutsche Zeitungin
poliittinen linja puolestaan muodostui liberaalien arvojen tukemisesta.
Molemmat lehdet jakoivat käsityksen terrorismin muodostaman uhan vakavuudesta.
Lehdet olivat erityisesti huolissaan Liittotasavallan kansalaisten reaktioista terroritekoihin
ja heijastelivat tässä nuoren yhteiskunnan kokemaa epäluottamusta saksalaiseen kansanluonteeseen.
Molemmat lehdet pelkäsivät kansalaisten

Inka Leisio
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan Oikeusvaltio uhattuna? Länsisaksalainen vasemmistoterrorismi Frankfurter Allgemeine Zeitungin ja
Süddeutsche Zeitungin pääkirjoituksissa 1972–
1977. Helsingin yliopisto, historian laitos, yleinen
historia, 2008.

tapahtumien uutisoinnissa että elokuvakirjoittelussa mielipiteitä jakoi käsitys Solidaarisuus-liikkeen luonteesta ja Puolan oppositiovoimista.
Pohdiskelevimpia tulkintoja elokuvista
esittivät ne kirjoittajat, jotka suhtautuivat sosialistiseen järjestelmään myönteisesti mutta
olivat valmiita näkemään myös sen puutteet
ja ongelmat. Oli myös niitä, jotka kiistivät jyrkästi elokuvien väitteet yhteiskunnan tilasta
omaan utopiaansa sopimattomina. Elokuvakirjoittelun avulla voi pohtia, miten yllätyksellisenä suomalainen vasemmisto ja suomalainen yhteiskunta laajemminkin kohtasi sosialistisen järjestelmän murtumisen.

Utopiasta kriisiin
Andrzej Wajdan elokuvia Marmorimies (1976)
ja Rautamies (1981) voi pitää sekä historiallisina että poliittisina elokuvina. Marmorimies käsittelee sekä Puolan stalinistista 1950lukua että omaa aikaansa, Rautamies elokuun
1980 lakkoja ja niiden taustoja. Elokuvat synnyttivät Suomessa vilkkaan lehdistökirjoittelun.
Kun Marmorimies sai ensi-iltansa Suomessa lokakuussa 1978, sitä tervehdittiin ”kuin
puheenvuorona suomalaiseen sosialismikeskusteluun”. Tätä keskustelua käytiin erityisesti
kansandemokraattisessa lehdistössä, mutta
muillakin foorumeilla. Keskustelussa kiisteltiin muun muassa siitä, onko sosialismissa sananvapautta, mitä reaalisosialismista saa sanoa ja vieläkö stalinismi elää. Rautamies-elokuvaa esitettiin Suomessa syksyllä 1981, samaan aikaan kun Solidaarisuus-liikkeen kamppailu vallasta tyrehtyi sotatilaan. Sekä Puolan

Helmi-Paula Pulkkinen
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan Utopiasta kriisiin. Suomalaisia sosialismikäsityksiä
Andrzej Wajdan poliittisten elokuvien vastaanoton
valossa. Helsingin yliopisto, historian laitos, yleinen
historia, 2008.
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KIRJA-ARVIOT
Suurlakko Suomessa 1905

Pertti Haapala, Olli Löytty, Kukku Melkas ja Marko Tikka
(toim.): Kansa kaikkivaltias.
Suurlakko Suomessa 1905.
Teos, Helsinki 2008. 487 s.
Kirjan takakansitekstissä luvataan esittää vuosi 1905 “uudessa
valossa” ja kyseenalaistaa “monet
tapahtumaan liittyvät vakiintuneet käsitykset.” Erityisesti painotetaan “aivan uutta näkökulmaa” taiteisiin ja taiteilijoihin.
Kirjan toimittajat ovat hieman
varovaisempia ja korostavat monitieteisyyden tuottamaa “rikkonaisuutta”, mutta samalla myös
“säröjen” ja erilaisten näkökulmien huomioimisen tärkeyttä ja
rikkautta. Kokoavaa yhteenvetoa
lukijana jäin kyllä kaipaamaan.
Nyt vastuu uuden ymmärryksestä jää liikaa lukijalle itselleen.
Vain osassa artikkeleista kirjoittaja tuo selvästi ja alleviivaten esiin
sen mikä on uutta tietoa tai tul-

kintaa. Kirjan päättävässä artikkelissaan Historian peili Pertti
Haapala käsittelee kiinnostavasti
suurlakon tutkimuksellista kuvaa,
kuvan muuttumista vuosikymmenten saatossa, mutta jättää
avoimeksi nyt käsillä olevan uusimman kierroksen tuottaman
kuvan arvioinnin.
Toimituksen kanta ja kirjan
fyysinen koko – 486 isoa sivua –
houkuttavat antamaan lukuohjeen: luettava ja nautittava, ei kokonaisuutena vaan artikkeli kerrallaan poimien. Noudatan tätä
ohjetta myös seuraavien kommenttien kohdalla. Omat suosikkini kirjassa ovat eittämättä paikallisen tai pisteittäisen näkökulman soveltaminen omaan aiheeseen.
Sami Suodenjoen artikkeli
Suurlakon riitaisa yksimielisyys
käsittelee suurlakon tapahtumia
ja sen jälkimaininkeja Urjalassa.
Se on tutkimuspoliittisesti kahdessakin mielessä tärkeä. Ensinnäkin se on tiivis paikallinen kuvaus kyseisestä lakosta ja toiseksi
se ei pääty lakon muodolliseen
päätösajankohtaa, vaan ottaa
huomioon tapahtuman ajallisen
keston koko pituuden. Molemmat seikat ja varsinkin niiden yhdistäminen samaan artikkeliin
ovat erittäin tärkeitä Suurlakon
1905 kokonaiskuvan luomisessa.
On oikeastaan vaikea nähdä mikä muu tutkimusasetelma voisi
olla yhtä hedelmällinen. Tällä en
toki halua väheksyä suurlakkoon
liittyvän uuden tiedon tuottamista muillakin ja näkökulmilla,
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sellaisilla jota useimmissa muissa
tämän kirjan artikkeleissa on
käytetty. Varsinkin henkilöihin tai
henkilöön kiinnittyvä tiivis kuvaus tuottaa yhtä lailla kiinnostavia
tuloksia, minkä Maarit LeskeläKärjen artikkeli Krohnien sisaruksista (Repeämiä fennomaaniperheessä) hyvin osoittaa.
Sami Suodenjoki on jatkanut
tämän saman tematiikan käsittelyä Työväen Historian ja Perinteen Tutkimuksen Seuran uudessa vuosikirjassa (Sami Suodenjoki: Kiistämisen rajat – Suutari
Lindholm ja kansanomainen vastarinta varhaisessa työväenliikkeessä, teoksessa Työväki ja kokemus, Väki Voimakas 22).
Hannu Mustakallion artikkeli
Jumalan johtama lakko tarkastelee Oulun lakkotapahtumia. Se
vahventaa nähdäkseni edellä
esittämääni näkemystä siitä miten tärkeitä paikalliset tiiviit kuvaukset ovat maan kokonaistilanteen ymmärtämisen kannalta.
Oulun tilanne erosi poliittiselta
asetelmaltaan selkeästi esimerkiksi Tampereen ja Helsingin tilanteesta, joita Pertti Haapala ja
Marko Tikka omissa kirjoituksissaan käsittelevät.
Esko Hartikaisen artikkeli Kansa vai kaikkivaltias puolestaan
kumoaa vanhat käsitykset papiston roolista suurlakon vaiheissa.
“Papiston asenne suurlakkoon
on nähty passiivisena ja enimmäkseen kielteisenä. Tutkimuksessa on mainittu vain kolme lakkoa tukenutta pappia”. Todellisuus oli jotain aivan muuta sekä
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Suurlakkokokous Porin
Raatihuoneen edustalla
vuonna 1905. Kuva:
Kansan Arkisto.

määrällisesti että osallisuuden
erilaisen kirjon osalta. Hartikainen on huolellisesti koonnut tietoja eri puolilta maata ja pystyy
täten kyseenalaistamaan vanhan
näkemyksen hienolla tavalla.
Kirjallisuudentutkija Lea Rojola
luo artikkelissaan Kun kansa tahtoi uutta vahvaa tulkintaa Eino
Leinon routavuositrilogiasta: “väitän, että kirjallisuudentutkimuksen pitkään toistama ajatus sivistyneistön pettymyksen äänistä
on ainakin Leinon kohdalla vahvasti liioiteltu”. Rojola myös perustelee näkemyksensä hyvin.
Kaikki teoksen kirjoittajat eivät
ilmaisesti suhdettaan aiempaan
tutkimukseen yhtä selkeästi, mikä on valitettavaa, koska aivan liian paljon jää lukijan oman lukeneisuuden varaan sen arvioiminen mitkä tiedot tai tulkinnat
ovat kokonana uusia. Joka tapauksessa on syytä antaa kiitosta
toimituskunnalle siitä että mukaan on otettu viisi erillistä tekstiä kirjallisuuden ja kuvataiteiden
alueelta ja lisäksi vielä artikkelit
laulun osuudesta joukkokokouksissa (Vesa Kurkela ja Saijaleena
Rantanen, Laulava vallankumous) ja pilakuvien luomasta lakkokuvasta (Pekka Rantanen & Ralf
Kauranen, Naurettava lakko).

Naiset olivat vahvasti mukana
suurlakon tapahtumista ja myös
tässä kirjassa. Melkein kaikissa artikkeleissa viitataan tavalla tai
toisella naisten osallistumisen ja
kolmessa naiset ovat varsinaisena kohteena joukkona tai yksilöinä. Keisarin kohtalon ohella Kuopion hiippakunnan piispaa J.R.
Forsmania askarratti oma piika:
“Piioillakin on nyt lakko-oikeus.
Saa nähdä, millä päätöksellä sieltä Anni tulee”. Irma Sulkunen korostaa artikkelissaan Naisten voitto naisten vaalikelpoisuuden hyväksymisen merkitystä: “Kansainvälisesti ottaen juuri tässä piili
Suomen äänioikeusuudistuksen
varsinainen radikaalisuus”. Ehkäpä juuri äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden saavuttamisen tärkeys on johtanut siihen että kaikissa niissä artikkeleissa jotka
keskittyvät naisten osallistumiseen, myös tarkastelun aikajänne
on lakkoviikkoa pidempi. Tiheitä
hyviä kuvauksia naisten konkreettisesta joukkomittaisesta toiminnasta kaipaisin lisävalaistusta. Minna Harjulan Suurlakon tyttäret tekstissä otetaan kyllä runsaasti paikallisia esimerkkejä eri
puolilta Hämettä, erityisesti maaseudulta. Toivottavasti hänellä on
mahdollisuus jatkaa tätä tutki-
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mussuuntaa. Kati Launiksen, Syvien rivien naiset -artikkelin kohteena on Hilja Pärssisen agitaatiotoiminta, kansan ja naisten yllyttäminen vastarintaan ja vaaliuurnille.
Pientä kritiikkiä voisi antaa artikkelien erillisyydestä: tekstit eivät näytä juurikaan vaikuttaneen
toisiinsa. Ristiinviittauksia kirjan
sisällä ei näytä juurikaan olevan.
Tekstit kyllä sinänsä “tunkeutuvat” toistensa sisään, ovat vähintään reunoiltaan kiinni toisissaan
tai kattavat samoja alueita ja aiheita. Esimerkiksi lakon kulku
yksituumaisuudesta erimielisyyteen ja naisten keskeinen osuus
todennetaan hyvin kattavasti.
Varsinkin tematiikaltaan hyvin
kiinnostava Alamaisjärjestyksen
konkurssi ja avoin tulevaisuus artikkeli (Mikko Pollari, Petri Ruuska, Anu-Hanna Anttila, Ralf Kauranen, Olli Löytty, Pekka Rantanen) olisi mitä todennäköisemmin saanut lisää syvyyttä ja lihaa
hieman teoreettisen luurankonsa ympärille viittauksista kirjan
moniin muihin artikkeleihin. Teemanahan alamaisuuden mureneminen on vallan erinomainen
ajatellen Suurlakon 1905 tapahtumia ja välittömiä seurauksia.
Lopuksi vielä yksi ajatus joka
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liittyy kirjan aloittavaan Marko Tikan artikkeliin Mitä tapahtui?
Hän kirjoittaa: “Mitä pidemmälle
lakko kului sitä selvemmin paikallinen valta alkoi valua työväen
lakkokomiteoilta poliittisille valtiopäiväryhmille, erityisesti perustuslailliselle oppositiolle”. (s.
24) Tikan omankin tekstin perusteella on vaikea nähdä tuollaista

siirtymää, edes Helsingissä. En
löydä sille tukea myöskään muista kirjan artikkeleista. Päinvastaiselle kannalle kylläkin. Ennen “lopullisen tuomion” langettamista
jään kuitenkin odottamaan Marko Tikan tänä syksynä ilmestyvää
uutta kirjaa “Kun kansa leikki kuningasta” (SKS:n toimituksia
1247). Ainakin sen otsikko viittaa

vahvasti suurlakkoajan aiempaa
karnevalistisempaan tulkintaan,
mitä pitäisin tutkimuksellisesti
hyvin hedelmällisenä lähestymistapana.

Raimo Parikka
valt. lis., Helsingin yliopisto

Elävä väitöskirja vilkkaasta aiheesta

Mikko-Olavi Seppälä: Teatteri
liikkeessä. Työväenteatterit Suomen teatterikentällä ja työväenliikkeessä kaksiteatterijärjestelmän syntyyn asti vuonna
1922. Omakustanne, Helsinki
2007.
Työväen teatteritoiminnan kirjosta ja käytännöistä ei aikaisemmin ole ilmestynyt yhtä kattavaa
ja hyvin dokumentoitua tutkimusta kuin Mikko-Olavi Seppälän teatteritieteen väitöskirja.
Tutkimus nojaa kauttaaltaan systemaattisesti läpi käytyihin alkuperäislähteisiin korjaten asiallisesti ja perustellusti useita teatterihistorioitsijoiden varhaisem-

pia tulkintoja. Ns. kaksiteatterijärjestelmä on aktiivisesti vaikuttanut lähes koko 1900-luvun teatteritoimintaan ja -politiikkaan.
Vaikka se on nationalistisen pohjan lisäksi merkittävin rakennepiirre suomalaisessa teatterihistoriassa, sen syntyvaiheet ovat
toistaiseksi olleet vailla järjestelmällistä selvitystä. Vanhan jakamattoman työväenliikkeen teatteritoiminta on aiheena niin tärkeä, että väitöskirja saattaa tulevaisuudessa osoittautua erityisen käyttökelpoiseksi ja poikkeuksellisen laajalti vaikuttavaksi
opinnäytteeksi.
Mikko-Olavi Seppälän tutkimus on luonteeltaan Suomen
teatterihistorian perustutkimusta. Seppälällä onkin mielestäni
vankka pohja nimenomaan empiiriseksi teatterihistoriaksi nimeämänsä alueen tutkimiseen. Seppälä toteaa työssään asettuvansa
postpositivistisen teatterihistorian puolelle, mutta mainitsee aikaisemman tutkimuksen huomattavaksi puutteeksi sen, että
aiemmat tutkijat ovat tyytyneet
referoimaan käytettävissä jo olleita lähdeaineistoja. Varsinaisena vakaumuksenaan Seppälä
esittää, että teoreettiset näkökulmat vaativat empiirisen tutkimuksen luoman pohjan. Teatteritieteen väitöskirjana Seppälän
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työ edustaa historiantutkimuksenakin pääosin teatterin vaikutustutkimuksen kenttää. Ajatus
teatteritoiminnan kytkeytymisestä yhteiskunnan hegemonisiin
vaihteluihin on selkeä taustaoletus jo tutkimusaiheesta johtuen. Historiallisen perustutkimuksen tarve ja vaade on kuitenkin
tekijälle niin konkreettinen ja vakava tutkimuseettinen haaste, että teatteriteoreettiset mallit tahtovat jäädä vähemmälle sovellukselle.
Tutkimuksen pääluvuissa Seppälä käsittelee kansanteatterikonseptin ja Kansan näyttämön
synnyn, työväenliikkeen teatterit
vuoteen 1917, kaksiteatterijärjestelmän synnyn vuosina 1917–
1922, työväenyhdistysten teatteritoiminnan niin yhteisöllisyytenä kuin taloudellisenakin toimintana, ohjelmistot vuosina 1899–
1922 sekä esiintyjät ammattilaisuuden rajapinnalla. Kansan näyttämön synty kuvataan, mutta sen
toiminta jää varsinaisen käsittelyn ulkopuolelle, kuten ne työväen näytelmäseurat, joilla ei ollut
järjestöyhteyttä. Sivuun jää myös
kiinnostava työväen esitystoiminnan ja juhlakulttuurin tutkimus.
Seppälän tasapainottelu historiantutkimuksen ja teatteritieteen välillä näkyy työn rajaavissa
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ratkaisuissa. Tutkimus painottuu
työväenteatterien rakenteellisiin
piirteisiin ja ohjelmistoon. Siinä
ei juurikaan käsitellä esitystapaa
eikä työväen näytelmäkirjallisuutta. Näistä tehty aiempi tutkimus perustelee rajausta, mutta
jää odottamaan tarkentajaansa.
Seppälän tutkimuksessa näkyviin nousevat teatterialan edustajat esitellään sekä poliittisina
toimijoina että jossain määrin esteettistä tyyliä hakevina ammattimaistuvina taiteilijoina. Tutkimus tulee kirjoittaneeksi suomalaisen näyttelemisharrastuksen
historiaa, olihan Työväenteattereiksi tässä nimettyjä näytelmäseurueita, -yhdistyksiä tai ammattimaisia teatteritaloja vuonna 1917 peräti 500 kappaletta.
Ohjelmistotutkimus on se osaalue, jossa esitysdokumenttien ja
näytelmäkirjallisuuden syvempi
hyödyntäminen olisi voinut olla
erityisen kiintoisaa. Ohjelmistotutkimuksen tarjoamien teoreettisten mallien avulla voitaisiin
päästä käsiksi representaatioihin
ja luentatapoihin, yleisön antamiin merkityksiin ja ajattelun
muokkaamisen prosesseihin. Näytelmäkirjallisuus asettuisi tällaisessa tutkimustavassa dokumentiksi paitsi siitä, mitä näyttämöllä

teatteritapahtumassa todennäköisesti tapahtui, myös todisteeksi esittämisen tapaan liittyvistä valinnoista ja tuotetuista
merkityksistä. Esittäjät kehoineen
ovat representaatiotyön pohjamateriaalia. Näiden alueiden syventäminen olisi kenties pystynyt vastaamaan kysymykseen siitä, miten teatterit itselleen määrittelemänsä taiteelliset ja yhteiskunnalliset tavoitteet saavuttivat.
Teattereiden ja lehdistön yhteys nousee työssä kiinnostavasti
esiin kun referoidaan teatterikritiikkiä sekä teatterin tehtävistä ja
tavoitteista käytyä keskustelua
tutkitulla ajanjaksolla. Teatterissa
toimineiden näyttelijöiden ja ohjaajien ei kuitenkaan välttämättä
nähdä kuuluneen sen enempää
poliittiseen kuin ideologiseenkaan eliittiin. Tämä herättää uteliaisuuden teatterissa toimineiden taiteilijoiden omasta identiteetistä aatteen ja/tai taiteen
palvelijoina. Ohjelmistoluvussa
esiin tullutta informaatiota olisi
jatkossa mahdollista hyödyntää
myös tämän kysymyksen tarkasteluun.
Seppälän esiin nostamia uusia
avauksia ovat mm. punaisen Suomen teatteritoiminta, teatteritoiminta vankileireillä sodan jäl-
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keen sekä kysymys teatteriharrastuksen mahdollisesti kansaa
integroineesta luonteesta vuoden 1918 jälkeen. Tällä tarkoitan
ennen muuta tutkimuksen esiin
nostamia mahdollisuuksia tulkita
tietyt 1920-luvun teatteritapahtumat ja näytelmäesitykset yleisön ja näyttelijöiden muodostamina erityisinä muistamisen ja
surutyön paikkoina. Avoimesti
agitoiva näytelmäkirjallisuus tai
esitystoiminta oli mahdotonta,
mutta surutyön kautta ajateltuna
vuoden 1918 tapahtumia olisi ollut yhtä mahdollista käsitellä sekä voittaneen että hävinneen
puolen teattereissa, eikä välttämättä ainoastaan sotaa sivuavia
aiheita käsittelevissä näytelmissä. Tässäkin nousee näkyviin kiinnostava 1920-luvun teatteriin liittyvä jatkotutkimuksen aihe.
Mikko-Olavi Seppälän tutkimus on perusteellinen ja huolella tehty, mutta myös elävä esitys
vilkkaasta aiheesta. Sen lukeminen tuntui keskustelulta tutkijan
ja hänen aineistonsa kanssa ja
jätti jälkeensä toiveen siitä, että
vastaavia lukukokemuksia olisi
mahdollista saada lisää.
Hanna Suutela
professori, Tampereen yliopisto
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Sisällissota lasten sotana

Mervi Kaarninen: Punaorvot
1918. Minerva, Helsinki 2008.
176 s.
Mervi Kaarnisen tutkimus Punaorvot 1918 kertoo sisällissodassa
orvoiksi jääneiden köyhien lasten kohtelusta ja selviämisestä.
Teos sijoittuu viime vuosina suosituksi tulleeseen tutkimuskenttään, sodan jalkoihin joutuneiden lasten historiaan. Suomessa
aiheesta tehtyyn tutkimukseen
perehdyttää vaikkapa Historiallinen Aikakauskirja 2/2006. Erilaisten historianesitysten kohteena
ovat ennen muuta olleet toisen
maailmansodan sotalapset. Silti
myös ensimmäisen maailmasodan aikana ja jälkeen suuri joukko lapsia joutui jättämään kotinsa ja sopeutumaan sota- tai sijoituslapseksi vieraisiin oloihin. Näihin lapsiin kuuluivat Suomen punaorvot, joita on aiheen merkityksestä ja kiinnostavuudesta
huolimatta tutkittu yllättävän vähän. Sisällissota jätti viranomaisten arvion mukaan 20 000–25 000
lasta turvattomiksi, mikä käynnisti laajan huoltotyön, mutta myös
pitemmälle ulottuvan kiinnos-

tuksen lasten koulutukseen ja
suojeluun. Kysymys oli poliittisesti tulenarka, sillä maassa oli kahdenlaisia orpoja, punaisia ja valkoisia, jotka asetettiin eriarvoiseen asemaan.
Kaarnisen kirja tarkastelee sotalapsia ja heidän huoltoaan monesta suunnasta, ja onnistuu tällä
tavoin muuttamaan totunnaisia
käsityksiä punaorpojen kohtalosta. Esimerkiksi lasten sijoittaminen kasvateiksi Pohjanmaalle
näyttäytyy uudessa valossa, kun
äänensä saavat kuuluviin niin sijoituksia hoitaneet tahot, sijoitetut lapset kuin punaleskien kasvattajankykyjä julkisessa keskustelussa arvioineet kirjoittajat.
Kaarnisen asiallisessa esitystavassa jyrkimmät kannanotot, niin
puhe punaisista naishirviöistä
kuin työjuhtina Pohjanmaalla
raatavista orvoistakin, näyttäytyvät ylilyönteinä.
Kirjassa osoitetaan, että punaorvot synnyttivät sekä laajaa yhteiskunnallista keskustelua että
osin pysyväksi jääneen, lastensuojeluun keskittyneen verkoston. Verkoston toimijoita olivat
ongelmaa ratkomaan asetettu
huoltokomitea, sosiaali- ja kouluhallitus, kuntien köyhäinhoitoviranomaiset, järjestöt ja yksityiset ihmiset.
Hyvin kiinnostavasti kirjassa
tuodaan niin ikään esille lasten
omia selviämisstrategioita kerjuusta kaupusteluun. Esimerkiksi
junissa kerjäävät lapset tulivat
tutuiksi kaikille noina aikoina
rautateillä matkustaville. Kiusalliselta tuntunut kerjääminen myös
vaikutti viranomaisten haluun
tarttua nopeasti ja tehokkaasti
punaorpo-ongelmaan.
Oman tasonsa kirjaan tuo neljän tamperelaisperheen vaiheiden kuvaus. Nimiin ja paikkoihin
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kiinnittyvät muistelmat saavat
kirjaan sisältyvät tilastot elämään. Esimerkiksi Granlundin
perheen tarina alkaa kuvauksella
isän kohtalosta, jota Leo-poika
muistelee 1970-luvulla: ”Isä oli
valuri pellavassa. Oli urheilumies,
painija. Asuttiin Tunturikatu kuudessa. Hänet pidätettiin Satakunnan sillalla. Oli miliisinä. Vietiin
kunnalliskodin latoon. Seuraavana aamuna ammuttiin. Meitä oli
kuusi lasta.” Se, mitä sisaruksille
tämän jälkeen tapahtui, selviää
kirjan edetessä keväästä 1918
aina 1930-luvulle.
Samaan tapaan ajan ihmisten
motiiveja ja ajattelua valottaa kirjan keskeiseksi toimijaksi nouseva, huoltotyölle omistautunut Ester Hällström (myöh. Ståhlberg).
Hällström edustaa mainiosti
1900-luvun alun koulutettua ja
yhteiskunnallisista asioista kiinnostunutta naista, joka ottaa innolla haltuunsa naisille noina
vuosina rakentunutta tehtävää
hoivan asiantuntijana.
Elina Katainen
valt. maist., Helsingin yliopisto

KIRJA-ARVIOT

Tamperelaista temperamenttia naiskaartissa
tamperelaisnaiset olivat turkulaisia sisariaan maltillisempia käytöksessään ja toiminnassaan ja
saivat lopulta myös lievempiä
tuomioita.
Kaikkiaan Hopun teos on tarkka, sujuva ja perusteltu selostus
Tampereen aseistautuneista naiskaartilaisista, ja sitä lukee mielikseen. Tekstintutkijan näkökulmastani pohdinkin ennen muuta
sitä, millä ehdoilla Hoppu rakentaa kuvaa tutkimistaan naisista.
Väärinpukeutumista
ja valehtelua

Tuomas Hoppu: Tampereen
naiskaarti. Myytit ja todellisuus.
Ajatus, Helsinki 2008. 272 s.
Vuoden 1918 tapahtumia on viime vuosina nostettu esiin erityisesti aseisiin tarttuneiden naisten osalta. Anu Hakalan teos Housukaartilaiset (2006) valotti Turun
seudulla, Maarian pitäjässä vaikuttaneiden Raunistulan naiskaartilaisten vaiheita.
Toisin kuin turkulaiset, Tampereen naiskaarti toimi paikallisesti,
kuten käy ilmi Tuomas Hopun
Tampereen naiskaarti -teoksesta.
Kiinnostavampi ero on se, joka ilmenee Hopun tutkimuksesta:

Naiskaartilaisten pukeutuminen
ja käytös pistivät aikalaisten silmään kovasti. Housut, neulepuserot ja lyhyet hiukset herättivät
negatiivista huomiota epänaisellisina. Se oli osa vapautumisen
mentaliteettia, ja näkyi muualla
yhteiskunnassa varovasti vasta
seuraavalla vuosikymmenellä. Tämä ”väärinpukeutuminen” oli siten radikaali ja avantgardistinen
ele.
Pukeutuminen ja esiintyminen
ovat piirre, joka juuri tekee tamperelaisistakin naiskaartilaisista
jotakin muuta kuin maltillisia. Tähän kytkeytyy kysymys sukupuolesta myös sikäli, että nimenomaan asetoimissa komentaessaan ja siis alistaessaan miehiä

Ida Brusi (ent. Riuttu) kuului
Tampereen naiskaartiin.
Sovinnon päivän kulkueessa
Tampereella 6.4.2008 Ida
Riuttua esitti Mirva Tossavainen. Kuvat: Kallion
Kuvaamo. Kansan Arkisto
(Ida Riuttu, Osasuurennos
perhekuvasta) ja Tuomas
Hoppu (Mirva Tossavainen).
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naiskaartilaiset muistetaan parhaiten – eikä mitenkään hyvällä.
Maltti palkittiin sotatoimien
jälkeisissä tuomioissa, sillä kuten
Hoppu esittää, kuolemantuomioita ei Tampereen naisille ilmeisesti jaettu ja vankeustuomiotkin jäivät lopulta lyhyehköiksi. Kiltisti käyttäytyminen
kuulusteluissa auttoi, ja aatteellisuuden kannalta paradoksaalisesti hyvämaineisten, siis naiskaartilaisten entisten vihollisten,
suosituskirjeet painoivat. Valehtelemalla eli eettisesti tai moraalisesti epätoivottavalla käytöksellä saattoikin saada vapauttavan
tuomion ja rehellisyydellä puolestaan kuritushuonetta.
Myyttinen Nainen
Raakuus, huligaanimaisuus ja jopa eläimellisyys ovat osa myyttiä,
joka myöhemmin on luotu aseet
kädessä sotineista naisista. Jos
porvareille oli käsittämättömintä
se, että naiset kykenivät tappamaan, punaisten luokka-aspektia
korostaneille naiset saivat edustaa urheuden esikuvaa, minkä
Hoppu tuo esiin.
Molempiin mainittuihin vaihtoehtoihin sisältyy kyseenalainen ihanne naisen tavalla tai toisella esiintyvästä erityisestä hyvyydestä tai moraalisesta ylem-
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myydestä. Epäilemättä maaseudulla yhtä hyvin kuin tehtaissakin toimineet köyhät naiset
selviytyivät karskiudella ja vähintään opportunistisin keinoin, ja
kiltteys puolestaan johti todennäköisimmin hyväksikäyttöön ja
ongelmiin. Porvarillinen ideaali
kunnollisesta ja moraalisesta naisesta ei varmaan ollut käytännössä kovin toimiva.
Hoppu on viileän maltillinen
tutkimusotteessaan ja korostaa
naiskaartilaisten ”tavallisuutta” ja
heitä yhdistäviä piirteitä sekä toverihenkeä, joka johti asekaartilaiseksi ryhtymiseen. Hoppu vähättelee esimerkiksi taloudelli-

sen intressin osuutta. Tämä on
eräänlaista ihanteellisuutta, jossa
ideaalina on tavallisuus ja samanlaisuus. Sen viitekohtana
taas usein on kuin onkin myytti
naisesta, joka ei pistä silmään,
vaan toimii kuin muut naiset –
tai oikeammin siis Naiselta toivottavalla tavalla.
Kunnon siskot aseissa
Sovinnollisuuden representoiminen on Hopulta poliittinen kannanotto. Aikaansa tavalla tai toisella sopeutuvat naiset voivat
tarpeen tullen tarttua aseisiin,
mikä on lopulta melko huikea

tulkinta, jonka Hopun teoksen luettuaan voi tehdä. ”Sopeutuminen” on siten myös strategisesti
tai taktisesti mahdollistavaa ja
saattaa olla aivan jotakin muuta
kuin miltä näyttää.
Sopeutumattomuus ja siihen
liittyvä halu oikeudenmukaisuuteen saattaisi olla yksi avain pohdittaessa myös tamperelaisten
naiskaartilaisten motiiveja. Näin
tavattomuus saataisiin osaksi ”tavallisuutta”, mikä puolestaan tekee oikeutta monenlaiselle naiseudelle.
Siru Kainulainen
fil. lis., Turun yliopisto

Haminaa luoti luodilta

Olli Korjus: Hamina 1918. Nimi
nimeltä, luoti luodilta. Atena,
Jyväskylä 2009. 391 s.
Olli Korjuksen teos Hamina 1918
– Nimi nimeltä, luoti luodilta on
tervetullut lisä sisällissodan paikalliskuvauksiin. Vahvaan paikallistuntemukseen nojautuva teos
antaa karun totuudenmukaisen
kuvan siitä, mitä Haminassa ja
sen lähiympäristössä talvella ja

keväällä 1918 tapahtui. Olli Korjuksen isä oli punakaartissa ja kapinan jälkeen Tammisaaren leirillä, joten on ymmärrettävää, että
kirjoittajan sympatiat ovat punaisten puolella. Tämä ei kuitenkaan estä Korjusta kuvaamasta
sodan molempien osapuolien
harjoittamaa terroria.
Kirja pohjautuu mittavaan,
suorastaan kunnioitusta herättävään määrään lähteitä: punaisten
ja valkoisten asiakirjoihin, Haminan poliisilaitoksen arkistoon,
seurakunnan asiakirjoihin sekä
vanhoihin haastatteluihin ym.
Kun näihin vielä yhdistetään sukututkimuksen kautta syvennetty paikallistuntemus ja elävä kirjoitustyyli, on tuloksena mielenkiintoinen ja elävä kuvaus paikallishistoriaa. Myös laajemmalle sisällissodan tutkimiselle Korjuksen teos antaa uusia virikkeitä ja
aineistoa esimerkiksi punaisen
paikallishallinnon tarkasteluun.
Sisällissodasta on lopultakin
tullut niin sanotusti ” vapaata riistaa” ja se näkyy Korjuksenkin
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tekstissä. Molempien osapuolten
surmatekoihin osalliset tai sellaisiksi epäillyt henkilöt mainitaan
nimi nimeltä – sikäli kun ne ovat
tiedossa – ketään säästämättä.
Tämä epäilemättä tekee kirjasta
entistä kiinnostavamman varsinkin haminalaisille lukijoille. Taustoittaessaan kertomustaan Korjus kuvaa mielenkiintoisesti myös
sitä Haminasta, jota ei enää ole.
Haminaa, joka ei ollut niin kovin
suomalainen – ei ainakaan eliittinsä osalta.
Hamina 1918 – Nimi nimeltä
luoti luodilta ei ole varsinaisesti
tieteellisen tutkimuksen mittoihin tehty, joten sitä ei sellaisena
pidä arvioida. Eräät huomiot lienevät kuitenkin paikallaan. Haminasta kirjoittaessaan Korjus on
kiistatta vankalla pohjalla. Heikommilla jäillä hän liikkuu kuvatessaan asioita yleisemmällä tasolla. Otettakoon joitakin esimerkkejä. Viittaus siihen, että
isännät olisivat kesällä 1918 alkaneet suhtautua punaisten vankileireiltä vapauttamiseen suo-
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Valkoiset katselevat teloitettuja punakaartilaisia Haminan Rapamäessä v. 1918. Kuva: Työväen
Arkisto.
siollisemmin saadakseen näiltä
tukea monarkistisia hankkeita
vastaan, on väärä tulkinta. Tuskin
on myöskään aiheellista pitää
suomalaisten valtiorikosoikeustuomioistuimien lähimpänä vertailukohtana Neuvostoliiton 1930luvun erikoistuomioistuimia, ja
ainakin allekirjoittanut vierastaa
ajatusta kutsua maailmansodan
aikana Suomeen tiedustelu- ja
tuhoamistoimiin lähetettyjä jääkäreitä terroristeiksi. Olkoonkin
että he eivät kaihtaneet äärimmäisiä toimia venäläisten yhteistoimintamiehinä pitämiään suomalaisia kohtaan.
Tietty poukkoilevuus ja asioiden esittäminen ei-kronologisessa järjestyksessä saattaa myös
häiritä aiheeseen vähemmän perehtynyttä lukijaa. Huolimattomuutta esiintyy myös nimissä. Sivulla 203 luetelluista viidestä Venäjän armeijan vapaaehtoisesta
neljän etunimi oli väärä. Lisäksi
samaan joukkoon kuulunut Au-

gust Pirttimäki oli todellisuudessa Pirttiaho.
Mutta pienten puutteiden vastapainona kirjoittaja kunnostautuu monessa kohtaa terveen lähdekritiikin käyttäjänä. Haminan
vallankumousta järjestelemässä
ollut Matti Talonpoika väitti valkoisten kuulusteluissa ettei tuntenut haminalaisia kapinajohtajia. Tunsihan hän heidät, kuten
Korjus toteaa. Samoin esimerkiksi Iivari Pousin ja Urho Kekkosen
muistelmiin Korjus esittää asianmukaisia korjauksia.
Edelleen Korjus tekee Kajaanin
sissien avulla oikeat havainnot
siitä, että edes kaatuneet asevelvolliset eivät saaneet valkoisten
riveissä samanlaista kunnioitusta
kuin vapaaehtoisena valkoisten
riveihin liittyneet. He olivat valkoisille pakkosotilaita, miehiä jotka lähtivät vapaustaisteluun vain
pakon edessä. Tutkimuksellisesti
ansiokasta on myös käsitellä punaisten surmaamia valkoisia sen

103

mukaan, mitä nämä olivat tehneet valikoituakseen surmatuiksi.
Tämä on monta kertaa nykyisessäkin tutkimuksessa jäänyt liian
vähälle huomiolle.
Yhteenvetona voidaan todeta,
että Korjuksen teos on ennen
kaikkea Haminan historian osalta
merkkiteos ja nautittava lukukokemus. Tämän jälkeen sisällissodan Haminasta on vaikea uskoa
löytyvän enää merkittävästi uutta.
Tuomas Hoppu
fil. tri, Tampereen yliopisto
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Vuoden 1918 kuvat kertovat

Jukka Kukkonen ja Elina Heikka (toim.): Punamustavalkea.
1918 kuvat. Avain, Suomen valokuvataiteen museo, Helsinki
2008.
Julkaisu liittyy Suomen valokuvataiteen museossa 5.9.2008–6.1.
2009 olleeseen näyttelyyn ”Punamustavalkea 1918”. Vuoden
1918 valokuvien ja aikalaiskuvatekstien lisäksi kirjassa on laadukkaat kirjoitukset aihepiiristä.
Kirjan 8.8.2008 päivätyissä saatesanoissa Elina Heikka Suomen
valokuvataiteen museosta toteaa, että vuoden 1918 sodan valokuvaperintöä paikantaessaan
ja nyansoidessaan kirja on mukana täydentämässä sisällissodan
edelleen kesken olevaa tilintekoa.
Sosiologian professori Risto
Alapuro on kirjoittanut kirjaan
johdantoartikkelin osuvalla otsikolla ”Sisällissodan väkivallan kuva”. Hän kirjoittaa, että kaksijakoinen tulkintakehikko, jossa osapuolet ovat ennen kaikkea itsenäisyyden puolustajia ja vastustajia tai luokkavallan ylläpitäjiä,
on rapautunut.
Kommunistisen liikkeen ja
Neuvostoliiton romahdettua Euroopan unionin ollessa Suomen
vakiintuneena viiteryhmänä eivät vuoden 1918 tapahtumat
enää saa entistä latausta eivätkä

