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PÄÄKIRJOITUS

SATA VUOTTA SITTEN –
MITEN TYÖVÄENLIIKE KOHTASI
MAAILMANSODAN SYTTYMISEN?

K

aksi vuotta sitten edesmennyt brittihistorioitsija Eric Hobsbawm nimesi
viime vuosisadan ”lyhyeksi 1900-luvuksi”,
joka alkoi ensimmäisen maailmansodan
syttymisestä ja päättyi Neuvostoliiton hajoamiseen. Elokuun alussa 1914 helteinen
kesä yllättäen katkesi ukkosmyrskyyn, jonka rajuutta ei voinut kukaan aavistaa. Kolme keisarikuntaa sortui – Saksa, ItävaltaUnkari ja Venäjä, ja Venäjällä aloitettiin
1900-luvun suurin yhteiskunnallinen kokeilu, niin sanotun reaalisosialismin rakentaminen, jonka kohtalona oli surkea epäonnistuminen 1990-luvun vaihteessa.
Maailmansodan puhjetessa 1914 Suomi kuului Venäjän imperiumiin, joka oli
sodassa keskusvaltojen, Saksan ja Itävalta-Unkarin kanssa. Kolmen ensimmäisen
sotavuoden aikana varsinaiset taistelut
pysyivät kuitenkin kaukana Suomemme
rannoilta. Niiden kumu kuului vain etäisenä, mutta sotatilan poikkeusmääräykset
ja elintarvikkeiden säännöstely vaikuttivat
monin tavoin kansalaisten arkeen.
Vuosikirjamme ensimmäisten artikkeleiden teemana on työväenliike ja maailmansota.
Kansallisten työväenpuolueiden yhteisjärjestön, Toisen internationaalin,
yhdeksi tärkeimmistä tavoitteista nousi
1900-luvun alussa imperialistisen sodan
estäminen. Historian suuria paradokseja
on, että juuri tässä kaikkein tärkeimmässä
tavoitteessa epäonnistumisesta elokuussa
1914 tuli työväenliikkeen haaksirikon ja
hajaannuksen laukaisija. Voisimme jälkiviisaasti ihmetellä, miten helposti työväenliike kukistui. Yksi syy oli varmasti siinä,
että uskottiin työläisten kansainvälisen solidaarisuuden kestävän. Kuviteltiin, ettei
sodankäynnistä tulisi mitään, kun työläiset
heittäisivät aseensa ja alkaisivat syleillä
rintaman toiselta puolelta vastaan rientäviä luokkaveljiään.

Vuosikirjamme teema-artikkeleissa otetaan maailmansodan syttymiseen myös
suomalainen, tavallisten helsinkiläisten
näkökulma. Miten sota vaikutti Pasilan konepajan työmiehen Juho Alfred Mäkelän
tai Helsingin Vanhankaupunginlahdella
kalastaneiden Karlssonien elämään?
Artikkeleissa perehdytään myös valokuvan merkitykseen paikallisen työväenperinteen tallentajana sekä suomalaisen
yhteistoimintalain syntyvaiheisiin. Kolumneissa pohditaan tutkimustiedon ja politiikan suhdetta. Lukuvuoden 2013–2014 aikana on yliopistoista valmistunut ilahduttavan paljon työväentutkimuksen alaan
kuuluvia opinnäytetöitä. Niistä parhaat
ovat korkeatasoisia akateemisia tutkimuksia. Vuosikirjamme haluaa jatkossakin tarjota opiskelijoille foorumin, jolla heidän
uurastuksensa tulokset huomataan. Yhtä
lailla annamme tilaa uutuuskirjojen, tutkimusten, muistelmien ja historiikkien, arvioinneille ja esittelyille. Sitten viime syksyn
on kirjasato ollut taas niin runsas, että läheskään kaikkia arvioinnin ansaitsevia kirjoja emme ole voineet ottaa mukaan.
Tiedonkierto-osastossa työväen perinnelaitokset kertovat ajankohtaisista tapahtumista kuluneen vuoden varrelta.
Nämä yhteisöt vastaavat myös vuosikirjamme julkaisemisesta. Kiitän lämpimästi
toimituskuntaa, toimittajia, kirjoittajia ja
kaikkia muita vuosikirjamme julkaisemissa
avustaneita henkilöitä sekä tukijoitamme
innostuneesta, rakentavasta ja pyyteettömästä yhteistyöstä.
Toivotan antoisia lukuhetkiä vuosikirjamme parissa!
Seppo Hentilä
päätoimittaja
seppo.hentila(at)helsinki.fi
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TYÖVÄENLIIKE JA SOTA
Seppo Hentilä
emeritusprofessori, Helsinki

”Työläisillä ei ole isänmaata, eikä heiltä voida ottaa sitä, mitä heillä ei
ole”, opettivat Karl Marx ja Friedrich Engels Kommunistisen puolueen
manifestissa 1848. Kaikkien maiden proletariaattien oli liityttävä yhteen,
koska kapitalistinen riistokaan ei noudattanut kansallisia eikä valtiollisia
rajoja. Vastaus suuriin periaatekysymyksiin – kansallinen vai kansainvälinen, kansakunta vai luokka – oli marxilaisen teorian pohjalta harvinaisen
selvä: työväenliikkeen taistelun oli oltava kansainvälistä, ja luokan etu oli
asetettava aina kansallisen edun edelle. Yhtä selvä oli myös työväenliikkeen kanta kysymykseen sodasta ja militarismista: sota oli työväenluokan vihollinen ja armeija kapitalistisen luokkavallan väline työväenluokan
nujertamiseksi. Monissa maissa sotilaita käytettiin työväenluokkaa vastaan myös lakkojen ja mielenosoitusten tukahduttamiseen.

K

arl Marxin teksteistä ei juurikaan löydy
nimenomaisesti sotaa ja militarismia
koskevia teoreettisia pohdintoja. Sen
sijaan hänen aseenkantajansa Friedrich Engels oli ajattelijana huomattavasti käytännönläheisempi. Hän kirjoitti ajankohtaisista sotilaallisista kysymyksistä niin ahkerasti, että aikalaiset kutsuivat häntä ”Marxin kenraaliksi”,
eivät Engelsiä pilkatakseen, vaan siksi, että he
arvostivat Engelsin sotatieteellistä asiantuntemusta. Merkittävin Engelsin militarismia koskevista teksteistä on Saksan sosialidemokraattien pää-äänenkannattajassa Vorwärtsissä 1893

ilmestynyt kirjoitussarja Kann Europa abrüsten?
(Voidaanko Eurooppa riisua aseista?). Järeimpänä keinona sodanvaaran torjumiseksi Engels tarjosi vakinaisten armeijoiden lakkauttamista ja yleistä aseriisuntaa.
Engelsin hiukan erikoista roolia marxilaisena
”militarismin teoreetikkona” muistettiin monin tavoin myös Neuvostoliitossa ja DDR:ssä.
Oli epälukuinen määrä hänen nimeään kantavia ansiomitaleja ja kunniamerkkejä, ja Dresdenissä sijaitseva DDR:n kansanarmeijan
korkein opinahjo oli nimeltään ”Friedrich
Engelsin sotilasakatemia”. Brittihistorioitsija
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Stuttgartin kansainvälinen sosialistikongressi vuonna 1907. Kuvassa Brysselin
sosialistitoimiston jäsenet. Etualalla istuvan miesryhmän takana seisoo Rosa
Luxemburg. Kuvaaja: Hans Hildenbrand, Stuttgart. Kuva: Työväen Arkisto.

Tristam Huntkin otsikoi vuonna 2009 ilmHVW\QHHQ (QJHOVELRJUDÀDQVD Marx’s General
– The Revolutionary Life of Friedrich Engels (London: Metropolitan Books).
Vaikka työväenliikkeen sodanvastaisuus
oli täysin kiistatonta, käytännön tilanteissa
yhtenäisyyden säilyttäminen osoittautui kuitenkin vaikeaksi. Ensimmäisen kerran kriisiin ajauduttiin jo vuonna 1870 Preussin ja
Ranskan sodan aikana. Vaikka ensimmäinen
internationaali oli kaksi vuotta aikaisemmin
Brysselissä pidetyssä kongressissa hyväksynyt
julistuksen, jonka mukaan työväenliikkeen on
pysyttävä kansallisissa sodissa puolueettomana ja kannustettava työväestöä vastustamaan

sodanvalmistelua sekä boikotoimaan varusteluteollisuutta, Saksan ja Ranskan työväenliikkeen johtajat ajautuivat törmäyskurssille.
Kompromissina hyväksyttiin ohjelmaan jo
tuossa vaiheessa oikeutetun kansallisen puolustussodan käsite.
Internationaalin piirissä käytiin jatkuvaa
keskustelua sodanvastustamisen keinoista.
Kansainvälisen jännityksen kiristyminen Venäjän ja Japanin sodan 1904–05 ja Saksan
ja Ranskan välisen Marokon kriisin 1905–06
vuoksi nosti kysymyksen sodasta ja militarismista toisen internationaalin esityslistalle.
Stuttgartin konferenssissa 1907 aiheesta puhkesi tulikivenkatkuinen väittely ranskalaisen
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Jean Jaurés’n ja saksalaisen August Bebelin
välille. Jaurés kannatti jyrkkiä taistelukeinoja
militarismia vastaan: tarvittaessa oli otettava
käyttöön jopa aseellinen vastarinta. Bebelin
kanta oli selvästi maltillisempi, ja sen pohjalta
muotoiltiin myös kongressin päätöslauselma.
Periaatteet olivat vahvasti antikapitalistisia,
mutta käytännön keinoista ei osattu sanoa mitään täsmällistä.
Sodanvastaisuus sai 1900-luvun alkuvuosina vahvinta kannatusta vasemmistolaisen
työläisnuorison piirissä. Työväenliikkeen johtavaksi antimilitarismin teoreetikoksi nousi
saksalainen Karl Liebknecht. Hän julkaisi
vuonna 1907 kirjasen Militarismus und Antimilitarismus, joka ilmestyi kolme vuotta myöhemmin myös suomeksi Sos.-Dem. nuorisoliiton kustantamana.
Lokakuussa 1912 puhkesi sota Balkanilla
Turkin ja Balkanin liiton välillä. Liittoon kuului neljä itsenäistä valtiota, Bulgaria, Kreikka,
Montenegro ja Serbia. Niiden tavoitteena oli
ajaa osmanit lopullisesti Euroopasta. Balkanin liitto kuitenkin hajosi sisäisiin ristiriitoihin
jo kesällä 1913, ja Bulgarian ja Serbian välille
puhkesi vuorostaan niin sanottu toinen Balkanin sota. Kun rauha oli jatkunut Euroopassa
jo kohta puoli vuosisataa, Balkanin kriisi pelästytti myös kansainvälisen työväenliikkeen
johdon. Baseliin Sveitsiin kutsuttiin toisen internationaalin ylimääräinen rauhankongressi,
joka avattiin 24. marraskuuta 1912. Osanottajia oli 23 maasta yhteensä 555. SDP:tä edustivat Otto Ville Kuusinen ja Kullervo Manner.
Puheenvuoroja käyttivät useat kansainvälisen
työväenliikkeen johtohenkilöt, kuten Viktor Adler, August Bebel, Hjalmar Branting,
Hugo Haase, Keir Hardie, Jean Jaurés ja Clara
Zetkin. Suomalaiset eivät puhujalavalla esiintyneet.
Kokouksen päätteeksi julkaistiin Kolmen
kuninkaan hotellissa pidetyssä lehdistötilai-

suudessa Baselin rauhanmanifesti, joka rakentui toisen internationaalin Stuttgartin 1907 ja
Kööpenhaminan 1910 kongresseissa hyväksyttyjen sodanvastaisen taistelun periaatteiden
pohjalle:
Jos sodan puhkeaminen uhkaa, ovat työväenluokka ja sen parlamentaariset edustajat osaaottavissa maissa velvoitettuja kansainvälisen sosialistitoimiston tuella tekemään kaikkensa estääkseen kaikin käytettävissä olevin keinoin sodan
syttymisen. Nämä keinot voivat vaihdella luokkataistelun kiristymisen ja poliittisen tilanteen
kärjistymisen mukaan. Jos sota kuitenkin pääsee
syttymään, on ryhdyttävä toimeen sen lopettamiseksi mahdollisimman nopeasti. Sodan mukanaan tuomaa taloudellista ja poliittista kriisiä
on käytettävä hyväksi kansan herättämiseksi ja
kapitalistisen luokkaherruuden kumoamiseksi.
Viime aikojen tapahtumat ovat selvemmin kuin
koskaan asettaneet proletariaatille velvollisuuden ryhtyä yhdessä kaikki voimat ponnistaen
yhteiseen kamppailuun. Sotavarustelun kiihtyminen äärimmilleen on aiheuttanut elinkustannusten nousua ja kiristänyt luokkavastakohtia
sekä herättänyt työväenluokassa suunnatonta
suuttumusta. Työläiset haluavat panna sulun sotavarusteluun käytettävien varojan tuhlaamiselle.
Toisaalta jatkuvasti toistuva sodalla uhkaaminen
myös kiihdyttää mieliä. Euroopan suuret kansat
koetetaan ajaa toisiaan vastaan, vaikka ihmisyyttä ja järkeä loukkaavia toimia ei voida vähimmässäkään määrin perustella sillä, että ne olisivat
kansan edun mukaisia.
Balkanin kriisi, joka on jo tähän mennessä johtanut kauhistuttaviin tekoihin, voi levitessään
suistaa sivilisaation ja proletariaatin mitä suurimpaan vaaraan. Se olisi maailmanhistorian häpeällisin tapaus, kun otetaan huomioon yhtäältä
V\QW\YlQNDWDVWURÀQODDMXXVMDWRLVDDOWDNLLVWRMHQ
kohteena olevien intressien mitättömyys. Sen
vuoksi kongressi panee myönteisesti merkille
sen, miten täydellisen yksimielisiä kaikkien maiden sosialistiset puolueet ja ammattiliitot ovat
taistelussa sotaa vastaan. Samaan aikaan kun
kaikkien maiden proletaarit käyvät kamppailuun
imperialismia vastaan, kaikki internationaalin osastot nostattavat omien maidensa yleisen
mielipiteen sotaintoilua vastaan. Näin saadaan
aikaan kaikkien maiden työläisten suurenmoinen yhteistyö, jolla jo tähän mennessä on saatu
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paljon aikaan maailmanrauhan pelastamiseksi.
Hallitsevien luokkien pelko maailmansodan
syttymisestä pontensa saavaa proletaarista vallankumousta kohtaan on osoittautunut tärkeäksi
rauhan takaajaksi. Kongressi vaatii sen vuoksi
sosialidemokraattisia puolueita jatkamaan kaikin käytettävissä olevin keinoin sodanvastaista
toimintaansa. Tässä yhteisessä taistelussa on
jokaiselle sosialistiselle puolueelle osoitettava
oma erityistehtävänsä. Balkanin niemimaan sosialidemokraattisten puolueiden tehtävä on erittäin vaikea. Euroopan suurvallat ovat saaneet
Turkissa aikaan kestämättömän taloudellisen,
kansallisen ja poliittisen kriisin estämällä kaiken
uudistumisen.
Syntynyt tilanne näyttää väistämättä johtavan
sotaan. Sitä käyttävät hyväkseen dynastiat ja
porvaristo, mutta Balkanin maiden sosialidemokraatit ovat sankarillista rohkeutta osoittaen
esittäneet vaatimuksen demokraattisen liittovaltion muodostamiseksi. Kongressi kannustaa
niitä pitämään kiinni ihailtavasta asenteestaan;
se odottaa, että Balkanin sosialidemokratia tekee
sodan päättymisen jälkeen kaikkensa estääkseen
sen, etteivät dynastiat, militarismi ja Balkanin
valtioiden laajentumishaluinen porvaristo käyttäisi väärin omiin tarkoituksiinsa näitä valtaisin
uhrauksin saavutettuja tuloksia.
Kongressi vaatii Balkanin sosialisteja kamppailemaan erityisesti sen puolesta, että serbit,
bulgaarit, romanialaiset ja kreikkalaiset eivät
kaivaisi vanhoja vihollisuuksiaan esiin. Heidän
on päättäväisesti vastustettava sitä, että parhaillaan sotajalalla oleva Balkanin kansat, albaanit
ja turkkilaiset, eivät syyllistyisi julmuuksiin toisiaan vastaan. Sen vuoksi Balkanin sosialistien
velvollisuutena on kamppailla näiden kansojen
oikeuksien riistämistä vastaan ja julistaa kaikkien Balkanin kansojen veljeyttä, mukaan lukien
albaanit, turkkilaiset ja romanialaiset. Itävallan,
Unkarin. Kroatian, Slavonian, Bosnian ja Hertsegovinan sosialidemokraattien tulee kaikin voimin jatkaa toimintaansa torjuakseen Kaksoismonarkian hyökkäykset Serbiaa vastaan. Niiden
tulee vastustaa suunnitelmia Serbian nujertamiseksi asevoimin ja sen muuttamiseksi Itävallan
siirtomaaksi. Pelkkien dynastisten etujen vuoksi
Itävalta-Unkarin kansat, ja niiden mukana kaikkien muiden Euroopan maiden kansat, eivät saa
joutua vedetyksi surman suuhun. Itävalta-Unkarin sosialidemokraattiset puolueet taistelevat
myös jatkossa sen puolesta, että Habsburgien

hallitsemat eteläslaavilaiset kansat saavuttavat
Itävalta-Unkarin monarkian sisällä demokraattisen itsemääräämisoikeuden.
Erityistä huomiota ovat Itävalta-Unkarin sosialidemokraattiset puolueet, Italian sosialistien
ohella, kiinnittäneet Albanian kysymykseen.
Kongressi tunnustaa Albanian kansan oikeuden
autonomiaan. Tämän autonomian varjolla Albaniasta ei kuitenkaan saa tulla Itävalta-Unkarin ja
Italian ylivallan tavoittelun uhria. Tässä kongressi näkee vaaran, joka ei kohdistu vain Albaniaan,
vaan siitä voi jatkossa muodostua Itävallan ja
Italian välisen sodan syy. Vain demokraattisen
Balkanin liiton autonomisena jäsenenä Albaniasta voi tulla todella riippumaton. Kongressi
vaatii siksi Itävallan ja Italian sosialidemokraatteja torjumaan maittensa hallitusten pyrkimykset
Albanian anastamiseksi ja jatkamaan ponnistuksia Itävallan ja Italian rauhanomaisten suhteiden
lujittamiseksi.
Kongressi tervehtii Venäjän työläisten protestilakkoja. Ne ovat osoituksena siitä, että Venäjän
ja Puolan proletariaatti on alkanut toipua niistä
iskuista, joita tsaarin vastavallankumous on niille
aiheuttanut. Tsarismin rikolliset juonet voidaan
nyt paljastaa. Niiden avulla se on verisesti nujertanut oman maansa kansat ja lukuisia kertoja
pettänyt Balkanin kansoja sekä jättänyt ne vihollistensa armoille. Tsaarin valta horjuu ja pelkää
itse aiheuttamansa sodan seurauksia, joista vahvin on kansallisen liikkeen nousu.
Kun tsaarin Venäjä yhä on tarjoutumassa Balkanin kansojen vapauttajaksi, käyttää se sitä vain
savuverhona, jonka suojassa se aikoo jälleen
saattaa Balkanin omaan valtapiiriinsä. Kongressi
odottaa, että Venäjän, Suomen ja Puolan kaupunkien ja maaseudun vahvistuva proletariaatti
repäisee rikki tämän valheiden verkon ja torjuu tsarismin sotaseikkailut sekä taistelee kaikkia tsarismin hyökkäyksiä vastaan, olipa niiden
kohteena Armenia tai Konstantinopoli. Työväenliikkeen on Venäjän imperiumissa keskitettävä kaikki voimansa uuteen tsarismin vastaiseen
vapaustaisteluun. Tsarismihan on kaikkien Euroopan taantumuksellisten voimien suurin toivo
ja demokratian kauhistuttavin vihollinen. Tsarismin kukistamisen on kuuluttava internationaalin
tärkeimpiin tavoitteisiin. Päävastuun kantaa Saksan, Ranskan ja Englannin työväenluokka. Tällä
hetkellä näiden maiden työläisten tehtävänä on
vaatia maidensa hallituksilta, että ne ehdotto-
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masti kieltäytyvät tukemasta Itävalta-Unkaria
tai Venäjää, jos ne pyrkivät sekaantumaan Balkanin kriisiin.
Kolmen johtavan kulttuurikansan välinen sota
Serbian ja Itävallan satamakiistojen takia olisi
mieletöntä hulluutta. Saksan ja Ranskan työläiset eivät voi hyväksyä sitä, että Balkanin konÁLNWLLQSXXWWXPLVHVWDSllWHWWlLVLLQMRQNLQODLVLOOD
salaisilla sopimuksilla. Jos Turkin sotilaallinen
valta romahtaa, Englannin, Ranskan ja Saksan
sosialistien velvollisuus on vastustaa kaikin voimin valloituspolitiikkaa Etu-Aasiassa, koska siitä voi seurata maailmansodan syttyminen.
Euroopan rauhan pahimpana uhkana kongressi
pitää Ison-Britannian ja Saksan välisten vastakohtien keinotekoista lietsomista. Molempien
maiden työläisten ponnistukset näiden vastakohtien poistamiseksi ovat tervetulleita. Kongressi katsoo, että paras keino tämän tavoitteen
saavuttamiseksi on Saksan ja Englannin välisen
sopimuksen aikaansaaminen laivastokilpailun
lopettamiseksi. Kongressi vaatii Englannin ja
Saksan sosialisteja jatkamaan kampanjointiaan
tuon sopimuksen puolesta. Saksan ja Ranskan
ja toisaalta Saksan ja Englannin välisten vastakohtaisuuksien voittaminen olisi varmin tae
maailmanrauhan turvaamiseksi. Tärkeää olisi
myös horjuttaa Venäjä tsarismin valta-asemaa ja
tehdä Itävalta-Unkarin hyökkäys Serbiaan mahdottomaksi. Näihin tavoitteisiin on Internationaalin ennen kaikkea pyrittävä.
Kongressi toteaa, että koko sosialistinen internationaali on yhtä mieltä ulkopolitiikan periaatelinjoista. Se vaatii kaikkien maiden työläisiä nousemaan proletaarisen internationalismin voimin
kapitalistista imperialismia vastaan. Se varoittaa
kaikkien maiden hallitsevia luokkia siitä, että se
ei entisestään pahentaisi sodalla kapitalistisen
tuotantotavan jo muutenkin aiheuttamaa kurjistumista. Hallitukset eivät saa unohtaa, millaiseen vaaraan myös ne itse joutuvat Euroopan
nykyisessä tilanteessa ja työväenluokan ollessa taisteluvalmiudessa, jos ne päästävät sodan
puhkeamaan. Hyvässä muistissa ovat Saksan–
Ranskan-sota, jonka seurauksena syntyi Pariisin
kommuuni, ja Venäjän–Japanin-sota, jonka seurauksena Venäjän kansojen vallankumoukselliset
voimat pääsivät irti. Myös Englannin telakoilla
on puhjennut valtavia sotalaivaston rakentamista
vastustavia lakkoja.

Hallitukset olisivat umpihulluja, jos ne eivät
ymmärtäisi, että jo pelkkä ajatuskin maailmansodan kauhuista nostattaa työväenluokan varmasti lujaan vastarintaan. Proletaarit pitävät rikoksena toisten työläisten ampumista kapitalistien voitonhimon, dynastioiden kunnianhimon
tai salaisten diplomaattisopimusten vuoksi. Jos
hallitukset luopuvat normaalista elämänmenosta ja ajavat proletariaatin epätoivoisiin tekoihin,
joutuvat ne itse kantamaan kaiken vastuun aiheuttamansa kriisin seurauksista.
Internationaali kaksinkertaistaa ponnistuksena
estääkseen kriisin kärjistymisen. Se korottaa äänensä ja harjoittaa propagandaansa yhä voimallisemmin. Kongressi velvoittaa kansainvälisen
sosialististoimiston seuraamaan tilannetta yhä
tarkkaavaisemmin, ja tapahtuipa mitä tahansa,
säilyttämään proletaaristen puolueiden väliset
yhteydet. Proletariaatti tietää tällä hetkellä olevansa vastuussa koko ihmiskunnan tulevaisuudesta. Kun massamurhan, nälkäkuoleman ja
ruton aikaansaamat kauheudet uhkaavat tuhota
kansojen kukoistuksen, on proletariaatin noustava päättäväisesti sitä vastaan. Kongressi kääntyykin teidän puoleenne kaikkien maiden proletaarit ja sosialistit, jotta te ette tällä ratkaisevalla
hetkellä antaisi periksi. Julistakaa voimaanne
kaikissa muodoissa ja kaikkialla, nostakaa protestinne kaikella voimallanne parlamenteissa,
liittykää suuriksi joukoiksi mielenosoituksissa,
käyttäkää kaikkia keinoja joita järjestönne ja
proletariaatin voima teille antaa! Pitäkää huolta siitä, että maidenne hallitukset ovat tietoisia
proletariaatin murtumattomasta rauhantahdosta! Asettakaa riiston ja massamurhan kapitalistisen maailman vastakohdaksi proletariaatin
rauhan ja kansojen veljeyden maailma!
(Saksan kielestä suomentanut Seppo Hentilä. Lähde: Ausserordentlicher Internationaler Sozialisten-Kongress zu
Basel am 24. und 25. November 1912. Berlin 1912, s. 23–
27; luettavissa verkossa osoitteessa http://de.wikipedia.
org/wiki/Internationaler_Sozialistenkongress_%281912
%29#Friedensmanifest

Baselin rauhanmanifesti oli ennen muuta loistavaa kansainvälisen politiikan analyysia. Arvionsa siinä saivat niin Balkanin kriisi, Venäjän,
Itävalta-Unkarin ja Italian imperialistiset valloitushaaveet kuin ja Ison-Britannian ja Saksan
varustelukilpakin. Kiinnostavaa on, että manifestissa kutsuttiin pelättyä suursotaa maailman-
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sodaksi. Tämä nimityshän vakiintui pysyvään
käyttöön vasta sen jälkeen, kun oli nähty, että
sodasta todella oli tullut maailmansota.
Yksityiskohtaisen tilanneanalyysin lisäksi Baselin julistus antoi eri maiden työväenpuolueille tarkkoja ohjeita ja erityistehtäviä.
Teoriassa kaikki näytti harvinaisen selvältä:
sodan puhkeaminen estettäisiin kansainvälisellä yleislakolla. Mutta jos sotatilanteeseen
kuitenkin jouduttaisiin, tuntui täysin mahdottomalta, että työläiset voisivat ampua toisen
maan työläisiä. Sen sijaan alkaisi toverillinen
rintamien yli ulottuva veljeily, joka tekisi sotatoimet heti alkuunsa mahdottomiksi.
Mutta mitä tapahtuikaan heinä-elokuun
vaihteessa 1914, kun peto pääsi irti ja kahden suurvaltaliittokunnan, keskusvaltojen ja
ympärysvaltojen välinen suursota puhkesi?
Kansainvälisestä yleislakosta, saati rintamien yli tapahtuvasta veljeilystä ei ollut tietoakaan. Aivan toiset voimat ja aatteet valtasivat
Euroopan suurkaupunkien kadut ja torit.
Ranskalainen antimilitaristi Jean Jaurés joutui
maksamaan rohkeudestaan hengellään, kun
muuan kiihkonationalisti murhasi hänet Pariisin työläisten sodanvastaisessa mielenosoituksessa heinäkuun viimeisenä päivänä 1914.
Internationaalin kokous, joka oli ollut tarkoitus pitää syyskuussa 1914 Wienissä, jouduttiin peruuttamaan. Sotatoimien alettua Saksan
sosialidemokraattisen puolueen SPD:n johto
ilmoitti tukevansa ainoastaan puolustussotaa.
Mutta kun Saksan joukot hyökkäsivät Belgiaan, puolue ei vetänyt armeijalta tukeaan.
Myös muissa sotaakäyvissä maissa maltilliset
sosialidemokraatit asettuivat tukemaan hallitustensa sotaponnistuksia. Kansainvälisen
työväenliikkeen sodanvastainen politiikka
epäonnistui, koska se perustui lähes lapsenuskoiseen käsitykseen, jonka mukaan kaikki
yhteiskunnalliset ongelmat ratkeaisivat lähes
itsestään marxilaisen teorian mukaisesti.

Joulukuun alussa 1914 Saksan valtiopäivillä
käytiin legendaarinen äänestys sotalainoista.
Karl Liebknecht rohkeni ainoana vastustaa
niitä. Ranskassa sotaintoilijat hyökkäsivät kuin
korpit haaskalle ja hurrasivat Liebknechtille.
Saksan sotaluottoäänestystä on pidetty kansainvälisen työväenliikkeen hajoamisen lähtölaukauksena. Vasemmistososialistit jatkoivat
antimilitaristista toimintaansa maailmansodan aikana. Syyskuun alussa 1915 pidettiin
Sveitsissä Bernin lähistöllä sijaitsevassa Zimmerwaldin kylässä vasemmistososialistien
kansainvälinen kokous. Osanottajia oli kolmisenkymmentä, jotka edustivat kahdentoista
maan työväenpuolueiden vasemmistofraktiota. Kokouksen päätöslauselman sisällöstä
käytiin ankara kädenvääntö. Lopulta hyväksytyksi tuli venäläisen Lev Trotskin esittämä
versio. Zimmerwaldin manifesti tuomitsi reformistien harjoittaman linnarauhapolitiikan,
kehotti työläisiä kääntämään aseensa oman
maansa kapitalisteja vastaan ja muuttamaan
imperialistisen sodan vallankumoukselliseksi
sisällissodaksi.
Jo Zimmerwaldin kokouksen aikana bolsevikkien johtaja V. I. Lenin kokosi ympärilleen radikaaleimman siiven edustajista oman
ryhmittymänsä, jota kutsuttiin Zimmerwaldin
vasemmistoksi. Liike, jota kutsuttiin myös
Zimmerwaldin internationaaliksi, piti maailmansodan aikana vielä kaksi kansainvälistä kokousta, Kienthalissa Sveitsissä 1916 ja
Tukholmassa 1917. Vuoden 1917 puoluekokouksessa SDP päätti liittyä Zimmerwaldin
internationaaliin. Päätös osoitti, että yhteistyö
bolsevikkien kanssa oli saamassa puolueessa
yhä enemmän kannattajia. Venäjän vallankumouksen, bolsevikkien valtaannousun ja
maailmansodan aiheuttaman kaaoksen myötä
työväenliikkeen vasemmisto vahvistui entisestään ja järjestäytyi kommunistiseksi liikkeeksi.
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Walter Crane: International Solidarity of
Labour (1889). Piirros
The International,
1864–1924 -julkaisun
kannesta (Pelican
Press, London).

Epilogi

Ensimmäinen maailmansota tukahdutti Baselin kellojen kumun, tai ei sentään, ei ihan
kokonaan.
Kommunistista liikettä sympatisoinut ranskalainen kirjailija Louis Aragon panee romaaninsa Baselin kellot (1934, suom. Johanna ja
Matti Pyhälä 1964) viimeisillä sivuilla äkkiarvaamatta saksalaisen sosialistin Clara Zetkinin

pitämään puhetta toisen internationaalin sodanvastaisessa konferenssissa Baselissa 1912.
Zetkin muistutti siitä, että naisilla, vaimoilla ja
äideillä oli lastensa kasvattajina tulevaisuuden
avaimet käsissään myös sodanvastaisessa taistelussa. Kiinnostavaa on myös se, kuinka Aragon kommentoi puhetta (kursivoitu jakso).
Miehen ja naisen tasa-arvoa Zetkin ei Baselin
puheessaan käsitellyt lainkaan.
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”Jos me äidit kasvattaisimme lapsemme vihaamaan syvästi sotaa, jos jo heidän herkimpinä
nuoruusvuosinaan istuttaisimme heihin sosialistisen veljeystunteen, tietoisuuden, silloin tulisi aika, jolloin ahdistavimman vaaran hetkellä ei
maan päällä olisi valtaa, joka pystyisi tempaisemaan tämän ihanteen heidän sydämestään. Silloin pelottavimman vaaran ja ristiriidan aikoina
he muistaisivat ensin ihmisen ja proletariaatin
velvollisuutensa. Jos me vaimot ja äidit nousemme verilöylyjä vastustamaan, ei se johdu
siitä, että itsekkyydessämme ja heikkoudessamme emme kykenisi tekemään suuria uhrauksia
suurten tavoitteiden, suuren ihanteen vuoksi;
me olemme käyneet elämän kovan koulun kapitalistisessa yhteiskunnassa ja tässä koulussa
meistä on tullut taistelijoita.” --- Hän puhuu kuin
nainen toisille naisille, ilmaistakseen mitä erään luokan kaikki naiset ajattelevat. Hän puhuu kuin nainen, jonka henki on kehittynyt painostuksen alaisena,

painetun luokkansa keskellä. … Hän on huomisen
nainen, tai paremminkin, uskaltakaamme se sanoa:
hän on tämän päivän nainen. Tasa-arvoinen. … Hänen kohdallaan naisen yhteiskunnallinen ongelma ei
enää eroa miehen ongelmasta. --- ”Juuri siksi, että
sosialismiin tulevaa voittoa valmistellaan taistelussa sotaa vastaan, hän huudahtaa, me naiset
vahvistamme tätä taistelua. Vielä vähemmän
kuin työläisille voivat kansallisvaltiot olla meille
todellinen isänmaa. Meidän on itse luotava tuo
isänmaa sosialistipuolueeseen, joka yksin takaa
ihmisen täydellisen emansipaation.” (Aragon, s.
355–356.)

Toivonsa menettämisestä Aragonia ei ainakaan voida syyttää, sillä hänen romaaninsa
ilmestyi runsas vuosi sen jälkeen kun Adolf
Hitler oli noussut valtaan Saksassa.

Suomalaisen
rakentamisen
ja
RAKENTAJIEN EDUNVALVOJA
jo 90 vuoden ajan

Rakennusperinteitä arvostaen
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Artikkeli on hyväksytty julkaistavaksi vertaisarvioinnin perusteella

KUNNON TYÖMIES MÄKELÄ
MAAILMANSODASSA
(eli Helsingin työväestö ja ensimmäinen maailmansota)
Samu Nyström
Filosofian tohtori, Helsinki

Juho (Johan) Alfred Mäkelä oli maailmansodan syttyessä 24-vuotias valtionrautateiden Fredriksbergin (Pasilan) konepajan työläinen. Hän oli kotoisin Etelä-Suomesta, Kärkölästä. Kuusitoistavuotiaana Mäkelä oli päässyt
valtionrautateille halkojen lastaajaksi ja Helsinkiin hän oli muuttanut kahdeksantoistavuotiaana. Kouluja käymättömänä tulokkaana hän oli aluksi
toiminut apumiehenä ja varastomiehenä. Vuonna 1911 hän pääsi Fredriksbergin konepajalle päällelyöjäksi eli sepän apumieheksi ja oppilaaksi.1

S

odan syttyessä Mäkelä asui Kustaankadulla vaimonsa Olgan ja kahden pienen poikansa kanssa.2 Kärkölässä hän
oli kuulunut paikalliseen työväenyhdistykseen.
Helsingissä hän liittyi konepajojen omaan ammattiliittoon ja sosialidemokraattiseen puolueeseen. Järjestötoiminnan kautta Mäkelän elämään kuului 1900-luvun työväenkulttuurin tapahtumat kuten ammattiosaston retket ja juhlat
sekä vappukulkueet. Toisin kuin muiden valtionrautateiden ammattiryhmien, ei koneosaston työläisten katsottu kuuluvan rautatieläisten
arvostettuun ryhmään – he olivat paremminkin
lähempänä tavallista teollisuustyöväestöä. Pal-

kat olivat korkeintaan keskitasoa, mutta töiden
jatkuvuus oli verrattain turvattua. Mäkelän sanoin ”valtion leipä oli kapea mutta pitkä”. Juho
Mäkelä kuului kaikin tavoin helsinkiläistyöväestön perusjoukkoon – hän oli ”perusduunari”
sanan kaikissa merkityksissä.
Sven-Erik Åströmin hieman tulkinnanvaraisten laskelmien perusteella vuonna 1914 työväestöön laskettavia työläisiä ja palvelusväkeä
oli Helsingissä yli 80 000 eli noin 55–60% kaupungin asukkaista. Näistä teollisuuden palveluksessa työskenteleviksi katsottiin kaupungin
tilastollisessa vuosikirjassa noin 14 000 henkeä.
Valtionrautateillä oli Helsingissä kaksi kone-
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Helsingin Rautatien Fredriksbergin (Pasilan) konepajalla
työntekijöitä työnsä ääressä.
Kuva: Työväen Arkisto.

Fredriksbergin (Pasilan) konepajan työläisiä ryhmäkuvassa
tehdasrakennuksen edustalla
1900-luvun alussa. Kuvaaja: Julius
Grape. Kuva: Kansan Arkisto.

Piirros evakuoinneista Rautatientorilla
maailmansodan alettua. Käytössä oli vielä
vanha rautatieasema, ja jono kulki uuden
rautatieaseman läpi aina joutsenlammikolle
saakka. Kuva: Hufvudstadsbladet 8.8.1914.
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pajaa, joissa työskenteli
sodan syttyessä yhteensä
noin 900 miestä. Yhdessä ne olivat kaupungin
suurimpia
teollisuus3
työnantajia.
Tutkija Anna Viek
haastatteli
Mäkelää
vuonna 1967, joka oli
tuolloin 77-vuotias konepajalta täysinpalvelleena eläkkeelle päässyt
seppä. Haastattelu tallennettiin rautatiemuseon kokoelmiin ja se on
nyt runkona tälle artikkelilleni, jossa tarkastelen
Helsingin työväestön elämää ja tunnelmia ensimmäisen maailmansodan ensimmäisinä vuosina ennen maaliskuun 1917 vallankumousta.
Mäkelän tarinan avulla nostan mikrohistoriallisen lähestymistavan mukaisesti esiin joitakin
yksityisestä yleiseen aukeavia näkökulmia. Yleisemmin artikkelini pohjautuu Helsingin ja helsinkiläisten elämää kriisiaikana käsitelleeseen
väitöskirjaani: Poikkeusajan kaupunkielämäkerta.
Helsinki ja helsinkiläiset maailmansodassa 1914–
1918 (2013).
Juho Mäkelän tarina edustaa suorastaan
hämmästyttävästi helsinkiläistyöväestön historian yleistä linjaa. Voisi jopa kysyä, onko
eläkkeellä ollut seppä kerrannut haastatteluaan ennen alan kirjallisuutta, tai edustaako
hänen kertomuksensa enemmän helsinkiläistyöväestön vakiintunutta folklorea. Kukaan
ei elä yhteiskunnasta, lähiympäristöstään tai
ajastaan irrallaan, joten edellä mainitut tekijät
ovat varmasti vaikuttaneet siihen, mitä ja miten
Mäkelä haastattelussaan muistelee. Haastattelu
on myös vahvasti strukturoitu, mikä tuottaa
tiettyjä polkuriippuvuuksia ja korostaa kansallisen historian käännekohtia. Ongelmat eivät
kuitenkaan ole ylitsepääsemättömiä: Mäkelästä
ja hänen lähiympäristöstään on tallentunut on-

Helsinkiläisiä
tungeksimassa
Hufvudstadbladetin toimituksen
edustalla odottamassa kuumeisesti
tietoja kärjistyneestä kansainvälisestä
tilanteesta. Kuva:
Hufvudstadbladet
27.7.1914.

neksi myös paljon muuta aineistoa, joka pääsääntöisesti tukee hänen kertomiaan. Kaiken
kaikkiaan Mäkelä on hyvä opas maailmansodan helsinkiläisen työläisyhteisön tuntoihin ja
vaiheisiin.
”Paljon lähti väkeä karkuun maalle
maailmansodan syttyessä”

Sota ei syttynyt yllättäen, mutta sen laajeneminen vuosikausia kestäneeksi maailmansodaksi
yllätti kaikki. Näin tapahtui myös Helsingissä
kesällä 1914. Sarajevon laukauksien käynnistämää kansainvälistä poliittista kriisiä seurattiin
tarkoin. Kaikkien väestöryhmien lehdet julkaisivat laajoja analyyseja kansainvälisen tilanteen
kehittymisestä. Kaduilla, työpaikoilla, kapakoissa, pesutuvissa ja kodeissa käytiin jatkuvaa
kannunvalantaa tilanteesta. Heinäkuun loppua
kohden tiedot alkoivat käydä huolestuttaviksi.
Huhuissa kerrottiin saksalaisten maihinnoususuunnitelmista, ja viranomaisten toimenpiteet
osoittivat selvästi, että Viaporin linnoitusaluetta laitettiin taisteluvalmiuteen. Lehtien haastattelemat asiantuntijat ja viranomaiset pyrkivät
rauhoittamaan tunnelmia, mutta helsinkiläisten turvallisuudentunne oli järkkynyt.4
Pimennetyn kaupungin ensimmäisenä sotayönä monissa perheissä todettiin, ettei huhuina liikkuvien uhkakuvien toteutumista jää-
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täisi odottamaan. Kaupungista pitäisi päästä
pois. Ainakin naiset ja lapset olisi saatava turvaan. Rautatieasemalla olikin maailmansodan
alettua parin viikon ajan yötä päivää pitkät
evakkojen jonot.. Pelkojen lisäksi evakuointia
tuki elinolojen nopea vaikeutuminen. Tulevaisuus oli epäselvä. Monet työnantajat alkoivat
valmistautua irtisanomisiin, elintarvikkeiden
hinnat lähtivät nousuun ja ihmiset ryntäsivät
hamstraamaan kauppoja tyhjiksi. Aluksi myös
Viaporin linnoituksen komendantti kehotti
ihmisiä jättämään kaupungin, mikä kasvatti
pelkoja entisestään. Vahingon jo tapahduttua
viranomaiset korjasivat ohjeistusta niin, että
työväestön kerrottiin kuuluvan kaupunkiin
jäämään toivottuihin ryhmiin.
Alkuvaiheen joukkopako kaupungista oli
keskeisiä aikalaiskokemuksia. Sittemmin se on
kuitenkin jäänyt paljolti historian unholaan.
Parissa viikossa kaupungista poistui useita tuhansia kaupunkilaisia. Sodan alun pelot ja hätäiset evakkoon lähtemiset tulevat vastaan lukuisista aikalaismuistelmista.5 Myös Juho Mäkelä kertoi kaupungin tyhjenemisestä. Hänen
mukaansa kaupungissa ja konepajalla liikkui
huhuja, joissa kerrottiin saksalaisten maihinnoususuunnitelmista Hankoon ja siitä, kuinka
Helsingin koettiin olevan vaaravyöhykkeessä.6
Jos jälkimaailma onkin usein mieltänyt, ettei
ensimmäinen maailmansota koskenut suomalaisia, olivat aikalaiskokemukset täysin erilaisia.
Aikalaisille sota oli pelottava ja totta.
”Sodasta oltiin sitä mieltä, että
tyytymättömiä oltaisiin, jos Venäjä
häviäisi, koska kuuluttiin Venäjään”

Toki suomalaisten kohtalo poikkesi merkittävästi muiden sodassa mukana olleiden kansojen kohtalosta, sillä suomalaiset miehet
oli vapautettu asepalveluksesta. Siinä missä
muissa Euroopan kaupungeissa nuoret miehet
päätyivät kasarmien ja rautatieasemien kautta

rintamille ja sankarihautausmaille, saivat helsinkiläiset katsella vierestä venäläisen sotaväen
sotaanlähtörituaaleja kaupungin toreilla, satamissa ja rautatieasemalla.7
Täysin sivullisia helsinkiläisetkään eivät olleet. Huhuissa ja sotilasviranomaisten suunnitelmissa mietittiin myös suomalaisten mobilisointia, mikä oli jatkuvana huolena etenkin
nuorten miesten elämässä.8 Toisaalta kaikki
eivät myöskään halunneet katsoa sivusta kun
muut imperiumin miehet lähtivät sotimaan
isänmaan ja keisarin puolesta. Kuten muun muassa Matti Klinge ja Tuomas Hoppu ovat osoittaneet, olivat tunnelmat etenkin ensimmäisinä
sotakuukausina kokonaan toiset kuin itsenäistymiskehitystä kuvaavassa kirjallisuudessa on
esitetty. Venäjän armeijaan ilmoittautui lähes
saman verran vapaaehtoisia kuin myöhemmin
jääkäreiksi. Hopun mukaan helsinkiläiset olivat
vapaaehtoisissa yliedustettuina.9
Mäkelä muisteli työtovereidensa sympatioiden olleen venäläisten puolella. Konepajalaisia
ei lähtenyt sotimaan, mutta eräs Mäkelän naapureista lähti Venäjän armeijaan vapaaehtoisena. Tämä herätti naapurustossa paheksuntaa,
mutta syynä ei ollut venäjävastaisuus vaan se,
että tukien puuttuessa sotilaan perhe joutui taloudellisiin vaikeuksiin. Sodan jatkuessa syntyi
jääkäriliike, joka vei myös kymmeniä helsinkiläistyöläisiä sotilaskoulutukseen Saksaan. Vaikka konepajalta ei ilmeisesti kukaan lähtenyt
jääkäriksi, saavuttivat jääkäriliikkeestä kertovat
huhut pian myös Mäkelän ja tämän työkaverit.
Nämä uutiset herättivät yleistä hämmästystä:
”Ihmeteltiin, että taistelivat Venäjää vastaan”.  10
Muiden Euroopan kaupunkien tavoin Helsinki muuttui aiempaa selvemmin sotilaiden
kaupungiksi. Kasarmien, linnoituksien ja sotalaivojen lisäksi sotilaita ryhdyttiin majoittamaan kaikkiin mahdollisiin isompiin julkisiin
rakennuksiin. Armeijan majoittaminen kouluihin ja muihin rakennuksiin toi sotilaat siviilien
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Maailmansodan

helsinkiläisiä turvaan. Mäkelän
keskelle. Samalla kiristyneet turHelsingissä oli kaksi
mukaan sodan syttymisen jälkeen
vatoimet toivat kaupunkilaisten
suurta joukkotiedokonepajoilla paiskittiin töitä ”yötä
keskuuteen kaduille ja tärkeisiin
tusvälinettä: sanopäivää”. Konepajalla siirryttiin
kohteisiin vartiosotilaita. Lisäksi
malehdet
ja
kadut.
väliaikaisesti työskentelymalliin,
sisäinen tiedustelutoiminta kiihjossa töitä tehtiin yhteen menoon
tyi ja santarmit avustajineen val11
kaksi päivää ja niiden välinen yö. Mäkelä kervoivat kaupunkilaisia aiempaa näkyvämmin.
Sotilaat tulivat myös konepajan arkeen. toi, että työläiset olivat järjestelyn seurauksena
Mäkelän mukaan juna-asemia valvoneita san- ”lopen uupuneita niin että nukuttiin pakosta
tarmeja ei konepajalla näkynyt, mutta sen si- töissä”.15
Loppuvuodesta 1914 alkoi kaksi vuotta kesjaan toimintaa oli valvomassa jatkuvasti parikymmentä sotilasta. Työläiset tulivat sotilai- tänyt sotatalouden nousukausi. Rakentamista
den kanssa hyvin toimeen, koska nämä eivät ja raaka-ainepulasta kärsineitä teollisuudenpitäneet niin tiukkaa kuria kuin santarmit.12 aloja lukuun ottamatta kaupungin teollisuusKokonaan ilman isonveljen valvontaa kone- laitokset laajensivat toimintaansa hirmuista
pajalaisetkaan eivät olleet. Maaliskuun vallan- vauhtia. Samaan aikaan aloitettiin myös valtakumouksen jälkeen tehdyissä selvityksissä kävi van Pietari Suuren merilinnoituksen linnoitusnimittäin ilmi, että eräs konepajan portinvarti- työt kaupungin ympäristössä. Helsingissä oli
joista oli työskennellyt santarmihallinnon las- paljon enemmän työtä kuin tekijöitä. Ihmisvirrat kääntyivät kaupunkiin päin – Helsinkiin
kuun.13
tulvi nuorta työväestöä kaikkialta maasta.16
”Oltiin konepajalla töissä yötä päivää sen
”Kiinalaisista”, järjestyshäiriöistä ja levotjälkeen”
tomuuksista kuuluisaksi tulleet linnoitustyöt
Yksityisellä sektorilla sota oli vaikuttanut aluk- koskettivat myös Mäkelän perhettä. Valtava
si lamaannuttavasti. Tehtaiden raaka-aine- urakka kärsi työntekijäpulasta, minkä vuoksi
toimitukset ja asiakkaat olivat jääneet sodan töihin tuotiin muutama sata imperiumin toisulkeman Itämeren toiselle puolelle. Monet selta laidalta rahdattua miestä sekä tuhansia
teollisuuslaitokset vähensivät tuotantoa ja suomalaisia työvelvollisia. Kärkölässä arpa
valmistautuivat irtisanomaan työntekijöitään. osui Mäkelän ja tämän vaimon veljiin, jotka
Työväestöä uhkasi joukkotyöttömyys tilantees- kaikki määrättiin Helsinkiin patteritöihin. Näin
sa, jossa elinkustannukset olivat nopeassa kas- Mäkelöiden entuudestaan ahdas asunto täyttyi
vussa. Pääkaupungin lehdissä käytiinkin kiivas- sukulaisista.17
Sotatalouden kultaisten vuosien ja sota-ajan
ta keskustelua siitä, kenen kannettavaksi sodan
pelkojen rinnalla kehittyivät jokapäiväisen elätaloudelliset seuraukset tulisi laittaa.14
”Eturintamassa” olleissa konepajoissa nä- män vaikeudet. Mäkelöiden asunto ei suinkaan
köalat olivat alusta alkaen toisenlaiset: impe- ollut ainoa, jonka seinät alkoivat tulla sotavuoriumin valtavan armeijan tarpeet olivat pohjat- sina vastaan. Samaan aikaan, kun sotateollitomat. Rautatiet olivat avainasemassa moder- suus veti kaupunkiin tuhansia uusia asukkaita,
nissa sodankäynnissä, joten niistä jouduttiin oli asuntuotanto sodan vuoksi käytännössä
alusta alkaen ottamaan kaikki irti. Pitkät soti- kokonaan pysähtynyt. Vuoden 1915 loppuun
lasjunat toteuttivat liikekannallepanosuunnitel- mennessä kaupungissa vallitsikin vaikea asunmia, ja jopa 40 vaunun evakkojunat kuljettivat topula. Ullakot, kellarit, piharakennukset ja
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ulkovajat otettiin asuinkäyttöön. Kaupungin
asuntotarkastusviranomaiset joutuivat voimattomina ja kauhuissaan katsomaan asuinolojen
heikkenemistä.18
Asumisen lisäksi elämä kaupungissa vaikeutui kuukausi kuukaudelta monin tavoin. Koko
Euroopan ruokahuolto oli rakennettu sotaa
edeltävinä vuosikymmeninä kansainvälisten
elintarvikemarkkinoiden varaan. Rintamalinjojen sulkeutuessa tämä tarkoitti sitä, että lähes kaikilla alueilla oli suurta puutetta jostain
elintarvikkeesta ja vastaavasti ylituotantoa jostain toisesta. Suomessa pulaa tuli peruselintarvikkeesta – viljasta – ja ylituotantoa oli meijerituotteista. Modernien kaupunkiyhteisöjen
ruokahuollon järjestämisestä kriisioloissa ei ollut kokemuksia eikä myöskään laajempia suunnitelmia. Näin eri puolilla Eurooppaa otettiin
käyttöön monenlaisia ohjaus- ja säännöstelyjärjestelmiä, joiden toimivuus tai toimimattomuus lopulta määritti hyvin keskeisellä tavalla,
miten yhteiskunta sodan rasituksia kesti.19
Helsingissä pula-aika alkoi pian sodan sytyttyä. Vähitellen peruselintarvikkeiden ja
polttopuiden saatavuusongelmat kasvoivat
niin suuriksi, etteivät kaupunki ja valtiovalta
voineet enää katsoa tilannetta sivusta. Näin
vuoteen 1917 mennessä kaupunkiin oli luotu
monipuolinen avustus- ja säännöstelyjärjestelmä, jonka varassa etenkin köyhimmät kaupunkilaiset joutuivat elämään. Kaupungin tukiverkoston laajuus, tavoitteet, kustannukset ja toimintakyky olivat lopulta ne kysymykset, jotka
vuoteen 1917 mennessä hajottivat lopullisesti
helsinkiläisen kaupunkiyhteisön toisilleen vihamielisiin leireihin. Helsinkiläiset kuuluivat
siihen Itä-Euroopan kaupunkilaisten suureen
joukkoon, jotka joutuivat toteamaan, etteivät
tukijärjestelmät taanneet toimeentuloa tai edes
sodan vaatimien uhrauksien tasaista jakautumista.20
Suuriruhtinaskunnan pääkaupungin talou-

WHHQROLPRQHOODWDSDDOHLYRWWXVLVllQLQÁDDWLon ainekset. Valuuttaongelmat, pula-aika, työvoimapula ja sotatalouden voitot aiheuttivat
jatkuvan kilpajuoksun palkkojen ja hintojen
välillä. Työläisten asema oli ongelmallinen,
sillä kaikenlaiset lakot ja työtaistelutoimet oli
kielletty. Toisaalta etenkin ammattitaitoisesta
työväestöstä oli krooninen pula, jonka vuoksi osaajat saattoivat kilpailuttaa työnantajia.
Käytännössä kuitenkin vain harvojen reaalipalkat pysyivät edes sotaa edeltäneellä tasolla
kalliinajan kilpailussa. Valtionrautateiden konepajoilla työläisten palkkavaatimukset alkoivat saavuttaa vastakaikua rautatiehallituksessa
vasta, kun alkoi näyttää siltä, että tärkeimmät
osaajat siirtyisivät joukolla yksityisten työnantajien leipiin. Jatkuvat palkankorotukset ja erilaiset kalliinajan lisät eivät kuitenkaan auttaneet
vaan palkkojen ostovoima laski.21
Tilanne oli samanlainen Euroopan monissa
teollisuuskeskuksissa. Töitä oli tarjolla enemmän kuin koskaan niin Pietarissa kuin Berliinissäkin, mutta palkkojen ja hintojen juoksukilpailussa palkat jäivät koko ajan jälkeen.
Näin nousukausi näytti hyödyttävän vain teollisuuslaitoksien omistajia ja harmaalla alueella
toimineita keinottelijoita, kun taas pula-aika
tuntui kuuluvan lähinnä palkkatyöllä eläneille.
Totaalisen sodan uhraukset eivät jakautuneet
tasaisesti.22 Tämän prosessin kylvämiä ituja
alkoi nousta näkyviin eri puolilla Eurooppaa
vuodesta 1915 lähtien, ja satoa päästiin korjaamaan vuodesta 1917 lähtien.
”Luettiin työaikana lehtiä salaa verstaalla
ja vielä enemmän puhuttiin”

Se, että ensimmäisen maailmansodan historiaa on myöhemmin tarkasteltu etenkin kansallisen itsenäistymiskehityksen kautta, peittää
helposti alleen aikalaisten tieto- ja kokemusmaailman. Maailmansodan alusta lähtien aikalaisten päälle kaatui päivä päivältä kiihtyvällä
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tahdilla uusia ongelmia, pelkoja ja mahdollisuuksia, jotka kaikki vaativat reagointia. Tämän takia on tärkeää lopuksi tarkastella niitä
tietoja ja tuntoja, joiden pohjalta jokapäiväisiä
ongelmia ratkottiin.
Maailmansodan Helsingissä oli kaksi suurta joukkotiedotusvälinettä: sanomalehdet ja
kadut. Näistä ensin mainitut olivat tiukasti
sensuurin valvonnassa, mikä näkyi tyhjinä
palstoina ja kesken päättyvinä lauseina. Lisäksi eri yhteiskuntaryhmillä oli omat lehtensä,
joiden esittämät tulkinnat esimerkiksi elintarvikekriisin syistä, seurauksista ja ratkaisuista
poikkesivat toisistaan radikaalisti. Työmiehen
maailmasta katsottuna porvarillinen kaupunginvaltuusto näytti lähes välinpitämättömältä
työväestön hädän edessä. Vastaavasti vaikkapa Hufvudstadsbladetin näkökulmasta katsottuna kaupungin päättäjät tekivät jatkuvasti valtavia uhrauksia kaupungin vähäosaisten pelastamiseksi ja saivat siitä kiitoksekseen vain
työväestön epäoikeudenmukaiset syytökset.23
Lehtien kirjoitukset toisaalta kertoivat oman
ryhmän todellisuustulkinnasta sekä samalla
vahvistivat ja muokkasivat sitä.
Aikalaiset toki tiedostivat varsinkin sensuurin olemassaolon – lehtien tietoihin ei voinut
täysin luottaa, ja ”tyhjät rivit” kertoivat, että
oli olemassa myös salattuja asioita. Näin tärkeään rooliin nousivat kadut, työpaikat ja monet muut tilat, joissa kaupunkilaiset saattoivat
kohdata toisiaan. Kaduilla oli myös virallinen
rooli tiedonvälityksessä: viranomaistiedotteita
liimattiin ilmoitustauluille, puihin ja lyhtypylväisiin.
Ennen kaikkea sota-aika oli kuitenkin
huhujen aikaa. Juho Mäkelän haastattelussa
toistuu useaan kertaan maininta ”puhuttiin,
että…” Vastaava toistuu monissa muissa aikalaismuistelmissa ja huhut huomioitiin myös
viranomaisten tiedotteissa sekä lehdistössä,
joissa varoiteltiin moneen otteeseen huhujen

levittämisestä, tai korjattiin huhuissa kiertäneitä tietoja.
Huhujen Helsinki oli pelottava paikka.
Osittain tämä saattoi johtua siitä syystä, että
huonot uutiset tahtovat ylipäätään levitä nopeammin kuin hyvät. Toisaalta sensuurin
tiedettiin iskevän erityisesti tietoihin, jotka
voisivat vaikuttaa väestön mielialoihin masentavasti tai pelottavasti.. Lähestyvät saksalaiset
sotalaivat tai zeppeliinit olivat luontevia huhujen kohteita. Samoin olivat puheet elintarvikepulan tahallisuudesta ja toisten väestönryhmien keinottelusta.24
Sodan parin ensimmäisen viikon evakkojonot olivat yksi kouriintuntuvimmista esimerkeistä huhujen ja pelkojen voimasta. Kaupungista pakeneminen oli vallitsevien tietojen ja
huhujen pohjalta erittäin perusteltu päätös,
vaikka se tämän päivän näkökulmasta saattaakin näyttää turhana hätiköintinä. Mitä pidemmälle sota-aika kului sitä vaikeampiin ongelmiin helsinkiläiset joutuivat etsiessään vastauksia huhujen ja tiedonsirpaleiden keskeltä.
”Pitkänsillan rannassa oli mies, joka pani
rintaani punaisen rusetin”

Maaliskuussa 1917 nuori perheenisä Juho
Mäkelä joutui jälleen uuden vaikeasti tulkittavan tilanteen eteen. Hän oli matkalla rautatieasemalle, kun Pitkänsillan rannassa tuli vastaan mies, joka jakoi punaisia rusetteja. Pian
kaduilla alkoi tulla vastaan autoja, jotka olivat
täynnä aseistautuneita ja hurraavia sotilaita.25
Venäjän vallankumouksen aallot olivat saapuneet Pietarista Helsinkiin.
Seuraavan vuoden aikana jokainen helsinkiläinen joutuisi vastaamaan sellaisiin kysymyksiin, jotka vaikuttaisivat ratkaisevasti itse
kunkin tulevaisuuteen. Sodan väkivaltaisuudet olivat saapumassa kaupunkiin, ja Mäkelästäkin tulisi vielä kunnon sotamies – tai ainakin
kunnon keittiömies, kuten sodan jälkeen ko-
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nepajalle palattaessa oli tapana sanoa.26 Korjattavien vaunujen virta konepajalle ei kuitenkaan pysähtyisi.
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HELSINGIN KALASTAJAT
– PULAVUOSIEN VOITTAJIA?
Eero Haapanen
FM, Helsinki

Kalastajien ammattiryhmä oli Helsingissä 1900-luvun alussa moninainen, mutta sisällissodassa he eivät olleet mukana. Tilanne oli
toisenlainen esimerkiksi Porin vieressä Merikarvialla, jossa kalastajia
oli punaisissa enemmänkin.1

S

otasurmatiedoston mukaan vuoden
1918 sodassa kuoli 116 kalastajaa. Vähän alle sata heistä kuoli punaisissa, 19
mainitaan valkoisiksi ja viisi kuoli tuntemattomana. Helsinkiläisiä kalastajia mainitaan kuolleen kaksi punaisissa.2
Suurella osalla pääkaupungin kalastajista
oli juurensa Sipoossa ja muissa rannikon lähikunnissa. Sipoo oli valkoisten maanomistajien
aluetta, vailla merkittäviä teollisuuskeskuksia.
Siellä kalastajat samaistuivat valkoisiin. Suurin
osa Sipoon kalastajista oli maata omistamattomia kartanoiden kalastustorppareita, sellaisia kuin Östersundomin kartanon omistaman
Kamsholman Winbergit. Osa oli kruunun
maanvuokraajia, kuten ulkosaarelainen Oskar
Åberg Eestiluodossa. Näistä kalastajista lähti
kuitenkin vain muutama punaisten riviin, ja
heitä pidettiin saaristolaisten parissa kummajaisina.

