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Kriittinen työläiskasvatus

Juha Suoranta
Tarinat kerrotaan.
Ne elävät. Ja ne unohdetaan.
Ja kuolema kääntää kasvot
aina toisin päin –
P. Saarikoski

uulun  sukupolveen,  jonka  avainkokemukset  sijoittuvat  1980
luvun  keskivaiheille,  poliittiseen  ja  ideologiseen  käänteeseen

Suomessa ja maailmalla. Ikäiseni kuulivat edellisen sukupolven suu
rista  kertomuksista  1970luvulla  pääsemättä  tai  joutumatta  kuiten
kaan elämään niiden mukaan paitsi lastenvaunuissa, hiekkalaatikolla
tai peruskoulun penkillä. Joskus olen pohtinut paikkaani 1970luvun
opiskelijoiden taistelurintamassa: olisinko  lyöttäytynyt "tiedostavaan
etujoukkoon" vai seurannut sen toimia sivusta? Vai kuulunut niihin,
jotka  jotakuinkin  aina  ja  kaikkialla  muodostavat  hiljaisen  jouk
koenemmistön?
  Avainkokemuksiini  1980luvulla  vaikuttivat  kasinotalouden
nousu, valuuttamarkkinoiden vapauttaminen, talouselämän vaikutus
vallan kasvu ja alkava "uusoikeistolaistuminen". Niistä tuli sukupol
veni  jaettuja kokemuksia  ja  ne vaikuttivat poliittiseen suunnanmuu
tokseen  hyvinvointivaltiota  rakentaneesta  reformisosialismista  hy
vinvointivaltion  tuhoavaksi  uusliberalismiin,  maailmanlaajuisen
taloudellisen imperialismin ja länsihegemonian nousuun sekä uuden
laiseen  ekologiseen  riskitietoisuuteen,  jota  vahvisti  Neuvostoliiton
Tšernobylissä  tapahtunut  ydinvoimalaonnettomuus  vuonna  1986.
Tätä  riskitietoisuutta  on  osaltaan  lisännyt  Suomen  1990luvun  alun
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laman jälkeen synnytetty uusliberalistinen hallintamentaliteetti, jonka
mukaan  markkinamekanismi  on  ensisijaista  lähes  kaikilla  elämän
aloilla, ja valtioohjausta ja omistusta on rajoitettava. Jonkinlaisena
rinnakkaisilmiönä,  tai  seurausvaikutuksena, on  kehittymässä  itseään
säätelemään pyrkivä, kulutusvaistoin ohjautuva ja muista jokseenkin
piittaamaton  ihmistyyppi.  Ja  mikä  ihmeellisintä,  vaikka  vain  harvat
tunnustautuvat  tämän  kokonaismuutoksen  kannattajiksi,  muutos  on
vain tapahtunut ilman arvovalintaa ja keskustelua.

Samaan aikaan 1990puolivälissä, kun liian moni suomalainen
rämpi  huonosti  hoidetun  talouskriisin  suossa,  löysin  melkein  sattu
malta  kasvatustieteellisen  tutkimusperinteen,  jota  kutsutaan  kriitti
seksi pedagogiikaksi.  Se  opetti  kasvatustieteen  merkityksen uudella
tavalla,  tai oikeammin:  antoi  kasvatustieteelliselle  toiminnalleni uu
den  mielen  ja  merkityksen.  Kriittinen pedagogiikka  herätti kiinnos
tukseni tutkimuksen kriittiseen potentiaaliin, ja osittain myös luokka
tietoisuuteni.  Kiinnostuin  myös  toisiaan  lähellä  olevista  julkisen,
radikaalin ja kriittisen sosiologian sekä Suomessa vallinneen työväen
henkisen  kulttuurin  ja  erityisesti  taistelevan  sivistystyön perinnöstä.
Käsillä oleva teksti sisältää muistiinpanoja lukemastani.

Kriittisestä  pedagogiikastahan  ei  tällä  nimellä  ole  kirjoitettu
kuin  vasta  1970luvulta  lähtien  Yhdysvalloissa,  mutta  monet  sen
toiminnalliset  ja  teoreettiset  lähtökohdat sekä  tavoitteet ovat eläneet
vasemmistolaisessa  sivistysperinteessä.  Kutsun  tässä  artikkelissa
tarkastelemaani  suomalaista  perinnettä  kriittiseksi  työläiskasvatuk
seksi. Samankaltainen työläiskasvatuksen ja tutkimuksen (ks. Moli
na  2004)  perinne  löytyy  muista  Pohjoismaista  ja  Euroopasta  sekä
Etelä ja PohjoisAmerikasta.

Pidän  kriittisen  pedagogiikan  kohdejoukkona  ja  toiminnan
subjektina  työväestöä  ja  yleensä  sellaisia  tavallisia  ihmisiä,  jotka
eivät ole päässeet kiinni leveään leipään, ja ovat aina joutuneet taval
la  tai  toisella  sopeutumaan  ja  tyytymään  vähään:  milloin  vuokraa
maan työpanoksensa epävarmoissa olosuhteissa tai elämään sosiaali
sen  avun  varassa  ilman  että  kysymys  olisi  heidän  omasta  valinnas
taan  – milloin  kärsimään  aatteidensa,  sukupuolensa  tai  ihonvärinsä
puolesta.  Lisäksi  joukkoon  on  laskettava  kokonaan  yhteiskunnasta
osattomat ja uloslyödyt sekä syystä tai toisesta (sukupuolensa, seksu
aalisen suuntautumisensa, etnisen alkuperänsä, uskontonsa tai jonkin
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muun  näihin  verrattavan  syyn  vuoksi)  pysyvästi  syrjään  sysätyt  ja
köyhdytetyt;  ylipäätään  se  väestönosa,  josta  kriittisen  pedagogiikan
teoriassa puhutaan sorrettuina ja alistettuina. Tämän käsitykseni mu
kaan kriittistä pedagogiikkaa ei voi pitää esimerkiksi yrittäjyyskasva
tuksen  tai  johtamiskoulutuksen  yhtenä  teoreettisena  ulottuvuutena,
kuten joskus kuulee tehtävän.

Kriittisen  pedagogiikan  suomalaisen  historian  voi  jakaa  van
han työväenliikkeen henkiseen kulttuuriin (1900–1918), kahtiajakau
tuneen  työväenliikkeen  sivistyselämään  (1918–1939),  toisen  maail
man  sodan  jälkeisen  työväenliikkeen  henkiseen  kulttuuriin  (1945–
1960),  1960luvun  'individualistiseen'  radikalismiin  (1960luku)  ja
1970luvun  luokkakantaisen  vasemmiston  kulttuurityöhön  (1970
luku) (ks. Palmgren 1982). Näiden lisäksi on koettu uusin, globaalin
vasemmiston  nousun  vaihe  (1990–),  jota  parhaillaan  eletään.  Lähes
koko suomalaisen yhteiskunnan 1900luku on ollut jollain tapaa viri
tetty vasemmistolaisin poliittisin aattein, pois lukien ehkä vain 1980
luku, joka etenkin puoluepoliittisesti merkitsi vasemmistolaisen poli
tiikan  taantumaa,  ja  jota  Neuvostoliiton  hajoaminen  vielä  korosti.
Seuraavassa  tarkastelen  näistä  ennen  kaikkea  kahta  ajanjaksoa  luo
malla ensin lyhyen yleissilmäyksen 1920–1930lukujen kahtiajakau
tuneen  työväenliikkeen  taistelevaan  sivistystyöhön  ja  sen  kulttuuri
vasemmistolaisuuteen,  ja  sitten  1960–1970lukujen  kulttuuripoliitti
sen atmosfääriin.

Institutionaalisen  kasvatuksen  lisäksi  käsitän  kaikilla  näillä
ajanjaksoilla  tehtävän kulttuurityön kuten  musiikin,  teatterin,  eloku
van, kaunokirjallisuuden, kuvataiteen (mukaan lukien näiden opetuk
sen ja tutkimuksen) julkiseksi kasvatukselliseksi toiminnaksi eli "jul
kiseksi  pedagogiikaksi"  (ks.  Giroux  2005). Kasvatus  tarjoaa  näin
ajatellen kriittisiä valmiuksia,  lukutaitoja,  tietoa ja  taitoa sekä soli
daarista  kumppanuutta  todellisuuden  monipuoliseen  tiedostamiseen
sekä osallistumis  ja  toimintamahdollisuuksia sosiaalisten käytäntö
jen  ja  laitosten  muuttamiseen  aiempaa  oikeudenmukaisemmiksi.
Vastaavasti ajatellen näillä aloilla ja tiedotusvälineiden ja yhteiskun
tatieteiden  parissa  toimivat henkilöt  ovat  "koko  yhteiskunnan peda
gogeja", jotka omilla tavoillaan osallistuvat hegemoniseen kamppai
luun  aikakauden  yleisistä  arvoista  ja  politiikan  suunnasta.  Jokaisen
hegemonisen kamppailusuhteen on  italialaisfilosofi Antonio Grams
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ciin  viitaten  väitetty  olevan  välttämättä  myös  kasvatuksellisen  suh
teen  (ks.  Mayo  2005;  Rupert  2003).  Niinpä  kriittisten  kasvattajien
tärkeä  tehtävä  on  toimia  aktiivisina  keskustelijoina  ja  kriitikoina
kulttuuri  ja  taidepolitiikan kentillä samoin kuin yleisillä yhteiskun
tapoliittisilla areenoilla.

"Naula yläluokan ruumisarkun kanteen" –
kansanrintaman ja kulttuurivasemmiston
vuodet

n  pohdittu,  jäsentyykö  historia  selkeiksi  kausiksi,  esimerkiksi
vuosikymmeniksi.  Lähden  tässä  siitä  oletuksesta,  että  mennei

syys  kasautuu  aina  tietynlaisiksi  merkitysten  tihentymiksi,  miksei
sitten vuosikymmeniksikin, jotka synnyttävät sekä moniilmeisiä että
suurpiirteisiä käsityksiä jonkin ajanjakson olemuksesta tai henkisestä
ilmapiiristä.  Vuosikymmenet  antavat  mahdollisuuden  koota  yhteen
tiettyjä  merkittäviksi  tulkittuja  tapahtumia,  jotka  eivät  synny  ilman
merkityksiä  luovia  ihmisiä,  vaan  ovat  kirjailijoiden,  journalistien  ja
tutkijoiden  luovan  työn  tuloksia.  Nykyisin  menneisyys  muotoutuu
yhä enemmän myös tavallisten ihmisten toimesta heidän kuvatessaan
ja tallentaessaan menneisyydeksi muuttuvaa todellisuutta uusin digi
taalisin välinein. Lähimenneisyyden tarkastelu on valintojen tekemis
tä  ja  toisistaan  poikkeavien  näkökulmien  ottamista.  Jäljelle  jäävät
aina vain tietyt käsitykset, joita voidaan tarkastella jälkeen päin aina
uudelleen uusia  tulkintoja  tehden.  Ja  siksi  menneisyyden  hahmotta
misessa, kuvaamisessa  ja yrityksessä ymmärtää on olemassa olevan
aineistojen  ja  käsitysten  puitteissa  kysymys  tulkintoja  koskevasta
hegemoniasta,  eli  siitä,  mitkä  asiat  ja  tapahtumat  otetaan  esiin,  ja
mitkä painuvat unohduksiin.

Kriittisen pedagogiikan toiminnalliset ja aatteelliset juuret ovat
tavallisten ihmisten elämässä sekä heidän sivistyksellisessä ja yhteis
kunnallisessa  organisoitumisessaan.  Suomessa  tällainen  organisoi
tuminen alkaa 1800  ja 1900luvun vaihteessa  erityisesti niin kutsu
tun vanhan työväenliikkeen henkisen kulttuurin ja sivistystyön piiris
sä.  Jo  teollistumisen  alkuvuosikymmenillä  ja  etenkin  1800luvun
loppupuolella tehtiin useissa Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa sen
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tyyppistä kriittistä kasvatustyötä, joka täyttää kriittisen pedagogiikan
keskeisiä  tunnusmerkkejä, kuten  työväen  elämänehtojen ja  sivistyk
sen  tavoitteellisen  kohottamisen.  Ja  kuten  on  muistettu  mainita,
Suomessakin työväen henkistä kulttuuria on viljelty jo vuosikymme
niä  ellei  vuosisatoja  ennen  itsenäisen  työväenliikkeen  syntyä;  on
ollut  "nimettömiä  köyhälistörunoilijoita  ja  laulajia  'kirjoittamatto
man kirjallisuuden' aikana, nimeltä tunnettuja ainakin 1700 ja 1800
luvun  vaihteesta,  työväestön  järjestötoimintaakin  luku,  laulu,  soit
to  ja  näytelmäseurojen  merkeissä  1860  ja  70luvulta  lähtien"
(Palmgren 1982, 560).

Työväen  sivistystoiminnan  yleisperiaatteisiin  kuului  miltei
alusta  pitäen  yhteiskunnallisen  tiedostamisen  ja  luokkahengen  syn
nyttäminen.  Tämä  on  tapahtunut  eri  aikoina  hieman  eri  tavoin  ja
painotuksin. Yleensä kyseessä ovat olleet monenmoiset kulttuurihar
rastukset  joita on pidetty tärkeinä kasvatettaessa sivistyneitä, yhteis
kunnallisesta  asemastaan  tietoisia  työläisiä.  Toisinaan  kulttuuria
tärkeämpänä on pidetty  lähinnä  joukkoagitaatiota. Vanhan  työväen
liikkeen  sivistysharrastuksista  kirjallisuus  oli  "valtaosin  köyhyyden
ja  sorronalaisuuden  kuvailua,  herätyshuutoa,  taistelulaulua,  lähesty
vän kumouksen, voiton, sosialismin toteutumisen ennustusta" (Palm
gren 1982, 563).

Vanhan työväenliikkeen henkisen kulttuurin piirin on  laskettu
seuraavat  sivistystoiminnan  lohkot,  jotka  yhä  tänään  muodostavat
kansallisin, paikallisin ja historiallisin muunnelmin vasemmistolaista
sivistystyötä  ja kriittisen pedagogiikan  teoriaa  ja käytäntöä yhdistä
vän ohjelmarungon kaikkialla  maailmassa:  työväenliikkeen puolue,
nais,  nuoriso,  ammatti  ja  osuustoimintajärjestöissä,  myöhemmin
myös  tehtävään  erikoistuneissa  järjestöissä  suoritetun  valistus  ja
harrastustoiminnan;  työväenliikkeen  sanoma  ja  aikakauslehdistön
sekä  muut  määräaikaisjulkaisut  (kalenterit,  albumit  yms.);  työväen
liikkeen teoreettisen ym. tietokirjallisuuden (alkuperäisen  ja käänne
tyn)  sekä  työväenliikkeen  piirissä  ja/tai  hengessä  suoritetun  tutki
mustyön  ja  työväenliikkeen  kaunokirjallisuuden;  sekä  työväenliik
keen  näyttämö,  musiikki,  kuvataide  ja  myös  elokuvatoiminnan.
(Palmgren 1982, 560.)

Tätä listaa tiivistäen on erotettavissa neljä työväensivistykselle
ja  kriittiselle pedagogiikalle  tyypillistä  toimintamuotoa: 1)  järjestöl
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linen sivistystyö, 2) joukkotiedotus, 3) tietokirjallisuus ja varsinainen
tutkimus sekä 4) kulttuuritoiminta  mukaan  lukien kaunokirjallisuus.
Mainittakoon,  että nykyisin  työväen  järjestöllistä  sivistystyötä edus
taa  lähinnä kolme  sivistysjärjestöä:  sosiaalidemokraattinen Työväen
sivistysliitto  (TSL,  per.  1919),  joka  on  vanhin  vapaan  sivistystyön
järjestö Suomessa, vasemmistoliittolainen  Kansan  sivistystyön  liitto
(KSL,  per.  1964)  ja  Suomen  kommunistista  puoluetta  lähellä  oleva
Demokraattinen  sivistysliitto  (DSL,  per.  1986).  Joukkotiedotuksen
saralla  on  yhä  olemassa  muutamia  vasemmistolaisia  sanomalehtiä
kuten Kansan Uutiset, Kansan Tahto, Satakunnan Työ ja Tiedonanta
ja, joiden painoarvo on kuitenkin marginaalinen jos sitä vertaa porva
rilliseen  valtalehdistöön.  Vasemmistolaiseksi  luettavaa  tietokirjalli
suutta  julkaisevat  nykyisin  useatkin  kustantamot  ja  alan  tutkimusta
tehdään  monilla  tieteenaloilla  sekä  erikseen  vaalitaan  esimerkiksi
Karl Marxseurassa, Marxilaisen yhteiskuntatutkimuksen seurassa ja
Työväenperinne ry:ssä.

Vuoden  1918  tapahtumat  merkitsivät  monelle  sivistystyötä
tekevälle  paitsi  arvomaailman  romahdusta  myös  pakoa  Suomesta.
Näkyvä  osa  liikkeen  johtavasta  älymystöstä  pakeni  Neuvosto
Venäjälle,  kymmeniä  kotimaahan  jääneitä  työväen  kansansivistäjiä
teloitettiin  ja  vangittiin.  Työväenlehdet  lakkasivat  ilmestymästä,
työväentaloja  suljettiin.  Kirjastojen  aineistoja  tuhottiin  kuten  myös
näyttämöiden  ja  orkesterien  välttämätöntä  välineistöä.  (Palmgren
1982, 566.) Kohtalokkaimpana menetyksenä on pidetty  työväenliik
keen  ja  sen  myötä  sivistystoiminnan  kahtiajakautumista:  "sallitussa,
hyväksytyssä  haarassa  (SDP)  levisi  järjestelmään  sopeutuva  pikku
porvarillisuus,  kielletyssä,  vainotussa  (SSTP,  SKP)  salaliittoherois
mi, uskonsoturikiihko" (mt., 566). Kansalaissodan jälkeinen työväen
liikkeen  hajaannus  eli  jakautuminen  reformistiseen  ja  taistelevaan
työväenliikkeeseen  merkitsivät  muutoksia  työväen  sivistystyön  pai
notuksissa. Sosiaalidemokraatit jatkoivat puolue ja sivistystoimintaa
jo  pian  kansalaissodan  jälkeen,  mutta  kumouksellisen  työväenliik
keen toiminta kiellettiin osittain. Se jatkoi kuitenkin olemassa oloaan
1920  ja  1930luvuilla  maanalaisena  järjestönä,  jonka  eräät  johto
henkilöt toimivat NeuvostoVenäjällä suomalaiseen toimintaan osal
listuen.
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Työväen  'virallisen'  sivistystoiminnan  lisäksi  oli  olemassa
työläisnuorisoa  joka  organisoi  sivistystoimintaa  omaehtoiselta  har
rastuspohjalta. Kirsti SalmiNiklanderin väitöskirja Itsekasvatusta  ja
kapinaa valaisee  tällaisten nuorten muodostamaa Karkkilassa  toimi
neen  Högforsin  sosiaalidemokraattisen  nuorisoosaston  keskustelu
yhteisöä  1910  ja  1920luvuilla. Nuorisoosasto  toimitti  käsinkirjoi
tettua Valistajalehteä,  joka  ilmestyi reilun kymmenen vuoden ajan,
vuosina  1914–1925.  Lehdessä  julkaistiin  erilaista  nuorten  elämään
liittyvää aineistoa ja esillä olivat vapaaaikaa käsittelevien kuvausten
lisäksi  monenlaiset  työn  kuvaukset.  Kansanomaisissa  työn  kuvauk
sissa käsiteltiin  työntekijöiden  välisiä  ristiriitoja  ja hierarkioita  sekä
työhön  liittyvää  kansanomaista  kerronta  ja  pilailukulttuuria. Sosia
listisiksi nimetyissä kuvauksissa työ esitettiin yhtä aikaa elämän eh
tona ja yhteiskunnan perustana kuin kapitalistisen riiston ja orjuutuk
sen välineenä. Romanttisissa kuvauksissa työ oli luovaa toimintaa ja
itsensä toteuttamisen väline, kun taas valistusdiskurssille oli keskeis
tä  tuoda esiin valistuneen  ja valistumattoman työläisen eroja. Valis
tunut työläinen ajatteli kollektiivisesti, piti kiinni saavutetuista eduis
ta  ja  sopimuksista,  kykeni  erottamaan  työ  ja  vapaaajan  toisistaan
sekä  viettämään  valistavaa  vapaaaikaa.  Valistumaton  työläinen  oli
sen  sijaan  hierarkkisen  ja  patriarkaalisesti  johdetun  tehtaan  vanki.
Hänellä ei myöskään ollut omaa työn ulkopuolista elämää tai ajatus
maailmaa.  Hän  ei  perinteiseen  kiinnittyneenä  ymmärtänyt  aikojen
muuttumista.  Työn  tekemistä  tarkasteltiin  myös  orjuusretoriikan
avulla, kuten seuraavassa, vuonna 1921 julkaistussa reportaasinomai
sessa historiikissa Katsaus työmiehen elämään Högforsissa 40 vuotta
sitten:

Elämä siihen aikaan oli tosiaankin orjan elämää. Työpäivät olivat hir
veitä:  14,  15  tuntia  päivässä.  Sanomattakin  on  selvää,  minkälainen
henkinen  taso  sen  ajan  työmiehellä  oli.  Vapaa  aikansa  hänen  täytyi
nukkua, sillä niin kuin jo mainitsin työpäivät olivat pitkiä kestäen kah
deksaan  jopa  yhdeksään  illalla.  Ja  aamulla  takaisin  työhän  jo  kello
viideltä.  Se  oli  ainaista  raatamista  kapitaalin  hyväksi.  Tai  niin  kuin
Kapteenin hyväksi. (…) niin kuin jo mainitsin sen ajan työmies ei voi
nut itseään kehittää ei ruumiillisesti eikä henkisesti.
(SalmiNiklander 2004, 294.)
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Tietoinen ja tiedostava kulttuurityö
ansalaissotaa seuraavalla vuosikymmenellä ryhdyttiin arkisen ja
omaehtoisen  sivistyksen  rinnalla  rakentamaan  entistä  tietoi

semmin vasemmistolaista kulttuuria ja työväensivistystä. Taistelevan
työväenliikkeen  siipi  teki  valistustyötään  maan  alla,  sillä  näkyvä
toiminta oli Suomessa lainvastaista. Eräs reformistisen ja taistelevan
työväenliikkeen  rajoilla  toiminut  selvästi  kriittisen  pedagogiikan
mukainen toimintalohko oli 1920 ja 1930lukujen vasemmistolainen
kirjallisuus sekä tuon ajan vasemmistohenkinen sivistys ja kulttuuri
työ.

