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Esipuhe

Tunnustan! Uteliaisuuteni omaan menneisyyteni – suvun, kylän ja
Vanhan-Sallan vaiheisiin – ajoi minut historiantutkimuksen pariin.
Jo pienenä tyttönä ihmettelin, mikä näkymätön raja kylän asukkaiden
välillä kulki tai mistä niin pehmeän kotoisaan murteeseen yht´äkkiä
solahtivat huolella artikuloidut sanat ”illegaali” ja ”Muurmannin legioona”. Etsiessäni vastauksia huomasin, että Sallan poliittisesta menneisyydestä oli vain ketomuksia, ei tutkimusta. Minun oli se siis itse
tehtävä. Graduvaiheessa törmäsin virallisen historiantutkimuksen ja
suullisen perimän väliseen ristiriitaan Lapin työväenliikkeen osalta.
Ristiriita innoitti minut jatkamaan tutkimustani, laajentamaan työn
kysymyksenasettelua ja pohtimaan tarkemmin, miten periferian menneisyys, periferiassa tapahtunut yhteiskunnallinen toiminta suli osaksi
Suomen poliittista historiaa ja miksi se on syytä muistaa. Yritys tulkita
syrjäseutujen asukkaiden poliittista käyttäytymistä sadan vuoden takaa
on ollut haastava, ehkä uhkarohkeaakin enkä siihen olisi alkanutkaan
ilman hillitöntä intoa. Nyt jälkikäteen voin todeta, että aihe on ollut
tutkimisen arvoinen.
En ole ollut matkalla yksin. Kiitos opista ja ohjauksesta kuuluu
useammalle henkilölle. Professori Jouko Vahtola ohjasi minut historianopintojen alkutaipaleelle Oulun yliopiston historian laitoksella.
Muutaman mutkan jälkeen minulle tarjoutui tilaisuus tehdä hänen
kanssaan yhteistyötä myös väitöskirjan loppuvaiheessa, mistä olen hyvin iloinen. Ohjaajani professori Pauli Kettunen on tietämyksellään ja
näkemyksellään suomalaisesta työväenliikkeen historiasta saanut minut
katsomaan aihetta uudesta näkökulmasta. Keskustelut professori Irma
Sulkusen kanssa olivat väitöstyön viimeistelyssä erityisen arvokkaat.
Aloitin jatko-opinnot Tampereen yliopiston historiatieteen laitoksella professori Pertti Luntisen ja professori Olli Vehviläisen ohjauksessa.
Heidän ystävällinen suhtautumisensa ja aito kiinnostuksensa työhöni

siivittivät minua eteenpäin. Olin laitoksella tuntiopettajana ja assistenttina yli 10 vuotta. Haluan kiittää laitoksen koko henkilökuntaa
mukavista vuosista. Vaikka tutkija lukee, kirjoittaa ja käy lähteensä läpi
yksin, tutkimustyö on aina kollegiaalista. Kenen muun kanssa keskustelet tutkimustyön vaiheista, testaat teorioita tai ihmettelet ”Miten minä
tähän sotkuun olen joutunut?” kuin kollegoiden kanssa? Työtoverit
luovat työpaikan ilmapiirin, työn tekemisen mentaaliset puitteet.
Kiitokset kannustuksesta Sari, Riitta, Minna, Aino, Sari A-S, Tuula,
Kata, Katri, Risto, Marko, Ville, Jarmo, Petri, Jouni, Tapsa, Markku,
Tanja ja monet, monet muut! Erityiskiitokset Pirjo Markkolalle, jonka
antama tuki tässä savotassa on ollut uskomattoman tärkeä!
Työtäni ovat lukeneet useat kollegat, joiden kommentit ovat
hioneet työn turhat särmät. Kiitokset tästä kuuluvat dosentti Matti
Lackmanille, dosentti Maria Lähteenmäelle, dosentti Tauno Saarelalle
ja FL Seija-Leena Nevala-Nurmelle. Kiitokset myös niiden arkistojen
ja kirjastojen henkilökunnille Helsingistä Kittilään ja Petroskoista
Moskovaan, jotka ovat auttaneet minua aineiston etsimisessä. On
ollut ilo tehdä työtä kanssanne! Kiitän myös väitökseni julkaisusta
vastaavan Tampere University Pressin ammattitaitoista henkilökuntaa
omasta panoksestaan ja poikaani Villeä teknisestä tuesta. Tutkimus on
kokopäivätyötä. Aloitin ja viimeistelin väitöstutkimukseni apurahalla.
Kiitokset siis Suomen kulttuurirahaston Lapin rahastolle, Emil Aaltosen
säätiölle, Suomen Akatemialle, Tampereen kaupungin Tiederahastolle sekä Tampereen Yliopiston Tukisäätiölle mahdollisuudesta päästä
tavoitteeseeni.
Ilman läheisteni tukea en olisi edennyt tällä matkalla kovin pitkälle. Kiitos isovanhemmilleni ja vanhemmilleni, joiden antamat elämän
eväät ja vilpitön kannustus mennä rohkeasti eteenpäin ovat luoneet
vahvan pohjan ponnistaa maailmalle. Kiitos ja lämmin halaus Jarkolle
sekä lapsilleni, Villelle, Fiialle ja Inkalle. Olette iloni ja eloni!
Härmälänrannalla joulukuussa 2008
Ulla Aatsinki
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Johdanto

LAPIN TALOUDELLIS-SOSIAALINEN
JA POLIITTINEN MENNEISYYS TUTKIMUSKOHTEENA

Läskikapina eli Kuolajärven ryöstöretki syöksi pohjoisen kommunistit
koko Suomen tietoisuuteen vuonna 1922. Etsivän Keskuspoliisin
(EK) Rovaniemen alaosastossa tapausta luonnehdittiin kolme vuotta
myöhemmin ”..SKP:n maanalaisen työn suurimmaksi saavutukseksi
Suomessa”. Raportissa viitattiin myös Pohjois-Suomen Suomen Kommunistisen Puolueen (SKP) toiminnan luonteeseen, jota pidettiin erityisen radikaalina.1 Käsitystä vahvisti tieto Lapin työväestön poliittisesta
käyttäytymisestä. Kansalaissodan2 jälkeen se valitsi niin äänestäjinä kuin
työväenliikkeen jäseninäkin kommunistisen, vallankumouksellisen
suuntauksen sosialidemokratian sijaan. Työväenpuolueille annetuista
äänistä liki 90 % tuli Suomen Sosialistiselle Työväenpuolueelle (SSTP)
ja sen seuraajille.3 Kommunismin kannatus Lapissa oli voimakasta ja se
vakiintui nopeasti laajalle alueelle, nopeammin kuin missään muualla
Suomessa. Tässä työssä tutkin Lapin työväenliikkeen radikalisoitumista
ja radikalismin juuria.
Vaikka Lapin työväestöä tai yleensä Pohjois-Suomen menneisyyttä
ei ole tutkittu paljon – muun muassa kattava maakuntahistoria uusimmalta ajalta on edelleen kirjoittamatta4 – pohjoinen näkökulma
1.
2.
3.
4.

EK:n Rovaniemen alaosaston (ao) raportti 2.3.1926. Asiamapit I, III H 3b. EK
Valpo I. KA.
Käytän vuoden 1918 sodasta johdonmukaisesti nimeä kansalaissota. Kommentoin
sodan nimiproblematiikkaa luvun III yhteenvedossa, sivut 237-240.
SVT vaalitilastot 1922-1929; katso liitteet 13-16; SSTP:n lakkauttamisen jälkeen
(1923) puolueen kannattajat järjestäytyivät Sosialistisen työväen ja pienviljelijäin
vaaliliitoiksi vaalipiireittäin, Hakalehto 1996, 187-188.
Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin 1950-1970 -luvuilla kirjoitettu maakuntahistoria
ulottuu 1770-luvulle, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin historia -sarja I-V, PohjoisPohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakuntaliittojen historiatoimikunta.
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on yleistynyt sosiaali- ja taloushistorian sekä kansanperinteen tutkimuksessa 1990-luvulta lähtien. Monet akateemisina opinnäytteinä tai projektitöinä tehdyt tutkimukset rajautuvat kuitenkin aikaan
ennen 1900-lukua tai käsittelevät aihetta alueen alkuperäisväestön
näkökulmasta. Yksittäisistä tutkimuksista on syytä nostaa esille Reija
SATOKANKAAN väitöskirja Talonpoika ja teollisuus vastakkain ja rinnakkain – Kemijokisuun agraariyhteisön murros 1860-1938 (2004),
jossa analysoidaan yhteiskunnallisen muutoksen vaikutuksia perinteisen talonpoikaisyhteisön taloudellisiin ja sosiaalisiin suhteisiin sekä
vanhoihin asenteisiin ja arvoihin. Tutkimus luotaa mielenkiintoisesti agraariyhteisön suhtautumista uuteen aikaan; uuden työnjaon,
omistussuhteiden ja muuttoliikkeen mukanaan tuomiin muutoksiin.
Vaikka SATOKANKAAN väitöstyö on kattava niin temaattisesti kuin
ajallisestikin, rajautuu se maantieteellisesti pienelle, tosin tärkeälle,
talousalueelle ja tarkastelee muutosta agraariyhteisön näkökulmasta.
Näin se jättää vielä tilaa laajemmalle yhteiskunnallis-poliittiselle tutkimukselle Lapista.
Tapio KARJALAINEN on tutkinut metsäteollisuuden raaka-ainehankintaa Lapissa väitöskirjassaan Puutavarayhtiöiden maanhankinta
ja -omistus Pohjois-Suomessa vuosina 1885-1935 (2005). KARJALAINEN käsittelee aihetta puutavarayhtiöiden näkökulmasta eikä analysoi
esimerkiksi elinkeinon taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia alueen
väestöön. Näin pientilallisten ja metsätyöntekijöiden rooli ja merkitys
metsäteollisuuden invaasiossa eivät ole tutkimuskohteina hänen työssään. Näitä kohteita on tarkastellut Sakari VIRTANEN kirjoittamassaan
tutkimuksessa Lapin leivän isä. Kemiyhtiön historia (1993). Yrityshistoria-luonteen vuoksi tutkija on kuitenkin keskittynyt Kemiyhtiön,
ei sen työntekijöiden tarinaan.
Kansantieteen alaan kuuluvassa väitöskirjassa Tukkilaisen tulo ja
lähtö (1996) Hanna SNELLMAN sen sijaan tarkastelee ilmiön toista
puolta eli metsä- ja uittotyömiehiä. SNELLMAN kuvaa tutkimuksessaan metsien palkkatyöväestön työtä, työyhteisöä ja vapaa-aikaa II
maailmansotaa edeltävän ajan Lapissa. Myös Ella JOHANSSON on
tehnyt samasta teemasta väitöskirjan nimeltä ”Skogarnas fria sönär”
(1994), mutta hänen tutkimuskohteenaan ovat olleet Pohjois-Ruotsin,
Norlannin metsätyömiehet. JOHANSSON on perehtynyt erityisesti
metsätyömiesten mentaliteetin muotoutumiseen modernisoitumispro-

10 | Ulla Aatsinki

sessissa. Vaikka suomalaisen ja ruotsalaisen yhteiskunnan kehityksessä
oli eroja, voi metsätalouden ekspansiossa maiden syrjäalueilla olettaa
olleen niin paljon samankaltaisuuksia, että JOHANSSONIN tutkimusta
voi hyvin käyttää pohdittaessa Lapin metsätyömiesten sosiaalisten ja
mentaalisten tunnusten muotoutumista ja vaikutusta työ- ja asuinympäristössään.5
Lukuisissa kunta-, yhdistys- ja järjestöhistoriikeissa on käsitelty 1800-1900-lukujen taloudellis-sosiaalista ja poliittista murrosta,
mutta näkökulma on luonnollisesti paikallinen.6 Asiakirja-aineistojen
tuhoutuminen lienee vaikuttanut siihen, ettei monestakaan Lapin
työväenyhdistyksestä ole historiikkeja, joissa 1900-luvun alkuvuosikymmeniä käsiteltäisiin laajasti. Näistä harvoista mainittakoon Kemin
Työväenyhdistyksestä tehdyt tutkimukset: Kauko KEMPPISEN Niin
perkeleen punainen: 100 vuotta työväenliikettä Kemissä (1987) ja Kari
SILVENNOISEN Kemin Työväenyhdistys 1887-1967 (1967). Lähes
ainoa poliittista historiaa kattavasti käsittelevä tutkimus Lapin alueelta on Tytti ISOHOOKANA-ASUNMAAN väitöskirja Maalaisliitto
Pohjois-Suomessa. Kehitysjakso 1906-1939 (1980), jossa hän tutkii
Pohjois-Suomen talonpoikaiston poliittista käyttäytymistä ts. maalaisliiton vaiheita. Kansalaissotaan liittyviä tutkimuksia Pohjois-Suomesta,
erityisesti Lapista on vähän. Niistä mainittakoon Kai ALA-HÄIVÄLÄN
pro gradu -tutkielma Vankina valkoisten. Oulun vankileiri 1918 (2000),
jossa hän kuvaa Oulun vankileirin ja vankien vaiheita. Lappilaisten
punapakolaisten toiminnasta Neuvosto-Venäjällä on kirjoittanut Jukka
NEVAKIVI tutkimuksessaan Muurmannin legioona. Suomalaiset ja
liittoutuneiden interventio Pohjois-Venäjälle 1918-1919 (1970). Se on
harvinaisuus sarjassaan, sillä siinä Pohjois-Suomen työväestö on paitsi
tutkimuksen objekti, myös subjekti.
Poliittisesti radikaalia työväenliikettä Lapissa ja sen syntyyn vaikuttaneita tekijöitä on tutkittu vähän. Suurimman työn sen saralla
on tehnyt Matti LACKMAN, joka tutkimuksissaan Kainuussa ja La5.
6.

Edellä esitetyt tutkimukset Satokangas 2004; Snellman 1996; Johansson 1994.
Tutkimusajanjaksoa laajasti käsittelevistä kuntahistorioista ensimmäisenä julkaistiin 1969 ja 1976 Hedman, Ossi, Kemin historia I ja II, 1980-luvulla Rantatupa
1988, Heikki, Alatornion historia; Heinänen, Hannu – Hiltunen , Mauno 1986,
Simon kirja sekä 1990-luvulla Enbuske, Matti – Runtti, Susanna – Manninen,
Turo 1997, Jokivarsien kasvatit ja junantuomat. Rovaniemen historia; Heinänen,
Hannu 1993, Sallan historia; Satokangas 1997, Reija, Murroksen aika. Keminmaan
historia.
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pissa esiintyneestä työväenliikkeestä on painottanut sen sidosta metsäteollisuuteen. Hänen mukaansa Lapissa oli jo ennen vuotta 1918
radikaali ilmapiiri, jota ruokkivat muun muassa puutavarayhtiöiden
välinpitämätön suhtautuminen työskentelyolosuhteisiin. Artikkelissaan Lapin poliittinen kehitys LACKMAN toteaa Lapin radikalismin
korpikommunismiksi ja rinnastaa sen herravihaksi, joka kohdistui
ruotsinkielisten puutteessa ylempään keskiluokkaan ja virkamiehiin
analysoimatta ilmiötä tarkemmin.7
LACKMANIN erityismielenkiinto kohdistuu kommunistisen työväenliikkeen toimintaan eli aikaan vuoden 1918 jälkeen. Hänen Pohjois-Suomen työväenliikettä käsittelevät tutkimuksensa Kommunistien
salainen toiminta Tornionjokilaaksossa 1918-1939 (1991) ja Jahvetti
Moilanen – läskikapinan johtaja. Poliittinen elämänkerta (1881-1938)
(1993) antavat tärkeää tietoa liikkeen organisaatioista ja toimintatavoista. LACKMAN tarkastelee yksityiskohtaisesti maanalaisen liikkeen
toimintaa Tornionlaaksossa ja yleensä SKP:n vallankumoussuunnitelmia –ja toimia Pohjois-Suomessa. Hän liittää Lapin illegaalin liikkeen
yhteydet luontevasti Pohjois-Ruotsiin ja Norjaan ja tuo hyvin esille,
kuinka kommunistinen liike operoi yli kansallisten rajojen ja hyödynsi
alueen työväestön radikaalia mielialaa taitavasti kansalaissodan jälkeen.
Väitöskirjassaan Taistelu talonpojasta. Suomen Kommunistisen Puolueen
suhtautuminen talonpoikaiskysymykseen ja talonpoikaisliikkeisiin 19181939 (1986) LACKMAN ulottaa tutkimuksen aikarajan 1930-luvulle
ja tutkimusaiheekseen SKP:n roolin ja vaikutuksen pienviljelijöiden
pulaliikkeissä. Hän sivuaa Lapin työväestöä myös jääkäriliikettä käsittelevässä tutkimuksessaan Suomen vain Saksan puolesta? Jääkäriliikkeen ja
jääkäripataljoona 27:n (1915-1918) synty, luonne, mielialojen vaihteluita
ja sisäisiä kriisejä sekä niiden heijastuksia itsenäisen Suomen ensi vuosiin
(2000) ja EK:n johtajaa, Esko Riekkiä, käsittelevässä tutkimuksessaan
Esko Riekki (1891-1973): jääkärivärväri (2007).
LACKMANIN julkaisut ovat laajoja ja perusteellisia, tulkinnat
perustuvat systemaattisesti läpikäytyyn ja argumentoituun aineistoon,
mutta Lapin poliittista kehitystä käsittelevä artikkeli jättää tilaa pohtia
tarkemmin, miksi Lapin työväenliikkeestä tuli kommunistinen. LACKMAN ei myöskään ole tutkinut vuosien 1917-1918 tapahtumia Lapissa.
Lisäksi hänen tutkimusalueensa rajautuvat Oulun ja Kainuun seudulle
7.

Lackman 1984, 9-11.
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sekä Tornionjokilaaksoon, jolloin suuri osa radikaalin työväenliikkeen
Lappia jää käsittelemättä.
Matti KYLLÖNEN on väitöskirjassaan Pohjois-Suomen varhaissosialismi. Sen leviäminen ja sosialistisen perinteen synty noin vuosina
1900-1910 (1995) tutkinut Pohjois-Suomen työväenliikkeen muotoutumista ja siihen vaikuttaneita syitä. Hänen mukaansa sosialismi
levisi Lappiin kaupunkikeskusten (Kemi, Tornio, Rovaniemi) kautta
jo ennen suurlakkoa, tilapäistyömaiden liikkuva väestön mukana.
KYLLÖNEN kuvaa työväenyhdistysten syntyvaiheita eri puolilla Lappia
todeten toisen järjestäytymisvaiheen ajoittuneen vuosiin 1906-1908.
Taustalla vaikutti suurlakon radikalisoiva ilmapiiri. KYLLÖSEN mukaan
paikkakunnat, jotka olivat sivussa suurlakosta ja sitä seuranneista paikallisista lakoista ”… jäivät pysyvästi sivuun sosialismin valtavirroista”.8
Sen sijaan lakkomyönteisillä alueilla sosialistien poliittinen agitaatio
ja valistustyö jatkuivat näkyvinä vuoden 1905 jälkeenkin muodostaen punaisia ilmastoalueita. KYLLÖNEN summaa Pohjois-Suomeen
vuosisadan alussa syntyneen sosialistisen käyttäytymismallin niin vahvaksi, että siitä ”tuli jokseenkin pysyvä”.9 Syiksi hän esittää vuosisadan
alun yhteiskunnalliset olot ja suurlakon jälkeen harjoitetun poliittisen
työn. KYLLÖNEN osoittaa tutkimuksessaan taloudellisten tekijöiden
vaikuttaneen vahvasti ”Pohjois-Suomen punaisten ilmastoalueiden
syntyyn”, mutta ei erittele tarkemmin kahden, taloudellisesti samanlaisen kunnan äänestäjien erilaista poliittista käyttäytymistä. Tutkimus
tarjoaa hyvin dokumentoitua asiatietoa työväenliikkeen syntyvaiheista
Pohjois-Suomessa, mutta tutkimuksen aikarajaus ja lähestymistapa
eivät anna parasta mahdollista lähtökohtaa vertailla Lapin poliittista
modernisaatiota muun Suomen kehitykseen.
Edellä esitellyt tutkimukset antavat pohjaa Lapin työväenliikkeen
radikalisoitumisen tutkimiselle, mutta vastaavat puutteellisesti erityisesti kysymykseen, miksi Lapin työväenliikkeestä tuli kommunistinen.
Aikaisempi tutkimus ei myöskään tarjoa systemaattista ja kattavaa
kuvaa työväestön arjen ja murroksen politiikasta Lapissa eikä yleensä
työväenliikkeen luonteesta, linjasta tai sen syntyyn vaikuttaneista tekijöistä. Niinpä tarkastelun ulkopuolelle jää, millaisia muutoksia taloudellis-sosiaalinen kehitys 1900-luvun alussa aiheutti paikallisyhteisön
8.
9.

Kyllönen 1995, 53.
Kyllönen 1995, 213.
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rakenteissa ja miten muutokset heijastuivat yhteisön valtarakenteisiin.
Lapin poliittisen historian tarkastelunäkökulma on ollut paikallinen,
sitä ei ole liitetty laajempaan, valtakunnalliseen kehykseen. Toisaalta
tutkimuksessa ei myöskään ole kysytty, mitä annettavaa lappilaisten
poliittisella toimijuudella oli yleensä Suomen poliittiseen elämään
tai kehitykseen. Lapin osalta ei ole siis tutkittu, miten ylipaikallisesta
ilmiöstä tuli paikallinen ja päinvastoin. Nämä kysymykset muodostavat
myös keskeisen pohjan tälle tutkimukselle.
Suomalaisen yhteiskunnan taloudellista, sosiaalista ja poliittista
modernisoitumista historiallisena, mutta myös yhteiskunnallisena
ilmiönä on tutkittu laajasti. Oman tutkimusajanjaksoni ja -aiheeni
kannalta tärkeitä ovat Risto ALAPURON Suomen synty paikallisena
ilmiönä 1890-1930 (1994) sekä hänen toimittamansa Kansa liikkeessä
(1987), joka keskittyy joukkoliikkeiden ja kansalaisyhteiskunnan syntyyn ja toimintaan Suomessa viime vuosisadan vaihteessa. Molemmat
teokset kuvaavat poliittisen ja yhteiskunnallisen toimijuuden muutosta
Suomessa 1800-1900-lukujen vaihteesta alkaen. Suomen synty on
siinä mielessä merkittävä, että se kuvaa poliittista modernisaatiota
maaseudun näkökulmasta. Kansalaistoiminta virisi ja eli voimakkaana
kaupungeissa säteillen sieltä ympäröiville alueille, mutta suurin osa
liikkeiden kannattajista ja toimijoista oli maaseudulla. Esimerkiksi
työväenliikkeen voima piili maaseudun tilattomien ja vähäväkisten
asukkaiden aktiivisuudessa. Toisaalta yksityisomistusta puolustava
suojeluskuntatoiminta sai suurinta kannatusta varakkaiden tilallisten
asuttamilla seuduilla.10 Pertti HAAPALAN Tehtaan valossa: teollistuminen ja työväestön muodostuminen Tampereella 1820-1920 (1986)
antaa puolestaan kokonaiskuvan teollistuvan yhteiskunnan murroksesta kaupunkilaistyöväestön näkökulmasta. HAAPALA on tutkinut
myös yhteiskunnallisen ja poliittisen vallantavoittelun konflikteja ja
sen seurauksia itsenäistyvässä Suomessa teoksessaan Kun yhteiskunta
hajosi (1995).
Sosiologit Heikki KERKELÄ ja Riitta KUMPULAINEN ovat
tarkastelleet Suomen modernisoitumista yhteiskunnallisena ilmiönä
osana eurooppalaista kehitystä. Teoksessaan Vanhan maailman peilissä.
Modernin yhteiskunnan synty ja pohjoinen aineisto (1996) KERKELÄ
tutkii Suomen modernisoitumista eurooppalaisesta perspektiivistä
10. Alapuro 1994, 112-114, 129-132, 171-174.
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ja kysyy, miten Suomen aiempi yhteiskunnallinen kehitys ja syrjäinen sijainti vaikuttivat prosessiin. Hänen mukaansa eurooppalainen
työnjako antoi Suomelle oman tehtävänsä, puu- ja metsäteollisuuden
raaka-ainehankinnan, joka vaikutti 1800–1900-luvulta lähtien agraarin ajattelun ja toimintamallin muuttumiseen asteittain moderniksi.
Suomen kehityskulussa oli erityispiirteitä, jotka olivat osin sidoksissa
maan periferiseen asemaan suhteessa Euroopan taloudellisiin keskuksiin. Saman logiikan mukaan myös periferia jakaantui keskukseen ja
reuna-alueisiin, joiden välillä oli työnjako sekä epäsuhtainen vallanjako.
KERKELÄN tutkimus antaa siis aineksia pohtia Suomen sisäistä työnjakoa, taloudellista muutosta ja sen seurauksia tutkimusajanjaksona.
KUMPULAINEN on puolestaan vertaillut väitöskirjassaan Timber
and Herring. Modernisation and Mobility in Finnish Lapland and the
Western Island of Scotland 1770-1970 (2000) kahden eurooppalaisen
syrjäalueen, Skotlannin ja Lapin, kohtaamia haasteita modernisoitumisprosessissa. Hän konkretisoi melko pitkälle sen taloudellisen ja
sosiaalisen muutoksen, joita teollisuuden raaka-ainehankinta kyseisillä
alueilla merkitsi. Lapin poliittisen modernisaation tarkastelun KUMPULAINEN rajaa ajallisesti lähinnä toisen maailmansodan jälkeen.
Ilmo MASSA on teoksessaan Pohjoinen luonnonvalloitus. Suunnistus
ympäristöhistoriaan Lapissa ja Suomessa (1994) tutkinut keskuksen
raaka-aineen ja energiansaannin tarpeen sanelemaa Pohjois-Suomen
luonnonvarojen käyttöä. Hänen tutkimuksensa mukaan keskus toimi
liki kolonialistisesti hyödyntäessään Pohjois-Suomen luonnonvaroja.
Pohjois-Suomi oli nimenomaan metsäteollisuuden resurssialue 18701940 välisenä aikana. Suurin taloudellinen hyöty valui keskukseen
eivätkä pohjoisen asukkaat päässeet osallistumaan luonnonvaroja
koskevaan päätöksentekoon. Toisaalta metsäteollisuus raaka-aine ja
työvoimaostoksillaan tarjosi heille toimeentulon.11
Lapin työväestön poliittisen toiminnan liittäminen yleensä Suomen
poliittiseen modernisaatioon ja erityisesti työväestön politisoitumiseen
antaa tälle tutkimukselle sekä tarpeellisen sisällöllisen kontekstin että
vertailupinnan. Tutkimuksista, jotka ovat oman tutkimukseni kysymyksenasettelun kannalta suuntaa-antavia, on ensimmäisenä syytä
mainita Hannu SOIKKASEN laajat työväenliikettä käsittelevät julkaisut Sosialismin tulo Suomeen (1961) ja Kohti kansanvaltaa I (1975).
11. Kumpulainen 2000; Kerkelä 1996; Massa 1994, 20-23, 265.
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Ensimmäisessä SOIKKANEN tarjoaa kokonaiskuvan työväenliikkeen
syntyvaiheista koko Suomessa ennen vuotta 1907 ja jälkimmäisessä
hän keskittyy sosialidemokraattisen liikkeen vaiheisiin ennen ja jälkeen
kansalaissodan pohtien muun muassa liikkeen hajoamiseen johtaneita
prosesseja. Tämän tutkimuksen kannalta myös Pauli KETTUSEN väitöskirja Poliittinen liike ja sosiaalinen kollektiivisuus on tärkeä. Tutkimus
sosialidemokratiasta ja ammattiyhdistysliikkeestä Suomessa 1918-1930
(1986) on tärkeä. Johdannossa KETTUNEN ilmoittaa tutkineensa
reformismin vaiheita ammatillisessa liikkeessä, mutta tulee samalla
selittäneeksi reformisin läpimurron myös kunnallispolitiikan ja osuustoiminnan näkökulmasta. Tutkimus kuvaa ja selittää ensisijaisesti
reformismin syntyä, kannatusta ja merkitystä työväenliikkeessä, mutta
tarkastelee vääjäämättä myös sen käänteisen ilmiön, radikalismin,
kehitystä. Tutkimus antaa hyvän pohjan Lapin työväenliikkeen eireformistisen linjan ymmärtämiselle.
Tauno SAARELA on tutkinut väitöskirjassaan Suomalaisen kommunismin synty 1918-1923 (1996) suomalaiseksi kommunismiksi
määrittelemänsä vallankumouksellisen poliittisen suuntauksen syntyä, organisoitumista ja kannatuksen muotoutumista valtakunnan
tasolla. Hänen mukaansa 1920-luvun julkinen, SDP:stä vasemmalle
suuntautuneesta työväenliikkeestä tuli SKP:n keskeinen organisaatio.
Liikkeen luonteesta SAARELA toteaa, että se toimi vanhan työväenliikkeen pohjalta, johon kommunismi aatteena toi uuden ulottuvuuden. Puhuessaan suomalaisesta kommunismista SAARELA tarkoittaa
Suomessa toimineen SDP:stä vasemmalle suuntautuneen liikkeen
järjestäytymistä sekä ajattelu-, toiminta- ja organisoitumistapoja sillä
varauksella, että kommunismin ymmärtämisessä ja toteutuksessa saattoi
olla alueellisia eroja. SAARELA korostaa punaemigranttien poliittisten
tavoitteiden ja suomalaisten kommunistien käytännön toimien välistä
ristiriitaa; sitä, miten vaikeaa Moskovasta käsin oli hahmottaa Suomen yhteiskunnallista ja poliittista tilannetta saati ohjata poliittista
toimintaa.12 SAARELA keskittyy tutkimuksessaan suuriin linjoihin,
jolloin paikallisen toiminnan kuvaaminen jää väistämättä vähemmälle
käsittelylle. Vaikka hän käsittelee myös Pohjois-Suomen työväenliikettä,
tutkimuksen funktio ei ole kommunistisen liikkeen alueellisen vaan
valtakunnallisen kehityksen tarkastelu. Sen sijaan SAARELAN uusim12. Saarela 1996, 12-17, 359-361.
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massa tutkimuksessa Kansan Tahto: Pohjolan työtätekevien lehti (2006)
pohjoinen ulottuvuus tulee hyvin esille, kertoohan se Pohjois-Suomen
työväenliikkeen äänenkannattajan historiasta. Tutkimus keskittyy
nimenomaan lehden vaiheisiin tuoden esiin sen, kuinka lehti pyrki
uutisoinnillaan ja informaatiollaan vaikuttamaan Pohjois-Suomen
työväenliikkeen poliittiseen linjaan ja toimintaan.
Suomalaista poliittista järjestelmää pohjiaan myöten ravistellut
kansalaissota on väitöskirjani keskiössä. Siitä on tehty lukuisia yleisesityksiä sekä erikoistutkimuksia. Näistä aiheeni kannalta tärkeimmät
teokset ovat Marja-Leena SALKOLAN tutkimukset Työväen kaartien
synty ja kehitys punakaartiksi 1 ja 2 (1985), Jaakko PAAVOLAISEN
Valkoinen terrori (1967), Punainen terrori (1966) ja Vankileirit Suomessa
1918 (1971) sekä Marko TIKAN Kenttäoikeudet (2004). Ne antavat
rungon, jonka pohjalle Lapin vuoden 1918 tapahtumien kirjo on hyvä
rakentaa. Historiallisen Aikakauskirjan 1993:2 artikkelit vuoden 1918
sodan nimityksestä tuovat mielenkiintoisesti esille vallitsevat tulkinnat
sodan syistä.
Korpikommunismista uusiin kysymyksiin

Tutkimuksellani Lapin radikalismista en ole liikkeellä ensimmäisenä.
Pohjois-Suomen työväenliikkeen radikalismia pyrittiin selittämään
jo 1960-luvulla. Tuolloin Erik ALLARDT esitti vuonna 1963 Social
Sources of Finnish Communism: Traditional and Emerging Radicalism
–tutkimuksessaan solidaarisuusteorian, joka pohjautui Emil Durkheimin teoriaan sosiaalisesta työnjaosta13 ja jota hän sovelsi suomalaisen
yhteiskunnan oloihin selvittääkseen varsinkin Itä- ja Pohjois-Suomessa
13. Durkheim puhuu työnjaossa mekaanisesta ja orgaanisesti solidaarisuudesta. Ensin
mainittu esiintyy perinteisissä yhteiskunnissa, jossa työnjako ei ole juurikaan
eriytynyt. Niille on ominaista myös ”kollektiivinen omatunto”, jossa yksilön
moraalinen tietoisuus on pitkälti yhteisön määrittelemä ja jossa ”..yhteiskunnalliset
ja uskonnolliset velvoitteet eivät ole erotettavissa toisistaan”. Kehittyneempi ja
monimuotoisempi työnjako on puolestaan ominaista modernin ajan yhteiskunnalle. Samalla yksilön rooli ja velvoitteet korostuvat kollektiivin kustannuksella,
mikä näkyy mm. uudenlaisena moraalina. Työnjako voi olla myös anominen,
jolloin yksilö pakotetaan tiettyihin tehtäviin ja yleensä eristetään työn kautta
yhteiskunnasta, mikä synnyttää työntekijöissä kaunaa ja tarkoituksettomuuden
tunnetta, Alapuro 1997, 110.
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esiintynyttä poliittista radikalismia ja sen syitä. ALLARDTIN mukaan
teollisuuskommunismia esiintyi modernissa yhteiskunnassa, jossa
työnjaon aste ja työväen yhdenmukaisuuden paine olivat suuria, minkä
johdosta työväestön yhteiskunnallinen asema rajautui kapeaksi aiheuttaen tyytymättömyyttä. Korpikommunismi oli puolestaan jäänne
agraariyhteisön toimintatavasta, jossa toteutui anominen työnjako, eli
sekä työnjaon aste että yhdenmukaisuuden paine olivat pieniä. Tämä
on ALLARDTIN mukaan myös selitys korpikommunismin muille tunnusmerkeille: juurettomuudelle, normittomuudelle ja disorganisaatiolle.14 Määritelmän mukaan korpikommunismia esiintyi alueilla, joissa
työväenliike sai kannatusta varsin myöhään, sotien jälkeisen poliittisen
muutoksen myötä 1940-luvun loppupuolella. Korpikommunistinen
liike oli nuori, strategian ja taktiikan suhteen kokematon, siltä puuttui
myös poliittinen traditio ja organisaatiopohja. Liikkeen kannattajakunta asui syrjäseudulla, pääosin maalla tai pienissä taajamissa, joka
tapauksessa kaukana kaupunkien teollisuusyhteisöistä. Asuinpaikan
sijainti vaikutti liikkeen sosiaaliseen taustaan – sen jäsenet olivat pääosin pienviljelijöitä, maaseudun itsellisiä tai sekatyömiehiä, joilla ei
ammattitaustansa eikä sosiaalisen asemansa vuoksi ollut objektiivisia
tai subjektiivisia edellytyksiä toteuttaa kypsää, yhteiskunta-analyysiin
pohjautuvaa politiikkaa. Lisäksi liike ajoi jäsentensä lyhyen tähtäimen
taloudellisia etuja yleisiä politiikan pelisääntöjä rikkoen.15
Sinällään itse korpi-alkuiset sanat, liittyivät ne lakkoon tai kommunismiin, olivat tuttuja jo edellisiltä vuosikymmeniltä. SKDL:n vankka
kannatus Lapissa, Kemin vuoden 1948 tapahtumat ja 1950-luvulla
puhjenneet lukuisat lakot vaativat selitystä tai ainakin yhteistä nimittäjää, johon lehdistön ahkerasti viljelemä vertaus Lapin työväenliikkeestä
korpikommunistisena sopi oivasti.16 Etelä-Suomen näkökulmasta
katsottuna Pohjois- ja Itä-Suomen työväenliikkeen aktiivinen toiminta
yhteiskunnallisella kentällä sodan jälkeen oli yllättävää. NOUSIAINEN
pyrki 1950-luvulla tekemään ilmiötä ymmärrettäväksi. Hän perusteli
reuna-alueen, tutkimusalueenaan Pohjois-Karjala, kommunismia muun
muassa sosiaalisella eristyneisyydellä ja lyhyen tähtäimen taloudellisten
etujen tavoittelemisella. Hän toi esille kommunismin kannatuksen
14. Allardt 1963, 3, 16-18; Katso myös Alapuro 1997, 109-114.
15. Allardt 1963, 16-18.
16. Perä-Pohjolainen heinä-elokuu 1917; Lapin Kansa, Helsingin Sanomat, Aamulehti
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irrationaalisuuden viitaten uskonnollisten herätysliikkeiden vaikuttaneen myös alueella asuvien radikaaliin poliittiseen käyttäytymiseen.
Toisaalta hän myös korosti yksilön taloudellisen turvattomuuden, poliittisen tradition ja agitaation merkitystä kommunismin kannatuksen
pysyvyyteen vaikuttaneina tekijöinä.17
ALLARDTIN ja NOUSIAISEN tulkinnat ovat yhdessä sementoineet käsityksen Suomen kommunistisen työväenliikkeen rakenteesta
ja luonteesta keskusalueiden teollisuus- ja reuna-alueiden korpikommunismiin.18 Tulkinnoissa ohitetaan syrjäalueiden työväenliikkeiden
historialliset juuret. Radikalismi nähdään ja tulkitaan sodanjälkeisen
poliittisen murroksen synnyttämää taustaa vasten, jolloin Pohjois- ja
Itä-Suomen työväenliikkeiden toiminnan rajuus ja laajuus näyttivät
ulkopuolisen silmin irrationaalisilta. Korpikommunismi-käsite on
jäänyt elämään sitkeänä myös ihmisten mielikuviin ja julkiseen keskusteluun, aika ajoin sitä käytetään yhä selittävänä tekijänä poliittisessa
uutisoinnissa.
Muut Suomen työväenliikkeen radikalismiin perehtyneet tutkijat
ovat päätyneet tulkinnoissaan erilaisiin perusteluihin: LACKMAN on
todennut kommunismin suosion Lapissa perustuneen jo ennen vuotta
1918 syntyneeseen radikaaliin mielialaan, jonka SKP osasi ohjata
oman toimintansa hyväksi. SAARELA puolestaan näkee vuoden 1918
tapahtumien vaikuttaneen merkittävästi Suomen työväestön tekemään
valintaan sosialidemokratian ja kommunismin välillä. Ilkka HAKALEHTO mainitsee väitöskirjassaan SKP ja sen vaikutus poliittiseen ja
ammatilliseen työväenliikkeeseen 1918-1928 (1964) Pohjois-Suomen
kommunismin pohjaksi regionaalisen ja sosiaalisen isolaation, mutta
ei erittele sitä vaan perustaa väitteensä Pohjois-Ruotsia käsitteleviin
vastaaviin tutkimuksiin. KYLLÖSEN, joka ei niinkään ole tutkinut
kommunismia vaan yleensä punaisten ilmastoalueiden syntyä 1900luvun alun Pohjois-Suomessa, selitys poliittiselle radikalismille on
taloudellinen epävakaus sekä uskonnollinen radikalismi, lestadio17. Herätysliikkeen osalta Nousiainen viittaa S. Rydenfeltin tutkimukseen, Nousiainen
1956, 8-10.
18. Tulkinnan ovat olleet monen tutkimuksen viitekehyksenä, niihin on viitattu
kuvailtaessa työväenliikkeen toiminnan ja kulttuurin eroja eri puolilla Suomea.
Esimerkiksi Lackman käyttää sitä Pohjois-Suomen kommunismin tutkimuksissaan,
passim; Rentola on selittänyt Karkkilan työläisradikalismia korpikommunismilla,
Rentola 1992, 812.
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laisuus, joka jossain paikoin Pohjois-Suomea muuttui poliittiseksi
radikalismiksi.19
Uskonnon merkitystä Pohjois-Suomen työväestön toimintaan ja
ajatteluun on pohdittu paljon. Erityisen tunnetuksi on tullut selitysmalli, jossa alueen työväenliike on rinnastettu pohjoisessa voimakkaana
esiintyneeseen lestadiolaisuuteen. Tulkinnan mukaan Pohjois-Suomen
työväenliikkeen pohjana olisi joillakin paikkakunnilla ollut vanha uskonnollinen radikalismi, lestadiolaisuus.20 KYLLÖNEN on selittänyt
aikaisemmissa tutkimuksissaan Pohjois-Suomen työväenliikettä paitsi
taloudellisilla, myös uskonnollisilla tekijöillä. Uusimmassa tutkimuksessaan hän on myötäillyt vanhoillislestadiolaisuuden ja sosialismin
suhteen Jouko TALOSEN tutkimustuloksia, jotka kumoavat uskonnollisen ja poliittisen radikalismin korrelaation21, mutta perustelee yhä
edelleen pohjoisen ”punaisimpien kuntien” poliittista käyttäytymistä
uskonnolla, lestadiolaisuuden uusherännäisyyden haaralla.22
Ehkä kuitenkin yleisin kuva Pohjois-Suomen ja Lapin työväestön
poliittisesta menneisyydestä on, ettei sitä ollut – työväestöä Lapissa
ei pidetty merkittävänä toimijana paikallisesti eikä varsinkaan valtakunnallisesti. Lapin nopea ja vaivaton sulauttaminen osaksi valkoista
Suomea talvella ja keväällä 1918 on tulkittu alueen aiemman poliittisen kehityksen loogiseksi jatkoksi. Eli vaikka Pohjois-Suomessa oli
työväestöä, siellä ei havaittu olleen sellaista taloudellista ja sosiaalista
heterogeenisyyttä eikä konflikteja, jotka olisivat perustuneet uuteen
tuotantotapaan tai sen aiheuttamiin ristiriitoihin. Pohjois-Suomessa
ei siis ollut pohjaa Etelä-Suomen kaltaiselle poliittiselle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle.23 Tulkinta perustuu suuren mittayksikön
tilastotietoihin, mikä tekee tulkinnasta ymmärrettävän, vaikkakin
19. Lackman 1984, 11-29; Lackman 1991, 109; Kyllönen 1975 ja 1995; Saarela
1996; Hakalehto 1966, 206-207.
20. Teoria on sovellettu Pohjois-Suomeen suoraan Sven Rydenfeltin tutkimuksesta, joka
käsittelee Pohjois-Ruotsin työväenliikettä. Katso myös esim. Kyllönen 1975.
21. Talonen 1988; myös Kyllönen on päätynyt tähän johtopäätöksen sosialismin ja
vanhoillislestadiolaisuuden osalta, Kyllönen 1995.
22. Kyllönen 1995.
23. Manninen Ohto 1974, 131; ”Sielläkin (Valkoisessa Suomessa U.A.) työväestö
kannatti sosiaalidemokraatteja ja järjestäytyi, mutta työläisyhteisöjen pienuus ja
harvalukuisuus aiheuttivat, että maan pohjoisemman osan yhteiskunnallista elämää
ei leimannut luokkaristiriita, vaan homogeenisuutta korostava konservatiivisuus,
jossa myös uskonnolla oli edelleen vahva sija; Haapala 1993; Alapuro 1980, 59,
69.
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harhaanjohtavan. Lapin työväestön muotoutumiseen vaikuttaneiden
tekijöiden yksilöllinen tarkastelu ja aineiston laadullinen arviointi on
välttämätöntä, jotta Lapin radikalismia voi selittää.
Pohjois-Suomen työväenliikkeestä tai radikalismista esitetyt tulkinnat rakentavat kuvaa, tosin aukkoista, työväestön poliittisesta menneisyydestä Lapissa. Ne kuvaavat tapahtumia ja ilmiöitä - työväestön
radikalismi todetaan ja sitä pidetään erityislaatuisena - mutta alueelliset,
ajalliset ja metodiset rajaukset jättävät avoimiksi monta kysymystä,
joista tärkein on, miksi Lapin työväenliike radikalisoitui. Tulkinnat
ovat myös ristiriitaisia keskenään: muun muassa Pohjois-Suomen työväenliikkeen traditio ja suhde uskontoon nähdään eri tavoin. Useissa
tutkimuksissa pohjoisen radikalismi ei ole tutkimuksen kohde vaan
väline, jonka avulla tutkitaan ja selitetään jotain muuta ilmiötä tai
tapahtumaa. Tähänastinen Pohjois-Suomen poliittista modernisaatiota tarkasteleva tai sivuava tutkimus tuloksineen ja aukkoineen antaa
mahdollisuuden uusille keskustelun avauksille, kuten Lapin työväestön poliittisen käyttäytymisen tutkimiselle sen omasta toiminnasta ja
lähtökodista käsin sekä sen selvittämiselle, mitkä yleiset ja yksittäiset
tekijät ajoivat lappilaisen työväenliikkeen ensin vuosina 1917-1918
vallankumouksellisen suuntauksen ja myöhemmin kommunismin
kannattajiksi. Tämän ymmärtämiseksi liikkeen toiminnan ja suuntautuneisuuden juuria on syytä etsiä suomalaisen yhteiskunnan modernisoitumisesta ja sen aiheuttamista muutoksista tutkimusalueella.
Lapin työväenliikettä tarkasteltaessa kansallisen kontekstin ohella on
myös huomioitava, miten kansainvälinen tilanne heijastui Euroopan
reuna-alueille.

TUTKIMUKSEN REUNAEHDOT

Tutkimusongelma ja kysymyksenasettelu

Tässä työssä tutkin Lapin työväenliikkeen radikalisoitumista, sen
ilmenemistä ja juuria. Tutkimuksessani käytän ohjenuorana Charles
TILLYN toteamusta, jonka mukaan vallankumousta tulee tarkastella
sen lähtökohdista käsin. Taustalla ovat sosiaaliset muutokset, jot-
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ka vaikuttavat valtion rakenteisiin, valta-asetelmiin ja valtaapitävien
kykyyn kestää painetta ja vastata siihen.24 TILLYÄ mukaillen vallankumous ei synny tyhjästä vaan sen juuret ulottuvat yleensä vuosien,
jopa vuosikymmenien taakse. Se näyttää kuitenkin olevan usein yllätys valtaeliitille, kuten Suomessa kävi vuonna 1918. Työväestön
yritys saada valtaa puolestaan edellytti pitkäaikaista vallitsevia arvoja
kyseenalaistavaa toiminta- ja ajattelutapaa, joka ilmeni Suomessa kasvavana työläisradikalismina. Radikalismia voi siis ilmetä muulloinkin
kuin vallankumousten yhteydessä. Olen lähtenyt olettamuksesta, että
poliittinen radikalismi laajana ilmiönä on yhteydessä taloudelliseen,
sosiaaliseen ja poliittiseen eriarvoisuuteen, ja heijastaa kannattajiensa
tyytymättömyyttä valtaeliitin tapaan käyttää valtaansa.
Vastatessani kysymykseen, miksi Lapin työväenliikkeestä tuli
kommunistinen, jaan ongelman kahteen pääkysymykseen. Ensiksi
kysyn, miten Lapin työväestö organisoitui moderniksi poliittiseksi
liikkeeksi 1900-luvun alusta 1920-luvulle, ja toiseksi pohdin, miksi
Lapin työväenliikkeestä tuli radikaali luonteeltaan ja tarkastelen radikalisoitumista pitkän aikavälin rakenteellisilla tekijöillä. Alkuun tutkin
siis ALAPURON peräänkuuluttamaa modernin politiikan ilmenemistä Lapissa työväestön näkökulmasta ja hahmottelen samalla Lapin
työväenliikkeen poliittista historiaa. ALAPURON mukaan moderni
politiikka alkoi muotoutua Suomessa suurten joukkojen lähtiessä mukaan yhteiskunnalliseen, poliittiseen toimintaan. Poliittinen kulttuuri
sai peruspiirteensä ennen talvisotaa. Erityisesti vuosien 1905-1907 ja
1917-1919 tapahtumat (sekä lapualaisvuodet, jotka rajautuvat tämän
tutkimuksen ulkopuolelle) muokkasivat suomalaisten kokemuksia ja
näkemyksiä omasta yhteiskunnallisesta ja poliittisesta vaikutusvallasta
sekä suhteesta valtioon. Poliittisen käyttäytymisen muutokseen liittyi
olennaisella tavalla yksilön ja sitä kautta poliittisten ryhmittymien
aktivoituminen ja julkinen reagointi yhteisiin asioihin.25
Työväestön poliittisen toiminnan tutkiminen valottaa modernin
politiikan kulkua, ilmenemistä ja vaikutusta Lapissa ja tekee näkyviksi
ne poliittiset käytänteet ja valinnat, jotka muokkasivat alueen työväestön poliittisen toiminnan luonnetta ja rakensivat sen poliittista
perintöä. Esimerkiksi SAARELA on todennut kansalaissodan syineen ja
24. Tilly 1996, 5-8.
25. Alapuro 1994, 12-15.
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seurauksineen olleen lopullinen vedenjakaja Suomen työväenliikkeen
hajoamisprosessissa. Hänen mukaansa tuolloin esiin noussut radikalismi muuntui monin paikoin kommunismiksi seuraavina vuosina.26
Toisaalta aikaisemman kansalaissotaa valtakunnantasolla käsittelevän
tutkimuksen mukaan vuoden 1918 tapahtumat eivät kuitenkaan vaikuttaneet Pohjois-Suomessa siinä määrin kuin Etelä-Suomessa, eikä
näin olisi voinut olla myöskään radikalismia ruokkiva tekijä. Siksi
onkin tärkeää kysyä, mitä Lapissa vuosina 1917-1918 tapahtui ja miten
Lapin työväestö reagoi yhteiskunnalliseen murrokseen. Paikallisten
työläisyhteisöjen ja toimijoiden tavoitteiden, toiminnan ja saavutusten
tutkiminen antaa kokonaiskuvan lappilaisen työväenliikkeen linjasta ja
luonteesta. Sen pohjalta voin verrata Lapin työnväenliikkeen radikalisoitumista yleensä suomalaiseen työläisradikalismiin saadakseni selville,
miten Lapin työväestö radikalisoitui. Lisäksi poliittisen menneisyyden
selvittäminen auttaa hahmottamaan, millainen vaikutus lähimenneisyyden kokemuksilla oli työväestön poliittiseen käyttäytymiseen ja
työväenliikkeen luonteeseen 1920-luvun Lapissa.
Suomalaisen poliittisen historian, sen modernisoitumisprosessin
ymmärtämisen kannalta on tärkeä tarkastella myös Suomen reunaalueiden poliittisen kulttuurin rakentumista. Periferia on monella
tasolla syrjässä keskuksesta, mutta se ei ole irrallinen vaan kokonaisuuteen kuuluva osa. Se on jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskuksen
kanssa. Työväenliikkeen juurtuminen periferiaan, Lappiin, muokkasi
siis poliittista kulttuuria, ei ainoastaan Pohjois-Suomessa vaan koko
Suomessa. Lappilaista työväenliikettä on siis syytä tarkastella osana
Suomen työväenliikettä, erityisesti liikkeen murrosvuosina.
Poliittisesta historiasta siirryn pohtimaan Lapin työväenliikkeen
radikalisoitumiseen vaikuttaneita pitkän linjan tekijöitä eli alueen
taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen olosuhteiden vaikutusta ihmisten poliittiseen käyttäytymiseen. Pohdin siis rakenteellisten
tekijöiden suhdetta työväestöön, työväenliikkeeseen ja yleensäkin
yhteiskunnan politisoitumiseen. Analyysi edellyttää 1900-luvun alun
yhteiskunnallisen murroksen kuvaamista Lapin perspektiivistä: teollistumisen ja sen myötä tapahtuneiden taloudellisten, sosiaalisten ja
kulttuuristen olosuhteiden muutosten vaikutusten erittelemistä Lapin
palkollisten ja työväestön yhteiskunnalliseen toimintaan.
26. Saarela 1996, 310-311.

Tukkiliikkeestä kommunismiin | 23

Aikaisemmat tulkinnat Lapin radikalismista – ALLARDTIN korpikommunismi-tulkinta, käsitys Lapista taloudellisesti ja sosiaalisesti homogeenisenä agraariyhteisönä sekä tulkinnat lestadiolaisuuden
kanavoitumisesta poliittiseksi radikalismiksi – vaikuttavat vahvasti
kakkosvaiheen kysymyksenasetteluun. Etsiessäni selitystä poliittiselle
ilmiölle, Lapin radikalismille, ja verratessani sitä yleiseen työväenliikkeen syntyä ja jakautumista selittävään tulkintaan tulen testanneeksi
aikaisempia tulkintoja pohjoisen Suomen työväenliikkeestä. Samalla
sosio-ekonomisten ja mentaalisten taustojen suhteuttaminen alueen
asukkaiden poliittiseen käyttäytymiseen tuo esiin yleisen kehityslinjan
ohella myös erityiset, alueelle ominaiset piirteet.
Rajaukset ja käsitteet

Tutkimusalueen pohjana on nykyisen Lapin läänin rajoja vastaava alue,
mutta sota-ajan alueluovutukset muuttavat tutkimusalueen karttaa
itärajan osalta (Petsamo, Kuolajärvi). Tutkimusalueesta käytän nimitystä Lappi erotuksena Pohjois-Suomeen, jolla pääsääntöisesti viittaan
silloiseen Oulun lääniin. Pinta-alansa laajuuden vuoksi Oulun lääni oli
jaettu eri toimintojen osalta useisiin hallinnollisiin osiin maakunnallisen jaottelun pohjalta. Tutkimusajanjaksolla alueella oli muun muassa
Kemin ja Lapin tuomiokunnat, joiden rajojen sisäpuolella olivat samat
kunnat, jotka valtiollisissa vaaleissa kuuluivat Lapin27 ja Oulun läänin
pohjoisen28 vaalipiireihin. Myös SDP organisoi järjestötoimintansa
näitä rajoja noudattaen.29Vanhat taloudelliset ja sosiaaliset kanssakäyntialueet, kuten Jäämeren talousalue, uudisasukkaiden sekatalousalue
tai sukujen vuorovaikutusverkostot, yhtenäistivät pohjoisinta Suomea
omaksi vaikutusalueekseen.30
27. Siihen kuuluivat Muonio, Enontekiö, Kittilä, Sodankylä, Inari ja Utsjoki ja myöhemmin alueliitoksen kautta Petsamo ja kuntauudistusten kautta Pelkosenniemi
ja Savukoski
28. Siihen kuuluivat Lapin kunnista Kemi, Tornio, Ranua, Kuolajärvi (Salla), Kemijärvi, Rovaniemi, Tervola, Simo, Kemin maalaiskunta, Alatornio, Karunki, Ylitornio,
Turtola (Pello) sekä kuntauudistuksen kautta myöhemmin 1920-luvulla Posio.
29. Kemin ja Lapin tuomiokuntien arkistoluettelot. OMA; Muistiinpanoja Oulun
läänin pohjoisesta vaalipiiristä v. 1906. SDP 329.50. TA.
30. Lähteenmäki 2004, 478-481.
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Lapissa oli omat keskuksensa, jotka vetivät alueen asukkaita puoleensa. Esimerkiksi Kuolajärven ja Sodankylän asiointialue ulottui
Rovaniemelle, mutta samaan Oulun läänin pohjoiseen vaalipiiriin
kuuluneiden Pudasjärven tai Taivalkosken kunnat kuuluivat Oulun
vaikutuspiiriin. Myös maantieteelliset etäisyydet ja liikenneyhteydet
ohjasivat ihmisten kanssakäymistä. Anssi PAASIN mukaan vuonna
1938 perustetun Lapin läänin perusta ajoittui jo 1830-luvulle. Hän
käyttää nimitystä funktionaalinen maakunta erotuksena historiallisesta,
linnaläänityksiin perustuvasta maakunnasta. Lappi oli vaikutusalue,
jonka koheesio perustui taloudellisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin, hallinnolliset rajat ylittäviin taustoihin ja suhteisiin. Maakuntana Lappi oli
siis selkeä käsite jo itsenäisyyden alkuaikoina. Vaikka se 1920-luvulla
jaettiin maantieteellisessä kirjallisuudessa Lappiin, Perä-Pohjolaan ja
Länsipohjaan, aluetta pidettiin silti Suomen pohjoisimpana maakuntana.31 Tutkimusajanjakson jälkeen/tai sen aikana jotkut alueen kunnat
ovat vaihtaneet nimeä, kuten Turtola (nykyinen Pello) ja Kuolajärvi
(nykyinen Salla), tai itsenäistyneet, kuten Pelkosenniemi ja Savukoski
Sodankylästä ja Posio Kuusamosta ja Taivalkoskesta. Toisaalta sellaisia
kuntia kuin Petsamo ja Karunki ei ole enää olemassa. Tutkimuksessa
viittaan kuntiin sillä nimellä ja niissä yhteyksissä kuin ne tutkimusajanjaksona olivat.
Ajallisesti lähden liikkeelle työväenliikkeen syntyvaiheista Lapissa
eli 1900-luvun alusta. Etenen nopeasti vuosiin 1917-1922, jolloin koko
eurooppalainen työväenliike oli käymistilassa. Vallankumouksellisuutta
toimintana kuvaavan ja tarkastelevan osion aikarajaus keskittyy pääosin
vuosiin 1917-1922. Vallankumousperiodi, jolloin sekä eurooppalainen
että suomalainen vallankumousliike oli aktiivisimmillaan, antaa luontevan aikarajan tutkimani ilmiön, lappilaisen radikalismin, tutkimiselle.
Sen sijaan ilmiötä selitettäessä – sekä radikalismin juurien että sen
vakiintumisen osalta – aikarajaus laajenee aina vuosisadan alkupuolelta
paikoin 1920-luvun loppuun. Lapin työväenliikkeen syntyyn liittyvä
tutkimus alkaa 1900-luvun alusta, jolloin teollistumisen ja modernin
politiikan ensimmäiset versot näkyivät alueella. Taloudellis-sosiaalinen
muutos saavutti Lapin rannikkoseudun ja eteläosat vuosisadan vaihteessa ja eteni syvemmälle Lappiin seuraavien vuosikymmenien aikana.
Vaiheittain edenneet taloudellinen ja poliittinen muutos aiheuttivat
31. Paasi 1986, 55-58, 178-183.
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sen, että joillakin paikkakunnilla, esimerkiksi Kittilässä, sekä vallankumouksellinen toiminta että siihen vaikuttaneet tekijät näyttäisivät
esiintyneen samanaikaisesti, mutta oliko asia todellisuudessa niin,
selviää tutkimuksessa.
Kansainvälinen poliittinen kehitys ja Lapin maantieteellinen
sijainti kolmen valtakunnan rajalla antoivat mielenkiintoisen lähtökohdan työväenliikkeen toiminnalle: ihmiset, tavara ja tieto olivat
perinteisesti kulkeneet läpi maakunnan rajalta toiselle vuosisatoja, jopa
työperäisen muuttoliikkeen juuret ulottuivat 1800-luvulle. Vuodesta
1917 vallankumousta vietiin ja tuotiin ajatuksina, rahana ja yhteyksinä yli itärajan melko vapaasti koko 1920-luvun, vaikka suomalaiset
viranomaiset pyrkivätkin tiukentamaan rajojen vartiointia.
Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat vallankumous, radikalismi,
työväenliike, modernisaatio ja keskus-periferia. Käsitteistä ensimmäinen, vallankumous, liittyy Suomessa oleellisesti tutkijoiden käyttämänä
vuosien 1917-1918 termistöön. Silloin sitä on usein tarkasteltu valtakunnan tasolta käsin, jolloin siinä esiin tuleva näkökulma on suurten toimijoiden, kuten puoluejohdon ja eduskunnan, näkökulma.32
Omassa työssäni käsittelen vallankumousta ja vallankumouksellisuutta
ensisijaisesti paikallistason ja aikalaisten näkökulmasta. Ne ovat sanoja ja käsityksiä, joita nimenomaan työväenliikkeen jäsenet käyttivät
puhuessaan toiminnastaan ja tavoitteistaan keväästä 1917 seuraavan
vuoden kevääseen. Tarkoitukseni on selvittää, mitä he niillä itse asiassa tarkoittivat, mitä sanat heille merkitsivät. Pyrin olemaan avoin
aikalaiskeskustelulle enkä halua etukäteen määritellä vallankumousta
kansalaissodan lopputuloksesta ja sen seurauksista käsin. Vallankumous-käsitteen aikalaismäärittely ja sen suhteuttaminen vallitsevaan
käsitykseen tulevat siis olemaan myös tutkimuskohde. Radikalismilla
tarkoitan vakiintuneista käytänteistä poikkeavaa, uudenlaista ajattelu- ja toimintatapaa. Tutkimuksen kohteena on nimenomaan poliittinen radikalismi, jonka voi määritellä toiminnaksi ja ajatteluksi,
joka kyseenalaistaa ja haastaa vallitsevat, yhteisön poliittisia arvoja ja
valtarakennetta ylläpitävät normit. Radikalismi on sidoksissa omaan
32. ”Ja vallankumous se oli, sillä näyttämönä oli valtio, joka 1917-1918 hajosi kahden valtiovallasta kamppailevan blokin taistelutantereeksi. Kamppailua muovasi
Suomen riippuvuus Venäjästä ja sen vallankumoustapahtumista”, Alapuro 1997,
75; Katso myös ”Yksi vai monta totuutta?” artikkelit, HAiK 2/1993.
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aikaansa: 1900-luvun alun radikalismi oli sisällöltään erilaista kuin
1920-luvun radikalismi. Tässä työssä tarkastelen radikalismia nimenomaan työväestön ja työväenliikkeen näkökulmasta. On myös syytä
huomauttaa, että radikalismi ei ole yhtä kuin kommunismi, vaikka
kommunismi oli ainakin 1920-luvun Suomessa radikalismia. Kommunismilla tarkoitan sitä poliittista suuntausta, jonka taakse aiemmin SDP:
ta äänestäneet lappilaiset ja heitä edustaneet poliittiset organisaatiot
asettuivat kansalaissodan jälkeen.
Työväenliike on suppeasti määriteltynä organisoitu kokonaisuus,
joka suuntautuu suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti joko ammatilliseen tai poliittiseen vaikuttamiseen. Itse käytän tämän tutkimuksen
puitteissa työväenliikkeestä laajempaa tulkintaa; työväenliike on poliittisesti ja ammatillisesti toimiva järjestö kannattajineen. Lasken työväenliikkeeseen mukaan järjestöjäsenten lisäksi myös työväenpuoluetta
(-eita) eduskuntavaaleissa äänestäneet. Näin siksi, että maantieteellisten
etäisyyksien ja siirtotyöläisyyden vuoksi lappilaiset eivät välttämättä
voineet osallistua normaaliin järjestötoimintaan, jolloin ainoa tapa
osoittaa kuuluvansa työväenliikkeeseen oli äänestää sosialistipuoluetta.
Määritelmän ulkopuolelle rajautuvat porvarillisia puolueita äänestäneet
ja kannattaneet työntekijät.
Modernisaatiolla viittaan monitasoiseen yhteiskunnalliseen prosessiin,33 jonka aikana talonpoikaisyhteisön vaihdantaan perustuva
elämäntapa koki merkittäviä taloudellisia, hallinnollisia, sosiaalisia,
kulttuurisia ja poliittisia muutoksia, jotka muokkasivat yhteisöä ja yhteiskuntaa rationaalisemmaksi, markkinatalouden pohjalta toimivaksi
ja entisestä poiketen yksilön merkitystä ja mahdollisuuksia korostavaksi.
KERKELÄN mukaan modernisaatiossa on yksinkertaistettuna kyse
yhteiskuntarakenteen muutoksesta agraarisesta teolliseen. Se näkyy
ensimmäisenä taloudellisena muutoksena, teollisuuskapitalismin ja
maailmanmarkkinoiden yhä vahvempana ja määräävämpänä vaikutuksena vanhoilla agraarialueilla. Muutoksen vaikutukset ulottuvat
vaiheittain kaikille yhteiskunnan tasoille. Prosessi lähtee liikkeelle omis33. Tutkimukseni modernisaatio-käsite ei perustu yhteiskuntatieteilijöiden 1950-1960
-luvuilla käyttämiin käsitteisiin, joissa modernisaatio ymmärrettiin pääomiin
pohjautuvana talousmallina, joka perustui jatkuvan taloudellisen kasvun teoriaan,
mm. W.W. Rostow 1959; Myöskään historiantutkimuksessa käytetyt, makrotasolla
operoivat modernisaatioteoriat eivät ole tutkimukseni lähtökohtina, mm. L. Stone,
Peltonen M. 1999.
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tus- ja tuotantosuhteiden muutoksesta. Agraariyhteisölle tyypillinen
yhteisomistus väistyy yksityisomistuksen ja isäntävaltaan perustuneet
alustalaissuhteet kapitalististen tuotantosuhteiden ts. palkkatyön tieltä.
Teollinen tuotantotapa operoi markkinoilla, minkä vuoksi palkkatyöväen toimeentulo kytkeytyy markkinoihin, kysyntään ja tarjontaan.
Modernisaatio on myös sosiaalista, kulttuurista ja poliittista muutosta,
joita taloudellisten suhteiden muutos määrittää. Ne näkyvät muun
muassa kaupungistumisena, väestön liikkuvuutena, arvojen muuttumisena. Poliittinen modernisaatio merkitsee uusien ryhmien ja käsitysten
mukaantuloa yhteiskunnalliseen toimintaan, samalla kun otetaan käyttöön uusia menetelmiä ja välineitä poliittisten päämäärien saavuttamiseksi. Vuosisadan vaihteessa se merkitsi muun muassa joukkoliikkeitä,
sosialismia, alkiolaisuutta, sanomalehdistöä ja yleistä järjestäytymistä
puolueiksi, yleensäkin kansalaisten poliittisten vaikutuskeinojen ja
-mahdollisuuksien monipuolistumista ja laajenemista.34
Myös agraariyhteisö modernisoitui. Talonpoikaisto hyödynsi taloudellisen muutoksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia, lähti mukaan
poliittiseen modernisaatioon valtakunnan tasolla, mutta sille edullista
sosiaalista ja poliittista valta-asemaa paikallistasolla talonpoikaisto
ei kyseenalaistanut. Muutoksen hitautta kuvastaa se, että joitakin
vanhan säätyläisajan agraariyhteisön kulttuurisia piirteitä, kuten kasvatusmallit ja työmoraali, on tunnistettavissa vieläkin suomalaisessa
yhteiskunnassa35. Yleensäkin modernisoitumisprosessi vaati aikaa. Se
ei edennyt kaikilla tasoilla samanaikaisesti. Vanhan rakenteen hajoamisen ja uuden rakentumisen välissä oli murroskausi. Olennaista sille
oli vanhojen auktoriteettien, hierarkioiden ja mallien haastaminen ja
uusien esiin nostaminen. Muutosta voi usein tarkastella vallan näkökulmasta. Varsinkin paikallistasolla elinkeinoon ja talouteen liittyvät
muutokset seurauksineen vaikuttivat lyhyellä aikavälillä ihmisten ja
yhteisöjen arkeen. Uusina asioina ne saattoivat vaikuttaa aikalaisista
hallitsemattomilta ja irrallisilta ja aiheuttaa etujen ristiriidan.
Keskus-periferia -käsite kuvaa modernin yhteiskunnan alueellista jakautumista. Se on prosessi, jossa yhteiskunnallinen työnjako
toteutetaan uudella tavalla: Keskus on kokonaisuuden taloudellisen,
34. Kerkelä 1996, 190, 195-197, 234-236; Kumpulainen 2000, 21-25; poliittisesta
modernisaatiosta, Alapuro 1994, 12-15
35, Kasvatuksesta ja työmoraalista, Tuomaala 2002, 63-66.
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sosiaalisen, poliittisen ja kulttuurisen vallan keskittymä. Keskus johtaa kokonaisuutta tai ainakin viitoittaa tien, jossa yleensä edetään
keskuksen eli vahvemman ehdoilla. Syrjäseutujen, periferian, rooli
on tuottaa työvoimansa avulla raaka-ainetta ulkomaanvientiin tai
keskuksen käyttöön. Keskus siis hallinnoi, suunnittelee ja sanelee ja
periferia suorittaa. Periferian teollisuudenala on tiukasti sidoksissa
kansainvälisiin markkinoihin, niiden suhdannevaihteluihin. Muita
keskeisiä tunnusmerkkejä ovat työvoiman liikkuvuus, siirtolaisuus36
ja työn kausittaisuus. Eriytymistä keskustaan ja periferiaan tapahtuu
myös kansallisvaltion rakentamistyön tuloksena. Näissä prosesseissa valta ja hyvinvointi eivät jakaudu tasaisesti vaan keskus (yleensä
kansallisvaltion hallinnollinen ja poliittinen keskus) korjaa työnjaon
hedelmät. Se näkyy muun muassa periferian alhaisempana elintasona
ja palveluiden puutteena. Turvatakseen omat etunsa keskus kontrolloi
periferiaa hallinnollisesti ja taloudellisesti. Sosiaalisia, poliittisia ja
kulttuurisia vaikutteita sekä alueen asukkaiden reaktioita muutoksiin
keskus ei pysty kontrolloimaan, vaikka yrittäisikin.37
KERKELÄ haastaa käsityksen, jonka mukaan periferian yhteiskuntakehitys olisi puhtaasti keskuksen määrittelemää tai keskuksen mallin
mukaista. Hän korostaa paikallisten ehtojen, paikallisten olojen merkitystä yhteiskunnallisessa muutosprosessissa. KERKELÄ peilaa muutosta
hierarkkisten aluerakenteiden kautta todeten, että siinä prosessissa
”..oli jokaisen alueen muutos kytkeytynyt sekä suppeisiin että laajoihin alueellisiin rakenteisiin”. Pohjoisen yhteiskuntakehityksestä hän
toteaa, että siinä ”..on käyty läpi lyhennetyssä ja pelkistetyssä muodossa
sellaisia prosesseja, jotka vanhoilla kulttuurialueilla olivat äärimmäisen
monimutkaisesti jäsentyneitä”.38 Lähtökohta sopii erinomaisesti myös
36. Siirtolaisuus on laaja, pitkällä aikavälillä tapahtuva muuttoliike. Se voi tapahtua
myös maan sisällä, tässä tutkimuksessa maakunnasta toiseen. Siirtolaisuuden
taustalla voi olla taloudelliset kannusteet, niin kuin tutkimusajanjakson siirtolaisuudella, joka oli työperäistä muuttoa. Siirtolaisuudelle on myös ominaista, että
sillä on vaikutuksensa alkuperäisalueen sosiaaliseen yhtenäisyyteen, Tilly 1997,
266-268; Katso myös International Organization for Migration [www.iom.int].
37. Kumpulainen 2000, 16-19, 36, 225-228; Lähteenmäki 2004, 481-484; Kerkelä
1996, 96-101, 317-319; Myös Alapuro toteaa keskus-periferia -kehityksen synnyttäneen 1900-luvun Suomeen alueellisen työnjaon. Toisaalta hän toteaa sen
merkinneen myös alueellisesti eriytynyttä luokkarakennetta, mikä esimerkiksi
Pohjois-Suomessa, periferiassa, merkitsi passiivisuutta vuonna 1918; Alapuro
1980, 36-42, 51-54, 59, 69.
38. Kerkelä 1996, 100, 325.
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Suomen sisäiseen keskus-periferia -problematiikan selvittämiseen, kun
yhteiskunnallista muutosta tarkastellaan mikrotasolla historiallisen
aineiston valossa. Tutkimusajanjaksolla Suomen teollistuminen ja
taloudellinen integroituminen maailmanmarkkinoihin oli alkanut.
Lappi oli periferia-alue, jonka tehtävä suomalaisessa työnjaossa oli
tuottaa raaka-ainetta kansainvälisillä markkinoilla operoivalle metsäteollisuudelle. Hypoteesini on, että alueellinen työnjako ei voinut
olla vaikuttamatta alueen asukkaiden yhteiskunnalliseen ja poliittiseen
käyttäytymiseen.

TUTKIMUSMENETELMÄT

Metodeja olen käyttänyt pragmaattisesti, mutta myös ennakkoluulottomasti. Koska metodit ovat työkaluja, joiden avulla olen työstänyt
lähteitä ja lähestynyt tutkimuskysymyksiä, niiden käytettävyys ja tarkoituksenmukaisuus ovat olleet tärkeitä kriteerejä. Pääasiallinen metodi
läpi tutkimuksen on luonnollisesti historiantutkimuksen lähdekriittinen tutkimusote, jonka kautta peilaan myös ne aineistot ja tulokset,
joita saan muilla menetelmillä. Toisaalta historiantutkimuksessakin
tutkimuskohdetta voi lähestyä monin tavoin, jolloin tutkimusaihe,
kysymyksenasettelu ja näkökulma antavat kimmokkeen tietyn menetelmän käyttöön. Lapin työväestön poliittisen käyttäytymisen ja
siihen vaikuttaneiden syiden kuvaaminen ja selittäminen sekä niiden
asettaminen oman aikansa kontekstiin ovat edellyttäneet alue/paikallisja mikrohistoriallista otetta sekä vertailevaa historiantutkimusta. Alue/
paikallishistoriallista lähestymistapaa puoltaa tietyn maantieteellisen
alueen tapahtumien ja ilmiöiden kuvaaminen, ja mikrohistoriallista
puolestaan poliittisen toiminnan, sen arjen, kuvaaminen ja selittäminen
työväenliikkeen perusjäsenistön ja kannattajakunnan näkökulmasta.
Hahmottaakseni Lapin työväestön poliittisen toiminnan merkitystä
kansallisella tasolla, olen vertaillut alue- ja paikallistason sekä valtakunnan tason tapahtumia ja ilmiöitä erityisesti yhteiskunnallisina
murrosvuosina. Erityisesti poliittisen historian osiossa lähdekriittisyys,
vertailu ja mikrohistoriallinen lähestyminen ovat oivallisia tapoja saada
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kokonaiskuva Lapin työväestön menneisyydestä ja suhteellistaa se
Suomen poliittisen historian kokonaiskuvaan.
Tutkimuksessani lähden siitä, että paikallisuuden ydin on luonnonolosuhteissa – raaka-ainevarannoissa, kulkuyhteyksissä, ilmastossa
– joita luontevasti hyödyntäen ihminen on muokannut itselleen sopivat
elinolosuhteet alueella. Lapissa ne perustuivat luontaiselinkeinoihin
ja kaupankäyntiin aina 1800-luvun lopulle asti, jolloin metsäteollisuuden mukanaan tuoma muutos ulottui Lappiin. Tutkimusalueena
Lappi on tarpeeksi laaja, jotta se antaa mahdollisuuden vertailla asukkaiden reaktioita ja suhtautumista muutokseen sekä sen vaikutusta
heidän poliittiseen käyttäytymiseensä. Poraudun radikalismin selittäviin tekijöihin kommunismin kannatusalueiden yksityiskohtaisella
tutkimisella. Kun paikalliseksi ymmärretty ilmiö (työläisradikalismi
Lapissa) on tunnistettu, voi sen sijoittaa osaksi suurempaa ilmiötä
(kommunistinen työväenliike Suomessa) ja pohtia, mitä erityistä ja
yhteistä ilmiöillä on.
Syventääkseni selitystä radikalismin syistä, niistä rakenteellisista
tekijöistä, jotka muokkasivat ihmisten poliittista käyttäytymistä, olen
käyttänyt mikrohistoriallista lähestymistapaa. Sen etuina ovat tarkastelun konkreettisuus – yksityiskohtainen tutkimus, pienten nyanssien
huomioiminen – ja inhimillinen ote eli sen ymmärtäminen, että yhteiskunta muodostuu ennen kaikkea ihmisten välisistä ja muovaamista
suhteista, käytännöistä ja traditioista, mikä on syytä ottaa huomioon
rakenteellisen selitysmallinkin yhteydessä.39 Erityisen mielenkiintoista
on tutkia tilastotietoja yksilöllisesti, yhdistää tilastoista saatua tietoa
paikallisista olosuhteista, ihmisten arkea koskevaan tietoon ja näin
saada irti tietoa, joka kuvaa todellista elämää, selittää konkreettisesti
ihmisten aatteellisia valintoja ja poliittista käyttäytymistä. Aivan kuten
Matti PELTONEN on sanonut, parhaimmillaan mikrohistoria antaa
mahdollisuuksia uusiin löytöihin ja oivalluksiin, joiden avulla vanhat
teoriat ja käsitykset voidaan haastaa, niitä voi täydentää tai jopa muotoilla kokonaan uusiksi.40
39. Peltonen M 1999, 38-39 Peltonen M 1990, 27-28.; Ginzburg toteaa C. Leviin
ja S. Cerruttiin viitaten: ”…jokainen sosiaalinen rakenne on lukemattomien yksilöllisten strategioiden yhteisvaikutuksen tulosta, vyyhti voidaan rekonstruoida
ainoastaan pienimittakaavaisen tarkastelutavan ansiosta”, Ginzburg 1996, 193.
40. Peltonen M 1999, 38-39.
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Pohtiessani radikalismin kannatukseen vaikuttaneita taloudellisia,
sosiaalisia ja kulttuurisia syitä sekä selittäessäni poliittista tendenssiä
ja erityisesti radikalismin esiintymisalueita Lapissa käytän hyväkseni
rakenteellisia selitysmalleja. Poliittisen käyttäytymisen, yhteiskunnallisen kehityksen mekanismien ja alueellisen sijainnin merkityksen
tutkimisessa olen hyödyntänyt muun muassa politiikantutkimuksen,
historiallisen sosiologian ja aluetieteen metodeja. Olen soveltanut
niitä aina historiantutkimuksen lähtökohdista käsin, etusijalla on ollut
menneisyyden selittäminen ja ymmärtäminen käytettävissä olevan,
pitkän aikavälin kattavan empiirisen aineiston pohjalta. Teoreettiset
viitekehykset ovat suuntaa-antavia ja hypoteettisia.
Olettamukseni on, Lapissa esiintynyt voimakas radikalismin kannatus selittyy alueen yhteiskunnallisten rakennemuutosten vaikutuksesta asukkaiden poliittiseen käyttäytymiseen. Ajatus pohjautuu löysästi
poliittisen ekologian uranuurtajan Rudolf HEBERLEN tulkintaan
elinympäristön vaikutuksesta ihmisten poliittiseen käyttäytymiseen.
Hypoteesin mukaan alueen poliittiseen rakenteeseen vaikuttavat kyseisellä alueella ilmenevät erilaiset tekijät, jotka ovat sidoksissa toisiinsa: Tietyn alueen maantieteelliset piirteet, mm. ilmasto, maaperä ja
luonnonvarat, määräävät alueen taloudellisen kehityksen, elinkeinot
ja liikenteen laadun ja suhteellisen merkityksen. Talous määrää puolestaan taloudellisen luokkarakenteen, jonka pohjalta määräytyvät alueen
sosiaalisten ja poliittisten kysymysten luonne sekä reaktiot kansallisiin
kysymyksiin. Näistä taas johtuvat sosiaalisten liikkeiden ja poliittisten
ryhmittymien syntyminen, kehitys ja pysyvyys alueella.41
Käytän poliittista ekologiaa hyväkseni myös selvittäessäni poliittisten ilmastoalueiden muotoutumista ja muutoksia Lapissa. Pohjana
on Onni RANTALAN tutkimus Suomen poliittisista alueista ja niiden
erityispiirteistä. Tutkimusalueen poliittisen ilmaston määrittäminen
edellyttää poliittisten suuntausten kannatuksen asteen, tendenssin
sekä alueellisen esiintymisen selvittämistä mahdollisimman varhaisesta
vaiheesta alkaen. Suomen olosuhteissa tämä merkitsee tarkastelun
aloittamista ensimmäisistä eli vuoden 1907 eduskuntavaaleista.42 Pyrin syventämään tulkintaa poliittisesta käyttäytymisestä rajaamalla
41. Heberle 1951, 213-214.
42. Rantala 1967, 64.
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tutkimuksen aiempaa pienemmälle alueelle – koko kunnan sijaan
esimerkkikuntien sisäisiin äänestysalueisiin.
Poliittisen ekologian teoriat antavat hyvän lähtökohdan selvitettäessä kommunismin juuria, mutta on syytä muistaa, että poliittisten
puolueiden ja liikkeiden toiminnasta vastaavat ihmiset, jotka siitä
huolimatta, että asuvat samalla alueella, ovat taustansa ja motiiviensa
puolesta luokiteltavissa moneen eri ryhmään. Erityisesti työväenliikkeen
menneisyyden tutkimisessa tämä korostuu, sillä sosialistien kannattajakunta oli suurelta osalta ns. liikaväestöä, työn perässä paikkakunnalta
toiselle muuttaneita ihmisiä, mistä seuraa se, ettei työväenliikkeen
jäsenten poliittista käyttäytymistä voida perustella yksistään poliittisen
ekologian metodien pohjalta alueellisesti.