Helsinkiläinen Arbetarnas Notisblad manailikin Sipoon saaristolaisia jo sodan alkuviikkoina:
Från Sibbo meddelas: Fiskarbefolkningen i Sibbo är i grund och botten socialistisk, men då den
lever så avskild från andra arbetsläger och stänGLJlUXQGHULQÁ\WDQGHDYGHERUJHUOLJDHOHPHQten, så är det icke att förvana sig över att den
har röstat på sina egna förtryckare. Sibbobornas
tur att vakna ur sömnen skall väl också komma.
(15.2.1918)

Sisällissodan alussa Sipooseen mannermaalle
jäi alueita, joilla valkoiset pystyivät vielä kokoontumaan ja kahakoimaan punaisten kanssa. Valkoiset vetäytyivät Porvoon ja Pellingin
kautta Pirttisaareen. Siellä olleesta kalastajakylästä muodostui parinsadan miehen tukiasema
viikoiksi. Maaliskuun alussa valkoisten piilo
paljastui ja tehtiin päätös hajaantua minne
kukin itse parhaaksi katsoi. Valkoisilla ei ollut
aseita ja varusteita. Osa yritti takaisin Helsin-
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Eestiluotolainen Oskar Åberg,
merisuojeluskunnan (Sibbo
marinskyddskår) jäsen. Kuva
ulkomaanpassista vuodelta
1921. Kuva: Yksityinen arkisto.

Vähän toista metriä
halkaisijaltaan oleva rysä
oli lahtialueiden tärkein
kalanpyydys. Kuvassa Erik
Karlsson Vanhankaupunginlahden Klobbenin rannassa
1940-luvun lopussa. Kuvaaja
tuntematon. Kuva: Yksityinen kokoelma.

Kalastaja J.W. Karlsson vaimonsa Agnesin ja nuorimpien lapsiensa kanssa Kuusiluodossa verkkosaunan edessä vuonna
1929. Kalastajaisännän kaksi siskoa ja
kaksi kälyä olivat ”punakaartin siivouskomppaniassa”. Kuvaaja tuntematon.
Kuva: Yksityinen kokoelma.

22 TYÖVÄENTUTKIMUS VUOSIKIRJA 2014

kiin, jolloin jotkut jäivät kiinni ja tulivat ammutuiksi Kyläsaaren jäällä. Osa valkoisista jäi
piileskelemään saariston kalamajoihin ja huviloihin. Kalastajat mm. Eestiluodossa auttoivat
piileskelijöitä ja toimivat myös ”jääluotseina”
valkoisten siirtyessä useassa vaiheessa jään yli
Viroon. Punaiset olivat huonompia liikkumaan
saaristossa, minkä valkoiset tiesivät. Saariston
tukialueella ei alkanut minkäänlainen sissisota
ja toiminta jäi pelkäksi piileskelyksi. 3 Silmiinpistävästi yksikään sipoolainen, porvoolainen
tai Porvoon maalaiskunnasta ollut kalastaja ei
kuollut sodassa. Sotasurmatiedostossa ei ainakaan ole heistä merkintää.
Kalastajina Sörkan satamassa

Sotasurmatiedostossa mainitaan kaksi helsinkiläistä kalastajaa, jotka kuolivat punaisten
puolella. Tarkemmin tutkimalla huomasin, että
toinen heistä, virolaissyntyinen Aksel Hjalmar
Torpell (s.1893), ei todellisuudessa kuollut,
vaan oli poliisin asuinpaikkakorttien perusteella hengissä vielä 1940-luvulla. Hän sai kahden vuoden vankeustuomion Suomenlinnassa
syyskuussa 1918 ja joutui istumaan sen, koska
oli aikaisemmin syyllistynyt omaisuusrikoksiin.
Torpell kantoi kivääriä vahtipalveluksessa Helsingissä, eikä paljon muuta. Mies kuului virolaiseen sukuun, jonka jäseniä asui paljon parin
vuosikymmenen ajan pienessä Kanasaaressa
Sörnäisten sataman vieressä.
Kootessani materiaalia kirjaani Sörkan rysäkeisarit kävin läpi usean Vanhankaupunginlahdella asuneen kalastajasuvun tekemiset vuonna
1918.4   Syynäämistäni noin kahdestakymmenestä kalastajasta ei yksikään ollut punaisissa,
eikä kalastajia juuri löytynyt sotasurmatiedostoista tai valtiorikosoikeuden akteista.
Kalastaja Johan Julius Karlsson (1855–
1921) muutti nuorukaisena veljensä Frans
Leonardin (1860–1929) kanssa Sipoon Kamsholmasta Sörnäisten satamaan. He asuivat

aluksi vuosikausia suuressa työläisten vuokrakasarmissa sataman vieressä.
Asuinpaikka oli vasta kaupunkiin muuttaneiden siirtotyöläisten kova, miehinen maailma. Kalastajat olivat siinä maailmassa kuitenkin itsenäisiä ammatinharjoittajia, yrittäjiä
ja tuotantovälineiden omistajia. F.L. Karlsson
omisti vuonna 1888 peräti 150 rysää. Rysät
olivat tuolloin tärkeimpiä kalastusvälineitä.
Vuonna 1906 hänellä oli 11 venettä. Hän kuului ”omistavaan luokkaan”. Kalastajat muistuttivat käsityöläismestareita ja pienyrittäjiä, ja he
palkkasivat itselleen renkejä aputyövoimaksi
etenkin keväällä parhaan kalastuskauden ajaksi. Kalastajat olivat aitoja yrittäjiä siinä mielessä, että he pyrkivät laajentamaan toimintaansa.
Tuollaista ”ison kalastuksen” johtajaa kutsuttiin rysäkeisariksi ja -kuninkaaksi. Aputyövoimaa tarvittiin myös kalan myymiseen ja kalastusvälineiden, rysien ja verkkojen kutomiseen.
Perhe oli tuotantoyksikkö, mutta etenkin parhaimman kalastuskauden aikana mukana oli
myös renkejä. Osa rengeistä oli vakiintuneita
ja asui samassa taloudessa vuosikausia.
Tietenkin osa kaupunkiin muuttaneista kalastajista pysyi pieneläjinä, sellaisina jotka eivät
palkanneet muita ja joiden vaatimaton kalastus
elätti vain heidät itsensä, jopa perheettöminä
vanhapoikina.5 Osa kalastajista toimi muiden
kalastajien aputyövoimana kausiluonteisesti.
Sesongin ulkopuolella he olivat töissä esimerkiksi satamassa, ajureina ja torikauppiaina.
Rysäkeisari J.J. Karlsson menestyi ja muutti vuonna 1894 Sörnäisten vuokrakasarmista
Vanhankaupunginlahden Kuusiluotoon, jonka
vuokraoikeuden ja rakennukset hän osti. Siellä
hänestä tuli melkein itsenäinen tilallinen, vaikkakin kaupungin vuokramaalla. Hän oli kahden asuinrakennuksen omistaja, jolla oli myös
Toukolassa mannermaalla kolmas talo. Talonomistajana J.J. Karlsson sai myös vuokratuloja,
ja vuokralaisina oli kokonaisia perhekuntiakin.
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Poliisijoukkoja tarvittiin valvomaan
silakkamarkkinoilla
kalakauppaa, pakottamaan kalastajat
myymään säädettyjen hintojen mukaan
ja estämään vihaisia
kaupunkilaisia hyökkäämästä myyjien
kimppuun.

Kalastajat elivät keskellä työväenkaupunginosaa, vaikkakin saarella. Vanhankaupunginlahdella oli
monia työväen kesäsiirtoloita.
Kuusiluodossa oli Suomen postiljooniyhdistyksen iso kesäpaviljonki
vuodesta 1908 alkaen. Postiljoonit vuokrasivat aluksi kalastajien
rakennuksia, kunnes saivat oman
palstan ja rakennuksia. Naapurissa
Lammassaaressa puolestaan Raittiusyhdistys
Koitto oli aloittanut toimintansa vuonna 1904.
Lahden itärannan niemellä Mölyssä toimi samoihin aikoihin aloittanut Sörnäisten työväenyhdistys. 6
Kuusiluodon rysäkeisari J.J. Karlssonilla oli
yhdeksän vuosina 1887–1906 syntynyttä lasta.
Kalastajan kaksi vain 15- ja 17-vuotiasta tyttöä osallistuivat ”punakaartin siivouskomppaniaan”. He olivat talvella 1918 työskennelleet
venäläisten sotasairaalassa Viaporissa. Venäläiset tekivät lähtöä viikkoa ennen saksalaisten
Helsingin valloitusta. Tuon viikon nämä tytöt
olivat siivoamassa punaisten keskuspaikoilla:
Kallion kansakoululla ja Uudenmaan kasarmilla. Tytöt olivat vain vajaan viikon ajan ennen Helsingin valtausta punaisissa, sitten viikon pari pidätettyinä, jonka jälkeen he pääsivät
kotiin ja saivat syksyllä valtiorikosoikeudessa
vapauttavat tuomiot. Saman kohtalon kärsivät kalastajatilan nuoren isännän Johannes
Wilhelm Karlssonin (1887–1937) kaksi kälyä,
jotka olivat toukolalaisia työläisiä. He tosin
joutuivat olemaan vangittuina Suomenlinnassa
pari kuukautta.
Perheen vanhin poika, kalastaja, kuormaajuri J.W. Karlsson teki kauppoja punakapinan
pyörteissä. Hän ei kuulunut punaisiin, mutta
mitään rajalinjoja hänellä ei näytä olleen punaisten kanssa toimimiseen ja heidän auttamiseen eikä ilmeisesti piilottamiseenkaan.

Huhtikuun lopussa 1918
Kuusiluodosta vangittiin toukolalainen työmies Valter
Ahlberg. Hän oli sekaantunut
kohtalokkaaseen autoajeluun
oppaana. Ahlberg oli punaisten tiedustelukomppanian autonkuljettajana mukana helmikuussa 1918, kun punaisten
joukko vangitsi piileskelevän
valkoisen, rehtori Rosenqvistin. Tämä ammuttiin liikkuvassa autossa ja heitettiin kadulle.
Ahlberg vietiin vangittuna Suomenlinnaan,
josta hän katosi. Hänet luultavasti ammuttiin
samoihin aikoihin kuin Rosenqvistin palvelijatar Redsven, joka teloitettiin ilman varsinaista
tuomiota Santahaminassa toukokuun lopussa.
Kalastaja J.W. Karlsson oli kaksi kertaa,
syksyllä 1918 ja 1919, oikeudessa venäläisiltä
jääneen tavaran kauppaamisesta. Syksyllä 1918
hän osti ja välitti Katajanokan sotasatamasta
varastettuja, venäläisiltä jääneitä tynnyreitä, joiden otaksuttiin sisältävän lipeää. Hän otti rengikseen Frans Ferinin, joka oli elokuussa vapautunut ehdonalaiseen Lahden punavankileiriltä. Ferin oli kalastajan vaimon serkku. Hän
oli kantanut kivääriä sodan lopussa muutaman
viikon ajan kuulumatta sitä ennen mihinkään
työväenyhdistykseen. Tynnyrijupakan vuoksi
Ferin joutui istumaan valtiorikosoikeudessa
saamaansa neljän vuoden tuomion.
Kauppoja tehnyt kalastaja J.W. Karlsson
osti vuonna 1919 suuren talon Vallilasta. Hän
kuitenkin menetti sen muutamia vuosia myöhemmin, koska ei pystynyt maksamaan velkojaan. Mies kuului selvästi niihin, jotka yrittivät
rikastua maailmansodan melskeissä.
Miehen vanhin poika Thorvald (1909–
1932) liittyi 17-vuotiaana Vanhankaupungin
ruotsinkieliseen suojeluskuntaan. Hän toimi
siinä muutamia vuosia.
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Kalastajilla oli ruokaa

Saaren perunapeltoon oli kaivettu
pellitettyjä puuarkkuja, joihin kätkettiin ruokaa, sokeria
ja makkaraa.

Maailmansodan aiheuttama elintarvikepula oli yksi keskeinen tyytymättömyyden ja kapinamielen syy.
Sota alkoi kohottaa peruselintarvikkeiden hintoja, ja pelko nälästä alkoi toden teolla vuonna 1917. Leipä kallistui ja loppui. Suomi oli ollut
riippuvainen viljan tuonnista, ja sota keskeytti
viljakaupan. Viljatuotteet ja monet peruselintarvikkeet otettiin hintasäännöstelyn piiriin,
niille määrättiin rajahinnat. Tämä synnytti laajat pimeät markkinat.
Heikki Wariksen mukaan köyhä työväki söi
1900-luvun alussa hyvin yksipuolisesti, ja kalana käytettiin lähinnä suolasilliä ja -silakkaa.
Tuoreeseen kalaan verrattuna niiden hinta olikin edullinen.7 Silakka oli halpaa perusruokaa,
ja sille määrättiin rajahinta jo syksyllä 1914.
Helsingin perinteiset silakkamarkkinat muuttuivat lähes mellakoiksi useana syksynä, sillä
kalastajat kieltäytyivät myymästä tuotteitaan
säädetyillä rajahinnoilla ja pienissä erissä tavallisille kuluttajille. Vuonna 1915 silakoita saatiin
tavallisille kuluttajille rajahintaa nostamalla.8
Poliisijoukkoja tarvittiin valvomaan silakkamarkkinoilla kalakauppaa, pakottamaan kalastajat myymään säädettyjen hintojen mukaan ja
estämään vihaisia kaupunkilaisia hyökkäämästä myyjien kimppuun.
Helsingin sisälahtien tärkeimmät saaliskalat
olivat suomukaloja eli lahnaa haukea ja kuhaa.
Niitä myytiin tuoreena torilla. Silakkaa kalastettiin ulompana merellä.
Hintasäännöstelyn piirin tämä tuore kala
tuli vasta myöhään, toukokuussa 1918. Kesällä 1918 osa kalasta oli luultavasti mahdollista
myydä vapaasti. Vain yli 40 kiloa suuremmat
määrät kuuluivat torilla hintasäännöstelyn piiriin.9 Pulasta kärsivät nälkäiset kaupunkilaiset
tulivat itse ostamaan elintarvikkeita suoraan
kalastajilta saarissa. Venäläiset sotilaat tulivat

sodan lopussa Eestiluotoon
vaihtamaan aseitaankin ruokaan.
Kalastaminen saattoi merkitä ruokapulan oloissa kalastajille hyvää ruokatilannetta ja
parempaa asemaa verrattuna
nälkäiseen kaupunkiväestöön.
Maailmansodan vuosina pikkulapsi-iässä olevat Kuusiluodon J.W. Karlssonin neljä poikaa
kasvoivat pitkiksi, 185 cm pituuteen, mikä viittaa hyvään ravintoon.
Maailmansodan pulavuosina tuore kala tuskin täytti köyhän työväen mahoja kummoisestikaan. Sen hinta oli kallis verrattuna jauhoihin
ja perunaan. Vuonna 1912 Helsingin kaupungin palveluksessa olevan kirvesmiehen tuntipalkka oli 65 penniä. Lahnaa ja haukea saattoi
kirvesmies ostaa tuntipalkallaan vajaan puoli
kiloa. Ne olivat arvossa olevia kaloja: lahnan
kilohinta oli 1,33 markkaa ja hauen 1,37 markkaa (hauki oli 4,39 euroa vuoden 2005 hintatasossa). Ahvenen kilohinta oli vähemmän, 95
penniä. Kuha oli jo tuolloin arvossaan, sillä
sitä sai tuntipalkalla alle kolmesataa grammaa
(265 g). Tuolla tuntipalkalla sai kolme litraa
kuorimatonta maitoa, täysmaitoa, jonka litrahinta siis oli 20 penniä. Kuorittu maito maksoi
vain puolet tästä, sitä sai siis kuusi litraa. Perunat olivat muuhun verrattuna halpaa perusruokaa, sillä niitä sai tunnin palkalla melkein seitsemän litraa (6,66 l). Ruisleipää sai 1,3 kiloa.
Vaikka kaupungin kasvava keskiluokka ja
virkamieskunta kävivät kalatorilla, pelkästään
kalaa myymällä kalastajan rikastumisen mahdollisuudet tuskin olivat kovin hyvät maailmansodan vuosina. Monien muiden elintarvikkeiden hinta nousi kalan hintaa enemmän.
Mutta kalastajat olivat monipuolisia yrittäjiä.
Vesiteiden valtiaat

Moottoriveneet levisivät kalastajien käyttöön
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juuri maailmansodan aattona. Polttomoottorin kehittyminen merkitsi aivan alussa paljon
juuri vesiliikenteelle, enemmän kuin huonojen
maanteiden vielä alkeellisille autoille. Venemoottorit antoivat saariston kalastajille täysin
uudenlaiset mahdollisuudet liikkua, ja ne tekivät heidät vähemmän riippuvaisiksi tuulioloista. Torille saattoi tulla kauempaakin. Kuusiluodossa moottorivene oli viimeistään maailmansodan aattona, sillä tiedetään, että kalastaja J.W.
Karlsson sai sakot syyllistyessään juhlakansan
kuljettamiseen moottoriveneellään Vanhankaupunginlahdella toukokuussa 1914.
Moottoreilla saattoi hoitaa paljon laajempaakin liiketoimintaa. Sopivalla säällä matka
Viroon kesti vain kuutisen tuntia. Moottorien
avulla oli helppo kuljettaa tavallisilla kalastajaveneillä muutamien tuhansien kilojen lasteja. Eestiluotoon ja Vanhankaupunginlahdelle
tuotiin maailmansodan pulavuosina Virosta
ruokaa ja petrolia. Perinteisesti talonpoikaiskaupassa Suomesta vietiin Viroon kalaa, ja
sieltä saatiin viljaa.
Saarelaisten mahdollisuus kiertää elintarvikkeita koskevia määräyksiä oli maakrapuihin
verrattuna ylivertainen. Saaret olivat piilopaikkoja, joissa oli tilaa kätköille. Näitä piiloja pystyi myös vartioimaan. Saarissa saattoi tähystämällä varmistaa, ettei kutsumattomia vieraita
ollut lähestymässä.
Tähystämisen tarpeisiin tehtiin jopa rakennelmia. Eestiluodossa oli kalastajien puusta
rakennettu korkea torni. Sitä sanottiin käytettävän hylkeiden tähystämiseen, mutta samalla
siitä voitiin tähystää tullin veneitä tai lähestyvää
punakaartin komppaniaa.
Myös veden alle kätkettiin ruokaa. Eestiluodossa veteen piilotettiin jauhosäkkejäkin.10
Kuusiluodossa jään alle upotettiin kokonaisia
hevosen ruhoja. Hevosia teurastettiin ravinnoksi Kuusiluodossa, joka oli sopivan syrjäinen paikka. Saaren perunapeltoon oli kaivet-

tu pellitettyjä puuarkkuja, joihin kätkettiin
ruokaa, sokeria ja makkaraa. Vanhankaupunginlahdella saatettiin piilottaa Virosta tuotua
petrolia tynnyreittäin ruovikkoon. Kyläsaaren
rannan ruovikkoon piilotettiin vielä syksyllä
1918 venäläisiltä jääneitä tynnyreitä, jotka oli
varastettu Katajanokan sotasatamasta.
Koska kalastajilla oli hallussaan veneet, saariston vesireitit ja niiden varsien piilopaikat, oli
heidän tilanteensa ratkaisevan edullinen kaupungin köyhään työväkeen verrattuna.
Maailmansodasta pirtusotaan

Helsingin itäpuolen vesillä salakuljetuksella
oli vuosisatoja pitkät juuret, kuten muuallakin
rannikolla. Spriitä salakuljetettiin jo varhain
1800-luvulla, ja läpi vuosikymmenien kaikenlaisia muitakin tuotteita salakuljetettiin.
Eestiluodon kalastaja Oskar Åberg (1877–
1949) sai kunniamaininnan valkoisilta siitä, että
hän oli auttanut sisällissodan viikkoina Sipoon
saaristossa piileskeleviä joukkoja. Samaan aikaan kesällä 1918 tullin miehet löysivät Oskar
Åbergin vajasta suuren määrän tullaamatonta
kangastavaraa ja savukkeita. Kalastaja haastettiin raastupaan, mutta hän välttyi tuomiolta
kerrottuaan tuntemattomien virolaisten tuoneen tavaran säilytettäväksi.
Itsenäisen Suomen suurin ”onnenpotku”
saaristolaisille oli kesällä 1919 voimaan tullut kieltolaki. Niin Vanhankaupunginlahden
Karlssoneista kuin Eestiluodon Åbergista tuli
poliisin kirjoissa tunnettuja pirtumiehiä. Vanhankaupunginlahdelta käytiin Eestiluodossa.
Vähän toistakymmentä vuotta sisällissodan
jälkeen eestiluotolainen Klarissa Liljeberg, Oskar Åbergin käly, kirjoitti sanomalehteen kapinatalvesta: ”Om något ord har dålig klang i
skärgårdsbefolkningens öron så är det ordet:
NRPPXQLVW +lU  Sn YnUD NOLQWDU ÀQJR |ERUna bevis på kommunisternas broderlighet, och
delningsförmåga redan under upprorsvintern,
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då dessa herrar kommit hit och tömt alla hus
på allt som tagas kunde och penningsbörsar
SORFNDWVXWWRPIUnQ|ERUQDVÀFNRUµ Nyland 3.7.1930).
Samoihin aikoihin hän kirjoitti kuohuksissaan tullimiehistä, jotka tulivat kieltolain vuosina tekemään kotitarkastuksia konepistoolia
roikottaen, koputtamatta ja tervehtimättä. He
olivat suunnilleen samanlaisia rauhanhäiritsijöitä kuin aikoinaan punakaartilaisjoukot.
Maailmansotaa voi ehkä jopa pitää jonkinlaisena kouluna sitä seuranneeseen ”pirtusotaan.” Osto- ja myyntiliiketoiminta jatkui saaristossa, ja ennennäkemättömässä, paljon suuremmassa mittakaavassa kuin maailmansodan
aikoina. Rintamalinjat muuttuivat sikäli, että jo
1920-luvun alussa spriin salakuljetusjoukkiossa saattoi olla mukana sisällissodan kummallakin puolella olleita.11

Ehdolla eduskuntaan
Pohjoismainen hyvinvointivaltio
on uhanalainen Suomessakin,
ellei oikeistovyörytystä
pysäytetä. Sen voi tehdä vain
vahva sosialidemokratia, jonka
tulee osoittaa uskottavasti miten
hyvinvointivaltiota turvataan
myös sitä uusimalla.

Tekoja työn ja
oikeudenmukaisuuden
puolesta.
Erkki Tuomioja
ulkoministeri
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Tällaisesta Helsingistä en tiennyt mitään

Eero Haapanen:
Sörkan rysäkeisarit. Kalastajia, ajureita ja salakuljettajia. Suomalaisen
Kirjallisuuden
Seura, Helsinki
2013. 211 s.

Eero Haapasen kirja Sörkan rysäkeisareista,
Helsingin Vanhankaupunginlahden saarissa ja
rantamilla asuneesta Karlssonin kalastajaperheestä, avaa ikkunan maailmaan, josta ei näy
enää jälkeäkään. Itsekin asuin koko 1970-luvun Hermannissa Kyläsaaren jätteenpolttolaitoksen piipun katveessa, silloin kun se vielä
seisoi ja haisi. Minulla ei ollut harmainta aavistusta taustalla siintävän Vanhankaupunginlahden värikylläisestä lähihistoriasta.
Noihin aikoihin siellä kuitenkin retkeili
koulupoika nimeltä Eero Haapanen lintuja
bongailemassa. Hänelle historia alkoi avautua. Erään kerran 1990-luvulla hän törmäsi
Kuusiluodon jäillä vanhaan kalastajaan, jonka nimi oli Erik Karlsson. Hän suostui kertomaan sukunsa ja elinympäristönsä huikean
tarinan nauhalle.
Erikin isoisä, kalastaja Johan Julius Karlsson oli muuttanut 1878 Sipoosta Helsinkiin,
ja pian perässä oli tullut nuorempi veli Frans
Leonard. Helsinki kasvoi huimaa vauhtia, ja
nälkäisiä suita oli ruokittavana yhä enemmän.
Vanhankaupunginlahti antoi tuohon aikaan
runsaita saaliita. Kala oli todellista lähiruokaa, niin kuin nykyään sanottaisiin, ja se meni
hyvin kaupaksi. Karlssonin veljeksillä oli se

etu, että heidän tärkein markkinapaikkansa,
Kauppatori, oli vain soutumatkan päässä.
Vasta paljon myöhemmin kalaa alettiin tuoda
kauempaa isoilla moottoriveneillä.
Haapanen kuvaa Sörnäisten asujaimiston
villiä elämänmenoa, johon kuuluivat viina,
tappelu ja pikkurötökset. Karlssoneistakin
on kolmessa polvessa poliisin ja raastuvan arkistoissa runsaasti aineistoa. Sieltä Haapanen
löysi myös monta Karlssonien naapuria ja
tuttavaa, muun muassa Finnbäckin veljekset
ja poliisi Spaakin. Muutama Karlsson joutui
katselemaan taivasta vankilan ristikoidenkin läpi. Kieltolain aikana monille kalastajille
avautui tuottoisampi ammatti, pirtun salakuljetus. Silläkin alalla Karlssonit olivat erittäin
toimeliaita.
Eero Haapasen kirja on tärkeä lisä Helsingin lähihistoriaan. Sillä on myös kansatieteellistä arvoa kuvauksena kalastusammatin
harjoittamisesta pääkaupungin lähivesillä.
Kirja on todellista arjen ja työväen historiaa.
Tietääkseni Helsinkiin muuttanutta ruotsinkielistä työväestöä ei ole myöskään liiemmin
tutkittu.
Vanhankaupunginlahdesta on tullut Haapaselle elämänmittainen projekti; nykyään
hän toimii Viikin alueen luontovalvojana ja
retkioppaana. Hän osaa myös kirjoittaa. Pienenä moitteena voisi kuitenkin sanoa, että
poliisin ja raastuvanoikeuden paperit ovat toisinaan liikaakin kuljettaneet Haapasen kynää.
Samanlaiset tapaukset seuraavat toinen toistaan. Tältä osin tekstiä olisi ollut varaa ehkä
hieman virtaviivaistaa.
Seppo Hentilä
emeritusprofessori, Helsinki
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TUOTANTOKOMITEOISTA
YHTEISTOIMINTAAN
Tapio Bergholm
Erikoistutkija,
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö

Olisiko tässä viritetty viimeisen kymmenen vuoden aikana sen jälkeen,
kun tuo harkitsematon agitaattori Paasio sen aloitti, odotuksia niin,
että kymmenen vuotta me olemme puhuneet yritysdemokratiasta ja
nyt ne tarjoaa henkilöstöhallintoa.
Puheenjohtaja Kalevi Sorsa SDP:n puoluetoimikunnassa 6.5.19761

H

ierarkkisten organisaatioiden valtasuhteet kyseenalaistettiin 1960- ja
1970-luvuilla. Demokratia oli tuolloin tunkeutumassa yliopistoihin, kouluihin
ja työpaikoille. Yhteiskunnan kehityksen uskottiin asettavan työntekijöille yhä uusia vaatimuksia, kun tiede, teknologia, lainsäädäntö
ja tuotanto kehittyvät. Asia on nähty myös
toisin päin. Yhteiskunnan kehittyessä, sivistystason noustessa ja kansanvallan laajentuessa kansalaiset asettavat uusia vaatimuksia.
Siksi useat asiantuntijat pitivät 1960-luvulla
luontevana sitä, että työntekijöille oli avattava parempia mahdollisuuksia vaikuttaa oman
työnsä sisältöön, kehittämiseen ja työpaikkansa tulevaisuuteen.2
Pitkäksi venynyt keskustelu ja lainvalmistelu eivät johtaneet suomalaisen työelämän
olennaiseen muutokseen. Kansainvälinen ja
pohjoismainen keskustelu teollisesta demo-

kratiasta, työpaikkademokratiasta ja työntekijöiden myötämääräämisoikeuksien lisäämisestä oli vilkasta. Norjassa kokeilutoiminta ja
Ruotsissa lainsäädäntö menivät pitemmälle
kuin Suomessa.3 Toisaalta Tanskassa laajat
yritys- ja talousdemokratiakeskustelut johtivat
vain työmarkkinakeskusjärjestöjen tuotantokomiteasopimuksen uusimiseen.4
SAJ:n ja Paasion yhteistyö

Suomen Ammattijärjestön (SAJ) tutkimussihteeri Niilo Koljosen panos oli yritysdemokratiakeskustelussa olennainen.5 Koljonen oli
muotoillut SAJ:n edustajakokouksen vuonna
1964 hyväksymän radikaalin tavoitteen teollisesta demokratiasta, joka sisälsi vaatimukset
vallan, vastuun ja tuotannontulosten uudelleen jaosta yrityksissä. Edustajakokous velvoitti SAJ:n selvittämään teollisen demokratian toteuttamisedellytyksiä.6
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Pääministeri Mauno Koivisto vastaanottamassa yritysdemokratiamietintöä 5.3.1970.
Kuvaaja: Reijo Forsberg. Kuva: Työväen Arkisto.

SAK:n puheenjohtaja Vihtori Rantanen
piti laajan katsauksen keskusjärjestön toiminnasta vuosina 1961–1966 edustajakokouksessa, joka pidettiin kesä-heinäkuun vaihteessa
1966. Hän totesi, että poliittinen tilanne oli
kypsä työntekijäin kanssamääräämisoikeuden
periaatteista käytävään keskusteluun. Uudistukset olivat tarpeen, sillä tuotantokomiteajärjestelmä oli pelkkä viihdytysseurue työelämän raskaisiin rintamaolosuhteisiin. Hän
hahmotteli ammattiyhdistysliikkeen usein perustettavaksi ehdottamaan talousministeriöön
kytkeytyvää alakohtaisten tuotantokomiteoiden keskuskomiteaa, joka käsittelisi elinkeinopolitiikkaa, ulkomaankauppaa ja investointien
suuntaamista eri elinkeinoihin ja yrityksiin.7
Tuotantokomiteauudistus ei ollut tärkein asia.
Edustajakokous syrjäytti Rantasen ja valitsi
puheenjohtajaksi Niilo Hämäläisen.
SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Rafael
Paasio piti Valmetin Katajanokan telakalla
31.10.1966 hallituksen talouspolitiikkaa ja yritysdemokratiaa käsitelleen puheen, joka tun-

netaan telakkapuheena. Puhetta olivat valmistelleet Pauli Burman ja Niilo Koljonen. Paasio
linjasi, että suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuus lepäsi kestävän kansanvallan perustalla.
Työelämässä vallitsi yhä harvainvalta, johon
työntekijän oli sopeuduttava, jos mieli ansaita
elantonsa. Paasio nosti esille työntekijöiden
oikeuden omistukseen ja voittoon, työntekijöiden edustuksen yrityksien hallintoelimissä,
demokraattisen johtamistavan ja työntekijöiden osallistumisoikeuksien laajentamisen.
Demokratian tuominen tehtaanporttien sisäpuolelle oli demokraattisen sosialismin rakentamista.8
Paasion ja SAJ:n yhteispeli oli tarkasti rytmitetty. SAJ teki viikkoa myöhemmin valtioneuvostolle esityksen siitä, että valtiovalta
ryhtyisi pikaisesti toimenpiteisiin yritysdemokratiaan tähtäävien selvitysten ja uudistusten
aikaansaamiseksi. Valtioneuvostolle luovutetun kirjelmän perusteluosa oli kuin tiivistelmä
Paasion puheesta. Hallituksen puolesta SAJ:n
delegaation otti vastaan itse pääministeri Paa-
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sio.9 Tähän yhteispeliin kuului myös SDP:n
puoluekokouksen marraskuussa tekemä päätös yritysdemokratian edistämisestä.10
Aloite juuttuu komiteoihin

Pääministeri Paasio tiedusteli työmarkkinakeskusjärjestöjen kantaa yritysdemokratian
järjestämisperiaatteista. Olisiko sopimuspohjainen vai lakipohjainen parempi vaihtoehto?
Suomen Työnantajain Keskusliitto (STK)
asettui sopimuspohjaisen mallin kannalle.
SAJ kannatti lakia yritysdemokratian pohjaksi. SAK:n vastaus oli avoimempi. Se oli lain
kannalla, mutta myös valmis hyväksymään
keskusjärjestöjen sopimukseen perustuvan
mallin.11
Valtioneuvosto asetti vasta syyskuussa
1967 komitean laatimaan selvityksen työntekijäin osallistumisjärjestelmistä ja työpaikkaja yritysdemokratian kehittämisestä tehokkuutta vähentämättä. Komitean toimeksianto
oli suppeampi kuin SAJ:n ja Paasion ehdotukset ja avaukset asiasta. Komitean puheenjohtajaksi valtioneuvosto kutsui sosiologian professori Seppo Randellin. Työmarkkinajärjestöt eivät saaneet edustajia komitean jäseniksi:
komitean jäsenten enemmistö oli yliopistojen
ja korkeakoulujen professoreja.12
SAK hyväksyi oman yritysdemokratialinjauksensa tammikuussa 1969. Tuotantokomiteoille oli annettava valtaa ja vastuuta.
Yritysdemokratian osalta SAK:n esitykset
olivat yhtä radikaaleja kuin SAJ:n ja Paasion
alkuperäiset avaukset.13 STK ja Liiketyönantajain Keskusliitto (LTK) pyrkivät rajaamaan
yritysdemokratiaehdotukset koskemaan vain
turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Siksi ne tekivät
aloitteen vuodenvaihteessa 1968–1969 neuvotteluista työntekijöiden ja työnantajien yhteistyötä koskevista sopimuksista ja lakiuudistuksista. Johdon valitsemista ja voitonjaosta
päättämistä ei saanut siirtää työsuhteessa ole-

ville.14 Toukokuussa 1969 syntyi tältä pohjalta
neuvottelutulos, mutta SAK kaatoi sen muiden osapuolien hyväksymisen jälkeen.15
Professorien laaja komiteanmietintö luovutettiin pääministeri Mauno Koivistolle
maaliskuun alussa 1970. Komitea suositteli
tuotantokomiteoiden korvaamista keskisuurissa ja suurissa (yli 100 työntekijää) yrityksissä kolmella uudella elimellä: henkilökuntaneuvostolla, yhteistyökomitealla ja sisäisellä
sovintolautakunnalla. Palkansaajien vaikutusvalta pysyisi rajoitettuna. Yrityksen johtokunta tai hallitus tekisi jatkossakin lopulliset
päätökset.16
Vasemmisto menetti maaliskuussa 1970
pidetyissä eduskuntavaaleissa eduskuntaenemmistön eikä saanut sitä takaisin vuoden
1972 vaaleissa. Presidentti Kekkonen nimitti
toukokuussa 1970 Teuvo Auran virkamieshallituksen, joka asetti kesäkuussa komitean,
jonka tehtäväksi tuli ”laatia kiireellisesti ehdotus siitä, mihin toimenpiteisiin yritysdemokratiakomitean mietinnön johdosta käytännössä
olisi yrityksissä ryhdyttävä”. Komiteassa olivat edustettuina keskeisimmät yksityisen sektorin työmarkkinakeskusjärjestöt.17 Ahti Karjalaisen enemmistöhallitus heinäkuussa 1970,
Rafael Paasion sosialidemokraattinen vähemmistöhallitus keväällä 1972 ja Kalevi Sorsan
enemmistöhallitus syksyllä 1972 lupasivat kukin vuorollaan edistävänsä yritysdemokratiaa.
Ne eivät kuitenkaan tehneet lakiehdotusta yritysdemokratiasta.
Valtakunnansovittelija Keijo Liinamaa oli
yritysdemokratian sovellutuskomitean puheenjohtaja. Komitean linjaukset syntyivät
äänestämällä, joten kahdeksan komitean jäsentä allekirjoitti jonkun neljästä eriävästä
mielipiteestä. Vain Liinamaa kannatti esitystä
kokonaisuudessaan. Kaikki työntekijäjärjestöjen edustajat kannattivat uusien yritysdemokratiarakenteiden luomista yrityksiin. Ne
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Työnantajapuoli oli
huolissaan siitä, että
lakiesityksen mukaan
yhteistyökomitea saisi
päätösvaltaa, mikä siirtäisi palkansaajapuolelle
tulkintaetuoikeuden
työsuhdekiistoissa.

olisivat olleet henkilökunnan
keskuudesta vaaleilla valittu
henkilökuntaneuvosto, jossa
olisi erilliset kiintiöt työntekijöille ja toimihenkilöille,
sekä henkilökuntaneuvoston
ja yrityksen johdon nimeämistä henkilöistä muodostettu yhteistyökomitea. Palkansaajajärjestöjen
edustajat esittivät laajempaa itsenäistä vaikutusvaltaa näille elimille.18
Yritysdemokratiasta
henkilöstöhallinnoksi?

Pääministeri Kalevi Sorsa totesi komiteamietintöä vastaanottaessaan, että hallitus oli
odottanut sitä malttamattomana.19 Virkamieshallituksen pääministeriksi noussut Keijo
Liinamaa antoi Sorsan hallituksessa kansliaministerinä toimineelle Matti Louekoskelle
tehtäväksi muokata komitean esitykset lakiesityksen muotoon. Työmarkkinakeskusjärjestöjen yritysdemokratianeuvottelukunta
avusti Louekoskea.20 Yritysdemokratianeuvottelukunta hyväksyi joulukuussa Louekosken tekemän lakiluonnoksen.21
SDP:n työryhmässä tavoitteet muuttuivat
keväällä 1976 niukoiksi. Työryhmän esityksen
nimi oli ”Laki henkilöstöhallinnon kehittämisestä”, mikä vastasi myös lain sisältöä. Kalevi
Sorsa pelkäsi Rafael Paasion yritysdemokratia-aloitteen vesittymisen henkilöstöhallintolaiksi jakavan eduskuntaryhmän. Hän epäili,
että lain suppea nimi voisi johtaa siihen, että
yritysdemokratian kehittäminen vaikeutuisi.22
Miettusen hätätilahallitus kaatui ennen
kuin hallituksen esitys valmistui. Miettunen
muodosti ripeästi Keskustapuolueen, Ruotsalaisen kansapuolueen ja Liberaalisen kansanpuolueen tuen varaan rakentuneen vähemmistöhallituksen.23 Vähemmistöhallitus
keskusteli yritysdemokratiasta jo lokakuussa
1976.24

Keskustapuolue pyrki lisäämään puolueen kannatusta
Etelä-Suomen asutuskeskuksissa ja ammattiyhdistysliikkeessä.
Yritysdemokratian edistäminen
ja ammattiyhdistysliikkeen epädemokraattisuuden purkaminen
kytkeytyivät keskustapuolueen
aloitteellisuudessa yhteen. Louekosken lakiluonnos kelpasi pohjaksi keskustapuolueelle.
Keskustapuolue oli puoluekokouksessaan
päättänyt, että valtakunnallisen yritysdemokratianeuvoston jäsenistä enemmistö tulisi
valita parlamentaaristen voimasuhteiden mukaisesti. Puolue halusi näin rajata työmarkkinajärjestöjen vaikutusvaltaa yritysdemokratian ohjauksessa ja kehittämisessä.25 Puoluesihteeri Mikko Immonen ajoi yritysdemokratiaa,
jonka tuli tarjota työntekijöille ja toimihenkilöille ammattiyhdistysliikkeestä riippumattoman vaikutuskanavan.26
Työläjärven jälkeen yritysdemokratiauudistus oli siirtynyt sosiaali- ja terveysministeri
Irma Toivasen (Liberaalinen kansanpuolue)
vastuulle. Hän käynnisti – presidentti Kekkosen kiirehdittyä asiaa – uuden neuvottelukierroksen 1.2.1977. Valmistelun pohjana oli
Louekosken esitys heinäkuulta 1976, eikä virkamiesryhmän esitys poikennut olennaisesti
siitä. Työnantajapuoli oli huolissaan siitä, että
lakiesityksen mukaan yhteistyökomitea saisi
päätösvaltaa, mikä siirtäisi palkansaajapuolelle
tulkintaetuoikeuden työsuhdekiistoissa.27
STTK:n voimalalakot synnyttivät laajaa paheksuntaa keväällä 1977. Urho Kekkonen piti
huhtikuussa puheen SAK:n 70-vuotisjuhlissa
Tampereella, missä hän tuomitsi lakkoaseen
vanhentuneeksi. Lakkoaseen tilalle Kekkonen tarjosi tehokasta yritysdemokratiaa, joka
edistäisi kompromissien syntyä työpaikoilla.
SAK:n sihteeri Per-Erik Lundh (sd) yhdisti
tämän linjauksen Keskustapuolueen yritysde-
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mokratia-aloitteellisuuteen, jonka tavoitteena
oli vain ammattiyhdistysliikkeen heikentäminen.28
SAK:n sosialidemokraatit pyrkivät saamaan tukea työnantajaleiristä keskustalaisen
vähemmistöhallituksen lakiesityksen torjumiseksi. Tässä tilanteessa STK pyrki yritysdemokratialain käsittelyn lykkäämiseen ja
työmarkkinajärjestöjen keskinäisiin neuvotteluihin. SAK otti lopulta kielteisen kannan
kaikkiin vähemmistöhallituksen työpoliittisiin
esityksiin.29
Keskustapuolueen ja liberaalisen kansanpuolueen yritysdemokratia-aktiivisuus hämmensi ja epäilytti SAK:n sosialidemokraatteja
ja kommunisteja. Uusien demokratiaelimien
sijasta tavoitteeksi tuli vahvistaa luottamusmiesten asemaa ja vaikutusvaltaa työpaikoilla.
Keskiryhmien aloitteellisuus vauhditti SAK:n
asettumista sopimuspohjaisen ja luottamusmiesorganisaatioon tukeutuvan uudistuksen
kannalle.30
SDP:n puheenjohtaja Kalevi Sorsa ilmoitti
jo tammikuussa 1977, että yritysdemokratiauudistus voisi edistyä, jos SDP siirtyisi hallitukseen.31 Miettusen hallitus vaihtui toukokuussa 1977 Sorsan viiden puolueen enemmistöhallitukseen, jossa olivat molemmat
vasemmistopuolueet mukana. Lainvalmistelu
eteni, kun se tapahtui rinnakkain virkamiestyönä ja työmarkkinajärjestöjen keskinäisissä
neuvotteluissa.32
Periaateratkaisut syntyivät STK–SAKneuvotteluissa loka-marraskuussa 1977.
Työnantajien tiedottamis- ja keskusteluvelvollisuus laajenisi yhteistyöelimissä, mutta
lopullinen päätösvalta jäisi yritysten johdolle.
Uusien rinnakkaisten hallintoelinten sijasta
yhteistyö toteutuisi yritysten linjaorganisaation puitteissa palkansaajajärjestöjen perinteisten organisaatioiden ja edustajien kanssa.

Yksi kolmasosa olisi työnantajien edustajia
ja kaksi kolmasosaa palkansaajajärjestöjen
edustajia. Sopimuksen lähtökohtana oli, että
vahvan järjestäytymisen työpaikoilla ammattiosasto tai työhuonekunta nimeäisi edustajat
yhteistyöelimiin. Poliittisesti uudistus oli yhä
kiistanalainen, sillä keskiryhmät paheksuivat
palkansaajaedustajien valinnassa yleisistä vaaleista luopumista. Kokoomus oli tyytymätön
ratkaisun ammattiyhdistyspainotteisuuteen.33
Pääministeri Sorsa kytki uudistuksen osaksi hallituksen elvytyspakettia, johon kaikki
hallituspuolueet sitoutuivat. STK:n ja SAK:n
yhteisymmärrys vahvistettiin järjestöjen kesken muistiolla, jossa oli tulevan lain suuntaviivat. Vaikka yritysdemokratian kehittämisen
periaatelinjauksista oli syntynyt yhteisymmärrys, olivat yksityiskohdat vielä auki.34
SAK kiirehti lainsäädännön syntyä maaliskuussa 1978. Sorsan hallitus hyväksyi esityksen laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä. Lain
soveltamisalasta järjestöt olivat olleet erimielisiä. STK ehdotti lain soveltamista vain vähintään 50 työntekijän yrityksiin ja SAK:n mielestä rajana olisi pitänyt olla 10 työntekijää.
Hallitus esitti lakia sovellettavaksi vähintään
30 palkansaajan yrityksiin.35
Porvariministerit olivat olleet yksimielisesti
hyväksymässä elvytyspakettia. Tästä huolimatta Keskustapuolueen ja Liberaalisen kansanpuolueen eduskuntaryhmät tekivät rinnakkaisaloitteet, joissa ne esittivät aiempien
kaavailujen mukaisia vaaleilla valittavia henkilöstöneuvostoja. Aloitteiden mukaan myös
järjestäytymättömät työläiset voisivat osallistua henkilöstöneuvostojen valintaan. Kun
päätöksen aika tuli, keskiryhmät luopuivat ehdotuksistaan. Kipakan eduskuntakeskustelun
jälkeen eduskunta hyväksyi lain yhteistoiminnasta yrityksissä.36
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Lopuksi

Ammattiyhdistysliike hyötyi pitkästä yritysdemokratiakeskustelusta. Useat keskusjärjestöjen väliset sopimukset paranivat, kun yritysdemokratian uhka pehmensi työnantajapuolta.
Keskustapuolueen ja muiden porvaripuolueiden aktiivisuus yritysdemokratiakysymyksessä loi paineen, joka mahdollisti STK:n ja
SAK:n kompromissin syntymisen.
Ruotsissa hallitus ja valtiopäivät tunkeutuivat myötämääräämislailla työmarkkinajärjestöjen kiistojen keskelle. Suomessa ammattiliitot eivät kutsuneet eduskuntaa periaatteellisten kiistojen ratkaisijaksi. Yritysdemokratia-aloitteiden käsittely vahvisti Suomessa,
Norjassa ja Tanskassa työmarkkinajärjestöjen
kompromissihakuista linjaa, kun se Ruotsissa
taas johti ristiriitojen kärjistymiseen.
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VALOKUVA PAIKALLISESSA
TYÖVÄENLIIKKEESSÄ
Hannu Itkonen
Professori, Jyväskylän yliopisto

Yhteiskuntamuutoksen yksi keskeinen suunta on ollut visuaalisuuden jatkuva lisääntyminen. Yhteiskunnan kuvallistumisessa ei
ole kyse pelkästään kuvien määrän kasvusta. Kuvallistuminen on
merkinnyt myös muutosta suhteessa kirjoitettuun kieleen. On
esitetty, että modernin ja jälkimodernin yhteiskunnan välisen
rajanvedon keskeinen piirre on ollut kuvan korostunut asema ja
kielen merkityksen kaventuminen.

K

uvallistuminen on pakottanut pohtimaan myös sitä, millaisia merkityksiä
eri aikoina otettuihin kuviin latautuu.
Samalla on ryhdytty arvioimaan, millainen
merkitys valokuvilla on ollut osana kokonaistai osakulttuureita. Tutkijat ovat pohtineet,
kuinka sosiaali- ja historiatutkimus voisi laajentua menetelmällisesti valokuva-aineistojen
hyödyntämisen suuntaan.1
Artikkelissani tarkastelen valokuvien
muuttuneita merkityksiä. Valaisen myös sitä,
millaisia tarkoitusperiä valokuvat ovat eri
aikoina palvelleet. Keskeinen kysymykseni
on, miten valokuvakertomus on muuttunut
paikallisessa työväenliikkeessä siirryttäessä
perinteisestä järjestökulttuurista toisen maa-

ilmansodan jälkeiseen aikaan? Valokuvien
jäljitystyö on uusi avaus Varkauden paikallisuuden tutkimukseeni, jota olen harjoittanut
kolmisenkymmentä vuotta2.
Valokuvan vaiheita

Laajimmissa valokuvahistorioissa on tavoiteltu koko alan vaiheiden dokumentointia.
Esimerkiksi Mary Warner Merien valokuvauksen kulttuurihistoria ajoittaa tarkastelun
valokuvauksen syntyvaiheista 1800-luvun
alkupuolelta aina 2000-luvulle saakka. Valokuvauksen muutosvaiheiden konstruoinnin
lisäksi kirjoittaja nostaa esiin myös niitä funktioita, joita valokuvilla on ollut eri aikoina ja
eri puolilla maailmaa.3
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Yläkuva: Väkijoukko Varkauden työväentalon pihalla vuonna 1916. Kuva: Työväen Arkisto. Alakuva: Varkauden työväenyhdistyksen 40-vuotisjuhla vuonna 1945. Puhujana Onni Hiltunen. Kuva:Työväen Arkisto.
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Suomalaisten tutkijoiden mukaan ensimmäinen maassamme säilynyt valokuva on turkulaisen piirilääkäri Henrik Cajanderin kuvaama katunäkymä vuodelta 1840. Ensimmäiset
suomalaiset valokuvaajat olivat uuden keksinnön kanssa muualta tulleita vierailijoita. Alan
nopeasta viriämisestä viestii se, että vuonna
1870 Suomessa oli noin 120 valokuvaajaa, joista 55 suomalaista.4
Ensimmäiset valokuvausalan ammattilaiset
rantautuivat Helsinkiin, Turkuun ja Viipuriin
1850-luvulla. Varhaiset valokuvat olivat sidoksissa muotokuvataiteen perinteisiin. Kuvien
tarkoituksena oli toimia pöydällä pidettävinä
esineinä ja niitä ripustettiin salonkien ikonostaaseihin maalausten rinnalle. Tekniikan kehittymättömyyden vuoksi varhaiskuvasto oli
muodoltaan ja sisällöltään niukkaeleistä.5
Valokuvaustekniikan kehittymisen myötä
sekä kuvien tuotanto laajeni että kuvaamisen
kohteet monimuotoistuivat. Ensimmäisenä
täysipainoisensa suomalaisena valokuvateoksena ilmestyi vuosina 1895-96 I.K. Inhan Suomi
kuvissa. Teos sisälsi Inhan polkupyörämatkalla
eri puolilla maata ikuistettuja maisemaotoksia.
Kuvien merkitys lisääntyi vähitellen myös sitä
kautta, että niitä alettiin käyttää myös lehdissä
ja mainoksissa.6
Valokuvauksen kohteiden sosiaalinen laajeneminen ajoittuu 1880-luvun lopulta 1910-luvulle. Kyseisenä ajanjaksona tieto valokuvasta
levisi vähävaraisten keskuuteen ja myös tekniset edellytykset mahdollistivat entistä laajaalaisemman valokuvauksen toteuttamisen.
Toisen maailmansodan vuosiin mennessä valokuvaus oli omaksuttu kaikissa kansankerroksissa.7 Osaltaan valokuvauksen laajenemista
vauhdittivat entistä pienempien ja helppokäyttöisempien kameroiden valmistaminen, mikä
loi edellytyksiä valokuvausharrastuksen laajenemiselle8.
Valokuvatuotannon kulttuurisidonnaisuudesta hyväksi esimerkiksi soveltuu se muutos,

joka tapahtui 1920-luvun suomalaisessa kuvakerronnassa. Uuden kulttuurisukupolven
kuvatulkinnat edustivat avointa kansainvälistä
kulttuuritietoisuutta, jota sävytti kaupunkien ja tekniikan ihannointi. Valokuvissa näkyi
kiinnostus autoiluun, lentämiseen, ruumiinkulttuuriin, urheiluun ja erotiikkaan. Etenkin
kulttuuriryhmä Tulenkantajien toimesta valokuva nostettiin sanan rinnalle.9
Valokuvauksen kohteiden muutoksiin vaikuttavat voimakkaasti yhteiskunnan erilaiset
kriisi- ja poikkeusajat. Niinpä esimerkiksi vuoden 1918 kansalaissota synnytti aivan omanlaisensa kuvadokumentaation kokonaisuuden. Jo
sodan kuluessa molemmat osapuolet halusivat
tallentaa valokuviin omanlaistaan tulkintaa
historian suuresta murroksesta.10
Monet merkitykset

Valokuvien yhteiskunnalliset merkitykset ovat
siinä määrin moninaiset, että tässä yhteydessä on tyydyttävä lähes luettelomaiseen esitykseen. Valokuvien laaja-alainen merkitys on
kuitenkin syytä tunnistaa, sillä myös järjestötoimijoille kuvilla on monenlaisia merkityksiä. Ensinnäkin valokuva voi olla taideteos11.
Toiseksi valokuvin dokumentoidaan todellisuutta, jolloin kuvia voidaan myös käyttää niin
tiedotusvälineissä kuin opetus- ja koulutusmateriaalina12.
Kolmanneksi valokuvat toimivat merkittävinä yhteisöllisyyden synnyttäjinä ja identiteettien muokkaajina. Kuvat voivat valaista myös
erilaisia yhteisöllisyyden muotoja.13 Työväenliikkeeseen kiinnittynyt yksi tunnetuimmista
valokuvien yhteisöllisyyden synnyttämisen
muodoista oli 1920-luvun alussa ilmestymisensä aloittanut Arbeiter-Illustrierte-Zeitung. Kyseinen julkaisu oli 1930-luvun taitteessa Saksan toiseksi suurin kuvalehti puolen miljoonan
levikillään.14
Neljänneksi valokuvia on käytetty valtapolitiikan välineinä. Esimerkiksi 1930-luvun
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Potretinomaiset kuvat ovat
vahvasti esillä tallentuneissa työväenjärjestöjen
kuvissa. Juhlakuvien lisäksi
ryhmäkuvia otettiin myös
retkien ja muiden tilaisuuksien yhteydessä.