1920luvulla  Tulenkantajatnimisessä  yhdistyksessä  toimineet
kulttuuriaktivistit toivat esiin työväenkulttuurin saavutuksia ja julkai
sivat  muun  muassa  ensimmäisiä  Marxkäännöksiä.  Samalla  vuosi
kymmenellä  oli  perustettu  myös  Akateeminen  sosialistiseura  (ASS)
vasemmistolaisuuden  ja  ennen  kaikkea  sosialismin  edistämiseksi
Suomessa.  Osaltaan  seuran  perustaminen  oli  reaktiota  äärioikeiston
ja  fasististen  aatteiden  alkavalle  nousulle.  Näitä  vastustamaan  va
semmistolaiset yhdistivät poliittisen voimansa sotaa fasismia vastus
tavaksi "kansanrintamaksi".

ASS:n  opintokerho  toimi  tärkeänä  marxilaisuuden  alkeiskou
luna johdattaen aatteen ja teorian perusteisiin sekä opettaen keskuste
lemaan ja laatimaan alustuksia. ASS:n vasemmistointelligentsia pyr
ki lähestymään työväenluokkaa ja niinpä vappuna 1932 vasemmistoa
edustavat  ylioppilaat  lyöttäytyivät  ensimmäistä  kertaa  mukaan  työ
väen vappukulkueeseen. Vaikka osallistumista oli toivottu ja pyydet
ty  ottamaan  valkolakki  mukaan,  jäi  osanotto  niukaksi:  paikalle  il
maantui  vain  hieman  toistakymmentä  ylioppilasta. Mutta  jylhä  tun
nus  tällä  joukolla  kuitenkin  oli:  "Työläiset  ja  ylioppilaat  yhtykää!"
(Kalemaa 1984, 41–42.)

Raoul Palmgren
kateemisen  sosialistiseuran  intellektuaaliseksi  voimahahmoksi
nousi  1930luvulla  journalisti  ja  kriitikko,  sekä  myöhemmin

kirjallisuuden  professorina  Oulun  yliopistossa  työskennellyt  Raoul
Palmgren  (1912–1995).  Palmgren  riitautti  terävän  poleemisissa  kir
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joituksissaan suomalaisten kulttuurin oikeistolaisia tulkintoja kansal
lisesta perinnöstä esittäen vasemmistolaisesti suuntautuneita käsityk
siään muun muassa kansalliseepos Kalevalasta. Siinä missä porvaril
lisessa  tulkinnassa korostuvat  sota  ja kiihkokansallisuus, militarismi
ja  imperialismi,  Palmgrenin  vasemmistolainen  tulkinta  painottaa
ennen  kaikkea  työtä  ja  rauhaa,  vaikkei  Kalevala  tämänkään  näke
myksen mukaan ole pelkkä rauhan eepos: "Kun valo ja koko kansan
onni  ovat  kysymyksessä,  kun  aurinko  on  kätkettynä  pohjolan  kivi
mäkeen,  kun  sampo  jauhaa  vuoreen  kätkettynä  antamatta  kaikille
vaurautta ja hyvinvointia, silloin tarttuu Väinämöinenkin miekkaan"
(sit. Kalemaa 1984, 75).

Akateemisen Sosialistiseuran piirissä toimi osin Tulenkantajis
ta tuttu  joukko tuon aikaisia vasemmistoälykköjä  julkaisten  taistele
van kaunokirjallisuuden ohella  myös poliittista kirjallisuutta, näiden
joukossa  vuonna  1937 kustannettu marxilaisiin  ajattelutapoihin  joh
dattava  oppikirja  Marxilaisuus  (Sundström  ym.  1937).  Kirjan  teki
jöinä  olivat Palmgrenin  lisäksi Helmer Adler, Reino Oittinen, Jarno
Pennanen,  Mauri  Ryömä,  Maija  Savutie,  Olavi  Selin  ja  Cay  Sund
ström. Jo kirjoittajien nimistä näkee, että 1930luvun vasemmistoin
tellektuellien  keskuudessa  vallitsi  miesdominanssi.  Silti  aikakauden
lehdissä, Tulenkantajissa, Kirjallisuuslehdessä  ja Soihdussa,  julkais
tiin  runsaasti  Katri  Valan,  Elvi  ja  Aira  Sinervon,  KaisuMirjami
Rydbergin,  Maija  Savutien  ja  SylviKyllikki  Kilven  tekstejä  (ks.
Koivisto 2002).

Marxilaisuuskirjan artikkeleissa olivat esillä marxilaiset käsi
tykset  freudilaisuudesta,  luonnontieteistä  ja  työväenliikkeen  taktii
kasta, valtiosta  ja historiasta sekä sosiologiasta,  talousopista  ja este
tiikasta.  Kirja myytiin  muutamassa kuukaudessa  loppuun,  eikä  siitä
otettu  uusia  painoksia.  Kirjan  johdannossa  kuvataan  kirjoitta
misajankohtaa:  "Tämän  kirjan  sanat  on  kirjoitettu  virtaviivaisten
autojen  ja  pikajunien,  valtavien  vesivoimalaitosten,  korkeajännitys
johtojen  ja  radiolähetysasemien  aikakaudella".  Tähdennetään  sitä,
että on opittu tuntemaan kaikkein pienimpiä ja suurimpia kappaleita
hallitsevat luonnonlait ja käyttämään niitä tulevan edistyksen tarkoi
tusperien mukaan. Milloinkaan ei kirjan mukaan ole ollut helpompaa
havaita niitäkään muutoksia,  jotka  luonnehtivat  ihmisyhteiskuntia  ja
muutosten taloudellisia, poliittisia ja kulttuurisia ilmauksia.
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Mutta nämä muutokset näyttävät mielivaltaisilta, kaoottisilta, ennalta
laskemattomilta  ja  hallitsemattomilta.  Taloudellisen  edistyksen  kes
keyttävät yhä armottomammat pulat, pulien kintereillä sikiävät sodat,
vallankaappaukset, kapinat ja vallankumoukset. Koskaan ei historias
sa ole nähty niin suurten ihmisjoukkojen elämänmahdollisuuksien jou
tuvan yhtaikaa uhatuiksi, romahdusmaisesti supistetuiksi tai kokonaan
tuhotuiksi. Tekniikan ja luonnontieteitten edistyksen synnyttämä viime
vuosisadan  porvarillinen  rationalismi  ja  kehitysusko  ovat  joutuneet
häpeään. Maailman rakennus ei nousekaan tasaisesti kivi kiveltä, jär
kevän, valikoidun ajattelun asemesta ihmismieliä valtaavat intohimoi
set  vastakohdat,  vanhat  uskonnot  nousevat  hurmahenkisempinä
eloon...
(Sundström ym. 1937, 8)

Johdannon  tyyli  on  ominaista  intellektuaalisesti  maailmaan  ja  va
semmistolaisuuteen  suhtautuneelle  Raoul  Palmgrenille,  josta  tuli
paitsi  etevä  lehtimies  ja  kulttuurikriitikko  myös  Suomen  johtava
proletaarikirjallisuuden tutkija. Jo nuorena opiskelijana hän oli tutus
tunut muun muassa Marxin ajatteluun, erityisesti  historialliseen ma
terialismiin  ja  vaiheteorian  ennustuksiin,  joiden  mukaan  kapitalisti
sen  yhteiskunnan  sisäiset  ristiriidat  tulevat  lopulta  tuhoamaan  tuon
järjestelmän  ja  silloittamaan  tietä  oikeudenmukaiseen  sosialistiseen
yhteiskuntaan.  Näitä  käsityksiä  historian  vääjäämättömästä  kulusta
hän myös lateli joissain esseissään yliopistoopettajiensa kiusaksi.

Palmgren oli kokenut kouluvuosinaan 1920luvun lopun Tam
pereella  tulenkantajalaisen  herätyksen  löydettyään  kaupunginkirjas
tosta  Tulenkantajat  lehden  näytenumeron.  Sen  myötä  hän  tutustui
laajemmin  tulenkantajien  kirjallisuuteen  ja  heidän  käsitykseensä
taiteesta  ja  yhteiskunnasta.  Lukemisen  ja  päiväkirjan  kirjoittamisen
lisäksi Palmgren maalasi akvarelleja ja toimi aktiivisesti koulun har
rastuspiireissä. Luontokerho Kielossa hän tapasi Reino Oittisen, jon
ka juuret olivat työväenliikkeessä, ja josta myöhemmin tuli kouluhal
lituksen pitkäaikainen pääjohtaja  (1950–1972).  (Kalemaa 1984, 20–
24.)

Tampereelta Palmgren muutti vuonna 1931 Helsinkiin opiske
lemaan. Pääaineikseen hän valitsi hieman sattumanvaraisesti  estetii
kan  ja  historian  ja  luki  sivuaineina  valtiooppia  ja  taidehistoriaa.
Vaikka Palmgren oli ylioppilaskirjoituksiin valmistautuessaan kehit
tänyt  hyvinkin  systemaattisen  opiskelumenetelmän,  hänestä  kehittyi
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ensimmäisenä  yliopistotalvena  "esteettinen  herkuttelija",  joka  ei
edennyt  opinnoissaan  lainkaan  johdonmukaisesti.  Toisinaan  hän
saattoi  aloittaa  jonkin  kurssikirjan,  viehättyä  jostakin  sen  yksityis
kohdasta  ja  alkaa  sitten  tutkia  sitä  tarkemmin. Mutta  jo  seuraavana
päivänä  hän  saattoi  vaellella  kaupungilla  keskittyneen  lukemisen
unohtaneena. Kateellisena hän seurasi huonetoverinsa Reino Oittisen
määrätietoista  opiskelua;  uskollista  luennoilla  käyntiä,  huolellisia
muistiinpanoja  ja  tenttikirjaannoksen  säännönmukaista  lukemista.
(Mt., 33.)

Palmgrenin  estetiikan  ja  taidehistorian  opinnot  lomittuivat
marxilaisen  teorian  ulkoakateemiseen  sisäistämiseen,  ja  1930luvun
puolivälin  "penikkataudissaan"  hän  julisti  vankkumatonta  luokkaes
tetiikkaa  ja  "taistelevaa  lyriikkaa"  arvostellen  kärkevään  tyyliinsä
sekä porvarillista että sosialistista kirjallisuutta. Marxilaisen kritiikin
tehtävä oli hänen silloisessa katsannossaan "kasvattaa työläisjoukko
jen  taiteellista  makua  ja  ohjata  niitä  taistelevan  kirjallisuuden  luki
joiksi" (mt., 63). Taideteorian  ja filosofian kaltaisilla oppialoilla oli
puolestaan olemassaolon oikeus vain suhteessa yhteiskunnalliseen ja
historialliseen  kehitykseen.  Kalevi  Kalemaan  tulkinnan  mukaan
Palmgrenille oli  tänä aikana keskeistä nähdä historia  luokkataistelu
jen  historiana,  taide  luokkataiteena  sekä  luokkapropagandana.  Sen
vuoksi Palmgrenille ei tässä vaiheessa ollut olemassa yleisinhimillis
tä taidetta, tai yleisinhimillistä moraalia. Kaikki moraali oli "mitatta
va luokkien välisen taistelun asteikolla ja siinä taistelussa porvaristo
käyttää hämäämismielessä sanaa yleisinhimillinen." (Mt., 50.)

Tänä aikana syntyi myös uusi kirjailijajärjestö, joka sai nimek
seen Kiila. Järjestö syntyi tarpeesta taistella vallitsevaa kulttuuritaan
tumusta  vastaan  ja  sen  piirissä  kehiteltiin  proletaarikirjallisuuden
käsitettä. Käsite ei ainakaan alkuun ollut kirjallisuustieteellinen eikä
edes sosiologinen vaan puhtaan ideologinen taistelukäsite, jolla pyrit
tiin ottamaan aikakauden keskusteluhegemonia (mt., 68). Proletaari
kirjallisuus oli paitsi kiilalaisten kirjallista toimintaa yhdistävä yleis
nimitys myös heidän luokkasitoumuksensa perusta; kiilalaisia yhdis
tävän  esteettisen  ohjelmallisuuden  lisäksi  sille  annettiin  suorastaan
ontologinen status (Sallamaa 1994, 144–145). Yhteiskunnallisuus oli
kiilalaisten kirjoittamistoiminnan johtomotiivi eikä heillä "ollut mie
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lestään  oikeutta  vetäytyä  yksityisiin  uniinsa,  kun  fasismi  ja  milita
rismi etenivät" (mt., 144). Tuskin tähän olisi varaa nytkään.

Proletaarikirjallisuus  oli  käsitteellinen  työväline  taottaessa
vasemmistolaisen kirjailijakunnan yhtenäistä  taistelurintamaa,  johon
etsittiin  voimaa muun  muassa  "proletaarisen  vitaliteetin"  ihanteesta.
Vitaliteetin  käsitteeseen  liittyi  olennaisesti  myös  seksuaalisuus:  30
lukua pidetäänkin hyvin eroottissävytteisenä vuosikymmenenä. (Ka
lemaa 1984, 70.) Toisaalta Palmgrenin ajattelussa korostui  työväen
liikkeen sivistys  ja kulttuurityön merkitys, sillä vasta "riittävän  tie
don ja sivistyksen tason saavutettuaan työväenluokalla oli mahdolli
suus vallata itselleen yhteiskunnallinen johtoasema" (mt., 74).

Myöhemmin  Palmgrenin  käsitykset  kaunokirjallisuuden  ja
taiteentutkimuksen  tehtävästä  laajenivat mutta hänen pitkäaikaiseksi
tutkimuskohteekseen  jäi  proletaarikirjallisuus,  jonka  empiirisen  tut
kimuksen  alueella  hän  antoi  tärkeimmän  tieteellisen  panoksensa.
1960luvulla  kirjoittamassaan  väitöskirjassa  Työläiskirjallisuus
(Palmgren  1965)  hän  luonnosteli  työläiskirjailijan  tunnusmerkkejä,
joista tärkeimmät käyvät yleisemminkin työläiskasvatuksen ja kriitti
sen pedagogiikan lähtökohdiksi. Työläiskirjailija – kuten usein kriit
tinen kasvattajakin – on näiden kriteerien mukaan kasvanut  työläis
olosuhteissa  ("luokkaalkuperä  ja  sosiaalinen  asema")  ammentaen
niistä perusvasemmistolaisen elämänkatsomuksensa ("työväenluokan
elämännäkemyksen  ja  aatemaailman").  Määritelmässä  on  tältä  osin
kysymys  kulttuurissosiaalisen  ja  poliittisen  pääoman  siirtymisestä
tai  "periytymisestä"  sukupolvelta  toiselle.  Lisäksi  määritelmässä
painotetaan sitä, että työläiskirjailija on tehnyt elämänsä aikana ruu
miillista tai ainakin siihen verrattavaa palkkatyötä, ja yhteiskunnalli
set opinnot ovat myöhemmin kehittäneet hänen reflektiivistä yhteis
kunnallista hahmotuskykyään ja kriittistä yhteiskunnallista tietoisuut
taan ("sosiaalista vaikutuskenttäänsä").

Työläiskirjailijan  käsitteestä  on  väännetty  tämän  jälkeen  mo
nasti kättä: onko se kirjallisuuden ja kirjallisen luomisprosessin kan
nalta lainkaan mielekäs tai sisällyksekäs. Monet ovat halunneet irrot
tautua siitä kokonaan – kuten Väinö Linna ja Hannu Salama – kokien
sen  tarjoamat  puitteet  liian  ahtaiksi  taiteelliselle  identiteetilleen  ja
tarpeelleen  luoda  universaaleja  näköaloja.  Ja  tässä  he  ovat  onnistu
neet. Kysymys on ollut niin heidän kuin muiden heidän kaltaistensa
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kohdalla  eräänlaisesta  proletaaristen  arvojen  ja  yhteiskunnallisten
käytäntöjen salakuljetuksesta laajempaan tietoisuuteen kaunokirjalli
suuden  avulla.  Työläiskirjailijan  käsitteellä  on  paikkansa  siinä  kes
kustelussa, jossa pyritään osoittamaan joitain tiedon ja todellisuuden
rakentumisen  yhteiskunnallisia  ja  ideologisia  ehtoja,  ja yhteiskunta
luokan  keskeinen  merkitys  tietoisuuden  kehityksessä  ja  kulttuurin
luomisessa. Työläiskirjailijan käsite kertoo osaltaan myös siitä, miten
kulttuuria, niin kuin tiedettäkin, tehdään aina joistain sosiaalihistori
allisista lähtökohdista, ja kuinka tietty elämänhistoria ja luokkatausta
vaikuttavat taiteelliseen ja tieteelliseen toimintaan.