LÄHDEAINEISTO

Lähdeaineiston saatavuus asettaa Lapin menneisyyden tutkimiselle
omat rajoituksensa, joista merkittävin on Lapin sodan aiheuttama
asiakirjasarjojen tuhoutuminen. Myös muut 1900-luvun Lappia tutkineet historioitsijat ovat maininneet saman ongelman43: lähteet ovat
pieninä palasina maailmalla. Niiden etsiminen vaatii nokkeluutta,
joskus jopa mielikuvitusta, mutta erityisesti päätelmien tekeminen
aukkoisen lähdeaineiston pohjalta on vaativaa, joskus mahdotonta.
Esimerkiksi tutkimusalueen kuntien arkistojen aineistoa on säilynyt
vain satunnaisesti. Useimmissa kunnissa ennen vuotta 1922 tai yleensä
Lapin sotaa edeltäneen ajan asiakirjat ovat kadonneet tai tuhoutuneet.
Näin esimerkiksi 1920-luvun kunnallispolitiikan seuraaminen on mahdotonta. Samoin on tapahtunut alueen sosialististen puolueosastojen
ja yhdistysten arkistoille. SSTP:n ja sen seuraajien toiminnasta Lapissa
ei ole juurikaan säilynyt järjestöjen itsetuottamaa primaariaineistoa.
Myöskään muistelmatietoa ei ole saatavilla 1920-luvun toiminnasta. Se vähä, mitä poliittisen toiminnan primaarilähteitä puolueiden
keskusarkistoissa Työväen Arkistosta ja Kansan Arkistosta on, ei riitä
kuvailemaan saati selvittämään tapahtumia paikallistasolla. Kun ”valmiita” arkistokokonaisuuksia ei ole ollut saatavilla, olen rakentanut
43. Satokangas 2004, 31-36.
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kokonaiskuvan lukuisista erillisistä arkistoaineistoista, joiden sisällään
pitämän tiedon tulkinta ja käyttäminen edellyttävät huolellista lähdekriittistä työtä. Suurin osa arkistolähteistä on Kansallisarkiston, Kansan
Arkiston, Oulun Maakunta-arkiston, Sota-arkiston, Tilastokeskuksen
arkiston ja Työväen Arkiston asiakirjoja ja dokumentteja. Ehkä pitempi
lista muodostuisi kaikista niistä arkistokokonaisuuksista, joita olen
käynyt läpi etsiessäni aineistoa tutkimukseeni. Mainittakoon muun
muassa vuoden 1918 muistitietoaineiston seulominen Sota-arkistossa,
Kansan Arkistossa ja Työväenarkistossa tai lappilaisten suojeluskuntaarkistojen läpikäyminen Sota-arkistossa, joiden tuloksena oli pyöreä
nolla tai tutkimuksen kannalta merkityksetön tieto. Lähdeaineistolle
ominainen hajanaisuus on ehkä osaltaan vaikuttanut siihen, ettei Lapin
työväenliikettä eikä yleensäkään yhteiskunnallisten murrosvuosien
tapahtumia Lapissa ole aikaisemmin käsitelty näin laajasti.
Kansallisarkistossa säilytettävät Elintarvikeviranomaisten arkiston,
Sotavankilaitoksen arkiston ja Vapaussodan arkiston aineistot ovat olleet hyödyllisiä rakentaessani kuvaa vuosien 1917-1918 tapahtumista
Lapissa. Kaksi ensimmäistä ovat viranomaisarkistoja eli niiden aineistot
ovat syntyneet viranomaistehtävien suorittamisen yhteydessä. Tutkimuksessani olen käyttänyt niitä kuvaamaan eri tahojen reaktioita ja
toimenpiteitä muun muassa Lapin elintarviketilanteeseen vuonna 1917
ja Pohjois-Suomen sotavankileirien todellisuuteen keväällä ja kesällä
1918. Valkoiset ja myöhemmin valtiovalta takavarikoivat vuodesta
1918 alkaen käsiinsä saamat työväenliikkeen eri tasojen ja organisaatioiden asiakirjat ensisijaisesti punaisia vastaan suunnattuja oikeustoimia
silmälläpitäen. Asiakirjan elinkaaren mukaisesti tästäkin, Vapaussodan
arkiston aineistosta, on tullut ajan myötä tärkeä historiantutkimuksen
lähdeaineisto. Se sisältää muun muassa paikallisten työväenyhdistysten
sekä järjestys- ja punakaartien pöytäkirjoja ja jäsenluetteloita, rintamaraportteja, kirjeenvaihtoa ja tiedotusmateriaalia. Yksi jälkimmäisistä
on koottu nk. sähkösanomakokoelmaan, joka muodostuu lennättimen
kautta lähetetyistä ja vastaanotetuista viesteistä. Lennätin oli viranomaisten ylläpitämä järjestelmä, mutta asiakaskunta koostui myös
yksittäisistä kansalaisista. Pitkien välimatkojen maakunnassa lennätin
oli käytännössä ainoa mahdollisuus siirtää tietoa nopeasti, joten kriisitilanteissa sen hallinta kuvasi paikallisia valtasuhteita ja sähkösanomien
sisältö vallankumouksen vaiheista Lapissa. Vapaussodan arkistossa on
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myös tietoja lappilaisista kaarteista sekä Suomen Punaisen kaartin
pohjoisimman rintaman muodostamisesta ja taisteluista.
Vuonna 1919 Suomeen perustettiin salainen poliisi, Etsivä Keskuspoliisi, jonka tehtävä oli hankkia todistusaineistoa maan- ja valtiopetoksellisesta toiminnasta, toisin sanoen auttaa valtiovaltaa poliittisessa
kontrollissa. Sen tekemä aineisto on ollut erityisen tärkeä rakentaessani
kuvaa työväestön toiminnasta Lapissa vuoden 1918 jälkeen, mutta
myös tutkiessani valkoisten ja viranomaisten asenteita, toimintamalleja
sekä verkostoja suhteessa punaisiin heti kansalaissotaa seuranneina
vuosina. Maakuntiin perustetuista alaosastoista, joista Rovaniemen ja
Tornion osastot sijaitsivat tutkimusalueella, lähetettiin säännöllisesti
kuukausiraportteja EK:n päämajaan Helsinkiin. Raporteissa kuvattiin yleensä alueen ajankohtaista poliittista tilannetta, kommunistien
maanalaista ja julkista toimintaa sekä työllisyystilannetta. Pääosa EK:n
alaosastojen aineistosta säilytetään Kansallisarkistossa, mutta Rovaniemen ja Tornion osalta raportteja on säilynyt systemaattisesti vasta
vuodesta 1924 alkaen. Sitä nuorempaa EK:n Tornion ja Rovaniemen
alaosastojen tuottamaa aineistoa on säilynyt satunnaisesti Oulun lääninhallituksen arkistossa Oulun maakunta-arkistossa.
Lappilaisen työväenliikkeen toiminnasta on tietoa myös Työväen
Arkistossa. Mainittakoon SAK:n ja SDP:n liittojen ja piirijärjestöjen
arkistot, joista saa paitsi kuvan kesän ja syksyn 1917 työtaistelutilanteesta myös ammatillisen ja poliittisen järjestäytymisen varhaisimmista
vaiheista Lapissa. Työväen Arkistossa on myös jonkin verran tietoja
työväestön julkisesta toiminnasta ennen ja jälkeen vuoden 1918. Sotaarkistossa säilytettävän Vapaussodan historiakomitean arkistoon on
koottu paikkakunnittain kirkkoherrojen ja nimismiesten kertomuksia
vuosien 1917-1918 tapahtumista. Niiden tyyliä ja kerrontaa yhtenäistää
ennen kaikkea tehtävänanto, eli kysymykset ja kyselijä ovat olleet kaikille samat. Myös kertomusten syntyajankohta, ne on kirjoitettu vuosina 1918-1919, sekä aiheen käsitteleminen valkoisten näkökulmasta
yhtenäistävät aineistoa. Kertomukset heijastava sellaisenaan voittajien
asennetta voitettuihin eli ne antavat ajan kuvan paikkakunnan eliitin
suhtautumisesta kapinaan, sen kannattajiin ja syihin.
Olen vieraillut myös Petroskoissa ja Moskovassa tutustumassa siellä
säilytettävien SKP:n arkistojen materiaaliin, esimerkiksi rajan taakse
paenneiden punaisten omaelämänkertoihin, nk. kaaderikertomuksiin.
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Ne olivat NKP:n tapa selvittää jäsenistön toiminta ja toiminnan motiivit. Niiden kirjoittaminen ja tallentaminen alkoi Stalinin aloitteesta
1920-luvun lopulla eri puolilla Neuvostoliittoa. Kirjoitusten sisältö,
seikkaperäisyys ja tyyli vaihtelevat kirjoittajan mukaan, mutta niissä
kaikissa oli tavoite vastata kolmeen kysymykseen: milloin ja miksi on
liittynyt kommunistiseen puolueeseen sekä miten on toiminut puolueen jäsenenä? Koska kertomuksia on kirjoitettu puolueorganisaation
käyttöön, on sillä oletettavasti ollut vaikutusta kirjoittajan puoluesaavutuksia korostavaan tyyliin. Tässä yhteydessä on myös syytä mainita
LACKMANIN Jahvetti Moilanen – läskikapinan johtaja -tutkimuksen
lopussa olevat SKP:n toimintaa Lapissa kuvaavat asiakirjakopiot, jotka
LACKMAN on hankkinut Petroskoin ja Moskovan arkistoista ja liitteinä
antanut myös muiden tutkijoiden käytettäväksi.
Painetusta aineistosta työväenliikkeen toiminnan selvittämisessä
lehdistö on osoittautunut käyttökelpoiseksi välineeksi. Vaikka asiakirjat ovat tuhoutuneet, alueellisen työväenlehden, Oulussa ilmestyvän
Kansan Tahdon sivuilla ovat säilyneet uutiset Lapin paikallisten työväenyhdistysten kokouksista päätöksineen. Tosin paikkakuntakohtainen uutisointi toimi yksityisten henkilöiden aktiivisuuden varassa,
joten se ei ollut kattavaa ja jonkin paikkakunnan uutisointi saattoi
korostua suhteessa muihin. Muita käyttämiäni lehtiä ovat alkujaan
nuorsuomalainen, vuoden 1919 jälkeen kokoomuslainen Perä-Pohjola
ja maalaisliittolainen Pohjolan Sanomat. Suomen Sotasurmaprojektin
verkkoaineistosta olen saanut perustiedot kansalaissodan uhreista
Lapissa. Suomen virallisen Tilaston (SVT) eri alakohtaisten sarjojen
avulla olen luonut kuvan tutkimusalueen väestöstä, elinkeinoista ja
vaalikäyttäytymisestä. Tarpeen mukaan olen täydentänyt SVT:n tilastotietoja eri arkistoissa säilytettävällä kyselyjen perusaineistolla.
Kaikista lähdeaineiston hankkimiseen liittyvistä vaikeuksista
huolimatta käytettävissä on kattava ja edustava lähdeaineisto, jonka
pohjalta voi hyvin ja perustellusti vastata tutkimustehtävän asettamiin
haasteisiin. Aineiston pirstaleisuus edellyttää kuitenkin lähteiden sisältämien tietojen erityisen kriittistä ja vertailevaa tulkintaa sekä niiden
kontekstointia aikaan ja paikkaan aiemman tutkimuksen avulla.
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TUTKIMUKSEN RAKENNE

Tutkimus rakentuu ilmiön – työläisradikalismi Lapissa – kuvaamiseen,
analysoimiseen ja selittämiseen sekä ilmiön sijoittamiseen molempien
tehtävien osalta yhteiskunnalliseen ja historialliseen kontekstiinsa.
Perustelen valintaa yhteiskunnan rakenteellisten tekijöiden ja niiden
muutosten (modernisaatiokehitys) vaikutuksella ihmisten poliittiseen
käyttäytymiseen (radikalismi) eli ne ovat saman ilmiön eri puolia. Jotta
kuva olisi ymmärrettävä, molempia puolia on tarkasteltava. Radikalismi
oli työväestön uudenlainen poliittinen ja yhteiskunnallinen toimintatapa, joka poikkesi menettelytavaltaan, tavoitteiltaan ja ilmaisuiltaan
aiemmasta ja kyseenalaisti vallitsevat käytännöt ja rakenteet.
Tutkimus jäsentyy päätutkimuskysymysten mukaisesti kahteen
pääosaan, joista ensimmäisen muodostavat luvut I-IV. Niissä keskityn
kuvaamaan ja tarkastelemaan Lapin työväenliikkeen poliittista historiaa
eli pohdin, miten radikalismi näkyi vanhan ja uuden työväenliikkeen
aikana sekä miten radikalisoituminen näkyi paikallisen työväestön
poliittisessa toimintatavassa. Lukijalle ensimmäinen osio, eli luvut IIV, aukeaa kronologisesti etenevänä kertomuksena, kun taas toisessa
osiossa, luvussa V, tarkastelen radikalismin juuria ja sen juurtumista
systemaattisesti, ilmiön eri puolia, siihen vaikuttaneita tekijöitä tarkastellen. Lapin työväenliikkeen poliittista historiaa tutkin yhtäältä
kansalais- ja järjestötoimintana ja toisaalta äänestyskäyttäytymisenä,
mutta aina lappilaisen työväestön näkökulmasta käsin. Kansalaissotaa
edeltävän ajanjakson keskeinen kysymys on, millaista traditiota ja
toimintamalli lappilainen työväenliike rakensi. Millaisen poliittisen
perinnön ensimmäisen polven työväestö antoi tuleville sukupolville, esimerkiksi murrosvuosille 1917-1918? Vuoden 1918 jälkeen radikalismi
syveni kommunismiksi. Itsenäisen Suomen yhteiskunta oli voittajien
yhteiskunta, jonka valintoihin ja linjauksiin päättynyt kansalaissota
vaikutti. Vuoden 1918 näkyvin perintö, väkivalta, ylläpiti osapuolten
toisiinsa kohdistamaa kontrollia. Kysyn, miten tämä kehityskulku
näkyi ja millaiset vaikutukset sillä oli vuoden 1918 rintamalinjojen vakiintumiseen ja radikalismin vahvistumiseen Lapissa. Samalla pohdin,
miten vuoden 1918 perintö kokonaisuudessaan vaikutti työväestön
omakuvaan ja miten se heijastui työväenliikkeen maanalaiseen ja
julkiseen toimintaan Lapissa.
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Toisessa pääosiossa eli luvussa V pohdin rakenteellisten ja mentaalisten tekijöiden vaikutusta Lapin työväenliikkeen syntyyn ja radikalisoitumiseen. Samalla vertaan tuloksia aikaisempiin tulkintoihin ja
testaan Heberlen hypoteesia Lapin olosuhteissa. Tutkin radikalismia
modernin yhteiskunnan syntyyn liittyvässä kontekstissa, eli pyrin
selvittämään yhteiskunnassa ja yhteisöissä ilmenneitä taloudellisia,
sosiaalisia ja kulttuurisia olosuhteita, niiden muutoksia ja vaikutusta
työväestön mielipiteen muodostukseen ja toiminnallisiin ratkaisuihin.
Pohdin myös väitteitä uskonnon vaikutuksesta radikalismiin. Yksinkertaistetusti voisi todeta, että työn alkupuolella vastaan kysymyksiin
mitä ja miten, kun taas loppupuolella kysyn miksi.
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I Työväenliikkeen juuret

Työväestö aktivoitui ja työväenliike järjestäytyi Lapissa pääosin 1900luvun alussa, mutta millaiselle pohjalle ja miten kommunistiseksi kansalaissodan jälkeen kääntynyt työväenliike rakentui? Työväenliikkeen
syntyhistorian selvittämisen lisäksi paikannan Lapin työväenliikkeen
ajallisesti ja sisällöllisesti Suomen työväenliikkeen historiassa sekä tuon
esille liikkeen luonnetta, sen tuleville sukupolville siirtämää poliittista
perintöä ja toimintatapaa. Tutkin, miten pohjoissuomalaisten työläisyhteisöjen yhteiset kokemukset, tahto ja kyky toimia sekä kollektiivinen
vastarinta muotoutuivat yhteiskunnalliseksi liikkeeksi. Pohdin Lapin
tehdas- ja savottatyöväestön reaktioita työelämässä ja toimeentulossa
esiin nousseisiin ongelmiin ja yrityksiä ratkaista niitä.
Lähden tarkastelemaan asiaa kronologisesti aloittaen 1800-1900
-lukujen vaihteen työläisyhteisön toimintakulttuurista. Luku rakentuu
neljästä alaluvusta, joista ensimmäinen käsittelen yleisesti liikkeen
organisoitumista ja toiminnan luonnetta. Toisessa alaluvussa selvitän
lappilaisen työväestön itsenäistä ja omaehtoista aktiviteettia vuodesta
1905 eteenpäin erityisesti suurlakon ja Perä-Pohjolan tukkityöläisten
lakon myötä. Kolmannessa alaluvussa luon katsauksen työväenliikkeen kannatukseen eduskuntavaalien tulosten valossa. Tutkin yleisesti
tutkimusalueen poliittista ilmastoa ja erityisesti SDP:n kannatusta
eri puolilla Lappia sekä kannatuksen tendenssiä vuosina 1907-1916.
Lopuksi vertaan Lapin työväenliikkeen syntyä ja toimintaa työväenliikkeen yleiseen kehitykseen Suomessa.
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TYÖVÄESTÖN YHDISTYSTOIMINNAN ALKU

Pertti LAULAJAINEN on korostanut keskusten merkitystä poliittisen
toiminnan leviämisessä.1 Perä-Pohjolan hallinnollisena ja erityisesti
taloudellisena keskuksena Kemillä oli edellytys kyseiseen tehtävään.
Metsäteollisuus juurtui kaupunkiin sahoineen ja tehtaineen jo 1870luvulla. Tuolloin rakennettiin norjalaisrahoituksella Karihaaran saha,
joka konkurssin jälkeen ajautui Trävaru Ab Kemin eli Kemiyhtiön
omistukseen. Vuosisadan vaihteessa Kemiyhtiö vankisti asemiaan Lapin
puutavarateollisuudessa, ja se omisti lukuisia sahoja Kemissä ja ympäristökunnissa.2 Kemiyhtiön taloudellisen aseman ja vaikutusvallan
vahvuus kuvastui myös lappilaisten sutkauksissa. Yhtiön metsäosaston
tunnettua metsäpäällikköä, Hugo Sandbergia, kutsuttiin mm. ”Lapin
leivän isäksi”, eikä aina niin myönteiseen sävyyn.3
Kemistä muodostui poliittisen toiminnan edelläkävijää ja keskus
Lappiin. Myös Kemin työväestö sai vaikutteita muualta, lähinnä Oulun
seudun työväestöltä. Sen esimerkkiä seuraten kemiläiset perustivat
työväenyhdistyksen, Kemin Työväenseuran, vuonna 1887. Yhdistys
oli Suomen ensimmäisten työväenyhdistysten joukossa. Se perustettiin samanaikaisesti Tampereen yhdistyksen kanssa.4 Tosin Kemin
Työväenseuralla ei ollut vertaisyhdistyksiä tutkimusalueella pitkään
aikaan. Muualla Lapissa työväestö heräsi keskustelemaan asemastaan
1900-luvun alussa.
1.
2.

3.
4.

Laulajainen 1986, 144-145.
Trävaru Ab Kemi oli oululaisten J.W.Snellman G.son ja G. & C. Bergbomin
kauppahuoneiden vuonna 1893 perustama yhtiö. Se hankki omistukseensa muun
muassa Kemin Laitakarin ja Mansikkanokan sahat, Simon Kallion sahan, Tornion
Röyttän sahan ja Haaparannan Seittenkarin sahan sekä perusti Kemin Pajusaareen
selluloosatehtaan 1919, Hedman 1969, 444; Virtanen 1993, 111; Kemiyhtiö oli
Suomen kolmanneksi suurin alallaan vuonna 1913. Muista suomalaisista suuryrityksistä mm. W.Rosenlew & Co.Ab ja Uleå Ab operoivat Lapissa. Pohjois-Suomesta
vietiin sahatavaraa myös ulkomaille. Varsinainen kasvu tapahtui vuosien 1910-1914
välillä, jolloin vienti kasvoi 160 %:lla., Kuisma 1993, 300-301; Kumpulainen
2000, 50-51.
Hedman 1969, 444; Virtanen 1993, 111, 375-376, 458.
Oulun kaupunkiin perustettiin wrightiläisen työväenliikkeen periaatteilla toimiva
työväenyhdistys v. 1886. Yhdistys kehittyi radikaaliin suuntaan 1890-luvulla ollen
suunnannäyttäjänä lähiseutujen työläisille, mm. Liminkaan ja Kempeleeseen
perustettiin omat työväenyhdistykset v. 1898, Soikkanen 1976, 27, 38; Hedman
1976, 799-800; Tampereen Työväenyhdistys perustettiin huhtikuussa 1887, STH
39.
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Puutavarateollisuuden sahaus-, savotta- ja uittotyömaat houkuttelivat Lappiin
tuhansia uusia työntekijöitä 1800- ja 1900-lukujen taitteessa. Laaja muuttoliike ja Lapin sosio-ekonomisten olosuhteiden muutokset mahdollistivat
myös työväenliikkeen aktiivisen toiminnan alkamisen alueella. Kuvassa
puutavaran lastausta junaan Kemissä vuonna 1907. Kuva Työväen Arkisto.

Tutkimusalueen työväenyhdistystoiminnan yleistymistä muualla maakunnassa edesauttoi ensisijaisesti puutavarateollisuuden raaka-ainehankinnan käynnistyminen 1890-luvulla. Vuosina 1910-1911 merkittäviä hakkuutyömaita oli ainakin seuraavissa kunnissa: Kemijärvellä,
Kittilässä, Kolarissa, Kuolajärvellä, Muonionniskassa, Rovaniemellä,
Simossa, Sodankylässä, Tervolassa ja Ylitorniolla. Puutavarateollisuus
tarvitsi tuhansia uusia työntekijöitä, mikä näkyi Kemiin ja koko tutkimusalueelle kohdistuneena muuttoliikkeenä. Valtaosa muuttajista
saapui eteläisemmästä Suomesta, lähinnä Savosta ja Pohjois-Karjalasta.
Tutkimusalueen väkiluku kasvoi 20 000:lla asukkaalla vuosien 1890
ja 1910 välisenä aikana.5 Mukaan mahtui satoja työväenliikkeen toiminnasta innostuneita. Esimerkiksi Simossa sahojen työväki kokoontui
5.

Virtanen 1993, 400; Savottojen työntekijämäärää kuvaa vuoden 1906 luvut, jolloin
Kuolajärven savotoilla oli 1 500, Sodankylän savotoilla 500 ja Kittilän savotoilla 350
metsätyömiestä. Samana vuonna jo yksistään Kemijoella oli noin 1 800 uittotyömiestä, Snellman 1914, 110-113, 185; Heikkola 1982, 86-87; Kerkelä 2003, 137;
Satokangas 2004, 100-104; SVT VI 37 ja 45. tutkimusalueen elinkeinorakenteen
ja väkiluvun muutoksiin käsittelen tarkemmin tarkemmin luvussa V.
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vuonna 1903 pohtimaan työajan lyhentämistä ja Kuolajärvellä viljakatoa. Seuraavan vuoden syksyllä kasvava työttömyys koetteli Karihaaran
vähäväkisiä ja ajoi heidät miettimään keinoja turvata toimeentulonsa.6
Työväestön kiinnostus kanavoitui nopeasti järjestäytymiseksi, jota myös
SDP:n toimitsijoiden valppaus edesauttoi
Ennen vuoden 1905 suurlakkoa Lapin alueelle perustettiin viisi
työväenyhdistystä: Karihaaraan syystalvella 1904, jolloin nuorisoseuran jäsenistö siirtyi miltei kokonaisuudessaan työväenyhdistykseen ja
keskittyi jatkossa puhtaasti työläisten asioihin.7 Rovaniemen työväenyhdistys perustettiin suurlakkovuonna. Alkuun sen jäsenkunta oli
pääosin vapaan ammatin harjoittajia, mutta pian valtaosa sen jäsenistä
oli metsätyömiehiä.8 Kemijärven työväenyhdistys aloitti toimintansa
saman vuoden elokuussa. Kemiyhtiön paikallisedustajat ja seutukunnan virkamiehet olivat aloitteellisia yhdistystoiminnassa muutaman
kuukauden ajan.9 Kuolajärven työväenyhdistyksen perustava kokous
oli huhtikuussa 1904. Loppuvuodesta 1905 sillä oli 672 jäsentä.10
Välittömästi suurlakon jälkeen työväenyhdistykset perustettiin Simoon
ja Alatornion Röyttään.11
Ammatillinen järjestäytyminen oli sidoksissa työläisten aktivoitumiseen ja eteni samaa tahtia. Joulukuussa 1904 syntyi ajatus Kemin työväenseuran toiminnan laajentamisesta työpaikoille. Seuraavaan syksyyn
mennessä seurassa oli kahdeksan ammattiosastoa.12 Merkillepantavaa
6.

Työajoista ks. Snellman 1914, 110, taulu 30, 95; Asetuksista ja kielloista huolimatta sahoilla työskenteli alaikäisiä, esimerkiksi Kemiyhtiön Laitakarin sahalla
alle 15-vuotiaiden osuus (6%) oli suurempi kuin muilla Suomen sahoilla (1%),
Virtanen 1993, 82; Reuna 1984, 54-55; Lummelahti 1986, 391; Vuonna 1903
olleen katovuoden seurauksena miltei joka kymmenes kuolajärveläinen joutui
turvautumaan köyhäinapuun, Heinänen 1993, 177; Mäkinen 1956, 14.
7. 1890-luvulla Kemiyhtiön sahat olivat lakkoherkimpiä koko maassa, Virtanen
1993, 89-91; Satokangas 2004, 236-244, 280-281.
8. Enbusken mukaan perustamispäivä oli 3.5.1905, Enbuske 1997, 156-59; Väyrysen
mukaan 24. syyskuuta, Väyrynen 1975, 5-6.
9. Väyrynen 1986, 9-10.
10. Sosialidemokraattinen puolue Suomessa. Puoluekokous v. 1906. Liite, 10; Heinänen 1993, 201.
11. Lummelahti 1986, 391; Rantatupa 1988, 446.
12 Ensimmäisenä ehättivät järjestäytymään palvelijat ja naispuoliset ulkotyöntekijät. Syksyllä 1905 perustettiin Ompelijatar- ja Räätälien ammattiosasto, Nahkurien
ammattiosasto, Puutyöntekijäin ammattiosasto, Jalkinetyöntekijäin ammattiosasto,
Puuseppäin ammattiosasto ja Ratatyöläisten ammattiosasto, Kemppinen 1987, 67.
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on, ettei ammatillinen järjestäytyminen lähtenyt ensimmäisenä liikkeelle sahoilta käsin vaan kaupungin käsityöläisten keskuudesta. Tosin
tehdastyöväestö joutui taipumaan useilla sahoilla vallinneen käytännön
ja säännöstön mukaan tottelemaan tehtaanjohtoa, isännistöä. Työväestön omaehtoista ja ammattipohjaista järjestäytymistä ei yksinkertaisesti
hyväksytty.13 Saha- ja lastaustyöntekijöiden mielenkiinto suuntautuikin
vuonna 1905 perustetun Lastaus- ja Lossiyhdistyksen toimintaan.14
Yhdistyksen merkitys oli siinä, että se kokosi sahojen ja satamien
työntekijät yhteiseen toimintaan. Siitä pääsivät osallisiksi myös uiton
mukana Kemiin tulleet ylämaiden työntekijät, jotka välittivät kokemansa työläisille ja palkollisille omilla kotipaikkakunnillaan.
Ammattiosastoja perustettiin myös muualle Lappiin, kuten Pohjolan tukkityöläisten Rengas vuonna 1906 ja sen alaosastoja Kuolajärvelle, Sodankylään ja Rovaniemelle. Kuolajärvellä toimineen renkaan
alaosaston jäsenmäärä oli noin 350. Kemiin perustettiin kirvesmiesten
ja puuseppien, jalkinetyöntekijäin, ulkotyöläisnaisten, rautatieläisten, ja
sekatyömiesten ammattiosasto vuosien 1906-1911 välisenä aikana. Rovaniemellä metsätyömiesten lisäksi vuosina 1908-1909 järjestäytyivät
rautatietyöläiset, puutyöläiset, sahateollisuustyöväki, vaatetustyöläiset
sekä sekatyöläiset.15
Vuosina 1906-1908 Lappiin perustettiin 20 uutta työväenyhdistystä. Vuonna 1906 työväenliike organisoitui virallisesti Torniossa,
Tervolassa ja Sodankylässä, vuonna 1908 Ylitorniolla ja vuonna 1910
Kittilässä. Suurin osa uusista yhdistyksistä eli 15 kappaletta perustettiin
kuitenkin paikkakunnille, joissa työväenyhdistys oli jo olemassa. Esimerkiksi Simoon perustettiin neljä uutta kyläyhdistystä vuosina 190613. Ammatilliseen järjestäytymiseen suhtauduttiin työnantajien keskuudessa yleensä
kielteisesti. Katso esim. Nokian tehdasyhteisö v. 1903-1907, Koivuniemi, 101-111;
Työväestön näkemyksen mukaan Karihaaran sahalta irtisanottiin ensimmäisenä
järjestäytynyt työväki vuoden 1905 laskusuhdanteessa, Virtanen 1993, 89-91;
Ala-Kapee-Valkonen 1982, 130-131, 137
14. Yhdistyksen tarkoituksena oli saada siirrettyä kaikki satamatyöt yksityisiltä urakoitsijoilta yhdistykselle. Yhdistyksen jäsenluku eli työntekijämäärä nousi tuhanteen,
Kemppinen 1987, 68-69; Virtanen 1993, 90.
15. Heinänen 1993, 201; Kemppinen 1987, 60-62; Aleksi Tuorilan omaelämänkerta,
f. 1 op. 17 d. 324. Arhiv KNTsRAN.
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1907, Alatorniolle, Kuolajärvelle ja Rovaniemelle jokaiseen kolme.16
Tiedot jäsenmääristä ovat ristiriitaiset. SDP:n toimittaman painetun
tilaston mukaan vuonna 1907 jäseniä yhdistyksissä oli noin 2 000 ja
vuotta myöhemmin noin 1 900. Jäsenistä yli puolet kuului Perämeren rannikon työväenyhdistyksiin, neljäsosa Rovaniemen ja neljäsosa
Kuolajärven työväenyhdistyksiin.17 Vaalipiirin omien muistiinpanojen
mukaan tutkimusalueella oli jäseniä vuonna 1907 ainakin 3 150,
joista Alatorniolla eri yhdistyksissä 954, Kemissä 719 ja Kemijärvellä
532.18 Työväestön järjestäytyminen Lapissa keskittyi paikkakunnille,
joilla metsäteollisuus operoi tarjoten mahdollisuuden palkkatyöhön.
Alue oli laaja jo 1900-luvun alussa ulottuen maantieteellisesti Kemistä
Kuolajärvelle ja Simosta Kittilään.
Työväenyhdistysten toiminnan luonne

Työväenyhdistysten perustaminen 1900-luvun Lapissa noudatti erilaisia polkuja riippuen siitä, millainen alueen sosiaalinen ja kulttuurinen
rakenne oli. Joillakin paikkakunnilla, kuten Kemissä, wrightiläisyys19
vaikutti selvästi työväenyhdistys toimintaan, kun taas toisaalla vain
osittain tai ei laisinkaan. Kemissäkin työväenyhdistyksen perustajat,
johtohenkilöt ja jäsenistö olivat ajalle poikkeuksellisesti työläisiä.20
16. Alatornioon levisi sosialismin vaikutteita Kemistä, mutta myös muita teitä - Hämeestä ja Amerikasta. Paikkakunnan johtaviin työväenaatteen miehiin kuulunut tilallinen T.W.Oukka toi sosialismin ajatuksia mukanaan Hämeestä, Väinö
Vuolijoen kartanosta, jossa hän oli työharjoitteluaikanaan omaksunut työväenliikkeen keskeisiä oppeja. Vojakkalan työväenyhdistyksen aktiivijoukko koostui
amerikansiirtolaisista, jotka olivat tutustuneet sosialismiin, Rantatupa 1988,
446-447; Kuolajärvelle perustettiin vuoden 1905 jälkeen Kursun työväenyhdistys
ja Kuolajärven työväenyhdistyksen alaosastot Saijalle ja Kotalaan. Toiminta oli
vireää; työväentalo valmistui v. 1907, yhdistyksellä oli oma kirjasto, jossa oli 94
teosta ja sinne oli tilattu viisi lehteä, Heinänen 1993, 201-202; Lackman 1986a,
494-495.
17. Kyllönen 1995, 52-53.
18. Muistiinpanoja Oulun läänin pohjoisen vaalipiiristä 1907, 35. SDP - piirit 329.5.
TA.
19. Viktor Julius von Wrightin mukaan nimetty wrightiläinen työväenliike oli ylhäältä
päin järjestäytynyt, usein sivistyneistön ja liberaalien johtama ”yleisedistyksellinen”
liike, joka ajoi lähinnä työväestön sosiaalisia, ei poliittisia etuja, Turunen 1987,
210-211.
20. Kemppinen 1987, 19, 22-24.
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Porvaristo kiinnostui seuran toiminnasta vasta 1890-luvun puolivälissä
ollen mukana vuoteen 1904, jolloin työväenyhdistys suuntasi selkeästi
kohti sosialistista aatemaailmaa.21 Kemissä wrightiläisyys ajoittui siis
vaiheeseen, jolloin se eteläisemmässä Suomessa alkoi murtua antaen
tilaa nuorsuomalaisille ja työläisoppositiolle. Erikoista on myös se, että
työväenyhdistys oli ollut jo kymmenen vuotta rekisteröitynä ennen
kuin virkamiehet ja sivistyneistö tulivat mukaan sen toimintaan.22
Seura ei ollut kuitenkaan kovin radikaali edes sen alkuvaiheissa.
Ensimmäisen polven sahatyöläisillä oli vahvat sosiaaliset ja kulttuuriset
sidokset talonpoikaisyhteisöön, he tapasivat toisiaan satunnaisesti ja
heidän suhtautumisensa työnantajaan oli arka ja kunnioittava. Yleisesti Kemin seudun puutavarayhtiöiden isännistön ja työntekijöiden
suhdetta ennen suurlakkoa voisi kuvata patriarkaaliseksi. Ensimmäisen
polven sahatyöläisten maailmankatsomus ja moraali olivat muovautuneet 1800-luvun sääty-yhteiskunnan tarjoamista aineksista: he olivat
kuuliaisia, tottelevia ja nöyriä esivallan edessä.23 Suhtautumistapa
ilmeni mm. lakkoilussa. Vaikka kemiläisillä työläisillä oli pitkät perinteet lakkotoiminnassa, pelkäsivät he työnantajien reaktioita. Vielä
niinkin myöhään kuin vuonna 1905 lakkolaiset katsoivat Kemiyhtiön
isännistön vilpittömän kiitoksen arvoiseksi lakon lopputuloksesta.
Kemin seudulla esivaltauskollisuus korostui niin kasvatuksessa kuin
uskonnossakin (lestadiolaisuus). Niinpä vielä vuosia suurlakon jälkeen
eräs SDP:n työntekijä arvioi Pohjois-Suomen rannikon työmiehiä
luokkatietoisiksi, mutta aroiksi. Tuotantosuhteet rakentuivat uuden
ajanjakson alussa vanhojen käytäntöjen mukaisesti - tuotantosuhteet
sekoittuivat henkilöihin ja heidän ominaisuuksiinsa, tehtaan omistaja
oli työläisille enemmän patriarkka kuin työnantaja.24
Kemin Työväenseuran kehitysvaiheet myötäilivät kaupungin elinkeinorakenteen ja väestön kehitystä. Kemin sahojen ja teollisuuslaitosten talous vahvistui ja elinkeinorakenne monipuolistui 1890-luvulla.
Teollistumisen ja hallinnollisten muutosten (raastuvan oikeus, maist21. Hedman 1976, 800; Kemppinen 1987, 43-45, 55-59.
22. Työläisoppositio toimi seurojen alaosastoissa. Esimerkiksi Helsingin Työväenyhdistyksen puhujaseura ja Tampereen työväenyhdistyksen ulkotyöväenyhdistys
olivat radikaaleja luonteeltaan, STH 48.
23. Reuna 1984, 146-147, 156, 159; Virtanen 1993, 89.
24. Virtanen 1993, 90-91 sekä Karihaaran työväestön kirje Kemi-yhtiön isännistölle
10.12.1905, 93; Reuna 1984, 159; Talonen 1988, 54-57.
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raatti, koulut jne.) myötä Kemin asukaspohja kasvoi, 1000 asukkaan
raja ylittyi 1890-luvun lopulla. Kaupunkiin muutti sekä työväestöä
että toimihenkilöitä, työnjohtoa, liike-elämään asiantuntijoita ja sivistyneistöä.25 Kaupunkilaisten innostus ja kiinnostus yhteiskunnallisiin
asioihin kanavoitui erityisesti Työväenseuran kautta.26
Vaikka työväenseuralla ei ollut taloudellista tai poliittista valtaa,
jäsenistön määrä teki siitä merkittävän toimijan. Porvaristo ja virkamiehistö kiinnostuivat v. 1896 uudelleen toimintaansa aloittaneesta
Kemin Työväenseurasta, sillä se tarjosi hyvän väylän ohjata asukkaiden
mielipiteitä. Tuohon aikaan kemiläisillä oli enemmän eri yhteiskuntaluokkia yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä, esimerkiksi raittiusaate,
kansallisuustunne ja yhteinen usko patriarkaalisen hallinnon hyviin
tarkoitusperiin.27 Työväestökin mielsi paikallisten ja kansallisten etujen
puolustamisen työväen yhteiskunnallisia etuja puolustamista tärkeämmäksi. Kemissä yli luokkarajojen yhdistänyt kansallisuusaate näkyi
erityisesti venäläisen hallintojärjestelmän vastustuksena. Venäläiset ja
venäläisyys yhdistettiin tsaarin hallintoon, santarmi- ja sotalaitokseen,
yleensä kontrolliin. Kemin Työväenseuran johtohenkilöitä osallistui
paikkakunnan aktivistien salaiseen toimintaan 1900-luvun alussa. Työväenseura hyväksyi heidän toimintansa kritiikittä.28 Kansallisuuserot
näkyivät Kemissä myös luokkaeroina. Suomalaiset työläiset ja virkamiehet muodostivat ala- ja keskiluokan. Tehtaiden omistajat, johtajat
ja toimihenkilöt muodostivat ruotsalaisen ja ruotsinkielisen yläluokan,
joka eli omaa elämäänsä. Taloudellisen valtansa, sosiaalisen asemansa
ja kulttuuritaustansa perusteella he eristäytyivät muusta yhteisöstä.29
Kemin Työväenseuran toiminnan luonteeseen ja jäsenistöön
vaikutti ennen kaikkea se, että taloudellinen ja hallinnollinen uudistusprosessi lähti Kemissä liikkeelle muuta Suomea myöhemmin,
vuosisadan vaihteessa. Kun muualla Suomessa voimistuivat vaatimukset
yhteiskunnallisista uudistuksista ja kansallinen vastarinta tsaarin valtaa
vastaan kasvoi, Kemissä ei ollut muodostunut suuria yhteiskunnallisia
vastakohtaisuuksia porvariston ja työväestön välille. Sen sijaan tsaa25. Hedman 1976, 490, 586-587.
26. Käsityöläis- ja Tehdasyhtiö 1879, Kemin Suomalainen klubi 1885, Raittiusseura
Toivo, Hedman 1976, 866-868.
27. Hedman 1976, 797.
28. Kemppinen 1987, 55-56.
29. Hedman 1969, 482.
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rinvalta ja sitä edustanut hallintojärjestelmä koettiin yhteiseksi uhaksi
ja venäjänvastainen toiminta miellettiin tärkeäksi. Näin työväestön
nouseva aktiviteetti voitiin porvariston johdolla helposti ja perustellusti
kanavoida kansallisten ja paikallisten asioiden hoitoon taloudellisten ja
poliittisten kysymysten jäädessä taka-alalle. Kun yhdistys vuodesta 1904
alkaen alkoi suuntautua yhä enemmän työväen asioihin ja sosialismiin,
Kemin keskiluokka jätti yhdistystoiminnan pikku hiljaa.
Muualla Lapissa työväenliikkeen synty oli sidoksissa metsäteollisuuden raaka-ainehankinnan, hakkuiden ja uittojen, laajenemiseen. Se
vaikutti myös niiden perustamisajankohtaan, jäsenistöön ja sitä myötä
yhdistystoiminnan luonteeseen. Kemijärvellä ja Rovaniemellä työväenyhdistykset olivat alkuaikoina ulkoapäin ohjattuja, tosin niistäkin
kehkeytyi suurlakon aikana selkeästi työväestön yhdistyksiä. Rovaniemellä oli mukana kauppiaita ja käsityöläisiä, mutta loppuvuodesta
1906 yhdistys sai satoja uusia jäseniä metsätyömiesten järjestäytyessä
ammatillisesti Pohjolan tukkityöläisten renkaaseen, josta tuli Rovaniemen työväenyhdistyksen jäsenjärjestö. Kemijärven työväenyhdistyksen
alkutaipaleella näkyi jopa wrightiläisyyttä, vaikka oli kyse niinkin
myöhäisestä perustamisajankohdasta kuin elokuu 1905. Kemiyhtiön
paikalliskonttorin ja seutukunnan laajimman virkamieskunnan vuoksi
keskiluokkainen sivistyneistö ja työnjohto olivat keskittyneet Kemijärvelle. Heillä oli intressi kontrolloida ja ohjata työväestöä. Seuraavan
vuoden aikana sosialismin kannatus vahvistui, ja ei-sosialistiset jäsenet
erosivat yhdistyksestä.30 Samalla yhdistyksen painoarvo paikkakuntansa
vaikuttajana väheni.
Aivan kuin Kemijärvellä Kemiyhtiön rooli työnantajana oli vahva
myös naapuripitäjässä Kuolajärvellä. Silti siellä paikalliset työväenyhdistykset olivat alusta alkaen eli syksystä 1903 selkeästi työläisorientoituneita. Syy tähän oli yhtäältä virkamiehistön ja sivistyneistön
vähälukuisuus paikkakunnalla ja toisaalta kunnan alueelle sijaitseville
työmaasavotoille saapuneet satalukuiset kiertelevien metsätyömiesten
joukot muualta Suomesta. Savotoilla heille oli vuosien myötä muodostunut kriittinen asenne työnantajaa ja metsänomistajia kohtaan.
Heidän ajatuksillaan ja mielipiteillään, joissa oli myös sosialistisia
30. Kemijärven yhdistyksen perustamisesta ja jäsenistöstä, Väyrynen 1986, 9-10;
Rovaniemen työväenyhdistyksen perustamisesta ja jäsenistöstä, Enbuske 1997,
156-159 sekä Väyrynen 1986, 5-6.
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piirteitä, oli ratkaiseva vaikutus Kuolajärven työväenyhdistyksen toiminnan aloittamiselle.31
Kotimaisten tapahtumien ja kontaktien lisäksi Lapin työväenyhdistystoimintaan toivat väriä kontaktit naapurimaihin, Ruotsiin,
Norjaan ja Venäjälle. Vuosisataiset luontevat sukulais-, kauppa- ja
työyhteydet länteen, itään ja pohjoiseen tarjosivat näkökulman naapurimaiden yhteiskunnalliseen kehitykseen. Palkkatyöväestön kokemukset
naapurimaissa työskentelystä alkoivat Lapissa, erityisesti länsirajalla,
jo 1800-luvun puolella siirtolaisuuden myötä. Pohjois-Ruotsin sahat
ja savotat tarjosivat Perämeren rannikon maattomille ja työttömille
toimeentulomahdollisuuden. Toisaalta uudet sahat Suomessa tarvitsivat ammattitaitoista työväkeä, jota oli tarjolla Ruotsin puolella.
Ruotsalaisen työväestön järjestäytyminen, ammatillinen toiminta
työntekijöiden taloudellisten ja sosiaalisten etujen turvaamiseksi, oli
esimerkki Pohjois-Suomen työväestölle. Ruotsissa sahatyöläiset olivat
järjestäytyneet jo 1870-luvulla ja käyneet useita merkittäviä lakkoja
palkkojensa puolesta. Yksi suurimmista Pohjois-Ruotsin lakkoliikkeistä, josta puhuttiin Suomessakin, oli Sundsvallsstrejken vuonna
1879. Tuolloin sadat pohjoissuomalaiset, jotka olivat tulleet Ruotsin
Norlannin suursavotoille ja sahoille töihin, saivat tuntumaa lakosta,
joka muuttui paikallisesta ja taloudellisesta lakosta laajaksi, poliittiseksi
lakoksi. Sundsvallsstrejkenin kokemus siirtyi Lappiin sieltä lähteneiden
työntekijöiden palatessa takaisin kotiseuduilleen.32
Työväen integroitumisen näkökulmasta Ruotsin työmarkkinat
eivät olleet pelkästään positiivinen asia, sillä väliaikainen maastamuutto heikensi samanaikaisesti järjestäytymistä Suomessa. Lisäksi
lakkojen sattuessa Ruotsista voitiin tuoda nopeasti rikkureita, joita
vastaan heikosti järjestäytyneet kemiläiset ja torniolaiset eivät voineet
taistella.33 Toisaalta lakkojen vaikutus ja esimerkki ulottuivat Kemin
sahoille, vaikka lakkoliikehdintä alkuun oli työpaikkakohtaista ja
spontaania. Työnseisaukset olivat taloudellisesti palkitsevia, sillä Kemin
seudun palkkataso pysyi 1800-luvun loppuun saakka korkeampana
kuin muualla Suomessa.34
31. Ks. esimerkiksi Heinänen 1993, 200-201; Parikka on päätellyt, että paikallisen
perinteen vaikutus heikkenee sitä enemmän, mitä suurempi teollinen keskus on
kyseessä, Parikka 1987, 128.
32. Virtanen 1993, 85; Reuna 1984, 154.
33. Reuna 1984, 159.
34. Virtanen 1993, 84; Hedman 1969, 384.
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Ruotsin palkkatyöväestön vaiheiden seuraaminen antoi pohjoissuomalaisille tuntuman siitä, mitä oli odotettavissa: taloudellisen
taistelun muuttuminen poliittiseksi. Ruotsin työnantajat pitivät ammattiosastojen valtaa liian suurena ja kävivät vastarintaan. He saivat
vuoden 1899 valtiopäivillä läpi nk. Åkarpin lain, joka käytännössä
rajoitti työläisten vaikutusmahdollisuuksia työmarkkinoilla. Ruotsin
ammattiyhdistysliike sai toimintaansa poliittisen aspektin, kun se alkoi
taistella toimintaoikeuksiensa puolesta lakia vastaan lakkoliikkeen
avulla. Vuosina 1901-1903 Norlannin sahoilla pidetyissä työläiskokouksissa, joissa asiaa puitiin, miltei puolet osanottajista oli kotimaastaan
työttömyyttä pakoon lähteneitä suomalaisia. He saivat kerralla aimo
annoksen järjestäytymisoppia ja tietoa poliittisista toimintamalleista35,
juuri sopivasti pari vuotta ennen Suomen ammattiyhdistys- ja työväenliikkeen h-hetkeä. Se, että lappilaisilla oli yhteyksiä ja kokemuksia
myös muiden maiden kuin Suomen yhdistystoiminnasta, edesauttoi
itsenäistä ja omaehtoista järjestäytymistä.

SUURLAKOSTA PERÄ-POHJOLAN METSÄTYÖLÄISTEN LAKKOON

Vaikka Kemi oli suunnannäyttäjä, maalaispaikkakuntien työväki otti
nopeasti ohjat omiin käsiinsä, kuten vuoden 1905 suurlakko sekä seuraavana talvena alkanut Perä-Pohjolan tukkityöläisten lakko osoittivat.
Mainitut tapahtumat paljastavat olennaisia tietoja Lapin työväestön
tavoitteiden ja asenteiden muutoksista sekä suhteista vallanpitäjiin
toiminnan alkuvaiheissa, minkä vuoksi niitä on syytä tutkia tarkemmin.
Kun tieto Etelä-Suomessa puhjenneesta rautatieläisten aloittamasta
lakkoliikkeestä saapui Kemiin 31. lokakuuta 1905, alkoivat lakkovalmistelut ja lakko välittömästi. Lakkolaisten esittämät tavoitteet olivat
yhteneväiset koko maassa: ”laillisten olojen” palauttaminen, yleinen ja
yhtäläinen äänioikeus, venäläisten virkamiesten ja santarmien karkottaminen. Kokouksessa päätettiin riisua santarmit aseista, karkottaa heidät
pois kaupungista ja muodostaa tuomiolautakunta, jonka tehtävänä oli
etsiä ja tuomita tsaarinvallan urkkijat ja tukijat Kemin seudulta. Ensim35. Reuna 1984, 154-155, 159; Virtanen 1993, 85.
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mäinen karkotus kohdistui Kemin nimismieheen, jota pidettiin liian
venäläismielisenä ja tsaarin luotettavana virkamiehenä. Työpaikoilla
työntekijät saivat itse päättää lakkorintamaan yhtymisestä ja seuraavana
päivänä koko Kemi oli lakossa. Poliisien luopuessa virantoimituksesta ja
aseistaan ryhtyi vastaperustettu kansalliskaarti valvomaan tilannetta.36
Vaikka lakko näytti alkuun yhtenäiseltä, ei siihen osallistuneiden ryhmittymien erimielisyyksiltä vältytty. Työväenliike asettui Tampereella
annetun Punaisen julistuksen taakse, kun taas porvaristo ei ollut valmis
hyväksymään kaikkia julistuksen uudistuksia.37
Torniossa lakosta saatiin tietää samana päivänä kuin Kemissä,
mutta lakko päästiin aloittamaan vasta seuraavana päivänä. Lakon
johdossa oli työväestö, minkä takia viranomaiset ja työväestöön kuulumattomat kaupunkilaiset pitivät lakkoa poliittisena eikä lakkorintamasta muodostunut yhtenäistä.38 Muilla paikkakunnilla oltiin huolestuneita torniolaisten laimeasta lakkoinnostuksesta. Esimerkiksi Kemin
kansalaiskokouksessa todettiin, etteivät asiat Torniossa olleet oikein,
sillä ”...waltuusto kumoaa siellä kaikki kansalaiskokouksien päätökset,
rahatoimikamari maksaa santarmeille tulevaa vuokrarahaa, santarmipäällikkö liikkuu vielä univormussa ja aseissa j.n.e.”39 Alatorniolaiset,
jotka aloittivat lakon yhdessä torniolaisten kanssa, katsoivat myös
Tornion lakkolaisten vaikutusmahdollisuudet vähäisiksi ja jatkoivat
lakkoa itsenäisesti marraskuun 5. päivästä lähtien. He perustivat kansalaiskokouksen päätöksellä kansalliskaartin ja keskustelivat eräiden
virkamiesten erottamisista.40
Tiedot Kemin seudulla tapahtuneesta liikehdinnästä ja suurlakosta
levisivät myös muualle Lappiin. Tosin tiedonkulku ei ollut nopeaa:
esimerkiksi Tervolassa, joka on noin 80 km:n päässä Kemistä, odoteltiin
tarkempia tietoja lakon laajuudesta ja keskusteltiin sen aloittamisesta
aina 6:nteen marraskuuta asti. Syynä epätietoisuuteen oli katkos tietoliikenteessä, sillä sanomalehtien jakaminen loppui, sähkeiden lähettäminen ja puhelimella soittaminen vaikeutuivat. Hajanaiset tiedot eivät
antaneet riittävää varmuutta lakon luonteesta ja tavoitteista, mutta sitä
mukaa kun tieto lakkoliikkeestä levisi muualle maakuntaan, ottivat
36.
37.
38.
39.
40.

Hedman 1976, 802-803.
Kemppinen 1987, 59.
Rantatupa 1988, 368.
Perä-Pohjolainen 9.11.1905.
Rantatupa 1988, 368.
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lappilaiset sen ilolla vastaan ja liittyivät lakkorintamaan. Myös tervolalaiset totesivat lopulta: ”Perustuslailliset, työväki ja suomettarelaiset,
siinä eri tekijät olojen kehittymiseen. Bobrikoff, diktatuuri, matelijat,
siinä synti pukit, siitä oltiin yksimielisiä”41 ja he muuttivat marraskuun
6. päivän kunnankokouksen kansalaiskokoukseksi, jossa erottivat
toimestaan pitkäaikaisen (30 v. toimessa olleen) kunnanesimiehen, J.
M. Lahden, joka ei ollut nauttinut kuntalaisten luottamusta moniin
vuosiin. Poliiseissa ei kokousväen mielestä ollut yhtään ”Bobrikoffin
kätyriä”, joten he saivat olla rauhassa. Kannanotoiltaan kokous oli
samankaltainen kuin vastaavat muualla Suomessa: puollettiin äänioikeusuudistusta ja hurrattiin vapaalle, itsenäiselle Suomelle. Kokous valitsi
järjestysvalvojatoimikunnan, joka poliisi Kalle Ahon johdolla keskittyi
lähinnä viinan salakaupan kitkemiseen kunnan alueelta. Aatteellisesti
kirkonkylän kokouksesta innostuneena myös koivukyläläiset pitivät
kokouksen pari päivää myöhemmin eli 8. marraskuuta.42
Sodankylän kansalaiskokous pidettiin 6. marraskuuta ja myös
siellä tieto lakosta otettiin innolla vastaan. Kokouspaikalla tungeksi
väkeä ahtauteen asti. Kuntalaiset olivat tulleet sankoin joukoin todistamaan ”kansan sortamisen” loppua, mihin konkreettisesti pyrittiin
erottamalla nimismies U. Raassina toimestaan ja paheksumalla hänen
paikallista apulaistaan Olli Hietasta. Muutoin kokouksessa hyväksyttiin samat tavoitteet kuin muuallakin Suomessa ja väkeä kehotettiin
pysymään rauhallisena. Sodankylän tiedottaja piti äänioikeusuudistuksen hyväksymistä jo varmana, sillä hän pohti kuntalaisten tulevaa
äänestyskäyttäytymistä ja toivoi, että suomettarelaisia ei äänestettäisi,
sillä he ovat ”...etunenässä sortamassa maatamme...”.43
Kemijärvelle ensimmäiset tiedot suurlakosta saapuivat marraskuun
2. päivänä, mutta koska kulku- ja tietoliikenneyhteydet olivat poikki,
eivät kemijärveläiset saaneet varmuutta lakon luonteesta ja laajuudesta.
Kemijärvellä suomettarelaisten kannatus oli ollut vankka, joten keskustelu lakosta sai ristiriitaisia piirteitä. Lakon puoltajat ja vastustajat
levittivät lakkotilanteesta toisensa kumoavia huhuja. Maanantaina
6. marraskuuta lakon puolelle asettuneet kansalaiset kokoontuivat
kirkonkylälle ja osa miehistä meni Puutavarayhtiö Kemi Oy:n konttorin edustalle vaatien yhtiön puhelimen käyttämistä lakkotilanteen
41. Perä-Pohjolainen 21.11.1905.
42. Perä-Pohjolainen 21.11.1905.
43. Perä-Pohjolainen 23.11.1905.
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tietojen hankkimiseen. Tunteet kävivät kuumina ja miehet uhkasivat,
että: ”valtaawat he puhelin-apparaatin tai lyövät linjan alas”44. Myöhemmin päivällä paikkakunnalle levisi tieto lakon loppumisesta ja
neuvottelujen muista päätöksistä. Pienistä tiedonmurusista koottu
kuva lakon kulusta oli sekava, mikä heijastui kemijärveläisten mielipiteissä; esimerkiksi suomettarelaiset kannattivat ´punaista julistusta´
ja ’vallankumousta’. Kansalaiskokous pidettiin Kemijärvellä vasta 13.
marraskuuta, kun lakon tapahtumat saatiin varmistettua sanomalehtien välityksellä. Kokous päätti puheenjohtajansa Arwid Hulkon
johdolla kehottaa niitä virkamiehiä ja luottamusmiehiä, jotka olivat
kannattaneet hallituspuoluetta, eroamaan toimistaan mitä pikimmin
sekä kannattamaan valtiopäiväuudistusta. Kokous päätettiin Maammelauluin ja eläköön -huudoin isänmaalle. Lehtijutun kirjoittaja, joka
oli Kemijärven työväenyhdistyksen jäsen, suhtautui epäluuloisesti
kansalaiskokouksen päätösten toteuttamismahdollisuuksiin, koska
paikkakunnalla oli paljon suomettarelaisia.45
Kuolajärvellä lakko otettiin innolla vastaan. Kaikki kunnan virkamiehet erotettiin toimistaan ja lakko jatkui viikkoja. Lakkolaiset
pitivät kokouksia, joissa paikallisten johtomiesten lisäksi puhujina
olivat SDP:n agitaattorit Emil Lehén ja A. Vatanen. Kuolajärvellä
järjestettiin kansalaiskokous 25. joulukuuta 1905. Siihen osallistui
600-700 henkilöä. Kokouksessa keskusteltiin mm. suomen kielen
asemasta ja suomenmielisten yhtenäisyydestä, mutta kannatettiin
myös valtiopäiväuudistusta ja päätettiin lähettää edustaja SDP:n tammikuussa järjestämään mielenosoitukseen.46
Simossa lakko sai kaikki kuntalaiset osoittamaan mieltään Venäjän
valtaa ja virkamiehiä vastaan: Kallion sahan työläiset marssivat punaisin
lipuin ensimmäisenä lakkopäivänä ja vielä lakon päättymisen jälkeenkin osoittivat mieltään aloittamalla veronmaksulakon.47 Ylitorniolla
suurlakon aiheuttamat tunteenpalot ja kannanotot rajoittuivat yksiin
seuroihin, joissa suurlakosta tehtyyn kysymykseen oli eräs suomettarelainen todennut lakon olleen tyhmä teko eikä sen vaikuttaneen
mihinkään, mistä oli seurannut ”...vimmattu tinka, meka ja melu,
kun koko pirtillinen suomettarelaisia meuhasi kahta perustuslaillista vas44.
45.
46.
47.

Perä-pohjolainen 5.12.1905.
Perä-Pohjolainen 5.12.1905.
Soikkanen,1961, 315-316; Heinänen 1993, 181-182, 201.
Lackman 1986a, 494.
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taan”48. Kirjoittaja aprikoi, johtuiko ylitorniolaisten miltei täydellinen
välinpitämättömyys isänmaan asiaan paikallisista asukkaista itsestään
vai oliko syy Ylitornion rovastissa, joka oli jo vuosikausia muokannut
kuntalaisten mieliä toisinajattelevia vastaan, nimittämällä heitä ”roistoiksi ja hengellisiksi heittiöiksi”.49
Tapahtumasarjan edetessä eri osapuolten toisistaan poikkeavat
mielipiteet osoittivat, että porvariston ja työväestön yhteisymmärrykseen tuli säröjä; Kemin Työväenseurassa todettiin lakon aukaisseen
työläisten silmät näkemään tsaarin vallan ohella toisenkin vihollisen,
suomalaisen porvariston.50 Lakon vaikutuksesta työväestön kiinnostus
omien etujen ajamiseen yhdessä muiden työväenyhdistysten kanssa kasvoi; esimerkiksi Kemistä ja Kuolajärveltä valittiin edustajat Helsingissä
pidettyyn valtakunnalliseen työväenkokoukseen, jonka tarkoituksena
oli vauhdittaa valtiopäiväuudistusta. Kemiläiset pelkäsivät, että uudistuksen läpivieminen vaatii uuden suurlakon ja niin he valmistautuivat
siihen perustamalla punakaartin, mm. Laitakariin, ja keräämällä lakkokassaa. Työläiset osallistuivat aktiivisesti mielenosoituksiin, kuten
vappukulkueisiin, ja keskustelivat Punaisen julistuksen vaatimuksista.
Suurlakon aikana virinnyt mielenkiinto työväenliikkeeseen ilmeni
uusien työväenyhdistysten perustamisena, mm. Kemin ja Rovaniemen
ympäristöön.51
Lakkoliike levisi ja sai innostuneen vastaanoton Lapissa alueilla, joilla oli työväestöä jo ennestään (Kemi, Kemijärvi, Kuolajärvi
ja Sodankylä). Useimmilla lakkopaikkakunnilla lakko näytti saavan
poliittisen luonteen alusta alkaen. Varsinkin työväestö reagoi lakkoon
voimakkaasti, mikä kertoo muutoshaluisesta mielialasta. Vastarinta
ja tyytymättömyys suuntautuivat yhteiskunnan eri tasoille alkaen
tsaarin ja tsaarinhallinnon vastustamisesta yleensä valtaapitävien ts.
hallituspuolueiden ja suomettarelaisten, mutta myös yleensä porvariston vastustamiseen, päätyen vaatimuksiin paikallisten virkamiesten
erottamisista. Lapissa lakko rajasi poliittisen suhtautumisen joko-tai
-asetelmaan työväestön ja suomettarelaisten välille. Joissakin kunnissa
työväestö oli liikehtinyt jo ennen vuotta 1905, esimerkiksi Kemissä ja
Kuolajärvellä, mutta joillakin alueilla vasta lakkovuoden tapahtumat
48.
49.
50.
51.

Perä-pohjolainen 23.11.1905.
Perä-Pohjolainen 23.11.1905.
Kemppinen 1987, 59.
Hedman 1976, 804; Kemppinen 1987, 59, 62, 70; Ahvenainen 1970, 447.
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herättivät ihmisten aktiivisuuden. Lakko oli monella tapaa todiste
kansalaistoiminnan vaikutuksesta, kansalaisten toiminnallisen itsetunnon heräämisestä. Pitkät välimatkat ja huonot tiedonvälityskanavat
aiheuttivat sen, että varsinainen lakko-ajankohta ohitettiin Lapin
rajamailla epätietoisuudessa eikä laajaa lakkoliikettä saatu järjestetyksi
marraskuussa 1905. Kun kuva marraskuun tapahtumista hahmottui ja
peräpohjolaiset saivat tietoa lakon luonteesta ja toteuttamistavasta, he
päättivät aloittaa oman suurlakkonsa - tammikuun 6. päivänä 1906
alkoi Perä-Pohjolan tukkityöläisten lakko.
Perä-Pohjolan tukkityöläisten lakko vuonna 1906

Kemiyhtiön laajimmat hakkuutyömaat sijaitsivat tuohon aikaan Kuolajärvellä ja Sodankylässä, ja juuri näillä paikkakunnilla lakko pääosin
toteutettiin. Metsätyömaiden työskentelyolosuhteet ja palkat olivat
kaikin puolin heikot.52 Kuolajärven metsätyöläiset kokoontuivat tammikuun 6. päivänä eri puolilla kuntaa kokouksiinsa, joissa käytyjen
keskustelujen pohjalta he päättivät esittää Kemiyhtiölle vaatimuksensa
työolojen -ja ehtojen parantamiseksi. Kokouksen päätökset esitettiin
Kemiyhtiön työnjohtajalle H. R. Sandbergille ja niihin odotettiin
myönteisiä vastauksia 14 vuorokauden sisällä. Koska vastauksia ei
kuulunut, päättivät Kuolajärven metsätyömiehet keskeyttää työnsä
siihen asti, kunnes asiasta saataisiin aikaan sovinto.53
52. Ks. tarkempi luvusta V Työväenluokan sosiaalinen muotoutuminen savottojen
asumis- ja ruokailujärjestelyistä, työskentelyolosuhteista, ”mustakirja”- ja palkkasysteemistä.
53. Työntekijöiden lista oli pitkä: he vaativat mm. palkankorotusta, alkeellista työterveydenhuoltoa, kelvollista, pilaantumatonta ruokaa savotoille, “musta kirja”
-järjestelmän lakkauttamista, prosenttialennuksen poistamista työntekijöiden palkoista, 10-tuntista työpäivää, sunnuntaita ja juhlapyhiä vapaapäiviksi ja täydellistä
kokoontumisvapautta. Kemiyhtiön työntekijöille laatimissa säännöissä sanottiin:
“Edellä luetuilla ehdoilla työhön ruvenneen työmiehen tulee pysyä alkamassaan
työssä niin kauvan kuin päällikkö katsoo syytä ja tarpeellista olevan häntä siinä
käyttää, mutta jos työmies ilman laillista syytä sitä ennen päällikön suostumuksetta
poistuu työstä --- vähennetään hänelle luvatuista palkkaeduista 20%.” Järjestelmän
mahdollisti se, että tilit maksettiin vasta sitten, kun työt savotalla olivat loppuneet.
Työmiehet käyttivät järjestelmästä “80 pennin markkoja” -nimitystä, Lehén 1907,
8-9; Kyllönen on kuvaillut lakon yksityiskohtaisesti, Kyllönen 1995, 66-83.
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Sodankylässä oli vastaavanlainen työmiesten kokous kaksi viikkoa
myöhemmin. Myös siellä esitettiin samantapaisia vaatimuksia. Sodankyläläisiä huolestutti ennen kaikkea yhtiön elintarvikejakelu-järjestelmä, jonka ei katsottu toimivan tarkoitustaan vastaavalla tavalla. Lehén,
joka toimi lakkojärjestelijänä alueella, arvioi Sodankylän työläisten
järjestäytymisasteen ja tietoisuuden tason Kuolajärven työläisiä heikommaksi. Hän arvosteli Sompiossa pidetyn kokouksen tapaa muuttaa
päätöksiä seuraavana päivänä ja siteerasi huvittuneena päätöstä, jossa
työntekijät päättivät erottaa kaikki ne savotan työnjohtajat, jotka
eivät nauttineet kansanluottamusta eivätkä olleet ´kansallismielisiä´,
ikiajoiksi.54
Kuolajärveltä tammikuun 24. päivänä alkanut lakko levisi kuukauden sisällä kaikille Kemiyhtiön Lapin alueella sijaitseville metsätyömaille. Lapissa toimivat ruotsalaiset puutavarayhtiöt sopivat heti lakon
alettua työntekijöidensä kanssa ruuanhinnan alentamisesta ja palkkojen
korotuksista, joten ainoastaan Kemiyhtiön työntekijät olivat lakossa.
Lakkolaisten päättäväisyydestä kertoo lakon järjestelmällinen toteutus,
mm. lakko-organisaation ylimmässä elimessä, lakkokomiteassa, oli
jokaiselta työtaisteluun osallistuvalta savotalta edustaja ja savotoilla
puolestaan oli omat lakkokomiteat. Savotoille perustettiin myös jonkinlaisia lakkokaarteja valvomaan järjestystä.55 Lakkolaiset tunsivat
myös vallankumouksen tuulahduksen, kun kaksi Pietarin Putilovin
tehtailta karannutta, maanalaisen liikkeen jäsentä pakomatkallaan
Norjaan yöpyivät kämpillä. ”Tukkilaiset heidän suustaan saivat kuulla
tapauksista Venäjällä ja siitä innostuivat: pakolaisten matkaa avustettiin
keräämällä heille varoja. Olosuhteet vaativat, että heidän matkaansa piti
pitää salassa ja sen vuoksi eivät kaikki tukkilaiset olleet asiain perillä”,56
kirjoitti kuolajärveläinen Mikko Pikkuvirta57 tapahtumasta.
54. ”Ja se, että työväestö yhtiön palveluksessa olevia työnjohtajia eroitteli, aivan kuin
ne olisivat olleet työväen palveluksessa ja palkkaamia, ja valitsi tilalle uusia, nostaa
järjestettyyn työtaistelutapaan tutustuneen henkilön huulille pienen hymyn”,
Lehén 1907, 13-17. Lehén kuului syksyllä ns. Työväen sovittelulautakuntaan,
Lehén 1907, 44.
55. Kemppinen 1987, 74-75; Lehén 1907, 15; V. Tolosen muistelmat f. 1 op. 17
ArhivKNTsRAN.
56. Mikko Pikkuvirran elämänkerta. f.1 o.13 n.101. ArhivKNTsRAN.
57. Mikko Pikkuvirta syntyi 1881 Loimaalla. Tuli vuonna 1905 Kuolajärvelle tukkitöihin. Osallistui aktiivisesti työväenliikkeen toimintaan vuodesta 1906 alkaen
ollen lakkokomitean jäsen. Pakeni läskikapinan aikana Neuvosto-Venäjälle.
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Perä-Pohjolan tukkityöläisten lakon aikana perustettiin Lapin
ensimmäinen järjestysmiehistö, joka Viktor Tolosen väitteen mukaan
oli punakaarti. Tolosen muistelmien mukaan Peräpohjolan punakaartin, joka muodosti yhden komppanian, oli tarkoitus lähteä Helsinkiin
”...koska siellä oli vallankumousliikettä”.58 Ilmeisesti Tolonen viittaa
Hakaniemen torin mellakoihin ja Viaporin kapinaan. Samassa lakossa
mukana ollut, lakonjohtoon kuulunut Mikko Pikkuvirta ei mainitse
mitään punakaartista. Tosin hän totesi, että lakkolaisten mieliala oli
ollut vallankumouksellinen, ja kun tieto Viaporin antautumisesta tuli,
se lamaannutti lakkolaiset täysin.59 Myöskään Emil Lehén ei kirjoita
mitään punakaartista, joten mahdollisesti kyseessä oli lakkovahdisto,
jonka Tolonen tulkitsi jälkikäteen omassa kertomuksessaan punakaartiksi.

Perä-Pohjolan tukkityöläisten lakko poiki myös oikeudenkäynnin, kun Kemiyhtiö syytti Sodankylän lakkolaisia ruoan varastamisesta yhtiön työmaalta.
Kuvassa kolme syytettyä matkalla käräjille. Kuva Työväen Arkisto.