Alapuron mukaan jäsenny kommunismin ja kapitalismin kehikossa. Yksi sota oli monta sotaa.
Pelkästään sodan nimen tulkinnat voivat kehittyä. Sota oli
vapaussotaa esimerkiksi siinä
mielessä, että punakaartit taistelivat sodan loppuvaiheessa maahan tunkeutuneita saksalaisjoukkoja vastaan Suomen itsemääräämisoikeuden puolesta. Samoin punakaartilaiset taistelivat
sosiaalisten ja yhteiskunnallisen
vapautumisensa puolesta.
Kirjan kuvistakin voi päätellä
väkivallan laajuudesta ja erityisestä julmuudesta. Tamperelainen edesmennyt pääluottamusmies pyysi säilyttämään Leninmuseossa lapsuuden muistonsa
siitä, kuinka punakaartin haavoittuneita auttaneita Punaisen ristin sairaanhoitajia ruoskittiin
Tampereen valtauksen jälkeen
tamperelaisessa kellarissa.
Kolumnisti Aarno Laitinen kyseli Iltalehdessä 11.7.2009, mahtaisivatkohan ruandalaiset uskoa,
että 90 vuotta sitten Suomessa
oli sisällissota, jonka voittajat panivat kolme prosenttia kansasta
kuolemanleireille. Sadastatuhannesta vangista tapettiin lähes
kolmannes. Kansanedustuslaitos,
josta sosialistit oli karkotettu
pois, sääti taannehtivan lain, jolla
kansanmurhaajat vapautettiin
tuomiosta.
Kirjassa julkaistaan kenraali
Mannerheimin kotitanhuvillaan
otettu ”kiiltokuva”, josta tehtiin
ikoni. Mannerheim äänestettiin
”suurimmaksi suomalaiseksi”. Tuskin äänestäjät ajattelivat sitä, että
hän vuonna 1918 kutsui vieraan
vallan joukot surmatöihin itsenäiseen Suomeen. Summittainen teloitusaalto, kuolemanleirit
ja venäläisten etninen puhdistus
1918 ovat ainakin osittain myös
hänen ”ansiolistassaan”.
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Jukka Kukkonen kirjoittaa katsauksen sisällissotamme valokuvaperinteeseen. Historiallisen merkityksensä ohella valokuvakirja
on oma taiteenlajinsa. Se pitää sisällään valokuvauksen, kirjapainotaidon, typografian, viestinnän
jne. Kaikissa näissä osioissa tälle
kirjalle voi antaa korkean arvosanan.
Ulla-Maija Peltonen kirjoittaa
analyysin vuoden 1918 yksityisistä kuvista. Hän panee merkille,
kuinka vielä sodan kuluessa lukemattomat punakaartilaiset kuvauttivat itsensä valokuvaamoissa ja lähettivät kuvansa kotiväelle. Kyseessä oli silloin elämän
juhlahetki. Vain muutamaa kuukautta myöhemmin näitä samoja
kuvia käytettiin heitä vastaan,
kun sotaan syyllisiä pyrittiin tunnistamaan ja tuomitsemaan.
Hannu Vanhanen ja Kimmo
Kiimalainen kirjoittavat sisällissodastamme saksalaisten ottamien
kuvien ja kuvaväärennösten kautta. He liittävät Suomen tapahtumat yleiseen eurooppalaiseen
ensimmäisen maailmansodan
kontekstiin ja toteavat että sota
oli ensimmäinen ”mediasota”, jossa valokuva valjastettiin järjestelmälliseksi sotapropagandaksi.
Viimemainittuun tekstiin voin
Lenin-museon johtajana tehdä
sellaisen sivuhuomautuksen, ettei Lenin haikaillut punaista Suomea osaksi myöhempää Neuvostoliittoa. Hän kyllä olisi nähnyt
punaisen Suomen osana Maailman sosialististen tasavaltojen
liittoa. Ja sen johtavaksi voimaksi
hän kaavaili Saksaa. Mutta Leninin nämä toiveet eivät toteutuneet ja Stalinin johtama Neuvostoliittokin kulki aivan eri suuntaan, mitä Lenin oli haaveillut.
Aimo Minkkinen
Lenin-museon johtaja, Tampere
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Toteutumattoman vallankumouksen jäljillä

Tauno Saarela: Suomalainen
kommunismi ja vallankumous
1923–1930. SKS, Helsinki 2009.
840 s.
Tauno Saarelan vuonna 2009 ilmestynyt Suomalainen kommunismi ja vallankumous 1923–1930
lataa liki 800 sivun verran analyysia suomalaiskommunistien vallankumoushaaveista. Detaljimaisen tarkka ja monipuoliseen lähdeaineistoon nojaava tutkimus
lienee perusteellisin aiheesta laadittu esitys.
Suomalainen kommunismi ja
vallankumous selvittää, miten suomalaiskommunistit aikoivat vallankumouksen suorittaa ja mitä
tavoitteen saavuttamiseksi tehtiin. Lähtötilanne ei ollut paras
mahdollinen: vuoden 1918 tapahtumien jälkeen työväenliikkeen vasemmistolaisimman osan
toiminta oli käytännössä katsottuna polkaistava käyntiin alusta.
Lisäksi kommunististen järjestöjen toimintaedellytysten heikentäminen ajoi Suomen kommunistisen puolueen perustamiseen sosialistisessa naapurimaassa.
Jos odottaa Saarelan teokselta
tarkkoja vallankumoussuunni-

telmia, poliittisia murhia tai pommi-iskuja, joutuu pettymään. Saarela käsittelee perinteisesti vallankumoukselliseksi miellettyjä
toimintamuotoja yllättävän vähän. Samalla hän tulee kuitenkin
laajentaneeksi käsitystämme vallankumoukseen tähtäävästä toiminnasta. Tavoitteena ei ollut
pelkkä vallan kaappaaminen,
vaan kommunistien toiminta
tähtäsi lopulta yhteiskunnan instituutioiden, kulttuurin ja maailmankuvan muuttamiseen.
Saarelan mukaan suomalaiset
kommunistit tekivät suunnitelmia yhteiskunnan eri sektoreille
sen sijaan, että he olisivat vain
suunnitelleet nopeaa vallankaappausta. Toki ajatuksissa siinsi vallan saaminen omiin käsiin, mutta
oikeaa hetkeä odotellessa vallankumoukselle edullisia olosuhteita rakennettiin pikkuhiljaa.
Yhtäältä kommunistit pyrkivät
vaikuttamaan työväestöön ja
näin saamaan heidät taistelussa
puolelleen. Toisaalta tavoitteena
oli kapitalistisen yhteiskunnan
peruspilareiden murentaminen
sisältäpäin. Näihin kuuluivat muun
muassa poliisi, armeija, koululaitos ja kirkko.
Eniten vallankumouksen toteutumista haittasi jatkuva jännite Suomessa asustelevien toimijoiden ja Neuvostoliittoon paenneiden SKP:n johtajien välillä.
Bolshevikkivaikutteiden keskellä
eläneet mannerit ja kuusiset näkivät Suomen tilanteen toisin silmin kuin paikallistason toimijat,
jotka jatkuvasti havainnoivat sitä
yhteiskuntaa, jota aiottiin muuttaa. Linjaero näkyi selvimmin järjestäytymisessä. SKP:n johto Moskovassa painotti pienen tehokkaan ryhmän maanalaista toimintaa, kun taas Suomessa oleilleet kannattivat laajapohjaista
julkista järjestäytymistä. Liikkeen
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hajanaisuus ja jakautuminen kahteen maahan söivät puhtia toiminnalta eikä yhteisistä tavoitteista päästy yksimielisyyteen.
Lopulta aika ajoi radikaalin toiminnan ohi eikä vallankumoukselle suotuisia olosuhteita saapunut. Sen sijaan vastapuoli ylimitoitetussa kommunismin pelossaan onnistui rajoittamaan kommunistien toimintamahdollisuuksia entisestään.
Metodisesti Saarela yhdistelee
mainiosti poliittista historiaa sekä sosiaali-, aate- ja kulttuurihistoriaa. Ratkaisu on toimiva ja
osoittaa sen, että näin laajan yhteiskunnallisen ilmiön tarkastelu
esimerkiksi vain poliittisen historian näkökulmasta jättäisi kuvan
vaillinaiseksi. Yhteiskunnan muuttamisessa kulttuurilla, koulutuksella, juhlapäivillä ja visuaalisella
järjestyksellä oli yhtä lailla paikkansa kuin poliittisen vallan haltuun otolla. Ilman kulttuurista
muutosta kyseessä olisi ollut vain
vallanpitäjien vaihto – ei uudenlaisen yhteiskunnan luominen.
Teoksen muihin ansioihin kuuluu tarkastelun maantieteellinen
laajuus. Saarela pureutuu ansiokkaasti paikallistason toimintaan
eri puolilla Suomea, mikä osaltaan lisää ymmärrystä siitä, kuinka hajallaan ja eripuraista kommunistien joukko ajoittain oli.
Erityisen kiitettävää on myös laaja venäläisen arkistomateriaalin
käyttö sekä ulkomaisen tutkimuskirjallisuuden tuntemus. Suomalainen kommunismi ei jää irralliseksi saarekkeeksi, vaan sen
kulkua verrataan pitkin matkaa
kansainväliseen tilanteeseen. Tämä asettaa Suomen kehityksen
eurooppalaiseen viitekehykseen
ja tuo esiin suomalaisen kommunismin erityispiirteet.
Paikoitellen käsittely haarautuu tarpeettoman kauaksi varsi-
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naisesta tutkimustehtävästä eikä
tekijä sido teemoja riittävän selkeästi yhteen. Tämän johdosta
Saarelan analyysin tarkkanäköisyys ei aina kirkastu lukijalle. Pie-

nellä tiivistämisellä teoksesta olisi saanut vielä astetta terävämmän. Joka tapauksessa Suomalainen kommunismi ja vallankumous
ansaitsee eittämättä paikkansa

suomalaisessa kommunismin tutkimuksen eturivissä.
Pia Koivunen
fil. maist., Tampereen yliopisto

Tulkinta Lapin kommunismista

Ulla Aatsinki: Tukkiliikkeestä
kommunismiin. Lapin työväenliikkeen radikalisoituminen
ennen ja jälkeen 1918. Tampere University Press, Tampere
2008.
Sallalaislähtöisen Ulla Aatsingin
väitöskirja käsittelee Lapin kommunismin syntyä. Aatsinki selvitteli aihepiiriä jo Oulun yliopistoon tekemässään pro gradussa,
mutta teki väitöskirjansa kuitenkin Tampereen yliopistossa. Teos
on oiva lisä aiempien tutkimuksien joukkoon.
Lähde- ja kirjallisuusluettelosta
käy ilmi, ettei venäläisellä aineistolla ole ollut kovin suurta merkitystä työn rakentamisessa, vaikka
Lapista olikin yhteyksiä rajan taa.
Tekijä on hyödyntänyt Petroskoin puoluearkistosta vain muutamaa henkilömappia; aineisto

on pääsääntöisesti suomalaisista
arkistoista.
Tekijä on käyttänyt entisen sota-arkiston kokoelmista vain Vapaussodan historiakomitean arkiston nimismiesten kertomuksia ja luetteloja kuolleista. Perehtyminen esim. Lapin rajavartioston ja Pohjolan suojeluskuntapiirin arkiston antiin oli voinut
syventää tulkintaa. Sota-arkistosta, jonka vanha lyhennys oli SArk,
eikä SA (=Suomen Armeijaa), jota
tekijä käyttää, olisi todennäköisesti löytynyt enemmänkin aineistoa.
Ehkä olisi ollut paikallaan lukea myös Etsivän Keskuspoliisin
kuukausiraportteja, joissa on varsin paljon paikallisia tietoja. Luonnollisesti raporteissa katsotaan
asioita viranomaisten näkökulmasta.
Myös kirjallisuus on suurimmaksi osaksi suomalaista. Kirjallisuusluettelossa on vain muutama englannin-, ruotsin- tai norjankielinen teos tai artikkeli. En
sano tätä moitteena, vaan toteamuksena. Muualla pienen Suomen poliittinen historia ei ole
edelleenkään kovin kiinnostava
aihe.
Mitään kovin oleellista en huomaa kirjallisuusluettelosta puuttuvan. Ehkä tekijä olisi voinut
hyödyntää Bengt Matin PohjoisRuotsin kommunismia käsittelevää julkaisematonta lisensiaattityötä, kun hän vertaa Lapin kommunismia Norrbottenin radikalismiin. Yrjö Raution hyvä sosio-
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logian pro gradu Kommunismin
monet kasvot suomalaisessa sosiologiassa (1978) olisi ollut lukemisen arvoinen ja Mikko Uolan
teos Maa ponteva pohjolan äärillä on. Lapin suojeluskunta-, lotta- ja sotilaspiirit (2006) olisi valottanut aihetta kommunismia
pelänneiden näkökulmasta.
Tekijä ei ole pohtinut kovin
laajasti kruununmetsätorppalaitoksen merkitystä kommunismin
synnyssä. Lapissa oli kuitenkin
huomattavia torpparialueita. Koska torpparit eivät omistaneet
muuta kuin irtaimiston, he olivat
samassa asemassa kuin sahojen
ja tehtaiden työmiehet. Heidän
työväenyhdistyksiin ym. työväenjärjestöihin, mm. työväenkaarteihin kuulumisensa syitä olisi ollut aihetta pohtia.
Kruununtorpparit ja heidän poikansa merkittiin jo omistamattomuutensa perusteella vuoden
1918 kutsunnoissa potentiaalisiksi punaisiksi, mitä monet kyllä
köyhyyden vuoksi olivatkin.
Vaikka valtion mailla olleet kruununmetsätorpat vapautuivat jo
1919, monilla ei ollut lunastamiseen varaa kuin vasta 1930-luvun
laman jälkeen. Ymmärrettävistä
syistä kruununmetsätorppa-alueilla äänestettiin vasemmistoa.
Käsitellessään vuoden 1918
jälkeistä aikaa tutkija osuu monesti oikeaan. Kun hän viittaa
Pietarissa 1918 käynnistyneeseen
punaupseerikoulutukseen, hän
tekee aivan oikean havainnon.
Lapista olleita opiskeli punaup-
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seerikoulussa väestömäärään suhteutettuna erittäin paljon. Se kertoo Lapin väestön radikalismista.
Myös monet läskikapinan aikana
Neuvosto-Venäjälle menneet opiskelivat mainitussa koulussa.
Vaikka kommunismin ydinalueiden käsittely on oikein, pitää kuitenkin muistaa, että mo-

nesti niissä kunnissa, joissa kommunismin kannatus oli korkea,
maalaisliiton kannatus oli vieläkin korkeampi.
Olisi ollut paikallaan, että tekijä olisi tarkastellut Lapin 1920- ja
1930-lukujen kommunismia myös
hovioikeuksissa olleiden maanpetosjuttujen valossa.

Kirjan kansi on Mikko Reinikan,
typografia ja taitto Maaret Kihlakasken. Teos sisältää kuvia ja
karttoja sekä liitteinä olevia tilastoja. Teoksen lopussa on lyhyt
summary.

lähtien. Itsenäistymisen ja sisällissodan 1918 jälkeen Rajajoesta
tuli lähes mystinen, Suomen punaisen hämärän Neuvostomaasta
erottava joki ja rajaseudun ”suomalaistamisesta” tuli yksi paikallisen eliitin päätehtävistä. Käytännössä se tarkoitti etnistä syrjintää
alueella yhä asuvia venäläisiä
kohtaan sekä toimenpiteitä rajaseudun liiaksi venäläistyneiksi
katsottuja tai poliittiseen vasemmistoon kuuluvia asukkaita kohtaan.
Ennen itsenäistymistä tapahtuneen huomion kiinnittymiseen
raja-alueeseen oli syynä Suomen
suuriruhtinaskunnan ja Venäjän
keisarikunnan kiristynyt suhde
1890-luvulta lähtien. Venäläistämispyrkimysten seurauksena suomalaiset ryhtyivät puolustamaan
Suomen oikeuksia ja suomalaiskansallista kulttuuria, jolloin huomio kiintyi rajaseutuun, jossa
venäläisvaikutuksen nähtiin olevan liian vahva.
Terijoen venäläinen huvilaasutus, joka oli tuonut paikallisille asukkaille työtä ja leipää, alettiin muiden kuin paikallisten asukkaiden silmissä nähdä ongelmallisena ja vieraana elementtinä,
joka oli tartuttanut paikallisiinkin
asukkaisiin suomalaisuudelle vieraita tapoja ja käyttäytymismalleja. Näin esimerkiksi terijoke-

lainen kansalaisaktiivi Mikko Uotinen, kansanedustaja ja toimittaja, saattoi julistaa, että ”vieraat
tavat ja taipumukset tahtovat
painua ihmisiin.” Mikko Uotisella
oli ratkaisukin valmiina: ”Se on
suomalainen kulttuuri! Se on voimamme. Se on ehtymätön. Se on
kaatumaton.” Kiteytetysti sanottuna tämä tuli olemaan seuraavien vuosikymmenien rajaseudulla
noudatetun politiikan ydin.
Lähteenmäki kuljettaa tutkimuksessaan Kannaksen rajaseudun läpi Suomen itsenäistymisen, sisällissodan ja ”valkoiset
vuosikymmenet”, 1920–1930-luvut, talvi- ja jatkosodan päättyen
Karjalan menetykseen Neuvostoliitolle. Itsenäistymisen jälkeen jo
pelkästään geopoliittisista syistä
Kannaksen raja-alueen ”suomalaistaminen” ja vahvistaminen oli
maalle elintärkeää, katsottiinhan
Kannaksen olevan Suomen lukko
itään päin. Nimittipä Kouluhallitus alueelle vuonna 1922 oman
alueellisen valistusjohtajankin
(Erkki Paavolainen) ohjaamaan
alueen sivistystyötä oikeille urille.
Suomalaisuustyötä ja suomalaiskansallisen identiteetin vahvistamisessa ja juurruttamisessa tärkeitä olivat suojeluskunnat ja kouluopetus sekä erilaiset yhdistykset ja järjestöt kuten 1924 perustettu Itsenäisyyden Liitto, joka

Matti Lackman
professori, Oulu

Suomen lukko itään

Maria Lähteenmäki: Maailmojen rajalla. Kannaksen rajamaa
ja poliittiset murtumat 1911–
1944. Historiallisia tutkimuksia 243. SKS, Helsinki 2009.
Dosentti Maria Lähteenmäen hyvin kirjoitettu ja vahvaan teoreettiseen tutkimuskirjallisuuteen tukeutuva tutkimus rajayhteisöjen
kohtaloista Karjalan kannaksella
avaa uuden näkökulman suomalaisen Suomen rakentamiseen ja
rakentumiseen itsenäisyyden ensimmäisten vuosikymmenten aikana. Tutkimuksessa kuvataan ja
analysoidaan rajaseudun yhteisöjen aseman muuttumista Suomen sisäisessä kontekstissa autonomian ajan viimeisistä vuosista
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Terijokelaisia neitoja kotihietikolla 1930-luvun alussa. Kuva: Terijoki-Seura.
organisoi vuodesta 1928 lähtien
erityisen Kannaksen päivän vieton yhdessä Suomen Rajaseutuyhdistyksen kanssa. Kannaksen
päivän viettämisen voidaan katsoa liittyneen tietoiseen pyrkimykseen rakentaa alueellista identiteettiä, tuottaa Kannaksen alueelle oma yhtenäinen tuotemerkki. Rajaseutua oli suomalaistettava myös tukemalla rajaseutumatkailua, jossa merkittävää osaa näytteli Suomen Matkailijayhdistys sekä jo mainittu
Rajaseutuyhdistys; tavoitteena
oli houkutella suomalaisia muualta matkustamaan sinne ja näkemään rajaseutukysymys ”uudessa valossa” eli isänmaallisena
kysymyksenä. Suomen Matkailijayhdistys oli 1920–1930 -luvuilla
aktiivinen kotimaanmatkailun
edistäjä, joka yhteistyössä valtion
kanssa rakennutti hotelleja ja
hiihtomajoja koko Suomen alueelle ja Lappiinkin, jonne rakennettiin mm. Petsamon Kolttakönkään hotelli; matkailu oli yksi tämänkin rajaseudun Suomeen
kiinnittäjistä.
Eräs elementti Kannaksen alu-

een suomalaistamistyössä oli uudenlaisen
elinkeinorakenteen
juurruttaminen alueelle: itsetietoinen pienviljelijöiden joukko
synnytettiin 1920-luvulla poliittisesta tarkoituksenmukaisuudesta. Maanviljelyksen juurruttaminen alueelle, joka ei ollut siihen
erityisen sopivaa, oli lähtöisin ideologisista, ei taloudellisista perusteluista. Tärkein tavoite oli saada
työväestö kiinnittymään maataomistavaan (oikeistolaisesti ajattelevaan) luokkaan ja siten vahvistaa keskiluokkaa. On kuitenkin
huomattava, että ns. keskiluokkapolitiikka oli yleinen tendenssi
1920–1930-lukujen Suomessa pyrittäessä vahvistamaan ja laajentamaan poliittisesti tasapainottavaksi ajateltua keskisäätyä.
Kuten hyvin tunnettua on, Karjala on toisen maailmansodan
jälkeen heijastellut useiden suomalaisten mielessä kadotettuna
paratiisina, jollainen se ei kuitenkaan konkreettisesti ja jokapäiväisessä elämässä ollut kuten
tästä tutkimuksesta voimme lukea. On kuitenkin todettava, että
Karjala-kysymys tai heimokansa-
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kysymys ei ole syntynyt toisen
maailmansodan seurauksena, vaan
sillä on paljon pitemmät juuret.
Vuosina 1743–1812 Ruotsi-Suomen raja kulki Kymijoella, mikä
varmasti on jättänyt omat muistijälkensä ellei kansakunnan niin
ainakin kyseisen alueen kollektiiviseen muistiin. Kun Tarton rauhassa menetettiin rajan tuntumasta Itä-Karjalasta Repola ja Porajärvi, oli se kansallinen murhe
ja trauman aihe. Siten Venäjän
Karjalan alueella asuvien suomensukuisten kansojen yhdistäminen kanta-Suomeen SuurSuomeksi oli tunnetusti 1920- luvulta lähtien aina jatkosotaan
saakka suomalaisten päämääränä, jota koetettiin tutkimuksenkin avulla tieteellisesti perustella.
Karjalan ”Kalevalaiset laulumaat”
ovat olleet suomalaisille läheisiä
aina 1800-luvun alkupuolelta
lähtien.

Kristiina Kalleinen
dosentti, Helsingin yliopisto
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Rajantakaista kirjallisuutta suomeksi

Pauli Kruhse – Antero Uitto: Suomea rajan takana 1918–1944.
Suomenkielisen neuvostokirjallisuuden historia ja bibliografia. Kansalliskirjasto, BTJ Kustannus, Helsinki 2008. 395 s.
Bibliografian laatiminen on aina
kulttuuriteko mutta harvoin lukuelämys. Pauli Kruhsen ja Antero Uiton teoksessa suomenkielisen neuvostokirjallisuuden bibliografiaa (1918–1944) edeltää
Uiton kirjoittama historiaosuus,
joka taustoittaa suomenkielisen
julkaisutoiminnan nousun ja tuhon Neuvostoliitossa.
Johdanto-osuuden toinen pääluku käy läpi suomenkielisen kirjallisuuden siirtämisen Itä-Karjalasta jatkosodassa ja operaation
puitteissa syntyneet tutkimushankkeet. Samalla Uitto selvittää
käsillä olevan, vuosikymmeniksi
jäihin jääneen bibliografian varhaishistorian. Dramaattiset ja sujuvasti kirjoitetut taustaluvut lisäävät ilman muuta bibliografian
luettavuutta, mutta teoksen alaotsikon muotoilu ”suomenkielisen neuvostokirjallisuuden historia” lupaa liikaa.
Suomenkielisen neuvostokirjallisuuden historiakatsaus kattaa

punaisen Karjalan alkuvuosikymmenet kielitaistelun näkökulmasta. Suomeksi julkaistiin
runsaasti varsinkin 1930-luvulla,
kunnes neuvostomaan kansallisuuspolitiikka muuttui ja suomalaisuudesta tuli kirosana. Aallonpohjassa vuonna 1938 ilmestyi
suomeksi vain kaksi nimekettä,
joista toinen oli terrorin arkkitehti Stalinin teos Dialektisesta ja historiallisesta materialismista. Suomenkielisen kirjallisuuden varastot, noin 1½ miljoonaa nidettä,
tuhottiin.
Kun suomi oli pannassa, tasavallan käyttökieleksi jalostettiin
karjalasta, suomesta ja venäjästä
ns. bubrichinkarjala, jota kirjoitettiin kyrillisin kirjaimin. Sillä julkaistiin ja hallinnoitiin muutama
vuosi, vaikka juuri kukaan ei uuskieltä tainnut. Bibliografiassa kielitieteelliset harvinaisuudet vuosilta 1937–1940 on eroteltu omaksi kokonaisuudekseen.
Kun historiaosuuden 26 vuoden kaari mahdutetaan reiluun
70 kuvitettuun sivuun, mutkia on
pakko suoristaa. Luku palvelee
kuitenkin tarkoitustaan johdantona sekä bibliografiaan että aihepiirin varsinaiseen tutkimukseen.
Sodanaikaisten vaiheiden kuvaus on tehty tutkimuksellisemmalla otteella. Talvisodan sytyttyä suomalaisuus oli taas herätetty henkiin. Ongelmia aiheutti
esimerkiksi se, että tasavallassa ei
enää ollut suomenkielisellä kirjaimistolla varustettuja kirjoituskoneita. Jatkosodassa suomalaismiehittäjät kokosivat paikallisia
arkistoja ja kirjastoja, luetteloivat
teoksia ja lähettivät kokoelmia
Suomeen. Heimohenkisen hankkeen tavoitteena oli myös vähentää venäjänkielisen ja ideologisesti arveluttavan kirjallisuu-
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den saatavuutta tuhoamalla niteitä. Kokoelmat kärsivät eniten
Itä-Karjalan Sotasaalisarkiston tulipalosta, jonka syttymissyytä ei
koskaan saatu selville.
Välirauhan solmimisen jälkeen
kaikki Neuvostoliitosta sotasaaliina saatu materiaali määrättiin
palautettavaksi. Osia suomenkielisistä arkistoista kopioitiin ja junailtiin Stella Polaris -aineiston
mukana Ruotsiin. Niiden loppusijoituspaikka on jäänyt epäselväksi.
Eräänlaiseksi bibliografiseksi
edelläkävijäksi nousee teoksessa
Neuvosto-Venäjälle vuonna 1918
paennut punapäällikkö Tuomas
Hyrskynmurto. Hän vastasi SKP:n
propagandakirjallisuuden levittämisestä mutta toimitti samasta
aineistosta lähetyksiä Helsingin
yliopiston kirjastolle, ei ”agitatsionitarkoituksessa” vaan tieteellistä tutkimusta silmälläpitäen.
Hyrskynmurto sai surmansa jo
vuonna 1920 SKP:n sisäisessä välienselvittelyssä, ns. Kuusisen klubin terrori-iskussa.
Suhteellisen runsas kuvitus ja
väljä taitto antavat teokselle ilmavuutta. Erityiskiitos bibliografiaosuuden värikuvaliitteestä, johon on valikoitu eri ajanjaksojen
kansitaidetta, sekä pedantisti laaditusta hakemistosta.
Joni Krekola
valt. tri, Helsingin yliopisto
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Olipa kerran tehdasyhdyskunta

Inkeri Ahvenisto: Tehdas yhdistää ja erottaa Verlassa 1880luvulta 1960-luvulle. Bibliotheca Historica 118. SKS, Helsinki 2008. 557 s.
Inkeri Ahvenisto tarkastelee kulttuurihistorian alaan sijoittuvassa
väitöskirjassaan Tehdas yhdistää
ja erottaa Verlassa 1880-luvulta
1960-luvulle Verlan tehdasyhdyskunnan yhteisyyttä. Hän tutkii,
miten erilaiset toimijat ja tekijät
tehdasyhteisön jäsenistä tehtaaseen ja työnantajapolitiikkaan rakensivat, jäsensivät sekä hajottivat yhteisyyttä. Ahveniston tutkimus kohdistuu Verlan pahvitehtaan ja sen ympärille kehittyneen yhteisön koko elinkaareen
tehtaan perustamisesta sen lakkautukseen 1964. Nykyään alue
tunnetaan UNESCOn maailmanperintökohteena.
Ahvenisto lähestyy Verlaa paternalistisena tehdasyhteisönä.
Hän selvittää käyttämiinsä käsitteisiin liittyvät rajoitteet ja perustelee valintansa. Esimerkiksi
keskeinen tarkastelun kohde, yhtiön työvoimapolitiikka, tarkentuu moderniksi paternalismiksi,

hyvinvointikapitalismiksi, joka
jatkoi tehtaanjohtajaan henkilöityvää ja hänen valtaansa korostavaa toimintakulttuuria. Hyvinvointikapiltalismissa patruunalla ei enää ole samaa merkitystä kuin aiemmin. Sen sijaan yhtiön rooli korostuu, sen järjestämällä sosiaalitoiminnalla kuten
sairaskassalla ja asumisella on
enenevissä määrin merkitystä ja
työnantajan ja työntekijän välistä
suhdetta säätelevät myös työväenliike sekä ammatillinen järjestyneisyys. Ahvenisto tutkii edellä
mainittuja suhteita ja toimintoja,
sekä yhteisön sisäisiä että lähiympäristössä vaikuttavia ihmisiä
ja muutosvoimia.
Yhteisyys näyttäytyy nostalgisen yhteenkuuluvuuden tunteen
ja hierarkkisen erillisyyden yhdistelmänä. Tehdasyhdyskunnan
fyysiset ja mentaaliset rajat eivät
ole yksiselitteisen selkeitä, vaan
niistä on neuvoteltu, niitä on ylitetty ja muokattu aikojen kuluessa. Ahvenisto on sijoittanut yhteisön kehityksen ajalliseen kehykseen sekä paikantanut myös
itsensä suhteessa tutkimuskohteeseensa osittain ulkopuoliseksi, mutta sopivasti kytköksiä
omaavaksi. Hänen on onnistunut
yhdistellä molempia näkökulmia,
saada runsaasti tietoa, mutta pysytellä samalla kriittisenä tutkijana. Ahveniston aineisto onkin
laaja. Se koostuu sekä asiakirjaaineistosta että haastatteluista.
Kirjassa on lukuisia karttoja, kuvioita ja taulukoita. Määrällisen
sekä laadullisen aineiston yhdistely avaa erilaisia näkökulmia
Verlaan ja on oiva osoitus tutkimuksen kokonaisvaltaisuudesta
sekä menetelmien hallinnasta;
kulttuurihistorian mahdollisuuksista pureutua tämänkaltaiseen
tutkimustehtävään. Kuva-aineis-
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to on poikkeuksellisen runsas,
mikä elävöittää tutkimusta ja antaa lisää tietoa, joka ei aina ole
sanoin kuvattavissa. Kuvat esimerkiksi yhteisöön kuuluneista
perheistä, ei ainoastaan tehtaan
johdosta, vaan työläisistä, ompelijoista ja kulkukauppiaista, viestivät vakavine katseineen rajojen
olemassaolosta.
Ahveniston väitöskirja on paitsi akateeminen opinnäyte, myös
kokoava ja värikäs paikallishistoria. Jäin pohtimaan, olisiko tämänkaltaisesta aineistosta ollut
mahdollista jättää jotain pois.
Kirjan pituuden kuitenkin unohtaa, kun Ahveniston teksti runsaine yksityiskohtineen vie mukanaan. Verlan yhteisöstä rakentuu
varsin monipuolinen ja kokonaisvaltainen kuva myös yhteisön ulkopuoliselle lukijalle. Tehdasyhteisöissä on paljon yhteisiä mutta myös erityisiä piirteitä, eivätkä
ne lakkaa olemasta merkityksellisiä yksityisinä muistoina, paikallisina ympäristöinä ja menneen
maailmanjärjestyksen tyyssijoina.
Eerika Koskinen-Koivisto
fil. maist., Jyväskylän yliopisto
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Muisteltu työläisyhteisö

Kaisu Kortelainen: Penttilän sahayhteisö ja työläisyys. Muistitietotutkimus. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia
1178. SKS, Helsinki 2008.
Kaisu Kortelaisen (Joensuun yliopisto) perinteentutkimuksen
alaan kuuluva väitöskirja Penttilän sahayhteisö ja työläisyys on
laajaan aineistoon pohjautuva,
perusteltu ja taitavasti rajattu
muistitietotutkimus. Se kuvaa
joensuulaisen sahan työläisiä sekä työpaikalla että kodissa ja rakentaa monipuolisen ja monisärmäisen kuvan sahatyöläisyyden lisäksi myös muistitiedosta
tutkimuksen lähteenä.
Tutkimus kuvaa työläisyyttä
pienessä, rajatussa yhteisössä.
Penttilän saha toimi Joensuussa
1800-luvun loppupuolelta vuoteen 1988. Tehtaan ympärille
muodostui ajassaan elävä, värikäs työläisyhteisö, joka muuttui
koko Suomen mukana vuosikymmenten aikana. Tutkimuksen
teemoina ovat työläisten yhteisöllisyys ja sen muisteleminen
sekä muistellut paikat ja ajan kerrostumat. Väitöskirjan materiaali
koostuu pääasiassa sahan entis-

ten työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä haastatteluista,
joiden apuna on käytetty muun
muassa valokuvia ja karttoja. Tutkija nostaa esiin erityisesti kolme
informanttia, joiden avulla avautuu käsitys paitsi työläisyyden rakentumisesta, myös muistitiedon
monista mahdollisuuksista.
Kortelainen on tehnyt kenttätöitä Penttilässä yli 15 vuoden
ajan, sahan lakkauttamisen ajoista alkaen, mikä luo tutkimuksen
pohjan ja tuntuu myös aineiston
käytössä. Pitkä kenttätyöjakso on
tutustuttanut tutkijan kenttäänsä perusteellisesti. Olisi ollut kiintoisaa lukea myös tutkijan reflektioita hänen oman paikkansa
muuttumisesta suhteessa aineistoon, sillä 15 vuoden aikana sekin on varmasti vaihdellut.
Kortelainen näkee muistitiedon rajattomana ja moniäänisenä. Näkökulma on rajattu työläisiin itseensä ja heidän muisteluunsa. Korostaakseen tutkimusasetelmaansa ja sen mukanaan
tuomaa tietokäsitystä, tekijä
käyttää muistitiedosta käsitettä
muistelukerronta. Sillä tavoin hän
tuo esiin kerronnan merkityksen
kaikissa käytetyissä lähteissä:
muisteleminen on ensisijaisesti
kerrontaa.
Pitkä ja syvä kenttätyö tuo
oman sävynsä myös muistitietotutkimuksen usein haastaviin
eettisiin kysymyksiin. Kortelainen
ei ole unohtanut tätä tärkeää
osuutta tutkimuksestaan, vaan
pohtii myös tutkimuksensa etiikkaa sekä tuottamansa tiedon suhdetta informantteihin. Hän on
ratkaissut eräitä eettisiä ongelmia antamalla eri vaiheessa olevia tekstejään luettavaksi informanteilleen. Saatu palaute on
omalta osaltaan rakentanut tekijän käsitystä muistitiedon moniäänisyydestä.
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Vaikka sukupuolen vaikutus
muistitietoon ei ole Kortelaisen
keskeinen tutkimuskysymys, hän
ei kuitenkaan ole unohtanut sukupuolen merkitystä. Läpi koko
tutkimuksen pohditaan naisten
ja miesten erilaista asemaa, erilaisia muistelun tapoja, erilaisia
muisteltuja paikkoja ja niin edelleen. Myös eri ikäluokkien tavat
muistella on otettu huomioon:
lasten muistot tehdasyhdyskunnan leikkipaikoista ovat toki erilaisia kuin samaan aikaan aikuisina eläneiden.
Kortelainen kirjoittaa informanttejaan kunnioittaen ja kuvaa työläisyyden rakentumista
muistitiedossa mielenkiintoisesti, elävästi ja helppotajuisesti.
Tyyli on omalla tavallaan myös
varovaista: tekijä tuntuu välttelevän luokan käsitettä, vaikka tutkimuksen aiheena onkin työläisyys. Yhteiskuntaryhmiä käsitellään puhuttaessa vallasta ja sen
vaikutuksista esimerkiksi muisteltuihin paikkoihin, mutta kautta koko tutkimuksen Kortelainen
tuntuu valinneen linjan, jossa
työläisyyttä ei käsitellä yhteiskuntaluokkana vaan yhteisöllisenä, mentaalisena tilana. Ratkaisu
on tutkimuksen kannalta onnistunut, vaikka kieltämättä aiheeseen sopisi myös jonkinlainen
kannanotto luokka-käsitteen ympärillä käytyyn keskusteluun.
Kirsi-Maria Hytönen
fil. maist., Jyväskylän yliopisto
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Urheilua suuremmat loikat

Antti Syrjäläinen: Miksi siksi loikkariksi? Huippu-urheilijoiden
loikkaukset TUL:sta SVUL:oon
1919–1939. Joensuun yliopisto, yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta, Yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja nro 89. Joensuu 2008. 161 s.
Antti Syrjäläinen on otsikoinut
väitöskirjansa kutsuvasti: Miksi
siksi loikkariksi? Loikkaus on vahva sana, siinä on kielletyn maku
ja vaaran uhka. Luvaton siirtyminen hyväksyttävän rajan yli lupaa kovaa peliä ja dramaattisia
käänteitä. Loikkaus on usein myös
loukkaus, mikä sekin meitä lukijoita kiinnostaa: kuka loukkasi ja
ketä?
Syrjäläisen aiheena ovat huippu-urheilijoiden seurasiirrot Työväen Urheiluliitosta Suomen Voimistelu- ja Urheiluliittoon 1920ja 1930-lukujen Suomessa. Ilman
loikkari-terminologiaa asia tuskin
nykylukijaa kiinnostaisi. Huippuurheiluun keskittyneet seurat ovat
jo pitkään olleet osto- ja myyntiliikkeitä, joissa seurasiirrot ovat
arjen tylsää tarinaa. Seurauskollisuuden perään ei huudella eikä
aatteen paloa punnita. Loikkarei-

ta ei enää ole. Ei ole myöskään
entisenlaista luokkarajaa, jonka
yli loikata. Toisin oli maailmansotien välillä, jolloin työväki eli monin tavoin erillään porvarillisesta
Suomesta. Työväki ei vain urheillut omillaan, vaan myös lauloi,
näytteli, luki ja oppi omissa piireissään.
Luokkaristiriitojen synnyttämä
vastakkainasettelu tarjoaa loikkariteemalle mehevät puitteet.
Ajan yhteiskunnallista ja poliittista menoa kuvatessaan Syrjäläinen lainaa itselleen pitkospuut
tukeutumalla etenkin Seppo Hentilän kirjoittamaan Suomen työläisurheilun historiaan. Valitettavasti porvariurheilun historiasta
ei ole saatavilla samantasoista
tutkimusta.
Teoksensa otsikossa Syrjäläinen kysyy kysymyksistä rohkeimman: miksi? Väitöskirjaan
tuskin olisi vähempi riittänytkään; kuka ja koska olisivat olleet
liian vaatimattomia pähkinöitä
akateemisella areenalla purtaviksi. Mutta niin kuin usein käy, hyvään kysymykseen on vaikea vastata. Teoksen otsikkoon sisällytetty lupaus siksi jääkin osin lunastamatta. Syrjäläinen tosin tiivistää vastauksen yleisellä tasolla
napakasti: loikkausten syyt olivat
sekä työntäviä että vetäviä. Porvariliike veti ja työväenliike työnsi. Sen sijaan eri syiden merkittävyyden vertailu ja arviointi jää
tutkimuksessa vajaaksi. Syrjäläinen itsekin toteaa, että ”huippuurheiluloikkareista merkittävän
osan ensisijaista loikkaussyytä ei
voida perustellusti päätellä”.
Työntöä loikkauksiin syntyi,
kun työläisurheiluliitolla ei ollut
mahdollisuutta tarjota huipuille
riittävästi tasokkaita kilpailuja
eikä etenkään mahdollisuutta
osallistua olympiakisoihin, joihin
osallistujat valittiin vain SVUL:n
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jäsenistä. Syrjäläinen arvioi myös,
että työväenliikkeen sisäiset poliittiset ristiriidat työnsivät urheilijoita TUL:sta. Loikkauksia vauhditti myös se, että työväenaatteen juurruttaminen urheilijoihin
oli jäänyt puolitiehen. Näin uskottiin erityisesti TUL:n sisällä.
Toimiston puolella aate saattoi
tulla ennen urheilua, mutta kentällä tilanne oli toisin päin.
Merkittäviä tekijöitä, jotka vetivät huippu-urheilijoita porvariliittoon, olivat Syrjäläisen mukaan SVUL:n tarjoamat mahdollisuudet kilpailla kansainvälisillä
kentillä ja vielä tasaväkisen vastuksen kirittämänä sekä maineen
ja kunnian mahdollisuus. Myös
TUL:oa paremmat harjoitusolot
ja tehokkaampi valmennus olivat
SVUL:n vetonauloja.
Syrjäläinen korostaa, että urheilijan henkilökohtaiselta kannalta loikkaukset eivät olleet
niinkään poliittisia kuin taloudellisia, sosiaalisia ja urheilullisia.
Loikkauksia tapahtui eniten pahimpina työttömyysvuosina. Loikkaushoukutuksiin sisältyi usein
työpaikkatarjous. Myös osassa
työväenliikettä löytyi ymmärrystä sille, että liha voi osoittautua
heikoksi, jos lompakko on tyhjä.
Mielenkiintoinen on Syrjäläisen huomio, että urheilijoiden
ammattilaiseksi lähtö nähtiin
usein pienempänä pahana kuin
porvariliittoon loikkaaminen. Ammattilaisuus haluttiin työväenliikkeessä rinnastaa elannon
hankkimiseen. Ammattilaisuus
oli enemmän siirtymistä kuin
loikkaamista. Vaikka ammattilaisuus oli menetys työväenliikkeelle, se ei sentään hyödyttänyt porvariliikettä.
Syrjäläinen on kaivanut esiin
77 huippu-urheilijaksi luokiteltavaa loikkaria, joiden osalta hän
on selvittänyt loikkauksen ajan-
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Volmari Iso-Hollo (vas.) ja Gunnar Bärlund ovat tunnetuimpia TUL:sta porvarileiriin loikanneita urheilijoita. Iso-Hollo
voitti loikkauksensa jälkeen mm. Los Angelesin ja Berliinin
olympiakisojen 3000 metrin estejuoksun vuosina 1932 ja
1936, ja Bärlund, GeeBee, loi mittavan, aina 1940-luvun
lopulle ulottuneen uran ammattinyrkkeilijänä USA:ssa.
Kuvassa he poseeraavat kuitenkin vielä voittoisina
työläisurheilijoina Punaisen urheiluinternationaalin
spartakiadeissa Moskovassa vuonna 1928. Kuva: Aatu
Mökkönen. Kansan Arkisto.

kohdan, loikkaajan iän, entisen ja
uuden seuran sekä loikkaajan urheilumenestyksen. Se mikä kuitenkin puuttuu – ja sen mukana
paljon – on urheilijoiden oma
ääni. Ymmärrettävästi aikakauden urheilijoita ei ole enää voitu
haastatella, mutta olisi luullut,
että aikakauden lehtien kautta
olisi saanut mukaan urheilijoiden lausuntoja – vaikka toimittajien suodattamina. Myös seurahistorioiden ja -historiikkien tai
muun kirjallisuuden kautta voisi
kuvitella löytyneen urheilijan näkökulmaa kysymykseen ”miksi
loikkasin?”.
Väitöskirjaansa varten Syrjäläinen on tehnyt yhden haastattelun (Olli Mäki). Vaikka Mäen
muistikuvat perustuvat sotien
jälkeiseen aikaan, ne voi Syrjäläisen mukaan suoraan rinnastaa
aikaan ennen sotia. Ehkä sotien
jälkeisistä urheilijoista sekä urheilujohtajista ja urheilutoimittajista olisi voinut haastatella hieman useampia.
Vaikka Syrjäläinen ei tyhjennä
loikkausteeman pajatsoa, hän

tarjoaa yleiskuvan ilmiön laajuudesta ja runsaan valikoiman loikkausten mahdollisia syitä. Tekstikin kulkee, vaikka kirjoittaja on
ilmeisesti joutunut kamppailemaan akateemisen ja journalistisen tyylin välillä sillä tuloksella,
että leipäteksti on tehty tohtoreille ja otsikot toimittajille.
Historiakirjojen yksi houkuttelevuus on siinä, miten hyvin niiden teemat ja näkökulmat venyvät nykypäivään. Myös Syrjäläisen teoksen loppuun olisi sopinut pieni pohdinta seurasiirtojen
syiden myöhemmästä kehittymisestä.
Syrjäläisen kuvaamassa loikkariajassa oli luokkataistelusta huolimatta jotain ylvästä ja periaatteellista, joka nykyurheilusta puuttuu. Vaikka 1920- ja 1930-lukujen
urheilussa rahan hankkiminen
näytteli jo selkeää roolia maineen metsästyksen rinnalla, huippu-urheilu oli vielä osa urheilun
hyvää ja yhteistä kertomusta. Yksilötasolla loikkaamisissa kyse oli
toimeentulon turvaamisesta, ei
vielä ahneuden ruokkimisesta.
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Nykyään huippu-urheilu on
eriytynyt muusta liikuntakulttuurista omalakiseksi toimintaalueekseen. Kaupallisuus, tuotteistaminen, sopimuksellisuus,
mediakeskeisyys, viihteellisyys, totaalisuus ja ammattimaisuus ovat
aikamme huippu-urheilun sanoja. Urheilijat vaihtavat seuraa (yritystä) ja jopa edustamaansa valtiota ilman julkisen kritiikin pelkoa. Merkitystä ei ole sillä, lämääkö kiekkoa Montrealissa vai Minskissä, vapaassa vai vähemmän
vapaassa maassa. Urheilijat ovat
myyneet itsensä kohtuutonta
korvausta vastaan urheilumarkkinoiden marioneteiksi ja tahkoavat rahaa ensisijaisesti seurojen omistajille. Tätä me penkkiurheilijat emme paheksu, korkeintaan kadehdimme. Tuskin kenelläkään kuitenkaan on tietoa siitä,
miten tämä kaikki edistää urheiluaatetta – muista aatteista puhumattakaan.