Mikäli  esimerkiksi  ensimmäisen  polven  ylioppilas  pohtii  toi
mintansa  johtomotiiveja  palmgrenilaisin  kriteerein,  hän  saattaa  jou
tua sisäisten ristiriitojen repimäksi; onhan hän jollain tavoin siirtynyt
syntymässä saamastaan luokkaasemasta toiseen ja hänen sosiaalinen
vaikutuskenttänsä on kokenut siirtymän myötä monia muutoksia. Ja
jos hän  vielä  löytää  työtä  akateemisesta yhteisöstä,  saattavat  entiset
elämänihanteet  ja  päämäärät  sekä  sosiaaliset  tavat  ja  suhteet  joutua
koetuksella.  Kulttuuripersoona  Matti  Kurjensaari  erotteli  aikanaan
kriittiset  (vasemmistolaiset) ajattelijat niihin,  jotka ovat perineet nä
kökantansa  ja  niihin,  jotka  ovat  saavuttaneet  vasemmistolaisen  elä
männäkemyksen  omakohtaisen  henkisen  kamppailun  tuloksena
(Palmgrenin  "käännynnäiset").  Hänen  sympatiansa  näyttävät  olleen
jälkimmäisten puolella, sillä kuten hän kirjoittaa, vain omakohtaisen
maailmankuvallisen  kamppailun  avulla  "näkee  kauemmaksi  kuin
oma  aika,  jaksaa  torjua  epäälylliset  viettelykset,  joita  aina  on  run
saasti tarjolla" (Kurjensaari 1978, 332).

Tässä hahmoteltua  taustaa  vasten 1960luvulla  syntynyt  kult
tuuriradikalismi ja 1970luvun osittain radikalisoituneet yliopisto ja
puoluepoliittiset näkemykset (mukaan lukien niin kutsuttu "taistolai
suus") eivät syntyneet tyhjästä. Ne perittiin sotia edeltäneiden vuosi
kymmenten  radikaaleilta  eli  niiltä,  jotka  olivat  osallistuneet  Tulen
kantajien, Kiilan  ja ASS:n  tapaisten  järjestöjen  toimintaan  tai niiltä,
jotka olivat muutoin olleet mukana taistelevassa työväensivistykses
sä. Sotien aikana heitä oli pidetty  isänmaan vihollisina, teljetty van
kiloihin ja jokunen tapettukin, seuraavilla vuosikymmenillä oikeisto
laiset vastatoimet alkoivat saada muita muotoja.
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Yksi  toisen  maailmansodan  aikana  vangituksi  joutuneista  oli
kirjailija  Arvo  Turtiainen  (1904–1980),  joka  debytoi  32vuotiaana
runokokoelmallaan Muutos (1936). "Varsin myöhäinen liikkeelleläh
tö siis", kommentoi Turtiainen esikoistaan. Hän oli osallistunut talvi
sotaan  luutnanttina,  mutta  jatkosotaan  hän  ei  enää  suostunut  lähte
mään,  ja  tuomittiin maanpetoksesta. Myöhemmin,  tultuaan vihityksi
Helsingin yliopiston kunniatohtoriksi 1970luvun alussa, hän kirjoitti
Matti Kurjensaarelle:

Kun  sittemmin  istuin  kuritushuonesellissäni,  tuomittuna  Mauri  Ryö
män sotien välisen Suomen  ja Neuvostoliiton ystävyyden seuran kult
tuurinvaihtotoimikunnan jäsenyydestä sekä kieltäytymisestä aseveljey
destä Hitlerin SSmiesten kanssa Neuvostoliittoa vastaan, tiesin, kuten
tiesi  myös  vankitoverini  Raoul  Palmgren,  täyttäväni  niin  maailman
katsomuksellisen kuin sotilaallisenkin kunniantuntoni käskyjä. Vankila
oli meille  ideologinen  motti,  selli,  taistelukorsu.  (...)  Jos  arvelet,  että
kannan  kunniatohtorin  hattuani  kuvitellen  saaneeni  sen  omista  erin
omaisista ansioistani, niin erehdyt. Veimme, Aatos Wirtanen ja minä,
tohtorinkukkamme  v.  1918  punaisten  muistomerkille.  Kannan  sitä
kaikkien taistossa kaatuneiden puolesta.
(Turtiainen 1978, 125–126.)

Yksilöradikalismista luokkakollektivismiin
– uusvasemmiston ja kulttuuriradikalismin
1960luku

irjailija  Arto  Virtanen  on  tiivistänyt  1960luvun  alun  kulttuu
rishenkisen  tilanteen  seuraavasti:  "suomalainen  tapakulttuuri

alkoi ravistautua vapaaksi liian ahtaasta moraalisesta korsetista, jolle
oli  tunnusomaista  lutherilainen  työn  kunnioitus,  suomalaiskansalli
nen  alemmuudentunto  ja  melko  määrätietoinen  seksuaalikielteisyys.
Ruotsalaiset olivat emansipaatiossaan meitä edellä." (Virtanen 2007.)
Kotimainen uusradikalismi nosti ensin päätään taiteissa. Monet pitä
vät kirjallisuuden radikalismin aallon alkusysäyksenä runoilija Pentti
Saarikosken  (1937–1983)  vuonna  1962  julkaistua  kokoelmaa  Mitä
tapahtuu todella,  toiset  viittaavat  tässä yhteydessä hänen teokseensa
Kuljen  missä  kuljen  (ks.  Kirstinä  2005,  154–159).  Runoudesta  jo
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varhain  tiedotusopin pariin  siirtynyt  Veikko Pietilä  arvioi Saarikos
ken  teoksia  ratkaiseviksi  irtisanoutumisiksi  viisikymmenluvun  hen
kisestä ilmapiiristä ja uuden vuosikymmenen atmosfäärin hahmotuk
seksi  (Pietilä  1964,  32).  Teokset  osoittivat  runoudelle  tietä  entistä
väljemmin  myös  yleisiä  asioita  kommentoivaksi  tai  niihin  kantaa
ottavaksi ilmiöksi (mt., 32).

1960luvun irtiotoille tietä tehnyt viisikymmentäluvun moder
nismi oli kasvanut toisen maailmansodan päättymisen synnyttämistä
jännitteistä ja tavoitteista. Sota oli hävittänyt illuusiot, ja kuten kirjai
lija  Markku  Turunen  kuvaa,  "vanhat  totuudet  ja  miehet  olivat  taas
kerran  kovertuneet  ontoiksi.  Runo  haluttiin  vapauttaa  sekä  tyhjiin
rauenneista sisällöistä että ulkoisista muodoista, ja modernistit loihti
vatkin  kaaoksesta  ja  hämmennyksestä  esiin  puhtaan,  täsmällisen  ja
vapaan kielen, joka avautuu itseensä ja joka luo ulkoisia merkityksiä
itsensä  kautta."  (Turunen  2007,  194–195.)  Mutta  itseensä  kietoutu
van  kielen  rinnalle  alkoi  syntyä  myös  itsestään  ulospäin  avautuvaa
kieltä muun muassa juuri Pentti Saarikosken vaikutuksesta.

Autonominen ja demokraattinen kieli
eoksissaan  Saarikoski  näytti  modernisteille  tietä  ulos  "kielen
autonomiasta" kohti  "kielen  demokratiaa"  sekä  osallistuvaa pu

herunoutta. Autonominen kieli oli 1950luvun modernistien ja heidän
perillistensä  luomus:  sanoja vailla  maailmaa  ja kielellisiä kokeiluja.
1960luvun alussa  tämä  käsitys  riitautettiin  lähinnä Saarikosken an
siosta. Alettiin puhua ideologisessa mielessä kantaa ottavasta ja rea
listisesta  runosta  tai  vieläpä  poliittisesta  ja  raporttirunosta.  Jollain
tavoin  nämä  kaikki  tarkoittivat  sitä,  minkä  Saarikoski  muotoili
omaksi tavoitteekseen: kuunnella kaikkia maailman ääniä ja yhdistää
ne runoutensa yhdenvertaisiksi osiksi. Tämä tavoite säilyi läpi koko
hänen  tuotantonsa,  vaikka  selkeä  poliittinen  osallistuvuus  myöhem
min vaihtui  itsekeskeisyyteen sekä  itsestä  ja omasta asemasta  lähte
vien  maailmanlaajuisten  ilmiöiden pohdiskeluun  ja  luontomytologi
aan.

Mitä  tapahtuu  todella  on  pääasiassa  kirjoittajansa  maailman
kuvallista  pohdintaa  ja  arkisten  tapahtumien  kuvausta.  "Se  on  yhtä
aikaa omakohtainen tunnustus  ja  ohjelmaluonnos, yhtä aikaa henki
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lökohtainen kannanotto ja ajankohtaisten ideologiain kartoitus" (Pie
tilä 1964, 32). Tavoitteena on kielen demokratia, eri tahoilta tulevien
kielivaikutteiden yhteisvaikutus. Demokraattisessa kielessä annetaan
yleensä  huonosti  kohdelluille  sanomalehtikielelle,  sanonnoille,  kan
sankielelle tai uutiskatkelmille tasavertaiset mahdollisuudet rakentaa
runoa.  (Mt.,  33.)  Kielen  demokratiaa  voi  pitää  myös  kannanottona
aikakauden  muutokseen,  alkavaan  audiovisuaalisen  viestinnän  val
lankumoukseen,  kaiken  käymiseen  julkiseksi  ja  pinnalliseksi.  Pieti
län  arvion  mukaan Saarikoski  analysoi  teoksensa  runoissa omaa ai
kaansa,  Saarikosken  teksti  elää  "tässä  ja  nyt,  näiden  edellytysten
vallitessa  ja  olemassa  olevien  aatteiden  ympäröimänä":  "Uutiset,
lehtikirjoituslainaukset  ja  poliittiset  fraasit  tapaavat  sitä  henkistä
ilmapiiriä,  mikä  ympäröi  nykyajassa  elävää  ihmistä, havainnollista
vat sen ideologisen todellisuuden, jonka verkostossa itse kukin räpi
köi" (mt., 33).

Mutta  aikakauden  kartoituksen  lisäksi  teoksessa  pohditaan
myös  yhteiskunnallisen  muutoksen  mahdollisuutta.  Sen  ideologinen
kannanmäärittely  tapahtuu  kahden  ääripään  välillä:  takana  on  taan
tumus,  edessä  edistys. Teos  ei  kuitenkaan kuvaa  ideologisia vaihto
ehtoja, ratkaisu on itsestään selvä; runot ovat kuvausta elämästä ideo
logiassa  (Pietilä  1964,  33).  Kieli  voi  olla  ideologian  palveluksessa
sikäli  mikäli  ideologia  on  demokraattista.  Tämä  sama  ajatus,  joka
kerran  1960luvun  alussa  veti  Saarikosken  mukaan  radikaalin  liik
keeseen, työnsi hänet siitä sittemmin eroon, radikalismin muuttuessa
dogmatismiksi.

Mitä  tapahtuu  todella  sekoittaa  suuria  teemoja  vapaudesta  ja
demokratiasta yksityisen ihmisen yksityisiin havaintoihin. Kirjoittaja
epäilee esimerkiksi sellaisten länsimaista sivistystä ja sen pelastamis
ta koskevien suurten puheiden paikkansapitävyyttä, "josta ne ei kos
kaan ymmärtäneet mitään". Esillä on korkea kulttuuri, joka kirjoitta
jaa huvittaa sekä suomalaisuuden stereotyyppiset  kuvat kirjoitushet
ken  joulunalustunnelmista:  "torilla  myydään  kuusia  /  kirkkoherra
pureksii joulun sanomaa / nykyään ei enää ole hiljaisuutta / muualla
kuin  kirkossa".  Runoissa  on  kuitenkin  toiveikas  sävy:  niissä  tuuli
"ennustaa ihmiskunnalle kevättä" ja "omenat kasvavat suuriksi / lap
set heittelevät omenoita puun läpi / syyskuun jälkeen tulee toukokuu
toisen  kerran  tänä  vuonna".  Ja:  "minä  haluan  /  lakata  olemasta  /  ja
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minä haluan  /  elää kommunistisessa maailmassa  joka on yhtä eläin
tä". (Saarikoski 2004.)

1960luvulla Saarikoski oli johtanut aatteellista nuorisoa kohti
solidaarisuutta  ja  sosialismia  esimerkiksi  teoksillaan  Kuljen  missä
kuljen ja Ääneen. Mutta jo vuosikymmenen lopulla hän pohti maail
mankuvansa  perusteita  uudelleen.  Kuljen  missä  kuljen  ja  Ääneen
kokoelmien  varma  optimismi  ja  tulevaisuudenusko  olivat  alkaneet
vaihtua – tai kuten hän itse sanoo "minä olen romahtanut" – skepsik
seen  ja  poliittiseen  agnostisismiin  teoksessa  Katselen  Stalinin  pään
yli  ulos.  Kertoessaan  teostensa  taustoista  Saarikoski  mainitsee  ro
mahtamisen  syitä:  "Kansanrintamahallitus  Suomessa  ei  täyttänyt
siihen asetettuja toiveita. Varsovan liiton joukot miehittivät Tshekko
slovakian  elokuussa  68.  Ristiriidat  SKP:ssä  syvenivät,  marxilainen
löi  toista  marxilaista  lekalla päähän. Minä  menin pois.  (...) Runote
oksen  nimi  tulee  kipsisestä  Stalinin  päästä,  jonka  Suomujärvellä
löysin tunkiosta, onkimatoja etsiessäni. Vuokraamani huvilan entinen
omistaja  oli  ollut  40luvun  kommunistinen  ministeri  Yrjö  Murto."
(Saarikoski  2003,  364.)  Kaikkien  kolmen  kirjan  teemana  oli  ollut
"pettymys,  juurettomuus  ja  lohduton  ikävä".  Katselin  Stalinin  pään
yli ulos vie nämä teemat huippuunsa: "Kävi ilmi ettei kuulu tapoihin
ajatella järjellisesti / eikä järjen ääntä kuunnella" (mt., 281).

Yhden asian liikkeet
960luvun radikalismiksi kutsuttu ajanjakso  ei varsinaisesti ollut
suurten kansanliikkeiden aikaa, vaan rakentui suhteellisen pienen

opiskelijoista  koostuneen  ydinryhmittymän  toiminnan  varaan.  Uutta
oli  aiempaan  verrattuna  muun  muassa  se,  että  joukkotiedotuksen
avulla  toiminnasta  voitiin  tiedottaa  ja  pienenkin  joukon  (tuolloin
radikaalit)  kannanotot  ja  mielipiteet  saattoivat  saada  suuren  näky
vyyden. Lähestyttiin tilannetta, jossa "jos tekee vakavaa työtä, sitä ei
huomaa kukaan;  jos kirjoittaa mielipidekirjan,  se pannaan  merkille;
jos romaanin, tulee tunnetuksi; jos lausuu pari typeryyttä televisiossa,
on kuuluisuus" (Eskola 1972, 8).

Vuosikymmenen  varrella  syntyi  useampiakin  niin  sanottuja
yhden asian liikkeitä ja ryhmittymiä, jotka usein kytkeytyivät henki
löiden kautta toisiinsa. Ryhmät kiinnostuivat ajamaan ennen kaikkea
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heikompiosaisten  ja  erilaisten  vähemmistöjen  asiaa.  Tunnetuimpia
näistä olivat Sadankomitea, Yhdistys 9  ja Marraskuun  liike. Sadan
komitea taisteli – ja taistelee yhä – aseidenriisunnan, yleisen asevel
vollisuuden  lakkauttamisen, yhteiskunnan militarististen  rakenteiden
purkamisen  ja  sellaisen  turvallisuuspolitiikan  puolesta,  jonka  lähtö
kohta  on  kansalaisten  hyvinvointi  ja  kansainvälisen  yhteistyön  li
sääminen.

Yhdistys 9 perustettiin vuonna 1966 tasaarvojärjestöksi, jonka
toiminnan  tavoitteena  oli  muuttaa  yhteiskunnassa  vallitsevaa  suku
puolten  välistä rooli  ja  työnjakoa silloista oikeudenmukaisemmaksi
ja  tarkoituksenmukaisemmaksi.  Yhdistyksen  sääntöjen  perusteella
edistettiin  sukupuoliroolien  tutkimista  ja  pyrittiin  vaikuttamaan  yh
teiskuntaan  niin,  että  sukupuoleen  perustuva  roolijako  häviää  niiltä
alueilta,  joilla  se  ei  ole  tarkoituksenmukainen.  Yhdistys  9:n aktiivi
nen  toiminta päättyi vuonna 1970, mutta sen  työ on vaikuttanut py
syvästi  sukupuolten  välisen  tasaarvon käsitteen  laajenemiseen Suo
messa. (Mickwitz 2007.)

Yhdistys  9  perusti  toimintansa  niin  sanottuun  radikaaliin  sukupuoli
rooliideologiaan,  jonka mukaan sekä naisella että miehellä on kaksi
roolia;  ansiorooli  ja  perherooli,  ainoan  ratkaisevan  eron  ollessa  se,
että  nainen  synnyttää.  Yhdistys  9  kyseenalaisti  sukupuoliroolien  tar
koituksenmukaisuuden. Se oli ensimmäinen suomalainen järjestö, joka
kiinnitti huomiota perinteiseen miehen rooliin ja kyseenalaisti sen. Yh
distys 9 pyrki siten muuttamaan yhteiskunnassa vallitsevia, sekä naisia
että miehiä koskevia perusasenteita.
(Mt. 2007.)

Marraskuun  liikkeen  tavoitteena  oli  inhimillistää  vankeihin,  työttö
miin,  alkoholisteihin, psyykkisesti  sairaisiin  ja  seksuaalisiin  vähem
mistöihin kohdistettua kontrollipolitiikkaa. Yksi Marraskuun liikkeen
toimintaa  aktiivisesti  osallistuneita  oli  kirjailija  ja  poliitikko  Claes
Andersson,  joka  seuraavassa pitkässä  sitaatissa kuvaa aikaansa  liik
keessä tähän tapaan:

Varsinaisen  yhteiskunnallisen  koulutuksen  sain  Marraskuun  liikkees
sä,  johon osallistuin 60luvun lopulla aktiivisesti kolme, neljä vuotta,
viimeiset kaksi puheenjohtajana. Olin tuolloin työssä Helsingissä Hes
perian  sairaalassa  tehoosastolla,  jonne tuotiin itsemurhaa yrittäneet
ja  kaduilta  ja  rannoilta  löytyneet  puoleksi  tai  kokonaan  paleltuneet
asunnottomat.
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Oli vuosi 1967. Olin vähän aikaisemmin eronnut ensimmäisestä
vaimostani,  jolle  jäivät  kolme  lastamme.  Päivystin väliaikaisessa  yö
majassa, jonka olimme saaneet järjestetyksi niitä varten joilla ei ollut
mihin talvipakkasia paeta. Siellä tutustuin energiseen ja tuittupäiseen
Ritvaan, jonka kanssa muutimme jo parin viikon kuluttua yhteen. Hän
luki  lakia  ja  oli  Marraskuun  liikkeen  aktivisteja.  Saimme  Töölöstä
vuokrakaksion, josta sitten tulikin koko liikkeelle jonkinmoinen toimis
to  ja  kokoontumispaikka.  Marraskuun  liikkeessä opin  jotakin  meidän
yhteiskuntamme  syrjäyttämisen  ja  tukahduttamisen  mekanismeista.
Näin  kuitenkin  esimerkkejä  myös  siitä,  että  moniin  asioihin  saattoi
vaikuttaa ja niitä muuttaa, kun ryhtyi määrätietoisesti ja optimistisesti
toimimaan  samanmielisten  kanssa.  Vierailimme  vankiloissa,  järjes
timme ohjelmailtoja ja keskustelutilaisuuksia vankiloissa, mielisairaa
loissa,  radiossa  ja  televisiossa.  Pidimme  mielenosoituksia  ja  järjes
timme tempauksia kiinnittääksemme huomiota mielenterveyshoidon ja
vankeinhoidon  ilmeisiin  epäkohtiin.  Julkaisimme  luettelon  sadasta
mielenterveyshoidon, vankeinhoidon ja asuntopolitiikan vakavimmasta
epäkohdasta.  Kun  kaupungin  vankiloissa  tapaamiamme  vankeja  va
pautui, toimimme heidän valvojinaan. Se oli kiihkeää ja värikästä ai
kaa.  Moni  asia  tosiaan  muuttui,  osa  niistä  meidän  painostuksemme
vuoksi.  Psyykenpotilaiden  oikeusturvaa  parannettiin  ja  koko  mielen
terveyshuolto inhimillistyi. Käsitys psyykkisistä sairauksista suhteellis
tui ja näkökulma muuttui yhteiskunnalliseksi. Asunnottomille järjestet
tiin ajan oloon parempia yösijoja ja oma lääkäriasema. Kaksi vuotta
myöhemmin Ritvan  ja minun suhde kariutui. Oli 70luvun alku. Mar
raskuun liike oli tehnyt tehtävänsä. Liikkeen aktiivisimmat jäsenet, jot
ka olivat olleet paljon esillä, kirjoittaneet,  keskustelleet, agitoineet ja
provosoineet,  vedettiin  nyt  puolueiden  ja  valtion  komiteoiden  byro
kraattiseen  koneistoon.  Ulospäin  suuntautunut  dynaaminen  60luku
vaihtui sekteristiseen ja dogmaattiseen 70lukuun.
(Andersson 2000, 20–22.)