Saksassa
valokuvatuotanto
valjastettiin palvelemaan natsien valtapyyteitä.15 Viidenneksi
valokuva on ollut suoranaisen
propagandan väline. Erityisen
hyvin tämä on tullut ilmi sotapropagandassa.16 Kuudenneksi valokuva on ollut varhaisvaiheistaan alkaen myös sosiaalisen kontrollin
muoto, ja esimerkiksi yhteiskunnalle vaarallisina pidetyt ovatkin päässeet tahtomattaankin
linssin eteen17.
Seitsemänneksi valokuvin on tuotu esiin
myös esiin yhteiskunnallisia epäkohtia, jolloin
kuvien avulla on pyritty virittämään yhteiskunnallisia keskusteluja. Hyväksi esimerkiksi
kuvilla vaikuttamisesta käyvät Meeri Koutaniemen maapallon eri puolilla ottamat valokuvat, jotka viestivät ihmisten alistamisesta ja
epätasa-arvosta. Kahdeksanneksi valokuvat
ovat palvelleet myös terapeuttisia käytäntöjä.
Valokuvaa onkin käytetty osana psykoterapiaa ja terapeuttista työtä.18 Kuvaterapeuttisessa
projektissaan ”Maailman ihanin tyttö” Miina
Savolaisen osoitti valokuvan voimauttavan
merkityksen.19
Järjestökulttuurin kuvat

Paikallisten työväenliikkeen valokuvien tarkastelu on syytä aloittaa katsahtamalla Varkauden
kuvakokoelmiin. Varkauden museon kuvaarkisto on harvinaislaatuinen, sillä se sisältää
lähes miljoona valokuvaa. Arkistossa on neljä
laajempaa kokonaisuutta: museon oma kokoelma, A. Ahlström-osakeyhtiön kokoelma,
Valokuvaamo Jäniksen kokoelma sekä Warkauden Lehden kokoelma.20 Jo kuvakokoelmien
taustahojen tarkastelu antaa ymmärtää, että A.
Ahlström-yhtiön johto on määrittänyt pitkälti
kuvadokumentaation tuottamisesta. Warkauden Lehti oli pitkään yhtiön omistuksessa ja
valokuvaamo Jäniskin sai merkittävän osan tuloistaan Ahlströmin tilauksista.

Va l o k u va t u o t a n n o n
valtasuhteista saa hyvän
esimerkin tarkastelemalla
kansalaissodan kuviin liittyviä otoksia. Paikalliset
punaiset kuvauttivat lyhyen
valtakautensa aikana itseään valokuvaamo Jäniksen
tiloissa. Valokuvaamon viimeinen haltija Paavo
-lQLVNHUWRLW\WWlUHQVlGRNXPHQWWLÀOPLVVlHWWl
sodan jälkeen kuvat tuhottiin ja lasinegatiivit
murskattiin21. Yhtään punaisen valtakauden
kuvaa ei ole Varkaudesta löytynyt22. Sen sijaan
jo Varkauden valtausvaiheissa helmikuun lopulla 1918 valkoisten joukkojen mukana oli
valokuvaaja Ivar Ekström, jonka ottamat valokuvat ovat säilyneet paikallisten tapahtumien
dokumentteina23. Punaisten teloituksesta Varkaudessa otettu otos, jota Jukka Kukkonen pitää eräänlaisena sisällissodan ikonina, on juuri
metsäkasööri Ekströmin ottama24.
Valokuvauksen paikalliset valtatoimijat olivat aina toisen maailmansodan vuosiin saakka
Ahlström-yhtiö, valokuvaamo Jänis ja Warkauden Lehti. Modernisoituvassa Varkaudessa
etenkin yhtiö piti huolen siitä, että myös teollisuusrakennuksista ja työpaikoista tuotettiin runsaasti kuvia. Näin yhtiö halusi osoittaa
valta-asemaansa, sillä rakennettiinhan Varkaudesta johtaja Walter Ahlströmin sanoin teollista keskusta ei ainoastaan yhtiön johdon vaan
peräti Jumalan kunniaksi. Osa kuvista tilattiin
valokuvaamo Jänikseltä, mutta myös omia kuvaajia käytettiin. Warkauden Lehti myötäili kuvituksellaan yhtiön linjaa.
Varkauden taival itsenäisenä kuntana alkoi
vuoden 1929 alussa. Näin ollen ennen sotavuosia kunnan merkitys kuvien tuottajana
jäi olemattomaksi. Vasta sotavuosien jälkeen
käynnistyi kauppalan kuvatuotanto. Yksi osoitus tästä oli vuonna 1958 julkaistu kuvateos
”Varkaus varttuu ja vaurastuu”. Työväenenemmistöisen kauppalan päättäjät pitivät huolta,
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että myös työ ja työntekijät olivat näyttävästi
esillä. Sinällään teokseen ei sisältynyt yhtään
kuvaa työväenliikkeen riennoista.25
Työväenliikkeen toimintoja valaisevia kuvia alettiin ottaa pian oman järjestön perustamisen jälkeen. Varkauden työväenliikkeen
historiateoksen sivulla 79 oleva kuva Varkauden työväenyhdistyksen huvitoimikunnasta
vuodelta 1906 on tyypillinen otos. Kuvassa 15
huvitoimikunnan jäsentä on kokoontunut yhteiseen potrettiin parhaisiinsa pukeutuneina.
Vastaavanlainen vuonna 1913 otettu kuva on
sijoitettu kirjan kanteen. Kuvassa työväestön
edustajat ovat kokoontuneet lapsineen ja lippuineen osoittamaan yhteenkuuluvaisuutta ja
joukkovoimaansa.26
Potretinomaiset kuvat ovat vahvasti esillä tallentuneissa työväenjärjestöjen kuvissa.
Juhlakuvien lisäksi ryhmäkuvia otettiin myös
retkien ja muiden tilaisuuksien yhteydessä.
Kuvien toiminnallisuus on osin kuvaustekniikan kehittymättömyydestä johtuen niukkaa.
Poikkeuksen kuitenkin muodostavat vuosina
1913–1963 Varkauden Työväen Teatterina
toimineen näyttämön kuvat. Ne ovat sikäli
toiminnallisia, että ne on kuvattu näytelmistä
kaikkine teatraalisine asentoineen ja rekvisiittoineen. Huomattava osa näistäkin kuvista on
valokuvausliike Jäniksen ottamia ja valmistamia. Sikäli tämä ei ole yllättävää, että teatteri
oli instituutio, jonka yleisön luokkarajat olivat
matalat.27 Vastaavanlaisia asetelmallisia kuvia
on säilynyt myös Varkauden työväenyhdistyksen soittokunnan kokoonpanoista, joista osa
on valikoitunut Vesa Kurkelan varkautelaista
työväenjärjestöjen musiikkikulttuuria tarkastelevaan tutkimukseen. Saman teoksen kuvitukseen ovat päässeet myös 1930-luvun jälkipuoliskon hanuristiryhmät, jotka olivat suosittuja
työväeniltamien viihdyttäjiä ja tanssittajia.28

Sotien jälkeinen aika

Kansalaistoiminnan tutkimuksissani olen
osoittanut, kuinka perinteinen työväentaloille
rakentunut järjestökulttuuri alkoi murentua
jo 1930-luvun loppupuolella29. Tämä muutos
alkoi vähitellen näkyä myös valokuvakerronnassa. Työväentalojen näyttämöillä otettujen,
joukkovoimaa osoittavien kuvien määrä väheni selvästi. Sen sijaan etenkin juhlien yhteydessä kuvattiin sekä juhlatapahtumia että
järjestöjen johtohenkilöitä. Kiinnostava seikka
on se, että juhlien kuvaajaksi valittiin asiansa
osaava ammattilainen eli Jäniksen valokuvaamon edustaja.
Paikallisen työväenliikkeen kuvakertomukseen ilmestyivät sotavuosien jälkeen myös
”miesten päät”. Esimerkiksi Arto Nevalan
Varkauden työväenliikkeen historiakirjoitukseen kasvokuvansa ovat saaneet kansanedustajiksi nousseet Onni Hiltunen, Hugo Manninen, Jorma Rantala, Osmo Vepsäläinen, Kari
Rajamäki ja Jorma Vokkolainen30. Kasvokuvien yleistymistä selittää kaksi tekijää. Ensinnäkin kasvokuvia tarvittiin vaalimainonnassa.
Toiseksi kasvokuvat yleistyivät sotavuosien
jälkeen myös sanomalehdistössä. Poliittisen
päättäjän omien kirjoitusten tai heidän puheidensa referointien ja teoista viestimisen yhteyteen sijoitettiin kernaasti valokuva.
Valokuvakerronnan eriytyminen ilmenee
selkeästi työläisurheiluseura Varkauden Tarmon säilyneessä kuva-aineistossa. Kun vielä
ennen sotavuosia yhteiset koko seuraväen
yhteiskuvat olivat yleisiä, siirryttiin vähitellen
lajinomaiseen kuvaamiseen. Tällöin yhteiskuvaan ei kokoontunut koko seura, vaan esimerkiksi Tarmon jääpallo-, jalkapallo- ja pesäpallojoukkueiden pelaajat. Valokuvatekniikan
kehittyessä ryhdyttiin ottamaan myös urheilun
tilannekuvia vaikkapa paini-, yleisurheilu- tai
hiihtokilpailuista.
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Valokuvakerronnan eriytyminen ilmeni
myös poliittisen toiminnan kuvauksessa. Niinpä esimerkiksi vuoden 1956 yleislakosta on
säilynyt useita otoksia. Varmastikin kuvilla haluttiin osoittaa paikallisten työväenjärjestöjen
joukkovoimaa. Kuvien perusasetelma on hyvin samankaltainen kuin jo ennen sotavuosia
otetuissa vappukulkuekuvissa. Vappukulkueet
säilyivätkin pitkään työväenjärjestöjen keskeisenä kuva-aineistona.
Lopuksi

Varkautelaisten työväenjärjestöjen historiahankkeet ovat tuottaneet ymmärryksen siitä,
kuinka niukasti työväenliikkeen toimista kertovaa kuva-aineistoa on tallennettu. Etenkin
jos työväenjärjestöjen kuva-aineistoa verrataan aiemmin mainittuihin Varkauden museon neljään mittavaan kuvakokoelmaan. Toki
kyseisissä kokoelmissa on myös kuvia, joiden
kohteita ovat työnteko ja työläiset. Kuvien
kansalaistoimintaulottuvuus on kuitenkin
ohut.
Yksi syy työväenjärjestöjen kuva-aineistojen
vähäiseen säilymiseen on se, että kuvia ei ole
tallennettu keskitetysti mihinkään. Toki valtakunnallisista arkistoista löytyy myös varkautelaisia kuvia, mutta kuvien runsaudella ei päästä
kehumaan. Rikkaan työväestön järjestökulttuurin omaavalla paikkakunnalla saattaisikin
olla perusteltua käynnistää hanke, jossa kerättäisiin talteen sekä järjestöjen että yksityisten
ihmisten hallussa olevaa valokuva-aineistoa.
Näin menetellen saatettaisiin tuottaa merkittävä lisä varkautelaiseen työväentutkimukseen.
Mitään syytä ei ole epäillä, etteikö valokuvilla
ole ollut keskeinen sija paikallisten työväenjärjestöjen toiminnassa.
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TUTKIMUKSEN TULI
VASTAAN
POLITIIKAN VESI
Poliittisen historian professorista L. A. Puntilasta kerrotaan,
että hän keräsi huomaansa lahjakkaita opiskelijoita ja piti
heille ikään kuin valtiotaidon mestariluokkaa. Lähetyskäsky
kuului suurin piirtein näin: Menkää ja toimikaa kansanvaltaisissa joukkopuolueissa ja nouskaa johtaviin asemiin isänmaan
eduksi ja kunniaksi.

P

rofessori eli itsekin niin kuin opetti liittymällä 60 ikävuotta lähestyessään koko
lailla yllättäen SDP:hen. Puntila valittiin
saman tien keväällä 1966 kansanedustajaksi ja
lopulta hetkeksi jopa sosiaalidemokraattisen
eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi, mutta
ambitioita on väitetty olleen vielä korkeammalle kuin nostetta riitti.
Puntilan asennoitumisen voi liittää suomalaiskansalliseen traditioon. Sen mukaan
kouluja pitkälle käyneen kansalaisen kuului
myös palvella hänet kouluttanutta kansakuntaa osallistumalla niiden kuuluisien yhteisten
asioiden hoitamiseen, joita politiikaksi kutsutaan. Yhteiskunnan valioille se oli melkeinpä
enemmän velvollisuus kuin oikeus.
Haluaisinpa tavata sen professorin, joka
nykyään yhä kannustaa lupaavimpia oppilaitaan politiikan poluille. Paikkansa – ja virkansa – lunastanut tutkija sen ehkä voi tehdä,
mutta etenkin yhteiskunta- ja historiatieteissä
vasta nousevien kykyjen sietää pitää etäisyyttä
politiikan suhmuroiviin taikapiireihin, jottei
maine ”saastuisi” tiedeyhteisön ja muun yleisön silmissä.
Toisin päin yhtälö pelittää paremmin. Poliitikon uralle on eduksi meritoitua korkeilla

akateemisilla tutkinnoilla, vaikka usein läheltä
omaa uraa valikoitunut väitöskirja olisi tieteellisestä näkökulmasta vaikka kuinka vaatimaton. Vanhan viisauden mukaisesti väitöstilaisuuden parin tunnin nöyryytystä seuraa
tohtorin ikuinen kunnia.
Näinä tulos- ja tuotosvastuullisuuden aikoina professorien tulee pysyä lujina, jotta
tohtorin tittelit eivät mene polkumyyntiin.
Asetelman epäterveyttä kuvastavat myös
maailmalta toistuvasti kantautuneet uutiset,
jotka kertovat joidenkin poliitikkojen opinnäytteiden paljastuneen plagiaateiksi.
Moniarvoisen demokratian näkökulmasta
on syntynyt huono hierarkia, epätasapaino
ellei paradoksi. Politiikan tutkijan kaltaisen
tieteenharjoittajan tulee motiiviensa ja lähtökohtiensa uskottavuuden vuoksi karttaa
politiikkaa, kun taas poliitikko ammentaa toiminnalleen ja kyvyilleen uskottavuutta tiedemaailman tuomasta aurasta ja auktoriteetista.
Suomessa ei juuri ole perinteitä niin sanotuille ajatushautomoille, think tankeille, jotka
pyrkivät toimimaan ideanikkareina sekä keskustelun herättäjinä ja välittäjinä tieteellisen
tutkimuksen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välissä. Siinä missä Fabian Society aloitti
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toimintansa Britanniassa vuonna 1884, poliittistaustaisia pajoja ryhdyttiin Suomessa perustamaan vasta 2000-luvun puolella.
Lähes kolmen vuoden kokemus Kalevi
Sorsa Säätiön toiminnanjohtajana on osoittanut minulle, että ajatushautomot eivät ole vielä löytäneet luontevaa sijaa poliittisessa kulttuurissamme. Aikaisempaan työskentelyyn
yliopistolla tutkijana ja opettajana verrattuna
tuntuu välillä siltä kuin olisi sairastunut tartuntatautiin, jonka nimi on politiikka.
Pari esimerkkiä. Kun poliittisen historian
dosentin pätevyydellä yritän avata näkökumia Suomen sisällissotaan 1918 johtaneeseen
kehitykseen, toimittaja runnoo väen väkisin
minut haluamaansa ideologiseen lokeroon.
Työpaikan mainitseminen ei siihen riitä, vaan
kielloistani huolimatta hän sorvaa jutun yhteyteen määritelmän haastatellun ”maailmankatsomuksesta”.

den

Toinen toimittaja kysyy tuoreeltaan kommenttejani Kokoomuksen uuden puheenjohtajan Alexander Stubbin ensimmäiseen linjapuheeseen. Muutama tunti myöhemmin luen
netistä, mitä ”Demaritutkija Majander” on
asiasta sanonut. Ei politiikan- tai historiantutkija, saati dosentti tai yksinkertaisesti pelkkä
tutkija.
Mitä luodulla epiteetillä sitten halutaankaan viestiä, mielenkiinnolla odotan, koska ja
kenestä saan kollegaksi otsikoihin ”kepuli-”,
”kokkari-”, ”kommari-” tai vaikkapa ”persututkijan”. Journalisteille tuntuu välistä olevan
ylivoimaisen vaikeaa saada maailmaa paikalleen ilman sen ennakkoluuloja ruokkivaa poliittista jäsentämistä.
Mikko Majander
Kirjoittaja on poliittisen historian dosentti
ja ajatushautomo Kalevi Sorsa -säätiön
toiminnanjohtaja

LIITY JÄSENEKSI
Löydät meidät myös Facebookista
www.facebook.com/sosialidemokraatit
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TUTKIMUSTEN KUMMALLINEN
KANSA JA SEN HÄMMENTYNEET
POLIITIKOT
Elinkeinoelämän Valtuuskunnan EVA:n asenne- ja arvotutkimukset ovat aivan lempilukemistani. Esimerkiksi vuoden
2013 tutkimuksen mukaan 80 prosenttia suomalaisista katsoi, että hyvinvointivaltio on aina hintansa arvoinen ja toisaalta vain 20 prosenttia arvioi, että markkinatalous toimii
Suomessa hyvin ja kaikkien parhaaksi. Reilut kaksi kolmasosaa vastaajista (68 %) on sitä mieltä, että taloudellinen ja
sosiaalinen epätasa-arvo maassamme on kasvanut liian suureksi. Vain kuudesosa (17 %) on asiasta eri mieltä. Suomalaisten toleranssi tuloeroille onkin ilmeisen alhainen”, todetaan
EVA:n vuoden 2014 tutkimuksessa.

T

ämä samainen kansakunta, jonka asenteet ja arvot ovat tavattoman ja hämmästyttävän vasemmistolaisia EVA:n
toistuvissa tutkimuksissa, on toisaalta hylkinyt
viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana
vasemmistopuolueita. Vasemmiston yhteinen
kannatus oli sotien jälkeisinä vuosikymmeninä lähes tai jopa yli 50 prosenttia, vuoden
1995 vaaleissa vielä noin 40 prosenttia, mutta
vuoden 2011 vaaleissa enää noin 27 prosenttia. Uudetkaan mielipidetiedustelut eivät lupaa
parannusta asiaan. Äänestysvilkkaus kuvannee myös poliittisen aloitteen suuntaa; vielä
vuonna 1961 Helsingin Sanomat valitti, kuinka
nukkuva äänestäjä asuu porvarialueilla, mutta
kommunistit raahaavat viimeisetkin kannattajansa uurnille. Nyt nimenomaan oikeistolaisilla
alueilla on korkein äänestysaktiivisuus.
Toisaalta EVA:n tutkimusten mukaan 76
prosenttia vastaajista katsoo, että puolueet ovat

ajautuneet yhä kauemmaksi äänestäjistään.
Näyttäisi eriskummallisesti siltä, että vasemmistolaisia arvoja omaava kansalaisten enemmistö äänestää entistä useammin oikeistopuolueita, mutta ei hyväksy heidän politiikkaansa.
Puolueiden hallinnan vaikeudesta kertonee se,
että puolueet vaihtavat kärkkäästi puheenjohtajiaan ja pyrkivät luomaan sitä kautta itselleen
kutsuvamman imagon. Lupaavista uusista politiikan toimijoista on tulossa milteipä kertakäyttöhyödykkeitä.
Rakennekuvioiden ihmeitä

Tuijotettuani viime vuosina väsyksiin saakka
suomalaista rakennemuutosta kuvaavaa graaÀVWDHVLW\VWlROHQKXRPDQQXWHWWlVHRQDONDnut ihmeellisellä tavalla muistuttaa käppyröitä,
jotka kuvaavat puolueiden kannatusta viimeisten vuosikymmenien ajalta. Elinkeinoissa jalostuksen osuus on laskenut alle 30 prosenttiin,
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palvelujen tuottajia on jo lähes 70 prosenttia
väestöstä ja maa- ja metsätaloudesta saa elantonsa enää alle 10 prosenttia väestöstä. Voisiko
historiallinen muisti äänestyskäyttäytymisen ja
ammatin välillä olla edelleen suomalaista todellisuutta, niin että toimihenkilö- ja palvelusektori mieltää itsensä ei-vasemmistoksi? Näin
yksinkertainen tilanne ei tietenkään ole, mutta
jollain kiehtovalla tavalla rakennemuutos tuntuisi selittävän poliittisen tyytymättömyyden ja
äänestyskäyttäytymisen ristiriitaisuutta. Monissa Euroopan vasemmistopuolueissa tilanteeseen on vastattu ottamalla etäisyyttä vanhaan
työväenluokkaiseen
vasemmistolaisuuteen,
jotta ns. keskiluokkaiset äänestäjät voitettaisiin
liikkeen äänestäjiksi.
Suomalaista rakennemuutosta esittävän kuvaajan avulla voi myös rakentaa toisenlaisen
ajatusleikin. Kun lasketaan yhteen jalostuksen
ja palvelujen parissa työskentelevät, päästään
jo yli 90 prosenttiin Suomen väestöstä. Valtaenemmistö suomalaisista on nykyisin enemmän tai vähemmän urbaanin palkansaajayhteiskunnan jäseniä, joille edellisen vuosisadan
alun työväenliikkeen visiot ovat muuttuneet
arkipäivän todellisuudeksi. Useimmille suomalaisille oikeus sosiaaliturvaan ja maksuttomaan
koulutukseen on heidän taloutensa merkittävin
tekijä. Eläkeajasta, sairauksista, työttömyydestä
tai englantilaisten hyvään yliopistoon johtavien
koulujen koulumaksuista eivät selviäisi omilla
säästöillään ja omaisuudellaan muut kuin Esko
Seppäsen kirjaamat miljonäärit. Eräs nokialainen fyysikko kertoi, että USA:ssa vaadittavien
yksityisten eläke- ja sairausvakuutusten sekä
lasten koulumaksujen takia heidän olisi Silicon
Valleyssä tullut saada yli kaksinkertainen palkka, jotta he olisivat päässeet samaan elintasoon
kuin Suomessa. Jos poliittiseen käyttäytymiseen vaikuttaa historiallinen asenne, kaikkea
muuta elämistä määrittänee yhteiskunnan todellisuus, joka on muokannut uuden ihmisla-

jin, jota voitaisiin kutsua vaikkapa nimityksellä ”homo welfarius”. Ilmeisesti tämä onkin
rakenneselitys sille, miksi noin 80 prosenttia
suomalaisista kannattaa hyvinvointivaltion
palveluja, maksoi mitä maksoi, kuten EVA:n
tutkimukset vahvistavat. Vasemmistoa ei vaan
mielletä tämän oikeana pidetyn todellisuuden
takuumieheksi, koska niin usein myös vasemmiston poliitikot hyväksyvät supistusten linjan
ja puolustavat sitä.
Takaisin politiikkaan ja poliitikkoihin

Pohjoismainen hyvinvointivaltio on sekä historiallisesti että maailmanmittaisesti lähes uskomaton utopia. Kaikkien kansainvälisten
tutkimusten mukaan se on ainakin tällä hetkellä sekä maiden välistä kilpailukykyä että
kansalaisten hyvinvointia kuvaavien tilastojen
kärjessä. Hyvinvointivaltion infrastruktuuri
on kuitenkin tavattoman paljon kalliimpi, kuin
puolittaiseen omavaraistalouteen ja kyläyhteisötoimintaan perustuva systeemi. Minkä
tahansa sektorin laiminlyönti kostautuu lähes
koko yhteiskunnalle, onpa kyse koulutuksesta,
teiden kunnosta tai sosiaalihuollosta. Vaikka
erilaisten organisoimismallien tuloksia ei vielä
kyetä täysin arvioimaan, oleellista näyttäisi olevan, kykeneekö urbanisoitunut yhteisö keräämään riittävän osuuden kasvaneesta kansantulosta uudenlaisten tarpeiden rahoittamiseen.
Silti talouden nousu- ja laskukausina, sekä
viennin vetäessä että supistuessa oikeistohegemonialla on ollut tarjolla vain yksi visio tulevaisuudelle: kilpailuttaminen, ulkoistaminen,
työehtosopimusten yleissitovuuden kumoaminen, palkankorotuksista tinkiminen ja hyvinvointivaltion alasajo.
Valtiontalouden supistaminen, sosiaaliturvan heikentäminen, paluu suvun elatusvelvollisuuteen, matalien palkkojen ja huonon
tuottavuuden yhteiskuntaan, jossa kaikilla on
sika kasvamassa jouluksi, ovat kuitenkin men-
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Lähteinä: Tilastokeskus ja eduskuntavaalien tulokset.

neisyyttä, omavaraistalouden ihanteita, jotka
eivät sovi nykyaikaan. Paluu menneisyyteen
merkitsee paluuta romahtaneeseen nykyaikaan, epätasa-arvon tuottamaan epäluottamukseen, slummeihin ja suuriin vankimääriin.
Tämän vanhanaikaisen ideologian vangiksi
monet vasemmistolaiset poliitikot näyttäisivät silti joutuneen. Kansantulo on kasvanut
huomattavasti, mutta tutkimukset osoittavat,
että kansantulon uusjako on mennyt suurelta
osin ylimmän kymmenen ellei suorastaan yhden prosentin hyväksi. Meidän ei ole suinkaan
pakko supistaa julkista sektoria, palveluja ja
hyvinvointiamme, jos tulonjakoa ja verotusta
kohdennetaan toisella tavalla (melkoisen vähättelevä kiertoilmaisu, miten olisi uusreduktio).
Viime vuosina sekä kotimainen että kansainvälinen talouspoliittinen keskustelu on

onneksi alkanut haastaa yhä useammin vallitsevaa talouspoliittista valtavirtaa. Mm. Palkansaajien tutkimuslaitoksen, Kalevi Sorsa
säätiön, Tilastokeskuksen ja Kelan tutkijoiden
erinomaiset aineistot ovat lisänneet tutkimuksellista tietoa ja siten avanneet suomalaisille
poliitikoille talouden realismia ja mahdollisuuksia uusiin linjanvetoihin. Miten kansalaisten toiveet ja kokemukset ja tutkijoiden avaukset saadaan muuttumaan sellaiseksi muutosvoimaksi, eduskunnan yhteisrintamaksi,
politiikaksi, jota tämä ”homo welfarius”, eli
suomalaisista noin 70–80 prosenttia voisi tukea? Siinäpä tämän hetken kuuma, kuuluisa,
miljoonan taalan kysymys.
Päivi Uljas
FT, historiantutkija, Helsinki
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OPINNÄYTTEET

Vasemmiston murros turkulaisesta näkökulmasta

V

asemmiston keskeisimmät puolueet,
Suomen Kansan Demokraattinen Liitto
(SKDL) ja Suomen Kommunistinen Puolue
(SKP), lakkautettiin vuoden 1990 vaihteessa
ja tilalle perustettiin Vasemmistoliitto. Monet
puolueen sisäiset skismat juontuvat näihin yli
kahdenkymmenen vuoden takaisiin tapahtumiin. Aiheen taustoja selvittääkseni kirjoitin
pro gradu -tutkielman otsikolla ”Vasemmistoliiton syntykivut Turussa”. Kiinnostuin aiheesta työskenneltyäni pitkään Vasemmistoliittoa lähellä olevassa järjestössä.
Suomalainen vasemmisto oli ajautunut
syvään kriisitilaan 1980-luvun loppuun mennessä. Työelämän muutoksen, kulutusyhteiskunnan, punk-musiikin sekä feminististen,
liberaalien ja vihreiden arvojen nousun edessä harmaiden miesrivistöjen vasemmisto oli
kykenemätön tuomaan uutta sisältöä politiikkaan. Syynä lamaannustilaan oli vuosikymme-

niä jatkunut osapuolijako ja sen sementointi
osaksi puoluetyötä.
Avaan gradussani osapuolien välistä monimutkaista tanssia, jossa haettiin asemia nopeasti hajoavassa vasemmistossa.
Turussa keskeisinä toimijoina olivat vahvat
enemmistövaikuttajat, jotka pyrkivät kohti
SKDL:n pohjalle rakennettavaa Vasemmistoliittoa, ja SKP:n säilyttämiseen pyrkivät
vähemmistöläiset. Vähemmistö kuitenkin
jakaantui ja ay-taustainen, teollisuudesta kannatusta ammentava ay-ryhmä antoi tukensa
Vasemmistoliitolle. Ay-ryhmä taas sai tukea
kolmaslinjalaisilta, jotka rakensivat uudenlaista liberaalia, feminististä ja vihreää vasemmistoa. Prosessi kulminoitui huhtikuussa 1990
Vasemmistoliiton syntyyn.
Misha Dellinger
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan
Vasemmistoliiton syntykivut Turussa. Turun
yliopisto, poliittinen historia, 2013.

Loimaan kassa ja sen ympärillä käyty julkinen
keskustelu

S

uomalaisesta työttömyysvakuutusjärjestelmästä on väännetty kättä viimeisen
sadan vuoden ajan. Lopulta päädyttiin niin
sanottuun Ghent-järjestelmään, jossa ammattiliittojen yhteydessä toimivat vapaaehtoiset ja
valtion subventoimat työttömyyskassat takasivat jäsenilleen ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen. Tällä järjestelmällä, toisin sanoen
ammattiliiton jäsenyyden tuomalla paremmalla työttömyyskorvauksella, on ollut ammatillista järjestäytymistä tukeva funktio. Vuonna
1991 syntyi ensimmäinen ammattiliitoista
riippumaton työttömyyskassa, niin sanottu
loimaan kassa, joka rikkoi ammattiyhdistys-

liikkeen hallussa olleen työttömyysvakuutusmonopolin.
Uusi, valinnanvapautta korostava ja ”poliittisesti sitoutumaton” työttömyysvakuuttaja
menestyi nopeasti, ja sille löytyi markkinarako
suomalaisessa yhteiskunnassa. Vuoden 2001
alussa kassa laajensi toimialaansa julkiselle
puolelle, ja vuonna 2002 siitä tuli Suomen
suurin työttömyyskassa. Viimeiset jäsenrajaukset poistettiin vuoden 2005 keväällä. Loimaan kassa pyrki myös laajentamaan palvelutarjontaansa asiakkailleen vuosien 2005 ja
2006 vaihteessa, kun YTK-Yhdistys aloitti
toimintansa. Yhdistys tarjosi YTK:n jäsenille
mm. oikeusturvavakuutuksen.
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Käsittelen tutkielmassani lyhyesti työttömyysvakuutusjärjestelmän kehittymistä Suomessa, minkä jälkeen siirryn tarkastelemaan
kyseisen järjestelmän ensimmäisen yksityisen
toimijan, niin sanotun Loimaan kassan, synty- ja kehitysvaiheita. Päähuomion saa edellä
mainittuihin Loimaan kassan kehitysvaihei-

siin liittynyt keskustelu, jota on käyty julkisuudessa.
Juha Häkkinen
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan Loimaan kassa – Työttömyysvakuutusjärjestelmän
uusi toimija ja sen ympärillä käyty julkinen keskustelu. Helsingin yliopisto, poliittinen historia,
2013.

Leninin museo syntyi toisenlaiseksi museoksi

T

ampereen työväentalossa vuonna 1946
avattu Lenin-museo täyttää piakkoin 70
vuotta. Laitoksen menneisyyttä on tavallisesti
sivuttu poliittisen historian viitekehyksessä,
vaikka sen vaiheet ovat kiinteästi sidoksissa
myös suomalaiseen työväenperinteeseen ja
museohistoriaan.
Museon luomista perusteltiin sotien jälkeisessä maassa historiallisten tapahtumien
muistamisella. Perustamisesta vastanneet
tamperelaiset vasemmistolaiset halusivat tämän kuitenkin tapahtuvan ideologisen valistamisen ja kasvatustyön hengessä.
Lenin-museo vastasi tarpeeseen laitoksesta, jossa menneisyys palvelisi tietynlaisen tulevaisuuden rakentamista. Näiden ominaispiirteiden vuoksi Lenin-museo joutui alkuvuosinaan laahustamaan oravanpyörässä, josta sen
oli vaikeaa hypätä pois.
Syntyolosuhteiden vuoksi museon täytyi
jatkuvasti etsiä kontekstia ja perustelua olemassaololleen. Sen ensimmäiset noin kaksikymmentä vuotta merkitsivät jatkuvaa poukkoilua sekä toisaalta pitkiä taantumisen kausia.
Lenin-museosta voitiin ryhtyä rakentamaan
museota vasta, kun sen olemassaololle löytyi
1960-luvun alusta eteenpäin mahdollisimman
laajapohjaista yhteiskunnallista tilausta.
Yhteiskunnallisesti hyväksytty Lenin-museo saattoi irrottautua liiallisesta aatteellisesta

Museonhoitaja Arvi Laakso opastaa ryhmää Leninmuseossa 1950-luvulla. Kuva: Kauko Sillman.
Werstaan kuva-arkisto.

kontekstistaan ja keskittyä nimenomaan Leninin elämään ja Suomen-vaiheisiin. Tuossa
muutoksessa olivat siemenet laitoksen kehitykselle museoksi ja kansainvälisesti tunnetuimmaksi suomalaiseksi erikoismuseoksi.
Antti Siika-aho
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan
Toisenlainen museo: Lenin-museon
perustaminen ja toiminta 1945–1964.
Tampereen yliopisto, historia, 2013.
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Työläiskirjailijoiden näkemyksiä varhaisesta
sosiaalivaltiosta

1960

–70-lukujen vaihde oli tärkeä
murroskausi modernin suomalaisen palkkatyöyhteiskunnan kehityksessä.
Pro gradu -tutkielmassa aikakauden yhteiskunnallisia ilmiöitä analysoidaan 1960- ja 1970-luvuilla julkaistun realistisen työläiskirjallisuuden
kautta. Analyysin kohteena ovat aikansa makroilmiöt: kansan kasvava elintaso, kansainvälistyvä markkinatalous, konsensushakuinen
poliittinen kulttuuri sekä modernin sosiaalijärjestelmän rakentuminen. Työläistarinoita
rakennus- ja tehdastyöläisten arjesta tuottivat
muun muassa Hannu Salama, Alpo Ruuth ja
Lassi Sinkkonen.
Tutkimus käsittelee työläiskirjallisuutta
niin sanottuna toisena tietona, jossa realistinen proosa haastaa ja täydentää tilastoihin
ja asiakirjoihin pohjautuvaa historiantutkimusta. Työläiskirjallisuuden luoma yleiskuva
1960–70-lukujen vaihteesta poikkeaa stereotyyppisestä aikalaiskuvasta, johon liittyy olennaisesti kulttuuriradikalismi, suomettuminen
ja äärivasemmistolaisuus. Tutkimuksessa nämä
ilmiöt jäävät taka-alalle ja esiin nousevat arjen

haasteet sekä ristiriita tilastollisen elintason
kasvun ja työläishahmojen henkilökohtaisten
kokemusten välillä.
Ylivelkaantuminen, sosiaaliset epäkohdat,
korporatiivisen eliitin vieraantuminen kansasta
sekä uudet hyvinvointisairaudet kyseenalaistavat mantraa hyvinvointivaltiosta. Tarinoissa
kritisoidaan niin markkinataloutta kuin reaalisosialismiakin. Hajanaisen työväenliikkeen
sisällä konsensuspolitiikkaa kritisoidaan, ja
perinteinen jako radikaaleihin kommunisteihin
ja maltillisiin sosialidemokraatteihin ei kerro
koko totuutta. Työläistarinoiden Suomi näyttäytyy keskeneräisenä sosiaalivaltiona, jossa
elämä on raskasta ja ahdistavaa, mutta samalla
siedettävämpää kuin menneisyydessä.
Jussi Lahtinen
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan
Duunarin tarinoita murroksen
yhteiskunnasta. Romaanihahmojen arkisia
käsityksiä ja kokemuksia suomalaisesta
palkkatyöyhteiskunnasta 1960–1970-lukujen
työläiskirjallisuudessa. Tampereen yliopisto,
historia, 2013.

Työväen osuuskauppojen naisvalistuksen
muotoutuminen

O

suustoiminta-aate rantautui Suomeen
vuosisadan vaihteessa. Osuuskauppaliike jakautui vuonna 1916, kun työväen osuuskaupat erkanivat Suomen Osuuskauppojen
Keskusosuuskunnasta (SOK) perustaen oman
aatteellisen, ”edistysmielisen” keskusjärjestön
Kulutusosuuskuntien Keskusliiton (KK).
Tutkin Kulutusosuuskuntien Keskusliiton
Naiset Mukaan (NM) -toimikuntien tarjoaman
naisvalistuksen syntyprosessia 1920-luvulta
1930-luvun alkuun. Tarkastelen aihetta toi-

mijuuden ja valtasuhteiden näkökulmista sekä
suhteessa kansainväliseen viitekehykseen.
Kansainvälisen osuustoimintaliiton kehotus sitouttaa naisia osuuskauppaliikkeeseen
vuonna 1924 johti Suomessa pohdintoihin
siitä, oliko naisten osallistuminen liian vähäistä hierarkian eri tasoilla, ja millaista valistusta
kaivattaisiin. Kulutusosuuskuntien Keskusliiton johtokunnassa pelättiin itsenäisen naisvalistusorganisaation radikalisoituvan Englannin
Osuustoimintanaisten Killan tapaan.
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Naisvalistuksen alkuunpanevana voimana
olivat vuonna 1927 naistoimikunnan perustaneet paikalliset naisaktiivit. Heitä innosti
Osuustoimintanaisten Kansainvälisen Killan
kokoontuminen Tukholmassa elokuussa 1927.
KK:n johto päätyi pian luomaan naisvalistukselle raamit valmiine materiaaleineen. Naistoimikunnat nimettiin Naiset Mukaan -toimikunniksi. Toimintamuodoiksi vakiintuneet
kotitalouskurssit, ompelukerhot ja kauppojen

tuotteiden laaduntarkkailu aktivoivat naisia rajatuissa kuluttajan ja kodinhoitajan rooleissa.
Iris Olavinen
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan
Osuuskaupallista valistusta perheenemännille.
Naiset Mukaan -valistustoiminnan
muodostuminen kansainvälistä viitekehystä
vasten 1920-luvulta 1930-luvun alkuun.
Helsingin yliopisto, talous- ja sosiaalihistoria,
2013.

Kronstadtin pakolaisia vai ”valkoryssiä” ja
”bolshevistista siitoskarjaa”?

T

utkielmassani käsittelen suomalaisviranomaisten ja eri poliittisia suuntauksia
edustaneiden viipurilaissanomalehtien suhtautumista Pietarin edustalla tapahtuneeseen
ja bolševikkihallintoa vastaan suunnattuun
Kronstadtin kapinaan maaliskuussa 1921 ja
sitä seuranneeseen Suomeen suuntautuneeseen pakolaisaaltoon.
Kronstadtin pakolaisten tapauksella pyrin
selvittämään, miten Suomessa tuolloin suhtauduttiin venäläispakolaisiin. Tarkastelussa olen
huomioinut Suomen valtiolliset velvoitteet
pakolaisia kohtaan ja maassa esiintyneen venäläisvihan. Taustaa luovat niin ikään nuoren
valtion kansallisen identiteetin ja valtiokoneiston rakennusprojektit. Yritän myös tuoda esiin
paikallisen ja valtakunnallisen tason keskinäistä
jännitettä.
Tutkielman tärkeimmät lähteet ovat Kaakkoisen rajamaan komendanttilaitoksen, Etsivän keskuspoliisin ja sisä- ja ulkoasiainministeriön asiakirjamateriaali sekä viiden viipurilaissanomalehden kapinaa ja pakolaisia koskeva
uutisointi ja kantaaottavat kirjoitukset.
Suomalaisviranomaisten toiminta oli pääosin asiallista muutamia poikkeuksia lukuun ot-

tamatta. Erilaisista poliittisista näkemyksistään
huolimatta lehdet suhtautuivat varsin negatiivisesti tai ainakin varautuneesti Kronstadtin
pakolaisiin. Lehtien viha oli siis sama, mutta
perustelut erilaiset. Yhteistä viranomaisille ja
lehdille oli molempien halu saada pakolaisten
Suomelle aiheuttamat kustannukset mahdollisimman pieniksi ja pakolaisasia kansainvälisten
toimijoiden hoidettavaksi.
Teemu Metsäpelto
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan
Kronstadtin pakolaisia vai ”valkoryssiä” ja
”bolshevistista siitoskarjaa”? Viranomaisten
ja viipurilaissanomalehtien suhtautuminen
Kronstadtin kapinaan ja sitä seuranneeseen
pakolaisaaltoon vuosina 1921–1922. Helsingin
yliopisto, poliittinen historia, 2014.
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Oulussa
vuonna 1945
pidetyssä
vappujuhlassa
kannettiin
ammattiosastojen iskulauseita sisältäviä
kylttejä. Kuva:
Kansan Arkisto.

Kevätmielenosoitusta jaloin ja sanoin

V

asemmiston vappujuhlat eivät kerää enää
tuhansia mielenosoittajia. Tutkimukseni
keskittyy Helsingin ja Oulun vasemmiston
vappuhistorian ajanjaksoon, jolloin vapputilaisuudet saivat kansan liikkeelle. Keskityn
tutkimaan vapputilaisuuksiin osallistumista
sekä juhlapuheita.
Ensimmäinen valtakunnallinen työväen vappu järjestettiin vuonna 1907. Aatteen
palo oli vielä jatkosodan jälkeisinä vuosikymmeninä vapun vietossa keskeistä, mutta pian
ideologia vaimeni. Viimeiset suuret vapputilaisuudet Oulussa, jotka SKDL ja SDP järjestivät yhteistyössä, pidettiin vuonna 1982.
Ensimmäisten vuosikymmenten vappuja
juhlittiin tarkkojen rajoitteiden varjossa. Toisen maailmansodan jälkeen Suomen työväki
juhli kevättä ensimmäistä kertaa vapaana viranomaisten säännöksistä. SDP:n vapputilaisuudet olivat viimeistään tässä vaiheessa me-

nettäneet aiemman merkityksensä. Vappuun
kuului mielenosoituksellisuus, jota kommunistit pystyivät tarjoamaan.
Perinteinen työväen vappu ei innostanut
1960-luvulla uutta kaipaavaa nuorisoa. Ylioppilaiden kevätjuhlissa oli sen sijaan aiempaa
runsaammin yleisöä. Opiskelijoiden politisoituminen ja SAK:n eheytyminen 1960-luvun
lopussa saivat työväen vapputilaisuudet virkoamaan viimeisen kerran. Työväen juhlinta
toukokuun ensimmäisenä alkoi 1980-luvun
alussa nopeasti vaieta, sillä aatteen kannatus
sekä kenties yksilöllisyyden korostus olivat
ajaneet kollektiivisen vappuperinteen ohi.
Janne Oinonen
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan
Mielenosoitusta jaloin ja sanoin: Helsingin ja
Oulun työväen järjestämä vapunvietto vuosina
1907–1982. Oulun yliopisto, historia, 2013.
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Taide vähemmistöjen politiikkana

T

utkielmani aiheena on Gilles Deleuzen
(1925–1995) käsitys taiteen poliittisuudesta. Vaikka Deleuze hyväksyy, että politiikaksi
voidaan kutsua toimintaa, joka on rakenteellista
ja yhteisymmärrykseen tähtäävää, hän kuitenkin ajattelee, että tämä ei ole se, mitä politiikka
ensisijassa tarkoittaa. Deleuzelle politiikka merkitsee toimintaa, joka vastustaa aiempia poliittisia saavutuksia ja luo jotain uutta niiden tilalle.
Todellista politiikan tekoa ei ole valtioiden harjoittama makropolitiikka, vaan marginaaliin jääneille vähemmistöille äänen antava mikropolitiikka.
Politiikassa luodaan uusia tapoja ymmärtää ihmisiä ja heidän välisiä suhteitaan. Taide on yksi
esimerkki mikropoliittisesta toiminnasta.
Deleuze ajattelee, että taide tuo esiin jotain,
joka on puhtaasti aistittavaa. Taide luo aistimuksia, jotka eivät ole mielen kykyjen organisoimia. Tämän vuoksi kokemuksessa taiteesta
voi tulla esiin jotain radikaalisti uutta. Maail-

masta voi paljastua sen kautta jotain sellaista,
joka ei ole sidoksissa aiempiin käsityksiimme.
Koska taide voi kiinnittää huomiomme maailmaan uusin tavoin, se voi myös antaa äänen
erilaisille vähemmistöille. Taiteen kautta vähemmistöt voivat keksiä tapoja ilmaista itseään.
Korostaessaan taiteen uutta luovaa puolta
Deleuze ei kuitenkaan ota huomioon taiteen
kykyä sitoa meidät osaksi historiaa ja yhteiskunnallisia kehityslinjoja. Deleuzen mukaan
taide asettaa kritiikin kohteeksi aiemmat saavutukset, eikä sillä ole mitään utopistisia tavoitteita. Taide luo mahdollisuuksia, joiden kautta jokin yhteisö voi tulla ajattelun kohteeksi, mutta
se ei tarjoa välineitä ajatella, miten jokin yhteisö
tulee todelliseksi.
Alpo Väkevä
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan
Gilles Deleuzen käsitys taiteen poliittisuudesta.
Helsingin yliopisto, estetiikka, 2013.

Sivistystyö näkökulmana kansainvälisen ja
kansallisen suhteeseen

K

ansallisen ja kansainvälisen suhde on
keskeinen aihe työväentutkimuksessa, ja
vielä riittää pohdittavaa. Tutkielmani aihe löytyi aiemmasta tutkimuksesta: työväenliikettä
tutkineen Donald Sassoonin mukaan LänsiEuroopan sos.puolueet integroituivat kansallisvaltioihin toisen maailmansodan jälkeen.
Globalisaatioteoreetikot taas ovat esittäneet,
että samaan aikaan talouden ja kulttuurin vapautuminen johti maapallon kutistumiseen.
Kehityslinjojen risteämäkohta on kiinnostava
kurkistusaukko kansallisen ja kansainvälisen
suhteeseen sos.dem. ajattelussa.
Tarkastelu on rajattu sos.dem. sivistystyön

näkökulmaan, jossa TSL:n opetusaineistot
ovat keskeisin alkuperäisaineisto. Tämä perustuu ajatukseen sosiaalidemokratiasta modernin
ajan liikkeenä, jossa valistus nähtiin edistyksen
keinona. Tarkastelussa sovelletaan Quentin
Skinnerin aatehistoriallista menetelmää. Tutkielma pyrkii haastamaan tapaa ymmärtää kansainvälisyys vain toimijoiden vuorovaikutuksena. Tehtävänasettelu tuo näkökulmia myös
sos.dem. liikkeen suhteeseen kansallisvaltioon
ja nykytilaan.
Tutkimustehtävä perustui muutokseen,
mutta kv-kasvatuksessa näkyi paljon jatkuvuutta. Tarkastellulla ajanjaksolla 1965–1978
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sivistystyö ei integroitunut valtioon, luopunut
sosialismista tai työväestä historiaa muuttavana
voimana. Liikettä ei nähty vain kansallisena tai
kansainvälisenä, vaan painotukset vaihtelivat.
Erityisesti korostui käsitys tiedosta kansainvälisyytenä, ja kv-kasvatukselle annettiin rooli
tavoitteiden saavuttamisessa.

Elina Hakoniemi
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan
Taistelua tiedon taltoin. Kansallinen
ja kansainvälinen suomalaisen
sosiaalidemokraattisen työväenliikkeen
kansainvälisyyskasvatuksessa 1965–1978.
Helsingin yliopisto, poliittinen historia, 2014.

Erillisyydestä yhtenäisyyteen?

V

uonna 1946 perustettu Sosialistinen Yhtenäisyyspuolue (SYP) kuului lähes koko
toimintansa ajan Suomen Kansan Demokraattiseen Liittoon (SKDL). Puolueella oli tietynlainen erityisasema suomalaisessa työväenliikkeessä: SYP oli ainoa puolue, jonka kanssa
Suomen Kommunistinen Puolue (SKP) jakoi
yhteistyöjärjestön.
Taustaltaan SYP poikkesi melkoisesti kommunistisesta liittokumppanistaan, rakentuihan
puolue pääosin aiempien sosialidemokraattisten oppositioiden pohjalta. SYP pyrki nimensä
mukaisesti hajanaisen työväenliikkeen yhdistäjäksi. Tämä edellytti lojaalia suhtautumista
SKP:hen: ideologisen eronteon sijaan SYP korosti puolueiden yhteisiä tavoitteita.

Varsin sujuva yhteistyö katkesi vuoden 1948
eduskuntavaaleihin, joiden myötä SKDL menetti hallituspaikkansa ja liitto jätettiin valtakunnanpoliittiseen paitsioon. Tämän jälkeen
SYP koki saman kohtalon yhteistyöjärjestön
sisällä. Uudessa tilanteessa linjaansa tiukentaneet kommunistit eivät enää antaneet sijaa pluralismille SKDL:ssä. Kaikin puolin vähäisillä
resursseillaan SYP:stä ei ollut SKP:n hegemonian haastajaksi. Tyytymättömyys liittokumppania kohtaan kasvoi vähitellen. Tämä kehitys
huipentui SYP:n eroon SKDL:stä keväällä
1955.
Lopulta SYP oli kuitenkin kaikkea muuta
kuin yhtenäinen. Suurin osa puoluejohdosta ei
seurannut järjestöllisen eron tehnyttä puoluettaan. Itsenäisen SYP:n tarina puolestaan päättyi pian eron jälkeen.
SYP:n identiteetti osoittautui heikoksi – epäuskottavaksi koettuun
puolueeseen oli vaikeata samastua.
Timo Mikkolainen
Artikkeli perustuu pro gradu
-tutkielmaan Sosialistisen
Yhtenäisyyspuolueen identiteetin
jäljillä. Tampereen yliopisto, valtiooppi, 2014.
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Firabelityöt ja suomalaisen työelämän murros

Työntekijöitä Kulutusosuuskuntien
Keskusliiton
metallitehtaalla
vuonna 1941.
Kuva: Työväen
Arkisto.

T

XWNLHOPDQL WDUNDVWHOHH ÀUDEHOLW|LGHQ Qlkökulmasta suomalaisen tehdastyön
murrosta 1900-luvun alusta 1960-luvulle.
Lähteinä tutkimuksessani ovat muistitietoaineistot, joiden lisäksi käytän neljän eri tehtaan
arkistoaineistoja vuosilta 1901–1970.
Tutkimukseni tarkoituksena on valottaa
ÀUDEHOLHQKLVWRULDOOLVWDOXRQQHWWD)LUDEHOLW|LOlä tarkoitetaan töitä, joita työntekijät tekivät
itselleen työpaikalla, työnantajan välineillä ja
materiaaleilla. Ne olivat aluksi osa paternaalista vaihtojärjestelmää, jossa tehtaanomistaja
järjesti työläisilleen työn uusintamisen kannalta välttämättömät elinolot niin rahana kuin
erilaisina luontaisetuina. Tutkimusajan sisällä
siirryttiin paternaalisista työyhteisöistä sopimusyhteiskuntaan, jossa työehdot on sovittu
työnantajien ja työntekijöiden liittojen välisissä neuvotteluissa. Firabelitöinä tehtiin yleensä
erilaisia kotitaloushyödykkeitä.

Firabelityöt tuovat esille työväestön omapäisyyden (Eigen-Sinn) ja samanaikaisesti
työnantajien joustovaran palkanmaksukyvyn
ollessa heikko. Firabelityöt palasivat työntekijöiden luvallisiksi tai luvattomiksi palkanlisiksi 1930-luvun pula-aikana ja säilyivät sellaisina
vuoteen 1956 asti, jolloin säännöstely päättyi.
Firabelitöitä tehtiin eniten metalliteollisuudessa. Firabelitöiden aineellisen hyödyn lisäksi niiden tekeminen kehitti työntekijöiden ammatillista osaamista ja kohotti työntekijöiden
U\KPlKHQNHl 9DLNND ÀUDEHOLW|LWl NRVNHYDW
muistelmat päättyvät vuoteen 1970, ei niiden
tekeminen välttämättä ole päättynyt.
Pete Pesonen
Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaan
Firabelityö ja suomalaisen työelämän murros
1900-luvun alusta 1960-luvulle. Turun yliopisto,
Suomen historia, 2014.
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KIRJA-ARVIOT

Viholliskuvaperinteen uudistajat?

Mikko Uola: Unelma
kommunistisesta Suomesta
1944–1953. Minerva, Helsinki
2013. 452 s.
Antero Uitto: Suomensyöjä
Otto Wille Kuusinen.
Paasilinna, Helsinki 2013.
415 s.