Teijo Pyykkönen
fil. maist., Helsinki
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Historia täällä nyt

Anu Suoranta: Halvennettu
työ. Pätkätyö ja sukupuoli sopimusyhteiskuntaa edeltävissä
työmarkkinakäytännöissä. Vastapaino, Tampere 2009. 311 s.
Tämän historian väitöskirjan
kohteena on sellainen menneisyys, joka Suorannan mielestä on
taas ”pelottavasti läsnä”. Turvatun työn katoaminen mahdollistaa epävarmuuden tunnistamisen myös aikaisemmasta työelämästä ja samalla sen myytin oikaisun, että palkkatyö ja teollinen työ ovat aina olleet hyvää,
säännöllistä, kokoaikaista ja toimeentuloon riittävää työtä. Tehtaiden naisille se oli usein katkonaista ja huonosti palkattua.
Niinpä tutkimus käyttää analogioita 1920–30-luvun ja 2000-luvun välillä ja tekee ”hyvinvointivaltion kultakauden” ylittäviä
aikaloikkia.
En voi jakaa täysin Suorannan
lähtökohtaa, että 1990-luvun laman jälkeinen työllisyyden kasvu
on merkinnyt heikkolaatuisen,
epävarman ja huonosti palkatun
työn teettämisen yleistymistä.”

Työmarkkinoitamme kuvaavat tilastot eivät suostu tukemaan käsitystä. Monesti olen miettinyt,
missä on vika, tilastoissa vai kokemuksessamme. Mutta muuten
olen kovin vaikuttunut. Kuten
historiantutkimus parhaimmillaan, Suoranta rikkaalla empiirisellä työllään onnistuu horjuttamaan ja tarkentamaan sosiaalitieteen luutuneita käsityksiä.
Anglosaksinen feminismi on
katsonut, että kun naisia ei voitu
pitää palkkatyön ulkopuolella,
miehet loivat suojakseen kaksi
rakennetta, ammatillisen segregaation ja perhepalkan. Suoranta
ei ota tätä teesiä lähtökohdakseen. Silti hän osoittaa miten töiden, työsuhteiden, työaikojen ja
palkkojen sukupuolierottelu rakentui ja rakennettiin teollisuustöissä. Tutkimuskohteena ovat
1920- ja 30-luvut, jolloin teollisuus koki laman, laajeni ja naisistui. Teollisuustyövoimasta oli
vuonna 1938 naisia 40 prosenttia, tutkimuskohteena olevassa
tekstiilissä 80 prosenttia. Suoranta piirtää kuvan naisten paikasta
teollisessa modernisaatiossa, sen
kotimarkkinasiivessä ja siitä, miten Suomessa luotiin perusta
naisen työn samanaikaiselle integraatiolle ja segregaatiolle. Naiset eivät olleet teollisuuden reserviä. Silti heidän työvoimansa
käyttöön oli sisäänrakennettu
joustavuus ja toistuva tilapäisyys.
Ajanjakso on kiinnostava. Historia ei ollut annettu, vaan avoin
ja kontingentti, ja se olisi voinut
mennä toisinkin. Työväenliike ei
Forssan kokouksessa (1903) julistanut vain yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta vaan myös sukupuolten samapalkkaisuutta. Kumpikin
lienee ollut yhtä utopistinen tavoite, mutta toisesta tuli totta nopeasti, toinen ei ole toteutunut
vieläkään. Tänäänkin paras seli-
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tys alan tai ammatin matalapalkkaisuudelle on sen naisvaltaisuus.
Selityksenä Suorannalla ovat
niin tehtailijat kuin ammattiyhdistysliikekin. Kriittisempi katse
kohdistuu ammattiyhdistysliikkeeseen. Työnantajien intressi on
ostaa työvoima niin halvalla kuin
mahdollista, ammattiyhdistysliikkeen tehtävä on taistella. Suorannan teesi on, samalla kun ayliike taisteli työehtosopimusten
puolesta, se rakensi sukupuolten
eriarvoisuutta. Valaisevaa on
myös analyysi siitä, miten työnantajat hallitsivat jo tuolloin tehokkuuden, kilpailukyvyn, työn
rationalisoinnin, jouston ja riskien siirtämisen työntekijöille.
Tekstiilin lakoilla ei hevin ollut tuloksia. Lakonmurtajien värvääminen, työsuhdeasunnoista irtisanominen ja mustat listat tekivät
tehtävänsä.
Suorannan tutkimusta voi lukea monesta suunnasta, työehtojen säätelyn, työvoiman käytön
sukupuolihierarkian, epäsäännöllisen ja katkonaisen työnteon tai
köyhyyden tuottamisen kannalta. Työn teettämisen katkonaiset
tavat tuottivat työssäkäyvien köyhyyttä silloin ja tänään. Kirjan
(sosiaali)poliittinen opetus on,
että työn järjestämisen ja sosiaalisen turvan politiikka pitäisi ajatella yhdessä eikä erillisinä politiikkalohkoina. Mutta lukijaa jää
kaivertamaan myös ajatus, eikö
Suorannan sittenkin tehnyt mieli
pöyhiä myös väliin jäänyttä ”kultakautta”, ja kysyä, millainen poikkeama radalta se loppujen lopuksi olikaan.
Raija Julkunen
dosentti, Jyväskylän yliopisto
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Lumetta demokratian silmiin

Katja Boxberg – Taneli Heikka:
Lumedemokratia. Kun konsensus vei rahan ja vallan suomalaisilta. WSOY, Helsinki 2009.
302 s.
Oikeastaan minun ei pitäisi arvostella tätä kirjaa. Ensinnäkään
minulla ei ole siitä mitään hyvää
sanottavaa, ja toiseksi olen lähes
kaikessa kirjoittajien kanssa eri
mieltä. Sitä paitsi olen korviani
myöten jäävi, eli hienosti sanottuna objektiivisuuttani rasittaa
debattisuhde kirjoittajien kanssa.
Tämä ”suhde” sai alkunsa parisen
vuotta sitten, kun Alma Median
tutkivat journalistit Katja Boxberg ja Taneli Heikka ryhtyivät
selvittämään suomalaisten Stasiyhteyksiä 1970-luvulla. Muiden
muassa he haastattelivat myös
minua, koska olin vielä silloin
heidän mielestään ”Suomen johtava Stasi-asiantuntija”.
Kun toimittajat sitten lanseerasivat suuren kohun kera uutisen Tarja Halosen kuulumisesta
1970-luvun alussa DDR:n tunnustamiskomiteaan, rohkenin Helsingin Sanomille antamassani
haastattelussa kovasti epäillä

tuon jo ennestään tiedossa olleen seikan vahingollisuutta istuvan tasavallan presidentin maineelle. Tästä vähättelystä ilmeisen suivaantuneina Boxberg ja
Heikka tekivät minusta Aamulehdessä ”Suomen ns. johtavan Stasiasiantuntijan”. Kirjassaan he
luonnehtivat minua ”Lipposen
lähipiiriin kuuluvaksi Itä-Saksassa
opiskelleeksi demariprofessoriksi”, jonka valtaapitävät ovat panneet arvostelmaan Helsingin Sanomissa ”tyrmäävästi” sekä Alpo
Rusin Vasemmalta ohi -kirjan
että Jukka Seppisen KGB -kirjan.
Boxbergin ja Heikan pamfletin
idea on lyhykäisesti seuraava: Nyky-Suomi ei ole länsimaa eikä demokratia, vaan orwellilainen lumeyhteiskunta, jossa politiikkaa,
kulttuuria ja jopa taloutta hallitsevat suomettumisen synkeinä
vuosina valtaan päässeet hämähäkit. He ovat vielä nykyäänkin
vallassa olevia demareita, kuten
Halonen, Lipponen, Tuomioja ja
Liikanen, ja heihin kuuluvat entiset tasavallan presidentit Koivisto ja Ahtisaari sekä SDP:n entinen puheenjohtaja Ulf Sundqvist. Kansandemokraattisista
vaikuttajista ankarimman ryöpytyksen kirjoittajilta saa niskaansa
Kalevi Kivistö, mutta osansa saavat myös eräät kokoomuslaiset
suomettajat, erityisesti Ilkka Kanerva. Poliitikkojen taustalla lymyää joukko samanmielistä kulttuuriväkeä ja muuta laitavasemmistoa. Tähän ”Neuvostoliiton
etuja Suomessa ajaneeseen” joukkoon kuuluneiden nimiä saa helposti selville selailemalla vaikkapa Tiedonantajan vapputervehdyksiä 1970-luvulta.
Huume, jota hämähäkit ovat
Boxbergin ja Heikan mukaan suomalaisille syöttäneet, on nimeltään konsensus. Miten niin? Eivätkö porvarit ole Suomessa kautta
maailman sivu hokeneet, että
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luokkavastakohdathan ne maan
turmioon vievät. Suomen kaltaisessa pienessä ja uhatussa maassa kansan pitäisi olla yksimielinen. Sillä ei kerta kaikkiaan ole
varaa erimielisyyteen, koska se
heikentää maan puolustuskykyä.
Boxberg ja Heikka väittävät, että
suomettajat ovat kyenneet kaappaamaan konsensuksen ja valjastamaan sen pönkittämään omaa
valtaansa ja saaneet vielä kansalaisetkin uskomaan sokeasti siihen, että harjoitettavalle politiikalle ei kerta kaikkiaan ole olemassa vaihtoehtoja. Tunnettuahan on, että kaikkein tehokkain
on sellainen diktatuuri, joka kykenee saamaan kansalaisensa
vakuuttuneiksi siitä, että he elävät maailman onnellisimmassa
maassa.
Näin Boxberg ja Heikka tuntuvat Suomesta ajattelevan. Heidän
tulkintakonstruktionsa kulmakivi
on väite, jonka mukaan jako isänmaalliseen ja neuvostomieliseen
vasemmistoon on jälkikäteen
keksitty, ja myös Halonen, Kivistö
ja kumppanit ajoivat tietoisesti
Neuvostoliiton intressejä 1970luvun Suomessa. Esimerkiksi Paavo Lipponen on jatkuvasti korostanut, miten syvästi hän ja muut
demarit inhosivat taistolaisia, ja
suomettumisen torjuntatyössä
nimenomaan demokraattinen
vasemmisto kantoi raskaimman
vastuun.
Kun Boxbergin ja Heikan pamfletti on harvinaisen kärkevä ja
henkilöihin käyvä, todistustaakka
kasvaa valtavaksi. Millä he väitteitään perustelevat? Punomalla
ensin uskomattoman määrän salaliittoteorioita ja sitten vääntämällä ja kääntämällä omiin ennakko-olettamuksiinsa sopiviksi
arkistotiedon sirpaleita, joita he
ovat käväisseet entisen DDR:n arkistoista raapaisemassa. Esimerkiksi Rauhanpuolustajiin ja Suo-
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mi–Neuvostoliitto- tai DDR-ystävyysseuraan kuuluminen riittää
kirjoittajille todisteeksi Neuvostoliiton intressien ajamisesta. Arvoon arvaamattomaan kasvavat
ex-DDR:n arkistoista noukitut tiedonmuruset. Esimerkiksi Tarja Halosen syntilistalla ykköseksi nousee hänen jäsenyytensä DDR:n
tunnustamiskomiteassa.
Kohtuullista olisi tietysti asettaa tämäkin ”rikos” historiallisiin yhteyksiinsä; pianhan suomettumi-

nen levisi maailmalaajuiseksi, kun
yli sata valtiota, Yhdysvaltoja myöten, tunnusti DDR:n ja vaihtoi sen
kanssa suurlähettiläitä.
Harvoin tapaa niin täydellistä
historiallisen ymmärryksen puutetta kuin Boxbergin ja Heikan
pamfletissa. Sitä lukiessa ei voi
olla ihmettelemättä, mikä on
saanut nuoret tähtireportterit
vuodattamaan näin sapenkarvasta tekstiä. Suomettumiskiistastahan tietysti on kyse, ja sen

takalukkoon juuttuneista asenteista. Jos kirjasta pitäisi lopuksi
jotain myönteistä sanottavaa
keksiä, niin onhan se ainakin tulevalle suomettumiskeskustelun
tutkijalle käyttökelpoinen lähdeteos – siitä, miten historiaa voidaan tarvittaessa vääntää ja
kääntää omiin ennakkoluuloihin
sopivaksi.
Seppo Hentilä
professori, Helsingin yliopisto

Kommunismin rappion osaselvitys

Jenni Korkeaoja: Punainen Metalli. Kommunistit ja kansandemokraatit Suomen Metallityöväen Liitossa vuosina 1899–
1983. Metallin Vasemmisto,
Helsinki 2009. 426 s.
Kun tekijä toteaa alkusanoissaan,
että tutkimus on tehty akateemisen tutkimuksen periaatteita noudattaen, lienee aloitettava perinteiseen tapaan otsikosta. Alaotsikon rajaus on anakronistinen,
koska SKP perustettiin Moskovassa Venäjän bolsevikkien suojeluksessa vasta 1918 ja SKDL toisen maailmansodan jälkeen. Otsikon voi tulkita hyvin myös van-

hanaikaiseksi yritykseksi kaapata
sosialidemokraattisen liikkeen
demokraattinen ja etsivä alkuhistoria kommunistisen käsitteistön
alle. Lukija huomaa pian, että
vuodet 1899–1944 muodostavat
vain 33 sivua käsittävä taustaluvun teokselle, jonka painopiste
on vuosien 1960–1983 käsittelyssä (n. 250 s.). Ajanjakso on täsmälleen sama kuin viimeisimmässä Metallityöväen liiton historiassa, jonka tämän arvion kirjoittaja laati muutama vuosi sitten. Liiton historiassa ei opposition sisäistä kehitystä ole mahdollista kohtuullisella sivumäärällä purkaa, joten tämä puute
tulee nyt korjatuksi.
Pietarin metallitehtaissa suomalaissyntyisistä työläisistä kehittyivät ilmeisesti myös ensimmäiset suomalaiset bolshevikit,
joiden rooli ei ollut aivan merkityksetön prosessissa, joka johti
suomalaisen työväestön epäonnistuneeseen vallankumousyritykseen. Oliko Metallin suomalaisilla bolshevikeilla merkitystä
esim. Hietalahden telakalla 1915–
1918 tai muualla varusteluteollisuudessa, kukaan ei liene edes
selvittänyt. Poliittinen radikalismi
Suomessa 1917 oli kytköksissä
venäläisen sotaväen politisoitu-
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miseen Suomen varuskuntapaikkakunnilla, kuten punakaartin
aseistaminenkin, tai Metalliliiton
saavuttama kahdeksan tunnin
työpäivä. SKP:n perustaminen
Moskovassa 1918 oli yhtä lailla
Venäjän vallankumouksen historian ilmiö, kuin Suomen vallankumouskin oli ollut. Jos kirjoittaa
33-sivuisen taustaluvun, siihen
pitäisi mahtua myös muutama
sana NKP:n ohjauspyrkimyksestä,
joka Leninistä alkaen on ollut
SKP:n taakkana. Muistan kuulleeni myös jutun nahkatakkisista ”lähetystön pojista”, jotka reippaimmat revisionistit heittivät ulos
Metallin kd-ryhmän kokouksesta.
Historiasta heitä ei voi heittää.
”Punaisen metallin” rakenne
poikkeaa normaalista tutkimuksesta siinä, että siitä puuttuu luku, jossa kirjoittaja esittelisi tutkimustuloksiaan. Sen sijaan joitakin johtopäätöksiksi luokiteltavia
väitteitä on liitetty alkusanoihin,
kuten: ”Tutkimukseni ei paljasta
kommunistien salaliittoa tai NKP:n
rahavirtoja Metalliliiton kd-ryhmälle. Viitteitä niistä en etsinnöistä huolimatta löytänyt.” Tällainen on tyhjää retoriikkaa. Ei kai
kukaan ilmituloa varova tule rahasalkkua avaamaan niin sekavalle seurakunnalle, kuin metallin
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kd-ryhmä suurimman osan historiastaan oli. SKP osasi arpajaismyllyssään ja muulla tavoin pestä NKP:n rahoituksen, jota se sai
huomattavat määrät, kuten Kimmo Rentola on osoittanut. Tekijä
on haastatellut Olavi Kortealhoa,
joka SKP:n taloudenhoitajana oli
perillä rahoituksesta. Kortealho
oli lausunut, että SKP:n taloudesta kertoneet asiakirjat on tuhottu
(viite 1142). Miksiköhän? Mainio
antikliimaksi. Muuten Jenni Korkeaoja suhtautuu rahoituksen
mahdollisuuteen avoimesti. Neuvostorahoitus vaikutti myös SKP:n
enemmistön ja SKDL:n asemaan
ja politiikkaan ja myös työmarkkinapolitiikkaan.
Kirjoittajalla on ollut ilmeisiä
vaikeuksia hyväksyä ammattiyhdistysliikkeen yksilötason, osastotason, liittotason ja keskusjärjestötason erilaisuutta. Hän on
koettanut lähestyä aihettaan työläiskodin kokemusmaailman pohjalta. Hän kirjoittaa: ”Tavallinen
metallityöläinen tuskin pyrki kommunistiseen vallankumoukseen
pääluottamusmiehensä johdolla,
vaan mielessä häämötti parempi
palkka, työehdot ja toimeentulo.”
Tietenkin. Jopa eräiden SKP:n vähemmistön luottamusmiesten tutustuminen kommunistiseen ideologiaan ja taktiikkaan oli aika
ohutta. Mutta paikallinen näkökulma ei ole koko totuus eikä riitä maan merkittävimmän ammattiliiton tapahtumien arvioimiseen.
Kansainvälisesti koulutetun oikean kommunistin Antti Heikkilän ja Metallin stalinistisiiven keskeisen henkilön Ilmari Niemisen
tehtävät poikkesivat jo paikallistason toimista. Vielä kehittyneemmät tavoitteet oli niillä Neuvostoliiton keskusammattijärjestön
puheenjohtajilla, jotka olivat saaneet NKP:n johdolta tehtäväkseen painostaa SAK:n sosialidemokraattisia puheenjohtajia yleislakkovalmisteluihin. Suurvallan

johdossa elettiin kylmän sodan
maailmassa ja ideologialla oli valtapoliittinen tehtävänsä. Aleksei
Beljakov ei tullut sattumalta Suomeen maaliskuussa 1970. Kuka
uskoo, että 1970-luvun lakkorumba johtui yksin työläisperheiden edistyspyrkimyksistä?
Jenni Korkeaojan teoksen otsikon mukainen tutkimus olisi edellyttänyt käytettyä laajempaa lähdeaineistoa. Kommunistien stalinistisiiven haastatteluja ei ilmeisesti ole suostuttu antamaan tai
ei ole pyydettykään. Muutkin
haastattelut jäävät vähiin. SKP:n
oppositiopiirien kirjallisia aineistoja ei ole käytetty. Stalinistien
Tiedonantajaan on vain muutama viittaus. Henkilöarkistoista on
käytetty ainoastaan teoksen kummina toimineen Veikko Lehtosen
arkistoa. SKP:n vähemmistön hallitsemien Metallin osastojen yhteistyön menetelmät jäävät valaisematta. Kun nämä osastot toimivat merkittävillä suurilla työpaikoilla, niillä oli huomattava
merkitys mm. liittotason sopimustoiminnan häirinnässä. Korkeaojan luoma kuva Metallin kommunisteista jää vajaaksi, vaikka
rappeutuvan ryhmän asioita selvitetään rehellisen ja uskottavan
tuntuisesti.
Suomalaisella kommunismilla
on kansainvälisesti verraten kovin niukasti sellaisia ansioita, joilla se saattaisi kilpailla ”Kommunismin mustan kirjan” sivuilla. Todennäköisesti ainoastaan sen
vuoksi, että he eivät kiivaimpina
aikoinaan päässeet valtaan. Toisaalta suomalaiset kommunistit
itse ovat historiansa aikana kokeneet pahimmat kärsimykset ja
menetykset Stalinin ajan puhdistuksissa Neuvostoliitossa ja osallistuessaan sotaan Neuvostoliittoa vastaan. Ei ole ihme, jos liikkeen suhde menneisyyteen ja
Neuvostoliiton vaikutukseen Suomessa on ongelmallinen.
Kommunismi on muodostanut
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yhtaikaa vaaran demokratialle ja
ihmisoikeuksille, mutta ainakin
suomalaisessa muodossa osallistunut myös niiden suojaamiseen.
Se piti yllä Neuvostoliiton kommunistisessa puolueessa arviota
siitä, että ”Laboratorio Suomi” oli
liitettävissä kehityksen tietä sosialistiseen järjestelmään, mutta
samalla esti omalla jakautuneisuudellaan ja heikkoudellaan tämän kehityksen toteutumista.
Isänmaalliset ”vasikat” tehostivat
heikkoutta. SKP ei koskaan pystynyt kasvattamaan SKDL:n jäsenistöstä riittävästi kunnon kaaderikommunisteja, vaikka SKP
johti ja manipuloi järjestöä vuosikymmeniä. Yhteiskunnan muu
kehitys ja kansalaisten sivistystason nousu muokkasivat ihmismieliä lopulta enemmän kuin
poliittinen kasvatus, jolla oli suurempi merkitys vielä 1900-luvun
alkupuolella. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että kirjoittaja projisoi
tämän hetken vasemmiston veretöntä aatteettomuutta historiaan, jossa kommunismi hyväksyi
verisen diktatuurin. Sosialismillekaan ei kirjassa juuri roolia anneta, vaikka se oli olennainen
osa poliittisen ryhmittymisen
perusteita vielä 1900-luvun jälkipuoliskolla, ja SKP:n kannattajille
– ken vielä uskoi – toivon lähde.
Jenni Korkeaojan työn tuloksena on kuitenkin saatu aikaan
laaja, lähdeviittein varustettu informatiivinen tutkimus, joka on
lisäksi kirjoitettu sujuvasti. Tiukemmalla ajattelulla ja todellisuuden laajemmalla hahmottamisella sen olisi voinut kehittää
täysipainoiseksi tutkimukseksi.
Mahdollisesti poliittiset intressit
pakottivat julkaisemaan työn ennen aikojaan. Metallin liittokokous oli 2.–3. kesäkuuta 2008. Punainen Metalli on päivätty kesäkuulle 2008.
Eino Ketola
dosentti, Helsingin yliopisto
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Kun pankki putos puusta

Timo Soukola: Sallitun riskinoton rajat. STS-pankki ja sen
edeltäjä 1980–1992. Kellastupa, Vantaa 2008. 607 s.
Ismo Alanko lauloi vuonna 1990:
”Kun Suomi putos puusta kaikki
kävi äkkiä, ei nähty itse sikaa eikä
edes säkkiä”.
Muutamaa vuotta myöhem-

min laman ravistelemana putosi
STS-pankki. Kansallis-Osake-Pankki poimi ehjät osat. Timo Soukola
kuvaa tarkasti tämän lähitaloushistoriamme synkimmän kauden
ja sitä edeltäneet kasinotalouden vuodet. Välillä lukija meinaa
tukehtua yksityiskohtien ja konsulttiselvitysten ryteikköön, mutta huolellinen ja ammattitaidolla
tehty tutkimus palkitsee lopulta
lukijansa.
80-luvun jälkipuolella vauhti
oli hurjaa, ja Soukola välittää tämän kiihkon mainiosti. Poikamaisesta innosta ja itsevarmuudesta
ei ollut STS:ssä puutetta. Pelisääntöjen muuttuessa kärkkäästi
hyökkäämällä päätettiin edetä
nopeasti. Vanhakantaiselle pankkitoiminnalle ei nähty tulevaisuutta. Perinteistä asiakaskuntaa
voitiin palvella riittävän kilpailukykyisesti vain hyödyntämällä tehokkaasti rahoitusmaailman uusia välineitä ja laajentamalla toi-

mintaa. Mutta yrityspuolella tarjolla oli enimmäkseen vain uusia
ja pieniä palvelu- ja rakennusalan liikkeitä. Kun lama sitten iski
täydellä voimallaan, nämä kaatuivat ensimmäisinä. Pankin oli
mahdotonta selvitä.
Soukola ottaa paikoin terävästi
kantaa pankin johdon tekemisiin
ja heidän perusteluihinsa. Kun
Suomen Pankki luopui elokuussa
1986 pankkien antolainauksen
keskikorkosäätelystä, STS:n pääjohtaja Ulf Sundqvist korosti, että
”vapaassa kilpailussa menestyvät
yleensä voimakkaat yksilöt”. Tätä
Soukola korjaa sarkastisesti:
”Eloonjäämiskamppailussa näet
eivät välttämättä menesty voimakkaimmat vaan sopeutuvimmat” (157–158).
Kirjan antoisimmat jaksot sijoittuvat 80-luvun jälkipuolen
tarkasteluun. Tuolloin pankin johdolta ei puuttunut pelisilmää.
STS ryhtyi HJK:n päätukijaksi, ja

STS-pankin (silloin vielä
Helsingin Työväen Säästöpankki) pääkonttori muutti
vuonna 1958 uuteen toimitaloon, Paasitaloon Siltasaarenkadulle. Uuden
pääkonttorin suunnitteli
yliarkkitehti Martti Välikangas. Kuva: Työväen Arkisto.
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samalla mainostettiin uutta citytiliä Jari Litmasen toimiessa mannekiinina. Nuoren jalkapallotaiturin lisäksi tuotemerkin mainoksissa esiintyi ”singlemäisen viehko citynainen”, jonka uskottiin vetoavan moderniin asiakaskuntaan ja ”herättävän aistillisia tunteita ainakin keski-ikäisissä miehissä” (181–185).

Oikeastaan koko kirjan punainen lanka on se, että STS oli 80luvulla innokas hyökkääjä ja samalla kuitenkin melko pieni peluri sille lopulta liian kovassa koitoksessa. Jäiköhän pankissa huomaamatta, että myös jalkapallossa taito on kokoa tärkeämpää?
Tai olisiko pitänyt ensin katsoa,
mihin syöttää? Vai olisiko kannat-

tanut valita pelikentät todellisten rahkeiden mukaan? Rahaa ja
loistetta olisi ollut vähemmän,
mutta toisaalta uskolliset kannattajat saattaisivat edelleen tukea
pankkiansa.

Matti Hannikainen
valt. tri, Helsinki

Metsäteollisuuden maan poliittinen taloushistoria

Markku Kuisma: Suomen poliittinen taloushistoria 1000–
2000. Siltala, Helsinki 2009.
240 s.
Helsingin yliopiston Suomen ja
Skandinavian historian professori Markku Kuisma on tarttunut
rohkeaan urakkaan, ”Suomen poliittisen taloushistorian vuosina
1000–2000” kirjoittamiseen, ja hän
selviää siitä varsin kelvollisesti
hämmästyttävällä tahdilla runsaalla parilla sadalla tekstisivulla.
Kuisma on valinnut yleispiirteisiin keskittyvän esitystavan, eikä
tällä sivumäärällä voikaan tavoitella suurta yksityiskohtaisuutta.
Tekstissä on kuitenkin herkullisia

yksityiskohtia välipaloiksi.
Uutta teoksessa on valtiollisten ja poliittisten tapahtumien
päälinjojen tavallista tiiviimpi
kytkeminen taloudelliseen kehitykseen, mihin teoksen nimikin
jo viittaa. Sitä ei yleensä ole Suomen taloushistorian yleisesityksissä tehty. Kun teosta tullaan
epäilemättä käyttämään yliopistojen oppikirjana, tämä paikannee myös nykylukion suppeiden
historian kurssien sisältöä.
Kuisma kytkee myös kautta
linjan Suomen kehityksen ansiokkaasti kansainväliseen taloudelliseen ja poliittiseen kehitykseen. Toisaalta hän kunnon taloushistorioitsijana etsii taloudellisia tavoitteita kaikesta yhteiskunnallisesta toiminnasta. Niinpä
Kuisma vertaa keskiajan katolista
kirkkoa taloudellisine intresseineen nykyajan ”monikansalliseen
jättikonserniin, johon muiden
ohella Ruotsi ja sen vanavedessä
Suomi liitettiin paikallisten piispojen johtamina tytäryhtiöinä”.
1000-luvun alkupuolen pyyntitalouden ja asutuksen leviämisen tarkastelun jälkeen Kuisman
näkökulmaksi nousee keskeisesti
metsätalouden ja metsäteollisuuden historia. Ruotsin rauta ja
kupari ja Suomen terva olivat tehokkaasti organisoidun armeijan
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ja keskitetyn hallintokoneiston
ohella Ruotsin suurvallan tekijöitä. Suomen suuri tervantuotanto
toi vientituloja 1800-luvun lopulle asti, mutta rinnalle nousivat
vähitellen sahat, ensin vesisahat
ja 1870-luvulta lähtien höyrysahat, joiden tuottama sahatavara
1800-luvun kuluessa ohitti tervan viennin. 1800-luvun loppupuolella uudeksi vientiartikkeleiksi tulivat lisäksi selluloosa ja
paperi. Yhdessä sahatavara, paperi, selluloosa ja raakapuu vastasivat vähintään puolesta Suomen vientiä 1870-luvulta 1970luvulle, ja oli 1920- ja 1930-luvulla jopa 80–90 prosenttia. Suomen Venäjän vienti autonomian
aikana – paperivientiä lukuun ottamatta – ja monipuolisen metalliteollisuuden kehitys jäävät
Kuismalla yllättävänkin vähälle
huomiolle.
Metsäteollisuuden suuret yritykset yhdessä valtionyhtiöiden
kanssa vievät tarkastelussa leijonanosan. Tämä ei ole outoa, sillä
metsäteollisuus ja valtionyhtiöt
Outokumpu ja Neste ovat olleet
Kuisman keskeisiä tutkimusaiheita, joilla hän itse asiassa on osaltaan nostanut yrityshistoriaa arvostetuksi tutkimukseksi Suomessa. Metsäteollisuudelle kansainvälisen talouden avautumi-
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nen ja integraatio ovat olleet aivan olennaisen tärkeitä. Tämä tulee selväksi teosta lukiessa. Toisaalta siinä metsäteollisuuden
patruunat ja vuorineuvokset sekä heidän järjestönsä, kotimaiset
ja skandinaaviset, touhuilevat
kauppasopimuksissa ja teollisuudelle sopivien hallitusten muodostamisessa sekä presidentin
tekijöinä. Teollisuuden jakama
vaalirahoitus tulee mainituksi
useaan kertaan itsenäisyyden
alusta eduskuntavaalivuoteen
1986, johon se Kuisman mukaan
päättyi, kun ”tässä yhteydessä
koetut takaiskut ja skandaalit
paljastivat vuorineuvosportaan
poliittiset taidot siinä määrin keveiksi, että suurteollisuuden viimeisetkin halut osallistua vaaleihin kaikkosivat”. Liekö Kuisman
painotuksiin vaikuttanut reilu
vuosi sitten alkanut keskustelu
kansanedustajaehdokkaiden vaalirahoista, joka ei ota loppuakseen. Viime viikkojen keskustelut
kuitenkin ovat osoittaneet, että
teollisuudenkaan vaalirahoitus ei
ole loppunut.
Kuisman teksti on paitsi analyyttistä myös ajan hengessä mukana, kuten historian tutkimus
tietysti pyrkii olemaankin. Venäjän keisarikunnan integraatiotavoitteita tukenut vuoden 1899
helmikuun manifesti ei ole Kuismalle Suomen kansallista sortoa
vaan Venäjän hallinnon ja turvallisuuspolitiikan tehostamis- ja virtaviivaistamispyrkimystä. Sortokaudet, jotka ovat olleet poliittisen historian tutkimuksen ehtymätön tutkimusaihe, ovatkin olleet taloushistorioitsijoille jotenkin pulmallisia. Ne kun eivät näy
talouden indikaattoreissa.
Monessa kohtaa Kuisma on
tulkintojen mestari ja keskeisten
piirteiden oivallinen tiivistäjä, mikä tekee tekstistä mielenkiintoista ja iskevää. Esimerkkinä olkoon
vaikka syksyn 1917 ongelmallinen tilanne: ”nälkä, suurtyöttö-

myys ja inflaatio”. Ainakin yhdessä asiassa Kuisma on muuttanut
entistä tulkintaansa aiemmasta.
Hän piti aiemmin 1920-luvun valtionyhtiöiden perustamista maalaisliiton ja sosiaalidemokraattien vastaiskuna suomenruotsalaiselle pääomalle. Tässä teoksessa valtionyhtiöitä perustamalla
”nuori tasavalta halusi lujittaa taloudellista itsenäisyyttään suojautumalla kansainvälistä suurpääomaa vastaan”. Toisaalla hän
suree kansainvälisen pääoman
olematonta kiinnostusta sotien
väliseen poliittisten ääriliikkeiden Suomeen kommunistisen
Neuvostoliiton naapurissa.
Kuisman tulkinnoista voi olla
monta eri mieltä, ja jossain mielessä ne ovat vähän vaarallisia,
kun vaihtoehtoisia pohdintoja ei
ole. Niinpä voi kysyä, oliko vuonna 1932 valtionyhtiöt osakeyhtiöiksi muuttanut laki todella
valtiososialismin demobilisaatiota ja myöhemmän privatisoinnin
valmistelua
suurteollisuuden
mieliksi vaiko valtion budjettitekninen muutos, joka vapautti yritykset valtion budjettiviraston
byrokratiasta ja yksinkertaisti niiden taloushallintoa. Muutamiin
paljastuksiin kuten Enso-Gutzeitin valtiolle oston todelliseen
syyhyn tai Outokummun laitosten säästämiseen sodan aikana
olisin kaivannut lisätietoja.
Muutamat vähäiset virheet voi
saada anteeksi, vaikka voi todeta,
että hieman enemmän tarkkuutta olisi paikoin ollut paikallaan.
Korean noususuhdanne – olennaisesti vientiboomi – menee
Kuismalla vuoteen 1953, vaikka
viennin arvon kaksinkertaistuminen osui vuoteen 1951 ja vuonna 1953 vienti oli aallonpohjassa.
“Keynesiläinen sääntely” ei ole
oikea termi 1940-luvulta 1980-luvulle jatkuneelle raha- ja valuuttamarkkinoiden sääntelylle, vaan
pikemminkin Juha Tarkan ja Kuisman itsensäkin käyttämä “kah-
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littu raha”. Pieni lapsus on se, kun
iloisella 1920-luvulla puhutaan
nilkkasukkatytöistä. Nilkkasukat
olivat amerikkalaisuuden maihinnousua 1950-luvulla. 20-luvulla dekadenttien piirien tytöt pukeutuivat silkkisukkiin, ja 1930-luvun kauniisti kirjaillut villasukan
suut, joilla monoista naamioitiin
tanssikengät, olivat yksi suomalaisen köyhyyden ilmentymä.
Pahempi virhe on kirjallisuusluettelon puutteellisuus. Ymmärrän hyvin, että tällaisessa suppeassa yleisesityksessä ei ole lähdeviitteitä. Kirjallisuusluettelo saisi
kuitenkin olla täydellisempi. Nyt
sieltä puuttuvat useiden keskeisten taloushistorioitsijoiden teokset sekä lähes kaikkien nuorempien viime aikoina väitelleiden
työt, vaikka tekstistä voin päätellä niiden olevan Kuismalle tuttuja. Lisäksi Jukka Jalavan muuttuminen Kalavaksi kirjallisuusluettelossa on ikävää. Kuisman teosta
käytetään myös tienviittana taloushistorialliseen tutkimukseen,
mistä voi hakea lisätietoa. On sääli, että paljon uudempaa tutkimusta jää näin etsijältä pimentoon.
Kuisman teos on erikoinen taloushistorian esitys, kun siinä ei
ole yhtään taulukkoa tai kuviota.
Yleensä taloushistoriassa operoidaan paljon kvantitatiivisella tiedolla, ja taulukot ja graafiset esitykset ovat tavallinen esitysmuoto. On itse asiassa yllättävää, että
taulukoita tai kuvioita ei jää kuitenkaan kaipaamaan. Jonkin verran kvantitatiivista tietoa on
tekstissä sopivina annoksina.
Kaiken kaikkiaan teos on sujuvaa tekstiä ja sisältää paljon perusasioita Suomen taloudesta,
joka viimeisessä ”kahdessa vuosisadassa kohottautui Euroopan
kerjäläisestä tekniikan ja talouden maailmanluokkaan”.
Riitta Hjerppe
professori emerita,
Helsingin yliopisto
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Tannerin hengessä Lipposen linjalle
– vuosisata haagalaista sosialidemokratiaa