Radikaalien  ydinryhmään  osallistuneet  kuuluivat nousevaan  vasem
mistolaiseen  poliittiseen  ja  kulttuurieliittiin  ja  jonkin  aikakauden
historia  muistetaan  usein  juuri  tuon  eliitin  suurista  tapahtumista,
jotka  eliitin  edustajat  ovat  itse  nostaneet  myöhemmin  valokeilaan.
1960–luvun Suomessa tällaisia olivat ensimmäiset avoliittojen yleis
tyminen,  hippikulttuuri,  televisioiden  yleistyminen  kodeissa  ja  suo
sittu keskusteluohjelma  Jatkoaika, kansanterveyslaki,  kollektiiviasu
minen, Komisario Palmu elokuvat, kolariton keskiviikko tempaus,
maaltapako ja  lähiöiden rakentaminen, Marimekko, peruskoulu, Sa
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dankomitea,  siirtolaisuus Ruotsiin,  sukkahousut,  rahauudistus,  Van
han  ylioppilastalon  valtaus,  Suosikki,  ehkäisypilleri,  rahauudistus,
letkajenkka,  "salamasota"  eli  kirjailija  Hannu  Salaman  romaanista
Juhannustanssit  käyty  jumalanpilkkaoikeudenkäynti,  Timo  K.  Mu
kan Maa on syntinen laulu, viisipäiväinen työviikko, keskioluen tulo
maitokauppoihin.  Maailmanlaajuisista  tapahtumista  yhteiseen  muis
tiin ovat jääneet muun muassa Juri Gagarinin avaruuslento, Berliinin
muurin rakentaminen, Kuuban ohjuskriisi,  John F. Kennedy murha,
Bob Dylanin protestilaulut, Pariisin opiskelijamellakat, Prahan kevät
1968,  Beatles,  Martin  Luther  Kingin  murha,  ensimmäinen  ihminen
kuussa ja Woodstock.

Mutta tällaisia yleisiä tapahtumia kannattelee aina aivan taval
linen elämän kulku, välillä onnekas, välillä suruisa. Tai kuten Saari
koski (2004, 193) asiaa kuvaa: "Tämä ilta on kirjallinen, / tai poliitti
nen,  /  tai  tavallinen  surullinen  ilta,  /  minun  ääneni  kantaa".  Ja  tätä
tavallista  elämää,  tavallisia,  poliittisia,  kirjallisia  iltoja  on  tärkeä
muistaa,  sikäli  kun  se  muistitiedon  avulla  tai  tallenteista  on  enää
tavoitettavissa.  Tällainen  mahdollisuus  avautuu  esimerkiksi  Helena
Suomelan julkaistuista päiväkirjamerkinnöistä. Hänhän kuului edellä
mainittuun 1960lukulaisten radikaalien ydinryhmään, mutta vuosien
1967–1972 päiväkirjoissa tapahtumia kuvataan tavallisen elämänme
non ja toiminnan näkökulmasta eli varsin eri tavoin kuin tavanomai
sissa  tapahtumien päälinjoja  ja syitä selvittävissä historiantutkimuk
sissa  ja  sankaritarinoissa. Suomelan päiväkirjat  sisältävät  tunnelma
paloja,  kuten  kuvauksen  eräästä  pääsiäisestä  ja  illallisesta,  jonka
jälkeen  katsellaan  Mikko  Niskasen  Kahdeksan  surmanluotia
elokuvan toista osaa. Elokuva nähtiin tuon vuoden 1972 pääsiäisenä
viisituntisena  versiona.  Illan vanhetessa Suomeloilla  pohditaan suu
ria, yhä edelleen  tärkeitä kysymyksiä: "Onko maailma mielekäs sil
loin, kun se on rakennettu yksinomaan voimakkaimpien yksilöittensä
mukaan,  työikäisten  miesten  mukaan?  Vieläpä  miesten,  joilla  on
taustallaan  huoltamassa  ja  hoitamassa  nainen.  Naisena  täytyy  työ
elämässä  venyä  samoihin  suorituksiin  ja  vielä  hoivata  jälkipolvia."
(Mt.,  65.)  Eräs  toinen  muistiinmerkintä  kuvaa  vuoden  1972  syksyä
kylmien pisaroiden ropistessa ränneissä. Marraskuun liike on ilmoit
tanut lopettavansa toimintansa ja ihmisiä valuu sosiaalidemokraateis
ta SKDL:ään. Illalla saapuu Helena Suomelan valmistamalle päiväl
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lisille tuttu joukko. Ja illan mittaan tulee puhe Antti Eskolan uudesta
kirjasta  Yhteisiä  asioita.  Se  herättää  kiivaita  tunteita,  keskustelun
äänet  kovenevat.  Yleensä  rauhallinen  Kalevi  Suomelakin  kiihtyy
keskustelussa  Marxista  ja  marxilaisuudesta  Klaus  Mäkelän  kanssa,
joka jää sanattomaksi, ei vastaa kysymyksiin. "Sekin on tosi outoa".
(Mt., 127.)

Kysymykseen,  miksi  1960luvusta  tuli  radikalismin  vuosi
kymmen,  ei  ole  kirjoitettavissa  yhtä  vastausta.  Tämän  tietää  myös
sosiologi Matti Virtanen,  joka väitöskirjassaan Fennomanian perilli
set  etsi  vastausta  sukupolvinäkökulmasta  (Virtanen  2001).  Hänen
mukaansa  kysymys  on  lähinnä  kahdesta  rinnakkaisesta  ilmiöstä,
kulttuurisesta  ja  taloudellisesta.  Kulttuurisesti  radikalisoitumiseen
vaikutti  säätykierton  vähittäinen  vilkastuminen  1950luvulla:  yhä
useammalle  työläis  ja  maalaistaustaiselle  tarjoutui  mahdollisuus
kansakoulun  jälkeisiin  jatkoopintoihin. Alkoi siirtymä lähtökulttuu
rista  tulokulttuuriin  ja  sen  mukainen  arvomaailmojen  muutos.  Ko
dinkulttuurin  ja  opiskelijamaailman  mukanaan  tuoman  kulttuurin
välille  syntyi  ristipaine,  joka  usein  ratkesi  tulokulttuurin  hyväksi.
Uudesta  arvomaailman  omaksumisen  hinta  oli  eräänlainen  jatkuva
toisten  kautta  eläminen,  oman  oikeutuksen  etsiminen  uudessa,  vie
raassa joukossa. 1960luvulle tultaessa "näyttöpaine" murtui, ryhdyt
tiin  etsimään  keinoja  ja  tapoja  omaperäiseen,  itsemääräytyneeseen
elämäntapaan  ja  alettiin  elää  ennen  kaikkea  itselle.  (Virtanen 2001,
341.)  Vähitellen  yksilöiden  kokema  itsenäisyys  laajeni  "meiksi"  ja
sai  näkyvän  ilmauksensa  vuonna  1966  sekä  sosiaalidemokraattien
vaalivoitossa  että ensiiltansa  saaneen Lapualaisoopperan  loppukoh
tauksessa, jossa neljäkymmentä nuorta astuu näyttämöllä yhtenäisenä
rintamana eteenpäin kohti yleisöä: "mitä emme tahdo, emme tee".

Toisaalta  kulttuurisen  muutoksen  rinnalla  radikalisoitumista
avitti  asteittain  lisääntyvä  taloudellinen  vaurastuminen,  joka  lisäsi
vapaaajankäytön  mahdollisuuksia  ja  loi  laajeneville  joukoille  käsi
tystä kulutuksellisesta elämäntavasta. Syntyi nuorisokulttuurin käsite
ja sen mukaisia käytäntöjä. "40luvun taitteessa syntyneet olivat otol
lisessa iässä 50luvun lopulla opiskelemaan tullessaan. He aikuistui
vat  nuorisokulttuurin  nousun  mukana:  heidän  arvomaailmansa  ja
elämäntapansa alkoi kasvaa eri suuntaan kuin heidän vanhempansa.
Mutta koska he  olivat  ensimmäisiä  ja  'vanhoilla'  oli  hegemonia,  irti
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oli otettava rajusti ja näyttävästi." (Mt., 341) Rajuus ja näyttävyys on
tässä  ajateltava  suhteessa  ajankohtaan:  se,  mitä  on  opittu  nimittä
mään  "1960luvun  radikalismiksi"  saattaa  nimittäin  sittenkin  olla
suhteellisen pienen  osajoukon aikaansaannos,  ja  paisunut  ajanoloon
mittasuhteiltaan ehkä liiankin isoksi osaksi kansallista kertomaperin
nettä. Sillä onhan niin, että suurin osa 40luvulla syntyneistä eli elä
määnsä  kotiensa  työteliästä  elämäntapaa  uudelleen  tuottaen,  joskin
päästen vähitellen nauttimaan ennen kokemattomasta vauraudesta.

Luokkaradikalismi kohtaa yliopiston ja
yhteiskuntatieteet

hteiskunnan sodanjälkeiseen muutokseen, arvomullistukseen  ja
kulttuurikamppailuihin  kytkeytynyt  radikalismi  heijastui  myös

yliopistolaitoksen  rakenteisiin  ja  valtasuhteisiin.  Presidentti  Kekko
sen radikaaleja kohtaan tuntema myötämieli ja halu nujertaa akatee
mista maailmaa hallinnut, muuttumattomuutta korostava AKSläinen
henki  toivat  uuden  sukupolven  lähettiläät  suoraan  päämiehen  syliin
(Virtanen 2001, 342). Aiemmilta sukupolvilta kulttuurisesti ja poliit
tisesti perityn radikalismin henki alkoi nousta ennen kaikkea yhteis
kuntatieteissä  ja  yhdistyä  ajan  kansainvälisiin,  emansipatorisiin  vir
tauksiin. Suomalaisille yhteiskuntatieteille tietä oli avannut kulttuuri
radikalismi sekä sen piirissä kehitellyt yhteiskunnalliset näkemykset
ja sanastot.

Samoja aatteita jakaneet taiteilijat, opiskelijat ja tutkijat kohta
sivat  aiempien  vuosikymmenten  kulttuurivaikuttajien  tapaan  kanta
paikoikseen  muodostuneissa  ravintoloissa.  Tampereella  tällaiseksi
paikaksi tuli ravintola Tillikka. Se kokosi monet boheemit, kulttuuri
radikaalit  ja yliopistolaiset  keskustelemaan  yhteiskunnasta  ja maail
masta. Mukana ollut Pekka Kejonen (1997, 128) muistelee: "Pääosin
muualta  muuttaneet,  erityisesti  opiskelijat  tai  muuten  yliopistoa  sii
vestävät, tekivät Tillikasta kumman vapautuneen. Jopa niinkin hämä
läiseen torppariuteen sitoutunut sosiaalisen mielekkyyden etsijä kuin
Antti Eskola saattoi siellä riehaantua."

Y
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Antti Eskola
osiaalipsykologian professori Antti Eskolan (s. 1934) panos tuon
ajan yhteiskunnalliseen keskusteluun oli monella  tavalla merkit

tävä. Hän oli  valikoitunut  jo nuorena akateemisen  eliitin  huipulle  ja
saattoi  tältä  näköalapaikalta  vaikuttaa  sekä  sosiologian  1960luvun
kultaajan paradigmamuodostukseen että yhteiskunnalliseen mielipi
teenmuodostukseen. Hän tulkitsi ehkä parhaiten ensimmäisen polven
opiskelijoiden tuntoja itse pienviljelijän pojasta yliopistoon noussee
na  (Virtanen,  342343).  Erityistä  yhteiskuntavaikutusta  oli  hänen
kolmella  1960  ja  1970lukujen  vaihteessa  kirjoittamallaan  mielipi
dekirjalla  Suomi  sulo  Pohjola  (1968),  Vasen  laita  lavea  (1969)  ja
Yhteisiä  asioita  (1972). Trilogian päättävän osan  henkilökohtaisissa
alkusanoissa  tekijä  palaa  aiempien  kirjojensa  teemoihin  pohjustaen
samalla ajattelussaan tapahtuneita muutoksia. Ensimmäinen kirja oli
ollut  "kriittinen  mutta  ei  missään  nimessä  vallankumouksellinen".
Siinä yhteiskunnallisissa laitoksissa ei nähty sellaisia ongelmia, joita
ei olisi ollut mahdollista korjata ja ylittää kehittelemällä demokratiaa,
ja nimenomaan olemassa olevaa porvarillista demokratiaa.

Rauhalliseen  kehitykseen  Eskola  ei  kuitenkaan  mitenkään
itsestään  selvästi  usko,  vaan  ennustelee  "edistyksen  kulkevan  vain
tuskallisen  tiedostamisen  kautta".  "Vuonna  1969  ilmestyneessä  kir
jassani Vasen laita lavea tätä tuskaa sitten on enemmältikin. Perintei
sen marxilaisuuden ja uusvasemmistolaisen kuohahtelun välillä näyt
tää olevan vaikea  valita.  Jonkinlaiseen  seestymiseen  kirja kuitenkin
loppuu:  on  tehtävä  työtä  sen  puolesta  minkä  tietää  oikeaksi,  toivo
matta liikoja ja pelkäämättä turhia."

Vasen  laita  lavea  kirjan  jälkeen  Eskola  siirtyi  kolmeksi  vuo
deksi  "raikkaasta  yhteiskunnasta"  opetuksen  ja  tutkimuksen  pariin
kirjoittaen  kansainvälistäkin  tiedejulkisuutta  saavuttaneen  sosiaali
psykologian  oppikirjan  Sosiaalipsykologia  (1971).  Samalla  syntyi
myös ajankohtaisajattelua, jonka Eskola julkaisi keskustelukirjassaan
Yhteisiä  asioita  (1972).  Kirjan  kantavana  teemana  on  siihen  asti
suomalaista  yhteiskuntatiedettä  hallinneen  porvarillisen  sosiologian
ja  tuloaan  tekevän  marxilaisen  yhteiskuntatieteen  suhde.  Toisena
suurena kysymyksenä pohditaan osallistumisen  ja yhteistyön merki
tystä  suhteessa  porvarillisen  yhteiskunnan  vieraantuneeseen  indivi

S
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dualismiin. Molemmista  teemoista Eskolalla on  teoreettisten  ajatus
kulkujen  lisäksi  kokemuksiinsa  pohjaavaa  omakohtaista  sanottavaa.
Kirjan  lopussa  tekijä  ottaa  esiin  oman  sitoutumisensa  mahdollisuu
den kertoen jo jonkin aikaa etsineensä "sopivaa Skdl:n perusjärjestöä
liittyäkseni  sellaisen  kautta  tähänastista kiinteämmin  mukaan sosia
listiseen  toimintaan".  Pulmaksi  on  tullut  kommunistisen  liikkeen
sisäinen ristiriita,  joka näyttää repivän  järjestöä "revisionisteihin"  ja
"stalinisteihin" eikä tarjolla näytä lopulta olevan "pelkästään kansan
demokraattisia  yhdistyksiä".  Loppusanoja  kirjoittaessaan  Eskola  ei
ole  ratkaissut  henkilökohtaisen  osallistumisensa  ongelmaa  suuntaan
eikä toiseen.

Eskolan  keskustelukirjoissa  on  henkilökohtainen,  tunnustuk
sellinenkin  sävy;  yhteiskunnallinen  ja  sosiologinen  oppineisuus  yh
distyy omaelämäkerralliseen  kokemukseen.  Tästä  henkilökohtaisuu
desta  kirjoihin  kutoutuu  myös  uskonnollisista  kääntymysteksteistä
tunnettu juonirakenne, jossa asetetaan ensin ongelma, etsitään siihen
sitten ratkaisua luomalla näkökulmia ja kehittelemällä erilaisia vaih
toehtoja ja vastauksia, ja lopulta tavalla tai toisella ratkaistaan se, tai
ainakin päätetään  lähteä  tiettyyn suuntaan. Sama rakennekaava  tois
tuu  myös  tekijän  myöhemmissä,  niin  sanotuissa  uskontokirjoissa
(Eskola  1999;  2003;  2006),  joissa  henkilökohtaisesti  ratkaistavaksi
kysymykseksi  tulee  uudelleen  luterilaiseen  kirkkoon  liittymisen
mahdollisuus. Toisin kuin puolueeseen liittyminen, joka jää Yhteisis
sä asioissa  ilmaan,  saa kirkkoon  liittyminen ratkaisunsa  jo uskonto
kirjasarjan  toisessa  osassa,  jossa  tiedon  rinnalle nousee  yksinkertai
nen usko ja asiointi kirkkokansliassa.

Muitakin yhtymäkohtia näillä päällepäin erilaisilta vaikuttavil
la kirjoilla on. Sekä poliittisissa  että uskonnollista uskoa koskevissa
pohdinnoissa on kysymys yhteisistä asioista  ja  ihmisen paikasta yh
teiskunnassa  sekä  ennen  kaikkea  johonkin  yksilöä  suurempaan  yh
teyteen  liittymisen  mahdollisuuksista,  ehdoista  ja  edellytyksistä.
Ehkä kirjojen yhteiskunnallisesti kauaskantoisin merkitys on kuiten
kin siinä, että kirjoittaja loi niillä Suomeen sellaisen julkisen intellek
tualismin  perinteen,  jossa  yhteiskuntatieteellinen  tutkimus  yhdistyi
julkiseen  mielipiteenmuodostukseen.  Tekijä  ei  halunnut  pitää  näitä
kahta  kovin  erillään  toisistaan,  vaan  katsoi  niiden  sisältyvän  lähes
saumattomasti  toisiinsa. Sosiologit  olivat  kyllä  ennenkin  julkaisseet
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arvovaltaisia  ja  yhteiskunnallisesti  vaikuttavia  tutkimuksia,  mutta
enimmäkseen  he  olivat  pitäytyneet  tutkijanroolissaan  paljolti  valta
julkisuudelta näkymättömissä.

Tähän  totunnaiseen  ja  hieman  elitistiseen  asetelmaan  Eskola
vaikutti keskustelukirjoillaan, joita myös luettiin ja myytiin ennennä
kemättömän paljon.  Oma  osansa  asiassa oli  tietenkin  myös  kehitty
neellä  joukkotiedotuksella  ja  markkinoinnilla,  mutta  ennen  kaikkea
selittävänä  tekijänä  täytyy  pitää  ajanhenkeä  eli  sitä,  että  yhteiskun
nallinen  vaikuttaminen  ja  keskustelu  todella  kiinnostivat  ihmisiä.
Julkisia keskustelijoita Suomeen on yleensä tullut filosofian ja kirjai
lijoiden parista. Eskolan toimintaa vastaavaan yhteiskuntatieteellisen
puheen  julkiseen  levittämiseen  on  tämän  jälkeen  pystynyt  kenties
vain  historioitsija  Juha  Siltala  vuonna  2004  julkaisemallaan  "pam
flettitutkimuksella"  Työelämän  huonontumisen  lyhyt  historia,  josta
tätä kirjoittaessani loppuvuodesta 2007 on jo julkaistu uusittu painos,
"mukana uudet huononnukset" (Siltala 2007).