58. V. Tolosen omaelämänkerta 22.12.1934 f.1 op.17 d.314. ArhivKNTsRAN.
59. Mikko Pikkuvirran omaelämänkerta.f.1 op.13 d.101. ArhivKNTsRAN.
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Lakko kosketti suurinta osaa Lappia, sillä osapuolilla oli omat sidosryhmänsä alueella – Kemiyhtiöllä talouselämään ja lakkolaisilla
paikallisväestöön ja työntekijäpuoleen. Lakko herätti huomiota myös
valtakunnan tasolla, sillä maaseudun työläiset eivät juurikaan järjestäneet laajoja lakkoja. Maaseudun työläisiä ei edes pidetty potentiaalisina
lakkolaisina, sillä verrattuna esimerkiksi tehdastyöläisiin heiltä otaksuttiin puuttuvan yhteinen, sosiaalinen tausta60. Lakkolaisten lähtökohdat
taistella Lapin leivän isää, jättimäistä Kemiyhtiötä vastaan, olivat heikot,
mutta he saivat tukea yllättäviltäkin tahoilta, esimerkiksi Kuolajärven
metsää omistavilta talonpojilta. Paikalliset talonpojat olivat aikoinaan
tehneet Kemiyhtiön kanssa puunmyyntisopimuksen, jonka he olivat
jälkikäteen huomanneet itselleen epäedulliseksi. Talonpojat kannattivat
lakkoa alkuaikoina siinä toivossa, että puukauppojen voimassaoloaika
umpeutuisi ja hyöty jäisi heille. Tilalliset tarjosivat rahattomille ja
ruuattomille lakkolaisille majoituksen, muonituksen ja joillekin jopa
työtä. Lakon jatkumisen kannalta talollisten antama tuki oli tärkeä,
mutta ajan myötä sekin hiipui.61
Lakkolaiset saivat tukea myös toisilta työntekijöiltä. Kemissä peräpohjolaisten kamppailua seurattiin suurella mielenkiinnolla. Keväällä
Kemiyhtiön sahatyöläiset olivat aloittaneet lakkoavustusten keräyksen
jokaiselta ammattiosaston jäseneltä ja toivat julki mielipiteensä lakon
oikeutuksesta. Sahatyöläiset vaativat Kemiyhtiötä poistamaan rikkurityövoiman savotoilta tehtailla toteutettavien tukilakkojen uhalla. Kemiyhtiö ei suostunut edes neuvottelemaan asiasta, sen mielestä alkaneen
lakkoliikkeen avulla työväestö pyrki saamaan vaikutusvaltaa työmailla
työnantajansa kustannuksella, ja uhkasi lakkoon meneviä työläisiä
häädöllä yhtiön asunnoista. Sahatyöläiset aloittivat lakon toukokuussa
1906. Alun perin puhtaasti Perä-Pohjolan tukkityöläisten tukemiseksi
aloitettu lakko muuttui pian paikalliseksi lakoksi omine vaatimuksineen
mm. työväenliikkeen toiminnassa mukana olleiden, sahalta erotettujen
työläisten ottamiseksi takaisin töihin. Sahatyöntekijöille tappiollinen
lakko kesti kuusi viikkoa.62 Kemiläiset kokivat kirvelevän tappion, sillä
60. Tutkimuksissa oletusta pidetään vieläkin relevanttina, Kettunen 1987, 238-240.
Maaseututyöläiset olivat kuitenkin laadullisesti erilainen sosiaalinen ryhmä pohjoisessa kuin etelässä, katso tarkemmin luku V.
61. Mikko Pikkuvirran elämänkerta. f.1 o.13 n.101. ArhivKNTsRAN; Kyllönen
1995, 77.
62. Kemppinen 1987, 80-81;Lehén 1907, 33; Virtanen 1993, 96, 425.
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lakkoajankohta ei ollut otollinen. Itse asiassa Kemiyhtiö hyötyi lakosta,
sillä jäiden lähdön myötä osa uitetusta tukkipuista oli kadonnut ja yhtiö
tuli toimeen pienemmälläkin työntekijämäärällä jonkin aikaa. Lisäksi
lakkolaiset joutuivat taipumaan työnantajan tahtoon punaisimpien
´syntipukkien´ erottamisesta. Isännöitsijä Magnussonin mielestä lakko
olikin ollut oivallinen tilaisuus puhdistaa sahat roskaväestä ja estää
sosialististen ajatusten laajempi leviäminen työpaikoilla.63
Kuolajärven lakkokomitea oli majoittunut Märkäjärven kylään
ja siellä pidettiin keväällä 1906 kokous, johon osallistui SDP:n Oulun piirijärjestön edustajana Hannes Ahmala. Kokouksessa päätettiin metsä- ja uittotyömiesten etujärjestön, Pohjolan Tukkityöläisten
renkaan, perustamisesta. Vikajärvellä huhtikuussa 1906 pidettävästä
perustamiskokouksesta lähetettiin tieto kaikille lakkoalueille ja osallistuminen oli innostunutta. Pohjolan Tukkityöläisten rengas oli Lapin
ensimmäinen ammattijärjestö, johon kuului yhden työalan, metsätöiden, ammattilaisia eri puolilta maakuntaa. Aikalaisten muistelmien64
mukaan, erityisesti Kotkassa toiminut Sahateollisuustyöväen liitto olisi
ollut kiinnostunut Pohjois-Suomen metsätyöläisten järjestäytymisestä.
Kemiyhtiö kieltäytyi tunnustamasta rengasta neuvotteluosapuoleksi
työasioissa ja merkitsi renkaan aktiivit jäsenet ´mustalle listalle´, mikä
käytännössä merkitsi ko. henkilöille pitkäaikaista työttömyyttä.65
Pitkittyessään lakko jakoi paikallisväestöä kahteen leiriin. Omien
taloudellisten etujensa ja uskonnollisten normiensa vuoksi talolliset
vetäytyivät lakkolaisten (tuki)rintamasta, kun taas työväestö eri puolilla
maakuntaa eläytyi lakkolaisten kokemuksiin vahvasti siihen liittyneiden, epäoikeudenmukaisiksi koettujen oikeudenkäynti-, häätö- ja
santarmiselkkausten vuoksi.66 Tukkityöläisten lakko päättyi syys-lokakuussa 1906. Lakon tulosta pidettiin työntekijöiden keskuudessa moraalisena voittona lakkolaisille, olihan työnantaja suostunut joihinkin
työläisten keskeisiin vaatimuksiin, mutta ennen kaikkea, lakkorintama
oli pysynyt yhtenäisenä ja se pystyi järjestäytymään ammatilliseksi
63. Virtanen 1993, 97.
64. Olavi Lahtisen haastattelu. Kaiku n.o 115/1908.
65. Vuonna 1908 renkaalla oli 546 jäsentä, mutta todennäköisesti jäseniä oli perustamisvuonna huomattavasti enemmän, Sosialidemokraattinen puolue Suomessa.
Tilastollisia tietoja 1908; Mikko Pikkuvirran elämänkerta. f.1 o.13 n.101. ArhivKNTsRAN.
66. Ks. Tarkemmin Kyllönen 1995, 77-78, 80-83; Kemi seudulla talolliset kritisoivat
lakkolaisia tiukkasävyisesti syksyllä, Satokangas 2004, 288-289.
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liikkeeksi lakon aikana. Yhtenä lakon tuloksena voidaan pitää myös
osapuolten toisiaan kohtaan tuntemien asenteiden jyrkentymistä:
työntekijöiden keskuudessa kuva Kemiyhtiöstä ”kapitalisti-riistäjänä”
voimistui, kun taas työnantajapuolella leimattiin työolosuhteiden parantamista ja palkkojen korotusta vaativat henkilöt entistä herkemmin
´huligaaniainekseksi´, josta oli päästävä eroon67.
Lakkoinnostus leviää

Yhteiskunnallinen murros vuosina 1905-1906 innosti työväestöä järjestötoimintaan. Yleislakko ja tukkityöläisten lakko toivat sosialismin
ja työväenyhdistystoiminnan julkisuuteen myös Lapissa ja se konkretisoitui työväestön poliittisena ja ammatillisena järjestäytymisenä.
Esimerkiksi suuri osa väliaikaisesti Kuolajärvellä asuvista, lakkoilevista
työntekijöistä liittyi Kuolajärven työväenyhdistykseen. Vuonna 1904
Kuolajärven työväenyhdistyksen jäsenmäärä oli 147 jäsentä, mutta
maaliskuussa 1905 se oli 238 ja loppuvuodesta 672.68
Järjestäytymistä edistivät SDP:n yleiset puhetilaisuudet, joita
kertyi yhdeksän puhujan voimin 45 kappaletta pelkästään Kemin
seudulla tammikuun ja syyskuun välisellä ajalla vuonna 1906. Piirillä
oli kaksi vakinaista puhujaa, Emil Lehén ja Antti Huuha, sekä seitsemän tilapäistä. Puhujista kaksi oli naisia, Hilma Rahikainen ja Aura
Kiiskinen. He käsittelivät esitelmissään naisasiaa, mutta myös työväen järjestäytymis- ja maatalousasioita. Vakituisista puhujista Huuha
kiersi 23 pienempää ja isompaa kylää puhuen pääasiassa ammatillisen
järjestäytymisen puolesta. Emil Lehén kiersi 27 eri paikkaa ja puhui
tuhansille kuulijoille muun muassa äänioikeudesta, sosialismin periaatteista, puolueohjelmasta sekä Kittilässä erikseen Raamatun selityksestä
sosialismin kannalta.69 Pohjoisen politiikan modernisoituminen näkyi
myös työväestön äänenkannattajan, Kansan Tahdon perustamisena
Oulussa vuonna 1906. Lehti oli kiistaton poliittinen mielipidevai67. Kemppinen 1987, 76-77.
68. Sosialidemokraattinen puolue Suomessa. Puoluekokous v. 1906. Liite, 10; Heinänen 1993, 201.
69. Muistiinpanoja Oulun läänin pohjoisesta vaalipiiristä v. 1906. SDP piirit – 329.5.
TA.
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kuttaja, mutta myös tärkeä informaation ja ohjeistuksen lähde, jonka
sivuilta aloittelevat aktiivit ammensivat oppinsa.70
Tukkityöläisten lakon innoittamana Kemin seudulle perustettiin
Kemin ammatillinen paikallisjärjestö (KAP) vuonna 1907. Paikallisjärjestön tarkoituksena oli kannustaa työntekijöitä liittymään ammattiosastoihin ja tukea heitä taloudellisesti ja neuvotella hyväksytyissä
työtaisteluissa. Kun Laitakarin sahan työläiset kieltäytyivät menemästä
töihin yllättäen alennettujen palkkojen takia, tarjosi KAP apua ja
ryhtyi neuvottelemaan sahan isännistön kanssa. Kemiyhtiön johdon
saatua tiedon, että sen työnjohto oli neuvotellut lakon lopettamisesta
työläisiä edustaneen paikallisjärjestön kanssa, se sanoi irti kaikki työntekijät seuraavana päivänä. Yhtiön ylin johto ei halunnut tunnustaa
ammatillista paikallisjärjestöä viralliseksi neuvottelukumppaniksi.
KAP epäonnistui myös Simon Kallion sahan työläisten kiistassa, joka
syntyi, kun isännistö alensi työntekijöiden palkkoja ja työntekijät vaativat niiden pitämistä ennallaan. KAP oli työntekijöiden vaatimusten
takana ja hyväksyi mahdollisen lakon, mutta se kehotti työntekijöitä
maltillisuuteen, sillä taloudellista apua ei ollut saatavilla. Kallion sahan
lakko alkoi 17. helmikuuta 1908. Työnantajat käyttivät rajuja keinoja
sen murtamiseen: työläiset häädettiin poliisivoimin sahan asunnoista
maaliskuun lopulla, huhtikuussa sahoille värvättiin murtuneesta lakkorintamasta rikkurityövoimaa, eikä Kallion sahan isännistö ottanut
vastaan paikallisjärjestön edustajaa tämän pyrkiessä neuvottelemaan
lakon lopettamisehdoista. Lakko päätyi työnantajan voittoon. Se laati
”mustat listat” työläisistä, joita ei enää haluttu sahoille ja otti loput
takaisin töihin – alennetulla palkalla. KAP:n uskottavuus työläisten
etujen ajajana oli koetuksella.71 Työnantaja jatkoi samoilla linjoilla seuraavina vuosina. Kuusiluodon sahalla työselkkaus johti työntekijöiden
väkivaltaisiin häätöihin työsuhdeasunnoista talvella 1909.72
Vuonna 1908 työväenyhdistysten jäsenmäärissä ja toiminnassa
alkoi laskusuunta. Kemin Työväenseuran jäsenmäärä väheni vuosien 1907-1910 aikana 40 prosentilla. Kemijärvellä jäsenistö kaikkosi
nuoren työväenyhdistyksen toiminnasta tukkityöläisten lakon jälkeen,
koska paikallisten virkamiesten, talollisten, kauppiaiden ja puutava70. Saarela 2006, 363-364.
71. KAP:n toiminta Simossa, Lackman 1986a, 494; Kemppinen 1987, 76-77, 86-89.
72. Saarela 2006, 59.

60 | Ulla Aatsinki

rayhtiöiden edustajien painostus koettiin liian voimakkaaksi.73 Kemin
seudulla ammattiosastojen jäsenistö lakkasi tukemasta paikallisjärjestöä taloudellisesti ja järjestön (KAP:n) toiminta loppui kokonaan.
Suurlakon aikana ja pian sen jälkeen perustettujen ammattiosastojen
toiminta hiipui, esimerkiksi Pohjolan Tukkityöläisten rengas päätti
liittyä sahatyöläisten liittoon ja lopetti toimintansa vuonna 1908.74
Jo muutaman vuoden sisällä työväenliikettä alkoivat vaivata erilaiset näkemykset toimintatavoista riippuen siitä, kuka määritteli ja
toteutti ne. Kitka tuli esille ammatillisen liikkeen keskus- ja paikallistason välillä. Paikallisten toimijoiden omatoimisuus, aktiivisuus ja
spontaanius työtaisteluissa eivät SAJ:n mielestä edistäneet ammatillista järjestäytymistä. SAJ:n ja liittojen johtajat tuomitsivat paikalliset
”korpilakot” ja neuvoivat jäsenistöä Kansan Tahdon välityksellä keskittämään lakkojen johtamisen liitoille. Myös paikallistasolla oltiin
tyytymättömiä. Sahatyöläisten liittoon kuuluneet metsätyömiehet
perustivat oman metsä- ja uittotyöväen liiton vuonna 1911 PohjoisSuomen alueelle. He kokivat tarvitsevansa työn liikkuvan luonteen
vuoksi erilaisen tavan järjestäytyä kuin mitä SAJ:lla oli tarjota.75 SAARELA on todennut osuvasti, kuinka Kansan Tahto keskustason äänitorvena
ei kyennyt näkemään Pohjois-Suomen työläisten lakkoilua virheineen
toiminnallisesti myönteisessä valossa, askeleena järjestäytymiseen vaan
että sen vaatimus ”valmiiksi järjestäytyneestä ammattiyhdistysliikkeestä
oli tavallaan niin voimakas, että se esti sen luomisen”.76
Joka tapauksessa työväenliikkeen tulevan toiminnan kannalta
Perä-Pohjolan lakon merkittävimmät tulokset olivat kokemukset järjestäytymisestä, päätöksenteosta ja yhteistoiminnasta lakkotilanteessa.
Epäilemättä se antoi työväestölle voiman- ja vallantunnetta, loi asetelman, jossa työväki uskalsi julkisesti haastaa työnantajan. Samalla
se rohkaisi työntekijöitä uusiin, vaikkakin spontaaneihin, lakkoihin
muualla Lapissa. Perä-Pohjolan lakko sai näkyvyyttä sanomalehdissä
ympäri Suomea. Ylittäessään valtakunnallisen uutiskynnyksen se teki
tunnetuksi paitsi metsätyömiesten olosuhteet Lapissa myös SDP:
n masinoiman työväenliikkeen mahdollisuudet ulottaa lonkeron73. Silvennoinen, 66; Väyrynen 1986, 15.
74. Silvennoinen, 63; Kemppinen 1987, 89-90; Saarela 2006, 58; Aleksi Tuorilan
omaelämänkerta, f. 1 op. 17 d. 324. Arhiv KNTsRAN.
75. Saarela 2006, 58-59.
76. Saarela 2006, 60.
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sa syrjäisimpäänkin osaan Suomea ja olla apuna paikallistoiminnan
koordinoinnissa. Lakko innosti työväestöä toimintaan myös muualla
Lapissa ja nostatti yleistä mielenkiintoa SDP:n toimintaan. Se loi
toimintamallin, joka oli käyttökelpoinen myöhemminkin.

Perä-Pohjolan tukkityöläisten lakossa työntekijäin ja työnantajan vastakkainasettelu tuli ensimmäisen kerran esille julkisesti ja laajasti. Rovaniemellä
kesällä 1906 mieltään osoittavista lakkolaista tehtiin muun muassa postikortti. Kuva Työväen Arkisto.

Vuosien 1905-1906 tapahtumat Lapissa tekivät näkyväksi myös vastapuolen, työnantajan, jyrkkyyden sekä valmiuden käyttää väkivaltaa
etujensa puolustamisessa. Ristiriitaisten yhteiskunnallisten tapahtumien
jälkeen työnantajapuoli kokosi rivinsä; kollektiivinen työväestö sai
vastaansa yhtenäisen työnantajarintaman ja työväenliike poliittisen
vastustajan. Työväestöä tai sen edustamaa järjestöä ei haluttu eikä
päästetty sopimusosapuoleksi työpaikoille. Vaikka neuvotteluja ei
käyty eikä sopimuksia tehty vielä vuosikausiin, työpaikoille syntyivät
vastakkaiset poliittiset rintamalinjat, mikä oli ensimmäinen edellytys
sosiaalisten alistussuhteiden murtamiselle.
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Työväestön kokemukset väkivallasta, esimerkiksi lakot, Viaporin
kapina, Laukon häädöt, kasaantuivat ajalle 1906-1910. Väkivallasta
menettelytapana käytiin myös keskustelu SDP:n edustajakokouksessa
vuonna 1906. Puolueessa oli tuolloin kolme erilaista suhtautumistapaa
väkivaltaan, ja niitä edustivat nk. marraskuun sosialistit77, nuorsosialistit ja vanhan polven sosialistit. ”Marraskuun sosialistit” hyväksyivät
väkivallan käytön mahdollisuuden osana luokkataisteluoppia, mutta
toisaalta he eivät suoranaisesti suositelleet sen käyttämistä. Väkivallan
ihannointia ja sen hyväksymistä ainoana vaihtoehtona viedä yhteiskunnallinen uudistustyö päätökseen edustivat nk. nuorsosialistit, joiden
mielestä mm. punakaartien toiminta, maanalainen työ ja yhteistyö
venäläisten vallankumouksellisten kanssa olivat suotavia menettelytapoja. Oulun vaalipiirin edustajat äänestivät kokouksessa yhdessä
vanhan polven sosialistien kanssa väkivaltaa ja laittomuutta vastaan ja
painottivat parlamentaarista suuntausta.78 Köydenvetoa väkivaltaisen
taistelun hyväksymisestä työväestön etujen ajamisessa käytiin myös
maakunnissa. Pohjois-Suomessa aseellisen vastarinnan merkitys ymmärrettiin laajasti, ainakin jos se suuntautui tsaaria vastaan niin kuin
jääkäriliikkeen myöhemmin saama tuki osoitti79. Työväenliikkeen
toiminta Lapissa sai paikoin jyrkkiä, mutta ei väkivaltaisia, piirteitä ja kohdistui erityisesti omistavaan luokkaan. Ennen vuotta 1917
radikalismi ilmeni kuitenkin työtaisteluina ja sanoina, ei niinkään
väkivallan tekoina ellei ota huomioon suurlakkovuonna virkamiehiin
kohdistunutta painostusta.80
77. Marraskuun sosialistit olivat akateemisen koulutuksen saaneita nuoria, puolueeseen
vastaliittyneitä henkilöitä, kuten O.V. Kuusinen, Yrjö Sirola, Väinö Vuolijoki ja
Mikko Uotinen. He näkivät sosialismin tieteenä, jonka avulla voitiin toteuttaa
historiallinen välttämättömyys, sosialistinen yhteiskunta, joka nähtiin lopullisena,
ehdottoman hyvänä yhteiskuntamallina. Suomalaiset älymystösosialistit olivat
mieltyneet erityisesti Kautskyn teorioihin, jotka pohjautuivat luokkataistelun
periaatteelle ja joiden mukaan kaikkinaista yhteistyötä omistajaluokan kanssa
oli vältettävä. Nuorsosialisteihin kuului osa ”marraskuun sosialistien” ryhmästä,
kuten Severi Alanne ja Sulo Vuolijoki. Vanhan polven sosialisteja olivat mm. Eetu
Salin, Taavi Tainio ja Yrjö Mäkelin, Soikkanen 1961, 276-277.
78. Soikkanen 1961, 231-233, 247, 257, 282.
79. Jääkäriliikkeeseen värvätyistä 82.5 % meni Saksaan pohjoisen etappien kautta,
Lackman 2000, 150-152.
80. Esivaltaan kohdistunut vastarinta oli voimakkainta Oulun läänissä. Esimerkkinä
muun muassa Kuolajärven suurlakko, Soikkanen 1961, 228, 313-316.
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SDP:N KANNATUKSEN VAKIINTUMINEN VUOSINA 1907-1916

Eduskuntavaalit paljastivat tutkimusalueen poliittisen aktiivisuuden ja
valtajakautuman. Ennen itsenäistymistä pidetyissä eduskuntavaaleissa
Lapin äänestysaktiivisuus oli korkeimmillaan vuonna 1907 ollen 47.5
%. Alueella,81 jossa matkat olivat pitkät ja hankalat ja osa asukkaista
luku- ja kirjoitustaidotonta, saavutus oli huomionarvoinen. Yhdeksän
vuoden aikana vaali-into hiipui niin, että vuonna 1916 enää noin
kolmannes äänioikeutetuista kävi äänestämässä. Kehityssuunta oli
sama koko Suomessa.82
Tutkimusalueen poliittinen kannatus jakaantui usean puolueen
kesken autonomian aikana. SDP oli suosituin, ja oikeistopuolueita
äänestäneiden äänet jakaantuivat tasaisesti suomalaisen puolueen,
nuorsuomalaisten ja maalaisliiton kesken, kuitenkin niin, että suomalaisten puolueiden kannatus väheni tasaisesti. Absoluuttisina lukuina
tarkasteltuna SDP oli ainoa puolue, joka pystyi lisäämään äänimääräänsä. SDP:n sai vuonna 1916 kolmanneksen enemmän ääniä kuin
ensimmäisissä eduskuntavaaleissa. Samaan aikaan porvaripuolueet
menettivät neljäsosan äänistään.83
Ensimmäisissä vaaleissa (1907-1916) SDP:n kannatus noudatti
Lapissakin puolueen valtakunnallista linjaa. Se oli vaali vaalilta suosituin puolue lisäten tasaisesti kannatustaan äänestäjien keskuudessa.
Yksityiskohtaisempi tarkastelu osoittaa, että SDP:lla oli Lapissa heti
ensimmäisistä vaaleista alkaen vahvoja ydinalueita, Kemin maaseurakunta, Kuolajärvi ja Tervola, joissa se sai toistuvasti yli 40 % kannatuksen. Myös Alatorniolla, Kemissä ja Sodankylässä SDP:n kannatus
vahvistui ennen vuotta 1917. Yhdeksässä vuodessa SDP kasvatti kannatusaluettaan yhtenäiseksi vyöhykkeeksi Perämeren rannikolta Venäjän
rajalle ja Sodankylään.84
81. Alue on maantieteellisesti liki sama kuin Lapin läänin nykyinen alue. Tulokset on
siis laskettu Oulun läänin pohjoisen vaalipiirin ja Lapin vaalipiirin tuloksista.
82. Etelä-Lapin alueella, jossa suurin osa äänestäjistä asui, äänestysprosentti oli kuitenkin keskimäärin 20-25 % korkeampi kuin Pohjois-Lapissa, Aatsinki 2005, 239.
83. SDP sai 1220 ääntä enemmän vuonna 1916 kuin vuonna 1907. Vastaavasti
Suomalainen puolue sai 952 ääntä, nuorsuomalaiset 150 ääntä ja maalaisliitto
148 ääntä vähemmän vuonna 1916 kuin vuonna 1907, Aatsinki 2005, 238.
84. Vuonna 1907 SDP:n kannatus Kemin maaseurakunnassa (43.9 %), Kuolajärvellä
(54.0 %) ja Tervolassa (52.2 %). Vuonna 1916 SDP ylitti 40 % kannatuksen
seitsemällä paikkakunnalla: Alatorniossa (45.6 %), Kemissä (52.9 %) Kemin
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Kun Lapissa oli äänioikeutettuja vuonna 1907 reilut 25 000,
niin yhdeksän vuotta myöhemmin heitä oli jo yli 30 000 eli heidän
lukumääränsä kasvoi noin viidenneksen. Äänioikeutettujen määrän
kasvua ei voi selittää yksistään paikkakunnalla syntyneiden kuntalaisten
saavuttamalla äänioikeusiällä vaan myös muuttoliikkeellä. Muuttoliike
ja SDP:n kannatus olivat voimakkainta vuosien 1907-1911 välisenä
aikana Rovaniemellä, Sodankylässä ja Kemijärvellä. Äänioikeutettujen
määrän kasvu koitui SDP:n hyväksi niillä paikkakunnilla, joilla uudet
äänioikeutetut osallistuivat aktiivisesti vaaleihin, eikä vaaliosanotto
levännyt vain vanhojen äänestäjien varassa. Joillakin SDP:n ydinalueilla
vuonna 1907 saavutettu äänimäärä ei juuri muuttunut. Esimerkiksi
Kemissä ja Kuolajärvellä työväenliikkeen kannatus näytti saavuttaneen
lakipisteensä muita kuntia aikaisemmin. Näillä paikkakunnilla liikkeen ydin osallistui uskollisesti vaaleihin, mutta SDP ei tavoittanut
uusia äänioikeutettuja puolelleen, mikä näkyi puolueen suhteellisen
osuuden pienenemisenä.85

YHTEENVETO: POLIITTISEN PERINNÖN RAKENTUMINEN

Murrosvuodet 1905-1907 muodostivat ajanjakson, jolloin Suomen
poliittisen kulttuurin ensimmäiset peruspiirteet syntyivät86, näin myös
Lapissa. Työväestö oli järjestäytynyt omaehtoisesti jo ennen suurlakkovuotta keskeisillä sahaus- ja hakkuupaikkakunnilla, mutta yleisesti
lappilaisen työväestön järjestäytyminen ajoittui vuosiin 1906-1907.
Lapissa työväestön poliittisen minäkuvan rakennusaineina olivat suurlakon lisäksi talvella 1906 käyty Perä-Pohjolan tukkityöläisten lakko.
Miten Lapin työväenliikkeen alkuvaiheet ja toiminnan luonne kytkeytyivät yleensä Suomen työväenliikkeen historiaan ja niistä
esitettyihin tulkintoihin? Suomalaisen työväestön toiminta perustui
alkuaikoina sivistyneistön aktiivisuuteen, kuten wrightiläiseen työväenliikkeeseen, joka keskittyi liberaalin järjestäytymisidean mukaisesti
maaseurakunnassa (60.8 %), Kuolajärvellä (43.4 %), Sodankylässä (42.4 %),
Tervolassa (49.2 %) ja Torniossa (48.7 %), Aatsinki 2005, 237-238; Katso myös
liitteet 2-10 .
85. Aatsinki 2005, 239-242.
86. Alapuro 1994, 12-13.
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työväestön sivistyksellisiin ja aatteellisiin, ei muun kansalaisyhteiskunnan asioihin. Lapin työväenliikkeen alkuvaiheille oli ominaista
omaehtoinen järjestäytyminen, työväenyhdistyksiä perustivat ja niissä
toimivat työläiset. Siellä aika ajoi wrightiläisen työväenliikkeen ohi. Se
ei ehtinyt sovinnaisine ohjelmineen juurtua eikä vaikuttaa suurimmassa
osassa Lappia niin kuin se vaikutti Etelä-Suomen kaupungeissa ja tehdasyhteisöissä. Suuri osa lappilaisesta työväestöstä ikään kuin hyppäsi
wrightiläisen järjestäytymisvaiheen yli suoraan työläispohjaiseen sosialistiseen järjestäytymiseen. Lapin työväestön järjestäytymisen ja verkostoitumisen taustalla vaikuttivat työ, työpaikka ja muut työläiset.
Vuosisadan vaihteessa vahvistunut raittiusliike, johon suomalainen
rahvas laajasti otti osaa, oli yhteiskunnallisesti suuntautunut, esipoliittinen liike, joka toimi myös siellä, missä wrightiläisiä työväenyhdistyksiä
ei juuri ollut. Liikkeessä työväestö ja maattomat saivat kokemusta
mm. organisoitumisesta ja verkostoitumisesta sekä vahvistusta työläisidentiteetilleen. Irma SULKUNEN korostaa raittiusliikkeen olleen
murrosajan työväestölle väline, jolla se hahmotti ideologista suhtautumistaan yhteiskunnalliseen muutokseen, sillä sen aate ja moraalikäsitys
pohjautuivat tuttuun talonpoikais-uskonnolliseen moraalinormistoon.
Vaikka jäsenistön läpivirtaus oli nopea, antoi liike varsinkin työväestölle
eväitä tulevan järjestötoiminnan varalle.87 Voi olettaa, että raittiusliike
ideana, ajatuksena ja toimintana vaikutti myös tutkimusalueella, erityisesti muuttoliikkeen vaikutuksesta, mutta jäi nopeammin voimistuvan
työväenliikkeen alle kuin muualla Suomessa.
Pauli KETTUSEN mukaan työväestön yhteiskunnallinen toiminta
rakentui sosiaalisten kokemusten pohjalle. Kokemuksien vertaaminen
ja niiden erittely suhteessa vallitseviin yhteiskunnallisiin suhteisiin
vaikuttivat työväestön kollektiiviseen järjestäytymiseen. Kollektiivisuus
kasvatti myös solidaarisuutta, mikä oli edellytys yhteistoiminnalle.88
Pitkän aikavälin kokemukset, erityisesti epäoikeudenmukaiset, rakensivat myös ajallista ulottuvuutta työväenliikkeen toimintaan, kun ne
siirtyivät suusanallisesti sukupolvelta toiselle muodostaen poliittisen
perinnön, mikä vahvasti viitoitti tulkintaa yhteiskunnallisista kysymyksistä, konflikteista ja suhteista.89
87. Alapuro – Stenius 1987, 18-19, 30-35; Sulkunen 1986, 264-278.
88. Kettunen 1986, 68-69, Kettunen 1987, 238-242.
89. Epäoikeudenmukaisuuden kokemuksilla on todettu olevan merkittävä vaikutus
ihmisten haluun järjestäytyä, erityisesti SKP:n jäsenistön keskuudessa, Kaihovaara
1998, 173-175.
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Lapissa työväestön ja työnantajan välinen vuoropuhelu antoi
työväestön solidarisoitumiselle erinomaisen mahdollisuuden, sillä se
kärjistyi usein sitkeiksi lakoiksi jo ennen vuotta 1917. Vaikka työtaistelut spontaaneina ja huonosti ennalta valmisteltuina usein hävittiin,
sai työväestö niistä kokemuksia, joiden pohjalta he rakensivat konfliktitilanteiden toimintamallia sekä poliittista perintöä. Myös työnantaja terävöityi. Se lujitti valtaansa työpaikalla, mikä näkyi tarvittaessa
työväestöön kohdistuneena fyysisenä ja henkisenä väkivaltana, kuten
lakonmurtamisina, häätöinä ja ”mustina listoina”. Lapin työväestöllä
oli vastassa jyrkkä työnantaja, joka toimillaan yllytti myös työväestöä
jyrkempiin toimiin. Pohjois-Suomen työväestöllä oli toisinaan erilaiset
näkemykset työväenliikkeen toiminnasta ja menettelytavoista kuin mitä
keskusjärjestöillä. Pitäessään kiinni omista tulkinnoistaan aiheuttivat
he kitkaa liikkeen sisällä, paikallistason ja keskusjohdon välille.
Tätä taustaa vasten Pertti HAAPALAN väittämään siitä, että työväenluokka sanan vahvassa mielessä oli olemassa vuonna 1917 vain
Etelä-Suomessa, on syytä jatkossa perehtyä tarkemmin. Myös tulkinnat
suomalaisen työväestön luokkarajan ja luokkaidentiteetin perustumiselle enemmän ”vanhan” yhteiskunnan kritiikkiin kuin porvarillisen
yhteiskunnan uusiin (työn ja pääoman) ristiriitoihin sekä kansainvälisen tilanteen, lähinnä Venäjän imperiumin sortumisen, korostaminen
työväestön aktivismissa,90 eivät välttämättä päde Pohjois-Suomen
kohdalla.
Raimo PARIKAN näkemys, jossa hän haastaa tulkinnat kulttuuriperinteen siirtymisestä hierarkkisesti ylhäältä alas ja ulkoisten kriisien ratkaisevasta roolista työväestön yhteiskunnallisen liikehdinnän
taustalla ja korostaa työväestön omaehtoista toimintaa murrosaikoina,
antaa hedelmällisemmän lähtökohdan selittää Lapin työväestön ja
maattomien liikehdintää. PARIKAN mukaan työväestön ja työväenliikkeen aktiivisuuden taustalla vaikutti vanha rahvaan vastarinta eli nk.
kiistämisen kulttuuri, joka muuttui uudenlaiseksi rahvaan kulttuuriksi
ja teki valtaapitävien ja rahvaan välisen piilotetun konfliktin avoimeksi
ja näkyväksi yhteiskunnallisten ja taloudellisten muutosten myötä.
Se käytti hyväkseen kansalaisyhteiskunnan tarjoamia uusia välineitä
90. Haapalan mukaan työväenliikkeen vahvuus ei selittynyt ainoastaan teollistumisella ja sen mukanaan tuomilla muutoksilla vaan suurelta osin työväestön halulla
integroitua porvarilliseen yhteiskuntaan, Haapala 1986, 246, 237; Haapala 1992,
241-246.
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(sosialismi, nationalismi) ja uusia muotoja (lehdistö, kansalaiskokoukset, kollektiivinen järjestäytyminen ammatillisesti tai poliittisesti).
Työläisyhteisöiltä kollektiivinen vastarinta edellytti lisäksi järjestäytymistä, osallistumista työväenliikkeen ja yleensä yhteiskunnalliseen
toimintaan, eli omaehtoisuutta ja aktiivisuutta.91
Tutkimusalueen työväestö osallistui varsin hyvin ja aktiivisesti
poliittiseen toimintaan jo autonomian aikana. Järjestöverkosto ulottui
maantieteellisesti maakunnan länsirajalta itään, tiedotus kanavoitui
oman lehden ja puoluetoimitsijoiden kautta, vaalityö oli saanut vakiintuneen muodon ja SDP:n vankan kannatuksen. Työväenliikkeellä
oli siis Lapissakin valmiudet aloittaa toiminta keväällä 1917 heti, kun
Venäjän maaliskuun vallankumous mursi ensimmäisen maailmansodan ja tsaarin venäläistämistoimenpiteiden synnyttämät poliittisen
toiminnan rajoitukset Suomessa.

91. Agraariyhteisön rahvaan kulttuuri rakentui sisäisen ristiriidan - jakoon herroihin
ja rahvaaseen – pohjalle ja jonka rakennusaineena olivat olleet rahvaan subjektiiviset epäoikeudenmukaisuuden kokemukset, Parikka 1987, 123-129; käyttää
Luigi Lombardi-Satrianin käsitettä kiistämisen kulttuuri, jolla viitataan rahvaan
tapoihin, kieleen ja ilmaisuihin, jotka ilmaisevat rahvaan käsityksiä valtaapitävistä,
herroista. Se ilmeni ennen teollistumisen alkua kertomusten, sanontojen ja satujen muodossa, joilla se ilmaisi suhdettaan vallanpitäjiä kohtaan ja puolustautui
sanallisesti alistamiselta Parikka 1997, 15-17; konfliktin karnevalisoiminen ts.
huhujen levittäminen, julkinen liikehdintä, oli uuden rahvaan vastarinnan esiaste, mutta pian se otti käyttöönsä kansalaisyhteiskunnan tarjoamat keinot oman
asiansa esiintuomisessa, Parikka 1997, 27-28, 33-36, kulttuurinen ja poliittinen
hierarkia & ulkoinen kriisi, Parikka 1997, 43-46.
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II Työväki ja valta vuonna 1917
Neuvotellen ja parlamentarismiin uskoen maaliskuusta lokakuuhun

”...Sodan päätyttyä... ei elämä enää tule ohjautumaan entisille urilleen.
Syvälle käywiä muutoksia tulee tapahtumaan kaikilla aloilla. Vanhat
arvot tulevat uudelleen arvioitaviksi monet suhteet järjestettäviksi uusille
perusteille. Yhteiskuntaluokkien oikeudet ja etuoikeudet on historian
hengettären määräyksestä punnittavat taasen kerran jälleen. Tällöin
tulee syntymään ankara ottelu eduista” (Yrjö Mäkelin, Kansan Tahto
2.9.1914)

MAALISKUUN VALLANKUMOUS
INNOITTAJANA KEMISTÄ SODANKYLÄÄN

Keväällä 1917 venäläisten tyytymättömyys yhteiskunnallisiin oloihin
ja tsaarin itsevaltaista hallitsemistapaa kohtaan alkoi saada näkyviä
muotoja. Maaliskuun 8. päivänä Pietarin kaduilta alkaneet leipämielenosoitukset laajenivat päivä päivältä ja johtivat lopulta Nikolai II:n
luopumiseen kruunustaan veljensä, suuriruhtinas Mihailin, hyväksi.
Suuriruhtinas ei ottanut kruunua vastaan vaan allekirjoitti kruunustaluopumismanifestin 16. maaliskuuta 1917. Valta Venäjällä oli siirtynyt
väliaikaiselle hallitukselle, jonka johdossa oli ruhtinas Lvov.1
Tieto Venäjän levottomuuksista kulkeutui Suomeen rautatieläisten mukana 12. maaliskuuta. Neljä päivää myöhemmin tsaarin
ja hänelle uskollisten virkamiesten valtakausi Suomessa oli loppunut.
Maaliskuun 20. päivänä ulkoministeri Miljukovin kanssa käytyjen
neuvottelujen jälkeen Venäjän väliaikainen hallitus antoi maaliskuun
1.

Polvinen 1967, 1-9.
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manifestin, jolla kumottiin joukko Suomen autonomiaa rajoittavia
lakeja ja asetuksia, esimerkiksi yksityiskohtaisesti helmikuun manifesti vuodelta 1899. Manifestissa luvattiin myös vapauttaa poliittiset
vangit ja kutsua Suomen eduskunta koolle. Käytännössä Suomi sai
takaisin autonomisen asemansa: se oli yhä osa Venäjän valtakuntaa ja
sen hallitsijan valtaoikeudet olivat siirtyneet väliaikaiselle hallitukselle.
Kysymys siitä, kenelle valtaoikeudet kuuluivat, aiheutti kiistaa ennen
ja jälkeen neuvottelujen muodostaen puolueryhmien välisiä ja sisäisiä
rintamalinjoja.
Poliittisen eliitin kiistoista välittämättä kansalaiset juhlivat tapahtunutta. Tieto Venäjän vallankumouksesta ja sen mukanaan tuomista
muutoksista välittyi Pohjois-Suomeen parin päivän viiveellä2, ja se
vastaanotettiin samalla tavalla kuin muuallakin Suomessa. Kaupat ja
koulut suljettiin, työntekijät seisauttivat työt tehtaissa ja laitoksissa
kunnioittaakseen ja juhliakseen vallankumousta. Yleisiä kansalais- ja
työväenkokouksia järjestettiin eri puolilla Lappia. Esimerkiksi Kemissä,
Tervolassa, Rovaniemellä, Torniossa ja Sodankylässä järjestettiin suuret
juhlat kulkueineen ja puheineen ja niihin osallistui tuhansia henkilöitä.
Kokouksissa hurrattiin sekä vallankumoukselle että Suomen ja Venäjän
vapaudelle ja veljeydelle. Tunnelma oli riehakas, mutta ei yltiöpäinen.
Eri puolilla Oulun lääniä järjestetyissä kokouksissa luettiin yleensä
Maaliskuun manifesti ja SDP:n puoluetoimikunnan tiedote, joiden
pohjalta osanottajat keskustelivat vallitsevasta tilanteesta. Kokouksissa
kannatettiin eduskunnan pikaista koollekutsumista ja sen oikeuksien
laajentamista, vaadittiin urkintalaitoksen lopettamista, suomalaisten
kätyrien paljastamista ja Pohjois-Suomen puhelinlinjojen käyttöoikeuksien palauttamista. SDP:n paikallisosastojen järjestämissä juhlissa
tyydyttiin puolueen neuvojen mukaisesti rauhallisesti odottelemaan
mitä tuleman piti ja käyttäytymään rauhallisesti ja järjestäytyneesti.
Vallankumousta juhlittiin vilpittömästi3, sillä juhlissa puhuivat niin
suomalaiset kansallisuus- ja työväenliikkeen miehet kuin venäläisten

2.

3.

Esimerkiksi Perä-Pohjolainen (P-P), Suomen asiain neuvottelukunta 30.1, 8.2,
10.3 ja elintarvikekysymys 10.2, 10.3. 1917; ”Hallitussuunnan muutos Venäjällä”
Perä-Pohjolainen 17.3.1917 ja uutinen Nikolai II kruunusta luopumisesta Pohjolan
Sanomissa (PS) 19.3.1917.
Kemijärvi poikkeus, ks. edempää.
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sotilaidenkin edustajat, kummankin osapuolen kiitellessä toista urhoollisuudesta tsaarinvastaisessa taistelussa.4
Kemissä pidettiin kansalaiskokouksen ja SDP:n Kemin juhlatoimikunnan yhteisestä aloitteesta ”juhla vallankumouksen vapaustaistelijoiden muistoksi” 23. maaliskuuta Kemin kirkossa. Juhlaohjelman
kirjo oli laaja ja sen kaava samanlainen kuin muillakin juhlapaikkakunnilla: musiikkitarjonta vaihteli isänmaallisesta torvimusiikista virsiin
ja yhdessä heläytettyyn Internationaleen, lopuksi yleisön poistuessa
kirkosta torvisoittokunta soitti Porilaisten marssin. Puheiden sisältö
vaihteli laidasta laitaan: yhteiskunnalliset tapahtumat selitettiin us-

Kemijärven työväestö kokoontui puimaan Hagbergin ja muiden herrojen
edesottamuksia rakentamalleen työväentalolle vuodesta 1907 alkaen.
Kuvassa työväentalo omanarvontuntoisine omistajineen 1900-luvun
alkupuolella. Kuva Työväen Arkisto.
4.

Esimerkiksi Simossa Simonniemen työväentalolla 25. maaliskuuta järjestetyissä
juhlissa oli mukana venäläisiä sotilaita, jotka ennen poislähtöään nostivat juhlan
puhujat tuoleissaan ylös ja hurrasivat heille – 200 hengen juhlakansa hurratessa innolla mukana. Kansan Tahto (KT) maaliskuu 1917; Pohjolan Sanomat
19.3.1917.
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konnollisin vertauskuvin tai korostettiin sosialistista näkökulmaa ja
vallankumouksen merkitystä työväenluokalle nyt ja vastaisuudessa.
Puheet tulkattiin venäjäksi, sillä yleisön joukossa oli Pohjois-Suomen
kasarmien venäläisiä sotilaita. Lehtitietojen mukaan he olivat heti
saatuaan tiedon Venäjän tapahtumista liittyneet vallankumouksellisiin,
upseereja myöten.5
Kemijärven vallankumousjuhla poikkesi selvästi muista juhlista.
Siellä vuosikausia jatkuneet erimielisyydet työväestön ja paikallisen
taloudellisen ja poliittisen eliitin välillä heijastuivat juhlintaan antaen
viitteitä tulevista koitoksista. Kemijärven porvariston lähetystö vieraili
maaliskuun 21. päivänä perustetun työväen neuvoston luona kutsuen
järjestäytyneen työväen omaan juhlaansa Vapaa Palokunnan talolle,
mikäli työväellä ei olisi omia juhlia. Työväestö ei halunnut juhlia vallankumousta ´herrojen´ – tarkemmin Kemiyhtiön toimihenkilöiden
ja järjestysvallan edustajien – kanssa VPK:n talolla vaan piti oman
kokouksensa työväentalolla juhlistaen vallankumousta punaisella lipulla. Kokouksessa työväestöä kehotettiin maltillisuuteen ja päätettiin
kääntyä nimismiehen puoleen, jotta työväestönvastaisesta käyttäytymisestä tunnettu poliisikonstaapeli Juho Hagberg erotettaisiin. Samassa
kokouksessa väki paheksui VPK:n talolla liehunutta sinivalkolippua,
koska sen katsottiin loukkaavan Venäjän vallankumouksen saavutuksia.
Työväen neuvoston lähimmäksi tehtäviksi tulikin ryhtyä toimenpiteisiin sen poistamiseksi. Niinpä sinivalkolipun tilalle oli seuraavana
päivänä toimitettu punalippu.6
Työväen järjestäytyminen

Venäläisten vallankumouksellisten esimerkkiä seuraten7 Suomen työväestö maan pohjoisinta osaa myöten järjestäytyi työväen kokouksissaan
työväenneuvostoiksi tai toimikunniksi. Tieto organisoitumisesta saatiin
5.
6.
7.

PS 21.3.1917.
KT 28.3.1917.
Jo vuoden 1905 vallankumouksessa Pietarissa oli neuvostoja. Työläiset olivat valinneet työpaikoillaan, yleensä suurimmissa tehtaissa, nk. tehdaskomitean, joista
muodostettiin Pietarin työläisten neuvosto. Tapa otettiin Pietarissa käyttöön myös
maaliskuussa 1917, mistä se levisi ensin Moskovaan ja sitten muualle Venäjälle.
Maaliskuun lopussa pidettiin jo ensimmäinen yleisvenäläinen neuvostojen konferenssi, Carr 1955, 81-82.
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puolueen, henkilökohtaisten kontaktien ja lehtien välityksellä. Pohjoisen työväenlehden Kansan Tahdon päätoimittajan Yrjö Mäkelin8 oli jo
syksyllä 1914 kehottanut työväenjärjestöjä voimistamaan järjestöjään
niin jäsenistön, organisaation kuin tietoisuudenkin osalta maailmansodan aikana, jotta nämä olisivat iskukykyisiä silloin, kun sota loppuu.9
Ainakin lehti oli valmis heti maaliskuusta 1917 alkaen, sillä sen toimitus
julkaisi ensimmäisissä numeroissaan Venäjän vallankumouksellisten
elinten sekä SDP:n puolueneuvoston toimintaohjelmat ja julistuksen.
Lehti lähetettiin automaattisesti vanhoille tilaajille, joten menettelytapaohjeet kulkeutuivat syrjäisimmillekin seuduille vallankumousta
seuranneen viikon aikana.10 Myös nuorsuomalainen Perä-Pohjolainen
-lehti uutisoi ensimmäisen vallankumousviikon aikana innokkaasti
Venäjän tapahtumista, Pohjois-Suomen kansalaiskokouksista ja perustetuista työväenneuvostoista.11
Pohjois-Suomessa poliittisen työväenliikkeen suunnannäyttäjänä
oli SDP:n Oulun kunnallistoimikunta, joka järjesti työväenkokouksen
lauantaina 17. maaliskuuta. Samaan aikaan, kun Oulun kaupunginvaltuusto piti ylimääräistä istuntoaan, kokoontui työväentalolle liki
1500 juhlijaa kuuntelemaan Yrjö Mäkelinin juhlapuhetta. Mäkelin
korosti, että porvaristolla ja työväestöllä oli yhteisiä tavoitteita, kuten
eduskunnan pikainen kokoontuminen ja urkintajärjestelmän lakkauttaminen, mutta että työväestön tärkein asia oli työväenluokan olojen
ja oikeuksien parantaminen. ”Me emme tyydy vähään”, jyrisi Mäkelin,
”me vaadimme täydellistä olojen muutosta ja ryhdymme toimimaan siihen
suuntaan. Mutta meidän on odotettava. Meidän – työväestön – on näinä
epävakaina aikoina kohdistettava koko joukkohuomiomme järjestykseen.
Tässä tarkoituksessa tulee kaikkien työväenluokkaan kuuluvien, sosialidemokraattisesti ajattelevain henkilöiden ehdottomasti karttaa niitä
8.

Yrjö Mäkelin (1875-1924) toimi päätoimittajana tamperelaisessa Kansan Lehdessä
(1900-1906) ja oululaisessa Kansan Tahdossa (1907-1918). Kansalaisluottamuksen
menetettyään hän jatkoi Kansan Tahdon ja seuraajien vahvana taustatoimittajana
vuodesta 1922 kuolemaansa saakka, Saarela 2006, 27-28, 101-107.
9. KT 2.9.1914.
10. ”Wenäjän sosialistiwallankumouksellisten toimiohjelma”, “Työwäen edustajien
neuvosto ja sen julistus” KT 19.3.1917; “Sos.-dem. Puolueneuvoston julistus”
21.3.1917. Lehden ensimmäinen numero sitten 22.9.1914 ilmestyi maanantaina
19.3.1917.
11. ”Tapahtumat Oulusta”, Toimenpiteitä Kemistä”, ”Pietarin työwäen edustajain
neuwosto” P-P 20.3.1917; ”Kemin työwäen kokous” P-P 20.3.1917; “Juhlat
Rovaniemellä Wenäjän wallankumouksen johdosta” P-P 22.3.1917.
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mahdollisia mielenosoituksia, joiden järjestämisestä ei työväestö ole yleisissä
kokouksissa päätöstä tehnyt.”12 Järjestyshäiriöiden välttämiseksi Mäkelin kehotti työläisiä muodostamaan toimikunnan, jolle kuka tahansa
työväestöön kuuluva voisi ilmoittaa havaitsemistaan järjestyshäiriöistä.
Valittu toimikunta, jonka puheenjohtajana Yrjö Mäkelin toimi, muutti
nimensä samana iltana Työväen Neuvostoksi.13
Lapissa vallankumousta juhlivien kansalaiskokousten sarjan aloittivat kemiläiset ja tervolalaiset sunnuntai-iltapäivällä 18. maaliskuuta.
Työväestön järjestäytyminen alkoi puolestaan seuraavana päivänä. Kemissä työväenneuvosto muodostettiin maanantaina, 19. maaliskuuta,
ja sen puheenjohtajaksi valittiin Sakari Rahikainen. Samana päivänä
myös Torniossa valittiin yhdeksänhenkinen työväenneuvosto, jonka
jäsenistöön valittiin myös SDP:n Oulun pohjoisimman vaalipiirin
organisaattori Iisak Heikka. Maaliskuun 20. päivänä olivat vuorossa
Koivu ja Rovaniemi. Rovaniemellä työväenneuvostossa oli kymmenen jäsentä johtohahmonaan SDP:n paikallisjärjestön puheenjohtaja
Heikki Marttila. Keskiviikkona, 21. maaliskuuta, työväestönneuvostot tai -toimikunnat perustettiin Karunkiin ja Kemijärvelle, torstaina Kuusiluotoon ja viikonlopun aikana Vojakkalaan (24.3.), Kemin
maalaiskuntaan, Ylitornion Koivukylään, Simoon ja Sodankylään
(25.3.) sekä maanantaina Kukkolaan ja Kuolajärvelle (26.3.).14 Samana
päivänä (26.3.) päätti Kaukosen työväenyhdistys liittyä Kittilän työväenyhdistyksen edellisenä päivänä perustamaan kunnallisjärjestöön15,
mikä oli Kittilässä toteutettu versio työväestön vallankumouksellisesta
organisoitumisesta. Tervolan työväenneuvostoon valittiin 12 henkilöä
tiistaina 27. maaliskuuta ja huhtikuun puolella neuvostot ja toimikunnat perustettiin myös Kaakamoon, Ylitornion Kainuunkylään,
Turtolan Pellonkylään ja Pelkosenniemelle.16
Syrjäisimmillä seuduilla vallankumousjuhlat ja työväestön järjestäytyminen ajoittuivat myöhempään ajankohtaan, yleensä viikonloppuun, koska tiedonkulku, niin sisäinen kuin ulkoinenkin, oli hitaampaa. Pitkien välimatkojen takia yhteinen kokoontuminen järjestettiin
12. ”Oulun tapahtumat” KT 19.3.1917.
13. KT 19.3.1917; P-P 20.3.1917.
14. KT 21., 23., 26.3, 28.3 ja 3.4.1917; PS 21.3.1917; Heinänen 1993, 188; katso
myös liitteet 1a ja 1b.
15. KT 14.4.1917.
16. KT 27.3-18.4.1917; Katso myös liitteet 1a ja 1b.
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viikonlopuksi, jotta kaikilla halukkailla oli aikaa matkata juhlapaikalle
ja takaisin kotiin. Työväestö reagoi nopeasti, sillä se halusi muutosta.
Maantieteelliset etäisyydet tai tietoliikenteen kehittymättömyys eivät
hidastaneet järjestäytymistä: vain neljä päivää sen jälkeen, kun tsaari oli
luopunut kruunustaan, tieto oli kulkeutunut Pietarista Perä-Pohjolaan
ja runsaan viikon sisällä sen vaikutukset näkyivät Kemistä Sodankylään
ja Kuolajärveltä Kittilään.
Työväenneuvostojen tehtävät

Mitä työväestön kokouksissa valittujen neuvostojen odotettiin sitten tekevän? Pohjois-Suomen palkkatyöläisten suurin huolenaihe oli
elintarvikehuollon ja -jakelun jatkuva heikkeneminen. Sota-aikana
elintarviketilannetta oli pyritty säätelemään kunnallisen kontrollin ja
rajahintojen avulla, mutta kuten pääjohtaja W.A.Lavonius Perä-Pohjolaisessa julkaistussa artikkelissaan totesi: ”rajahinnoilla ei ole merkitystä,
ellei tarvikkeita ole saatavilla”. Samalla hän puuttui erityisesti PohjoisSuomea koskevaan epäkohtaan: pitkiin kuljetusmatkoihin ja huonoon
organisointiin. Osa ruuasta ehti pilaantua ennen käyttöönottoa.17
Venäjän vallankumous pahensi tilannetta entisestään, sillä viljajunat,
jotka sotavuosina olivat tuoneet Suomeen miljoonia kiloja jauhoja,
jäivät nyt tulematta. Pohjois-Suomessa, jossa elintarviketilanne oli
jos mahdollista vielä muuta maata heikompi, kiristettiin vyötä eikä se
voinut olla näkymättä ja kuulumatta kokouksissa.
Yleensä ongelmaksi koettiin se, ettei kunnallisissa elintarvikelautakunnissa ollut työväestön ja tilattoman väestön edustajia, vaan ´herrat´
päättivät asioista keskenään. Kansan Tahdon mukaan Sodankylän
kansalaiskokouksessa asia ilmaistiin kiertelemättä: ”Kokouksen mielipide
oli, että elintarvikelautakunta ei ollut tunnollisesti edes yrittänytkään
hankkia elintarpeita, jota velttoutta ei sovi muutoin ihmetelläkään, kun
ottaa huomioon, että se on kokoonpantu, yhtä jäsentä lukuunottamatta
17. ”Elintarvikekysymyksemme ja kunnat” P-P 10.2.1917. Artikkeli oli referaatti
Suomi-yhtiön pääjohtajan, Helsingin muonitustoimikunnan jäsenen, W.A. Lavoniuksen Suomen Kunnallislehteen 1/1917 kirjoittamasta artikkelista. Lavonius
kannatti kuntien yhteistoimintaa elintarvikekysymyksessä ja hänet valittiin helmikuussa 1917 kuntainvälisen elintarviketoimikunnan puheenjohtajaksi, Suomen
Kunnallislehti 2/1917.
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paikkakunnan mustimmista porvareista”.18 Tervolassa kokousväki epäili
kunnanmiesten katsoneen sormien välistä, kun muutamat yksityiset
olivat myyneet viljaa ulkopaikkakuntalaisille, sillä helmikuusta 1917
kunnan ilmoittama jauhomäärä oli huvennut olemattomiin, mutta
Tervolan vähäväkiset eivät niitä jauhoja olleet saaneet.19 Kokousväki ei
uskonut, että ´köyhälistön´ eduista huolehditaan, ellei se ollut niistä itse
huolehtimassa. Useimmissa kokouksissa työväen neuvoston ensisijaisena tehtävänä pidettiin elintarvikehuollon toimivuuden parantamista
ja siihen lääkkeeksi tarjottiin omia miehiä päättäviin elimiin.20
Toinen epäkohta oli järjestyksenvalvonta. Suomeen muodostuneen
järjestysvallan tyhjiön täyttäminen aloitettiin kansalaiskokouksissa,
joissa tsaarin hallinnon virkamiehet kenraalikuvernööristä poliisiin
olivat kritiikin kohteita. Helsingissä järjestystä valvonut venäläisten
sotilaiden neuvosto luovutti siviilitehtävät työläisille 19. maaliskuuta
ja myöhemmin työväestön asiaa ajamaan muodostettiin nk. työväen
eduskunta. Seuraavana päivänä SDP:n puolueneuvosto kehotti työväestöä ottamaan vallan käsiinsä ja käyttämään sitä. Järjestyskysymystä
ratkottiin perustamalla järjestyslautakuntia ja -toimikuntia sekä muodostamalla miliisimiehistöjä.21 Siinä missä SDP vasta valmisteli asiaa,
jäsenistö oli täydessä työn touhussa Pohjois-Suomea myöten.
Asiaa helpotti sekä Suomen että Venäjän päättävien tahojen antama lupa lakkauttaa santarmilaitos sekä erottaa vanhaa valtaa edustaneet
kuvernöörit ja poliisipäälliköt viroistaan. Kunnallisen poliisilaitoksen
osalta päätökset tehtiin paikallistasolla. Aloitteet tulivat usein kansalais- ja työväenkokouksista. Paikkakunnan nimismiehiin ja poliiseihin
kohdistuneet erovaatimukset olivat spontaaneja ja saivat laajalti kannatusta kuntalaisten keskuudessa eri puolella Suomea. Yksi muoto korvata
vanhan vallan poliisivoimat paikallistasolla oli järjestystoimikunnan
organisointi. Turo MANNISEN mukaan käytäntö oli suurimmissa
kaupungeissa yleinen, kun taas maaseudulla se oli harvinaisempaa
18. KT 3.4.1917.
19. KT 23.3.1917.
20. Karungissa nuorisoseuran talolla pidetyssä kansalaiskokouksessa 21.3. valittiin
kolmihenkinen toimikunta, joka valtuutettiin ajamaan työväestön etuja elintarvikekysymyksessä. Sitä neuvottiin mm. ottamaan yhteyttä paikkakunnan elintarvikelautakuntaan elintarpeiden jaossa ilmenneiden epäselvyyksien vuoksi, KT 21.3.1917;
Myös Torniossa, Rovaniemellä, Tervolassa ja Kemijärvellä kansalaiskokoukset
valitsivat edustajaehdokkaansa elintarvikelautakuntiin, KT 21.-28.3.1917.
21. Upton 1980, 60-63.
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ja eikä vanhojen poliisien ja nimismiesten tarvinnut useinkaan erota
virastaan.22
Pohjois-Suomessa tsaarin hallinnon virkamiesten ja kansalaisten
edut ja arvot menivät pahasti ristiin hallinnon näkökulmasta kahden
separatistisen järjestön vuoksi. Sekä jääkäriliikkeellä että sosialistisella
työväenliikkeellä oli alueella kannatusta. Jääkäriliikkeeseen suhtauduttiin myönteisesti, mikä näkyi käytännössä etappi- ja värväystoimintana.
Työväestöä motivoi erityisesti jääkäriliikkeen tavoite tsaarin vallan kaatamisesta Suomessa, edustihan tsaari työväestölle niin maailmanluokan
(imperialistinen sota) kuin kansallisen tasonkin (eduskunnan sulkeminen, kansalaisoikeuksien polkeminen) taantumusta.23 Paikallisten
poliisiviranomaisten ja suomalaisten urkkijoiden toimia jääkäriliikkeen
tukahduttamiseksi yksin tai yhteistyössä santarmien kanssa ei yleisesti
hyväksytty Pohjois-Suomessa. Toisaalta tsaarin virkamiehet, lähinnä
poliisit, toteuttivat myös työväestöön ja työväenliikkeen toimintaan
kohdistuvaa kontrollia. Vanhan hallinnon virkamiehistä, lähinnä nimismiehistä ja poliiseista, saadut kokemukset vahvistivat työväestön
käsitystä epäoikeudenmukaisesta ja taantumuksellisesta hallinnosta.
Eipä siis ihme, että järjestyksenvalvonnan uudelleenorganisointi sai
laajaa kannatusta, myös muualta kuin työväestön taholta.
Lapin osalta esimerkkejä järjestyskysymyksestä ja niiden käsittelystä työväenkokouksissa on useita.24 Simossa työväenkokous valitsi
nelimiehisen lähetystön ilmoittamaan paikkakunnan poliiseille, että
työväestö aikoo riisua heiltä aseet ja virkamerkit. Samalla se valitsi
järjestysneuvoston toimimaan erotettavien viransijaisena.25 Alatornion
työväenkokous päätti puolestaan olla huomioimatta nimismies Mölleriä
Alatornion nimismiehen virantäytössä, koska hän oli aikaisemmilla
toimillaan, mm. työväen häädöillä, menettänyt työväestön luottamuksen. Samassa kokouksessa päätettiin Alatornion virastaan eronneiden
poliisien tilalle asettaa ”... kolme työväen luottamusta nauttivaa henkilöä
22. Manninen Turo 1992a,. 272-273, 276-277.
23. Kansan Tahdon päätoimittaja, yksi Pohjois-Suomen työväenliikkeen johtohenkilöistä, Yrjö Mäkelin oli kansallismielinen sosialisti, joka tuki jääkäriliikettä. Hänen
poikansa Leo Mäkelin oli jääkäriliikkeessä, Lackman 2000, 148-152, 155-160,
200-201, 435.
24. Näiden esimerkkien lisäksi järjestystoimikunta tai vastaava perustettiin Kuusiluotoon, Sodankylään, Rovaniemelle ja Tervolaan, KT 21.3-3.4.1917.
25. KT 27.3.1917.
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järjestysmiehiksi kuntaan...”.26 Kuolajärvellä työväestö esitti luottamusta
paikkakunnan poliiseille yhtä poliisia lukuunottamatta, mutta pari
viikkoa myöhemmin koko poliisikunta oli todettu taantumukselliseksi, vanhan hallituksen luottamusta nauttivaksi elimeksi, jonka olisi
erottava.27 Tervolassa kansalaiskokous vaati poliisikonstaapeli M. A.
Ahon poistumaan kokouksesta, koska hän ei nauttinut varsinkaan
työväestön luottamusta. Ahon viattomuutta puoltanut maanviljelijä
joutui katsomaan sivusta, kuinka kokouksessa mukana olleet venäläiset sotilaat pidättivät poliisikonstaapelin työväen neuvoston jäsenen
Matti Leinosen käskystä ja poistivat hänet kokouksesta vieden hänet
lopulta Ouluun.28
Sen sijaan Kemijärvellä järjestysvalta pysyi muuttumattomana,
sillä poliisikonstaapeli Juho Hagberg toimi yhä virassaan työväestön
katkerista valituksista huolimatta. Hagberg, joka oli esiintynyt VPK:n
talon kansalaisjuhlassa yhtenä puhujana, nautti kunnanjohdon luottamusta eikä hänen asemansa horjunut. Päinvastoin, tilanne yllytti
poliisikonstaapelia provosoimaan työväestöä entisestään. Hän pystytti
käymälänsä katolle pienen punaisen lipun halventaakseen paikallisen
työväestön tapaa käyttää punaisia mielenosoitusmerkkejä. Lisäksi
hän ennusti tulevan ajan, jolloin työväentalon katolla oleva punainen
lippu riistetään alas, sillä ”vallankumousta ei Suomeen tule”. Hagbergin
teoista ja puheista tavattomasti närkästynyt työväestö vaati entistä
kiivaammin nimismiestä erottamaan Juho Hagbergin, mutta hän ei
huomioinut vaatimusta.29
Kansalais- ja työväenkokoukset edustivat uutta valtaa, millä oli jo
sinänsä vaikutusta järjestyksenpidossa – ainakin ensimmäisinä viikkoina. Esimerkiksi Kuusiluodon kokouksessa (22.3.) työväestö paheksui
eräitä työnjohtajia sopimattomasta käytöksestä työntekijöitä kohtaan
sillä seurauksella, että seuraavan päivän kokouksessa yksi mainituista
työnjohtajista tunnusti töykeytensä ja lupasi toimia paremmin.30 Tavallisesti työväestö käytti valtaa vain sanallisesti; ikään kuin kokeillakseen
oliko sananvapaus todellista. Kittilässä työväestö moitti julkisesti kun26.
27.
28.
29.
30.

KT 14.4.1917.
Heinänen 1993, 188; Kuolajärven vapaussota. OLKA, EK I. OMA.
KT 26.3.1917; Manninen Turo 1992a, 267.
”Punainen väri ja Kemijärven poliisi” KT 2.4.1917.
KT 2.4.1917.
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nan virkamiehiä ja jakeli heille varoituksia, mutta mihinkään toimiin
he eivät ryhtyneet31.
Järjestyksen valvontaan oli myös muita motiiveja. Länsirajalla,
Tornionjoen varrella, oli I maailmansodan vuoksi erikoislaatuinen
tilanne – Ruotsin ja Suomen raja oli sotaakäyvän ja puolueettoman
maan kohtauspiste, jota kautta sota-ajan mustan pörssin vaihto- ja
salakauppa lieveilmiöineen kulkivat. Ylellisyystavaroita, nautintoaineita
sekä Venäjälle sodankäynnin kannalta tärkeitä tavaroita, kuten öljyä ja
tinaa, kulkeutui länsirajan läpi.32 Nämä olivat kuitenkin tavaroita, joilla
työväen kannalta ei ollut suurta merkitystä, kun taas elintarvikkeilla
oli. Suomessa vallinnut rajahintajärjestelmä aiheutti sen, että jotkut
tuottajat halusivat mieluummin myydä tuotteensa paremmalla hinnalla
salaa33 Ruotsiin, mikä tietenkin vähensi Suomen puolella myytävien
ruokatarpeiden määrää ja nosti niiden hintaa.34 Vojakkalassa asukkailla
oli huoli salakaupasta ja niinpä kansalaiskokouksessa valittiin viisihenkinen toimikunta, jonka tehtävänä oli valvoa järjestystä ja ilmoittaa
viranomaisille epäilyttävistä tapauksista.35
Työväenneuvostot ja -toimikunnat perustettiin työväen- ja kansalaiskokousten yhteydessä ja niiden tehtävänä oli yleisesti valvoa
työväestön etuja ja oikeuksia paikallistasolla. Joillakin paikkakunnilla
organisoiduttiin toimikunniksi, toisilla taas neuvostoiksi. Se, miksi
suomalaiset Lappia myöten päätyivät organisaatiomuodossaan enimmäkseen neuvostoihin, joista jotkut olivat puhtaasti työväenliikkeen
alaisia36, johtui Pietarista saadusta mallista. Pietariin muodostettu
työläisten ja sotilaiden neuvosto oli lähellä, samassa valtakunnassa ja
vallankumouksen ytimessä. Neuvosto oli menestynyt tehtävässään,
se edusti luokkapohjaista vallankumousideologiaa, suomalaisilla oli
31. Nimismieskertomuksia, Kittilä 30.11.1918. Vapaussodan Historiakomitea (VHK)
1522 C4, C III 12. SA.
32. Manninen Turo 1992a, 257-258.
33. V. 1914 Suomeen oli säädetty elintarvikkeiden vientikielto ulkomaille, Rantatupa
1979, 55.
34. Salakuljetus oli kannattavaa. Rantatuvan kirjassa esimerkkinä on Pietariin suuntautunut salakuljetus; maitotuotteista saatiin Suomen hintoihin nähden vähintään
kaksinkertainen tulo, Rantatupa 1979, 56.
35. KT 2.4.1917.
36. Esimerkiksi Helsingissä, Viipurissa ja Joensuussa työväestöllä oli enemmistö
järjestystoimikunnissa, mutta Oulussa työväen neuvosto oli puhtaasti työväestön
muodostama, se muodosti oman miliisin, jolle kaupunki pakotettiin maksamaan
palkkaa, Upton 1980, 62.
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siihen suhteita ja neuvostolla oli pitkä perinne. Venäläistyyppisen
organisoitumismallin – neuvostojen – iskostumista ihmisten mieliin
edisti myös niiden nopea uutisointi. Pietarin neuvoston julistus oli
luettavissa esimerkiksi Lapissa kaksi päivää ennen SDP:n virallista
julkilausumaa työväestön järjestäytymisestä.37 Anthony UPTONIN
mukaan työväestön järjestäytymisessä oli merkkejä siirtymisestä venäläiseen neuvostojärjestelmään38. Todennäköistä on, että päätyessään
neuvostoihin työväestö ei lähtenyt tietoisesti luomaan Suomeen venäläistyyppistä järjestelmää, eihän se ollut valmis vielä Venäjälläkään,
vaan tilanne edellytti nopeita toimia ja Pietarin neuvostot tarjosivat
toimivan mallin, jota työväki sovelsi paikallisiin oloihin. Neuvostot
olivat myös tuttu järjestäytymismuoto suurlakon ajalta.
Suomen työväestön kannalta Pietarin neuvoston kehotus ottaa
paikallinen valta haltuunsa39 oli mielekäs ja työväestön tavoitteiden40
mukainen. Venäjän vallankumous antoi mahdollisuuden muuttaa valtasuhteita ja työväestö otti tilaisuudesta vaarin; uusien organisaatioiden
avulla pyrittiin saamaan jalansija paikallishallinnossa. Paikallistason
tavoitteiden toteuttaminen tuli esiin Lapissakin, sillä vaatimukset ja
toimenpiteet kohdistuivat ensisijaisesti elintarvikehuoltoon ja järjestyksen valvontaan, asioihin, jotka vaikuttivat paikallisen työväestön
arkeen.
Työväestölle painotettiin maalis-huhtikuussa 1917 pyrkimystä
toimia rauhallisesti ja hyvässä järjestyksessä. Yleensä työväenneuvostot
ja -toimikunnat olivatkin yhteistyöhakuisia, mutta joillakin paikkakunnilla, kuten Sodankylässä ja Kemijärvellä työväen toimintalinja
oli äkkijyrkkä ja suhtautuminen porvaristoon oli luokkakantainen.
Se ilmeni muun muassa vaatimuksina, joiden takana seistiin tiukasti.
Lisäksi sovittelu ja yhteistyö työväestön taholta “patamustina porvareina” pidettyjen henkilöiden kanssa katsottiin liki mahdottomaksi.
Suhtautumiseen ei vaikuttanut niinkään edellisten viikkojen tapahtumat tai Pietarista saatu malli vaan ne paikallistason yhteiskunnalliset
suhteet ja kokemukset, joita työväestölle oli vuosien saatossa kertynyt.
37. Pietarin neuvoston julistus oli Kansan Tahdossa 19.3 ja SDP:n puolueneuvoston
julistus 21.3.1917.
38. Väitteensä pohjana Upton käyttää Helsingin työväen eduskunnan ja Oulun sekä
Viipurin vastaavien organisaatioiden järjestäytymismallia, Upton 1980, 63.
39. ”Työwäen edustajain neuvosto ja sen julistus” KT 19.3.1917.
40. Vertaa SDP:n Forssan kokouksen puolueohjelma, Borg 1964.
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Muutoin maaliskuu 1917 osoitti nimenomaan työväestön tarpeen saada
aikaan muutoksia yhteiskunnan eri aloilla, minkä vuoksi se osallistui
aktiivisesti vallankumouksen juhlintaan ja sen tarjoamaan mahdollisuuteen osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Työväenliikkeen
sotatilan aikana patoutunut toiminta pääsi vapaasti purkautumaan ja
moni näki tilaisuuden koittaneen.

”LEIVÄN TÄHDEN” – ELINTARVIKEKYSYMYS POLIITTISEN
VASTAKKAINASETTELUN RAKENTAJANA

Elintarviketilanteen heikentymisen on tulkittu olleen yksi ratkaisevista syistä työväestön radikalisoitumiseen Suomessa vuonna 1917.
Ensimmäisen maailmansodan alettua suomalaisten elintarvikehuolto vaikeutui, sillä Venäjä pyrki varmistamaan ensisijaisesti Suomeen
sijoitetun armeijan ruokahuollon vuosina 1914-1917. Venäläisten
käyttöön ottamalla rajahintajärjestelmällä elintarvikkeille säädettiin
ylimmät sallitut rajat, ja ne vaikuttivat myös tavalliset suomalaisten
tuottajien ja kuluttajien arkeen. Rajahintoja ei kohdistettu ainoastaan
tuontitavaraan vaan myös omavaraistalouden tuotteisiin kuten maitoja karjataloustuotteisiin.41 Heikki RANTATUVAN mukaan rajahintapolitiikan vaikutuksesta kaupoista loppui ensin voi, sitten maito. Kun
hinnat vaihtelivat sotatilan alkuaikoina lääneittäin, johti tämä siihen,
että tavaraa kuljetettiin paikasta toiseen parhaimman hinnan mukaan.
Tuottajat myivät tuotteensa mieluummin kaksin- tai kolminkertaisella
voitolla markkinahintaan kuin noudattivat suosituksia ja asetuksia.
Käytännössä tämä merkitsi sitä, että kuluttajat jäivät häviäjän puolelle
- kaupoissa ei myyty lopulta enää liha eikä viljatuotteitakaan, joista
jälkimmäistä tuotiin yhä vähemmän suomalaisille Venäjältä.42
41. Rantatupa 1979, 16-17, 30, 35-38.
42. Suomessa oli rajahintavyöhykkeitä ja lisäksi Venäjällä sai elintarvikkeista 2-3kertaisen hinnan Suomeen verrattuna. Elintarvikevaliokunta ja rajahintakomitea korvattiin keskuskomiteoilla, joissa kussakin istui tuottajien, kauppiaiden,
teollisuuden ja osuusliikkeiden edustajia, jotka vastasivat yhdessä oman alansa
elintarvikkeiden säännöstelystä ja hintapolitiikasta, Rantatupa 1979, 25-26, 2935, 57-60.
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Syystalvella 1916 alkanut elintarvikepula paheni kuluttajien
kannalta entisestään. Vaikka rajahintoja pyrittiin pitämään mahdollisimman alhaisina, jouduttiin niiden kohdalla tekemään tarkistuksia,
kun elintarvikkeiden tarjonta väheni. Elintarvikehuollossa tehdyt
muutokset vauhdittivat tilanteen kärjistymistä. Viljaa ja muita elintarpeita ei saatu riittävästi, rajahintoja nostettiin ja uusia tuotteita
otettiin sen piiriin.43
Turvatakseen tavallisen kuluttajan mahdollisuudet ostaa elintarvikkeita kohtuulliseen hintaan ja kerätä viljavarastoja pahan päivän varalle kaupunkikunnat aloittivat omatoimisen elintarvikkeiden
hankinnan jo vuoden 1915 puolella. Huhtikuussa 1916 kaupungeilla
oli keskimäärin reilun kuukauden normaalia tarvetta vastaava määrä
viljaa varastoissaan.44 Kuntien toimet eivät kuitenkaan olleet riittäviä.
Elokuussa 1916 Työmiehessä muistutettiin, kuinka edellisenä vuonna
kunnat olivat heränneet viljanhankintaan vasta sitten, kun suurin osa
paikallisesta sadosta oli myyty, jolloin kunnat joutuivat ostamaan
viljan kalliilla hinnalla yksityisiltä kauppiailta tai kunnan rajojen ulkopuolelta korkeine rahtimaksuineen. Lehdessä kehotettiin työväen
järjestöjä vaatimaan kuntakokouksissa ja valtuustoissa elintarvikeasian
järjestämistä niin, että köyhän väestön osan elintarviketilanne tulee
turvattua.45
Syyskuusta alkaen kuluttajat osallistuivat sotatilan määräyksiä
uhmaten pulamielenosoituksiin, joita järjestettiin syksyllä 1916 eri
puolilla Suomea. Kuluttajat olivat tyytymättömiä elintarvikkeiden, syksyllä 1916 etenkin voin ja maidon, heikkoon saatavuuteen, rajahintojen
korkeuteen ja mustan pörssin kauppaan. Tyytymättömyyden lisäksi
he toivat esille myös elintarvikeongelman ratkaisumahdollisuuden eli
kunnallisten elintarvikelautakuntien ja -komiteoiden perustamisen.
Tosin idea ei ollut aivan uusi, sillä Suomeen oli jo perustettu muutamia
elintarvikelautakuntia.46
43.
44.
45.
46.

Rantatupa 1979, 29.
Rantatupa 1979, 62.
Työmies (TM) 27.8.1916.
Suomen ensimmäinen elintarvikelautakunta oli perustettu v. 1914 Asikkalaan,
Rantatupa 1979, 61-62; TM VIII – IX 1916. Työmiehessä julkaistiin syksyn
mittaan myös suurimpien kokousten julkilausumia, kuten SDP:n Helsingin
kunnallistoimikunnan lausuntoehdotus 10.10.1916. Lisäksi lehdessä kiinnitettiin
yhä enemmän huomiota pahenevaan elintarvikepulaan ja -hintapolitiikkaan ja
annettiin työväen järjestöille ja työläisillekin ohjeita tilanteen muuttamiseksi.
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Lokakuusta 1916 lähtien elintarvikelautakunta muodostettiin yhä
useampaan kuntaan; varsinkin niihin, joissa elintarvikehuollon vaikeutuminen oli selvästi nähtävillä. Tuontivaikeuksien lisääntymisen myötä
kunnat astuivat askeleen eteenpäin ruokahuollon varmistamiseksi. Ne
muodostivat kuntainvälisen elintarvikekomitean47, jonka päätetehtävänä oli kuntien elintarvikehuollon edistäminen ja neuvominen sekä
viranomaisten informoiminen asiassa.48 Maaliskuussa 1917, ennen
vallankumousta, myös lääninhallinnon taholta havahduttiin toimimaan
uhkaavan viljakadon estämiseksi. Oulun läänin kuvernööri vaati läänin
kaupungeilla lähettämässään kirjeessään kaupunkeja huolehtimaan
elintarvikehuollon toimivuudesta, joko perustamalla elintarvikelautakunnan ellei sellaista jo ollut tai antamalla asian kunnallislautakunnan
hoidettavaksi.49 Venäjällä yleistyneiden levottomuuksien, elintarvikehuoltoon tulleiden katkosten, ja lopulta maaliskuun vallankumouksen
jälkeen suomalaisten elintarvikehuolto vaikeutui. Venäjän väliaikainen
hallitus otti viljanoston vähin erin haltuunsa ja monopolisoi sen 25.
maaliskuuta.50
Suomalaisille Venäjän maaliskuun vallankumous merkitsi pahenevaa pulaa elintarvikkeista, ja huhtikuussa 1917 kokoontunut
eduskunta joutuikin ensi töikseen pohtimaan Suomen ruokahuollon
turvaamista. Ajan myötä elintarvikehuolto politisoitui, mikä näkyi
niin valtakunnallisella kuin paikallisellakin tasolla taisteluna vallasta.
Ruoan puute ja keskustelu elintarvikelaista tavoittivat myös lappilaiset.
Seuraavaksi tutkin elintarvikepolitiikan kehitystä Lapissa vuonna 1917
ja sen vaikutusta paikallisen työväestön radikalisoitumiseen.
**********

47.
48.
49.
50.