Ilkka Leskelä: Oman tiensä tekijät. Haagan Työväenyhdistyksen 100-vuotinen historia. Haagan TY, Helsinki 2008. 276 s.
Länsihelsinkiläinen, vuonna 1905
perustettu Haagan – alkujaan
Huopalahden – työväenyhdistys
lukeutuu niihin sos.dem. perusosastoihin, jotka ovat oivaltaneet
teettää historiastaan varsinaisen
tutkimuksen – tekijänään yliopistokoulutettu historioitsija. Siitä
pisteet haagalaisille. Liian monet
yhdistykset tyytyvät valitettavasti jonkun omasta väestä, useimmiten johtokunnan pitkäaikainen jäsenen – ja yleensä ilman
minkäänlaista historia-alan koulutusta – kokoamaan hajanaiseen
historiikkiin, jossa ei ole sisäistä
punaista lankaa analyyseista puhumattakaan.
Fil. maist. Ilkka Leskelän kirjoittama Oman tiensä tekijät esittää
etelähaagalaisen työväenyhdistyksen historian rinnan yleispoliittisten – muun muassa sos.dem.
puolueen linjanvetojen ja vaiheiden – asetelmien kanssa. Teoksen kuuden luvun jaottelu on oikea ja toimiva. Ensimmäiseksi
Leskelä tarkastelee yhdistyksen
alkuvuosia sekä kehitystä sisällissotaan, sen jälkeen ns. Valkoisen

Suomen aikaa sekä uuden EteläHaagan nousua ja vasemmiston
sisäisiä ristiriitoja. Viimeiset kaksi
lukua käsittelevät 1960- ja 1970lukuja sekä vuosia 1980–2005.
Kuvattuaan Haagan historiaa
aina 1800-luvulta alkaen ja luotuaan kuvan huviloista (tuon ajan
omakotitaloista ja mökeistä) koostuneesta maalaiskylästä, jossa
myös oli maatiloja, pienteollisuutta, kauppapuutarhoja sekä paikkakunnan merkkimiehen Mårten
Gabriel Steniuksen omistama
maayhtiö, tekijä istuttaa asetelmaan nousevan sosialismin aatteen innoittamat työväenaktiivit,
jotka keväällä 1905 perustivat
Huopalahden työväenyhdistyksen. Mukana oli kivi- ja sekatyömiehiä, samoin rakennusmiehiä.
Yhteydet solmittiin myös ammattiosastoihin. Yhdistyksen nimi kertoi tuonaikaisista kuntarajoista. Haaga, jossa vuonna 1909
oli vajaat 1 500 asukasta, ei ollut
vielä tullut irrotetuksi Helsingin
maalaiskuntaan kuuluneesta Huopalahden taajaväkisestä yhdyskunnasta. Se tapahtui vasta
vuonna 1922, jolloin Huopalahti
puolestaan oli ollut jo kaksi vuotta itsenäinen kunta.
Huopalahden työväenyhdistyksen alku oli tyypillinen. Vauhtia otettiin suurlakon kiihkeistä
tunnelmista ja hankittiin oma talo, liityttiin sos.dem. puolueeseen, käynnistettiin kulttuuri- ja
urheiluriennot sekä pidettiin iltamia. Muutaman vuoden kuluttua
oltiin kuitenkin sen tosiasian
edessä, että aktiivisia mukanaolijoita oli sittenkin varsin vähän.
Kun yhdistyksessä oli vuonna
1909 jo 46 jäsentä, oli heitä viittä
vuotta myöhemmin enää alle
kymmenen. Eduskuntauudistuksen ja yleisen äänioikeuden myötä työväki oli saavuttanut merkit-

121

tävän tavoitteensa eikä uutta sellaista ollut näkyvissä, Leskelä
kuittaa ja viittaa koko sos.dem.
puolueen vastaavaan jäsenkehitykseen. Vuoden 1917 vallankumoustapahtumien myötä jäsenmäärä lähti kuitenkin huimaan nousuun kuten muutoinkin työväenliikkeessä. Vuosien
1917–1918 sinänsä tyypilliset tapahtumat Haagassa punakaarteineen ja vallankumoustuomioistuimineen tekijä valottaa huolella.
Kaksikymmenluvun taitteessa
yhdistyksen johdossa ollut Josef
Hietanen veti selvän rajan yhdistyksen ja tuolloin Suomessa toimintansa aloittaneiden kommunistien eli Sosialistisen työväenpuolueen välille. Hietanen oli
Väinö Tannerin linjan miehiä.
Huomattava osa jäsenistöstä karsasti kuitenkin hänen ajatuksiaan
ja sympatiseerasi uutta laitavasemmistoa. Jäsenkato puri pahasti ja vuonna 1925 esille nousi
jopa ajatus yhdistyksen lopettamisesta. Hietasen kuollessa vuonna 1924 yhdistys oli siten aivan
pohjalla, mutta vähitellen alkoi
uusi nousu. Kolmikymmenluvun
kynnyksellä yhdistys sai jopa
Haagan kauppalan tukea toiminnalleen ja porvaris-sosialidemokraattinen harmonia oli ilmeinen, sillä lapuanliikkeen vuosinakin haagalaissosialidemokraatit
saivat olla lähes kokonaan rauhassa. Kuvaavaa tilanteelle ja yhdistyksen linjanvedoille oli se,
että jopa raskaiden lapualaisvuosien jälkeen yhdistys raportoi
vuonna 1932 puoluetoimikunnalle, kuten Leskelä kirjoittaa, ”ettei sillä ollut mitään huomautettavaa suojeluskuntaa vastaan ja
ettei väkivaltaisuuksia tai vahingontekoja ollut sattunut”.
Tuohon aikaan yhdistyksellä
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oli myös jo edustajiaan kunnan
hallinnossa. Edustukset omalla
paikkakunnalla päättyivät vasta
vuonna 1946, jolloin Haagassa oli
n. 3 500 asukasta ja se liitettiin ns.
suuressa alueliitoksessa Helsinkiin. Vuonna 1938 yhdistys muutti nimensä Haagan työväenyhdistykseksi. Luettuaan Leskelän
esityksen sotavuosiin lukija jää
pohtimaan, mitä yhdistyksen väki sai aikaiseksi Haagan kauppalan kunnallispolitiikassa. Mitä aloitteita se kenties teki, ottiko kantaa
kauppalan hankkeisiin ja päätöksiin? Kunnallispolitiikka ja yhdistyksen
kunnallispoliittinen
toiminta jää poliittishistoriallisen
ja järjestöpoliittisen tarkastelun
varjoon käytännössä kokonaan.
Viimeksi mainittu on toki hyvin
esillä, ja yhdistyksen vilkas elämä
1930-luvulla käy oivasti esiin.
Sotien jälkeen työväenliike
koki huikean nousun, ja kommunistit palasivat laillisena puolueena politiikan näyttämölle 15 vuoden tauon jälkeen. Vaikka Haagan työväenyhdistys vuokrasi taloaan kommunisteille, rajat olivat
selvät: SKDL ja SKP koettiin lähinnä päävastustajiksi. Yhdistyksen
toimintakertomuksessa vuodelta
1945 todettiin, että ”yhteistoiminta SKP:n ja SKDL:n kanssa on
yhdistyksemme taholta rajoitettu mahdollisimman vähään”, mikä oli ”johtunut siitä, ettemme
ole voineet vakuuttautua heidän
toimintansa vilpittömyydestä”.
Epäluottamus ja antipatia olivat
ne tunteet, joita sos.dem. väki
Haagassakin tunsi toista työväenpuoluetta kohtaan ja näin
oli myös jatkossa. Sos.dem. puolueen hajaannuksessa haagalaiset olivat Tannerin-Leskisen linjoilla ja suhtautuivat kielteisesti
kahtiajaon myötä syntyneeseen
TPSL:oon.
Seitsemänkymmenluvun alkuvuosina yhdistyksessä oli sisäistä
ristivetoa vanhemman polven ja
tuolloin hetkeksi esille noussei-

den vasemmalle kallellaan olleiden nuorempien välillä. Ilkka Leskelä kirjoittaa: ”Yhdistyksen sisäisen valtakamppailun syistä tärkein lienee tannerilaisen asevelisosialismin ja 1970-luvun radikaalin sosialismin yhteentörmäys. Nuoret, innokkaat ja osittain
korkeasti koulutetut idealistit halusivat päästä vaikuttamaan. Sodankäyneet sekä sodanjälkeisissä puolueen sisäisissä ja kommunismin vastaisissa kamppailuissa
kovettuneet veteraanit pyrkivät
estämään tämän kaikin mahdollisin keinoin. Heidän sosialidemokratiansa ei sietänyt 1970-luvun idealismia, joka tuntui olevan – ja ajoittain olikin – neuvostoliittolaista tuontitavaraa. Yhdistys- ja puolueveteraaneille, varsinkin Haagan kauppalassa kasvaneille paikallisille, Haagan Ty ei
ollut paikka sosialistisille kokeiluille tai radikaalille nuorisotoiminnalle.”
Sotien jälkeisiltä vuosikymmeniltä lukija saa tarkan kuvauksen
Haagan työväenyhdistyksen järjestöllisen, kulttuuri-, opinto-, urheilu-, nais-, nuoriso- ja lapsitoiminnan sekä jäsenkehityksen
nousuista ja laskuista sekä yhdistyksen talojen vaiheista. Myös
Haagan, viisikymmenluvun alusta eteenpäin Etelä-Haagan, kehityksestä eli uuden kerrostalokaupunginosan synnystä seurauksineen Leskelä kertoo ansiokkaasti. Kasvu oli ripeää: vuonna 1961
asukkaita oli jo 11 000 ja viittä
vuotta myöhemmin noin 16 000.
Tekijä tuo esiin myös PohjoisHaagan rakentamisen 1950-luvulla ja sinne perustetun sos.dem. osaston synnyn.
Ns. suomettumisen aika saa
Leskelältä varsin paljon huomiota, jolloin hänen tuntemuksensa
Neuvostoliittoa kohtaan käyvät
selkeästi esiin. Hänellä on myös
kerrottavanaan asioita, joiden
taustoja olisi voinut pohtia syvällisemminkin. Jo vuonna 1963
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vieraili Haagan työväenyhdistyksessä muuan Ruotsin sotilastiedustelun everstiluutnantti aiheenaan neuvostoliittolaisen teollisuusvakoilun eliminoiminen. Kotiryssäilmiöön viitaten Leskelä
kertoo: ”Myös jotkut Haagan Ty:n
jäsenet kohtasivat outoja ystävyydenosoituksia ja joutuivat
käännyttämään kukkasin ja suklaarasioin varustautuneita vieraita jopa kotioveltaan. Toisaalta haagalaisten demarien ja neuvostoagenttien välille syntyi myös aitoja ja kestäviä ystävyyssuhteita…” Hurjaa menoa Haagassa.
Sen sijaan jää edelleen ihmeteltäväksi, miksei Haagan yhdistyksellä tunnu olevan vieläkään
mitään kunnallispoliittista aktiviteettia. Miten se otti kantaa uuden, kerrostaloista muodostuvan
Etelä-Haagan syntyyn, miten sen
koulu-, sosiaali- ja terveyspalveluiden toteuttamiseen jne? Miten se tällöin toimi suhteessa
kaupunginhallinnon sosialidemokraatteihin ja sos.dem. piirijärjestöön? Vai eikö se tehnyt mitään? Ja ellei, niin miksei. Tältä
osin Leskelän teos ontuu pahoin;
tekijä on niin innostunut yhdistyksen poliittis-historiallisesta ja
järjestöllisestä kehityksestä, että
paikalliseen elämään vaikuttavan
kunnallispolitiikan tarkastelu on
jäänyt lähes paitsioon. Se tosin
käy selväksi, että yhdistys alkoi
toimia aktiivisesti osana Pro Haaga -yhdistyksestä 1980-luvulla ja
tehdä linjauksia sen puitteissa.
Selville käy myös se, että yhdistys asettui Paavo Lipposen
puoluejohtajuuden kannattajaksi jo vuosia ennen tämän valintaa SDP:n puheenjohtajaksi. Haagalaiset arvostivat yhtälailla Lipposen ajatuksia sosialidemokratian ja yrityselämän suhteista sekä ay-liikkeestä, tämän käsityksiä
yhteiskunnasta, hänen ulko- ja
turvallisuuspoliittisia näkemyksiään kuin myös hänen kykyjään
urheilijana ja johtajana. Tekijä va-
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lottaa myös sitä, miksi Haagan
työväenyhdistys asettui alusta alkaen kielteiselle kannalle Ulf
Sundqvistin puheenjohtajuutta
kohtaan.
Ilkka Leskelän kirja on kiintoisa
kappale sosialidemokraattista
paikallishistoriaa. Haagan työväenyhdistyksen linja ei jää epäselväksi – ei myöskään tekijän.
Leskelä on rakentanut arkistolähteisiin ja aiempaan tutkimukseen
perustuvan tutkimuksen, ei his-

toriikkia, ja siitä hänelle kiitokset.
Ihmetellä tosin täytyy sitä, ettei
hänellä ollut tarvetta käyttää
lähdeteoksina sellaisia SDP:n historian merkittäviä esityksiä kuin
Hannu Soikkasen Kohti kansanvaltaa -trilogia sekä Pauli Kettusen ja Mikko Majanderin väitöskirjat. Miinuksen puolelle menee
selkeästi se, että kunnallispoliittiset toimenpiteet ja yhdistyksen
kannat ja vaikutus niihin jäävät
pahasti katveeseen. Lisäksi teok-

sen kuvat ovat suurimmaksi
osaksi teknisesti heikkoja, ikävän
epäselviä, mistä tosin ei ole Leskelää syyttäminen. Kokonaisuutena Oman tiensä tekijät on varsin onnistunut puolueosastohistoria, josta sen teettäjät voivat
olla tyytyväisiä.

Erkki Vasara
dosentti, Helsingin yliopisto

Tasa-arvotyön jälkiä neljältä vuosikymmeneltä

Margaretha Mickwitz, Agneta
von Essen & Elisabeth Nordgren (toim.): Roolien murtajat.
Tasa-arvokeskustelua 1960-luvulta 2000-luvulle. Gaudeamus, Helsinki 2008. 309 s.
Roolien murtajat esittelee kattavasti 1960-luvun tasa-arvokeskustelua, jota käytiin erityisesti
Yhdistys 9:n innoittamana koko
yhteiskunnassa. Yhdistys 9 toimi
1966–1970 ja sen ohjelmallisena
tavoitteena oli ”sellaisen yhteis-

kunnan luominen, jossa yksilöllä
on mahdollisuus toteuttaa itseään sukupuolesta riippumatta”.
Keskeistä ”yhdeksäläisten” toiminnassa oli pyrkiä muuttamaan
sukupuolirooleihin perustuvia ja
sukupuolia kahlitsevia käytäntöjä. Käytännön vaatimukset koskivat muun muassa päivähoidon
uudistamista, aborttilainsäädäntöä ja vanhempainlomaa. Kirja
koostuu Yhdistys 9:ssä vaikuttaneiden eri-ikäisten ja puoluerajat
ylittävien naisten ja miesten haastatteluista ja lyhyistä muisteluista. Ohessa on myös yhteiskuntapoliittisia selontekoja tasa-arvosta neljän vuosikymmenen muutoksissa. Yhdistyksen perustajajäseniin kuuluivat muun muassa
Margaretha Mickwitz, Kati Peltola, Marja-Leena Mikkola, Arvo
Salo sekä Jutta Zilliacus.
Kirjan tavoite on nimensä mukaisesti tuoda esiin suomalaisen
yhteiskunnan kehityskaarta 1960luvulta 2000-luvulle ja luoda katsaus siihen, mikä yhteiskunnan
tasa-arvotilanteessa on muuttunut ja mitä vielä pitäisi tehdä. Sekä Yhdistys 9:n kausi että 2000luvun tasa-arvokeskustelut käy-
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dään huolellisesti läpi. Kirjoittajien vankka yhteiskunnallisten
asioiden tuntemus sallii heidän
esittää muisteluiden ohella myös
hyvin konkreettisiakin toiveita
tulevan tasa-arvokehityksen suhteen. Erityisen kiinnostavaa on
lukea siitä monien kirjoittajien
esiintuomasta seikasta, että tälläkin hetkellä paljon puhuttu isyysloma on ollut jo Yhdistys 9:n
asialistalla, vaikka sen utopistisuutta vielä 1960-luvulla pilkattiin. Toinen monien kirjoittajien
tärkeänä ja edistyksellisenä pitämä ajatus Yhdistys 9:n toiminnassa oli, että naiset ja miehet nimenomaan yhdessä toimivat tasa-arvon hyväksi.
Margaretha Mickwitz oikoo
monien aiempien tutkijoiden,
kuten Riitta Jallinojan, väittämää
siitä, että Yhdistys 9 olisi ollut ennen kaikkea naisasiayhdistys.
Näin Mickwitz tuo korosteisesti
esiin pitkin matkaa kirjassa esitetyn periaatteen sukupuolesta riippumattomasta yksilöllisyydestä.
Samalla hän tulee nostaneeksi
esiin kysymyksen feminismin ja
tasa-arvon välille muodostuneesta erosta suomalaisessa yh-
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teiskunnassa. Tämä kiinnostava
ja epäselvä yhteys jää kuitenkin
vain maininnaksi, kun Mickwitz
toteaa, että kirjassa ei kuvata
suomalaista feminismiä. Kirjassa
pysytään valtiollisen tasa-arvopolitiikan kontekstissa, mutta
erojen auki kirjoittaminen olisi
syventänyt ilmiöiden välisten yhteyksien ymmärtämistä. Paljon
käytetty ilmaus ”kannatan tasaarvoa, mutta en ole feministi” jää
yhä edelleen pohtimatta.
Lyhyiden ja subjektiivisten tekstien ansiosta vältytään raskaalta
rakenteelta, mutta idea monien
kirjoittajien näkökulmista tuottaa jonkin verran toisteisuutta.

Moniäänisyydestä huolimatta soraääniä ei kuulu, vaan kaikki kirjoittajat vaikuttavat olevan yhdessä linjassa siitä, mitä ja miten
Yhdistys 9 toimi, ja mitkä sen vaikutukset ja merkittävyys nykyajan tasa-arvotyölle olivat. Yhdistys operoi ruotsalaisen mallin
mukaan nimenomaan sukupuoliroolin käsitteellä, joka määritellään yhdistyksen ohjelmassa. Käsite oli 1960-luvun keskusteluissa
hyvinkin hedelmällinen, mutta
kirjassa se tuodaan 2000-luvun
tilanteeseen sen kummemmin
pohtimatta itse käsitteen historiallisuutta. Vaikka kirja selvästi
onkin kirjoitettu laajalle lukija-

kunnalle, olisin toivonut edes
jonkinlaista teoreettisemmin pohdiskelevaa otetta aiheen kannalta niin keskeisiin sukupuolen,
roolin ja tasa-arvon käsitteisiin.
Kirjan ansioksi voidaan lukea sen
monipuolinen historiankirjoitus
sekä Yhdistys 9:stä että tasa-arvokeskusteluista laajemminkin
neljältä vuosikymmeneltä. Sävyltään ja tyyliltään hyvin erilaiset
tekstit tuovat jokainen kuitenkin
esiin ajatuksen Yhdistys 9:stä
merkittävänä yhteiskunnallisten
keskustelujen herättäjänä.
Riitta Jytilä
fil. maist., Turun yliopisto

Suomalaisen rakentamisen
ja
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Uuden työn teoriasta liikkeen julistukseen

Anna-Reetta Korhonen, Jukka
Peltokoski & Miika Saukkonen:
Paskaduunista barrikadille. Prekariaatin julistus. Like, Helsinki 2009. 156 s.
ILO eli Kansainvälinen työjärjestö
julkaisi 20 vuotta sitten huolestuneen kokoelman Precarious Jobs
in Labour Market Regulation. Sittemmin nuori sukupolvi on ottanut omakseen tuon suomeksi vähän oudon käsitteen ja nimennyt tietyt ilmiöt prekarisaatioksi
ja prekariaatiksi. Kirjoittajat ovat
olleet mukana luomassa kunnianhimoista uuden työn teoriaa. Mutta käteen ja taskuun sopiva, helposti luettava kirja on
tervetullut täydennys. Toivottavasti kirja pystyy myös pesemään pois sitä ikävää leimaa,
jonka paskaduunikeskustelu on
saanut rasitteekseen.
Prekaariliikkeen kasvupohjana
on ollut nuoren sukupolven kohtaama pätkä- ja katkotyö. Mutta
kirjoittajat korostavat, että kysy-

myksessä ei ole vain uusi tapa
puhua määräaikaisista työsuhteista. Nimittäjä on taloudellinen
epävarmuus, jota kaikki määräaikaiset eivät koe ja osa vakituisiin
työsuhteisiin palkatuista kokee.
Keskustelu ottaa mukaan myös
pienyrittäjät sekä yrittäjyyden ja
palkkatyön rajapinnat ja välitilat.
Lisäksi korostetaan, että talous
hyötyy myös ”koko elämästä”, palkattomasta työstä ja työn eteen
tehdystä työstä, kuten omien kykyjen ja verkostojen kehittämisestä sekä tilaisuuksien haistelemisesta.
Kirjoittajat tiivistävät prekariaatin ryhmäksi, jonka elämää
määrittävät projektiluontoiset työt
ja epävarmat työsuhteet ja niihin
liittyvä epäluottamus elämän taloudelliseen kantavuuteen. Kirjan sanomaa vahvistavat sairaanhoitajan, apurahatutkijan, pakkoyrittäjäkampaajan, diplomaattiperheen kotiorjan, kahviloiden
vuokratyöntekijän, freelance-toimittajan ja media-alan tarinat.
Kirjoittajat arvelevat, että kapitalismin pitkässä historiassa vakituisen työn tyyppi tulee kirjautumaan poikkeuksena, joka vallitsi
lyhyen aikaa 1900-luvun puolivälissä. Nyt joustotyö on kapitalistisen kehityksen ydintä. Tieto- ja
palveluvetoinen talous tuottaa
prekaaria työvoimaa, joka kärsii
taloudellisesta epävarmuudesta,
mutta pystyy näkemään myös
uusia persoonallisesti mielekkään
elämän mahdollisuuksia. Kirjoittajien sanoin, prekariaattikeskustelu ei ole pätkätyöläisten nostalgiaa elämänmittaisia työsuhteita
kohtaan. Se on kamppailua uudenlaisten työtä ja elämää koskevien oikeuksien puolesta nykytilanteen pohjalta, prekaarin työvoiman strategisesta asemasta
käsin.
Prekaariutta ei voida ratkaista
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määräaikaistyön lakeja hiomalla,
vaan työelämää ja toimeentuloa
koskevat oikeudet on päivitettävä perinpohjin. On ajettava uusia
oikeuksia ja mahdollisuuksia joustavien työmarkkinoiden luomien
mahdollisuuksien pohjalta. Prekariliikkeen edellyttämää taistelua ei ole vielä olemassa. Mutta
kirja kaavailee ay-liikkeen radikalisoitumista ja listaa pisteittäisiä
kamppailuja ja liikkeitä ”barrikadin tuntumassa”. Innostavimmat
esimerkit taitavat olla Suomen
ulkopuolelta.
Vaikka kirjassa on muitakin
vaatimuksia, ”perustulo ja prekariaatti ovat kuin paita ja peppu”.
Liike ei katso tehtäväkseen lyödä
pöytään käytännön suunnitelmia ja rahoituksessa viitataan
vain pääomatuloihin. Kansalaispalkka tai perustulo on ollut suomalaisella keskustelupöydällä ainakin 30 vuotta, ja Osmo Soininvaaran henkilö on antanut vaatimukselle vakavuutta. Itse epäilen
edelleen, onko kansalais/perustulo näissä 30 vuodessa tullut yhtään realistisemmaksi, vaikka argumentit sen puolesta ovat vahvistuneetkin. Prekaariliike korostaa viisaasti, että perustulo ei ole
vain uusi sosiaaliturvan muoto,
vaan poliittinen käsite, näköala
uuteen yhteiskuntaan. Poliittisessa käytännössä se kuitenkin sosiaalipolitisoituu. Sosiaaliturvan
”kokonaisuudistusta” valmistelleen SATA-komitean aikaansaama tuluskukkaro on tuorein esimerkki siitä, miten mahdottomia
kertaalleen rakennetun sosiaaliturvan suuret reformit ovat.
Raija Julkunen
dosentti, Jyväskylän yliopisto
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Eksodus heikkojen ehtojen palkkatyöstä
ja odysseia uuteen seksuaalisuuteen

Anna Kontula: Punainen Eksodus. Tutkimus seksityöstä
Suomessa. Like, Helsinki 2008.
320 s.
Anna Kontula: Tästä äiti varoitti. Like, Helsinki 2009. 103 s.
Seksin myyminen on nähty ilmiönä, jonka syyt ja vaikutukset
toistuvat muuttumattomina kulttuurisesta, sosiaalisesta ja historiallisesta kontekstista riippumatta. Yleensä ajatellaan, että prostituutio johtaa väistämättä ja kaikissa muodoissaan naisen emotionaaliseen särkymiseen. Anna
Kontula päätti väitöskirjatutkimuksessaan ottaa selvää, pitääkö
tämä paikkansa myös nyky-Suomessa. Miksi jotkut nuoret naiset
päätyvät Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa tekemään seksityötä, vaikka tarjolla on paljon
muitakin vaihtoehtoja itsensä
elättämiseen?
Tutkimusta varten Kontula
haastatteli 25:ttä Suomessa toimivaa seksityötekijää ja seurasi
noin kuudenkymmenen seksityöntekijän
nettikeskusteluja.

Tällä tavoin koottu aineisto ei
kattanut prostituution koko kenttää vaan seksityöntekijöiden keskiluokan, valkoiset, suomalaiset,
heteroseksiä myyvät naiset. Niinpä tutkimuksen tuloksiakaan ei
voida yleistää tämän ryhmän ulkopuolelle. Silti Kontulan kirja on
äärimmäisen kiinnostavaa luettavaa. Se raottaa edes hiukan
stigman verhoa, jonka taakse
seksityö Suomessa kätkeytyy.
Tässä kirjassa puhuminen seksityöstä ei ole asian kaunistelua
vaan kannanotto siihen, millä tavoin tarkasteltavaa ilmiötä pitäisi
lähestyä. Kontulan teesi on, että
seksin myymistä pitäisi tarkastella nimenomaan työnä. Läpikapitalisoituneessa yhteiskunnassa
työ on kaiken arvon ja kääntäen
myös kaiken arvottoman mitta.
Seksityö halveksittuna, pelättynä
ja kummeksuttuna työnä tarjoaa
prisman tarkastella koko nykyisen työyhteiskunnan luonnetta.

126

Käy ilmi, että seksityö ei olekaan vain kaikkein halveksituin,
kurjin ja riistetyin työ mitä kapitalismissa on tarjolla. Joillekin
naisille se tarjoaa pakotien yhteiskunnan erityisesti naisille
asettamista taloudellisista ja seksuaalisista normeista. Seksityöllä
on kahdet kasvot. Vaikka se itsessään ei ole rikos, lähes kaikki sitä
ympäröivät parittamisen kaltaiset ilmiöt on kriminalisoitu. Se on
vaarallista, koska seksityöläinen
joutuu toimimaan ihmisoikeuksien ja hyvinvointivaltion turvaverkon ulkopuolella. Toisaalta se tarjoaa joillekin naisille vaihtoehdon palvelusektorin matalapalkkaisiin ja raskaisiin palveluammatteihin nähden. Se voidaan
ymmärtää eksoduksena heikkojen ehtojen pätkätöistä kohti tilannetta, jossa naisella on paremmat mahdollisuudet päättää
itse työehdoistaan kuten työajasta ja työn määrästä.
Kapitalistisen järjestelmän kannalta seksityön harjoittaminen ei
ole vain kiusallinen kauneusvirhe, jonka palveluja moni kaipaa
mutta joka pitäisi saada pysymään piilossa. Siihen liittyy myös
uhka. Seksityö nimittäin kyseenalaistaa palkkatyöyhteiskunnan
perustana olevaa ajatusta, että
työväenluokkaisen naisen tulisi
hyväksyä mikä tahansa virallisen
sektorin työ millä tahansa ehdoilla ja millaisin henkilökohtaisin kustannuksin tahansa. Seksin
myynti on siis uhka vallitsevalle
sosiaaliselle järjestykselle. Kontulan tutkimuksessa käy ilmi, että
jotkut seksityöntekijät mieltävät
työnsä itsessään poliittisena toimintana, kapinana yhteiskuntaa
ja erityisesti sen seksuaalinormeja vastaan.
Valtaosa naisista ei kuitenkaan
kapinoi ryhtymällä myymään
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seksiä. Kontulan toinen kirja, Tästä äiti varoitti, kertoo naisista, jotka uhmaavat vallitsevaa heteroseksuaalista normia muilla keinoin. Nämä naiset ovat ”toisen
aallon” feministien tyttäriä, joille
perinteinen feminismi ei riitä. He
tunnustavat äitiensä feministisen
kritiikin merkityksen mutta eivät
tunnista itseään sen arvomaailmassa. Heille miesten ja naisten
välinen tasa-arvoisuus on niin itsestään selvä asia, että heillä on

varaa vaatia takaisin oikeutta
käyttää korkokenkiä ja hajuvettä,
kokeilla seksuaalisen suuntautumisensa rajoja ja kehitellä uusia
parisuhteen muotoja.
Kirjan varsinainen pointti kuitenkin on, että kaikkia seksuaalisuuteen liittyviä rajoittavia ja ahdistavia normeja ja tabuja ei vieläkään ole murrettu. Nykyisessä
median pornoistumisen leimaamassa yhteiskunnassa nuoret
naiset päinvastoin kohtaavat ti-

lanteita ja ongelmia, joita heidän
äitinsä eivät voineet kuvitellakaan. Monet näistä ongelmista
liittyvät heteronormiin, johon
yhä harvempi huomaa mukautuvansa. Kontulan teesi onkin, että
tarvitaan kolmannen aallon feminismiä toisaalta heteronormin
ja toisaalta läpipornoistuneen
uuskapitalismin murtamiseen.
Tuija Parvikko
professori, Jyväskylän yliopisto

Globalisaatio ja kansallinen me

Pauli Kettunen: Globalisaatio
ja kansallinen me. Kansallisen
katseen historiallinen kritiikki.
Vastapaino, Tampere 2008.
275 s.
Nationalismi käsitetään varsin
usein kapea-alaisesti eräänlaiseksi nyrkki-pystyssä-toiminnaksi, jota leimaa sisäänpäinkääntyneisyys ja muukalaisvastaisuus.
Mediajulkisuudessakin nationalismi kuvataan pääasiassa valtavirrasta poikkeavana väkivaltaisena ääri-ilmiönä.
Pauli Kettusen mukaan nationalismi on kuitenkin perusteltua

ymmärtää ”laaja-alaisena käsitteenä, joka ei sinänsä leimaa asioita hyviksi tai pahoiksi”, ja jossa
”kansakuntaisuus, jakautuminen
kansakunniksi katsottuihin toimijoihin, näyttäytyy todellisuuden rakentumisen olennaisena
ja oikeana periaatteena”. Globalisaatio ei hävitä nationalismia,
vaan päinvastoin saa voimaa siitä. Kettusen tapa hahmottaa globalisaatiota on lähellä brittiläistä
yhteiskuntatieteilijää Michael Billigiä, joka painottaa arkipäiväistä
ei-uhoavaa ”banaalia” nationalismia.
Oletusarvoinen käsitys kansallisvaltiosta yhteiskunnan rajana
on globalisaation myötä menettämässä analyyttistä voimaansa.
Tästä huolimatta Suomessa globalisaatio käsitetään edelleen nimenomaan kansallisena hankkeena, tai haasteena, johon ”meidän” tai ”Suomen” on kyettävä
vastaamaan. Käytännön esimerkkejä ei Kettusen teesille todellakaan ole vaikea löytää, sillä esimerkiksi uuden yliopistolain tarpeellisuutta perusteltiin välttämättömyytenä, jonka avulla Suomi pärjää globaalissa kilpailussa
kansainvälisen tieteen huipuista
ja rahoituksesta. Yritysjohtajat ja
poliitikot voivat edelleen naama
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peruslukemilla vaatia kansalta
talvisodan henkeä ja siihen liittyviä uhrauksia. Toinen asia on kuitenkin, missä määrin kansallinen
etu painaa yritysjohtajien pyrkiessä maksimoimaan yrityksiensä
osakekursseja tai joustavoittamaan organisaatioitaan. Paperiteollisuus on kiinnostava ajankohtainen esimerkki, jossa kilpailuvaltiomme konsensuksen jännitteet tulevat konkreettisesti näkyville. Paperiteollisuuden työmarkkinaosapuolten väännössä
molemmat osapuolet nimittäin
ilmaisevat edustavansa kansallista etua, toisen edustaessa erityisetua.
Pohjoismaisessa ”hyvinvointivaltio-projektissa” tasa-arvo, luottamus ja kollektiivinen sopimusjärjestelmä eivät olleet pelkästään päämääriä, vaan myös keinoja, joilla haettiin talouskasvua.
Pohjoismaisessa nykykeskustelussa nauttivat edelleen varsin
laaja näkyvyyttä ajatukset, joiden
mukaan esimerkiksi kollektiivinen sopimusjärjestelmä, korkeat
sosiaaliset normit ja henkilöstön
osallistuminen työpaikoilla ovat
kilpailustrategioita, eivätkä kilpailukyvyn esteitä. Pohjoismaissa
ammattiyhdistysliike on Kettusen mukaan onnistunut puolus-
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tamaan tällaista strategiaa kilpailuetuna. Toisaalta samaan aikaan yhteiskunnassa ilmenee
vaatimuksia työmarkkinasuhteiden hajauttamiseen ja joustavoittamiseen.
Toisaalta kun hyvinvointivaltiota puolustetaan tai joudutaan
puolustamaan globalisaatioon
vedoten aiempaa vahvemmin
kilpailukyky-argumentein, hyvinvointivaltio-projekti muuttuu ”kilpailuvaltion” tai ”kilpailukyky-yhteisön” projektiksi. Tämän asetelman mukaan asetelma voivat
kääntyä siihen, että asiat ovat hyviä mikäli ne palvelevat kansallista kilpailukykyä. Kettusen mukaan tämän kaltainen kansallinen katse ei kuitenkaan riitä vastauksiksi kysymyksiin kansalliset
rajat ylittävistä demokratian, kansalaisuuden, sosiaalisen tasa-arvon ja elämän ekologisista ehdoista. Näiden kysymysten yhteydessä ”me” määrittyy eri tavalla kuin ”darwinistisessa puheessa globaaliin kilpailuun sopeutuvassa kansallisesta yhteisöstä”.
Kettunen kyseenalaistaa aiheellisesti, miten pitkälle vasemmiston ja ay-liikkeen tasa-arvoperiaatetta voi ja kannattaa perustella kilpailuetu-argumentein.
Mitä sitten jos osoittautuukin, että tasa-arvo ei enää edistä kansal-

lista kilpailukykyä? Kettusen mukaan tasa-arvoa voidaan kuitenkin arvostaa muista syistä, esimerkiksi päämääränä sinänsä tai
sosiaalisen integraation vuoksi.
Globalisaatio ja kansallinen me
esittelee keskeiset teoreettiset
lähestymistavat globalisaation,
kansallisvaltion ja nationalismin
keskinäisestä suhteesta. Historioitsijana Kettunen antaa perusteellisen historiallisen katsauksen siihen miksi ja miten Suomen poliittinen historia, jota
1960-luvusta alkaen määrittää
ristiriitojen tunnustaminen ja niiden demokratisointi, on johtanut
kansallisen kilpailukyky-retoriikan ja kilpailukyky-strategioiden
kyseenalaistamattomuuteen.
Kettusen ”kansallisen katseen
historiallinen kritiikki” kohdistuu
siihen, että kansallisessa katseessa pitäytyminen ”näyttää johtavan siihen, että globaali talouskilpailu saa yhä hallitsevamman
aseman poliittisen agendan määrittäjänä”. Väittely siitä, heikentääkö vai vahvistaako hyvinvointivaltio ja kollektiivinen sopimusjärjestelmä kansallista kilpailukykyä on alisteinen sosiaalidarwinistiselle kysymyksenasettelulle
ja maailmankuvalle.
Globalisaatio ja kansallinen me
kyseenalaistaa suositun karika-
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tyyrin Suomen sulkeutuneesta
impivaaralaisesta menneisyydestä. Suomessa on nimittäin 1800luvulta lähtien käsitteellistetty
valtiolliset rajat ylittäviä riippuvuussuhteita. Kansainvälinen vertaileminen on kansallista yhteiskuntaa tehtäessä normin mukaista. Kirjassa yhdistyvät kiinnostavalla tavalla kansallisen hyvinvointivaltio-projektin kansainväliset ulottuvuudet. Se valottaa
osuvasti miten ”maailman muutoksen” myötä nationalismi ei
suinkaan häviä vaan muuttaa
muotoaan taloudellisen kilpailukyky-nationalismin ollessa sen
viimeisin muoto. Kirja keskittyy
”virallisen” organisoituneen Suomen nationalismiin. Käsittelemättä jää rahvaanomaisempi ”leijonakoru-nationalismi”, jonka parissa kansallinen kilpailukyky käsitetään jääkiekon tai formuloiden kautta.
Kirja on mielenkiintoista luettavaa. Se valaisee onnistuneesti
hyvinvointivaltion, nationalismin
ja globalisaation suhdetta, sekä
asettaa kilpailukyky-Suomen historialliseen perspektiiviin.

Rolle Alho
valt. maist., Helsinki
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Sosiaalipolitiikan kuolema?

Briitta Koskiaho: Hyvinvointipalvelujen tavaratalossa. Palvelutalous ja sosiaalipolitiikka
Englannissa, Ruotsissa ja Suomessa. Vastapaino, Tampere
2008. 331 s.
Sosiaalipolitiikan professori emerita Briitta Koskiaho kiinnostui
selvittämään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu(kilpailu-)talouden istuttamista Suomeen ja
sen yhteydestä sosiaalipolitiikkaan. Sopivat verrokit ovat Englanti julkisen terveydenhuollon
edelläkävijänä ja vanhana EUmaana, sekä pohjoismaisen hyvinvointivaltion lippulaiva Ruotsi.
Tavaratalovertaus perustuu ajatukseen sosiaalipalvelujen ostamiseen, valikointiin ja vertailuun
samalla tavalla kuin minkä ta-

hansa tavaran. Valinnan tekee
enemmän tai vähemmän ostovoimainen kansalainen, joka on
ostoksilla. Mutta riittävätkö ihmisten tiedot ja taidot oikeisiin
valintoihin? Ja eikö köyhimpien
terveys horju enemmän kuin
varakkaampien, jolloin edessä
kasvavat erot ihmisten perustarpeissa, joiden kaventamisessa
menneiden vuosien hyvinvointivaltio on menestynyt hyvin?
Kuoliko sosiaalipolitiikka kertaiskulla?
Kirjassa sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinamallia esitellään maajärjestyksessä Englanti,
Suomi ja Ruotsi. Järjestys kuvaa
maiden kehitysvaihetta markkinamallin sisäänajossa. Laajin on
edelläkävijän Englannin osuus,
jossa 1980-alkupuolelta alkaen
thatcherismi oli käyttövoimana
uudenlaisen terveys- ja sosiaalipolitiikan markkinaehtoistamisessa. Sittemmin ei linjausten perusteita ole järkytetty, vaikka vallassa on ollut ”uudistunut” työväenpuolue. Suomessa Ahon hallitus ja talouden taantuma aloitti
uudenlaisen sosiaaliturvan kustannuslaskennan, mutta yksityistäminen vauhdittui vasta 2000luvulla: vuoteen 2006 mennessä
olivat yritykset vallanneet sosiaalipalvelumarkkinoista kymmenen prosenttia, ja kehityksen
suunta on vauhdittunut.
Kirja on hyvin argumentoitu ja
kirjoitettu. Lukijan on helppo pysyä mukana tarinassa, vaikka ku-
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vauksen ja analyysin kohde on
valtava: kolmen maan sosiaali- ja
terveystoimen merkittävin rakenteellinen muutos sitten 50-/
60-/70-luvun hyvinvointivaltion
rakentumisen. Kun kapitalismille
ei ole enää historiallista haastajaa, vaikuttaa kehityksen ainakin joksikin aikaa paalutetulta,
kun palvelumarkkinoiden luominen kaikille julkisen ja yksityisen
talouden aloille koko EU:ssa on
johtava periaate.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen
kehityksen Koskiaho tiivistää vertaukseen: ”Kaikki kolme maata
liikkuvat samaan suuntaan. Talous määrittää suunnan. Tyylissä
on eroja. Samoin on havaittavissa
historiasta kumpuavia kulttuurisia poikkeamia. Ruotsi liikkuu kepeästi kuin koristeltu Taalainmaan hevonen, mutta tallaa sekin tielleen osuvia kukkia kavioillaan. Englanti törmäilee kuin norsu englantilaisessa posliinikaupassa. Päämäärä on selkeä ja hyvää tarkoittava, mutta sirpaleita
syntyy. Suomi ryntää kuin suunnaton hirvi olohuoneen ikkunasta sisään ja suoraan toiselta puolen taloa ulos esteistä välittämättä. Ulos tultuaan se ravistelee lasinsirut kruunustaan ja hämmästelee aikaansaamaansa tuhoa.
Mitä tulikaan tehtyä?”