Eskolan  helsinkiläinen  kollega  Risto  Alapuro  on  tarkastellut
1960luvun  opiskelijaliikkeen  ja  yhteiskuntatieteiden,  erityisesti  so
siologian suhdetta Erik Allardtin  teoksessaan Yhteiskunnan rakenne
ja  sosiaalinen paine  (1964)  esittämän  teorian  näkökulmasta. Alapu
ron mukaan eräs 1960luvun liikkeiden "pääteema oli, Allardtin ter
mein,  vaatimus  yhdenmukaisuuden  paineen  vähentämisestä.  Mutta
jos  1960luvun  alun  radikalismille  oli  tärkeätä  erilaisuuden  sallimi
nen,  niin  1960luvun  jälkipuolella  tuli  tärkeämmäksi  teorian  toinen
solidaarisuutta  selittävä  tekijä,  työnjaon  aste  tai  yleisemminkin  yh
teiskunnan  rakenne  ja  erityisesti  sen  luokat.  Allardtin  teoria  tarjosi
lähtökohdan  niidenkin  analyysiin.  Lopulta  vasemmistolaistumisen
mukana kävi selväksi, että myös tämä kehys oli riittämätön." (Alapu
ro 1997.) Jälkimmäisellä virkkeellä Alapuro viittaa vallankumouksen
mahdollisuuden  pohdintaan  ja  alkavaan  Neuvostoliittomyönteisen
taistolaisuuden esiin nousuun.

Alapuron  tulkinnan  ongelma  on  sen  melko  yksiviivainen  ja
itseriittoinenkin tulkinta sosiologian vaikutuksesta opiskelijaliikkeen
toimintaan.  Asiaahan  voidaan  ajatella  myös  toisin  päin.  Sosiologia
oli  vain  eräs  "aikakausitekijä",  jolla  oli  oma  vaikutuksensa  ajan  ta
pahtumiin ja mielipiteenmuodostukseen, mutta sen merkitystä tuskin
kannattaa  liioitella  edes  Suomessa,  jossa  sosiologit  olivat  jonkin
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aikaa jopa valtiovallan korkeimman johdon suojeluksessa. Itse halu
aisinkin ajatella  tapahtumien kulkua  toisen suuntaisesti. Ei siis niin,
että  yhteiskuntatieteet  olisivat  olleet  jotenkin  erityisen  merkittävästi
synnyttämässä aikakauden yleistä muutoshenkeä, vaan pikemminkin
niin,  että  aikakauden  kulttuurille  ominainen  yleisradikalismi  alkoi
hiljalleen  välittyä  myös  yhteiskuntatieteisiin.  Mistä  Alapuron  näkö
kulma  kertoo?  Nouseeko  se  siitä  erityisestä  joukkohybriksestä,  jota
sosiologit  kokivat  1960luvulla  Suomessa  päästessään  kertomaan
ajatuksistaan  maan  ylimmälle  poliittiselle  johdolle  aina  presidentti
Urho Kekkosta myöten?

Aika  synnyttää  sankarinsa  ja  ohjaa  etsimään  ihanteita  aina
jostain  suunnasta:  yleensä  tuuli  on  puhaltanut  Suomeen  lännestä.
Mutta  1960luvulla  länsimaisissa  yhteiskuntatieteissä  ei  enää  edes
Suomessa voitu olla ottamatta huomioon Neuvostoliitossa kehitettyä
marxilaisleniniläistä  yhteiskuntatiedettä.  Yleistyi  käsitys,  jonka
mukaan  oli  olemassa porvarillinen  sosiologia  erilaisine  muunnelmi
neen ja toisaalla marxilainen sosiologia. Edellistä edustivat länsimai
sen sosiologian klassikot Comtesta lähtien pois  lukien tietysti Marx.
Suomessa porvarillinen paradigma kiteytyi 1950luvun aikana ja sen
ajatusmallit esitettiin lähinnä kahdessa oppikirjassa: Erik Allardtin ja
Yrjö  Littusen  vuonna  1958  ilmestyneessä  teoksessa  Sosiologia  ja
Antti Eskolan neljää vuotta myöhemmin julkaisemassa tutkimusme
netelmäkirjassa Sosiologian  tutkimusmenetelmät  I. Molemmista  tuli
todellisia kestosuosikkeja, joita ovat  lukeneet useat opiskelijapolvet.
Marxilaista  ajattelua  näissä  kirjoissa  esiteltiin  kuitenkin  vain  viit
tauksenomaisesti.

Kun Eskola kymmenen vuotta myöhemmin arvioi keskustelu
kirjassaan Yhteisiä asioita oman tutkimusmenetelmäkirjansa suhdetta
marxilaiseen  sosiologiaan, hän  kirjoittaa  suoranaisesta Marxin  mer
kityksen trivialisoinnista. Samalla hän nostaa esiin suomalaisen työ
väenliikkeen panoksen marxilaisen yhteiskuntatieteen edistämisessä,
esimerkiksi Ture Léhenin ja Yrjö Enteen työt (Eskola 1972, 51–52).
Yliopistoissa  vallinneesta  porvarillisen  sosiologian  ylivallasta  on
olemassa  oikeastaan  vain  muutamia  poikkeuksia,  kuten  Yhteiskun
nallisen Korkeakoulun  (vuodesta 1966 Tampereen yliopisto)  ensim
mäinen  sosiologian  ja  sosiaalipsykologian  professori  Antero  Rinne
(1896–1950), joka jäi marxilaisen teorian harrastuksessaan kuitenkin
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yksin, Yhdysvalloista tuotujen menetelmä ja teoriaoppien jalkoihin;
suomalaisen  sosiologian  kehkeytyvän  kultakauden  paradigmaan
Rinteen  tutkimuksia  ei  kelpuutettu niin  kuin  ei  työväenliikkeen pii
rissäkään tehtyä tutkimusta.

Yhteiskuntatieteiden kehitys tai taantuminen – katsantotavasta
riippuen  –  tapahtui  Eskolan  tulkinnan  mukaan  vaiheittain.  Jos  en
simmäistä  vaihetta  edustivat  yllä  mainitut  kommunistisen  puolueen
piirissä tai sen lähimailla kirjoitetut tutkimukset sekä Antero Rinteen
varhainen  panos,  seurasi  tätä  vaihetta  toinen  jakso,  jonka  keskeisiä
tapauksia oli Yrjö Littusen teos sosiaalisista sidonnaisuuksista. Siinä
teoriat ja taulukot oli tulkittu niin liberaalisti, että vapaamielisimpiä
kin  sosiologeja  alkoi  hirvittää.  Myönteisenä  merkkinä  Eskola  piti
myös  Otto  Wille  Kuusisen,  "huomattavimman  suomalaisen  marxis
min  teoreetikon  johdolla"  toimitettua  teosta  marxismileninismin
perusteista.

Kolmantena  siltana  porvarillisen  sosiologian  käsitteistöistä  ja
näkökulmasta  kohti  marxilaista  toimi  Ralf  Dahrendorfin  teoria  yh
teiskunnallisten ristiriitojen säätelystä. Tätä Eskola luonnehtii porva
rillisista  ja marxilaissukuisista aineksista koostuvaksi kiinnostavaksi
sekoitukseksi.  Marxilaissukuista  ajattelua  edustaa  ajatus  yhteiskun
nallisesta jaosta hallitseviin ja hallittuihin. Porvarille puolestaan kel
paa ajatus tämän ja tämäntapaisten jakojen säätelystä. Teoriasta tulee
1960luvun puolivälissä suosittu väline, jolla yritetään ujuttaa milloin
marxilaisia ajatuksia porvarilliseen sosiologiaan, milloin porvarillisia
ajatuksia  kommunistien  keskuuteen.  "Ainakin  edellinen  kuljetusyri
tys  onnistuu;  marxilainen  teoria  putkahtaa  säätelyteorian  uumenista
esiin ja puuhevonen jää porvarispoikien leikkikaluksi ('porvarismi')"
(mt., 54).

Erääksi näiden  vaiheiden  myönteiseksi  tulokseksi Eskola  kir
jaa muutoksen  yhteiskunnallisessa  'uskottavuushierarkiassa'  ja  arve
lee, että kommunistin toimimisella yliopiston professorina, menettä
mättä  virkaansa,  tutkimusmahdollisuuksiaan  tai  luottamustehtäviä
saattoi  olla  "ainakin  rohkaisevaa  symbolimerkitystä"  (Eskola  1972,
54). Toinen  katsantokantamuutos  koski  sosiologian  uskoteltua  puo
lueettomuutta  ja  tasapuolisuutta, eli  kysymystä  tosiasioiden  ja arvo
jen suhteesta. Aiempi melko suoraviivainen porvarillisen sosiologian
vaalima  käsitys  tosiasioiden  ja  arvojen  erosta  alkoi  horjua. Käsitet
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tiin, että totuudessa oli kysymys siitä, mistä näkökulmasta sosiaalista
todellisuutta kulloinkin katsoi.

Kaiken kaikkiaan marxilaiseen sosiologiaan siirtymistä helpot
ti kolme seikkaa, jotka oli opittu edellä kuvatuissa siirtymävaiheissa.
Ensinnäkin  yhteiskunnallisia  ilmiöitä  opittiin  kuvaamaan  heikom
piosaisten  näkökulmasta.  Tässä  suhteessa  vaikuttava  oli  ollut  mai
neikkaan  sosiologin Howard S. Beckerin Social Research  lehdessä
vuonna  1967  julkaistu artikkeli,  jossa  tämä  painotti Eskolan  sanoin
sitä,  kuinka  yhteiskuntatieteilijän  "on  reilusti  päätettävä kenen puo
lella hän on ja kannettava huolta vain siitä, ettei avoin puolen valinta
tee  havaintoja  virheellisiksi"  (mt.,  55).  Toinen  siirtymävaiheissa
omaksuttu  seikka  koski  sosiologista  käsitteistöä, nyt  uskaltauduttiin
kirjoittamaan luokkakäsittein. "Kun nimittäin havaittiin erimuotoisen
syrjinnän  ja  yhteiskunnallisen  vähäosaisuuden  kasautuvan,  alettiin
entistä selvemmin hahmottaa yhteiskunnan luokkaluonne sekä totut
tauduttiin yhä rohkeammin erilaisten eufemismien sijasta puhumaan 
luokista','porvaristosta'  ja'proletariaatista'  (mt.,  57).  Ja  kolmantena
asiana  havaittiin  ongelmia  lainsäädännössä  ja  sen  toimeenpanossa
sekä  ylipäätään  valtion  roolissa.  "Huomattiin,  ettei  valtio  olekaan
puolueeton,  luokkien  yläpuolella  toimiva  demokraattinen  sovitte
luelin,  joka  rientää  vaikeuksissa  olevan  avuksi,  vaan  porvariston
luokkavallan väline" (mt., 57).

Näistä  samoista asioista  ja vieläpä suunnilleen samoin sanoin
Eskola  kirjoitti  luvun  sosiologian  suomalaista  historiaa  tarkastele
vaan  teokseen Sosiologian  juuret  (1973). Kirjaan sisällytettiin myös
Eskolan, Risto Alapuron, Matti Alestalon ja Seppo Toiviaisen  laati
ma  luku  marxilaisesta  sosiologiasta,  jossa  sen  vaiheita  selostettiin
taistelevan  työväenliikkeen  varhaisvaiheista  lähtien.  Teoksen  pari
kymmentä  vuotta  myöhemmin  uudistetusta  laitoksesta  Suomalaisen
sosiologian  historia  (1992)  jätettiin  pois  sekä  Eskolan  kirjoittaman
loppuluvun marxilaista teoriaa käsittelevä osa että marxilaisen tutki
muksen  historiaa  tarkasteleva  luku.  Miksi  poistot  tehtiin?  Olisiko
selitystä  etsittävä  marxilaisen  ajattelun  hiipumisesta  ja  sille pohjau
tuvien  yhteiskuntien  (eli  kansandemokratioiden)  rapautumisesta  sa
malla kun kotimaiset rahamarkkinat avautuivat kansainväliselle kapi
talismille, Berliinin muuri murtui ja uudet postmodernit teoriat sekä
diskurssi ja keskusteluanalyysin tapaiset, yhteiskuntatieteiden objek
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tiivisuusharhaa uudelleen luovat tutkimusmenetelmät tekivät tuloaan.
Historia on voittajien historiaa, "mutta kovin lyhytnäköistä on kuitata
yhden  sukupolven  aherrus  pelkkänä  'hurahtamisena'",  kirjoittaa  so
siologian pieni suuri mies Pertti Töttö (1992, 245).

Vaikka Yhteisistä asioista on vaikea  löytää suoraa tukea nou
sevalle  luokkakantaiselle ajatustavalle eikä siinä muutoinkaan  luoda
tiukkoja poliittisia sitoumuksia, vaikka sellaisia lopussa etsiskellään,
kirjan  painotukset  kuitenkin  selvästi  poikkeavat  tekijän  edellisestä
kirjasta Vasen laita lavea, jonka loppuluvussa etsitään ulospääsytietä
"toiveiden ja pelkojen kahleista". Vasen laita lavean loppu on toista
misen arvoinen siksi, että Eskola palasi 2000luvun taitteessa uskon
nollista  uskoa  koskeviin  kysymyksiin  kirjoillaan  Uskon  tunnustelua
(1999), Tiedän ja uskon (2003) ja Yksinkertainen usko (2006), ja sen
vuoksi,  että  tekstikatkelmasta  näkee  radikaalin  yhteiskuntatieteen  ja
kristillisen sanaston perheyhtäläisyyden:

On  siis  syytä  yrittää  vapautua  pessimismin  ja  optimismin  maanis
depressiivisestä  orjuudesta, pois  toiveiden  ja pelkojen  kahleista. Kun
aloin  pohtia  tätä  ongelmaa,  olin  löytävinäni  ratkaisun  sieltä,  mistä
niin  monta  kertaa ennenkin; en  marxilaisesta  teoriasta,  vaikka  sama
ratkaisumalli epäilemättä löytyisi sieltäkin, vaan evankeliumeista. Kun
Jeesus lähetti opetuslapsensa maailmaan, niin yrittikö hän luoda hei
hin optimistisia odotuksia suurista vaalivoitoista, yhteistyötä  tai kan
sanrintamahallituksista  saddukeusten  ja  fariseusten  kanssa?  Vai  an
toiko hän päinvastoin pessimistisen  synkän kuvan niistä vaikeuksista,
joita radikaalin uudistamisen  tiellä kohdataan? Ei kumpaakaan. Hän
yksinkertaisesti  vain  sanoi:  "Lähtekää  matkaan  ja  saarnatkaa,  että
taivasten  valtakunta  on  tullut  lähelle.  (...) Puhukaa  niille,  jotka  teitä
kuuntelevat, ja jos kohtaatte typerää vastustusta, niin älkää suotta ta
kertuko riitelemään (...). Ja 'kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa,
paetkaa toiseen,  sillä  totisesti minä sanon teille: te ette ehdi  loppuun
käydä  Israelin  kaupunkeja ennen  kuin  Ihmisen  Poika  tulee'.  (...) Mi
nusta tuntuu, että jotenkin tuohon tapaan me voisimme tänäkin päivä
nä kuvata edessä olevia tulevaisuudennäkymiä. Maailmassa on paljon
ongelmia,  joiden  ratkaisemiseksi  olisi  tehtävä  työtä,  mutta  voi  olla,
ettei sitä ehditä saada päätökseen ennenkuin  Ihmisen Poika  tulee, eli
ennen kuin olemme lopullisessa nälän, sodan ja ydintuhon umpikujas
sa.  Siitä  huolimatta  työtä  on  tehtävä,  ilman  turhia  toiveita  ja  turhia
pelkoja: On mentävä ja puhuttava asevarustelun, saastumisen, nälän
hädän,  riiston  ja  imperialismin  ongelmista;  on  ponnisteltava  niiden
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sosialististen  ratkaisumallien  puolesta,  joissa  on  ihmiskunnan  ainoa
toivo. Tämä tapahtuu monin muodoin ja monien eri nimikkeiden alla:
kuka kirjoittaa tai puhuu, kuka toimii järjestöissä tai tekee puoluetyö
tä, ja kuka pyrkii toistaiseksi vasta itselleen selvittämään näitä asioita.
Mutta ajatuksista me tunnemme toisemme, sillä päämäärämme on sa
ma. Meidän ei  tarvitse elää toivossa eikä pelossa, sillä me tiedämme,
että  erilliset,  tällaisenaan  vähäiset  työpanokset  tulevat  ajan  mittaan
kasautumaan  laajaksi  yhteistyöksi,  joka  kerran  muuttaa  maailman.
(...) Haluan vahvasti tähdentää, että politiikka ei ole mitään uskontoa,
eivätkä tämän päivän vasemmistolaiset mitään kristuksia, mutta ilmiöt
ja toimintamallit ovat edistyksen taistelussa taantumusta vastaan aina
samat.
(Eskola 1969, 118–120.)

Tämän kirjansa jälkeen Eskola loittoni taistelevasta sanankäytöstä ja
uskonnollisista  kielikuvista  sekä  keskustelukirjallisuudesta  yleensä
palatakseen  niiden  pariin  1990luvun  alussa  julkaisemissaan  Sota
päiväkirjassa  (1991)  ja  Työpäiväkirjassa  (1992).  Hänen  aatteellis
maailmankuvallinen tiensä oli vienyt ensin 1960luvulla kohti porva
rillista  sivistyneistöä,  mutta  sen  taantumukselliset  asenteet  tuottivat
jo  pian  pettymyksen.  Sen  jälkeen  "toivo  oli  pantava  sorrettuihin,
työväenluokkaan,  joka  hyötyisi  lisääntyvästä  demokratiasta  ja  tasa
arvosta.  (...)  Tulimme  taas  kuitenkin  pettymään.  Yhtenä  päivänä  ei
enää ollutkaan  työväenluokkaa, eikä kommunistista puoluetta."  (Es
kola & Kurki 2004, 76.) Samalla kun Eskolan "kahden pettymyksen
tarina"  muistuttaa  vuosisadan  alun  sivistyneistön  pettymystä  kapi
naan  noussutta  työväenluokkaa  kohtaan,  jonka  oppinut  väki  lopulta
luokitteli roskaväeksi, se havainnollistaa intellektuellien yleistä 'koh
taloa' erilaisten aatemaailmojen välissä ja elämänratkaisujen ristipai
neissa.

Omalla tavallaan näistä ristipaineista kertoo Raoul Palmgrenin
ja  Antti  Eskolan  välillinen  kohtaaminen  yliopiston  hallinnonuudis
tusta  ja  sen  niin  sanottua kolmikantaperiaatetta  koskevassa  taistelu
kysymyksessä. Tätä  yliopistodemokratiaa  lisääväksi  ajateltua uudis
tusta vauhdittaakseen Tampereen yliopiston opettajat olivat Eskolan
johdolla lähettäneet vetoomuskirjeen muiden yliopistojen edistyksel
listen  opettajien allekirjoitettavaksi. Palmgrenin  vastaus oli  lyhyt  ja
tyly: "Se että olen marxilainen, ei merkitse, että olisin anarkoroman
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tikko,  sukupolvimasokisti  ja  joukkoperseennuolija.  En  allekirjoita."
(Kalemaa 1984, 276.)