Kateus, katkeruus ja kosto
olivat
suomalaiskommunistien perimmäisiä – ja ainoita
– käyttövoimia, mikäli Mikko
Uolan ja Antero Uiton kirjoja Unelma kommunistisesta
Suomesta 1944–1953 ja Suomensyöjä Otto Wille Kuusinen
on uskominen. Katkeruus ja
kostonhalu saattoivat toki vaikuttaa, mutta niiden korostaminen antaa ymmärtää, että
Suomen tai maailman asioissa
ei ollut muutoksen tarvetta.
Ne antavat myös kovin yksipuolisen kuvan suomalaisten
kommunistien lähtökohdista.
Tokkopa unelmaa ja elämää
pohjataan vain negatiivisille
tuntemuksille.
Kapean ja yksipuolisen tarkastelun perusteella kirjat voinee lukea siihen perinteeseen,
jossa suomalaiskommunistien
ajatuksia ja tekoja arvioidaan
pääasiassa näiden vastustajien
näkökulmasta ja jossa vastustajien tulkinnat muutetaan
yleiseksi totuudeksi. Uolan ja
Uiton kirjoissa motiivien painotus on toki paljon selkeämpää kuin suomalaiskommunisteista aiemmin kirjoitetussa
viholliskuvaperinteessä. Uola
jopa pyrkii vahvistamaan kuvaa suomalaiskommunistien

kostonhalusta käsittelemällä
kirjassaan hyvin laajasti toisen
maailmansodan jälkeen asemiaan menettäneiden henkilöiden vaiheita. Kateudesta
puhuminen viittaisi siihen,
että kirjoittajiin on tarttunut
viime vuosien uusliberalistinen
puhe.
Muutos ei kuitenkaan ole
täydellinen – Uiton kirjan otsikossa näkyy selvästi vanha
viholliskuva, joka korostaa
Suomen ja Neuvostoliiton
vastakkaisuutta ja Suomen
asemaa Neuvostoliiton ulkosuhteissa. Vanhaa on myös se,
että Uitto tarkastelee Kuusisen
toimintaa lähinnä vain suhteessa Suomeen. Uutta on se,
että molemmissa kirjoissa korostetaan Kuusisen vihanneen
Suomea.
Aiemmalle viholliskuvaperinteelle oli tyypillistä, että
se kadotti suomalaiskommunistien toimintaympäristön ja
siitä nousevat haasteet. Tämä
piirre on siirtynyt selvemmin
Uiton kirjaan. Se liittyy paljolti Uiton pyrkimykseen esittää
yleiskuva Kuusisesta aikalais- ja nykypäivän käsitysten
perusteella. Uolan kirjassa
toimintaympäristön kadottaminen näkyy ennen muuta ha-

luttomuutena hahmottaa sitä,
millainen Suomi oli 1930-luvulla ja sotavuosina. Sodanjälkeistä aikaa hän toki jäsentää
erilaisten tapahtumien ja pyrkimysten pohjalta.
Uola eroaa Uitosta myös
siinä, että hän on hyödyntänyt
viimeaikaista
kommunismitutkimusta. Se näkyy jossain
määrin 1940-luvun lopun tapahtumien käsittelyssä mutta
kenties selvemmin kirjan teemoissa: hän kirjoittaa viimeaikaisen kommunismitutkimuksen tavoin kansalaisoikeuksista ja niiden loukkauksista.
Uolan tapa käsitellä tätä aihepiiriä on kuitenkin yksipuolinen: oikeuksia loukattiin vain
toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa. Uola ei siis
myönnä, että kansalaisoikeuksia loukattiin Suomen ”parlamentaarisessa” järjestelmässä
1920– ja 1930-luvuilla. Niinpä
häneltä jää huomaamatta,
että suomalaiskommunistien
pyrkimys hyödyntää olemassa
olleita laitoksia ja menetelmiä,
pyrkimys ”totaaliseen alistamiseen”, ei kummunnut pelkästään neuvostomallista vaan
myös sotienvälisen ajan Suomen käytännöistä. Uola toki
uudistaa vanhaa tarkasteluta-

KIRJA-ARVIOT 55

paa myöntäessään, ettei Suomessa yritetty tehdä aseellista
vallankumousta vuonna 1948.
Sen sijaan Uola pyrkii Juhani
Salmisen tavoin nostamaan
uudeksi vaarahetkeksi Kemissä
vuonna 1949 järjestetyt mielenosoitukset kutsumalla niitä
kapinaksi.
Tutkimusperinteen
aiemmissa tutkimuksissa suomalaiskommunistien ylin arvioija
oli etsivä keskuspoliisi–valtiollinen poliisi. Se on edelleen
tärkeä, mikä näkyy esimerkiksi
Uolan lujana luottamuksena
poliittisen poliisin luonnehdintoihin eri henkilöistä. Niiden
sattuvuutta on toki paikallaan
pohtia, mutta Uolan kirjassa
ne jäävät lähinnä leimoiksi,
joilla halutaan kertoa, että
kyseiset henkilöt olivat vaarallisia ja kyvyttömiä johtamaan
Suomea. Poliittinen poliisi on
kuitenkin saanut antaa sijaa
Aino Kuusiselle ja Arvo Tuomiselle. Varsinkin Uitto uskoo
vakaasti, että Aino Kuusisen
1970-luvun alussa esittämät
näkemykset pitävät paikkansa.
Se osoittaa, että Uitto ei
pyri erittelemään, miten Kuusista on tarkasteltu ja millaisia
merkityksiä hänelle on annettu erilaisissa tarkasteluperinteissä. Pikemminkin Uitto on
mukautunut vuosien mittaan
luotuihin myytteihin Kuusisen asemasta ja tärkeydestä.
Varsinaisen tutkimuksen sanoma polkeutuu niiden alle.
Uitto antaa kirjansa väliotsikossa esimerkiksi ymmärtää,
että Kuusinen oli ”Stalinin
valtaannousun
tukimies”.
Hän ei kuitenkaan tarkastele lainkaan, miten Kuusinen
mahdollisesti vaikutti Stalinin
aseman lujittumiseen Venäjän

Kapean ja yksipuolisen tarkastelun perusteella kirjat voinee
lukea siihen perinteeseen, jossa suomalaiskommunistien
ajatuksia ja tekoja
arvioidaan pääasiassa
näiden vastustajien
näkökulmasta ja
jossa vastustajien
tulkinnat muutetaan
yleiseksi totuudeksi.
kommunistisessa puolueessa,
Neuvostoliitossa tai Kommunistisessa internationaalissa.
Asian käsittelyyn riittää Aino
Kuusisen väittämä, että Otto
Ville oli ”leninismin ja kommunismin paras teoreetikko, josta
oli Stalinille korvaamaton hyöty”. Kuusisen merkitykseen
teoreetikkona Uitto ei kuitenkaan puutu. Hän ei liioin pyri
osoittamaan, että Kuusisesta
oli Stalinille hyötyä. Stalinista kirjoitetut lukuisat kirjat
eivät ole puhuneet Kuusisen
merkityksestä tässä suhteessa.
Harvemmin ne tosin puhuvat
muutakaan Kuusisesta.
Luottamus Aino Kuusiseen
johtaa nykytietämyksen valossa pahoihin virheisiin. Uitto esimerkiksi väittää Leninin
pitäneen Otto Villeä sopivana
henkilönä johtamaan vallankumousta Saksassa vuonna
1923 ja että hänellä oli merkittävä osuus vallankumouksen
suunnittelussa. Esimerkiksi Der
Deutsche Oktober 1923, Saksassa vuonna 2003 ilmestynyt
dokumenttikokoelma, ei vahvista väitettä Kuusisen keskeisestä asemasta. Sattuvampaa

olisi sanoa, että Kuusisella oli
tärkeä sija epäonnistuneen
vallankumouksen jatkoselvittelyissä.
Uitto väittää Kuusisen pitäneen perusteellisia puheenvuoroja, joissa analysoitiin
uusia tilanteita ja tehtäviä. Valitettavasti Uitto ei kuitenkaan
syvenny siihen, missä mielessä
ja missä vaiheessa väite piti
paikkansa. Kovin hyvää kuvaa Uiton tarkastelukyvystä
ei anna väite, jonka mukaan
Kuusinen määritteli aktiivisesti esimerkiksi yhteisrintamaa
– siitä ei löydy näyttöä kommunistien lehdistä tai Kuusisen papereista. Muuten Uitto
ei käsittele Kommunistisen
internationaalin linjauksia tai
Kuusisen panosta niissä. Kun
asiat katoavat, jäljelle jää vain
kyyninen näkemys vallasta.
Kummankin kirjan otsikko
osoittaa Uolan ja Uiton – tai
heidän kustantajiensa – unohtaneen, että otsikon pitäisi
vastata kirjan sisältöä. Uolan
kirja olisi onnistunut paremmin, jos hän olisi keskittynyt
kirjoittamaan Suomen tapahtumista syksystä 1944 lähtien asemiaan menettäneiden
henkilöiden näkökulmasta ja
jättänyt ”unelmat” vähemmälle. Uiton kirjasta voi sanoa
vain sen, ettei se tarjoa mitään
oleellisesti uutta Kuusista koskevaan tutkimukseen.
Tauno Saarela
dosentti, Helsingin yliopisto
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Kolme kirjaa sisällissodasta

Olli Korjus: Kuusi
kuolemaantuomittua. Atena,
Jyväskylä 2014. 461 s.
Heikki Ylikangas: Rata
Rautuun. Ratkaisutaistelut
Karjalan kannaksella 1918.
WSOY, Helsinki 2013. 410 s.
Teemu Keskisarja: Viipuri
1918. Siltala, Helsinki 2013.
406 s.

Vuoden 1918 tapahtumista
on kohta kulunut sata vuotta,
mutta traumaattinen ajanjakso jaksaa silti tai juuri sen
vuoksi kiinnostaa niin tutkijoita kuin lukijoitakin. Nyt on
ilmestynyt kaksi tutkimusta,
jotka tarkastelevat vuoden
1918 tapahtumia luovutetun Karjalan alueella: Teemu
Keskisarjan Viipuri 1918 sekä
Heikki Ylikankaan Rata Rautuun. Kolmantena kirjana esittelyssä on Olli Korjuksen teos
Kuusi kuolemaantuomittua.
Ylikangas käsittelee kirjassaan Karjalan rintaman tapahtumia ja erityisesti Raudun
aseman hallinnasta käytyjä
verisiä taisteluita. Ylikangas
kuljettaa lukijaa molemmin
puolin rintamalinjaa esitellen
niin johtoportaiden kuin yksittäisen taistelijoiden toimintaa.
Alun perin valkoisten hallussa
ollut Raudun asema siirtyi punaisten hallintaan helmikuun
lopussa.
Poikkeukselliseksi
Raudun aseman taistelut tekee se, että aseman puolustamiseen osallistui runsaasti
venäläisiä joukkoja, jotka
siirrettin sinne aseman siirryttyä punaisten hallintaan. Ylikankaan mukaan tämä johtui
siitä, että strategisesti tärkeä

asema haluttiin pitää hallussa
ja näin turvata rautatieyhteydet Pietariin sekä Pietarin turvallisuus. Kun valkoiset joukot
aloittivat hyökkäyksen kohti
Rautua maaliskuun lopussa,
taistelut kiihtyivät verisiksi ja
tappiot kasvoivat molemmin
puolin. Taisteluiden huipennus tapahtui 5. huhtikuuta,
kun valkoisten piirittäminä
olleet punaiset suomalaiset
ja venäläiset joukot päättivät
murtautua ulos asemalta. Aikaisemmassa
tutkimuksessa
on esitetty, että punaisista ei
päässyt piirityksen läpi lähes
kukaan; sadat punaiset saivat
piirityksessä surmansa ja jäljelle jääneet antautuivat. Ylikangas päätyy tutkimuksessaan
toisenlaiseen lopputulokseen.
Hän osoittaa eri lähteisiin viitaten, että satoja punaisia,
pääosin suomalaisia, onnistui
läpäistä valkoisten saartorengas. Suurimmat tappiot koituivat venäläisille, jotka liikkuivat
hitaasti ja jäivät pakokolonnan häntäpäähän mukaansa
haaliman suuren ryöstösaaliin
vuoksi.
Lopuksi Ylikangas pohtii sodan nimeä yleisesti ja Raudun
taisteluiden osalta. Käytiinkö
Raudussa sisällis- vai vapaus-

sotaa, jos kerran punaisten
puolella taisteli enemmän venäläisiä kuin suomalaisia? Lähes puolet vuonna 1918 taisteluissa kaatuneista venäläisistä
kuoli nimenomaan Raudussa.
Tulkinnassaan Ylikangas päätyy kuitenkin sille kannalle,
että niin Raudussa kuin muuallakin Suomessa käytiin sisällissotaa.
Teemu Keskisarja kuljettaa
lukijaa niin Karjalan rintaman ampumaketjuissa kuin
punaisen Viipurin kaduilla ja
kapakoissa. Taistelut Karjalassa ja Viipurissa alkoivat jo 23.
tammikuuta, kun Karjalan alueen suojeluskunnista koottu
maalaispataljoona yritti ottaa
Viipurin haltuunsa. Yritys epäonnistui, ja suojeluskuntalaiset vetäytyivät Venäjäsaaren
kautta takaisin mantereelle ja
hahmottumassa olevan rintamalinjan valkoiselle puolelle.
Karjalan rintaman päätaistelut
käytiin Ahvolassa, jossa punaiset yrittivät murtaa valkoisten rintamalinjan. Aloitteen
siirryttyä valkoisille taistelut
siirtyivät kohti Viipuria. Keskisarja valottaa myös punaisten
ja venäläisten joukkojen välistä suhdetta, joka on ollut aiemman tutkimuksen mukaan
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hyvä. Kuitenkin punaisten ja
venäläisten välinen riitely johti välillä asioiden selvittelyyn
aseiden avulla. Sisällissodan
lopullinen ratkaisu oli taistelu Viipurista. Kun valkoiset
katkaisivat yhteydet Venäjälle, eivätkä ulosmurtautumisyritykset onnistuneet, jäivät
tuhannet punaiset vangeiksi.
Punaisten johtoporras tosin
pakeni laivoilla kaupungista.
Ainoastaan Edward Gylling jäi
kaupunkiin johtamaan puolustusta. Kaupungin valtaus
oli lopullinen päätös sisällissodalle. Ennen kaupungin valtausta joukko punakaartilaisia
suoritti Viipurin lääninvankilassa punaisen puolen suurimman joukkosurman, jossa
30 valkoista vankia, vartijaa
ja joukko sivullisia sai surmansa. Toisen verisen episodin
kaupungin valtauksen jälkiselvittelyissä muodostaa sisällissodan suurin joukkoteloitus,
jossa valkoiset teloittivat noin
200 etnistä venäläistä Viipurin
valleilla. Teloitetut tosin olivat
pääosin valkoisen puolen kannattajia tai puolueettomina
pysytelleitä.
Keskisarja kertoo omintakeiseen tyyliinsä kahden amatööriarmeijan muotoutumisesta ja sotimisesta. Molemmat
osapuolet koostuivat suurelta
osin miehistä, joilla ei ollut aiempaa sotilaskoulutusta. Valkoista puolta johtivat kuitenkin pääasiassa ammattiupseerit, kun taas punaista puolta
johtivat amatöörit. Siksi oli ihmeellistä, että punainen puoli
pystyi ylipäätään pitämään
puoliaan yli kolme kuukautta.
Keskisarja ja Ylikangas selvittelevät
sotatapahtumia
ja asioiden etenemistä molemmin puolin rintamalinjaa.

Olli Korjus puolestaan ottaa
Korjus käsittelee kuolemanomassa kirjassaan voimakkaastuomion täytäntöönpanoon
ti kantaa kuuden teloitetun
johtaneet tapahtumat jokaipuolesta. Korjuksen kerronsen tuomitun kohdalta eriknan kohteina ovat kuusi valseen. Lisäksi hän kuvaa sitä kotionrikosoikeudenkäynneisneistoa, joka antoi ja toteutti
sä tuomittua miestä, jotka
tuomiot. Korjus tekee hyvän
teloitettiin syyskuun alussa
läpileikkauksen suomalaiseen
Suomenlinnassa. Korjus on
yhteiskuntaan ja sen epäkohpyrkinyt ansiokkaasti selvittetiin niin maaseudulla kuin
lemään tuomittujen taustoja
kaupungeissa
itsenäisyyden
sekä tapahtumia, joiden johkoittaessa. Hänen sympatiansa
dosta miehet tuomittiin kuoovat teloitettujen puolella.
lemaan. Korjuksen mielestä
Mikko Kosunen
useimpien kohdalta sisällissoerikoistutkija, Työväen Arkisto
dan aikana tehdyt teot eivät
riittäneet kuolemantuomioon,
vaan teloitusten syyt olivat
syytettyjen aiemmassa toiminnassa. Hänen mielestään syytettyjen kotikuntien valkoiset
taustavaikuttajat
halusivat
siivota pois punaisen ”roskaväen”, kun eteen avautui tilaisuus. Kuudesta tuomitusta
viisi oli kuulunut punakaartiin ja osallistunut aseelliseen
toimintaan sisällissodan aikana. Kuudennesta tuomitusta,
Viipurissa vangitusta, mutta
Turussa vaikuttaneesta laulunopettajasta ja lehtimiehestä Gunnar Mörnistä ja hänen
Ehdolla eduskuntaan
kohtalostaan kertovat sekä
Keskisarja että Korjus. Kiihotuskirjoituksia
turkulaiseen
Arbetet-lehteen kirjoittanut
Mörn sai kuolemantuomion,
vaikka ei osallistunut aseelliseen toimintaan tai punaisen
puolen hallintoon. KeskisarTekoja työn ja Päivi Lipponen
jan mukaan erityisesti kiivaat
kansanedustaja
kiihotuskirjoitukset
riittivät
oikeudenmukaisuuden
keväällä 1918 kuolemantuopuolesta.
mioon. Korjuksen mukaan kirjoitukset eivät olleet riittävä
syy, vaan Mörn tietoisesti leimattiin kansankiihottajaksi ja
anarkistiksi, josta oli päästävä
eroon.

Eletään yhdessä

LIITY JÄSENEKSI

Löydät meidät myös Faceboo
www.facebook.com/sosialidem
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Vankileirien lapset viimein esille

Tuulikki Pekkalainen: Lapset
sodassa 1918. Tammi, Helsinki
2014. 546 s.
Tuulikki Pekkalaisen teos avaa
vihdoinkin – lähes sata vuotta
tuon traagisen tapahtumaketjun jälkeen – vankileirien portit lapsia koskevalle tiedolle.
Sinnikkäällä tutkimustyöllään
hän on saanut selville, että
Suomen sisällissodassa päätyi
vankileireille lähes 1 500 lasta.
Taisteluissa tai niiden seurauksena sai surmansa yli 300 lasta,
joista 104 menehtyi vankileireillä. Luku sisältää 20 ammuttua lasta. Suurin osa vangeista
kuoli nälkään ja sairauksiin kuten punatautiin, kuumeeseen
tai tuli- ja isorokkoon.
Pekkalaisen tiedot lapsivangeista ovat peräisin valtio-

rikosoikeuden akteista sekä
kaikkien 62 leirin vankiluetteloista. 15-vuotiaita ja nuorempia löytyi 35 leiriltä. Suurimpia
niistä olivat Hämeenlinna, Riihimäki ja Santahamina. Nuorimmat vangitut olivat 5- ja
7-vuotiaita. Lisäksi leireillä oli
äitinsä kanssa pidätettyjä sylilapsia ja vankeudessa syntyneitä vauvoja.
Lapsivangeista harvalle on
merkitty yhteys punakaartiin
ja vain muutamalla on pidätettäessä ollut ase. Pekkalaisellekin oli uusi tieto sitoutumattomien, ts. mukaan ajautuneiden nuorten, suuri määrä.
Järkyttävin löytö hänelle olivat
asiapapereihin
tallentuneet
vaatimukset lastenkin ”poisjuurimisesta”. Lapsia kohtaan
ei tunnettu sääliä punavankien kotiseuduilla. ”Pidän selviönä, että kenttäoikeuksien
määräyksellä vielä vankileireilläkin ammuttujen lasten kohdalla noudatettiin koston lakia
eikä sotaväen rikoslakia”, Pekkalainen kirjoittaa.
Sisällissotaa koskevat valtiorikosoikeuden
asiakirjat
tulivat julkisiksi vuonna 1952.
Vasta 1960-luvulla ilmestyneet

Jaakko Paavolaisen väitöskirja
ja kaksi muuta teosta selvittivät poliittisen terrorin määrää
tutkijan puolueettomin silmin.
Lapsiin ei myöhemmissäkään
tutkimuksissa ole kiinnitetty
erityistä huomiota. Pekkalaisen teos täyttää siis mitä huutavimman aukon lähihistoriassamme.
Suomen sotasurmat -tiedostoa ei ole päivitetty vuoden 2004 jälkeen, vaikka
uutta tietoa teloitetuista ja
kadonneista on saatu selville.
Valtionarkistossa vankileirejä
koskevia alkuperäisasiakirjoja
lukenut ja kuvannut Pekkalainen havaitsi osan niistä ennen
avaamattomiksi narukääröiksi. Eikö ketään todellakaan
ole kiinnostanut ottaa selvää,
keitä vuonna 1918 tuomittiin
ja millaisin perustein?
Pekkalainen
tarkastelee
lapsi-käsitettä kirjassaan laajasti. Leirien lapsivangeissa ei
juuri ollut koululaisia, vaan
työmiehiä, palvelijoita ja torpparin poikia. Erään 5-vuotiaan
pojan ammatiksi on merkitty
puuseppä.
Tiedämme toki,
että sata vuotta sitten lapset
osallistuivat työntekoon jo hyvinkin varhain. Askeleena aikuisuuteen pidettiin rippikoulua, joskin täysi-ikäisyysraja oli
21 vuotta.
Sisällissodassa
lasketaan
menehtyneen yhteensä noin
38 500 ihmistä. Heistä noin
13 500 kuoli vankileireillä.
Nyt tiedämme joukossa olleen
myös kolmisensataa lasta.
Raila Rinne
YTM, toimittaja, Helsinki
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Kaksi näkökulmaa sisällissotaan

Bengt Sundvik, Finlands
inbördeskrig 1918. Sett från
en industriort i Västnyland.
Omakustanne, Keuruu 2013. 267 s.
Antero Jyränki: Kansa kahtia,
henki halpaa. Oikeus sisällissodan
Suomessa? Art House, Helsinki
2014. 232 s.
Bengt Sundvikin kirja on mielenkiintoinen harrastajan teos
Suomen historian traumaattisesta ajanjaksosta. Kirjoittaja
toteaa esipuheessa pyrkivänsä
objektiivisuuteen, mutta hänen sympatiansa ja myös sukutaustansa ovat selkeästi punaisia, sosialidemokraattisia.
Esillä on tarve selittää itselle
ja muille mitä tapahtui LänsiUudellamaalla ja erityisesti
Mustiossa vuonna 1918, ja miten sota vaikutti suomalaiseen
yhteiskuntaan vuoden 1918 jälkeen. Painopiste on Suomen itsenäistymisessä, sisällissodassa
ja hieman keveämmin 1920- ja
1930-luvuissa, joskin myöhempiäkin ilmiöitä tarkastellaan.
Sundvik ottaa myös kantaa
vuoden 1918 sodan nimeen.
Lopputulos näkyy jo kirjan
nimessä ”inbördeskrig”, sisällissota. Pohdintaa on sanoista
vapaussota, kansalaissota, veljessota ja kapina. Sundvikin
valinta on paras. Olivathan
pohjimmiltaan vastakkain suomalaiset.
Sundvik ei käsittele kovin
paljon sotatapahtumia. Vuosi 1918 oli Länsi-Uudenmaan
kannalta aika hiljainen. Suuria
taisteluja ei käyty, vaikkakin
väestö oli vahvasti mukana sekä punaisten että valkoisten

toiminnassa. Alueen teollisuusja ruukkikeskittymistä johtuen
punaisten määrää alueella oli
suuri. Oikeastaan ainoa varsinainen sotatapahtuma oli saksalaisten pikamarssi Hangosta
Helsinkiin. Saksalaisten toiminta oli Sundvikin mukaan huomattavasti humaanimpaa kuin
valkoisen Suomen.
Sotatoimien asemesta Sundvik kiinnittää runsaasti huomiota valkoiseen ja punaiseen
terroriin. Länsi-Uudellamaalla
oli suhteellisen vähän punaista
terroria. Sundvik käsittelee koko ajan myös Suomea kokonaisuutena, joten pohdinta on relevanttia. Niinpä jo suurlakon
kuolemat tulevat käsitellyiksi.
Kirjan toinen linja nousee
ruotsinkielisten suojeluskuntalaisten tai valkoisen armeijan
kostoretkistä
Länsi-Uudenmaan suomenkielisiin pitäjiin.
Tämä näyttää olevan ruotsinkielisen Suomen trauma. Kjell
Westö käsittelee samaa teemaa
kaunokirjallisesti kirjassaan Där
vi en gång gått (suom. Missä
kuljimme kerran).
Kirja on jossain määrin
hyppelevä, mikä vaikeuttaa
sen ymmärtämistä. Se ajautuu
ajoittain
moraalipohdintoihin tai yhteiskuntapoliittisten
rinnastusten hakuun milloin

Natsi-Saksasta, milloin Neuvostoliitosta ja milloin mistäkin.
Tätä kautta mukaan tulevat
esimerkiksi vuotta 1918 koskevat anteeksipyyntöpohdinnat
ja juutalaisluovutukset jatkosodan aikana.
Kirjan hieman sattumanvarainen esitystapa on yksi teoksen heikkouksista. Kirja ei muodosta mitään yhtenäistä kokonaiskuvaa Länsi-Uudeltamaalta. Näin se ei tee eteenkään
loppupuolella, jossa oman
suvun vaiheita peilataan Suomen tapahtumiin, Lapuanliikkeeseen, talvi- ja jatkosotaan
tai 1920-luvun suomalaiseen
yhteiskuntaan.
Kirja ei juuri tuo uutta tietoa
Suomen historiaan eikä varsinkaan itsenäistymisen vaiheisiin
perehtyneelle lukijalle. Kirjaan
sisältyy muutamia virheitä.
Näistä mainittakoon se, että
hallitusmuoto olisi hyväksytty
vuonna 1917 tai sosialidemokraattinen puolue perustettu
Forssassa vuonna 1903.
Toisaalta: tällaisia kirjoja
tarvitaan kansallisen itseymmärryksen syntymiseksi ja vaalimiseksi.
Antero Jyränki toteaa teoksessaan, että kesti vuosikymmeniä ennen kuin historiantutkimus lähti kriittisesti tarkaste-

60 TYÖVÄENTUTKIMUS VUOSIKIRJA 2014

lemaan virallista totuutta Suomen sisällissodasta. Aikakauden kriittinen oikeudellinen
arviointi on lähtenyt liikkeelle
vielä hitaammin. Hänen kirjansa keskeinen tarkastelukulma
on, mitä tapahtui vuonna 1918
oikeuden kannalta.
Kirjan keskeisiä kysymyksiä
on se, miten valkoiset ylläpitivät ajatusta laillisuuden jatkumisesta ja asemasta kaiken
toiminnan takana. Vertauskohtana oli sortovuosien laillisuuskamppailu ja sen vaikutukset.
Tällaisia olivat muun muassa
kieltäytyminen
julistamasta
maan sisäistä sotatilaa ja kysymys punaisten asemasta sodan
aikana ja jälkeen.
Punaisten puolella merkityksellistä oli oikeudellisen
jatkuvuuden katkeaminen ja
se seikka, että oikeastaan punaisten toiminta ei ollut vallankumouksellista, kysymys oli
vain ja ainoastaan vallasta. Punaisten ajattelu perustui varsin
idealistiseen käsitykseen kansansuvereniteetista, joka oli
saanut alkunsa vuoden 1906
Oulun
puoluekokouksessa.
Osansa oli myös vahvistamatta jääneillä laeilla, jotka etupäässä olivat työväestöä suosivia, kuten kahdeksan tunnin
työaikalaki tai kunnallislait.
Punaisten lainkäyttö tapahtui vallankumousoikeuksissa
noudattaen vanhaa lainsäädäntöä. Merkittävää oli kuolemanrangaistuksen kumoaminen, joka tosin ei aina toteutunut laittoman toiminnan
vuoksi.
Suomi ei ollut sotatilassa
Venäjän kanssa sen paremmin
Suomen kuin Venäjänkään
mielestä. Trotski jopa totesi venäläisten sotilaiden toimivan
Suomessa vain itsepuolustuk-

seksi. Voidaan siis hyvällä syyllä sanoa, että kyse oli sisällissodasta, jossa toinen osapuoli
sai apua Venäjältä ja toinen
Saksalta. Saksalaisten suhteellinen osuus verrattuna venäläisiin oli huomattavan suuri eikä
venäläisten määrä koko aikana
noussut lähellekään saksalaisten kokonaismäärää. Valitettavasti Jyrängin rajausten ulkopuolelle jää kysymys sotatilasta
(kesä 1918?), joka johti Tarton
rauhaan vuonna 1920.
Venäjä oli julistanut Suomeen sotatilan ensimmäisen
maailmansodan aikana. Pienenä henkilökohtaisena havaintona Venäjän julistamasta
sotatilasta on osalleni koitunut
sattuma: selaillessani äitini jäämistöä löysin isoäidilleni vuonna 1914 annetun luvan pyöräillä sotatilan aikana Hämeen
läänissä. Sotatilalainsäädäntö
oli sortovuosien vastarinnassa julistettu pätemättömäksi
Suomessa. Lisäksi Suomi oli
itsenäistynyt. Sen lainsäädännön käyttöönotto valkoisten
toiminnan perustaksi olisi ollut melkoinen kuperkeikka.
Jyränki erittelee tämän puolen
varsin hyvin ja kertoo myös
sen juridisen ratkaisun, johon
valkoinen valta päätyi – ja sen
ratkaisun onttouden.
Niin kansainvälistä kuin
kansallistakin sotatilaa koskevat näkökohdat olivat tärkeitä
siinä oikeudellisessa katsannossa, mitä rikoslain säännöksiä voitiin soveltaa. Oliko kyse
maanpetoksesta vai valtiopetoksesta? Lisäksi koko sisällissodan ajan valkoista puolta jäyti
kysymys siitä, millä juridisilla
valtuuksilla ylipäänsä oikeudellisesti toimittiin punaisia
”rangaistaessa”. Merkittävässä
määrin toimintoja näytetään

perustellun jälkikäteen tai vain
sivuuttaen koko laillisuuskysymys käyttäen sopivaa sanamuotoa.
Jyrängin kirja on ajallisesti
tiukasti rajattu. Se ulottuu sodan alkamisesta tammikuussa
1918 punaisten armahduksiin
ja valkoisten syytesuojaan suurin piirtein vuoden 1918 lopussa. Jossain määrin mennään
tästä eteenpäinkin, lähinnä
pohtien sisällissodan heijastumia Suomeen.
Jyrängin rajaus vaikuttaa
toisaalta perustellulta, mutta tarkasteltu ajanjakso olisi voinut alkaa myös hieman
varhemmin. Marraskuun 1917
suurlakon aikana kuoli ihmisiä
erilaisissa väkivaltaisuuksissa, ja
niiden oikeudellinen käsittely
olisi saattanut olla perusteltua.
Jyrängin oikeudelliset arviot
ovat perusteltuja ja maltillisia.
Useimmissa tapauksissa käytetty verbin muoto on potentiaali, näin esim. pohdittaessa
toimivallan siirtymistä Venäjän
maaliskuun ja lokakuun vallankumouksen jälkeen tai arvioitaessa Venäjän lainsäädännön
pätevyyden kiistämistä laillisuustaistelussa.
Kirjan alaotsikossa, ”Oikeus
sisällissodan Suomessa”, on kysymysmerkki. Onko kyse siitä,
ettei Jyrängin kirja esipuheen
mukaan ole kaikki oikeustieteen vaatimukset täyttävä
tutkimus, vai siitä, että kirjan
lopputulemana on oikeastaan
oikeuden lähes täysi haaksirikko. Valkoisten kunniaksi on silti
sanottava, että laillisuutta sentään pohdittiin.
Pentti Arajärvi
professori, Helsingin yliopisto
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Puute ja pelko johtivat sisällissotaan

Samu Nyström, Helsinki
1914–1918. Toivon, pelon ja
sekasorron vuodet. Minerva
Kustannus, Helsinki 2013.
368 s.
Kun muutaman vuoden kuluttua kiistellään jälleen Suomen
sisällissodan syistä ja syylisistä, toivoisi keskustelijoiden
perehtyvän myös Samu Nyströmin teokseen. Se esittää
selkeästi sisällissotaan johtaneen kehityksen dynamiikan.
Helsingin paikallishistoriaa on
aikaisemmin tutkittu verrattain vähän sisällissodan näkökulmasta. Nyströmin kirja on
ansiokkaasti poistanut tämän
puutteen, vaikka tutkittavaa
vielä jääkin.
Helsinki 1914–1918 ei toisaalta rajoitu sisällissodan
aihepiiriin. Teos on myös eurooppalaisen kaupunkiyhteisön historiaa poikkeuksellisina
murrosvuosina. Helsingin kehitystä vertaillaan mantereen
suurkaupunkien tapahtumiin.
Sosiaalihistorian ja poliittisen
historian näkökulmat täydentävät Nyströmin kirjassa hyvin
toisiaan kaupunkilaisten arjen
kohdatessa yhteiskunnan poliittisen kuohunnan.
Vaikka ensimmäisen maailmansodan rintamalinjat si-

jaitsivat kaukana Suomesta,
sodan vaikutukset tuntuivat
monin tavoin myös Helsingissä. Hintojen nousu, palkkojen
jälkeenjääneisyys sekä elintarvikkeiden puute kärjistyivät
vuosi vuodelta. Kaupunginhallinto ponnisteli elintarvikekysymyksen ratkaisemiseksi,
mutta olosuhteiden pakosta
onnistui lähinnä tasaamaan
puutetta.
Monien Suomen kaupunkien tavoin Helsinkiin perustettiin miliisi, joka muodostui
entisistä poliiseista, ylioppilaista sekä järjestäytyneestä työväestöstä. Nyströmin mukaan
tapahtunut merkitsi osittaista
vallankumousta, kun paikallisvaltaa siirtyi työväestön käsiin.
Helsingin katutilasta tuli
joukkotapahtumien
myötä
suuriruhtinaskunnan keskeisin poliittinen näyttämö. Osa
mielenilmauksista otti kantaa
yleiseen poliittiseen kehitykseen, osa alkoi kaupunkiyhteisön sisäisistä ongelmista ja
kiistoista.
Kaupunginvaltuuston
ja
työväenjärjestöjen kaksoisvalta sai haastajan spontaanisti
alkaneista
kansanliikkeistä.
Elintarvikehuollon romahtamisen aiheuttamat mellakat
muuttuivat
väkivaltaisiksi.
Ajoittain kaduilla vallitsi erilaisten alakulttuurien anarkia.
Porvarilliset kaupunkilaispiirit ahdistuivat omasta voimattomuudestaan, maltilliset
työväenjohtajat taas pelkäsivät väkivaltaa ja otteen menettämistä joukkoihin. Punakaarti haastoi kaksoisvallan
molemmat leirit. Nyströmin
mukaan pelko oli lopulta se

voima, joka ajoi yhteiskunnan
ryhmittymät aseistautumaan
tosiaan vastaan. Sosialismin
aatteen vaikutus tapahtumiin
näyttää jääneen vähäiseksi.
Vuoden 1918 tammikuun
26. ja 27. päivien välisenä yönä Helsingissä ei suinkaan
käynnistynyt
vallankumous,
sillä valta oli suurelta osin jo
aikaisemmin siirtynyt työväestön käsiin. Kyseessä oli pikemminkin sisällissodan alkaminen
punakaartin pyrkiessä poistamaan kaupungin porvarillisen
asujaimiston taholta tulevan
uhan.
Helsingin siirryttyä valkoisten käsiin voitonjuhlien tunnelma hiipui elintarvikepulan
ja nälän koetellessa ihmisiä entistäkin ankarammin. Syksyllä
1918 iskenyt espanjantauti lisäsi kärsimyksiä. Ensimmäisen
maailmansodan päättyminen
mahdollisti viime hetkellä
elintarvikkeiden saannin ulkomailta, ja helsinkiläiset pelastuivat nälkäkatastrofilta.
Helsinki 1914–1918 -kirjan
sisältönä olevat dramaattiset
tapahtumat
kiinnostanevat
laajaa lukijakuntaa. Nyström
kykenee kirjoittamaan sekä
värikkään yksityiskohtaisesti
että selkeän analyyttisesti. Toivottavasti pieni kustantaja Minerva pystyy markkinoimaan
teosta tulevinakin vuosina ja
siten, että se tulee tunnetuksi
myös historioitsijapiirien ulkopuolella.
Timo Herranen
VTT, Helsinki
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Tiennäyttäjiä, yhteiskunnallisesti toimeliaita
ja suuria uskollisia

Marjaliisa Hentilä: Sovittelija.
Matti Paasivuori 1866–1937.
Työväen historian ja perinteen
tutkimuksen seura, Tampere
2013. 446 s.
Maria Lähteenmäki: Väinö
Voionmaa. Puolue- ja
geopoliitikko. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura, Helsinki
2014, 517 s.
Työväenhistoria on jo aikoja
sitten noussut haastajan asemasta, jos ei aivan valtavirraksi, niin ainakin rimanasettajaksi, johon uudempia suuntauksia verrataan. Aikaisemmassa
tutkimuksessa
1900-luvun
alkupuolen tapahtumat ja työväenliike ovat myös tarkkaan
kammattuja teemoja. Myöskään henkilöhistoriaan ei itsessään sisälly uutta metodista
oivallusta. Jo yksinomaan näistä syistä käsillä olevat kirjat
herättävät lukijan mielenkiinnon. Mitä kohdehenkilöiden
omia elämänvaiheita yleisempää tulkintaa ne voivat lukijalle tarjota?
Väinö Voionmaa (1869–
1947) aukoi poliittisen historian hallitsemassa tiedemaailmassa talous- ja sosiaalihistorian uria, jotka vielä sata

Pertti Nurminen: Aatteesta
ammatiksi. Puoluetyötä
ja punapääomaa. Julius
Nurmisen ja Anna Haverisen
(ent. Nurminen) elämä ja
toiminta työväenliikkeen
järjestöaktiiveina 1900-luvun
alkukymmeninä. Unigrafia,
Helsinki 2013. 375 s.

Taina Uusitalo: Elämä
työläisnaisten hyväksi. Fiina
Pietikäisen yhteiskunnallinen
toimijuus 1900–1930.
Tutkimus työväenliikkeen
sukupuolisidonnaisista
käytännöistä. Työväen
historian ja perinteen
tutkimuksen seura, Tampere
2014. 435 s.

vuotta myöhemmin tuntuvat
ajankohtaisilta. Hän tutki yksilöiden sijaan kollektiiveja,
työväestöä ja perhettä, Tamperetta, Karjalaa ja keskiaikaa.
Lähteenmäki pitää Voionmaata myös niin sanotun oral-historyn uranuurtajana ja nostaa
hänen kiinnostuksen kohteistaan esiin erityisesti pohjoisen ulottuvuuden. Suomi oli
Voionmaalle ennen kaikkea
pohjoinen maa, ei ensisijaisesti
lännen etuvartio itää vastaan.
Suomen ja Skandinavian
historian professorin virantäyttö vuonna 1913 liittyi
suomenkielisten ja ruotsinkielisten väliseen kamppailuun
Helsingin yliopistossa. Voionmaata ei tehtävään valittu, mikä epäilemättä vaikutti hänen
myöhempään toimintaansa.
Hänet nimitettiin kuitenkin

heti sisällissodan jälkeen vuonna 1918 pohjoismaiden historian ylimääräiseksi vakinaiseksi professoriksi. Voionmaa
teki myös merkittävän uran
työväen sivistystoiminnan ja
historia-alan järjestöjen kehittäjänä: hän oli ideoimassa Työväen Sivistysliittoa, Työväen
Akatemiaa, Historian Ystäväin
Liittoa ja Paikallishistoriallista
toimistoa. Ylöjärvelle rakennettu opisto sai Voionmaan
nimen.
Lähteenmäki nostaa Voionmaan tärkeimmäksi akateemiseksi innoittajaksi saksalaisen
maantieteilijän ja etnografin
Friedrich Ratzelin, jonka tuotannossa Voionmaata kiinnosti ennen muuta fyysisistä alueista lähtevä lähestymistapa.
Ratzel korosti ”maaperän”
merkitystä
kansallisuudelle,
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mikä Voionmaan mielestä sopi
erityisen hyvin juuri Suomen
oloihin. Häntä kiehtoi myös
kansojen sivistys- ja kulttuuritasoja arvottava darwinistinen
lähestymistapa, josta kumpusivat myös Voionmaan SuurSuomi-kaavailut. Kun Ratzelin
elintila-ajatuksesta, ”Lebensraum” (1901), tuli myöhemmin
natsipropagandan keskeistä
aineistoa, ei ole ihme, että
Voionmaan kohdalla Ratzelin
vaikutus on kenties tietoisesti
haluttu jättää taka-alalle. Työväenliikkeen sivistysikonin kuvasta häivytettiin särmät.
”Kartanpiirtäjä” Voionmaa
oli arvostettu itäraja-asiantuntija Tarton rauhanneuvotteluissa vuonna 1920. Lähteenmäki kirjoittaa, kuinka Väinö
Tanner on jälkikäteen yrittänyt jättää Voionmaan roolin
taka-alalle Tarton rauhanprosessissa. Muutoinkin Lähteenmäki analysoi kiinnostavasti
Tannerin ja Voionmaan moniulotteista ja jännitteistä suhdetta. Miehet arvostivat toisiaan, mutta viimeistään toisen
maailmansodan
päättyessä
tiet erkanivat: SDP:n vasemmalle laidalle itsensä sotavuosina asemoinut Voionmaa tuki
voimakkaasti
sotasyyllisten
rankaisemista. Maantieteellistä ja kulttuurista Suur-Suomea
aikoinaan
pohdiskelleelle,
”geopoliittisesti” orientoituneelle ja pasifistisesti asennoituneelle Voionmaalle toinen
maailmansota oli jo raskasta
aikaa.
Toisin kuin Voionmaa Matti Paasivuori (1866–1937) oli
rippikoulua lukuun ottamatta
kouluja käymätön köyhän perheen poika, joka rakensi mittavan uran työväenliikkeen eri
organisaatioissa paikallisesta

ammattiyhdistystoiminnasta
keskusjärjestön ja SDP:n puheenjohtajaksi ja ministeriksi.
Hän oli oikeastaan mukana
1900-luvun alkupuolen työväenliikkeen kaikissa olennaisissa tapahtumissa, paitsi yhdessä. Paasivuori jättäytyi sisällissodan ulkopuolelle, mutta
oli ainoa sosiaalidemokraatti
toukokuussa 1918 kokoontuneessa niin sanotussa tynkäeduskunnassa.
Marjaliisa Hentilän tutkimuksesta nousee kolme teemaa ylitse muiden: Paasivuori
oli järjestömies, joka hallitsi
erinomaisesti
edustamiensa
ihmisten kannalta kaksi tärkeintä asiaa: työ- ja palkkaolot
sekä sosiaalipoliittiset kysymykset. Toiseksi, Paasivuori oli
kirjan pääotsikon mukaisesti
ennen kaikkea sovittelija. Pitkäjänteisessä
järjestötyössä
ja edunvalvonnassa tällaiselle taidolle on aina käyttöä,
vaikka ärhäkämmät luonteet
ja toimintatavat saattavatkin
saada suurimman huomion.
Kolmanneksi Hentilä nostaa
esiin kiinnostavan näkökulman. Paasivuorta tuntui jatkuvasti huolestuttavan oma
talous, ja osittain hän haalikin
mitä moninaisempia tehtäviä,
jotta perheen toimeentulo olisi turvattu. Kuolemaansa mennessä hän oli ehtinyt hankkia
omaisuuden, jollaista harvalla
työläisellä oli.
Taina Uusitalo kuvaa väitöskirjassaan Voionmaata ja
Paasivuorta paljon tuntemattomamman aikalaisen, helsinkiläisen Fiina Pietikäisen
(1870–1956) elämää ja toimintaa työväenliikkeessä 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Pietikäinen osallistui
ammattiyhdistysliikkeen
eri

organisaatioiden, työläisnaisliikkeen ja poliittisen työväenliikkeen toimintaan ensin sosiaalidemokraateissa ja vuoden
1918 jälkeen työväenliikkeen
vasemmalla laidalla. Hän toimi
1920-luvulla myös Helsingin
kaupunginhallinnossa ja Elannon hallintoneuvostossa.
Pietikäinen
tasapainoili
työntekijöiden
tavoitteiden
sekä puolueiden ja ammattiyhdistysliikkeen yleisempien
pyrkimysten
välimaastossa.
Hän yritti nostattaa naisten
luokkatietoisuutta
samalla
kun miesvaltaisessa ammattiyhdistysliikkeessä ei nähty tarpeelliseksi naisiin kohdistunutta erillistoimintaa ja agitaatiota. Suurinta osaa Pietikäisen
edustamien alojen naisista oli
kuitenkin vaikea vakuuttaa
ammattiyhdistystoiminnan
hyödyllisyydestä tai ainakaan
houkutella liikkeen aktiiviksi.
Ammattiyhdistysliikkeen toimintamallit eivät useinkaan
soveltuneet ilman työyhteisön
tukea toimineiden kylvettäjien
tai työntekijyyden ja yrittäjyyden välimaastossa olleiden silittäjien töihin jo yksinomaan
niihin sisältyneiden taloudellisten riskien vuoksi. Ero
esimerkiksi juuri Paasivuoren
alkujaan edustamiin rakennustoiminnan ammattimiehiin
oli suuri.
Paasivuoren ja Pietikäisen
toiminnasta avautuu mielenkiintoinen näkymä myös vuosisadan alkupuolen sosiaalipoliittisiin kysymyksiin. Paasivuori oli sosiaalidemokraattien
merkittävin valtiotason sosiaalipoliittinen toimija. 1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenten suurin sosiaalipoliittinen keskustelu käytiin sosiaalivakuutuksesta. Paasivuori istui
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usein näitä valmistelleissa komiteoissa, joiden jäsenet olivat
lähes poikkeuksetta miehiä.
Suunnitelmat eivät pääosin
toteutuneet, mutta niissä luotiin kuitenkin perustaa myöhemmälle lainsäädännölle ja
hyvinvointivaltiolle.
Pietikäisen sosiaalipoliittinen kiinnostus kohdistui puolestaan
ravintokysymyksiin,
kuten elintarvikkeiden hintoihin, kouluruokailuun, työläisten asumiseen, köyhien perheiden sekä lasten toimeentuloon ja köyhäinhoitoon.
Ne miellettiin ennen muuta
kunnan mutta myös naisten
toimintapiiriin kuuluviksi eikä
tähän tullut muutosta edes
kriisiaikoina. Pietikäinen vastasi vuonna 1918 niin sanotun
punaisen hallinnon aikana lyhyen aikaa Helsingin köyhäinhoidosta.
Rakennusyhtiö Hakan hallintopäällikkönä ja Haka-konsernin
rahoituspäällikkönä
toiminut Pertti Nurminen kuvaa väitöskirjassaan yksityis-

kohtaisesti isovanhempiensa
Anna Nurmisen (myöh. Haverinen) (1884–1959) ja Julius
Nurmisen (1887–1918) vaiheet
ja avaa myös mielenkiintoisia
näkökulmia työväenliikkeen
talouteen vuosisadan alussa. Nurmiset vaikuttivat pääosin Viipurin läänin alueella.
Opettajana, piirisihteerinä ja
toimittajana työskennellyt Julius Nurminen oli lyhyen aikaa
myös kansanedustaja vuonna
1917. Hän kuoli Tammisaaren
vankileirillä seuraavana vuonna. Hänen vaimonsa Anna
toimi myös Viipurin vaalipiirin
virkailijana ja uudelleen avioiduttuaan Anna Haverisen nimellä kansanedustajana vuosina 1922–1930.
Sekä Taina Uusitalon että
Pertti Nurmisen tutkimuskohteet tekee mielenkiintoiseksi
se, etteivät Julius ja Anna Nurminen eikä Fiina Pietikäinen
kuuluneet yhteiskunnan eliittiin, mutta he eivät myöskään
olleet aivan tavallisia työläisiä
vaan työväenliikkeen niin sanotun keski- tai välitason toimijoita. He eivät myöskään
olleet ideologeja vaan enemmän käytännön asioista kiinnostuneita
pragmaatikkoja.
Fiinan ja Annan kohdalla nousee esiin myös se, että nuoruuden kiivaus ja vallankumouksellisuus muuttui 1920-luvulla
yhä enemmän arkipäivän reformismiksi.
Uusitalo kuvaa Pietikäisen vahvaksi toimijaksi, joka
käytännössä yksin määritteli
Helsingin kylvettäjien ammattiyhdistystoimintaa koskevat
linjanvedot puolen vuosisadan
ajan. Niin ikään Anna Nurminen korosti ja osoitti myös
omassa elämässään naisten
itsenäisyyttä ja valinnan va-

pautta. Se katkaisi myös hänen
poliittisen uransa valtakunnan
tasolla, kun hänestä tuli ”pelkuruuden ja petollisuuden
symboli” hänen tukiessaan
1930-luvun vaihteessa hallituksen esitystä kommunistien
toimintaa rajoittaneen yhdistyslain kohdalla. Myös Annan
miehestä, Tammisaaren vankileirillä kuolleesta Julius Nurmisesta, Pertti Nurminen kirjoittaa tuoreella tavalla, jossa ei
rakenneta tavallisesta ihmisestä pientä suurempaa:
”Julius oli ryhmässä paikalla olijana ”suuri uskollinen”,
mutta mielipiteen muodostajana vähämerkityksellinen.
Hänen puheenvuoronsa olivat
luonteeltaan yleisiä ja jo esitettyjä ajatuksia toistavia, eivät niinkään uusia näkökulmia
avaavia.” (s. 172)
Väinö Voionmaasta ja Matti Paasivuoresta tuskin voisi
tehdä samanlaista tulkintaa.
Käsillä olevat kirjat osoittavat,
että kasvava työväenliike houkutteli mukaansa monenlaisia
ihmisiä. Heidän toiminnastaan
avautuu ajoittain henkilöiden
omia elämänvaiheita yleisempiä näkökulmia. Ja toisinpäin:
mitä paremmin henkilö sijoitetaan yleisempään kontekstiin
ja muuhun tutkimuskirjallisuuteen, sitä mielenkiintoisempaa
ja terävämpää tulkinta on.
Yksityiskohdissa olisi kauttaaltaan ollut karsimisen ja tiivistämisen varaa.
Matti Hannikainen
yliopistotutkija, Tampereen
yliopisto, dosentti, Helsingin
yliopisto
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Jymyuutinen: SDP:n ensimmäisen eduskuntaryhmän
pöytäkirja löytyi

Erkki Wuolijoki (Pekka
Tuomisto (toim.)): Silinteri
ja silkkihuivi. Sylvi ja Wäinö
Wuolijoen elämää Suomessa
ja Euroopassa. Karisto,
Hämeenlinna 2013. 245 s.
Isovanhempiensa elämää tutkimaan ryhtynyt Erkki Wuolijoki löysi kotoaan Hauholta
varsinaisen aarteen: hävinneeksi luullun SDP:n eduskuntaryhmän ensimmäisen pöytäkirjasidoksen. Se löytyi Wuolijoen kartanon vintiltä. Tähän
mennessä käytössä on ollut
vain yksi ainoa Väinö Tannerin
kirjoittama kokouspöytäkirja
vuodelta 1907. Kirjan kuvitus
kertoo, että eduskuntaryhmän ensimmäinen kokous oli
19.5.1907, eli kolme päivää
ennen valtiopäivien avajaisia.
Molemmat Wuolijoen veljekset, Sulo ja Väinö, kuuluivat
ryhmään, eikä ole tietoa, miksi pöytäkirjasidos jäi heidän
haltuunsa. Tämä on kuitenkin
erinomainen löytö, ja pian tutkijat saavat sen luettavakseen
Työväen Arkistossa tai digitoituna Työväen Arkiston nettisivuilla (www.tyark.fi).
Erkki Wuolijoen isovanhemmat olivat Sylvi (1886–1972) ja
Väinö Wuolijoki (1872–1947).
Kirjoittaja on heidän poikansa
Jaakon poika. Wuolijoen kartanossa Hauholla on säilynyt
runsas historiallinen perhearkisto valokuvineen, johon kirja
perustuu. Tila on ollut 1700-lu-

vun lopulta Wuolijoen suvun
omistuksessa. Väinön syntyessä vuonna 1872 se oli ratsutila,
jossa oli lisäksi kolmisenkymmentä lypsävää. Se kuitenkin
laajeni suurtilaksi seuraavien
vuosien aikana. Isä Robert oli
mukana myös politiikassa.
Hän oli talonpoikien edustaja säätyvaltiopäivillä. Väinö
Wuolijoki ja yhdeksän vuotta
nuorempi veli Sulo kasvoivat
yhteiskunnallisen keskustelun
pyörteissä. Isä oli vanhasuomalainen, mutta pojat omaksuivat työväenaatteen. Molemmista pojista tuli SDP:lle
keskeisiä maatalouspolitiikan
ja torpparikysymyksen asiantuntijoita. Väinö Wuolijoki
jatkoi Hauhon kartanolla viljelemistä elämänsä loppuun asti.
Väinö kirjoitti ylioppilaaksi
Hämeenlinnan normaalilyseosta vuonna 1891, opiskeli ja
valmistui vuonna 1896 agronomiksi Mustialan maanviljelysopistosta ja filosofian
kandidaatiksi vuonna 1900.
Hän vietti akateemisten tapojen mukaista opiskelijaelämää
Hämäläisessä osakunnassa ja
verkostoitui laajasti tulevien
poliitikkojen ja tiedemiesten
kanssa. Wuolijoki sai apurahan

Breslaun yliopistoon Sleesiaan.
Hän opiskeli, matkusteli, nautti kulttuurista ja tutustui myös
sosialistiseen aatteeseen. Väinöstä tuli Saksan kielen sekä
kulttuurin tuntija ja ihailija.
Palattuaan kotimaahan hän
liittyi vuonna 1904 SDP:hen
ja toimi Muistialan maanviljelys- ja meijeriopistossa
kemian
apulaisopettajana.
Hän toimi myös Hankkijan
kemistinä vuosina 1906–1908
ja kemian ja matematiikan
opettajana Helsingissä vuosina
1908–1917. Väinö ja Sulo aktivoituivat äänioikeusliikkeen
aikana poliittiseen toimintaan
ja olivat perustamassa opiskelijoiden sosialistista yhdistystä. Molemmista tuli SDP:n
kansanedustajia vuonna 1907.
Isä ei hyväksynyt heidän politikointiaan – eikä myöskään tulevaa miniäänsä, ruotsinkielistä Sylviä. Väinö rohkeni mennä naimisiin vasta isän kuoltua
vuonna 1911. Sylvi Roschier oli
syntyisin metsänhoitajan perheestä, sai lääkintävoimistelijan koulutuksen Tukholmassa
ja toimi voimistelun opettajana Helsingissä.
Väinö Wuolijoki oli Tokoin
senaatissa
elintarviketoimituskunnan päällikkö. Hän ei
kannattanut Väinö Tannerin
ja monen muun osuustoimintamiehen lailla vallankumoukseen lähtemistä. Wuolijoki toimi vuosina 1922–1927
OTK:n toisena johtajana. Hän
oli eduskunnan puhemies vuosina 1921–1922, varapuhemies
vuosina 1923–1924 ja jälleen
puhemies vuonna 1925. Puhemiehen ominaisuudessa hän
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johti eduskuntatalon rakennustoimikuntaa ja muurasi
eduskuntatalon
peruskiven.
Wuolijoki oli 1920-luvulla keskeinen SDP:n maatalouspolitiikan määrittäjä ja aktiivinen
talouspoliittinen toimija. Hän
oli Tannerin hallituksessa kulkulaitosten ja yleisten töiden
ministeri. Ministerivuoden lopulla hänet kutsuttiin suurlähettilääksi Berliiniin ja Wieniin
(1927–1933).
Väinö ja Sylvi Wuolijoki olivat edustava ja kielitaitoinen
diplomaattipariskunta:
Väinöllä oli silinteri päässään ja
Sylvillä muodinmukainen silkkihuivi kaulassa, mihin kirjan
nimikin viittaa. He sulautuivat
Saksassa hyvin Berliinin rientoihin ja heillä oli ystäviä yli
kaikkien puoluerajojen. Kirja
kertoo monista päivällisistä
ja tapaamisista muun muassa
presidentti von Hindenburgin
ja Hitlerinkin kanssa. Wuolijoki
kutsui Saksan parlamentin puhemiehen Paul Löben kyläile-

mään Hauholle. Löbe tuli Hauholle kesällä 1929 seurueessa,
johon kuuluivat mm. työministeri Rudolf Wissell ja Saksan
sosialidemokraattien puheenjohtaja Rudolf Breitscheid.
Wuolijokea ja Breitscheidia
yhdisti työväenaatteen lisäksi paneurooppalaisuus. Myös
Saksan ulkoministeri Julius
Curtius ja vuonna 1935 Norjan
ulkoministeri Halvdan Koht
vierailivat Hauholla – puhumattakaan monista kotimaan
poliitikoista. Heistä ulkoministeri Hjalmar Procopé oli Wuolijoen läheisin ystävä. Tuttavapiiri oli laaja – ja siitä on kirjan
lopussa tarpeellinen liite lyhytelämäkertoineen.
Kirjan parasta antia ovat
dokumentit, kuten Wuolijoen tilannekatsaukset Hitlerin
valtaannousun ajalta. Erkki
Wuolijoki toteaa oivallisesti,
että isoisänsä kirjeenvaihdossa
kuvaukset kansallissosialismista eivät läheskään aina olleet
kriittisiä. Kansallissosialismin

nousun aikaan diplomaattien
seuraelämä ja juhlinta olivat
huipussaan, mikä saattoi sokaista aikalaisia. Suomessa
ja Saksassa oikeisto hyökkäsi
kuitenkin sosialidemokraatti
Wuolijokea vastaan ja paineet
hänen siirtämisekseen muualle kasvoivat. Wuolijoesta tuli
vuonna 1933 suurlähettiläs
Osloon ja Haagiin. Talvisodan
sytyttyä Wuolijoet tekivät
Norjassa työtä Suomen asian
hyväksi. Sylvi Wuolijoki julkaisi Suomen tilanteesta kirjasenkin, jonka avulla kerättiin
varoja ja varusteita Suomen
armeijalle. Sylvi oli myös organisoimassa lasten siirtoja Suomesta Ruotsiin. Väinö Wuolijoen työura päättyi loppuvuodesta 1940 Oslossa, ja hän
kuoli 1947 Hauholla.
Silinteri ja silkkihuivi on
kaunis kirja. Sen arvoa olisi lisännyt huolellisempi toimitustyö ja historiatietojen tarkistaminen. Valitettavasti kirjaan
on jäänyt useita avoimia kysymyksiä: Millainen oli veljesten
Sulon ja Väinön suhde? Mitä
mieltä Väinö oli kommunistien
kannattajaksi siirtyneen veljensä ratkaisusta? Miten suhteet Hella Wuolijokeen jatkuivat Hellan ja Sulon avioeron
jälkeen? Kirjan dokumentit
antavat viitteitä siitä, että sukuarkisto Hauholla on suuri
aarre, ja ehkä kaikkia hyllyjä
ei ole vielä perusteellisesti tutkittu.
Marjaliisa Hentilä
erikoistutkija, Työväen Arkisto
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Kantola sanoo taas asiat halki
Raimo Kantola: Tulokahinoiden
kaprokkimies. Omakustanne,
Helsinki 2013. 388 s.