Jyrki Helin
fil. lis., Helsinki
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Akateemisia esseitä suomalaisesta yhteiskunnasta

Ilkka Niiniluoto ja Juha Sihvola: Tarkemmin ajatellen. Kansakunnan henkinen tila. Gaudeamus, Helsinki 2008. 230 s.
Kansakunnan henkinen tila on
säännöllisesti esiin nouseva aihe,
joka ajoittain huolettaa yhteiskuntamme eliittejä, ajoittain taas
laajoja kansankerroksia. Kansakunnan henkisestä tilasta huolestutaan erityisesti yhteiskunnallisten kriisien ja levottomuuksien aikoina. Siitä on huolestuttu
taloudellisten ja poliittisten kriisien, sotien ja yhteiskunnallisten
vastakohtaisuuksien kärjistymisen aikoina tai kun on pelätty
yhteiskunnallisten vastakohtaisuuksien kärjistyvän.
1990-luvun alkuvuosien taloudellisen laman aikana pääministeri Esko Aho asetti professori Ilkka Niiniluodon johtaman työryhmän pohtimaan Suomen henkistä tilaa ja tulevaisuutta. Työryhmän odotettiin valmistavan nopealla aikataululla keskustelupuheenvuoron, joka antaisi tulevaisuuteen suuntautuvia näköaloja laman kourissa painiskevalle kansakunnalle. Työryhmä saikin työnsä pian päätökseen ja

sen helmikuussa 1994 julkaisema kirja Suomen henkinen tila ja
tulevaisuus herätti paljon keskustelua. Tavanomaisista talousraporteista kirjan erotti selvästi
se, että siinä korostettiin erilaisten yhteisöjen, kuten perheen,
koulujen, harrastuspiirien ja järjestöjen merkitystä henkisen kasvun välineenä ja tulevaisuuteen
katsomista rajoittavien mentaalisten lukkojen avaajana.
Pääministerin pyytämän tilaustyön valmistuttua Niiniluodon johtama ryhmä on kokoonpanoaan vaihdellen valmistaminen vielä neljä uutta raporttia.
Niistä tuorein on vuonna 2008 ilmestynyt, Ilkka Niiniluodon ja
Juha Sihvolan toimittama Tarkemmin ajatellen: kansakunnan
henkinen tila. Se on kahdeksan
kirjoittajan esseekokoelma toisiinsa nähden melko irrallisista
teemoista. Kirjan avausartikkelissa Ilkka Niiniluoto pohtii, minkälaisin kriteerein kansakunnanhenkistä tilaa voidaan arvioida.
EVA:n kansallisiin asennetutkimuksiin viitaten hän korostaa
kuinka tärkeinä ihmiset pitävät
monia muita kuin taloudellisia
asioita oman hyvinvointinsa ja
onnellisuutensa kannalta. Tällaisia asioita ovat muun muassa
perhe-elämään, ihmissuhteisiin
ja työn mielekkyyteen liittyvät
asiat. Sen paremmin Niiniluodon
kuin kirjan muidenkaan kirjoittajien esseistä ei kuitenkaan löydy
avaimia siihen, millä tavalla taloutta tulisi uudistaa, että hyvälle
elämälle olisi luontevat kasvuedellytykset.
Kirjan toisessa esseessä Jari
Ehrnrooth pohtii rakkaudeksi nimitettävien ihmissuhteiden erilaisia ilmenemismuotoja, eroottista rakkautta, itserakkautta, lähimmäisenrakkautta ja rakkautta,
jossa ihminen haluaa antautua
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yhteiselle elämälle toisen ihmisen kanssa luopumatta kuitenkaan omasta itsenäisyydestään.
Yhteiskunnalliset ristiriidat nousevat esiin Liisa Uusitalon, Matti
Kortteisen ja Terho Pursiaisen
esseissä. Uusitalo korostaa talouden kansainvälistymiseen ja liberalisoitumiseen viitaten sitä, kuinka politiikan ja erityisesti hyvinvointipolitiikan harjoittamisen
mahdollisuudet ovat kaventuneet markkinaideologian puristuksessa. Tällaisessa tilanteessa
ihmiset haluavat laajentaa itsenäistä elämänhallintaansa yksityisen elämän piiriin kuuluvilla
alueilla, korostaa puolestaan Kortteinen. Myös Pursiainen kohdistaa katseensa voimakkaasti yksilöihin. Uhkana on ekologinen katastrofi ja sen torjuminen edellyttää, että ihmiset ottavat itse
vastuun elämäntapansa muuttamisesta. Teologisen koulutuksen
saaneena Pursiainen siis opastaa:
tehkää parannus! Sitä hän ei pohdi, miten ekokatastrofin uhka
mahdollisesti tulee muuttamaan
puoluejärjestelmiä, talouspoliittisia hallitsemistapoja ja maailmantalouden pelisääntöjä.
Juha Kuisma, Paavo Löppönen
ja Juha Sihvola valottavat kirjoituksissaan suomalaisen yhteiskunnan myyttejä. Kuisma kirjoittaa rajantakaisen Karjalan tunnetäyteisestä myyttisyydestä sieltä evakoituneiden keskuudessa.
Löppönen erittelee Mannerheimista luotua sankarimyyttiä ja
Sihvola myyttiä uskonnonvapaudesta läpeensä luterilaisessa kansalaiskulttuurissa.
Kirjassa ei esitetä konkreettisia
poliittisia suosituksia samaan tapaan kuin vuonna 1994 ilmestyneessä raportissa. Se ei herätä samanlaista julkista keskustelua
kuin vuonna 1994 ilmestynyt raportti. Kirjan esseiden kirjoitus-
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tyyli on akateemisen pohdiskeleva ja erittelevä. Siitä löytyy monia virikkeitä lukijoille, jotka ovat
kiinnostuneita filosofisesta pohdiskelusta. Tavanomaisista poliittisista pamfleteista kiinnostuneet lukijat tuskin jaksavat siihen

syventyä. Vaikeina aikoina suomalaiset poliitikot joka tapauksessa huutavat avukseen filosofeja. Vuonna 1993 töihin kutsuttiin Ilkka Niiniluoto, syksyllä 2009
Pekka Himanen. Ruotsissa yhteiskuntatieteilijät istuvat jatkuvasti

valtion komiteoissa – toisin kuin
Suomessa.

Heikki Paloheimo
professori, Tampereen yliopisto

Historiasta koukaten tulevaisuuteen

Tapani Lausti: Tienviittoja tulevaisuuteen. LIKE/Suomen Rauhanpuolustajat, Helsinki 2008.
159 s.
Tapani Lausti tunnetaan kriittisenä ja analyyttisesti maailman
tapahtumia seuraavana toimittajana. Laustin työskentely ulkomailla muun muassa pitkäaikaisena YLE:n Lontoon kirjeenvaihtajana on avannut toimittajalle
näkökulmia, jotka laajan lukeneisuuden kanssa tuottavat kiinnostavaa luettavaa. Viime vuonna ilmestynyt teos Tienviittoja tulevaisuuteen on jatkoa pohdinnoille, joita Lausti esitti vuonna
2004 ilmestyneessä teoksessaan
Toisinajattelun tiekartta.
Tienviittoja tulevaisuuteen on

vaihtoehtoisen yhteisöllisyyden,
nykyisestä poikkeavien yhteenliittymisten mahdollisuuksien jäljittämistä. Laustin tarkastelu jakaantuu kahtaalla. Yhtäältä hän
esittelee poikkeavia ihmisten yhteisöllisen toiminnan tapoja kuten eurooppalaisia vasemmistososialistien työläisneuvostoja,
Espanjan vallankumouksen kollektiiveja ja Israelin kibbutseja.
Toisaalta Lausti kuljettaa kansien
väliin yhteiskunnallisen ajattelun
klassikkoja ja nykyteoreetikkoja.
Innokkaimmin Laustin lainauksissa näkyvät nimet Michael Albert, Noam Chomsky, David Edwards, William Morris, Bertrand
Russell ja Jeremy Seabrook.
Vaihtoehdottomuuden ideologian kimppuun käydessään Lausti
viittaa Juha Siltalan, Kaisa Kautto-Koivulan ja Marita Huhtaniemen teksteihin, joiden ansiona
on nyky-yhteiskuntien pahoinvoinnin syntyhistorian valaiseminen. Omaksi ihmiskunnan tulevaisuuden tienviittojen linjaamisen menetelmäkseen Lausti
kirjaa historian saatossa esiintyneiden liikkeiden ja ajatusten
tarkastelun. Laustin mukaan
muutoksen mahdollisuus sisältyy
siihen, että ”ihmisillä on luontainen taipumus rakentaa yhteisöjä,
joissa kaikilla on mahdollisuus
vaikuttaa omaa ja lähiyhteisöjen
elämää koskeviin päätöksiin”.
Lausti väittääkin, että epädemokraattiset, hierarkkiset sosiaaliset
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rakenteet sotivat ihmisen perimmäistä lajiolemusta vastaan.
Teoksessaan Lausti tarjoilee
kritiikittömän yhteiskuntanäkemyksen vastapainoksi toisenlaista yhteiskuntaa kuvailevia haaveita. Historiaa Lausti tarkastelee
laboratoriona, jossa on kokeiltu
mahdollisuuksien rajoja. Kriittinen lukija saattaisi toki ehdoin
hyväksyä Laustin valinnan, mutta
syyttää valikoivista historiallisista
katseista. Lisäksi Laustin vaihtoehtoisen yhteisöllisyyden ja myös
ajattelijoiden esittelyt ovat laajuudeltaan poikkeavia. Osa esittelyistä jää varsin suppeiksi ja
esimerkiksi A. S. Neill´n perustama Summerhill -kasvatusyhteisö
on kuitattu parilla sivulla.
Laustin yksiselitteinen arvio
on, että nykyinen globaalikapitalismi on rakennettu kestämättömälle pohjalle. Kapitalistisen kuplatalouden romahtamisen mahdollisuus, ympäristöongelmat ja
maapallon
militarisoituminen
ovat ilmiöitä, joiden pitäisi pakottaa etsimään uudenlaisia yhteistoiminnan muotoja. Kysyessään
muutoksen mahdollisuudesta
Lausti kirjoittaa: ”Uskoisin, että se
ei ole mahdotonta ja että se on
itse asiassa välttämätöntä. On
merkkejä siitä, että kansalaisten
enemmistö monissa maissa ei
usko nykyisen menon voivan jatkua loputtomiin. Maailmantalous
horjuu, ympäristöongelmat voivat lähitulevaisuudessa syventyä
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ja yhteiskuntarauha saattaa vaarantua taloudellisen eriarvoisuuden murtaessa kansalaisten keskinäisiä solidaarisuuden tunteita.
Siksi toisenlaisen tulevaisuuden
kuvitteleminen ei ole vapaa-ajan
huvitusta vaan kipeän kiireellistä
tarvetta uusien ajatusten kollektiivisen pohdintaan.” (s.146)
Laustia ei voi myöskään syyttää esiin nostamiensa teemojen
suppeudesta. Tästä viestii jo
teoksen otsikointi, joista voi poimia muutamiksi esimerkeiksi:
William Morrisin profetiat; Ihmisenä olemisen arvoitus; Työn palkitsemistavat, Globalisaation kirot, Journalismi ja demokratia.
Laustin teemat ovat ajankohtaisia. Pohdinnat työn palkitsemistavoista, kansalaistulosta ja nykymedian yhteiskuntaa demokratisoivista mahdollisuuksista ovat

innovoivaa luettavaa. Ansio on
myös se, että Lausti osoittaa monien nykyilmiöiden historiallisuuden. Esimerkiksi kansalaistulon suhteen sukelletaan aina
Charles Fourierin ja Bertrand
Russellin pohdintoihin. Kansalaistulomietiskelyjen yhteydessä
nousee kiinnostavasti esille (Russelliin viitaten) myös sellaiset ilmaispalvelut kuin museot, kirjastot, koulut ja puistot. (s. 100) Kansalaistulon ja ilmaispalvelujen
välisen suhteen selvittely on mittava haaste myös nykyteoreetikoille ja -politiikoille.
Laustin valinta laajalla perspektiivillä liikkumisesta sekä yhteenliittymien muotojen että teoreetikkojen suhteen tuottaa teokseen väistämättä tiettyä hajanaisuutta. Tehdyt yleistykset ja historiallisten vastaavuuksien jäljit-

täminen on mahdollista kyseenalaistaa. Mutta eikös se olekin
juuri hyvän keskustelukirjan tehtävä. Lausti on onnistunut avaamaan teoksessaan monia kiinnostavia näkökulmia, jotka pakottavat lukijaa paitsi pohdiskeluihin myös oman aiemman lukeneisuutensa kertaamiseen. Monille etenkin nuoren sukupolven
edustajille Laustin kirja on sivistävä lukukokemus. Laustin kaltaisia kriittisiä ja päivänpolitiikan
harmauden ylittäviä yhteiskunnallisia toimittajia ja ajattelijoita
toivoisi löytyvän enemmän.
Tienviittoja tulevaisuuteen -teoksellaan Lausti on osaltaan avannut latua näille kriitikoille.

Hannu Itkonen
professori, Jyväskylän yliopisto

ttumalta.
Hyvää palvelua ei saa sa

Sitä saa ihmiseltä.
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Paasivuorenkatu 4–6 A
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Kiehtova, hyvin punottu kosto

Meghnad Desai: Marxin kosto.
Kapitalismin uusi nousu ja
valtiokeskeisen
sosialismin
kuolema. Gaudeamus, Helsinki
2008. 427 s.
Luin juuri Henning Mankellin
”Kiinalaisen”. Maolaisherätyksen
aikoinaan saanut ruotsalaistuomari kietoutuu kiinalaisen monimielisesti globaalikapitalismiin ja
sen historiaan. Nerokas ja tuore
tarina osoittaa meille globaalin
jännittävää optiikkaa ja kontingenssia. Meghnad Desai suoltaa
meille yhtä lailla kiehtovan ”Marxin kosto” -asiaproosateoksen
(engl. 2002) – kapitalismin uuden
nousun ja valtiososialismin kuoleman oloissa, kun Marx saa entistä ehomman foorumin tuomita Lenin.
Kirjoittaja jättää taitavasti auki
asioita, murtaa maailmankuvia,
talouden hallintaoppeja ja akateemisia teorioita jälkiviisaista
globaalin kapitalismin voitoista
ja kontingensseista käsin. Globaalin hallinnan tutkimuksen
emeritusprofessori Meghnad Desai uskoo kapitalismin huikeaan
elinvoimaisuuteen, kykyyn luoda
rikkautta ja edelleen jatkuvaan
innovatiivisuuteen. Desain draamallisen dialektiikan repaleinen

ja kontingentti, mutta erottamaton, toinen puoli on kapitalismin
tasapainottomuus, suhdannevaihtelut, globaali impulsiivisuus,
sen protektionistinen vastatendenssi sekä varallisuuden ja tulojen epätasa-arvo. Mutta moderni
markkina tahkoaa rikkautta, jossa
köyhimmät kansanosat ovat historiallisesti aiempia rikkaampia
ja luokkateoriat ja politiikan romantiikat riutuvat.
Dramaattinen ja kummallisesti
mukaansa tempaava teos heijastelee Britannian parlamentin ylähuoneen ja Blairilaisen kolmannen linjan opintokerhon lukenutta neuvottomuutta. Se, mikä
käy ylitsemme, on liberaalin ja
marxilaisen talousteorian yhdistelmän – Friedrich von Hayekin,
kypsän porvarillisen tuotantotavan analyytikon Karl Marxin ja
Desain kirjassa jännitetty – uskomus maailmanlaajuisten rahamarkkinoiden elinvoimaisuudesta. Vaikka Pääoma-teoksen Marx
välillä alleviivasikin porvarillisten
markkinoiden itsetuhoisuutta,
hänkään ei myöhäistuotannossaan kaivannut kehityksen ylivalvojaa ja näki Adam Smithin ja
Hayekin tapaan kapitalismin spontaanin tuotannon ja riskisten
innovaatioiden sivilisoivan voiman. Markkinaliberalismin ja kypsän Marxin kuoro toimivat nyt
yhdessä.
Nokia-Wunderlandissa tämä
on lähellä, markkinat eivät enää
edusta meille työn riistoa vaan
luovan tuhon schumpeterilaista
ihmettä haihtuvien selluhajujen
keskellä. Markkinoiden vapautus
ja globaali laajeneminen ovat aikamme odotus ja epävarmuus.
Miten interventiot tai globaali
sääntely kriisisessä epäreilussa
taloudessa vaikuttavat sen tehokkuuteen? Tämä on kostoteoksen pysyvä kulissi tai moder-
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nin maailman talousteorioiden ja
aatetulkintojen populaarin dialogin kautta toteutuva loppunäytös.
Silti intialaissyntyinen LordiDesai jättää päälavalle myös Karl
Polanyin, joka puheenvuorossaan varoittaa markkinoiden toistuvista epäonnistumisista, Kriisistä ja Keynes-Opettajan kepeine
liberalistisine ohjausneuvoineen.
Oikeassa oleminen jää sivuun
niin kuin parhaassa modernissa
näytelmässä. Kapitalismi ei käy
ylväästä tarinan kertojaminästä –
kyyninen ja opportunistinen ylikäyvä pääomasubjekti on julma
ja joustava – ja sitä näykitään koko ajan: ”Kapitalismi voisi vallan
hyvin ylpeillä saavutuksistaan samoin sanoin kuin Talleyrand ansioistaan Ranskan vallankumouksessa: ”Minä säilyin hengissä.” ”
(Mt., 363.) Tässä kameleonttimaisuudessaan Desain kapitalismi
tavallaan jättääkin tarinan muut
roolit ja sivuosat henkiin. Desai
tutustuttaa vauhdilla, mutta helppolukuisesti, näihin talousteorian
prosaistisesti toisiinsa istutettuihin kontribuutioihin – palauttaa
mieliin Rosa Luxemburgin viisauksia, etsii totalitaristien sattumia, loitontaa ja lähentää Keynesiä ja Hayekia ja opettaa taloustulkinnan rikkautta noviiseillekin.
”Kommunistisen manifestin”
motto “Euroopassa kummittelevasta kommunismin aaveesta” on
uusittu monissa kohdin maailman ajatuksellisia murroksia ja
toisaalta lentoa kuvaava metafora vaihtuu usein juuri Marxin
nuoruuden, keskituotannon ja
kypsän vaiheen tarkastelujen mukana. Karl-Sedän nuoruus vei
meitä vieraantumista ja 1960-luvun kulttuurikritiikkiä kohti, ”Saksalaisen ideologian” keski-ikä vei
meitä historiallisemman politiikan ja sivilisaatiokritiikin sekä
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työnjaon kulttuurivallankumouksen suuntaan; ja ”Das Kapital”
-horisontti avaa meille Desain
mielessä porvarillisen tuotantotavan fokuksen ja nerokkuuden.
Rudolf Bahron ”toukkavaiheisen”
reaalisosialismin kritiikki muuttui
(1977) vielä positiiviseksi, kommunismin aave lensi taas. Nyt on
selkä käännetty ja uusi lintu löydetty: Derrida (1993) jätti synnyt

ja toukat, aave oli Marx itse, joka
huhuili reaalisosialismin hautuumaalla (1993). Nyttemmin Adam
Smithin ja Marxin aatehistoriallisen kohteen venyttäminen tulevaisuuteen ja kosto Vladimir Iljitsille väläyttää eteen yhteisen linnun – vapaamarkkinoiden aaveen. Vaikka se on kloonattu ja
miksattu ja kaukana Hegelin ja
Marxin minervan pöllön puh-

taasta lennosta, se lentää ja entistä isomman ajan yli. Ja kun aika koittaa, se saattaa löytää rajansa taas. Tätähän Desai – jonka
Marx teki Hayekin opastamana
lentokykyiseksi – kysellen huhuilee ja jättää meille poliittisen lukija-ennustajan paikan.
Kari Paakkunainen
valt. lis., Helsingin yliopisto

Kriittisiä katseita vasemmistoon

Tommi Uschanov: Mikä vasemmistoa vaivaa? Teos, Helsinki
2008. 224 s.
Filosofi Tommi Uschanov on ravistellut teksteillään ja esiintymisillään vasemmistolaista liikettä.
Tärkeä osa tutkijan toimeliaisuutta on Teoksen kustantama
pamfletti Mikä vasemmistoa vaivaa? Uschanovin runsaat 200 sivua sisältävää edesmenneelle
vasemmistointellektuelli Hannu
Hartikaiselle omistettua kirjaa
voi pitää aikalaisdiagnoosina, joka rakentuu laaja-alaiseen ja monitieteiseen lukeneisuuteen sekä

tarkkanäköiseen yhteiskuntahavainnointiin.
Uschanov aloittaa esipuheensa lainaten Erno Paasilinnaa: ”Minun järkeeni ei mahdu tällainen
vasemmistolaisuus”. Tämä linjaus
toimii myös Uschanovin pontimena. Tutkija esittääkin kirjansa
motivaation lähteeksi turhautuneisuutensa.
Samanaikaisesti,
kun suomalaiset esittävät arvoja asennemittauksissa kannattavansa niitä asioita, joita vasemmisto ilmoittaa haluavansa ajaa,
on vasemmistopuolueiden kannatus pahimmassa aallonpohjassa lähes 50 vuoteen. Etsiessään
vasemmistolaisuuden kriisipesäkkeitä Uschanov tuottaa ajankohtaista kriittistä yhteiskunta- ja
toimija-analyysia. Tekemisensä tavoitteellisuudesta Uschanov toteaa seuraavasti: ”Tarkoituksenani ei ole esittää minkäänlaisia
historiallisesta yhteydestä irrallaan päteviä ajattomia totuuksia,
vaan päinvastoin arvostella muun
muassa ajatusta, että poliittisen
teorian tehtävänä on sellaisten
esittäminen.” Esittämiään ajatuksia Uschanov pitää nykypäivänä
aliarvostettuina, mutta näin ei
välttämättä tarvitse olla tulevaisuudessa.
Uschanovin teoksessa on yhdeksän varsinaista päälukua, jot-
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ka on otsikoitu teesinomaisesti.
Filosofin piirtelemät otsikot ovat
jo sinällään haastavan tuoreita:
Vasemmistolta puuttuu psykologinen pelisilmä; Vasemmisto ei
tunnusta estetiikan merkitystä;
Vasemmisto ei luota tosiasioiden
voimaan; Vasemmisto ei jätä ihmisiä rauhaan; Kommunismi kelpaa kapitalisteille, eikä vasemmistolla ole tästä mitään sanottavaa. Lisäksi Uschanov on kirjoittanut erillisiä ”laatikkotekstejä”, joissa käsitellään muun muassa uskontokritiikkiä, nuorisoa,
uusliberalismin kritiikkiä ja ruotsalaista yhteiskuntaa. Teoksen lopussa, ennen viitteitä, on runsaan kymmenen sivun mittainen
osio, jossa Uschanov esittää viisitoista esimerkkiä, kuinka tosiasioita voitaisiin käyttää ja tulkita
vasemmistolaisesti. Aihepiirit ovat
ajankohtaisia, sillä esille nousevat
esimerkiksi globalisaation synnyttämät uudet politiikan ja talouden pelisäännöt, kaupan ja
pääomaliikkeiden vapauttaminen, tuloerojen kasvun vaikutukset, yksityisen sektorin kyky hoitaa hyvinvointivaltion tehtäviä
sekä ammattiyhdistysliikkeen vaikutus yhteiskunnassa.
Uschanov ilmoittaa tukeutuvansa omissa pohdinnoissaan
ennen kaikkea englanninkielisen
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kulttuuripiirin ajattelijoihin. Uschanov perustelee valintaansa sillä, että vasemmistolaisen tärkeimmän vihollisen eli uusliberalismin voittokulku sekä alkoi
anglosaksisesta maailmasta että
on edennyt pisimmälle juuri siellä. Kirjoittaja tulkitsee epäonnistumisten uusliberalismin nousuun reagoinnissa aiheuttaneen
englanninkielisessä maailmassa
tilanteen, jossa vasemmisto on
joko muuttunut Britannian tavoin tunnistamattomaksi tai Yhdysvalloissa kerrassaan kadonnut poliittiselta kartalta. Lisäpontta tekemisilleen Uschanov
on ammentanut vasemmistolaisen ajattelun historiatietoisuuden katoamisesta.
Viime aikojen vasemmistolaisessa(kin!) keskustelussa on
nähty, ettei uusliberalismille ole
kyetty esittämään uskottavaa vaihtoehtoa eikä näin ollen myöskään saavutettu kansalaisten luottamusta. Uschanov haastaa voi-

makkaasti pitäytymisen pelkästään vasemmiston historiallisten
saavutusten puolustamisessa. Kirjoittajan mukaan ei pidä mennä
leimaamaan utopistisiksi nyt haihattelulta tuntuvia vaatimuksia.
Uschanovin näkemys on, että yhteiskunnallisten ajatusten ja poliittisten vaatimusten utopistisuutta tai ei-utopistisuutta on
mahdotonta arvioida ennalta.
Vielä sata vuotta sittenhän näyttäytyivät mahdottomina kahdeksan tunnin työpäivä, torpparivapautus, yhtenäiskoulujärjestelmä
ja yleinen sosiaaliturva. Uschanov haastaakin vasemmiston
suuntaamaan katseitaan tulevan
yhteiskunnan rakentamiseen. Yhteiskuntateoreetikkona hän ymmärtää hyvin, että utopiat eivät
synny hetkessä, vaan ne edellyttävät monenkirjavaa yhteiskunnallista keskustelua ja kansalaisaktiivisuutta.
Uschanovin teos ei ole pelkästään syvällisen ajattelun kirjaa-

mista, vaan se on myös muutoin
lukijaystävällinen. Teoksen viitteet on huolellisesti kirjattu ja
kiinnostuneita opastetaan nettiteksteihin. Henkilöhakemiston lisääminen kansien väliin olisi palvellut Uschanovin kaipaamaa yhteiskunnallisen toiminnan historiallista syvyyttä.
Uschanov ei päästä lukijaansa
helpolla. Kirja pakottaa lukijan
pohtimaan omia näkemyksiään
ja käsityksiään uusista näkökulmista, ja se on hyvän pamfletin
merkki. Vasemmiston etsiessä
uskottavaa vaihtoehtoa nykyiselle menolle tarvitaan lisää Uschanovin tekstien kaltaista ajattelua.
Tällaisia pohdintoja ja samalla
vasemmistolaista vaihtoehtoa kaivataan etenkin tilanteessa, jossa
globaalikapitalismi heittelee ihmisiä työttömyyteen ja turvattomuuteen.
Hannu Itkonen
professori, Jyväskylän yliopisto

Yhdessä vahvempia
www.pau.fi
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Suoran demokratian häivähdys vallasta

Rolf Büchi & Nadja Braun &
Bruno Kaufmann: Opas suoraan demokratiaan. Like, Into,
Helsinki 2008. 203 s.
Viime vuosina demokratian (suorien muotojen) laajentajien ja
toisaalta tolerantin demokratian
voiman lujittajien välinen mittelö
on muokkaantunut taas uusiksi.
Monet naisten, maahanmuuttajien, eurooppalaisen poliittisten
kansalaisten ja vammaisten oikeuksien puolustajat ja institutionaaliset tukijat pelkäävät äänioikeuksien laajentamista ja kansan suoria tahtoilmauksia vähemmistö- ja sukupuolioikeuksista. Kypsää demokratiaa ylläpidetään varovaisesti ettei erheellisesti, populistisen hätäisesti ja
tyhmästi äänestävä kansa pääsisi
sekaamaan asioita tai hukkaamaan demokraattisen kansalaisen (vähemmistö)oikeuksia niukassa ja epävarmassa Euroopassa? Aukinaisempi kansan demokratia ei tunne vastuuta?

Suomessa pitkään vaikuttaneen ja tutkineen Rolf Büchin ja
hänen sveitsiläisystäviensä Nadja
Braunin ja Bruno Kaufmannin
pamfletti ”Opas suoraan demokratiaan” kuitenkin rauhoittaa keskustelua. Se osoittaa, ettei suora
demokratia ole ainakaan Sveitsissä tai Suomen kaltaisissa oloissa dramaattisesti vaikuttanut yhteiskunnan kehitykseen vaan pikemminkin rikastanut sen vaikuttamisen ja polemiikin tapoja. Samalla he antavat omassa historiallisesti ja tapaus tapaukselta
etenevässä ”pinnat suoran ja autonomisen demokratian puolesta”
-esityksessään tahtomattaankin
ymmärtää, että kansanäänestysideoilla ja -tuloksilla on hyvin erilaisia historiallisia vaiheita, paikkoja ja merkityksiä politikointikeinona. Ääripäinä ovat Italian
radikaalipuolue eräänlaisena referendumikoneena, ja toisaalla
esittäytyvät eliitin plebiskiittiset
tavat legitimoida valintansa kuten Suomen EU-kansanäänestys
aikoinaan. Sveitsistä tulee asiapamfletin koulukirjamainen detaljifaktoilla ryyditetty suoran demokratian malli. Näin käsitteellinen ja kriittinen etäisyys otsikkoon jää puuttumaan. Jopa oppaan alan sanakirja ja termien
käännöspolitiikka ovat sekavatasoisia, jolloin ei erotella abstrakteja poliittisia käsitteitä normatiivisista. Popularisoivat kirjoittajat eivät pureksi (kömpelösti käännettyä) ”voimauttamista”
tai ”osallistamista” ja samalla sitoutuvat europolitiikan ja sosiaalipedagogiikan muodikkaan vaaralliseen demokratiakosiskeluun.
Itse suoran demokratian taidon, kulttuurin ja aatteellis-teoreettisen mallin tai teorian kehittäjäksi opuksesta ei oikein ole.
Suoran demokratian muodot,
suhteet ja asema osana parla-
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mentaarista tai demokraattista
teoriaa ja kulttuuria jäävät lopulta erittelemättä. Tai ainakin voi
sanoa, että suoran demokraattisen osallistumistavan puolustamisen pragmaattinen tendenssi
peittää analyyttisen otteen ja
suorien osallistumisaktien taustoituksen. Toisaalta pitkulaisen
kapea ja nopeasti muovitettu kirjanen lupaa välillä enemmän:
pitkään vuoristoonsa globaaleilta tuulilta suojautunut Sveitsi todellakin käy suoran demokratian
soveltajan monipuolisesta malliesimerkistä ja tietyin ehdoin kirjan kuvaus toimii ikään kuin deliberatiivisen demokratiateoriateorian täydentäjänä, jolloin
edustuksellisen
demokratian
puitteiden lisäksi pohditaan muita osallisia toimijoita, interventioita, julkisuuksia, dialogeja ja
momentteja yhteisten ratkaisujen edellytyksenä. Näin suoran
demokratian malleilla voisi olla
aikansa ja paikkansa muun poliittisen keskustelun ja päätöksenteon osana tai sen rikkojana?
Toisaalla esimerkiksi raportoidut
Etelä-Amerikan maiden suorat
poliittisten vastuiden lunastukset ja populismit näyttävät reaalisesti vaikuttavan ristiriitaisen
dramaattiseen poliittiseen muutokseen olosuhteissa, jolloin demokraattisten pelisääntöjen perinteestä ei voi puhua.
Ehkä nämä ovat lupauksia, joita pamfletti ei voi täyttää. Silti jää
kaivelemaan tietty pinnallisuus
ja koulukirjamainen yhteisten
asioiden hoito. Yhtä vähän kuin
edustuksellisen demokratian parlamentti voi tai sen tulisi poliittisesti olla pienoiskuva kansansa,
yhtä harvoin kansanäänestys voi
olla suora kuva kansan poliittisesta ajattelusta. Silti voimme
peilikuvanaiviteettien yli miettiä,
minkälaisen aseman kansalainen
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kansanäänestyspäivän ratkaisijapoliitikkona saa politiikan vastakkaisuuksien kentässä? Eduskuntavaaleissa äänestäjä voi olla jonkinlainen ”vaalipäivän parlamentaarikko” (Kari Palonen) tai vaali
vaalilta ”poliittisen identiteettinsä”
muodostaja (Jean-Paul Sartre),
joka ennakoi ja harkitsee valittunsa tuskaisia peli- ja valintatilanteita. Mutta edustuksellisuuden haipuminen vallankin ehdottomissa kansanäänestyksissä
tavallaan poistaa äänestäjän
edestä edustajapoliitikon, tihentää sen yhdeksi vaihtoehtoasetelmaksi ja alleviivaa äänen – ainakin hetkellistä – autonomiaa;
yhdenkin äänen voi suoremmin
kuvitella sekaantuvan poliittisen
pelin valta- ja suhdeasetelmiin ja
vaikuttavan avoimen kamppailutuloksen kääntymiseen voitoksi
ja urheilunomaiseksi riemuksi?
Ja samalla, miltä tuntuu huominen ilman vaalipäivän roolia, jolloin äänestysasetelma, sille asetetut ristiriitaiset toiveet, tuloksen aktualisoimat uudet pelikuviot ja -laudat tai nahkapää-

tökset osoittavat vaalipäivän politiikan vain ratkaisijaroolin ”häivähdykseksi” (Karl Brotherus), väliaikapoliitikon
voimattomuudeksi?
Toisaalla terävästi kirjoittava
Büchi kumppaneineen tunnistaa
aukinaisen kansanäänestysdemokratian rajat ja vastuun. Itsekin olen pohtinut Ulrich Beckin
kosmopoliittisen demokratian
mallin yhteydessä samaa kansainvälisellä tasolla. On vastuullisesti pohdittava, mitä voisivat
olla sellaiset eurooppalaiset tai
jopa globaalit dialogi- ja harkintanormit tai konstitutiiviset (hätä)oikeusrajat, mitkä antaisivat sijan globaalille poliittiselle harkinnalle, oppimiselle ja sääntelylle, mutta tekisivät tarpeettomiksi demokraattiset ’pedagogiset sodat’ (esim. Afganistanissa)
tai tasa- ja moniarvoisuutta uhkaavat suoran ja muun demokratian toimet ja äänestykset? Mikä
on (suoran)demokratian itseisarvoinen autonomia ja toisaalta
sen itsesuojelu ja rajat? Viime kädessä kosmopoliittinenkin de-

mokratia on mahdollinen vain
demokraattisen tahdon ja sitä innovatiivisesti (myös suoraan) tukevien demokraattisten ja oikeutetuksi koettujen poliittisten keinojen kanssa? Johdattelevaa yhtä jumalaa ja normatiivisia ennakkomalleja ei ole – joku on sanonut, että globaali oikeudenmukaisuus on lähimpänä estetiikkaa, hitaasti varmistuvaa refleksiivistä vastuuta – normikohtaisia harkintoja, harkinnan takaavia normia ja jopa suoria globaalikansanäänestyksiä, joille on
huutava globaali tarve mutta poliittisen miksatut arvot ja perusteet?
Kirja varmasti puhuttelee myös
suoraan, ja suoran demokratian
näennäisen simppeli kouluviisaus kolahtaa: kansalaiset ovat
nykyisin liian fiksuja tyytyäkseen
vain edustusta katsovan ja pohtivan vaalipäiväpoliitikon rooliin.