Katso nro:t 18.9 ”Mitä rajahinnoista ajatellaan?”, 23.9 ”Wieläkin kerran maitoja voiasiasta”, 17.10 ”Walio ja Woipula”, 21.10 ”Työwäen edustajat kunnallisissa
elintarvikekomiteoissa”.
Maaliskuussa 1917 komitean nimeksi tuli kuntainvälinen elintarviketoimikunta,
puheenjohtajanaan W.A.Lavonius, Rantatupa 1979, 64.
Rantatupa 1979, 63-64.
”Elintarvikelautakunta ajettava joka kuntaan” P-P 10.3.1917.
Rantatupa 1979, 34-35, 39-41, 50-51.
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Vilja tuotiin Venäjältä pääosin rautateitse pääteasemille ja sieltä se jaettiin edelleen maakuntiin. Suomen neljästäkymmenestä pääteasemasta
kolme sijoittui Lappiin: Kemiin, Tornioon ja Rovaniemelle. Suurin
osa tuontiviljasta ohjattiin Suomen suurimpiin kulutuskeskuksiin.
Jatkoyhteydet hoidettiin talvisin hevoskyydeillä ja kesällä myös vesiteitse, mutta salomaille kuljetettavat määrät eivät olleet suuria.51 Lappi
oli leipäviljan osalta miltei täysin riippuvainen Venäjän tuonnista.
Luonnonolosuhteiden takia Lapin maatalous oli keskittynyt lähinnä
karja- ja maitotalouteen, sillä viljelykasveista ainoastaan ohra antoi
kohtuullisen sadon suotuisina vuosina. Sen lisäksi, että lappilaiset
kuluttajat eivät saaneet koko sotatilan aikana tarpeeksi leipäviljaa, he
kärsivät omavaraistalouden tuotteiden osalta samasta epäedullisesta
markkinatilanteesta kuin muutkin suomalaiset. Tuottajat saivat maitoja lihatuotteista paremman tuoton myymällä ne ennemmin Venäjän
armeijan tarpeisiin ts. Pohjois-Suomessa sijainneisiin venäläisten kasarmeihin kuin paikallisille kuluttajille, joiden ostovoima oli heikko.
Lisäksi voita, maitoa ja lihaa kaupattiin salaa maksukykyisille asiakkaille
Suomeen, Venäjälle ja Ruotsiin.52
Elintarviketilanne oli kaikkialla Lapissa heikko, mutta paikka
paikoin se oli katastrofaalinen. Pahin tilanne oli rauta- ja maantieverkoston ulkopuolisilla alueilla, joilla oli suuria savottatyömaita ja
heikot viljanviljelyolosuhteet. Näillä alueilla ruuan kulutus oli suurta,
mutta tuotto pientä, ja leipäviljan tuonti huonoista kulkuyhteyksistä
johtuen hankalaa. Tällaisia paikkakuntia olivat mm. Kolari, Kittilä,
Sodankylä, Inarin seutu ja Kuolajärvi. Nälänhätä oli ahdistellut paikkakuntalaisia jo aiemminkin sotatilan aikana; vuonna 1915 leivän
puute oli pakottanut tilattomien lisäksi myös osan talollisistakin turvautumaan pettuun ja kunnanjauhoihin. Seuraavan vuoden sato oli
ollut keskinkertainen, mutta ei riittävä.53 Kittilän tilannetta kuvattiin
Kansan Tahdossa huhtikuussa 1917 seuraavasti: ”On sydäntäsärkevää
katsella, kun jauhokuorman tullessa kirkonkylään ihmiset kilvan rien51. Esimerkiksi maaliskuussa 1916 Venäjältä tuotiin 3 720 vaunulastillista (vl) viljaa,
josta 2/3 jäi 10 suurimman keskuksen varastoihin, joista pohjoisin oli Iisalmi (130
vl). Loppuvilja, 1306 vl, jaettiin 30:lle pienemmälle pääteasemalle, jolloin kukin
sai keskimäärin 40,5 vl viljaa, Rantatupa 1979, 47-48.
52. Isohookana-Asuinmaa 1980, passim.; Rantatupa 1979, 56-57.
53. Lapin maatalouskeskuksen arkisto LMKA Peräpohjolan piirin maanviljelyksen
ja talousarvion vuosikertomukset. Maanviljelysseuran vuosikertomukset v. 19161917.
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tävät yrittämään saada osansa. Ken ei kerkiä, hän saa olla jauhoitta.
Voita ja sokeria ei ole saatu kuukausimääriin”. Lehdessä todettiin viljan
kuljetuksen hevosilla loppuvan kelirikon vuoksi joksikin aikaa, minkä
takia Kittilän vähäosaisten kohtaloksi pelättiin koituvan ”melkeinpä
suoranainen nälkäkuolema”.54
Myös suuremmissa taajamissa, joissa tehdastyöväestö oli ruoanhankinnan suhteen riippuvainen pääasiassa kauppiaan tarjonnasta, oli
selvästi vaikeuksia hankkia peruselintarvikkeita. Esimerkiksi Kemissä
talvella 1917 kaupungin kauppoihin tehty rukiin takavarikointiyritys
osoitti, että kauppojen hyllyt ja varastot ammottivat tyhjyyttään jo
talvella, kun tuottajat eivät suostuneet myymään viljaa heille liian
alhaisina pitämiensä rajahintojen takia.55 Vähäisten varastojensa takia
mm. Kemin osuusliike rajoitti elintarvikkeiden myynnin vain jäsenilleen keväällä 1917, mikä johti osuusliikkeen jäsenmäärän kasvuun.
Varakkaimmat kaupunkilaiset saattoivat kuitenkin ostaa ruokansa
suoraan maalta.56 Kemiä ympäröivät maalaiskunnat saivat tuona aikana
elantonsa paitsi Lapin viljavimmilta pelloilta myös vesistä, sillä Perämerestä ja Kemi- ja Tornionjoesta pyydettiin kalaa aina silakasta loheen.
Varsinkin lohenpyynti oli turvannut monen manttaalinomistajan elannon vaikeina vuosina, mutta nimenomaan vain manttaalinomistajan,
sillä lohenkalastusoikeus oli vuodesta 1902 alkaen kuulunut jako- eli
kalastuskunnille, jotka muodostuivat tietyn äyrimäärän maksavista
vanhoista taloista ja uudistaloista. Muun muassa Simossa vain köyhimmät kuntalaiset joutuivat turvautumaan pettuun, sillä muut pystyivät
korvaamaan leipäviljan puutteen kalalla.57
Erikoisen säväyksen pulaan antoivat puutavarayhtiöiden ilmoitukset lehdissä alkutalvesta 1917: Yhtiöt hakivat sahoille työmiehiä ja
ilmeisesti työvoimapula oli kova, sillä ilmoitusten mukaan palkat olivat
”tuntuvasti kohoitetut” ja sahoilla ilmoitettiin olevan maitoa, voita ja
muita elintarpeita riittävästi saatavilla rajahintoihin tai niiden alle.58
54. ”Elintarpeiden puute Kittilässä”, KT 18.4.1917.
55. Maaliskuun alussa mm. leipien rajahinnat olivat seuraavat: ruisleipä (pehmeä)
60p-70p/kg, vehnäleipä 1,00mk-1,60mk/kg, kahvileipä 2,00mk-3,00mk/kg,
maitoa puolestaan myytiin 25p-28p/l, PS 8.2 ja 7.31917.
56. Kemppinen 1987, 118; Hedman 1976, 878.
57. Runtti 1991, passim.; Knihtilä-Manninen 1986, 186-189; Käytännöt vaihtelivat,
sillä Kemin seudulla sallittiin syksyllä 1917 kalastus myös tilattomille, Satokangas
2004, 306.
58. Ilmoitukset P-P 16.1 ja 20.1.1917.
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Karungissa Boström Oy:n työväestö puolestaan vaati loppua työväestölle tarkoitetun sokerin luovuttamiselle työnantajalle ja suuntaamaan
sen työntekijöiden kulutukseen.59
Lappi kuului Perä-Pohjolan elintarviketoimiston alueeseen, jossa
toimi parhaimmillaan 21 elintarvikelautakuntaa, mutta ennen vuotta
1917 lautakunnat oli perustettu vain Kittilään, Kemiin ja Kemin
maalaiskuntaan. Joissakin kunnissa elintarvikehuoltoon liittyviä asioita
oli käsitelty muutoin kunnan elimissä, esimerkiksi Rovaniemellä oli
ollut ns. viljanostotoimikunta, mutta viimeistään lääninkuvernöörin
kiertokirjeen jälkeen useimpiin kuntiin oli muodostettu tai oltiin
muodostamassa varsinainen elintarvikelautakunta keväällä 1917.60
Vaikka asia näin saatiin hallinnollisesti hoidettua, jäi lautakuntien kokoonpanoon ja toimintaan silti paljon moitteen sijaa kuntien
kuluttajaväestön taholta. Lautakunnan jäsenen täytyi olla äänivaltainen kuntalainen eli voimassa olleiden asetusten mukaan kunnallisveronsa asetusten mukaan maksanut, velaton, itsellinen, nuhteeton,
yli 25-vuotias mies.61 Lapissa äänioikeutta vailla olevat vähävaraiset
tilattomat, maa- ja metsätyöläiset sekä velkaantuneet pientilalliset
vaimoineen muodostivat usein enemmistön kunnan asujamistosta.62
Kunnan luottamustoimissa olivat edustettuina tilalliset, virkamiehet
sekä vakaan taloudellisen aseman hankkineet työmiehet, ei maaton ja
varaton väestö, minkä vuoksi valtaosa kuluttajista oli ilman edustusta.
Pohjois-Suomen kunnallisten elintarvikelautakuntien koostumuksen
voi sanoa olleen pikemminkin tuottaja- kuin kuluttajapainotteinen
Vuodenvaihteessa 1916-1917 Lapissa ei ollut yhtään varsinaista
kuluttajakokousta. Ne, kuten muutkin julkiset kokoukset ja mielenilmaisut, olivat vastoin sotatilan määräyksiä. Määräykset eivät estäneet
ihmisiä osallistumasta kuluttajakokouksiin Etelä-Suomessa, mutta
Pohjois-Suomessa julkisen vallan kontrolli oli normaalia tiukempaa
jääkäriasian takia, mikä hillitsi osaltaan myös työväestön ja tilattomi59. KT 26.3.1917.
60. Elintarvikelautakunnat olivat seuraavilla paikkakunnilla: Simo, Kemi, Kemin
mlk, Karunki, Alatornio, Tornio, Ylitornio, Turtola, Kolari, Muonio, Enontekiö,
Kittilä, Utsjoki, Inari, Sodankylä, Pelkosenniemi, Kuolajärvi, Kemijärvi, Ranua,
Rovaniemi, Tervola, Karunki, Oulun lääninkomitean ptk:t 1917, EVA V Ca1,
KA.
61. A.V. Lindberg, Vaalikelpoisuudesta kaupunkien kunnallisiin luottamustoimiin,
Suomen Kunnallislehti 4/1916.
62. Katso luku V.
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en mielipiteiden ilmaisua. Mutta maaliskuun tapahtumat muuttivat
tilanteen – elintarviketilanne nousi julkiseksi ongelmaksi. Edellä on
jo selostettu Sodankylän ja Tervolan vallankumousjuhlakokouksissa
esitetyt julkilausumat ja vaatimukset liittyen elintarvikehuoltoon –ja
valvontaan, mutta on syytä selvittää miten asiaan suhtauduttiin muualla
Perä-Pohjolassa ja Lapissa. Useilla paikkakunnilla vallankumousjuhlien yhteydessä esitettiin omia ehdokkaita lautakuntiin ja tiukempaa
elintarvikepolitiikkaa noudatettavaksi.63
Koska kokousten päätökset, joista myös pöytäkirjaotteilla ilmoitettiin kuntien elintarvikelautakunnalle, eivät ottaneet edetäkseen,
järjestettiin joillakin paikkakunnilla uusia kansalais- ja kuluttajainkokouksia. Esimerkiksi Kemissä kuluttajainkokous oli koolla jo 21.
maaliskuuta. Kokouksessa moitittiin mustan pörssin –kauppaa ja keinottelua sekä huomautettiin elintarvikelautakuntaa leväperäisyydestä
elintarpeiden hankinnan ja jakelun suhteen. Kovimman ripityksen
sai elintarvikelautakunnan ainoa työläisjäsen, jolta ”vaadittiin selitystä
velttoon toimintaan”. Hän selvisi pälkähästä kerrottuaan, ettei ollut
saanut kertaakaan kutsua kokouksiin. Kokousväki päätti huomauttaa
elintarvikelautakuntaa asiasta samalla, kun se valitsi viisi omaa edustajaa
elimeen.64 Huhtikuun 8. päivänä pidetty kansalaiskokous Sodankylässä päätti vaatia elintarvikelautakunnan jäsenluvun lisäämistä niin,
että työväen edustajat saataisiin mukaan. Myös Alatornion työväenkokouksessa käsiteltiin lautakunnan jäsenten määrää samaan aikaan
ja päätökseksi tuli, että kunnan elintarvikelautakunnan jäsenlukua
on nostettava niin, että kokouksen valitsemat kahdeksan työväestön
edustajaa muodostaisivat enemmistön lautakunnassa.65 Alatornion
Kaakamossa päätettiin perustaa kolmihenkinen toimikunta valvomaan,
toteuttaako kunnan elintarvikelautakunta sille asetetut tehtävät, kuten
viljavarastojen selvittämisen ja ylimääräisen leipäviljan takavarikoinnin.
Eikä kontrollointi kohdistunut vain elintarvikelautakuntaan vaan kokouksessa tehtiin päätös, että toimikunnan oli myöhemmin pidettävässä
kokouksessa tehtävä selkoa oman toimintansa tuloksista.66

63.
64.
65.
66.

KT maalis-huhtikuu 1917.
”Kuluttajainkokous Kemissä” KT 23.3.1917.
KT 17. ja 18.4.1917.
KT 4.4.1917.
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Muita vaatimuksia edellä esitettyjen lisäksi olivat ylimääräisen
leipäviljan myyminen puutteenalaisille, elintarpeiden hankinnasta jämäkämmin huolehtiminen, ’pieneläjäin’ elintarvikepulan poistaminen.
Kaiken kaikkiaan yhdentoista Lapin kunnan osalta on säilynyt tieto
vaatimuksista tehdä muutoksia elintarvikelautakuntien kokoonpanoon.
Myös Karungissa, jossa ensi alkuun uskottiin kokoontuvan eduskunnan hoitavan elintarvikeasian kuntoon, esitettiin lopulta kritiikkiä
elintarvikelautakuntaa kohtaan.67 Pohjoisimmissa kunnissa asiasta ei
näyttänyt muodostuvan kunnan sisäistä kiistaa. Utsjoen ja Muonionniskan (Muonion) elintarvikelautakunnat perustettiin kuvernöörin
kiertokirjeen kehottamina. Utsjoen kuntakokous vahvisti kunnallislautakunnan 7. huhtikuuta tekemän päätöksen ja Muoniossa väliaikainen
kuntakokous valitsi lautakunnan kesäkuun alussa. Sen sijaan Inarin,
Enontekiön, Kolarin, Kuolajärven ja Ranuan elintarvikelautakunnista
ennen kesää 1917 tai niihin kohdistuneista muutospaineista ei ole
jäänyt tietoa.68 Todennäköisesti työväestö oli aktiivinen Enontekiötä
lukuun ottamatta kaikissa muissa kunnissa, olihan työväellä niissä
aktiivisen toiminnan perinteitä
Maaliskuun kansalais- ja työväenkokousten yleinen vaatimus oli
siis elintarvikelautakuntien täydentäminen työväestön ja tilattomien
omilla ehdokkailla. Elintarvikehuollon heikentymisen myötä työväestön keskuuteen oli levinnyt epäluulo lautakuntien pätevyyden, luotettavuuden ja oikeudenmukaisuuden suhteen. Jäsenten vaihtamisella
oli tarkoitus tehostaa kunnan elintarvikehuoltoa, valvoa, että asetuksia
ja määräyksiä noudatettiin sekä varmistaa, että kunnan vähäosaisimmille turvattiin elintarvikkeiden saatavuus. Esimerkiksi Rovaniemen
elintarvikelautakunnan kokouksessa 27. maaliskuuta päätettiin, että
järjestäytynyt työväestö saa kymmenestä paikasta neljä.69
Edellä esitetyissä tapauksissa lautakuntien uudelleenjärjestelyt
sujuivat kivuttomasti, mutta Kemijärvellä ja Kittilässä ei selvitty ilman
67. Karungin tapaus KT 3.4.1917; Työläis- ja tilattoman väestön edustajia lautakuntiin
vaadittiin Simossa, Kemissä, Kemin mlk:ssa, Alatorniolla, Torniossa, Ylitorniolla,
Turtolassa, Kittilässä, Sodankylässä, Kemijärvellä, Rovaniemellä, Tervolassa, KT
maalis-huhtikuu 1917.
68. Ote Muonionniskan väliaikaisen kuntakokouksen pöytäkirjasta 3.6.1917; Utsjoen elintarvikelautakunnan kirje 5.7.1917, Ilmoitukset elintarvikelautakuntien
kokoonpanosta, EVA I Fa1, KA; Muonio, Enontekiö ja Utsjoki olivat saamelaiskuntia, harvaan asuttua poronhoitoaluetta.
69. KT 29.3.1917.

88 | Ulla Aatsinki

erimielisyyttä. Kemijärven elintarvikelautakunnan valintakokous pidettiin 2. huhtikuuta 1917. Työväenneuvosto oli ehdottanut 10-jäseniseen
lautakuntaan neljää omaa ehdokastaan. Ilmeisesti valtuustossa oli ennakoitu tulevaa, sillä porvaristo oli jo valinnut uudet ehdokkaat, joita
se yritti ajaa lautakuntaan työväestön edustajina. Neuvosto ei tähän
kuitenkaan suostunut ja vilkkaan keskustelun jälkeen neljä paikkaa
luovutettiin työväestön täytettäviksi. Tosin porvaristoryhmä asetti
ehdoksi, että paikkakunnan näkyvimpiä työväenliikkeen edustajia,
työväenyhdistyksen puheenjohtaja Ollanketoa ja neuvoston jäsentä
R. Mikkosta, ei saanut valita lautakuntaan.70 Kittilässä sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö ehdotti poliisi Aleks Kumpulaa omaksi
edustajakseen elintarvikelautakuntaan, mutta vanha lautakunta piti tiukasti kiinni paikoistaan ja torjui työväestön yritykset saada edustajiaan
mukaan toimintaan. Kittilän porvaristo oli erityisen jyrkkä suhteessa
työväestöön, jolla se ei katsonut olevan laillista oikeutta osallistua
kunnalliseen päätöksentekoon millään muotoa. Kiivaana työväestön
vallan vastustajana tunnettu Lapin kruununvouti Axel Sandström piti
Kittilän työväenliikkeen aktiiveja pelkästään ´huligaaneina´, jotka
saisivat aikaan vain epäjärjestystä kunnan asioissa.71 Paikkakuntien
tilanne oli hyvin samantapainen. Erona oli vain se, että Kemijärvellä
oli vahva työväenliike, jonka sivuuttaminen ei onnistunut, ja Kittilässä taas ei ollut. Sen sijaan Kittilässä oli vanhaan sääty-yhteiskuntaan
voimakkaasti leimautunut mielipidevaikuttaja, kruununvouti Sandström, joka näytti kunnan porvaristolle esimerkkiä, miten työväestön
vaatimuksiin tuli suhtautua.
Elintarvikelaki ja sen soveltaminen

Venäjän vallankumouksen jälkeen suomalaiset saivat vastata itse elintarvikehuollosta. Syntynyt ongelma pyrittiin ratkaisemaan organisaatio- ja
lakiuudistuksilla: Keväällä 1917 Suomeen perustettiin elintarvikevaliokunta ja maatalousvaliokunta, joiden tehtävänä oli lisätä viljaostoja
ja omaa tuotantoa, sekä säädettiin elintarvikelaki, jonka tarkoituksena
oli lisätä hallituksen oikeuksia ja valtuuksia elintarvikekysymyksen
70. KT 11.4.1917.
71. KT 14.4.1917; KT 9.8.1917; Nimismiesten kertomuksia – Kittilä. VHK 1522
C4, C III 12. SA.
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ratkaisemisessa. Väinö Tannerin (sdp) ja Kyösti Kallion (ml) valmisteleman lain avulla elintarvikkeiden jakelu, hinnoittelu ja varastointi
pyrittiin saamaan valvonnan alaisiksi. Hallitus sai oikeuden säännöstellä
esimerkiksi elintarvikkeita, tarkastaa kuvernöörin tai elintarvikelautakunnan välityksellä yksityisten elintarvikevarastot ja ottaa haltuunsa
ylimääräinen tavara korvaten se korkeintaan rajahintojen mukaisesti.
Kun laki kesäkuussa 1917 hyväksyttiin, säännöstelyyn siirryttiin koko
Suomessa: Ensin kiellettiin syömäviljan käyttö eläinten rehuna, sitten
julistettiin leipäviljavarastot takavarikkoon, seuraavaksi toteutettiin
korttijärjestelmä ja lopulta määrättiin lääninkomiteat ja joka kuntaan
pakolliseksi tulleet elintarvikelautakunnat vastaamaan paikallistasolla
lain toteuttamisesta.72
Ennen lain voimaantuloa koulutettiin elintarvikelautakuntien
jäsenet ympäri Suomea. Perä-Pohjolan alueella Oulun lääninkomitea
organisoi koulutuksen touko-kesäkuun vaihteessa. Koulutus tuli tarpeeseen, sillä lääninkomitea joutui käsittelemään kokouksissaan monenmoisia elintarvikelautakuntien ongelmia. Esimerkiksi Sodankylän
elintarvikelautakunta anoi lupaa käyttää syömäviljaa karjanrehuna,
samalla kun se anoi oikeutta suurentaa korttiannoksia. Kuolajärven
ja Karungin elintarvikelautakunnat puolestaan kysyivät, saivatko lautakunnat ottaa yhtiöiltä takavarikoidun viljan haltuunsa ja jakaa sen
korttiannoksiksi.73
Ensi töikseen maalis-huhtikuussa senaatti oli kuitenkin tarkastanut
vilja- ja perunavarastot lääneittäin. Tarkastusten mukaan Oulun läänin
kunnista alle 10 % ilmoitti selviävänsä varastoviljan turvin seuraavaan
satokauteen. Oulun läänin pohjoisimpien kuntien osalta tilanne oli
vielä lohduttomampi; vain Utsjoella uskottiin selvittävän seuraavaan
satoon ja Turtolassa, Rovaniemellä ja Kemijärvellä elokuun puoleen
väliin, kun taas muualla Lapissa ja Perä-Pohjolassa viljan pelättiin
loppuvan viimeistään toukokuun loppuun mennessä.74
Elintarvikkeiden puute johti Lapissa säännöstelyyn jo ennen
varsinaista lakia. Tervolassa jauhokortit otettiin käyttöön elintarvikelautakunnan päätöksestä 26. maaliskuuta. Jauhoja jaettiin kuntalaisille
lehmäluvun mukaan niin, että mikäli perheessä oli kolme lehmää tai
vähemmän sai jokainen perheenjäsen 500 g jauhoja päivässä, kun
72. Elintarvikelaki, Ask. nro 35/1917; Rantatupa 1979, 69-77.
73. Oulun lääninkomitean pöytäkirjat 26.5, 6.6, 17.7.1917, EVA V Ca1. KA.
74. Rantatupa 1979, 67.
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taas perheiden, joilla oli lehmiä enemmän kuin kolme, jauhoannos
henkilö kohden oli 100 g pienempi. Lisäksi perunanvienti kunnasta
ilman elintarvikelautakunnan lupaa päätettiin kieltää. Toimenpiteet
eivät kuitenkaan olleet riittävät, sillä huhtikuun lopulla kunta joutui
avaamaan lainajyvästön ja myymään sieltä 20 hl itämätöntä viljaa. Hetkellistä helpotusta toi onnistunut viljakauppa Venäjällä, jonka ansiosta
kuntaan saatiin 4000 kg viljaa jaettavaksi.75 Myös Tornionjokivarrella
siirryttiin säännöstelyyn ennen lain voimaantuloa. Ylitorniolla kuntalaisille päätettiin jakaa 15 kg jauhoja kuukaudessa, mikä teki 500
g jauhoja päivää kohti. Karungissa päädyttiin pienempään määrään
10,5 kg:aan eli 350 g jauhoja henkilölle päivässä. Karungissa viljan
arveltiin riittävän näin säännösteltynä kesäkuun loppuun. Ylitornion
arvioita ei mainittu, mutta jauhopulan uumoiltiin koittavan ennen
pitkään, varsinkin, kun hallitus ei ollut ratkaissut vielä elintarvikkeiden
kuljetusongelmaa ja vaunupulaa.76
Elintarvikehuollosta kehkeytyi ajan mittaan sisäpoliittinen kiista,
johon liittyi myös taistelu vallasta. Kesäkuussa voimaanastunut elintarvikelaki kajosi omistusoikeuteen ja kaupankäynnin vapauteen, sillä
hallituksella oli valtuudet tarkastaa tuottajien varastot, hinnoitella elintarvikkeita ja säännellä niiden vientiä. Toisaalta edustajat ymmärsivät,
että kyseessä oli vakava asia, joka oli tullut esiin poikkeusoloissa ja jonka
hoitamiseksi tarvittiin erityistoimia. Laki hyväksyttiin ratkaisevassa
äänestyksessä miltei yksimielisesti, vaikka lakikäsittelyn aikana siitä
ja yleensä elintarvikehuollon huonosta tilanteesta oli käyty värikäs ja
syyttelevä keskustelu.77
Lain tarkoituksena oli turvata kaikkien osapuolten edut. Järjestelmän toimivuus ja tasapuolisuus pyrittiin turvaamaan jakamalla
keskuselinten edustusoikeudet mahdollisimman monen järjestön ja
puolueen kesken, jolloin niissä olivat edustettuina kaikki elintarvikekysymyksen osapuolet, tuottajat, keskusliikkeet ja kuluttajat. HAAPALA
on todennut järjestelmässä olleen sisäisen ristiriidan, joka kasvoi ajan
oloon poliittisesti mahdottomaksi: ”...valtio joutui hankkimaan elintarvikkeita tuottajien ehdoilla ja jakamaan niitä kuluttajien ehdoilla”. 78
75. KT 29.3. ja 30.4.1917.
76. KT 17.4.1917.
77. Katso huhti-kesäkuussa käyty keskustelu elintarvikelaista, Valtiopäivät 1917,
pöytäkirja I.
78. Haapala 1995, 209.
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Käydyssä kilpailussa vahvemmaksi osapuoleksi osoittautuivat tuottajat,
jotka pystyivät myymään tuotteitaan eteenpäin myös valvonnan ulkopuolella, ”mustassa pörssissä”, ja heikommaksi osapuoleksi kuluttajat,
joilta hinnat karkasivat käsistä.
Hallitus aloitti elintarvikelain toteuttamisen kesäkuun alussa. Se
määräsi suoritettavaksi viljavarastojen tarkastukset, joiden tulosten
perusteella ylimääräinen vilja takavarikoitiin. Se toimitettiin edelleen
kunnallisille elintarvikelautakunnille, jotka puolestaan toteuttivat säännöstelyä jakamalla saamansa viljan korttiannoksina omavaraistalouksiin
kuulumattomalle väestölle. Suositusten mukainen, keskimääräinen
päiväannos henkeä kohden oli 230 g viljaa. Annos oli huomattavasti
pienempi kuin mitä leipäviljan kulutus oli ollut keväällä: Maaliskuussa
leipäviljan keskimääräinen annos koko Suomessa oli 640 g/ henkilö/
päivä ja huhtikuussa 550 g. Koska kulutustarve oli suurempi, vain
joka kymmenennessä kunnassa noudatettiin suosituksia, sillä yleensä
korttiannos viljaa oli suurempi kuin 250 g, mutta enintään 350 g.79
Perä-Pohjolan alueen kunnat anoivat säännöllisin väliajoin normeja suurempia korttiannoksia. Esimerkiksi Sodankylän elintarvikelautakunta pyysi jo kesäkuussa 1917 Oulun lääninkomitealta toimenpiteitä, jotta kuntaan saataisiin aiottua suuremmat vilja-annokset.
Myös lääninkomiteassa ehdotusta pidettiin tarkoituksenmukaisena,
sillä edellisen vuoden perunasato oli ollut heikko eikä muita, syötäviä
kasviksia yleensä viljelty. Niinpä se päätti lähettää anomuksen edelleen senaattiin yleistäen sen koskemaan koko Perä-Pohjolaa. Samassa
yhteydessä lääninkomitea päätti anoa karjaosuuskunta Pohjolalta,
ettei se ottaisi lihaa Lapin kihlakunnan alueelta. Senaatille lähetettiin
pyyntö Lapin kihlakunnan sekä Kuolajärven ja Kemijärven lihakaupan
vapauttamiseksi.80 Ainakaan vilja-annosta koskevalla anomuksella ei
ollut toivottua tulosta, sillä jatkossa lääninkomitea ei lähettänyt kuntien
elintarvikelautakuntien vastaavia anomuksia eteenpäin vaan korosti
päätöksissään, että senaatin suositukset olivat pitäviä.81
Elintarvikelautakuntien tehtävänä oli säännöstelyn toteuttaminen
paikallistasolla. Varastojen tarkastukset, takavarikoinnit ja korttijärjestelmään siirtyminen veivät oman aikansa, mutta epäselvyys siitä, miten
ja kenen ehdoilla olisi pitänyt toimia, synnytti riitoja elintarvikelauta79. Rantatupa 1979, 69, 82.
80. Oulun lääninkomitean pöytäkirja 26.5.1917, EVA V Ca1. KA.
81. Oulun lääninkomitean pöytäkirja kesä-syksy 1917, EVA V Ca1. KA.
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kunnan toimista ja kokoonpanosta. Paikallistasolla ilmenneet ongelmat
johtuivat pääosin valtakunnallisen elintarvikepolitiikan ajautumisesta
umpikujaan, siinä ei päästy kompromissiin eri osapuolten kanssa.
Kuluttajien edustajat pitivät elintarvikelakia tuottajia suosivana, sillä
viljavarastoja ei tarkistettu pakkokeinoin vaan luotettiin tuottajan
omaan ilmoitukseen.82 Epäilyt siitä, että tuottajat eivät ilmoittaneet
rehellisesti kaikkia varastojaan, pysyivät voimakkaina, sillä elintarvikkeiden ”pimeät markkinat” kukoistivat. Tuottajat puolestaan pitivät
tiukasti kiinni omaisuutensa koskemattomuudesta lakiin vedoten,
mutta toisaalta rikkoivat toista lakia, elintarvikelakia, salaamalla osan
sadostaan ja myymällä sen eteenpäin yli sallittujen rajahintojen.83
Lain rikkominen ja noudattamatta jättäminen oli helppoa, sillä
sanktioita ei yleensä toteutettu. Elintarvikelautakunnat olivat voimattomia tuottajien lakatessa toimittamasta heille tilojensa tuotteita.
Esimerkkejä on useita: Tornion seudun talonpojat aloittivat paikalliseen
elintarvikelautakuntaan kohdistuneen maidonmyyntilakon heinäkuussa 1917, minkä tarkoituksena oli tuottajien alhaisena pitämän maidon rajahinnan nostaminen. Kuluttajat pyrkivät vaikuttamaan asiaan
Torniossa järjestetyssä kuluttajain kokouksessa päättämällä kääntyä
senaatin puoleen, jotta se määräisi karjanomistajat pakkoluovuttamaan
ylimääräiset maitotaloustuotteet elintarvikelautakunnille.84 Alatorniolla
toiminimi Karl Boström ei suostunut luovuttamaan takavarikoiduksi
määrättyä viljaa kunnalle, jolloin Alatornion elintarvikelautakunta vei
kiistanalaisen asian lääninkomitean kokoukseen käsiteltäväksi. Lääninkomitea asettui elintarvikelain taakse päätöksellään, jonka mukaan
Boströmin peruste kieltäytyä luovuttamasta viljaa oli laiton.85 Turtolan
elintarvikelautakunnalla oli kiistaa sama yhtiön kanssa, kun se osti
kunnan alueen heinäsatoa korkeaan hintaan ja vei sitä ulkopaikkakunnalle. Lääninkomitean ohje oli, että heinäkaupassa oli noudatettava
17. syyskuuta annettuja ohjeita ja että lautakunnan tuli valvoa, ettei
rajahintoja ylitetä.86

82.
83.
84.
85.
86.

Haapala 1995, 208-212, 216-217.
Manninen Turo 1992a, 290.
KT 24.7.1917.
Oulun lääninkomitean ptk. 24.8.1917, EVA V Ca1, KA.
Oulun lääninkomitean ptk. 30.10.1917, EVA V Ca1. KA.
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Yhteistä näissä tapauksissa on se, että kuluttajat pyrkivät ratkaisemaan asian edukseen laillisin keinoin eri hallinnon tasoilla. Eri asia
on, osasivatko he suunnata valituksensa oikeaan instanssiin. Julkisen
vallan edustajilla ei näyttänyt kuitenkaan olevan keinoja kontrolloida
elintarvikelain toteuttamista ja rankaista sen rikkomisesta, jolloin lain
noudattaminen jäi pitkälti paikallisten valtaryhmittymien vapaaehtoisuuden ja tahdon varaan. Yhden kerran lääninkomitea kehotti paikallista elintarvikekomiteaa asettamaan tuottajan syytteeseen, koska tämä
ei suostunut ilmoittamaan viljamääräänsä.87 Tuolloinkin päätös oli vain
suositus ja sen toteuttaminen jäi elintarvikelautakunnan tehtäväksi.
Kuntalaiset epäilivät korttien jakamisen oikeudenmukaisuutta.
Esimerkiksi Simossa työläisille jaettiin varsin vähän leipäkortteja ennen
marraskuun 1917 suurlakkoa, mikä aiheutti ristiriitoja kuntalaisten
välille.88 Korttien jakoperusteet aiheuttivat närää myös muissa yhteiskuntaluokissa. Varatuomari Arvi Ahmavaara, agronomi F.E. Kariniemi
ja yhteiskoulun johtaja J.E. Lehto Rovaniemeltä sekä metsänhoitaja
V.F. Nevanlinna Kemijärveltä valittivat lääninkomiteaan leipäkorttien
epäoikeudenmukaisesta jakelusta ts. siitä, että heille oli määrätty liian
pieni päiväannos. Valitukset hylättiin, sillä lääninkomitea katsoi elintarvikelautakuntien toimineen saamiensa tietojen mukaisesti.89 Mitä
pidemmälle syksy kului, sitä useampi elintarvikelautakunta joutui
toteamaan, että ottajia oli annettavaa enemmän.
Elintarvikekysymys viranomaisten ongelmana

Elintarvikepolitiikan toteuttaminen liittyi kiinteästi yhteiskunnan
muuhun toimintaan ja maan poliittiseen tilanteeseen, niinpä siitä
muodostui hyvin epäjohdonmukaista. Kesästä 1917 alkaen työttömien määrä kasvoi, mikä merkitsi suoraan ostovoiman alentumista ja
korttitalouksien määrän kasvua. Lisäksi puolueiden kiistely autonomisten oikeuksien laajuudesta kiihtyi eduskunnassa johtaen valtalain
säätämisen, sen myötä eduskunnan hajottamiseen ja uusien vaalien
87. Oulun lääninkomitean ptk. 2.11.1917, EVA V Ca1. KA.
88. Lackman 1986a, 505.
89. Oulun lääninkomitean ptk. 15.8.1917; 5.9.1917; 8.9.1917; 28.9.1917, EVA V
Ca1. KA.
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järjestämiseen.90 Elintarvikehuoltoon vaikutti olennaisesti myös sääolot, jotka vuonna 1917 olivat maanviljelyn kannalta huonot. Kato
pyyhkäisi yli maan. Pohjois-Suomessa pakkaset veivät suurimman osan
vilja- ja perunasadosta.91
Elokuussa 1917 kuluttajien tyytymättömyys ruokapulaan alkoi
jälleen kanavoitua kuluttajakokousten kautta. Eri puolilla Suomea
järjestettiin suuria kokouksia, joiden sanoma senaatille oli samansuuntainen: todettiin elintarvikepolitiikan suosivan tuottajia ja vaadittiin
keinottelun lakkauttamista, rajahintojen tarkistusta, elintarvikelautakuntien toimien tarkempaa valvontaa ja syytteiden nostamista niitä
vastaan elintarvikerikoksen tapahtuessa. Vaikeuksiin ja levottomuuksiin
vedoten Valio lopetti yleisen voinjakelun aina elokuun loppuun asti.
Myös Tuontikunnan viljanjakelussa esiintyi vaikeuksia. elokuun puolenvälin jälkeen. Erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomeen toimitetun viljan
osuus laski; heinäkuusta syyskuuhun toimitetun viljan määrä pieneni
esimerkiksi Oulun läänissä 446 000 kilosta 226 000 kiloon.92
Yksityiskohtaisempi tarkastelu Perä-Pohjolan elintarvikepiirin
osalta todistaa, että viljantoimitus alueelle loppui käytännöllisesti katsoen kokonaan. Elokuun ainoa viljalasti, joka sisälsi 8000 kg jauhoja,
toimitettiin Kemijärvelle elokuun 3. päivänä.93 Viljaa ei toimitettu,
vaikka alueen kunnat lääninkomitean välityksellä anoivatkin syömäviljaa Tuontikunnalta.94 Elintarviketilanteen pahentuminen PohjoisSuomessa ajoi kunnalliset elintarvikelautakunnat yhteistyöhön, muun
muassa Perämeren rannikkokunnat Haukiputaalta Tornioon, jotta
viljan ja muiden ruokatarvikkeiden toimitusta voitaisiin nopeuttaa
ja jakelua tehostaa. Syyskuun 23. päivänä pidetyssä elintarvikelauta90. Upton I 1980, passim.
91. Haapala 1995, 212, Ahvenainen 1970, 281; Heinänen 1993, 153.
92. Voimellakat saivat alkunsa, kun turkulaiset, jotka eivät edellisellä viikolla olleet
saaneet voiannoksiaan, saivat tietää, että Valion Turun varastossa oli tuhansia kiloja
voita. Nopeasti levisi huhu, että voita säilytettiin varastossa hintojen nousun toivossa, vaikka se olikin siellä Venäjän vientiä varten. Kiukustuneet ihmiset ryntäsivät
varastolle ja jakoivat voin ensin elintarvikelautakunnan kontrolloimana ja sitten
täysin omavaltaisesti. Myös muualla Suomessa väkijoukot tarkastivat omatoimisesti
voivarastoja ja jakoivat voita kuluttajille Rantatupa 1979, 84, 89-92; Paavolainen
1966, 46.
93. Tuontikunnan ilmoitukset elintarvikeosastolle toimitetuista viljoista elokuu 1917,
EVA I Fa2. KA.
94. Oulun lääninkomitean ptk. 15.8.1917, EVA V Ca1. KA.
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kuntien yhteisessä neuvottelukokouksessa päätettiin elintarvikkeiden
yhteistilauksista.95
Valtakunnan tasolla elintarvikkeiden jakeluun liittyvät epäselvyydet johtivat osaltaan hallituksen sisäiseen hajoamiseen elokuussa 1917.
Elintarvikeasioista vastaava senaattori Wuolijoki erosi tehtävästään ja
hänen tilalleen tuli ensin Oskari Tokoi, sitten Väinö Tanner ja lopulta
Kyösti Kallio. Syyskuun puolivälissä vastuu siirtyi ratsumestari Harald
Åkermanille.96 Åkerman pyrki ratkaisemaan viljapulan monopolisoimalla viljanoston Tuontikunnalle ja sen valtuuttamille henkilöille
sekä nostamalla salaa rajahintoja. ”Åkermanin politiikasta” ei ollut
hyötyä kuluttajille eikä yhteiskunnalle, keskusvarastot eivät täyttyneet
ja se vähensi kansalaisten luottamusta valtion kykyyn hoitaa tilanne.
Maanviljelijät saivat väärän signaalin ja kieltäytyivät myymästä viljaa
jääden odottamaan uusia hinnankorotuksia. Åkerman sai eron elintarvikeosaston asioiden hoitajuudesta marraskuun 2. päivänä.97
Lääninkomitea oli jo elokuussa kehottanut Tuontikuntaa huomioimaan kuljetusolosuhteet ja toimittamaan viljaa syrjäisiin kuntiin
hyvissä ajoin ennen kelirikon alkamista.98 Näin ei kuitenkaan käynyt.
Viljatoimitukset Perä-Pohjolaan lisääntyivät lokakuussa. Tuolloin kahdeksaan piirin kuntaan toimitettiin yhteensä noin 24 000 kg ruis- ja
vehnäjauhoja, mutta näiden kuntien joukossa ei kuitenkaan ollut
Enontekiötä lukuun ottamatta yhtään Lapin kihlakunnan kuntaa.99
Utsjoen elintarvikelautakunnan anoessa 4000 kg syömäviljaa syyskuun
lopulla lääninkomitea ei enää suostunut toimittamaan anomusta Tuontikunnalle vaan kehotti Utsjoen elintarvikelautakuntaa hankkimaan
viljansa Norjan puolelta, sillä se tulisi kunnalle edullisemmaksi. Lääninkomitea uumoili kuljetuskustannusten nousevan liian korkeiksi.100
Marraskuussa Tuontikunnan toimittaman viljan määrä pohjoiseen
kaksinkertaistui ollen jo 48 000 kg. Nyt viljaa toimitettiin kymmeneen
95.
96.
97.
98.
99.

KT 26.9.1917; Rantatupa 1979, 155, nootti 115.
Rantatupa 1979, 92.
Rantatupa 1979, 99-100.
Oulun lääninkomitean ptk. 15.8.1917, EVA V Ca1. KA.
Viljaa toimitettiin seuraavasti: Tornio 7000 kg, Kemin mlk 4000 kg, Enontekiö
ja Alatornio á 3000 kg, Ranua 2680 kg, Kemijärvi 1796 kg, Simo 1500 kg ja
Simo ja Kuolajärvi á 1000 kg, Tuontikunnan ilmoitukset elintarvikeosastolle
toimitetuista viljoista elokuu, lokakuu 1917, EVA I Fa2. KA.
100. Oulun lääninkomitean ptk. 28.9.1917, EVA V Ca1. KA.
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kuntaan, Utsjoellekin 1500 kg vehnää, sillä se ei ollut onnistunut
viljakaupoissa Norjan puolella.101
Toimitusten määrän noususta huolimatta aikaisempien kuukausien katkot alkoivat näkyä. Vilja oli loppumaisillaan useissa Perä-Pohjolan
kunnissa. Esimerkiksi Tornion asiamiehet olivat yrittäneet helpottaa
kaupungin ruokapulaa lähtemällä Etelä-Pohjanmaalle viljaostoksille,
mutta eivät olleet onnistuneet hankinnoissa. Kun Tuontikunta oli
aiemmin kesällä määrännyt Tornion luovuttamaan osan viljavarastostaan Kolarin kunnalle, ja Alatornion työläiset olivat käyneet Torniossa
leipäostoksilla, olivat kaupungin varastot tyhjentyneet niin, että leipää
laskettiin lokakuun puolivälissä riittävän vain kahdeksi päiväksi. Torniolaiset kokoontuivat 19. lokakuuta kansalaiskokoukseen pohtimaan
toimenpiteitä, joilla uhkaava nälänhätä voitaisiin poistaa. Kokous päätti
esittää hallitukselle, että elintarvikevarastojen huolellinen tarkastaminen
olisi käynnistettävä pikaisesti ja löydetty vilja olisi jaettava tasapuolisesti
tuottajien ja kuluttajien kesken.102 Loppukuusta, 22. ja 25. päivinä,
Tuontikunta lähetti kaupunkiin 7000 kg vehnää. Kun Torniossa oli
noin 2500 korttiannoksiin oikeutettua henkilöä, voi viljan arvioida
riittäneen noin yhdeksäksi päiväksi. Oulun läänin elintarvikeneuvoja
totesi puutteen Torniossa todeksi marraskuussa tekemällään matkalla.
Korttiannoksiin oikeutetut henkilöt olivat olleet jo useamman päivän
ilman leipää ja jauhoja. Tilanne Alatorniolla oli samanlainen. Neuvoja
kehotti lääninkomiteaa painostamaan karjanmyyntiosuuskunta Pohjolaa ja Tuontikuntaa, jotta kyseessä oleviin kulutuskeskuksiin saataisiin
lihaa, viljaa ja muita elintarvikkeita.103 Perä-Pohjolan viljanpuute näkyi
myös Tuontikunnalle osoitetuissa anomuksissa, joiden määrä lisääntyi
tasaisesti vuoden loppua kohti.104
Viranomaisten keräämät tiedot elintarvikkeiden saatavuudesta
ja hinnoista vuoden 1917 viimeiseltä neljännekseltä osoittavat, että
tilanne Rovaniemellä oli yhtä tukala, ellei tukalampi kuin esimerkiksi
Tampereella. Vertailtavia elintarvikkeita oli nimikkeittäin yhteensä
101. Tuontikunnan ilmoitukset elintarvikeosastolle toimitetuista viljoista marraskuu
1917, EVA I Fa2. KA; Oulun lääninkomitean ptk. 6.11.1917, EVA V Ca1. KA.
102. P-S 12.10.1917; KT 24.10.1917.
103. Neuvoja F.Koiviston raportti 16.11.1917, Oulun lääninkomitean ptk. 16.11.1917,
EVA V Ca1. KA.
104. Tuontikunnalle saapuneet kirjeet, EVA I Fa2. KA.

Tukkiliikkeestä kommunismiin | 97

42 kappaletta. Lokakuussa listatuista elintarvikkeista oli ilmoitettu
hinta Rovaniemellä 23 ja Tampereella 38 lajikkeen osalta. Joulukuussa
vastaavat luvut Rovaniemellä olivat 16 ja Tampereella 37. Tampereelta puuttuivat muun muassa tattarisuurimot, suolattu lampaanliha,
amerikkalainen silava ja muikku. Rovaniemellä puuttuvien listalla
edellisten lisäksi olivat voi, kananmunat, vasikanliha ja useimmat kalat.
Lokakuussa kummallakin paikkakunnalla listatuista elintarvikkeista
13 oli keskihinnaltaan kalliimpia Rovaniemellä kuin Tampereella.
Esimerkiksi liha oli kolmanneksen ja vehnäjauhot neljänneksen kalliimpia pohjoisessa kuin etelässä. Joulukuussa Rovaniemellä oli taas
kuorittua maitoa ja kovaa ruisleipää, mutta hintojen nousu jatkui:
Kuorimattoman maidon hinta nousi syksystä kolmanneksella ja ruisleivän puolella. Myös Tampereella peruselintarvikkeiden keskihinta oli
joulukuussa korkeampi kuin lokakuussa, mutta toisaalta Rovaniemellä
16 elintarvikkeen hinta oli vielä korkeampi. Esimerkiksi kuorimaton
maito oli kaksi kertaa ja liha kolmanneksen kalliimpaa pohjoisen
taajamassa kuin Tampereella.105
Turvatakseen kuntalaisten ruokahuollon myös Lapin kuntien
oli ylitettävä rajahinnat. Muun muassa Rovaniemellä ja Torniossa
jouduttiin viljaostoihin käyttämään suunniteltua enemmän rahaa.
Rovaniemen elintarvikelautakunta maksoi viljakilosta tuottajille 50
%:ia suunniteltua enemmän. Rovaniemen työväenyhdistys katsoi, että
hinnankorotukseen ei ollut pätevää syytä, ja se paheksui edustajiaan,
jotka olivat hyväksyneet päätöksen. Virhearvion tehneet työläisedustajat erosivat lautakunnasta ja heidän tilalleen valittiin uudet.106 Läänin
elintarvikekomitean neuvoja F. Koivisto totesi rajahintapolitiikasta
raportissaan Tornion osalta seuraavaa: ”…Rajahintoja ei noudateta
nimeksikään ja sanottiin, että olisi jo kuoltu nälkään jos niitä olisi seurattu”107. Esimerkiksi voin rajahinta oli 17 mk, mutta mustassa pörssissä
se kohosi aina 30 mk:aan asti. Lääninkomitean tulkinnan mukaan
tuottajia ei voitu pakottaa myymään voita kunnan elintarvikelautakunnalle rajahintaan. Niinpä esimerkiksi Kuolajärvellä tuottajat myivät

105. Elintarvikkeiden hinnat maamme eri paikkakunnilla 1917 vuoden neljännellä
neljänneksellä. Sosiaalinen Aikakauskirja 1/1918, 160, 169.
106. Rantatupa 1979, 105; KT 24.10.1917.
107. Neuvoja F. Koiviston raportti 16.11.1917, EVA V Ca1. KA.
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voinsa mieluummin markkinahinnalla Kemiyhtiölle kuin rajahinnalla
elintarvikelautakunnalle.108
Paikoin Perä-Pohjolassa selvittiin kohtuullisesti. Kemissä, jossa oli
ollut keväällä puute jauhoista, tultiin alkusyksy toimeen paremmin.
Elintarvikekysymys ratkaistiin kuluttajien, tuottajien ja kaupan yhteistyöllä niin, että kaupungin Tuontikunnalta saama vilja varastoitiin
ja jaettiin suunnitellun säännöstelyn mukaisesti, joten suoranaista
nälänhätää ei Kemissä päässyt muodostumaan. Lisäksi kaupunki toimi itsekkäästi huolehtien vain omista asukkaistaan, se kieltäytyi mm.
Tuontikunnan määräyksestä toimittaa varastoistaan viljaa Kolariin109.
Todennäköisesti tämän johdosta viljaa riitti kauemmin kuin Torniossa
ja ilmapiiri pysyi kauan rauhallisena. Myös Ylitorniolla tilanne näytti
valoisammalta kuin naapurikunnissa: Vielä marraskuussa 1917 edellisen satokauden varastoja oli käyttämättä, osa keväällä takavarikoitavaksi
määrätystä viljasta perimättä ja kulunut satokausi oli ollut suhteellisen
hyvä. Tosin runsas neljännes kuntalaisista kuului korttitalouksiin ja
heidän määränsä uskottiin lisääntyvän talven mittaan. Ehkäpä Ylitornion elintarvikelautakunta oli liiankin luottavainen, sillä se ei ollut
hankkinut lainkaan lihaa ja perunaa varastoihin eikä tehnyt lopullisia
viljatarkastuksia. Lautakunnan mielialaa kuvaakin neuvoja F. Koiviston
kommentti asiasta: ”Lopullinen tilasto ei ollut valmis, mutta luultiin
talveksi piisaavan.” Karungissa sen sijaan oli vilja laskettu ja merkitty
tarkasti tilastoon. Laskelmien mukaan ennakoitiin sadon riittävän liki
puoli vuotta, todennäköisesti omavaraistalouksille, sillä korttiannosten
arvioitiin riittävän ainoastaan jouluun asti.110
Korttitalouteen kuuluvien henkilöiden määrä kasvoi koko Suomessa syksyn ajan. Oulun läänissä heidän suhteellinen osuutensa oli
lokakuussa maan keskiarvoa pienempi, mutta joulukuussa väestöstä
suuri osa lukeutui korttitalouksiin. RANTATUVAN mukaan Oulun
läänin omavaraisuusaste heikkeni nopeasti, mikä lisäsi korttitalouksien määrää.111 Korttitalouksien määrää kasvatti myös työttömyys.
Pohjois-Suomessa vallitöiden ja Muurmannin radan rakentamisen
108. Neuvoja F.Koiviston raportti 16.11.1917, Oulun lääninkomitean ptk. 16.11.1917;
Oulun lääninkomitean ptk. 6.11.1917, EVA V Ca1. KA.
109. P-S 12.10.1917.
110. Neuvoja F.Koiviston raportti 16.11.1917, Oulun lääninkomitean ptk. 16.11.1917,
EVA V Ca1. KA
111. Rantatupa 1979, 102.
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loppuminen sekä metsänhakkuiden vähentyminen lisäsivät työttömyyttä. Usein työttömät palasivat kotiseudulleen kasvattamaan ko.
paikkakunnan korttitalouksien määrää, mutta oli myös toispaikkakuntalaisia työttömiä, jotka jäivät työtilaisuuden toivossa majailemaan
entisen työpaikkansa läheisyyteen. Hupenevat vilja-annokset haluttiin
jakaa paikkakuntalaisille eikä kuljeksiville työttömille. Esimerkiksi
Torniossa kansalaiskokous esitti toivomuksen, että viranomaiset poistaisivat kaupungista toispaikkakuntalaiset työttömät, jotka kuluttivat
kaupungin vähiä elintarvikevaroja.112 Alatornion elintarvikelautakunta
ei puolestaan halunnut jakaa kortteja ulkopaikkakuntalaisille olivat
nämä työttömiä tai työllistettyjä. Lääninkomitea sai käsitellä useita
Alatornion kuluttajien valituksia ko. asiasta. Joulukuussa myös sahatavarayhtiö And Kurt & Aktiebolag valitti lääninkomiteaan Alatornion
ja Kemijärven elintarvikelautakunnista, koska nämä eivät suostuneet
hankkimaan elintarvikkeita yhtiön työmaille Kuusiluodon sahalle ja
Kapustajoen metsätyömaalle. Lääninkomitea velvoitti elintarvikelautakunnat ottamaan korttiannoksia jakaessaan huomioon kaikki kunnan
alueella asuvat työntekijät ja työttömät.113
Niukkuutta jakamassa olivat myös venäläiset sotilaat. Keisarin
aikoinaan antaman asetuksen mukaan Suomen oli osallistuttava venäläisen sotaväen huoltoon mm. majoituksen, kuljetuksen ja ruokahuollon osalta. Esimerkiksi lihatuotannon turvaamiseksi kukin kunta
joutui toimittamaan tietyn määrän lihaa lihaosuuskunnille, jotka
toimittivat sen edelleen kasarmeille. Maaliskuun vallankumouksen
jälkeen leipäviljan kuljetus kasarmeille vaikeutui ja huolto muuttui
sitä epäsäännöllisemmäksi, mitä kauemmas maaliskuun vallankumouksesta etäännyttiin. Venäjällä oli suuria vaikeuksia huolehtia rajojen
ulkopuolella olevien joukkojen ruokahuollosta. 114
Ensimmäisinä tästä kärsivät Pohjois-Suomeen sijoitetut joukot115,
sillä ne olivat huonoimpien kulkuyhteyksien päässä. Venäläisten sotilaiden pyrkiminen samojen viljalaarien ääreen, joilla kävivät myös
ruuanpuutteesta kärsivät pohjoissuomalaiset, herätti huolestuneisuutta
kunnanpäättäjien keskuudessa. Tästä oli todisteena eräiden Lapin
112. KT 24.10.1917.
113. Oulun lääninkomitean ptk:t passim loka-joulukuu; ks. tarkemmin ptk. 16.11 ja
21.12.1917 ja 2.1.1918. EVA V Ca1. KA.
114. Manninen Turo 1992a, 262.
115. Venäläisiä oli Kemissä, Torniossa ja Rovaniemellä.
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kuntien asenne lihaosuuskunnan vaatimuksiin hankkia lihaa yleisiin
ts. sotaväen tarpeisiin: Rovaniemellä kunnallislautakunta ei katsonut
voivansa toimittaa vaadittua 4000 kg:n lihaerää, Kemijärvellä päätettiin
pyytää vapautusta karjanpakko-otosta ja Tervolan kunnallislautakunta
katsoi osuutensa tehneen. Ainoastaan Kemin maalaiskunnan kunnallislautakunta suostui vaatimukseen.116 Myöhemmin kesällä Rovaniemen
kunnanvaltuusto anoi senaattia vaikuttamaan siihen, että venäläinen
sotaväki siirrettäisiin alueelta pois. Torniossa vastaavan aloitteen teki
puolestaan työväki.117
Kesän muuttuessa syksyksi jotkut venäläiset sotilaat täydensivät
ruoka- ja rahavarojaan omatoimisesti käymällä pimeän turvin maanviljelijöiden peruna- ja naurismaalla ja näpistämällä mm. junamatkustajilta rahakukkaroita junanvaihdon aikana asemilla. Näiden venäläisten
sotilaiden käyttämät keinot, yksityisten kansalaisten omaisuuteen
kajoaminen ja näpistely, turvata elantonsa herättivät suuttumusta
paikallisten asukkaiden keskuudessa. Tämänkaltaiset laittomuudet
sekä elintarvikehuoltoon kohdistuneet ylimääräiset paineet nostettiin
usein esille venäläisistä kirjoitettaessa.118 Venäjän sotaväen ruokahuollon
järjestämisestä ja sen puutteesta tuli ajan myötä tyytymättömyyden
aihe, jota käytettiin myöhemmin syksyllä poliittisena keppihevosena
ja lyömäaseena hyvällä menestyksellä.
Elintarvikekysymyksen politisoituminen

Elintarvikekysymyksestä alkoi kehkeytyä yhä enemmän poliittinen
ongelma niin valtakunnallisella kuin paikallisellakin tasolla. Keväästä
asti kuluttajien keskuudessa yleisesti vallinnut luottamus sen suhteen,
että eduskunnan taustatuen voimin elintarvikeongelmat pystytään
ratkaisemaan paikallistasolla, alkoi kesän myötä huveta. Syksyllä elintarvikkeiden jakelussa ilmenneet katkokset, elintarvikepolitiikassa
tehdyt organisaatiomuutokset ja henkilövaihdokset, Åkermanin joustot
tuottajille sekä työttömyyden ja inflaation aiheuttama ostovoiman
vähentyminen lisäsivät yhteiskunnan levottomuutta. Levottomuus ja
116. KT 5.4.1917.
117. Rovaniemen mlk:n kunnanvaltuuston ptk 22.6.1917, Ahvenainen 1970, 449;
Rantatupa 1979, 81.
118. Katso esimerkiksi uutiset heinä-elokuu KT; Manninen Turo 1992a, 263-266.
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epävarmuus yhdistettynä puutteeseen kanavoituivat yleisesti poliittiseen
toimintaan. Parlamentaarisen politiikan menettäessä uskottavuuttaan
ja valtaansa luokkataistelulinja kasvatti suosiotaan suomalaisten keskuudessa. Tilannetta kärjisti elintarvikehuollon rakentuminen miltei
yksinomaan kunnallisen organisaation varaan – kummankin puolen
oli helppo löytää syylliset ja osoittaa heitä sormillaan.
Protestointi oli alkanut viljatarkastuksien yhteydessä alkukesällä,
jolloin eri puolilla Suomea työväestön edustajia erosi kunnallisista
elintarvikelautakunnista vastalauseena niiden jakelu- ja takavarikointitoimille. Työväenlehdistö oli kritisoinut valtion elintarvikepolitiikkaa
heinäkuun aikana samalla kun kuluttajat pitivät kokouksia, joissa
vaadittiin tehokkaampia toimia tilanteen parantamiseksi. Varsinaiset
joukkomielenosoitukset ajoittuivat elokuun puoleenväliin.119 Elintarvikelautakuntien jäsenten joukkoeroamiset yleistyivät syksyllä, elintarvikemellakat ja mielenosoitukset lisääntyivät ja lopulta kiista siirtyi
suoraan poliittiselle tasolle syksyn eduskuntavaaleissa.
Työväestö oli näkyvä osapuoli kesän ja syksyn levottomuuksissa, jolloin myös vastuu niistä on helppo siirtää työväestön ja työväenliikkeen harteille. Levottomuuksilla ja ristiriidoilla on kuitenkin
aina kaksi tekijää; syy ja seuraus. Elintarvikepolitiikassa varsinainen
levottomuuksien syy oli huollossa, tarkastuksessa ja jakelussa esiintyneet ongelmat sekä eriävät tavoitteet tuottajien ja kuluttajien kesken.
Näiden ristiriitojen seurauksena elintarvikepolitiikan antava ja ottava
osapuoli ajautuivat puolustamaan etujaan. Kuluttajat joutuivat tässä
taistelussa alakynteen, sillä tuottajilla oli hallussaan elintarvikkeiden
tuotanto- ja jakelukanavat. Niinpä kuluttajista tuli taistelun näkyvä
osapuoli mielenosoituksineen ja kärkevine lehtikirjoituksineen, kun
taas tuottajat vetäytyivät taustalle seuraamaan, mitä tuleman piti.
Radikalismia esiintyi ensin ruohonjuuri- ja paikallistasolla – SDP:
n johto- ja toimitsijatasolla kannatettiin laillisuutta ja reformeja päämäärien saavuttamiseksi.120
Asiaa voi tarkastella yksityiskohtaisemmin käyttäen esimerkkinä
elintarvikelain soveltamista Kittilässä. Kittilän elintarvikelautakunta oli
perustettu jo marraskuussa 1916 hoitamaan sokerin hankintaa. Maaliskuun vallankumouksen myötä järjestäytynyt työväestö vaati tuloksetta
119. Rantatupa 1979, 96-97.
120. Soikkanen 1976, 230-232.
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omaa edustajaansa valittavaksi lautakuntaan. Uuden elintarvikelain
mukaan (2.6.1917) elintarvikelautakunnan tuli kokoonpanossaan
vastata seudun todellista yhteiskuntarakennetta. Myös Kittilässä käsiteltiin senaatin asiasta lähettämää kirjettä 11. kesäkuuta 1917 pidetyssä
kuntakokouksessa ja uuteen lautakuntaan valittiin vain yksi entinen
jäsen, kokoonkutsuja talokas August Torvinen. Lautakunnan jäseninä
oli kolme talokasta, lukkari ja itsellinen.121 Järjestäytynyt työväestö
katsoi tulleensa jälleen sivuutetuksi, sillä sen jo keväällä asettamaa
edustajaa, poliisi Aleks Kumpulaa, ei valittu lautakuntaan. Työväestön tyytymättömyys lautakuntaa kohtaan kävi entistä suuremmaksi;
lautakunnan jäseniä vaadittiin mm. jättämään paikkansa tai ottamaan
takavarikoitu vilja käyttöön.122
Työväestö pyrki vaikuttamaan asiassa järjestöllisin toimenpitein.
Keväällä 1917 perustettu Kittilän sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö alkoi valvoa työväestön ja tilattomien etuja osallistumalla
kuntakokouksiin. Sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön painostus
oman edustajan saamiseksi elintarvikelautakuntaan koveni kesän myötä. Kittilän työväenyhdistys vaati heinäkuun 29. päivänä pitämässään
kokouksessaan sen hetkisen elintarvikelautakunnan eroa moittien
lautakunnan kokoonpanoa ja toimia. Uuden elintarvikelautakunnan
jäsenistä piti yhdistyksen mukaan ainakin puolet olla järjestäytyneen
työväestön edustajia. Kokouksessa todettiin nälänhädän uhkaavan
Kittilän työläisiä ja kehotettiin kuntaa järjestämään maantietöitä työttömyyden torjumiseksi.123 Elokuun lopussa Kittilän työväenyhdistyksen
lähetystö vieraili elintarvikelautakunnan puheenjohtaja August Torvisen luona kertomassa edellisen kokouksensa (28.8.1917) päätöksistä
vaatia elintarvikelautakuntaa hankkimaan varastoihin myös muita
välttämättömiä elintarvikkeita kuin jauhoja ja ryynejä todeten samalla
kunnan köyhimpiä asukkaita uhkaavan nälänhädän. Samalla lähetystö
oli tiedustellut syytä jo useita viikkoja jatkuneeseen sokeri- ja voitoimitusten katkoon. Puheenjohtaja oli kieltäytynyt neuvottelemasta
työläisten kanssa ja antamasta heille selkoa kunnan elintarviketilanteesta sanoen ettei ollut velvollinen siihen.124
121. Kittilän kuntakokous 16.11.1916; Kittilän kuntakokous 11.6.1917, Kittilän
kunnanarkisto (KiA).
122. KT 7.8, 8.8 ja 9.8. 1917.
123. KT 9.8.1917.
124. KT 7.9.1917.
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Työväenyhdistyksen heinäkuun kokouksen päätöksistä lähetettiin
pöytäkirjaote kuntakokoukseen toiveella, että niitä käsiteltäisiin siellä,
mutta syyskuun 10. päivänä pidetyssä kuntakokouksessa todettiin,
ettei asia ”…kunnan enemmistön mielestä antanut aihetta mihinkään
toimenpiteisiin”.125 Kokouksessa oli kuitenkin käyty kiivas keskustelu
työväestön oikeudesta osallistua lautakunnan toimintaan. Kunnallisjärjestö ehdotti omaksi edustajakseen Ville Kiviniemeä, talollista Kaukosen kylästä, joka oli ollut työväenliikkeen toiminnassa mukana vuoden
1905 suurlakosta alkaen. Kiviniemen esittäessä sosialistien vaatimukset
kruununvouti Sandström toi julki epäilyt, oliko sosialisteilla edes ”...
lain edellyttämää puhevaltaa kuntakokouksessa...” moittien samalla kunnallisjärjestöä ”... joka kokoonpantuna pääasiallisesti huligaaneista, oli
omiaan aikaansaamaan vain epäjärjestystä kunnallisessa elämässäkin”126.
Samassa kokouksessa työväestö oli puolestaan viitannut edessä oleviin
mullistuksiin ja työväenvaltaan.127 Järjestäytynyt työväestö pysyi siis yhä
kunnallisen päätöksenteon ulkopuolella elintarvikekysymyksessä.
Työväestön aktiivisuus sai myös vastustajat liikkeelle. Samana
päivänä, kun lähetystö oli vieraillut puheenjohtaja Torvisen luona
eli elokuun viimeisenä päivänä, alkoi kirkonkylällä liikkua huhuja
suojeluskuntaosaston perustamisesta paikkakunnalle. Kaksi päivää
myöhemmin, 2. syyskuuta, kutsuttiin kittiläläisiä kokoukseen käsittelemään kysymystä ”...poliisivoimien lisäämisestä paikkakunnalle
väestön turvaamiseksi”. Työväenyhdistys ihmetteli, minkä väestönosan
suojelemisesta oli kysymys ja kehotti jäseniään välttämään kaikkea epäjärjestystä ja ”provoseerausta” sekä säilyttämään malttinsa.128 Kittilän
suojeluskuntaosaston perustaminen syyskuussa 1917 ei onnistunut,
sillä sen päämäärät eivät vastanneet kuntalaisten tavoitteita – paikkakuntaa koetteli nälänhätä, ei epäjärjestys ja kurittomuus. Koska
suojeluskuntahanke oli virinnyt elintarvikeasiaa varattomien kannalta
ajavan toiminnan yhteydessä ja sen taholta tarjottiin nälkäisille kuntalaisille leivän sijasta kuria, se ei saanut kannatusta. Työväestö piti
suojeluskuntaosaston perustamishanketta kunnallista valtaa pitävien
yrityksenä estää työväestön ja tilattomien osallistuminen kunnalliseen
125. Kittilän kuntakokous 10.9.1917, KiA.
126. Kittilän kuntakokous 10.9.1917, KiA.
127. Legendaarinen Lapin profeetta Ville Kiviniemi KT 26.4.1986; Kittilän kuntakokous 10.9.1917, KiA; Nimismiehen kertomuksia - Kittilä. VHK III C 12. SA.
128. KT 7.9.1917.
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päätöksentekoon ja palauttaa ennen maaliskuun vallankumousta vallinnut poliittinen ja sosiaalinen tilanne Kittilään. Näin ajateltiin myös
suojeluskuntalaisten keskuudessa. Syitä siihen, miksi suojeluskuntaosaston perustaminen Kittilään ei onnistunut vuoden 1917 puolella
Kittilän nimismies selitti marraskuussa 1918 seuraavasti: ”...sosialistit
enemmistönä ollen vainusivat, että tämän kautta ryhdytään heidän toimintaansa hillitsemään”.129
Kittilän elintarvikelautakunnan varastot olivat niukat, koska maataloustuotteiden toimitus syrjäisiin kuntiin oli jo keväällä ollut hidasta
ja hankalaa. Lisäksi elintarviketilanteen epävakaisuus aiheutti katkoksia
jakeluun. Kittilässä oli puutetta, sillä kruununvouti Sandströmkin
herkesi anomaan lääninkomiteaa painattamaan ohjekirjasia hätäleivän
valmistamisesta kesäkuussa 1917. Jostain syystä lääninkomitealla oli
heinäkuussa kuitenkin se käsitys, että Kittilässä oli viljaa yli oman
tarpeen ilmoittaen Tuontikunnalle, ettei Kittilään tarvitse lähettää sen
varaamaa syömäviljaa.130 Tästä huolimatta paikallinen elintarvikelautakunta olisi voinut toimia tehokkaammin ja päästää työväestön mukaan
päätöksentekoon, sillä se olisi liennyttänyt kunnan ilmapiiriä. Kittilän
tapaus on esimerkki siitä, kuinka toimeentulo- ja ruokahuoltokysymykset voitiin itsepäisellä ja taipumattomalla asenteella kärjistää jyrkäksi
poliittiseksi vastakkainasetteluksi, jossa työväestö saatiin näyttämään
kohtuuttomasti käyttäytyväksi. Vaikka kuntaan perustettiin marraskuun 5. päivänä uusi elintarvikelautakunta, jossa oli myös työväestön
edustajia mukana,131 oli tilanne päässyt luisumaan käsistä ja jättänyt
osapuolten välille epäluottamuksen ilmapiirin.
Elintarviketilanteen kehityksessä oli yleistä, että sitä mukaa kun
elintarvikkeiden jakamiseen liittyvät ongelmat paljastuivat, syvenivät tuottajien ja kuluttajien väliset ristiriidat samalla politisoituen.
Elintarvikekysymys oli ollut Suomen suurimpia haasteita jo keväällä
1917 ja ratkaistakseen sen suomalaisten olisi pitänyt pystyä luomaan
käytännön tasolla toimiva ja yhteistyökykyinen organisaatio, joka
olisi sitoutunut elintarvikelakiin. Tämä puolestaan olisi edellyttä129. Nimismiehen kertomuksia - Kittilä. VHK III C 12. SA.
130. Oulun lääninkomitean ptk. 6.6.1917, 3.8.1917, EVA V Ca1. KA.
131. Uuteen elintarvikelautakuntaan valittiin työmies Abiel Wuomajärvi, mäkitupalainen Mikko Hottinen, eläinlääkäri Väinö Virtanen, talokkaat J.S. Kariniemi ja Wille
Karila. Puheenjohtajana toimi J.S.Kariniemi, Kittilän kuntakokous 5.11.1917,
KiA.
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nyt kaikkien poliittisten tahojen ja niiden sidosryhmien tukea. Näin
ei kuitenkaan käynyt – ainoastaan elintarvikelain äänestys tapahtui
eduskunnassa suuressa yhteisymmärryksessä, mutta sitä ennen ja sen
jälkeen poliittiset puolueet olivat tukkanuottasilla lain menettelytapoja
ja tavoitteita tulkitessaan.
Lokakuun alussa pidetyt eduskuntavaalit tekivät leivästä vaaliaseen.
Lehtien palstoilla ja vaaliagitaattorien puheissa kiisteltiin kuluttajien
ja tuottajien oikeuksista sekä elintarvikepolitiikan onnistumisesta.
Pohjois-Suomessa poliittisen taisteluparin muodosti SDP ja Maalaisliitto. Maalaisliitto oli ottanut Pohjois-Suomessa vaali-iskulauseekseen ”Leipää ja särvintä”, jolla pyrittiin ilmaisemaan puolueen
huoli elintarviketuotannon turvaamisesta Suomessa.132 Syyskuussa
pitämässään kokouksessaan maalaisliittolaiset kruununtorpparit kehottivat pohjoisen muita kruununtorppareita ja tilattomia äänestämään
tulevissa vaaleissa maalaisliittoa, mikäli mielivät varmistaa pienviljelyn jatkuvuuden Suomessa ja sitä myötä turvata leivän riittävyyden
ja hillitä ”irtolaisväestön” kasvun. Kruununtorppareille suunnatussa
vaalijulistuksessa puolustettiin viljelijän omistusoikeutta liittäen se
kodin ja tervehenkisen maalaiselämän ihanteeseen. Samalla viitattiin
sosialistien ajavan lähinnä tehdastyöläisten asiaa, mikä ilmeni lehden
mukaan mm. puolueen eduskuntavaaliehdokkaiden kaupunkilaistaustoissa – yhtään maanviljelijää ei ollut mukana.133
Vastaavasti sosialistit liittivät maalaisliiton siihen porvaririntamaan,
joka yritti riistää varattomalta väestönosalta viimeisetkin elinmahdollisuudet, eikä kysymys ollut pelkästään leivästä vaan tasavertaisesta
osallistumisesta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Maalaisliiton
kerrottiin houkuttelevan Kuolajärvellä äänestäjiä puolelleen tarjoamalla
leipää aivan konkreettisestikin, nimittäin palkkioksi niille, jotka allekirjoittivat nimensä puolueen valitsijamiesyhdistyksen listaan. Paikallinen sosialisti tosin toivoi, ettei työväestö lankeaisi houkutukseen,
sillä se tietäisi vaaleissa vallan siirtymistä oikealle ja työläisten ajamien
uudistusten (työlainsäädäntö, kunnallislait jne.) hautautumista. Kirjoituksessa kyseenalaistettiin ”leivän tähden” -äänestäminen eli maalais132. KT 5.10.1917.
133. Maalaisliittolaisten keskuudessa kaupunkilaisuus koettiin yleensäkin kielteisenä
piirteenä, maalaisliitto ei tehnyt mm. tämän takia vaaliliittoja muiden porvarillisten puolueiden kanssa Oulun läänissä, Isohookana-Asunmaa 1980, 87; P-S
28.9.1917.
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liiton tukeminen ja kehotettiin kärsimyksistä huolimatta katsomaan
pidemmälle tulevaisuuteen ja rakentamaan oikeudenmukaisempaa
yhteiskuntaa yhdessä työväenliikkeen kanssa.134
Elintarvikkeiden puute ei ollut ainoa epäkohta tuon ajan suomalaisessa yhteiskunnassa, sillä kevään ja kesän aikana muutkin yhteiskunnalliset ja valtiolliset epäkohdat olivat tulleet selkeästi esille, kuten
taloudelliset kysymykset lakkotaistelujen muodossa, järjestyksenvalvonnan ratkaisemisen mukanaan tuomat ongelmat ja suhtautuminen
Venäjän väliaikaiseen hallitukseen ja venäläiseen sotaväkeen. Mutta
juuri elintarvikekysymyksestä tuli vedenjakaja ’nälkämailla’, näkyvin
kiistan aihe, joka jakoi osapuolet selkeästi kahteen poliittiseen leiriin,
sosialisteihin ja porvareihin. Syynä tähän oli ensinnäkin kysymyksen
ajankohtaisuus eli välttämättömyys ratkaista asia pikaisesti ja nälkäänäkevää osapuolta tyydyttävästi. Asioista päättäneet, manttaaliluvultaan
varakkaat kuntalaiset eivät ymmärtäneet, että työväestö olisi halunnut
olla mukana päättämässä asiasta jouduttaakseen ratkaisuja vaan he
saattoivat pitää työväestön vaatimuksia oikeudettomina ja röyhkeinä.
Tällainen asennoituminen politisoi elintarvikekysymystä entisestään
ja aiheutti puutteenalaisen väestönosan keskuudessa uhmaa kunnan
valtaapitäviä vastaan syventäen paikallistason valtaongelmaa. Taustalla
oli vanhentunut kunnallislainsäädäntö ja asenteet; varaton väestönosa,
joka saattoi olla enemmistönä paikkakunnalla, ei päässyt päättämään itseään välittömästi koskevista asioista. Toisaalta valtaapitävien itsepäisyys
olla suostumatta yhteistyöhön työläisten kanssa ja olla huomioimatta
varattomien kuntalaisten pyynnöt ja vaatimukset, johtivat lopulta
umpikujaan, jota yritettiin aukoa ensin suurlakon aikana marraskuussa
1917, sitten kansalaissodassa talvella 1918 ja myöhemmin valkoisen
vallan aikana koko 1920-luku.