Yhteiskuntatieteilijän vastuu
leisen siirtymän 1960luvun kulttuuriradikalismista kohti 1970
luvun  jyrkkenevää  luokkakantaisuutta  on  tiivistänyt  filosofi

Heikki MäkiKulmala: "Jos  'kuusikymmentäluvun radikalismia' voi
daan  luonnehtia  lukeneiston  tietyn osan  irtiotoksi sinivalkoisen por
variston  perinteisemmästä  ideologiasta  ja  osin  myös  modernismin
'ideologiattomuudesta', niin taistolaisuus syntyi pitkälti tämän negaa
tion  ('sunnuntaifilosofian/radikalismin')  negaationa"  (mt.).  "Mutta
miksi opiskelijaliikkeen radikaalein osa taistolaistui vasta loppuvuo
desta 1970 alkaen", kysyy puolestaan Matti Virtanen (2001, 345), ja
kehittelee vastaukseksi 60lukulaisten ja nuortaistolaisten sukupolvi
kokemuksien  eroille  perustuvan  tulkinnan,  jonka  jakajana  toimii
suhtautuminen  Tshekkoslovakian  miehitykseen.  Siinä  missä  60
lukulaiset jakoivat kollektiivisesti sodan ja sotaorpouden kokemukset
ja tunsivat tätä kautta vetoa rauhanaatteeseen, siinä nuorsuomalaisten
sukupolvikokemukseksi  muotoutui  Prahan  kevään  tapahtumat  ja
niistä noussut samaistuminen hyökkääjään. Virtasen mukaan nöyris
televän asenteen taustalla oli kansallisen olemassaolon turvaaminen:
"Olemalla  maksimaalisen  nöyrä  ja  kuuliainen  ankaran  emovaltion
edessä  saattoi  parhaiten  pitää  neuvostopanssarit  loitolla".  Lisäksi
kysymys  oli  maailmankuvallisesta uskosta  sosialistisen  järjestelmän
voittoon  kapitalistisesta;  oli  hypättävä  mukaan  voittajien  kelkkaan.
(Mt., 346–350.)

Tämänkaltaisissa poliittista sitoutumista koskevissa kysymyk
sissä tutkijalla on olemassa useita vaihtoehtoja: ensinnäkin on erilli
syyttä korostava niin sanottu "riippumattomuusnäkemys", jonka mu
kaan  tutkimus  ja  politiikka  ovat  toisistaan selvästi  erottuvia  alueita.
Toiseksi  on  tutkijayhteisön  ja  yhteiskunnan  välistä  vuoropuhelua
painottava  "vuorovaikutuskäsitys",  jonka  mukaan  tutkijoilla  on  po
liittisissa  kysymyksissä  paitsi  tutkimustiedon  tuottajan  myös  tietty
keskustelijan  ja  neuvonantajan  rooli.  Ja  kolmanneksi  "sitoutunut
näkemys", jossa tiedeyhteisön ja yhteiskuntapolitiikan  tehtäviä pide

Y
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tään enemmän tai vähemmän päällekkäisinä, ikään kuin ne muodos
taisivat lähestulkoon samankeskisen ympyrän.

Kenties  yleisin suomalaisissa kasvatus  ja yhteiskuntatieteissä
1960  ja  1970luvuilla  vallinnut  suhtautumistapa  on  näistä  ensim
mäinen  eli  riippumattomuutta painottava käsitys. Siinä  tutkijan  teh
tävää  pidetään  erillisenä  poliitikon  tai  muun  yhteiskunnallisen  vai
kuttajan tehtävistä. Tutkimus on omalakista ja itsenäistä toimintaa ja
tutkija omassa työssään riippumaton yhteiskunnallisista olosuhteista.
Tästä näkökannasta on olemassa useita muunnelmia, mutta kaikissa
pidetään  kiinni  siitä,  että  tutkimus  ja  politiikka  ovat  periaatteiltaan
toiminnallisesti  eri asioita. Käsitys vastaa perinteistä näkemystä yli
opistojen akateemisesta vapaudesta. 1960–1970lukujen sosiologien
kin  piirissä  tämä  käsitys  oli  vallitseva  lähtökohta:  pidettiin  kiinni
tutkijan vapaudesta mutta toisaalta ammattikunnalla nähtiin eräänlai
nen "lähetystehtävä" Suomen suunnan ja hyvinvointikehityksen mää
rittämisessä.

Filosofi  G.H.  von  Wright  on  luonnehtinut  Platonin  käsitystä
filosofien  tehtävästä  kuvaamalla  näitä  herrasmiehiksi,  gentleman
neiksi. Kuvaus sopii muutamia poikkeuksia  lukuun ottamatta melko
kirjaimellisesti  nykyisiinkin  suomalaisiin  sosiologeihin  ja  kasvatus
tieteilijöihin.  Heidänkin  ymmärrystään  itsestään,  niin  sanottua  pro
fessionaalista  identiteettiä,  luonnehtii  yhteiskunnan  ja  sosiaalisen
todellisuuden  selittämisen  ja  ymmärtämisen  teoreettinen  intressi.
Nämä  liituraitapukuihin  sonnustautuneet  "sosiologian  herrasmiehet"
eivät sotkeudu tieteenalansa praktisen  intressin mukaisiin kysymyk
siin puhumattakaan siitä, että olisivat valmiit pohtimaan tieteenalaan
sa  käytäntöyhteyksiä,  kuten  tehdään  yhdysvaltalaisessa  radikaalin
sosiologian (ks. Fuller 1996) ja julkisen sosiologian (public sociolo
gy) perinteissä (ks. Burawoy 2007)  tai Latinalaisen  Amerikassa  toi
mivien sosiologien osallistuvassa ja innostavassa tutkimustoiminnas
sa. Suomessa  julkisen sosiologian esiin  tuomat  kysymykset sosiolo
gian julkisesta ja kriittisestä tehtävästä on työnnetty esimerkiksi sosi
aalipolitiikkaan, työhön tai pedagogiikkaan.

Antti Eskolankin antama vastaus edustaa suomalaisen sosiolo
gian  riippumattomuuskannan  erästä  muunnelmaa,  vaikka  käsitys  ei
Yhteisissä asioissa ollut vielä mitenkään vakiintunut, eikä sellaiseksi
kai  muodostunutkaan.  Vastaus  oli  pohtiva  tai  jopa  häilyvä,  mutta
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kaikkinensa  sittenkin  varsin  konservatiivinen.  Eskola  ei  halunnut
sekoittaa  agitaatioon  ja  politiikkaan  liittyviä  puoluetehtäviä  akatee
misiin tutkimus  ja opetustehtäviin, mutta piti toisaalta melko selvä
nä,  että  marxilaisleniniläinen  ajattelu  tulee  lunastamaan  paikkansa
yhteiskuntatieteiden  joukossa,  ellei  peräti  kumoamaan  porvarillisen
sosiologian  olettamuksia  esimerkiksi  tiedon  ja  arvojen  suhteesta.
Yliopistoa ei Eskolan mukaan voitu määritellä kumouksellista taiste
lua käyväksi agitpropkeskukseksi tai vallankumoustoiminnan suun
nittelun  tyyssijaksi.  Tällaisia  "saatetaan  tarvita  ja  kaikkiin  niihin
yliopiston  opettajat  ja  tutkijat  voivat  osallistua,  mutta  opettajina  ja
tutkijoina  heillä  on aivan  toinen tehtävä:  luotettavan  tieteellisen  tie
don hankkiminen, käsittely ja siirtäminen" (Eskola 1972, 65). Tähän
poliittisen  sitoutumattomuuden  ja  sitoutumisen  ylittävään,  tai  niitä
välittävää "kolmatta tietä" etsivään muotoiluun saattoi olla tyytyväi
nen  myös  tuon ajan  maltillinen porvari.  "Tutkimuksen  ja  poliittisen
toiminnan on kuljettava rinnan, ei toistensa vaihtoehtoina" (mt.).

Eskolan  marxilaisleniniläisen  teorian  varteenotettavuutta  ko
rostava  näkemys  ei  ollut  aikanaan  sinänsä  mitenkään  erityinen  kat
santokulma, vaan tuon ajan kumouksellisten jaettu käsitys eri puolil
la  maailmaa.  Yhdysvalloissa  oli  1960luvulla  syntynyt  radikaaliksi
sosiologiaksi  kutsuttu  tutkimussuuntaus,  jossa  oltiin  kiinnostuttu
Marxista  ja  tämän  ajatteluun  perustuvasta  vallankumouksellisesta
teoriasta. Tutkimussuuntaus versoi useita käsityksiä sosiologian käy
tännölliskriittisestä tai emansipatorisesta tehtävästä ja synnytti joita
kin vuosia eläneen radikaalisosiologisen liikkeen (Radical Sociology
Movement,  ks.  Burawoy  2005;  Flacks  2005;  Fuller  1996).  Syntyi
myös alan omia  julkaisuja, kuten yhä ilmestyvä Critical Sociology 
lehti  (per.  1969),  perustamisnimeltään  ajan  henkeä  kuvaavasti  The
Insurgent Sociologist.

Eskolan omassa jälkiarvioinnissa, tai kuten hän kirjoittaa "po
liittisen  elämäkertansa  sivuilla", Marxin  yhteiskuntateorialla on  yhä
tärkeä  paikka.  Sanojensa  vakuudeksi  hän  yhtyy  G.H.  von  Wrightin
muistelmissaan  esittämään  näkemykseen  siitä,  että  yhteiskunnan
dynamiikkaa on hedelmällistä  tarkastella Marxin  termein dialektise
na taisteluna tuotantovoimien ja tuotantosuhteiden välillä. (Eskola &
Kurki 2004, 78.) G.H. von Wright oli  julkaissut jo 1970luvun puo
len välin paikkeilla Marxia ja marxilaisuutta hienostuneesti tarkaste



Juha Suoranta: Kriittinen työläiskasvatus.

Aittola & Eskola & Suoranta (toim.): Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä. Tampere 2007.

200

levia  esseitä. Niissä akateemikko arvioi Marxin  filosofiaa  suhteessa
humanismiin varsin myönteisesti korostaen Marxin suuruutta ajatteli
jana,  jos  kohta  myös  tämän  mutkikkuutta  "kaikkien  todella  suurten
ajattelijoiden tavoin", ja pitäen marxismileninismiä varteenotettava
na filosofisena uskomusjärjestelmänä. (von Wright 1981, 123–147.)

Vuonna 1975 julkaisemassaan teoksessa Logiikka, filosofia ja
kieli hän erotti neljä nykyajan filosofista päävirtausta, joista marxis
mi oli yksi eksistentialismin, uusskolastiikan ja analyyttisen filosofi
an  rinnalla.  Tässä  yhteydessä  hän  kirjoittaa:  "Maailmankatsomusta
muovaavana tekijänä leniniläisen marxismin käytännöllinen merkitys
on  suurempi  kuin  minkään  muun  nykyajan aatevirtauksen.  Puolella
maapallon  pintaa  ja  puolella  ihmiskuntaa  se  on  tänä  päivänä  ainoa
elävä  filosofia.  Jokaisen,  joka  haluaa  ymmärtää  maailmaa,  jossa
elämme, täytyy yrittää tunkeutua tähän filosofiaan. Länsimaalaiselle
ihmiselle se on vaikeaa." (von Wright 1975, 12.) Näitä sanoja lienee
noina  vuosina  luettu  ja  lainattu  runsaasti  ammentaen  niistä  salaista
taustatukea,  auktoriteettia  ja  uskonvarmuutta.  Olihan  filosofi  luon
nehtinut itseään arvoiltaan konservatiiviksi ja poliittisesti liberaaliksi,
mutta  sosiaaliselta  ja  taloudelliselta  ajattelultaan  sosialistiksi  (Löp
pönen 2007).

Yksi  riippumattomuuskäsityksestä  poikkeava  ajattelija  oli
Tampereen yliopistossa vaikuttanut sosiologi ja kansanedustaja Sep
po Toiviainen (1944–2005); esimerkki akateemisesta tutkijasta, joka
täysin  hyväksyi  ajatuksen  tieteen  ja  puoluepolitiikan  yhteydestä,
muttei Max Weberin  luennossaan "Tiede kutsumuksena  ja ammatti
na"  esittämää,  elitistisenä  pitämäänsä  kantaa.  Syvä  solidaarisuus  ja
ihmisten keskinäinen rakkaus eivät Toiviaisen mukaan voineet saada
tyydytystä  vain  Weberin  esittämissä  pienimmissä  piireissä,  tai  että
"suuri maailma" olisi jätettävä koskemattomaksi "kapitalismin rauta
häkkiin" (MäkiKulmala 2006). Sen sijaan Toiviaisen  tärkeäksi  läh
tökohdaksi muodostui ajatus proletariaatin keskeisestä merkityksestä
maailman  muuttamisessa.  Toisaalta  se  oli  luokka  toisten  luokkien
joukossa, mutta toisaalta jotain enemmän: "luokka, joka tekisi lopun
kaikista luokista, minkä takia sen tietoisuudella tai intresseillä ei ollut
niitä samoja rajoituksia kuin muilla, jo aiemmin kehkeytyneillä  luo
killa" (mt.).
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Tästä  lähtökohdasta  katsoen  sivistyneistön  ja  työväenluokan
liittoa  oli  pidettävä  "objektiivisena  mahdollisuutena"  pikemminkin
kuin uhkana "tieteen vapaudelle". Toiviainen pyrki osoittamaan vir
heellisiksi  käsitykset  radikaalista  sivistyneistöstä  kriittisyyden  tai
jopa  vallankumouksen  etujoukkona.  Hänen  mukaansa  tämä  käsitys
on usein puettu haaveelliseen oppiin sivistyneistöstä "uutena luokka
na" (Marcuse, Habermas, Bell, Garaudy jne.)  joka kohoaa porvaris
ton  ja  proletariaatin  klassisen  ristiriidan  yläpuolelle.  Nämä  apolo
geettiset  opit,  joilla  tavallisimmin  puolustellaan  imperialismin  ja
sosialismin välistä "kolmatta  tietä", ovat heikoimmillaan  juuri siinä,
mikä  on  niiden  käsitys  sivistyneistön  yleisestä  yhteiskunnallisesta
roolista. (… ) Sen vuoksi sivistyneistön logiikka ei ole sivistyneistön
itseliikunnan tai itsetajunnan vaan yhteiskunnallisten liikevoimien ja
sosiaalisten suhteiden logiikkaa." (Sit. MäkiKulmala 2006.)

Sivistyneistön ajattelu  liikkui  abstraktioissa  eikä  voinut yksin
toimia yhteiskunnallisen muutoksen liikevoimana. Yhteiskunnallisis
ta suhteista tärkein oli työn ja pääoman ristiriita, joka ilmeni mono
polien ja laajojen työtätekevien joukkojen välisenä ristiriitana kansal
lisella ja imperialismin ja "rauhan, demokratian ja sosialismin voimi
en"  ristiriitana  kansainvälisellä  tasolla.  Sivistyneistön  umpisolmut
saattoivat  aueta  vain,  jos  se  luopui  itseriittoisuuskuvitelmistaan  ja
liittoutui  edistyksen  voimien  kanssa.  Mutta:  "Leniniläinen,  vallan
kumouksellinen  kanta  työväenluokan  ja  sivistyneistön  liiton  luomi
sesta edellyttää työväenluokan hegemoniaa, joukkoliikkeen ensisijai
suutta kaikessa  toiminnassa  ja  tämän  toiminnan  läpitunkevaa poliit
tista  suuntautumista  porvarillista  demokratiaa,  porvarillista  valtiota
vastaan."  (MäkiKulmala  2006.)  Tästä  näkökulmasta  Toiviainen
esittää sitoutuneelle intellektuellille kaksi periaatetta:

"Ensiksi, sivistyneistön edustajien  on  tuotava mukanaan (työ
väenliikkeeseen  liittyessään,  Heikki  MäkiKulmalan  tarkennus)  'to
dellisia valistuksen aineksia', heidän on kohottava 'koko historiallisen
kehityksen käsittämisen tasolle'. Toiseksi, heidän on hylättävä porva
rilliset  ja  pikkuporvarilliset  katsomuksensa,  jotka  usein  esiintyvät
puhtaan  teorian  valekaavussa,  omaksuttava  työväenluokan  maail
mankatsomus  ja  alistuttava  puoluekuriin.  Näitä  kahta  normia  myös
Lenin jatkuvasti korosti, kehitti ja sovelsi mitä erilaisimmissa ja mo
nimutkaisimmissa  poliittisissa  tilanteissa.  Näiden  kahden  normin
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soveltaminen  on  myös  kommunistisen  intellektuellin  mitta. Tieteel
listeoreettisen  ja poliittispuoluekantaisen  velvoitteen yhdistyminen
toisiinsa  –  tai  oikeammin  niiden  kaikkinaisen  vastakohtaisuuden
kumoutuminen  ja  laadullinen  kohoaminen –  on  ollut  ominaista  sel
laisille suurille kommunistisille  intellektuelleille kuten esim. Gorkil
la, Lunatšarskille  tai Gramscille.  Näiden  intellektuellien  henkilöhis
toria osoittaa myös,  ettei  tällainen  teorian  ja politiikan  'kumoutumi
nen'  ole  mikään  hetkellinen  tapahtuma,  vaan  se  vaatii  usein  pitkää
henkistä kasvua ja ankaraa työtä." (Sit. MäkiKulmala 2006.)

Tuota henkistä kasvua tavoiteltiin hetken aikaa yhteiskuntatie
teiden "luokkakantaisessa käänteessä", joka oli hedelmällisessä vuo
rovaikutuksessa kulttuurityön ja taiteiden kanssa. Yhdessä ne vaikut
tivat  poliittisiin  ja  yhteiskunnallisiin  käsityksiin  ja  käytäntöihin  tie
teellisen, kaunokirjallisen  ja  lyyrisen kielen välityksellä, musiikkina
ja julkisena puheena sekä uusina kielen käytön tyyleinä. Tässä runoi
lija  Kari  Aronpuron  (s.  1940)  tyylinäyte  vuodelta  1973:  "Historian
liikkeellepaneva voima on kansa; joukot luovat historiaa. (...) Taitei
lijoilla  ei  ole  muuta  luomistyön  lähdettä  kuin  kansan  elämä.  Vain
tulemalla kansan oppilaaksi taiteilija voi ratkaista oikein kansan kas
vattamisen koskevat kysymykset (...) Vallankumouksellisten kirjaili
joiden  ja  taiteilijoiden  on  opiskeltava  marxismileninismiMao Tse
tungin ajattelua. Heidän on omaksuttava valikoiden menneiden aiko
jen ja ulkomaiden kirjallisuuden ja taiteen perintö." (Aronpuro 1973,
71,  75,  79)  Tamperelaissyntyinen  kirjailija  Jussi  Kylätaskukin
(1943–2005) oli  vauhdissa  ja ajan hermolla:  "Voimme puhtaasti  in
himillisistä näkökohdista vastustaa sotaa, puhtaasti  taiteellisista vai
kuttimista  kuvata  myönteisesti  vähäosaisten  elämää  jne.  Sellaisessa
toiminnassa  meitä  tukee  työväenluokka,  myös  kommunistit.  Mutta
työväenluokka ei ole vapaamielinen kansalaisjärjestö. Se ei ole coca
colaa kapitalismin  ralliauton  sököksi  menneeseen vaihdelaatikkoon.
Kaikki  pienet  mukavuutemme  ovat  tulleet  työväenluokan  voiman
ansiosta.  Ja  työväenluokka  on  vallankumouksellinen  luokka,  jonka
taistelu nojautuu marxismileninismiin." (Kylätasku 1973, 233.)

1970luvun  kääntyessä 1980luvuksi  taisteleva  ja  kumouksel
linen aatteellisuus  oli  väljähtynyt  niin,  että  Seppo Toiviainen  joutui
kirjoittamaan:  "1980luvun  alussa  ja  puolivälissä  olin  hyvin  tuskai
nen:  miksei  maailmassa  tapahdu  yhtään  mitään,  miksi  joka  ikinen
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asia maailmassa on päin helvettiä, miksei nuoriso tule mukaan, eikö
heillä  ole  mitään  sanottavaa"  (ks.  Virtanen  2007a,  46).  Jos  voisin,
haluaisin vastata Sepolle: en minä tiedä – ei minulla ainakaan ollut.
Kuuluin ideologiattomaan sukupolveen.