Kari Paakkunainen
valt. lis., Helsingin yliopisto

Suomen Merimies-Unioni SMU ry.
John Stenberginranta 6
00530 Helsinki
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Työväki ja kokemus

Väki voimakas no 22. Työväen
historian ja perinteen tutkimuksen seura, Tampere. 198 s.
Teoksen otsikko pistää lukijan
ajattelemaan, minkälaista ja mitä
on kokemus. Työväen kokemukseen haetaan ymmärrystä ja selityksiä kaikkiaan kahdeksassa artikkelissa. Teoksen toimittajat kirjallisuudentutkija Kati Launis ja
historiantutkija Marko Tikka ovat
jaotelleet artikkelit kolmeen
osioon: kokemuksen kulttuurihistorialliseen näkökulmaan, työväenliikkeen kokemuksellisiin alkuvuosiin ja maailmansotien väliseen ja sotien jälkeiseen kokemisen aikaan.
Olen altis ajattelemaan, että
yksilöt kokevat sosiaalisen maailman eräänlaisena kokemusten
virtana, jossa ei sellaisenaan ole
järjestystä. Kokemukset eivät
myöskään itsessään ole merkityksellisiä. Kokemusten järjestys
ja merkityksellistäminen rakentuvat samanlaisuuksien ja erojen
avulla, kun ihmiset kategorisoivat ja kielellistävät kokemuksensa. Kokeminen ei ole näin myöskään aivan mielivaltaista, sillä kokemisen merkitystä tuottavat ja
järjestystä muokkaavat niin omat

kuin muidenkin kokemukset sekä myös opitut konventiot rakentavat kokemuksista narratiiveja.
Ollakseen kokemus, sen ei välttämättä tarvitse tapahtua itselle,
vaan ihminen voi ottaa oman
elämänsä rakentamisen osaksi
kokemuksia esimerkiksi kaunokirjallisuudesta tai mediateksteistä. Tunne kokemuksesta voi
rakentua näinkin; tunne on subjektiivinen, kun taas kokemus on
jaettu. Oma kokemus on kuitenkin erotettavissa kulttuurisesta ja
yksilöllisestä kokemuksesta, ainakin tutkimuksessa analyyttisesti
ja tulkinnallisesti.
Pitkälti samoilla linjoilla liikkuu
folkloristi Ulla-Maija Peltonen,
joka teoreettis-metodologisessa
artikkelissaan ”Rajaton kokemus
– näkökulmia toiseen tietoon”
nostaa esiin kokemuksen, tuntemisen, muistin sekä tiedon käsitteet ja niiden kautta esittelee
myös useita klassikkotekstejä ja
keskeisiä tutkijanimiä. Erityisen
kiinnostava on jako ”viralliseen
tietoon” ja ”toiseen tietoon”, joista
jälkimmäinen viittaa suoraan kokemuksen kautta muodostuvaan
tietoon. Peltosen mukaan toinen
tieto voi puolestaan olla hiljaista,
virallisen vastaista tai heikkoa.
Hän esittää myös tarpeellisen kysymyksen: miten tutkijoina voimme tietää, että kokemuksellinen
tieto on pätevää? Peltosen vastaus tähän sisältää tutkijan itsereflektion ja position sekä todennäköisen ja hyväksyttävyyden
ulottuvuudet, sen sijaan, että
pyrkimys olisi saavuttaa totuus.
Monitieteisen ja kokeilevan
teoreettisen näkökulman hahmottelee historiantutkija Lauri
Keskinen artikkelissaan ”Agitaatiotilaisuus opetustapahtumana
– teoreettinen tarkastelu agitaation vastaanotosta työväenseuroissa”. Keskinen pyrkii sekä luo-
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maan tutkimusteoriatasoista tietoa että irti kontekstuaalisista
teorioista yrittäessään hahmotella selitystä sille, miten yksilö- ja
yhteisötasolla agitaatio saavutti
tavoitteensa. Päämääränä on –
jos oikein oivalsin ja tässä käännän ajatukseni yhteiskuntateorioiden kielelle – yritys rakentaa
jokin sosiaalista mekanismia muistuttava yleisempi selitystapa.
Kuitenkin hankaluuksia näyttäisi
olevan sekä teoretisoinnissa, sillä
ehkäpä kasvatustieteiden mallintamisien sijaan sosiaalitieteellisistä teorioista olisi voinut olla
enemmän hyötyä. Toinen hankaluus liittyy siihen, miten voidaan
tavoittaa
agitaatiotilaisuuden
”yleisön henkilökohtainen kokemus”. Tämä liittyy suoraan tutkimusasetelmaan. Hylkäämällä kontekstuaaliset teoriat, joita esimerkiksi historiallisen sosiologian
tutkimusalalla usein hyödynnetään, ja ajallis-paikallisen tapaustutkimuksen samalla kadottaa
mahdollisuuden päästä yksilökokemuksen tasolle.
Kirjallisuudentutkijat Elsi Hyttinen ja Kukku Melkas pohtivat
seksuaalisuuteen ja siveyteen
liittyvää vallankäyttöä artikkelissaan ”’Me olemme teidän luomianne olentoja’ Prostituoidun
hahmo kirjallisena kiistakuvana”.
Analysoitavina ovat kaksi romaania: Hilda Tihilän Leeni ja Elvira
Willmanin Kellarikerroksessa, joissa esitetään siveyskasvatuksen
sijaan toisenlaista vaihtoehtoa
köyhille ”langenneille” työläisnaisille. Naisten kuvatuissa kokemuksissa korostuvat luokkayhteiskunnan mahdollistama sosiaalinen nousu ja sen vaikeus. Tässä kohdin kirjoittajat sivuavat pikaisesti Pierre Bourdieun pääoma-käsityksiä Beverley Skeggsin teoksen kautta. Ajatus jää
puolitiehen: vaikkei bourdieuläis-
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tä taloudellista, kulttuurista, sosiaalista tai symbolista pääomaa
näillä naisilla olisikaan, on heillä
”ruumiin pääoma”, josta myös
Bourdieu kirjoittaa Distictionteoksessaan. Se kelpaa vaihdettavaksi.
Vaikka työväki-sanan ensimmäinen osa on näin Työväen historian ja perinteen tutkimuksen
seuran vuosikirjan ollessa kyseessä painokkaampi, ei ole syytä unohtaa, että työväen kokemus on muutakin kuin työntekoa, ja tarkennan: rankkaa, ankaraa ja katkeroittavaa sekä yhdistävää ja erottelevaa työn kokemista. Väki eli työn ohella muuta
arkeaan ja juhlaa, ja heidän kokemusmaailmansa täyttyi niin yleisillä tapahtumilla kuin erityisillä
tilanteilla ja sattumuksissa. Kokemus saattoi olla yhteistä, jopa
sukupolvikokemusta, tai yksittäistä tuntemusta sekä niistä kertomista kukin omalla tavallaan.
Työn raskaus ja heikko arvostus yhdistävät etnologien KirsiMaria Hytönen ja Eerika Koskinen-Koiviston yhteisartikkelia ”Hikeä, naurua ja nokea – naisten
kokemuksia tehdastyöstä toisen
maailmansodan aikana” ja historiantutkija Jaana Laineen artikkelia ”Puolipuhtaasta tynkäkarsinaan ja urakasta aikapalkkaan –
puutavaranhakkuun palkkauksesta 1950–2008”.
Hytönen ja Koskinen-Koiviston
tutkivat kotirintaman naisten
työtä. Kirjoittajat kontekstualisoivat tapauksensa hyvin, ja naisten tehdastyön yleisyys sotavuosina (40?50 % työvoimasta naisia) kertoo kokonaistilanteesta.
Kokemuskertomukset muodostavat aineiston, jota lähestytään
lähinnä sisällönanalyyttisesti. Tutkijoiden mukaan naisten kokemuksissa korostuu oman työn
aliarvostus. Tätä huomiota pohditaan vakavasti ensinnäkin suhteessa rintamalla naisten tekemään työhön sekä toisaalta työ-

läisten rauhanajankokemuksissa
korostuvaan ”vielä raskaamman
työn” arvostukseen. Toinen tapa
arvottaa omaa työtä on rakentaa
”työn uhri” -kertomusta, jossa
oman panoksen vähättelyyn yhdistyy oman jaksamisen korostus
(vedotaan ”antisymboliin”). Arjen
kokemuksissa korostuvat työn
raskaus ja likaisuus. Tutkijat myös
pohtivat, missä vaiheessa tällaiset tavat puhua työstä ja jaksamisesta sekä merkityksellistää
omaa työpanosta ovat syntyneet.
Laine puolestaan taustoittaa artikkelissaan metsien hakkuutyön
uudistuksen niin vahvasti, että
itse metsureiden omat kokemukset jäävät vähemmälle huomiolle. Laine pikemminkin analysoi
alan muutoksia kuin yksilön tai
ammattiryhmän kokemuksia. Samalla lukija joutuu poimimaan
aineistorivien välistä kokemukset
urakkapalkkauksen kehnoudesta
ja siitä tunteesta, etteivät metsätyömiehet kokeneet tulleensa arvostetuiksi työssään.
Ehkäpä tällä foorumilla olisi
mielekästä pohtia, minkä vuoksi
työn luonnetta ja työnteon olemusta korostetaan työväen kokemuksen paikkana ja tilana. Tästä näkökulmasta ovat historiantutkijat Jarkko Liedes ja Sami
Suodenjoki kirjoittaneet omat artikkelinsa. Käsityöläisyys työväenliikkeen kokemuksellisena perustana yhdistää Liedeksen ”Politisoituneet kädet – käsityöväen
liikkeestä työväenliikkeeksi” ja
Suodenjoen ”Kiistämisen rajat –
suutari Lindholm ja kansaomainen vastarinta varhaisessa työväenliikkeessä” -artikkeleita.
Liedes pohtii artikkelissaan,
miksi juuri käsityöläiset innostuivat työväenaatteesta, vaikka sosialismin päämääränä oli tuotantovälineiden yhteisomistus, jossa
käsityöläisten itsenäinen asema
olisi saanut väistyä palkkatyön
vuoksi. Liedes esittelee problematiikkaa ja erittelee selittäviä
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tekijöitä ja ulottuvuuksia esimerkkien avulla. Johtopäätelmänään hän esittää, että politisoituneet käsityöläiset jakoivat työläisten alisteisen aseman, sillä
maalais- ja työläisköyhälistö olivat yhtä riippumatta siitä, oliko
alistaja kruunu/aateli tai kapitalisti. Suodenjoen näkökulma on
puolestaan mikrohistoriallinen:
siinä korostuvat poliittisesti aktiivisen poikkeusyksilön, suutari
Lindholmin omaelämäkerralliset
kokemukset ja ”kokemukset” maailmantilanteiden
melskeessä.
Muistoja leimaavat suutarin oma
ärhäkkä luonne työväenliikkeen
linjaristiriitojen ja hankalien elämäntilanteiden kamppailuissa.
Kokonaisuutena artikkelikokoelman kolmen osan näkökulmat täydentävät toisiaan, joskin
kokoelman päättävän Tikan artikkelin todetaan kurkottavan jopa seuraavan vuosikirjan tematiikkaan, aivan kuin sarjakuva, joka pyrkii yli ruudun valmiiden
kahleiden. Tikan esittelee ansiokkaasti artikkelissaan ”Tahdon kirjoitukseni takaisin ? työmies Lehkosen yksityiset ajatukset ja ajan
raju riento” erikoisen filosofi-kylähullun, joka jätti jälkeensä laajan kirjallisen jäämistön. Tikka
luokittelee Lehkosen kokemukset köyhyydestä, elämän epävarmuudesta ja juurettomuudesta
johtuviksi. Monella tavoin elämän kolhima Lehkonen oli sitkeä: hän kirjoitti, piirsi, näki etiäisunia ja tuumi painavia ajatuksia
valtiosta, oikeudenmukaisuudesta, yhdenmukaisesta kohtelusta
ja tasa-arvosta.
On tunnettua, että työnteon
eetos ja työväen alisteinen asema ovat toimineet niin jaetun
luokkakokemuksen kuin työväenliikkeenkin rakennusperustana.
Tämän lisäksi voisi olla aiheellista
kysyä, miten tutkijat tähän työväenliikkeen kertomuksen rakentamisen tapaan suhtautuvat; ottavatko sellaisenaan, lähes huo-
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maamattaan, vaiko tiedostaen ja
kenties paikoin jopa kyseenalaistaen. Jälkimmäinen vaihtoehto
voi nimittäin tuottaa jotakin uut-

ta työväen ja työväenliiketutkimuksen kaanoniin. Vuosikirjan
artikkeleissa on pyrkimystä tähän suuntaan, tietoisesti.

Anu-Hanna Anttila
valt. tri, Turun yliopisto

Masentava kuva Neuvosto-Viron historiasta

Sofi Oksanen ja Imbi Paju
(toim.): Kaiken takana oli pelko. Kuinka Viro menetti historiansa ja miten se saadaan takaisin. WSOY, Helsinki 2009.
563 s.
Sofi Oksanen ja Imbi Paju ovat
toimittaneet laajan, 40 artikkelia
käsittävän kokoelmateoksen ”Kaiken takana oli pelko. Kuinka Viro
menetti historiansa ja miten se
saadaan takaisin”. Noin puolet artikkeleista on virolaisten kirjoittamia. Kirjoittajat edustavat yhteiskunnan eri sektoreita: joukossa on historioitsijoita, oikeus- ja
valtiotieteen edustajia, kulttuurielämän vaikuttajia jne. Tämä tuo
näkökulmiin ja valittuihin teemoihin kiinnostavuutta ja monipuolisuutta, vaikkakin myös rönsyilyä ja hajanaisuutta. Näkökulmat ovat painottuneet – sikäli

ymmärrettävästi – virolaiskansallisiin suuntiin.
Mikä voidaan katsoa kirjan keskeisimmäksi tavoitteeksi? Mikä
on sen funktio? Voinee sanoa,
että kirja tarjoaa foorumin, jossa
kirjoittajilla on mahdollisuus kertoa tuntojaan neuvostoajalta: virolaisilta puuttui pitkään mahdollisuus tuoda julkisesti esille
omaa, subjektiivista kokemusmaailmaansa ja saada sitä näin
yhteyteen laajempien kulttuuristen ja institutionaalisten ”raamien” kanssa. Oksasen mukaan
”sellainen hiljaisuus hankaloittaa
yksilön yritystä rakentaa itseään,
identiteettiään. Peilauspintaa itselle ei löydy mistään.” Tässä
mielessä kirja täyttää tehtävänsä
ja tuo Viron historiaa virolaisten
omaäänisesti kertomana osaksi
koko Euroopan historiaa. Kirjan
ympärillä käydystä vilkkaasta
keskustelusta, jopa polemiikista,
päätellen tällaiselle Viron historian ”uloskirjoittamiselle” on ollut
tarvetta. Argumentteja on esitetty puolesta ja vastaan.
Kirja on rakennettu artikkelikokoelmaksi. Siinä hallitsevia teemoja ovat neuvostomiehitys, sen
oikeellisuus/oikeudettomuus,
gulag, kyyditykset, propaganda,
miehityksen seuraukset, vastarinta, kulttuurielämä, taide, historia, uusi itsenäisyys… Teemat
ovat ajankohtaisia ja herättävät
varmasti ajatuksia ja keskustelua
vielä pitkään.
Kokonaisuus jättää kuitenkin
monesta syystä – ja monin tavoin – ristiriitaisen vaikutelman:
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osa artikkeleista on jopa erinomaisia, Neuvosto-Virossa vallinnutta tilannetta ja maan tuolloista historiaa hyvin valaisevia; osa
jää kuitenkin subjektiivisiksi tai
pinnallisiksi. Myös kirjoitusten
yleinen taso vaihtelee paljon: osa
artikkeleista on tieteellisilläkin kriteereillä mitattuina hyvää tasoa
sisältäen ansiokkaat lähdeviittaukset; osa puolestaan jää muistelmatasolle muodostuen jopa julistuksiksi tai pamfleteiksi.
Artikkelit eivät historiatieteen
näkökulmasta tuo esille juuri mitään uutta. Asiat on pitkälti julkaistu jo aiemmin muilla foorumeilla. Kirja ei ole historiantutkimusta, mutta silti sen merkitys
Viron lähimenneisyyden kuvaajana ja muistelmaluontoisena teoksena on kieltämättä huomattava.
Teoksen tieteellistä merkitystä
heikentää dokumentoinnin vaillinaisuus: lähdeviittaukset puuttuvat lähes systemaattisesti, jolloin
monet mielenkiintoiset ja ajatuksia herättävät toteamukset tai argumentit jäävät vaille tarkistusmahdollisuutta. Artikkeleiden loppuun on liitetty lähteinä käytetyn
kirjallisuuden luettelot, mutta sellaisinaan ne eivät anna mahdollisuutta esitettyjen faktojen riittävän tarkkaan tarkistamiseen. Moni ansiokas artikkeli jääkin vaille
”tieteellistä loppusilausta”.
Kirjassa on siis monen tyyppisiä kirjoituksia. Esimerkkeinä tutkimuksellisesta, kokemus/muistiperäisestä ja faktapitoisesta esseetyyppisestä kirjoituksesta mainittakoon seuraavat:
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Tutkimuksellisesti mielenkiintoinen ja erinomainen on Ivo
Juurveen metodologinen artikkeli, jossa selvitetään erään väitteen alkuperää. Artikkelissa korostetaan lähdekritiikin merkitystä erityisesti tutkittaessa tiedustelun historiaa ja sen tuottamaa
aineistoa. Näin onkin meneteltävä, oli kyse sitten minkä tahansa maan tiedustelusta. Juurvee ei
sorru kohtuuttomaan kritiikkiin
muita tutkijoita kohtaan, vaan pikemminkin ymmärtää probleeman: ”… lähdekritiikissä luotetaan varsin paljon aikaisempiin
tutkijoihin. Laajojen tutkimusten
ollessa kyseessä tämä onkin ymmärrettävää, sillä jokaiseen kirjallisuudessa esitettyyn väitteeseen
ei mitenkään voi perehtyä yhtä
syvällisesti kuin tässä artikkelissa
on tehty.”
Esseisti ja kolumnisti Enn Soosaar kuvaa kiinnostavasti isänsä,
rovasti Albert Soosaarin kautta
Viron evankelis-luterilaisen kirkon ja kirkonmiesten asemaa
Neuvosto-Virossa. Soosaarin mukaan ”liekanarun” pituus vaihteli
eri aikoina. Toimintavara oli ”pieni, mutta tiettyyn rajaan asti riippui silti kirkonmiehestä itsestään, missä määrin hän taipui
kuuliaisuuteen, missä määrin

osasi ajaa omaa asiaansa.” Artikkelissa muistutetaan perustellusti myös viitekehyksestä, jos arvioidaan objektiivisesti kirkon tai
uskonnollisen yhteisön toimia
neuvostoaikana: ”… on tärkeää
ymmärtää, että totalitaarinen ja
ateistinen valtio piti hengellisiä
johtajia tiukasti kontrollissaan ja
edellytti heiltä sekä yhteistyövalmiutta että kuuliaisuutta.”
Historiatieteessä uudehko ja
tärkeä näkökulma on ihmisen ja
ympäristön välinen suhde. Ympäristökysymykset, ongelmat ja
vahingot ovat verraten nuori teema – keskustelu niistä nousi esille yleensäkin vasta 1970- ja 1980lukujen vaihteessa. Kirjassa tätä
kysymystä valottavat Rein Ratas
ja Anto Raukas. Kirjoittajien mukaan neuvostoaikana luontoa ja
ympäristöä vahingoittivat eniten
Moskovan johto, luonnon voimaperäinen käyttö ja ympäristöolosuhteiden huomiotta jättäminen, sotilaallisten näkökohtien
ylikorostus, tekninen jälkeenjääneisyys sekä kielteinen suhtautuminen ihmis- ja kotikeskeisyyteen. Maisemaan ja ympäristöön
ovat epäilemättä jättäneet jälkensä myös sotatapahtumat, joiden vaikutuksia artikkelissa ei
kuitenkaan tarkemmin käsitellä.

UP-uutispalvelu Oy
Siltasaarenkatu 6
PL 290
00531 Helsinki
Puh. (09) 4780 8800
Fax. (09) 4780 8840
(PDLOXS#XSXXWLVSDOYHOX¿
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Ympäristössä tapahtuneita muutoksia voidaan syvällisesti arvioida vasta pidemmällä aikaperspektiivillä, joten – kuten kirjoittajatkin toteavat – uusia ympäristövahinkoja saattaa tulevaisuudessa nousta esiin. Ongelmat näkyvät vasta viiveellä. Toki ihmisen
vaikutuksia ympäristön tilaan
voidaan ja pitää arvioida kriittisesti myös tulevaisuutta silmällä
pitäen.
Kirja ”Kaiken takana oli pelko”
kertoo elämästä rautaesiripun
takana virolaisesta näkökulmasta. Kirjan pääotsikkoa voidaan pitää tarkoitustaan vastaavana. Sen
sijaan alaotsikko ”Kuinka Viro
menetti historiansa ja kuinka se
saadaan takaisin” herättää kysymyksiä: oliko Viro menettämässä
historiansa vai enemmänkin identiteettiään. Myös alaotsikon jälkiosa jää spekulatiiviseksi ja lukijan
pohdittavaksi. Kirja antaa omalta
osaltaan vastauksia siihen, miksi
Viron ja Neuvostoliiton perillisen
Venäjän välillä vallitsee jännitteitä ja ristiriitaisia tulkintoja lähihistoriasta.

Heikki Roiko-Jokela
dosentti, Jyväskylän yliopisto
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Laulusta voimaa

Pentti Peltoniemi (toim.): Reijo
Frank. Työväen laulaja. Tammi,
Helsinki 2009. 239 s.
Helsinkiläinen koneasentaja Reijo Frank on viihdyttänyt työväestöä yli kuusikymmentä vuotta, ja
neljän vuosikymmenen aikana
hän on taltioinut yli 80 laulua
äänilevyille. Frankin muistelmat
antavat maanläheisen ja monipuolisen kuvan elämästä Helsingissä ja kaupungin rakentamisesta, työväen arjesta ja juhlasta,
työväenliikkeen toiminnasta ja
keskinäisestä kahinoinnista sekä
työnsä ohella itseään kehittävän
laulajan vaikeuksista ja ilon hetkistä.
Lapsuusvuosinaan Siltasaarella
ja Kalliossa asunut Frank kuuli
kotonaan niin työväenlauluja
kuin iskelmiäkin. J. Alfred Tanner,
Rafu Ramstedt ja Dallapé jättivät
jälkensä nuoreen mieheen. Koko
hänen uransa ajan eri tyyppiset
laulut ovat säilyttäneet paikkansa hänen ohjelmistossaan.
Ensimmäisen kerran Frank lauloi julkisesti yksin vuonna 1946
Nuorten Kotkien kilpailuissa Ta-

panilan Työväentalossa. Hänen
voittolaulunsa oli Oskar Merikannon sävellys. Myöhemmin kilpailulauluna oli mm. yhdysvaltalaisen kansalaisoikeustaistelijan
Paul Robesonin ohjelmistosta
poimittu Neekerin kehtolaulu.
Frank esiintyi 1940-luvun lopulla enemmän kansandemokraattien kuin sosialidemokraattien tilaisuuksissa, sillä ”sos.dem.
nuorisoliike alkoi lähentymisensä Kokoomukseen”. Etäisyyttä
SDP:n politiikkaan lisäsi työväen
urheiluliikkeen hajottaminen. ”Uskomattoman paljon hallaa työläisnuorison harrastustoiminnalle aiheutui muutamassa vuodessa.” Pahalta hänestä tuntuivat
myöhemmin myös hyökkäykset
vuoden 1962 Helsingin nuorisofestivaalia vastaan.
Työväenmusiikkia kuuli lähinnä vain työväenliikkeen tilaisuuksissa 1960-luvun lopulle asti, jolloin sitä kohtaan alkoi syntyä
yleisempääkin kiinnostusta. Kaj
Chydenius, Pekka Gronow ja
Matti Kuusi osoittivat arvostavansa sitä perintöä, jota Reijo
Frank oli ollut pitämässä hengissä. Ensimmäinen Työväenlauluja
-LP-levy ilmestyi vuonna 1969.
Frankin esittämät laulut olivat:
Nuorison marssi, Nuorten työläisten lippulaulu, Vapaa Venäjä, Veli,
sisko ja Veljiksi kaikki.
Reijo Frank esiintyi 1970-luvulla mm. joissakin Helsingin kaupunginteatterin, KOM-teatterin
ja Ryhmäteatterin produktioissa
sekä Helsingin laulufestivaaleilla,
joilla hän tyydytyksekseen näki
myös presidentti Kekkosen solidaarisuuskonserttien yleisön joukossa. Frank antaa tunnustuksen
Chydeniukselle ja kumppaneille:
ilman heitä ”merkittävä lauluperinne olisi painunut unohduksiin”.
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1970-luvun alussa Frank toisaalta alkoi myös lähemmän yhteistyön SDP:n kanssa, kun sosialidemokraattinen liike eheytyi
SAK:n, SDP:n ja TUL:n ympärille.
Ensimmäisen kerran hän lauloi
Mäntymäellä vappujuhlassa vuonna 1971, kun ”vasemmiston yhteistyötä aidossa kansanrintamahengessä edustaneet nuoret”
saivat vastustuksesta huolimatta
läpi päätöksen hänen esiintymisestään.
Näyttävimmän estradinsa Reijo Frank sai vuonna 1980, jolloin
Finlandia-talossa pidettyä Kansan Sivistysrahaston 25-vuotisjuhlakonserttia mainostettiin hänen ensikonserttinaan. Ohjelmisto oli Frankin näköinen. Siihen
kuuluivat mm. Jean Sibeliuksen
Ristilukki, J. Alfred Tannerin Se ei
käy, Tatu Pekkarisen Mitä Suomessa kuuluu 1919, Anton Dvoøákin Olkoon näin (sanat Reino
Helismaa), M. A. Nummisen ja Sulevi Peltolan Monella menee hyvin sekä Elsa Rauteen Veli, sisko.

Tuomo Olkkonen
valt. maist., Helsinki
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Taiteen, työn ja tunteen paloa

Lauri Meri: Tauno Palo
Otava, Helsinki 2008. 496 s.
Tauno Palon (1908–1982) elämäkerran kirjoittaja, teatterikriitikko
Lauri Meri, on tutkija oikealla pai-

kalla. Meri lähestyy kohdettaan
laajalla tietämyksellä ja sortumatta ylisanoihin, vaikkakin Tauno
Palon kohdalla sellaisia voi olla
vaikea välttää. Lukijan tehtävä on
kiitollinen vaikka ei olisikaan etukäteen tietoinen Palon merkityksestä suomalaisessa teatteri- ja
elokuvahistoriassa. Meren kirjoitustyyli kutsuu lukijan mukaansa
täydellisesti – kesken lukemisen
tulee pakottava tarve katsoa uudelleen Juurakon Hulda, Niskavuori-elokuvat, Tukkijoella...
Lauri Meri ei ole jättänyt kääntämättä yhtäkään kiveä tutkimuksessaan, jonka on täytynyt
olla todella vaativaa ja aikaavievää työtä jo pelkän Palon työuran kartoittamisen kannalta. Kuten Meri itse esipuheessa toteaa
perustuu hänen teoksensa juurikin tarkkaan arkistotutkimukseen ja muistitieto kuten keskus-

Helsingin
Työväenteatteri
esittää näytelmää ”Hiekkaa
rannalla”
vuonna 1930.
Kuvassa Tauno
Brännäs (myöh.
Palo) sekä
Kaarina Saarto
(oikealta nimeltään Lempi
Kaarina Saario).
Näytelmän
virallinen nimi
kääntyi monessa
yhteydessä
”Hietarannaksi”. Kuva:
Työväen Arkisto.
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telut Tauno Palon tunteneiden
ihmisten kanssa seuloutuvat
tausta-aineistoksi. Varsin seikkaperäinen esivanhempiin ulottuva sukututkimus sekä Tauno Palon nuorena itsemurhan tehneen Gösta-veljen nyrkkeilyuraan
keskittyminen teoksen ensimmäisen sadan sivun aikana saattaa tuntua liiankin perusteelliselta. Tasapuolisuuden nimissä olisi
lyhyt esittely Taunon Alli-siskon
elämänvaiheista ollut mainitsemisen arvoista. Teoksen päähenkilö on Tauno Palo, mutta tietenkään hänestä eikä kenestäkään
voi rakentaa ehyttä kuvaa huomioimatta ympärillä vaikuttavia
ihmisiä; kanssanäyttelijöitä, ystäviä, rakkaudenkohteita, puolisoita ja vihamiehiä. Tosin viimeksimainittuja sydämellisellä Tauno
Palolla tuskin oli. Tällaisen kollektiivisen näkökulman Meri on huomioinut teoksessaan pysähtymällä esimerkiksi näyttelijäpuoliso
Sylvi Palon (s. Sakki) sekä Tauno
Palon toisen vaimon ja niinikään
näyttelijän Kirsti Ortolan uran
vaiheisiin ja heidän vaikutukseensa Palon elämässä.
Tauno Palon näyttelijänura alkoi vuonna 1927 Sörnäisten työväennäyttämöltä ja päättyi vuonna 1973 Palon jäädessä eläkkeelle Kansallisteatterista. Varsinaista
näyttelijän koulutusta ei Palolla
ollut; ennen teatterin kutsua hän
työskenteli kemiallisen koelaitoksen preparaattorina. Näyttelijänä Palo ei säästellyt itseään ja
lukija ei voi kuin hämmästellä,
miten Palon terveys ylipäänsä
kesti ympäripyöreät työpäivät
vuodesta ja vuosikymmenestä
toiseen. Hän oli töissä aina, samankin päivän aikana sekä filmikuvauksissa että teatterin harjoituksissa ja esityksissä. Lisäksi hän
teki huomattavan uran levylaulajana mm. Dallapé-orkesterissa.
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Näyttelijänä Tauno Palo oli
luonnonlahjakkuus. Palosta puhuttaessa olisi kuitenkin valheellista ohittaa se tosiasia, että osa
hänen lumovoimaansa niin näyttelijänä kuin yksityielämässäkin
oli komea ulkonäkö, jota vielä
näytelmien ja elokuvien rakastajan ja hurmurin roolit pönkittivät.
Mutta se mikä todella teki Palos-

ta karismaattisen ja unohtumattoman henkilön ei jää lukijalle
epäselväksi. Elämäkerta hahmottaa kuvan tunneherkästä, humoristisesta, teeskentelemättömästä ihmisestä. Meri kirjoittaa miten ylenmääräinen sympaattisuus saattoi Palon kohdalla olla
myös rajoite ja näkyä tietynasteisena terävyyden puutteena. Meri

pohtii Tauno Palon salaisuutta
rakastettuna näyttelijänä. Syitä
on varmasti monia, mutta aivan
olennaista on, että myös Palo itse
rakasti yleisöään eikä koskaan
kaihtanut alistaa itseään roolihenkilöidensä käyttöön.
Minna Rossi
fil. yo, Helsingin yliopisto

Palavia soihtuja ja sykkivän sydämen lyöntejä

Kaj Chydenius: Muistin juuri.
Otava, Helsinki 2009. 384 s.
Muistan jo Lapualaisoopperan,
Käpy selän alla, Berliini järjestyksen kourissa, Natalian, Nocturnen, Kalliolle kukkulalle, Sinua sinua rakastan, Nuoruustangon –
en ota itsellein, Kenen joukoissa
seisot... Säveltäjä Kaj Chydenius
kertoi Kansan Arkiston ystäville,
että sävellys syntyy runosta, joka
sytyttää. Kuulin ensimmäistä kertaa, kun Kaj Chydenius kertoi tarinoita elämästään, hänelle tärkeistä ihmisistä, runoilijoista, näyttelijöistä, laulajista, tapahtumista
ja säveltämisestään. Olisin kuun-

nellut häntä kauemmin, mutta
pari tuntia oli hurahtanut siivillä.
Kirjasta luen ihastuttavia tarinoita rakastamistani lauluista. En
koskaan aiemmin olisi edes
osannut ajatella, että Anu Kaipaisen runo Nuoruustango oli tarkoitettu parodiaksi suomalaisista
tangoista. Rakkauslaulun sävellys
(1970) edelleenkin saa minussa
aikaan värinää, joten ironia menee yli hilseen kuten aikanaan
Joensuun teatterissa.
Säveltäjä kirjoittaa, että poliittiset kannanottolaulut ja rakkauslaulut kirjoitettiin ja sävellettiin rinnakkain, samaan aikaan,
jopa samana päivänä. Ne olivat
palavia soihtuja ja sykkivän sydämen lyöntejä. ”Käpy selän alla”
-elokuvan koskettavin laulu on
minusta Marja-Leena Mikkolan
”Laulu kuolleesta rakastetusta”
ehkä juuri Chydeniuksen sävellyksen vuoksi – tuota miestä rakastin niin... Berliinin 2. poliittisen
laulun festivaaleilla 1971 ”Kenen
joukoissa seisot” sai suurimman
suosion. Aulikki Oksasen tekstin
DDR:n nuoriso opetteli laulamaan
suomeksi.
Kaj Chydenius syntyi Kuusankoskella 16.10.1939. Hän vietti lapsuutensa Juankoskella ja
pääsi ylioppilaaksi Joensuun Ly-
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seosta 1957. Hän opiskeli musiikkia Sibelius-Akatemiassa ja Helsingin yliopistossa sekä Moskovan Tsaikovski-konservatoriossa.
Hänen ensimmäinen sävellyksensä oli Lemminkäisen äidin
kehtolaulu Eino Leinon näytelmästä Tuonelan joutsen vuonna
1964. Säveltäjä on kirjoittanut
yhden solidaarisuuslaulun Hiroshiman atomipommin uhreille,
jonka esitti hänen poikiensa Jussin ja Kallen äiti Kaisa Korhonen.
”Hän kehotti, että jättäisin runojen väsäämisen niille, jotka osaavat. Näin olen tehnyt”, Kaj Chydenius kertoo.
Taistolaislaulut muodostavat
Kaj Chydeniuksen tuotannossa
pisaran meressä ja niistä on aikaa. Hän on säveltänyt useita tuhansia lauluja suomalaisten runoilijoiden teksteihin, mutta myös
ruotsin-, saksan-, englannin-,
ranskan- ja espanjankielisiä runoja. Monet lauluista ovat tuttuja
teatterista tai elokuvista. Kuoroja kamarimusiikki, pari oratoriota
ja kantaattia täydentävät kuvaa
maan mainiosta säveltäjästä, lämpimästä ja sydämellisestä kaunosielusta – Kaj Chydeniuksesta.
Kirsti Lumiala
fil. maist., Helsinki
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Julkaistuja työväenyhdistys- ja ay-historiateoksia
Työväenyhdistyshistoriikit

Ammattiyhdistyshistoriikit

Kai Hurskainen – Leena Levonperä (toim.). Sisukasta sivistystyötä. Työväen sivistysliiton Uudenmaan piirijärjestö ry
35. Työväen sivistysliiton Uudenmaan piirijärjestö, Espoo
2008

Sari Lund-Nieminen. PAU:n Lahden osasto 100 vuotta.
PAU:n Lahden osasto, Lahti 2008

Juhani Silvan. Maltilla rakentaen. Hyvinkäänkylän työväenyhdistys ry. 1909. Hyvinkäänkylän työväenyhdistys, Hyvinkää 2008
Juhani Sillanmäki. Sata vuotta työväenliikettä Nastolan
Uudessakylässä. Uudenkylän Työväenyhdistys 1905–2005.
Uudenkylän Työväenyhdistys, Uusikylä 2008
Aarno H. Tahvanainen. Vuosisata kätten ja hengen työtä.
Tapanilan työväenyhdistys sata vuotta 1908–2008. Tapanilan työväenyhdistys, Helsinki 2008
Marja Holli. Ensimmäiset 100 vuotta. Karkkilan työväen
näyttämö 1908–2008. Karkkilan työväen näyttämö, Karkkila 2008
Mirja Piranta. Kylän dynamo. Välähdyksiä Herajoen työväenyhdistyksen historiasta vuosilta 1908–2008. Herajoen
työväenyhdistys, Riihimäki 2008
Britta Lindblom (toim.). Helsingfors svenska arbetarförening 110 år. Helsingfors svenska arbetarförening, Helsinki 2008
Alf-Erik Helsing – Pekka Toivanen. I trots och längtan.
Jakobstads svenska arbetarförening 100 år. Jakobstads
svenska arbetarförening, Jakobstad 2008
Tapio Manninen. Joukko nostaa vuoretkin! Kaarinan T.Y.
Uurtaja 100 vuotta. Ida ja David Ekmanin säätiö, Turku
2008
Jouni Eerola. Iisalmen työväentalo 1908–2008. Sata vuotta
avajaisista. Iisalmen sos. dem. työväenyhdistys, Iisalmi
2008
Olavi Hurri. Otalammen työväenyhdistys ry 100 vuotta.
Kohti ihmisyyden sunnuntaita. Otalammen työväenyhdistys, Otalampi 2008
Mirkka Danielsbacka. Aatteen etuvartiossa. Sata vuotta
sosialidemokraattista nuorisotoimintaa Uudellamaalla
1909–2009. Uudenmaan Demarinuoret, Vantaa 2008
Johanna Salin. Ei revitä vaan rakennetaan. 120 vuotta hyvinvoinnin puolesta. Toijalan työväenyhdistys, Toijala 2009

Ulla Palmgren. Bussikuorma. Riihimäen ja ympäristön
automiehet ry, osasto 51. 70 vuotta ammattiyhdistystoimintaa, 1938–2008. Riihimäen ja ympäristön automiehet,
osasto 51, Riihimäki 2008
Kirsti Ryynänen – Anu Rissanen. Evväitä ja eineksiä. Sata
vuotta aatetta, lihaa ja leikkeleitä. Media Wallius, Kuopio
2008
Tommi Laukkanen – Jari Kurkinen. Lapin tullimiehet
1908–2008. Lapin tullimiehet, Tornio 2008
Risto Holopainen. Etupäässä veturimiehet. Kertomuksia
veturimiehistä, veturimiesten työstä ja toiminnasta, vetureista ja vähän muustakin. Veturimiesten liitto 110 vuotta.
Veturimiesten liitto, Helsinki 2008
Katri Päätalo. Turun seudun sähkötyöntekijöiden vuosikymmenet, 1956–2008. Turun seudun sähkötyöntekijät, Turku 2008
Seppo Antikainen. Kovaa peliä Kotkassa. Sataman ammattiyhdistystoimintaa Kotkassa vuoteen 2008. Kotka 2008
Pentti Friberg. En förenande länk mellan brukets tjänstemän. Dalbruks Järnverks tjänstemannaklubb 1946–2006,
60 år. Ovako Wire, Dalsbruk 2008
Antti Järvinen. SEHL – ensihoitotyön puolesta 40 vuotta.
Suomen ensihoitoalan liitto, Helsinki 2008
Maarit Uusikumpu. Vastarintaa, puolustustaistelua ja yhteistoimintaa. Helsingin kaupungin tuntipalkkaisten työntekijöiden pääluottamusmiehet 1945–2005. Helsingin yhteisjärjestö JHL, Helsinki 2008
Keijo Martikainen. Ay-toiminnan pitkä taival. Joutsenon
Metallityöväen ammattiosasto N:o 30 ry 100 vuotta. Vuodet 1909–2009. Joutsenon Metallityöväen ammattiosasto
N:o 30 ry, Joutseno 2009
Anssi Kuusela – Raimo Tuomala (valokuvat). Makli 50
vuotta maanmittausalan hyväksi. Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten liitto, Helsinki 2009
Erkki Maasalo. Suomen verotarkastajat SVT 60 ry 60 vuotta. Suomen verotarkastajat SVT, Helsinki 2009
Jorma Honkala. MDU 100 vuotta. Edunvalvontaa muutosten virrassa. Mediaunioni MDU, Helsinki 2009
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Kirsti Salmi-Niklander
dosentti, Helsingin yliopisto

Työväentutkimus-palkinnot
Haminan ja Voikkaan historian
kirjoittajille
Työväentutkimus-palkintoraadin arvioitavina
olivat tänä vuonna vuosina 2007 ja 2008 ilmestyneet harrastajatutkijoiden teokset. Järjestöhistoriikkeja on viime vuosina ilmestynyt
runsaasti, sillä monet työväenjärjestöt ovat
viettäneet satavuotisjuhliaan. Samaten sisällissodan tapahtumia ovat käsitelleet monet
sekä ammatti- että harrastajatutkijat. Palkintoraati oli sama kuin viime vuonnakin, siihen
kuuluivat pj, dosentti Kirsti Salmi-Niklander
sekä VTT Anu-Hanna Anttila, VTT Matti
Hannikainen ja FL Jyrki Helin.
Arvioitavina olleiden useiden kymmenien
kirjojen joukosta nousi esille kaksi kirjaa, jotka nousivat tasoltaan selvästi muiden edelle.
Nämä molemmat palkitut tutkimukset käsittelevät Kymenlaakson historiaa, jota viimeisten
sadan vuoden ajalta leimaavat nopea teollistuminen ja vahvat luokkaristiriidat. Sisällissodassa nämä ristiriidat kärjistyivät raa’aksi
väkivallaksi, jonka syitä ja seurauksia on viime vuosina pohdittu paljon tutkimuksissa.
Toisaalta työväen poliittisen järjestäytymisen
vahva perinne on myös olennainen osa Kymenlaakson tehdaspaikkakuntien historiaa.
Viime vuosina siellä on myös koettu globalisaation aiheuttaman jälkiteollisen kriisin aiheuttamia dramaattisia käänteitä.

Globalisaatio ei kuitenkaan ole uusi ilmiö,
vaan maailmantalouden vaihtelut vaikuttivat
myös sisällissodan käänteisiin. Tämän havainnon on tehnyt Olli Korjus, joka sai vuoden
2009 toisen työväentutkimuspalkinnon kirjastaan Hamina 1918. Nimi nimeltä, luoti luodilta (Atena Kustannus 2008). Olli Korjuksen
tutkimushanke on kasvanut vuosien varrella
sukututkimuksesta paikallishistoriaksi, joka
osallistuu myös akateemisen historiantutkimuksen piirissä käytyyn tuoreeseen keskusteluun. Teoksen alkuluvuissa luodaan vivahteikas kuva 1900-luvun alun Haminasta kolmikielisenä kaupunkina, jossa keskeisiä vaikuttajia olivat kadettikoulu, kartanot ja venäläinen väestö. Myös sisällissodan historialliset
taustat kansainvälisine kytkentöineen esitellään monipuolisesti ennen kuin siirrytään sodan ja terrorin vuosiin.
Hamina 1918 on kirjoitettu innolla, palolla ja pieteetillä. Kirja ei jätä lukijaansa kylmäksi: sen lukeminen vaatii keskittymistä, mutta se myös tarjoaa roppakaupalla uutta tietoa
ja mainioita oivalluksia. Olli Korjus kirjoittaa
ytimekkäästi ja persoonallisesti kiteyttäen historianfilosofiset pohdintansa havainnollisiksi
vertauskuviksi: historiaa paikataan kuin housuja ja aatteet seuraavat taloutta kuin koira
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Työväentutkimuspalkittu Reijo Virta. Kuva:
Olli Niemi. Työväenliikkeen kirjasto.