Olen kuullut tarinoita, joiden mukaan Raimo Kantola
oli Risto Kuisman ohella työmarkkinatoimittajien suosikki.
Kantolalta sai selkeän ja usein
räväkän lausunnon meneillään
oleviin työmarkkinatapahtumiin. Mies sanoi mitä ajatteli, muttei aina ajatellut, mitä
sanoi. Toimittaja sai jutun ja
usein repäisevän otsikon, kunhan vain soitti SAK:n kolmannelle puheenjohtajalle.
Kantola ei ole muistelmissaan luopunut suorapuheisuudestaan, mutta kirjan
otsikko avautuu heikosti. Kaprokkimies lienee toisen rivin
työmarkkinamiesten
titteli.
Kantola kuvaa avoimesti tapahtumia ja tunnelmia Suomen työmarkkinakiistojen ja
-neuvottelujen ytimestä. Usein
muistelmissa tasoitellaan ja
peitellään ristiriitoja ja kaunoja, jolloin ne eivät tarjoa
asiaan paneutuneelle lukijalle
mitään olennaista uutta. Kantolaa ei voi tästä juuri syyttää.
Kantolan esitystapa on paikoitellen raskas. Hän on kopioinut joko muistiinpanoistaan
tai toimintakertomuksista tilastotietoja, jotka olisi voinut
jättää laittamatta kirjaan. Halutessaan taustoittaa ammattiyhdistysliikkeen toimintaa ja

omaa toimintaansa Kantola
kuvaa runsaasti eri vuosien
kotimaisia ja kansainvälisiä tapahtumia.
Kantola on jonkinlainen
suodin kuvatessaan uransa
alkuvaiheita ennen SAK:hon
tuloa ja uran loppuvaiheita
SAK:n jälkeen. Ehkä nuo tehtävät olivat leppoisempia tai
muistot noilta ajoilta laimeammat? SAK:n vuodet 1983–1996
ovatkin sitten värikkäämpää
kuvausta. Lukujen pääotsikoista – esimerkiksi ”Tuloksia
ja tunarointia 1987–1990” ja
”Johtajia ja himmeleitä 1990–
1991” – käy selväksi, ettei
SAK:n kolmas puheenjohtaja
saanut aina tahtoaan lävitse.
Kantola kuvaa mielenkiintoisesti omasta näkökulmastaan työmarkkinatapahtumia
ja niiden taustoja. Teollisuusliittojen sooloilu ja liukumat
sekä AKT:n omapäisyys harmittavat muistelijaa. Näin ollen
Per-Erik Lundh, Antero Mäki ja
tietysti Risto Kuisma eivät ole
Kantolan suosikkilistan kärjessä. Kantolan muistelmat tuovat esiin sen, että teollisuuden
liukuma-alat, julkisen sektorin
järjestelyvarojen myöhennyksillä hoidettu liukumakorvaus
ja kuljetusalan avoimesti yleistä linjaa korkeammat sopimuskorotukset loivat SAK:n jäsenliittojen välille jännitteitä,
vaikka usein sopimuskauden
lopussa eri alojen ansiokehi-

tyksessä ei ollutkaan dramaattisia eroja.
Kantolan muistelmat tarjoavat uuden näkökulman ajankohtaiseen arkipyhäkeskusteluun. Hänen mielestään Suomen Työnantajain Keskusliitto
(STK) jätti vuonna 1984 SAK:n
yksin puolustamaan 1970-luvun alussa tehtyä arkipyhien
siirtoa lauantaiksi. Kantolan
tulkinnan mukaan STK pohjusti tällä tavoin palkansaajarintaman hajottanutta toimihenkilö-tupoa, jonka puitteiden
ylittäminen johti SAK:n parin
vuorokauden yhteislakkoon.
Kantola tarkastelee työmarkkinapolitiikkaa ajoittain puoluepoliittisen juonittelujen näkökulmasta. Paavo Väyrysen ja
Etelärannan työnantajapalatsin läheinen yhteistyö on muistelmien mukaan ilmeistä.
Historiantutkijana olen hyvin kiitollinen Kantolan antoisista muistelmista. Ne pohjautuvat paljolti Kantolan tapahtuma-aikoina tehtyihin muistiinpanoihin, joten tunteet ja
tunnelmat ovat säilyneet tuoreina ja paikoin tulisina. Vielä kiitollisempi olisin, jos hän
luovuttaisi
muistiinpanonsa
Työväen Arkistoon tutkijoiden
käytettäväksi.
Tapio Bergholm
erikoistutkija, Suomen
Ammattiliittojen
Keskusjärjestö
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Jacke – oikeuden mies Ogelista

Heikki Saari: Jacke. Jacob
Södermanin elämä. Siltala,
Helsinki 2014. 348 s.

Oulunkylästä, nyt Helsinkiin
kuuluvasta huvilakaupunginosasta, on tullut Pekka Puupään piirtäjä Ola Fogelberg,
kultamitalikeihäänheittäjä,
filmi- ja laulutähti Tapio Rautavaara sekä Jacke, Jacob Söderman. Tämä Ogelin kolmikko on jättänyt vahvan jäljen
suomalaiseen yhteiskuntaan
ja kansakunnan muistiin. Söderman on vaikuttanut asioihin poliittisesti muuttamalla
yhteiskuntaa paremmaksi paikaksi kaikille – erityisesti niille,
joita yhteiskunta on syrjinyt.
Heikki Saaren kirja kertoo
Södermanin, entisen sotaorvon, tiestä Oulunkylän puutarhatalojen idyllistä Euroopan
Unionin ensimmäiseksi oikeusasiamieheksi.
Söderman on ollut kirjan tekijälle antoisa kohde.
Värikästä elämää viettänyt
henkilö, terävä ja hauskakin
yhteiskunnan vaikuttaja, joka ruotii hyvin avoimesti politiikan tekoa 1960-luvulta
tähän päivään saakka. Kirjassa tarkastellaan Södermanin
uraa mielenkiintoisesti. Kirjan
henkilögalleria on mahtava
kokoelma suomalaisen yhteiskunnan vaikuttajia Kekkosesta Paasioihin, Sorsasta

Sundqvistin kautta Ahteeseen
sekä Liikaseen ja Tuomiojaan.
On oikeuslaitosta, nyrkkeilyä,
jazzia, jalkapalloa, eduskuntaa, Chile-solidaarisuutta, Euroopan Unionia, Juhantaloa,
Niinistöä. Kirjassa esiintyvät
myös ”sosialistisen juonittelun mestari”, ”venetsialainen
myrkynkeittäjä” ja ”maaherra
Mänttiys Pilatus”. Söderman
on kiehtova ihminen. Suomenruotsalainen älykkö, jossa on
aimo annos stadilaista rentoa
ja reilua jätkää. Söderman
on viihtynyt yhtä hyvin jalkapallojoukkueiden hikisissä
pukusuojissa kuin Brysselin
herrojen
kristallikruunujen
loisteessa. Merkillisellä luontaisella charmilla Oulunkylän
poika on selvinnyt niin Kekkosesta kuin Romano Prodistakin
vähäisemmistä
vastustajista

Mielenkiintoisia
elämänvaiheita
siivittää kirjan
lämmin perussävy
ihmisiä ja yhteiskuntaa kohtaan.

puhumattakaan. Jalkapallojoukkue on ollut Södermanin
paras elämäntaitojen opettaja. Hän ei ole koskaan käynyt
mitään johtamisalan kursseja.
Mielenkiintoisia
elämänvaiheita siivittää kirjan lämmin
perussävy ihmisiä ja yhteiskuntaa kohtaan. Kirjassa kuvataan
henkilöiden kautta se valtava
hyvinvointiyhteiskunnan luomiseen liittyvä muutosprosessi, jonka ”nuoret radikaalit”
saivat aikaan 1970-luvulla Sosialidemokraattisen puolueen
johdolla. Yksi ahkerimmista
tekijöistä tämän muutosprosessin taustalla oli Söderman.
Kirjaa lukiessa täytyy vain
ihmetellä ja kunnioittaa sitä
valtavaa työtä, jota Söderman
kavereineen teki muuttaessaan vanhoillista suomalaista
yhteiskuntaa
nykyaikaisemmaksi ja tasa-arvoisemmaksi –
paremmaksi kaikille ihmisille.
Kirjan loppupuolella Söderman tuo esille huolensa tämän
päivän työväenliikkeen pyrkimyksistä.
Saaren kirja luo antoisan,
mielenkiintoisen kuvan Södermanista. Silti herää kysymys,
miksi Söderman ei taitavana
sanan- ja kynänkäyttäjänä itse
kirjoittanut kirjaansa. Hänen
oma tekstinsä olisi ehkä ollut vielä terävämpää, pisteliäämpää ja lukijan älykkyyttä
koettelevampaa kuin haamukirjoittaja Saaren – Jackea itseään.
Pekka Hurme
toimittaja, Helsinki
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Hartaan epäilijän muotokuva

Minna Maijala: Herkkä, hellä,
hehkuvainen. Minna Canth.
Otava, Helsinki 2014. 431 s.

Nyt
on tilaisuus!
Nyt sinulla
se on ilmestynyt!
Merja Minkkinen (toim.):
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Sosialidemokraattisten Naisten viisi puheenjohtajaa arvioi naisliikkeen mennyttä, nykytilaa
ja tulevaisuutta suorasanaisissa haastatteluissa.
Tahtonaisia antaa perspektiiviä ja potkua myös
tämän päivän toimintaan jokaiselle feministille
– niin naisille kuin miehille.

S I S KO

Minna Canthin (1844–1897)
syntymästä on vuonna 2014
kulunut 170 vuotta. Intohimon
ja kärsimyksen, yhteiskunnallisen eriarvoisuuden ja ihmisluonnon ristiriitaista yhtälöä
halkova Canthin tuotanto
herättää vaikeita ja epämukaviakin tunteita. Ehkä juuri siksi
se myös puhuttelee nykylukijaa ja tuottaa uusia tulkintoja suomalaisissa teattereissa.
Teosten ohella Canth muistetaan suomalaisen naisliikkeen
pioneerina – Canthin syntymäpäivänä 19.3. vietetään Minna
Canthin ja tasa-arvon päivää.
Minna Maijalan kirjoittama uusi elämänkerta purkaa
stereotyyppistä käsitystä vahvasta ja taistelevasta Canthista, joka nostettiin 1900-luvun
alussa naisliikkeen ikoniksi
rakentamaan kuvaa itsenäisesti pärjäävästä suomalaisesta
naisesta. Canthin tuotannosta
aiemmin väitelleen Maijalan
näkemys heijastelee 1800-luvun hermostuneen aikakauden psykopatologista ihmiskuvaa, ihmismielen ja yhteiskunnan haurasta tasapainoa
ja valottaa Canthin herkkää ja
haavoittuvaista puolta. Canth

oli suomalaisen kulttuurin moniottelija, realismin ja naturalismin pioneeri ja merkittävä
näytelmäkirjailija, sanomalehtinainen ja yhteiskunnallinen
vaikuttaja, yrittäjä ja seitsemän lapsen yksinhuoltaja. Yksityiselämässään
menestyvä
nainen kuitenkin kärsi toistuvasti masennuksesta ja toimeliaisuudellaan ajoi itsensä
uupumukseen. Canth oli patologisen kiinnostunut sairauksistaan ja sairauskertomus
muotoutui vähitellen Canthin
omakuvaksi.
Maijalan tutkimus on kirjoitettu Canthin hengessä,
kuvattavan elämään intohimoisesti heittäytyen ja myötäeläen, ajoittain poleemisesti
aikaisempaa tutkimusta kritisoiden. Teos purkaa erityisesti naisasialiikkeen pioneerin,
Lucina Hagmanin varhaista
Canth-elämäkertaa
(1906–
1911) ja sen luomaa kuvaa
taistelevasta Canthista, jon-

ka kirjailijanura sai sytykkeen
onnettomassa
avioliitossa
tyrannimaisen miehensä uhrina. Päinvastoin: avioliitossa lehtori Ferdinand Canthin
kanssa Canth sai vapauden toteuttaa kiinnostustaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
ja kirjoittamiseen. Canthin
ratkaisu jättää opettajaseminaari oli valinta perhe-elämän
puolesta, kun vaihtoehtona
häämötti ura naimattomana
opettajana ja yhteiskunnan siveellisenä silmätikkuna. Äitiys
oli Maijalan mukaan Canthin
tärkeimpiä rooleja kirjallisen
ja yhteiskunnallisen toiminnan
rinnalla.
Tuhoutuvia naisia ja psykopatologisia sairaskertomuksia
kirjoittanut Canth sai maineen
skandaalikirjailijana, joka rikkoi sukupuolirooleja heittäytymällä maskuliinisena ja naisille
sopimattomana pidetyn naturalistisen tiedemieskirjailijan
rooliin. Maijala kuvaa myös
naisliikkeen sisäisiä jännitteitä. Emansipaation alkuajoista
lähtien naisliike piti sisällään
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erilaisia, konservatiivisia ja liberaaleja käsityksiä siitä, mihin naista oikeastaan tuli vapauttaa ja kenelle vapaus kuului - esimerkiksi monen aktiivin
mielestä naisten äänioikeutta
tuli ajaa vain säätyläisnaisille.
Canth kritisoi naisliikettä sovinnaisesta puuhastelusta, jossa varsinainen aate oli unohtunut. Aatteellinen fanatismi oli
ylipäänsä Canthille vierasta.
Hän kannatti uskonnonvapautta ja allekirjoitti ensimmäisten joukossa Suomen Uskonvapaus- ja Suvaitsevaisuusyhdistyksen kutsumusasiakirjan.
Kuten monet aikalaiskirjailijat,

Canth kritisoi kaksinaismoraalia ja uskonnollista vallankäyttöä, mutta samalla uskonnollinen ajattelu ja kristillinen kirjallisuus olivat Canthille tärkeitä. Maijalan sanoin Canth oli
”harras epäilijä,” jonka tunteikas kilvoittelu kärsimyksen ja
uskon ongelman äärellä muotoutui tuotannon keskeiseksi
teemaksi, kuvaten laajemmin
1800-luvun tieteellisen ja uskonnollisen maailmankuvan
yhteentörmäystä.
Maijala valottaa kiinnostavasti Canthin toimintaa näytelmäkirjailijana, eri käsikirjoitusversioita ja näytelmien

syntyä yhteisöllisenä, vuorovaikutuksellisena kirjoittamisena. Teos perustuu huolelliseen arkistotyöhön, kirjeisiin,
dokumentteihin ja aikalaisten
näkemyksiin Canthista – teoksen otsikko ”Herkkä, hellä,
hehkuvainen; Seuran sydän
innostaja nuorten” siteeraa J.
H. Erkon muistorunoa Canthille. Tuloksena on uskottava
ja koskettava näkemys, jossa
haavoittuvuus ja ristiriidat tekevät Canthin maailman lähestyttäväksi nykylukijalle.
Riikka Rossi
dosentti, Helsingin yliopisto

Viihteen voimamies ja taustavaikuttaja

Juha Henriksson: Musiikki:
Jaakko Salo. Suomen Jazz &
Pop Arkisto, Helsinki 2014.
236 s.
Kirja piirtää monipuolisen kuvan Jaakko Salosta, suomalaisen kevyen musiikin taustavaikuttajasta. Uransa aikana Salo
ehti olla monessa mukana:
tanssisoittajana ja orkesterinjohtajana, studiomuusikkona
ja -sovittajana, levytuottajana,
elokuvasäveltäjänä,
TV-viihteen kehittäjänä, iskelmälaulajien kouluttajana, suomalaisen tangon uudistajana ja
suomenkielisen revyyn tekijä-

nä. Tuskin mikään 1900-luvun
populaarimusiikin osa-alue jäi
hänelle täysin vieraaksi. Suomirock ei enää kuulunut Salon osaamisalueeseen, mutta
1980-luvun Musiikki-Fazerin
tuotantopäällikkö tiesi yhtä ja
toista myös rockin skenestä.
Kirja koostuu lyhyistä tarinoista, jotka valottavat suomalaisen
viihde-elinkeinon
kehitystä 1940-luvulta 2000-luvun vaihteeseen. Aiheesta on
kirjoitettu paljon, ja siitä on
vaikea keksiä aidosti uutta
kerrottavaa ja tuoretta näkökulmaa. Kirjoittajan haastetta
on helpottanut se, että Jaakko Salo on tähän asti ollut
kotimaisen kevyen musiikin
suuri tuntematon. Kaikki ovat
tienneet hänen nimensä, alan
kirjallisuus vilauttelee hänen
tekemisiään eri yhteyksissä,
mutta kukaan ei ole koonnut
noita saavutuksia yhteen. Tässä kirjassa ne ovat.
Salon uran vaiheissa paikallisuus ja kosmopoliittisuus

kohtaavat kiinnostavalla tavalla. Lapsuusvuodet kuluivat
1930-luvun Viipurissa, joka
oli Suomen kansainvälisimpiä
paikkoja. Tuli sota, ja koulupoika Salo lähetettiin evakkoon Ruotsiin. Sotalapsena olo
oli Salolle ilmeisen positiivinen
kokemus. Se laajensi hänen
maailmaansa, antoi perustan
hyvälle kielitaidolle, ja ennen
kaikkea, synnytti innostuksen
swing-musiikkia kohtaan.
Muusikonuran
kannalta
keskeiset nuoruusvuodet Salo
vietti Varkaudessa, savolaisessa teollisuusyhteisössä, missä
koulut olivat lähellä. Kauppiasperheen poika valmistui ylioppilaaksi ja sai myös klassisen
pianon opetusta soittotekniikkansa pohjaksi. Silti keskeistä
tulevaisuuden kannalta oli
innostus rytmimusiikkiin, ei
pelkästään koulupoikien suosimaan swingiin vaan edellisen sukupolven lempilapseen,
harmonikkapainotteiseen Dallapé-musiikkiin.
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1950-luvun vaihteessa Salo
siirtyi opiskelemaan Helsingin yliopistoon humanistisia
aineita. Yliopisto oli lähinnä
sivistymistä varten, ammattia
Salo ei sieltä löytänyt. Hänet
imaistiin nopeasti kevyen musiikin eliittiin, orkesterimuusikoksi ja iskelmien sovittajaksi. Nuoruusvuosien vankka
musiikkiperusta, kielitaito ja
lukeneisuus olivat nyt käypää
valuuttaa. Salosta tuli levyteollisuuden harmaa eminenssi
ja Scandia-yhtiön musiikkituotantojen kehittäjä. Henriksson
tuo monipuolisesti esiin Salon
ansiot käännösiskelmän tyylin
ja suomalaisen studiosaundin
suunnittelijana ja toteuttajana.
Vähemmän tunnettua on
Salon toiminta televisiossa

– Virtasen, Elon ja Kuuslan
TV-viihteen musiikintekijänä
– ja näiden ideoiden jalkauttaminen ravintoloihin ja revyyteatteriin. VEKS-tuotannoissa
kotikutoisuus sekoittui mannermaisiin viihdetrendeihin.
Tekijät tunsivat kotimaisen iltamaperinteen, mutta samalla
he matkustivat paljon ja imivät
uusimpia vaikutteita suuresta
maailmasta.
Vieläkin tuntemattomampi
Jaakko Salo nousee esiin jaksoissa, jotka selostavat hänen
uraansa elokuvasäveltäjänä ja
etnisen musiikin tuottajana.
Speden elokuvat rakentuivat
Salon tarkoituksenmukaiselle
musiikille, ja Hortto Kaalon
levyillä välittyy ammattituottajan ote.

Kirja on sujuvasti kirjoitettu, joskin henkilökuva on
hämmästyttävän siloinen. Kenenkään työura ei suju ongelmitta. Ristiriitojen rohkeampi
ylöskirjaaminen olisi tuonut
Salon tarinaan uskottavuutta. Tosiharrastaja jää myös
kaipaamaan luetteloita Salon
laajasta sävellys- ja sovitustuotannosta. Valitettavasti akateemiset analyysit ja nuottiesimerkit Salon musiikista eivät
tavoittane keskivertolukijaa.
Tarkat viittaukset äänitteisiin
ja internetin AV-palveluihin
olisivat ajaneet saman asian
selvästi paremmin.
Vesa Kurkela
professori, Helsinki
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Näin Tuomioja kääntyi EU:n kannalle

Veli-Pekka Leppänen (toim.):
Erkki Tuomioja. Siinä syntyy
vielä rumihia. Poliittiset
päiväkirjat 1991–1994. Tammi,
Helsinki 2014. 681 s.

Vastuualueeseeni kuului Helsingin Sanomien politiikan toimituksessa peräti kymmenen
vuotta Sdp:n seuraaminen.
Niinpä minua ryhdyttiin kutsumaan demarien ”kotierkoksi”. Hengitin demarien kanssa
samaa ilmaa niin paljon, että
olen saanut runsaasti merkintöjä sekä Erkki Tuomiojan päiväkirjaan että Paavo Lipposen
muistelmakirjaan. Kun merkinnät ovat kannaltani varsin
asiallisia, olen niistä ylpeä. Arvostin silloin ja arvostan edelleen molempia poliitikkoja,
mutta täytyy myöntää, että
vaati hieman diplomaattisia
taitoja pitää hyviä suhteita
heihin molempiin. Ani harvoin
Lipponen ja Tuomioja olivat
nimittäin samalla puolella.
Tuomiojan
päiväkirjoista
onkin nostettu julkisuudessa
esille kipakat henkilöarviot
mm. Lipposesta Ne ovat kieltämättä kirjallisen aterian suola, mutta varsinainen pihvi on
prosessien seuraaminen. Me
tiedämme poliittisten prosessien lopputulokset, mutta emme muista millaisten vaiheiden kautta niihin päädyttiin.
Päiväkirjan mielenkiintoisin ja myös tärkein prosessi oli
Erkki Tuomiojan kääntymys

Suomen EU-jäsenyyden kannattajaksi. Tuomioja oli ollut
Suomen EEC-vapaakauppasopimuksen ankara vastustaja
1970-luvun alussa. Hän kokosi
1980-luvun lopulla ympärilleen punavihreän Eurooppatoimikunnan, joka ryhtyi jarruttamaan pahan integraation
työntymistä Suomenmaahan.
Päiväkirjan alkaessa vuonna
1991 Tuomioja ja Eurooppatoimikunta olivat kuitenkin
lieventäneet kantaansa. Toimikunnan jäsenistä mm. keskustan Olli Rehn toivoi jäsenyyden
harkitsemista. Sdp:n sisällä oli
menossa samanlainen prosessi. Kun puheenjohtaja Pertti
Paasio jäi pois ulkoministerin
paikalta keväällä 1991, hän
ilmoittautui oitis jäsenyyden

Päiväkirjan mielenkiintoisin ja
myös tärkein
prosessi oli Erkki
Tuomiojan kääntymys Suomen
EU-jäsenyyden
kannattajaksi.

kannattajaksi. Siihen mennessä Paavo Lipponen oli ajanut
jäsenyyttä jo pari vuotta.
Päiväkirjasta käy ilmi, että Tuomioja ja Tarja Halonen
olivat peräpään valvojia. He
kääntyivät jäsenyyden puolelle vasta vuoden 1991 lopulla
eli siinä vaiheessa, kun puolue
oli jo Ulf Sundqvistin johtajakauden alussa ryhtynyt tukemaan jäsenyyttä. Tuomioja
otti silloinkin jäsenyyteen ”no
jaa”-asenteen: 60 prosenttia
jäsenyyden puolesta ja 40 prosenttia sitä vastaan.
Entäpä jos prosentit olisivat
olleet toisinpäin?
Silloin demareilla olisi ollut näkyvä, taitava ja työteliäs
EU-jäsenyyden vastustaja siinä
vaiheessa, kun asiasta päätettiin syksyllä 1994 pidetyssä
kansanäänestyksessä.
Mitä tästä olisi seurannut?
Kansanäänestyksestä
olisi tullut paljon tiukempi, sillä
päähallituspuolue
keskusta
oli silloin pahasti hajalla, ja jos
pääoppositiopuoluekin
olisi
hajonnut, jäsenyyshanke olisi
voinut jopa kaatua.
Toki kääntymys kannatti.
Tuomioja on nyt EU:n ulkoministereistä kokenein, mutta ei
hänestä ole kuitenkaan tullut
täysiveristä bryssää. Yhä on
voimassa se arvio, jonka hän
kirjoitti 14. lokakuuta 1993:
”Illalliset vahvistavat vanhan
totuuden, että järkevin asia,
mitä Brysselissä voi tehdä, on
syödä hyvin.”
Unto Hämäläinen
toimittaja
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Politiikan puolustusta
Anu Kantola: Matala valta.
Vastapaino, Tampere 2014. 200 s.
Seppo Lindblom: Huojuva tasavalta.
Otava, Helsinki 2013. 272 s.
Mikko Majander: Tuhansia
merkkejä politiikasta.
Ajankohtaiskommentaarien
kronikkaa 2012–2013. Kalevi Sorsa
-säätiö, Helsinki 2013. 152 s.
Globalisoituneen kapitalismin
oloissa talous näyttää aktiiviselta ja politiikka reaktiiviselta.
Talous asettaa politiikalle rajat
ja vaatimukset. Samalla se esittäytyy rajattomien vaihtoehtojen ja innovatiivisen vapauden
alueena. Talouden kriisistä syy
sälytetään politiikalle: se ei
ole vastannut oikein talouden
vaatimuksiin, vaan edistänyt
tuhlausta ja tehottomuutta ja
estänyt luovuuden ja yritteliäisyyden. Politiikan puolustajat
jäävät todistelemaan sen vaikutusmahdollisuuksien kapeutta.
Asetelma nakertaa päätöksenteon demokraattista legitiimiyttä sekä kansallisella että
EU:n tasolla. Euroopan unioni
näyttäytyy mekanismina, joka
välittää globaalin finanssikapitalismin vaatimukset kansallisen politiikan rajoitteiksi
sen sijaan, että sen koettaisiin
vahvistavan politiikan mahdollisuuksia kansalliset rajat
ylittämällä.
Monet ovat kehitelleet keinoja politiikan pelastamiseksi.
Suomessa heihin kuuluvat esimerkiksi Anu Kantola, Mikko
Majander ja Seppo Lindblom.
Julkisen keskustelun aktiivisina osallistujina he ovat avanneet
politiikan
näköaloja

monissa puheenvuoroissaan.
Kukin on äskettäin julkaissut
näitä ongelmia käsittelevän
kirjan.
Lajityypit eroavat. Kirjassaan Matala valta politiikan
ja viestinnän tutkija Kantola
erittelee johtajuuden ja vallan muuttuvia toiminta- ja
ilmenemistapoja
kriittisen
mediatutkimuksen
keinoin.
Lindblom pohtii suomalaisen
kansanvallan
tulevaisuutta
keskustelukirjassaan
Huojuva tasavalta. Hän kirjoittaa
suomalaisesta politiikasta pitkän uran antamalla tekijän ja
näkijän kokemuksella, mutta
myös ajan ilmiöitä etäämpää
tarkkaillen ja tutkimuskirjallisuuttakin arvioiden. Poliittisen
historian tutkija Majander on
Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtaja. Tuhansia merkkejä politiikasta koostuu hänen
lukuisia ajankohtaisia aiheita
kommentoivista
kolumneistaan ja kiteytyksistään.
”Kuinka valta esittää itsensä?”, kysyy Kantola. Hän jäljittää vallan tyylejä suomalaisessa mediajulkisuudessa 1950-luvulta nykypäivään. Suomen
Kuvalehden ja Talouselämän
kirjoituksista ja kuvista hän
erottaa isällisen johtajuuden
eri muunnelmineen sekä byro-

kraattisen järkevyyden ja yksilöllisen innostuneisuuden tyylit. Näyttämölle tuodaan talouden ja politiikan vaikuttajia
rautakauppias
Renlundista
poliitikko Pihaan. Päähuomio
kohdistuu uuteen pehmeään
valtaan ja sen esittämisen mataliin tyyleihin. Kantola kuvaa
oivaltavasti ja vivahteikkaasti, miten johtajuuteen liittyvä erottautuminen toteutuu
erottautumattomuutta esittämällä eli tavallisuutta ja henkilökohtaisuutta korostamalla.
Muutoksia kuvattaessa ja
selitettäessä mennyt maailma
ja menneiden ihmisten ajattelutavat piirtyvät paikoin hieman karikatyyrimaisiksi. Näin
käy Kantolan kirjoittaessa,
että sotien jälkeinen henkistä
ja moraalista lujuutta esittänyt miehisen vallan tyyli ”vakautti yhteiskuntaa, joka ei
näyttänyt olevan muutoksen
tarpeessa vaan päinvastoin oli
sellaisenaan paras mahdollinen”, ja että 1960-luvulla ”yhteiskunnat alkoivat irtautua
perinteistä” (s. 159). Toisinaan
tutkimusaineiston
tekstien
muutoskuvat tuntuvat siirtyvän suoraan tutkijan käsityksiksi muutoksesta. 1970-luvun
alussa muusikonuraansa aloitellut Juice Leskinen kaihosi
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aivan ilmeisesti 1960-luvulle,
mutta tämä tuskin riittää tekemään Juankosken yhteislukion vuoden 1969 ylioppilaasta
60-luvun kapinallisten edustajaa ja 70-luvun poliittisen pysähdyksen todistajaa (s. 149).
Tärkeä on Kantolan arvio
käänteestä politiikan ja talouden suhteessa. Talouselämän
johtajat ovat omaksuneet
”yksilöllisen ja vallankumouksellisen tyylin, joka rakentuu
innostamiselle ja vallitsevien
rakenteiden kyseenalaistamiselle”. Poliitikot ovat jääneet
”vallitsevan järjestelmän tukipilareiksi, joiden esiintymisiä
värittää paljon useammin vakava huoli kuin ilo, innostus ja
intohimo” (s. 157). Perusasetelmaa eivät muuta poliitikot,
jotka jäljittelevät yritysjohtajia. Nopeana ja kepeänä esittäytyvä taloudellinen valta luo
samalla uusia alistussuhteita,
joissa monien osaksi etenkin
työelämässä jää vain sopeutua
muutokseen.
Myös Lindblom tunnistaa
muutoksen politiikan ja talouden suhteessa ja on siitä
huolissaan. Hänen mukaansa
velkakriisi kärjistää suomalaisen poliittisen järjestelmän ja
vallanjaon rakenteellisia ongelmia ja horjuttaa kansanvallan perustuksia. Euroopan
unionin ylikansallinen ote tiukentuu epädemokraattisesti ja
byrokraattisesti. Moraalikato
vaivaa niin finanssimaailmaa
kuin politiikkaa. Politiikassa se
on ilmennyt hyvinvointivaltiota kestämättömästi laajentaneena puolueiden reformikilpana, joka on velkaannuttanut valtion. Monitahoisesta,
polveilevastakin pohdinnasta
lähtee teräviä sivalluksia useaan suuntaan. Erityistä huolta

Lindblom kantaa omasta puolueestaan sosiaalidemokraateista, ”perinteisestä yhteiskuntapolitiikan lyhdynkantajasta” (s. 11).
Kaikin osin tämä nykyongelmien tulkinta ei kuitenkaan
saa tukea hyvinvointivaltion
historiasta. Suomessa väestön
ikärakenne on muuttunut ja
muuttumassa, mutta hyvinvointivaltiota laajentavaa reformikilpaa on vaikeata nähdä
erityisen ominaisena talouskriisiä edeltäneelle politiikalle.
Moni kriittinen taloustieteilijä
on perustellusti kyseenalaistanut Euroopan talouskriisin
tulkitsemisen julkisen sektorin
velkakriisiksi.
Kuten
kirjaan
sisältyvä
Mauno Koiviston haastattelukin osoittaa, suomalaisen kansanvallan puolustus kiteytyy
Lindblomilla kysymykseen presidentin vallasta. Kansanvallan tervettä ydintä, presidentin ja parlamentaarisen järjestelmän jännitettä, on hänen
mielestään heikennetty supistamalla liiaksi presidentin toimivaltaa ja toimialuetta. Tämä
on vähentänyt kansanvallan
kykyä vastustaa ulkoisia uhkia
ja edistänyt politiikan moraalikatoa. Presidentin asettamista arvojohtajaksi Lindblom
vastustaa, osin modernin yhteiskunnan välttämättömien
arvoristiriitojen vuoksi, mutta ennen kaikkea siksi, että
hänestä presidentille kuuluu
tärkeämpi tehtävä. Presidentillä pitäisi olla myös Euroopan
integraatioon liittyvää valtaa,
jota säästeliäästi käyttämällä
viestitettäisiin eurooppalaisille kumppaneille, ”että Suomi
on silloin tosissaan, kun puhuu sen henkilön suulla, jonka
kansa on suoraan valinnut ja

nimenomaisiin vaativiin tehtäviin” (s. 229).
Uusia politiikan ja demokratian muotoja Lindblom ei
etsi, vaan hänen demokratiansa on edustuksellista ja
kansallista. Hän ei kosiskele
kannatusta uusien liikkeiden
edistäjiltä eikä vanhojen liikkeiden
perinteenvaalijoilta,
kun hän kertoo ihanteekseen
kansalaisten ”legitiimiin apatiaan” nojaavan edustuksellisen
demokratian, jossa kansalaiset
virittyvät vaaleissa puntaroimaan valistuneesti vaihtoehtoja (s. 251). Voi kysyä, riittääkö tällainen edustuksellisuus
politiikan pelastamiseen byrokratialta, kuten Lindblom
haluaa.
Kansallisvaltiollisen edustuksellisen politiikan edellytyksiä ja rajoja ovat pohtimassa muiden muassa lukuisat
ajatushautomot. Mikko Majanderin johdolla Kalevi Sorsa
-säätiö käy tätä keskustelua
ja osallistuu siinä pohjoismaiseen ja eurooppalaiseen yhteistoimintaan, ennen kaikkea
sosiaalidemokraattisten ajatushautomoiden yhteisjärjestöön FEPSiin (Foundation for
European Progressive Studies).
Majanderin kirja antaa vinkkejä keskustelun teemoista ja
tuloksista. Se koostuu Talouselämä-lehden nettikeskustelun Tebatin puheenvuoroista,
Helsingin Sanomien HS-raadille esitettyjen kysymysten vastauksista, Sorsa-säätiön tälle
kirjallekin nimensä antaneen
blogin kirjoituksista ja Uutispäivä Demarin / Demokraatin
kolumneista. Mukana on myös
pari kansainväliselle yleisölle
suunnattua kirjoitusta brittiläisen Policy Networkin ”State
of the Left” -sivustolta.
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Majanderin kirja luo apean kuvan talouskriisin kasvattamasta
neuvottomuudesta
ja kansallisesta eriseuraisuudesta. FEPSin kokouksesta
Brysselistä palasi pettynyt
suomalainen
juhannuksen
2012 viettoon: ”Brysselissä puhuttiin paljon Euroopan pehmeästä vallasta, mutta ilman
erityisempää yksimielisyyttä.
Esimerkillä opettamisen vetovoima hiipuu sitä mukaa,
kun integraation menestystarina vajoaa talouskriisien
varjoihin.”(s. 33–34)
Lyhyistäkin
kirjoituksista
näkyy Majanderin esseistin tai-

to ja monipuolinen kiintyminen kulttuuriin ja historiaan.
Historiallinen ajattelu avaa eri
elämänalueiden yllättäviä yhteyksiä ja auttaa purkamaan
itsestäänselvyyksiä eli nostamaan asioita vaihtoehtojen ja
kamppailujen poliittiselle kentälle.
”Menneisyys mytologisoituu helposti ja huomaamatta”, Majander toteaa (s. 70).
Historiallinen näkökulma voi
auttaa ottamaan menneisyyden mytologisoinnin vakavasti myös siihen liittyvän vallan
vuoksi. Toisinaan politiikan
puolustajatkin
kirkastavat

uusia haasteita menneisyydenkuvilla, joka kaventavat
tulevaisuuteen suuntautuvaa
poliittista mielikuvitusta. Näin
voivat vaikuttaa esimerkiksi
suositut
yksinkertaistukset,
joiden mukaan aiemmin politiikka sai voimansa yksiselitteisistä ja pysyvistä luokkaidentiteeteistä tai hyvinvointivaltion
rakentamisesta yhteisenä kansallisena projektina.
Pauli Kettunen
professori, Helsingin yliopisto

Tulevaisuuden kuppilat – yhä vailla reseptejä?

Heikki Patomäki: Tulevaisuuden politiikka.
Into Kustannus, Helsinki 2013. 185 s.
Pirjo Alijärvi, Hildur Boldt, Ismo
Kainulainen ja Katri Söder (toim.):
Vasemmiston tulevaisuus. Into Kustannus,
Helsinki 2014. 240 s.
Karl Marx totesi aikanaan, ettei hän kirjoita reseptejä tulevaisuuden kuppiloita varten.
Marxilla oli varmasti vaikka
mitä mielipiteitä tulevaisuudesta. Hän vain viisaasti arveli, että niiden esittäminen kuuluu tulevaisuuden skribenttien
tehtäviin.
Näitä vasemmiston tilasta ja
tulevaisuudesta huolestuneita
skribenttejä on Suomessakin
riittänyt alati pitenevä rivi.
Vastaavia kirjoja oikeistosta ei
montaa tule mieleen, sillä oikeistolle riittää yhteiskunnan
”luonnollinen” kehityskulku

tai paremminkin se, että ihmiset uskovat kehityskulun
”luonnolliseksi” eli sellaiseksi, ettei siihen voi poliittisesti
vaikuttaa. Toki oikeistokin eli
vaaran vuosia 1970-luvulla,
jolloin esimerkiksi Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
perustettiin ideologiseen sodankäyntiin vaarallista politikointia vastaan.
Kun Kai Linnilän toimittama pamfletti ”Hyvä, mätä
puolueeni” ilmestyi vuonna
1967, vasemmisto oli edellisenä vuonna saanut peräti 103
paikkaa eduskuntaan.
Ala-

mäkeä mentiin vuoden 1991
vaaleihin, joissa heltisi vain 67
paikkaa, mutta lamasta noustaessa vuonna 1995 päästiin
84 paikkaan. Sen jälkeen alamäki on ollut vielä hurjempaa.
Vuonna 2011 Sdp ja Vasemmistoliitto saivat yhteensä vain 56
paikkaa. Se on länsieurooppalaisittain huikean vähän.
”Vasemmiston tulevaisuus”
on Sdp:n ja TSL:n julkaisema
25 artikkelin kokoelma, joka
hajoaa eri suuntaan virtaaviin
pieniin puroihin, joissa arvioidaan sinänsä hyvin koulutuksen ja työelämän ongelmia.
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Synteesiä ei kuitenkaan löydy
saati vastausta vasemmiston
tulevaisuuden ongelmiin. Sen
sijaan kirjasta löytyy etsimättäkin paljon syitä, miksi tässä
kärvistellään.
Kirjan idea lienee todistella, kuinka Forssan ohjelman
(1903) ja Sdp:n periaateohjelman (1999) sana on tullut
lihaksi
hyvinvointivaltiossa.
Idea ei kuitenkaan kunnolla
toteudu, koska yhteyttä ohjelmista todellisuuteen on vaikea nähdä. Tommi Uschanov
arvosteleekin kirpeän ilkeästi
Sdp:n 1999 periaateohjelman
abstraktiseksi ja moralistiseksi,
jolloin yhteiskunnan rakenteen muuttaminen jää sivuun.
Otan esimerkiksi Forssan
ohjelman veropoliittisen linjan. Siitä muistetaan kyllä
progressiivinen tulovero, mutta jatko unohdetaan: ”ansioton arvonnousu ja korkotulot
sekä perintö on verotettava
ankarammin kuin omasta ansiosta tai työstä johtuvat tulot”.
Tätä tavoitetta lähellekään
ei vasemmisto ole koskaan
päässyt – päinvastoin. Vasemmistolle suuret omaisuudet ja
pääomatulot sekä niiden verotus on ollut enemmän mysteeri, ja se on ollut vakava virhe.
Pauli Kettunen totesi jo väitöskirjassaan ”Poliittinen liike
ja sosiaalinen kollektiivisuus”
(1986), että vasemmistolaisuudesta oli tullut pienen ihmisryhmän oma alakulttuuri, jota
harrastetaan ay-liikkeessä ja
vasemmistopuolueissa ja että
sen ”nostalgisena aineksena
on menneisyyteen avautuva
työväenliike-identiteetti”.
Perinteisen
vasemmiston
kannatus alkoi huveta, kun se
oli saavuttanut kansallisvaltiossa päätavoitteensa. Ja kun

sitten
globaalikapitalismin
myllerryksessä
vasemmistoaatteen lihallinen hedelmä eli
kansallinen hyvinvointivaltio
uhataan ”panna lihoiksi”, vasemmisto huomaa olevansa
kyvytön muuhun kuin loputtomiin torjuntataisteluihin.
Aika epätoivoiselta kuulostava ratkaisuehdotus tähän ongelmaan on ”eettinen
markkinatalous”, jota Jutta
Urpilainen kirjassa esittelee.
Tavoite ”talouden palauttamisesta palvelemaan ihmistä”
ja että ”yritysten on huolehdittava myös yhteiskuntavastuustaan” tuntuvat moralistisilta vetoomuksilta ilman
keinoja. Antti Rinne sentään
toteaa kylmän faktan, että
globaaleilla markkinoilla toimivien ”yritysten toimintaa
ohjaa puhtaasti niihin rahojaan sijoittaneiden tahojen
intressit”. Rinne haluaa siksi
aktiivia valtiota takaamaan ja
rahoittamaan
talouskasvua,
koska näkee kasvun ainoana
keinona kehittää yhteiskuntaa
sosialidemokraattiseen suuntaan.
Onko vasemmistolla koskaan ollut riittävää ymmärrystä kapitalistisen yhteiskunnan
liikevoimista ja onko sillä ollut
realistista toimintaohjelmaa?
Valitettava totuus lienee se,
jonka Donald Sassoon on kuvannut lähes 1000-sivuisessa
kirjassaan ”One Hundred Years of Socialism – the West European Left in the Twentieth
Century” (1996). Hallitusvaltaa
käyttäessään
vasemmistolla
on aina mennyt sormi suuhun
ja politiikka on ollut enemmän
hapuilua ja improvisointia.
Linjaa on haettu enemmän
porvarillisilta ajattelijoilta kuten Keynes ja Beveridge.

”Tulevaisuuden
politiikkaa” on professori Heikki Patomäen kuvaus Suomen, Euroopan , maailman ja lopulta
koko kosmoksen ongelmista ja
esitys niiden ratkaisuksi. Paavo Lipponen antoi aikanaan
Patomäelle tittelin ”Suomen
johtava anti-intellektuelli” kirjassaan ”Järki voittaa” (2008).
Patomäki kun oli syyttänyt, että Lipposen hallitus – jossa Vasemmistoliittokin oli mukana
– oli vastuussa uusliberalismin
lopullisesta läpimurrosta Suomessa. Tasapuolisuuden nimissä on muistettava, että Lipponen samassa kirjassa haukkui
lyttyyn Erkki Tuomiojan, jolle
taas on uskottu ”Vasemmiston
tulevaisuus” kirjassa pääarvion
vetäminen Forssan ohjelmasta.
Patomäki pitänee itseään
kosmopoliittisena intellektuellina. Siihen häntä velvoittaa jo
oppituolinsa nimi: ”maailmanpolitiikan professuuri”. Patomäen maailmaa hallitsee kapitalismi, joka kehittyy kaikille
elämänaloille leviävän uusliberalismin oppien mukaan. Kyyti
on kylmää ja uusklassisen talousteorian tehtävä on ainoana oikeana oppina vakuuttaa,
ettei vaihtoehtoja ole.
Patomäki ei kuitenkaan
vaivu pessimismiin, kaikkea
muuta. Jo johdannossa hän
toteaa: ”vihreä demokraattinen globaalikeynesiläisyys on
suunta, jota kohti avoin maailmanhistoria on asteittain
liikkumassa.” Tätä varmuutta
voisi kutsua kosmiseksi optimismiksi, varsinkin kun Patomäen ajattelu ulottuu lopulta
maapallolta avaruuksiin.
Patomäelle
vasemmiston
”Suuri Pulma” on juuri sopeutuminen
uusliberaaliin
menoon niin, että oma pro-
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Heikki Patomäki
oli kertomassa
teoksestaan Tulevaisuuden politiikkaa
Työväenliikkeen
kirjaston kirjakahvilassa 11.2.2014.
Kuva: Työväenliikkeen
kirjasto.

fiili hukkuu. Epäselväksi jää,
miten selkeät periaatteet ja
kompromissit käytännössä yhdistetään. Tilannetta vierestä
katsottuaan Patomäki on itsekin astunut politiikan areenalle, mm. ehdokkaaksi vuoden
2011 eduskuntavaaleihin ja
2014 eurovaaleihin. Hän on
myös Vasemmistoliiton puoluehallituksen jäsen ja nähnyt
hallituspolitiikan
huonona
kompromissina.
Patomäen
aikahorisontti
globaalien ja kosmisten ongelmien ratkaisuun ulottuu tuhansien vuosien päähän. Hän
esittää laajaa demokratiaohjelmaa niin EU:hun kuin YK:ta
parempaa
Maailmanparlamenttia, jota rahoitettaisiin
globaalin kasvihuonekaasuveron tuotolla. Toisin kuin Esko
Seppänen Patomäki julistaa,
että ”demokratia ei edellytä
kansakuntaa”. Hän myöntää

kyllä, että ”jälkikansallinen
julkinen kenttä” on hauras,
siksi kaikille olisikin opetettava vähintään kolmea kieltä.
Selvää joka tapauksessa on,
ettei vasemmisto voi käpertyä
puolustamaan saavutuksiaan
vain supistuvan työväestön
ja eläkeläisten kannatuksen
varassa. Tämän pulman tuo
hyvin esiin englantilainen sosiologi Colin Crouch, jonka
artikkeliin ”Puolustuksellisesta
itsevarmaan sosialidemokratiaan” koko ”Vasemmiston
tulevaisuus” päättyy. Crouch,
jonka myös Patomäki kirjassaan mainitsee, etsii sosialidemokratialle uusia liittolaisia.
Tämä ei onnistu jos edelleen
tehdään uusliberaalin politiikan kanssa ”faustilainen
sosiaalinen sopimus, jonka
hintana on hyvinvointivaltion
sielu”. Crouch ehdottaa laajaa
ja löyhää yhteistyömallia, joka

muistuttaa aika lailla Vasemmistoliiton punavihreää linjaa
ja Patomäenkin ehdotuksia.
Forssan ohjelman ehkä suurin viisaus tämän päivän silmin
on lauseessa ”taistelun riistämistä vastaan tulee olla kansainvälisen samoin kuin riistäminenkin on”. Mutta miten
kaikkien maiden proletaarit –
nykyään yhdessä kaiken maailman prekaarien kanssa – sitten
oikeasti liittyvät yhteen? Ken
tähän keksii reseptin, on tulevaisuuden vasemmistokuppilan MasterChef!
Jarmo Lindén
Vasemmistoliiton ministerien
erityisavustaja
1995-2001, Vasemmistoliiton
periaatetyöryhmän
puheenjohtaja 2004–2007
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Suomalaisen hyvinvoinnin jäljillä

Matti Hannikainen (toim.):
Työväestö ja hyvinvointi. Väki
Voimakas 27. Työväen historian
ja perinteen tutkimuksen
seura, Helsinki 2014. 272 s.
Työväen historian ja perinteen
tutkimuksen seuran Väki Voimakas -vuosikirjaa voi pitää
perinteikkäänä julkaisusarjana,
sillä nyt kyseessä on jo sarjan
27. julkaisu. Matti Hannikaisen
toimittamassa seuran uusimmassa
artikkelikokoelmassa
tarkastellaan suomalaisen hyvinvoinnin historiaa 1700-luvulta 1900-luvun lopulle.
Artikkelisarjan avaa Antti
Häkkinen. Hän tutkii elämänkulkuanalyysin avulla sosiaalista liikkuvuutta 1700- ja 1800-luvun Suomessa. Runsaat kaaviot
vievät tilaa syvemmältä analyysilta ja artikkelin näkökulma
jää hieman toteavaksi.
SKS:n sananlaskukortistosta koottu Eija Starkin esitys
1900-luvun taitteen yhteisöllistä apua kuvaavista sananlaskuista havainnollistaa käsityksiä varallisuudesta ja sen jakamisesta aikana, jolloin avunsaanti riippui lähinnä hyvästä
tahdosta. Stark tekee myös
oivallisen vertauksen ulkomaisiin sananlaskuihin ja hahmottaa suomalaisten sananlaskujen
ominaispiirteitä.
Taina Uusitalo puolestaan

tarkastelee
työväenliikkeen
pitkän linjan aktiivin Fiina Pietikäisen toimintaa Helsingin kaupunginvaltuustossa 1920-luvulla. Artikkeli valottaa Pietikäisen
sosiaalipoliittisten pyrkimysten
ohella niitä rajattuja mahdollisuuksia, joita sosialistiksi profiloituneella naisella oli porvarivoittoisessa kaupunginvaltuustossa kansalaissodan jälkeen.
Päivi Uljas käsittelee Suomen
sosiaalipolitiikan keskeisiä kysymyksiä toisen maailmansodan
jälkeisessä tilanteessa peilaten
ajan keskustelua nykyaikaan.
Talouden sääntelymekanismeja tarkastellessaan Uljas tekee
myös rinnastuksen nykyajan kehittyviin talouksiin muistuttaen
maataloustuotteisiin
kohdistuvan politiikan merkityksestä
globaalissa mittakaavassa.
Terveydenhuolto saa teoksessa tilaa kahdesta eri näkökulmasta. Sakari Saaritsa tutkii
terveydenhuollon käytön jakautumista eri sosiaaliryhmissä
maailmansotien välisen ajan
Suomessa. Keskeisenä johtopäätöksenä hän esittää, että alemmissa sosiaaliluokissa
suurten tehdaspaikkakuntien
työterveyshuollon piiriin kuuluneet työläiset olivat suhteellisen hyvässä asemassa, kun taas
vähävaraisten terveydenhoito
oli yleisesti retuperällä. Jarmo
Peltola vie tarkastelun kansalliselta tasolta paikallisiin toimijoihin tutkiessaan Hollolan ja
Janakkalan terveydenhuoltoa
vuosina 1939–1975.
Tapio Bergholm tarkastelee
työväenliikkeen
pitkäaikaista työsuojelun projektia. Hän
keskittyy
yksityiskohtaisesti
suomalaisten
työmarkkinoiden sopimisen historiaan sekä
työnantaja ja -tekijä puolen

kiistoihin 1960- ja 1970-luvun
poliittisessa tilanteessa. Aihe
on ajankohtainen 2000-luvun
jatkuvia työmarkkinaneuvotteluja ajatellen. Ajankohtainen
on myös keskustelu eläkeiästä,
johon perspektiiviä tuo Matti
Hannikainen
katsauksessaan
eläkeiän historiaan.
Suomalaisten käsitys hyvästä elämästä rakentuu arjen ja
juhlan vastavuoroisuudelle, mikä tulee ilmi teoksen kahdessa
viimeisessä artikkelissa. Maria
Vanha-Similä tutkii haastatteluaineistoon pohjaavassa tutkimuksessaan arjen ja vapaa-ajan
kokemuksia 1950–1980-luvun
Forssan
tehdasympäristössä.
Seppo Knuuttila taas toteaa
rutinoituneen arjen tuottavan
hyvinvoinnin kokemusta suomalaisen arvomaailman ”tavallisuutta” käsittelevässä tiiviissä
lopetusartikkelissaan.
Hämmentävää on, että hyvinvointiin pureutuva teos ei
käsittele koulutusta, sillä suomalaisen
hyvinvointivaltion,
demokratian ja tasa-arvon
pohjana nähdään usein juuri
edistyksellinen koulutusjärjestelmä. Muutamassa artikkelissa
koulua ja koulutusta sivutaan,
mutta aihe ansaitsisi tarkempaa käsittelyä. Tästä huolimatta Työväestö ja hyvinvointi on
tiivis mutta laaja-alainen katsaus suomalaisen hyvinvoinnin
kehitykseen. Teos on ehyt kokonaisuus, jonka näkökulmat
liikkuvat sujuvasti makrotasosta henkilöhistoriaan. Artikkelien välillä ja sisällä eri aikatasot
kerrostuvat mielenkiintoisella
tavalla ja osa kirjoittajista huomioi myös kansainvälisen kontekstin.
Mikko Kemppainen
FM, tohtoriopiskelija,
Tampereen yliopisto
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Työ ja sivilisaation suunta

Antti Kasvio: Kestävä työ
ja hyvä elämä. Gaudeamus,
Helsinki 2014. 263 s.
Kestävä kehitys ja kestävyysvajeet ovat olleet paljon esillä
viime vuosina käydyissä keskusteluissa. Antti Kasvio lähestyy
kirjassaan työtä näiden teemojen kannalta.
Kirjan alkupuolella Kasvio
piirtää pitkän kaaren työn kehittymisestä esihistorialliselta
ajalta aina meidän päiviimme
saakka. Kirjassa tarkastellaan
työtä perusteellisesti ekologiselta, inhimilliseltä, taloudelliselta ja sosiaaliselta kannalta.
Työn kehityksen historia on
oleellinen osa ihmiskunnan sivilisaatiota, joten kirjaa voi myös
pitää hyvänä historian oppikirjana.
Kasvio kirjoittaa: ”Työelämässä nykyisin koettujen ongelmien taustalla on valistusajan Euroopasta 1700-luvulla
alkunsa saaneen työn modernisaatiokehityksen kriisiytyminen. Ennen tuota aikaa yhteiskuntien työn tuottavuus pysyi
hyvin alhaisena kaikesta muusta kulttuurisesta kehittymisestä huolimatta. Siksi tavallinen
kansa joutui elämään jatkuvasti vähimmäistoimeentulon
rajoilla. Tuottavuus kasvoi vuosisatoja äärimmäisen hitaasti,
eikä ihmisillä ollut mitään syytä odottaa olojensa paranevan
olennaisesti
tulevaisuudessa-

kaan ... Valistusfilosofien keksittyä ajatuksen siitä, että ihmiset voisivat tiedon avulla oppia
alistamaan eri luonnonvoimat
omaan
määräysvaltaansa.”
(s. 16) Teollinen vallankumous
sai alkunsa 1700-luvulla, jonka
jälkeen 1800-luvulla työn tuottavuus kasvoi huimasti aikaisempiin ajanjaksoihin verrattuna.
Meidän aikanamme voidaan
jo puhua sekä työn että ympäristön kriisistä. Jos näin keskeiset alueet ovat vaikeuksissa, on
kyse samalla sivilisaatiomme
kriisistä. Kasvion mukaan ”…
nykyisen kehitysmallin kestämättömyyden vuoksi työhön
kohdistuvat
tulevaisuuden
odotukset ovat muuttuneet
epärealistisiksi.” (s. 234) Kirjassa peräänkuulutetaan voimakkaasti sivilisaatiomme suunnan
muutosta
ekologisempaan
suuntaan.
Kasvio esittää: ”Niin kauan, kun ihmiskunta kieltäytyy
näkemästä uhkien ja nykykehityksen muutostarpeiden tosiasiallista suuruutta, lisääntyy
vaara koko olemassa olevan
sivilisaation tuhoutumisesta ja
peruuttamattomien
tuhojen
aiheuttamista myös muille...
biologisen elämän muodoille.”
(s. 235) Teksti on varsin paina-

vaa tutkijan puhetta. Kasvio
tarkoittaa kestävällä kehityksellä ”tiivistetyimmin ilmaistuna sitä, että sovitamme kaikki
toimintomme luonnon uusiutumiskyvyn sanelemiin rajoihin.”
(s. 188–189) Tämä näkökulma
onkin ”punaisen lankana” läpi
kirjan.
Ratkaisujen
pohtimisessa
Kasvio on hyvin kokonaisvaltainen huomioiden kehittyvien maiden ja teollisuusmaiden
yhteiskuntien erilaiset tilanteet
oikeudenmukaisuutta unohtamatta. Tarkastelussa ovat mm.
väestöpolitiikka, ruokahuolto,
teollisuustuotanto, asuminen ja
liikenne.
Varsin radikaali ehdotus
sisältyy myös kirjaan: ”… kestävän kehityksen mukaisten
määrällisten rajojen asettaminen ihmiskunnan vuosittaiselle
luonnonvarojen käytölle ja erilaisille ympäristöä kuormittaville vaikutuksille ... On luotava
uudenlainen luonnonvarojen
käytön ja ihmisten toiminnan
ympäristövaikutusten
maailmanlaajuinen hallinnan järjestelmä.” (s. 206–207) Vapaaehtoisuus ei enää riitä.
Täytyy toivoa, että kirja saa
mahdollisimman laajan lukijakunnan niin, että se ei jää vain
”ammattikehittäjien” lukemistoon. Aikamme vaatii kansalaisilta pohdintaa kokonaisuudesta: luonto, luonnonvarat,
talous, työ ja yhteiskunta. Planeettamme tulevaisuus riippuu
siitä, miten nämä asiat saadaan
sovitetuksi kestävään kehitykseen.
Anita Ellala
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Sadankomitean marssijat ja tutkijat