TYÖELÄMÄN ARKI VUONNA 1917

Sotatilalain aikana ammattiyhdistysten toimintaoikeuksia oli rajoitettu,
mm. työväestön etujen ajaminen lakkoilemalla oli kielletty. Maaliskuun
vallankumous kumosi kiellot ja kiinnostus ammattiyhdistystoimintaa
134. KT ”Leivän tähdenkö?” 12.10.1917.
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kohtaan kasvoi. Työväestön suoranainen ryntäys ammattiosastoihin
kasvatti niiden jäsenmäärän nelinkertaiseksi vuoden sisällä.135 Vaikka
vallankumous olikin välitön syy ammattiyhdistysliikkeen toiminnan
aktivoitumiselle, oli liikkeen jäsentulvan pohjustustyöt aloitettu jo
vuonna 1916.
Sota-ajan elinkeinorakenteessa tapahtuneet muutokset koettelivat
tiettyjä liittoja enemmän kuin muita. Esimerkiksi sahateollisuuden
taantuman myötä Sahateollisuustyöväen Liiton jäsenmäärä pieneni
liki 2 900 jäsenellä. Sen sijaan metalliteollisuudessa ja Metalliteollisuustyöntekijäin Liitossa kehitys oli päinvastainen. Kokonaisuudessaan
SAJ:n jäsenmäärä kasvoi tasaista tahtia sotavuosienkin aikana.136 Eräs
syy tähän oli SAJ:n työ työlainsäädännön edistämiseksi työntekijän
etujen mukaisesti.137 Toisaalta elintarviketilanne ja inflaation kasvun
aiheuttivat vaikeuksia työväestön toimeentulolle. Syksyllä 1916 SAJ:
ssa otettiin tavoitteeksi palkkojen korottaminen niin, että ne olisivat
vastanneet todellisia elinkustannuksia.138 Lääkkeeksi taisteluun ”kapitalisteja ja keinottelijoita” vastaan SDP ja SAJ tarjosivat ammatillista
järjestäytymistä.139
Sahateollisuuden työntekijämäärän vaihtelulla oli luonnollisesti
vaikutuksensa Suomen sahateollisuustyöväen Pohjolan piirin jäsentilastoihin; vuodesta 1914 heinäkuuhun 1916 mennessä jäsenmäärä
oli pienentynyt 452:lla henkilöllä ollen tuolloin 731. Sotatilalakien
ohella työväestön järjestäytymisasteen heikkenemiseen oli syynä myös
työnantajan jyrkkä asenne kaikkea työväestön toimintaa kohtaan.
Kuusiluodossa työnantaja oli kieltänyt työläisiä perustamasta raittiusyhdistystä, koska piti ilmiselvänä, että siellä harjoitettaisiin ”agitatsioonia”. Liiton asiamies olikin varsin pessimistinen sahatyöläisten
tulevaisuuden suhteen, sillä hän piti työnantajan valtaa liian suurena
sen järjestäytymismuodon (työnantajaliitto) ja työtaistelumenetelmien (työsulku) vuoksi.140 Sahateollisuustyöväen liiton Pohjolan piirin
piiritoimikunta oli jo loppukesästä 1916 päättänyt elvyttää paikallisen
135. Vuoden 1916 lopussa SAJ:n jäsenmäärä oli 41 804 ja vuotta myöhemmin 160
695, Soikkanen 1976, 260-261.
136. Ala-Kapee – Valkonen 1982, 378, 792-793.
137. Ala-Kapee – Valkonen 1982, 387.
138. Ala-Kapee – Valkonen 1982, 388.
139. ”Työläiset liittykää järjestöihin” TM 22.10.1916.
140. ”Pohjolan sahatyöläisten järjestäytyminen”, TM 17.9.1916.
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sahateollisuustyöväen ammattiyhdistystoiminnan. Se pyysi liitolta
lupaa toiminnan uudelleen aloittamiseen. Liittotoimikunta myönsi
luvan kuultuaan liiton asiamiestä141, jonka mukaan toiminnan aloittamiselle oli olemassa jossain määrin edellytyksiä.142
Sahatyömiesten ohella toinen ammattiryhmä, jossa oli liitolle potentiaalisia jäseniä, oli metsätyömiehet. Eräässä Työmiehen artikkelissa
heidän järjestäytymistään kuvattiin seuraavanlaisesti: ”Kymmenen vuotta
sitten liikehtivät tukkityömiehet. Se oli aikanaan huomattavaa ’korpivaeltajain napinaa mannasta ja särpimestä’…. Mutta se liike vaimeni. On
niinkuin kaikki henkinen yhteisyystunne olisi noiduttu horrostilanteeseen
määräämättömäksi ajaksi – sellaisen vaikutelman saa Pohjolan metsien
raatajien asemasta.”143 Horrokseen oli osittain syynä se, että Sahateollisuustyöväen liiton Pohjolan alueen piiriasiamiehen toimi oli lakkautettu
syksyllä 1914, kun alueen sahat ”pantiin seisomaan”. Toiminta sälyttyi
yksittäisten ihmisten harteille ja hiipui pikku hiljaa. Asian tilan korjaamiseksi Oulun läänin pohjoisen vaalipiirin SDP:n piiritoimikunta
oli syyskesällä 1916 pyytänyt avustusta Sahateollisuustyöväen liitolta,
jotta se voisi palkata toimitsijan valistusmatkalle Lapin tukkityömaille.
Liittotoimikunta kuitenkin päätti, että liiton piirimies saisi hoitaa Perä-Pohjolan tukkityöläisten järjestäytymiskysymystä paikallisen SDP:n
piiritoimikunnan avustuksella.144 Marraskuussa 1916 piirille palkattiin
lopulta uusi asiamies, S. Wuorio, jonka ensimmäinen tehtävä oli järjestää Sahateollisuusliiton Pohjolan piirin piiritoimikunnan kokous.
Helmikuun alussa pidetyssä kokouksessa tehtiin päätös palkata Kalle
Summanen järjestäjäksi piirin alueelle.145
141. On epäselvää, onko kyseessä sama henkilö, joka kirjoitti artikkelin TM:een 17.9,
sillä piirin toiminnan käynnistämismahdollisuuksien tutkimiseen ehdotettiin ensin
entistä piirimiestä Y. Siveniusta ja hänen kieltäydyttyään liiton asiamiestä Haapalaista, joka kierteli sitten kierteli kaikissa piirin osastoissa, TM 26.9.1917.
142. Järjestäytymisen pohjana oli Kemiyhtiön toiminnan jatkuminen sota-aikana, “Sahateollisuustyöväen liiton asioita” TM 26.9.1916; Artikkelissa “Työolot Pohjolassa”
28.8.1916 kerrotaan, että Kemin ympäristön teollisuuspaikoilla järjestäytyminen
oli elpynyt. Etenkin Karihaarassa ammattiosaston jäsenmäärä oli kasvanut, sillä
sinne oli “..tullut jäseniä oikein miehissä”.
143. ”Työolot Pohjolassa” TM 28.8.1916.
144. ”Työolot Pohjolassa” TM 28.8.1916; “Sahateollisuustyöväen liiton asioita” TM
26.9.1916.
145. Katsaus Pohjolan piiritoimikunnan toimintaan 1.1.-14.8.1917. SST liiton Pohjolan
Ammatillinen piirijärjestö (PAP), SAK 331.88.674 (471). TA.
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Valistustyö kantoi hedelmää. Piiriin perustettiin liki 30 uutta ammattiosastoa. Jo ennen vallankumousta, 11. maaliskuuta, Kemijärven
työväenyhdistys oli päättänyt kutsua paikkakunnan metsä- ja uittotyöläiset ammattiosaston perustamiskokoukseen kesäkuuksi. Huhtikuussa
perustettiin Rovaniemellä Sahateollisuustyöväen liiton alainen metsäja uittotyöläisten ammattiosasto. Vaikka kokousajankohta oli huono,
sillä metsätyömiehet olivat tuolloin töissä savotoilla, osanottajia tuli
niin paljon, että osasto voitiin perustaa ja siihen liittyi heti 30 jäsentä.
Osastoja perustettiin myös Kittilään, Sodankylään ja Kuolajärvelle.
Kaiken kaikkiaan piirissä toimi 55 osastoa vuoden 1917 loppupuolella.146 Sahateollisuustyöväestön lisäksi muillakin aloilla työntekijöiden
aktiivisuus heräsi; muun muassa Kemin kuljetustyöntekijäin osaston
jäsenluku nousi 336:lla uudella jäsenellä v. 1917.147
Vuoden 1917 lakkoliike Suomessa

Ammattiyhdistysliike oli voimissaan. Järjestäytyminen oli antanut
sille kauan kaivatun neuvotteluedun ratkottaessa työelämään liittyviä
ongelmia työnantajan kanssa. SDP ja SAJ pyrkivät suitsemaan jäsenistönsä patoutunutta toiminnan tarvetta julistuksin, joissa kehotettiin
pidättäytymään lakoista, käyttäytymään järjestyneesti ja rauhallisesti
sekä noudattamaan yhteisiä päätöksiä ja menettelytapoja. Ohjeilla ei
ollut vaikutusta. Ensimmäiseksi lakkoliike lähti tavoittelemaan samaa
oikeutta kuin mitä Venäjän työväestö oli saanut – 8-tunnin työpäivää.
Työnantajaliitosta lakkolaisten vaatimuksiin taipuivat ensimmäisinä
vaatetusalan ja metalliteollisuuden työnantajat huhtikuun puolessa välissä. Uusi työaikajärjestely hyväksyttiin yleisesti teollisuuden
aloilla toukokuussa, mutta kun SDP ja SAJ alkoivat ajaa 8-tunnin
työpäivää myös maa-, metsä- ja palvelualoille, syntyi työnantajien ja
työntekijöiden välille syviä, sovittamattomia ristiriitoja. Työaikalain
ja elintarvikelain valmistelut ajoivat SDP:n sananvaihtoon erityisesti

146. ”Ammatillinen liike voimistuu” KT 17.4.1917; “Metsä- ja uittotyöläisten järjestäytyminen” KT 23.3.1917; Katsaus Pohjolan piiritoimikunnan toimintaan
1.1.-14.8.1917. PAP, SAK 331.88.674 (471). TA.
147. Kemppinen 1987, 119.
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Maalaisliiton kanssa. SAJ ajoi myös palkkatason korottamista, työväestön toimentulon turvaamiseksi. 148
Työaika- ja palkkavaatimukset siivittivät suomalaisia työläisiä lähes
viiteensataan työnseisaukseen vuoden 1917 aikana. Suurimmat lakot
marraskuun yleislakon ohella olivat maatyöväen ja uittotyöläisten lakot,
joista edelliseen osallistui 16000 ja jälkimmäiseen 17000 työntekijää.
Lakko-oikeuksien palautuminen ja niiden tulokset innostivat työntekijöitä myös ylilyönteihin. SAJ:n kehotuksista huolimatta työntekijät
unohtivat aika ajoin yleiset menettelytavat ja hyvän järjestyksen; lakkoiltiin yksittäisten, työväestön yleisten etujen kannalta mitättömien
asioiden puolesta, ei noudatettu työehtosopimuksia ja ajauduttiin
väkivaltaisiin yhteenottoihin työnantajapuolen kanssa.149
Pohjois-Suomen maatalous oli pientilavaltaista ja suurtiloja oli
harvassa, joten maataloustyöväestön laajamittaiset lakot eivät aiheuttaneet eripuraa Lapissa samalla tavalla kuin muualla Suomessa.150 Suurin
osa Pohjois-Suomen palkansaajista työskenteli puutavarateollisuuden
aloilla, sahoilla, satamissa, savotoilla ja uittotyömailla, joten näillä
työmailla ilmenneet palkka- ja työaikaerimielisyydet työntekijäin -ja
antajain välillä toivat lakkoliikkeen myös Pohjois-Suomeen. Lapissa
oli perinteitä sitkeistä lakkotaisteluista, niitä hoitamaan kouliintuneita
ammattiyhdistysmiehiä ja laajat tukijoukot,151 joten lakko-organisaatio
saatiin nopeasti pystyyn.
Työtaistelut alkoivat huhtikuussa, jolloin Perämeren rannikon
sahoilla järjestettiin työnseisauksia paremman palkan puolesta.152 Toukokuun 11. päivänä alkoi Tornion lastaajien lakko, johon osallistui 461
järjestäytynyttä työläistä. Aiemmin pidetyissä neuvotteluissa osapuolet
olivat päässeet sopimukseen kaikista muista asioista paitsi järjestäytyneen työväen käyttämisestä satamissa. Lakko vaikeutti suuresti armeijan
ja teollisuuden tavaroiden toimitusta, joten neuvotteluihin osallistuivat
lakkokomitean, työnantajan, paikallisen työväen neuvoston ja viran148. Soikkanen 1976, 220-224; Ala-Kapee – Valkonen 1982, 393-399, 403-405;
Haapala 1995, 176-177.
149. Ala-Kapee – Valkonen 1982, 400-405; Haapala 1995, 222.
150. Oulun läänissä oli kuusi maatalouslakkoa, pohjoisimmat Haukiputaalla, Häkkinen
1965, 110; Maataloustyöväen lakot keskittyivät kylvö- ja sadonkorjuuaikoihin ja
niitä esiintyi pääasiassa alueilla, joilla oli paljon työväkeä tarvitsevia tiloja, kuten
Lounais-Suomessa ja Hämeessä, Mälkki 2002, 12-15.
151. Katso luku I, Perä-Pohjolan tukkityöläisten lakko v. 1906.
152. Salkola 1 1985, 514, liite 9; Kemppinen 1987, 119.
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omaisten lisäksi Oulun lääninkuvernööri, sotilaslähetit ja Suomeen
sijoitetun sotaväen edustajat Helsingistä. Sotaväen edustajat ilmoittivat hyväksyvänsä kiistakysymyksen täydellisesti ja lääninkuvernööri
kehotti työnantajaakin myöntymään lakkolaisten vaatimuksiin. Se,
että lakon vaikutuspiiriin joutui niin moni taho, teki siitä mielenkiintoisen. Venäläisen sotaväen ja ylimpien viranomaisten asettuminen
lakon pikaisen lopettamisen kannalle ajoi työnantajapuolen puun ja
kuoren väliin, sillä ilmeisesti se pyrki noudattamaan työnantajaliitolta
saamiaan ohjeita ja periaatteita työtaistelujen osalta. Neuvottelujen
ajautuessa yhä uudestaan umpikujaan työväestö päätti sotilaskomitean
edustajien suositusten mukaisesti aloittaa työt kahden viikon ajaksi
ja jatkaa lakkoa kesäkuussa. Purettuaan Ruotsin puolelta kertynyttä
tavarasumaa parin viikon ajan, lakkolaiset todellakin jatkoivat työnseisausta 19. kesäkuuta alkaen.153
Työnantajaliiton haluttomuus hyväksyä neuvotteluja työläisten
kanssa aiheuttivat tai pitkittivät monia lakkoja. Kuusiluodon sahan
ammattiosasto esitti sahan isännistölle pyynnön neuvotella palkkaustariffin tarkistamisesta kokouksessaan 10. kesäkuuta. Isännistö lähetti
kokoukseen vajavaisen paperiluonnoksen palkkaustariffista ja ilmoituksen, että se irtisanoo kaikki Kuusiluodon työntekijät siitä päivästä
lähtien. Isännistön terveiset kuumensivat kokouksen tunnelmaa ja
kokousväki teki päätöksen, jonka mukaan yksikään työntekijä ei tekisi
vastaisuudessa yksityissopimuksia vaan kaikki noudattaisivat yleistä työsopimusta. Neuvottelut jatkuivat Sahateollisuustyöväen liiton
luottamusmiehen välityksellä, jolloin kävi ilmi, että Kuusiluodon
sahan isännistö noudatti työnantajaliitolta saamiaan ohjeita mitä tuli
työsopimusten yleissitovuuteen. Koska sekä paikallisella työnantajalla
että työntekijöillä oli halua päästä sovintoon, he tekivät väliaikaisen
sopimuksen, jossa hyväksyttiin alimmat päiväpalkat.154

153. KT 12.5.1917; KT 16.5.1917; Lakkolaiset saivat sotilaskomitean edustajilta lupauksen, että kysymykset järjestäytyneestä työväestö ja irtisanomisajasta vietäisiin
senaatin käsiteltäväksi. Lisäksi lakkokokous sai sähkösanoman, jonka mukaan
senaatin, virkamiesten ja ammattijärjestöjen vaatimuksesta alettaisiin kyseistä
työselkkausta selvittää, KT 18.5.1917; KT 22.6.1917.
154. KT 18.6.1917; KT 20.6.1917.
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Ammattiyhdistyspolitiikka Lapissa

Lakoista suurimmat ja periaatteellisimmat käytiin heinä-elokuun vaihteessa 1917, jolloin alkoivat Kemiyhtiön sahatyöläisten, Kemijoen
uittotyöläisten ja Kemin satamatyöläisten lakot. Lakkojen pontimina
olivat yleensä 8-tuntinen työpäivä, palkankorotukset ja työehtoneuvotteluihin liittyvät asiat, mutta myös työväen poliittisten oikeuksien
laajentaminen oli esillä kunnallislakien uudistamisen muodossa.155
Kemijoen uittotyöläisten lakko ei ollut sattumaa. Suomen Sahateollisuustyöväen liiton puolelta oli jo talvesta lähtien tehty määrätietoisesta työtä Pohjolan tukkityömaiden järjestäytymisen vahvistamiseksi tuloksena kymmeniä uusia ammattiosastoja. Kahdeksantoista
Perä-Pohjolan metsä-, tukki- ja uittotyöläisten osastojen edustajaa
kokoontui 30.6.-1.7.1917 Rovaniemellä tarkoituksenaan perustaa
SSTtv Pohjolan piirijärjestön alainen Perä-Pohjolan alipiirijärjestö
yhdyssiteeksi alueen metsä-, tukki- ja uittotyöväen ammattiosastoille.
Näin myös tehtiin. Työehtojen järjestelykysymyksen osalta kokousväki
päätti - keskusteltuaan pitkään – hyväksyä piirijärjestön edustajan S.
Vuorion alustuksen mukaisen ponnen, jonka mukaan ”…kun meidän
tukkilaisosastot nyt ovat vielä nuoria, saattaisivat työnantajat käyttää
tilaisuutta hyväkseen ja hajoittaa ne pitkillä työtaisteluilla. Suurempia,
laajakantoisempia työtaisteluja tämänkesäisissä uitoissa olisi tämän tähden
ehdottomasti vältettävä”156. Lisäksi kaikista työtaisteluista olisi tiedotettava liittoa. Ehdoillaan liitto halusi varmistaa, ettei Lapissa hyvin
versonnut ay-toiminta tukahtuisi heti alkuunsa. Kemijoen palkkariidan
osalta kokous asetti alimman hyväksyttävän palkkavaatimuksen (1,25
mk) ja päätti saada sen lävitse ilman taistelua.157
Kokousedustajien terveiset eivät tyydyttäneet osastojen jäseniä
- Perä-Pohjolan tukkityömiehet näyttivät omapäisyytensä ja aloittivat
laajan lakon Kemi- ja Ounasjoen varren uittotyömailla. Lakon toimeenpanijoina olivat paikalliset ammattiosastot, joten periaatteessa
155. KT 24.7.1917; KT 28.7.1917; Hilda Herrala puhui Torniossa työaikalakien
puolesta KT 3.8.1917; Kemppinen 1987, 119.
156. Suomen Sahateollisuustyöväen liiton Perä-Pohjolan metsä-, tukki- ja uittotyöväen
osastojen edustajain kokouksen pöytäkirja 30.6.-1.7.1917. PAP. SAK 331.88.674
(471).TA.
157. Suomen Sahateollisuustyöväen liiton Perä-Pohjolan metsä-, tukki- ja uittotyöväen
osastojen edustajain kokouksen pöytäkirja 30.6.-1.7.1917. PAP. SAK 331.88.674(
471).TA; KT 9.7.1917.
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lakkoa voisi pitää paikallisina työtaisteluina. Toisaalta lakkojen ajoitus
– lakot puhkesivat parin päivän sisällä eri puolilla Lappia – osoittaa,
että tarkoituksena oli saada aikaiseksi suurempi työtaistelu. Lakkorintamasta muodostui lyhyessä ajassa laaja ja yhtenäinen, se ulottui
Ounasjoelta Kemijoen suulle, liittäen matkan varrelta mukaansa kymmeniä metsä- ja uittotyöläisten ammattiosastoja. Lakon ajankohta oli
taiten valittu, sillä meneillään oli vuoden kiivain uittokausi, jolloin
valtaosa sahojen raaka-aineesta kuljetettiin määränpäähänsä. Niinpä
Kemiyhtiö suostui kuukauden työnseisauksen jälkeen lakkolaisten
vaatimuksiin, jotka kohdistuivat palkkaan, työaikaan ja ammatilliseen
järjestäytymisoikeuteen. Lakon tuloksena tuntipalkaksi saatiin 1,50 mk,
työnantaja eli Kemijoen uittoyhdistys hyväksyi 8-tunnin työpäivän ja
lupautui olemaan syrjimättä ammatillisesti järjestäytynyttä työväkeä
uittotyömailla.158
Osittain samaan aikaan uittotyöläisten kanssa lakkoilivat kaikki
Kemiyhtiön Karihaaran sahan 200 sisä- ja ulkotyöläistä. He ryhtyivät
lakkoon 26. heinäkuuta. Lakon välitön syy oli isännistön kielteinen
kanta työntekijäpuolelta esitettyyn, liiton luvalla jätettyyn tariffiehdotukseen. Kemiyhtiö maksoi Karihaaran sahan työntekijöille puolet
sahatyötariffin mukaisesta palkasta, joten ehdotuksen ja viime kädessä
lakon avulla työntekijöiden palkka pyrittiin nostamaan yleiselle tasolle.
Hyväksyessään ehdotuksen liitto oli kehottanut osastoa neuvottelemaan vain käynnissä olevien töiden palkoista, ei esimerkiksi syksyllä
alkavan sahaustyön palkoista. Näin siksi, että ne eivät jäisi alakanttiin
talvea 1918 ajatellen. Liitto ei antanut Karihaaran osastolle lakkolupaa. Yleisestikin liiton linja oli, ettei lakkoihin pitänyt ryhtyä ilman
neuvotteluvaltteja varsinkaan ennen syksyä.159
Sekä Sahateollisuusliiton liittotoimikunta että Pohjolan piirin
asiamies Vuorio ilmoittivat osastoille liittotoimikunnan kannan ja
toiveen aloittaa isännistön kanssa neuvottelut sesonkitöiden palkoista.
Karihaaran osaston edustajan Enqvist ymmärsi kyllä liiton kannan,
mutta lakkolaiset olivat taipumattomia. Samaan aikaan Sahateollisuustyönantaja sai liiton asiamieheltä Haapalaiselta tiedon, ettei lakkolaisilla
158. Enbuske 1997, 273-274; KT 16.7.1917; KT 22.8.1917.
159. KT 28.7.1917; Haapalaisen kirje SSTtv Liiton Pohjolan piiritoimikunnalle
25.6.1917; Katsaus SSTtv liiton Pohjolan piiritmk:n toimintaan 1.1.-14.8.1917;
E. Haapalaisen kirje SSTtv liiton Pohjolan piiritmk:lle 27.7.1917. PAP. SAK
331.88.674( 471).TA.
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ollut liiton lupaa, mistä puolestaan lakkolaiset suuttuivat. Kaksi viikkoa
lakon alkamisen jälkeen yhtiön Karihaaran sahan isännistö olisi ollut
valmis neuvotteluihin, jos vain työt sahalla olisivat käynnistyneet, sekä
laatimaan sahatyötariffin niin, että kohonneet elintarvikekustannukset olisi huomioitu palkassa. SSTtv:n piirin asiamies Vuorio toimi
sovittelijana osapuolten välillä, huonolla menestyksellä. Lakkolaisten
enemmistö hylkäsi ehdotuksen epäillen palkankorotuksen riittävyyttä.
Asiassa oli myös periaatteellinen puoli, sillä isännistö oli aikaisemmin
hylännyt työntekijäpuolen esittämän, samanlaisen ehdotuksen. Lakkolaiset luottivat omiin kykyihinsä ja voimiinsa ja kielsivät jyrkästi liiton
ja piirin toimikuntia ”..sekaantumasta heidän asioihinsa, he hoitavat
kyllä ne itsekin”.160
Lakot Kemin seudulla saivat jatkoa, kun satamatyöläiset esittivät
omat palkkavaatimuksensa elokuun 7. päivänä. Työnantaja, sikäläinen
välitysliike, vastasi esitykseen uhkaamalla irtisanoa kaikki työntekijänsä ja palkkaamalla uusia edullisemmin ehdoin. Pattitilanteessa SPT
Liiton Kemin osasto sanoi irti työehtosopimuksensa ja päätti aloittaa
työselkkauksen taloudellisin perustein sopimuksen irtisanomisajan
jälkeen, ellei työnantaja sitä ennen tule vastaan. Työnantajapuoli piti
palkankorotusvaatimuksia ylimitoitettuina.161 Todennäköisesti se laski alueella olevien satojen työttömien varaan uskoen saavansa näistä
helposti uutta työvoimaa. Työttömyys ja sen aiheuttama taloudellinen
ahdinko olivat vaikea ongelma, mikä myös työväenliikkeessä otettiin
huomioon lakon epäonnistumiseen vaikuttavana tekijänä. Kansan
Tahdon ja järjestöaktiivien välityksellä vedottiin yhtenäisen lakkorintaman puolesta. Muun muassa Kuusiluodon, Kemijoen uittotyöläisten
ja Kemin satamatyöläisten lakkojen yhteydessä käännyttiin Pohjolan
työläisten puoleen ja toivottiin Kansan Tahdon lukijoiden välittävän
kaikille tietoja lakon päämääristä ja onnistumisedellytyksistä, jottei enää kävisi niin, että työläiset tietämättään alkaisivat rikkureiksi.
160. KT 11.8.1917; Lakkolaisten palkankorotusvaatimukset perustuivat jatkuvasti
kohoaviin elinkustannuksiin. Karihaaran sahan työläisten mielestä elintarvikkeiden
hinnat ja työläisten palkat eivät olleet sopusoinnussa keskenään, KT 16.8.1917; E.
Haapalaisen kirje SSTtv Pohjolan piiritmk:lle 30.7.1917; Karihaaran osaston 55
(J. Enqvist) kirje liittotoimikunnalle 4.8.1917; A. EK lakkokomitean kirje SSTtv
liiton Pohjolan piirin piiritmk:lle 31.7.1917; SSTtv liiton Pohjolan piirin asiamies
S. Vuorion toimintaselostus 9.8.1917. PAP. SAK 331.88.674( 471). TA.
161. KT 11.8.1917.
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Lisäksi työläisiä kehotettiin välttämään työnhakua Kemin seudulta
työttömyyden ja palkkataistelujen onnistumisen vuoksi.162
Lakkorintamat pysyivät yhtenäisinä. Karihaaran sahan ja Kemin
satamatyöläisten lakot päättyivät syyskuussa. Jälkimmäisen lakon viimeiset henkäykset vedettiin Kemin työväentalolla. Kansan Tahdon
mukaan työnantajat olivat epäilleet, etteivät kaikki lakossa olleet voineet olla esityksen tiukkojen ehtojen takana, joten heidät oli kutsuttu
lakkolaisten kokoukseen lauantai-illaksi 1. syyskuuta. Työnantajat allekirjoittivat lakkolaisten edessä työehtosopimuksen. Sopimuksen myötä
lakkolaisten kaikki alkuperäiset vaatimukset hyväksyttiin. Työväki (ja
Kansan Tahto) sai pörhistellä järjestäytymisen puolesta.163
Kansan Tahto hehkutti samaisessa numerossa myös Karihaaran
Sahan lakon loppuneen työntekijöiden ehdoilla, mutta kulissien takana
totuus oli toinen. Sahateollisuuden Työnantajaliitto oli lähettänyt 27.
elokuuta SSTtv:n liittotoimikunnalle sähkösanoman, jossa se ilmoitti aloittavansa yleisen työsulun, ellei ”..liitto ryhdy heti lopettamaan
Karihaaran sahan lakkoja”164. Ja liittohan ryhtyi. Seuraavana päivänä
Karihaaran osasto sai sähkeen, jossa kehotettiin kutsumaan lakkolaiset kahden päivän sisällä kokoukseen, jonka asialistalla oli lakon
päättäminen sopimukseen. Käytännön järjestelyistä vastasi Pohjolan
piiritoimikunta, jolle liittotoimikunta teki selväksi, että ”..emme voi
ottaa tänä aikana vastaan yleistä sulkua ja että meillä siis ei ole muuta
keinoa kuin että Karihaaran lakko lopetetaan”. Asiamies Vuorion tehtävänä oli siis neuvotella lakko päättyneeksi, ellei 90 % lakkolaisista
kannattanut lakon jatkamista. Piiritoimikunta päätti toimia liiton
ohjeiden mukaisesti sillä ehdolla, että osastoa ei vastentahtoisesti pakoteta sovintoon.165
Lauantaina 1. syyskuuta lakkolaiset lopulta hyväksyivät jo aiemmin
esitetyn sahatariffin, mikä oli edellytys työnantajan ja ammattiosaston
välisille neuvotteluille. Asiamies Vuorio, joka oli saanut Kemiyhtiön
toimitusjohtajalta perjantai-iltana pyynnön tulla pikaisesti Kemiin
162. KT 11.8.1917; KT 16.8.1917; KT 20.8.1917.
163. KT 4.9.1917.
164.SSTtv liiton asiamies Eero Haapalaisen kirje SSTtv liiton Pohjolan piiritmk:lle
28.8.1917. 331.68.674. PAP F 2. SAK 331.88.674( 471).TA.
165. SSTtv liiton asiamies Eero Haapalaisen kirje SSTtv liiton Pohjolan piiritmk:lle
28.8.1917. 331.68.674. PAP F 2. SAK 331.88.674( 471).TA; SSTtv Pohjolan
piiritmk:n kokousptk 31.8.1917. 331.88.674 PAP C 1:8. SAK 331.88.674( 471).
TA.
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neuvottelemaan lakosta, toimi välittäjänä neuvotteluissa saaden lopulta
aikaan sovinnon. Työriidan osapuolet allekirjoittivat sunnuntai-iltana
sopimuksen, jossa sekä työntekijät että työnantajat perääntyivät vaatimuksissaan. Kaikesta huolimatta sopimus oli merkittävä, sillä kyseessä
oli ensimmäinen kirjallinen työsopimus Trävaru Aktiebolaget Kemin
ja Suomen Sahateollisuustyöväen Liiton Karihaaran osaston välillä.
Sen vaikutus ulottui myös Kemi-yhtiön muille sahoille Kallioon,
Laitakariin ja Röyttään.166
Lakkojen vaikutus näkyi monella rintamalla. Tuossa tilanteessa
työväestö piti lakkoja onnistuneina. Ne toimivat esimerkkinä järjestäytyneen työväestön mahdollisuuksista myös muilla yhteiskunnan
aloilla. Yhtenäisyyden lisäksi työväestö sai lakkojen aikana tuntumaa
kansainväliseen solidaarisuuteen, kun kasarmien venäläinen sotaväki
vakuutti tukevansa työväestön lakkoja kieltäytymällä lakonalaisesta
työstä.167 Toisaalta kesällä 1917 herännyt epäluottamus ammattiyhdistyksen ”herroihin” jäi kytemään, mikä myöhemmin vaikutti työläisten
valintoihin suuntataistelussa. Voimansa tunnossa oleva työväestö ei
huomioinut lakon muita kielteisiä puolia, kuten ansiotason väliaikaista
alenemista, työnantajapuolen syytöksiä turvautumisesta venäläiseen
apuun tahi työnantajan kokemaa nöyryytystä, kun se joutui vasten
tahtoaan asioimaan ammattiliiton edustajien kanssa.
Kemiläisen työväestön toiminta ei ollut ainutlaatuista Suomessa.
Esimerkiksi Kymin seudun työväestö oli osoittanut omatoimisuutta
jo ammatillisen järjestäytymisen alkuaikoina vuosisadan vaihteessa.
Radikaali asenne säilyi ja vahvistui seuraavalla vuosikymmenellä. Vuonna 1914 Kotkan sahatyöläisten suurtaistelussa paikallinen työväestö
ja sahaliitto olivat eri linjoilla sekä työnantajan että SAJ:n kanssa.
Vuoden 1917 järjestäytymisaalto nelinkertaisti Sahateollisuustyöväen
liiton jäsenmäärän, ja useimmat uusista jäsenistä olivat nuoria, alle
26-vuotiaita miehiä. Radikalismi liiton edustamilla työaloilla kasvoi
sitä mukaa, kun työttömyys lisääntyi. Liiton johto menetti otteensa
jäsenistöön, mikä näkyi lukemattomina luvattomina työtaisteluina.
Syksyn myötä liiton johtokin alkoi suuntautua yhä radikaalimmalle
linjalle ja oli mukana kaartilaistoiminnan orgaanisoinnissa.168 Suhdan166. Asiamies S. Vuorion toimintaselostus 31.8.-2.9.1917, SSTtv liiton Pohjolan piiri
331.88.674 PAP D 1. SAK 331.88.674( 471).TA.
167. KT 4.9.1917.
168. Reuna 1984, 160-166, 335-345, 364-366.
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neherkällä alalla työskennelleen työväestön perinne järjestötoiminnasta
kiteytyi sanoihin omatoiminen ja tinkimätön. Neuvottelut lähtivät
pääsääntöisesti joko-tai -tilanteesta, jossa työväestö oli valmis tiukkaan
linjaan turvatakseen etunsa.
Kemin seudun lakkojen aiheuttama juopa työväestön ja porvariston välillä näkyi pohjoisessa ilmestyneiden lehtien palstoilla. Kansan
Tahto yritti kannustaa lakkolaisia kirjoittamalla lakkolaisten reippaasta
mielialasta ja rikkurityövoiman vähäisyydestä väittäen senkin muodostuvan yhtiöiden työnjohdosta ja ”seuraneideistä”. Lehdessä arvosteltiin
ankarasti niitä puolueita ja tahoja, jotka eivät antaneet tukea lakkoliikkeelle.169 Paikallinen porvarillinen lehti, Perä-Pohjolainen, väitti
puolestaan Karihaaran sahan lakkoa “korpilakoksi”.170 Tuosta lakosta
kehkeytyikin seuratuin lakko pohjoisessa, sitä kommentoitiin puolin
ja toisin ja Kemiyhtiötä paheksuttiin yleisesti sen taipumattomuuden
tähden.171 Olennaista lakkouutisoinnissa, kuten muussakin vastaavassa
tiedottamisessa, oli myöhempää poliittista kehitystä ajatellen ne rajalinjat, jotka tiedonvälitys syyskesällä 1917 loi Perä-Pohjolan työväestön,
talonpoikien ja virkamiesten välille ja toisaalta sosialidemokraattien
ja maalaisliittolaisten välille.
Ilmeisesti kesän onnistuneet työtaistelut kohottivat Lapin työväestön mielialaa ja vahvistivat uskoa aktiiviseen politiikkaan, myös
vaaleissa. Tässä lappilaiset kulkivat eri polkuja kuin muun Suomen
työväestö, jonka usko parlamentarismiin alkoi rapistua heinäkuussa
valtalain kaatumisen jälkeen. Tokoin senaatti, yleinen järjestäytyminen
ja edustuksellinen toiminta eivät olleet antaneet työntekijäjärjestöille
kevään ja kesän 1917 aikana todellista, valtakunnalliseen tai paikalliseen
päätöksentekoon vaikuttavaa valtaa: SDP ei pystynyt lainsäädäntöteitse
turvaamaan työväestön etuja (elintarvikelaki, kunnallislait, työaika-laki)
kriisitilanteessa. Kun Venäjän väliaikainen hallitus Suomen porvariston
tuella hajotti eduskunnan ja kaatoi sosialidemokraattienemmistöisen
parlamentin valmisteleman valtalain ja uhkasi mitätöidä myös kevään
1917 aikana valmistellut kunnallislait ja työaikalain, työväestön vallankumouksellinen mieliala alkoi kasvaa samalla kun uskoa parlamentaariseen ja lainmukaiseen toimintaan horjui, mikä näkyi siinä, ettei SDP
169. KT kesä-heinäkuu 1917.
170. Perä-Pohjolainen 30.7. ja 1.8.1917; Kansan Tahdossa lehteä kutsuttiin ”Kemin
Puutavarayhtiön äänitorveksi” KT 2.8.1917.KT 7.8.1917.
171. KT 11.8.1917.Katso myös Pohjolan Sanomat ja Kaleva elokuulta 1917.
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onnistunut aktivoimaan kannattajiaan eduskuntavaaleihin lokakuussa
1917. Lokakuussa pidetyissä vaaleissa SDP:n kannatus laski valtakunnallisesti, vaikka vaaliaktiivisuus nousi. Esimerkiksi Pirkanmaalla
SDP:n kannatus heikkeni edellisvuodesta pari prosenttiyksikköä. Osa
sosialidemokraateista kyseenalaisti myös vaalien laillisuuden.172
Kansan Tahdon päätoimittaja Mäkelin seurasi valtalain käsittelyä
herkeämättä. Hän nimitti eduskunnan tulevaa päätöstä itsenäisyysjulistukseksi ja tarkasteli lakia ennen säätämistä vallankumouksen
saavutusten ja Suomen valtiollisen aseman näkökulmasta. Kun tieto
Venäjän väliaikaisen hallituksen toimenpiteistä tuli, Mäkelin ymmärsi
vasta viikon päästä, että suomalaisen itsenäisyysrintama oli hajonnut
ja porvaristo antoi tukensa väliaikaiselle hallitukselle. Eduskunnan
hajotus ajoittui ajankohtaan, jolloin jäsenistö oli pääasiassa uittotyömailla ja heinänkorjuussa tai kamppaili pahenevan elintarvikepulan
kanssa. Niinpä kannanotot ja reaktiot valtalain hajottamiseen jäivät
vähäisiksi. Kansan Tahdon uutisoinnin mukaan ainoastaan Kemin
seudun, Simonkylän ja Sodankylän työväestö otti kantaa ”nykyisestä
valtiollisesta asemasta”. Nekin olivat yhdenmukaisia Oulun sosialidemokraattisen kunnallistoimikunnan ponsien kanssa eli paheksuttiin
tapahtunutta, annettiin SDP:lle kaikki tuki ja vaadittiin eduskuntaa
heti koolle.173
Kansan Tahdossa ei murehdittu muutosta vaan suunnattiin katseet
tuleviin vaaleihin ja kehotettiin työväestöä osallistumaan niihin sekä
ehdokkaina että äänestäjinä, vaikka alkuun niiden laillisuudesta keskusteltiinkin.174 Eduskuntavaalit osoittivat, ettei valtalain kaataminen ollut
syönyt lappilaisen työväestön uskoa parlamentaariseen vaikuttamiseen.
Lokakuun vaalit aktivoivat uusia äänestäjiä kautta Suomen, mutta
erityisesti Pohjois-Suomessa. Tutkimusalueen äänestysprosentti nousi
172. Suodenjoki 2007, 235-236; Soikkanen H. 1975, 211-219, 232-237.
173. KT 16.-18.7.1917; KT 26.7.1917; KT 2.-9.8.1917; Kemin järjestäytynyt työväestön kokous 7.8. puhujanan A.Laakkonen KT 9.8.1917; Simonkylän työväenyhdistyksen kokous 12.8.1917, KT 15.8.1917; Lautiosaaren työväenyhdistyksen kokous
12.8.1917, KT 16.8.1917; Sodankylän työväenyhdistyksen kokous 12.8.1917,
KT 21.8.1917; Tutkin Kansan Tahdon numerot ajalta 16.7.-31.8.1917. Mäkelinin kirjoitusten lisäksi asiasta ei juuri keskusteltu. Sen sijaan lakot, nälänhätä ja
järjestyskysymykset puhuttivat alueen työväestöä.
174. KT 14.8.1917 ”Vaalikäsky: ääni annettava sos.dem.puolueelle”; KT 16.8.1917
”Vaaliyhdistyksiä perustamaan”.
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32 %:sta 57 %:iin, ja uusista äänestäjistä 40 %175 antoi äänensä SDP:
lle. SDP kasvatti sekä suhteellista että määrällistä osuuttaan vuoden
1917 vaaleissa ollen tutkimusalueen suurin puolue.176 SDP:n vaalikampanja ja jäsenistön aktiivisuus perustuivat Lapissa todennäköisesti
kesän onnistuneille työtaisteluille kuin yleispoliittiseen tilanteeseen eli
aktiivinen, tuloksekas toiminta valoi uskoa edustukselliseen demokratiaan. Joillakin paikkakunnilla työväestö äänesti, koska se uskoi vielä
mahdollisuuteen ratkaista kärjistyneet ristiriidat, kamppailun leivästä
ja vallasta, rauhanomaisesti vaaleissa.
Työttömyys

Työväestön usko parlamentaarisen vaikuttamiseen heikkeni kuitenkin
yhdessä kiristyvän taloudellisen tilanteen kanssa. Toimeentulo vaikeutui yhä pahenevan työttömyyden myötä. Vuoden 1909 valtiopäivillä
sosialidemokraatit olivat määritelleet työttömyyden olevan vallitsevan
yhteiskuntajärjestelmän syytä, jolloin yhteiskunta ja valtio olisivat
olleet velvollisia ehkäisemään työttömyyttä ja auttamaan työttömiä
mm. uuden työn etsinnässä. Porvarilliset ryhmät olivat puolestaan
sitä mieltä, että työttömyyden hoitoon olisivat riittäneet valtion hahmottelemat suuntaviivat ja suositukset, sillä sitovat määräykset olisivat
haitanneet vapaiden työmarkkinoiden kehitystä. Koska puolueet eivät
olleet päässeet yksimielisyyteen ja koska sotateollisuus oli poistanut
työttömyysongelman vähäksi aikaa tarjoamalla liikaväestölle toimeentulon työmaillaan vuosien 1914-1917 aikana, ei valtiolle ollut muodostunut yhtenäistä työttömyyspolitiikkaa ennen kesää 1917. Niinpä
työttömyydestä johtuvat ongelmat jäivät pääosin kuntien vastuulle,
jolloin ratkaisut olivat yksilöllisiä riippuen kuntalaisten aktiivisuudesta
ja heidän edustajiensa kiinnostuksesta ko. asiaa kohtaan.177
Työttömyyden äkillinen kasvu178 kesällä 1917 pakotti eduskunnan
nopeasti käsittelemään työttömyyskysymystä ja löytämään sen suhteen
175. Vuonna 1917 annettiin 7486 ääntä enemmän kuin edellisissä vaaleissa. Tästä
äänimäärästä 2964 annettiin SDP:lle, liitteet 10 ja 11.
176. Katso liite 11.
177. Kalela 1989, 50.
178. Venäjä lopetti sotatarviketilauksena sekä linnoitustyöt, työttömien määrä kasvoi
kymmenillä tuhansilla, Ala-Kapee – Valkonen 1982, 412.
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väliaikaisen kompromissiratkaisun, joka pohjautui valtion ensisijaiseen
osuuteen työttömyyden hoidossa. Valtio keskitti työttömyyskysymyksen
kulkulaitostoimituskunnan alaiselle työttömyyskeskuskomitealle, jonka
aloitteesta kuntiin määrättiin perustettaviksi työttömyyslautakuntia.
Samalla eduskunta myönsi yleisiin töihin määrärahoja, joita kuntien
toivottiin anovan työttömyyden torjuntaan.179 Työttömyysongelmaa
ratkottiin pitkälti eduskunnassa enemmistönä olevan SDP:n linjan
mukaisesti, mutta onnistuakseen se vaati aktiivista puolestapuhujaa
ja toteuttajaa paikallistasolla. Työttömyyden poistamisessa keskeisinä
toimijoina olivat kunnanvaltuustot -ja kokoukset, joiden päätösten
perusteella kunnat joko paneutuivat työttömyyskysymykseen tai sitten
eivät. Koska työväestöllä oli suhteellisen vähän edustajia kunnanelimissä, yhdeksi vaikutustavaksi muodostui työväenjärjestöjen kuntakokouksille lähettämät tiedotukset työttömyydestä ja sen aiheuttamista
ongelmista sekä vaatimukset järjestää työtä valtion tarjoamaa apua
hyväksikäyttäen.
Työttömyys ja sen laajenemisen uhka olivat puhuttaneet työväenliikkeen jäsenistöä laajalti kevään ja kesän aikana, sillä toimeentulon
epävarmuus ja elintarvikkeiden hintojen jatkuva kohoaminen merkitsivät työväestölle todellista hätää aikana, jolloin kunkin oletettiin tulevan
toimeen omillaan eikä yhteiskunta juurikaan osallistunut vähävaraisten
kansalaisten avustamiseen. Työväenjärjestöistä oli otettu yhteyttä SDP:
n toimitsijoihin ja piirijärjestöihin aina sitä mukaa, kun huomattava
osa niiden omista jäsenistä jäi ilman työtä.180 Vuorovaikutus oli ollut
kaksitahoista; ongelmista oli tiedotettu ja ne oli tiedostettu, joten valmiudet aktiiviselle kansalaistoiminnalle olivat olemassa. Jäsenkunnalle
SDP:n työttömyyspolitiikkaa tehtiin tunnetuksi puolueen lehdistön
kautta. Esimerkiksi Kansan Tahdon pääkirjoituksessa elokuun 11.
päivänä vaadittiin yhteiskunnalta toimia uhkaavan suurtyöttömyyden
varalta; määrärahojen myöntämistä maantie- ja rautatierakennustöihin
(Iisalmi-Ylivieska, Oulu-Vaala) ja yleisiin rakennuskohteisiin (Oulun
keskusmielisairaala). Kirjoituksessa ounasteltiin Suomen ja Venäjän
suhteiden muutosta ja sen aiheuttamaa valtion kyvyttömyyttä hoitaa
työttömyyttä laajamittaisesti, joten työväenjärjestöjä kehotettiin herättelemään kunnanvaltuustoja, jotta myös nämä varautuisivat hoitamaan
179. Kalela 1989, 65-67.
180. Ala-Kapee – Valkonen 1982, 412.
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työttömyyttä mm. tietyömaahankkeita käynnistämällä varsinkin nyt,
kun valtio oli valmis myöntämään jokaista uutta tiekilometriä kohti
2000 mk:n avustuksen.181
Osoituksena työväenjärjestöjen toimeliaisuudesta voidaan pitää
mm. Kittilän työväenyhdistyksen 29. heinäkuuta pitämässä kokouksessa tekemää päätöstä kiirehtiä kuntaa aloittamaan tietyöhankkeet
työttömyyden torjumiseksi. Kuntakokous oli jo päättänyt hankkia
varoja kunnan tietöitä varten, joskin pankilta lainaamalla ei valtiolta
anomalla.182 Kaikissa kunnissa päättäjät eivät olleet yhtä aktiivisia, sillä
valtion varaamista määrärahoista työmaiden aloittamiseksi käytettiin
vain reilut 10 %.183 Miksi näin tapahtui, vaikka työväenjärjestöt aktiivisesti vaativat kunnan päättäjiltä toimia työttömyyden torjumiseksi
antaen samalla ehdotuksia ongelman ratkaisemiseksi? Taustalla vaikuttivat valtuustojen ja kunnallislautakuntien kokoonpanot, jotka muodostuivat maaseudulla maanomistajista ja kaupungeissa virkamiehistä ja
liike-elämän edustajista. Työttömyyskysymys ei ollut heille ensisijaisesti
ratkaistavien asioiden joukossa ja toisaalta heidän edustamiensa, porvarillisten ryhmien asenne julkisesti tuettuihin työllistämistoimiin oli
vastahakoinen. Porvariston mielestä niin työttömyyteen, työväestön
radikalisoitumiseen kuin yhteiskunnan jännittyneeseen ilmapiirin
auttoivat lähinnä päinvastaiset toimet, kuri ja järjestys.184 Yleensäkin
poliittinen tilanne alkoi kärjistyä ja puolueet erkaantua toisistaan, joten
työttömyyden hoidosta tehty konsensuspäätös ei saanut toteutuakseen
suotuisia olosuhteita. Työttömyys lisääntyi syksyn myötä aiheuttaen
toimeentulovaikeuksia tuhansille perheille eri puolilla Suomea. Joissain
paikoin työttömien mielenosoitukset olivat jo johtaneet valtuustojen
piiritykseen, kuten Turussa, mikä oli merkki kasvavasta tyytymättömyydestä kunnallispoliitikkojen tapaan hoitaa työttömyyskysymystä.185
Työttömillä oli samanlainen ongelma kuin elintarvikkeiden puutteesta
kärsivillä kuntalaisillakin (useimmissa tapauksissa kyse oli samoista
181. KT 11.8.1917.
182. KT 9.8.1917; Kittilän kuntakokouksen ptk 5 § 23.7.1917. KiA.
183. Kalela 1989, 66.
184.Etelän suurimpien kaupunkien kunnallislakot, elintarvikemellakat sekä yleensä
työväestön järjestäytynyt toiminta osoittivat porvaristolle, ettei heillä ollut keinoja
estää vasemmiston etenemistä muutoin kuin omien aseellisten joukkojen voimin.
Niinpä he keskittyivät niiden luomiseen ja organisointiin, ks. mm. Paavolainen
1966, 29-51.
185. Upton 1980, 116-118.
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henkilöitä ja perheistä), mutta heillä oli vain vähäiset mahdollisuudet
vaikuttaa itseään koskevaan kunnalliseen päätöksentekoon.
Kesällä Pohjois-Suomessa voimakkaana toiminut lakkoliike kuivui
kasaan syksyä kohti, kun työtaistelut tärkeimmillä aloilla oli jo käyty.
Palkankorotusten näennäishyöty livahti elintarvikekauppiaiden taskuihin – aivan niin kuin ammattiliitot olivat ennakoineetkin. Oulussa
sijainnut maan pohjoisin julkinen työnvälitystoimisto ilmoitti työttömien työnhakijoiden määrän seitsenkertaistuneen joulukuusta 1916
tammikuulle 1918. Työttömyyteen reagoitiin myös Kansan Tahdossa.
Lehdessä käsiteltiin lähes päivittäin Pohjois-Suomen työttömyystilannetta.186 Työttömyys lisääntyi, kun yhtiöt eivät avanneet metsäsavottoja
samaan tahtiin kuin aiemmin ja sahat kävivät vajaa teholla hiljentäen
myös satamien työt. Esimerkiksi Kemin seudun sahojen työntekijämäärät vaihtelivat dramaattisesti syksyllä 1917. Kun esimerkiksi Röyttän
sahalla oli vuoden 1917 alussa 124 työntekijää, oli heitä kesällä enää
90 ja joulukuussa 22. Joidenkin työttömiksi joutuneiden tilannetta
helpotti muiden yhtiöiden rekrytointi. Esimerkiksi Anders Kurt otti
keväällä 50 uutta työntekijää kokonaistyömäärän olleessa tuolloin 249,
mutta jouluun mennessä sekin oli purkanut kahdensadan työntekijän
sopimukset. Paras työllisyystilanne oli Karihaaran sahan työntekijöillä, ellei lakkoa oteta huomioon.187 Röyttän sahan työntekijöiden
keskuudessa ihmeteltiin suuresti sitä, että Kemiyhtiö ei toiminut, sillä
varastossa oli puuta niin paljon, että sitä olisi voitu sahata kolmessa
vuorossa koko talven yli. Röyttän työväen järjestyskaartin edustaja F.
Stolt valtuutettiin puhumaan asiasta Alatornion kunnanvaltuuston kokouksessa ja ehdottamaan kuntaa ottamaan yhteyttä Kemiyhtiöön, jotta
tämä avaisi sahan.188 Myös Venäjän epävakaa tilanne näkyi PohjoisKalotin alueella; Muurmannin ratatyömaa ja Kuolan hakkuusavotat,

186. Joulukuussa 1916 Oulun toimistossa oli kirjattu 30 työtöntä, Työtilastollinen
Aikakauslehti 1/1917, 37; Tammikuussa 1918 Oulun toimistossa oli kirjattu 226
työtöntä, Sosiaalinen Aikakauskirja 2/1918, 193-194; Kansan Tahto marraskuujoulukuu 1917.
187. Kemi 1917: And. Kurt & Co. Aktiebolaget; Kemin kihlakunta 1917: Röyttän
saha, Trävaru Aktiebolaget Kemi/ Karihaaran saha. Teollisuustilasto 1917 Oulun
lääni. TiA.
188. Röyttän työväenjärjestyskaartin johtokunnan kokousptk. 3§ 17.12.1917. Valtiorikosoikeuden syyttäjistö. Kaartit. Rintamaraportteja ja pöytäkirjoja 1918. KA.
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jotka olivat olleet merkittäviä pohjoissuomalaisten työllistäjiä, sulkivat
ovensa.189 Tilanne oli lohduton.

LUOKKAPOHJAINEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Marraskuun suurlakon yhteydessä vuonna 1905 työläisille oli avautunut mahdollisuus osallistua kunnalliseen järjestyksenvalvontaan,
mutta runsaan vuoden kuluttua porvarillinen senaatti oli poistanut
sosialidemokraatit poliisi- ym. järjestystoimista. Poliisilaitos ja järjestyksenvalvonta alistettiin siitä lähtien täysin tsaarin alaisuuteen ja
sitä käytettiin yhteiskuntarauhan takaajana eli esimerkiksi lakkojen
murtamiseen ja separatistisen toiminnan lakkauttamiseen. Siitä lähtien
poliisilaitos miellettiin työväenliikkeessä hallitsevan yhteiskuntaluokan
etujen vartijaksi.
Maaliskuun vallankumouksen jälkeen valtakunnallinen järjestyksenpitolaitos koki syvällisen muutoksen. Monet viranhaltijat, kenraalikuvernööristä poliisimestareihin, erosivat toimistaan tai heidät
erotettiin ja santarmilaitos lakkautettiin. Varmistaakseen kansanvaltaisen, kunnallisen järjestysvallan toteutumisen työväestö osallistui
spontaanisti kunnalliseen järjestyksenvalvontaan heti alusta alkaen.
SDP:n enemmistöasema eduskunnassa, edustus senaatissa sekä kansanjoukkojen valmius vaihtaa tsaarinaikaiset järjestyksenpitäjät uusiin helpottivat tavoitteen toteutumista. Työväestö muodosti yleensä
järjestyskaarteja tai -neuvostoja, joiden tehtävänä oli turvata yleinen
rauha ja valvoa järjestystä niin työpaikoilla kuin kaduilla. Joissakin
Etelä-Suomen isoimmissa kaupungeissa perustettiin kunnallinen poliisilaitos, miliisi, jonka rungon muodostivat yleensä työväen järjestyskaartien miehet.190
SALKOLAN mukaan maalis-huhtikuussa perustettujen järjestyskaartien tarkoituksena ei ollut yhteiskunnallinen vallankumous ja sitä
kautta sosialismiin siirtyminen Suomessa vaan järjestyksen ylläpitäminen siinä määrin, että maaliskuun vallankumous sai jatkua ja toisaalta
turvata työväestön vallankumouksen myötä saamat toimintaoikeu189. Pikkuvirran ja Tolosen muistelmat, f 1 op. 17. ArhivKNTsRAN; Manninen Turo
1992a, 261.
190. Manninen Turo 1992a, 272-272; Salkola I 1985, 73.
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det.191 Tämä näkyi kaartien perustamismotiiveissa ja toiminnassa;
järjestyksen ylläpito niin kadulla, työpaikoilla kuin työväestön omissa
tilaisuuksissakin edisti työväestön näkemyksen mukaan parhaiten
suomalaisten etuja. Kaartien perustamisella oli myös kansallisia lähtökohtia; niiden avulla haluttiin turvata yhteiskunnan järjestys omin
voimin ilman venäläisten sotilaiden puuttumista asioihin. Sikäli kun
kaartit tekivät venäläisten kanssa yhteistyötä, oli sen tarkoituksena
ylläpitää yhteisymmärrystä venäläisiin ja näin pitää heidät erossa itse
järjestyksenvalvonnasta.192
Järjestyskysymys nostettiin esiin jo ensimmäisissä vallankumousjuhlien puheissa myös Pohjois-Suomessa. Lakonmurtamiset ja jääkäriliikkeeseen kohdistuneet sanktiot olivat osaltaan syynä työväestön
tuntemaan epäluuloon poliiseja ja lääninkuvernööriä kohtaan.193
Poliisit ja santarmit olivat vaikeuttaneet, usein estäneet työväestön
kokoontumiset sota-aikana. Työväestön kannalta katsottuna oli täysin
loogista vaatia vanhaa valtaa pönkittäneet järjestyksenvalvojat eroamaan
ja asettaa tilalle omia edustajia. Edellä mainitut syyt olivat vaikuttimina myös Pohjois-Suomen kaartien perustamisessa. Paikallisten
työväenjärjestyskaartien keskeinen tehtävä oli säilyttää rauhallinen
ilmapiiri oman kunnan alueella työväestön keskuudessa. Tarkoituksena
oli myös vähentää yleistä pahennusta aiheuttaneiden henkilöiden,
kuten viinanmyyjien, salakuljettajien ja “tsaarin kätyrien” vaikutusvaltaa paikkakunnalla. Pohjois-Suomeen perustetut järjestyskaartit
tai –neuvostot paikkasivat väliaikaisesti myös virasta erotettuja poliiseja. Työväestön onnistuminen tehtävässään oli riippuvainen muiden
paikallisten tahojen tuesta. Esimerkiksi Kemijärven ja Simon paljon
parjatut poliisikonstaapelit saivat jatkaa viroissaan paikallisen virkamiehistön ja talollisten tuella. On myös hyvä huomioida, että vaikka
vallankumousjuhlissa juhlittiin yhdessä venäläisten kanssa, työväen
perustamissa järjestys- ym. toimikunnissa oli ainoastaan suomalaisia
jäseniä, mikä tukee edellä esitettyä SALKOLAN näkemystä toimikuntien
kansallisista tavoitteista.194
191. Salkola I 1985, 97.
192. Salkola I 1985, 95, 238-239.
193. Peräpohjolan tukkityöläisten lakon aikana Kemiyhtiön isännistö oli tilannut
Helsingistä 35 poliisia luutnantti Jalanderin johdolla murtamaan lakkoa, Lehen
1907, 48.
194. KT 29.6.1917; Katso liitteet Ia ja Ib.
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Kevään ja kesän aikana järjestyskaartit jäivät taka-alalle lakkovahdistojen merkityksen korostuessa. Lakkovahdistojen tehtävänä
oli valvoa, että lakkorintama pysyi yhtenäisenä ja näin turvata lakon
onnistuminen. Koska lakkojen tavoitteina oli työväestön taloudellisten etujen ja työelämään liittyvien parannusten ajaminen, ei lakkovahdistojen toimintaa voida pitää yhteiskunnallisena tai poliittisena
toimintana. Tosin niillä oli luokkaluonne, olivathan ne yksipuolisesti
työntekijöiden etuja ajavia ryhmittymiä.195
Myös Lapissa lakkoliikkeen aikana järjestäytyneet työntekijät
toimivat normaalin tavan mukaan lakkovahteina. Saha- ja satamalakkojen aikana Kemin ja Tornion työväestö oli muodostanut lakkokaarteja turvaamaan lakon onnistumisen. Kemi- ja Ounasjoen
varrella päivysti lakkovahdisto uittotyöläisten lakon aikana.196 Kaartit
valvoivat työpaikkoja ja tiedottivat työväestöä, jotta rikkurityövoiman
hyväksikäyttö olisi voitu estää. Kaartit toimivat kuitenkin puhtaasti
järjestyksenvalvojina, eikä niiden toiminnassa ilmennyt mitään vallankumouksellisia tavoitteita. On todennäköistä, että lakkolaiset saivat
apua keväällä perustetuilta työväen järjestyskaarteilta, mutta Lapissa
työväestö ei aiheuttanut epäjärjestystä. Kansan Tahto ja työväenjärjestöjen toimitsijat kehottivatkin toistuvasti jäsenistöä säilyttämään
rauhallisuutensa ja välttämään väkivaltaisuuksia, jotta vastapuoli ei
saisi aihetta ryhtyä toimenpiteisiin työläisiä vastaan. Lehti ei myöskään
innostanut lukijoitaan seuraamaan joidenkin suurimpien kaupunkien sosialidemokraattisten kunnallisjärjestöjen esimerkkiä perustaa
alkukesällä 1917 työväen järjestyskaarteja lakkoja ja mielenosoituksia
silmällä pitäen.197 Lakkovahdistot lakkautettiin loppukesästä, mutta
joillakin paikkakunnilla niistä muodostui luonteva pohja myöhemmin
syksyllä perustettaville työväenkaarteille.198
Punakaartit – tie tehokkaampaan toimintaan

Syksyn myötä ratkaisemattomat akuutit ja yhteiskunnalliset ongelmat
(elintarvikepula, kunnallislait), vallanjaon epävarmuus (valtalaki, edus195. Salkola I 1985, 267.
196. Salkola I 1985, liite 5, 514; KT 28.7.1917.
197. Salkola I 1985, 204-207; KT 15.8.1917, puheet.
198. Salkola I 1985, 267-268; Manninen Turo 1992a, 308.
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kunnan hajotus), kansainvälinen tilanne sekä julkisuuteen tihkuneet
tiedot porvarillisten piirien hankkeista luoda Suomeen ”luja järjestysvalta” suojeluskuntien, poliisikoulun ja Saksasta hankittujen aseiden
turvin lisäsivät työväestön levottomuutta. Se kanavoitui aseellisen
järjestäytymisen tarpeeksi sekä vallankumouksellisten menettelytapojen
omaksumiseksi.199 Kentältä liikkeelle lähtenyt kaartilaisaktivismi oli
uhka työväenliikkeen yhtenäisyydelle. Se oli luonteeltaan radikaalia,
ja antoi ymmärtää työväestön omaavan valmiudet jopa vallitsevaa
yhteiskuntajärjestelmää vastaan. SDP:n johdon oli pakko kanavoida
kansan tyytymättömyys kontrolloiduksi ja järjestäytyneeksi toiminnaksi.200 Lokakuun 20. päivänä kokoontuneen SAJ:n valtuuskunnan
päätöksen mukaan järjestäytyneen työväestön oli muodostettava työväestön järjestyskaarteja muun muassa itsepuolustukseksi. Perustettavia
järjestöjä täytyi kutsua työväen järjestyskaartin tai järjestysmieskaartin
nimellä. SDP:n puoluetoimikunta seisoi ammattijärjestön hankkeen
takana.201
Kaarteille ei asetettu valtiollisia tavoitteita, kuten Suomen itsenäisyyteen tähtäävää toimintaa. SALKOLAN mukaan työväestön
luokkaetuja puolustava linja oli etusijalla, sillä se oli paras keino saada työväestö nimenomaan työväen järjestyskaarteihin. Suomen itsenäisyys oli sosialidemokraattien, aktivistien ja osan porvarillisten
piirien, mm. joidenkin maalaisliittolaisten, yhteinen tavoite, jonka
edistämiseksi aktivistit houkuttelivat kansalaisia perustamiinsa kesällä
perustettuihin palo- ja suojeluskuntiin. Saadakseen työväestön luopumaan itsenäisyysasian tiimoilta alkaneesta suojeluskuntatoiminnasta
ja oivaltamaan suojeluskuntien porvarillisen luonteen työväenlehdistö käynnisti suojeluskuntia ”lahtariliikkeiksi” parjaavan kampanjan.
Välttääkseen ristiriitaisia tulkintamahdollisuuksia SAJ puhui lokakuun
julistuksessaan nimenomaan vain työväen luokkaeduista, ei kansallisesta tahi valtiollisista edusta.202 Tosin tuohon aikaan perustettujen
suojeluskuntienkin motiivit perustuivat vahvasti luokkapohjaisiin
199. Salkola II 1985, 418, 423;Turussa ja Helsingissä, oli jo kesällä esiintynyt radikalismia ja yrityksiä herättää punakaarti henkiin. Puolue sanoutui irti tästä yksittäisten
henkilöiden toiminnasta, Upton 1980, 226-227. Huomioi myös Etelä-Suomen
elintarvikemellakat ja kunnallislakot.
200. Salkola I 1985, 268; Salkola II 1985, 39.
201. Salkola II 1985, 39, 131; Lehén 1978, 67.
202. Salkola II 1985, 45-48.
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tavoitteisiin, ei niinkään itsenäistymiseen tai venäläisten maastakarkoittamiseen.203 Parjaamiskampanja upposi hedelmälliseen, valmiiksi
kynnettyyn maaperään.
Pohjois-Suomessa työväestön järjestäytymiskysymys oli ollut esillä
Kansan Tahdossa jo 8. elokuuta, jolloin Yrjö Mäkelin oli vaatinut työväestöä välttämään epäjärjestystä, vaikka yhteiskunnan sisältä ja ulkopuolelta sai vaikutteita päinvastaiseen suuntaan. Eduskunnan hajotus
ja uhkaaminen aseilla, yksittäisten venäläisten sotilaiden raakuudet ja
väkivaltaisuudet sekä Venäjän väliaikaisen hallituksen Pohjois-Suomelle
epäedulliset suunnitelmat Saksan mahdollisen hyökkäyksen varalta
olivat asioita, jotka Mäkelinin mukaan kiihdyttivät kansalaisten mieliä
ja altistivat heidät mellakoihin. Välttääkseen epäjärjestystä työväen
järjestöjen oli Mäkelinin kehotuksen mukaan perustettava jokaiselle
paikkakunnalle mahdollisimman suuria järjestysmiesjoukkueita, jotka
olisivat tiukan, toverillisen kurinalaisia, mutta eivät ”uhkamielisiä”.
Yrjö Mäkelin pelkäsi suomalaisten ja venäläisten arkisten ongelmien
nousevan niin työväen kuin Suomen etujen toteutumisen esteeksi,
joten hän kampanjoi voimakkaasti venäläisvihaa vastaan ja kansallisen järjestyksen puolesta. Itsenäisyysmiehen ominaisuudessa hän oli
aiemmin kesällä kehottanut työväestöä liittymään suojeluskuntiin,
mutta kesän tapahtumien myötä hänen näkökulmansa oli muuttunut
ja hän kääntyi työväestön perustamien ja ylläpitämien järjestysjoukkojen kannalle.204 Lähteissä on mainintoja loppukesällä perustetuista,
epävirallisista järjestyskaarteista: muun muassa Kuolajärvellä ja Simossa
olisi poliittisesti jännittyneen ilmapiirin takia perustettu kaarteja heti
kesän jälkeen205. On eri asia, perustettiinko mahdolliset järjestyskaartit
Mäkelinin ehdottamassa tarkoituksessa vai paikkakunnan työväestön
omia tarpeita silmälläpitäen.
Kansan Tahdon linja terävöityi syksyn mittaan; se korosti työväestön ja porvariston järjestäytymisen erilaisuutta mm. pääkirjoituksessaan
”Ase käteen!” lokakuun 30. päivänä. Lehdessä niputettiin palokunnat,
203 Manninen Turo 1992a, liite 6, 435.
204 Manninen Turo 1992a, 315-323; Manninen Turo 1992b, 384; ”Joukot pitämään
yllä järjestystä” pk. KT 8.8.1917.
205 Muistelmissaan Mikko Pikkuvirta käytti Kuolajärven osalta termiä punakaarti,
mutta todennäköisesti se on ajantuoma termi eikä tuolloin käytössä ollut, Mikko
Pikkuvirta f.1 op.13 ArhivKNTsRAN; Myös Simossa oli kirkkoherran muistelujen
mukaan kaartihankkeita jo elokuussa 1917, Lackman 1986a, 506.
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yövartiostot ja suojeluskunnat kaikki samaan kategoriaan: ne olivat
”lahtarikaarteja”, joiden järjestäytymisen taustalla vaikuttivat luokkapohjaisten etujen puolustaminen ja pelko työväestön ”tottelemattomuudesta”. Lehdessä todettiin porvariston aloittaneen aseistautumisen
ja kehotettiin myös työläisiä tarttumaan aseisiin. Työläisen ase oli
lehti, Kansan Tahto, jota lukemalla ja levittämällä työväestö nostaisi
luokkatietoisuuttaan ja aktivoisi joukkotoimintaansa.206 Porvariston
ja työväestön aseistautumisen retorisella vastakkainasettelulla haluttiin
korostaa työväestön toiminnan pitkäjänteisyyttä ja väkivallattomuutta.
Järjestyskysymyksen suhteen lehden linja oli pysynyt maaliskuusta
alkaen muuttumattomana: työväestön oli syytä välttää anarkiaa ja tottelemattomuutta, sillä se ei palvellut työväenluokan etuja. Kirjoitus oli
esipuhe Kansan Tahdossa seuraavan päivänä julkaistulle SAJ:n puoltamien järjestyskaartien perustamisohjeille ja säännöille207, ja samalla
yritys kaitsea työväen järjestäytyminen keskusjärjestöjen ohjeiden
mukaiseksi, sillä kentällä oli alkanut tapahtua. Järjestyskaartien perustamisessa paikallisia auttoivat SDP:n agitaattorit K.O. Iivonen ja
Emil Léhen.208
Ensimmäiset järjestyskaartit perustettiin jo ennen Kansan Tahdossa julkaistuja ohjeita paikkakunnille, joissa työväestö oli ollut aktiivinen
kuluneen vuoden 1917 aikana. Lauantaina 27. lokakuuta perustettiin
järjestyskaarti Kallion sahan työväenyhdistyksen toimesta Simossa.
Kokouksessa oli läsnä lähinnä sahan työntekijöitä, joista järjestyskaartin
runkokin muodostui, mutta myös muualta Simosta tulleita. Järjestyskaartin johtajaksi valittiin Joonas Ahonen209. Parhaimmillaan kaartin
miesvahvuus oli sadan tuntumassa. Lakon aikaan kaarti harjoitteli
sotilaallista kuria meren jäällä turvanaan muuan venäläisiltä saatu ase.
Simolaisten, ja erityisesti Kallion sahalaisten, into järjestäytyä kaarteihin
ei ollut yllätys heidän kokemuksiinsa nähden: häätöjä, irtisanomisia,
elintarvikkeiden puutetta ja epäoikeudenmukaista kohtelua kunnan
viranomaisten ja luottamusmiesten taholta.210 On todennäköistä,
että Kallion sahalaiset olivat harjoittaneet järjestyskaartitoimintaa jo
206. ”Ase Käteen!” pk. KT 30.10.1917.
207. KT 31.10.1917.
208. K.O. Iivosen kuulusteluptk. 12.-14.12.1919. EK-Valpo I Hmp. 80. KA.
209. Sahamies Joonas Ahonen oli syntynyt 27.4.1870 Iisalmessa, Suomen sotasurmat
-tietokanta.
210. Lackman 1986a, 494-495, 504-507.
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aikaisemmin syksyllä. Vasta kun taustatuki (SAJ:n kehotus) tuntui
tarpeeksi vahvalta, toiminta muuttui näkyväksi.
Seuraavana päivänä, sunnuntaina 28. lokakuuta, perustettiin
työväen järjestyskaartit Rovaniemelle, Alatorniolle ja Sodankylään.
ENBUSKEN mukaan Rovaniemelle perustettiin työväen suojajoukot jo elokuussa. Toiminta oli ollut tuolloin salaista, ja se tapahtui
työväennäyttämön suojissa johtaja Kaarlo Kurjen sekä näyttelijöiksi
palkattujen paikkakunnan työväenyhdistyksen keulamiehen Aleksi Tuorilan ja radikaalisosialisti Ville Kallion johdolla211. Julkiseksi
toiminta muuttui SAJ:n julistuksen jälkeen.212 Aleksi Tuorila kuvasi
Rovaniemen järjestyskaartin syntyä seuraavanlaisesti: Joka vuosi kesän
uitto- ja lastaustöiden loputtua suuret joukot joutilaita miehiä kokoontuivat asutuskeskuksiin odottamaan tietoja mahdollisista työmaista213,
ja syksyllä 1917 heitä kertyi Rovaniemelle satoja, Tuorilan mukaan
tuhansia. Kesän aktiivinen järjestäytyminen ja lakkoilu uittotyömailla
olivat innostaneet miehiä joukkotoimintaan, joten Rovaniemelle saatiin
helposti 350 miehen vahvuinen järjestyskaarti, jonka keskuspaikkana
oli työväentalo. Tuorila painotti muistelmissaan syksyn ankaraa työttömyyttä ja sen vaikutusta järjestyskaartien syntyyn. Hänkin mainitsi
kaarteja perustetun ”puolittain salaisten ohjeitten” mukaan, mikä
viittaa siihen, että järjestysjoukkoja olisi ollut jo ennen lokakuun 20.
päivää.214
Puolustautumisen ja varustautumisen kierre oli havaittavissa Rovaniemellä jo alkusyksystä, jolloin myös suojeluskunnan salainen
toiminta aktivoitui. Kemiyhtiön metsäpäälliköt hakivat elo-syyskuun
vaihteessa edellisen suurlakon aikana hankitut kiväärit ja revolverit
kätköistään luovuttaen ne lähipiirilleen. Miesten säännölliset kokoontumiset paikkakunnan palokuntatalolle herättivät työväestön epäilykset.215 Rovaniemellä oli jo varsin pitkälle organisoitua työväestön
järjestyskaartitoimintaa siinä vaiheessa, kun SAJ julisti järjestyskaar211. Kaarlo Kurki (Limnell) oli syntynyt 4.7.1862. Hänen oli kotoisin Helsingistä,
Suomen sotasurmat –tietokanta; Aleksi Tuorila oli syntynyt 12.8.1885 Kuopion
läänissä. Kotoaan hän oli lähtenyt 9-vuotiaana ja kulkeutui vuosien myötä Lappiin.
Hän oli mukana muun muassa Kemijärven ja Rovaniemen työväenyhdistystoiminnassa, Tuorila f. 1 op. 13 d.324, 9. ArhivKNTsRAN.
212. Enbuske 1997 , 274-276.
213. Snellman 1996, passim.
214. Tuorila f. 1 op. 13 d.324, 9. ArhivKNTsRAN.
215. Enbuske 1997, 274.
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tit työväestön virallisiksi järjestysjoukoiksi. Koska asia ei ollut uusi,
kaartin virallinen perustamiskokous sujui nopeasti ja kitkatta. Myös
Alatornion ja Sodankylän järjestyskaartikokousten kehityskulku lienee
samanlainen. Sodankylän nimismiehen kertomuksen mukaan kirkonkylän lisäksi kaartin osastoja oli myös Sattasessa, ja niiden jäsenmäärä
oli yhteensä noin 300.216
Tornion työväen järjestyskaartin perustava kokous pidettiin Tornion työväentalolla 29. lokakuuta 1917. Tieto kaartin perustamisesta
oli levinnyt toivotulla tavalla, sillä paikalla oli 221 asiasta innostunutta
henkilöä. Iisak Heikan johtaessa kokousta päätettiin Tornion kaartiin
muodostaa kaksi komppaniaa, plutoonaa ja osastoa, joille kullekin
valittiin omat päällikkönsä ja koko kaartille johtokunta.217 Seuraavana
päivänä oli kaartin johtokunnan kokous, jonne saapui puhujavieras
Helsingistä. Hän oli Helsingin työ- ja sotilasneuvoston komissaari,
joka toi puheessaan esille edustamansa järjestön kannan imperialismiin
sekä Suomen ja Venäjän porvaristoon. Pöytäkirjan mukaan johtokunta
vaikutti tyytyväiseltä vieraaseensa, jonka puhe oli: ”...polseviikiläisen
hengen mukainen kun myös Suomen vallankumouksellisen köyhälistön
tahdon mukainen”. Onnistuneen tapaamisen päätteeksi, johtokunta
luovutti jäsentensä yhteystiedot komissaarille.218 Myös Tornion järjestyskaartin valmistelut olivat pitkälle vietyjä, minkä komissaarin vierailu
johtokunnan kokouksessa osoitti. Kysymyksiin komissaarille lähetetyn
kutsun yksityiskohdista ja sen taakse kätkeytyneestä suhdeverkostosta
ei jäljelle jääneiden lähteiden perusteella voi vastata.
Kemiin ja Kemin maalaiskuntaan järjestyskaartit perustettiin
torstaina 1. marraskuuta. Kemin seudulla oli sanomalehti Perä-Pohjolaisen mukaan keskusteltu kaartien aseistamisesta jo ennen suurlakon
alkua, mutta sen toteuttaminen oli siirtynyt myöhempään ajankohtaan
varojen puutteessa. Kemin järjestyskaartissa oli lakon aikana noin 200
miestä.219 Tervolan järjestyskaarti perustettiin kolme päivää myöhemmin ja sen miesvahvuudeksi mainittiin 400 miestä.220
216. Nimismiehenkertomuksia – Sodankylä. VHK C4 CIII. SA.
217. Tornion Työväen järjestyskaartin perustavan kokouksen pöytäkirja (ptk) 29.10.
1917. El. 11 Rintamaraportteja Rr ja pöytäkirjoja ptk 1918. Kaartit. VROSyA. KA.
218. Tornion Työväen järjestyskaartin toimitsijain kokousptk 30.10.1917. El. 11.
VROSyA. KA.
219. Silvennoinen 1967, 96-97.
220. Kertomus vapaussodan tapahtumista Kemin nimismiespiirissä. VHK C4 CIII. SA.
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Aleksi Tuorilan muistelmien mukaan samaan aikaan Rovaniemen
ja Sodankylän järjestyskaartien kanssa aloittivat toiminnan Kuolajärven
ja muiden suurempien keskusten kaartit salaisten ohjeiden mukaisesti.221 Syksyllä 1917 Kuolajärvellä kulki järjestystä valvomassa SDP:
n kunnallisjärjestö, toisin sanoen paikkakunnan työväenyhdistyksen
jäsenistä muodostunut joukko. Tämä ehkä oli se Pikkuvirran mainitsema punakaarti, joka toimi sosialistien tukena erinäisissä kunnallisissa
tehtävissä, kuten viljan takavarikoinnissa. Viralliseksi järjestyskaartiksi
kunnallisjärjestö muuttui vasta suurlakon aikana, jolloin Koillis-Lappiin
puhujakierrokselle saapunut SDP:n agitaattori Kaarlo Oskar Iivonen
avusti kaartin organisoimisessa.222 Kemijärvi oli yksi Tuorilan mainitsemista keskuksista, kuuluihan se samaan, suurten metsätyömaiden
alueeseen kuin Rovaniemi, Kuolajärvi ja Sodankylä. K.O. Iivonen oli
perustamassa työväen järjestyskaartia myös Kemijärvelle. Torstaina 15.
marraskuuta työväentalon katolle oli vedetty jälleen punainen lippu,
tällä kertaa juhlistamaan paikkakunnalle perustettavaa järjestyskaartia,
mutta myös juuri alkanutta lakkoa. Kemijärven nimismiehen tietojen
mukaan Kemijärven työväenkaartin miesvahvuus oli 125 miestä, ja sen
johtajana oli vuonna 1906 Viaporin kapinaan osallistunut J. Väinölä.
Toisissa lähteissä kaartin johtajaksi on mainittu puolestaan työväenyhdistyksen puheenjohtaja Matti Ollanketo. Dokumentaation mukaan
Ollanketo oli työväenneuvoston puheenjohtaja, ei kaartin johtajia, ei
välttämättä edes sen jäseniä.223 Joka tapauksessa kaartin toiminnassa
oli mukana vallankumouksellista kokemusta omaava mies, Johan
Väinölä, jonka muistelmissa näkemykset Suomen yhteiskunnallisesta
tilanteesta syksyllä 1917 olivat erityisen jyrkkiä.224
SALKOLAN mukaan lakon aikana Perä-Pohjolan ja Lapin alueelle perustettiin edellä mainitut Karungin, Kemijärven ja Kuolajärven järjestyskaartit. Inariin, Kittilään ja Ylitorniolle hän mainitsee
221. Tuorila f.1 op.17 d. 324, 9. ArhivKNTsRAN.
222. K.O.Iivosen kuulusteluptk. 12.14.12.1919. EK-Valpo Hmp 80. KA; Mikko
Pikkuvirran muistelmat. ArhivKNTsRAN; Heinänen 1993, 272; Nimismiehen
kertomuksia – Kuolajärvi. VHK C4 CIII. SA.
223. Nimismiesten kertomuksia - Kemijärvi 25.11.1918. VHK. SA; K.O. Iivosen
kuulusteluptk. 12.14.12.1919 Lapin rajavartiostom esikunnassa Rovaniemellä.
EK-Valpo Hmp 80. KA; Suomen sotasurmat –tietokanta/ Ollanketo Matti; Autti
– Tuomisto 2005, 63, 67-68.
224. J.Väinölän kertomus tapauksista v:ilta 1918-1919 f.1 op.17 h.5 d.5, 23. Arhiv
KNTsRAN.
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kaartit perustetun vasta lakon jälkeen.225 Lakon aikana perustettiin
kuitenkin muitakin järjestyskaarteja, esimerkiksi Tornion Röyttän
kaarti. Työväenyhdistyksen ja ammattijärjestön jäsenistä koostunut
30-henkinen kokousväki päätti perustaa Röyttän Työväen järjestyskaartin 17.11.1917.226 On myös hyvin todennäköistä, että Karihaaraan perustettiin oma järjestyskaarti lakon aikana. SILVENNOISEN
tutkimuksessa puhutaan kaartien aktiivisesta toiminnasta Karihaaran
alueella, mutta siitä ei saa kuvaa, oliko kyseessä Kemin vain Karihaaran
kaarti.227
Kittilän järjestyskaartin perustamisen ajankohta on ongelmallinen:
sen voisi sanoa syntyneen sekä lakon aikana että sen jälkeen riippuen
siitä, tarkastellaanko asiaa kronologisesti vai temaattisesti. Kittiläläisen
työmiehen, Väinö Vettasen muistelmien mukaan työväestö otti lakon
innokkaasti vastaan. Kittilän kirkonkylään perustettiin 50-60 miehen
vahvuinen punakaarti esikuntineen ja päälliköineen ja pidettiin kokouksia, joissa käsiteltiin elintarvikeasiaa ja päätettiin erottaa paikallinen
nimismies ja poliisi viroistaan. Sen sijaan kruununvouti Sandströmin
erottamisen suhteen oltiin arempia. Työväestö päätti lähettää kruununvoudin luo lähetystön, joka lukisi kansalaiskokouksen päätöksen.
Myös nimismiehen kertomuksessa mainitaan kyseinen kansalaiskokous
ja sanotaan sen olleen 24.11. eli samana yönä, jolloin saatiin tieto
lakon loppumisesta. Nimismies toteaa myös, että Kittilässä toimi
punakaarti ennen kokousta ts. lakon aikana.228 Tieto suurlakon alkamisesta ja sen loppumisesta aiheutti Pohjois-Suomessa epävarmuutta:
mm. Sodankylässä, Kittilän naapurikunnassa, ihmeteltiin vielä 18.
marraskuuta, oliko suurlakko alkanut, ja kaksi päivää myöhemmin
saatiin jo tieto, että lakko oli virallisesti päättynyt.229 Näin ollen voidaan
päätellä, että tiedonkulku Sodankylästä Kittilään kesti kaksi päivää
eli Kittilässä lakko ajoittui marraskuun 20.-24. päivien väliin. Mikäli
Kittilän järjestyskaarti perustettiin 20.11, mahtuu se lakon aikana
225. Salkola II 1985, 207, 331.
226. Röyttän Työväenjärjestöjen kokousptk 17.11.1917. El. 11. VROSyA. KA.
227. Silvennoinen 1967, 95-96.
228. Kummassakin muistelussa puhutaan punakaartista, termistä, jolla sodan jälkeen
tarkoitettiin myös järjestyskaartia. Väinö Vettasen muistelmat f 1 op.13 n. 52.
ArhivKNTsRAN; Nimismiesten kertomuksia – Kittilä. VHK C4 CIII.SA.
229. Sodankylän työväen kaartin johtavan toimikunnan sähke Työväen vallankumoukselliselle Keskuskomitealle Helsinkiin 18.11.1917; Sodankylän suurlakkokomitean
sähke Oulun työväen neuvostolle 22.11.1917. VapsA. IX sähkösanomat. KA.
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perustettujen kaartien joukkoon. Mutta jos se perustettiin vasta 21.11.,
on se virallisesti laskettava lakon ulkopuolella perustettujen kaartien
joukkoon. Kittilän järjestysmieskaarti perustettiin olosuhteissa, joissa
paikkakunnan työväestö toteutti suurlakon päämääriä saamiensa ohjeiden mukaan. Tämän vuoksi voidaan pitää perusteltuna, että myös
Kittilän järjestyskaarti perustettiin lakon aikana.
Lakon jälkeen kaartit perustettiin vielä Inariin, Ivaloon, Ranualle
ja Ylitorniolle.230 Ivaloon, joka kuului Utsjoen nimismiehen virka-alueeseen, oli kertomuksen mukaan yritetty tuloksetta perustaa punakaarti
jo syksyllä 1917. Lopulta työväestö, joka oli pääosin muualta tulleita
tietyöläisiä, sai perustettua 12-henkisen järjestysmiehistön joulukuussa
1917. Myös Ranualle perustettiin työväestön kaarti, mutta perustamisen ajankohta jää nimismiehen kertomuksen perusteella epäselväksi.231
Järjestyskaartien perustamisesta ei ole laisinkaan tietoja Enontekiön,
Kolarin, Muonion, Savukosken ja Turtolan osalta. Tosin työväestön
liikehdintä näissä kunnissa tai kunnanosissa oli ollut laimeaa koko
vuoden. Järjestyskaartien perustamisajankohdat Lapissa olivat seuraavat232:
Ennen lakkoa
- 13.11.1917
Simo 27.10
Alatornio 28.10
Rovaniemi 28.10
Sodankylä 28.10
Tornio 29.10
Kemi ja Kemin mlk 1.11
Tervola 4.11