Mitä yhteiskuntatieteilijät edellä, sitä
kasvatustieteilijät perässä?

ikäli  on  niin,  että  yliopistoväki  suhtautui  radikaaliin  vasem
miston  ajatuksiin  poikkeuksellisen  ylenkatseellisesti  kiistäen

sen  älyllisen  ja  moraalisen  arvon  (MäkiKulmala  2007,  71),  pitää
tämä  erityisen  hyvin  paikkansa  kasvatustieteen  professorikunnassa.
Heidän  piirissään  Marxin  teokset  ja  marxilaisuus  nähtiin  lähinnä
demagogiaksi, joihin ei kannattanut perehtyä tai niitä tuli suorastaan
kavahtaa.  Poikkeuksen  teki  Tampereen  yliopiston  konservatiivinen
aikuiskasvatuksen professori Urpo Harva (1910–1994), joka oli jopa
kirjoittanut  Marxista  (ks.  Harva  1970).  Tuohon  aikaan,  eli  1970
luvulla, marxilaisuus oli sorrettu ja solvattu oppisuunta; myönteisyys
sitä  kohtaan  vaati  "rohkeutta  ja  perinpohjainen  tutustuminen  sanka
rillista vimmaa" (mt., 72).

1960  ja  1970luvuilla  yhteiskunnallisesti  aktiivisia  olivat
ennen muuta ne taiteilijat,  jotka näkivät  radikaalissa vasemmistolai
suudessa  mahdollisuuden  uudistaa  taiteellista  kenttää  ja  taiteellisen
ilmaisun  muotoja.  Erityismerkitys  oli  osallistuvalla  ja  poliittisella
teatterilla, elokuvalla  ja  musiikilla,  joilla nähtiin sivistyksellisiä, va
listuksellisia  ja  poliittisia  sekä  tietoisuuden  kehittämiseen  liittyviä
kasvatustehtäviä. Eri alojen taiteilijat ja taiteen lajit rohkaisivat toisi
aan. Esimerkiksi poliittinen musiikki sai sytykkeensä televisioteatte
rin "proletaarisesta käänteestä". Valokeilaan tulivat työläinen  ja työ
väenluokka.  Mentiin  tehtaisiin  ja  siirtotyömaiden  parakkeihin  teke
mään  poliittista  työtä.  Parhaiten  tätä  kuvaa  Kristiina  Halkolan  esit
tämä  Laulu  siirtotyöläisestä.  (Rantanen  2005,  47.)  Avainasemassa
poliittisen laulun leviämisessä oli Love Records. Vuosina 1970–1974
se julkaisi runsaasti poliittista musiikkia ja pysyi näin perillä radikaa
lin opiskelijaliikkeen tilasta. "Omalla panoksellaan se myös tuuppasi

M
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liikettä nousuun: vallankumous eteni äänilevyillä  ja kaseteilla" (mt.,
66) – ja niihin se myös jäi.

Kokonaisuudessaan  taiteet  käsitettiin  "joukkoon  kuulumisek
si",  jota on pidetty aikakauden yleismetaforana (Suutela 2005, 194).
Taiteen  avulla  yhteiskunnallista  tiedostamista  kasvatettiin  samaan
aikaan muissa Pohjoismaissa, muualla Euroopassa sekä Latinalaises
sa ja PohjoisAmerikassa. Maininnan arvoinen suuntaus oli Augusto
Boalin  kehittämä  sorrettujen  teatteri,  joka  elää  edelleen  eri  puolilla
maailmaa  kriittisen  pedagogiikan  taidekasvatuksellisena  toiminta
mallina. Suomessa hieman samansuuntaista kulttuurityötä teki muun
muassa Komteatteri,  joka  kiersi Suomea  maantiet pöllyten  keikka
busseilla,  joiden  nimiä  olivat  muun  muassa  Liisa  ja  Don  Quijoten
hevoselta  nimensä  lainannut  Rosinante.  Kom  edusti  Suomea  myös
ulkomailla  vieraillen  Meksikossa,  Kuubassa  ja  Euroopan  maissa,
joissa  näyteltiin  suomalaista  elämää:  Betoniyötä,  Tervahanhea  ja
Kaamosta. Komin taidehenkeä nostatti ja muovasi Pentti Saarikoski,
jonka keveästi hengittävästä kielestä ja ajattelutavasta maailma tihkui
läpi,  kuten  teatterin  johtaja  Pekka  Milonoff  Saarikosken  tuotantoa
kuvailee (Helsingin Sanomat 22.2.2007, C1).

Myös  suomalaisessa  taidekasvatuksessa  eli  1960luvulla  suh
teellisen voimakkaita pyrkimyksiä "vapauden pedagogiikkaan",  jon
ka malleja otettiin  ennen kaikkea A. S. Neillin perustamasta vapaa
koulu Summerhillistä,  joka  tunnettiin myös muiden kasvatustieteili
jöiden keskuudessa paremmin kuin esimerkiksi samaan aikaan maa
ilmanmainetta  saavuttanut  Paulo  Freiren  sorrettujen  pedagogiikka.
Aikalaismuistikuvan mukaan Freire jäi Summerhillin varjoon suoma
laisessa  kasvatuskeskustelussa.  Freire  tunnettiin  vain  suppeassa  pii
rissä,  mutta  Neillin  kirjoja  suomennettiin  ja  luettiin  lähes  tulkoon
ilmestyttyään. "Neill ja Freire olivat kuitenkin täysin eri puusta, sillä
siinä  missä  edellisen  visio  rajoittuivat  kouluinstituution  sisälle,  jäl
kimmäisellä  oli  selkeä  yhteiskunnallinen  sanoma:  kasvatuksella  on
oltava jopa vallankumouksellinen tai ainakin emansipatorinen, vapa
uttava  funktio  yhteiskunnassa"  (Huttunen  2007,  96).  Tiedostavissa
perheissä  Summerhillin  oppeja  luettiin  joskus  hyvinkin  kirjaimelli
sesti  tunnontuskista  kärsien:  "Tunnen Summerhillin  ja  toimin aivan
päinvastoin. Se kammottaa minua. Puhun toista, teen toista. Muistan
kyllä monta kertaa, kun olen pakottanut." (Suomela 2005, 75.)
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On  jännittävää  ajatella,  millaisen  vaikutuksen  Freiren  vallan
kumousretoriikkaakin  sisältävä  pääteos  Sorrettujen  pedagogiikka
(2005) olisi  tehnyt,  jos  se  olisi  tunnettu  laajemmin  kasvatuksen po
liittisuutta ja tasaarvoa ajavissa piireissä, joissa samalla kun kritisoi
tiin summerhilliläisyyden  tiettyä elitismiä  ja "vastuutonta vapautta",
kaivattiin  enemmän  yhteiskunnallista  ja  poliittista  tiedostamista
(Pohjakallio  2005,  98101).  Pelkkä  taiteen  tekemiseen,  kokemiseen
ja opettamiseen sisältyvä vapaus ilman yhteiskunnallisen tiedostami
sen  tavoitetta nähtiin  todellisuuspakoiseksi  terapiaksi  ja  korostettiin
tarvetta taidekasvattajien  ja kuvaamataidonopettajien yhteiskunnalli
sen  valveutuneisuuden  lisäämiseen.  Kasvattajien  ja  opettajien  olisi
tunnettava  oman  alansa  lisäksi  yleistä  kulttuuripolitiikkaa,  valtion
ideologiakoneiston toimintaa ja oltava muutenkin tietoisia poliittisis
ta  järjestelmistä,  kolmannen  maailman  ongelmista,  ympäristökysy
myksestä, taiteen avantgardismista, osallistuvasta taiteesta, kulttuurin
tuottamisen  taloudellisista  puitteista,  lastenkulttuurista,  taiteilijan  ja
yleisön  suhteesta  sekä  taiteen  organisointia  koskevista  asiakirjoista
(mt.,  101).  Kuvataidekasvatuksen  yhteiskunnallistumiseen  liittyi
kiinteästi myös joukkotiedotuksen audiovisuaalisten viestien  ja mai
nonnan vaikutusten huomioiminen.

Kasvatustieteet ja aikuiskasvatus
leisen kasvatustieteen suomalaisedustajien parissa marxilaisuus
näkyi  huomattavasti  vähemmän  kuin  yhteiskuntatieteilijöiden

tai  taiteilijoiden  keskuudessa.  Kasvatustieteen  silloiset  johtohahmot
olivat  valmistuneet  pääasiassa  psykologia  pääaineenaan  ja  ainakin
kaskuna  kerrotaan  pääaineensa  kannalta  tai  didaktisesti  suuntautu
neista kasvatustieteen professorista,  joka  ei  osannut  erottaa  sosiolo
giaa  sosialismista.  Lisäksi  kasvatustieteen  päällysmiehet  edustivat
jokseenkin  vanhakantaista  isänmaallisuutta  ja  agraarisuomalaista
arvomaailmaa, jolta modernismikin oli mennyt ohi  jälkiä jättämättä.
Yleinen kasvatustiede edusti pitkään – kenties se on sitä osittain vie
läkin – yhteiskunnallista taantumuksellisuutta, jonka yhteiskuntateo
reettinen  käsitteistö  on  jäänyt  jokseenkin  reflektoimattomaan  tilaan.
Yksi syy tähän on kasvatustieteiden liittäminen vanhakantaisen opet
tajankoulutuksen  aputieteiksi  1970luvun  alussa  perustettuihin  kas

Y
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vatustieteiden  tiedekuntiin  ja  revitty  ne  irti  yhteiskuntatieteellisistä
tutkimusyhteyksistä.

Toisin  kuin  yleisessä kasvatustieteessä  aikuiskasvatuksen  tut
kimuksessa  tutustuttiin  jo 1970luvulla  joihinkin Latinalaisen  Ame
rikan kumouksellisiin kasvatusohjelmiin, kuten Paulo Freiren ajatte
luun.  Myös  muiden  maanosien  kuten  Afrikan  vapautusliikkeiden
kriittinen  yhteiskunnallinen  ja  kasvatuksellinen  ajattelu  olivat  esillä
etenkin  suomalaisopiskelijoiden  vapaamuotoisissa  opintoryhmissä.
Opintoja rytmitti poliittinen laululiike, jossa tärkeitä sysäyksen anta
jia  olivat  chileläisten  soitin  ja  lauluyhtyeiden  tekemät  Suomenvie
railut. Unohtaa ei myöskään sovi vapaata sivistystyötä, jonka parissa
puhuttiin  radikaalista  aikuiskasvatuksesta  ja  kirjoitettiinkin  siitä,
ainakin vasemmistolaisten sivistysjärjestöjen julkaisuissa.

Näihin aikoihin oltiin herätty myös maailmankansalaisuuteen.
Vasemmisto korosti kaikkien maiden työläisten  liittymistä yhteen  ja
taisteli  Yhdysvaltojen  imperialistista  valtaa  vastaan  tukenaan  Neu
vostoliitto.  Oli  syntynyt  yleinen  kiinnostus  maailmanlaajuisista  ky
symyksistä  ja  länsimaiden harjoittaman sorron seurauksista kehitys
maissa.  Elettiin  "kolmannen  maailman"  tiedostamisen  aikakautta.
Siinä  missä  tuolloin  todella uskottiin  ihmisten kaikinpuoliseen tasa
arvoon ja  toimittiin sen puolesta, oltiin  tavallaan myös epäileväisiä.
Erääseen  Kirjastopalvelun  kustantamaan  Latinalaisen  Amerikan
kulttuuria  käsittelevään  kirjaan  pyydettiin  kirjailija  Christer  Kihl
manilta  esseemuotoista  vastausta  kysymykseen,  onko  mahdollista
saavuttaa  yhtenäinen,  jakamaton  maailma.  Kihlmanin  vastaus  on
seuraava:

Vastaus on: ei. Nykyään maailmassa vallitsevissa poliittisissa, yhteis
kunnallisissa,  taloudellisissa,  kulttuurisissa  ja  yleisinhimillisissä  olo
suhteissa ei ole mahdollista saavuttaa yhtenäistä, jakamatonta maail
maa.  Aivan  toisissa  maailmanpoliittisissa  olosuhteissa,  toisella  aika
kaudella, meitä järkevämpien ja sosiaalisesti kyvykkäämpien ihmisten
kesken on se ehkä parhaassa tapauksessa mahdollista  joskus kaukai
sessa,  tuntemattomassa  tulevaisuudessa.  Mutta  ei  nyt.  Tämä  ei  ole
pessimismiä. Tämä on tosiasiaa ja todellisuutta. Nyt olen vastannut ot
sikon kysymykseen niin selvästi ja suoraan kuin minulle on mahdollis
ta, voin siis päättää esitykseni tähän. Kiitos ja näkemiin.
(Kihlman 1984, 157–158.)
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Samaisessa  kirjassa  esitellään  Nicaraguassa  järjestettyjä  lukutaito
kampanjoita,  joissa  työskenteli  myös  suomalaisia  kehitysmaa  ja
vapaaehtoistyöntekijöitä.  Lukutaitokampanjoiden  lähtökohtana  mai
nitaan Paulo Freire,  joka  "puhuu kirjoituksissaan niin  sanotusta hil
jaisuuden  kulttuurista,  johon  valtaosa  kolmannen  maailman  maiden
kansalaisista  on  tuomittu.  Lukutaitokampanjan perimmäinen  tavoite
onkin  hänen  mukaan  antaa  näille  kansalaisille  mahdollisuus  saada
oma äänensä kuuluville." (Mikkonen 1984, 186.)

Vaikka  yhteiskunnan  säilyttämistä  kannattavia  porvarillisia
arvoja  edustaneet  kasvatustieteilijät  loistivat  yhteiskunnallisella  tie
tämättömyydellään  eivätkä  syttyneet  vasemmistolaisuudesta  saati
Marxista,  alan  opiskelijoihin  ja  heidän  ainejärjestöjensä  toimintaan
radikaalit  virtaukset  sentään  vaikuttivat.  Tuon  ajan  vaikutusvaltai
simpiin  järjestöihin  kuului  Teiniliitto,  jonka  johtohahmona  toimi
jonkin aikaa Yrjö Engeström (s. 1948).

Keväällä  1972  teiniliitto  yhdessä  muiden  oppilasjärjestöjen  kanssa
asetti työryhmän pohtimaan yhteiskunnallisen opetuksen uudistamista.
Työryhmän  valitsi  puheenjohtajaksi  Yrjö  Engeströmin,  jonka  teos
Koulutus  luokkayhteiskunnassa  oli kohonnut  lähes klassikoksi. Enge
strömillä  oli  toinenkin  etu.  Hän  oli  työskennellyt  useaan  otteeseen
osastopäällikkö  Erkki  Ahon  kanssa,  joka  vastasi  kouluhallituksessa
kouludemokratiaan ja teiniliittoon liittyvistä asioista. Työryhmän kuu
kaudessa laatiman työn pohjalta käynnistyi helmikuussa yhteiskunnal
lisen  opetuksen  uudistamiskampanja  yli  200  koulussa.  Keskeisiä  uu
distustavoitteita oli yhdeksän, joista viides kuului seuraavasti: 'Äärioi
keistolainen, suurpääomaa ja imperialismia palveleva opetusaines se
kä maamme puolueettomuus ja rauhanpolitiikan vastainen materiaali
poistetaan  opetuksesta'. Myönteistä kampanjassa oli Erkki Ahon  mu
kaan huomion kiinnittyminen historian ja yhteiskuntaopin opetukseen
ja se, että kritiikki kohdistui opetussuunnitelmiin, ei yksittäisiin opetta
jiin. Tilanne oli kuitenkin 'ennen kokematon,  jännittävä ja hämmentä
vä', kun kokonaisvaltaisen suunnittelun rinnalla käynnistyi oppilaiden
aktivoima liike.
(Ahonen 2000, 8283.)

Ensimmäiset  kriittiseen  ja  yhteiskuntateoreettisesti  kiinnostavaan
kasvatustieteelliseen  otteeseen  löytyvät  vasta  1970luvun  lopusta  ja
1980luvun  puolelta,  ellei  mukaan  oteta  Engeströmin  24vuotiaana
julkaisemaa  kirjaa  Koulutus  luokkayhteiskunnassa  (1972).  Tuolloin
nuori  kasvatustieteilijä  (nykyinen  johtava  kasvatussosiologian  ja
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aikuiskasvatuksen  tutkija,  professori) Risto Rinne  (s.  1952)  julkaisi
tekstejä,  joiden  lähdeluetteloissa  jo  näkyy  kriittisen  pedagogiikan
tekstejä  (Rinne  1982;  1985).  Radikaalia  sosiologiaa  ja  uutta  kasva
tussosiologiaa  edustavat  kriittiset  tutkijat  olivat  ottaneet  keskeiseksi
ihmisten toimintaa ja eroja "selittäväksi" tekijäksi yhteiskuntaluokan.
Samoihin aikoihin kysymys yhteiskuntaluokasta oli alkanut kiinnos
taa myös naistutkijoita. Jostain syystä kiinnostus kriittisiin kysymyk
senasetteluihin jäi suhteellisen vähäiseksi tultaessa 1970luvulta seu
raavalle vuosikymmenelle suomalaisissa kasvatus tai yhteiskuntatie
teissä.

Ehkä kuvaavaa suomalaisen kasvatustieteen tilanteelle yleensä
on se, että siinä missä Paulo Freiren Sorrettujen pedagogiikka kään
nettiin Ruotsissa lähes tuoreeltaan vuonna 1972, kirjan suomennosta
saatiin odottaa yli kolmekymmentä vuotta. Ruotsissakaan tosin Frei
ren  ajatukset  eivät  ole  saaneet  sanottavaa  akateemista  vastakaikua.
Suomessa Freiren teoksen suomentaminen oli ollut esillä 1980luvun
mittaan, mutta syystä tai toisesta ajatus hautautui. Ehkä kysymys oli
poliittisen  tilanteen  muuttumisesta  jo  1970luvun  lopussa:  vuosi
kymmenen aktiivinen  sukupolvi  väsyi  kansainväliseen, yleispoliitti
seen ja koulutuspoliittiseen taisteluun menettäen vähitellen poliittisen
iskukykynsä  ja vasemmistolaisen aatteellisuutensa. Kun  myös sivis
tysyliopistotaistelu  hävittiin  1970luvun  lopussa,  vähensi  tappion
tuottama  mieliala  tutkijoiden  ja opiskelijoiden  intoa  jatkaa kumouk
sellisten kysymysten parissa.

1980luvulla  suomalaisissa  kasvatustieteissä  puhalsivat  muut
kuin kriittiselle tutkimukselle otolliset  tuulet;  olihan ala  jo opettaja
seminaarien perua ollut melko konservatiivinen, jota opettajankoulu
tuksen  vanhoillinen  valta  ja didaktiikkavetoisuus vain  lisäsivät. Yh
teiskuntatieteissä tutkijat kiinnostuivat kulttuurisista representaatiois
ta  ja  identiteeteistä.  Tärkeämpää  kuin  yhteiskuntaluokan  antama
yhteiskunnallinen  asema  oli  tietää  ihmisten  mauista,  kulttuurisista
tulkinnoista,  kulutuskäyttäytymisestä,  erilaisista  käyttö  ja  katselu
kokemuksista  tai  mielihyväkokemuksista.  Toisaalta  yhteiskuntaluo
kan käsite kyllä edelleen  jäsensi myös näitä analyyseja. Esimerkiksi
median  vastaanottotutkimuksessa  tai  kulttuurintuotteiden  käytössä
havaittiin median käytön olevan  jossain määrin  riippuvaista  luokka
asemasta. Suomessa 1960 ja 1970lukujen perintö hukutettiin jäykän
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porvariston  pilkkaan  ja  vääristelyyn  (ks.  Westö  &  Kihlman  2000,
127). Inhimilliset kokeilut kasvatuksen alueilla tukahdutettiin perus
koulun  "neutraaleihin"  oppimääriin.  Ja  näin  jälkeenpäin  ajatellen
peruskoulu oli  oikeastaan parasta, mitä oikeisto saattoi kuvitella:  se
tukahdutti kapinan ja takasi luokkasovun joka lopulta johti nykyiseen
yhteiskunnalliseen  tiedottomuuteen,  josta  yhteiskuntaluokan  ja  soli
daarisuuden käsitteet sekä joukkovoiman idea ovat kadonneet miltei
kokonaan. J.P Roos (2000) summaa:

1970luku edusti 60lukulaisuuden päätöstä, muuntumista, tyhjenemis
tä. Kun aitoa 60 lukulaisuutta edustivat sellaiset asiat kuin yhdistys 9
ja marraskuun liike sekä yleinen poliittisuus ylioppilasliikkeessä, niin
70lukulaisuus  toi  mukanaan  jyrkän  puoluepoliittisuuden,  opiskelija
liikkeen radikalisoitumisen ja jäykistymisen, yksien asioiden liikkeiden
sammumisen  ja  lopulta  umpikujaan  joutuneen äärivasemmistolaisuu
den  nopean  romahduksen  sekä  yliopistoissa,  koulumaailmassa  että
kulttuurielämässä.