Johanna Sumuvuori (toim.): Rauhan
ytimessä. Sadankomitea 50 vuotta.
Into kustannus, Helsinki 2013. 170 s.
Sadankomitean 50-vuotiskirja ei pyri olemaan historiikki,
vaikka sitä lukiessa pystyy helposti hahmottamaan järjestön tähänastisen elinkaaren.
Kirjoittajina on neljätoista sadankomitealaista, kuten Erkki
Tuomioja, Arja Alho, Hannu
Reime ja Pär Stänbeck. Näiden
lisäksi kirja sisältää järjestön
pitkäaikaisen työntekijän Malla Kantolan ja maailmanpolitiikan professorin Heikki Patomäen haastattelut.
Kirjoittajat kertovat oman
näkökulmansa ja kokemuksiensa valossa Sadankomitean menneisyydestä. Tämä ei
kuitenkaan tarkoita, että kirjoitukset olisivat vain muisteloita, sillä ne on taustoitettu
hyvin ja omat kokemukset on
liitetty yleiseen kehitykseen.
Omakohtaiset kokemukset tekevät kirjasta myös luettavan.
Lähes kaikki kirjoitukset ovat
mielenkiintoisia, ja sitä on erityisesti Kalevi Suomelan hieno artikkeli, jossa käsitellään
1960-luvun perintöä. Hannu
Reimen artikkeli ”1960-luku
ja Lähi-itä” käsittelee taitavasti tuon ajan suhtautumista
edelleen ajankohtaiseen konfliktiin. END-liike, eli European
Nuclear Disarmament, kokosi rauhanliikkeen yhteiseen

kampanjaan ydinaseiden leviämistä vastaan. Folke Sundmanin artikkeli kertoo jopa
jännittävästi, millaisia reaktioita liikkeen toiminta herätti
gorbatšovilaisessa Neuvostoliitossa ja sen jälkeen Venäjällä.
Erittäin mielenkiintoinen on
myös Kalle Sysikasken kirjoitus, jossa hän käsittelee Sadankomitean työtä Itä-Timorin itsenäistymisprosesseissa.
Sadankomitea on ollut järjestö, joka on saanut paljon ihmisiä liikkeelle sodan uhattua
tai sytyttyä. Kuusikymmenluvulla
sadankomitealaiset
marssivat Vietnamin sotaa vastaan, 1980-luvulla he kannattivat ydinaseetonta maailmaa
ja 2000-luvulla marssiva rauhanliike taas aktivoitui Irakin
sodan vuoksi. Marssifraktion
lisäksi Sadankomiteassa on
ollut tutkijafraktio jo 1960-luvulta lähtien. Kuusikymmenluvulla siihen kuuluivat muun
muassa Osmo Apunen, Jaakko Blomberg, Pertti Joenniemi, Paavo Lipponen ja Kalevi
Suomela. Kun marssifraktio
vastusti akuutteja kriisejä ja
taisteli imperialismia vastaan,
tutkijafraktio uskoi rationaaliseen dialogiin päättäjien kanssa. Kuusikymmenluvun tutkijafraktiosta onkin kasvanut

huomattavia vaikuttajia, jopa
niin, että 2000-luvun alussa
kolme sadankomitealaista oli
Suomen ulkopolitiikan johdossa: presidentti Halonen,
pääministeri Lipponen ja ulkoministeri Tuomioja. Tutkijafraktio on myös tuottanut
lukuisan määrän professoreita ja diplomaatteja. Varsinkin
1990-luvulla Sadankomiteasta
tuli lobbausjärjestö ja sille tarjottiin ”turvallisuuspolitiikan
vahtikoiran” roolia.
Sadankomitea on mielenkiintoinen järjestö monessa
mielessä. Se oli ensimmäisiä
uuden aikakauden liikkeitä,
sellaisia, jotka eivät enää sitoutuneet mihinkään poliittiseen
puolueeseen, ja joilla oli väkevä poliittinen agenda. Olisi ollut hienoa, jos kirjaan olisi voinut mahduttaa tämäntapaista
yleisempää pohdintaa. Kirjaa
olisi parantanut, jos Sadankomitean julkaisutoiminnasta ja
varsinkin Ydin-lehdestä olisi
ollut enemmän analyysiä. Kirja on myös Helsinki-keskeinen:
siinä puhutaan pääsääntöisesti
keskusjärjestöstä, Helsingistä
ja yhdessä artikkelissa Tampereen toiminnasta. Totuuden
nimissä olisi ollut hyvä, jos
myös toimintaa muualla Suomessa olisi valotettu.
Rauli Mickelsson
dosentti, Turun yliopisto
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Sata vuotta viinan kirojen torjuntaa

Helena Honka-Hallila:
Työväen raittiusliike
sata vuotta. Hyvien
elämäntapojen jäljillä.
Elämäntapaliitto, Helsinki
2014. 408 s.
Helena Honka-Hallila on ammatikseen
historiateoksia
kirjoittavan
ammattitaidolla
koonnut 400-sivuisen kirjan
työväen raittiusliikkeen satavuotisesta historiasta. Kirja on
miellyttävästi taitettu ja lähes
sen parasta antia on huolella
pohdittu ja laadukkaasti toteutettu runsas kuvitus. Erityisesti
ennen sota-aikaa käytännön
toimintaa tarkastellaan oivaltavasti Kotkan näkökulmasta –
tämä kaari olisi saanut ulottua
pidemmällekin. Pituutta ja raskautta kirjaan tuovat puolestaan runsaat sitaatit Toivo Pekkaselta ja kokouspöytäkirjoista
– niitä on kymmeniä sivuja.
Kirja ei ole perinteinen järjestöhistoria, jossa lukija raittiusliikkeen pöytäkirjojen ja
kokousten myötä kuljetettaisiin läpi vuosisadan. Itse asiassa järjestöhistoriaa käsitellään
kirjassa huomattavan vähän,
mikä varmasti mahdollistaa
laajemman lukijakunnan kuin
pääsääntöisesti vain yhteisöä
itseään kiinnostavat intriigikuvaukset. Varsinkin järjestötoiminnan murroskohtia (liittojen
monet hajoamiset ja yhdistymiset) olisi voinut käsitellä
enemmän. Itsenäisen työväen
raittiusliikkeen loppu ja yhdistyminen porvarillisen haaran

kanssa olisi ansainnut oman
pohdintansa, vaikka tapaus onkin hyvin tuore.
Lyhyen kaavan katsauksen
polun mutkiin saa toki lopun
liitteestä, jossa eri liittojen vaiheet on listattu johtavien toimihenkilöiden luettelojen kera. Painopiste on perustellusti
sosialidemokraattisen haaran
käsittelyssä.
Myös SDR:n Päivän Nuorten
ja Nuorten Kotkien paha skisma jää analysoimatta, vaikka
kilpailevan varhaisnuorisojärjestön perustaminen lienee
ollut yksi syistä, joka näivetti
raittiusliikkeen järjestövoimaa
sanoman
happamoitumisen
ohella. Referointeja pöytäkirjoista on tältä ajalta toki runsaasti, mutta miksi kävi kuten
kävi? SDP:n puoluehajaannukseen ja sen vaikutukseen liittoon viitataan vain ohimennen
ja sitä tuntemattomalle osa
viittauksista jäänee ymmärtämättä.
Kirja esittää lukijalle tärkeän havainnon siitä, että raittiusja päihdeasia ei ole ollut työväenliikkeessä mikään omaan
järjestöönsä eristynyt kysymys,
vaan se on ollut laajasti ja vahvasti työväenliikkeen eri haarojen (puolueet, naistoiminta,
nuorisoliitot, TUL, SAK) poliit-

tisella asialistalla pitkän aikaa.
Yhteiskunnallisen väkijuomakysymyksen ratkaisuun on vaikutettu yleisellä työllisyyttä ja
tasa-arvoa edistävällä politiikalla.
Väkijuomakysymyksen
ratkaisu oli erityisesti vanhalle
työväenliikkeelle avainasioita,
jotta työväki voisi nousta sivistyksessä tasolle, joka mahdollistaa maan johtamisen. Tämä
laajuus on kirjassa hyvin esillä.
Kirjan painopiste on luonnollisesti sotia edeltäneessä
ajassa, joka oli raittiusliikkeen
kulta-aikaa.
Myös suhdetta
kieltolakiin ja sen kumoamiseen analysoidaan hyvin, mutta
tämän mullistuksen jälkeinen
aika on ohuemmalla. Alkoholilain säätäminen ja keskioluen
vapauttaminen 1960-luvun lopussa jäävät oikeastaan tyystin
käsittelemättä. Kasvaneen kulutuksen aiheuttamiin toimiin
toki viitataan, mutta mitä toivat tullessaan esim. pakolliset
raittiuslautakunnat?
Samoin
1990-luvun puolivälin ja sen
jälkeen tapahtuneet merkittävät lakimuutokset jäävät käsittelemättä ja toiminnallinen
puolikin aika ohuesti. Mikä oli
vastaus liberalismin aallolle?
Ehkä näiden käsittelylle olisi löytynyt tilaa, jos vaikkapa
otsikon laitamille sijoittuvia
asioita, kuten asumista, ruokahuoltoa ja lomatoimintaa olisi
käsitelty hieman vähemmän.
Vertti Kiukas
FM, Kirjoittajalla on
tekeillä väitöskirja SDP:n
alkoholipolitiikasta
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Ennen taisteluja voitettiinkin

Keijo Rantanen: Työläisten
puolella. Nokian Kumityöväen
ammattiosasto 1914–2014.
Nokian Kumityöväen
ammattiosasto, Nokia 2014.
261 s.
Lauri Järvinen:
Valtakunnan ykkönen.
Oulun sähkötyöntekijäin
ammattiosasto n:o 1 ry
60 vuotta. 1953–2013.
Oulun sähkötyöntekijäin
ammattiosasto, Oulu 2013.
152 s.
Kun puhutaan ammattiyhdistysliikkeestä,
tarkoitetaan
usein ammattiliittoja. Näin ei
tehdä turhaan. Palkkatyöläiset
ovat ikimuistoisesti ryhmittyneet paikallisiksi ammattiyhdistyksiksi saadakseen turvaa
työnantajien mielivaltaa ja työkyvyttömyyttä vastaan. Valtakunnalliseen järjestäytymiseen
edettiin vasta sitten, kun työläiset alkoivat uskoa voivansa
ajaa etujaan painostamalla modernia kansallisvaltiota.
Ammattiliiton osastot täyttävät silti yhä ammattiyhdistysten alkuperäisiä tehtäviä. Osastossa tavallinen duunari voi
saada ongelmansa käsittelyyn,
toimia oikeuksiensa puolesta ja
vaikkapa kouliintua toimitsijaksi liittonsa palvelukseen.

Juha Pikkarainen: Hävitty
taistelu toimeentulosta ja
olemassaolosta. Paperiliiton
Kemijärven osasto n:o 84 ry.
50-vuotishistoria. Paperiliiton
Kemijärven-osasto, Kemijärvi
2013. 72 s.

Marja-Riitta Ovaska: Rauman
alueen puotipuksut 1913–2013.
PAM Rauman seudun osasto,
Rauma 2013. 102 s.

Marko Partanen: Henki.
Ammattiyhdistystoimintaa
brankkarihengessä Vantaalla.
Vantaan palomiesyhdistys,
Vantaa 2013. 106 s.

Osasto voi toivoa liittonsa
koko voimaa taakseen paikallisen työriidan selvittämiseksi
mutta joutuu useimmiten huolehtimaan
historiankirjoituksestaan itse. Liittohistorioiden
laatijat näet eivät yleensä voi
omistaa osastoille riittävästi
aikaa tai palstatilaa. Jokainen
osastohistoria on tietenkin tärkeä osaston omille aktivisteille
ja varmaankin myös rivijäsenille. Mitä on tehtävä, että osastohistoriasta tulee kiinnostava tai
peräti antoisa myös ulkopuolisille?
Hedelmällisin mutta myös
vaativin ratkaisu on nivoa kohdeosaston tarina liiton ja koko
suomalaisen yhteiskunnan vaiheisiin. Tämän tien valitsi Tampereen yliopiston tohtorikoulu-

tettava Keijo Rantanen, jonka
Nokian kumityöväen ammattiosasto kutsui historiankirjoittajakseen. Kirjoittaja antaa tasapainoisen kokonaisesityksen
eikä keskity vain niihin tapauksiin, jotka saivat valtakunnalliset viestimet kiinnostumaan
työelämän ristiriidoista Nokian
kumitehtaalla.
Työehtosopimusta
tavoittelevat Nokian kumityöläiset
aloittivat keväällä 1928 työtaistelun, jonka he totesivat vuotta myöhemmin hävinneensä.
Jatkosodan jälkeen kommunistit saivat vankan enemmistön osastossa, joka 1970-luvun
alussa joutui ”olemaan SKP:n
vähemmistöläisen työmarkkinapolitiikan taistelukärkenä”.
Keväällä 1972 nokialaiset sa-
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noutuivat irti keskusjärjestöjen
tuloratkaisusta ja saivat kuukauden lakon jälkeen hieman
paremmat työehdot.
Rantanen tuo jo teoksensa
nimessä julki myötätuntonsa
vähäväkisiä kohtaan. Tämä ei
estä häntä muistuttamasta, että tulopolitiikkaa vastustettiin
myös itsekkäästä syystä: paikalliset villit lakot tiedettiin hyväksi keinoksi puristaa palkkoihin
liukumia.
Nokian kumitehtaalta sanottiin elokuussa 1984 irti joukko
työntekijöitä, joille oli työnantajan mukaan kertynyt liikaa
sairauspoissaoloja.
Ratkaisu
herätti niin suurta suuttumista
ammattiyhdistysliikkeessä, että
erotettujen puolesta luvattiin
ryhtyä laajoihin myötätuntolakkoihin. Niitä ei lopulta tarvittu, sillä keskusjärjestöt sopivat kiistan selvittämisestä työtuomioistuimessa.
Myös Oulun järjestäytyneet
sähkömiehet turvautuivat historiahankkeessaan
ammattilaisen apuun. Historioitsija ja
tuottelias tietokirjailija Lauri
Järvinen käy perusteellisesti
läpi ammattiyhdistyksen vaiheita, joista hän korottaa kunniakkaimmaksi osallistumisen sähköliiton perustamiseen vuonna
1955.
Oululaiset antoivat sähkömiesten
itsenäistymispyrintöihin niin tärkeän panoksen,
että juuri heidän osastonsa sai
tavoitellun numeron yksi. Lisäksi tarinassa herättää huomiota osaston liki symbioottinen
suhde kaupungin ylivoimaisesti tärkeimpään sähköalan
työllistäjään. Tämä keskeinen
työnantaja on antanut kuvaarkistonsa osastohistorian toimituskunnan käyttöön.

Hedelmällisin
mutta myös
vaativin ratkaisu
on nivoa kohdeosaston tarina
liiton ja koko
suomalaisen
yhteiskunnan
vaiheisiin.
Yleisen
kiinnostavuuden
kynnys ylittyy itsestään silloin,
kun kohdeosaston vaiheisiin sisältyy jotain erityistä dramatiikkaa. Sellaista tuli Kemijärven
paperityöntekijöiden elämään
syksyllä 2007, kun Stora Enso
ilmoitti sulkevansa paikkakunnalle paljon hyvinvointia tuoneen tehtaan. Ammattiosaston
lopulta tappioon päättynyt
kamppailu tuotantolaitoksen
säilyttämiseksi sai huomiota
pääkaupungissa asti.
Kemijärven niin sanotun
massaliikkeen keskeisiin järjestäjiin kuulunut Juha Pikkarainen pakottaa lukijansa pohtimaan talouden peruskysymyksiä. Kirjoittajan mielestä tehtaita tulee rakentaa ja pitää käynnissä ennen muuta sen vuoksi,
että ihmiset saavat työtä ja toimeentulon. Pikkarainen ei usko
Kemijärven paperitehtaan lakkauttamiselle esitettyihin liiketaloudellisiin perusteisiin. Hän
näkee kaiken takana salaliiton,
jonka punojat saivat tahtonsa
läpi jakamalla lahjuksia.
Palomiesten melskeinen lakkoilu kummastutti 1990-luvulla. Ennennäkemätön mielenosoitus valtakunnansovittelijan
toimiston ulkopuolella herätti
pahennusta, eivätkä palomiehet muutenkaan suostuneet
noudattamaan työriitojen sel-

vittelyn vakiintuneita suomalaisia käytöstapoja. Vantaan
palomiesyhdistyksessä pitkään
toimineen Marko Partasen kirja on laadittu nimenomaan
osaston sisäiseen käyttöön. Palomiesten yhteisön usein mainittu tiiviys käy ilmi tässäkin
teoksessa, jossa ei selvästikään
haluta kertoa kaikkea ulkopuolisille.
Partanen hyödyntää oivasti
osaston sisältä valitun historiankirjoittajan vapautta tieteellisen viileyden tavoittelusta.
Kertomansa itse nähnyt voi
tarjota henkilökohtaisia näkemyksiä ja tunteen paloa, jota
osastolaiset kenties kaipaavat.
Rauman liiketyöntekijöiden
satavuotisen järjestäytymisen
juhlakirja ei tarjoa paljoakaan
tähdellistä niille, jotka joutuvat
asumaan pitsikaupungin ulkopuolella. Teoksessa näet on tyydytty lähinnä esittämään hajahuomioita osaston asiakirjoissa
havaituista erinäisistä asioista.
Kirjaan kootut muutamien veteraanien haastattelutkin on
jätetty valitettavan suppeiksi.
Onneksi osaston nykyisellä
puheenjohtajalla on kuitenkin
painavaa sanottavaa kaikille
nyky-Suomen palkansaajille ja
heidän edunvalvojilleen. Jenni
Hellman harmittelee aatteellisuuden katoamista. Oman
osaston tai edes liiton toiminnasta ei kiinnostuta vaan työntekijöiden oikeuksia pidetään
itsestään selvinä. Suomen ammattiyhdistysliikkeen
tuskin
kannattaa odottaa, että palkkatyöläiset yhä vain järjestäytyvät itsestään.
Timo Soukola
dosentti, Espoo
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Arkistojen aarteita Nokialta

Matti Kuusela: Tiilenpunainen
esirippu. Nokian Työväen
Teatterin tarina 1914–2014.
Nokian Työväen teatteri,
Nokia 2014. 281 s.
Sata vuotta täyttänyt Nokian
Työväen Teatteri juhlistaa taivaltaan uhkealla kirjalla, johon
on varoja säästämättä hankittu
poikkeuksellisen hieno ja kattava kuvitus. Kyseessä on harrastajateatterin
kunnioitusta
herättävä kulttuuriteko.
Kirjoittaja, toimittaja Matti
Kuusela on löytänyt Tampereen
yliopiston
Kansanperinteen
arkiston muistitietokokoelmista nokialaisten haastatteluja,
joiden hän antaa puhua omasta puolestaan. Lopputulos on
kuvien ja uudemmankin haastatteluaineiston osalta viihdyttävää aikamatkailua arkistoaineiston parissa.
Muilta osin Kuusela on kuitenkin laiminlyönyt toimitustyön, minkä vuoksi teos jää
sekavaksi ja sisäänpäin lämpiäväksi. Näytelmäkirjailijoiden nimet ovat tekstissä miten sattuu,
vaikka ne olisi ollut hyvin helppoa ja nopeaa tarkistaa vaikkapa internetistä, kuten Teatterin
tiedotuskeskuksen Ilona-esitystietokannasta tai Kansalliskirjaston Fennica-tietokannasta.
Teatterihistorioihin edelleenkin kuuluu olennaisena osana
esitettyjen näytelmien luettelo – itse asiassa varhaisimmat
1800-luvulla ilmestyneet teatterihistoriat olivat paljaita esitysluetteloita. Käsillä olevasta

teoksesta sellainen puuttuu,
koska teatterin omassa arkistossa ei ole säilynyt täsmällisiä
tietoja. Viitseliäästi lehtiä läpikäymällä täydellinen esitysluettelo olisi ollut rekonstruoitavissa ja lisännyt teoksen käyttöarvoa.
Raskauttavinta
kuitenkin
on, että harrastajateatterin
kehitys jää puutteellisesti kuvatuksi. Edes teatterin sisäisiä
murroksia ei kuvata ja analysoida, saati että katsetta jaksettaisiin kohdistaa siihen, mitä ympärillä tapahtuu. Miten Nokian
Työväen Teatterin kehitys esimerkiksi nivoutui osaksi suomalaisten työväenteattereiden kehitystä ja miten sen esityksissä
näkyi yhteys ajan teatterikäsityksiin ja -käytäntöihin? Miten
paikkakunnan kehitys näkyi
harrastajateatterin toiminnassa
ja sen esityksissä? Yksinkertaisia mutta tärkeitä kysymyksiä,
joihin teos jättää vastaamatta,
vaikka tutkimuskirjallisuutta ja
lähteitä olisi helposti saatavilla.
Se saa teatterihistorioitsijan surulliseksi.
Henkselien paukuttelu häiritsee onton kuminan vuoksi.
Matti Kuusela kirjoittaa, että
Nokian Työväen Teatteri ”on
tällä hetkellä Suomen paras
harrastajateatteri”, koska sillä on ”eniten katsojia, eniten

näyttelijöitä ja korkeatasoisimmat esitykset koko Suomessa,
niin kesällä kuin talvella”. Tohtiiko joku väittää vastaan, Kuusela kysyy.
Kai se on tohdittava. Jotta
voisi sanoa, että omat esitykset
ovat korkeatasoisimpia, ne pitäisi jotenkin mittauttaa. Nokian Työväen Teatteri ei ole järin
aktiivisesti esiintynyt valtakunnallisissa katselmuksissa ja näin
asettautunut ulkopaikkakuntalaisten arvioitavaksi. Mikkelissä
järjestetään vuosittain Työväen
Näyttämöpäivät, jonne päästään karsinnan kautta. Siellä
yleisö saa äänestää omaa suosikkiesitystään. Tällä hetkellä
kiertopalkinto on Kajaanin
Harrastajateatterilla. Suomen
Harrastajateatteriliiton vuosittain Seinäjoella järjestämässä
Harrastajateatterikesässä korkeatasoisimmat esitykset nimeää raati. Hallitseva mestari
on Kokkolasta ja nimeltään
Ykspihlajan Työväen Näyttämö,
ikää 107 vuotta.
Mikko-Olavi Seppälä
vs. professori, Helsingin
yliopisto
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Juhlakirja täynnä täyttä asiaa

Kalevi Olin (toim.): Sport, Peace
and Development, International
Worker Sport 1913–2013, A
Festschrift Book in Honour
of International Workers and
Amateurs in Sport Confederation
(CSIT). CSIT, Vienna 2013. 160 s.
Kansainvälisellä kuin myös suomalaisella
työväenliikkeellä
on edelleen myös 2010-luvun
olosuhteissa runsaasti tehtävää, vaikkei sitä tämän päivän
todellisuudessa juuri oivaltaisikaan. Sama pätee myös työväen urheiluliikkeeseen – niin
kansainvälisesti kuin Suomenkin oloissa. Ajatus nousee lukijan mieleen kuin hiipien hänen
tutustuttuaan professori Kalevi Olinin toimittamaan Kansainvälisen työläisurheiluliiton
CSIT:n komeaan satavuotisjuhlajulkaisuun, joka ilmestyi vuosi
sitten.
Teos
jakautuu
kahteen
osaan siten, että aluksi rakennetaan perustaksi jatkolle kuvaa urheilusta yhteiskunnallisena ilmiönä, tarkastellaan laajasti ymmärrettynä sen suhdetta
rauhaan, asemaa erilaisten
kansainvälisten ja kansallisten
konfliktien yhteydessä sekä
merkitystä laajana kansanliikkeenä. Teoksen toisessa osassa
luodaan aluksi perusteellinen
historiallinen katsaus CSIT:n
vuosisataiseen
taipaleeseen,
tarkastellaan sen jälkeen CSIT:n
eri tason toimijoiden vaiheita
viimeisten kahden vuosikymmenen aikana, kysytään, Ranska esimerkkimaana, onko naisissa urheilun tulevaisuus sekä

pohditaan lopuksi satavuotiaan
järjestön kansainvälisiä yhteistyökumppanuuksia 2010-luvun
asettamien ja tulevienkin haasteiden kynnyksellä. Teoksen
kirjoittajat ovat alansa parhaita asiantuntijoita seitsemästä
maasta aina Kanadaa ja EteläAfrikkaa myöten. Suomalaista
tutkijakaartia edustaa kirjan
toimittajan ohella professori
Seppo Hentilä.
Jo edellä käy ilmi, että teoksen sisältö tarjoaa laaja-alaisen
näkymän ei vain juhlivaan järjestöön, vaan myös urheilu- ja
liikuntakulttuuriin ylipäätään,
eritoten sen huomattavaan
merkitykseen elämän eri aloilla. Käsillä olevan vuosikirjan
pääteemana on sota ja työväenliike. Myös tähän teemaan
juhlakirja sopii erinomaisesti
tuodessaan esiin CSIT:n alusta
alkaen esillä olleen pyrkimyksen luoda rauhaa kansojen kesken. Seuraavat poiminnat juhlakirjan artikkelikokoelmasta
kertovat teoksen monipuolisesta, lukijan ajatuksia avartavasta
sisällöstä.
Artikkelissaan
urheilusta
yhteiskunnallisena ilmiönä brittiläinen urheilusosiologi, professori Joseph Maguire tarkastelee monista eri lähtökohdista
muun muassa urheilutapahtu-

mien ja -menestyksen vaikutusta niin kansoille kuin yksilöillekin, heidän tunnoilleen yksilöinä ja kansojensa jäseninä.
Maguire muistuttaa, että urheilulla on yhtenä kulttuurien
välisen vuoropuhelun muotona
mahdollisuus tarjota erilaisiin
yhteiskuntiin ja kulttuureihin
kuuluville ihmisille väylä tunnetason samaistumiseen. Toisaalta, hän jatkaa, urheilu voi
myös olla sytykkeenä väärälle
kilpailulle ja vähemmän sivistyneille vastakkaisuuksille. Maguiren huomion kohteena ovat
niin huippu-urheilutapahtumat
kuin huippu-urheilun sankaritkin ja heidän yhteisöllinen merkityksensä.
Kanadalainen
professori
Bruce Kidd tarkastelee laajaalaisesti urheilun ja rauhan
suhdetta. Hän ei puhu rauhasta
pelkästään tilanteena, jolloin
ei ole sotilaallista, väkivaltaista
konfliktia, vaan myös, ja tässä
hän tuo esiin muun muassa tilanteen Afrikassa, kansalaisten
mahdollisuutena
esimerkiksi
terveydenhoitoon ja koulutukseen, sosiaaliseen turvallisuuteen. Jälkimmäiseen liittyvät
esimerkiksi lasten ja nuorten
mahdollisuudet kasvaa eettisesti ilman uhkaa sortua nuorisorikollisuuteen ja väkivaltaan.
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Myös näissä yhteyksissä urheilulla on keskeinen kasvatuksellinen sijansa.
Samoja teemoja sivuaa myös
eteläafrikkalainen
professori
Marion Keim. Hän muistuttaa
omassa artikkelissaan useiden
esimerkkien osoittavan, että
urheilulla on olosuhteiden sen
salliessa huomattava voima olla
vahvistamassa sosiaalisia suhteita sekä edistämässä rauhan,
suvaitsevaisuuden, yhteistyön,
väkivallattomuuden, ymmärtämyksen ja keskinäisen hyväksynnän ihanteita.
Teoksen toisen osan avaavassa artikkelissa CSIT:n historiasta professori Seppo Hentilä
luo kiintoisan katsauksen järjestön alkuvaiheisiin kytkien
ne työläisurheilun syntykehitykseen Saksassa ja Itävallassa
sekä toisaalta Britanniassa ja
Pohjoismaissa. Hentilä muistuttaa kansainvälisen työläisurheiluliikkeen
ideologisesta
perustasta, joka kiteytyi esimerkiksi vuoden 1931 työläisolympialaisten yhteydessä Wienissä esitetyssä tunnuslauseessa:
”On hyvä olla urheilija, mutta
vielä parempi on olla urheilija
ja sosialisti.” 1920-luvun lopun
spartakiadikiistat, natsivallan
lamauttava vaikutus Saksan ja
laajemminkin eurooppalaisen
työläisurheiluliikkeen vaiheisiin
sekä uusi nousu toisen maailmansodan jälkeen tulevat selkeästi esiin Hentilän esityksestä.
Kirjoittaja ei unohda myöskään
TUL:n asemaa aiempien vuosikymmenten kansainvälisessä
työläisurheiluliikkeessä. Hentilän perusteellisessa esityksessä
on mukana myös Neuvostoliiton vaikutus kansainvälisessä
työläisurheilussa samoin kuin
eurooppalaisen työläisurheilun
olosuhteet kansandemokratioi-

”On hyvä olla
urheilija, mutta
vielä parempi on
olla urheilija ja
sosialisti.”
den ja neuvostovaltion kaatumisen jälkeen.
CSIT:n päähaasteet satavuotisen historian pohjalta Hentilä
tiivistää maailmanrauhan edistämiseen, demokratian vahvistamiseen
urheilujärjestöissä,
kehitysmaiden auttamiseen urheiluelämän kehittämisessä, tasa-arvoisten mahdollisuuksien
tarjoamiseen kaikille, dopingin
vastustamiseen, kehon ja mielen tasapainon edistämiseen,
urheiluelämän eri tasojen rehellisyyden ja avoimuuden vahvistamiseen, urheilun alkuperäisten ideoiden kuten ilon ja
reilun pelin edistämiseen, eron
tekemiseen ammattiurheilun ja
oikean, aidon urheilun välillä
sekä luonnon suojelun edistämiseen myös urheilun kautta.
Artikkelissaan CSIT:n viime
vuosikymmenten toimintamahdollisuuksista professori Kalevi
Olin, TUL:n aiempi puheenjohtaja, käsittelee laajasti muun
muassa CSIT:n jäsenkehitystä ja
taloutta. Tulevaan suunnaten
hän katsoo tarpeelliseksi kehittää järjestöä laajojen kansalaispiirien urheiluun keskittyvänä
organisaationa, jolla on vahva
itsetunto sekä laaja toimintakirjo ja joka ei sorru muiden
kansainvälisten urheilujärjestöjen matkimiseen.
Kysymys naisten asemasta
suhteessa miehiin on ollut koko 1900-luvun niin Suomessa
kuin maailmallakin yksi yhteiskuntien perusjännitteistä.
Näin on ollut myös urheilussa.
Ranskan
työläisurheiluliiton,

80-vuotiaan FSGT:n johdossa
vaikuttava Emmanuelle Bonnet
Oulaldj tarkastelee naisten aseman kehitystä urheiluelämässä esimerkkinään kotimaansa.
Kehitys tasa-arvoon miesten
kanssa on ollut kivinen eikä
täysin valmista ole tullut vieläkään. Kirjoittaja tarkastelee
tapahtunutta eri esimerkein
ja sitoo olosuhteet urheilussa
myös muuhun yhteiskunnalliseen kehitykseen. Bonnet Oulaldj suuntaa katseet CSIT:hen,
jotta sekin tekisi voitavansa sen
eteen, että laaja kaikille suunnattu työläisurheilu olisi jatkossa avain niin miesten kuin naistenkin emansipaatioon.
Kansainvälisen työläisurheiluliiton satavuotisteos ei lukuisine historiaa elävöittävine
kuvineen ole silti pelkästään
ns. juhlakirja, vaan artikkeleidensa kautta myös merkittävä
puheenvuoro urheiluelämästä
ja sen historiasta laajemminkin
sekä eritoten eettisen ja kaikille
tarkoitetun urheilun, liikunnan
puolesta. Jälkimmäisen kehittämisessä niin kansainvälisellä
kuin suomalaisella työläisurheiluliikkeellä on tämänkin päivän
olosuhteissa tärkeä tehtävänsä.
CSIT:n satavuotisteos on erinomainen, ajatuksia herättävä
kirja, jonka soisi kuluvan mahdollisimman monen urheilusta,
työväenliikkeestä ja humaanista yhteiskuntakehityksestä kiinnostuneen ja huolta kantavan
lukijan käsissä.
Erkki Vasara
dosentti, Helsingin yliopisto
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Järjestötoiminnan kuvauksia

Niilo Hamari: SDP:n järjestötoimintaa.
Vaasan Työväenyhdistys 130 vuotta. Vaasan
työväenyhdistys, Vaasa 2013. 458 s.
Maire Soiluva: Aatteen paloa. Liesjärven
Työväenyhdistyksen 100-vuotishistoriikki.
Liesjärven Työväenyhdistys, Liesjärvi 2013. 192 s.

Ulkoministeri ja Helsingin yliopiston dosentti Erkki Tuomioja
kirjoittaa Liesjärven työväenyhdistyksen historiikissa julkaistussa tervehdyksessään historian tuntemisen tärkeydestä:
”Jos ei tiedä miten ja mistä
nykyiseen olemme tulleet, ei
kykene ottamaan myöskään tulevaisuutta haltuunsa. Ja niillä
jotka eivät historiaa tunne on
myös suurempi vaara jäädä historian vangeiksi” (7).
Tällaisista
lähtökohdista
sekä myös ihan luonnollisesta
uteliaisuudesta kumpuaa edelleenkin työväenjärjestöjen innostus koota historiajulkaisuja
merkkipäiviensä yhteydessä julkaistavaksi ja luettavaksi.
Vaasassa työväen järjestötoimintaa on ollut jo pitkälti
toistasataa vuotta, sillä yhdistys
laskee syntyhetkekseen sunnuntai-illan joulukuun toisena
päivänä 1883. Silloin 11 henkilön voimin päätettiin perustaa
suomalainen työväenyhdistys.
Valmistelut olivat jääneet varsin vähäisiksi, ja ensin oli ryhdyttävä miettimään sääntöjä.
Niiden osalta saatiin apua Helsingistä, missä puolestaan oli
ryhdytty perustamaan työväenyhdistystä maaliskuussa 1883.
Vaasalaiset hyväksyivät sään-

töehdotuksen joulukuun kahdeksantena päivänä ja senaatti
vahvisti säännöt helmikuun lopulla 1884.
Mainittakoon rinnastuksena, että Helsingin työväenyhdistys on alusta alkaen määritellyt viralliseksi perustamisajankohdakseen
maaliskuun
1884. Väliaikaisen johtokunnan
johdolla oli tuolloin valmisteltu
jo vuoden päivät toimintaa ja
pidetty kokouksiakin.
Vaasan
työväenyhdistyksestä on laadittu jo monta historiateosta. Niilo Hamari on
koonnut uusimpaan runsaasti
tietoa itse työväenyhdistystä
laajemmalta alueelta, ehkä turhankin yksityiskohtaisesti, sekä
työväenliikkeestä yleisesti että
yhteiskunnallisesta toiminnasta, kunnalliselämästäkin ehdokasluetteloineen. Ihan aina
työväenhistoriikki ei ala rautakaudelta, nyt kylläkin.
Aluksi yhdistys oli vahvasti
suomenkielisyyttä ja suomalaisuutta ajava, mutta vuonna
1887 sääntömuutoksella ruotsinkielisiäkin alettiin ottaa mukaan. Hamari kuvailee työväenyhdistyksen vaiheita wrightiläisyydestä alkaen ajanjakso
kerrallaan, yksityiskohtaisten
nimiluetteloiden höystämänä.

Tekstiin on paikoin jäänyt kiusallisia painovirheitä, ja esim.
V.J. von Wrightin elämänvaiheista kerrotaan kahteen kertaan samalla sivulla. Työväentalon rakentaminen ja talon
erilaiset vaiheet, runsas yhdistystoiminta, kunnalliselämään
vaikuttaminen ja eri vaalit, kevät 1918 Vaasaan rantautuvine
jääkäreineen, työväenliikkeen
kahtiajako, lapuanliikettä seurannut uusi sosialidemokraattinen toimintavaihe, sotavuodet
ja niiden jälkeinen uusi nousu
– kaikkea kuvaillaan jakso kerrallaan, hivenen kaavamaisesti, runsain henkilöluetteloin ja
vaalitilastoin.
Teksti kuvaa vaasalaisesta
näkökulmasta ja paikallisin yksityiskohdin sosialidemokraattisen liikkeen toiminnan piirteitä
1950-luvulta aina vuosisadan
loppuun ja seuraavan alkuun.
Kuvitus on runsasta. Moni paikallinen, maakunnallinen ja
valtakunnallinen
vaikuttaja
löytää itsensä kuvista tai ainakin nimiluetteloista. Loppua
kohti esitys muuttuu luettelomaisemmaksi.
Tammelan Liesjärvellä perustettiin työväenyhdistys huhtikuun ensimmäisenä päivänä
1909. Lukijalle tulee alkusanois-
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ta hämmentynyt olo: puheenjohtaja Taito Syrjälä kiittelee
historiikista useita henkilöitä,
mutta ei mainitse kirjan kirjoittajaa.
Kirja on värikäs. Monien
värivalokuvien ohella värejä
käytetään taitossa muutenkin
tehokkaasti.
Se on myös kokonaisuudessaan eloisa, ehkä hetkittäin levoton ja katkelmallinen kuvaus
yhdistyksen satavuotisista vaiheista ja erittäin monipuolisesta toiminnasta. On kronikkaa

vuosi kerrallaan, haastattelulausuntoja ja muistelmapaloja,
pitempää suorasanaista tekstiä, voimakkaan värikkäitä kuvia ja yleistä tietoa sekä kotomaamme että työväenliikkeen
vaiheista. Mukana on myös
paljon leikekirjamaista aineistoa: pöytäkirjoja, lehtileikkeitä, puherunkoja – hauskoja tai
ajankohtaa kuvaavia yksittäisiä
pöytäkirjalainauksia.
Kaksi dramaattista yksityiskohtaa nousee tekstistä voimakkaasti esille. Vuonna 1976

”Monttumiehistä” kunniakansalaisiksi

Tero Tuomisto: Pitkä
on askelten kaiku.
Puoli vuosisataa
Rintamaveteraaniliiton
toimintaa ja vaikutusta.
Rintamaveteraaniliitto,
Turenki 2014. 299 s.
Rintamaveteraaniliiton 50-vuotishistoria on jo viides Tero
Tuomiston samasta aiheesta
kirjoittama teos. Käsillä oleva
teos kertoo menestystarinan
vuosien 1939–1945 sotien veteraanien asioiden parantamisesta ja heidän arvostuksensa
noususta kaikkien hyväksymiksi kunniakansalaisiksi. Alkusanoissa Tuomisto määrittelee
teoksen olevan kuvaus yhden
järjestön vaiheista, eikä kyseessä siis ole koko suomalaisen
veteraaniasian historia. Lukijan
iloksi hän ei kuitenkaan täysin pidä tästä kiinni. Tuomisto
nivoo liiton vaiheita muuhun
veteraaniliikkeeseen ja sen saa-

vutuksia yleiseen sosiaalipolitiikan kehitykseen.
Alkuperäiseltä
nimeltään
Suomen Rintamamiesten asunto- ja tukiliitto perustettiin
Helsingissä 5.4.1964. Perustamista oli edeltänyt yleisönosastokirjoittelu, jossa vaadittiin
lupausten pitämistä ja hyvitystä sodassa olosta kaikille rintamamiehille. Tämä vaatimus
viittasi maanhankintalain soveltamisen aiheuttamiin pettymyksiin: suuri osa hakijoista jäi
vaille kaipaamaansa maata tai
asuntotonttia. Aika oli ajanut
maanhankinnan ohi ja tilalle oli tullut muita vaatimuksia. Liiton toiminta käynnistyi

kaksi nuorta miestä ammuskeli
taskuaseella talon ikkunoita
rikki. Kukaan ei onneksi vahingoittunut. Eikä siinä kaikki:
samana vuonna erään nuoren
pojan huolimaton tupakanpoltto talon nurkalla sytytti
ison roihun. Talon korjaustöissä
näkyi hyvin talon merkitys koko paikallisyhteisölle: apuna oli
paljon kylän väkeä myös yhdistyksen ulkopuolelta.
Tero Tuomisto
kotiseutuneuvos, Helsinki

etujärjestönä, jonka haluttiin
vaikuttavan valtiovaltaan etulinjan rintamamiesten, ”monttumiesten” hyväksi. Asuntojen rakentamisen ja talkoo- ja
veljesavun lisäksi tavoiteltiin
muitakin asioita. Kirja kertoo
säännöllisestä yhteydenpidosta
ministereihin ja kansanedustajiin, mikä alkoi heti järjestön
perustamisen yhteydessä.
Liiton suhdetta muihin veteraanijärjestöihin, ja erityisesti
Sotaveteraaniliittoon,
käsitellään läpi kirjan. Aluksi
kilpailuna ja yhteenottoina,
vähitellen lientyen niin, että jo
kiihkeältä 1970-luvulta alkaen
löytyi yhteisiä asioita ja etuja
yhdessä ajettavaksi. Tuomiston terminologialla ”kipinät
sinkoilivat yhteentörmäyksissä
ja kiistoissa” ja toisinaan ”kyynärpäät kolisivat”, kun paikallisia yhdistyksiä perustettaessa
kilpailtiin jäsenistä. Sotainvalidien veljesliittoon sen sijaan
suhtauduttiin koko ajan arvostaen. Mielenkiintoista on, että
veteraanien arvostus näyttää
nousseen yhtä aikaa liittojen
yhteistyön kehityksen kanssa.
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Kirjassa jää kertomatta, oliko
tämä sattumaa.
Oletettu puoluepoliittinen
asennoituminen vaikutti pitkään kahden järjestön suhteisiin. Tutkittua tietoa on vähän,
mutta Rintamaveteraaniliiton
jäsenistön voi sanoa edustaneen punamullan Suomea.
Naapuriliitto taas oli lähempänä aseveliakselia sikäli, että
kokoomuslaisia oli enimmäkseen vain Sotaveteraaniliitossa.
Liittojen poliittisten asetelmien
vaikutusta veteraaniasioiden
hoitoon ei Tuomisto pitemmälti pohdi, vaikka mainitseekin
esimerkkejä liiton hallinnon
henkilöiden epävirallisista yhteyksistä oman puolueen johtavien poliitikkojen kanssa.
Etujen kehitys on kuvattu
kirjassa tarkasti. Rintamamiesten asiat tulivat ensimmäisen
kerran hallitusohjelmaan vuon-

na 1970. Rintamasotilaseläkelaki tuli voimaan syyskuussa
1971 ja varhaiseläke vuonna
1982. Veteraaniasioiden suuret linjat vedettiin likimain
valmiiksi 1980-luvun kuluessa.
2000-luku on ollut periaateasioiden hienosäätöä. Vuodesta
1980 alkaen liittoja on ohjannut yhteistyöhön veteraaniasioiden käsittely valtioneuvoston
asettamassa rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnassa.
Keväällä 1999 liitot perustivat
omaksi
yhteistyöfoorumiksi
Suomen veteraaniliittojen valtuuskunnan, arkiselta nimeltään Vevan. Neljän keskeisen
veteraanijärjestön
vuonna
2003 perustama Tammenlehvän perinneliitto ennakoi jo
tulevaa perinneaikaa.
Kirjan rakenne on kronologinen. Tekstiin on upotettu
aikaan ja toimintaympäristöön

liittyviä erillisartikkeleita. Valtaosa runsaasta kuvituksesta
kertoo tapaamisista päättäjien
luona sekä liiton kokouksista
ja silmäätekevien esiintymisistä liiton tilaisuuksissa. Liitolla
on ollut hyvä herraonni, mikä
näkyy hallinnon ja erityisesti
Kannatus- ja perinnesäätiön
sekä liiton Valtuuskunnan nimiluetteloissa.
Tuomisto nimitettiin liiton
toiminnanjohtajaksi kirjan viimeistelyvaiheessa. Tästä huolimatta hän sanoo pyrkineensä
säilyttämään tutkijan otteen ja
asenteen. Näin epäilemättä on
ollut. Rutinoituneen järjestöhistorioitsijan ote näkyy.
Pertti Ahonen
VN, johtaja (eläkkeellä),
Kauniainen
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Ideaalisen dialektiikasta

Alex Levant ja Vesa Oittinen
(toim.): Dialectics of the Ideal.
Evald Ilyenkov and Creative Soviet
Marxism. Brill, Leiden 2014. 221 s.

Evald Iljenkov (1924–79) on
monella tapaa kiinnostava
hahmo neuvostofilosofiassa.
Hänen elämänvaiheensa ja
kirjoituksensa kertovat yhtä
ja toista akateemisen keskustelun luonteesta ja poliittisista
kytkennöistä. Iljenkovin kritiikki virallista valtakunnanfilosofiaa kohtaan oli sen verran
osuvaa, että hän joutui jatkamaan työtään Kaukasuksella,
mikä on toki Siperiaa parempi
vaihtoehto. Levantin ja Oittisen toimittama nide on tässä
suhteessa antoisa.
Tärkeämpää lienee kuitenkin se, että Iljenkovin ajatukset
ovat ajankohtaisia myös nykyisen filosofisen keskustelun
kannalta. Iljenkovin moukaroima naiivi materialismi, jossa
ideaalinen (ajattelu, merkitykset) luetaan yksioikoisesti aivojen tuottamiksi kirjaimellisesti
sisäisiksi asioiksi, saa kannatusta nykyisessä analyyttisessa filosofiassa ja kognitiotieteessä.
Esimerkkeinä voi mainita John
Searlen ja Patricia Churchlandin. Kovin monen on edelleen
vaikea ymmärtää saati hyväksyä Iljenkovin edustamaa ajattelua, jonka mukaan ideaalinen on oikeamminkin esineellisten käytäntöjen kuin ihmis-

kehon tai aivojen ominaisuus.
Ideaalinen on olemassa näiden
käytäntöjen myötä ja varassa.
Iljenkov kehitteli ajatuksiaan filosofian historiasta
ammennetun aineiston pohjalta. Tärkeitä taustavaikuttimia ovat Spinoza ja Hegel
sekä eritoten Marxin Pääoman
teoreettiset ja metodologiset
erittelyt. Nämä kaikki saavat
arvoisensa esittelyn käsillä
olevassa niteessä. Tämä historiallinen tausta selittää myös
sen, miksi Iljenkovilla on sukulaissieluja nykyfilosofiassa. Hegel on keskeinen lähtökohta
myös Charles Peircen ja John
Deweyn pragmatismissa. Peircen ajatukset siitä, mitä ovat
vakiintuneet toiminnan tavat
(habit of action), ja miten ne
ovat olemassa, ovat varsin lähellä Iljenkovia. Tavat ovat
Peircelle uskomuksia ja merkityksiä, siis ajattelun välineitä,
ja ne ovat olemassa yksilön ja
ympäristön vuorovaikutuksen
piirteinä, esineellisten käytäntöjen varassa.
Ajattelun, eli ideaalisen,
olemus ja olemassaolon tapa erityisenä objektiivisena
asiana, kuten Iljenkov asian
ilmaisee, on keskeinen ongelma mielenfilosofiassa ja psy-

kologiassa. Iljenkov oli eräänlainen neuvostopsykologian
virallinen filosofi. Näin siitä
huolimatta, että hän oli filosofian kentässä se epävirallinen
hahmo. Psykologia ei tieteenä
ollut samanlaisessa ideologisessa ja poliittisessa kontrollissa kuin filosofia. Lev Vygotskin
ja Aleksei Leontjevin kulttuurihistoriallinen näkemys ja
toiminnan teoria saivat virikkeitä Iljenkovilta. Vygotskia
ei suotta kutsuttu länsimaissa
psykologian Mozartiksi. Nimitys käy ymmärrettäväksi, kun
vertaa neuvostopsykologiaa
anglosaksisissa maissa tuolloin
vallinneeseen klassiseen behaviorismiin. Jostain syystä teoksen kirjoittajat eivät noteeraa
lainkaan varsin maineikasta
Aleksander Lurijaa, jonka viitekehyksenä oli niin ikään toiminnan teoria. Tämä johtunee
siitä, että aivotutkimuksen yhteydet laajempiin filosofisiin
taustoihin ovat etäisemmät.
Dialectics of the Ideal on
monipuolinen ja korkeatasoinen esittely Iljenkovin ajattelusta. Ainoastaan semiotiikkaa
käsittelevä luku jää hieman
etäiseksi kirjan tematiikan
kannalta. Umberto Econ yhteydet Iljenkoviin ovat täysin
pinnalliset. On selviö, että
idealistiset ajattelijat korostavat ajattelun (ideaalisen)
itsenäistä ja objektiivista luonnetta. Ei siitä voi kovin pitkälle
meneviä johtopäätöksiä tehdä.
Pentti Määttänen
dosentti, Helsingin yliopisto
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Nainen, työläinen ja isoäiti

Eerika Koskinen-Koivisto: A GreasySkinned Worker – Gender, Class and
Work in the 20th-Century Life Story
of a Female Labourer. Jyväskylän
yliopisto, Jyväskylä 2013. 192 s.
Eerika
Koskinen-Koiviston
näkökulma on suomalaisessa
perinteentutkimuksessa
poikkeuksellinen: työ perustuu tutkijan oman isoäidin
Elsa Koskisen (os. Kiikkala, s.
1927) haastatteluihin. Niissä
isoäiti kertoo lapsuudestaan,
nuoruudestaan ja aikuisuudestaan Inhan ruukkiyhteisössä.
Tekijä tarkastelee isoäitinsä
kerronnan avulla työläisnaisen
suhdetta työhön, luokkaan ja
sukupuoleen. Miten Elsa käsittelee 1900-luvun muutosprosesseja: naisten astumista
työelämään, sosiaalista liikkuvuutta, hyvinvointivaltion
syntyä ja uusia teknologioita?
Miten hän rakentaa omaa subjektiviteettiaan näiden kokemusten avulla? Tutkimusmetodina on kerronnan analyysi,
jonka avulla tekijä tarkastelee
Elsa Koskisen kerronnassa hahmottuvia mikronarratiiveja.
Tutkijan ja tutkimuskohteen läheinen sukulaisuussuhde on asettanut työlle erityisiä haasteita, joita KoskinenKoivisto erittelee rehellisesti
ja monivivahteisesti. Väitöskirjatutkimuksen varhaisessa
vaiheessa hän sopi isoäitinsä
kanssa, että tutkimus julkaistaan englanninkielisenä. Tämä oli isoäidin toivomus, jotta
naapurit ja tuttavat eivät pää-

sisi lukemaan hänen kokemuksistaan. Suomalaiselle lukijalle
englanninkielinen
tutkimus
suomalaisesta
työväenkulttuurista toimii eräänlaisena
vieraannuttamisprosessina.
Etenkin se, että tutkimuskohteena on suullinen kerronta,
tekee englannin kielellä kirjoittamisesta haastavaa. Olen
kohdannut itse näitä haasteita
kirjoittaessani englanninkielisiä artikkeleita ja esitelmiä
omasta tutkimuskohteestani,
Karkkilan työläisnuorten yhteisöstä 1910–20-luvuilla. Erityisesti seksuaalihuumori ja
siihen liittyvät kaksimielisyydet kääntyvät kovin vaikeasti
muille kielille. Myös ”herrat”termi on hankalasti kääntyvä.
Otsikossa esiin nostetulle ”rasvanahkatyöläinen”
(greasyskinned worker) -ilmaisulle ei
anneta suoraa suomenkielistä
muotoa, vaikka se on tutkimuksen avaintermejä. Toisaalta englanninkielinen tutkimus keskustelee luontevasti
amerikkalaisen folkloristisen
tradition kanssa, jonka Koskinen-Koivisto tuntee hyvin.
Yhdysvalloissa ja Kanadassa
folkloristit ovat tutkineet työväenkulttuuria ja työyhteisöjä
enemmän kuin Suomessa.
Koskinen-Koiviston tutkimuksen lukeminen oli minul-

le henkilökohtaisesti kiehtovaa siksi, että se keskustelee
paljon oman tutkimukseni
kanssa. Elsa Koskinen edustaa
sukupolvea, joka ei kokenut
omakohtaisesti
sisällissotaa,
mutta sen sijaan eli nuorena
aikuisena jälleenrakennuskauden vaiheet. Hänen sukupolvensa naiset olivat mukana
”miesten töissä”, mitä Elsa
Koskinen käsittelee vahvasti
kerronnassaan. Tekijä nostaa
mikronarratiivisen
analyysin avulla hienosti esille juuri
työhön liittyviä ruumiillisia
kokemuksia. Tällaista tietoa
voidaan saada esille erityisesti
yksilötutkimuksessa.
Keskityin omassa tutkimuksessani 1910–20-lukujen
käsinkirjoitettuihin lehtiin ja
muihin kirjallisiin aineistoihin.
Tämän lisäksi tein haastatteluja, ja joistakin haastateltavistani tuli minulle merkittäviä
tuttavuuksia. Jatkoin kuitenkin tutkimuksellisesti toiseen
suuntaan,
1800-luvulle
ja
arkistolähteisiin. On hienoa
huomata, että nuoremman
sukupolven tutkijat ovat paneutuneet
työläisyhteisöjen
murrosvaiheisiin uusilla metodisilla välineillä ja hyödyntäen
rohkeasti omaa perhehistoriaansa. Seuraavaksi voimme
odottaa Niina Naarmisen (ent.
Lappalainen) väitöskirjaa Tikkakosken tehdasyhteisöstä.
Väitöskirja on julkaistu
sähköisessä muodossa, ja se
on luettavissa Jyväskylän
yliopiston JYX-julkaisuarkistossa.
Kirsti Salmi-Niklander
akatemiatutkija, Helsingin
yliopisto
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Aikaa ja paikkaa etsien, vanhaa vallaten

Antero Kekkonen: Ja
vanhakin vallattiin.
Kellastupa,
Vantaa 2014. 224 s.
Toimittajan mieli ja muisti
ovat tiedon kerroksia täynnä.
Haukkavuoren poika Antero
Kekkonen avaa kirjassaan Ja
vanhakin vallattiin sukupolvensa kokemuksia. Monen
kirjoittajan selän takana varjot
ovat pitkiä ja painavia, isien
uho ja teot peruuttamattomia,
mutta Antero Kekkonen näyttää myös elämän kevään kepeyden, ja haurauden. Hänelle
loi vireä Kotka pitävän pohjan
ja verkoston. Sattuma ohjasi
työpaikkoihin, joissa nokkela
nuuhki suuntaa. Rohkeus kasvoi ja mies tähtäsi vaikuttajaksi. Tarttumapintaa eri puolella
Suomea vaikuttaviin arvoihin
ja asenteisiin toi armeija-aika
”valkoisen Vaasan” Rannikkopatteristossa.
Palvelupaikka oli yllätys.
Kasarmi oli keskellä kaupunkia, sen patteristo moottoroitu
ja tarvittaessa siirrettävissä mihin tahansa kohteeseen. Kotkassa patteristo tykkeineen oli
ankkuroitu kiinteästi saariin
kaupunkien edustalle. Laatta
kasarmin seinässä sai sotahistorian harrastajan muistamaan vuoden 1918 kevään ja
Viipurin valtauksen voitonjuhlan veritekoineen. Perimätiedon mukaan tieto Kuulan ta-

posta tavoitti ”punaisen Kotkan” nopeasti. Vielä vappujuhlassa punaiset liput valoivat
intoa. Nyt arvuuteltiin miten
käy, kun omiaankin ampuvat.
Neljäs toukokuuta valkoiset
valtasivatkin kaupungin. Verilöyly tuhosi punaiset unelmat.
Vaasan kasarmilla syntyneen
Toivo Kuulan viimeiseksi jäänyt sävellys oli marssi suojeluskuntien kunniaksi.
Kuulan teloitustyylistä surmaa peiteltiin. Ketään ei tuomittu, sillä tutkintaa varten
pidätetyn vaasalaisen pyssyniekan ampui vartiomies muutaman päivän kuluttua. Pian
toinenkin ampuja kuoli epäilyttävissä olosuhteissa. Vaasassa ei tiedetty heistä mitään.
Pohjan miehet -kuoro oli kiinnittänyt vuonna 1953 säveltäjän muistolaatan kasarmin seinään. Esimiehen sanat laatan
edessä saivat Anteron miettimään, oliko lause ”jokaisella
teistä on marsalkan sauva repussaan” ohjeena myös teloittajilla. Jäsentymätön epäluulo
sotilaallista oikeuskäytäntöä
kohtaan seurasi häntä koko
alokasajan.
Maailma muuttui kulttuurisesti, kun länsimaitten alistetut ja torjutut kokosivat voi-

mansa, nousivat vastarintaan
1960-luvulla. Nationalistinen
vallannäytön kulissi riisuttiin
jopa olympialaisilta. Kun Mexico Cityssä 200 metrin juoksun
voittajamaiden liput alkoivat
nousta ja kansallislaulu soida,
painoivat kaksi mustaa miestä korokkeella päänsä alas ja
nostivat kaksi nahkahansikkaista nyrkkiä ylös. Mielet mykistävä ele kuvasi mustien voimaa, ylpeyttä ja yhtenäisyyttä.
Pronssimitalistin helminauha
muistutti lynkatuista ja heidän
nousustaan pois köyhyydestä.
Rauhan vertauskuva oli oliivipuun taimi, joka oli rasiassa
voittajan kädessä. Kaikilla oli
rinnassaan Olympic Project for
Human Rights -merkki. Kameran laukaisun ja kansallisoikeustaistelija Martin Luther
Kingin tappaneen aseen laukaisun välillä oli puoli vuotta.
Tommie Smith ja John Carlos erotettiin Yhdysvaltain
olympiajoukkueesta, Australian Peter Norman sai käteensä litteran kotimaahan. Mies
erottamisen takana oli Kansainvälisen olympiakomitean
puheenjohtaja Avery Brundage. Toimiessaan Yhdysvaltain
olympiakomitean puheenjohtajana sama mies oli 32 vuotta
aiemmin tyrmännyt esityksen,
jonka mukaan USA jäisi pois
Saksan olympiakisoista Hitlerin juutalaisvainojen takia.
Kisoihin osallistuttiin, mutta
niiden isäntä ei kätellyt USA:n
nelinkertaista kultamitalistijuoksijaa Jesse Owensia. Kun
New Yorkissa Waldorf Astoria
-hotellissa järjestettiin voiton-
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juhla, Brundage isännöi vastaanottoa ja kätteli kunniavieraan. Owens saateltiin kuitenkin juhlaan takakautta ja
tavarahissi vei olympiasankarin juhlakerrokseen. Kamerat
tuskin räpsyivät tässä hississä.
Kova oli taisto poliittisen
vallan
huomiojulkisuudesta
myös Suomessa. Vanhan valtaus muodostui jälkikäteen symboliksi, joka yhdistää ja jakaa.
Kekkonen veistää muistoihin
puumerkkinsä pieni pilke silmäkulmassa. Leimakirveet heiluivat, kun sukupolvet ottivat
yhteen ”oikeista arvoista”.
Repo-radio oli polttopisteessä.
Uusi toimittajakunta ryskytti
rakenteita, mutta vanha valta
suhmuroi takahuoneissa. Kiistaa oli siitä, mikä toimii televisiossa, mikä radiossa, kuka saa
näkyä, kuka puhua ja miten
pitkään.
Kirjassa on herkkä henkilökuva Tyyne Leivo-Larssonista,
omassa
arvomaailmassaan
lujasta ihmisestä. Hän oli
Suomen ensimmäinen suurlähettiläsnainen ja viimeinen
kansanedustaja, jolla oli henkilökohtainen, raskas kokemus
sisällissodasta.
Toimittajan
vaaliohjelmakysymykseen yhteiskuntajärjestelmästä LeivoLarsson vastasi: ”Luuletteko,
että sen voi selittää yhdessä
minuutissa. ”
Jyväskylän kesät avasivat
vaihtoehtofoorumin kehitysyhteistyölle niin koulutuksessa, taloudessa kuin tiedonvälityksessäkin.
Kekkonenkin
rantautui sinne, vaikuttui ja
johti puhetta vuosikymmenen
viimeisen kesän maatalouspolitiikkaseminaarissa.
Kansallispukuun pukeutunut nuori

Maailma muuttui
kulttuurisesti, kun
länsimaitten
alistetut ja torjutut
kokosivat voimansa,
nousivat vastarintaan
1960-luvulla.
suurtilan emäntä Inger Hirvelä
tuotti yleisölle yllätyksen. Hän
oli vasemmistolainen ja siitäkös ”riemu” repesi. Universaali aihe kutistui aggressioon,
kun kimppuun kävi viljelijävaltaisen yleisön oikeisto. Se
peräsi tietoja piioista ja rengeistä, kanoista ja meijerituista. Paljonko on kommunistilla
metsää? Onko kasvussa ruista
vai ohraa, rypsiä vai rapsia?
Puheenjohtajan sana ei väliin mahtunut ja hän luovutti. Kommunistinainen omisti
liikaa, siitä kiukku. SKDL sai
kuitenkin seuraavissa vaaleissa
Hirvelästä Keski-Suomeen kansanedustajan. Myöhemmin hänestä tuli suurlähettiläs, joka
kiersi Keski-Amerikkaa kehitysyhteistyön parissa erityisesti
naisten asemaan perehtyen.
Suurvaltojen
atomiuho,
myrkky- ja palopommit Vietnamissa, poliittiset murhat ja
terrorismi mursivat ihmiskäsityksen monelta. Toivoa muutoksesta antoi vuoden 1968
kevät. Pelko ja uhma vuorottelivat. Musta elokuu Euroopan
sydämessä toi viiden ”ystävyysvaltion” panssarit kaduille
ja sotalaivat Suomenlahdelle,
lietsoi kansalaiset valheen ja
vakoilun keinoin vihaan, joka
tulvi yli laitojen.