Työväentutkimuspalkittu Olli Korjus. Kuva:
Olli Niemi. Työväenliikkeen kirjasto.

miestä. Hän muotoilee teesinsä ja kannanottonsa selkeästi tulkiten sekä punaista että valkoista terroria rationaalisena ja perusteltuna
toimintana.
Korjuksen teos perustuu huolelliseen lähdekritiikkiin ja tekijä yhdistää monipuolisesti
tutkimuskirjallisuutta, arkistodokumentteja ja
muistitietoa. Olli Korjus on hyvin perehtynyt
aikaisempaan sisällissotaa käsittelevään akateemiseen tutkimukseen ja haastaa tutkijat keskusteluun. Hän nostaa esille myös aiemmassa
tutkimuksessa sivuun jääneitä aiheita, joista
tutkijat voivat jatkaa eteenpäin. Tällainen unohdettu aihe on muun muassa ortodoksipappien
kohtalo sisällissodassa. Hamina 1918 on huolella toteutettu taidonnäyte ja elämäntyö, johon kannattaa tarttua muidenkin kuin paikallishistoriasta kiinnostuneiden lukijoiden., johon kannattaa tutustua
Toinen palkittava teos sijoittuu paikkakunnalle, joka nousi muutama vuosi sitten vahvasti lehtien otsikoihin. Palkinnon sai Reijo
Virta Paperiliiton Voikkaan osaston satavuotishistoriikista Työväen taistelua, edunvalvontaa ja yhdessäoloa (2008). Tämä teos on sekä sisällöltään että ulkoasultaan poikkeuksellisen vankka ja näyttävä järjestöhistoria. Historiatyöryhmässä ovat olleet mukana myös Pa-

periliiton Voikkaan ammattiosaston puheenjohtaja Jukka Suortanen, Ulla Parikka ja Soile Kärhä.
Voikkaankosken rannalla on harjoitettu
teollista toimintaa vuodesta 1897. Yritysjärjestelyt viime vuosisadan alussa loivat Kymiyhtiön tehtaan, josta kasvoi ”Suomen suurin
yritys ja Pohjoismaiden suurin paperintuottaja”, kuten ammattiosastohistorian alussa
kerrotaan. Suurlakko vuonna 1905 lievensi
tsaarinvallan asettamia järjestötoiminnan rajoituksia ja näytti, mitä joukkovoimalla saadaan aikaan. Vajaa vuosi suurlakon jälkeen
elokuussa 1906 perustettiin Woikkaan Paperi, Puuhiomo ja Selluloosa Ammattiosasto –
Suomen Paperityöläisten liiton jäsenosasto.
Voikkaan tehtaan lopettamisesta ilmoitettiin maaliskuussa 2006, sata vuotta ammattiosaston perustamisen jälkeen. Dramaattisella
tavalla historia tuli keskuuteemme. Kirjassa
kerrotaan ammattiyhdistystoiminnan synnystä, sen vaiheista Venäjän vallan loppuvuosina
ja Suomen itsenäisyyden ajan kaikissa käänteissä. Viimeiseksi kuvataan historian loppu:
ammattiosaston lakkauttaminen tehtaan viimeisen alasajon myötä.
Ammattiosaston historia esitetään tiiviisti
ja se sidotaan yleisempään kehitykseen. Pai-
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kalliset aktiivit löytävät sivuilta tuttuja tapahtumia ja henkilöitä. Kuvitus on kekseliästä ja
tukee kerrontaa. Erityisesti raadin jäseniä viehättivät lukujen tunnuksina toimivat puheenjohtajan nuijat, jotka ovat mieleen jäävä visuaalinen tehokeino. Kieliasu on kauttaaltaan
moitteeton, ja ulkoasu henkii huolellisuutta ja
ammattitaitoa. Sekä voikkaalaisten että ulkopuolisten lukijoiden on helppo tarttua kirjaan.
Lähteiden osalta on tehty työekonomisesti
järkeviä ratkaisuja. Osaston toimintakertomukset ovat keskeistä aineistoa, ja varsinkin alkupuolella hyödynnetään runsaasti aikaisempaa
tutkimusta. Tämä on perusteltua myös siksi,
että vanhemmilta ajoilta metsäteollisuuden varaan rakentuneiden yhteisöjen ja ammattiyhdistysliikkeen kehitys on monelta osin tuttua.
Viimeisten vuosikymmenten osalta ja etenkin
tehtaan lopetuksesta myös paikkakunnan ja
paperiliiton ulkopuolinen väki saa uutta tietoa. Näistä vaiheista kirjoitettaessa hyödynnetään aktiivijäsenten omaa kerrontaa, johon

myös myöhempi tutkimus voi tukeutua.
Kirjan loppupuolta sävyttävät tehtaan lopettamisen tunnelmat ja pohdinta siitä, mitä
kaikkea ay-liike äärimmäisen vaikeassa tilanteessa teki ja jätti tekemättä. Jäikö joku kivi
kääntämättä tehtaan kannattavuuden nostamiseksi? Olisiko pitänyt mennä äärimmäisille
rajoille ulkoistamisissa ja leikkauksissa, vaikka se olisikin merkinnyt oman väen jakamista
jääviin ja poistettaviin? Saatiinko omalta liitolta kaikki mahdollinen asiantuntijatuki? Vai
oliko asia niin, että konsernin johdossa oli jo
aikaisemmin tehty lopettamispäätös, ehkä jo
työnantajan käynnistämän sulkutaistelun aikana kesällä 2005?
Avoimessa pohdinnassaan ja erityisen
huolitellun ulkoasun vuoksi Reijo Virran Työväen taistelua, edunvalvontaa ja yhdessäoloa
on omintakeinen ammattiyhdistyshistorioiden
joukossa. Sillä on merkitystä ja opiksi otettavaa koko ammattiyhdistysliikkeelle.

Kansan Sivistysrahasto

Aloita
yliopistosi
meillä

vahva työväenliikkeen
historiankirjoituksen
ja tutkimuksen tukija
Tilaamalla kirjekukat ja adressit
onnitteluun ja osanottoon meiltä
tuet työtämme jatkossakin.
muista@sivistysrahasto.com
Puh. (09) 5868 530

www.sivistysrahasto.com

Työväen Akatemia

akatemia.org
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Työväen Arkiston
Muistitietotoimikunnan kokoelma
syksyllä 2009
Muistitietotoimikunnan kokoelman aineisto
jakautuu äänitteisiin, sekä digitaalisiin, että analogisiin, ja kirjalliseen aineistoon. Se muodostuu muistitiedon sidoksista (383 kpl) sekä
kansioidusta liiteaineistosta (84 kpl). Erillisiä
kertojia kokoelmassa on yli 4200 ja keräelmiä on listattu noin 12000 kappaletta.
Äänitteet
Syksyllä 2008 suoritettiin muistitiedon kokoelman ääniteinventaari, eli muistitiedon äänitteiden luettelointi ja pakkaaminen Työväen
Arkiston muuttoa silmälläpitäen. Ääniteformaatteja on vuosikymmenten aikana kertynyt
lukuisia kelanauhoista aina viime vuosien digitaalisiin äänitetyyppeihin. Äänitekokoelman
enemmistö koostuu C-kaseteista. Ilman ajoissa aloitettua aineiston digitointia olisi kertomuksia kadonnut lopullisesti ääninauhojen hapertuessa käyttökelvottomiksi. Merkittävä osa
muistitietotoimikunnan kirjallisesta aineistosta
on litteroitu äänitteistä. Syksyllä 2009 saataneen päätökseen muistitiedon äänitekokoelman digitointi MP3-muotoon. Muistitiedon
kokoelma sisältää yli 2000 äänitiedostoa.
Kirjallinen aineisto
Asiakkaille/tutkijoille muistitiedon tiedollisen
ytimen muodostaa jatkuvasti karttuva, jo
vuodesta 1960 kerätty 383 sidoksen kokoelma. Aineisto on kertomatietoa, teemakeruiden tulossatoa, haastatteluita sekä omakohtaisia muistelmia, joissa taustalla ovat työ, poli-

tiikka ja järjestöt varsinkin murrosvuosina
1907, 1918, 1932 tai 1956.
Muistitiedon sidoksien ulkopuolinen, mutta niihin täydentävästi liittyvä aineisto on lajiteltu ja luetteloitu liitekansioihin, joiden sisällysluettelot ovat löydettävissä Työväen Arkiston lähiverkosta. Liitekansioiden sisältämä
aineisto vaihtelee runoista painotuotteisiin.
Keräelmien sisältökuvaukset
ja vienti lähiverkkoon
Muistitiedon aineiston keräämisen ja teemoittaisen järjestämisen lisäksi keräelmien yhteyteen on laadittu lyhyt sisältökuvaus.Keväällä
2009 valmistui vuonna 1999 alkanut sisältökuvausten vienti lähiverkkoon. Sisältökuvausten verkkopohjainen haku tarjoaa Työväen
Arkiston asiakkaille selkeän ja nopean tavan
löytää hakuehdot täyttäviä keräelmiä. Sisältökuvausten verkkoonvienti on näkynyt muistitiedon keräelmien käyttömäärän tasaisena kasvuna: Vuonna 2008 sidoksia tilattiin 383 kappaletta.
Kirjallisen aineiston digitointi
Muistitietotoimikunta vastaanottaa jatkuvasti
uutta aineistoa joka asianmukaisesti kirjataan,
käsitellään ja järjestetään mahdollisimman yhtenäisiksi asiakokonaisuuksiksi. Päivittäisen
työn lisäksi äänitteiden digitointiprojektin valmistuessa 2009 tullaan voimavaroja suuntaamaan kirjallisen aineiston digitoimiseen.
Digitointityön valmistelu on jo aloitettu. Osa
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Työväen Arkiston
muuttoa Paasivuorenkadulta uusiin tiloihin
Sörnäisten rantatielle
on valmisteltu koko
kuluneen vuoden ajan
ja pakkauslaatikoiden
pinot ovat kasvaneet
arkistomakasiineissa
tasaiseen tahtiin.
Kuvassa Petri Marjeta
pakkaa arkiston videokokoelmia. Kuva: Jani
Kaunismäki. Työväen
Arkisto.

kirjallisesta aineistosta on hajoamisvaaran
vuoksi käyttökiellossa, joten aineiston digitalisointi mahdollistaa keräelmien rajoittamattoman asiakaskäytön. Digitalisointi avaa
Työväen Arkistolle uuden tavan tuoda esille
muisti- ja kertomatietoa.
Aineisto verkossa
Äänitteiden ja kirjallisen aineiston digitalisoinnin yhteydessä joudutaan perusteellisesti

miettimään kertoma-aineiston soveltuvuutta
laajempaan verkkolevitykseen. Tekijänoikeudellisten kysymysten lisäksi on myös otettava
huomioon henkilökohtaista muistitietoa luovuttaneet ihmiset ja heidän omaisensa.

Risto Reuna
Työväen Muistitietotoimikunta,
Työväen Arkisto

Veikko Puskalan arkistoluovutus
Vuosia sitten kiersi tieto, että julkisuudesta
täysin kadonneen Metallityöväen Liiton sodanaikaisen toimitsijan ja SDP:n va. puoluesihteerin Veikko Nikolai Puskalan (1911–
1989) arkisto oli poltettu, mutta tallennettu
sitä ennen mikrofilmille. Mitä aineistoa se oli
ja kenelle joutunut, ei tarkemmin tiedetty.
Tutkimusten myötä selvisi, että arkistoa kuvaavia mikrofilmirullia oli säilössä Taloudellisen Tiedotuskeskuksen kassaholvissa. Sieltä
ne ovat tähän mennessä saatu jo tutkijakäyttöön
Mikkelissä sijaitsevaan Elinkeinoelämän Arkistoon.

Henkilöhaastattelut valaisivat lisää arkiston kohtalosta. Puskalan aineistoa oli muillekin uskottuna. Kun SAK:n entinen puheenjohtaja Pertti Viinanen täytti 70 vuotta, hän
luovutti hallussaan olevan arkistoaineiston
Työväen Arkistolle säädöksellä saattaa se tutkijoiden ulottuville v. 2010 alusta, jolloin arkisto avataan uusissa toimitiloissa. Silloin myös
ammattiyhdistysarkisto palaisi SAK:sta Työväen Arkiston yhteyteen.
Työväen Arkiston luovutukseen sisältyy
äänite- ja mikrofilmimateriaalia, mikrofilmejä 20 000 ruutua. Tallenteet osoittautuivat heik-
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SDP:n XXII edustajakokous
22.–24.5.1952. Kuvassa
etualalla vasemmalla Väinö
Leskinen, istumassa Matti
Lepistö, Veikko Puskala,
Vihtori Rantanen ja Antti
Hietanen. Puoluekokouskaudella 1952–1955 Puskala toimi
va. puoluesihteerinä. Kuva:
Aarne Lehto.

kolaatuisiksi. Ne täytyi digitalisoida ennen
tutkijakäyttöön laskemista Työväen Arkistossa. Arkistoon pääseminen edellyttää asianomaista lupahakemusta.
Suppeasti sisällöstä
Veikko Puskala oli monena mies eläessään.
Syntyisin Kalajoelta, ns. huutolaislapsi, metallityöntekijä ja järjestöammattilainen. Jätettyään SDP:n hajottua puoluetehtävät hän toimi kirjapainoyrittäjänä vuodesta 1959 alkaen
ja oli siinä ominaisuudessa myös graafisen
alan työnantajaliiton jäsen. Arkistoon sisältyy
näin ollen odotuksia myös tämän arvoituksellisen puoluemiehen toimintatavoista. Eikä vähiten silloin mielenkiinto, joka heräsi tutkimuskirjallisuuden paljastettua hänen yksityi-

sesti harjoittamansa poliittisen tiedotuspalvelun. ”Puskalan putiikki” myi suljetulle piireille taustatietoja kommunistien ja muidenkin toiminnasta.
Työväen Arkiston kokoelma sisältää samaa asiakirja-aineistoa kuin Taloudellisen
Tiedotuskeskuksen ja Suomalaisen Yhteiskunnan Tuen arkistot. Erona on, että Työväen
Arkiston kokoelmassa on asiakirja-aineistoa
sodanjälkeisestä ja ennen v. 1956 yleislakkoa
koskevasta ajasta mm. raportteja, ilmoituksia,
kirjeitä ja ammattiyhdistysliikkeestä ja puoluetaistelusta. Osa niistä tosin löytyy jo SDP:n
T-osaston kiertokirjeistä ja aineistosta.
Risto Reuna
Työväen Muistitietotoimikunta,
Työväen Arkisto
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Digivuosi 2009
– Arkistojen digitointihankkeet
Arkistojen vuotta on leimannut digitointi ja
siihen liittyvät äänite- ja pikadigiprojektit. Ääniteprojektin varmistumisen jälkeen alkutalvesta 2009 kuultiin mittavasta asiakirja-aineiston digitointihankkeesta. Kumpikin näistä hankkeista toteutetaan Yksityiset keskusarkistot ry:n yhteisenä hankkeena ja opetusministeriön rahoituksella.
Ääniteprojekti
Äänitteiden digitointiprojektissa pelastetaan
digitoimalla suurimmassa tuhoutumisvaarassa olevia C-kasetteja ja kelanauhoja sekä Umatic- tai VHS-nauhoja. Vanhat ääninauhat
katkeilevat helposti, kasetit eivät ehkä pyöri
enää ollenkaan, ääni puuroutuu tai kyseisten
nauhojen kuuntelulaitteet poistuvat käytöstä.
Nauhoja ei yksinkertaisesti enää pystytä kuuntelemaan. Kuitenkin nauhoilla on ainutkertaista, litteroimatonta haastatteluaineistoa tai
kokousnauhoitteita, joista on aiemmin tehty
vain päätöspöytäkirjat.
Digitoinnissa äänitteistä tehdään arkistoja käyttökopiot. Arkistokopiot jätetään pitkäaikaissäilytykseen ja arkistot saavat käyttökopiot, joita on helppo antaa asiakkaalle tekijäoikeuden ja muiden säännösten sallimissa
puitteissa CD-ROMilla tai muistitikulla.
Digitointi on hidasta ja kallista: äänitteen
digitoimisen lisäksi työhön kuuluu kuvailutietojen eli metadatan kerääminen. Arkiston
henkilökunnan keräämän kuvailevan metadatan kirjaaminen on kaikkein aikaa vievintä.

Ääniteprojektin puitteissa kumpikin arkisto
digitoi satoja äänitteitä – Kansan Arkiston
määrä on yli 200 C-kasettia ja noin 50 kelanauhaa, Työväen Arkiston miltei 300 nauhoitetta (327 tuntia).
Pikadigi
Edellistä mittavampi projekti kulkee arkistoissa nimellä ”Pikadigi”. Nimi kuvaa hankkeen yllättävää alkua ja vauhdikasta toteutusta. Hankkeessa on tarkoituksena muistiorganisaatioiden sähköisten aineistojen saatavuuden ja käytettävyyden parantaminen sekä pitkaikaissäilytysratkaisun kehittäminen. Samalla luodaan sisältöä Kansallinen digitaalinen
kirjasto -hanketta (KDK) varten.
Arkistot valitsivat digitoitavaksi kokoelmistaan keskeisintä materiaalia: mikrofilmitai paperimuotoista, äänitteitä, karttoja tai
esim. julisteita. Valinta perustui mm. aineiston tärkeyteen, käyttötiheyteen, huonokuntoisuuteen tms. Digitointi suoritetaan osin arkistojen omana työnä, osin ostopalveluna vuoden 2010 loppuun mennessä.
Asiakirja-aineiston digitoinnissa huomioidaan arkistolaitoksen vaatimukset sekä tuleva, internetin kautta tapahtuva tiedon levitys.
Asiakirjat digitoidaan yksittäisinä kuvina,
joista kerätään vaadittavat metatiedot. Metatiedot kerätään arkistojen kesken sovitun
käytännön mukaan. Yhteisen käytännön luominen on ollut haasteellista, mutta antoisaa.
Asiakirja voidaan esittää internetin kautta
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liitteineen yhtenä pdf:nä. Näin esimerkiksi
Kansan Arkisto ja Työväen Arkisto tarjoavat
tulevaisuudessa digitoituja asiakirjojaan
www-sivuiltaan löytyvän tietokantansa kautta. Digitoitua aineistoa tarjotaan myöhemmin
Kansallisen digitaalisen kirjaston käyttöliittymän kautta, jonka odotetaan olevan kaikkien käytössä keväällä 2011.

yhteisenä hankkeena toteutetaan kolmas digitoituun aineistoon liittyvä projekti eli tietojärjestelmähanke, joka Kansan Arkiston osalta tarkoittaa kauan odotettua valokuvatietokannan uusimista. Suunnittelija Timo Yliaho
kertoo omassa artikkelissaan (ks. sivut 167–
168) enemmän tästä projektista.

Työväenperinteen tietojärjestelmähanke
Työväenperinnelaitosten
(Työväenmuseo
Werstas, Kansan Arkisto ja Työväen Arkisto)

Pia Pursiainen
tutkija, Kansan Arkisto

Odotettu uutinen tutkijoille:
Raoul Palmgrenin arkisto vihdoin
avoinna Kansan Arkistossa
Kesällä 1995 auoin Tampereella, Tuomiokirkon kadulla, jännittyneenä kirjallisuuden professorin ja tunnetun vasemmistointellektuellin Raoul Palmgrenin (1912–1995) vaatekaapin ovia ja kirjoituspöydän laatikoita. Hän oli
luovuttanut kirjallisen jäämistönsä testamentillaan Kansan Arkistolle. Kätköistä löytyi
testamenttiin liitetyn kaavion mukaisessa järjestyksessä tarkkaan nimettyjä koteloita sisältäen kirjeenvaihtoa, teosten käsikirjoituksia,
luentoja, puheita, muistiinpanoja, toimintaasiakirjoja, painotuotteita...
Henkilöarkistoa kertyi iso lavallinen. Kansan Arkistossa aineisto kansioitiin; arkistokoteloita saatiin yli 130 kappaletta. Aineistoa ei
tarvinnut juurikaan järjestää, sillä Palmgren
oli itse huolehtinut sen järjestämisestä ja nimennyt jokaisen asiakirjanipun huolellisesti.
Jopa kirjeenvaihto oli järjestetty aikajärjestykseen: saapuneet kirjeet ennen sotia, kir-

jeenvaihto Oulun ajalta, kirjeenvaihto Tampereen ajalta jne. Kirjeenkirjoittajarekisterin
laatiminen oli välttämätöntä, sillä arkistossa
oli kansiokaupalla tutkijoita kiinnostavia kirjeitä politiikan ja kulttuurin merkkihenkilöiltä
kolmekymmenluvun kiilalaisista Urho Kekkoseen.
Kirjallisuuden ja kulttuurin tutkijoille arkisto tarjoaa aarrearkun. Teosten käsikirjoitusten eri versioiden lisäksi niihin liittyvää aineistoa, muistiinpanoja, esitelmiä ja kortistoja
on runsaasti. Julkaisemattomista käsikirjoituksista ehkä kiinnostavin on muistelmakäsikirjoitus Sesam, aukene, lapsuuden ja poikaiän muistelma, jonka Palmgren kirjoitti viime
sodan aikana ollessaan poliittisena vankina
Pelson ja Turun vankiloissa. Yliopistoluennot, joista osa on jalostunut julkaisuiksi, olivat sadoilla klemmareilla yhteenliitettyjä nippuja käsinkirjoitettua tekstiä. Usein kirjoitus
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Kirjailija Raoul Palmgren. Kuva: Kansan Arkisto.

täyttää vanhan monisteen tyhjän puolen laidasta laitaan. Rahvaan kuva autonomian ajan
kirjallisuudessa, Kirjallisuuden sosiaalinen ja
ideologinen tausta, Työläisnuoren kehityskuva – siinä eräitä luentojen aiheita 1970-luvulta.
Raoul Palmgrenin arkiston monipuolisuudesta voi luetella monia esimerkkejä: Muistiinpanoja 30- ja 40-lukujen Kiilasta. Kotikirjaston hankintaluettelot I–II vuosilta 1918–
1995. Runoja vankila-ajalta. Luettelo SKDL:n
kulttuuriohjelma 1946–1947: luonnokset, aineisto. Matkareportaasi ja aineisto toimittajadelegaation Neuvostoliiton matkalta 1948.
Joukkosydän-teoksen materiaali. Kuunnelmat
ja elokuvakäsikirjoitukset. Proosakäsikirjoitus Lähtö norsunluutornista. Myös yliopistomaailman ristiriidat ja virantäyttöongelmat
näkyvät aineistosta.
Arkistoluettelo saatiin pääpiirteissään valmiiksi muutaman kuukauden kuluttua arkistoluovutuksesta. Luovutukseen liittyi kuitenkin Raoul Palmgrenin lesken Marja-Leena

Vainionpää-Palmgrenin kanssa sovittu käyttöehto: aineisto oli käytetävissä vain hänen luvallaan, kunnes hän on saanut Palmgrenia
koskevat tutkimuksensa julkaistuiksi. Tähän
käyttöehtoon kilpistyivät kaikki tutkimuspyynnöt lähes 14 vuoden ajan. Marja-Leena Palmgrenin toimittama Vankilapäiväkirja: Raoul
Palmgrenin epitafi 1940-luvulle ilmestyi 1997.
Marja-Leenan kauan kirjoittama Palmgrenmonografia ei ehtinyt julkaisukuntoon. Marja-Leena Palmgren kuoli syksyllä 2008. Hänenkin kirjallinen jäämistönsä siirtyi Kansan
Arkistoon.
Vuoden 2009 vaihteessa Raoul Palmgrenin henkilöarkisto päätettiin avata tutkijoiden
käyttöön. Marja-Leenan sanoja lainaten ”Raoul
Palmgrenin elämä ja elämäntyö on osa Suomen 1900-luvun kulttuurihistoriaa, johon hän
itse jätti lähtemättömiä jälkiä”. Laajan arkiston kaunokirjallinen osuus, kirjallisuuskritiikit sekä kirjallisuus- ja kulttuurihistorialliset tutkimukset odottavat lukijoitaan. Kiinnostavaa aineistoa saa myös suomalaisen vasemmistoälymystön tutkimus.
Raoul Palmgrenin laajan kotikirjaston merkittävin osa sijoitettiin 1990-luvulla Tampereen kaupunginkirjastoon, jonka johtajana
Palmgren oli 1940-luvulla.
Tänä vuonna myös tämä Palmgrenin alleviivauksin ja merkinnöin varustettu kirjakokoelma siirtyy Helsinkiin Työväenliikkeen
kirjastoon.
Pirjo Kaihovaara
Kansan Arkiston johtaja

154

TIEDONKIERTO

Hyvä paha populaari
Suomen työväenliike tuomitsi populaarikulttuurin virheellisenä ja vahingollisena, mutta
se pyrki myös hyödyntämään samaisen populaarikulttuurin uusia muotoja edistääkseen
omia tavoitteitaan. Kansan Arkiston näyttely
Hyvä paha populaari esittää kuvin ja sanoin
kansandemokraattisen liikkeen ja sen edeltäjien tapaa tuomita ja käyttää hyväksi populaarikulttuuria. 1920-luvulta 1970-luvulle
ulottuva näyttely kertoo suhtautumisesta musiikin ja tanssin uusiin muotoihin, ajanvietekirjallisuuteen ja sarjakuviin. Se esittää näkemyksiä charlestonista twistiin, jazzista punkiin, Liekistä Jerry Cottoniin ja Toveri Vankasta Aku Ankkaan.
Näyttely on avoinna vuoden 2010 loppuun tiistaista perjantaihin kello 9–16 Kansan Arkistossa, Vetehisenkuja 1.

Porin Sosialistisen Nuorisoyhdistyksen käsinkirjoitetun lehden kansi vuodelta 1922. Kansan Arkisto.

Hymyile,
olet
Turvassa

ke
s

Elämä voi tuoda ihmisen eteen
pieniä, suuria tai keskikokoisia asioita.
Yhtä kaikki, kun vakuutus on oikean
kokoinen, sitä tietää olevansa Turvassa.
Kysy lisää numerosta
01019 5110.
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TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO

Lahjoitukset ovat tärkeitä
Työväenliikkeen kirjastolle
Työväenliikkeen kirjasto vastaanottaa joka
vuosi suuren määrän aineistoa lahjoituksina.
Vuonna 2008 kirjasto sai lahjoituksena yksityisiltä henkilöiltä tai yhteisöiltä hieman yli
4 000 nidettä.
Lahjoituksia otetaan vastaan laaja-alaisesti. Kirjastolla on kuitenkin päätäntävalta lahjoituksien käsittelyn ja sijoittamisen suhteen.
Kirjasto päättää kokoelmapolitiikkansa pohjalta, sijoitetaanko lahjoitettu aineisto kirjaston kokoelmaan. Kirjaston kokoelmiin sopimaton aineisto jatkosijoitetaan esimerkiksi
Kuopiossa sijaitsevaan tieteellisten ja yleisten
kirjastojen yhteiseen Varastokirjastoon.
Resurssien puutteen vuoksi kaikkia lah-

joituksia ei voida käsitellä niiden saapuessa
kirjastoon. Osa lahjoituksista joudutaan varastoimaan myöhempää käsittelyä varten. Kirjastolla on tällä hetkellä käsittelemättömiä
lahjoituksia Vallilan etävarastossa noin 100 m2
lattiasta kattoon. Käsittelemätön lahjoitettu
aineisto siirretään keväällä 2010 kirjaston uuteen puskurivarastoon Sörnäisten rantatielle.
Kirjasto ottaa myös jatkossa mielellään
vastaan lahjoituksia. Kirjastoon aineistoa lahjoittavien asiakkaiden toivotaan kuitenkin ottavan huomioon, että lahjoitetun aineiston käsittely voi viedä paljon aikaa ja kaikkea aineistoa ei välttämättä luetteloida kirjaston kokoelmiin.

Henkilökuntaa tutkimassa kirjaston kirja- ja lehtivarastoa Vallilan Työväentalolla. Kuva:
Kirsti Lumiala. Työväenliikkeen kirjasto.
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Hetki Kalevi Sorsalle

”Hetki Kalevi Sorsalle” -tilaisuus 19.12.2008. Juhlayleisö kuuntelee tohtori Mikko Majanderin esitelmää murroksen puoluesihteeristä. Tämän vuotinen ”Hetki Kalevi Sorsalle”-tilaisuus
järjestetään jälleen hänen syntymäpäivänään 21.12.2009, nyt Työväenliikkeen kirjaston uusissa tiloissa. Tilaisuuden teemana on ”punatulkkuhallituksen” aika. Kuva: Alpo Väkevä. Työväenliikkeen kirjasto.

SDP:n entisen
puoluesihteerin Erkki
Raatikaisen
mielestä
Kalevi Sorsa
on ”vankempi
poika”,
politiikan
merkkimies,
kuten hän
totesi tästä
kirjassaan jo
vuonna 1985.
Kuva: Alpo
Väkevä.
Työväenliikkeen kirjasto.
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Uusi palkkausjärjestelmä
Vuoden 2008 keväällä työväenperinnelaitokset Kansan Arkisto, Työväen Arkisto ja Työväenliikkeen kirjasto ryhtyivät yhdessä toteuttamaan uuden palkkausjärjestelmän yhteistä käyttöönottoa. Projektia veti sopimustoimitsija Hannu Moilanen JHL:sta.
Palkkausjärjestelmä perustuu tehtävän vaativuuden mukaiseen palkkaan, jonka avulla
varmistetaan laitosten sisäinen palkkatasaarvo ja tehdään palkkaustaso vertailukelpoiseksi muiden valtakunnallisesti vastaavien
laitosten kanssa. Siinä tehtävän vaativuus las-

ketaan pisteytysjärjestelmällä yhteisesti sovittujen parametrien mukaan, ja pistemäärä määrittää tehtävän palkkatason sekä erillinen vastaava arviointi henkilökohtaisen palkanlisän.
ARKIksi nimetty järjestelmä otettiin käyttöön 1.3.2009 ja on toiminut allekirjoittaneen
mielestä oikein hyvin.
Olli Niemi
luottamusmies
Työväenliikkeen kirjasto

Sopimus uudesta palkkausjärjestelmästä Kansan Arkistoon, Työväen Arkistoon ja Työväenliikkeen kirjastoon valmistui ja allekirjoitettiin 15.6.2009. Allekirjoitustilaisuudessa vasemmalta
JHL:stä Hannu Moilanen, Työväenperinne – Arbetartradition ry:stä Tero Tuomisto ja Kirsti
Lumiala, Yhteiskunnallisesta Arkistosäätiöstä Pirjo Kaihovaara, Työväen Arkiston Säätiöstä
Maj-Len Remahl ja Esa Lahtinen sekä JHL:stä Tuire Santamäki-Vuori. Kuva: Olli Niemi.
Työväenliikeen kirjasto.
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Kirjaston uuden tilan harjakaiset

Kirjaston uuden tilan harjannostajaiset olivat 28.5.2009. Puheenvuoron pitivät IVG-Polarin
edustaja ja vuokralaisten edustaja Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta (KAVA). Tilaisuudessa oli tarjolla viihdeohjelmaa ja hernekeittoa. Kuva: Kirsti Lumiala. Työväenliikkeen
kirjasto.

Vuokralaiset ja
rakennuttajat
tutustumassa uuden
kirjaston tiloihin.
Kuva: Kirsti Lumiala. Työväenliikkeen
kirjasto.
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Tapahtui viimeisenä elokuuta 2009

Kahdeksan kirjaston, arkiston ja muun tieto-organisaation keskittymä Helsingissä toteuttaa yhdessä Etsi ja löydä -esitteen, jonka avulla löytää aineistoa esittävistä taiteista. Esitteessä on mukana myös osa työväenperinnelaitoksista. Kuvassa hankkeessa mukana olevien laitosten työntekijöitä tutustumassa Paasitorniin 31.8.2009. Kuva: Kirsti Lumiala. Työväenliikkeen kirjasto.

Työväenliikkeen kirjaston viimeinen kirjakahvila Paasivuorenkadulla 31.8.2009. Anu Suorannan haastateltavina ”Paskaduunista barrikadille” -teoksen kirjoittajista Miika Saukkonen ja
Jukka Peltokoski. Kuva: Alpo Väkevä. Työväenliikkeen kirjasto.
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Kirjaston kulttuuriretki Tukholmaan
Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston myöntämä apuraha mahdollisti Työväenperinne
ry:n hallituksen jäsenten ja Työväenliikkeen
kirjaston henkilökunnan kulttuuriretken toteutumisen lahden toiselle puolen syyskuun
alussa. Aurinkoisen loppukesän päivän ensimmäinen tutustumiskohde oli Ruotsin työväenliikkeen arkisto ja kirjasto (ARAB), joka sijaitseee työväenliikkeelle historiallisessa Norrmalmin kaupunginosassa.
Ryhmämme sai lämpimän vastaanoton Työväenliikkeen arkiston ja kirjaston johtajalta
Lars Ilshammarilta. Saimme kuulla laitoksen
yli satavuotisesta historiasta ja sen nykyisestä
toiminnasta. Kirjaston kokoelmat käsittävät
120 000 nidettä eri kielillä niin ruotsalaisesta,
ulkomaisesta kuin kansainvälisestäkin työ-

väenliikkeestä. Kirjastossa on myös kattava
kokoelma ruotsalaista työläiskirjallisuutta.
Työväenliikkeen arkistosta ja kirjastosta
poikkesimme Adolf Fredrikin kirkon hautausmaalle, jonne on haudattu Olof Palme ja
Hjalmar Branting. Kirkolta matkamme jatkui
1928 valmistuneeseen, Gunnar Asplundin
suunnittelemaan Stadsbibliotekiin. Kirjaston
informaatikko Ewa Andersson kuljetti meitä
ympäri upeaa funkkisrakennusta, joka on säilytetty alkuperäisessä asussaan sisustuselementtejä myöten.
Ryhmämme koki matkan varsin onnistuneeksi ja antoisaksi. Pohjoismainen yhteistyö
työväenliikkeen laitosten välillä tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa.

Kirjaston henkilökunta ja
Työväenperinne ry:n edustajat
Ruotsin Työväenliikkeen kirjaston
ja arkiston edessä 2.9.2009.
Kuva: Jimi Reittu. Työväenliikkeen kirjasto.
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TYÖVÄEN HISTORIAN JA PERINTEEN TUTKIMUKSEN SEURA

TUL:n 90-vuotisjuhlaseminaari
huhtikuussa
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen
seura järjesti yhteistyössä Suomen urheiluhistoriallisen seuran kanssa 2. huhtikuuta 2009
Helsingin yliopiston Metsätalolla Työväen
Urheiluliitto 90 vuotta -seminaarin otsikolla
”Punainen säväys Suomen sinivalkoisessa urheilussa”. Tilaisuudessa alustivat liikuntasosiologian professori Hannu Itkonen Jyväskylän yliopistosta ja poliittisen historian professori Seppo Hentilä Helsingin yliopistosta,

TUL:n kunniapuheenjohtaja, kansanedustaja
Matti Ahde sekä uimari Jani Sievinen ja pyöräilijä Tea Vikstedt urheilijoiden edustajina.
Professori Itkonen korosti TUL:n huomattavaa merkitystä paikallisen yhteisöllisyyden
luojana seurojensa kautta, liiton merkitystä
kasvattajana ja kouluttajana samoin kun sen
asemaa työväenliikkeessä. Hentilän esitys kohdentui TUL:n huomattavaan panokseen 1920ja 1930-lukujen työläisolympiakisoissa, joi-

TUL 90 vuotta -seminaarin paneelikeskustelujen puheenjohtajana toiminut dosentti Erkki Vasara avaamassa tilaisuuden toista keskusteluosuutta vierellään pyöräilijä Tea Vikstedt ja uimari, olympiamitalisti Jani Sievinen. Kuva: Kirsti Lumiala. Työväenliikkeen kirjasto.
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Poiminto TUL 90 vuotta -seminaarin yleisöstä Helsingin yliopiston Metsätalon suuressa luentosalissa. Kuva: Heikki Virkkunen.

den aikaan myös kansainvälinen työläisurheiluliike oli vielä voimissaan, ja TUL:n työväenaate ja suomalainen kansallisuusaate nekin
kohtasivat toisensa. Kansanedustaja Ahde
tarkasteli hänkin paitsi juhlavuottaan viettävän liiton historiaa myös järjestöpoliittisia
vääntöjä porvarillisen, vuonna 1993 edesmenneen keskusjärjestö SVUL:n kanssa. Urheilijoiden edustajina korostivat niin Sievinen kuin
Vikstedtkin TUL-läisyytensä voimakasta aat-

teellista perustaa urheiluharrastustensa pontimena ja painottivat liiton merkitystä nuorisokasvatuksessa urheilun saralla. Seminaaripuheenvuorot kirvoittivat vilkkaaseen yleisökeskusteluun, jota paikalla olleet noin 60 henkeä
kävivät alustajien kanssa.
Erkki Vasara
dosentti, Helsingin yliopisto

Kesäseminaari elokuussa
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen
seuran perinteinen, jo vuodesta 1984 järjestetty kesäseminaari pidettiin 24.–25.8.2009
Kiljavanrannassa Nurmijärvellä otsikolla ”Lukeva ja kirjoittava työläinen”. Seminaarissa
pohdittiin lukemisen ja kirjoittamisen merkityksiä ja käytäntöjä työväestön ja kansan keskuudessa.

Kahden päivän aikana kuultiin monen eri
tieteenalan edustajan alustuksia muun muassa
sellaisista aiheista kuin kirjoittava torppari
Gustaf Brask ja vuoden 1918 sota työläisten
kirjoituksissa. Ensimmäinen seminaaripäivä
päättyi paneeliin aiheenaan ”Väinö Linnan
Pohjantähti – kaunokirjallisuutta vai historiaa?”
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Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaarin aiheena Kiljavanrannalla
Nurmijärvellä 24.–25.8.2009 oli “Lukeva ja kirjoittava työläinen”. Professori Yrjö Varpio,
dosentti Anna Kuismin ja kriitikko Lasse Koskela keskustelivat aiheesta “Väinö Linnan Pohjantähti – kaunokirjallisuutta vai historiaa?”. Kuva: Kirsti Lumiala. Työväenliikkeen kirjasto.

Kati Launis ja Marko Tikka
esittelevät toimittamaansa
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran
tämänvuotista vuosikirjaa
”Työväki ja kokemus” (Väki
Voimakas 22). Kuva: Kirsti
Lumiala. Työväenliikkeen
kirjasto.
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Työväki ja kokemus
Työväki ja kokemus
Kati Launis ja Marko Tikka (toim.)
Väki Voimakas 22
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen
seura 2009
198 s.
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen
seuran uusimmassa vuosikirjassa matkataan
kokemuksen jäljillä. Sen artikkeleissa kokemusta lähestytään historiallisena, sosiaalisena
ja kuviteltuna ilmiönä. Kirjassa kysytään, mitä on ”toinen tieto” ja miten se tavoittaa meidät vuosisatojenkin takaa. Millaisin välinein
kurottaa kohti maailmaa, jota ei enää ole?
Teoksen kirjoittajat vastaavat näihin kysymyksiin omaelämäkerrallisten arkistoaineistojen, kaunokirjallisuuden, haastattelujen, keruukyselyiden ja teoreettisten tekstien pohjalta. Kirjoittajat tulevat eri tieteenaloilta, mutta

yhteistä heille on lukutapa, jossa aineistoja
tarkastellaan suhteessa oman aikansa ilmiöihin. Ajallisesti teoksessa liikutaan 1800-luvun
lopulta nykypäiviin asti, työväenliikkeen alkuvuosista nykymetsureiden tuntoihin. Uudenlaisen tiedon myötä myös kuva menneestä
muuttuu.
Kirjoittajat: Elsi Hyttinen, Kirsi-Maria Hytönen, Lauri Keskinen, Eerika Koskinen-Koivisto, Jaana Laine, Kati Launis, Jarkko Liedes, Kukku Melkas, Ulla-Maija Peltonen, Sami Suodenjoki, Marko Tikka.
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran jäsenet saavat kirjan maksamalla
20 euron jäsenmaksun. Kirjaa voi myös ostaa
ja tilata Tiedekirjasta 20 euron hintaan, p. (09)
635 177, tiedekirja@tsv.fi,
http://www.tiedekirja.fi/
Lisätietoa seminaarista, vuosikirjasta ja
seurasta: http://www.pageflakes.com/thpts

Teetkö tai suunnitteletko gradua/tutkimusta
työväestöstä, työväenliikkeestä tai työelämästä?
Tule mukaan Työväen historian ja perinteen
tutkimuksen seuran järjestämään tutkijatapaamiseen perjantaina 5. helmikuuta 2010
klo 11–16 Helsinkiin Tieteiden talolle (Kirkkokatu 6). Tulevan seminaarin uutuutena on,
että graduntekijöiden lisäksi seminaariin voivat osallistua väitöskirjaansa tai muuta tutkimusta valmistelevat henkilöt.
Ohjelman runkona ovat opiskelijoiden ja
tutkijoiden vapaamuotoiset työpaperit, joita
kommentoivat tutkijat ja arkistojen edustajat.
Paperit voivat olla historian, etnologian, folkloristiikan, uskontotieteen, sosiologian tai jonkin muun aineen tutkimussuunnitelmia, joiden kohteena on tavalla tai toisella työväestö,
työväenliike tai työelämä.
Ilmoittaudu viimeistään perjantaina 18.
joulukuuta 2009. Liitä ilmoittautumiseesi
yhteystietosi sekä noin sivun pituinen luonnehdinta tutkimuksestasi (aihe, keskeinen tut-

kimuskysymys ja aikakausi sekä työn nykyinen vaihe). Kerro myös yliopistosi, oppiaineesi ja työn ohjaajan nimi. Ilmoittautumisia
ottaa vastaan seuran sihteeri Andreas
McKeough (mckeough@mappi.helsinki.fi,
050 367 9801). Osallistujat lähettävät varsinaiset seminaaripaperit järjestäjille viimeistään 25.1.2010. Paperit julkaistaan verkossa,
josta ne ovat tulostettavissa seminaarin osallistujille.