Syttyikö yhteiskunnallinen kriittisyys
uudelleen 1990luvulla?

hdysvaltalaissosiologi Michael Burawoy (2005, 322) kirjoittaa:
"Voimme  sanoa  kriittisen  sitoutumisen  todelliseen  utopioihin

olevan keskeinen osa nykyhetken sosiologisen sosialismin projektia.
Kysymys on sosialistisesta unelmasta, jossa inhimillinen yhteiskunta
tai sosiaalinen  ihmisyys  asetetaan  sitä  organisoivaksi  keskukseksi"
(alkuperäiset  kursivoinnit).  Jos  jotain  tällaista  "uudeksi  kriittiseksi
käänteeksi" tunnistettavaa on syttynyt kasvatus ja yhteiskuntatietei
den  taivaalle,  onko  kysymys  vuoroveden  kaltaisesta  vaihtelusta yh
teiskuntapolitiikassa  ja  yhteiskuntaa  tutkivilla  tieteenaloilla?  Vai
liittyykö  vastaus  suomalaisesta  näkökulmasta  niin  kutsutun  la
masukupolven – 1970luvulla syntyneiden – kokemuksiin yhteiskun
nallisen  epäoikeudenmukaisuuden  lisääntymisestä  tai  yleiseen
"postmodernin tilanteen epävarmuuteen"?

Houkutuksena on ryhtyä vertaamaan nykyisiä aktivismin muo
toja 60  ja 70lukulaisten  toimintaan. Kuten suomalaisia sukupolvia
sosiologisesti tutkineen Semi Purhosen  (2007, 84) huomauttaa "'60
luvun radikalismilla'  on ollut niin suuri vaikutus suomalaiseen kult
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tuuriin, että uusia sosiaalisia liikkeitä – kuten 2000luvun alun globa
lisaatiokriittistä  aktivismia  –  usein  jo  lähtökohtaisesti  verrataan  60
lukulaisiin". Jos tällaista vertailua tekee, sitä ei  kannattaisi ainakaan
liioitella,  kuten  monasti  tehdään  viittailemalla  "taistolaisuuteen",
suomettumiseen  ja  kulttuuriradikalismiin  ikään  kuin  suurinakin
joukkoliikkeinä,  mitä  ne  eivät  kuitenkaan  olleet.  Näin  tavoitetaan
oikeastaan  vain  suuren  yhteiskunnallisen  murroksen  pintavaahto,
jonka alle  jäävät yhteiskunnan  rakenteelliset uudistukset,  jotka ovat
vaikuttaneet  suomalaisten  valtaenemmistön  elämänolosuhteisiin
(Kalela 2005, 221). Näitä ovat olleet peruskoulun synty, yliopistojen
hallinnon uudistus, kansanterveyslain uudistus, sosiaalilainsäädännön
uudistus ja vaikkapa yleisradiokeskustelu (ks. myös Immonen 1997,
209).

1960luvun  radikalismin  ja  2000luvun aktivismin vertailussa
kannattaa pitää mielessä myös demografiset tekijät: nykyiset aktivis
tit ovat syntyneet pääosin 1980luvun puolella eivätkä siis ole eläneet
sitä aikaa, johon etenkin Kekkosen kurissa eläneet oikeistopiirit näyt
tävät  ahkerasti  palaavan  pyrkimyksessään  menneisyyden  hallintaan
sekä  vasemmistolaisuutta  kohtaan  tuntemassaan  revanssihengessä.
"Esimerkiksi  vuoden  2001  keväänä  Suomeen  perustettua  Attac
järjestöä  ei  ole  kuitenkaan  perusteltua  tulkita  'sukupolviliikkeeksi',
mikäli asiaa arvioidaan järjestön ikärakenteen, mobilisaation taustal
le oletetun sukupolvikokemuksen tai jäseniä yhdistävän sukupolvitie
toisuuden valossa" (Purhonen 2007, 84). Kokonaan  toinen kysymys
on  se,  kokevatko  nykyisiin  aktivistiryhmiin  kuuluvat,  ja  jos  niin
minkälaista, "sukupolvisamaistumista" tai "sukupolvitietoisuutta" 60
luvun sukupolven radikaaliin osaan?

On  mahdollista,  että  yhteiskuntakriittisen  ajattelun  suomalai
nen  tarina on  tällä  erää vasta alussa,  ja  että kaltaisiani  "riskiyhteis
kunnan"  sukupolven  edustajia  seuraa  uusi  yhteiskuntakriittinen  su
kupolvi.  Ennusmerkkejä  voi  etsiä  sekä  "reaalitodellisuudesta"  että
tieteen sisäisistä  tekijöistä,  sekä sukupolvista että  tutkimuksen para
digmoista,  ja  tietysti  näiden  vuorovaikutuksesta.  Suomeen  syntyi
1990luvun alun  laman  myötä  niin  kutsuttu  lamapolvisukupolvi,  eli
1990luvun  alussa  otollisessa  iässä  ollut,  noin  1975–79  syntynyt
ikäluokka.  Tuleeko  heistäkö  lähivuosien  vasemmistoaallon  kantava
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voima,  "uusi  poliittinen  sukupolvi",  kuten  sosiologi  Matti  Virtanen
on analyysiensa perusteella ennustanut?

Virtasen  mukaan  1990luvun  lamaa  voi  tuhojensa  puolesta
verrata  viime  sotiin,  "kaatuneita  lukuun  ottamatta"  vaikka  lamakin
tappoi, kuten Virtanen huomauttaa. Ja nimenomaan lama on se 1970
luvulla  syntyneiden avainkokemus,  jonka ytimessä  on hyvinvoinnin
ja  turvallisuuden romahtaminen; syvä  epävarmuus  ja  näkemys siitä,
ettei  elämä  ole  oikeudenmukaista.  Toiveena  suurten  ikäluokkien
lapsilla on  turvallinen yhteiskunta,  joka Virtasen mukaan häämöttää
julkisella sektorilla lähivuosina avautuvissa työpaikoissa. Kun 1990
luvulla ammatillisia mahdollisuuksia ja poliittista imua oli yksityisen
puolen  informaatioteknologisella  sektorilla,  nyt  vastaavaa  tapahtuu
julkisella  puolella.  Lisäksi  kun  tiedetään,  että  uudella  sukupolvella
on tapana ottaa irti edellisen poliittisista asenteista, siis uusliberalis
mista,  ja  kun  poliittinen  suuntautuneisuus  yleensä  periytyy,  voisi
olettaa,  että  vasemmistolla  alkaisi  jälleen  mennä  hyvin.  (Virtanen
2005,  180–181.)  Miksen  kuitenkaan  näe  näitä  poliittisia  merkkejä,
vaikka  haluaisin?  Enkä  myöskään  ymmärrä,  miten  julkinen  sektori
houkuttelisi töihin tulevia perijäsukupolvia.

Kasvatustieteen  sisältä  päin  katsoen  Virtasen  vasemmistolai
sen  politiikan  virkoamista  ennustelevaa  tulkintaa näyttäisi  vahvista
van se seikka, että toisin kuin 1960 ja 1970luvuilla, jolloin yhteis
kuntatieteilijöiden  marxilaisesti  virittyneet  teoriat  ja  termistöt  eivät
juurikaan välittyneet kasvatustieteisiin, 1990luvulla  kasvatustieteis
sä  on  kiinnostuttu  uusmarxilaisesta  kasvatuksen,  sukupuolen  ja  yh
teiskuntaluokan  teoretisoinnista.  2000luvun  puolella  on  alkanut
syntyä  myös  Suomessa  lisääntyvää  kiinnostusta  kriittisenä  pedago
giikkana tunnettuun teoriaperinteeseen, aina sarjakuvia myöten (Leh
timaja 2006). Omalta osaltaan kasvatustieteilijöiden kriittisyyttä ovat
lisänneet hyvinvointivaltion alasajo, jatkuvat julkisen sektorin supis
tukset,  uusliberalismin  harhaiset  opit  ja  yleinen  oikeistolaistumista
suosiva  "ei  ole  vaihtoehtoja"  keskusteluhegemonia.  Mutta  tutkijoi
den piirin kritiikki on vain harvoin muuttunut yhteisiä asioita todella
muuttavaksi yhteiskunnalliseksi voimaksi.
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Unelmat kadonneet
riittisen  pedagogiikan  mukaisessa  kasvatustieteellisessä  ajatte
lussa  kannatetaan  kaikkien  ihmisten  hyvinvointiin  tähtäävää

yhteiskuntajärjestelmää,  josta  niin  sanottu  pohjoismainen  malli  on
ollut  maailmanlaajuisestikin  merkittävä  esimerkki. Muiden  kriittistä
perinnettä edustavien keskustelijoiden tavoin kriittisen pedagogiikan
tutkijat ovat kantaneet huolta tämän mallin tulevaisuudesta niin kut
sutun  uusliberalistinen  ajattelun  saadessa  jalansijaa  kaikkialla  maa
ilmassa  Kriittisten  tutkijoiden  mukaan  uusliberalistinen  järjestys
vaikuttaa hegemonisella  voimallaan  ihmisten asenteisiin  saaden  sen
näyttämään houkuttelevalta  mahdollisuudelta  etenkin  jos  itsellä  sat
tuu  menemään  taloudellisesti  hyvin.  Tällöin  muut  alkavat  näyttää
vihollisilta, jopa muiden rahoillani eläviltä loisilta.

Näiden  psykologisten  vaikutusten  lisäksi  uusliberalismilla  on
ollut aivan suoria vaikutuksia myös siihen, millaiset mahdollisuudet
ihmisillä on kouluttautua,  saada  terveydenhoitoa, asua  jne. Kun jul
kisia  palveluita  on  vähennetty,  on  syntynyt  uusi  köyhien  luokka;
vaikutukset  eivät ole  kohdistuneet  ehkä  niinkään niin sanottuun ak
tiiviväestöön  kuin  lapsiperheisiin  ja  vanhuksiin.  Uusliberalismin
kolmas  vaikutus  on  näkynyt  työsuhdeturvassa  ja  ylipäätään  työn
merkityksessä  yhtenä  elämän  keskeisenä  turvallisuusrakenteena.
Työsuhteiden  muuttuminen  pätkiksi  ja  työelämän  epävarmuus  ovat
lisänneet  elämän riskitekijöitä  ja  tuoneet muassaan myös  sosiaalisia
ongelmia, jotka näkyvät jo miltei kaikissa tuloryhmissä ja yhteiskun
taluokissa.

Näitä uhkia vastaan monet kriittiset pedagogit taistelevat ehkä
enää vain torjuntavoittoja tavoitellen. Silti heidän yhteiskunnallisia ja
yksilöä koskevia päämääriään voi ajatella "pitkänä vallankumoukse
na",  joka  tarkoittaa pysyttelemistä  tavallisten  ihmisten, mutta  ennen
kaikkea  huonoosaisten  asemaa  parantavassa  teoreettisessa  ja  käy
tännöllisessä näkökulmassa.

Kriittinen pedagogiikka on valistuksen projektin perillinen (ks.
Carlson 2002): sen parissa  työskentelevät  tutkijat  ja  käytännön kas
vattajat ovat yleensä  tähdänneet  kriittisyyteen,  moraalisen  subjektin
autonomiaan  ja  heikompiosaisten  näkökulman  tavoittamiseen  hyö
dyntämällä  ja  soveltamalla  marxilaista  sanastoa  ja  rationaalis

K
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tieteellistä katsomustapaa unohtamatta inhimillisen toiminnan vietti
pohjaa.  Suomalaisella  kriittisen  pedagogiikan  mukaisilla  taistelevan
työläiskasvatuksen ja sivistystyön muodoilla on 1900luvun alkuvuo
siin  ulottuvat  perinteet.  Kaiken  kaikkiaan  kriittiselle  pedagogiikalle
ominaiset  ajattelu  ja  toimintamuodot  näyttävät  eläneen  yhteiskun
nallisten  liikkeiden lomassa, liittyneinä vasemmistolaiseen kulttuuri
työhön  sekä  taiteelliseen  toimintaan.  Christer  Kihlmanin  niin  kuin
monien  muidenkin  arvion  mukaan  1960luvun  perintönä  ihmiset
heräsivät  kansainväliseen  solidaarisuuteen  kansallisvaltion  oman
eduntavoittelua vastaan. Tuolla vuosikymmenellä synnytettiin "myös
inhimillistä  ja  humanistista  kapinaa syvästi  luokkatietoista,  jähmeää
ja  taantumuksellista  porvarillista  ylivaltaa,  Euroopan  ja  Amerikan
keskiluokan ylivaltaa vastaan" (Westö & Kihlman 2000, 127).

Tämä eetoksen ja sen mukaisten kulttuuripoliittisten käytäntö
jen ja yhteiskunnallisen aktivismin on helppo nähdä liittyvän luontai
sesti  kriittisen  pedagogiikan  toiminta  ja  tutkimusohjelmiin.  Näihin
nuoruuden  ja  aikuisuuden  maailmaan  kuuluviin  kansalaiskäytäntöi
hin  kriittisen pedagogiikan ajatusrakennelmat  ja  toimintalinjat  sopi
vat  ehkä  jopa paremmin  kuin  lapsuusaikaa voimakkaasti  säätelevän
koulun  symbolista  väkivaltaa  ja  vakiintunutta  yhteiskunnallista  jär
jestystä  uudelleen  tuottaviin  rakenteisiin.  Koulu  pysynee  paikkana,
jossa  lasten  ja  nuorten  on  alistuminen  yhteiskunnallisen  sosialisaa
tion järjestelmävaltaan (tosin sekin voi tuottaa heille ainakin tiettyjä
perustasoisia  yhteiskunnallisen  toiminnan  valmiuksia),  mutta  nuo
ruuden ja aikuisuuden kumoukselliselle oppimiselle Suomessakin on
olemassa rikas yhteiskunnallisten  liikkeiden  ja järjestöjen poliittinen
kenttä.  Kansallisesti  ja  kansainvälisesti  yhteen  liittyvät  sosiaalifoo
rumit ovat vain eräs osoitus tämän solidaarisuustoiminnan globaalis
ta vahvistumisesta.

Aikuisuuden  kasvumaailmaa  jäsentävät  kuitenkin  myös  inhi
millisen  vapauden  vastavoimat,  kuten  kulutuksellista  elämäntapaa
markkinoivat  viihde  ja  mainontateollisuus  sekä  näiden  taustalla
vaikuttavat  maailmankauppajärjestöt  ja  megalomaanisen  kokoisiksi
paisuneet  yhtiöt  valtavine  osakepääomineen.  Maailmanmitassa  kor
poraatioiden  ja oikeiston  salamasota  ihmisten valtaenemmistöä vas
taan  riehuu  kaikilla  kuviteltavissa  olevilla  rintamilla  puoluepolitii
kasta  työelämäsuhteisiin  ja  mediasta  suurvaltapolitiikkaan.  Korpo
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raatiovalta on muuttanut ratkaisevasti maapallonlaajuisen hegemoni
an tasapainoa: se liikuttelee etenkin niiden valtioiden poliittisia pää
töksentekojärjestelmiä,  joissa  valta  on  oikeistolla.  Oikeistolaiset  ja
oikeistolaissosiaalidemokraattiset  voimat  asettuvat  auliisti  globaalin
korporaatiovallan palvelukseen toivoa luovan hymyn ja "vastuullisen
markkinatalouden"  tapaisten  iskulauseiden  taakse  verhoutuen.  Lati
nalaisessa  Amerikassa  vahvistunut  "21.  vuosisadan  sosialismi"  (ks.
McLaren & Jaramillo 2007) luo tällä hetkellä toivoa tavallisille ihmi
sille, jotka joutuvat selviytymään rikkaiden  ja röyhkeiden edistämän
globaalin talousimperialismin kurimuksessa.

"Koskaan aikaisemmin  tai  myöhemmin  humaani  viesti  ei  ole
ollut vahvempi ja selvempi, koskaan ei 'inhimillisellä yhteiskunnalla'
ole  ollut niin paljon puolestapuhujia kahdessa  maanosassa kuin  sil
loin"  1960luvulla,  sanoo  Christer  Kihlman  (Westö  &  Kihlman
2000). Nykyisin keskustelua toisenlaisen maailman mahdollisuudesta
käydään  kaikilla  mantereilla;  tuhansissa organisaatioissa, kokoontu
misissa  ja yhteenliittymissä  sadat  tuhannet  ja  miljoonat  ihmiset  toi
mivat elinolosuhteidensa parantamiseksi. Tavalliset ihmiset eivät ole
vaipuneet  toivottomuuteen, vaan  luoneet paikallisia  ja maailmanlaa
juisesti yhteen liittyneitä liikkeitä asioiden korjaamiseksi. Mutta riit
tääkö näiden maapallon sosiaalisten alusrihmastojen voima luomaan
sellaisia  kapitalismin  ylittäviä  ratkaisuja,  jotka  voisivat  taata  tasa
arvoisen  maailman?  Tämä  on  eräs  kriittisen  pedagogiikan  tärkeistä
peruskysymyksistä,  joka  liittyy  siihen  tavallisella  järjellä  vaikeasti
ymmärrettävään  tosiasiaan,  että  äärimmäisen  pieni,  materiaalisessa
yltäkylläisyydessä  elävä  vähemmistö  hallitsee  suurta,  köyhyydessä
elävää enemmistöä.

Suomessa ongelmaksi näyttää  tulleen puoluepolitiikan  ja par
lamentarismin  tyhjentyminen  politiikasta  yhteiskunnallisessa  tilan
teessa,  jossa  "radikaaleimmat"  esitykset  koskevat  parlamentaarista
osallistumista  ja  "aktiivista  kansalaisuutta".  Järjestelmää  muuttavat
vasemmistolaiset ja kumoukselliset äänet näyttävät hävinneen kuvas
ta  samoin  kuin  niiden  mukainen  kriittinen  työläiskasvatus.  Keskus
tellaan työläisen käsitteen korvaamisesta palkansaajalla. Kumouksel
listen aatteiden tilalla ovat oikeistolaisten kilpailumielikuvat ja mili
taristiset  utopiat,  joissa  tähdennetään  luovuutta  ja  innovatiivisuutta,
toisaalta idästä nousevia uhkakuvia. Näitä oikeiston toivon näkyjä –



Juha Suoranta: Kriittinen työläiskasvatus.

Aittola & Eskola & Suoranta (toim.): Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä. Tampere 2007.

215

huippuosaamisslangia  ja  uutta ulkopoliittista hölynpölyä  – kuunnel
laan kuin menestyjien ja heidän edusmiestensä lähetyskäskyinä.

– Unelmat ovat vaihtuneet, entiset uneksijat kadonneet, taiste
lulaulut  vaimenneet.  Vaikkei  nytkään  liene  aikaa  yksityisiin  uniin,
toimintakykynsä  säilyttääkseen  on  Matti  Virtasen  (2007b)  kauniita
sanoja  lainaten  nukuttava  "vierekkäin  kaikki  ne  yöt,  joista vielä  aa
mulla herää"; ja oltava "lähellä, omiensa kanssa, kotona ja maailmal
la."
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