Antero Kekkonen kirjaa
mitä eettisesti valpas tiedonvälitys tarkoittaa kriisiolosuhteissa. Valtion puhelinkeskus
oli avainasemassa. Virallinen
Suomi oli vaiti, mutta Yleisradion kirjeenvaihtaja Lieko
Zachovalovasta tuli miehitetyn
maan ääni Suomessa. Sveitsin
kautta välitetyt puhelut oli rajattu kahteen minuuttiin, mutta YLE ajoi ulos myös englanninkielisen sananvaihdon, jolla
temperamenttinen tiedottaja
valtasi aikalisää viestilleen:
”Tämä on traaginen väärinkäsitys, harha-askel, poliittinen
vikapisto – sitä voidaan nimittää miksi hyvänsä. Se on jo
vaatinut ihmishenkiä ja verta”.
Referoin edellä tekstiosumia kirjoittajalta, joka ei pakannut reppuunsa marsalkansauvaa, vaan kynän ja kirjoituskoneen. Pojasta kasvoi politiikan- ja kulttuurinhistorian
kartoittaja, mediavelho, jolta
teksti virtaa tietoa ja tunnelmia polveillen kuin vuolas Kymijoki. Tarinat pysähdyttävät.
Lisäviestit löytyvät rivien väleistä. Perattavaa riittää ja varjoja vallanpitäjien hartioilla.
Leena Nikula
toimittaja, Helsinki
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Perintöyhteiskunnan ja omistajien paluu

Thomas Piketty:
Capital in the TwentyFirst Century. Harvard
University Press,
Cambridge 2014. 696 s.

Professori Pikettyn teoksessa
kuvataan kapitalismin olemusta yhdistämällä talouskasvu ja
varallisuuden kerryttäminen
henkilökohtaisen
tulonjaon
kehitykseen. Talouden keskeisten tunnuslukujen konstruointiin ja historialliseen vertailuun perustuva analyysi ja
tulevaisuuden arviointi ovat
kirjan vahvuutena. Tutkimustieto esitetään konkreettisella,
kaikille ymmärrettävällä tavalla ja ihailtavan sujuvasti.
Varallisuudella ja sen jakautumisella on keskeinen
vaikutus sekä henkilöiden että tuotannontekijöiden, työn
ja pääoman, väliseen tulonjakoon. Ensimmäiset kokonaistaloudelliset arviot laadittiin Englannissa ja Ranskassa
(1600-luvulta alkaen), ja ne
painottivat enemmän kansallisvarallisuuden kuin tulovirtojen selvittämistä. Maailmansotien välillä huomio siirtyi
tasetiedoista sektoreiden välisten tulovirtojen arviointiin;
lopputuloksena oli kansantalouden tilinpidon kehikko.
Opetuksessa lähtökohtana oli
pääoman ja kansantulon välisen suhdeluvun vakioisuus
sekä työn ja pääoman välisen
tulonjaon vakaus. Samaan ai-

kaan tuloerot kaventuivat ja
koulutuksen merkitys kasvoi.
Tulojen jakautumiseen kiinnitettiin vähemmän huomiota,
eikä sillä ajateltu olevan makrotaloudellista merkitystä.
Kirja on tuonut laajaan tietoisuuteen sen tosiseikan, että
historiallisesta näkökulmasta
tuolloin elettiin poikkeusaikaa. Viime vuosisadan alkupuoliskon shokit, sodat ja lama
sekä sodan jälkeinen nopea
väestön- ja talouskasvu pitivät
varallisuutta matalalla tasolla,
jota erehdyttiin pitämään normaalitilana. Talouden shokit,
inflaatio, vuokra- ja korkosäännöstely sekä erittäin ankara progressiivinen tulo- ja perintöverotus iskivät suurimpiin
omaisuustuloihin. Kuponginleikkaajat miltei näännytettiin
hengiltä.
Kehityssuunta on kääntynyt. Huipputulojen (ylimmän
1 %:n) tulo-osuus on kääntynyt kasvuun, jota kuvaa omaisuustulojen osittainen comeback. Huipputulojen osuus,
jota on tutkittu useissa maissa,
on jo palannut sadan vuoden
takaiselle tasolle.
Myös yksityisen nettovarallisuuden vuotuinen kansantulo-osuus on noudattanut tätä

U:n muotoista kehityskaarta. Viime vuosisadan alussa
kansantulo-osuus oli jopa 800
prosenttia, josta se vuosisadan
alkupuoliskolla alentui noin
puolella. Varallisuus karttuu
säästämisen avulla, ja säästämisaste on säilynyt suhteellisen vakaana. Toisaalta kansantulon kasvuvauhti on vaihdellut seuraten väestönkasvun
muutoksia. Alkaneella vuosisadalla maailman väestönkasvu hidastuu ja sen seurauksena kansantulon kasvuvauhti
alenee, jolloin varallisuuden
kansantulo-osuus kasvaa kehittyneiden maiden nykyisestä
noin 600 prosentin tasosta.
Varallisuuden
kasvutendenssiä Piketty kuvaa epäyhtälöllä r > g, jonka mukaan
varallisuuden veron jälkeinen
tuottoaste (r) on ollut viime
vuosisadan
poikkeusjaksoa
lukuun ottamatta suurempi
kuin kansantulon kasvuvauhti
(g), joka on siis laskusuunnassa. Koska varallisuudenjako on
huomattavasti keskittyneempää kuin tulonjako, johtavat
rikkaiden suuret pääomatulot
omistuksen entistä suurempaan keskittymiseen. Syynä
on varallisuuden kansantuloosuuden kasvu ja varallisuuden uudelleen keskittyminen
perinnöstä ja pääomatulosta
tehdyn säästämisen kautta.
Varallisuuden monipuoliset
sijoitusmahdollisuudet takaavat varallisuuden ja perintöjen
kansantulo-osuuden nousun
uudelle, nykytilaa korkeammalle tasolle samalla, kun
tulojen ja varallisuuden ja-
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kauma keskittyy. Omaisuuden
ja perintöjen comeback, joka
vertautuu 1800-luvun lopun
Englannin ja Ranskan luokkayhteiskuntien tilanteeseen,
vähentää koulutuksen merkitystä ja heikentää modernia
meritokratian leimaamaa yhteiskuntaa. Näin omistus palaa
keskeiseksi taloudellisen ja yhteiskunnallisen vallan lähteeksi. Kehitys voi johtaa talous- ja
yhteiskuntakehityksen epävakauteen.
Lääkkeeksi Piketty tarjoaa
pehmeitä keinoja. Politiikalla,
jonka perustana ovat sosiaalinen hyvinvointivaltio ja progressiivinen verotus, voidaan
estää tilanteen kärjistyminen.
Verotus vaikuttaa suoraan
omistajan saamaan tuottoon.

Tulo- ja perintöverotuksen
ylimpien rajaveroasteiden nosto (takaisin) 80 prosentin tasolle hillitsisi perhedynastioiden
varallisuuden kasautumista ja
lopettaisi huippujohtajien tehottomat palkitsemisjärjestelmät. Globaali omaisuuden hallintarekisteri loisi veropohjan
progressiiviselle varallisuusverolle ja antaisi uusia välineitä
veroparatiisien kontrollointiin.
Tämä toki edellyttää ylikansallisia toimia, ja politiikkasuosituksina progressiivinen varallisuusvero ja tulo- ja perintöverotuksen progressiivisuuden
jyrkkä kasvattaminen voivat
tuntua haihattelulta tai olla
vastenmielisiä.
Miten todennäköisesti kirjassa hahmotettu kehitys jat-

kuu? Financial Timesin päätoimittaja Chris Giles kyseenalaisti jo tuoreeltaan varallisuuserojen viimeaikaisen kasvun.
Tieto varallisuuserojen kasvusta on toki hajanaista (lähinnä
Englanti, Ranska ja Yhdysvallat) ja vähemmän luotettavaa
kuin tuloista saatava tieto.
Mutta toisaalta Saez ja Zucman (2014) ovat käyttäneet
verotettavista omaisuustuloista johdettuihin pääoma-arvoihin perustuvaa vaihtoehtoista
menetelmää ja vahvistaneet
Pikettyn johtopäätökset Yhdysvaltain osalta.
Ilpo Suoniemi
tutkimuskoordinaattori,
Palkansaajien tutkimuslaitos

Työväentalon vapaa-ajantoiminnan poliittisuus

Leena Enbom: Työväentalolle
vai seurahuoneelle? Työväen
vapaa-ajantoiminta, politiikka ja
vastarinta 1920- ja 1930-lukujen
tehdasyhdyskunnassa. Työväen
historian ja perinteen tutkimuksen
seura, Helsinki 2014. 262 s.
Työväentalo on ollut suomalaisen työväestön ja sen liikkeen
keskeisiä toimintafoorumeita.
Työväentalolla
harjoitettua
toimintaa ja sen merkitystä
työväenliikkeelle tai paikalliselle työväenyhteisölle on tutkittu aika ajoin mutta yleensä
liian vähän. Leena Enbomin
tyylikäs tutkimus elvyttää ja

uudistaa ansiokkaasti tätä tutkimusperinnettä. Lukijan olisi
tosin ollut helpompi ymmärtää se, jos tutkimusperinne
olisi eritelty ennen oman tehtävän määrittelyä.
Otsikon kysymys jää Enbomin työssä lähinnä viitteelliseksi, sillä hän haluaa ensisijaisesti
selvittää työväentalolla harjoi-

tetun vapaa-ajan toiminnan
merkitystä poliittisen yhteisöllisyyden ja vastarinnan luojana. Näin hänen lähtökohtansa
kytkeytyvät yleiseen luonnehdintaan työväentalosta työväen elämäntavan ja kulttuurin
sekä työväenliikkeen kohtaamispaikkana. Enbom keskittyy
tutkimaan työväentaloja, sillä
hän etsii vastarinnan kulttuuria tarkastelemalla työväentalolla kokoontuneiden ihmisten
arkisiin käytäntöihin nivoutunutta politiikkaa, virallisten
kanavien ulkopuolella olevaa
politiikkaa.
Enbom on hahmottanut
hienosti Valkeakosken työväentalolla harjoitettua urheilu- ja näyttämötoimintaa ja
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erotellut kiinnostavasti erilaisia osallisuuden muotoja
– molemmissa oli kilpailijoiden ja näyttelijöiden lisäksi
satunnaisia avustajia, yleisöä
ja tukijoita. Tutkimuksessa on
myös paikallistettu ansiokkaasti vastarinnan teemoja ja
muotoja kaskuista talkoisiin ja
irtisanottujen työllistämisestä
avoimeen vastarintaan. Tutkimuksen johtopäätös, jonka
mukaan aikakauden työväenliike ei pyrkinyt tietoisesti hyödyntämään alatason liikehdintää ja vastarinnan kulttuuria,
tuntuu kuitenkin kovin voimakkaalta. Monet toiminnot,
joita Enbom käsittelee, kytkeytyivät työväenliikkeen ”viralliseen toimintarepertuaariin”.
Hän itsekin viittaa siihen mainitessaan jostain asiasta puhutun kauppalanvaltuustossa tai
eduskunnassa. Ja solidaarisuudenosoitukset ja tukitoimet
lakkolaisille tai työttömille

olivat myös työväenliikkeen
toimintaa. Se olisi varmaan
näkynyt Valkeakoskellakin, jos
Enbom olisi tarkastellut laajemmin työväentalon ”virallista” toimintaa.
Muistitiedon pohjalta tehty havainto, jonka mukaan
virallisten kanavien alapuolella tapahtuvaan toimintaan
osallistuneet eivät pitäneet
toimintaansa poliittisena, on
hyvin kiinnostava työväenliikkeen tai työväenyhteisön poliittisuuden kannalta. Enbom
arvioi haastateltavien ilmentäneen toiminta-ajankohdan
vallitsevaa ajattelutapaa. Sillä
epäilemättä oli merkitystä –
mukautuihan virallinen työväenliikekin osittain siihen suojatakseen itseään. Mutta se lienee myös ilmentänyt työväenliikkeen omaa ajattelua, jonka
mukaan poliittisen työväenliikkeen tehtävänä oli nostaa
eri yhteiskuntaelämän alueilla

esiin tulleet ongelmat poliittisiksi, valtioon kohdistuviksi
vaatimuksiksi. Ja kenties myös
haastateltavien myöhemmällä
elämällä ja haastatteluajankohtien vallitsevilla politiikkakäsityksillä oli merkitystä.
Enbom pyrkii tutkimuksessaan käymään keskustelua
kunnianhimoisesti mahdollisimman monen tutkimussuuntauksen kanssa. Se on hyvin
valaisevaa, mutta polkee ajoittain alleen Valkeakosken työväentalon toiminnan.
Leena Enbomin kirja on
hieno tutkimus, joka saa
miettimään tutuiksi luultuja
asioita uusista näkökulmista.
Se on kiinnostavaa luettavaa
kaikille, jotka ovat viettäneet
vapaa-aikaansa työväentalolla
– tai seurahuoneella.
Tauno Saarela
dosentti, Helsingin yliopisto

Finanssikapitalismin kasvot ja näkymättömät jalat

Esko Seppänen: Suomen
rikkaat. Kuka kukin on.
Minerva, Helsinki 2014. 418 s.
Tuloerojen
selkeä
kasvu
1990-luvun
loppupuolelta
lähtien on tullut dokumentoiduksi tutkijoiden raporteissa
useampaankin otteeseen. Syykin on tullut selväksi: merkittävä osa kasvusta on johtunut
pääomatulojen tai pääomatu-

loiksi muunnettujen ansiotulojen kasvusta. Vaikka tietoa
tuloeroista on tarjolla, se on
kuitenkin jäänyt julkisuudessa
steriiliksi ja paperinmakuiseksi. Kovin vakavaan yhteiskunnalliseen keskusteluun se ei
myöskään ole johtanut.

Esko Seppäsen teos Suomen
rikkaista on otteeltaan toista
maata. Se antaa tulojen ja varallisuuden kasvaneelle eriarvoisuudelle myös kasvot. Teos
huipentuu listaukseen viime
vuosien superrikkaista niin tuloilla kuin pörssi- ja yritysvarallisuudella mitattuna. Se myös
listaa nykyisen finanssikapitalismin top 20 -perheet, joten
nyt olisi aika päivittää neljänkymmenen vuoden takaisen
laulun sanat. Monet asianosaiset eivät varmaan tällaista
julkisuutta ole toivoneet, sillä
Wallenbergin suvun tunnuslause ”toimia mutta ei näkyä”
lienee pätevä myös suomalaisten rikkaiden keskuudessa.
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Vaurauserojen kasvun ohella toinen kirjan perusteema on
finanssitalouden irtautuminen
reaalitaloudesta. Siinä missä
entisaikaan
tehtaanpatruunojen omistukset kytkeytyivät
aitoon tuotannolliseen ja työllistävään toimintaan nyt ”tehdään rahaa rahasta”. Tätä kehitystä tukee se, että julkinen
valta on voimaton. Sijoittajat
kun ottavat näkymättömät jalat alleen, jos veroilla tai säätelyllä jossain maassa yritetään
uhmata heidän intressiään.
Pääomalle suosiollisten verouudistusten läpikäynti onkin
myös kirjan yksi ydinteema, ja
se kytkeytyy luontevasti kirjan
muuhun sisältöön.
Kirjan
syväluotauksessa
ovat toisaalta omistuksen eri
lajit ja toisaalta vielä erikseen
sellaiset superrikkaat kuten
Herlinit, Ehrnroothit ja Björn
Wahlroos. Osansa saa myös
Nokian miljonääritehdas ja
valtionyhtiöiden yksityistämisen virheet, joihin kuuluu valtionyhtiöiden myynti muille
kuin suomalaisille ja vielä alihintaan. Syyttävä sormi osoittaa erityisesti sosialidemokraatteihin. Osansa toisaalta
saa työeläkejärjestelmän ”kultapossukerho”.

Siinä missä entisaikaan tehtaanpatruunojen
omistukset kytkeytyivät aitoon
tuotannolliseen
ja työllistävään
toimintaan nyt
”tehdään rahaa
rahasta”.

Savotta on ollut suuri. Varallisuusveron poistamisen jälkeen
varallisuustietojen saanti on
tullut entistä vaikeammaksi
ja myös pääomatulojen määrittämisessä on ollut suuri työ
muun muassa veromuutosten
johdosta.
Samasta
seikkaperäisyydestä johtuen yli neljänsadan
sivun teos on lukukokemuksena hengästyttävä. Se on joka
tapauksessa hyvä kotikirjaston
käsikirja tulo- ja varallisuuserojen kasvusta huolta kantaville. Siitä voi palauttaa mieliin
myös sellaisia kotimaisen taloushistorian tapahtumia ja kehityskulkuja, joista päätöksentekijät ja johtavat virkamiehet
eivät itse muistelmissaan kirjoita.

Sanan säilä on terävä, mutta löytyy teoksesta myös positiivista tunnustustakin. Sitä
saavat osakseen peliyhtiö Supercellin omistajat ja ”uuden
rahan miehet” Ilkka Paananen
ja Mikko Kodisoja. Japanilaisten kanssa tehdyn yrityskaupan yhteydessä he edellyttivät,
Seija Ilmakunnas
että yhtiö jatkaa toimintaansa
VTT, johtaja, Helsinki
Suomessa ja maksaa veronsa
Suomeen.
Kirja on lähes järkälemäinen
tietopaketti. Se perustuu
näyttöön, jossa numerot puhuvat. Useita
vuosikymmeniä kattatto
vien tietojen keräämilan Työntekijälii
Auto- ja Kuljetusa
nen yksiin kansiin on
itsessään kunnioitusta
herättävä
saavutus.

 Luettelo vuonna 2014
ilmestyneistä työväenyhdistysten,
ammattiyhdistysten ja työväen
urheiluseurojen historiikeista
löytyy Työväentutkimuksen
verkkosivulta
www.tyovaenperinne.fi/
tyovaentutkimus

ssa
Vieraile osoittee

ry

akt.fi
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TYÖNTEKIJÄLIITTO"RY
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TYÖVÄENPERINNE – ARBETARTRADITION RY

Työväentutkimus-palkinnot Elina Kataiselle
ja Tero Tuomistolle
Työväentutkimus palkitut 2014
Elina Katainen ja Tero Tuomisto.
Kuva: Työväenliikkeen kirjasto.

T

yöväenperinne ry:n asettama palkintoraati valitsee vuosittain parhaan työväentutkimuksen. Vuorovuosina palkinnon saavat
harrastajatutkijat ja ammattitutkijat. Tällä
kertaa vuorossa oli parhaan akateemisen tai
muun ammattitutkijan kirjoittaman tutkimuksen valinta.
Työväentutkimus-palkinnon sai valtiotieteiden tohtori Elina Katainen väitöskirjastaan Vapaus, tasa-arvo, toverillinen rakkaus.
Perheen, kotitalouden ja avioliiton politisointi suomalaisessa kommunistisessa liikkeessä ennen vuotta 1930. Elämäntyöstään työväenhistorian
ja -perinteen parissa palkittiin valtiotieteen
maisteri, historiantutkija ja kotiseutuneuvos
Tero Tuomisto, joka on tehnyt suuren määrän
korkeatasoisia järjestöjen ja yhteisöjen historiateoksia. Palkinnot jaettiin Työväenperinnepäivänä 5.3.2014.
Kataisen teos paneutuu Venäjän vallankumouksen ja I maailmansodan synnyttämän eurooppalaisen asenteiden mullistuksen
vaikutuksiin suomalaisten vasemmistonaisten parissa. Työ ei rajaudu kommunistiseen
liikkeeseen, vaan tarkastelee syvällisesti ns.
naiskysymyksen ja asennemuutoksen taustaa
ja varhaisempia vaiheita ennen vuotta 1917.
Kataisen teos on sivuuttamaton kaikille, jot-

ka haluavat syvemmin ymmärtää suomalaista
työväenliikettä, sen suhdetta sukupuolijärjestelmään, naista ja sosialismia.
Tuomisto, työväenliikkeen historian ja perinteen aktiivinen tuntija ja vaalija on julkaissut lähes sata järjestö- ja kaupunkihistoriallista tutkimusta ja suuren määrän artikkeleita
eri kirjoissa ja lehdissä. Lähellä Tuomiston
sydäntä on erityisesti ollut kotiseutunsa Helsingin ja Pukinmäen järjestöjen toiminta ja
niiden historia. Lisäksi hän on ajanut kotiseutunsa ja -kaupunkinsa asioita monissa luottamustehtävissä. Tuomisto on ollut Työväen
Arkiston Säätiön hallituksessa vuodesta 1987
lähtien, Työväenliikkeen kirjastoa ylläpitävän
Työväenperinne ry:n puheenjohtajana vuosina 2002–2013, Työväentutkimus Vuosikirjan
päätoimittaja vuonna 2013 ja Työväenmuseo
Werstasta ylläpitävän Työväen museoyhdistyksen hallituksen jäsen vuosina 2008–2013.
Raadin työskentelyyn osallistuivat puheenjohtajanaan prof. Kimmo Rentola ja jäseninä:
prof. Pentti Arajärvi, VTT Arja Alho, FT Päivi Uljas ja dosentit Erkki Vasara, Tapio Bergholm, Timo Soukola ja Marjaliisa Hentilä,
raadin sihteerinä toimi kirjastonhoitaja Raija
Kangas.
Lehdistötiedote
Työväentutkimus-palkinnon
saaneista on luettavissa Työväenliikkeen kirjaston nettisivuilla: http://www.tyovaenperinne.
fi/tyovaki/perinne/vuoden-tyovaentutkimuspalkinto
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TYÖVÄEN ARKISTO

Hilja Pärssisen (1876–1935)
varhainen kirjeenvaihto
Työväen Arkistoon

H

ilja Pärssisen sukulaiset luovuttivat Armi
Viidan johdolla kulttuurihistoriallisesti arvokkaan lisän Hilja Pärssisen arkistoon.
Luovutus käsittää myös perheen ja pääasiassa
isän, Halsuan papin kirjeenvaihtoa 1880-luvulla opiskelemaan lähteneiden lastensa kanssa. Hilja Pärssisen kirjeenvaihto perheensä
kanssa alkaa vuodesta 1889, jolloin hän lähti
Ouluun käymään koulua. Pärssisen kirjeitä
on viitisenkymmentä ajalta 1889–1899. Hänen kirjeensä 1800-luvulta on digitoitu ja luettavissa hänen arkistoluettelonsa yhteydestä
7\|YlHQ$UNLVWRQQHWWLVLYXLOWD ZZZW\DUNÀ 

Hilja Lindgren tutustui mieheensä
Jaakko Pärssiseen Sortavalan seminaarissa, ja he valmistuivat opettajiksi
vuonna 1896. Hilja suomensi sukunimensä Liinamaaksi. Kuvassa nuoren
parin kihla- tai hääkuva vuodelta 1899.
Hilja oli 1900-luvun alun työläisnaisliikkeen johdosta ainoa akateeminen
henkilö. Hän oli SDP:n kansanedustaja
ja tunnettu runoilija. Kuva: Työväen
Arkisto.
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Terroritilasto

Y

ksi Työväen Arkiston käytetyimmistä
aineistokokonaisuuksista on nyt tutkittavissa nettisivuillamme. Vuoden 1918 arkistoon kuuluva terroritilasto on avattu sähköisenä tutkijoiden käyttöön Työväen Arkiston
YKSA-palvelimelle.
Terroritilasto koottiin vuoden 1918 sisällissodan jälkeen SDP:n puoluetoimikunnan
aloitteesta. Puoluetoimikunta päätti 2.1.1919
pitämässään kokouksessa toimittaa ja kustantaa ”tarkan selostuksen valkoisesta hirmuvaltakaudesta ja sen aikana tapahtuneista
hirmutöistä.” Päätöksen perusteella puolueen
tilastokomitea ryhtyi keräämään terroritilastona tunnettua kyselysarjaansa.
SDP keräsi ensin tilastoa kaatuneista, telotetuista ja vankileireillä surmansa saaneista

punaisista eri paikkakunnilla. Varsinaiseen
terroritilastoon koottiin kuolleiden henkilöiden nimet. Terroritilasto pitää sisällään 362
kunnan tiedot. Terroritilastosarjassa on mukana myös aikalaisten kirjeitä, kertomuksia ja
lehtileikkeitä vuoden 1918 valkoisesta terrorista.
Terroritilastot on digitoitu pdf/a-muotoon
kunnittain. Aineisto ei ole indeksoitu, koska se sisältää paljon käsinkirjoitettua tekstiä.
Aineistoon pääsee helpoiten käsiksi kirjoittamalla Työväen Arkiston nettisivuilla sijaitsevaan vapaatekstihakuun Terroritilasto ja haluamansa kunnan nimen.
Pete Pesonen
projektityöntekijä, Työväen Arkisto

Työväen muistitietotoimikunnan tallennuskohteena
tiedostavat metallityöntekijät

K

olmivuotisen tallennusprojektin tuloksena Työväen muistitietotoimikunnan kokoelmat täydentyivät ammatillisesti tiedostavien metallityöntekijöiden haastattelusarjalla.
Sarja, joka on vuosilta 1968–86, käsittää 426
muistitietokeräelmää 141 muistelijalta. Haastattelut on litteroitu ja järjestetty Tiedostavat
metallityöntekijät -kokoelmaksi. Seuraavassa
löytöretki sisältöön.
Haastattelut tehtiin palvelemaan metallityöväen historiankirjoitusta. Pelätty, ahdas kuvauskulma osoittautuikin väljäksi; kysymykset
ovat antaneet parhaille muistelijoille tilaa kertoa elämästään, kotioloistaan, maaltamuutosta ja tietysti työpaikoista sekä seisauttaneista
hetkistä elämässä. Ammattiosastot ja järjestöt
olivat useimmiten tuiki tuntemattomia ja niistä oli korkeintaan kuultu joltain henkilöltä.
Ammattiliittoon liittyminen urkeni tehtaalla

vasta, kun ammattiosaston edustaja tuli puhuttelemaan. 1930-luvun ”pelkääväisyydestä”
kertoo eräskin esimerkki: maaseudun tehdaspaikkakunnalle tullut järjestäjä tavattiin öiseen
aikaan, jottei kertojaa ”merkattaisi” ja hänen
työpaikkansa vaarantuisi. Se, että haastattelut ovat 1970–80-luvuilta, heijastuu tietenkin
vastauksiin. Vastauksista ei kuitenkaan puutu
esim. kertomuksia suojeluskuntajäsenyyksistä
eikä peitellä sitäkään, että jotkut sittemmin
Metalliliiton johtavista toimitsijoista olivat
aluksi sotaretken jäljiltä äärivasemmistolaisilla
linjoilla ennen kuin heistä vakiintui liiton sosialidemokraattisen enemmistön kannattajia.
Haastattelut läpäisee kaksi ajanjaksoa, jotka ovat sodat ja Metalliliiton hajautumiset
vuosina 1930 ja 1960. Jokaisella kertojalla on
jommastakummasta muistikuvia. Jo viitatusta
viime sotien ajasta, jolloin metallityöntekijöis-
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tä suuri määrä palveli ly-miehinä sotatarviketehtaissa, haastattelut valottavat sukupolvea,
jonka edustajat ja vaikutus ulottui yhteiskunnassa 1980-luvun alkuun. Huomionarvoista on havaita myös metallityöntekijöiden
ja erikoisesti liiton hallinto- ja toimitsijaportaassa sodan aikana olleiden suuri osuus sodanjälkeisen SDP:n toimitsijakunnassa, jossa
metallityötausta jylläsi vuoden 1956 lakkoon
asti. Pienempiä yhteisiä nimittäjiä ovat vuonna 1927 vähälle huomiolle jäänyt sulkulakko,
viranomaissyrjintä, ns. mustakirjalaisuus, sotalaitos ja työväenliike sekä tietenkin palkat,
työpaikat, ammattiin harjaantuminen ja vaikNDSD ÀUDEHOLW|LGHQ LOPL| MRVWD WXWNLPXV RQ
alussa. Eli yhdestä asiasta kyselemällä selviää
paljon oheistietoutta. Vanhimmat muistelijat
valottavat sisällissodan henkilöistä ja tapahtumista sellaista lisätietoa, jota ei ole muualle
jäänyt.

Työsuhteisena liiton historian kirjoittajana
maisteri Johan Koivisto kiersi ympäri maata
haastateltaviensa perässä. He olivat ”järjestökermaa”, entisiä pääluottamusmiehiä, hallinnon jäseniä sekä liiton toimitsijoita. Yksi-,
kaksipäiväiset haastattelut eivät olleet ohimennen tehtyjä kyselyjä, vaan ne tuottivat
sadon, josta on poimittavissa sosiaalihistoriallisia kultajyväsiä. Muistitietona hyödynnettävää aineistoa kertyi paljon. Keräelmien
huippua on vajaa kymmenkunta erinomaista
toimitsijaelämäkertaa. Erinomaisia ne ovat
siksi, että kertojat ovat rutinoituja, järjestelmällisiä puhujia ja esiintyjiä, mikä auttaa asiaan vihkiytymätöntäkin lukijaa ymmärtämään
ja nyppimään niistä spesiaalitietoa. Pääluottamusmiesten itsensä kirjoittamista muistelmista ei ole runsauden pula.
Risto Reuna,
Työväen muistitietotoimikunnan sihteeri
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Vuoden 1918 kokoelma nyt sähköisessä muodossa

T

yöväen Arkisto on digitoinut vuoden
1918 kokoelmansa, joka sisältää noin
20 hyllymetrillistä sisällissotaan ja erityisesti
sen punaiseen osapuoleen liittyvää aineistoa.
Kansallisarkiston ja Sota-arkiston kokoelmien ohella se muodostaa kattavimman vuoden

Julistus Suomen punaisen kaartin joukoille ja siviiliväestölle
kansalaissodan lopettamiseksi. Kuva: Työväen Arkisto.

1918 tapahtumiin liittyvän kokoelman. Aineisto on karttunut niin SDP:n vuonna 1919
aloittaman keräyksen kuin yksityishenkilöiltä
saatujen luovutusten kautta.
Digitoitua materiaalia on yhteensä 1355
pdf-dokumenttia. Materiaalista noin kolmasosa muodostuu Terroritilastosta ja loput käsittävät esimerkiksi yksittäisten henkilöiden
muistelmia, matkustus- ja oikeusasiakirjoja,
vankileiriaineistoa, paikallisten punakaartien
sekä punaisen hallinnon dokumentteja ja listoja kuolleista paikkakunnittain.
Arkiston vakituisen henkilökunnan ohella
digitointityötä on tehnyt allekirjoittanut korkeakouluharjoittelija, jolle aineisto on tarjonnut mahdollisuuden syventyä aikakauteen
yksittäisten henkilöiden kokemusten kautta.
Vastaan on tullut paikoin koskettavaakin materiaalia, kuten vankileireiltä viimeisiä terveisiään kotiväelleen lähettävien punavankien kirjeitä. Olot vankileireillä olivat paikoin todella
surkeat, ja monen kohtaloksi koitui kuolema
sairauteen tai nälkään. Kirjeet sekä vankileireillä kirjoitetut päiväkirjat tuovat ainutlaatuisella tavalla esiin, millä tavalla vangitut kokivat
oman asemansa; miten toivon ja epätoivon
tunteet vuorottelivat heidän kokemuksissaan.
Paljon käytetyn aineiston digitointi on erityisen tärkeää sen säilyvyyden kannalta, sillä
paperiset dokumentit luonnollisesti haurastuvat käytössä. Aineiston digitointi myös mahdollistaa tutkijoille pääsyn arkistoaineistoon
omasta fyysisestä sijainnistaan riippumatta.
Vuoden 1918 aineisto on nyt kokonaisuudessaan luettavissa Työväen Arkiston asiakaspäätteeltä. Noin puoleen aineistosta pääsee
tutustumaan myös kotikoneelta käsin.
Minna Sannikka
harjoittelija, Työväen Arkisto
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Työväen Arkiston aineisto löytyy uudella ohjelmalla

K

uluvan vuoden aikana Työväen Arkisto
on siirtynyt käyttämään uutta luettelointi- ja selausohjelmaa nimeltään YKSA*. Ohjelma korvaa aiemmat aineistonhallintajärjestelmät valokuvia lukuun ottamatta. Valokuvat
löytyvät edelleen Arjenhistoria -verkkopalvelusta.
YKSA on jo tullut tutuksi monille arkistossa ja sen verkkosivuilla käyneille. Niiden, jotka
eivät ole vielä tutustuneet YKSAan, kannattaa mennä Työväen Arkiston verkkosivuille ja
tehdä haku. YKSA eroaa monin tavoin vanhasta selausjärjestelmästä. Jotkin asiat saattavat olla useamman hiirenpainalluksen takana.
YKSA ei ole vielä valmis. Sen kehittäminen
jatkuu, jotta se palvelisi käyttäjäänsä parhaalla
mahdollisella tavalla. Kaikki aiemmin löytynyt
luettelointitieto ei tällä hetkellä näy luettelossa. Esimerkiksi luvanvaraisten aineistojen
luettelointitiedot eivät näy julkisella asiakaspuolella. Myöskään aineiston tilausjärjestelmä ei ole käytössä. Asia on aiheuttanut hämmennystä, mutta vanhoilla käsin täytettävillä
tilauskaavakkeilla on pärjätty ainakin toistaiseksi. Paljon on vielä muitakin keskeneräisiä
asioita, kuten hakutoimintojen optimointi.
Kun tämä kirjoitus julkaistaan, edellä mainitut ongelmat on toivottavasti jo korjattu.
Sittenkään YKSA ei ole täysin valmis, vaan

kehitystyötä jatketaan kaiken aikaa. Tulevaisuutta ajatellen YKSA on tarpeellinen ja toimiva ratkaisu. Järjestelmässä riittää päivityskapasiteettia pitkälle tulevaisuuteen. Esimerkiksi sähköisen aineiston hallinta ja jakaminen
YKSAn kautta avaa niin arkistolle kuin tutkijoille uusia mahdollisuuksia. Tästä esimerkkeinä ovat täysin sähköiseksi muutettu Terroritilasto ja Vuoden 1918 arkisto.
Henrik Lyra
tutkija, Työväen Arkisto
* YKSA eli yleinen kansalaisyhteiskunnan sähköinen arkisto on
Mikkelin ammattikorkeakoulun tuottama arkistopalveluohjelma.
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Orjuus ja pakkotyö teemana työväenhistorian
konferenssissa Itävallassa

L

inzissä 25.–28.9.2014 jo 50. kerran järjestetyn työväenhistorian (ITH) konferenssin aiheena oli orjuus ja pakkotyö. Laillinen orjakauppa kukoisti vuosisatoja aina
1880-luvulle asti. Orjia kuljetettiin meriteitä
pitkin mantereelta toiselle, ja orjakauppa oli
sen harjoittajille hyvin kannattavaa. Kielloista ja kansainvälisistä sopimuksista huolimatta
orjuutta on aina esiintynyt, ja se on yhä yksi
kaikkein laajimmista ihmisoikeusrikoksista.
Tutkijoiden mukaan nykyisin jopa yli 21 miljoonaa henkeä tekee työtä orjuutta muistut-

tavissa olosuhteissa. Se on hämmästyttävän
suuri luku: luultavasti maailmassa ei ole koskaan aikaisemmin ollut yhtä aikaa niin monta
orjaa kuin nyt. Sivistyneessä Euroopassakin
lasketaan olevan noin 1,5 miljoonaa orjuudessa ja pakkotyössä elävää ihmistä. Orjuuden ja
pakkotyön yleisimpiä syitä ovat taloudellinen
ahdinko, velkavankeus, monitahoinen rasismi ja ihmiskauppa. Orjat tekevät usein työtä
maataloudessa sesonkiaikoina. Julmimpia pakottamisen muotoja on seksiorjuus. Etenkin
orjat, jotka tulevat kehitysmaista ja ovat ilman
oleskelu- tai työlupaa, päätyvät herkästi hyväksikäytetyiksi. Kun papereita ei ole tai passi
on otettu pois, orjuudesta on lähes mahdotonta pyristellä irti.
Vuonna 2015 ITH:n konferenssi käsittelee
’työn’ ja ’ei-työn’ rajapintoja. Teemalla halutaan problematisoida laillisen ja laittoman
työn sekä palkallisen ja ilmaisen työn eroja.
Seminaari järjestetään poikkeuksellisesti Berliinissä 25.–26.9.2015.
Marjaliisa Hentilä
erikoistutkija, Työväen Arkisto
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KANSAN ARKISTO

Kansan Arkisto kerää tietoa Vasemmistoliiton
perustamisesta

K

ansan Arkisto on käynnistänyt keruuprojektin Vasemmistoliiton perustamisesta.
Arkistoaineistoa kerätään piirijärjestöistä ja paikallisosastoista. Myös aktiivien muistitietoa on
tärkeää saada arkistoon. Aineisto voi olla asiakirjoja, valokuvia, lennäkkejä, kirjeenvaihtoa,
muistiinpanoja tai muuta erityisaineistoa.
Kansan Arkistossa on puolueen kautta tullutta aineistoa, jonka järjestäminen aloitettiin
keväällä 2014. Puolueen pöytäkirjat eivät kuitenkaan kerro kaikkea. On tärkeää, että puolueen perustamisesta saadaan päätösten lisäksi
myös muuta tietoa.
Vasemmistoliiton perustamiskokouksesta
tulee kuluneeksi ensi vuoden vapun alla neljännesvuosisata. Kiinnostus puolueen perustamiseen on kasvanut. Misha Dellinger on tehnyt
pro gradu -työnsä Vasemmistoliiton syntykivuista Turussa. Työn alla on myös muita opinnäytteitä puolueen perustamisesta. Lisäksi Into
Kustannus julkaisee ensi vuoden helmikuussa
Sirpa Puhakan kirjan Vasemmistoliiton synnystä.
Kansan Arkistossa on jo noin 30 haastattelua keskeisistä Vasemmistoliiton perustamiseen
liittyvistä aktiiveista. Aineistoa on tarve kerätä koko maasta, jotta puoleen perustamisesta
muodostuisi kokonaiskuva. Yllättävän monet
keskeiset henkilöt olivat eteläisestä Suomesta,
vaikka puolueen perustaminen sai vahvaa kannatusta myös pohjoisessa Suomessa. Jotta aineistoa saataisiin kerättyä kattavasti eri puolilta
Suomea, tarvitaan kaikkien aktiivien apua.
Vasemmistoliiton perustamisen alkuideat
ajoittuvat vuoden marraskuuhun 1987, jolloin
SKDL:n pääsihteeri Reijo Käkelä pohdiskeli puolueen liittoneuvoston kokouksessa koko

Kari Uotila, Claes Andersson ja Salme Kandolin kukitettuna
Vasemmistoliiton perustamiskokouksessa. Kuva: Kari Kuisti.
Kansan Arkisto.

vasemmiston kokoamista yhteisen sateenvarjon
alle. Uusi puolue sai vauhtia SKDL:n liittokokouksesta toukokuussa 1988. Sitä ennen käytiin
presidentinvaalikampanja Liike 88:ssa. Tämä
innosti koko kansandemokraattisen liikkeen
tarvetta uudistaa toimintatapojaan ja politiikkaansa. Maaliskuussa 1989 SKDL:n puheenjohtajana tuolloin toiminut Käkelä ja SKP:n puheenjohtaja Jarmo Wahlström tekivät aloitteen
puolueiden yhdistämisestä uudeksi puolueeksi.
Monien vaiheiden jälkeen Vasemmistoliitto
perustettiin kaikille avoimessa kansankokouksessa Kulttuuritalolla vapun alla 1990. Paikalla oli tuhansia ihmisiä. Kokouksen tunnelmaa
on kuvattu lähes hurmoshenkiseksi. Ilmassa
oli uuden tekemisen meininkiä. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin kirjailija, psykiatri,
kansanedustaja Claes Andersson.
Vasemmistoliiton tavoitteena oli saada jäseniä kansandemokraattisen liikkeen lisäksi sitoutumattomista vasemmistolaisista, politiikasta aiemmin kiinnostumattomista, nuorista ja naisista. SKP ja osittain myös SKDL olivat vahvasti
miesvaltaisia. Niiden jäsenten keski-ikä oli kor-
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kea: nuoria heistä oli vain vajaa pari prosenttia.
Moni SKP:n ja SKDL:n jäsen ei aluksi liittynyt
uuteen puolueeseen, mutta moni heistä on kuitenkin liittynyt puolueeseen myöhemmin.

Sirpa Puhakka
YTM, kaupunginvaltuutettu, Helsinki

Kuusiset Kirjantalolla

L

auantaina 17. toukokuuta tuli kuluneeksi tasan 50 vuotta Otto Wille Kuusisen
(1881–1964) kuolemasta. Tänä vuonna on
niin ikään kulunut 110 vuotta Hertta Kuusisen (1904–1974) syntymästä, ja 40 vuotta hänen kuolemastaan. Nämä tasavuodet antoivat
hyvän syyn seminaariin, joka pidettiin juuri
17.5. Kirjantalolla Helsingissä.
Tilaisuuden järjesti O. W. ja Hertta Kuusisen säätiö, jonka asiamies Oiva Björkbacka
avasi monikymmenpäisen yleisön koonneen
seminaarin. Hän esitteli säätiön työtä työväentutkimuksen ja -perinteen hyväksi. Kansan
Arkistosta oli myös tuotu näytteille isän ja tyttären kirjeenvaihtoa ja Työväenliikkeen kirjastosta niteitä Kuusisten kirjakokoelmasta.
Yliopistonlehtori Tauno Saarela alusti O.
W. Kuusisesta aikoinaan luoduista mielikuvista. Suomessa vahvin on vuosista 1918 ja
1939 kummunnut kansallisen petturin muotokuva. Kuusinen on nähty ei-suomalaisena
hahmona, toisaalta juuri häneen on henkilöity
ja ulkoistettu suomalainen kommunismi. Vastakkaisessa leirissä on kukoistanut kulttia, työväensankaria rakentava tarusto, jossa Kuusisella on ollut lähes yliluonnollisen lahjakkaan
ja kaukokatseisen olennon paikka. On myös
ollut tiettyä ”minä ja OWK” -lähtökohtaa,
kuten Aino Kuusisen ja Arvo ”Poika” Tuomisen muistelmissa. Sodan jälkeen Kuusista
juhlittiin Skp:ssä, ja kirjoja ilmestyi 1980-luvulle asti. Nuortaistolaisliike rakensi aikansa
”rautainen perämies” -myyttiä patriootista ja
internationalistista. Häntä on nostettu suo-

malaiseksi suurmieheksi ja rinnastettu Snellmaniin ja Mannerheimiin.
Professori Kimmo Rentola suhteutti saatuja uusia tietoja kuvaan Hertta Kuusisesta.
Kansallisarkisto sai keväällä Moskovasta käyttöönsä mappeja, joissa hänen 1960–70-luvun
toimintansa valottuu osin uusista kulmista.
Eräistä Nkp:n raporteista – etenkin tshekkimiehityksen 1968 jälkeen – hahmottuu
uupuneen resignoitunut poliitikko, joka ei
kuitenkaan voi luopua tehtävistään. Hänen
asemansa Kremlin silmissäkään ei ollut enää
entisenlainen. Rentola niin ikään referoi eräitä
Yrjö Leinon 1950-luvulta säilyneitä muistiinpanoja. Niistä piirtyy paitsi pettyneen miehen
kolkko käsitys ex-vaimostaan, myös Kuusisen
uskottua suorasukaisempia lausuntoja Neuvostoliitosta ja Stalinista 1940-luvulla.
Seminaarin päätti elokuvahistorioitsija Peter von Bagh, joka toi esiin muistikuvia 20
vuoden takaisesta O. W. Kuusinen -dokumentistaan ”Mies varjossa”. 1990-luvulla monet
aikalaishaastattelut saatiin viime hetkillä, sillä
dokumentissa puhuvat mm. Riikka ja Heikki Kuusinen, Ahti Liedes, Martti Malmberg,
Jaakko Rugojev…
Yleisö kommentoi alustuksia vilkkaasti.
Varsin yksimielisesti todettiin, että Hertta
Kuusisesta olisi aika laatia kattava elämäkertatutkimus, johon aineisto niin Suomessa kuin
Venäjällä loisi hyvän pohjan.
Veli-Pekka Leppänen
toimittaja, Helsinki
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Helsingin Kivinokan kuvahistoriaa
tallennetaan Kansan Arkistoon

M

useoviraston avustuksella toteutettavassa keruussa digitoidaan Kivinokan alueen lomailuhistoriasta kertovia kuvia
ja niihin liittyviä tarinoita jälkipolville. Digitoitavaksi kerätään paperikuvia ja digikuvia.
Kivinokka Kaikille -liikkeen edustaja Anna
Kähkönen toivoo kuvia arkisista askareista,
juhlista ja kaikenlaisista kesäpuuhista. ”Toivomme kuvia myös aivan viimeajoilta. Samalla haluamme kuulla kuviin liittyvät tarinat ja
muistelot. Kansan Arkiston sivuilla on kyselylomake, jonne voi täyttää kuviin liittyviä tietoja”, Kähkönen kertoo. Kansan Arkistossa
on tällä hetkellä digitoituna vain 26 Kivinokan historiaan liittyvää kuvaa. Heinäkuussa
pidettiin ensimmäinen keräyspäivä Kivinokan
uimarannalla, toinen keruupäivä järjestetään
syyskuussa.
Yli satavuotias helsinkiläisten kesäparatiisi
sijaitsee Kulosaaren ja Herttoniemen välissä.
Kivinokan kesämaja-alue sai alkunsa työväestön virkistyspaikkana viime vuosisadan alkupuolella. Työväenyhdistykset halusivat parantaa ahtaasti asuneen työväen oloja tarjoamalla
heille vuokraamiaan Vanhankaupunginlahden
rantoja ja saaria leiriytymispaikoiksi. Vuonna
1931 perustettiin 27 hehtaarin suuruinen Kivinokan kansanpuisto helsinkiläisten retkeily- ja
telttailualueeksi. Kesämaja-alue rakentui pikkuhiljaa, ja 30-luvun puolivälissä kesämajalaisille
annettiin lupa pystyttää kiinteiden lautapohjien
päälle kangastelttoja ja pahvista ja puukuitulevystä rakennettuja majoja. Kivinokkaan rakennettiin kiinteitä kesämajoja 1940-luvun alusta
lähtien, kun miehet eivät päässeet rintamalta
purkamaan rakennelmia. Kivinokan kesämaja- ja virkistyskäyttö on sittemmin jatkunut
alueella keskeytyksettä. Kivinokka toimii monenlaisten yhteisöllisten tapahtumien näyttä-

mönä. Juhannusjuhlat vetävät paikalle satoja
helsinkiläisiä vuosittain. Kesällä rannat täyttyvät uimareista, kalastajista ja retkeilijöistä. Kivinokan säilymisestä virkistysalueena on käyty
viime aikoina kiivasta kädenvääntöä. Helsingin
kaupunginhallitus teki kesäkuussa päätöksen
alueen osayleiskaavasta. Päätöksen mukaan
Kivinokkaa kehitetään virkistys- ja kesämajaalueena.
Tarkemmat ohjeet kuvien ja tarinoiden lähettämiseksi löytyvät kansan Arkiston verkkosivuilta: KWWSZZZNDQVDQDUNLVWRÀ
Lisätietoja antaa Arkistonjohtaja Marita
Jalkanen, Kansan Arkisto0447210306,
PDULWDMDONDQHQ#NDQVDQDUNLVWRÀ
Anna Kähkönen
toiminnanjohtaja, Kuvittajat ry

KARTUTA TIETOJA &TAITOJA
Vuonna 2015 KSL-koulutukset
½ hintaan työttömille!*
*Niin kauan kuin kohdennettua hankerahaa riittää.

tutustu

ksl.fi
tykkää

f

kslry
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Yksityisten arkistojen valtionapujärjestelmän
uudistaminen

S

uomessa toimii 11 arkistoa, jotka kuuluvat
yksityisten arkistojen valtionapujärjestelmän piiriin. Joukkoon kuuluu myös Kansan
Arkisto ja Työväen Arkisto, joiden tehtäväkenttänä on arkistoida työväenliikkeen ja sen
kansalaisjärjestöjen aineistot Suomessa. Kansan Arkisto ja Työväen Arkisto ovat poliittisia
arkistoja, mutta erotuksena puoluearkistoista
niillä on laajasti aineistoa yksittäisten puolueiden toimialueen ulkopuolelta mm. erilaisten
kansalaisjärjestöjen aineistoja.
Nykyinen valtionapujärjestelmä on vuodesta 1975 turvannut sen, että arkistot ovat
voineet koota talteen henkistä perintöä, kulttuuri- ja talouselämää sekä kansalaistoimintaa
ja yksityisiä henkilöitä koskevaa ainutlaatuista
lähdeaineistoa. Yksityisten arkistojen valtionavustusjärjestelmää ollaan nyt uudistamassa.
Lakia valmistelee yksityisarkistolakityöryhmä, jossa on myös yksityisarkistojen edustus.
Uuden lain on määrä tulla voimaan 1.1.2016.
Lainvalmisteluun on tehty selvityksiä liittyen
mm. yksityisten valtionapuarkistojen toimintaan, hankintapolitiikkaan ja toimitiloihin sekä
puolueiden arkistointiin.
Yksityisarkistojen valtionavustuslain uudistamisen tavoitteeksi on määritelty tarve
selkeyttää ja täsmentää kansallisen kulttuurin
kannalta arvokkaiden yksityisten arkistojen
pysyvään säilyttämiseen ja käyttöön myönnettävien valtionavustusten sääntelyä. Lisäksi
lain tavoitteena on saattaa sääntely vastaamaan
lainsäädännölle asetettuja yleisiä vaatimuksia
(mm. perustuslaki, valtionavustuslaki, tekijänoikeuslaki). Kolmas tavoite on peräisin Kataisen hallitusohjelmasta, ja se on yksityisten
arkistojen ylläpitäjien yhdenvertaisen kohtelun
parantaminen. Neljäntenä tavoitteena on pa-

rantaa käytettävissä olevan rahoituksen vaikuttavuutta.
Lähtökohtana on tuottaa järjestelmä, jossa
julkisella rahoituksella toteutettava arkistointi on kustannustehokasta. Sen toteutuminen
edellyttää sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin.
Valtionavun määrää ei tultaisi jatkossa sitomaan yksittäisten laitosten toiminnan kokonaiskustannuksiin vaan valtionapu kohdistettaisiin yhteisen toimintasuunnitelman toteuttamiseen. Osa valtionavusta jaettaisiin laitosten
perustoimintaan ja osa yhteisten palveluratkaisujen rakentamiseen ja ylläpitoon. Valtionavun
määrä perustuisi esimerkiksi vain hankintapoliittisen ohjelman mukaisen aineistomäärän
säilyttämisen ja hallinnan sekä asiakaskäyntien
määrän edellyttämään toimitila- ja henkilöstötarpeeseen. Lisäksi valtionapu kohdennettaisiin yhteisten palveluratkaisujen tuottamiseen
ja ylläpitoon, millä tarkoitetaan digitaalisen
aineiston hallinnan ja sähköisten palveluiden
ratkaisuja.
Valtionapulakiuudistukseen liittyvä ns. puoluearkistokysymys monimutkaistaa asiaa entisestään. Kataisen hallitusohjelmassa oli asiasta
kirjaus, jonka mukaan tuli selvittää toiminnan
rakenteita ja rahoitusta, erityisesti poliittisten
liikkeiden arkistotoiminnan saattamista palvelemaan puoluekentän nykytilaa sekä arkistoinnin ulkopuolelle jääneiden puolueiden ja poliittisten liikkeiden arkistoinnin järjestämistä.
Viiden nykyisin toimivan puolueen pysyvästi
säilytettävä arkistoaineisto säilytetään yksityisissä laitoksissa. Puolueet, joilla ei ole arkistoaineistolleen omaa säilytyspaikkaa, ovat säilyttäneet aineistonsa Kansallisarkistossa. Uusien
puoluearkistojen perustaminen ei ole mahdollista ilman lisärahoitusta, ja käytännössä se tar-
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koittaa supistuksia olemassaolevien puoluearkistojen valtionavusta.
Julkisella rahoituksella tapahtuvan yksityisen arkistoaineiston hankintapoliittinen ohjelma on tervetullut työnjakoa selkeyttävä tekijä.
Väittäisin kuitenkin, että yksityisarkistojen tallennusvastuualueet ovat jo nyt varsin selkeärajaisia. Lisäksi Arkistolaitoksen yksityisarkistoaineistosta tehtiin viime syksynä selvitys, ja sen
tähtäimessä oli arkistolaitoksen yksityisarkistoaineiston hankintapolitiikan laatiminen.
Samanaikaisesti yksityisarkistojen valtionapulain kanssa ollaan uudistamassa arkistolakia. Nykyinen arkistolaki korvataan kolmella
erillisellä lailla, joista keskeisin – ”laki kansallisen kulttuuriperinnön kannalta arvokkaiden
asiakirjojen pysyvästä säilyttämisestä” – tulee
koskemaan myös yksityisarkistoja.
Suomen arkistokenttä on suuressa murroksessa ja arkistoissa odotetaan jännityksellä,
mitä lakimuutokset tuovat tullessaan. Kansallisarkistossa oli kesällä 2014 organisaatiouudistus, jonka myötä yksityisarkistoyksikkö
yhdistyi viranomaisarkistojen ja tilanhallinnan
yksikköjen kanssa vastaanoton, hankinnan
ja tilanhallinnan sektoriksi. Voi vain arvailla,
kuinka pienet ja työläät yksityisarkistot pärjäävät, kun samoista resursseista kilpailevat viranomaisaineistojen massat.
Yksityisarkistoissa tiedetään, ettei valtionavun määrä tule kasvamaan ja toimintaa joudutaan sopeuttamaan väheneviin resursseihin.
Vanha laki turvasi toiminnan määrittämällä
valtionavustuksen enintään 80 prosentiksi arkiston hyväksyttävistä toimintamenoista. Vähintään 20 prosenttia arkiston rahoituksesta

on ollut ns. omarahoitusta. Arkistojen toiminta on ollut kustannustehokasta jo tähänkin asti.
Huomionarvoista on, että tieteellisesti, historiallisesti ja kulttuurin kannalta arvokkaiden
yksityisten arkistojen pysyvä säilytys vaatii resursseja ja pitkäjänteisyyttä tulevaisuudessakin.
Helsingissä syyskuussa 5.9.2014
Marita Jalkanen
Kansan Arkiston arkistonjohtaja, Yksityiset
keskusarkistot ry:n puheenjohtaja
Yksityinen arkisto voi olla yhtä hyvin järjestön kuin
yksittäisen henkilönkin arkisto. Yksityiseksi sen tekee se, että se ei ole viranomaisen arkisto. Laki ei
velvoita säilyttämään pysyvästi yksityisiä arkistoja.
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TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO

Aatosta jaloa – Stadissa ensimmäistä kertaa

S

tadin omaa työväenkirjallisuuspäivää
vietettiin 8.11.2014 Helsingin Sörnäisissä ensimmäistä, muttei viimeistä kertaa. Tapahtuman yleisotsakkeena oli Aatosta jaloa
– marraskuun valoa. Mikä olisikaan sopinut
paremmin Aatoksen-päivänä, kaamoksen syventyessä?
Työväenkirjallisuuspäivään kokoontui lähes 70 kirjailijaa, tutkijaa, poliitikkoa, toimittajaa ja panelistia keskustelemaan työväenkirjallisuudesta ja muista ajankohtaisista teemoista.
Teemoja olivat mm. tieteen ja poliitikan tekemisen suhde, työväenliike ja sota, stadilainen
työväenkirjallisuus, kirja ja jakautuva yhteiskunta, arvokas elämä ja kuolema hyvinvointivaltio-Suomessa, politiikkojen muistelmat ja
dekkarit yhteiskunnallisena kirjallisuutena.
Tapahtuma järjestettiin Työväenliikkeen
kirjastossa ja Julkisten ja hyvinvointialojen
liiton (JHL) talossa Sörnäisten rantatiellä. Järjestäjinä toimivat Työväenkirjaston ystävät ry

yhteistyössä Uudenmaankirjoittajien, JHL:n
sekä monien muiden tahojen kanssa. Ohjelmaa oli aamusta iltaan kuudella eri lavalla – ja
ohjelmaa oli myös lapsille! Päivän päätteeksi
kuultiin runo- ja musiikkiesityksiä.
Työväenliikkeen kirjaston ala-aulassa julkistettiin taidemaalari Maija Toropaisen seinämaalaus sekä kerrottiin Vastakaiku, runosta
kuva, kuvasta runo -näyttelystä. Punanurkkadivarissa tutustuttiin kaapelitehtaan ammattiosaston kirjaston vaiheisiin esitelmien ja valokuvien kautta.
JHL:n talon minimessuilla esiteltiin työväenjärjestöjen toimintaa sekä kustannusyhtiöiden uutuusteoksia.
Työväenkirjaston ystävät ry kiittää lämpimästi kaikkia esiintyjiä ja talkoolaisia. Seuraava Aatosta jaloa -tapahtuma järjestetään marraskuussa 2015.
Esa Tulkki
Suunnitteluryhmän jäsen

Työväenkirjaston ystävien mennyttä ja tulevaa

T

yöväenkirjaston ystävät perustettiin
vuonna 2013 ja yhdistys on nyttemmin
rekisteröity. Toiminta on ollut vilkasta, varsinkin voimavarat huomioon ottaen.
Toiminnan lippulaivana on ollut Studia

Generalia -luentosarja. Sen avasi komeasti
24.2.2014 presidentti Tarja Halonen aiheenaan kestävä kehitys. Hänen pääopponentikseen oli kutsuttu professori Sixten Korkman.
Mitään jyrkkää vastakkainasettelua eivät esiin-
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Sosiaalineuvos Aira Heinänen
ystävineen Työväenkirjaston
ystävien talkoissa. Kuva: Työväenliikkeen kirjasto.

tyjät saaneet aikaan, vaan paremminkin valistuneen keskustelun, johon yleisökin, lähes
sata henkeä, otti osaa.
Seuraavassa yleisöluennossa alustajana
oli professori Matti Mikkola. Hän kävi läpi
suomalaisen sosiaaliturvan kehityksen ja nykytilan sekä luotaili tulevaisuuttakin. Käyty
keskustelu keskittyi erityisesti ajankohtaisiin
teemoihin, joskin työväenliikkeen upea historia suomalaisten hyvinvoinnin rakentajana tuli
myös esille.
Kolmannen Studia Generalian aiheena oli
kestävyysvaje. Alustajaksi oli saatu valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori ja opponentiksi
Elinkeinoelämän keskusliiton edustaja, asiantuntija Vesa Rantahalvari. Keskustelusta syntyi mielenkiintoinen kokonaisuus, joka keskittyi erityisesti meneillään olevaan eläkeuudistukseen ja sen suhteeseen kestävyysvajeeseen.
Aivan yksimielisyyteen ei päästy kummastakaan esille nousseesta aiheesta, kestävyysvajeen suuruudesta ja tarvittavista eläkepoliittisista toimista.
Ensimmäinen maailmansota alkoi sata
vuotta sitten. Se oli aikanaan aikamoinen
shokki työväenliikkeelle. Toisaalta se loi myös
edellytykset Suomen itsenäistymiselle tai ainakin määritteli ajankohdan. Niinpä syksyn
ensimmäisessä yleisöluennossa 2.10.2014 aiheena oli Työväenliike - Sota - Naiset - Lapset.
Alustajina olivat aiheesta kirjatkin kirjoittaneet VTT Sari Näre ja FM Jenni Janatuinen
(ent. Kirves) sekä opponenttina VTM Tuulikki Pekkalainen.
Syksyn toisen tilaisuuden, joka pidetään
11.12.2014, aiheena on työväenliike ja raittius.