Lakon aikana
14.-20.11.1917
Karunki
Kemijärvi 15./17.11
Kuolajärvi 17.11
Röyttä 17.11
Kittilä 20./21.11
Karihaara

Lakon jälkeen
21.11.1917Inari
Ivalo
Ranua
Ylitornio

Asetelmasta käy ilmi, että Lapin alueelle perustettiin SAJ:n kehotuksen
jälkeen, mutta ennen kansalaissotaa kaikkiaan 18 järjestys- tai punakaartia, puolet niistä ennen suurlakkoa. Osa näistä kaarteista näki päivänvalon myös ennen Kansan Tahdossa julkaistuja ohjeita ja sääntöjä.
230. Salkola mainitsee Inarin ja Ylitornion kaartit, Salkola II 1985, 330.
231. Nimismiestenkertomuksia - Utsjoki 28.11.1918; Ranua. VHK C4 CIII. SA.
232. Salkola II 1985, 125, 217, 331; Röyttän tvjärj. kptk. 17.11.1917. VRO-

SyA.KA; Tornion Tv. järj.kaartin perustavan kokouksen ptk. 29.10.1917.
VROSyA. KA; Nimismiesten kertomuksia. VapHK. SA.
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Lappilaiset olivat keskivertoa aktiivisempia233 kaartinperustajia, sillä
alueen 20 kunnassa toimi 14 järjestyskaartia viimeistään yleislakkoon
mennessä. Työväenliikkeen johdon asettamiin tavoitteisiin reagoitiin
siis nopeasti. Jäsenistö oli jo pidemmän aikaa odottanut virallista lupaa
perustaa järjestyksenvalvontajoukot. Ehkäpä lokakuussa perustettujen
järjestyskaartien taustalla olivat epäviralliset järjestysjoukot, joita Kansan
Tahdon pääkirjoituksessa oli kehotettu perustamaan jo elokuussa.
Kaartien jäsenmäärä, tehtävät ja luonne

Lappilaisten työläisten innostusta ja valmiutta järjestyskaartitoimintaan
kuvaavat kaartien jäsenluvut. Alkuperäisiä lähteitä, ts. kaartien perustamis- tai muita kokouspöytäkirjoja ja jäsenluetteloita, joista jäsenluvun
voisi varmistaa, ei ole juurikaan säilynyt. Sen sijaan niistä on hajanaisia
tietoja aikalaisten kuvauksissa, kuten nimismiesten kertomuksissa
ja kaarteihin osallistuneiden muistelmissa. Näiden tietojen mukaan
Lapissa toimivien järjestyskaartien jäsenluku oli seuraava:
Paikkakunta
Alatornio
Kemi
Kemijärvi
Kittilä
Kuolajärvi
Rovaniemi
Röyttä
Simo
Sodankylä
Tervola
Tornio
Inari, Ivalo, Ranua, Ylitornio

Jäsenmäärä
300-400
200
125
50-60
200
350
30
100
300
400
221
100

Arvioija234
nimismies
tutkimus
nimismies
muistelmat
oma
muistelmat
kokousptk.
tutkimus
nimismies
nimismies
kokousptk.
oma

233. Salkola II 1985, 217-219.
234. Arvio-sarakkeessa esitetään tietolähde. Nimismies viittaa SA:ssa säilytettäviin
Vapaussodan Historiakomitean keräämiin nimismiesten kertomuksiin nimismiespiireittäin, muistelmat on merkitty tarkemmin paikkakunnan järjestyskaartiasiaa
käsittelevissä tekstin kohdissa. Tutkimukset ovat: Lackman 1986a, 507 ja Hedman 1976, 822. Oma on oma arvioni, joka perustuu tietoihin paikkakunnan
työväestön jäsenmäärästä, aktiivisuudesta ja aikaisemmasta toiminnasta v. 1917
ja kokouspöytäkirja on alkuperäinen lähde.
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Varovasti arvioiden Lapin työväen järjestyskaarteissa oli vuoden
1917 loppupuolella 2350-2750 jäsentä.
Pohjois-Suomen kaartinmuodostus keskittyi pääosin lokakuun
lopusta marraskuun 21. päivään eli aikaan, jolloin valmistauduttiin
suurlakkoon tai toteutettiin sitä. Joillakin paikkakunnilla oli toiminut
jo alkusyksystä epävirallisia työväen järjestyskaarteja, joiden toimintamotiivina voidaan pitää luokkakohtaisia etuja. Suurlakko ja Venäjän
bolševikkien vallankumous eivät ainakaan heikentäneet näitä motiiveja
vaan vahvistivat työväestön uskoa mahdollisuuksiinsa. Asennemuutos
näkyi uskalluksena perustaa kaarteja sellaisillekin paikkakunnille, joissa
oli näkyvä ja aktiivinen porvaristo, kuten Kemijärvellä ja Kittilässä.
Kaartien tehtävistä voi yleisesti todeta, että ne pyrkivät ennen lakkoa
vaikuttamaan elintarvikelautakuntien toimintaan, ja lakon aikana
ne keskittyivät yleiseen järjestyksenvalvontaan ja lakkoon liittyvien
tehtävien hoitamiseen.
Ainakaan Kansan Tahto ei lietsonut kaarteihin vallankumouksellisuutta, sillä lehden suunta oli ollut perinteisesti maltillinen. Mikä oli
Venäjän rajan läheisyyden ja venäläisten sotilaiden läsnäolon vaikutus
työväenliikkeen radikalisoitumiseen Lapissa? Todennäköisesti Venäjän
yhteiskunnan ristiriidat ja vallankumouksellisuus olivat jossain määrin
paremmin tunnettuja asioita itärajalla kuin muualla Lapissa, mutta
mitään suomalaisten ja venäläisten sosialistien välistä yhteydenpitoa
rajan yli ei ollut.235 Myöskään paikallisten venäläisten sotilaiden levittämästä vallankumouksellisuudesta ei lähteissä puhuta. Torniossa
kävi venäläinen bolševikki kaartin perustamiskokouksessa, mutta hän
oli ulkopuolinen. Nimismiehen ja papiston kertomuksissa maalishuhtikuussa ilmennyttä ”svobodaa” syytettiin työväestön henkisestä
villitsemisestä, mutta konkreettisia epäilyjä työväestön ja venäläisten
välisestä aseellisesta tai poliittisesta yhteistyöstä paikallistasolla ei esitetty. Tornion nimismies jopa viittasi siihen, että venäläiset eivät olisi olleet
niin yhteistyöhaluisia kuin paikkakunnan punaiset odottivat. Tornion
venäläissotilaiden muodostama sotamiesneuvosto asetti suojeluskunnan
etusijalle neuvoteltaessa varuskunnan asevarannoista sitoutuen samalla
olemaan luovuttamatta aseita punaisille.236
235. Yhdessäkään omaelämänkerrassa ei asiasta mainita.
236. Nimismieskertomuksia Tornio- Alatornio ja Karunki. VHK C4 CIII. SA.
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Tulenpalavasta propagandasta huolimatta todisteita käytännön
toimista tai päätöksistä aseellisen vallankumouksen edistämiseksi Lapissa syksyllä 1917 ei ole. Kittilässä, Simossa ja Tervolassa huhuttiin
kaartilaisten opettelevan salaa aseenkäsittelyä, mutta sekin tapahtui
puusauvojen tai -kiväärien avulla. Vasta lakon aikana työväestö sai hankittua järjestyskaarteille muutamia aseita paikkakunnan viranomaisilta
ja yksityisiltä.237 Vallankumous edellytti aseita ja suunnitelmaa, ja niitä
kumpaakaan Lapin (tai koko Suomen) työväestöllä ei tuohon aikaan
ollut. Lapissa ei huhti-lokakuun välisenä aikana esiintynyt mitään
suunnitelmallisesti SDP:n linjasta poikkeavaa toimintaa. Oli alueita,
kuten Kemijärvi, Sodankylä ja Kittilä, joissa työväestöllä oli jyrkkiä ja
radikaaleja asenteita, mikä ilmeni muun muassa heidän puheissaan,
mutta kokonaisuudessaan Lapin työväenliike toimi aina marraskuun
lakkoon asti puolueen linjan mukaisesti. Vielä lokakuun 1917 vaaleissa238 Lapin työväestö uskoi parlamentarismiin, mutta vaalien jälkeen
usko lailliseen vaikuttamiseen alkoi horjua.
Lapissa työväestön mielipiteet jyrkentyivät kautta linjan ja valmiudet voimatoimenpiteisiin kasvoivat sitä mukaa, kun perinteisen
järjestö- ja puoluetoiminnan keinot kirjelmineen, kokouksineen ja
mielenosoituksineen sekä äänestämisineen osoittautuivat tehottomiksi.
Keväällä ja kesällä paikallisia järjestyskaarteja ja yksittäisiä lakkovahdistoja perustettiin tarpeen mukaan pitämään yllä järjestystä ja varmistamaan lakon onnistuminen. Lokakuussa perustettujen kaartien luonne
oli erilainen, ne olivat työväestön virallisia järjestyksenvalvontaelimiä.
Kaartien perusrungot olivat suurin piirtein samat, sillä ne toimivat samojen yhdistysten alaisuudessa ja samojen jäsenten pyörittäminä. Erona
oli vain se, että syksyllä jäsenet olivat turhautuneita, eivät toiveikkaita
kuten keväällä. Syy muutokseen oli yleensä yhteiskunnassa tapahtunut
kehitys oman paikkakunnan tapahtumien ryydittämänä. Lapissa kaartien perustamista vauhditti työväestön halu osallistua itseään koskevaan
päätöksentekoon muun muassa elintarvikeasiassa. Järjestyskaarti oli
tavallaan työväestön reaktio ajastaan jälkeen jääneeseen kunnallislakiin.
Näin kaartien perustamisen taustalla voi nähdä valtakysymyksen. Järjestyskaarteja ei perustettu puolueen ja ammattijärjestön kehotuksesta
tai toiveesta vaan halusta vaikuttaa paikallisvaltaan.
237. Em. paikkakuntien nimismiestenkertomukset. VHK. SA.
238. Katso sivut 118-120 ja Liite 11.
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Järjestyskaartien perustamiseen johtaneen kehityksen pohjana ei
ollut vain yksittäisten, Etelä-Suomen paikkakuntien luokkaristiriitojen
aiheuttamat ongelmat, joista tuli koko maata koskevia poliittisia ongelmia239, vaan yleisesti koko maassa, niin pohjoisessa kuin etelässäkin240
esiintyvät paikalliset eturistiriidat, joiden vastakkaisuus perustui vallitseviin yhteiskunnallisiin suhteisiin. Niiden vuoksi keskusjärjestöjen oli
otettava aidosti ja laajasti huomioon kentän toiminta sekä näkemykset
ja kanavoitava ne työväenliikkeen virallisen politiikan voimanlisäksi
järjestyskaartien muodossa.
Suojeluskunnat, herrakerhot?

Työväestön toiminnan ymmärtämisen kannalta on tärkeä tutkia myös
sen vastapuolen toimintaa. Elintarvike- ja lakkoteemojen yhteydessä on jo tuotu esille porvarillisten kunnanvaltuutettujen ja toisaalta
työnantajien toiminta. Järjestäytymiskysymyksessä on syytä tarkastella
myös toista valtakunnallista järjestysorganisaatiota, suojeluskuntaa,
jotta ymmärtäisi, miten ja miksi tilanne kärjistyi loppuvuodesta 1917
kehittyen aseellisiksi yhteenotoiksi eri puolilla Lappia. Tarkastelen
lähemmin, milloin ja missä päin Lappia suojeluskuntatoiminta alkoi,
millaisia Lappiin perustetut suojeluskuntaosastot olivat jäsenmäärältään
ja sosiaaliselta taustaltaan sekä millainen vaikutus ja suhde niillä oli
paikkakunnan työväestöön.
Suojeluskuntatoiminta sai alkunsa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maataloustuottajien herätessä maatalouslakkojen aikana pitämään
kiinni oikeuksistaan yrittäjinä. Isännät järjestäytyivät ensin spontaanisti
lakkoilevaa maataloustyöväestöä vastaan, mutta kesän muuttuessa
syksyksi organisoituminen oli jo järjestelmällistä ja tavoitteellista:
Elokuussa 1917 muodostettiin Satakunnan järjestyskunta, jonka päämääränä oli levottomuuksien ehkäiseminen sekä hengen, omaisuuden
ja työrauhan turvaaminen.241 Elintarvikelain käsittelyn aikana EteläPohjanmaan ruotsinkielisten maataloustuottajien keskuudessa nousi
esiin suuntaus, jonka mukaan lainkuuliaisten talonpoikien ei ollut syytä
alistua ”sosialistiseen luokkapolitiikkaan”. Sen lähtökohtana oli olla
239. Haapala 1995, 240.
240. Alapuro 1994, 171-175.
241. Manninen Turo 1992a, 301-302.
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hyväksymättä 8-tunnin työpäivää maataloudessa, kieltäytyä myymästä
viljaa rajahinnoin sekä estää sosialistien valtaan pääsy perustamalla joka
kuntaan palo- tai suojelukuntia suojelemaan omaisuutta ja työrauhaa.
Tuottajat siis järjestäytyivät sisäpoliittisista syistä. Laaja lehtikampanja
kehotti perustamaan kunnallisia suojeluskuntia eri puolille Suomea.242
Suojeluskuntien rinnalla järjestäytyivät myös aktivistit, jotka pyrkivät levittämään ensisijaisesti itsenäisyysaatetta ja venäjänvastaisuutta. Kesällä 1917 palokuntien tavoite – Venäjän vastainen, aseellinen
taistelurintama – ei saanut kannatusta, sillä se tuntui tuohon aikaan
kovin utopistiselta ja lapselliselta ja oli sitä paitsi laitonta.243 Sen sijaan
omaa turvallisuutta uhkaavia lakkolaisia ja muita “huligaaneja” vastaan puolustautuminen oli mielekkäämpää ja se aktivoi omistaja- ja
työnantajatahoja sekä perinteistä yhteiskuntajärjestystä kannattavia
kansalaisia suojeluskuntatoimintaan. Suojeluskuntien yleisimmäksi
perustamismotiiviksi ilmoitettiinkin yhteiskuntarauhan, työ- ja kotirauhan sekä hengen ja omaisuuden suojeleminen.244
Syksyn 1917 aikana suojeluskunnat, järjestyskunnat ja palokunnat
sulautuivat porvarillisen eduskunnan hyväksymäksi, puoliviralliseksi
järjestyksenpitoelimeksi, jota työväestön keskuudessa pidettiin porvarillisena luokkakaartina. Marraskuuhun 1917 mennessä oli perustettu
315 suojeluskuntaa eri puolille Suomea. Paikallisen suojeluskuntien
johtohenkilöinä toimivat usein paikkakunnan poliisit ja nimismiehet
jäsenistönään työnantajapuolen edustajia, virkamiehiä ja suurtilallisia.
Yleensäkin liike nojautui syksyä kohti yhä selkeämmin porvarillisten
ryhmien tukeen, ja valtionelimissä se hyväksyttiin epävirallisesti osaksi
Suomen järjestyksenvalvontaa.245
242. Manninen Turo 1992a, 292-296.
243. Manninen Turo 1992a, 299-301.
244. Kirjassa esitetty taulukko perustuu sk:ien pöytäkirjoihin, lehtileikkeisiin ja artikkeleihin, VapsHK:lle kirjoitetut kertomukset, historiikit eli lähteisiin, jotka on
luokiteltu syntyajankohdan mukaan, Manninen Turo 1992b, taulukko, 435.
245. Osa sosialisteista oli suojelus- ja palokuntia vastaan, mutta esimerkiksi Kansan
Tahdon päätoimittaja Yrjö Mäkelin suhtautui aktivistien järjestöihin myönteisesti
niiden itsenäisyystavoitteiden takia ja kehotti vielä kesällä 1917 työläisiä liittymään
em. järjestöihin. Työmies-lehti otti suojeluskuntiin kielteisen kannan ensimmäisen
kerran vasta elokuun 20. päivänä kirjoittaen niiden olevan työväenliikettä vastaan
suunnattuja porvarikaarteja, Manninen Turo 1992a, 315-323; Manninen Turo
1992b, 384.
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SALKOLA toteaa Pohjois- ja Itä-Suomen harvaan asutuille seuduille perustetun viimeisenä suojeluskuntia. Hän ihmettelee, kuinka
oli mahdollista, että vuonna 1918 valkoiseen Suomeen kuuluneella alueella perustettiin syksyllä 1917 enemmän punakaarteja kuin
suojeluskuntia. Koko Suomen mittakaavassa juuri pohjoisessa oli
suhteellisesti eniten niitä kuntia, joihin perustettiin kaarti ennen suojeluskuntaa.246 Suojeluskuntaosastoja perustettiin Lapissa vuosina
1917-1918 seuraavasti247:
Ennen lakkoa
- 20.11.1917

Lakon jälkeen,
ennen kansalaissotaa

Kansalaissodan
aikana

Rovaniemi 28.10
tai 10.11
Tervola 4.11
* Rovaniemi VII
* Kittilä VIII
* Kemi IX
* Sodankylä XI
* Kemijärvi srk

Kemi 5.12
Kittilä XII
Tornio 15.1
Alatornio 15.1
* Kolari ko I
* Turtola ko I
* Ranua jrk 3.12
* Simo ko I

Kemijärvi 28./29.1
Sodankylä 30.1
Kemin mlk. 30.1
Ylitornio 3.2
Turtola 6.2
Simo 9.2
Ranua 12.2
Karunki 12.2
Kuolajärvi 16.2
Kolari II
Muonio II
Inari 4.3
Utsjoki III

*epävirallista toimintaa: ko=kyläosasto, jrk, srk =järjestyskaarti, suojeluskaarti

Peräpohjolan piirin suojeluskuntaosastojen perustamisaalto ajoittui
talveen 1918, jolloin niitä perustettiin 15. Ainoastaan neljä osastoa
perustettiin vuoden 1917 puolella.248 Mikäli syitä suojeluskunta-aatteen
246. SVT eduskuntavaalitilastot v. 1917; Tietyillä paikkakunnilla, kuten Kemissä,
Kemin maalaiskunnassa ja Kuolajärvellä SDP sai yli 50% annetuista äänistä, SVT
eduskuntavaalitilastot 1907-1917; Salkola I 1985, 308-309.
247. Hersalo 1966, s. 579; Nimismiesten kertomuksia. VapHK 1522 C4 CII/ 12.
SA; Enbuske, s. 274-276; Hedman II, s. 824; Lackman 1986a, s. 510; KT 19171918.
248. Valtakunnallisen suojeluskuntaorganisaation pohjoisin piiri oli Peräpohjolan piiri,
joka vastasi maantieteellisesti nykyistä Lappia, ainoastaan Posio, joka oli tuolloin
osa Kuusamon kuntaa, kuului Oulun piiriin, Hersalo 1955, 579.
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heikkoon vastaanottoon halutaan etsiä osaston perustamisajankohdan
mukaan, on tarkasteluajanjakso syytä erotella suurlakon ja kansalaissodan puitteissa kolmeen osaan: 1. Ennen suurlakkoa tai lakon aikana
perustetut, 2. Lakon jälkeen, mutta ennen kansalaissotaa perustetut, 3.
Kansalaissodan aikana perustetut. Näin siksi, että viimeistään suurlakko
ja sen aikana perustetut työväenjärjestyskaartit antoivat merkin siitä,
että vastapuolen oli syytä järjestäytyä. Myös kansalaissota oli tuonkaltainen merkki, mutta sillä oli myös hallinnolliset syynsä. Pohjois-Suomi
kuului virallisesti valkoisen Suomen hallintoalueeseen ja näin kaikki
Vaasan senaatin määräykset oli toteutettava myös siellä; helmikuun
alussa suojeluskunnat julistettiin julkisiksi ja niitä määrättiin perustettavaksi jokaiseen kuntaan249.
Suojeluskuntien syntyyn vaikuttivat kiinteästi työhön, omaisuuteen tai omaan turvallisuuteen liittyvät uhkakuvat. Koska työselkkaukset alkoivat Lapissa vasta kesä-heinäkuun vaihteessa, selittää se osaltaan suojeluskuntaorganisaation myöhäistä muotoutumista alueelle.
Ongelmallisen elintarviketilanteen suhteen työväestö oli käyttäytynyt
säyseästi koko kevään ja alkukesän, mutta heinäkuun lopulla senkin
tiimoilta lausuttiin kärkeviä sanoja. Edellä on jo kerrottu, kuinka Rovaniemen suojeluskuntaosaston alkio sai alkunsa heinäkuun lopulla R. H.
Sandbergin jakaessa v. 1905 kätkemiään aseitaan lähipiirinsä miehille
ja kuinka Kittilässä oli liikehdintää suojeluskuntaosaston perustamisen
puolesta. Miksi Sandberg, Kemiyhtiön metsäpäällikkö, huolestui niin
paljon, että turvautui asekätköihinsä, ei käy tutkimuksista ilmi, mutta
Kittilän porvariston järjestäytymisyrityksen taustalla olivat työväestön
yltyneet vaatimukset elintarviketilanteen parantamiseksi.
Suojeluskunta-aktivistit lujittivat aatteellista pohjaansa Oulussa
syyskuun 19. päivänä 1917 järjestetyssä “itsenäisyysväen” maakuntakokouksessa, johon saapui edustajia 35 eri paikkakunnalta. Kokouksessa
perustettiin Pohjois-Pohjanmaan itsenäisyysväen maakuntajärjestö,
jonka tarkoituksena oli edistää aiheeseen liittyvää aatteellista valistustyötä asiamiesten avulla.250 Kokouksen innoittamana Kemin lyseon
oppilaat perustivat opettajansa johdolla Kemin palokunnan, jonka
toiminta oli epäsäännöllistä.251
249. Manninen Ohto 1974, 21.
250. Hersalo 1955, 450.
251. Hedman 1976, 824.
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Ensimmäiset viralliset suojeluskuntaosastot perustettiin Rovaniemelle ja Tervolaan. Rovaniemen osaston perustamisajankohdasta on
kaksi toisistaan eroavaa tietoa: HERSALON mukaan 28. lokakuuta,
kun taas Kansan Tahto ilmoitti perustamiskokouksen pidetyn Rovaniemen kunnallisklubilla 10. marraskuuta. Joka tapauksessa osasto oli
toiminnassa jo ennen lakkoa. Tuolloin osasto aloitti jäsenten värväämisen työttömien keskuudesta lupaamalla mm. palkkaa. Työväestö otti
kilpailevan organisaation tosissaan. Samana iltana, kun paikallinen suojeluskuntajohto kokoontui klubille, järjesti työväenyhdistys kokouksen
työväentalolle, jossa SDP:n agitaattori Hilma Rahikainen252 puhui
työväenjärjestyskaartien merkityksestä ja kehotti työläisiä pysymään
erossa ”perustettavasta lahtarikaartista”. Rovaniemen suojeluskuntaosasto sai rinnalleen kunnalliset järjestyksenvalvontajoukot joulukuussa.253
Tervolan suojeluskuntaosaston vuoden 1917 toimintakertomukseen
ei liene jäänyt muuta merkintää kuin perustamiskokous, sillä kuten
HERSALO toteaa ”punaisten tehokkaan urkinnan alaisina” se ei voinut
toimia ennen kuin punaiset oli lyöty tai karkotettu.254
Kemijärvellä porvaristo teki ensimmäisen askeleen järjestäytymisen tiellä 15. marraskuuta 1917, jolloin paikkakunnalle perustettiin
suojelukaarti. Varsinainen osasto perustettiin vasta kansalaissodan
aikana eli 29. tammikuuta 1918. Myös Sodankylässä porvaripiireissä
havahduttiin marraskuussa, kun lakon aikana ”kymmenkunta miestä
sitoutui auttamaan toisiaan vaaran uhatessa”. Sielläkin varsinainen osasto perustettiin vasta tammikuun lopulla.255 Kaikille edellä mainituille
paikkakunnille on yhteistä se, että työväentoiminta oli siellä aktiivista
tai se koettiin uhkaavaksi. Tämän takia suojeluskuntatoimintakin
virisi aikaisin eikä liene sattumaa, että paikkakunnalle perustettiin tai
yritettiin perustaa suojeluskuntaosasto samaan aikaan, paikoin jopa
samana päivänä kuin työväestö perusti järjestyskaartinsa.
252. Hilma Rahikainen oli ollut työväenliikkeen toiminnassa mukana jo vuosisadan
alusta alkaen. Hän osallistui muun muassa Kemin Työväenyhdistyksen naisosaston
edustajana Työläisnaisten ylimääräiseen edustajakokoukseen, jossa keskusteltiin
erityisesti naisten äänioikeudesta, Työläisnaisten ylimääräisen edustajakokouksen pöytäkirja 8-10.10.1906 Viipuri. [www.aanioikeus.fi/pdf/poytakirja_1906.
pdf ]
253. KT 14.11.1917.
254. Hersalo 1966, 459.
255. Kansan Tahto 14.11.1917; Hersalo 1966, 459-460.
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Lakon jälkeen suojeluskuntaosastoja perustettiin Kemiin, Kittilään, Alatornioon ja Tornioon. Marraskuussa, ennen lakkoa porvariston taholta tehtiin aloite työväestön ja porvariston yhteisen kaartin
perustamiseksi Kemiin. Aloitteen takana saattoivat hyvinkin olla Kemin
suojeluskuntaosaston johtohenkilöiksi marraskuussa 1917 nimetyt
uittopäällikkö von Wright ja insinööri G.A. Finne, jotka molemmat
työskentelivät Kemiyhtiön palveluksessa. Finne oli yrittänyt tahollaan
innostaa Karihaaran sahan työläisiä suojeluskuntatoimintaan, siinä
kuitenkaan onnistumatta. Kansan Tahdossa varoiteltiinkin työläisiä
liittymästä ”herrain kaartiin”, sillä työväestö oli vahva yksistäänkin.
Loppusyksystä käydyn lakon jälkeen suojeluskuntaosasto perustettiin
”luotettavien miesten” kesken ja Kemiyhtiö rahoitti osaston toiminnan.256 Kittilässä suojeluskuntaosasto järjestäytyi joulukuun lopulla.
Kunnan nimismiehen A. Auliksen kokoon kutsumassa kokouksessa
päätettiin perustaa kuntaan kyläosastoja ja aloittaa aseelliset harjoitukset. Alatornion ja Tornion suojeluskuntaosastot perustettiin samassa
kokouksessa ja niillä oli jatkossa yhteistyötä. Ennen sotaa toiminta
laajeni kolmella uudella kyläosastolla.257 Kemin maalaiskunnassa ja
Kuolajärvellä porvaristo ei halustaan huolimatta onnistunut järjestäytymään vahvan työläishegemonia vuoksi. Näillä paikkakunnilla, kuten
valtaosassa Peräpohjolan piiriä, suojeluskuntaosastot perustettiin vasta
talvella 1918.258
Yleisesti piirin osastojen koosta voi sanoa, että ne olivat pieniä
samoin kuin niiden jäsenmäärä. Nimismiehen kertomuksista pääsääntöisesti koottujen tietojen mukaan osastojen jäsenmäärä vaihteli 10125 henkilöön. Suurimmat osastot, joissa oli noin 100 jäsentä, olivat
Kemin, Kemijärven ja Rovaniemen osastot HERSALON tilastoissa,
joista ei käy ilmi miltä ajalta jäsenmäärä on ilmoitettu, Peräpohjolan
piirin kokonaisjäsenmääräksi ilmoitetaan 575 jäsentä. Yhdeksän osaston jäsenmäärää ei ilmoitettu lainkaan, mukana mm. Simo, Kemin
mlk. ja Kuolajärvi, joissa porvariston patoutunut toiminnantarpeen
olisi voinut kuvitella kanavoituneen suojeluskuntien kautta. Jäseniä
ei ilmoitettu myöskään Muonion, Inarin ja Enontekiön osastoista,
joissa taas toimintaa ei todellisuudessa ollut tai se oli erittäin laimeaa.
Näiden yhdeksän kunnan lisäys koko piirin jäsenmäärään oli ehkä 100.
256. KT 13.11.1917; Hedman 1976, 824-825.
257. Hersalo 1966, 460.
258. Katso tarkemmin sivu 187-188.
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Näin ollen suojeluskuntalaisten kokonaismäärä oli joko hiukan alle tai
hiukan yli 700.259 Kansalaissodan aikana suojeluskuntien miesvahvuus
oli pienempi, sillä kaikkia osastoja ei ollut vielä perustettu.
Kun vertaa kaartien jäsenmääriä ja puolueiden saamia äänimääriä
Lapin alueella260, voi todeta, että sosialisteja äänestäneistä kolmannes
oli järjestyskaartien jäseniä, mutta ei-sosialisteista vain joka kahdeskymmenes osallistui suojeluskuntatoimintaan. Vaikka maalaisliitto,
jota miltei kaikki Pohjois-Suomen ei-sosialistit äänestivät, puolueena
tuki suojeluskuntatoimintaa, ei sekään saanut kannattajakuntaansa
laajamittaisesti innostumaan asiasta. On syytä kysyä miksi ei. Ehkä
vastausta voi hakea selvittämällä keitä ja millaisia ihmisiä suojeluskunnissa toimi. Millainen oli toiminnan luonne ja motiivit? Mitä
suojeluskuntatoiminnalla tavoiteltiin? Oliko näissä asioissa jotain
sellaista, minkä vuoksi Pohjois-Suomen perusmaalaisliittolainen katsoi
paremmaksi olla syrjässä suojeluskuntatoiminnasta.
Käytettävissä olleiden lähteiden mukaan suojeluskuntien jäsenistön ammattijakaumasta erottautui kolme suurta ryhmää: metsäteollisuuden johtotaso, lain ja järjestyksenvalvonta sekä kauppa ja
talous. Metsäteollisuuden johtotasoon kuuluivat metsänhoitajat sekä
puutavarayhtiöiden (lähinnä Kemiyhtiön) työjohtajat. Lain ja järjestyksenvalvonnan ryhmää edustivat poliisit, nimismiehet, sotilashenkilöt
ja yksi pormestari. Kaupan ja talouden ryhmään laskettiin mukaan
kauppiaat, apteekkarit ja pankinjohtajat. Lisäksi mukana oli talollisia,
yleensä paikkakuntansa suurtilallisia, opettajia, kirkonmiehiä ja yksi
päätoimittajakin, Pohjolan Sanomien Uuno Hannula.261 Perustajajäsenten ammattijakauma osoittaa, että valtaosa heistä kuului ylempään
sosiaaliluokkaan. Lapin sosiaalinen kierto oli kehittymätön; ylempään
sosiaaliluokkaan ei kuulunut kovin monta lappilaista, yleensä he tulivat
Etelä-Suomesta.262
259. Hersalo 1966, 460, 579.
260. Katso liite 11, vuoden 1917 eduskuntavaalien tulokset tutkimusalueella.
261. Hersalo 1966, 459-460.
262. Lappiin tullut virkamiehistä ja papisto oli 1800-luvun alusta alkaen ulkopaikkakuntalaisia. He muodostivat oman, rahvaasta erottuvan säätyläisten ryhmän
paikkakunnalla, Lähteenmäki 2004 passim.; Poikkeus oli Savukosken suojeluskunnan johtaja, Kaleb Savukoski. Hän oli syntynyt Savukoskella v. 1879, opiskellut
Oulun lyseossa ja Helsingin yliopistossa. Hän palasi takasin Savukoskelle ja ryhtyi
viljelemään sukutilaa, Vahtola 1988, 65.
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Suhtautuminen ”herroihin” oli epäilevää. Vaikka he olisivatkin
edustaneet samanlaisia arvoja, eivät he silti olleet luontevia yhteistyökumppaneita. Suojeluskuntia pidettiin ehkä liian ”herraskaisina”. Tosin
suojeluskuntaosastojen perustajienkin mielestä ero kansan ja ylemmän
sosiaaliluokan ts. sivistyneistön välillä oli selkeä, niin kuin seuraavasta
Tornion nimismiehen kirjoittamasta selostuksesta kävi ilmi: ”Sivistynyt
kansanluokka se oli joka kaikkialla ensin nousi herätystyötä tekemään....
näilläkin paikkakunnilla paljon saatiin herätystyötä tehdä ennenkuin
varsinainen kansa alkoi heräämään. ...Jos eivät punaset talonpoikaistalojen ryöstöillä ja murhilla olisi niin kamalaa mainetta ja pelkoa itsestään
ympäri maata levittäneet niin kyllä talonpoikaisväestön vapaaehtoinen
nousu olisi ollut vähän niin ja näin monilla paikkakunnilla”.263 Vaikka
nimismiehen kertomuksesta paistaa läpi itsekehu, ei se sulje pois sitä
tosiseikkaa, että tavallista talonpoikaisväestöä, itsenäisiä pientilallisia,
oli vaikea saada mukaan suojeluskuntatoimintaan Lapissa ennen helmikuuta 1918. Paikallinen talonpoikaisto, joka tiedettiin porvarismieliseksi, lähti vastahakoisesti mukaan taistelutoimiin vielä myöhemmin
keväälläkin, vaikka heitä koski yleinen asevelvollisuus.264
Passiivisten kannattajiensa mukaan saamiseksi maalaisliiton Pohjois-Suomessa ilmestyneet lehdet pyrkivät kampanjoimaan suojeluskuntaliikkeen puolesta. Lehdissä kirjoiteltiin paljon punaisten ja
venäläisten yhteistyöstä ja sen muodostamasta uhasta Suomen itsenäisyydelle. Aivan sodan kynnyksellä Pohjolan Sanomat väitti pääkirjoituksessaan, että Suomi aiotaan liittää sodan avulla Venäjään.265 Vaikka
venäläisvastaisuudella ratsastettiin paljon lehdistössä (myös Kansan
Tahdossa), tosiasia oli, ettei Lapissa ollut niin paljon venäläisiä eivätkä
he aiheuttaneet niin siinä määrin levottomuuksia, että suojeluskuntaosastojen perustamista olisi voinut uskottavasti perustella niillä. Vielä
vuosi perustamisen jälkeenkin, osastojen perustamissyyksi mainittiin
yleisimmin paikallisen työväestön kurittomuus ja punakaartit. Vain
Tornion seudun kertomuksissa mainittiin venäläiset ja heidän aihe263. Nimismiesten kertomuksia – Tornio. VHK 1522 C4, C III 12. SA.
264. Vaasan senaatti hyväksyi yleisen asevelvollisuusjulistuksen 18.2.1918. Kutsunnat
järjestettiin Lapin alueella maaliskuussa, Manninen O 1974, 50, 260; Suojeluskunnilla oli käytettävissä keväällä 1918 noin 200 vapaaehtoista Lapin alueelta.
Valkoisten joukkoihin piti lähettää asevelvollisia Oulusta noin 500, Vahtola 1988,
66-68, 90, 94-95.
265. Pohjolan Sanomat 25.1.1918; Isohookana-Asunmaa 1980, 93-94.
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uttamansa epäjärjestys yhdeksi keskeiseksi perustamissyyksi, mutta
sinnehän alueen venäläisjoukot keskittyivätkin.266
***********
SALKOLAN mukaan niin työväenkaarteilla kuin suojeluskunnilla oli

aina alkusyksyyn 1917 asti yhteisiä, kansallisia tavoitteita, jotka pohjautuivat osin vuosisadan alussa niin työväestön kuin porvaristonkin
keskuudessa ilmenneeseen aktivismiin.267 Myös vakaumuksellinen
itsenäisyysmies, Kansan Tahdon päätoimittaja Yrjö Mäkelin kehotti
Pohjois-Suomen työväestöä suhtautumaan suojeluskuntiin kansallisen
edun nimissä myönteisesti. Hän painotti vielä elokuussa 1917 itsenäisyyskysymyksen tärkeyttä järjestäytymisessä.268 Mutta loppukesästä
kansallinen yhtenäisyys jäi sivuun luokkaristiriitojen tieltä. Uutiset ja
omakohtaiset kokemukset toisenlaisista, työnantajan tueksi perustetuista suojeluskunnista tulivat tutuiksi Lapissakin: Esimerkiksi Kemin
suojeluskunnan toiminnan rahoitti miltei kokonaisuudessaan Kemiyhtiö, Kittilässä suojeluskuntahankkeen ensisijaisena päämääränä oli
ollut estää työväestön pyrkimykset päästä päättämään kunnan asioista
ja useilla paikkakunnilla suojeluskuntia olivat perustamassa työväenliikkeeseen aiemmin kielteisesti suhtautuneet henkilöt269. Yrjö Mäkelinin
ylläpitämä kuva suojeluskunnista laajoina, kansalliseen eheyteen ja
itsenäisyyteen pyrkivinä järjestöinä ei vastannut lappilaisen työväestön
mielikuvaa ja kokemuksia. Työväestön keskuudessa suojeluskunnat
miellettiin yleisesti porvareiden luokkapohjaisina järjestöinä, joiden
toiminta oli suunnattu työväenliikettä vastaan.
Taloudellisen ja poliittisen eriarvoisuuden voimistuminen ja muuttuminen näkyväksi, arkeen vaikuttavaksi tekijäksi edesauttoi työnantajaa ja yleensä porvaristoa arvostelevan ilmapiirin vahvistumista.
Lapin työväestön vallankumouksellisuudesta ja kaartinmuodostuksesta
266. Nimismiesten kertomuksia em. paikkakunnilta. VHK 1522 C4, C III 12. SA.
267. Salkola II 1985, 319.
268. Salkola I 1985, 274; Katso KT heinäkuu ja elokuu 1917.
269. Rahoituksesta ks. Virtanen 1993; Vihamielisesti poliittiseen työväestöön suhtautuneita olivat muun muassa Rovaniemellä Kemiyhtiön kovaotteisena metsänhoitajana tunnettu H.R. Sandberg, Kemijärvellä lakonmurtaja poliisi J. Hagberg,
Ylitorniolla elintarvikekorttien jaosto vastannut kauppias K. Säippä.
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loppukesästä 1917 ei ole varmaa näyttöä, mutta todennäköisesti kiinnostusta ja keskustelua on ilmennyt paikoin. Myös vastapuoli liikehti.
Viidellä paikkakunnalla oli porvaristolla epävirallista toimintaa ennen
työväen järjestyskaartien varsinaista perustamista, joka tapahtui SAJ:
n kehotuksesta lokakuun lopulla. Erityistä kummankin puolen puolustushenkisessä järjestäytymisessä oli se, että sitä näytti tapahtuvan
epävirallisesti samanaikaisesti samoilla paikkakunnilla. Yhteistä sille oli
työväenliikkeen vahva kannatus ja työnantajan ja sivistyneistön verkostot paikkakunnalla. Suojeluskuntatoiminta oli siis aktiivisinta kunnissa,
joissa oli työnantajan edustajien ja sivistyneistön verkostot.
Paikallisista järjestyksenvalvontaelimistä, työväen järjestyskaarteista ja suojeluskunnista, tuli toisilleen vastakkaisia niin tavoitteiltaan,
toiminnaltaan kuin jäsenistöltäänkin. On mielenkiintoista, että Lapissa
järjestyksenvalvontaelinten luokkaluonne syksyllä 1917 tuli niin selkeästi esiin: suojeluskunnat työnantajan, järjestyskaartit työntekijän
kaartina. SALKOLA toteaa työväestön Suomessa kuuluneen suojeluskuntaan vielä myöhään syksyllä sitä varmemmin, mitä syrjäisemmästä
paikkakunnasta oli kysymys270. Lapin alueella, joka sijaintinsa puolesta
oli syrjäinen, tilanne oli toisenlainen – työväestö kuului jo varhain syksystä työväestön järjestyskaarteihin. Sen valintaan vaikuttivat enemmän
paikkakunnan taloudellis-sosiaalinen rakenne ja ihmisten poliittiset
taustat kuin asuinpaikan sijainti.

YHTEENVETO: USKO LAILLISEEN VAIKUTTAMISEEN HORJUU

Toisin kuin aiemmasta tutkimuksesta voi tulkita, vuoden 1917 tapahtumat eivät rajautuneet maantieteellisesti. Punaiset rusetit koristivat
ihmisten rinnuksia niin etelässä kuin pohjoisessakin keväällä 1917.
Kansallinen yhtenäisyys alkoi rakoilla maaliskuussa. Työväestö näki tarkoituksenmukaisena järjestäytyä omatoimisesti Turusta Sodankylään.
Lakot, kiistat ja väittelyt huipentuivat luokkapohjaiseen järjestäytymiseen syksyllä 1917 eri puolilla Suomea. Tapahtumien kulkua määrittivät
toimijat ja olosuhteet, ei maantiede. Toimijoiden tunnusmerkit olivat
samat kaikkialla siellä, missä tapahtui: haastajana toimi taloudellinen
270. Salkola I 1985, 292.
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ja poliittinen rahvas (työläiset, maattomat ja muuten varattomat ja
vallattomat kansalaiset), joka kokeili valtansa rajoja. Haastettavana oli
eliitti (työnantajat, talolliset, yläluokka ja virkamiehet), joka pyrki säilyttämään kontrolloijan asemansa. Maaliskuun vallankumous käynnisti
laajan ja intensiivisen prosessin, joka oli pääpiirteissään ja tuloksissaan
samankaltainen niin Pohjois- kuin Etelä-Suomessakin.
Oulun työväestön toiminta oli esimerkkinä muulle Pohjois-Suomelle. Työväenlehti Kansan Tahdon välityksellä ajankohtainen tieto,
ohjeistus ja toimintamallit levisivät Oulusta Kemiin ja siitä eteenpäin
yhä kauemmas pohjoiseen. Myös henkilökohtaiset yhteydet muun Suomen työväenliikkeeseen toivat lisävalaistusta tapahtumille. Työväestön
tarve ja halu järjestäytyä oli ilmeinen. Lapin alueelle perustettiin 22 työväenneuvostoa tai –komiteaa, niistä 18 jo maaliskuussa. Neuvostojen
asialistalla esiintyivät samat vaatimukset kuin muuallakin: eduskunnan
koollekutsuminen, santarmilaitoksen alasajo, tsaarin virkamiesten
karkottaminen, järjestyksen turvaaminen, kunnallisvalta, 8-tunnin
työpäivä ja elintarvikeongelman ratkaiseminen. Paikallistasolla työväenneuvostot keskittyivät erityisesti elintarvikelautakuntien toimintaan,
oman edustuksen vahvistamiseen niissä ja elintarvikkeiden salakaupan
estämiseen. Pohjoisessa elintarvikekysymys korostui erityisesti, sillä
Venäjän viljajunat jäivät saapumatta ensimmäisinä syrjäseuduille.
Työväestö toimi neuvostoissa paikkakuntakohtaisesti, omien kokemustensa ja suhteittensa mukaisesti, mikä näkyi eriluonteisina toimintamalleina. Toiminta perustui yleensä yhteistyölle ja laillisuudelle.
Työväestön ja tsarismia vastustavan porvariston yhteistyötä voi karkeasti
arvioida ajan ja paikkakunnan suhteen. Kemijärvellä ja Sodankylässä
työväestö suhtautui heti alusta alkaen kielteisesti yhteistyöhön paikkakunnan työnantajan edustajien, virkamiesten ja muun keskiluokan
kanssa. Muualla Lapissa porvariston ja työväestön suhteet alkoivat
kärjistyä työelämässä ja kunnallispolitiikassa esiin tulleiden ristiriitojen
myötä. Myös valtakunnallinen kehitys rakensi muuria osapuolten välille
ja viimeistään lokakuun 1917 vaalien ja sitä edeltäneen lehtikirjoittelun
jälkeen osapuolijako selkeytyi.
Käsitykset laillisuudesta joutuivat koetukselle muun muassa elintarvikelain soveltamisessa. Työväestö kritisoi elintarvikelautakuntien
puutetta, niiden kokoonpanoa ja toimintaa, yleensäkin elintarvikehuoltoa paikkakunnillaan. Kunnallistasolla elintarvikekysymys liit-
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tyi paikallishallintoon: oliko työväestöllä oikeus osallistua itseään
koskevaan päätöksentekoon. Kunnallislain mukaan piti olla, ja tästä
lainkirjaimesta työväestö pyrki joissakin kunnissa pitämään kiinni.
Kunnallisvaltaa käyttävien torjuessa yritykset ristiriidat syvenivät ja
nopeuttivat osaltaan osapuolten järjestäytymistä kaarteiksi, joiden
perustamisen taustalla oli huoli ”kansan” oikeudenmukaisesta kohtelusta, sen elinehtojen turvaamisesta. Kaarteja perustettiin alueille,
joissa työväen toiminta oli ollut aktiivista 1900-luvun alusta alkaen.
Käänteisesti niitä ei perustettu lainkaan alueen pohjoisimpiin rajakuntiin Enontekiölle, Kolariin, Muonioon, Turtolaan ja Utsjoelle.
Sen sijaan suojeluskuntatoiminta levisi näille alueille osin jo ennen
kansalaissotaa. Yleensä suojeluskuntia perustettiin Lapissa hitaasti,
sillä niiden puuhamiehinä ja jäseninä oli paikallinen eliitti, herrat,
joihin maalaisliittolainen pientilallinen ei samaistunut. Viimeistään
lokakuusta 1917 lähtien sosialistien ja porvareiden väliset eturistiriidat
tulivat entistä näkyvimmiksi muodostaen rintamalinjan, joka talven
edetessä syveni.
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III Vallankumous marraskuusta kesäkuuhun
Marraskuun suurlakosta Muurmannin legioonaan

SUURLAKKO – ILLUUSIO VALLASTA

SAJ:ssa ja SDP:ssa oli pohdittu jo aiemmin syksyllä ulkoparlamentaarisen toiminnan, jopa vallankumouksen mahdollisuuksia, mikäli
eduskuntavaalit hävittäisiin. O.W. Kuusinen oli aloittanut ”Me vaadimme” -julistuksen laadinnan syyskuussa. SDP:n puolueneuvosto
hyväksyi sen lokakuun viimeisinä päivinä ja se esitettiin eduskunnassa
8. marraskuuta. Julistusta, joka sisälsi vaatimuksia kunnallishallinnon,
työaikalain, elintarvikeasian ja valtalain suhteen, ei käsitelty eduskunnassa, mikä lisäsi epäluottamusta porvaristoa kohtaan. Samaan aikaan
tullut tieto Venäjän bolševikkivallankumouksesta ja joukkojen kasvava
aktiivisuus antoivat perustellun syyn muodostaa Suomeenkin Työväen
Vallankumouksellisen Keskusneuvoston (TVK), jonka tehtävänä oli
vallankumouksellisen tilanteen ohjaaminen.1
Bolševikkien kannustuksesta huolimatta enemmistö sosialidemokraattien luottamushenkilöistä vastusti kautskylaiseen tapaan vallankumouksen aloittamista. Sen sijaan ruohonjuuritasolta kuului jyrkempiä
kannanottoja; oltiin valmiita tarttumaan jopa aseisiin. SAJ:n edustajakokouksessa, joka alkoi 12. marraskuuta, pääaiheeksi muodostui
elintarvikekysymyksen ratkaiseminen työväestöä tyydyttävällä tavalla.
Kokousedustajat asettivat vähimmäisehdoksi työväen hallituksen ts.
punaisen senaatin muodostamisen, sillä porvarillisen senaatin ei uskottu
edes yrittävän ratkaista kysymystä. SDP pyrki luovimaan kentän vaatimusten ja porvariston vallan välimaastossa ja ratkaisi asian viemällä ”Me
vaadimme” -julistuksen keskeiset vaatimukset uudelleen eduskunnan
1.

TVK:n muodostivat SAJ:n toimikunta, puoluetoimikunta ja SDP:n eduskuntaryhmä ja sen jäsenmäärä oli 27, Ala-Kapee – Valkonen 1982, 421.
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käsiteltäväksi lakkouhan kera. Kun vaatimusten käsittely ei edennyt
puhemiestä pidemmälle, teki TVK myöhään seuraavan päivän iltana
päätöksen suurlakon aloittamisesta. SAJ:n edustajakokous keskeytettiin
ja suurlakko julistettiin alkaneeksi 14. marraskuuta.2
Suurlakko oli SAJ:n ja SDP:n johdon poliittinen kompromissi.
Yhtäältä pyrittiin hillitsemään joukkojen omatoimisuutta tarjoamalla
heille vallankumouksellisen toiminnan elementtejä ja toisaalta haluttiin
osoittaa vastapuolelle poliittisen sietokyvyn raja. Lakko julistettiin
päättyneeksi neljä päivää myöhemmin, 18. marraskuuta. Tuona aikana
porvarillinen eduskunta tuli SDP:tta vastaan keskeisissä asioissa, kuten
hyväksymällä valta-, kunnallis- ja työaikalainsäädännön. Sovinto ei
kuitenkaan tyydyttänyt kaikkia lakkolaisia, jotka olivat aloittaneet
lakon tavoitteenaan punainen senaatti.3 Lakko päätettiin kuitenkin
lopettaa, mutta ratkaisemattomien ongelmien vuoksi työväenliike
jakaantui lakon aikana valtakysymyksen suhteen; työväen järjestyskaartien edustajat ja enemmistö SAJ:sta kannattivat vallanottoa, kun taas
puolue vastusti sitä. Puolueeseen oli muodostumassa kaksi poliittista
linjaa, vallankumouksellinen ja parlamentaaris-reformistinen linja.4
Lakon jälkeen, 25.-27. marraskuuta, pidettiin SDP:n puoluekokous. Sen keskeisimmäksi kysymykseksi nousi työväenliikkeen linjan
määrittäminen – ollako parlamentaarisia vai vallankumouksellisia. Kokousväen enemmistö oli parlamentaarisen toiminnan puolella, jolloin
kokouksen päätöslauselmaehdotuksen pohja muotoutui maltilliseksi.
Sitä kuitenkin muutettiin radikaalisti menettelytapavaliokunnan istunnossa ja lisättiin maininta tilapäisen vallanoton mahdollisuudesta.
Loppujen lopuksi menettelytapakysymys jäi avoimeksi, sillä ongelma
oli siirretty eduskuntaryhmän ja puolueneuvoston yhdessä ratkaistavaksi. UPTONIN mukaan puoluekokouksen päätös oli ymmärrettävä,
sillä taustalla vaikutti pelko puolueen hajoamisesta. Se haluttiin estää

2.
3.

4.

Ala-Kapee – Valkonen 1982, 421-424; Rinta-Tassi 1989, 51-54.
Ala-Kapee-Valkonen 1982, 425-427; TVK:n todettua lakon päättymistä koskevassa
virallisessa tiedonannossaan 18.11, että punaisen hallituksen muodostaminen
jäisi jatkossa SDP:n eduskuntaryhmän toteutettavaksi lakkolaisten reaktio oli:
”Lakon on jatkuttava kunnes on muodostettu sosialistinen senaatti” Vaatimuksen
esitti rautatieläisten lähetystö, Upton 1980, 310-311.
Ala-Kapee – Valkonen 1982, 425-427; Rinta-Tassi 1989, 55-58.
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antamalla erilaisille vaihtoehdoille mahdollisuus sen sijaan, että olisi
asetuttu jyrkästi jonkin tietyn linjan taakse.5
Työväenliikkeen tilannetta eivät helpottaneet myöskään lakon
aikana ja heti sen jälkeen tapahtuneet väkivaltaisuudet, joiden seurauksena 32 henkilöä kuoli. Vaikka SDP ja SAJ olivat painottaneet
jäsenistölleen rauhallisuutta ja väkivallattomuutta, porvarilliset lehdet
sälyttivät vastuun kuolemantuottamuksista ja levottomuuksista niille.
Mitä enemmän SDP:n yritti puolustautua, sitä vahvemmin porvarilliset lehdet tuomitsivat SDP:n erityisesti veljeilystä venäläisten kanssa.6
Vaikka SDP pyrkikin luomaan ulospäin kuvaa yhtenäisestä rintamasta,
käytiin puolueen sisällä kiivas keskustelu kaartien menettelytavasta.
Puoluetoimikunta moitti kovin sanoin kaartien johtajia siitä, että
kaarteihin oli päässyt rikollista ainesta ja johtajiksi työväenliikkeen
periaatteita tuntemattomia miehiä. Keskustelu menettelytavasta7 jatkui
puoluekokouksessa marraskuun lopulla ja järjestyskaartien edustajakokouksessa 16.-17. joulukuuta. Tampereella pidetty edustajakokous
päätti äänin 121-79, että kaarti on puoluejohdon alainen, ei itsenäinen
organisaatio. Samaisessa kokouksessa kaartien keskustoimikunnan nimi
muutettiin yleisesikunnaksi ja sen johtajaksi, kaartien ylipäälliköksi
valittiin Ali Aaltonen. Kiista jäi kuitenkin elämään.8
Suurlakko Lapissa

Mieliala Pohjois-Suomessa oli ollut odottava. Perjantaina 9. marraskuuta Kansan Tahdossa oli uutinen Venäjällä tapahtuneesta vallansiirrosta ”vallankumouksellisen työväestön” eduksi. Venäjän työväestön
esimerkin toivottiin rohkaisevan Suomen työväestöä yhteiskunnallisessa
ja poliittisessa toiminnassaan. Artikkelissa korostettiin nimenomaan
parlamentaarista valtaa ts. heinäkuussa hajotetun, lailliseksi katsotun
5.
6.
7.
8.

”…enemmistö oli päättänyt valita ratkaisun, joka säilyttämällä useita vaihtoehtomahdollisuuksia säilytti myös puolueen eheänä”, Upton 1980, 331, 336-337;
Lappalainen 1981, 17.
Paavolainen 1966, 78.
Ts. pitikö kaartien noudattaa puolueen ohjeita ja linjaa vain olivatko kaartit
itsenäisiä ja oliko niillä oikeus valita jäsenistönsä kannan mukaan joko vallankumouksellinen tai reformistinen toimintatapa.
Upton 1980, 327-238; Lappalainen 1981, 18-19.
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eduskunnan koolle kutsumista. Työväestön mielialaa kiihdyttivät seuraavien päivien aikana julkaistut lukuisat uutiset bolševikkien vallankumouksesta ja kehotukset terästäytyä ja olla valppaana oman maan
tapahtumien varalta.9
Jännitystä lisäsivät myös SDP:n ja SAJ:n lähettämät agitaattorit;
Itä- ja Pohjois-Lappia kierteli K.O.Iivonen ja länsirajalla piirisihteeri
K. Summanen. He neuvoivat työväestöä järjestyskaartien muodostamisessa loka-marraskuussa 1917.10 Joillakin paikkakunnilla lakon
aloittaminen ja järjestyskaartien perustaminen liittyivät kiinteästi
yhteen (Kuolajärvi, Kemijärvi, Kittilä). Lakon uskottavuuden ja sen
onnistumisen edellytyksenä olivat työtaisteluiden lisäksi SAJ ja SDP:n
omat järjestyksenvalvontajoukot, joilla katsottiin olevan oikeus valvoa
järjestystä, takavarikoida elintarvikkeita ja aseita.11
Lakko alkoi Lapissa 16.-17. marraskuuta eli kaksi, kolme päivää
Etelä-Suomen lakkoa myöhemmin. Syynä tähän oli virallisen tiedon
hidas välittyminen. Esimerkiksi Kemin työväentalolle kokoontunut
työväestö kuuli lakosta epävirallisesti jo keskiviikko-iltana 14.11.1917
tehden sen pohjalta päätöksen aloittaa epävirallinen lakko seuraavana
päivänä. Virallinen vahvistus saatiin Kemiin torstai-iltana, joten itse
lakkokin alkoi virallisesti vasta perjantaina 16. marraskuuta. Kemijärvelle, Rovaniemelle ja Tornioon lakkouutiset kiirivät 15. marraskuuta
ja suurlakkoon yhdyttiin seuraavana päivänä, perjantaina. Kuolajärvellä
varsinaiset lakkotoimet aloitettiin lauantaina 17. päivä marraskuuta.12
Sen sijaan Sodankylän Työväen kaartin johto oli vielä sunnuntaina
epätietoinen siitä, oliko lakko alkanut vai ei. Kittilän työväestö sai
tietää lakosta sodankyläläisiltä, joten siellä se alkoi vasta seuraavalla
viikolla, 20. tai 21. marraskuuta.13
Eli kun Etelä-Suomessa lakko oli virallisesti jo loppunut, niin
Pohjois-Suomessa se vasta alkoi. Ero maaliskuussa ja marraskuussa
tapahtuneen tiedonvälityksen välillä oli merkittävä. Virallisen tiedon
9. KT 9.11.1917 ”Hetki on lyönyt”; KT 12.-14.11.
10. K.O. Iivosen kuulustelupöytäkirjat 1919, EK-Valpo I, hmp. 80 K.O. Iivonen.
KA; V. Vettasen muistelmat. f. 1 op. 17 ArhivKNTsRAN.
11. Soikkanen 1976, 245.
12. Rantatupa 1988, 378.; Kemijärven nimismiehen kertomus, VHK 1522 C4, C
III 12. SA; Heinänen 1993, 189.
13. ”Onko suurlakko alkanut? Odotamme ohjeita.” Sodankylän Työväen kaartin
johtavan toimikunnan sähke TVK:lle Helsinkiin 18.11.1917. VapSA IX Sähkösanomakokoelma. KA.
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matka kesti kummallakin kertaa kaksi päivää, mutta ensimmäisellä kerralla matkareitti kulki Pietarista Kemiin ja toisella kerralla Helsingistä
Kemiin. Lakkolaisten kannalta tiedonvälityksen hallinta oli tärkeää.
Tuona aikana se merkitsi lennätin- ja puhelinliikenteen valvontaa,
jotka eivät kaikilla paikkakunnilla olleet lakon virallisesta alusta alkaen
lakkolaisten hallussa ja jos olivat, niin heillä ei ollut aina asettaa sinne
osaavia henkilöitä14. Pelkkä tilojen fyysinen valtaus ei riittänyt vaan
tarvittiin myös henkilöitä, joilla olisi ollut taitoa hyödyntää uusinta
tekniikkaa. Mikäli keskusten henkilökunta oli halukas yhteistyöhön,
asiassa ei ollut ongelmia. Silti epävarmuus siitä, oliko henkilökunta
lojaali, jäyti lakkolaisten mieltä. Oman tiedonvälityshenkilökunnan
puuttuminen aiheutti mm. sen, että lakkotoimikunnat eivät saaneet
tarkkaa tietoa lakon alkamisesta ja loppumisesta.15
Marraskuun suurlakko oli poliittinen lakko. Valtakunnallisella
tasolla se näkyi SDP:n ja SAJ:n pyrkimyksinä saada tavoitteitaan
läpi eduskunnassa ja sitä kautta lisätä valtaansa. Paikallistasolla lakon
poliittisuus näkyi työväestön pyrkimyksenä vaikuttaa yhteisten asioiden päätöksentekoon. Lakon onnistuminen edellytti lakkolaisten
organisoimaa järjestyksenvalvontaa. Mutta asia voidaan nähdä myös
toisinpäin; järjestyksenvalvonta oli edellytyksenä poliittisen lakon, tässä
tapauksessa paikallisen vallanoton onnistumiselle. Niinpä lakkolaisten
ensimmäinen toimenpide oli riisua poliisit aseista ja ottaa järjestyksenvalvonta haltuunsa. Näin tapahtuikin: Kemijärvellä, Kuolajärvellä,
Rovaniemellä ja Simossa poliisit riisuttiin lakon ensitunteina aseistaan
ja syrjäytettiin toimistaan. Kemissä poliisit jäivät hoitamaan virkaansa, mutta aseettomina ja valvonnan alaisina. Kittilässä työväestö teki
14. Esimerkiksi Aleksi Tuorila kertoi, että vaikka Rovaniemen työväen neuvosto oli
asettanut ”sähköasemille, telefooniasemille jne. omia toimitsijoita, niin mitä se hyödytti
kun esim. telegrafikonttoriin ei ollut asettaa omaa telegrafistia joka olisi pystynyt teknilliseen työhön”, A. Tuorilan muistelmat f. 1 op. 17 d. 324. ArhivKNTsRAN.
15. Torniossa vallankumouskomitea syytti kaupungin pormestaria valheellisen sähkösanoman lähettämisestä Oulun läänin kuvernöörille. Pormestari kiisti sähkösanomansa sanamuodon, jolloin vallankumouskomitea luopui syytteestä - ilmeisesti
se ei voinut tarkistaa tietoa, Tornion Wallankumouskomitean kokousptk. 9§
17.(9)11.1917. VROSyA E1 11 rintamaraportteja ja pöytäkirjoja (rr. ja ptk.),
Tornion vallankumousneuvosto. KA. HUOM! Lähteessä pvm. 17.9, mikä on
lähteenlaatijan virhe, sillä asiasisältönsä puolesta lähde on selkeästi suurlakon
aikainen.
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päätöksen virkavallan erottamisesta, mutta se ei toteutunut, kuten ei
myöskään Sodankylässä ja Torniossa16.
Lakon onnistuminen edellytti myös vastavoimien (suojeluskuntalaisten) kontrollointia, heidän järjestäytymisensä estämistä. Tämä
toteutui mm. asetarkastuksina suojeluskuntalaisiksi tunnettujen henkilöiden koteihin tai työpaikoille. Kemissä järjestyskaarti teki tarkastuksia
Karihaaran tehdasalueella; huhujen mukaan siellä olisi ollut kätkettynä suuri asevarasto. Kaartilaisista huhu saattoi vaikuttaa hyvinkin
todenperäiseltä, varsinkin kun otti huomioon Kemiyhtiön edustuksen
ja roolin Lapin suojeluskuntaosastojen jäsenistössä ja rahoituksessa.
Kaartit tarkastivat mm. luutnantti Snellmannin kodin ja Kemijoen
uittoyhdistyksen toimitilat, tuloksitta. Alatorniossa järjestyskaarti
vieraili Kuusiluodon sahan isännistön kodeissa ja Rovaniemellä tarkastuskohteina olivat yleensä suojeluskuntayhteyksistä epäillyt henkilöt. Kuolajärvellä järjestyskaarti tyrehdytti pelkällä läsnäolollaan
vastapuolen toiminnan.17
Mihin näillä suurlakkoa turvaavilla toimenpiteillä sitten pyrittiin?
Valtakunnan tasolla lakon epäselvä tavoite oli palauttaa valtiollinen
valta työväestölle joko valtalain tai ”Me vaadimme” -ohjelman tiettyjen
osien toteuttamiseksi. Käytän sanaa epämääräinen, sillä työväenliikkeen
johdossa esiintyi kahdenlaista linjaa tavoitteiden suhteen; vallankumouksellinen linja tavoitteenaan bolševikkien esimerkin mukainen vallan
haltuunotto ja parlamentaarinen linja tavoitteenaan uudistustyö eduskunnan puitteissa. Työväen liikkeen johdon epämääräisyyttä korosti
vielä se, että linjojen kannattajakunta vaihteli tilanteen mukaan.18
16. Nimismiesten kertomukset ko. kunnista. VHK 1522 C4, C III 12. SA; Katso
myös Hedman 1976, Lackman 1986a ja Rantatupa 1988; A. Tuorilan muistelmat
f. 1 op. 17 d. 324; Mikko Pikkuvirran omaelämänkerta f. 1 op. 13; V. Vettasen
muistelmat f. 1 op. 17 ArhivKNTsRAN.
17. Silvennoinen 1967, 96; Rantatupa 1988, 378; Rovaniemen nimismiehen kertomus. VHK 1522 C4, C III 12. SA; A. Tuorilan muistelmat f. 1 op. 17 d. 324.
ArhivKNTsRAN; Kuolajärven porvaristo yritti helmikuussa perustaa suojeluskunnan salaa työväen neuvostolta. Hanke kuitenkin paljastui, jolloin neuvosto
kielsi kuolemalla uhaten porvaristoa edes suunnittelemasta moista. Kuolajärvelle
perustettiin suojeluskunta vasta sitten, kun punaiset olivat paenneet NeuvostoVenäjälle, Kuolajärven nimismiehen kertomus. VHK 1522 C4, C III 12. SA.
18. Esim. O.W. Kuusinen, O. Tokoi, Y. Sirola vaihtoivat kantaansa suhteessa vallanottoon vähintään kerran lakon aikana, Soikkanen 1976, 245-246.
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Paikallistasolla työväestön motiivit osallistua lakkoon olivat
muotoutuneet kuluneen vuoden aikana; poliittisten, taloudellisten
ja yhteiskunnallisten vaatimusten sekä loppukesästä kärjistyneiden
elintarvike- ja työttömyysongelmien pohjalta. Yhtymällä lakkoon
työväestö ilmaisi, että oli muutoksen aika. Useimmilla paikkakunnilla,
myös Lapissa, muutospaine kohdistui ennen kaikkea elintarvikekysymykseen: Kuinka elintarvikkeiden jakelu hoidetaan? Miten elintarvikkeiden hinnat määritellään? Kuka on oikeutettu elintarvikekorttiin
ja millaiseen? Tarkastetaanko tuottajien varastot? Takavarikoidaanko
ylimääräiset elintarvikkeet? Kuka takavarikoi ja kuinka? Halu vaikuttaa
tuli hyvin esille työväestön ja järjestyskaartien toiminnassa suurlakon
aikana, mutta samalla se paljasti koruttomasti, ettei työväestöllä ollut
valtaa toteuttaa tavoitteitaan.
Röyttässä järjestyskaarti oli saanut tehtäväkseen selvittää, salasiko
paikallinen kauppias elintarvikkeita. Kun se teki tarkastuksen kauppiaan kotiin ja liikkeeseen ja takavarikoi löytämänsä elintarvikkeet,
syytettiin järjestyskaartia nimismiehen kertomuksessa elintarvikelautakunnalle tarkoitettujen elintarvikkeiden varastamisesta. Samaisessa
lähteessä mainittiin, että kaartilaiset myivät elintarvikkeet eteenpäin
mielivaltaisilla hinnoilla. Kaartin pöytäkirjoissa oli puolestaan päätökset
elintarviketarkastusten aloittamisesta ja mahdollisten takavarikointien
toteuttamisesta, niin että kaikki elintarvikkeet oli luetteloitava. Lisäksi
siellä oli päätökset elintarvikkeiden myyntihinnoista, jotka olivat rajahintoja alhaisemmat, ja takavarikoitujen elintarvikkeiden jakamisesta.
Pöytäkirjoista käy ilmi, että järjestyskaarti pyrki toimimaan yhteistyössä
kunnan elintarvikelautakunnan kanssa sekä noudattamaan elintarvikelain määräyksiä hoitaessaan asiaa.19
Kaartin toiminta oli selkeä osoitus siitä, että työväestön vuosia
jatkunut tyytymättömyys elintarvikeongelman suhteen, oli saavuttanut
lakipisteensä. Vaikka kesällä 1917 säädetty elintarvikelaki oli suonut
kunnan viranomaisille ja erityiselle elintarvikelautakunnalle oikeudet
19. Tornion Röyttän järjestyskaartin kokousptk:t 17., 18. ja 19.11.1917. Tornion
Työväen Järjestyskaartin perustava ym. kokoukset 1917-1918. VROSyA E1 11.
KA; Alatornion ja Karungin nimismiehen kertomus. VHK 1522 C4, C III 12. SA;
Kokousptk:ssa mm. ruis- ja ohrajauhojen hinnaksi päätettiin 1 mk/kg, nisujauhot
2 mk/kg, päätettiin jakaa takavarikoidut elintarvikkeet korttien mukaan, olla
takavarikoimatta aineita/elintarvikkeita, joista ei ollut pulaa.
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toimia20, ei se ollut tuonut helpotusta elintarvikepulaan. Yhtäältä syyt
olivat valtakunnalliset, kuljetukset eivät toimineet ja keskusvarastoista
ei yksinkertaisesti osoitettu viljaa pohjoiseen. Toisaalta ne olivat myös
paikallisia, kun lakia toteuttavat viranomaiset eivät aina toimineet
kaikkien lain suomin valtuuksin elintarvikejakelun suhteen tai jopa
rikkoivat sen pykäliä torjumalla työväestön edustuksen elintarvikelautakunnissa. Lakko oli työväestölle oiva tilaisuus päästä käyttämään
kunnallista valtaa itseään koskevissa asioissa. Kaarti katsoi olevansa ylin
järjestyksenvalvoja lakon aikaisissa poikkeavissa olosuhteissa ja pyrki
ratkaisemaan työväestöä koetelleen elintarvikeongelman tehokkaimmaksi katsomallaan tavalla.
Torniossa elintarviketilanne oli kiristynyt äärimmilleen syksyn
aikana ja siihen liittyen oli pidetty suuri kansalaiskokouskin kolme
viikkoa ennen suurlakkoa. Koska valtio ei toimittanut elintarvikkeita
kaupunkiin, oli Tornion vallankumouskomitean käännettävä katseensa
seuraavan potentiaalisen elintarviketuottajan eli naapurikunnan puoleen. Lieventääkseen nälänhätää ensialkuun, päätti Tornion vallankumouskomitea lauantaina 17. marraskuuta pitämässään kokouksessaan
lähettää miehiään Alatorniolle takavarikoimaan ilmoittamattomat
viljavarat. Kestävämmän ratkaisun aikaansaamiseksi se totesi tarvittavan sekä Alatornion että Tornion kuntien yhteisiä varoja. Niinpä
vallankumouskomitea teki päätöksen lähettää kirjelmät sekä Alatornion että Tornion kunnanvaltuustoille tiedustellen ”..alistuuko he
vallankumouskomitean vaatimukseen”.. Lisäksi se päätti ottaa senaatin
rajahinnat käyttöön maidon ja muiden elintarvikkeiden myynnissä.21
Tekikö Tornion järjestyskaarti takavarikointeja Alatornion alueelle,
siitä ei ole tietoa. Sen sijaan vallankumouskomitean päätös painostaa
kunnanvaltuustoja yhteistyöhön elintarvikeasioiden ratkaisemiseksi otettiin Tornion kaupunginvaltuustossa vastaan närkästyneenä.
Valtuusto päätti yksimielisesti, että ”Valtuusmiehet edelleenkin, kuten
tähänkin asti, tulevat ottamaan jokaisen heille jätetyn ja heille kuuluvan
asian harkittavakseen ja päätettäväkseen voimassa olevien lakien ja ase20. Elintarvikelain mukaan ylimääräiset elintarvikkeet oli oikeus takavarikoida ja
myydä rajahintojen mukaisesti. Laissa takavarikoijaksi määriteltiin kunnan elintarvikelautakunta, Ask. nro 35/1917 2 §, 17 §.
21. Tornion vallankumouskomitean kokousptk. 17.(9)11.1917. VROSyA E1 11.
Tornion vallankumousneuvosto ja Tornion työväenneuvosto. KA.
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tusten mukaisesti”22. Vallankumouskomitean mahdollisuudet vaikuttaa
ongelman ratkaisemiseksi jäivät kaartien tarkastusten varaan, mutta
lähteiden mukaan niitäkään ei tehty kaupungissa. Tornion työväestö
sai jälleen todeta, ettei sillä ollut todellista vaikutusvaltaa paikkakunnan
asioista päätettäessä.
Myös valtakunnalliset syyt vaikeuttivat elintarviketilanteen ratkaisua ja aiheuttivat tyytymättömyyttä valtiovallan suuntaan. Esimerkiksi
Rovaniemen elintarvikepulan taustalla olivat pitkin syksyä jatkuneet
yleiset kuljetusongelmat ja elintarvikeosaston nihkeys lähettää Rovaniemelle viljaa. Lähteissä ei niinkään puhuta yksityisten luo tehdyistä
takavarikoinneista, vaan miltei ensitöikseen Rovaniemen lakkokomitea takavarikoi Sodankylään matkalla olleen viljalähetyksen omaan
käyttöönsä23 eli takavarikoinnin kohteeksi joutui valtion omaisuus.
Toiseksi Rovaniemen elintarvikelautakunnasta lähetettiin (ilmeisesti
työväen neuvoston painostuksesta) Senaatin elintarvikeosastolle pyyntö
toimittaa kiireesti 4700 uutta tai lisäleipäkorttia.24 Vaikka lakkolaisten
toimet suuntautuivat ensisijaisesti valtiovaltaa kohtaan, oli taustalla tyytymättömyys myös paikallisten luottamus- ja virkamiesten toimintaan.
Heidän katsottiin olevan ponnettomia; työväestö oli jo aikaisemmin
vaihtanut omia edustajiaan elintarvikelautakunnassa, koska näiden ei
katsottu toimineet työväestön etujen mukaisesti.
Lakkoa organisoivien työväen hallintoelinten ja sitä tukevien
järjestyskaartien ensisijaisena tavoitteena oli turvata vähävaraisten
ravinnonsaanti. Vallankumousneuvostot käyttivät kaarteja hyväkseen
valvoessaan elintarvikelain toteutumista paikkakunnalla. Esimerkiksi
Röyttässä ja Torniossa järjestyskaartien tehtävänä oli selvittää paikkakunnan elintarviketilanne, tarkastaa tuottajien varastot ja takavarikoida
ylimääräiset elintarvikkeet. Tehtäviä suorittaessaan ne suuntasivat toimenpiteensä tuottajiin, kauppiaisiin, kunnan virka- ja luottamusmiehiin
sekä senaattiin, joiden katsottiin vaikeuttaneen elintarvikeongelman
ratkaisemista aikaisemmin kesällä ja syksyllä. Menettelytavaksi otettiin
pakkotoimet, sillä kulunut vuosi oli osoittanut, että neuvotteluilla
22. Tornion kaupunginvaltuuston pöytäkirja 19.11.1917. TKA.
23. Halmetojan sähke Tie- ja vesihallitukselle 18.11.1917; Sodankylän elintarvikekomitean sähke Halmetojalle 19.11.1917. VapSA IX sähkösanomakokoelma
– Rovaniemi, Sodankylä. KA.
24. Rovaniemen elintarvikelautakunnan sähke Senaatin elintarvikeosastolle 20.11.1917;
VapSA IX sähkösanomakokoelma – Rovaniemi. KA.
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elintarvikeasiaa ei ratkaistu.25 Pakkotoimista huolimatta lakkolaiset
pyrkivät noudattamaan voimassa ollutta elintarvikelakia eli oikeuttaan
takavarikoida ylimääräinen vilja, mutta toisaalta täyttää takavarikointiin
liittyneet luettelointi- ja korvausvelvollisuudet sekä noudattaa määräystä
rajahinnoista. Työväestö käytti hyväkseen lakon tarjoaman tilaisuuden
toimia omien etujensa mukaisesti elintarvikeasiassa.
Lapissa suurin osa lakkolaisista oli työttömiä tai heidän toimeentulonsa oli heikentynyt. Kiihtynyt inflaatio oli mitätöinyt työtaistelujen
tuomat korotukset työntekijöiden palkkoihin. Toisaalta koko ajan
kasvanut työttömyys ahdisti yhä useamman perheen taloutta. Rovaniemellä ja Kuolajärvellä työttömien määrä nousi useisiin satoihin.26
Elinkeinorakenteeltaan27 samanlaisissa kunnissa, kuten Sodankylässä,
Kemijärvellä, Kittilässä ja Tervolassa, työttömyyden voi olettaa olleen
yhtä suuren. Todellisia lakkolaisia oli mm. Kemissä, jossa suurimmille
työpaikoille asetettiin lakkovahdit.28 Kemijärvellä työväen neuvosto
toteutti lakkoa sulkemalla kauppojen, koulujen ja virastojen ovet niin,
etteivät yritysten omistajat ja virkamiehet päässeet töihin. Sen sijaan
esimerkiksi Torniossa kaupat, koulut ja virastot olivat auki koko lakon
ajan.29 Tässä yhteydessä lakon luonne paljastui parhaiten – lakkolaisista
valtaosa oli työttömiä, heillä ei ollut työpaikkaa, jolta poistua, joten
kyseessä ei ollut työtaistelu sanan varsinaisessa merkityksessä. Lakko
oli luonteeltaan poliittinen myös paikallistasolla; lakon päämääränä ei
ollut työehtosopimus vaan vaikuttaminen ja toimiminen paikallisessa
päätöksenteossa. Lakon valtakunnallinen tavoite, työväestön vallan
lisääminen, ilmeni paikallistasolla kuten Lapissa konkreettisina tekoina,
joilla pyrittiin vaikuttamaan työväestön arkipäivän elämään.
25. Tornion Röyttän järjestyskaartin kokousptk:t 17., 18. ja 19.11.1917, Tornion Järjestyskaartin perustava ym. kokoukset 1917-1918; Tornion vallankumouskomitean
kokousptk. 17.(9)11.1917, Tornion vallankumousneuvosto ja työväenneuvosto.
VROSyA E1 11. KA; Alatornion ja Karungin nimismiehen kertomus. VHK 1522
C4, C III 12. SA.
26. Aleksi Tuorilan muistelmat; Mikko Pikkuvirran omaelämänkerta. f. 1 op. 13 ja
17. ArhivKNTsRAN.
27. Palkkatyötä tekevistä suurin osa metsän- ja uittotyömiehiä, osa sekatyömiehiä.
Tuona syksynä sahoja suljettiin ja myös muu teollisuus- ja rakennustoiminta oli
pysähdyksissä, Teollisuustilasto 1917. Oulun lääni, TiA.
28. Kemppinen 1987, 124-125.
29. Nimismiehen kertomuksia – Kemijärvi, Tornio. VHK 1522 C4, C III 12. SA.
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Aivan kuten lakon aloittaminen, niin myös sen lopettaminen
kangerteli Lapissa. Syykin oli sama. Tiedonvälitys ei toiminut. Kemissä
järjestyskaartin vartijat poistuivat vartiopaikoiltaan perjantaina 23.
marraskuuta sen jälkeen, kun työväen neuvosto oli saanut Työmiehen
välityksellä tiedon lakon loppumisesta.30 Rovaniemen lakkolaiset eivät
tienneet vielä keskiviikkoiltana (21.11.), oliko lakko loppunut, ja estivät
varmuuden vuoksi etelään lähdössä olleen junan matkan. Epävarmuus
vaivasi myös sodankyläläisiä, jotka olivat keskiviikosta asti yrittäneet
saada tietoa lakon tilanteesta sähköttämällä lakon johdolle eri puolille
Suomea. Rovaniemen lakkokomitea välitti Sodankylän lakkopäällikölle
virheellisen viestin lakon jatkumisesta, mutta seuraavana päivänä se
oikaisi (22.11.) erehdyksensä: ”Suurlakko päättynyt. Vallankumous
jatkuu. Vaatimukset hyväksytty”.31 Kittilään tieto lakon loppumisesta
saatiin vasta perjantai-iltana.32
Työväen valta