Tervetuloa esittelemään tutkimustasi, keskustelemaan tutkimuksen teosta ja tutustumaan muihin graduntekijöihin ja tutkijoihin!
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TYÖVÄENMUSEO WERSTAS

Tervetuloa Meirän kaupunkiin!
Meirän kaupunki on Työväenmuseo Werstaan järjestyksessä kolmas päänäyttely. Tämä
yhteisöllisyydestä kertova näyttely toteutetaan aiemmista näyttelyistä poiketen ilman
tekstejä. Näyttely avautuu kahdessa vaiheessa. 10.11.2009 yleisö pääsee tutustumaan liikekadulle, jolla sijaitsevat osuuskauppa, työväen pankki sekä kirjapaino.
Kirjapaino on toimiva kirjapaino, jossa
voidaan tehdä pieniä painotöitä 1950-luvun
kohopainotekniikalla. Siellä on mm. käsilato-

Raimo Rajala kunnostaa Heidelberg-konetta
näyttelyä varten elokuussa 2009. Kuva: Kati
Lehtinen. Työväenmuseo Werstas.

mo, Heidelbergin tiikelikone sekä Intertypekuumalatomakone. Työvälineitä ja koneita
on kunnostettu ja puhdistettu museokirjapainoa varten vapaaehtoisvoimin kirjaltaja Raimo Rajalan toimiessa asiantuntijana.
Meirän kaupungin osuuskauppa on sekatavarakauppa 1900-luvun alkupuolelta. Huopatossuineen ja kintaineen se elää talven sesonkiaikaa. Osuuskaupan esineistö on peräisin Osuuskauppamuseosta, joka toimi 1950luvulta 1990-luvun alkuun saakka Helsingin
Roihuvuoressa E-instituutin (ent. Osuuskauppakoulu) yhteydessä. 1990-luvun laman seurauksena Osuuskauppamuseon ovet suljettiin
ja esineistö lahjoitettiin Työväenmuseo Werstaalle Tampereelle.
Meirän kaupungin pankin esineistö on
koottu pääosin Helsingin Työväen Säästöpankilta säästyneestä esineistöstä. Vuonna 1909
toimintansa aloittanut Helsingin Työväen Säästöpankki (HTS) oli Suomeen perustetuista
työväen säästöpankeista ensimmäinen ja suurin. Vanhimmat esineet, kuten pankkitiski,
ovat peräisin ns. hellahuoneesta Sirkuskadulta (nyk. Paasivuorenkatu), jossa HTS:n
konttori toimi vuosina 1909–1913 ennen
muuttoa omaan liikerakennukseen.
Muu kaupunki kasvaa liikekadun ympärille perusnäyttelyn toisessa vaiheessa vappuun 2010 mennessä. Tuolloin kaupunkiin
liitetään työläisperheen asunto, näkymiä työpaikoilta, työväentalo monine toimintoineen
sekä enemmän tästä päivästä kertova autonominen sosiaalikeskus vallatussa talossa.
Näyttelytilaan tuleva työläisperheen yhden huoneen ja keittiön asunto Tampereen
Pispalassa 1920-luvulla liittyy työväen asumista ja asuinalueita käsittelevään teemaan.
Tähän yhteyteen valmistuu myös ainutlaatui-
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nen, Untamo Sallisen työstämä pienoismalli.
Se esittelee kaistaleen Pispalaa Näsijärveltä
Pyhäjärvelle ennen alueen liittämistä Tampereen kaupunkiin vuonna 1937.
Meirän kaupunki -näyttelyn toisen vaiheen työpaikkanäkymät ovat kadonneita ammatteja eri vuosikymmeniltä. Esille nostetaan
1800-1900-lukujen vaihteen pyykkärit, 1920luvun tulitikkutehtaalaiset, 1930–40-lukujen
puhelinkeskusten sentraalisantrat, 1940–50lukujen laastin- ja tiilenkantajat, 1960–70-lukujen bensapojat sekä saman ajan reikäkorttilävistäjät.

Näyttelykaupungissa on kaksi paikkaa aktiivisen väen kokoontumista varten. Työväenliikkeen 1900-luvun alun noususta kertoo työväentalo, viime vuosikymmenten nuorisokulttuurista ja aktivismista puolestaan vallattuun taloon perustettu autonominen sosiaalikeskus. Työväentalossa myös näyttelyvieras saa harrastaa ja sosiaalikeskuksessa esimerkiksi hankkia tietoa nettipäätteen kautta.
Marita Viinamäki
tutkija, Työväenmuseo Werstas

Työväenperinteen aineistot
yhdessä verkkoon
Työväen Arkistolla, Kansan Arkistolla ja Työväenmuseo Werstaalla on kaikilla kokoelmissaan arvokasta työväenperinneaineistoa, valokuvia, esineistöä ja asiakirjadokumentteja.
On kaikkien etu saattaa aineistot helposti ja
yhteneväisesti saataville.
Edellä mainitut työväenperinnelaitokset
ovat aloittaneet yhteisen työväenperinteen tie-

tokantajärjestelmän suunnittelun. Varsinainen
suunnittelutyö alkoi opetusministeriön avustuksen turvin kesäkuussa 2009. Työ on haastava, koska laitoksilla on ollut käytössä erilaisia ja eri tavoin käytettyjä ohjelmistoja.
Werstaan digitoidut kuvat ja esineet saatettiin nettiin ensimmäisenä Suomessa jo
vuonna 1994. Tavoitteena oli aineiston saa-

Työväenmuseo Werstaan
kokoelmapäällikkö Teemu
Ahola esitteli IALHI:n 40.
vuosikokouksessa
Barcelonassa 17.9.2009
Werstaan, Kansan Arkiston ja Työväen Arkiston
yhteisen tietojärjestelmähankkeen ja suunnitelman
erityisen työväen
ontologian luomisesta.
Kuva: Petri Tanskanen.
Työväen Arkisto.
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vutettavuus verkkoa pitkin. Osa Kansan Arkiston ja Työväen Arkiston kuvista on myös
ollut selattavissa Yksityiset Keskusarkistot
ry:n KARK-projektin nettisivuilla. Tärkein
uusi ominaisuus kehittyneissä tietokantaohjelmistoissa onkin selainkäyttöisyys, jolloin aineiston saatavuus ei ole sidottu tiettyihin työväenperinnelaitosten tietokoneisiin.
Osaa aineistosta voidaan helposti jakaa julkisesti selattavaksi.
”Vanhojen ohjelmien aikaan” Werstaalla
on vuodesta 1990 lähtien digitoitu noin 20 000
kuvaa. Työväen Arkistossa digitoituja kuvia
on 30 000. Työ aloitettiin vuonna 1995 ja Kansan Arkistossa vuonna 1999. Siellä digitoituja kuvia on noin 12 000. Kuvien vienti tietokantaan mahdollisimman täydellisillä tiedoilla varustettuina on aikaa vievää työtä, ja siksi
erilaisten käsikortistojen varassa olevien valokuvien määrät ovat eri laitoksissa edellä esitettyjä huomattavasti suuremmat. Työväenmuseo Werstaan työ esineiden digitoinnin
kanssa on vielä kuvien käsittelyä työläämpää.
Uuteen tietokantaohjelmistoon liitetään

ominaisuuksia, jotka helpottavat tallentajan
työtä ja parantavat hakuominaisuuksia. Yhä
suurempi joukko yli 1,6 miljoonasta kuvasta
nousee aktiivikäytön piiriin. Palvelu paranee
ja kuvia on mahdollisuus selata ja tilata netin
välityksellä kotoa käsin. ”Osumatarkkuus”
haettaviin kuviin paranee. Hakujen paraneminen perustuu ennen kaikkea yhteiseen ja yhteisen ohjeistuksen mukaan käytettävään
asiasanastoon, joka ottaa huomioon työväenperinnelaitosten ja esineiden osalta esimerkiksi Werstaan erikoisluonteen ja on riittävän
tarkka ja kattava.
Suunnitelmien mukaan Kansan Arkistolla,
Työväen Arkistolla ja Työväenmuseo Werstaalla on vuoden 2010 loppuun mennessä
käytössä moderni ja monipuolinen yhteinen
tietokantaohjelmisto, jota aineiston hyödyntäjät työväenperinteen harrastajista tutkijoihin
pääsevät käyttämään omalta tietokoneeltaan.
Timo Yliaho
suunnittelija, Työväenmuseo Werstas

Werstaalla tapahtuu
Työväen kirjallisuuspäivä Werstaalla 28.8.2010
Kaikki työväen kirjallisuuden ystävät kokoontuvat ensi vuoden elokuussa Tampereelle, kun Työväenmuseo Werstaan tiloissa järjestetään ensimmäisen kerran Työväen kirjallisuuspäivä. Tapahtumasta on tarkoitus tehdä
jokavuotinen.
Tapahtuman kantavana teemana pohditaan, mitä työväenkirjallisuus on – mitä se on
ollut ennen ja mitä se on nyt. Kirjailija- ja
tutkijavieraat kertovat näkemyksiään aiheesta
esitelmätilaisuuksissa ja keskusteluissa. Tapahtuman toinen teema käsittelee yhteiskun-

nallista rikoskirjallisuutta ja kysyy ”Kenen
joukoissa seisot, dekkari?”.
Kirjallisuuspäivä tarjoaa monipuolista ohjelmaa keskustelu- ja esitelmätilaisuuksista
museokirjapainossa pidettäviin työpajoihin.
Väinö Linnan aukion täyttävät kustantajat ja
antikvariaatit myyntipöytineen.
Työväen kirjallisuuspäivän yhteydessä
järjestetään ”Työ, leikki ja luominen” -kirjoituskilpailu. Kirjoituskilpailun tulokset julkistetaan ja voittajat palkitaan kirjallisuuspäivänä.
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Teollisuushistoriallinen yhteiskonferenssi
Tampereella kesällä 2010
Työväenmuseo Werstas toimii yhtenä isäntänä, kun teollisuusperinteen ja tekniikan historian maailmanjärjestöt TICCIH (The International Committee for the Conservation of the
Industrial Heritage) ja ICOHTEC (the International Committee for the History of Technology) pitävät yhteiskonferenssin Tampereella 10.–15.8.2010. Teemalla ”Reusing the
Industrial Past” pidettävään konferenssiin
osallistuvat myös kansainväliseen Worklabjärjestöön kuuluvat työväenmuseot.

Teemaa teollisen menneisyyden jättämästä perinnöstä ja sen monimuotoisesta käytöstä ja näkymisestä tänä päivänä käsitellään
konferenssissa laaja-alaisesti. Aihepiiriä voidaan lähestyä esimerkiksi teollisuuden sosiaalihistorian kautta. Työväenmuseoiden rooli
teollisten muistojen kerääjänä ja esittäjänä on
esitelty konferenssin yhtenä alateemana.
Tietoa konferenssista:
http://www.tampere.fi/industrialpast2010/

Rievän makua Eurooppaan Werstaalta
Työväenmuseo Werstas on yksi yhdeksästä
eurooppalaisesta museosta, joka on mukana
EU:n kulttuuriohjelmaan hyväksytyssä Taste

of Europe -hankkeessa. Se on eurooppalaisen
ruokaketjun historiasta kertova näyttelykokonaisuus. Jokaisella hankkeen museolla on

Rievät tippuvat uunista jäähdytyshihnalle Linkosuon leipomossa 28.5.2009. Kuva: Teemu
Ahola. Työväenmuseo Werstas.
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teemana yksi paikallisesti tärkeä elintarvike,
joiden kautta muotoutuu kuva eurooppalaisesta ruoantuotannosta ja kulutuksesta.
Werstaan esittelykohde on leipä ja erityisesti tamperelainen rievä. Werstas dokumentoi aiheeseen liittyen keväällä 2009 rievän tekoprosessin Linkosuon leipomossa. Muita eurooppalaisia makuja ovat esimerkiksi olut,
hunaja ja oliiviöljy.
Yhdeksän museon yhteisnäyttely avataan

samanaikaisesti jokaisessa mukana olevassa
museossa tammikuussa 2011. Werstaan yhteistyömuseot ovat pääkoordinaattorina toimiva
Arbetets museum Norrköpingissä, Arbejdermuseet Kööpenhaminassa, Viron kansallismuseo Tartossa, Tsekin maatalousmuseo Prahassa, Unkarin maatalousmuseo Budapestissä, Portimãon kaupunginmuseo Portugalissa,
Slovenian tekniikan museo Ljubljanassa sekä
Skotlannin kalastusmuseo Anstrutherissa.

Avara museo -hanke Werstaalla 2010–2012
Avara museo – kehittyvä oppimisympäristö
aikuisille on Työväenmuseo Werstaan aloitteesta käynnistynyt museopedagoginen hanke. Sen päätavoitteena on avata museoinstituutiota uusille aikuiskävijäryhmille kehittämällä oppimis- ja opetusmenetelmiä ja palvelukonsepteja.
Hankkeessa on mukana useita toimijoita,
jotka keskittyvät tietyn kohderyhmän kuten
esimerkiksi maahanmuuttajien tai seniorien
huomioimiseen. Werstaalla on haastava kohderyhmä, työttömät ja lomautetut. Ryhmän

tavoittamiseksi tehdään yhteistyötä työvoimaviranomaisten, työttömien yhdistysten ja
ammattiliittojen kanssa.
Avara museo -hankkeen koordinaattorina
toimii Suomen museoliitto. Osatoteuttajina
ovat Werstaan lisäksi Tampereen museoiden
museopedagoginen TAITE-yksikkö, Satakunnan museo, Porin taidemuseo, Tekniikan
museo sekä Helsingin yliopiston Cicero
Learning -verkosto. Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston tuella ja sen kustannusarvio on kaikkiaan 880 000 euroa.

Ympäristöliike museoon
Kansalaisyhteiskunta tarvitsee aktiivisia ihmisiä kyseenalaistamaan yhteiskunnassa vallitsevia normeja ja muuttamaan maailmaa.
Esimerkiksi ympäristönsuojelun puolesta on
tehty paljon arvokasta työtä kansalaisjärjestöjen piirissä. On tärkeää, että aktivistien toiminta tallentuu myös jälkipolville.
Työväenmuseo Werstas on viimeisen vuoden aikana kohdentanut kokoelmakeruutaan
ympäristöliikkeen esine- ja valokuvamateriaaliin. Ympäristönsuojelun historiaa tallennettaessa kyse on yleensä lähimenneisyydestä ja ny-

kypäivästä. Museota kiinnostavien esineiden
ja valokuvien ei tarvitsekaan olla erityisen
vanhoja. Tärkeintä ovat taustatiedot ja tarinat
esineiden ja kuvien takana.
Ympäristöliikkeen lisäksi Werstaan keruukohteita ovat monet muut kansanliikkeet
ja marginaali-ilmiöt, kuten kehitysmaa- ja solidaarisuusliikkeet ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Materiaalilahjoituksia tehtäessä
yhteyttä voi ottaa Werstaan kokoelmapäällikköön, Teemu Aholaan (p.03-253 8864,
teemu.ahola@tyovaenmuseo.fi).

170

TIEDONKIERTO

Entistä ehompi Sulzer-höyrykone
Työväenmuseo Werstaan tiloissa sijaitseva
100-vuotias Sulzer-höyrykone saattoi aloittaa
uuden vuosisatansa kiillotettuna ja puhdistettuna. Työ tehtiin vuoden 2008 syksyllä
Werstaan höyrykonemuseon uudistuksen yhteydessä.
Sulzer-höyrykone on vuonna 1899 Sveitsissä valmistettu tehdashöyrykone, joka tuotti
voimaa Finlaysonin puuvillatehtaan tarpeisiin
vuosina 1900–1926 ja oli varavoimana vielä
1950-luvullakin. Vuonna 2002 osana Työ-

väenmuseo Werstasta avattu höyrykonemuseo sai syksyn 2008 aikana uuden valaistuksen, joka nosti koneen yksityiskohtia hienosti
esiin.
Vuoden 2008 lopulla valmistui Ulla Rohusen käsikirjoittamana myös paljon toivottu
höyrykonemuseon opaskirja, joka kertoo
Sulzer-höyrykoneesta, Finlaysonin puuvillatehtaan energiantuotannosta ja höyrykoneiden historiasta yleensä.

Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa ja kuningatar Silvia sekä presidentti Tarja Halonen ja
tohtori Pentti Arajärvi tutustumassa uudistettuun höyrykonemuseoon elokuussa 2009. Oppaana Jenni Lares. Kuva: Kati Lehtinen. Työväenmuseo Werstas.
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LENIN-MUSEO

Neuvostourheilu ja ”kylmä sota”
Neuvostourheilijat tulivat ensimmäistä kertaa
kansainväliselle areenalle vuonna 1952 Helsingin olympialaisiin. Neuvostourheilun juuret olivat valtiojohtoisessa liikuntakulttuurissa. Urheilu toimi yhtenä vallankumouksen välineenä. Sen avulla saatettiin ”rakentaa” uutta
neuvostokansaa siinä mielessä, että urheilu
tarjosi valtiolle keinon levittää muutoksen sanomaa myös kouluttamattoman väestönosan
keskuuteen.
Suomen kannalta kisat olivat tietysti merkittävä tapa nostaa maan omaa kansainvälistä
profiilia – sekä samalla vahvistaa sillanrakentajan roolia idän ja lännen välillä ja mielikuvaa puolueettomuudesta. Maailmansodan jälkeistä poliittista kahtiajakoa kuvaa se, että
nykyisen kaltaisen yhtenäisen olympiakylän
tarjoaminen kaikkien urheilijoiden majoituspaikaksi oli mahdoton ajatus. Varsinainen kisakylä oli Käpylässä, mutta neuvostourheilijoiden ajateltiin lentävän päivittäin kisapaikalle Leningradista tai majoittuvan Porkkalan
vuokra-alueelle. Lopulta kaikki sosialistiset
maat majoittuivat Otaniemen teekkarikylään,
jonka piti alun perin toimia naisten olympiakylänä. Ajan henkeen kuului myös se, ettei
naisten ja miesten voitu ajatellakaan asuvan
samassa kisakylässä. Otaniemeen majoittuivat kuitenkin kaikki sosialististen maiden urheilijat.
Neuvostoliittolaisilla oli näytön paikka.
Kisat käynnistyivät neuvostonaisten kolmoisvoitolla kiekonheitossa ja mitalisade jatkui
voimistelussa. Voimistelu olikin NeuvostoVenäjällä ollut vallankumouksesta lähtien
kovassa kurssissa. Tehtaissa ja kouluissa voimisteltiin osana päivätoimintaa ja Moskovan
radio lähetti voimisteluaiheisia ohjelmia joka
aamu.
Tampereella maailmanpolitiikka teroitti
kyntensä. Titon ja Stalinin välit olivat kiristyneet äärimmilleen. Kommunististen maiden

rintamasta irronneen Titon Jugoslavian kohtaaminen oli Neuvostoliiton jalkapallojoukkueelle totinen paikka, sillä Moskovasta käskettiin jalkapalloilijoita yksiselitteisesti voittamaan jugoslaavit hinnalla millä hyvänsä.
Vuonna 1950 Neuvostoliitto ei ollut osallistunut MM-kisoihin Jugoslavian mukanaolon
vuoksi, eikä Titon ”klikin” edessä sopinut
menettää kasvojaan häviämällä. Epäilemättä
myös toisella puolella ottelun poliittinen merkitys oli jotain sellaista, mitä ottelua urheilullisena draamana seurannut yleisö ei osannut
edes kuvitella! Paineita pelaajilla olisi riittänyt tarpeeksi ilman poliittista ulottuvuuttakin,
sillä Jugoslavia oli yksi maailman parhaita
jalkapallomaita, jonka maajoukkue vilisi tähtiä. Myös Neuvostoliitto oli kova ryhmä.
Jugoslavia hankkiutui jo ensimmäisellä
puoliajalla tavoittamattoman tuntuiseen 4–0johtoon. Viisitoista minuuttia ennen loppua
Jugoslavia johti 5–1. Sitten nähtiin loppukiri,
joka hakee vertaistaan jalkapallon historiassa.
Neuvostoliitto nousi tasapeliin iskemällä neljästi – kaikki maalit tehtiin puskemalla. Saiko
tappion pelko kenties joukkueen ylittämään
osaamisensa? Piina ei kuitenkaan hellittänyt,
sillä edessä oli uusintaottelu.
Ensimmäinen huikean jännittävä ottelu oli
päättynyt tasapeliin Stalinin ”kannustussoiton” jälkeen. Neuvostoliiton joukkue hävisi
uusintaottelun eikä saanut siitä kiitosta kotimaassa. ”Jalkapalloilijoiden häviö aiheutti
vakavaa vahinkoa neuvostourheilulle”, kirjoitettiin määräyksessä, jolla syyllisiksi katsotuille pelaajille jaettiin kilpailukieltoja.
Koripallon loppuotteluun selviytyivät Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton joukkueet. Maat
olivat kohdanneet jo aiemmin, jolloin Yhdysvallat voitti selvästi 86–58. Loppuotteluun
joukkue lähtikin selvänä ennakkosuosikkina.
Joukkueiden kohtaamisesta ei tullut nopeatyylistä vauhtiottelua, vaan latteaa katselta-
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Miesten 4x100
metrin mitalijoukkueet vasemmalta lukien Neuvostoliitto (hopeaa),
Yhdysvallat (kultaa)
ja Unkari (pronssia)
Helsingin olympiastadionilla 1952.
Kuva: Lenin-museon
arkisto.

vaa. Neuvostoliiton taktiikkana oli hidastyylinen peli, jossa se pyrki pallon hallussapitoon tarkoin syötöin. Yhdysvaltojen joukkue
yritti ensin pitää enemmän vauhtia yllä, mutta
loppua kohti myös sen peliote muuttui varmisteluksi. Ottelu päättyi Yhdysvaltojen voittoon tuloksella 36–25.
Kosto seurasi parinkymmenen vuoden
päästä Münchenin surullisenkuuluisissa olympialaisissa. Koripallofinaalissa kohtasivat jälleen ”kylmän” sodan pääpukarit Neuvostoliitto ja Yhdysvallat. Jenkit johtivat loppusekunnille saakka pisteellä ja voitto oli jo heidän taskussaan, mutta viimeisellä sekunnilla
Ivan Belovin heitto upposi loppusignaalin

soidessa sisään. Syntyi uskomaton kalabaliikki. Ja lopulta Neuvostoliitto tuomittiin voittajaksi yhdellä pisteellä.
Sitten oli olympiaboikottien vuoro. Ensin
USA ja sen liittolaiset boikotoivat Moskovan
kisoja ja Neuvostoliitto liittolaisineen puolestaan Los Angelesin olympialaisia. Urheilusta
tuli suurvaltapolitiikan suora pelinappula.
Lenin-museossa oli 5.6.–6.9.2009 esillä
neuvostourheilusta kertonut näyttely, jonka
oli koostanut Mikko Suikkanen.
Aimo Minkkinen
Lenin-museon johtaja
Tampere

Lyyli ja Juho Latukka
Viipurin Lenin-museon taustatekijät
Viipurin Lenin-museo on herännyt henkiin
”Ruususen unestaan”. Yli viisikymmentä vuotta sitten perustettu museo on nyt Viipurin
kaupungin huostassa ja toimii normaalisti.
Tampereen Lenin-museolla on toimivat yhteistyösuhteet sen kanssa. Viipurin Leninmuseon johtaja Nadezhda Zabavskaja on ryh-

tynyt kehittämään innolla museotaan. Kesällä
ja syksyllä 2009 Viipurin Lenin-museossa
esiteltiin näyttelyssä Tampereen Lenin-museon historiaa.
Nadezhda Zabavskaja on tutkinut Leniniä
vuoden 1917 syksyllä nykyisessä museotalossa piilottaneiden suomalaisten sosialistien
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Latukan perhekuva.
Kuva: Lenin-museon
arkisto.

Lyyli ja Juho Latukan kohtaloita Neuvostoliitossa. Vuoteen 2008 saakka Pietarin poliittisten dokumenttien arkistossa säilytetyt aineistot Latukoista oli luokiteltu salaisiksi. Nyt
avautuneista arkistoaineistosta käy ilmi, että
Latukoiden talossa piileskelivät Leninin lisäksi Krasin, Burenin ja Ignatjeva.
Lyyli Latukka oli aktiivi työläisnaisliikkeessä. Niinä päivinä kun Leninin Ivanovin
salanimellä piti tulla Viipuriin Latukoiden
luokse, Lyyli joutui lähtemään Helsinkiin
naisten edustajakokoukseen. Hän jätti Leninin vastaanottamisen sisarensa Hildur Haaralan huoleksi.
Kun Lyyli palasi Viipuriin, hän kuuli siskoltaan että vieras on ”aika hauska ukko!”.
Keskusteltuaan Leninin kanssa Lyyli Latukka
totesi, että Lenin ymmärsi ennen kaikkea antaa arvon ja tunnustuksen naisen työlle kodissa ja sen ulkopuolella.
Lyyli Latukka oli vuonna 1918 suomalaisten lastenkodin johtajana ensin Pietarissa
ja sen jälkeen kaksi vuotta Tverissä. Lyyli
Latukka toimi Työläis- ja talonpoikaisnainen
(vuodesta 1932 Neuvostonainen) lehden vastaavana toimittajana 1925–1937. Lehden painos oli parhaimmillaan 10000. Lyyli Latukka
toimi myös Lännen vähemmistökansojen yliopistossa leninismin opettajana Leningradissa.
Vuonna 1936 Lyyli Latukka erotettiin työpaikastaan ja puolueesta. Häntä syytettiin

kuulusteluissa siitä, että hän oli majoittanut
luonaan ”vihollisten” lapsia. Kyseessä oli Leniniä suojelleen Kustaa Rovion poika ja Leninin tuttavan Oskari Tokoin tytär. Leninin
itsensä majoittamista ei katsottu niin raskauttavaksi kuin edellä mainittuja. Lyyli Latukka
teloitettiin ampumalla maaliskuussa 1938.
Juho Latukka oli viipurilaisen Työ-lehden
toimittaja, Viipurin punakaartin päällikkö ja
pietarilaisen Vapaus-lehden päätoimittaja marraskuusta 1918. Juho Latukka keskusteli heinäkuun lopussa 1918 puolisentoista tuntia Leninin kanssa Kremlissä Suomen asioista ja
suomalaisten punapakolaisten auttamisesta
Neuvosto-Venäjällä. ”Onhan nyt meidän vuoromme auttaa teitä”, Lenin totesi. Elokuussa
1918 Lenin kirjoitti ulkoasian kansankomissaarille Tshitsherinille kirjelapun, jossa pyysi
järjestämään Latukalle työpaikan Sveitsiin.
Tuo Leninin toivomus ei toteutunut.
Vuoteen 1925 Juho Latukka työskenteli
Lännen vähemmistökansojen yliopiston suomalaisen sektorin vararehtorina. Runsas alkoholinkäyttö johti hänen ennenaikaiseen kuolemaansa 40-vuotiaana vuonna 1925.
Viipurin Lenin-museo on ottanut asiakseen
nostaa esiin näiden suomalaisten työväenliikkeen aktivistien muiston.
Aimo Minkkinen
Lenin-museon johtaja
Tampere
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Vuosikirjamme tiimoilta

Työväentutkimus Vuosikirjan 2008 julkistamistilaisuuden paneelikeskustelu 16.11.2008. Vasemmalta: dosentti Martti Häikiö, tohtori Mervi Kaarninen, professori Pauli Kettunen ja tutkija Aapo Roselius. Paneelia veti päätoimittaja, dosentti Erkki Vasara. Kuva: Alpo Väkevä. Työväenliikkeen kirjasto.

Työväentutkimus Vuosikirja on hyväksytty
Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto
Kultti ry:n jäseneksi. Työväentutkimus oli
esillä Kultin osastolla Turun ja Helsingin
kirjamessuilla syksyllä 2009. Kuvassa
päätoimittaja Vasara esittelemässä Työväentutkimusta Turun kirjamessuilla. Kuvat:
Erkki Vasara.
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Valtakunnallinen kirjoituskilpailu työstä ja luomisesta
Minä höyläsin, veistin ja vuolin/ kuin oikea
kirvesmies kirjoittaa tamperelainen Lauri Viita runossaan Huoneentaulu. Työväenkirjailijaksikin mielletyn Viidan hengessä Työväen
kirjallisuuspäivät järjestää kirjoituskilpailun
otsikolla ”Ja naula naulalta syttyi tähti – työ,
leikki ja luominen”.
Kirjoituskilpailu on avoinna helmikuusta
2010 aina vappuun saakka. Tarkoitus on aktivoida kirjoittamaan kaikenlaisen työn tekijöitä ja kokijoita. Miten koemme työn, työläisyyden tai työttömyyden? Mitä Työ ylipäänsä meille nykypäivänä merkitsee?
Kilpailussa on kaksi sarjaa: proosa ja lyriikka, kumpaankin voi osallistua maksimis-

saan kymmenen liuskan kokonaisuudella. Parhaiden tekijöiden kesken jaetaan 4000 euron
palkintosumma.
Kilpailun järjestävät Työväen kirjallisuuspäivät, TSL, Lauri Viita -seura, Väinö Linnan
seura sekä F.E. Sillanpään seura. Arvosteluraadissa toimivat Niina Hakalahti, Taija Tuominen ja Antti Salminen. Raadin jäsenillä on
vankka kokemus kirjallisuudesta niin tekijöinä kuin arvioijinakin.
Tätä kirjoittaessa nettisivujen tarkasta
osoitteesta ei ole vielä tietoa, mutta esimerkiksi työväenmuseo Werstaan tai muiden osallisten nettisivuilta pääsee varmasti alkuun lisätiedon etsimisessä.

Kansanihmisten ja työväestön kirjakulttuuri
SHARP-konferenssin pääteemana
Kansanihmisten ja työväestön kirjakulttuuri
(”Book culture from Below”) on pääteemana
SHARP-järjestön 18. vuosikonferenssissa, joka järjestetään Helsingissä 17.–21.8.2010.
SHARP (Society for the History of Authorship, Reading and Publishing, perustettu
1991) on kirjahistorian merkittävin kansainvälinen järjestö. Konferenssin järjestävät Helsingin yliopisto (historia, folkloristiikka, kirjahistoria), Svenska Litteratursällskapet, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, pohjoismainen keskiajan tutkimuksen huippuyksikköhanke (NCMS) sekä Pohjoismaiden, Baltian
ja Venäjän kirjahistorian tutkijoiden HIBOLIRE-verkosto.
Konferenssin järjestäjät haluavat kyseenalaistaa kirjahistoriaan usein liitetyn elitistisen leiman nostamalla esille kansanihmisten
(työväestön, talonpoikien ja maattoman maalaisväestön) kirjakulttuurin. Tavoitteena on
myös tarkastella näiden ryhmien omaaloitteisuutta ja itsenäisyyttä kirjallisen kulttuurin omaksumisessa ja kehittämisessä. Mil-

laisia tekijyyden muotoja ja koulutuskäytäntöjä on ollut tarjolla kansanihmisille, ja miten
kansanihmiset ovat itse kehittäneet niitä? Miten luku- ja kirjoitustaidon erilaisia muotoja
voidaan tunnistaa ja analysoida? Millaista
vuorovaikutusta on ollut koulutettujen, itseoppineiden ja kouluttamattomien lukijoiden
ja kirjoittajien välillä? Yksi keskeisistä teemoista on suullisen perinteen ja kirjallisen
kulttuurin vuorovaikutus.
Konferenssin pääpuhujia ovat Martyn
Lyons ja Ruth B. Bottigheimer. Martyn Lyons
(University of New South Wales, Australia)
on tutkinut luku- ja kirjoitustaidon yleistymistä ja vuorovaikutusta 1800-luvun Ranskassa. Uusimmassa monografiassaan Reading
Culture and Writing Practices in NineteenthCentury France (2008) Lyons tarkastelee luku- ja kirjoitustaidon omaksumista yksilön
näkökulmasta nostaen esille omaelämäkerralliset lähteet ja arkikirjoittamisen muodot.
Ruth Bottigheimer (Stony Brook University, New York) on tunnettu ja arvostettu sa-
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tututkija, jonka tuorein teos on Fairy Tales. A
New History (2009). Hänen näkemyksensä
kansansatujen kirjallisesta alkuperästä ovat
herättäneet kiihkeää väittelyä perinteentutkijoiden piirissä. Ruth Bottigheimerin luennon
yhteydessä järjestetään satututkimuspaneeli,
johon osallistuvat folkloristiikan professori Satu Apo (Helsingin yliopisto) sekä tutkija Caroline Sumpter (Queen’s University, Belfast).
Konferenssin ohjelmaan sisältyy myös
kaksi muuta paneelia, joihin ottaa osaa sekä
suomalaisia että ulkomaisia tutkijoita. Ensimmäisessä paneelissa pohditaan kirjahistorian
käsitteiden uudelleen arviointia, kun älymystön ja eliittiryhmien sijasta suunnataan huomio yhteiskunnan alempiin kerroksiin. Pää-

töspaneelissa puolestaan vedetään yhteen
konferenssin teemoja: miten ”historia alhaalta käsin” -näkökulma muuttaa kirjahistoriallista tutkimusta?
Lisätietoa konferenssista saa verkkosivuilta: http://www.helsinki.fi/sharp2010. Esitelmien ja paneelien abstraktien jättöaika
päättyy 30.11.2009. Konferenssiin liittyen on
avattu myös blogi ”Book History Up North”
osoitteessa http://www.bookhistoryupnorth.
blogspot.com. Blogissa esitellään suomalaista, pohjoismaista ja balttilaista kirjahistorian
tutkimusta ja alan tapahtumia.
Kirsti Salmi-Niklander
dosentti, Helsingin yliopisto

Työväen Arkistoon ja Kansan Arkistoon
valittiin uudet johtajat
Työväen Arkiston nykyinen johtaja Esa Lahtinen jää eläkkeelle vuoden 2009 lopussa, ja
arkiston uutena johtajana jatkaa erikoistutkija
Petri Tanskanen. Työväen Arkisto on tulevalle johtajalle tuttu ympäristö, sillä Tanskanen
aloitti työt Arkistossa jo vuonna 1989. Työväen Arkistolla on johtajavaihdoksen lisäksi
myös muita historiallisia hetkiä edessään Ar-

kiston juhliessa 100-vuotissyntymäpäiviään
uusissa toimitiloissa joulukuussa 2009. Samalla Ammattiyhdistysarkisto liittyy osaksi
Työväen Arkistoa. Tanskanen pitää erityisen
tärkeänä Työväen Arkistossa tapahtuvaa erikoisaineiston digitointityötä ja tämän työn
jatkamista vastaisuudessakin. Digitaalisen aineiston saatavuus ja löydettävyys on Tanska-

Vasemmalla Työväen Arkiston uusi johtaja
Petri Tanskanen ja vieressä ensi vuonna eläkkeelle siirtyvä johtaja Esa Lahtinen. Kuva:
Alpo Väkevä. Työväenliikkeen kirjasto.

Marita Jalkasesta tulee Kansan Arkiston johtaja ja Pirjo Kaihovaara jää osa-aikaeläkkeelle. Kuva: Kari Määttänen. Kansan Arkisto.

177

TYÖVÄENTUTKIMUS VUOSIKIRJA 2009

sen mukaan hyvän asiakaspalvelun edellytys.
Tanskasen sanoja siteeraten ”Työväen Arkistolla on tulevaisuudessa mahdollisuudet laajentua yleiseksi sosiaalihistorialliseksi arkistoksi, jonka juuret ovat vahvasti työväenliikkeessä”.
Kansan Arkiston johtajan Pirjo Kaihovaaran siirtyessä osa-aikaeläkkeelle jatkaa hänen
työtään tammikuusta 2010 lähtien Marita Jalkanen. Hänen työhistoriansa Kansan Arkistossa alkoi vuonna 1998 arkistosihteerin toimessa. Vuodesta 1999 Jalkanen on toiminut
kuva-arkiston tutkijana. Hän kertoi toimivansa johtajana perinteeseen nojaten. Tärkeänä
ja kehittämisen arvoisena asiana Jalkanen pitää niin ulkoista kuin myös Kansan Arkiston

sisäistä tiedotusta. Hän näkee yhtenä suurimmista haasteista Kansan Arkistolle kuten
muillekin Suomen arkistoille materiaalin digitalisointiprosessit. Jalkasen mukaan digitalisoituva aineisto tulee yhä laajenevassa määrin muuttamaan koko arkistomaailman. Tämä
ei kuitenkaan merkitse sitä, että kaikki tutkimusaineisto olisi löydettävissä verkosta yhden osoitteen takaa. On helppo yhtyä Jalkasen ajatukseen siitä, että tutkijan työ tulee
edelleen olemaan konkreettista paperi- ja kuvamateriaalin läpikäymistä arkiston kätköissä.
Minna Rossi
fil.yo, Helsingin yliopisto

Näissä Stefanin piirroksellaan ikuistamissa Paasivuorenkadun maisemissa ovat Työväen Arkisto ja Työväenliikkeen kirjasto palvelleet asiakkaitaan halki vuosikymmenten. Syksyllä 2009
oli aika jättää hyvästit työväenliikkeen Hakaniemelle ja siirtyä uusiin tiloihin perinteisessä
työläiskaupunginosa Sörnäisissä. Siellä toiminta jatkuu vuoden 2010 myötä.
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Työväentutkimus Vuosikirjan ja Työväenliikkeen kirjaston väki kiittää tukijoita ja lukijoita
yhteistyöstä sekä toivottaa kaikille Hauskaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2010!
Tervetuloa Työväenliikkeen kirjaston uusien tilojen avajaisiin maanantaina
11. tammikuuta 2010 klo 12.00 osoitteeseen Sörnäisten Rantatie 25, 00500 Helsinki.

Julkaisijatahojen yhteystiedot
Ammattiyhdistysarkisto

Työväen Arkisto

Sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki
Puh. 020 774 0174, 020 774 0173
E-mail: pekka.kalliokoski@sak.fi
Avoinna ma, ke, pe 10.00–16.00
ti, to 10.00–19.00

Sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki
Puh. (09) 7743 110
E-mail: info@tyark.fi
http://www.tyark.fi
Avoinna ma, ke, pe 10.00–16.00
ti, to 10.00–19.00

Kansan Arkisto
Vetehisenkuja 1, 00530 Helsinki
Puh. (09) 753 6972 tutkijapalvelu
Puh. (09) 731 86010 kuva-arkisto
E-mail: info@kansanarkisto.fi
http://www.kansanarkisto.fi
Avoinna ti–pe 9.00–16.00

Lenin-museo
Hämeenpuisto 28, 33200 Tampere
Puh. (03) 2768 100
E-mail: Lenin@sci.fi
http://www.lenin.fi/
Avoinna ma–pe 9.00–18.00
la–su 11.00–16.00

Työväenliikkeen kirjasto
Sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki
Puh. 0440 750 429
E-mail: perinne@tyovaenperinne.fi
http://www.tyovaenperinne.fi/
Avoinna ti–pe 11.00–17.00
kesällä 10.00–15.00

Työväen muistitietotoimikunta
Sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki
Puh. (09) 7743 1170
E-mail: risto.reuna@tyark.fi
Avoinna: ma–pe 10.00–16.00

Työväen historian ja
perinteen tutkimuksen seura ry
c/o Raimo Parikka
PL 54 (Unioninkatu 37)
00014 Helsingin yliopisto
Puh. (09) 191 24590
E-mail: raimo.parikka@helsinki.fi

Työväenmuseo Werstas
Väinö Linnan aukio 8, 33210 Tampere
Puh. (03) 2538 800
E-mail: info.tyovaenmuseo.fi
http://www.tyovaenmuseo.fi
Avoinna toimisto ma–pe 8.30–15.45
näyttelytilat ti–su 11.00–18.00

Työväenperinne ry
Sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki
Puh. 0440 750 429
E-mail: kirsti.lumiala@tyovaenperinne.fi
http://www.tyovaenperinne.fi/

Lähettäjä:
Työväenliikkeen kirjasto, Sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki
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