Alustajana on historiantutkija Helena HonkaHallila ja opponenttina tai ehkä paremminkin
kommentoijana on SOSTE ry:n pääsihteeri
Vertti Kiukas. Honka-Hallila on kirjoittanut
raittiusliikkeen historian, ja Kiukas toimi aiemmin Raittiusliiton pääsihteerinä. Raittiuskysymys oli työväenliikkeen suuria kysymyksiä sata vuotta sitten, eikä se ole merkityksetön vieläkään.
Suunnitteilla on myös kasvatuskysymyksiin
ja kouluun pureutuva Studia Generalia -luento, mutta sen alustajat eivät ole tätä kirjoitettaessa vielä varmistuneet.
Mutta ovat ystävät toki muutakin tehneet.
Talkoita on pidetty kahdetkin ja niiden välittömänä hyötynä on ollut Työväenliikkeen
kirjaston kustannusten pysyvä alentuminen.
Talkoille on jatkoa syksyn aikana. Yhdessä on
osallistuttu erilaisiin tapahtumiin, kuten Työväen musiikkipäiville ja Tampereen työväenkirjallisuustapahtumaan. Kirjaston kirjailijaluennot ovat olleet jäsenistön suosiossa.
Suuri ponnistus oli lauantaina marraskuun
8. päivänä järjestetty työväenkirjallisuustapahtuma Aatosta jaloa – marraskuun valoa. Silloin
koottiin yhteen kirjallisuuden tekijöitä ja tutkijoita sekä harrastajia ja lukijoita keskustelemaan, kuulemaan alustuksia ja verkostoitumaan. Tarkoitus on luoda päivästä traditio.
Pentti Arajärvi
Työväenkirjaston ystävät ry:n puheenjohtaja

112 TYÖVÄENTUTKIMUS VUOSIKIRJA 2014

Työväenliikkeen kirjasto digitoi
Työväenliikkeen kirjasto on solminut sopimuksen Helsingin yliopiston kirjaston
kanssa digitaalisen aineiston viemisestä
HELDA-arkistoon 1.9.2014 alkaen

T

yöväenliikkeen kirjasto laajentaa yhteistyötään Helsingin yliopiston kirjaston
kanssa. Kirjaston digitaalinen aineisto siirretään Helsingin yliopiston kirjaston digitaalisen aineiston HELDA-arkistoon. HELDAan
tallennettava aineisto saa pysyvän verkkoosoitteen, ja se on tallennuksen jälkeen kenen
tahansa luettavissa, ladattavissa ja tulostettavissa. Työväenliikkeen kirjasto saa aineistolleen oman hakusivunsa HELDAan. Aineis-

ton siirtäminen tähän palveluun aloitetaan
syksyn 2014 aikana.
Kirjastossa on noin 30 000 pienpainatetta,
joita digitoidaan tulevien vuosien aikana. Digitointipalvelu ostetaan Kansan Arkistolta ja
Työväen Arkistolta. Arvokkaimman aineiston
digitointi tehdään ostopalveluna Kansalliskirjaston Mikkelin digitointi- ja konservointikeskuksessa. Jonkin verran suoritetaan myös
omaa digitointia. Digitointi on aloitettu valmiiksi luetteloidusta aineistosta, kuten Suomen sisällissotaa, poliittista ja puolueaineistoa
käsittävästä kokoelmanosasta. Tulevaisuudessa pyritään digitoimaan myös uutta aineistoa.

Matti Kuusi 100 -vuotta seminaari järjestettiin kirjastossa 7.3.2014. Kansanrunoudentutkija, akateemikko ja professori Matti Kuusesta olivat tilaisuudessa puhumassa
mm. FT Eija Stark, FM Jukka Hako, professori Pekka Laaksonen, professori emeritus
Seppo Knuuttila sekä FT Tellervo Krogerus. Seminaarin järjesti Työväen muistitietotoimikunta ja Työväenperinne ry. Kuva: Työväenliikkeen kirjasto.
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Historiantutkija
Tero Tuomiston
kirjallista tuotantoa esittelevä näyttely
avattiin kirjastossa 15.5.2014.
Avajaisia oli tullut seuraamaan
suuri määrä
kiinnostuneita.
Kuva: Työväenliikkeen kirjasto.

Hetki Kalevi Sorsalle -kutsuvierastilaisuudessa 19.12.2014 aiheena on
Kalevi Sorsa ja talouspolitiikka. Tilaisuuden alustajina ovat emeritusvaltiosihteeri
Raimo Sailas, ministeri Matti Louekoski ja
projektitutkija Antti Alaja. Työväenperinne ry:n puheenjohtaja Markku Liljeström
avaa tilaisuuden ja Kalevi Sorsa -säätion
toiminnanjohtaja Mikko Majander esittää
säätiön tervehdyksen. Muusikko Reino
Bäckström vastaa musiikista.

Perinteinen kutsuvierastilaisuus
Hetki Kalevi Sorsalle järjestettiin Työväenliikkeen kirjastossa
20.12.2013 ja sen teemana oli
Kalevi Sorsa ja Sosialistinen Internationaali. Alustuksen tilaisuudessa
pitivät Eduskunnan puhemies Eero
Heinäluoma sekä SDP:n kansainvälisten asioiden sihteerinä ja
Sosialistisen Internationaalin (SI)
pääsihteerinä 1970- ja 1980-luvuilla
toiminut Pentti Väänänen. Tomi
Pulkkinen esitti puheenvuorojen välissä lauluja Helsingistä ja
Kalevi Sorsa -säätiön johtaja Mikko
Majander lausui loppusanat. Kuva:
Työväenliikkeen kirjasto.
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Työväenkirjaston ystävät ry:n järjestämä Studia Generalia -luentosarja alkoi talvella 2014.
Ensimmäisellä luennolla 24.2. presidentti Tarja Halonen puhui aiheesta työväenliike ja kestävä
kehitys ja professori Sixten Korkman piti kommenttipuheenvuoron aiheesta. Kirjastonjohtaja
Kirsti Lumiala antoi puhujille tilaisuuden päätteeksi Työväen perinnelaitosten kassin lahjakirjoineen. Kuva: Työväenliikkeen kirjasto.

Kirjakahviloista ja kirjaston muista tapahtumista tiedotetaan mm.
Työväenliikkeen kirjaston kotisivuilla www.tyovaenperinne.fi ja facebooksivuilla www.facebook.com/tyovaenliikkeenkirjasto. Kirjakahviloiden
nauhoitteet ovat kuunneltavissa kirjaston kotisivuilla.
2.12.2014 klo 18 kirjakahvilassa kirjailija Heini Kilpamäki kertoo kirjastaan
Suomalaisen tyhmyyden ylistys. Haastattelijana kirjailija Jussi Särkelä.
4.12.2014 klo 17 kirjakahvilassa SDP:n entinen puheenjohtaja ja entinen
pääministeri Paavo Lipponen kertoo muistelmateoksestaan Murrosten aika:
muistelmat 1979–95. Haastattelijana emeritusprofessori Seppo Hentilä.
11.12.2014 klo 17 Studia Generalia -luennolla historiantutkija Helena
Honka-Hallila puhuu aiheesta Työväenliike ja raittius ja toiminnanjohtaja
Vertti Kiukas pitää kommenttipuheenvuoron. Keskustelua johtaa professori,
Työväenkirjaston ystävien puheenjohtaja Pentti Arajärvi.
22.1.2015 klo 18 Studia Generalia -luennolla emeritusprofessori Kari
Uusikylä puhuu aiheesta Työväenliike ja koulutus. Kommenttipuheenvuoron
pitää dosentti Yrjö Engström. Keskustelua johtaa professori, Työväenkirjaston ystävien puheenjohtaja Pentti Arajärvi.
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Helsingin Sanomien
pitkäaikainen päätoimittaja Janne Virkkunen oli
keskustelemassa muistelmateoksestaan Päivälehden mies kirjakahvilassa 4.2.2014. Virkkusta
haastatteli toimittaja
Unto Hämäläinen. Kuva:
Työväenliikkeen kirjasto.

Historiantutkija, VTM Matti Simola oli kirjakahvilassa
27.4.2014 esittelemässä
teostaan Helsinki punaiseksi: Helsingin edistyksellinen sosialidemokratia
1964–1975”. Simolaa
haastatteli Helsingin Sosialidemokraattien puheenjohtaja, toimittaja Risto
Kolanen. Kuva: Työväenliikkeen kirjasto.
Poliitikko, entinen Euroopan oikeusasiamies Jacob Söderman ja toimittaja
Heikki Saari olivat keskustelemassa
teoksesta Jacke. Jacob Södermanin
elämä kirjakahvilassa 15.4.2014. Heitä
haastatteli toimittaja Pekka Hurme.
Kuva: Pekka Hurme.

Kirjailija- ja taiteilijasäätiö Kiila ry:n
omistama ja taiteilija Petr Rehorin
maalaama taideteos ”Solidaarisuus (uusliberaalinen)” ripustettiin
2.5.2014 kirjaston lukusaliin. Kiilan
uusi puheenjohtaja Kalle Niinikangas
ja taiteilija Petr Rehor teoksen edessä.
Kuva: Työväenliikkeen kirjasto.
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Dosentti Mikko Majander kertoi kirjastaan Lukemisen hulluus – esseitä aikamme kulttuurista. Haastattelijana toimittaja Veli-Pekka Leppänen (vasemmalla). Kuva: Työväenliikkeen
kirjasto.
Runoilija Robert Meriruoho esitti beat-henkisiä
runojaan muusikko Elis Henellin säestyksellä.
Kuva: Työväenliikkeen kirjasto.

Historiantutkijat Teemu Keskisarja ja Tuomas Hoppu, tietokirjailija Tuulikki Pekkalainen, historiantutkija Samu Nyström ja
dosentti Sari Näre keskustelivat teemasta: Miksi internationalismi jäi työväenliikkeessäkin nationalismin jalkoihin? Heitä
haastatteli emeritusprofessori Seppo Hentilä. Kuva: Työväenliikkeen kirjasto.

Vastakaiku. Runosta kuva, kuvasta runo -näyttelyn tekijät
esittelivät teoksiaan. Kuva: Työväenliikkeen kirjasto.

Dosentti Kati Launis esitelmöi aiheesta Työväenkirjallisuus ennen ja nyt Työväen kirjaston ystävien
Studia Generalia -luennolla, joka järjestettiin
Stadin työväenkirjallisuuspäivän yhteydessä. Kuva:
Työväenliikkeen kirjasto.
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Kirjailija Anita
Konkkaa haastatteli
toimittaja Leena
Nikula. Haastattelun
teemana oli Konkan
uutusteos Unennäkijän muistelmat.
Kuva: Työväenliikkeen
kirjasto.

Kirjailija, muusikko Claes Andersson luki runojaan ja soitti pianoa.
Kuva: Työväenliikkeen kirjasto.

Teatterin moniosaajat Kalle
Holmberg ja Anneli Ollikainen
keskustelivat innostuneesti
teatterin ja kulttuurin nykytilasta. ”Näytteleminen on siirtynyt politiikkaan”, Holmberg
tykitti monologissaan. Kuva:
Työväenliikkeen kirjasto.

Kirjasto tehtaalla
– kaapelitehtaan Punanurkka
Helsingin Salmisaaressa sijainneella kaapelitehtaalla toimi vuodesta 1964 lähtien tehtaalaisten oma kirjasto, jota
käyttäjien keskuudessa kutsuttiin Punanurkaksi – neuvostoliittolaisten esikuviensa mukaisesti. Punanurkan,
jonka toiminnan voi sanoa olleen lähes ammattimaista kirjastonhoitoa, perusti työläisten tekemän aloitteen
pohjalta Kaapelinvalmistajain ammattiosasto. Kirjaston
ensijaisena tavoitteena oli lisätä tietoutta yhteiskunnasta ja vaikuttamismahdollisuuksista parempien elinolojen
aikaansaamiseksi. Aluksi kirjasto toimi pääluottamusmiehen huoneessa, mutta se sai oman tilan myöhemmin. Kirjastonhoitajana toimi varastomies Tauno Tuominen, joka
oli tunnettu ”lukumies” ja aktiivinen yleisten kirjastojen
käyttäjä. Punanurkan kirjakokokoelma koostui aluksi mm.
yhteiskunnallisesta kirjallisuudesta ja neuvostokirjallisuudesta, mutta myöhemmin Punanurkkaan hankittiin kirjoja
muiltakin kirjallisuudenaloilta. Kirjaston kokoelma oli erittäin laaja; siihen sisältyi yli 3000 teosta. Punanurkan kirjat
maksoi ammattiosasto, osa saatiin lahjoituksina ja myös
kaapelitehdas antoi varoja kirjojen ostamiseen. Kirjat luetteloitiin ja numeroitiin hankintajärjestyksessä, ja lainaajista pidettiin luotteloa. Kaapelitehtaan lakkauttamisen
jälkeen Punanurkan kirjat etsivät uutta ”kotia”, joka löytyikin vuonna 2005 Työväenliikkeen.kirjastosta.

Erkki Haapalainen, entinen Kaapelinvalmistajain
ammattiosaston puheenjohtaja, kertoi Punanurkan
vaiheista Aatosta jaloa – marraskuun valoa Stadin
työväenkirjallisuuspäivässä 8.11.2014. Tapahtumassa
avattiin myös Punanurkka-niminen divari, jota hoitavat Työväenkirjaston ystävät ry:n jäsenet. Divari
on auki kirjakahviloiden yhteydessä. Kuva: Työväenliikkeen kirjasto.
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TYÖVÄEN HISTORIAN JA PERINTEEN TUTKIMUKSEN SEURA

Kesäseminaarin aiheena työläisperhe

T

yöväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran (THPTS) kesäseminaari järjestettiin 25.–26.8.2014 Tampereella Työväenmuseo Werstaalla. 30-vuotiaan seuran
juhlavuoden teemana oli Työläisperhe ennen ja
nyt. Seminaarin esitelmät käsittelivät monipuolisesti perheen ja yhteiskunnan suhteita
eri aikoina sekä myös itse perheen käsittämisessä tapahtuneita muutoksia suomalaisessa
kulttuurissa ja yhteiskunnassa.
Avausluennosta vastasi Suomen historian
professori Pirjo Markkola Jyväskylän yliopistosta. Hänen esitelmänsä luotasi työläisperhetutkimuksen historiaa ja sen eri sukupolvia
1800-luvun lopulta nykypäiviin asti. Lähtien
liikkeelle Friedrich Engelsin ja Henry Mayhewin englantilaisen työväenköyhälistön olosuhteita raportoivista klassikoista sekä Fabian
Societyn ja Verein Für Socialpolitikin kaltaisista aloitteista, Markkola osoitti, miten eurooppalainen konkreettinen sosiaalitutkimus
rantautui Suomeen. Oli kiinnostavaa kuulla,
miten Suomessa tällaisen tutkimuksen huomio kiinnittyi aluksi erityisesti maaseudun
köyhälistöön (esim. Axel Liliuksen kuvaukset
Kuopion läänistä, 1888).
Työläisperhetutkijana Markkola tunnusti velkansa Vera Hjeltin ja Heikki Wariksen
edustamalle, työväestön asuin-, työ- ja elinoloihin kohdistuvalle klassiselle sosiaalitutkimukselle. Tutkijan näkökulmasta erityisen
valaisevaa oli myös se muutos, mikä suomalaisen perhehistoriantutkimuksen kentällä
on 1960-luvun ’tietoisen’ sisäänajon jälkeen
tapahtunut. Aikaisemman ’taistelullisuuden’
sijaan nykyistä tutkimuskenttää luonnehtii pyrkimys synteesiin, jossa perhe nähdään

sekä osana yhteiskunnan muutosta että siihen
vaikuttavana tekijänä. Työläisperhe on tullut
takaisin.
Seminaarin lähtökohtana oli, että perheessä risteävät yhteiskunnan eri kentät ja tasot.
Perheen ympärillä puhutaan työstä, taloudesta, moraalista, uskonnosta, lainsäädännöstä,
väestörakenteesta, oikeuksista ja velvollisuuksista, mutta yhtä hyvin sukupuolesta, lapsista, kodeista, tunteista ja ihanteista. Perheillä
ja niiden ’tarpeilla’ tehdään myös politiikkaa.
Toisaalta perheen historiaa ja nykypäivää
on syytä tarkastella myös kokemuksellisesti
monitasoisen yhteiskunnallisuuden kautta.
Perheiden sosiaalinen todellisuus voidaankin nähdä erilaisten perheeseen kohdistuvien
diskurssien ja arkisten elämänkäytäntöjen ja
-strategioiden kohtaamispaikkana.
Tämä näkökulma tuli kiinnostavasti esille useissa esitelmissä. Antti Malinen käsitteli
esitelmässään toisen maailmansodan jälkeistä
asuntopulaa helsinkiläisten työläisperheiden
näkökulmasta. Malisen mukaan helsinkiläiset
antoivat ja saivat tilapäistä majoitusapua huomattavassa määrin tilanteessa, jossa julkista
apua oli suhteellisen vähän saatavilla. Perheiden näkökulmasta jo asumisen ahtaus aiheutti
monenlaisia haasteita. Maria Vanha-Similän
esitelmä puolestaan käsitteli muistelukerronnan pohjalta lapsiperheen kotioloja Forssan
tehdasyhteisössä 1950–1970-luvuilla.
Matias Kaihovirta tarkasteli esitelmässään
Billnäsin ruukkiyhdyskuntaa sisällissodan jälkeen punaisten vaimojen ja leskien näkökulmasta. Monen perheen tilanne muuttui merkittävästi kaatuneiden tai vankileirillä viruvien miesten poissaolon myötä. Muun muassa
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köyhäinhoitolautakunnalle ja tehtaanjohdolle
lähetettyjen kirjeiden ja avustuspyyntöjen
valossa Kaihovirta tarkasteli naisten vaikutuskeinoja paternalistisessa ruukkiyhteisössä.
Kaihovirran mukaan naiset vaativat valkoisilta isänniltä vastuunkantoa moraalitaloudellisin termein, kun yhtiön näkökulma saattoi
usein olla puhtaan taloudellinen.
Pirita Frigrenin tutkimuksen myötä siirryttiin 1800-luvun Poriin ja merimiesten vaimojen arjen strategioihin. Esitelmän keskiössä
oli kysymys esiteollisen työläisperheen määrittelystä. 1800-luvun puolivälissä merimiesten palkat olivat maalla maksettuja parempia
ja merityö houkutteli myös avioituneita miehiä. Erilaisia historiallisia näkökulmia työn ja
työläisyyden merkitykseen perheenjäsenten
elämänvalintojen kannalta toivat myös Sinikka Selinin esitys työläistaustausten lasten
urasuunnitelmista 1960-luvulla, Tapio Bergholmin esitys satamatyöläisten poikamieskulttuurista ja Kimmo Ketosen esitys, jossa hän
käsitteli Turun yliopistoa työläislasten opinahjona 1930-luvulla. Pete Pesonen tarkasteli
ansiokkaaseen pro gradu -tutkielmaansa pohMDWHQQVÀUDEHOLW\|WlVXRPDODLVHQW\|HOlPlQ
murroksen valossa.
Tänäkin päivänä perheen ja sen jäsenten
elämää keskeisesti määrittävät työ, työelämä
ja työssäkäynti. Käytännössä kaikki esitelmät
kiinnittivätkin perheessä kiteytyvän yhteiskunnallisuuden työhön. Kiinnostavana poikkeuksena tästä yleisestä linjasta voidaan pitää
Johanna Mykkäsen ja Marja-Leena Böökin
nykylapsiperheiden arkea koskevaa esitelmää,
joka oli piristävä lisä jo valmiiksi korkeatasoiseen ja mukavasti poreilevaan keskusteluun.
Erityisesti mielipiteenvaihtoon kannusti tutkimustulos, jonka mukaan lapsiperheet itse
käsittivät arjen pääasiassa työstä ja jopa yhteiskunnasta irrallisena vyöhykkeenä, ’omana
aikana’. Miksi esimerkiksi yhteiskunnallista

toimintaa tai vaikkapa vapaaehtoistyötä ei
nähty osana arkea, jotkut kysyivät.
Työläisperhettä on historian aikana kuvattu myös kirjallisuuden, journalistiikan ja
taiteen keinoin. Mikko Kemppaisen ja Jaana
Torninoja-Latolan esityksissä huomio kiinnittyi työväenliikkeen naiskirjailijoihin ja heidän
perhettä koskevaan diskurssiin. Hilda Tihlän
(1870–1944), Elvira Willmanin (1875–1925)
ja Hilja Pärssisen (1976–1935) tuotantoa analysoiden Kemppainen osoitti, miten myös
uskonnolla oli oma tärkeä roolinsa näiden
kirjailijoiden sosialistisessa ja valistuksellisessa agendassa. Torninoja-Latola puolestaan
keskittyi työssään Hämeenlinnan vankilassakin istuneen Elvi Sinervon tuotantoon. Hän
osoitti, miten Sinervon kaunokirjallisessa tuotannossa perhe näyttäytyi usein poliittisten ja
ideologisten ristiriitojen näyttämönä.
Tasokkaan seminaarin päättävän luennon
piti professori emerita Kaija Heikkinen. Hän
tarkasteli vähän tunnettua mutta kiinnostavaa
naisryhmää: rintaman ns. siviilityöpaikoissa
työskennelleitä naisia. Lottien muistelukirjallisuudessa siviilityöpaikkojen naiset näyttäytyvät pääsääntöisesti negatiivisessa valossa.
Näistä usein luokka-asemaltaan ja perhestatukseltaan lotista poikenneista naisista käytettiinkin nimitystä ”työvelvolliset”. Heikkisen
mukaan sota-aikana vallinnut naisten välinen
eriarvoisuus tulee esiin muistitiedosta. Rintamanaisten kohdalla onkin kysyttävä: kenellä
naisista oli halu, mahdollisuus ja/tai velvollisuus mennä rintamalle.
Lopuksi on syytä todeta, että Työväenmuseo Werstas tarjosi jälleen mainiot puitteet
seminaarille. Myös museon vaihtuva näyttely
Töissä tehtaalla (26.10. asti) oli käymisen arvoinen. Koneiden ääressä työskentelevien ihmisten arjesta, tehdastyöstä ja työntekijöiden järjestäytymisestä kertova näyttely luotasi myös
suomalaisen työn ja yhteiskunnan muutosta.
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Kahdeksan uutta kirjaa vuonna 2014
Juhlavuoden kunniaksi THPTS on lisännyt
tuntuvasti julkaisutoimintaansa. Matti Hannikaisen toimittaman vuosikirjan Työväestö ja
hyvinvointi (Väki Voimakas 27) lisäksi vuoden
2014 aikana on julkaistu kahdeksan muuta kirjaa, jotka on toteutettu kirja kerrallaan
-painatuksen (maksullinen) ja verkkokirjan
(ilmainen) yhdistelmänä.
1. Taina Uusitalo, Elämä työläisnaisten hyväksi. – Fiina Pietikäisen yhteiskunnallinen
toimijuus 1900–1930. Tutkimus työväenliikkeen sukupuolisidonnaisista käytännöistä.
2. Leena Enbom, Työväentalolle vai seurahuoneelle? – Työväen vapaa-ajantoiminta, politiikka ja vastarinta 1920- ja 1930-lukujen
tehdasyhdyskunnassa.
3. Tauno Saarela, On Finnish Communism.
4. Seppo Hentilä, Bewegung, Kultur und Alltag im Arbeitersport – Liike, kulttuuri ja
arki työläisurheilussa.

Professori Kimmo
Rentola, THPTS:n
puheenjohtaja
Markku Peltola ja
Työväenperinne ry:n
varapuheenjohtaja
Päivi Uljas THPTS:n
30-vuotisjuhlaseminaarissa Tieteiden
talolla 16.10.2014.
Kuva: Kirsti Lumiala.

5. Pauli Kettunen, Historia petollisena liittolaisena - Näkökulmia työväen, työelämän ja
hyvinvointivaltion historiaan.
6. Juuso Marttila, Työ, teollistuminen ja arjen
rajapinta. Strömbergin ja Ramnäsin rautaruukkiyhteisöt 1880–1950.
7. Kimmo Rentola & Tauno Saarela, Kulkijapoika on nähnyt sen – Kirjoituksia nykyhistoriasta.
8. Tapio Bergholm, Kaksoissidoksen synty –
Suomen työmarkkinasuhteiden toimintatavan muotoutuminen 1944–1969.
Katso tarkempi saatavuus ja muita tietoja
kirjoista Seuran kotisivulta: http://www.
WKSWVÀMXONDLVXWPXXWMXONDLVXW

TYÖVÄEN PERINNELAITOKSET 121

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS

Lenin-museo uudistuu

L

enin-museo fuusioitui Työväenmuseo
Werstaan kanssa tämän vuoden alussa.
Yhteenliittyminen merkitsee Lenin-museolle
uuden tulemisen alkua. Museon johto, Tampereen työväenyhdistys ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat neuvotelleet Lenin-museon
tilojen remontoinnin rahoituksesta. Näyttelytilat on viimeksi kunnostettu 1980-luvulla,
samoin perusnäyttely on vuodelta 1986, joten
nyt on aika tarttua työhön.
Helmi-syyskuussa 2014 Lenin-museossa
oli esillä näyttely ”Millaisen Lenin-museon
sinä haluat?”. Kysyimme museovieraiden
mielipidettä museon uuden perusnäyttelyn
linjauksista. Vastauksia kertyi yllättävän paljon, sillä moni museovieras tuntui olevan
kiinnostunut mahdollisuudesta vaikuttaa museon kehitykseen. Monia miellyttää nyt esillä oleva hyvin neuvostohenkinen näyttely, ja
toiset taas kaipaavat uudemman historiatutkimuksen parempaa näkyvyyttä. Kävijällä oli
monta eri tapaa ilmaista mielipiteensä: perinteinen kyselylomake, ns. äänestysalttari, josta
voi valita käsiteltäviä teemoja ja vapaa sana.
Myös museon Facebook-sivulle on voinut jättää oman ehdotuksensa.
Keväällä 2014 museolla järjestettiin yleisölle avoimia keskustelutilaisuuksia museon
uudistamisesta. Paikalle oli kutsuttu puhujiksi mm. Suomi–Venäjä-Seuran pitkäaikainen
puheenjohtaja, suurlähettiläs Heikki Talvitie.
Nuorempaa polvea edusti slovakialaissyntyinen kirjailija Alexandra Salmela. Kaikki tilaisuuksien alustajat myönsivät, että museo kaipaa uudistusta ja uutta näkökulmaa tulevaan
päänäyttelyyn.
Lokakuun 3. päivänä Lenin-museossa avautui näyttely Otto Wille Kuusisesta. Näyttelyssä

esitellään Kuusisen värikkäitä vaiheita, hänen
henkilökohtaisia esineitään ja muun muassa
suomalaisten Kuusiselle lähettämiä lahjoja.
Näyttely jatkuu aina 1.3.2015 saakka. Sen jälkeen Lenin-museon viimeisenä näyttelynä ennen uudistusta on näyttely Tampereen työväentalosta ja sen 125-vuotisesta historiasta.
Ilmeisesti alkusyksystä 2015 Lenin-museo
sulkee ovensa ja perusnäyttelyn purku alkaa.
Ennen remonttimiesten saapumista pitää
näyttelyn veistokset ja öljyvärimaalaukset sekä
muu esineistö huolellisesti pakata ja kuljettaa
säilytystiloihin. Näyttely on dokumentoitu
sekä digitaalisina kuvina että elokuvatallenteena. On mahdollista, että yleisö voi myöhemmin tutustua näyttelyyn virtuaalisesti. Remontin myötä emme siis lopullisesti hävitä mitään
vanhaa – näyttelyn olomuoto ja esitystapa
vain muuttuvat.
Lenin-museon näyttelytoiminta on ”evakossa” Työväenmuseo Werstaan tiloissa Finlaysonin alueella koko remontin ajan syksystä
2015 kevääseen 2016. Täksi ajaksi Werstaalle
pystytetään neuvostotaidenäyttely Lenin-museon omista kokoelmista.
Vuonna 2016 Lenin-museon perustamisesta tulee kuluneeksi 70 vuotta. Me toivomme, että näyttelyn suunnittelu ja toteutus sekä
ennen kaikkea remontti valmistuu ajallaan ja
suuri yleisö pääsee museon juhlavuonna tutustumaan uudistuneeseen Lenin-museoon
perinteikkäässä Tampereen työväentalossa.
Mia Heinimaa
erikoistutkija, Työväenmuseo Werstas / Leninmuseo
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Museosakin Tako-projekti

J

oukko Werstaan museosakkilaisia tekee
parhaillaan Takon kartonkitehtaan nykydokumentointia. Työ alkoi keväällä 2014
Takon tehtaalla Tampereella työsuojelukoulutuksella. Sen jälkeen rymyttiin tehtaalla mikrofonien ja kameroiden kanssa kuvaten ja äänittäen useana päivänä.
Lisäksi haastateltiin henkilöstöä työntekijöistä ylimpään johtoon. Museoiden yöhön
tuotettiin katuhaastattelu, jossa kadunmiehet
ja -naiset kertoivat tietojaan ja käsityksiään
Takon kartonkitehtaan tuotteista ja sijainnista
kaupungin sydämessä.

Werstaan vapaaehtoiset eli museosakkilaiset
dokumentointityössä Takon kartonkitehtaalla
Tampereen keskustassa. Kuva: Marika Tamminen.

Työ jatkui museolla. Materiaalia oli kertynyt runsaasti: valokuvia oli toista tuhatta kappaletta ja videomateriaalia kymmeniä tunteja.
Projektin keskeisiksi teemoiksi ovat nousseet
ainakin työntekijöiden moniosaaminen, työsuojelun kehittyminen sekä luottamuksellinen
työilmapiiri ja hyvä johtaminen.
Museosakin työryhmän kunnianhimoisena
tavoitteena on koota materiaalista videonäyttely. Se on kiteytymässä saduksi ”maailman
parhaasta tehtaasta”. Lisäksi materiaali leikataan ja järjestetään helposti löydettäväksi.
Kaikki materiaali tallennetaan Werstaan kokoelmiin. Kesällä 2015 järjestetään Werstaalla
näyttely Takon tehtaan täyttäessä 150 vuotta.
Projekti on osoittautunut hyvin aikaa vieväksi, mutta innostavaksi. Tekemällä amatöörikin oppii!
Riitta Mustonen, Raine Mäkelä ja Jukka Närhi
museosakkilaiset, Työväenmuseo Werstas
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Afrikka Suomessa -näyttely Werstaalla

A

frikkalaisten läsnäolo Suomessa alkoi
jo 1800-luvulla. Ensimmäinen afrikkalainen sai Suomen kansalaisuuden 115 vuotta
sitten vuonna 1899. Rosa Emilia Clay valmistui 19-vuotiaana Sortavalan seminaarista ja
päätti muuttaa vuosisadan vaihteessa Tampereelle, missä hän toimi opettajana kolme
vuotta. Suomen afrikkalainen oli myös Rudolf Prüss, aktiivinen suojeluskuntalainen,
joka lähti vapaaehtoisena talvisotaan. Hän
kaatui Kannaksella 37-vuotiaana 14.2.1944
toimiessaan hiihtopartion johtajana.
Nykyään Suomen afrikkalaiset ovat taustoiltaan heterogeenisia ja edustavat erilaisia
ryhmiä ja yhteisöjä ympäri Suomen. Heitä yhdistävät juuret ja suhteet Afrikkaan tai siteet
globaaliin afrikkalaiseen diasporaan. Heidän
tarinoitaan on vielä paljon kirjoittamatta ja
etenkin näyttämättä osana Suomen vähemmistöjen historiaa. Afrikkalaiset suomalaiset
ovat kokeneet vuosikausia stereotyyppistä leimaamista, rasismia ja syrjintää. Heidän suomalaisuuttaan ja kuulumistaan suomalaiseen
yhteiskuntaan kyseenalaistetaan edelleen jatkuvasti.
Näistä lähtökohdista toteuttavat Työväenmuseo Werstas ja afrikkalaisten diasporaa
Suomessa käsittelevä tutkimushanke (The
African Presence in Finland, Tampereen yliopisto) Euroopan unionin SOLID-rahaston
tuella näyttelyn, jossa Suomen afrikkalaiset
ja heidän jälkeläisensä esitetään osana suomalaista yhteiskuntaa, kulttuuria ja historiaa.
Näyttelyn suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu diasporaa tutkivia suomalaisia ja ulkomaalaisia tutkijoita, Suomen afrikkalaisyhteisöjä, taiteilijoita, järjestöjä ja muita toimijoita.
Näyttelyn teemoja ovat muun muassa perhe- ja työelämä, poliittinen ja uskonnollinen
toiminta, lapsuus ja nuorisokulttuurit, urheilu,

Enock Shabulinzenze puhuu työpajassa Helsingin
yliopistossa 23.5.2014. Kuva: Uyi Osazee. Työväenmuseo Werstas.

afrikkalaisten ja heidän jälkeläistensä taiteellinen toiminta musiikin, kirjallisuuden ja kuvataiteen alalla sekä monikulttuurisuustyö ja
rasismin vastustaminen. Näyttelyn yhteydessä
toteutetaan myös aiheeseen liittyvä kokoelmakeruu.
Kuluvan vuoden aikana olemme järjestäneet Tampereella ja Helsingissä useita työpajoja, joissa on pohdittu, miten näyttelyssä
tulee käsitellä Suomen afrikkalaisten historiaa.
Afrikka Suomessa -näyttely avataan Werstaalla huhtikuussa 2015. Lajissaan ensimmäinen
laajasti afrikkalaisten diasporaa Suomessa
esittelevä näyttely tuo näkyviin, miten afrikkalaisten ja heidän jälkeläistensä läsnäolo ja
toiminta ovat jo tähän mennessä muuttaneet
Suomea ja suomalaisuutta monin tavoin useilla eri elämänalueilla.
Uyi Osazee
projektisuunnittelija, Työväenmuseo Werstas
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Punainen Tampere eli tehtaan
pillin tahdissa. Satakunnansillan taustalla häämöttävät
Frenckellin paperitehtaan ja
Finlaysonin puuvillatehtaan
mahtavat punatiilirakennukset. Kuva: V. O. Kanninen.
Werstaan kuva-arkisto.

Punaisen Tampereen
tarinoita

T

ampere on työväenkaupunki. Tehtaat,
savupiiput, korttelit ja kadut kertovat
tuhansia tarinoita työväestön elämästä. Helmikuussa 2014 käynnistynyt Työväenmuseo
Werstaan Punainen Tampere -hanke tarkastelee kaupungin historiaa ja tätä päivää työväenperinnön ja -kulttuurin näkökulmasta.
Joulukuussa 2014 julkaistaan omatoimimatkailijoille suunnattu Punainen Tampere
-opaskirja. Oppaan avulla kaupunkiseikkailijat voivat suunnistaa punaisen Tampereen
kohteissa ja löytää työväenhistoriaa sekä kaupungin sydämestä että esikaupunkialueilta.
Opasta myydään Työväenmuseo Werstaan
ja Lenin-museon museo- ja verkkokaupassa
sekä kirjakaupoissa.
Punainen Tampere -opaskirja kertoo Tampereen tehtaista ja työstä, kansalaisyhteiskunnan synnystä ja työväenliikkeen taisteluista
– sekä suurista voitoista että katkerista tappioista. Työn ja politiikan ohella tarkastelussa

on tavallisten tamperelaisten arki teollisuuskaupungin sylissä: esikaupunki- ja lähiöelämä,
työväenkulttuuri ja -urheilu sekä tämän päivän kansalaisaktivismi ja vastakulttuuri.
Kuluneen syksyn aikana Werstas järjesti
myös ensimmäiset Punainen Tampere -opaskierrokset, jotka saivat innostuneen vastaanoton. Tulevaisuudessa opastuksia tarjotaan
ryhmille lukuisilla eri kielillä, ja opastettavan
ryhmän toiveista riippuen ne toteutetaan joko
bussiretkinä ympäri kaupunkia tai kävelykierroksina Tammerkosken kulttuurimaisemassa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Punainen Tampere -hanke päättyy vuoden lopussa, mutta projektin aikana kehitetyt
matkailutuotteet ovat tulleet jäädäkseen. Huipennuksensa Punainen Tampere saa vuonna
2015, kun museolla avataan samaa nimeä kantava kesänäyttely.
Ajankohtaista tietoa Punainen Tampere
-hankkeesta saa Työväenmuseo Werstaan
verkkosivuilta sekä Facebook-sivulta www.
facebook.com/punainentampere.
Linda Heinonen
projektisuunnittelija, Työväenmuseo Werstas
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Työväenliikkeen neuvottelukunta vuosien 1917 ja
1918 satavuotisjuhlallisuuksia varten

T

yöväenmuseo Werstas, Työväen Arkisto ja Kansan Arkisto ovat perustaneet
vuosien 1917 ja 1918 satavuotisjuhlallisuuksia varten työväenliikkeen neuvottelukunnan.
Neuvottelukunta aloitti toimintansa tämän
vuoden syksyllä. Mukaan saatiin edustava
joukko työväenliikkeen eri järjestöissä toimivia ihmisiä. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii SAK:ssa pitkän työuran tehnyt
Marjaana Valkonen.
Työväenliikkeen neuvottelukunta perustettiin, jotta työväenliikkeen ääni tulisi kuulluksi
itsenäistymisen ja sisällissodan juhlavuosina
2017–2018. Neuvottelukunnan tavoitteena

Työ ja työttömyys
-kirjoituskilpailun
parhaista antologia

T

yöväenkirjallisuuden päivää vietettiin
Werstaalla jälleen 30.8.2014. Päivän aluksi julkistettiin antologia Päätön. Novelleja työstä ja työttömyydestä. Kirjallisuudentutkija Milla
Peltosen toimittamaan kokoelmaan valikoitui
22 novellia edellisenä vuonna järjestetystä
Työ ja työttömyys -kirjoituskilpailusta.
Keskeinen teema tämän vuoden Työväenkirjallisuuden päivässä oli hyvinvointi. Köyhyydestä ja hyvinvoinnin syrjästä kaunokirjallisuudessa olivat keskustelemassa mm. Anu
Juvonen ja Timo Sandberg. Paikalle saatiin
myös Claes Andersson pohtimaan hyvinvoinnin ilmentymistä ajan saatossa. Kohua
herättäneen Juhannustanssit -teoksen julkaisua
50 vuotta sitten oli juhlahaastattelussa muistelemassa Hannu Salama.

on koordinoida työväenliikkeen ponnistuksia
juhlavuosien aikana ja koota tarvittava rahoitus näitä ponnisteluja varten. Työväenperinnelaitosten pyrkimyksenä on juhlavuosien aikana toteuttaa Tampereelle suurnäyttely teemalla sisällissodasta sopimusyhteiskuntaan,
koota arkistoista sisällissodan koskettavat tarinat verkkopalveluun kaikkien suomalaisten
luettavaksi sekä tuottaa sisällissotaan liittyvää
oppimateriaalia koulujen historiaopetusta
varten. Juhlavuosien aikana halutaan järjestää
myös erilaisia tapahtumia, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia.
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Työväen muistitietotoimikunnan perustaja on poissa

F

LORVRÀDQWRKWRUL0DWWL+DNRV\QW\L3RULVsa 24.12.1927 ja kuoli Vantaalla 29.7.2014.
Hän väitteli vuonna 1956 tohtoriksi saksankielisellä vertailevan kansanrunoudentutkimuksen alaan kuuluvalla väitöskirjalla toimiessaan professori Martti Haavion assistenttina.
1970-luvun alussa hän hoiti mm. professori
Matti Kuusen viransijaisuutta.
Varsinaisen leipätyönsä Hako teki ensin
suomen kielen opettajana Kiljavan ammattiyhdistysopistossa ja sen jälkeen vuodesta 1959
alkaen Helsingin teknillisen oppilaitoksen suomen kielen lehtorina. Hako jäi eläkkeelle vuoden 1990 lopussa.
Hakon elämäntyö asettui monin eri tavoin
suomen kielen ympärille. Hän mm. kirjoitti
suomen kielen oppikirjoja. Ylioppilasnuorison
maailmankuva ja ihanteet tulivat hänelle tutuiksi kun hän 1970-luvun alusta 1990-luvun
puoleen väliin toimi Ylioppilastutkintolautakunnan jäsenenä lukien ylioppilasaineita. Moni
ammattitutkija saa olla Hakolle kiitollinen
työnsä taitavasti tehdystä kielenhuollosta.
Työväenliikkeen piirissä Hako on parhaiten tunnettu Työväen muistitietotoimikunnan
perustajana ja pitkäaikaisena puheenjohtajana.
Professori Matti Kuusi soitti vuonna 1959 Hakolle ja kysyi alkaisiko hän organisoida työväen
muistitiedon keruuta. Hako suostui.
Sota katkaisi Työväen Sivistysliiton varhemmin asettaman toimikunnan tavoitteen ryhtyä
keräämään muistitietoa. Uusi yritys tehtiin
23.3.1960, jolloin perustettiin Työväen Sivistysliiton nimeämänä Työväen muistitietotoimikunta. Toimikunnan puheenjohtajaksi tuli
Matti Hako ja jäseniksi professorit Erik Allardt, Matti Kuusi ja Heikki Waris, Helsingin
Työväen Säästöpankin toimitusjohtaja Mauno
Koivisto, varatuomari Eero Mattlar (STK),
kouluneuvos Arvi Hautamäki (TSL), maisteri

Matti Hako 1927–2014. Kuva: Työväen Arkisto.

Sakari Kiuru (KK), Lahja Kivinen (TSL), Matti Nieminen (TA) Jaakko Rantanen (SAK) ja
Erkki Salomaa (SKDL). Sittemmin toimikunta
siirtyi Työväen Arkiston yhteyteen.
Matti Hako toimi toimikunnan puheenjohtajana 27 vuotta. Toimikunnan käytännössä ainoana työntekijänä ja sihteerinä toimi
1980-luvun lopulle maisteri Heimo Huhtanen.
Toimikunnan kokoonpanot vaihtuivat. Hakon
ja Huhtasen toimikaudella toimikunta mm. julkaisi seitsemän keruuantologiaa.
Toimikunta alkoi v. 1962 julkaista Muistitietouutisia, sittemmin Tallentaja-lehteä, johon Hako
laati pääkirjoitukset. Ne tarjosivat Hakolle
mahdollisuuden asemoida toimikunnan paikkaa perinneympäristössä.
Hako oli kirjoittajana herrasmies: vain asiat tappelivat! Seuraavassa on lainaus, josta käy
ilmi Hakon oma käsitys muistitietotyön arvosta. Pääkirjoituksessa ’Juurta jaksain’ (Muisti-
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tietouutisia 1962) Hako julisti ylpeästi: ”Yhtäaikainen ryntäys lähes muokkaamattomaan
tutkimusaineistoon ei ole mikään erillinen päähänpälkähdysten summa. Tarvittiin puoli vuosisataa, uusi sukupolvi, ennakkoluulottomampi ja valheettomampi. On siten kuin itsestään
selvää, että työväen muistitiedon keruun ajatus
kypsyi sekin toteuttamisvaiheeseen 1960-luvulle tultaessa. Tämä työ kuuluu työväestömme 1960-luvun kulttuuriohjelmaan.” Kutsuun
vastattiin ja kokoelmat karttuivat.

Kansan Sivistysrahasto myönsi huhtikuussa 1985 Matti Hakolle työväenkulttuurin tunnustuspalkinnon. Hako esitelmöi tilaisuudessa
aiheesta ’Luova muisti’ ja ajoi esityksessään
takaa ”kansan ääntä”. Se ei ollut hänelle usein
toistettu klisee: ”se sopii hyvin muistitiedon
synonyymiksi”.
Simo Laaksovirta
Kirjoittaja on toiminut mm. Työväen
muistitietotoimikunnan sihteerinä

Työväenliikkeen kirjasto sai seinämaalauksen

S

tadin työväenkirjallisuuspäivän yhteydessä 8.11.2014 julkistettiin seinämaalaus
Työn maisema, Sörnäinen.
Työn maisema, Sörnäinen on horisontaalinen ja suurikokoinen abstrahoitu teollisuusmaisema. Maalauksen ähtökohtana on Työväenliikkeen kirjaston ulkopuolella sijaitseva,
osin jo toisiin käyttötarkoituksiin muutettu
Sörnäisten teollisuusalue; Väinö Vähäkallion
komea tiiliarkkitehtuuri, Selim A. Lindqvistin Suvilahden kaasulaitos, Seppo Kupiaisen
Partekille suunnittelema rakennus, Helsingin Energian Hanasaaren voimalaitos ja alati
muuttuva hiilikasavuoristo.
Maalaus säilyttää tietoa Helsingin Sörnäisistä työläisten alueena. Maalauksessa ei ole
kuvattu ihmisiä, mutta siinä on muisto ruumiillisesta työstä joka on siirtymässä vanhentuneen tekniikan tavoin taiteen piiriin. Teos
saa käsitteellisiä merkityksiä siitä, että se on
sijoitettu nimenomaan Työväenliikkeen kirjastoon. Työväenliikkeen kirjasto on työväenliikkeen historian ja työväenperinteen tieteellinen erikoiskirjasto.
Maalaus oli osa työskentelyä Taiteen edistämiskeskuksen Uudenmaan UUTTA! -taiteili-

Työväenliikkeenkirjaston maalaus loppukesällä
Suvilahdenkadun työhuoneella. Kuva Milja Rämö.

japrojektia, joka käynnistyi vuonna 1996. Projektissa on tähän mennessä työskennellyt lähemmäs sata taiteilijaa, jotka ovat toteuttaneet
taideteoksia julkisiin tiloihin kuten kouluihin,
sairaaloihin, seniorikeskuksiin ja muihin peruspalveluympäristöihin. Valmistuneet teokset luovutetaan vastaanottajataholle pysyvästi.
Vuonna 2014 projektissa työskenteli lisäkseni
kaksi taiteilijaa.
Maija Toropainen
kuvataiteilija
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Työväenliikkeen kirjastossa:
t 5JMPKBWVPLSBUUBWJTTBLPLPVLTJJOKBNVJIJOUJMBJTVVLTJJO
yksityisille ja järjestöille.
Lisätiedot Kirsti Lumiala: kirsti.lumiala@tyovaenperinne.fi
tai 050 4360178.
t 4FTPOHJONVLBBONZZOOJTTÊKPVMVLPSUUFKBUBJLFWÊUKBWBQQVLPSUUFKB
t 6VTJBLJSKPKBKBLPLPFMNJTUBQPJTUFUUVKBLJSKPKBNZZOOJTTÊFEVMMJTFTUJ
Punanurkka-divarissa, joka on avoinna n. tuntia ennen kirjakahviloiden
alkamista. Divaria hoitaa Työväenkirjaston ystävät ry.
t ,JSKBLBIWJMPJUBKBNVJUBUBQBIUVNJBKÊSKFTUFUÊÊOLJSKBTUPTTBWJJLPJUUBJO
Tapahtumista tiedotetaan kirjaston nettisivuilla
www.tyovaenperinne.fi ja facebook-sivuilla
www.facebook.com/tyovaenliikkeenkirjasto.
t .ZÚTUBWBOPNBJTUBLJSKBTUPUPJNJOUBB
tervetuloa lainaamaan kirjoja!

Työväentutkimus vuosikirjan tilaus
Työväen perinnelaitosten yhteisesti kokoama vuosikirja on vakiinnuttanut asemansa,
ja sen tilaajarekisterissä on lähes 600 nimeä. Lisäksi moni hankkii julkaisunsa ostamalla sen perinnelaitoksista. Tilaamalla varmistat, että posti tuo vuosikirjan kotiin
saakka. Tilaushinta on 10 euroa.
Tilausmaksuilla, vapaaehtoisilla kannatusmaksuilla, Työväenperinne ry:n jäsenyhteisöjen tuella ja tuki-ilmoituksilla katetaan edelleen pääosa vuosikirjan kustannuksista.
Kiitokset kaikille julkaisumme tukijoille!
Työväenperinne – Arbetartradition ry:n hallitus
Tilaukset ja osoitteenmuutokset:
Raija Kangas
050 323 5772
raija.kangas@tyovaenperinne.fi

Osa seinämaalauksesta: Työn maisema, Sörnäinen, 2014, Maija Toropainen.

Työväenliikkeen  kirjaston  ja    
Työväentutkimus  vuosikirjan  väki  kiittävät  
tukijoita  ja  lukijoita  yhteistyöstä.

á
Muistoisaa joulunaikaa ja
rauhan vuotta 2015!

M

Itella Oyj

Julkaisijatahojen yhteystiedot
Kansan Arkisto
Vetehisenkuja 1, 00530 Helsinki
p. (09) 753 6972 tutkijapalvelu
p. (09) 731 86010 kuva-arkisto
email: info@kansanarkisto.fi
www.kansanarkisto.fi
Avoinna ti–pe 9.00–16.00

Työväenliikkeen kirjasto
Sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki
p. (09) 766 429
email: perinne@tyovaenperinne.fi
www.tyovaenperinne.fi
Avoinna ti 10.00–18.00,
ke 12.00–18.00, to-pe 10.00–16.00
kesällä ti-pe 10.00–15.00

Työväen Arkisto
Sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki
p. (09) 7743 110
email: info@tyark.fi www.tyark.fi
Avoinna ma, ke, pe 10.00–16.00
ti, to 10.00–19.00

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

Työväenperinne ry
Sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki
p. 050 4360 178
email: kirsti.lumiala@tyovaenperinne.fi
www.tyovaenperinne.fi

Työväen historian ja
perinteen tutkimuksen seura ry
c/o Raimo Parikka
PL 54 (Unioninkatu 37)
00014 Helsingin yliopisto
p. (09) 191 24590
email: raimo.parikka@helsinki.fi
Seuran kotisivu: www.thpts.fi
Työväenhistorian uutisvirta blogi:
www.thpts.fi/tyovaenhistorianuutisvirtaa

Työväenmuseo Werstas
Väinö Linnan aukio 8,
33210 Tampere
p. 010 420 9220
email: info@tyovaenmuseo.fi
www.tyovaenmuseo.fi
Avoinna ti–su klo 11.00–18.00
Lenin-museo:
Hämeenpuisto 28, 33200 Tampere
p. 010 420 9222
email: lenin@lenin.fi
www.lenin.fi
Avoinna ma–su 11.00–16.00
kesä-elokuussa 11.00–18.00
Museo sulkeutuu korjausta varten
30.8.2015
Kuurojen museo:
email: info@kuurojenmuseo.fi
www.kuurojenmuseo.fi
Näyttelyt avoinna pe klo 12.00–16.00
Valkeassa talossa (Ilkantie 4,
00400 Helsinki)

Lähettäjä
Työväenliikkeen kirjasto, Sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki
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