Vaikka tieto lakon loppumisesta saapui pohjoisimpaankin Suomeen
loppuviikosta, tulkittiin tiedotteen sanamuoto väärin. Ennen suurlakkoa ja suurlakon aikana työväenliikkeen johto oli lähettänyt kentälle vallankumouksellisia viestejä, joille bolševikkien vallankumous
oli antanut oman sävynsä. Viestit olivat ristiriidassa SDP:n ja SAJ:n
johdon enemmistön tavoitteiden, tahdon ja resurssien kanssa, mutta
kansan parissa ne tulkittiin ja myös tahdottiin tulkita luvaksi vallankumoukselliseen toimintaan. Eivätkä suurlakkoa varten laaditut ohjeet
vähentäneet työväestön innostusta, sillä ohjeissa oli monia vallankumouksen elementtejä, kuten järjestyksenvalvonnan ja tietoliikenteen
haltuunotto sekä kunnallisten toimintojen valvonta ja toteuttaminen
(elintarvikeasia). Niinpä kehotus jatkaa vallankumousta otettiin innolla vastaan.
30. Silvennoinen 1967, 97; Kemppinen 1987, 126.
31. Sodankylän suurlakkokomitean sähkeet TVK:lle Helsinkiin/ Rovaniemen Wallankumoukselliselle neuvostolle/ Oulun Työväen Neuvostolle 21.11.1917; Rovaniemen lakkokomitean sähkeet Tolvaselle Sodankylään 21.11. ja 22.11.1917.
VapSA IX Sähkösanomakokoelma. KA; Aleksi Tuorilan muistelmat. f. 1 op. 17
ArhivKNTsRAN.
32. Kittilän nimismiehen kertomus. VHK 1522 C4, C III 12. SA.
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Kemissä Karihaaran, Ritikan ja keskustan järjestyskaartit jatkoivat
toimintaansa ylläpitämällä valmiuksiaan. Tosin kaarteilla ei ollut aseita,
sillä ne olivat palauttaneet takavarikoimansa aseet heti lakon loputtua
eivätkä kaartin jäsenet omistaneet henkilökohtaisesti aseita. Järjestyskaarti pidätti yhden kaupungin konstaapeleista kolme päivää lakon
loppumisen jälkeen, koska tämä oli uhmannut työväestön ja kaartin
päätöksiä eikä ollut eronnut virastaan lakon aikana. ”Raakuudestaan
tunnettu” konstaapeli allekirjoitti eroanomuksena oltuaan kaksi päivää
vangittuna. Sen sijaan Kemin työväen neuvoston vaatimus maksaa
Kemiyhtiön työläisille täysimääräinen palkka lakon ajalta ei toteutunut,
sillä Kemiyhtiö uhkasi keskeyttää työt kokonaan.33 Joukkovoimansa
ansiosta kaarteilla oli vaikutusvaltaa kaupungissa, olivathan useimmat
asukkaat kaartin jäseniä tai suhtautuivat myönteisesti sen toimintaan.
Kaarti sai käyttää vaikutusvaltaa, kunhan se ei ollut ristiriidassa kaupungin todellisten päättäjien etujen kanssa.
Rovaniemellä työväestö ei luopunut saavuttamastaan kunnallisesta
osallistumisoikeudesta lakon loputtua vaan jatkoi vallankumousta
pitämällä 22. marraskuuta suuren työväenkokouksen, jossa päätettiin
erottaa lopullisesti poliisikunta ja nimismies. Poliisin tilalle muodostettiin miliisikunta, jonka johtajaksi valittiin Leo Pekkanen ja nimismieheksi paikkakunnan työväenyhdistyksen pitkäaikainen johtohahmo
Heikki Marttila. Työväentalosta tehtiin kunnan keskus, jonne vietiin
nimismiehen ja yhdyskunnan arkisto. Kunnan ylin päätösvalta siirtyi
kuntakokoukselle, joka ENBUSKEN mukaan toimi työväen neuvoston
ehdoilla. Päällimmäisinä ongelmina kuntakokouksessa nousivat esille
mm. elintarvike- ja työttömyysongelmat. Niitä yritettiin myös ratkoa,
tosin vaihtelevalla menestyksellä. Tammikuussa Rovaniemen suojeluskuntaosaston perustamien suojeluskuntapatrullien myötä tilanne
kiristyi niin, että osapuolten käymien neuvottelujen tuloksena Marttila
luopui nimismiehen paikastaan, mutta järjestyksenvalvonta oli edelleen miliisin hallussa.34 Rovaniemellä työväestön ja porvariston puntit
olivat tasan. Vaikka porvaristo oli pitänyt valtaa paikkakunnalla, mm.
hallinnut kunnallista päätöksentekoa vallitsevien lakien ja asetusten
mukaan, ei se kyennyt suunnitelmallisesti vastustamaan vallanvaihtoa,
kun satapäinen työväki päätti ottaa vallan. Rovaniemellä porvariston
33. Silvennoinen 1967, 98-99; Kemppinen 1987, 125.
34. Enbuske 1997, 276-280.
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valta nojasi vallitsevaan yhteiskuntajärjestykseen, ei vahvaan taustavaikuttajaan (vrt. Kemiyhtiö Kemissä). Niinpä sillä ei ollut keinoja
estää vallanvaihdosta. Toisaalta porvaristolla oli kuitenkin sen verran
vaikutusvaltaa ja kannatusta kauppalan asukkaiden keskuudessa, että
työväestö joutui huomioimaan sen toimiessaan päättäjänä.
Vallankumous jatkui myös Kittilässä, jossa työväestö havahtui
vasta lakon loputtua toimintaan35. Vallankumousuutisen innostamana
Kittilän työväestö kokoontui lauantai-iltana 24. marraskuuta työväentalolle36 päättämään jatkotoimenpiteistä. Ensimmäisinä nostettiin esille
poliisin, nimismiehen ja kruununvoudin erottamiset. Kruununvouti
Axel Sandström oli valtiovallan ylin edustaja Lapin kihlakunnassa.
Virallisen työnsä ohella hän osallistui aktiivisesti Kittilän kunnallispolitiikkaan ja oli vahva mielipidevaikuttaja. Sandströmin jyrkät ja
kärkevät mielipiteet työväestön poliittisista oikeuksista ja aktiiviset
toimet niitä vastaan aiheuttivat sen, että myös hän joutui erotettavien
listalle. Ainakin nimismiehen erottaminen hoitui ripeästi ja hänen
tilalleen nimitettiin oma mies, mutta kruununvoudin suhteen oltiin
arempia. Lähetystön tehtäväksi tuli viedä Sandströmille viesti kansalaiskokouksen päätöksestä.*
Lähetystö saattajineen saapui kruununvoudin asunnolle myöhään
lauantai-iltana esittäen tälle vaatimukset erota virastaan ja luovuttaa virkaarkisto. Sekä Vettasen muistelmien että Kansan Tahdon uutisen mukaan
kruununvouti oli kehottanut ihmisiä poistumaan pihaltaan ja ampunut
sen jälkeen väkijoukkoon. Toisen aikalaistiedon mukaan kruununvouti
ampui varoituslaukauksen kattoon. Nimismiehen muistelmissa kerrottiin pihalla tapahtuneen laukaustenvaihtoa. Joka tapauksessa laukaus
provosoi Vettasta ampumaan kohti kruununvoutia, joka sai luodeista
kuolettavan osuman. Kittilän nimismies informoi lääninsihteeri Jalasta
tapahtuneesta maanantai-iltana 26. marraskuuta todeten kruununvoudin ensin varoitettuaan ampuneen, ”mihin vastattiin useammilla
35. Osansa Kittilän työväestön intoon oli Rovaniemen työväen kokouksen ”ärhäköillä”
terveisillä näyttää porvareille työläisten voima, Enbuske 1997, 277.
36. Kokouksen oli kutsunut koolle Kittilän kunnallisjärjestö 22.11.1917, jolloin
se oli pitänyt ensimmäisen kokouksen koskien paikkakunnan turvallisuuteen
ja järjestykseen liittyviä asioita. Asiaa haluttiin käsittelemään suurempi joukko,
joten kutsut lähetettiin myös Kaukoseen ja Sirkankylään, ”Kittilän tapahtumat”
KT 7.12.1917.
* KT 7.12.1917

162 | Ulla Aatsinki

laukauksilla tunnetulla seurauksella”.37 Syyllisiksi kruununvoudin kuolemaan todettiin myöhemmin Väinö Vettasen lisäksi Kalle Lehtinen,
joka oli yllyttänyt toveriaan ampumaan.38
Suurlakon aikana tai välittömästi sen jälkeen murhattiin yhteensä
25 henkilöä39, joista Lapin kihlakunnan kruununvouti oli yksi. Kittilän tapahtumat tuomittiin jyrkästi Pohjois-Suomen porvarillisessa
lehdistössä samalla kun se yleensä liitettiin lakon aikaisiin väkivaltaisuuksiin.40 Kansan Tahto puolestaan leimasi kruununvoudin kuoleman
hänen omaksi syykseen eikä esittänyt pahoittelua tapahtuneesta.41
Pohjois-Suomea myöten porvarilliset lehdet tuomitsivat lakkoväkivaltaisuudet. Samalla ne totesivat SDP:n ja SAJ:n johdon olleen vastuussa
tapahtumista ja niiden toiminnan olevan näin rikollista. Venäläisten
ja työväestön yhteistyö lakon aikana tuotiin myös esille näkyvästi.
Työväenlehdet asettuivat puolustuskannalle pahoitellen tapahtunutta,
mutta todistellen väkivaltaisuuksien olleen yksittäisten henkilöiden
tekosia ja vastapuolen olleen vähintäänkin osittain vastuussa niistä.
Joka tapauksessa tiedot murhista syvensivät porvariston ja työväestön
välistä kuilua. Julkisessa sanassa työväestöstä tehtiin epäinhimillisiä
ja epäisänmaallisia. Juopa näkyi myös eduskunnassa kun porvarilliset edustajat kieltäytyivät kokoontumasta istuntoon yhdessä SDP:n
kanssa.42
Kruununvoudin kuolemaa ei ollut suunniteltu, joten juridisessa
mielessä tapahtumasta ei voi käyttää termiä murha vaan pikemminkin
37. ”Paikallinen kansalaiskokous pyytää herra kruununvoudin hakemaan eroa virastaan
niin pian kuin mahdollista”, muisteli Vettanen viestin sisällöksi, V. Vettasen muistelmat. f. 1 op. 17 ArhivKNTsRAN; Myös KT 7.12.1917 kertoi asiasta samoin; K
ks. myös Kittilän nimismiehen kertomus. VHK 1522 C4, C III 12. SA; Auliksen
(Kittilän nimismies A. Aulis) sähke lääninsihteeri Jalakselle Ouluun 26.11.1917.
VapSA IX sähkösanomakokoelma, Kittilä. KA.
38. V. Vettasen muistelmat. f. 1 op. 17 ArhivKNTsRAN; Muuta (Kittilän kapina).
[http://personal .inet.fi/koti/vesa.uusisalmi/muuta 29.9.2005].
39. Suurin osa murhista tehtiin Helsingin ympäristössä, mutta myös Satakunnassa ja
Viipurissa, Paavolainen 1966, 70, 76.
40. Katso esimerkiksi Perä-Pohjolainen, Kaleva 26.11.1917 alkaen.
41. ”Kruununvouti Sandström itse syypää kuolemaansa” KT 7.12.1917.
42. Upton 1980, 316-318.
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surma tai tappo.43 Kaikessa traagisuudessaan tapahtuma kuvasi yhteiskunnallista murrosta paikallisella tasolla. Vanhan sääty-yhteiskunnan
hallinnon, perinteiden ja käsitysten läpäisemä kruununvouti ei voinut
eikä halunnut ymmärtää uudenlaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa
aktivoituneen kansalaisryhmän edustajien tavoitteita ja menettelytapoja. Kruununvoudin lausunnot viittasivat myös siihen, että hänen
mielestään kansalaisryhmä, tässä tapauksessa Kittilän tilattomat ja
työläiset, ei ollut edes oikeutettu esittämään omia mielipiteitään ja
ratkaisujaan. Kuntalaisten näkökulmasta kruununvouti oli puolestaan patriarkka, jota oli kunnioitettu. Toisaalta hänen käytöksensä ja
mielipiteensä työväestöstä olivat synnyttäneet kaunaa. Jo lähetystön
muodostaminen osoitti, että kunnan köyhät kokivat kruununvoudin
vaikuttajaksi, jolle ei saneltu käskyjä vaan ne esitettiin. Tosin työväestö oli ajanmukaisesti lähtenyt liikkeelle yhtenä ryhmänä, lakon
voimaannuttamana. Koska kruununvouti toimi toisin, kun työväestö
oli olettanut (ts. ei ottanut lähetystöä vastaan vaan ampui), herätti se
työväestön keskuudessa ensin hämmennystä, sitten vihaa.
Vihan tunnossa44 tai paniikissa kansan joukko jatkoi vallankumoustaan valtaamalla lennätin- ja puhelinlaitoksen.45 Nimismiehen
kertomuksessa väitetään kumouksellisten sähköttäneen Oulun läänin
maaherralle kruununvoudin ”kuolleen kansaa vastaan nostamassaan kapinassa”. Vettasen muistelmissa tärkeimmäksi asiaksi nousee työväestön
SDP:n piirijärjestön sihteerille sähköttämä pyyntö lähettää Kittilään
aseita. Aseiden sijasta piirisihteeri oli lähettänyt viestin, jossa kehotti
rauhallisuuteen. Viimeistään maanantai-iltaan mennessä työväestö oli
43. Perusteluina tälle voidaan pitää seuraavia tunnettuja seikkoja: työväentalolla ei
ollut tehty päätöstä ottaa asetta mukaan lähdettäessä kruununvoudin asunnolle,
tarkoituksena oli viedä kruununvoudille kirjallinen ilmoitus kokouksen päätöksestä, kansanjoukko oli kokousväkeä, ei organisoituneen joukko ja kruununvouti
aloitti ammunnan, Kittilän nimismiehen kertomus. VHK 1522 C4, C III 12. SA;
Vettasen muistelmat. f. 1 op. 17 ArhivKNTsRAN; Auliksen (Kittilän nimismies
A. Aulis) sähke lääninsihteeri Jalakselle Ouluun 26.11.1917. VapSA IX sähkösanomakokoelma, Kittilä. KA.
44. Kansan Tahdon mukaan väkijoukko sai tietää kruununvoudin kuolemasta vasta
seuraavana aamuna, joten se olisi toiminut saamansa kohtelun vuoksi vihassa, KT
7.12.1917; Sandströmin vaimon sähke Ernst Sandströmille lähetettiin 25.11. klo
12.40, VHK IX sähkösanomakokoelma – Kittilä. SA.
45. Valtauksesta kerrotaan sekä Vettasen muistelmissa että Kittilän nimismiehen
kertomuksessa samoin, mutta sen sijaan sähkeiden sisällöistä kertomukset eivät
ole yhteneväiset.
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luopunut lennättimen valtaamisesta ja lähestynyt nimismies Aulista
luvaten hänelle viran takaisin, mikäli nimismies esiintyisi vast´edes
kansanmiehenä ja luopuisi Sandströmin murhan selvittelystä.46
Kittilän työväestö menetti vallan tunnusmerkkinsä nopeasti. Sen
toiminta muuttui Sandströmin surman jälkeen sovittelevaksi, vaikka
osa lakkolaisista oli edelleen vallankumouksen puolella. Sovittelevan
linjan edustajat pyrkivät tasoittamaan työväestön tulevaa rangaistusta
solmimalla uudelleen suhteita viranomaisiin. Siihen liittyi myös pyrkimys olla ärsyttämättä vastapuolta ja antaa heidän järjestäytyä rauhassa.
Radikaalien mielestä toiminnan painopiste olisi pitänyt olla toisaalla,
ja he lähettivät edustajansa aseidenhankintamatkalle Helsinkiin, tosin
tuloksetta.47 Työväestö pystyi kuitenkin estämään Vettasen ja Lehtisen
kuljettamisen Ouluun vankilaan. Viivästykseen oli syynä Rovaniemen
työväenneuvoston toiminta, sillä se oli vanginnut Kittilään matkalla
olleet poliisit puoleksitoista viikoksi. Lopulta syytetyt pääsivät pakenemaan. Vettanen suuntasi itärajan taakse.48 Kittilässäkin työväestö pystyi
hallitsemaan tilannetta määrällisen ylivoimansa tähden, mutta todelliseen vallankäyttöön sillä ei ollut valmiuksia. Ennen lakkoa Kittilän
työväestö oli esiintynyt yhtenäisenä, mutta Sandströmin kuolema särki
tuon rintaman. Surma järkytti osaa työväestöä, joka pyrki sovittelevalla
toiminnallaan anomaan armahdusta tapahtuneesta. Toisaalta Vettasen
ja Lehtisen myötä paikkakunnalta katosivat aseellisen taistelun puolestapuhujat. Työväestö lamaantui odottamaan, mitä tuleman piti.
Yhteenvetona marraskuun suurlakosta ja sen jälkeen seuranneesta
ajasta voi todeta, että Lapin työväestön mieliala oli ollut odottava ja
vallankumouksellinen jo ennen lakkoa. Se kaipasi muutosta vallitsevaan
päätöksentekojärjestelmään ennen kaikkea siksi, että sitä koskevien
46. Kittilän sähkösanomakokoelmassa ei ole säilynyt työväestön lähettämiä viestejä
24.-25.11. väliseltä ajalta. 26.11. alkaen sähkötyksellä hoidetaan viranomaisasioita, joista osa liittyy oleellisesti 24.11. tapahtumiin, työväestö ei enää vastannut
lennättimen toiminnasta enää tuolloin, VHK IX sähkösanomakokoelma – Kittilä.
KA; Kittilän nimismiehen kertomus. VHK 1522 C4, C III 12. SA; Vettasen
muistelmat. f. 1 op. 17 ArhivKNTsRAN.
47. Paikallisen työväenyhdistyksen puheenjohtajan mukaan työväestön ei suotta pitänyt hajottaa perusteilla olevia suojeluskuntaosastoja, sillä niiden perustaminen
aiheutti sinällään hajaannusta porvarilliseen leiriin, V. Vettasen muistelmat f. 1
op. 17 ArhivKNTsRAN.
48. V. Vettasen muistelmat; A. Tuorilan muistelmat f. 1 op. 17 ArhivKNTsRAN;
Muuta (Kittilän kapina). [http://personal .inet.fi/koti/vesa.uusisalmi/muuta
29.9.2005].

Tukkiliikkeestä kommunismiin | 165

ongelmien, elintarvikehuollon ja työttömyyden, hoitaminen olisi
toteutettu tehokkaammin. Tiedonkulku toimi kangerrellen, mutta
siitäkin huolimatta suurlakko levisi Lapissa aina Kemistä Kuolajärvelle
ja Simosta Kittilään käsittäen ne paikkakunnat, joilla asui ja oleskeli
satoja, tuhansia metsäteollisuuden raaka-ainehankinnassa mukana
olevia työntekijöitä. Kun lakko alkoi vallankumouksellisen ilmapiirin
vallitessa ja lakkolaiset ottivat normaalia työtaistelua laajemmat oikeudet kontrolloida paikkakunnan poliittista päätöksentekoa, innosti se
lakkolaisia entisestään. Lakkolaiset saivatkin määrällisellä enemmistöllään syrjäytettyä kunnan virkavallan ja kunnallislautakunnan ja
korvattua ne omilla organisaatioillaan.
Vuonna 1917 vallankumouksellisuus ja vallankumous merkitsivät
työväestölle yleisesti muutosmielialaa ja muutosvoimaa, joiden avulla
pyrittiin vaikuttamaan myönteisesti omaa elämää koskevaan päätöksentekoon. Vallankumousta oli toteutettu suurlakon kautta – ponnistelut
voimannäytön aikaansaamiseksi olivat olleet kovat eikä tehdystä työstä
ja monin paikoin saavutetusta vallasta haluttu luopua vapaaehtoisesti.
Niinpä lakon loppumisesta välitetystä viestistä hyväksyttiin ainoastaan
tieto vallankumouksen jatkumisesta. Niillä paikkakunnilla, joissa
vastapuoli oli heikko tai ei kyennyt järjestäytymään varteenotettavaksi
vaihtoehdoksi, työväestö pitkitti vallassaoloaan aina joulu-tammikuulle
asti. Useimmilla paikkakunnilla työväestön valta näkyi tuolloin vain
järjestyskaartien toimintana, ei niinkään kunnalliseen päätöksentekoon osallistumisena. Lakkolaisten, myöhemmin työväestön voimat
eivät riittäneet todelliseen vallanottoon. Merkittäviä esteitä sille olivat
tarpeellisen tieto-taidon puute (vähäinen tietoliikenteen, kunnallishallinnon tunteminen), taustavoimien epäyhtenäisyys (hajanaiset ja
epävarmat SDP, SAJ ja TVK, ei valtakunnallista suunnitelmaa) sekä
taloudellisten resurssien vähäisyys (ei rahaa omien organisaatioiden
pyörittämiseen, aseiden hankkimiseen). Lisäksi voimassa olevat lait ja
asetukset, kuten myös vallassa oleva eduskunta, senaatti ja virkamieskunta loivat porvarillisen puolen toiminnalle vankan pohjan, jonka
muuttaminen olisi vaatinut työväestöltä voimia, joita sillä ei ollut.
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LUJAN JÄRJESTYSVALLAN SYNNYTTÄMÄ RISTIRIITA LAPISSA

SDP:n eduskuntaryhmä ja puoluetoimikunta joutuivat tehdyn päätöksen mukaan paneutumaan senaatinmuodostamiskysymykseen myös
lakon jälkeen. Marraskuun 24. päivänä eduskunnassa oli käsiteltävänä
Tokoin valmistelema punaisen ja Svinhufvudin valmistelema valkoisen
senaatin ohjelma. Maalaisliittolaisten ja itsenäisyysmiesten siirtyessä
vastalauseena lakon aikaisille väkivallan teoille porvarilliseen rintamaan
Suomeen muodostettiin Svinhufvudin johtama senaatti 27. marraskuuta. Sosialidemokraattien ainoa parlamentaarinen keino vaikuttaa
Suomen poliittiseen linjaan oli määrävähemmistönä toimiminen. Se
onnistuikin hidastamaan jopa estämään joidenkin lakien hyväksymisen,
mutta tärkeimmän tavoitteensa, Me vaadimme –ohjelman toteuttamisen, se joutui lopullisesti hautaamaan 5. joulukuuta, jolloin eduskunta
kieltäytyi vahvistamasta SDP:n laatimaa valtalakia.49
Samaan aikaan myös muut työväestölle keskeisiksi nousseet kysymykset, kuten elintarvike- ja järjestyksenvalvontakysymykset kärjistyivät. Joulukuussa perustetun elintarvikehallituksen suunnitelmat
aloittaa uusi yleinen inventointi tuottajien tiloilla ja erityistuomioistuinten perustaminen elintarvikerikosten tutkimiseksi rapautuivat
tuottajien voimakkaaseen vastustukseen. W.A. Lavoniuksen johtama
elintarvikehallitus jätti eronpyyntönsä 22.1.1918 mainiten yhdeksi
syyksi senaatin tuen puutteen uuden elintarvikeohjelman toteuttamisessa.50 Työväestön kannalta tämä tarkoitti nälkävyön kiristämistä, ja
yleiseltä kannalta katsottuna tilanne näytti siltä, että senaatti ei ollut
kiinnostunut elintarvikeongelman ratkaisemisesta.
Joulukuun alkupuolella eduskunnassa käytiin keskustelua ”laillisista viranomaisista riippuvan järjestysvallan muodostamisesta”51 sekä ”sotalaitoksen voimaansaattamisesta ja kansanmiliisin aikaansaamisesta”52.
Sosialidemokraatit vastustivat kumpaakin aloitetta joko poliittisista tai
eettisistä syistä. Aloitteiden pelättiin johtavan luokkapohjaisen järjestysvallan syntyyn, joka toteuttaisi sisäistä turvallisuutta työväenliikettä
49. Upton 1980, 318-319, 325-326, 383-384; Manninen Turo 1992b, 362.
50. Rantatupa 1979, 110-116; Manninen Turo 1992b, 370.
51. RKP:n kansanedustaja R.A. Wrede aloite valtiopäivillä 4.12.1917, Manninen
Turo 1992b, 364.
52. Maalaisliiton kansanedustajan A. Mikkolan aloite marraskuussa 1917, Manninen
Turo 1992b, 365.
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alistamalla ja murtamalla. Kansanarmeijan katsottiin olevan sosialidemokraattisen liikkeen pasifistista näkemystä vastaan. Joulukuun
loppupuolella elintarviketilanteen kiristyminen johti Etelä-Suomessa
levottomuuksiin, joihin vedoten eduskunnan porvarillinen enemmistö
hyväksyi hallituksen esityksen järjestyskunnan muodostamisesta.53
Hallitus valmisteli ”lujan järjestysvallan” toteuttamista sekä salaisesti että julkisesti tehden molemmista päätökset tammikuun 9.
päivänä. Julkisessa päätöksessään hallitus pyysi eduskunnalta lupaa
aloittaa toimenpiteet lujan järjestysvallan eli luotettavan ja hallitusta
tottelevan järjestyskunnan luomiseksi maahan. Salaisessa päätöksessään
hallitus päätti kääntyä Saksan puoleen saadakseen tukea 60 000 miehen
sotilaalliseen varustamiseen ja pyytääkseen suomalaisten jääkärien
kotiin lähettämistä. Eduskunta myönsi hallitukselle luvan asian hoitamiseksi 12. tammikuuta SDP:n kiivaasta vastustuksesta huolimatta.54 Eduskunnan päätös oli SDP:lle shokki. Puolueessa oli uskottu,
että se pystyisi kaatamaan esityksen määrävähemmistönsä turvin.
Puolueen kansanedustajat syytivät vastalauseita tuloksetta ja Edvard
Gylling syytti porvaristoa vallankaappauksesta.55 Porvariston päätös
järkytti SDP:n kansanedustajia, sillä osa heistä ei kokenut hallituksen
joukkoja ensisijaiseksi uhaksi ennen tammikuun 12. päivää vaan he
olivat keskittyneet pohtimaan Suomen parlamentaarisen politiikan
seuraavaa käännettä: Pyrkisikö porvaristo järjestämään ennenaikaiset
vaalit saadakseen eduskuntaan määräenemmistön?56
Vielä tammikuun 11. päivänä pidetyssä kokouksessa, jossa oli
edustettuna puoluetoimikunnan, yleisesikunnan ja paikallisten kaartien
jäseniä, pohdittiin, oliko vallankumous Suomessa ylipäänsä mahdollinen. Tuolloinhan ”luja järjestysvalta” –kysymys oli vielä käsittelemättä
eduskunnassa ja kansanedustajien usko parlamentarismiin ei horjunut.
Manner esitti toiveen, että vallankumous voitaisiin välttää, mikäli por53.
54.
55.
56.

Manninen Turo 1992b, 364-365.
Manninen Turo 1992b, 364-365; Upton 1980, 427, 434-435.
Upton 1980, 439-440.
Sirolan puheenvuoro kokousptk. 11.1.1918. VapSA I B 29b, Kirjelmiä ja määräysjäljennöksiä. KA; Sirolan usko parlamentarismin toimivuuteen noissa oloissa
oli yllättävää, sillä hän oli puoluekokouksesta lähtien ollut vallankumouksellisen
linjan kannattaja, Soikkanen 1976, 248.
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varisto suostuisi täyttämään työläisten ehdot.57 Hän toi uskomuksensa
esille myös seuraavana päivänä eduskunnan istunnossa käsiteltäessä
järjestyskysymystä.58 Osa sosialidemokraateista uskoi vielä tuolloin
parlamentarismiin, ei sotaan. Helsingin punakaartin ja bolševikkien
puhemiehenä toimineen A. Taimen todetessa vallankumouksellisen
liikkeen voimistuvan kevättä kohden, mutta vaativan vielä paljon
järjestämistä ettei työväestö mm. maaseudulla kokisi verilöylyä, totesi
Sirola siihen, että ”…ei meidän porvarit käy joukkojen kimppuun vaan
johtajien”.59
Eduskunnan tekemä päätös lujasta järjestysvallasta joudutti puolueen ja kaartien neuvotteluja yhteisen linjan löytämiseksi. Helsingin
järjestyskaarti oli kieltäytynyt noudattamasta joulukuussa pidetyn
Tampereen kokouksen sääntöjä ja muuttanut nimensä punakaartiksi
6. tammikuuta pitämässään kokouksessa. Myös Turun järjestyskaarti osoitti kannattavansa puoluetta radikaalimpia ratkaisuja työväen
kysymysten suhteen. Kentän tyytymättömyyden vuoksi puolueessa
oli pohdittu vallankumouksen mahdollisuutta jo ennen suurlakon
alkua. O.W. Kuusisen suunnitelma oli ollut hyvin paikallinen rajautuen lähinnä pääkaupunkiseutuun. Marraskuun puoluekokouksessa
Kuusinen esitteli kehittyneemmän version, jossa työväestön uskottiin
saavan vallan ja menestyvän Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa,
mutta ei Pohjanmaalla. Puolue ei kuitenkaan ryhtynyt mihinkään
toimenpiteisiin ennen tammikuun 19.-21. päiviä, jolloin pidettiin
puolueneuvoston kokous. Tuolloin kaarteja koskenut menettelytapakysymys ratkaistiin vallankumouksellisen linjan voittoon. Kokouksessa
olivat edustettuina myös Helsingin jaTurun kaartit.60
Kaartit olivat alkaneet toimia jo ennen puolueneuvoston kokousta.
Lenin oli antanut kaartin ylipäällikkö Aaltoselle lupauksen toimittaa
Suomeen 10 000 kivääriä. Tieto tästä kulkeutui Suomeen 13. tammikuuta. Yleisesikunta kokoontui tekemään päätöksiä asejunan suojaamisesta ja aseiden jakamisesta 19. tammikuuta. Kokouksessa tehdyt
57. Kokousptk. 11.1.1918. VapSA I B 29b, Kirjelmiä ja määräysjäljennöksiä. KA.
58. Manner ehdotti järjestyskysymyksen ratkaisun aloittamista sosiaalisten uudistusten
myötä, joiden toteutuessa työväestön ei olisi enää tarvinnut turvautua aseisiin,
Upton 1980, 438.
59. Kokousptk. 11.1.1918. VapSA I B 29b, Kirjelmiä ja määräysjäljennöksiä. KA.
60. Lappalainen 1981, 20-22, 30-31.
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päätökset olivat myöhemmin vallankumoussuunnitelman pohjana.
Koska asejuna kulki Pietarista Viipurin, Kouvolan, Lahden ja Riihimäen kautta Helsinkiin ja Tampereelle, keskittyi asejunan suojaamissuunnitelma rataan ja sen varrelle. Strategisesti tärkeät paikat, kuten
sillat ja asemat oli suunnitelman mukaan miehitettävä paikallisten
kaartien voimin, kun taas itse junaa ja sen lastia suojasi koko matkan
ajan varta vasten muodostettu puolustusmiehistö. Erillisjunien, jotka
kuljettivat aseita pääradan ulkopuolelle, päätepisteet olivat Mikkeli
ja Tampere. Lisäksi Toijalasta pidettiin yhteyttä Turkuun. Aselastista
tehtiin 5 000 aseen jakosuunnitelma, jonka mukaan kaksikolmasosaa aseista jäisi Tampere-Kouvola -linjan eteläpuolelle ja vain 300
kappaletta lähetettäisiin Ouluun ja sen pohjoispuolelle. Asejunan
suojaamissuunnitelmaan liittyi vielä kolmen päivän mobilisaatio, joka
merkitsi käytännössä järjestyskaartilaisten poissaoloa töistä heidän
valmistautuessa mahdollisia levottomuuksia varten.61
Jussi LAPPALAINEN toteaa vallankumoussuunnitelma keskittyneen vielä tammikuussa paikallistasolle. Vaikka tammikuun 11.
päivänä pidetyssä kokouksessa todettiinkin ”Pohjolassa” olevan 2 500
potentiaalista järjestyskaartilaista, mikä riittäisi seudun hallussapitoon
ja valvontaan, ei heitä pidetty vallankumouksen onnistumisen kannalta
tärkeinä. Eero Haapalainen oli jo aiemmin antanut ymmärtää, että
vallankumous toteutuisi ainoastaan Etelä-Suomessa. Näin Pohjanmaa,
Itä-, Keski- ja Pohjois-Suomi määriteltiin vallankumouksen toimintaalueen ulkopuolelle jo suunnitelmien alkuvaiheissa.62 Suunnitelma ja
sen yhteydessä esitetyt mielipiteet ja tehdyt päätökset kertovat osansa
vallankumousta suunnitelleiden miesten kapea-alaisesta näkemyksestä
sen toteuttamisesta. He eivät ajatelleet vakavasti mahdollisuutta, että
vallankumous voisi alkaa yhtä aikaa ja koko rintamalla kaikkialla
Suomessa.
Edustava työväki

Millaiset olivat työväestön tunnelmat Pohjois-Suomessa vuodenvaihteessa 1917-1918 ennen kansalaissodan alkua? Elintarvikekysymys
61. Upton 1980, 446; Lappalainen 1981, 30-33.
62. Lappalainen 1981, 30-31.
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ei suinkaan ollut ratkennut suurlakon myötä vaan jopa pahentunut
joillakin paikkakunnilla. Leivän puute vaivasi erityisesti Perämeren
rannikon sahateollisuusyhdyskuntia sekä Tornion seutua, jonne kertyi
yhä enemmän työttömiä ja kodittomia työläisiä ja vaeltajia. Tornion seudun elintarvikevarantoja kuluttivat myös venäläiset sotilaat.
Kuusiluodon työväestö joutui kääntymään sahan isännistön puoleen
saadakseen jauhettua kauraa sinniteltyään reilun viikon ilman leipää.
Kemistä kantautui uutisia, joiden mukaan tehdastyöläisten joukossa
oli niin heikosti ravittuja työntekijöitä, etteivät he jaksaneet tehdä töitä
vaan pyörtyivät koneidensa ääreen. Jotkut olivat myöhemmin kotona
kuolleet heikkouteen.63 Kansan Tahto uutisoi elintarviketilanteesta
näyttävästi. Uutisten mukaan tilanne oli jälleen huonontunut PohjoisSuomessa. Lehden tehtävä oli tuoda esille työväestöön kohdistuneet
epäkohdat, jolloin pienikin aiheeseen liittynyt uutinen sai palstatilaa.
Tosin Tuontikunnan ilmoitukset elintarvikehallitukselle tuolta ajalta
osoittavat, että viljantoimitus Pohjois-Suomeen oli laantunut sitten
marraskuun; joulukuussa Perä-Pohjolan ja Lapin alueelle toimitettiin
vain 10 000 kg riisiä, josta 2 000 kg Enontekiölle ja loput Kemin
maalaiskuntaan.64 Yhdessä vaikean työttömyysongelman kanssa tämä
todellakin merkitsi sitä, että yhä suurempi osa lappilaisista oli riippuvaisia valtion taholta jaetusta viljasta, mutta yhä pienempi osa näytti
sitä saavan. Paheneva elintarvikeongelma oli todellisuutta.
Kansan Tahdossa seurattiin tarkasti myös elintarviketilanteen
valtakunnallista tilannetta. Elintarviketoimiston suunnitelmat rajahintojen alentamisesta ja uudesta, tiloille ulottuvista tarkastuksista otettiin
tyytyväisenä vastaan. Tosin jo tuolloin esitettiin epäily, niinkö tarkastus
onnistuisi, kun tuottajat olivat ponnekkaasti sitä vastaan.65 Toinen
ajankohtainen ongelma oli työttömyys. Systemaattisesti tarkasteltuna
lehdessä oli joka päivälle pieni tai iso uutinen valtakunnallisesta tai
alueellisesta työttömyystilanteesta ja sen hoitamisesta eduskunnassa
tai paikallisesti. Jälkimmäisestä mainittakoon Kittilän, Sodankylän
ja Rovaniemen työväestön toimet työttömyysongelman suhteen.
63. ”Kuusiluoto leiwätönnä”; ”Taistelu leiwästä Alatorniolla” KT 19.12.1917;
64. Tuontikunnan ilmoitus elintarvikehallitukselle joulukuu 1917.EVA I Fa 2. KA.
65. Lehti mainitsi porvarilehtien asettuneet elintarviketarkastusta vastaan väittäen sitä
epäinhimilliseksi, kotirauhan rikkomiseksi, yksilön oikeuksien rajoittamiseksi ja
kalliiksi toimenpiteeksi, ”Elintarviketarkastus. Herrawäellä hätä” KT 19.12.1917;
ks. myös Uusi Suometar 16.12.1917.
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Työväenyhdistykset vaativat kuntakokouksia koolle hätäaputöiden
järjestämiseksi ja ammattiosastot perustivat työttömyystoimikuntia,
joiden tehtävänä oli mm. kerätä työttömyystilastoja paikkakunnan
työttömistä.66
Kaiken kurjuuden keskellä uutiset ulkomaiden antamista Suomen itsenäisyyden tunnustuksista ja uusista kunnallislaeista loivat
toivoa. ”Työväestö juhlimaan Suomen wapautta!” kehotti Kansan Tahto
maanantaina 7. tammikuuta 1918. Oulun työväentalolla pidetyn
juhlan innostunut mieliala heijastui vielä lehden pääkirjoituksessa
10. tammikuuta. Koska työväestölle avautuisi itsenäistymisen myötä
mahdollisuus päästä vaikuttamaan asioihin valtakunnallisesti eduskunnan ja paikallisesti kunnanvaltuustojen kautta, Yrjö Mäkelin patisteli
työväestöä kouluttamaan itseään tulevia hallinnollisia ja poliittisia tehtäviä varten. Uusien alojen, kuten ulkopolitiikan ja kunnallishallinnon
tuntemuksen lisäksi, työväestön oli Mäkelinin mukaan syytä kiinnittää
huomiota myös ulkoiseen sivistykseen eli esiintymistaitoon ja säädyllisiin käyttäytymistapoihin.67 Usko tulevaisuuteen heijastui myös lehden
uutisoinnissa kunnallisvaaleista. Vielä 22. ja 24. tammikuuta lehdessä
annettiin lukijoille ohjeita tulevien (suunniteltu ajankohta 20.3.1918)
vaalien varalta, joiden esinäytös eli taksoituslautakunnanvaalit oli määrä
pitää tammi-helmikuun vaihteessa. Lehti totesi työväestön lähiajan
tehtävän olevan saada joukot liikkeelle – vaaleihin.68
Työväenliikkeen sisäisestä, järjestyskaartia koskevasta kiistasta
Kansan Tahto miltei vaikeni. Tampereen järjestyskaartien joulukuisesta
edustajakokouksesta saati Helsingin ja Turun kaartien kokouksista ja
päätöksistä ei lehdessä mainittu mitään. Ainoa asiaa käsittelevä uutinen
oli etusivulla 11. joulukuuta julkaistu SDP:n puoluetoimikunnan ja
SAJ:n toimikunnan yhteinen vetoomus sisäisen kurin kunnioittamisesta liittyen kaartien omavaltaisuuksiin. Kansan Tahdon sivuilta
ei puoluekokouksen jälkeen löytynyt edes paikallisia kaartiuutisia;
poikkeuksena 22.1.1918 julkaistu uutinen Inarin punakaartin räjähdysainetakavarikoinnista. Ensimmäinen avoimesti kantaaottava,
66. ”Työttömyyskurjuus Rovaniemellä” KT 13.12.1917; ”Työttömyyskysymys Kittilässä” KT 20.12.1917.
67. ”Suomen itsenäisyys”; ”Työwäestö juhlimassa Suomen vapautta” KT 7.1.1918;
”Työwäki tietoja hankkimaan” KT 10.1.1918.
68. ”Kunnalliset waalit Lapin kunnissa” KT 22.1.1918; ”Ensimmäiset kunnalliswaalimme ja niiden welwoitus” KT 24.1.1918.
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kaartitoimintaa koskeva uutinen oli SDP:n toimeenpanevan komitean,
Työväen järjestyskaartien yleisesikunnan ja Punaisen kaartin esikunnan työväestölle ja järjestyskaarteille 26.1.1918 antama julistus, jossa
kehotettiin työläisiä valmistautumaan vallankumoukseen.69 Kansan
Tahto pyrki ehkäisemään liikkeen sisäisen ristiriidan voimistumista.
Se korosti työväestön yhtenäisyyden tärkeyttä ja oletti lunastavansa
sen vaikenemalla kaartien ja puolueen välisestä ristiriidasta.
Sen sijaan työväenliikkeen ulkoisia uhkia vastaan lehti hyökkäsi
tarpeen tullen terävästi. Lehti seurasi erityisesti kansanedustajien R.A.
Wreden ja A. Mikkolan aloitteita lujan järjestysvallan ja kansanarmeijan
muodostamisesta sekä niistä seurannutta keskustelua ja päätöksiä. Järjestyskoneiston epäiltiin heti alusta alkaen olevan työväestönvastainen.
Kansanarmeijaa vastustettiin pasifismiin vedoten. Pohjois-Suomessa
organisoitiin jopa kansanarmeijaa vastustavia kansalaiskokouksia ennen
ja jälkeen eduskunnan joululoman.70 Järjestyskysymys jäi kuitenkin
Suomen itsenäistymisen ja lähestyvien kunnallisvaalien uutisoinnin
takia taustalle tammikuun alkupuolella. Eduskunnan päätös antaa
senaatille valtuudet luoda maahan hallitusta totteleva järjestyskoneisto
tyrmistytti lehden toimituksen. Yrjö Mäkelinin kommentoi uutista
etusivulla ”Porvarilliset julistaneet kansalaissodan” -artikkelissaan:
”Sosialidemokraattien puolesta sanottiin eduskunnassa, sitten kun
asiasta oli tehty päätös, että tällä teollaan on porvaristo julistanut
sodan työväestöä vastaan. Siihen lausuntoon on varmaan yhtyvä
jokainen luokkatietoinen työläinen. Sillä työväki käsittää, se tietää
sen kokemuksesta, että tälläisiä otteita ei tehdä yksinomaan järjestyksen ylläpitämiseksi vaan että porvarillisten aseelliset puuhat ovat
itse asiassa suunnatut työväen järjestöjä ja niiden toimintaa vastaan.
…Vakavia aikoja on tulossa.”71
69. KT joulukuu 1917-27. tammikuuta 1918; Ks. ”Sisäistä kuria kunnioitettava” KT
11.12.1917; ”Inarin punakaarti takavarikoinut räjähdysaineita” KT 22.1.1918;
”Suomen järjestäytyneelle työväelle ja työväenjärjestyskaarteille” KT 28.1.1918.
70. ”Voimakas järjestysvalta” KT 5.12.1917; ”Porvarien sotalaitospuuhat” KT
20.12.1917; Enbuske 1997, 278; Joulukuussa Lapin alueella järjestettiin Mannisen mukaan ainakin seitsemän tilaisuutta ja tammikuussa neljä. Rovaniemen
kokouksessa 20. tammikuuta uhattiin asevelvollisuuslakia vastustaa vaikka asein,
Manninen O 1974, 29-30.
71. ”Porvarilliset julistaneet kansalaissodan” KT 15.1.1918.
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Tämänkään uutisen jälkeen Kansan Tahdossa ei julkaistu puoluetta hajottavia uutisia, kuten bolševikkien ja eteläsuomalaisten kaartilaisten yhteistyöstä, asekuljetuksista tai Helsingin ja Turun kaartien
yhä kasvavasta roolista työväenliikkeen sisällä. Päinvastoin, uutisen
yhteydessä korostettiin työväestön toiminnan osalta harkintaa. Perjantaina 18. tammikuuta Kansan Tahto julkaisi SDP:n puoluetoimikunnan julistuksen, joka oli laadittu eduskunnan istunnon jälkeen.
Liikkeen yhtenäisyys nousi esiin niin tärkeänä tekijänä, että marraskuisen puoluekokouksen linjakiistat pyrittiin silottelemaan toteamuksella:
”…puoluekokouksessa, jossa tosin esitettiin eri ehdotuksia työväen kaartin
ja puolueen välisten suhteiden järjestämisestä, ei ainoakaan ääni ehdottanut tämän kaartin hajoittamista eikä aseiden luowuttamista työväen
käsistä”. Kirjoituksessa tuotiin esille puolueen johdon päätös neuvotella
valtiollisesta tilanteesta ja sen vaatimista toimenpiteistä yhdessä SAJ:n
ja Työväen Järjestyskaartin edustajien kanssa.72.
Lukuisat pienet uutiset ”lahtareista” ja heidän tekosistaan värittivät lehden sivuja tammikuun ajan. Niiden luonne ei kuitenkaan
ollut hyökkäävä vaan varoitteleva.73 Heidän toimiaan ei otettu vakavasti, kyseessä oli usein yksittäisten henkilöiden tai osastojen teot.
Huomiota herätti sen sijaan hallituksen ja eduskunnan tapa tehdä ja
toteuttaa päätöksiä.74 Kansan Tahto katsoi päätösten loukanneen kansanvaltaisuutta75 ja se syytti senaattia ankarasti vallan väärinkäytöstä.
Kansanvaltaisuus korostui lehden uutisoinnissa vielä 29. tammikuuta,
jolloin Etelä-Suomessa oli tartuttu jo aseisiin ja jaettu Suomi punaiseen ja valkoiseen rintamaan. Tuolloin Kansan Tahto neuvoi, miten
työläisten oli ”vastattava porvarillisten metkuihin” – taksoitusvaaleissa.
72. ”Köyhälistön voimat kokoon! Senaatti aikoo hyökätä lahtarivoimalla työväenluokkaa vastaan!” KT 18.1.1918.
73. ”Työläiset, työväenjärjestöt. Varokaa prowokaattoreja!” KT 17.1.1918; ”Lahtarikaartin tehtävät” KT 23.1.1918; ”Mustat voimat liikkeellä”; ”Seutumme lahtarit
villiintymistään williintymässä” KT 25.1.1918.
74. ”Senaatin vallananastuspyrkimykset”; ”Porvarillisen asekaartin luominen”; ”Skandaali eduskunnassa” KT 15.1.1918; ”Köyhälistön voimat kokoon!” KT 18.1.1918;
”Kuka on syypää kansalaissotaan?”; ”Suomen hallituksen julistus” KT 28.1.1918;
”Onko senaatti pyytänyt aseellista apua Ruotsilta?”; ”Elintarvikeasiain tuuliajolle
joutuminen” KT 29.1.1918.
75. Kansanvaltaisuudella käsitettiin kaikkien yhteiskuntaryhmien kuulemista. Eduskunnassa tämä merkitsi SDP:n ek-ryhmän kuulemista yhteiskunnallisesti tärkeissä
asioissa. Kitkaa aiheuttivat elintarvike- ja järjestyskysymykset, joissa KT katsoi
senaatin porvarillisen eduskunnan tuella toimineen omavaltaisesti.
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Lehti oli huolissaan työläisten laimeasta vaalikiinnostuksesta ja pyrki
nostattamaan kirjoituksillaan äänestysaktiivisuutta.76 Vaikka tiedonkulku olikin puutteellista, täytyi Kansan Tahdon toimituksessa olla
tietoisia kehityksen suunnasta. Lehdessä ei silti lietsottu luokkavihaa
eikä kehotettu lukijoita tarttumaan aseisiin. Lehden linja oli päätoimittaja Yrjö Mäkelinin valinta parlamentaarisen toiminnan puolesta.
Kansan Tahdon lukijoilleen välittämä kuva Suomen yhteiskunnallisesta
tilanteesta todellisuuteen nähden oli liian luottavainen.
Paikallistasolla, työväenliikkeen kannattajien ja jäsenistön keskuudessa, käsitys arjesta ja vallasta oli todellisempi. Ammattiin ja
asuinpaikkaan katsomatta vähävarainen kansanosa tunsi kiristyneen
elintarviketilanteen ja työttömyyden, mutta miten se reagoi yhteiskunnalliseen ja valtiolliseen kehitykseen. Edellä on jo kerrottu, kuinka
suurlakko joillakin paikkakunnilla pitkittyi ja muuttui itse asiassa
vallanoton yritykseksi. Toisilla paikkakunnilla työväestö aktivoitui
ajamaan tärkeiksi kokemiaan asioita lähettämällä kokouksiensa päätöksiä kunnanvaltuustoille ja kuntakokouksille. Useimmiten innostus
kuitenkin laantui77 ja tammikuussa työväestön toiminta ei ollut monellakaan paikkakunnalla yhtä aktiivista kuin Etelä-Suomen suurissa
kaupungeissa.
Tilanteet olivat erilaisia: Joillakin paikkakunnilla, kuten Kemissä ja Kuolajärvellä, ei ollut kovin näkyvää kaartilaistoimintaa eikä
konflikteja, sillä työväenliikkeen kannattajat olivat enemmistönä ja
heidän taholtaan uhaksi koettu suojeluskuntaliike oli marginaalinen
tekijä edustaen vain pientä osaa porvaristosta. Sellaisilla paikkakunnilla, esimerkiksi Rovaniemellä, joissa työväenliikkeellä oli voimakas
kannatus, mutta jossa myös vastavoima oli niin järjestäytynyt, että se
koettiin uhaksi, kaartilaistoiminta oli sen sijaan näkyvää ja aktiivista
suurlakon jälkeen aina helmikuulle asti.

76. ”Työläiset, vaaleihin!” KT 29.1.1918.
77. Mikko Pikkuvirta Kuolajärveltä muisteli tapahtunutta kehitystä: ”…ei jaksettu
kumminkaan jatkaa pitemmälle ja hiljalleen peräännyttiin ja luovutettiin entisille
viranomaisille heidän paikkansa samalla tavalla kuin muualla maassakin”, Mikko
Pikkuvirran omaelämänkerta. f. 1 op. 17 ArhivKNTsRAN.
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Aseistautuva työväki

Pohjois-Suomen kaarteja vaivasi asepula. Aseiden merkitys vallanoton
kannalta ymmärrettiin, sillä esimerkiksi kuolajärveläiset pyrkivät hankkimaan aseita rajan takaa Kantalahdesta ja Knäsöstä ja kittiläläiset
anelivat puolestaan aseita useaan otteeseen puolueelta ja piirijärjestöltä,
ilman tulosta. Tornion järjestyskaarti oli käynyt neuvotteluja venäläisten kanssa aseiden ostosta, mutta saanut kielteisen vastauksen.78
Rovaniemen järjestyskaarti pyrki määrätietoisesti kartuttamaan asekokoelmaansa. Tuorilan kertomuksen mukaan kaarti pyrki hankkimaan
rahaa aseostoihin takavarikoimalla Norjasta salakuljetetun kulta- ja hopeatavaralastin/räjähdysainelastin79 ja ehdottamalla tulliviskaalille sen
lunastamista. Tulliviskaali totesi kuitenkin hopean ja kullan kuuluvan
valtiolle, jolloin kaartilaiset päättivät pitää lastin itsellään. Saivatko he
sen myytyä, vaihdettiinko se aseisiin vai päätyikö se suojeluskuntalaisten
kautta valtiolle? Näihin kysymyksiin Tuorilan muistelmat eivät anna
vastausta. Mutta sen perusteella, että kaarti aloitti aseiden etsinnän
liikkeistä ja yksityisten kodeista lakon jo loputtua, voisi päätellä, ettei
kaarti saanut muutettua lastia rahoiksi. Toisaalta jos lasti olisi sisältänyt
räjähdysaineita, kaartilaiset tuskin olisivat jättäneet sitä käyttämättä
sotatoimien aikana.
Rovaniemen järjestyskaarti oli saanut tiedon, jonka mukaan tulevan suojeluskuntaosaston asevarasto olisi ollut piilotettuna erääseen
kauppaan. Huhut suojeluskunnan miesmäärästä ja aseistuksesta aiheuttivat sen, että kaartilaiset eivät uskaltaneet yksin, aseettomina lähteä
tarkastusmatkalle vaan pyysivät Tornion venäläisiltä sotilailta apua.80
Tiedot siitä, osallistuivatko venäläiset itse tarkastuksiin vain antoivatko
he vain varusteensa käyttöön, ovat ristiriitaiset, mutta tarkastusretken
78. Viktor Tolonen mainitsi muistelmissaan, että Kuolajärven työväen neuvosto teki
päätöksen hankkia aseita suurlakon alkaessa ja lähetti Tolosen mainituille paikkakunnille aseidenhankintaan, Viktor Tolosen muistelmat. f. 1 op. 17 ArhivKNTsRAN. Tieto on uskottava, sillä Tolonen oli myöhemmin mukana ns. Tammisen
retkikunnassa; Väinö Vettasen muistelmat. f. 1 op. 17 ArhivKNTsRAN; Tornion
nimismiehen muistelmat. VHK 1522 C4, C III 12. SA.
79. Perä-Pohjolainen uutisoi takavarikoinnin suorittaneen Inarin punakaartin, lastin
sisältäneen räjähdysainetta, arvon olleen 100 000 mk. Muutoin tiedot tullisviskaalin vierailusta ja Rovaniemen kaartin toiveista saada ilmiantajapalkkio olivat
yhteneväiset Tuorilan kertomuksen kanssa, Perä-Pohjolainen 20.1.1918; Aleksi
Tuorilan muistelmat. f. 1 op. 17 ArhivKNTsRAN.
80. Aleksi Tuorilan muistelmat. f. 1 op. 17 ArhivKNTsRAN.
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tuloksista oli yksimielisyys – aseita ei löytynyt.81 Tuorilan kertomuksen
mukaan kaartilla oli tammi-helmikuun vaihteessa kuusi venäläisiltä
lainaksi saatua kivääriä sekä jonkin verran ”kaikkialta kokoiltuja” mausereita, revolvereja ja haulikoita. Joka tapauksessa asepula oli tuntuva.
Tuorilan mukaan jo lakon aikana puoluetoimikunnalle osoitettiin
lukuisia pyyntöjä toimittaa aseita paikkakunnalle, mutta vastaukseksi
saatiin vain kehotus olla rauhallisia. Kun tieto Rahjan asejunasta kiiri
Perä-Pohjolaan teki Rovaniemen työväen neuvosto päätöksen lähettää
edustajansa Helsinkiin osingoille.82
Rovaniemen työväen neuvosto teki Tuorilan muistelmien mukaan
pikapäätöksen lähettää Tuorila ja Juho Sjöberg Helsinkiin hankkimaan
Pohjolaan 5000 kivääriä. Tuorila mainitsi matkan alkaneen sunnuntaina 27. tammikuuta, joten tieto asejunasta saapui pohjoiseen perjantaina
tai lauantaina eli päivää kahta myöhemmin kuin puolueneuvostolle.
Oulussa miehet kuulivat Etelä-Suomen taistelujen vuoksi huonontuneista liikenneyhteyksistä ja he harkitsivat, jatkaisivatko matkaa lainkaan, mutta lyhyen neuvottelun jälkeen he päättivät suorittaa annetun
tehtävän.83 Suojeluskuntalaiset räjäyttivät junaradan Haapamäen ja
Kolhon kohdalta 28.1.84, joten Tuorilan ja Sjöbergin käyttämä juna
oli viimeisiä, joka pääsi rintamalinjan lävitse.
Miehet saapuivat Helsinkiin 29. tammikuuta. Tuorilan mukaan he
päättivät esittää asiansa Kansanvaltuuskunnalle, koska katsoivat olevansa asialla koko Perä-Pohjolan valtuuttamina. Kansanvaltuuskunnassa
heille oli luvattu antaa kaikkea muuta apua, mutta ei aseita, sillä ne
tarvittaisiin Etelä-Suomen punakaartilaisjoukoille. Tuorila muisteli vielä
16 vuotta myöhemmin katkerana edustajien ja yleisesikunnan päällikön
kommentteja: ”…taisteluita ei ratkaista peräpohjolassa vaan keskuksissa
kuten Helsingissä, Tampereella ja yleensä suuremmissa kaupungeissa…”
ja ”Katsoivat vähemmän arvoisiksi peräpohjolan ja pohjois-Suomen punakaartilaisjoukot siitä syystä, että muka taistelut ratkaistaan etelä-Suomessa eikä tarvitse peräpohjolaan mennäkään”. Tuorila kertoi, etteivät
he antaneet asiassa periksi vaan kävivät harva se päivä muistuttamassa
81. Aleksi Tuorilan muistelmat. f. 1 op. 17 ArhivKNTsRAN; Rovaniemen nimismiehenkertomus VHK C III 12. SA.
82. Aleksi Tuorilan muistelmat. f. 1 op. 17 ArhivKNTsRAN.
83. Aleksi Tuorilan muistelmat. f. 1 op. 17 ArhivKNTsRAN.
84. Lappalainen 1981, 83.
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vallankumouksen johtajia Perä-Pohjolan tilanteesta.85 Suomen Punaisen
Kaartin yleisesikunnan määräyskirjassa onkin merkintä helmikuun 3.
päivältä klo 15.20, jossa todettiin Rovaniemen edustajan pyytäneen
tointa ja muonitusapua.86 Mitä ilmeisimmin kyseessä oli Aleksi Tuorila,
joka oli alkanut kehitellä uusia suunnitelmia kotiseutunsa vallankumouksellisten auttamiseksi kuultuaan taisteluista Pohjois-Suomessa ja
lopulta punaisten tappioista ja valkoisten kostotoimenpiteistä. Tuorilan
aloitteellisuus ja kyvykkyys huomioitiin esikunnassa, sillä hänet siirrettiin Tampereelle tutkijajaoston sihteeriksi noin kahdeksi viikoksi,
jonka jälkeen hän omien sanojensa mukaan sai kutsun Helsinkiin
neuvottelemaan punakaartien toiminnan organisoimisesta pohjoisimmalla rintamalla.87 Mutta tuolloin oli ohitettu jo helmikuun puoliväli
eikä taistelutoimia Pohjois-Suomen alueella enää ollut.
Mainittujen lähteiden perusteella kuva työväestön toiminnasta
ja asenteesta ennen sotaa muodostuu löyhäksi ja musta-valkoiseksi
– yhtäältä parlamentaariseen taisteluun valmistautuvan proletaarin ja
toisaalta aseita halajavan kaartilaisen kuvaksi. Todennäköisesti mieliala
työväestön keskuudessa vaihteli laidasta laitaan valtaosan tyytyessä
rauhalliseen vastarintaan sen realiteetin edessä, että heillä ei ollut
mahdollisuuksia puolustaa asemaansa.
Mannerheimin käskyn paikallinen sovellus

Perjantaina, tammikuun 25. päivänä hallitus julisti suojeluskunnat
omiksi joukoikseen. Myöhään yöllä se laati manifestin, jossa todettiin
venäläisten puuttuneen maan sisäisiin asioihin lietsomalla suomalaisten
keskuuteen vallankumouksellisia ajatuksia ja aseistamalla suomalaisia
vallankumouksellisia. Manifestia täydensi Mannerheimin 25.1. suojeluskunnille antama toimintakäsky, jossa kehotettiin suojeluskuntia
aloittamaan venäläisten aseistariisuminen 28.1. alkaen. Vaikka Kaakkois-Suomen suojeluskunnat olivatkin jo kunnostautuneet tässä jo
85. Muistelmien mukaan yleisesikunnassa oli kehotettu miehiä ”’rauhassa’ odottamaan
kunnes vallankumous on loppuun suoritettu ja teidät sitten ´juhlakulkueessa´ viedään
takaisin peräpohjolaan”, Aleksi Tuorilan muistelmat. f. 1 op. 17 ArhivKNTsRAN.
86. SPK:n yleisesikunnan määräyksiä 1918. VROSyA Ca 10a. KA.
87. Aleksi Tuorilan muistelmat. f. 1 op. 17 ArhivKNTsRAN.
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edellisellä viikolla, laajamittaisena ja suunnitelmallisena operaatio
aloitettiin Etelä-Pohjanmaalla maanantain vastaisena yönä. Mannerheimin mukaan operaation tarkoituksena oli varmistaa, että venäläiset
pysyisivät puolueettomina suomalaisten välisessä taistelussa.88
Parlamentaarinen tie kuljettiin loppuun perjantaina 25.1., jolloin
eduskunta hylkäsi SDP:n taholta esitetyn aloitteen kokoontua lauantaina 26.1. käsittelemään SDP:n kirjelmää senaatin laittomuuksista
ja lauantaina 26.1., jolloin puhemies Lundsonin ja O. Tokoin neuvottelut sovinnosta katkesivat. Lauantaina sosialistien leirissä oli tehty
merkittävä päätös korkeimman vallankumouselimen, toimeenpanevan
komitean, perustamisesta ja muotoiltu keskeiset vallankumouskäskyt,
joista numero 2:n mukaan liikekannallepano olisi pitänyt aloittaa
seuraavana yönä klo 04.00. Toiminnan aloittamista siirrettiin tunti
tunnilta, sillä Pietarin asejuna oli myöhässä ja vallankumouselinten
ohjeet asiasta olivat ristiriitaiset. Tieto punaisten liikekannallepanosta
ja Mannerheimin käskystä levisivät niin, että lauantain ja sunnuntain
aikana vallankumousta yritettiin joko toteuttaa tai ehkäistä kaikkialla
Suomessa aina etelästä pohjoiseen.89
Kansan Tahto heräsi vallankumouksen todellisuuteen vasta 31.
päivän numerossaan. Se ennätti uutisoida vallankumoushallituksen
muodostamisesta ja Pohjois-Suomen levottomuuksista vain kolmen
päivän ajan ennen kuin valkoiset estivät lehden ilmestyminen.90 Taistelujen kulun kannalta uutisten informoiva osuus jäi vähäiseksi. Oulun,
Kemin ja Rovaniemen seudun kaartilaiset tuskin ehtivät lukea lehtiä,
sillä varustautuminen ja aseelliset yhteenotot olivat alkaneet myöhään
maanantai-iltana 28. tammikuuta.
Pohjois-Suomen kaartilaisten osallistuminen taistelutoimiin oli
ongelmallista kahdesta syystä: heitä ei ollut huomioitu vallankumoussuunnitelmissa ja heidän asevarastonsa oli pieni. Ensimmäistä ongelmaa
poistamaan annettiin yleisesikunnasta 27. tammikuuta nk. Aaltosen
päiväkäsky, joka sisälsi vallankumouksen yleisohjeet, mutta ei yksityiskohtaisia ohjeita eri piireille. Kolme päivää myöhemmin ylipäällikön
paikalta syrjäytetty Ali Aaltonen antoi kirjallisen tilannearvion. Arvion
mukaan Pohjois-Suomessa oli mahdollisuus aktiiviseen toimintaan
88. Manninen Turo 1992c, 422; Manninen Turo 1998, 33-34.
89. Manninen Turo 1992c, 421-422, 431.
90. KT 31.1.-2.2.1918.
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ainoastaan, jos kaartilaiset olisivat yhdistyneet linjalla Kuopio-KajaaniOulu. Aaltonen ei mainitse mitään Perä-Pohjolasta.91
Aseiden puute oli vallankumouksellisen toiminnan kannalta suurempi ongelma. Kittilän, Kuolajärven ja Rovaniemen kaartien yritykset saada aseita sos.dem puolueen tai järjestyskaartin yleisesikunnan
kautta kilpistyivät siihen tosiasiaan, että Suomen vallankumouksellisten johdolla ei ollut riittävästi aseita ennen tammikuun loppua edes
Etelä-Suomeen. Toinen vaihtoehto oli venäläisten aseet, joita myös
suojeluskuntalaiset aktiivisesti tavoittelivat. Torniossa kaartilaiset olivat
pyrkineet neuvottelemaan venäläisten kanssa aseiden luovuttamisesta
tammikuun loppupuolella, mutta suojeluskuntalaiset olivat ehtineet
ensin sotamiesneuvoston puheille. Suojeluskunnan edustajat olivat
uhanneet rauhan ja sovinnon säilyvän vain, jos sotilaat pysyisivät rauhallisina eivätkä luovuttaisi aseita punaisille. Nimismiehen kertomuksen mukaan uhkaus tehosi. Rovaniemellä paikkakunnalta viimeistään
27.1. poistuneet venäläiset myivät aseitaan suojeluskuntalaisille ja olivat
nimismiehen kertomuksen mukaan luvanneet toimittaa myös yhden
kuularuiskun. Myös Kemin suojeluskuntalaisten aseet olivat peräisin
venäläisiltä. Nimismiehen kertomuksessa mainitaan aseet varastetun
yöllä 29. tammikuuta, mutta SILVENNOISEN tutkimuksen mukaan
suojeluskuntalaiset olivat saaneet venäläisten noin 170 kivääriä ja 30
000 panosta uhkailtuaan heitä hyökkäyksellä, jolloin sotilaat olivat
pikakokouksen jälkeen päättäneet luopua aseistaan. Myös Kansan
Tahdossa todettiin venäläisten luovuttaneen aseensa suojeluskuntalaisille päällikkönsä kehotuksesta. Ainoastaan Kemin maalaiskunnassa
sijaitsevan Laurilan kasarmin 50 aseesta osa päätyi suoraan punaisten
käyttöön.92
Punaisten kannalta kansalaissodan näkyvimmät yhteenotot Pohjois-Suomessa käytiin Rovaniemellä, Tervolassa ja Oulussa. Myös
Torniossa oli aseellinen taistelu, mutta se oli puhtaasti suojeluskuntalaisten ja venäläisten välinen.93 Tieto Mannerheimin antamasta käskystä
91. Lappalainen 1981, 42, 67-68.
92. Tornion nimismiehen kertomus; Rovaniemen nimismiehen kertomus; Kemi-Tervolan nimismiehen kertomus. VHK 1522 C4, C III 12. SA; Aseiden luovutusta
suositellut, venäläisten joukkojen komentaja ratsumestari Spåre pakeni myöhemmin suojeluskuntalaisten avustamana Ruotsiin, Silvennoinen 1967, 103-104, 106;
”Tilanne lähiseuduilla” KT 31.1.1918; Satokangas 1997, 395.
93. Ks. Lappalainen 1981 passim.
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riisua venäläiset aseista kulkeutui Perä-Pohjolan suojeluskuntapiirin
osastoille 28. päivän aikana ja toimet sen toteuttamiseksi aloitettiin
heti. Rovaniemellä suojeluskuntalaiset valtasivat rautatien, puhelinja lennätinlaitoksen sekä punaisten miliisilaitoksen. Toimintakäskyn
ohjeita he sovelsivat paikallisesti kohdistaen pakotteet punakaartilaisiin, sillä, kuten jälkeenpäin todettiin: ”… ryssiä näet ei enää ollut
paikkakunnalla”.94 Yöllä suojeluskuntalaiset vangitsivat Antti Rätyn,
Heikki Marttilan ja Leo Pekkalan. He olivat käyneet myös punakaartin
päällikön, Karl Kurjen, kotona, mutta tämä oli kiirehtinyt työväentalolle järjestämään joukkonsa puolustamaan ainoata linnakettaan.95
Suojeluskuntalaisten hyökkäys työväentalolle alkoi klo 1.20 ja päättyi 10 minuuttia myöhemmin suojeluskuntalaisten vetäytymiseen
ammusten loputtua. Taistelussa haavoittui yksi suojeluskuntalainen.
Kaartilaisia oli vain 24 suojeluskuntalaisten vahvuuden ollessa kaksinkertainen. Tiistai-iltapäivänä (29.1.) Rovaniemen asemalle saapui
Kemin suojeluskuntaosasto venäläisten luovuttamat aseet mukanaan.
Punakaarti teki ratkaisunsa kasvavan ylivoiman edessä; se päätti lähteä
hakemaan lisää miehiä ja aseita Kemistä ja Oulusta ja palata sen jälkeen
valloittamaan Rovaniemi.*
”…nyt ryskyin murtuu…”

Rovaniemen punakaarti saapui Kemiin 30. tammikuuta. He olivat
pysähtyneet aamuyöstä Laurilan asemalla. On hyvin mahdollista, että
Laurilassa majailevien venäläisten aseita päätyi tässä vaiheessa punaisille.
Kemin seudun 300 kaartilaista olivat kokoontuneet Kemiin pitäen
työväentaloa keskuspaikkanaan. Ilmeisesti rovaniemeläisten rohkaisemina kaartit suorittivat keskiviikkona asetarkastuksen yhteiskoululla,
joka oli ollut suojeluskuntalaisten tyyssija. Tarkastuksen yhteydessä
tapahtui ampumavälikohtaus, jossa sivullinen loukkaantui. Muutoin
Kemissä ei käyty taisteluja punaisten ja valkoisten välillä. Torstaina
31.1. ampui punakaartiin kuulunut mies paikallisen kauppiaan. Teko
oli mielivaltainen ja punakaartin esikunta tuomitsi sen.96
94.
95.
96.
*

Rovaniemen nimismiehen kertomus. VHK 1522 C4, C III 12. SA.
”Lahtarien mellastukset Rowaniemellä” KT 2.2.1918.
Enbuske 1997, 282; Silvennoinen 1967, 105-107.
Enbuske1997, passim., Rovaniemen nimismiehen kertomus VHK 1522 CK, C
III 12.SA.
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Osa Rovaniemen kaartilaisista oli jatkanut saman vuorokauden
aikana matkaansa Ouluun tarkoituksenaan hankkia lisää aseita. Oulussa
tilanne oli kiristynyt valkoisten ja punaisten selkkaukseksi. Mannerheimin toimintakäskyn tultua julki Ouluun sijoitetut venäläiset olivat
ilmoittaneet olevansa puolueettomia. Suojeluskuntalaiset tottelivat kuitenkin päällikkönsä käskyä ja hyökkäsivät kotiinlähtöä valmistelevien
venäläisten kimppuun maneesissa ja pyrkivät sen jälkeen valtaamaan
kasarmin. Venäläiset ryhtyivät vastarintaan. Levottomuuksien vuoksi
työväen neuvosto kutsui järjestyskaartin koolle ja päätti asettaa kaduille
patrullit valvomaan tilannetta. Suojeluskuntalaiset eivät katsoneet
kaartilaisten touhuja suopein silmin vaan uhkasivat riisua myös kaartilaiset aseista.97
Tilanne kärjistyi, sillä Etelä-Pohjanmaalta oli lähestymässä valkoisten avustusretkikunta mukanaan Saksasta palanneita jääkäreitä.
Kansan Tahdon mukaan porvarilliset puolueet tarjoutuivat välittämään
rauhanneuvotteluja kaartien välillä. Neuvotteluissa Oulun työväen
neuvostoa edusti sihteeri Yrjö Kallinen. Hän sai neuvoteltua venäläisiltä
lupauksen matkustaa aseineen heti kotimaahansa ja olla puuttumatta
Suomen sisäisiin asioihin. Omiensa puolesta Kallinen lupasi, että kaartit
luovuttaisivat aseensa työväenneuvoston välityksellä Vaasan senaatille.
Mannerheim vaati kuitenkin ehdotonta antautumista, jolloin Kallisen
idealismi sai taipua radikaalien tahtoon. Ennen neuvottelujen kariutumista (30.-31.1.) Rovaniemen punakaartilaisia oli käynyt Oulussa
aseiden hankintamatkalla. Tuolloin kaartipäällikkö Kurki oli rohkaissut
Oulun kaartia radikaaliin toimintaan. Ilmeisesti sillä oli vaikutusta
yhdessä valkoisten taipumattomuuden kanssa, sillä helmikuun 2.
päivänä punakaarti päätti hyökätä lääninhallituksen rakennuksessa
majailevia suojeluskuntalaisia vastaan. Kaartilaiset olivat myös saamassa
apujoukkoja, sillä aamulla pohjoisesta tullut juna toi mukanaan noin
200 venäläistä sotilasta ja satakunta Tornion punakaartilaista.98
Tornion seudulla oli omat jännitteensä: ensinnäkin Tornion kasarmin venäläisten sotilaiden ja suojeluskuntalaisten välillä, mitä lisäsi
suojeluskuntaosastojen julkinen aseiden käyttö, ja toiseksi työväestön

97. Lappalainen 1981, 108-109; KT 2.2.1918.
98. Lappalainen 1981, 108-109; KT 2.2.1918.
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ja porvariston välillä pohjautuen elintarvikkeiden jakamiseen.99 Tornion ja Alatornion punakaartit näyttivät olleen helmikuun alkuun
asti tapahtumista sivussa, mutta ainakin Röyttän järjestyskaartin säilyneiden pöytäkirjojen mukaan kaartin toimintakykyä ja valmiutta
pidettiin yllä. Toisaalta korostettiin kaartin toiminnan inhimillistä
puolta, kaartilaisten perheiden yhteenkuuluvuuden lujittamista.100 Julkilausuttujen käskyjen ja määräysten myötä tilanne Tornion seudullakin
alkoi kiristyä. Kaartilaiset näkivät Svinhufvudin senaatin joukkojen
vahvistumisen, sillä osa jääkäreistä saapui Tornion raja-aseman kautta
Suomeen. Suojeluskuntalaiset pitivät majaa palokunnan talolla, mutta
eivät uskaltaneet aloittaa venäläisten riisumista aseista, ennen kuin
saivat lisäjoukkoja. Punakaartilaiset eivät puolestaan voineet aloittaa
taistelua venäläisten tuella, sillä venäläisiä sitoi yhtäältä Tornion suojeluskunnan kanssa tekemä sopimus ja toisaalta bolševikkihallituksen
määräys olla sekaantumatta suomalaisten keskinäiseen taisteluun ja
olla luovuttamatta aseita.101 Koska kumpikin osapuoli oli ”kyvytön”
toimimaan näytti Tornion seudun tilanne rauhalliselta.102
Sunnuntaina 27. tammikuuta Röyttän järjestyskaarti keskusteli kokouksessaan saunan lämmitystä koskevista seikoista.103 Oliko
kyseessä todella saunan lämmitys vain peitenimillä käyty keskustelu
aseiden hankinnasta, jää avoimeksi. UPTON kallistuu tulkinnassaan
ensimmäisen vaihtoehdon kannalle todeten samalla kaartilla olleen
loistava tilaisuus venäläisiltä saamiensa aseiden turvin ottaa valta paikkakunnalla.104 Tosiasia kuitenkin oli, että Tornion seudun kaarteilla ei
ollut aseita. Tornion järjestäytynyt työväki teki helmikuun 1. päivänä
99. Tammikuussa suojeluskuntalaiset olivat ampuneet mielivaltaisesti kaksi venäläissotilasta, Rantatupa 1988, 377-378; Tammikuun 17. päivänä poltettiin Arpelan
työväentalo KT 25.1.1918.
100. Röyttän järjestyskaartin yleisissä kokouksessa päätettiin mm. erottaaa I plutoonan päällikkö toimestaan laiminlyöntien takia, tiukentaa kuria kokouksissa ja
harjoituksissa sekä erottaa usein poissaolevat sekä järjestää perheiltamat, Röyttän
tv. järjestyskaartin johtokunnan kokousptk. 25.1.1918; Röyttän järjestyskaartin
yleiskokouksen ptk. 21.1.1918. VROSyA E1 11 Röyttän työväen järjestyskaarti.
KA.
101. Tornion nimismiehen kertomus. VHK 1522 C4, C III 12. SA; Lackman 2000,
555, 564.
102. ”Mitään häiriöitä ei ole kaupungilla sattunut”, KT 1.2.1918.
103. Röyttän järjestyskaartin yl. kokousptk. 27.1.1918. VapSA E I 11 Röyttän järjestyskaarti. KA.
104. Upton 1980, 421.
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päätöksen olla ryhtymättä vastarintaan nimenomaan heikon asetilanteen vuoksi. Vain joka kymmenennellä kaartilaisella oli ase.105 E.A.
Mankisen, joka oli tuolloin 18-vuotias kaartilainen, mukaan tuona
samana päivänä työväentalolla tehtiin myös toinen merkittävä päätös; alettiin koota joukkoja oululaisten toverien avuksi mahdollisten
taistelujen varalta.106
Tornion kaartilaiset seurasivat jännittyneinä rannikkoseudun
tilannetta ja tekivät lopulta päätöksen osallistua taisteluihin Oulussa.
Noin 100 torniolaista vapaaehtoista lähti punaisten tueksi Ouluun.
Torniolaiset olivat tietoisia Oulun tilanteesta ainakin lehtiuutisten
välityksellä, ilmeisesti heillä oli myös lennätin- ja puhelinyhteydet
Ouluun. Myös Kurjen johtamien Rovaniemen kaartilaisten esimerkki
sai heidät vakuuttuneiksi siitä, että vallankumouksen kannalta ratkaisevampi taistelu käytäisiin Oulussa, ei Torniossa. Helmikuun 1. päivänä
työväentalolla oli ollut järjestäytyneen työväen kokous, jossa oli päätetty suhtautumisesta vallankumoukselliseen toimintaan. Joukko oli
jakaantunut kahtia: Suureen enemmistöön, joka oli valmis aseelliseen
taisteluun ja pieneen vähemmistöön, joka päätti jäädä seuraamaan
tapahtumien kulkua sivusta itse aktiivisesti osallistumatta.
Aseellisen taistelun puolesta äänestäneet nousivat kohti Oulua
lähteneeseen junaan 1. helmikuuta. Torniolaisten käytös vaikutti epärationaaliselta: Aikaisemmin kaartilaiset olivat tehneet päätöksen olla
osallistumatta Tornion taisteluun vähäisen asemäärän takia ja nyt
he kuitenkin olivat lähdössä huomattavasti suurempaan taisteluun.
Päätöksen takana oli sopimus, jonka mukaan kaartilaiset saivat aseet
matkalla Ouluun. Tornion kaartilaisten jälkeen etelään päin lähti
venäläinen sotilasjuna. Mankisen kertomuksen mukaan venäläiset
jakoivat aseet kaartilaisille matkan aikana. Miksi vasta matkan aikana? Mankinen totesi syynä menettelyyn olleen venäläisten ja Tornion
suojeluskuntalaisten sopimuksen olla luovuttamatta aseita Tornion
kaartille. Ilmeisesti he tulkitsivat, että sopimus ei ollut voimassa kaupungin rajojen ulkopuolella. Toisaalta sotilaiden kontrolli ei ehkä
matkalla ollut niin tiukkaa kuin kasarmeilla, joten bolševikkihenkiselle
miehistölle oli tarjoutunut mahdollisuus auttaa tovereitaan. Mankinen
mainosti venäläisten antaneen myös kiväärin käsittelyn pikakoulutuk105. E.A. Mankisen elämänkerralliset tiedot f 1, op. 17, n 176. ArhivKNTsRAN.
106. E.A. Mankisen elämänkerralliset tiedot f 1, op. 17, n 176. ArhivKNTsRAN.
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sen kaartilaisille junamatkan aikana. Joukko saapui Ouluun seuraavana
päivänä (2.2.) joutuen heti mukaan taisteluihin. Taistelut päättyivät
sunnuntaina 3. helmikuuta valkoisten voittoon. Lopputuloksena oli
68 kaatunutta, joista punaisia 26, ja yli 700 vankia.107
Näytti siltä, että Pohjois-Suomen kaartilaisten radikaalisiipi sopi
yhteisestä taistelusuunnitelmasta Oulu-Kemi-Rovaniemi -linjalla.
Tilaisuus neuvotteluihin tarjoutui, kun Rovaniemen kaartin päällikkö,
Kaarlo Kurki kävi Oulussa. Palatessaan Kemiin torstaina 31. tammikuuta hänellä oli vielä aikaa vaikuttaa Tornion kaartilaisten päätökseen
lähteä Ouluun taistelemaan. Näyttääkin siltä, että Tornion kaartilaisten
Oulun matkan ei ollut innokkaiden kaartilaisten yksittäinen tempaus
vaan osa parin päivän aikana muotoutunutta taistelusuunnitelmaa.
Siihen liittyi myös Kemin kaartin päällikön Juho Tervon päätös ajoittaa
Rovaniemen valtaus samoihin aikoihin Oulun taistelujen kanssa.
Samana päivänä, jolloin taistelut alkoivat Oulussa, suuntasivat
Kemin ja Rovaniemen punakaartit kulkunsa kohti itää. Kaartilaisten
tarkoituksena oli vallata Rovaniemi ja samalla tuhota valkoisten tukikohta Tervolassa. Perä-Pohjolan suojeluskuntalaiset olivat siirtyneet
Rovaniemeltä Tervolaan tammikuun 31. päivänä. Joukkojen vahvuus
oli noussut yli sadan ja mukaan oli liittynyt kymmenen jääkäriä,
jotka olivat saapuneet Ruotsin halki Tornioon tammikuun 20.-31.
päivien välisenä aikana ja sieltä edelleen Tervolaan. Perä-Pohjolan
suojeluskuntajoukkojen päälliköksi nousi M.F. Jacobsson, K.M. Wallenius luotsasi rovaniemeläisiä. Rovaniemelle jääneet punakaartilaiset
olivat koonneet joukkonsa Leo Pekkalan johdolla ja liittyivät Kemin
suunnalta saapuviin kaartilaisiin. Heidän oli täytynyt kiertää Tervola
pohjois- tai eteläpuolelta turvallisen välimatkan päästä välttääkseen
suojeluskuntalaiset. Kemistä lähti matkaan 160 kaartilaista, mutta Pekkalan johtaman partion koosta ei ole tietoa. Joka tapauksessa vain joka
toisella kaartilaisella oli ase, sillä Ouluun tehty aseenhankintamatka ei
onnistunut odotetusti. Niinpä kaartilaisten ratkaisut heidän joutuessaan iltahämärissä suojeluskuntalaisten väijytykseen pari kilometriä
ennen Tervolaa vaihtelivat paniikinomaisesta paosta päättäväiseen
taisteluun. Punaisten kannalta alle puoli tuntia kestäneen taistelun tulos
107. E.A. Mankisen elämänkerralliset tiedot f 1, op. 17, n 176. ArhivKNTsRAN;
Lappalainen 1981, 110.
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oli katastrofaalinen: 23 kaatunutta, toistakymmentä haavoittunutta
– punaiset perääntyivät Kemiin.
Rovaniemen kaartilaisten taistelutahto ei kuitenkaan hiipunut,
vaan he päättivät lähteä kohti Oulua. Tällä kertaa he lähtivät taistelemaan ja taivuttelivat kemiläiset mukaansa. Tieto Oulun kaartilaisten
antautumisesta tavoitti Pohjoisen pataljoonan Haukiputaalla, jolloin kaartilaisten oli pakko myöntää tappionsa. Tilanne oli toivoton
kaartilaisten kannalta katsottuna: sekä etelästä että idästä saapuisi
ennen pitkää suojeluskuntaosastoja Kemiin, joita kaartilaiset eivät
pystyisi vastustamaan vähine aseineen ja apujoukkoineen. Niinpä
kaartit hajaantuivat, jotkut lähtivät Ruotsiin, toiset pohjoisen kautta
Muurmannille, jotkut jäivät piileskelemään paikkakunnalle ja toiset
päättivät vain palata kotiinsa.108
Samaan aikaan, kun taistelut länsiosassa maakuntaa loppuivat, sai
Kuolajärven työväen neuvosto tiedon vallankumouksesta. Paikkakunnan voimasuhteet olivat selkeästi työväestön eduksi, joten järjestyskaartin oli helppo vallata puhelinkeskus ja riisua viranomaiset aseista.
Puhelinyhteydet eivät kuitenkaan toimineet kauan, sillä suojeluskuntalaiset katkaisivat linjat, ja Kuolajärvi jäi täysin ”tiedotuspimentoon”.
Ensimmäiset tiedot Tervolan ja Oulun taisteluista saatiin sieltä saapuneiden pakolaisten kertomina viikko taistelujen jälkeen, noin 10. päivä
helmikuuta. Tapahtuneista käänteistä kuultuaan kaartilaiset pitivät
kokouksen, jossa he päättivät varustautua tulevaa taistelua varten ja
hankkia aseita. Takavarikointien tuloksena he saivat toistakymmentä
kivääriä 13. helmikuuta mennessä. Viktor Tolosen mukaan työväen
neuvosto olisi muodostanut 5-henkisen lähetystön, joka matkusti
Helsinkiin pyytämään Kansanvaltuuskunnalta aseita Perä-Pohjolan
kaartilaisille. Suunnitelma ei kuitenkaan onnistunut.109
Kemijärven suojeluskuntalaiset olivat järjestäytyneet tammikuun
lopulla. He lähtivät Rovaniemelle ja osallistuivat todennäköisesti Tervolan taisteluun. Mitä Kemijärven kaartilaiset tuona aikana tekivät,
siitä ei ole tietoa. Ainakaan he eivät ottaneet yhteyttä Kuolajärven kaar108. Enbuske 1997, 282-284; Lackman 2000, 519-520; Lappalainen 1981, 107-108;
109. Mikko Pikkuvirta, Omaelämänkerta. f. 1 op. 17 ArhivKNTsRAN; Lappalainen
1981, 110-111; Viktor Tolosen muistelmat. f. 1 op. 17 ArhivKNTsRAN.
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tiin.110 Tilanne muuttui vakavaksi sekä Kemijärven että Kuolajärven
kaartilaisten kannalta helmikuun 12. päivän jälkeen, jolloin konstaapeli
Juho Hagbergin johtamat suojeluskuntalaiset saapuivat ensin puhdistamaan Kemijärven ja suuntasivat sitten matkansa kohti Kuolajärveä.
Kuolajärvellä suojeluskunta ei käytännössä ollut toimintakykyinen.
Se oli joutunut työväenneuvoston ankaraan puhutteluun salaisen
järjestäytymishankkeen paljastuttua heti alkuvaiheessa. Paikallinen
järjestyskaarti hallitsi tilanteen kirkonkylällä siihen saakka, kun tieto
Kemijärven suojeluskuntalaisten lähestymisestä saapui. Kemijärveltä
pakoon lähteneet kaartilaiset perheineen saapuivat Kuolajärvelle torstain vastaisena yönä (13.-14.2.). Järjestyskaartilla ei ollut aikaa järjestää
yleistä kokousta vaan ”mies mieheltä” se teki päätöksen vetäytyä aseellisen ylivoiman edessä. Sekä Kemijärven että Kuolajärven kaartilaiset
siirtyivät taisteluitta itärajan taakse.111 Pohjois-Suomen kaartilaisten
aseellinen vastarinta Suomen alueella oli loppunut. Inarissa, Kittilässä,
Ranualla ja Sodankylässä ei edes ehditty reagoida vallankumoukseen,
kun se oli jo ohi. Helmikuun 15. päivänä Pohjois-Suomi oli osa Svinhufvudin ja Mannerheimin johtamaa valkoista Suomea. Valta vahvistettiin perustamalla valloitetuille paikkakunnille suojeluskunnat.
Sotilaallista estettä suojeluskuntien perustamiselle ei enää ollut.
Länsirajalla niiden perustaminen alkoi noin viikkoa aikaisemmin kuin
muualla Lapissa. Kolarissa, Ranualla, Simossa ja Turtolassa oli viritelty
sk-toimintaa joulu-tammikuun vaihteessa, mutta varsinaisesti osastot
perustettiin siis helmikuun alussa valkoisen armeijan opastuksella
ja avustuksella.112 Joillakin paikkakunnilla perustaminen tapahtui
itsenäisesti heti sen jälkeen, kun lennättimen kautta saatiin viesti
Etelä-Pohjanmaan venäläisten aseistariisumisista ja punaisten vallankumousjulistuksesta. Näin kävi mm. Kemijärvellä ja Sodankylässä.
Kemijärven suojeluskuntaosasto lähti jopa Rovaniemen ja Tervolan
suunnalle taisteluihin, mutta Sodankylän suojeluskuntaosasto, joka
110. Heinänen väittää Kemijärven kaartin pyytäneen apua Kuolajärven kaartilta, joka
olisikin lähettänyt 30 miestä Kemijärvelle K.O.Iivosen johdolla, Heinänen 1993,
278; Tapahtuman ajoitus on virheellinen, se oli todellisuudessa suurlakon aikaan
marraskuussa 1917. K.O. Iivonen oli matkustanut Etelä-Suomeen jo tammikuun
puolivälissä, K.O. Iivosen kptk. 3.-7.1.1920. EK-Valpo I Hmp. 80. KA.
111. Heinänen 1993, 278-279; Mikko Pikkuvirran omaelämänkerta. f. 1 op. 17
ArhivKNTsRAN
112. Nimismiesten kertomuksia ko. kunnat. VHK 1522 C4, C III 12. SA; Hersalo
1966, 459.
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muodostui kirkonkylän, Orajärven ja Kelujärven kylien miehistä, tyytyi
valtaamaan kirkonkylän tärkeimmät rakennukset.113
Kuolajärvellä suojeluskuntaosastoa yritettiin perustaa ensimmäisen
kerran tammikuussa 1918. Hanke oli salainen, mutta työväenjärjestö
sai siitä tiedon oman, perustamiskokouksessa mukana olleen miehensä kautta. Niinpä helmikuun 11. päivänä hankkeen puuhamiehet,
poliisit Törmänen ja Virkkula, tuotiin kirkonkylän työväentalolle
kuulusteltaviksi. Työväestön edustajat ja punakaartilaiset eivät hyväksyneet vastapuolen järjestyksenvalvontaelimiä ja ilmoittivat:”...
jos te senlaista puuhaatte, niin lyhin tuomio on kuolema”. Kuolajärven
suojeluskuntaosasto perustettiin viisi päivää myöhemmin – 16.2.1918
– kun punakaartilaiset oli häädetty rajan taakse.114 Kemin maalaiskunnassa porvarimielisten järjestyskaartin perustaminen oli tyrehtynyt
punakaartilaisten vastustukseen jo ennen marraskuun suurlakkoa.
Suojeluskunta-asia nousi uudestaan esille vasta tammikuun lopulla
1918.115 Viimeisimpinä eli helmi-maaliskuussa 1918 suojeluskunnat
perustettiin Inariin, Muonioon ja Utsjoelle.116

PUNAKAARTILAISISTA LEGIOONALAISIKSI

Suomen Punaisen Kaartin Pohjoisin Rintama

Osa Lapin punakaartilaisista ja sotatoimista pelästyneistä punaisista
pakeni valkoisten joukkojen tieltä valtakunnan rajan taakse, kuka
Ruotsiin, kuka Norjaan, kuka Venäjälle. Neuvosto-Venäjän imu oli
suurin, mihin vaikutti jo valkoisten joukkojen etenemissuunta lännestä
itään. Itärajan kuntien punaisten lisäksi Venäjälle pakenevien joukossa oli muun muassa Kemin, Kittilän ja Sodankylän punaisia. Akseli
Kauppinen lähti pakomatkalle neljä päivää Tervolan taistelujen jälkeen
eli aivan helmikuun alkupäivinä. Kaartilaisten joukko saapui reilun
113. Nimismiesten kertomuksia – Sodankylä 31.12.1918. VHK 1522 C4, C III 12. SA.
114. Nimismiesten kertomuksia – Kuolajärvi. VHK 1522 C4, C III 12. SA; Heinänen
1993, 278.
115. Silvennoinen 1967, 101; Hersalo 1966, 459.
116. Hersalo 1966, 579; Nimismiesten kertomuksia em. paikkakunnilta. VHK 1522
C4, C III 12. SA.
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viikon päästä Nuortijoki-laaksoon, jossa he totesivat pakolaisjoukon
kasvaneen noin satapäiseksi. Mukaan oli liittynyt pienempiä ryhmiä
mm. Kittilästä ja Sodankylästä. Punaiset pakenivat henkensä edestä:
vuorokaudessa taivalta taittui keskimäärin 70 kilometriä läpi lumen
ja pakkasen. Ivalossa mukaan liittyi paikallista työväkeä, sillä kuten
Ivalon työväenyhdistyksen aktiivit jälkeenpäin kuvasivat: ”…kauhu
oli sanoinkuvaamaton kun oltiin tietoisia siitä että valkoinen komppania
marssii Inariin”. Joukko ylitti rajan Ivalon korkeudelta. Muurmanskin
lähistöllä he tapasivat rajaseudulla työskennelleitä suomalaisia, jotka
olivat valmiita liittymään vallankumouksellisiin.117 Alueelle muodostui
satapäinen, aseeton punakaartilaisjoukko, jolla oli taistelumotivaatio
tallella. Akseli Kauppisen mukaan kaartilaiset sähköttivät Helsinkiin
pyynnön saada junia, jotta he voisivat siirtyä Venäjän kautta EteläSuomen rintamille taistelemaan.118
Vielä helmikuun puolivälissä Suomen punaisen kaartin yleisesikunnassa oli suhtauduttu pohjoisen edustajien avunpyyntöihin
vähätellen ja siinä uskossa, että vallankumous ratkaistaisiin teollisuuskeskuksissa. Valkoisten eteneminen Pohjanmaalta kohti Lappia
ja Tamperetta sekä tiedot jääkäreiden ja saksalaisten maihinnoususta
muuttivat punakaartin johdon ajatuksia vallankumouksen toteuttamisesta. Helmikuun 23. päivänä punakaartin ylipäällikkö Eero Haapalainen teki virallisen aloitteen retkikunnan lähettämisestä Kantalahteen, pohjoisesta Venäjälle paenneiden kaartilaisten avustamiseksi.
Tarkoituksena oli organisoida Suomen punakaartin pohjoisin rintama
ja saartaa vihollinen kahden rintaman väliin, eteläisen ja pohjoisen,
sekä samalla tuoda Kantalahdesta Etelä-Suomen kaartilaisille aseita,
joita siellä huhujen mukaan oli runsaasti.119
Haapalaisen päätöksen taustalla vaikuttivat pohjoisesta kantautunut tieto taisteluista ja alueen kaartilaisten yhteydenotot. Aleksi Tuorila
oli yksi retkikuntaidean toteuttamiseen vaikuttaneista henkilöistä.
Koko etelässä oloajan hän oli kiirehtänyt yleisesikuntaa lähettämään
aseita tai ainakin tiedustelijan pohjoiseen, jotta pohjoisen tilanne olisi
117. Kauppinen 1928b, 270-271; Vettasen muistelmat. f. 1 op. 17 ArhivKNTsRAN;
Myöhemmin Ivalon nimismies kertoi paikkakunnalla olleen noin 100 punakaartilaista, jotka ilmeisesti olivat mainittuja pakenevia punaisia, Ivalon nimismiehen
kertomus.
118. Kauppinen 1928b, 271-272.
119. Nevakivi 1970, 25-26.
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selvinnyt. Helmikuun loppupuolella, kun tieto Venäjälle paenneista peräpohjolaisista vahvistui, hän omien sanojensa mukaan lähetti
Kansanvaltuuskunnalle sähkeen, jossa ehdotti pakolaisten järjestämistä punakaartilaisjoukoiksi, jotka joko siirtyisivät etelärintamalle tai
hyökkäisivät rajan yli Pohjois-Suomeen. Joka tapauksessa Tuorila sai
kutsun Helsinkiin neuvottelemaan Suomen punakaartin pohjoisimman
rintaman organisoinnista.120
Myös muut yhteydenotot pohjoisesta kiirehtivät retkikunnan perustamista. Kuolajärven työväenneuvosto oli lähettänyt jo helmikuun
alussa edustajansa, Viktor Tolosen, aseiden hankintamatkalle Venäjän
puolelle Kantalahteen ja Knäsöön. Ilmeisesti kuolajärveläisetkin olivat
kuulleet huhuja venäläisten asevarastoista. Niitä ei kuitenkaan ollut tai
ainakaan Tolonen ei niitä löytänyt. Sen sijaan Kantalahdessa oli satoja
suomalaisia ja yhä kasvava määrä itärajan kuntien punapakolaisia,
joiden kanssa Tolonen jäi odottamaan mitä tuleman piti. Kantalahden
punaiset aloittivat järjestäytymisen Kemijärven ja Kuolajärven punakaartilaisten komennolla. Kaartilaiset päättivät kokouksessaan valita
lähetystön, jonka tehtävä oli saada Kansanvaltuuskunnalta aseita sekä
lupa muodostaa pohjoiseen uusi rintama. Tolonen valittiin yhdessä
Mikko Pikkuvirran, Iivo Ahavan ja kaartilainen Määtän kanssa lähetystöön. Ennen matkaa Ahava oli ollut yhteydessä Kansanvaltuuskuntaan
tahi yleisesikuntaan, joten Helsingissä oltiin tietoisia Kantalahden
tilanteesta viimeistään 22. helmikuuta.121 Kaikki nämä samalle viikolle
kasautuneet yhteydenotot saivat punakaartin yleisesikunnan vakuuttuneeksi retkikunnan tarpeellisuudesta.
Haapalainen aloitti retkikunnan muodostamisen heti saatuaan
siihen valtuudet yleisesikunnalta. Retkikunnan oli tarkoitus matkustaa
junalla Pietarin kautta Kantalahteen, järjestää siellä olevat kaartilaiset
taistelujoukoiksi ja viedä heille aseita. Helsingistä matkaan lähti 97
miestä johtajanaan Kosti Tamminen (Kouvolan komendantti). Miehistä valtaosa, yli 50, oli Kouvolan seudun työläisiä, mutta mukana
oli myös seitsemän Perä-Pohjolan ja Lapin miestä (muun muassa kittiläläinen kansanedustaja Ville Kiviniemi, Aleksi Tuorila, J. Sjöberg),
Kantalahden lähetystön viisi miestä (mm. Ahava, Määttä ja Tolonen)
120. Aleksi Tuorilan muistelmat f. 1 op. 17, 21-22. ArhivKNTsRAN.
121. Viktor Tolosen muistelmat. f. 1 op. 17 ArhivKNTsRAN; Aleksi Kauppinen
1928b, 270-273; Nevakivi 1970, 25-26.
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sekä kolme tulkkia. Lisäksi junassa oli retkikunnan päällystöä (johon
kuului myös puolueen asiamiehenä pohjoisessa kierrellyt, sodan aikana
Tampereen tutkijakomission puheenjohtajana toiminut K.O.Iivonen),
junanmiehistöä, aseita ja ammuksia (72 kivääriä). Juna lähti matkaan
28. helmikuuta. Se pysähtyi Viipurissa, jossa retkikunnan päällystö
hankki tulevaa asiakirjahallintoa varten ”Suomen punakaartin pohjoisin
rintama” -merkillä varustetut leimasimet.122
Retkikunta saapui 2. maaliskuuta Pietariin. Pietarissa Kosti Tamminen neuvotteli Pietarin sotaneuvoston kanssa aseostoista. Neuvottelujen tuloksena junaan lastattiin noin 8 000 kivääriä ja miljoona
patruunaa. Vastineeksi retkikunta joutui jättämään Pietariin 30 suksimiestä puolustustehtäviin. Juna ei kuitenkaan päässyt jatkamaan
heti matkaa, sillä Brest-Litovskin neuvottelujen vuoksi neuvostoviranomaiset eivät antaneet ulkomaalaisille asekuljetuksille kauttakulkulupaa. Leninin neuvosta juna merkittiin virallisiin asiakirjoihin
viljajunaksi. Juna jatkoi matkaa viikon seisokin jälkeen, mutta joutui
venäläisten punakaartilaisten pysäyttämäksi Petroskoissa. Venäläiset
eristivät junan ja vangitsivat suomalaiset vieden heidät yhteissäilytykseen yli vuorokaudeksi. Väärinkäsityksen selvittyä retkikunta pääsi
jatkamaan matkaa 13. maaliskuuta. Parin päivän päästä juna saapui
Vienan Kemiin, ja siellä retkikunta kohtasi liki neljäsataa suomalaista
pakolaista. Resuiset ja nälkäiset miehet päättivät liittyä punakaartin
pohjoisimpaan rintamaan.123
Matkalla Pietarista Petroskoihin junassa järjestettiin Suomen
punaisen kaartin pohjoisen rintaman päällikköjen vaali. Ylipäälliköksi
valittiin Aleksi Tuorila, rintamaylipäälliköksi Iivo Ahava ja muonituspäälliköiksi Ville Vihuri. K.O. Iivonen kieltäytyi omien sanojensa
mukaan osallistumasta mihinkään vaaleihin tuolloin, koska ei pitänyt
valitsijakuntaa täysivaltaisena tehtävään. Myöhemmin joko Kansanvaltuuskunta tai punakaartin yleisesikunta nimitti Iivosen Muurmannin
radan komissaariksi tai kuten hän itse totesi, pohjoisen rintaman
pääintendentiksi.124
122. Raportti 17.3.1918. VapSA 105 a. KA.
123. Raportti 17.3.1918. VapSA 105 a. KA; Aleksi Tuorilan muistelmat, 21-22. f. 1
op. 17 ArhivKNTsRAN.
124. Raportti 18.3.1918. VapSA 105 a. KA; K.O. Iivosen kuulusteluptk. 3.-7.1.1920.
EK-Valpo I Hmp. 80. KA; Aleksi Tuorilan muistelmat f. 1 op. 17 ArhivKNTsRAN.
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Samaan aikaan, kun punaiset järjestivät pohjoisinta rintamaa,
valkoiset olivat Mannerheimin johdolla hyväksyneet suunnitelman
Itä-Karjalan valtaamiseksi. Aatteellisena pontimena valtaussuunnitelmalle oli heimoaatteen ryydittämä Suur-Suomi -idea, joka oli muhinut
suomalaisaktivistien mielissä jo vuosia. Venäjän sisäiset ja ulkoiset
vaikeudet ja valkoisen Suomen sotilaallinen järjestäytyminen näyttivät
antavan aikeelle erinomaisen toteuttamismahdollisuuden. Valtaussuunnitelma jakaantui viiden eri piirin vastuulle. Peräpohjolan piirin
tehtävänä oli vallata Pohjois-Viena, Kuola ja Jäämerenrannat, eikä vain
aatteellisista vaan myös taloudellisista syistä, sillä alueen elintarviketilanteen ja sotilaallisen tasapainon uskottiin palautuvan Pohjois-Venäjän
vilja- ja asevarastojen avulla. Peräpohjolan piiriä kannusti myös kolmas
syy, rajan taakse paenneet punaiset, mikä puolestaan liittyi laajemmin
hankkeen bolševisminvastaiseen luonteeseen. Peräpohjolan piirissä
suunnannäyttäjinä toimivat metsänhoitaja Hugo Sandberg, suojeluskuntapiirin päällikkö Wallenius, jääkärit Willamo ja Ilmoniemi,
konstaapeli Hagberg sekä tilallinen Kaleb Savukoski.125
Ensimmäisen kerran rajanylitys tuli esille Tornion taistelun jälkeen
10. helmikuuta, jolloin mainitut herrat suunnittelivat Kuolan elintarvike- ja asevarastojen ottamista valkoisten käyttöön. Helmikuun 29.
päivänä Juho Hagberg raportoi noin 400 punaisen ylittäneen rajan ja
muodostaneen yhdessä Muurmannin radan punaisten kanssa uhan
valkoiselle Suomelle. Hän ehdotti Walleniukselle perustettavaksi 100
hengen sotilasjoukkoa, joka estäisi punaisten mahdolliset hyökkäykset.
Wallenius ei kuitenkaan pitänyt asiaa vielä tuolloin ajankohtaisena.
Maaliskuun alkuun mennessä päämaja vakuuttui punaisten tulevista
sotatoimista itärajalla, ja määräsi Mannerheimin käskystä jääkäriluutnantti Oiva Willamon järjestämään Savukoski-Kuolajärvi-Kuusamo -alueen rajan vartioinnin. Samaan aikaan K.M.Wallenius laati
heimoaatteen innoittamana Kantalahden ja Kuolan valtaussuunnitelman. Päämajassa Walleniuksen suunnitelmaa muokattiin osaksi
Itä-Karjalan sotaretkeä, ja se sai hyväksynnän maaliskuun 11. päivän
tienoilla. Walleniuksen ja Willamon komennuskunnat eivät suurista
suunnitelmistaan huolimatta päässeet koskaan etenemään Vienaan, ja
syitä oli kolme: 1) rajan takana oli vastassa Suomen punakaartilaiset
2) heimoaate ei innostanut peräpohjalaisia vapaaehtoiseen taisteluun,
125. Vahtola 1988, 432-434.
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ja asevelvollisuuslain nojalla sotilasjoukkoihin komennetut miehet
olivat kokemattomia ja vaikeasti motivoitavia sekä 3) kansainvälisen
tilanteen vuoksi päämaja määräsi operaation keskeytettäväksi 23.
huhtikuuta.126 Käytännössä Peräpohjolan piirin toimet olivat selkeästi
jatkoa kansalaissodalle.
Kansalaissota rajaseudulla

Tammisen retkikunnan juna saapui Knäsöön 20 minuuttia yli puolen
yön 18. maaliskuuta. Retkikunnan päällikkö kommentoi matkalaisten
tunnelmia seuraavasti: ”Yleensä on miesten mieliala – kaikista koettelemuksista huolimatta mitä reippain – ja usko asian onnistumisesta
– täydellinen!”127 Matkan aikana tehtyjen suunnitelmien mukaan rintamapäällikkö Iivo Ahavan johtama joukko-osasto jäi pois Knäsössä
aloittaen valmistautumisen ensimmäiselle sotaretkelle. Osa miehistä
lähti Ahavan johdolla kohti Kanasta 20.3. ja sieltä edelleen Kurtille
seuraavana päivänä noin 200 miehen jäädessä Knäsöön.128 Tuorila
jatkoi matkaa lopun miehistön kanssa Kantalahteen informoidakseen
siellä majailevia punakaartilaisia tulevista järjestelyistä ja hankkiakseen
kaartilaisille elintarvikkeita ja muita varusteita. Saavuttuaan Kantalahteen 19.-20.3. Tuorilan joukot pidätettiin paikallisen sotilasneuvoston käskystä. Myös Knäsöön jääneet 200 miestä riisuttiin aseista
21.3. Neuvoston komendantti vaati Tuorilaa vetämään joukkonsa pois
Muurmannin alueelta ja rajoittamaan sotatoimenpiteitä. Erityisesti
vaadittiin Ahavan joukko-osaston Suomen retken keskeyttämistä.
Komendantti ennakoi kaartilaisten toiminnan johtavan ennen pitkään valkoisten hyökkäykseen rajan yli. Tuorila kieltäytyi antamasta
joukoilleen venäläisten vaatimaa käskyä vedoten kansanvaltuuskunnalta saamiinsa valtuuksiin, joiden mukaan hänen piti järjestää joukot
ja lähettää ne rajan toiselle puolen Suomen vallankumouksellisten
126. Vahtola 1988, 65-71, 435-436.
127. Raportti 18.3.1918. VapSA 105 a. KA.
128. Itkonen väittää Ahavan joukkojen matkustaneen junalla Kantalahteen ja lähteneen kohti Knäsöä 20.3., josta oli jatkanut samana päivänä kohti Kanasta,
Itkonen 1928, 33-35; Tuorilan ja Pikkuvirran muistelmissa puolestaan viitataan
Ahavan joukon järjestäytyneen ja jääneen junasta jo ennen Kantalahtea, f. 1 op.
17 ArhivKNTsRAN.
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avuksi.129 Pidätyksen taustalla oli Brest-Litovskin rauhansopimus,
joka kielsi vieraiden joukkojen kuljettamisen ja toiminnan Venäjän
maaperällä. Myös SPK:n Pietarin edustaja oli lähettänyt joukoilleen
määräyksen noudattaa rauhansopimuksen ehtoja ja olla ylittämättä
Suomen rajaa. Mikko Pikkuvirran mukaan Tuorila pääsi vapaaksi
hänen välitystyönsä tuloksena, mutta NEVAKIVI toteaa Kantalahden
pidätyksen päättyneen, kun komissaari Posbielov sai Trotskilta ohjeet
vapauttaa suomalaiset.130
Vapauduttuaan Tuorila kokosi yhdessä Pikkuvirran kanssa joukot,
järjesteli käytännön asioita ja kiirehti jo samana iltana (24.3.1918)
Knäsöön ja siitä edelleen Kanasen kylään. Kanasessa he kohtasivat
punakaartin, jonka ensimmäinen taistelu oli päättynyt katkeraan tappioon. Kolme päivää aikaisemmin Ahava oli lähettänyt 10-miehisen
tiedustelupartion rajalle ottamaan selvää, kuinka paljon ja missä valkoisten joukkoja oli. Partio oli pysähtynyt pitämään taukoa Kilislammen eräsaunalle, kun valkoiset yllättivät heidät aamuyöstä klo 4.00.
Valkoisten mukaan punaiset eivät antautuneet, mistä seurasi laukaustenvaihtoa, jonka tuloksena 10 punaista kaatui. Punaisten mukaan
kyseessä oli ollut yllätyshyökkäys ja sitä seurannut teloitus. Kuolleita
ei ollut kuitenkaan 10 vaan 8, sillä kaksi miestä selvisi hengissä tuoden
tiedon tapahtuneesta Ahavalle.131
Ahavan oli alkuperäisten suunnitelmien mukaan pitänyt odottaa
Tuorilaa, mutta tieto toverien kohtalosta kiihdytti kaartilaisten mieliä
ja Ahava päätti lähteä valkoisten perään välittömästi. Punaiset ylittivät
rajan aamulla 24. maaliskuuta. He olivat noin viiden kilometrin päässä Kurtista, Nivalan uudistilan kohdalla, kun ensimmäinen taistelu
valkoisia vastaan alkoi. Valkoiset tiesivät odottaa punaisia ja he olivat
129. Tuorilan muistelmat, 27-28. f. 1 op. 17 ArhivKNTsRAN.
130. Pikkuvirralla oli läheiset suhteet komissaari Posbieloviin, mutta ne tuskin ylittivät
neuvostoviranomaisten vaikutusvallan, Pikkuvirran muistelmat ”Koillisrintama”. f. 1 op. 13 ArhivKNTsRAN; Nevakivi 1970, 38; Tuorilalla ei ollut omien
sanojensa mukaan tietoa siitä, mistä syystä komissaari yht´äkkiä päästi hänet
vapaaksi ja antoi luvan mennä minne halusi, Tuorilan muistelmat, 28. f. 1 op.
17 ArhivKNTsRAN.
131. Nevakivi 1970, 29; Vahtola 1988, 92; Pelastuneet olivat Kalle Saariniemi Kuola
järven Saijalta ja eräs Nurmi. Nevakiven tietojen mukaan Saariniemi olisi kaatunut
myöhemmin käydyssä Kilislammen taistelussa, mutta Pikkuvirran mukaan hän
työskenteli 1930-luvulla Petroskoin jääkäripataljoonssa, minkä Lahti-Argutinan
matrikkelitiedotkin vahvistavat, Mikko Pikkuvirta ”Koillisrintama”. f. 1 op. 13
ArhivKNTsRAN; Lahti-Argutina 2001, 466.
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asemissa talossa sekä talon vieressä virranneen Tuntsajoen jokitörmällä.
Nähtyään talossa piileskelleet valkoiset punaiset olivat vihan vimmassa
hyökänneet järjestäytymättömästi kohti taloa. Niinpä valkoisten yhteislaukaus aiheutti sekasorron. Punaiset perääntyivät paniikissa heitellen
mm. siviileille tarkoitettuja aseita maahan päästäkseen paremmin pakoon. Paniikki ja sekasorto valtasivat yhtä lailla sotaan tottumattoman
valkoisten joukon. Asevelvollisiksi värvätyt paikkakuntalaiset lähtivät
samaan aikaan pakoon kuin punaiset, mutta toiseen suuntaan, aina
Kurtin toisella puolen sijainneelle Enja-tunturille asti. Paikalle jääneet
valkoiset saivat kuitenkin pidettyä tilanteen hallinnassa aiheuttaen
punaisille tuntuvat henkilötappiot.132 Valkoisille Nivalan taistelu oli
merkittävä voitto sodan jatkoa ajatellen, sillä näin he estivät punaisia
hankkimasta tukikohtaa Suomen puolelta. Toki sille oli asetettu este
jo neuvostoviranomaisten puolelta paria päivää aikaisemmin, mutta
sitä ei tiedetty tuolloin. Millaiseksi tilanne olisi kehittynyt, jos punaiset
olisivat onnistuneet suunnitelmassaan sijoittaa joukkonsa Kurttiin?
Olisivatko he lähteneet sieltä vapaaehtoisesti pois?
SPK:n pohjoisimman rintaman ylipäällikkö Tuorila ja rintamapäälliköt Ahava, Pekkala ja Vihuri pitivät palaverin Kanasen kylässä
24.31918. He laativat uuden suunnitelman huomioiden muuttuneen
tilanteen – sekä neuvostoviranomaisten että SPK:n taholta esitetyt kiellot rajan ylittämisestä. Uudeksi tavoitteeksi asetettiin puolustuslinjojen
muodostaminen mahdollisimman lähelle rajaa. Tällä tavalla kaartilaiset
saattoivat estää tai hidastaa valkoisten interventiota Venäjän puolelle
ja samalla sitoa valkoisten joukkoja Etelä-Suomen rintamien sijasta
itärajalle. Miehet päättivät perustaa kaksi rintamaa: Ahavan johtaman
I rintaman (500 miestä), joka työntyisi Tolvantojärven kautta kohti
Kurttia ja Pekkalan ja Vihurin johtaman II rintaman (150 miestä), joka
miehittäisi Ruvan ja Soukelon kylät. Varajoukot (400 miestä) jätettiin
132. Valkoisten pakokauhua selittää se, että suuri osa heistä oli asevelvollisuuslain
nojalla armeijaan pakotettuja paikkakuntalaisia, joita ei sotiminen maanmiehiään
saati karjalalaisia vastaan kiinnostanut, Vahtola 1988, 92-93; Itkonen, 35-36; Ennen matkaan lähtöä Kuolajärven kirkkoherra Hakkarainen oli siunannut valkoisen
joukot, joiden oli selitetty lähtevän hakemaan jauhoja Knäsöstä. Pikkuvirran
mukaan peitetarina oli tarkoitettu pakkomobilisoiduille paikallisille talonpojille,
joiden oli hevosineen kuljetettava kuormaa, Mikko Pikkuvirta ”Koillisrintama”.
f. 1 op. 13 ArhivKNTsRAN.
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Tuorilan alaisuuteen Kanaseen.133 Tarkoituksena oli siis muodostaa
yhtenäinen puolustuslinja Kurtilta Kuusamoon ja estää Walleniuksen
ja Willamon joukkojen eteneminen.
II rintama lähti kohti asemapaikkojaan seuraavana päivänä. Se
jakaantui niin, että Pekkala jäi 50 miehen kanssa Ruvaan Vihurin
jatkaessa loppujoukon kanssa Soukeloon. Puolenyön aikaan, 26. maaliskuuta Kuusamon komennuskunnan tiedustelujoukko etappimies
Sariolan johdolla lähestyi Soukeloa, mutta heidän matkansa katkesi,
kun punaiset avasivat yllättäen tulen. Viisi päivää myöhemmin oli
punaisten vuoro perääntyä, kun he 80 miehen voimin saapuivat Suomen rajan pintaan, Paanajärvelle, jonne valkoiset olivat pystyttäneet
vartiopaikan. Kyseessä oli ensimmäinen varsinainen yhteenotto II
rintamalla. Siellä sekä valkoisten että punaisten puolella osa sotilaista
reagoi samalla tavalla kuin Nivalassa, he pakenivat. Henkilötappioita
laukaustenvaihdosta ei koitunut, mutta punaiset saivat ensimmäisen
sotavangin. Vangilta he saivat kuulla valkoisten lukumäärän sekä tietoja heidän sotataidostaan ja varusteistaan, minkä vuoksi he päättivät
asettua tukevasti puolustusasemiin ja odottamaan valkoisten seuraavaa
siirtoa.134
Maaliskuun viimeisinä päivinä Wallenius laati suunnitelman,
jonka mukaan hänen joukkonsa valloittaisivat yllätyshyökkäyksellä
Ruvan ja Soukelon huhtikuun alussa, etenisivät siitä Knäsöön, katkaisisivat punaisille elintärkeän rautatieyhteyden ja pyrkisivät yhdistämään voimansa etelämpänä taistelevien Malmin joukkojen kanssa.
Jotta rintama olisi ollut pitävä pohjoisesta alkaen, päätti Wallenius
saada Willamon hyökkäämään samaan aikaan Kuolajärveltä rajan yli
ja katkaisemaan Soukelo-Kanasen tien. Willamon mukaantulon takia
hyökkäysajankohta siirtyi muutamalla päivällä.135 Kun valkoiset tekivät
133. Itkonen 1928, 36; Tosin Tuorila mainitsi vielä muistelmissaan, että kaartilaisilla
oli edelleen lähitavoitteena päästä Suomen puolelle, Tuorilan muistelmat. f. 1
op. 17 ArhivKNTsRAN. Todennäköisesti Tuorila kertoi niistä tunteista, mitä
kaartilaisilla oli tuolla hetkellä päällimmäisenä mielessä, sillä kaartilaiset toimivat
silti ylhäältä annettujen ohjeiden mukaisesti. On myös huomioitava 14 vuoden
aikaväli ja sen aikana muuttunut suhtautuminen Brest-Litovskin rauhaan.; M.
Pikkuvirta ”Koillisrintama.” f. 1 op. 13 ArhivKNTsRAN; Kauppinen 1928b,
274-275.
134. Itkonen 1928, 36-37; Vahtola 1988, 87-88; Antti Tuutijärven muistelmat f 1,
op 17, n 325. ArhivKNTsRAN.
135. Vahtola 1988, 131.

196 | Ulla Aatsinki

suunnitelmia, punaiset vahvistivat puolustusasemiaan. Sodan luonteen
muuttumisen vuoksi heidän oli tarkoituksenmukaista rakentaa sellaiset
tukikohdat, että niissä saattoi olla pitkiäkin aikoja. Soukelo ja Ruva
olivat jo sijaintinsa ja maastonmuodostumiensa puolesta helposti
puolustettavia paikkoja. Tolvantojärven suunnalla punaiset rakensivat
majoja miehistölle, konekivääriasemia ja tähystyspaikkoja.136 Näin
kumpikin puoli valmistautui tuleviin taisteluihin, jotka alkoivat todenteolla 7. huhtikuuta.
Ennen suuria taisteluja (3.4.) Willamon joukot olivat edenneet
Vuorijärveltä Tuntsaan ja siitä edelleen Kivisalmelle. He eivät olleet
kohdanneet punaisia, mutta tiesivät, että heitä oli joka puolella, itse
asiassa punaiset ympäröivät Willamon joukot. Samana päivänä punaiset estivät valkoisten tiedustelupartion etenemisen Tolvantojärvellä ja
kahden ja puolen komppanian (n. 300 miestä) valloitusaikeet Soukelossa lyhyen tulitaistelun jälkeen. Valkoisten peräännyttyä Vihuri
lähetti sanan Tuorilalle onnistuneesta taistelusta, mutta pyysi samalla
lisää miehiä puolustukseen. Tuorilan joukko (200 miestä), joka lähti
matkaan huhtikuun 5. päivän iltana, joutui valkoisten väijytykseen Kivisalmessa aamuyöstä. Tiedustelijan ansiosta Tuorila osasi valmistautua
tilanteeseen ja antoi valkoisten paljastaa itsensä ammunnalla. Pimeässä
käydyn taistelun päätteeksi punaiset pääsivät jatkamaan matkaansa
kohti Ruvaa ja valkoiset perääntyivät Tuntsalle. Suuri osa jääkäriluutnantti Auttin miehistä oli hyvin järkyttyneitä tapahtumista, eivätkä he
olleet enää halukkaita lähtemään Kivisalmen rintamalle.137
Soukelossa II rintaman punaiset tiesivät odottaa 8.4. aamuyöstä alkanutta valkoisten hyökkäystä. Viiden tunnin taistelun jälkeen
Wallenius joutui antamaan joukoilleen, jotka olivat yrittäneet hyökätä
kylään kolmesta eri suunnasta, perääntymiskäskyn. Punaiset hyödynsivät maaston edut puolustuksessa. He eivät menettäneet yhtään miestä.
Walleniuksen joukoista kaatui puolestaan 7 miestä ja 18 haavoittui.
Yhtenä syynä valkoisten heikkoon menestykseen oli jälleen asevelvollisten kokemattomuus ja haluttomuus taistella. Taistelujen jälkeen osa II
rintaman miehistä lähti Tolvantojärvelle, jossa I rintama oli edellisenä
136. Itkonen 1928, 37; Vahtola 1988, 142-143.
137. Vahtola 1988, 132-139; Punaiset olivat puolustaneet Soukelon kylää 100 miehen
voimin, mutta mitään vaaratilannetta ei heidän kannaltaan päässyt syntymään.
Lapin miehen legenda kertoo, että osa sotilaista tanssinut hanurin säestyksellä
taistelun ajan, Itkonen 1928, 37-39.
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päivänä (7.4.) lyönyt luutnantti Starckin joukot nk. Kuivitsalammen
taistelussa. Kahdeksan tunnin taistelun jälkeen valkoiset olivat menettäneet 32 miestä ja punaiset kaksi.138
Viimeinen yhteenotto tällä rintamalla käytiin 18. huhtikuuta ns.
Kilislammen taistelussa. Valkoiset olivat edellisen taistelun jälkeen
valmistautuneet Kurtilla ottamaan vastaan punaisten hyökkäyksen,
mutta punaisia sitoivat ylemmältä taholta tulleet määräykset olla ylittämättä rajaa, joten yhteenottoa Suomen puolella ei tullut. Sen sijaan
jääkäreitä, Willamoa, Auttia ja Ilmoniemeä, oli jäänyt kaivelemaan
valkoisten heikko menestys koillisrintamalla. Niinpä Willamo innostui
kollegojensa suunnitelmasta hyökätä vielä kerran Kurtin suunnasta
punaisten asemiin. Willamon johtamat joukot lähtivät etenemään
kohti Kilislampea huhtikuun 18. päivänä klo 03.30. Punaiset osasivat
odottaa valkoisten uutta hyökkäystä. Taistelu jäi lyhyeksi, sillä jo klo
7.00 Willamo antoi vetäytymiskäskyn, kun osa miehistä oli lähtenyt
pakoon, seitsemän kaatunut ja 23 haavoittunut.139
Kilislammen toiseen taisteluun päättyi kansalaissota Lapissa. Se
oli päättynyt ensisijaisesti maailmanpoliittisen tilanteen takia: Sekä
punaisten että valkoisten toimia rajoittivat I maailmansotaa käyvien ulkovaltojen asettamat ehdot ja Brest-Litovskin rauhansopimus. Punaiset
lopettivat hyökkäyksensä Brest-Litovskin rauhansopimuksen takia, sillä
sen mukaan Neuvosto-Venäjä sitoutui estämään vieraiden joukkojen
operoinnin maaperällään. Kielto tuli selväksi punaisille sekä venäläisten
viranomaisten että Suomen punakaartin johdon esittämänä. Valkoinen Suomi joutui huomioimaan Englannin aseman muodostuneessa
tilanteessa. Englannilla oli omat intressinsä Kuolan niemimaalla, erityisesti avoimen kulkuyhteyden säilyttämiseksi Jäämereltä Muurmannin
kautta Vienan Karjalaan. Saksan tukemien valkoisten pyrkimykset ItäKarjalassa olivat suuressa ristiriidassa Englannin tavoitteiden kanssa.
Englannin pelko oli, että Suomen valkoiset pyrkisivät katkaisemaan
Muurmannin radan ja valtaamaan näin kulkuyhteyden Jäämerelle sekä
138. Vahtola 1988, 141-143; Itkonen 1928, 40-41, Yleiskatsaus Suomen punaisen
kaartin pohjoisimman armeijakunnan rintama-alueilla tapahtuneista vaiheista
10.4.1918, VROSyA E1 11 Suomen punakaartin pohjoisimman rintaman raportteja. KA.
139. Vahtola 1988, 153-155; ”Kuivitsalammen taistelun jälkeen olisi tie Kurtille ollut
Ahavan joukoille vapaana, mutta kun oli päätetty olla hyökkäämättä yli rajan
Suomen puolelle, antoi Ahava valkoisten perääntyä ahdistamatta”, Itkonen 1928,
37, 41-42.
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itselleen että viime kädessä liittolaiselleen Saksalle. Tämän takia Englanti
uhkasi perua Suomen itsenäisyyden tunnustamisen ja julistaa sen sijaan
sodan, mikäli Walleniuksen ja Malmin joukot toteuttavat tavoitteensa
Muurmannin alueella. Saksa puolestaan antoi suomalaisten ymmärtää,
että itärajan tilanteen lietsominen sodanuhaksi joko Englannin tai Venäjän kanssa ei ollut toivottavaa. Näin Mannerheim antoi Walleniukselle ja
Malmille 23. huhtikuuta käskyn pidättäytyä rajan taakse suuntautuneista
hyökkäyksistä.140 Sota loppui myös Suomen sisäisen tilanteen vuoksi:
Punaisten etelärintaman murtuminen ei antanut pohjoisen kaartilaisille
syytä eikä mahdollisuutta jatkaa taisteluja.
Muurmannin legioona

Huhtikuun loppupuolella satojen miesten huoltaminen ja eläminen
erämaassa alkoi käydä mahdottomaksi alkavan kelirikon vuoksi. Myös
venäläisten viranomaisten painostus sai punaiset suomalaiset siirtymään
itään päin Suomen rajalta. Sekä I että II rintaman miehet vetäytyivät
Kanaseen, jossa he viettivät vapun. ”Juhlapuheessa” heille kerrottiin
uutinen Etelä-Suomen rintamien sortumisesta ja lopullisesta tappiosta. Tunnelma leirissä oli lamaantunut ja ”…monet aikuiset miehet
vuodattivat karvaat kyyneleet”141. Apeutta lisäsi tieto siitä, että samalla
punaisten huolto katkesi. Miehet joutuivat tyytymään rispaantuneisiin
vaatteisiin ja kenkiin sekä yksipuoliseen ja niukkaan ruokaan. Koska
Kananen oli liian pieni yli 1000 miehelle, perustettiin toukokuussa
Koutajärven pohjoisrannalle uusi leiri, Santamäki. Miehet nukkuivat
aina kesäkuun puoliväliin asti rakovalkeilla. Huonot olosuhteet altistivat sairauksille, joista punatauti ja keripukki olivat tuhoisimmat.
Alkujärkytyksestään toivuttuaan päällystö järjesti miehille ohjelmaa.
Leirillä oli päivittäiset rutiinit mm. ruuanlaiton ja vartioinnin suhteen.
Päällystö pyrki pitämään miehistön mielialaa taisteluvalmiina ja ”luokkatietoisena”. Silti heillä ei ollut tietoa tulevasta. Heille ilmoitettiin
mahdollisuudesta lähteä pakolaiseksi , mutta samalla se olisi merkinnyt
lopullista eroa Suomeen jääneistä perheistä.142 Suomessa käyty sota ei
140. Vahtola 1988, 181-184.
141. Pikkuvirta ”Koillisrintama”. f. 1 op. 13 ArhivKNTsRAN.
142. Pikkuvirta ”Koillisrintama”. f. 1 op. 13 ArhivKNTsRAN; Kauppinen 1928b,
276, Nevakivi 1970, 39; Itkonen 1928, 42-43.
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kuitenkaan ollut ainoa sota tuohon aikaan, ja sen kaartilaiset saivat
pian huomata. Maailmanpoliittinen tilanne teki lappilaisista punakaartilaisista Hänen Brittiläisen Majesteettinsa sotilaita Muurmannin
Suomalaiseen Legioonaan.
Suomen kansalaissodan ohella jatkuivat ensimmäisen maailmansodat taistelut liittoutuneiden ja keskusvaltojen välillä. Englanti
oli Venäjän liittolaisena rantautunut Vienanmerelle ja Murmanskin
rannikolle jo vuonna 1915 turvatakseen Pohjois-Atlantin meritiet.
Neuvostohallituksen Saksan kanssa solmima Brest-Litovskin rauha
ja valkoisen Suomen yhteistyö Saksan kanssa antoi briteille ja muille
liittoutuneille aiheen pelätä, että Saksa yrittäisi Suomen kautta avata
rintaman Muurmannille. Liittoutuneiden sodanjohdon mukaan sillä
ei ollut resursseja puolustaa aluetta muutoin kuin merivoimin. Murmannilla toiminut brittijoukkojen komentaja T. Kemp piti kuitenkin
maapuolustusta yhtä tärkeänä ja ryhtyi toimeen sen järjestämiseksi.
Suomesta saapunut satapäinen punakaartilaisten joukko oli Kempin
näkemyksen mukaan yksi varteenotettava vaihtoehto. Englantilaisten
kouluttamina ja varustamina kaartilaiset voisivat suojella länsirajaa saksalaisten tukemien valkoisten hyökkäyksiltä ja turvata näin Murmannin
radan koskemattomuuden. Kemp oli lähettänyt jo maaliskuussa edustajansa Kantalahteen neuvottelemaan asiasta kaartin johdon kanssa.
Kaartilaiset pitivät ehdotusta kansanvaltuuskunnan päätäntävallan
alaisena eivätkä ryhtyneet neuvotteluihin.143
Maaliskuun loppupuolella asia nousi esille kansanvaltuuskunnan kokouksissa ja huhtikuun alussa punaisten johto päätti reagoida
liittoutuneiden tarjoukseen selvittämällä neuvostohallituksen kannan
asiaan. Sodan kääntyminen punaisille tappiolliseksi ja sen aiheuttama
pakolaisvirta Venäjälle muuttivat suomalaisten suunnitelmia siinä
mielessä, että esiin nousi myös suomalaisen siirtolan perustaminen
Karjalan alueelle. Vaikka neuvostohallitus oli huhtikuun puolivälissä
kieltänyt Suomen punaisia operoimasta Neuvosto-Venäjältä käsin,
jatkoi punapakolaiseksi itsekin joutunut Oskari Tokoi yhteistyöhankkeen kehittelyä. Hän esitti turvautumista liittoutuneiden apuun niin
aineellisesti kuin sotilaallisestikin. Neuvosto-Venäjälle paenneista
punaisista johtajista Yrjö Sirolan kanta yhteistyöhön oli kielteinen,
hän pelkäsi Suomen joutuvat näin mukaan maailmansotaan ja tilan143. Nevakivi 1970, 13-20.
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teen kärjistyvän lopulta valkoisten ja punaisten sotaan Itä-Karjalassa,
Neuvosto-Venäjän alueella. Tokoi jatkoi operaatiotaan saaden O.W.
Kuusisen hankkeen taakse ja lopulta Leninkin antoi ymmärtää, ettei
vastustanut suomalaisten ja liittoutuneiden yhteistyötä pohjoisessa.
Tokoi lähetti Primus-Nymanin ja Väinö Jokisen neuvottelemaan yhteistyöstä liittoutuneiden ja paikallisten neuvostoviranomaisten kanssa
toukokuun alussa.144
Santamäen leirin suomalaiset olivat sillä välin olleet toistamiseen
englantilaisten painostuksen alaisina. Kaartilaiset olivat järkkymättömiä, he halusivat tietää kansanvaltuuskunnan rippeiden kannan ja
odottivat nimenomaan oman edustajansa, Iivo Ahavan, välittämää
tietoa asiasta. Niinpä neuvottelut eivät edenneet ennen kuin Ahava
saapui Pietarista, kesäkuun 7. päivänä. Legioonaan liittymisen ehdoista
keskusteltiin perusteellisesti puolin ja toisin. Liittoutuneet lupasivat
kouluttaa, aseistaa ja ylläpitää kaartilaiset, jotka liittoutuneiden johdolla vartioisivat länsirajaa ja taistelisivat Suomen valkoisia ja saksalaisia vastaan. Kaartilaiset pitäytyivät tiukasti imperialisminvastaisessa
periaatteessaan; he eivätkä missään olosuhteissa osallistuisi liittoutuneiden johtamiin taisteluihin puna-armeijaa vastaan. Ratkaisevissa
neuvotteluissa kaartilaisia edusti kahdeksanhenkinen miehistö, johon
kuuluivat mm. Iivo Ahava, Aleksi Tuorila, Eino Rahja ja K.O. Iivonen.
Neuvottelun tulos alistettiin kaartilaisten hyväksyttäväksi. Kahden
päivän keskustelun jälkeen, 10. kesäkuuta, suoritetussa äänestyksessä
kaartilaisten enemmistö (aikalaistietojen mukaan 700 tuhannesta)
hyväksyi ehdot. Suomen Punakaartin pohjoisimman rintaman sotilaat
olivat nyt liittoutuneiden joukoissa ja uskoivat ensisijaisesti partioivansa Venäjän Suomen vastaista rajaa. Seuraavien kuukausien aikana
heille kävi ilmeiseksi, että joukko-osastojen liikkeet suuntautuisivat
ennemminkin Muurmanskista Pietariin.145
Legioona muodostui sekä Muurmannin radan rakennustyömiehistä että sotaa paenneista punakaartilaisista. Nevakiven laskelman
mukaan heitä oli yhteensä 1262 miestä, joista valtaosa oli 20-40 -vuotiaita ja pohjoissuomalaisia. Kaiken kaikkiaan Muurmannin legioonassa
144. Tokoi lähti Muurmanskin alueelle vasta kesäkuun lopulla, ja silloin hän oli saa
nut keskuskomitealta tehtäväksi tutkia suomalaisten pakolaisten työllistämistä,
Nevakivi 1970, 53-65, 113-114.
145. Nevakivi 1970, 65-73, 99.
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oli Oulun läänistä 852 miestä, jotka jakautuivat kotipaikkakuntansa
mukaan seuraavasti.
Taulukko 1. Muurmannin legioonalaiset kotipaikkakunnan mukaan
Kuolajärvi
Sodankylä
Kemi
Alatornio
Kittilä
Muualta Oulun
läänistä

203
68
11
6
5

Kemijärvi
Rovaniemi
Inari
Tervola
Tornio

67
49
10
6
4

423

Lähde: Nevakivi 1970, 139-140, 156.

Yhteensä legioonaan liittyneitä miespuolisia pakolaisia Lapista oli 429.
Eniten mukana oli Kuolajärven (203), Sodankylän (68), Kemijärven
(67) ja Rovaniemen (49) asukkaita. Legioonalaisista yli puolet oli 21-29
–vuotiaita. Sosiaaliselta taustaltaan enemmistö kuului metsätyömiehiin
ja pientilallisiin. Upseeristostakin (75 henkilöä) 47 oli luokiteltavissa
suoraan työmiehiksi, 19:n ammatillinen tausta oli epäselvä, kolme oli
toimihenkilöitä ja vain yksi ainoa oli ylioppilas.146
Ensimmäisen maailmansodan loppuminen muutti legioonalaisten
tilannetta. Saksalaisten antautuminen vei pohjan legioonan toiminnalta. Vaikka legioonaa ei hajotettu, ja suomalaiset jatkoivat vartiointitehtäviä, lisääntyi levottomuus legioonalaisten keskuudessa. He
pelkäsivät joutuvansa keskelle Neuvosto-Venäjällä riehuvaa sisällissotaa,
sillä britit tukivat Venäjän valkoisia kenraaleja ja tulkitsivat kesäkuussa
1918 tehdyn sopimuksen sitovan vain neuvotteluissa mukana ollutta
liittoutuneiden edustajaa, ei hänen seuraajaansa. Neuvostohallituksen
ja liittoutuneiden välirikko merkitsi myös legioonan roolin muuttumista – nyt se oli osa länsimaista sotakoneistoa. SKP asettui odotetusti
neuvostohallituksen puolelle, mikä aiheutti levottomuutta ja sisäisiä
ristiriitoja legioonassa. August Wesley, Primus-Nyman ja Tokoi asettuivat kannanotoissaan liittoutuneiden puolelle. He kehottivat suomalaisia hylkäämään kommunismin ja rakentamaan heidän kanssaan
146. Nevakivi 1970, 142-143.
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demokraattista, sosialistista kansanvaltaa Suomessa. Osa miehistöstä
oli suhtautunut alusta alkaen epäillen Tokoin ja kumppaneiden asenteeseen eikä tilannetta parantanut SKP:n syyskuussa antama julistus,
jossa kyseiset miehet tuomittiin vallankumouksen pettureina ja imperialistien liittolaisina. Osa kaartilaisista oli erkaantunut tai joutunut
bolševikkijoukkojen puolelle jo kesällä 1918, muun muassa Aleksi
Tuorila ja Aleksanteri Vasten, jotka pyrkivät saamaan legioonalaisia
pois liittoutuneiden riveistä. Samalla he pitivät legioonan vallankumouksellista johtoa, johon kuuluivat muun muassa K.O. Iivonen,
Mikko Pikkuvirta, Verneri Lehtimäki ja A. Kauppinen, ajan tasalla
SKP:n linjasta.147
Legioonalaiset kieltäytyivät liittoutuneiden sotatoimia tukevista
tehtävistä talvella 1919. Rintamalle lähetettäviksi tarkoitetut aseet he
jakoivat omin luvin legioonalaisille. Lisäksi he kieltäytyivät siirtymästä uuteen komentopaikkaan. Suomalaisten uppiniskaisuus nopeutti
legioonalaisten kotiuttamissuunnitelmia. Kotiuttamista käsiteltiin
Englannin ja Suomen ulkoministereiden neuvotteluissa samaan aikaan Suomen itsenäisyyden tunnustamisneuvottelujen kanssa. Alkuun
Englanti kytki itsenäisyyden tunnustamisen Suomeen palaavien legioonalaisten laajaan amnestiaan, mutta luopui ajatuksesta huhtikuussa. Englanti kuitenkin edellytti, että legioonalaisia kohdeltaisiin
kotimaassaan ”liberaalisessa ja jalomielisessä hengessä myöntämällä
niille armahduksen”. Kotiuttamissopimuksen tarkempi laatiminen jäi
neuvottelulautakunnan ja Suomen ulkoasiainministeriön edustajien
vastuulle. Muurmanskista lähtenyt neuvottelukunta oli alun perin legioonalaisten idea, ja heillä oli siinä myös edustajansa: Matti Anttonen
ja Mikko Pikkuvirta. Neuvotteluissa sovittiin kotiuttamisaikataulusta, kotiutettavista legioonalaisista ja heidän kohtelustaan Suomessa.
Suomen ulkoasiainministeriö määritteli myös ns. mustan listan, jossa
nimettiin 101 legioonalaista, joiden ei sallittu tulla Suomeen.148
Kotiutettavia oli kaikkiaan 1 184, joista noin tuhat oli legioonalaisia, loput heidän vaimojaan ja lapsiaan. Kotiutettavat aloittivat
matkansa Knäsösta Suomeen 22. elokuuta. Viikkoa myöhemmin
he nousivat Jäämeren rannalta valtamerialus s/s Kurskiin, joka lähti
147. Nevakivi 1970, 68, 104-106, 116-124, 194.
148. Nevakivi 1970, 257-279.
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satamasta 31.8.1919.149 Kaksi viikkoa kestäneen, syysmyrskyjen värittämän matkan jälkeen laiva saapui Suomen rannikolle. Viranomaisten
valmistautumattomuuden vuoksi kotiutettavien vastaanotto pystyttiin
aloittamaan kuitenkin vasta 28. syyskuuta, jolloin ensimmäinen erä
kolmesta pääsi maihin. Kolmas erä, noin 540 suomalaista, otettiin
Suomessa vastaan 13. lokakuuta. Maissa legioonalaiset ohjattiin sopimuksen mukaisiin tutkintoihin. Noin 1000 legioonalaista pääsi
lähtemään kotiseudulleen tutkinnon jälkeen, mutta 158 passitettiin
tuomioistuimen kuultaviksi. Lisäksi 52 kotiin palannutta mustalistalaista vietiin heti Tammisaaren pakkotyölaitokseen ja vasta sitten
kuulusteltaviksi ja tuomittaviksi. Englantilaiset olivat lähteneet siitä
olettamuksesta, että valtaosa tuomituista armahdettaisiin, mutta näin
ei ollut. Useat legioonalaiset, varsinkin kemijärveläiset, kuolajärveläiset ja sodankyläläiset, saivat pitkiä ehdottomia tuomioita vaihtelevin
perustein. Tavallinen rivimies saattoi joutua 6-7 vuodeksi Tammisaareen, kun taas osa punakaartin päälliköistä selvisi parin vuoden
ehdonalaisella.150
Englantilaiset pitivät kotiutettavien legioonalaisten junamatkaa
Helsingistä Rovaniemelle ja siitä hevosella kotipaikkakunnille niin
vaarallisena, että legioonalaisten komentaja R. Burton lähti itse turvaamaan muun muassa kuolajärveläisiä. Hän joutui matkallaan puuttumaan suomalaisten viranomaisten toimintaan ja muistuttamaan,
ettei kotiutettavia saanut kohdella mielivaltaisesti, sillä legioonalaiset
olivat edelleen ”… Englannin hallituksen vallan ja vastuun alaisia”. Silti
nimenomaan Kuolajärvellä tapahtui väärinkäytöksiä. Porvarilehdistö
oli koko syksyn 1919 lietsonut legioonalaisvastaista ilmapiiriä nimittäen heitä murhaajiksi ja isänmaan pettureiksi. Varsinkin rajaseudun
pitäjien porvaristo piti legioonalaisia suurena uhkana. Pelkoja lietsoi
erityisesti niiden 150 legioonalaisen toiminta, jotka eivät edes pyrkineet Suomeen vaan olivat kesällä 1919 paenneet joko bolševikkien
tai suomalaisten metsäkaartilaisten leireihin. K.O. Iivosen johtamien
149. Kurskin lähtöpäivämäärän kohdalla Nevakivellä on livahtanut tekstiin väärä kuukausi – syyskuu – sillä viitetietojenkin mukaan lähtö on ollut 30.8. ja 1.9. välisenä
aikana, Nevakivi 1970, 291, 314.
150. Nevakivi 1970, 286-300, 305. Tuomituista mainittakoon kuolajärveläinen August
Aatsinki. Rehelliseksi ja hiljaiseksi luonnehdittu mies oli vuonna 1918 toiminut punaisten ajomiehenä, paennut muiden kaartilaisten kanssa rajan taakse ja
liittynyt siellä legioonaan. Hän sai liki 7 vuoden ehdonalaisen tuomion. Myös
ehdottomaan vankeustuomioon riitti syyksi pelkkä legioonalaisuus.
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kaartilaisten tavoite oli rakentaa suomalainen maanalainen vallankumousliike hankkimalla legioonan kautta aseita, ammuksia ja ruokaa
vastaisuuden varalle. Erillistoiminta johti yhteenottoihin englantilaisten
kanssa syyskuussa, mikä ei edesauttanut tuolloin Suomeen saapuneiden
legioonalaisten asemaa.151

Muurmannin legioonalaisten yhteisen taipaleen symboli oli hopeinen rintamerkki. Kirjaimet S ja L tarkoittavat Suomen Legioonaa. Kuvassa Pohjois-Pohjanmaan museossa tällä hetkellä säilytettävä Kustu-Hemman eli
kuusamolaisen Kustaa Herman Kallungin (1897-1929) rintamerkki. Hän
oli ensimmäisen maailmansodan aikana töissä Muurmannin radalla ja jäi
kansalaissodan sytyttyä tavallaan punaisten puolelle. Hiljaisena ja nälkäisenä miehenä hän liittyi Muurmannin Legioonaan, mutta ei paljon muistellut
seikkailujaan kotiin päästyään. Kuva Jyrki Kallunki.

Legioonalaisten kotiuttaminen oli konkreettinen päätös Pohjois-Suomen punakaartin taistelutoimille. Toisaalta se oli alku uudenlaiselle
vallankumoukselliselle asenteelle ja toiminnalle Lapissa. Vaikka legioonan punakaartilaiset olivat hävinneet kansalaissodan, heidän uskonsa
151. K.O. Iivosen kptk. 3.-7.1.1920. EK-Valpo I Hmp. 80. KA; Nevakivi 1970, 290.
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vallankumoukseen säilyi, ja siihen vaikutti kaksi asiaa. Ensinnäkin
legioonalaisuus muutti ulkokohtaisesti Lapin punaisten sotilaallisen
ja poliittisen statuksen.152 Legioonalaiset näkivät ja kokivat Suomen
viranomaisten hallinnollisesta ja poliittisesta toiminnasta poikkeavia
menettelytapoja ja periaatteita. Voisi kuvitella, että prosessi lujitti
heidän uskoaan kansalaisoikeuksiin samalla kun se rohkaisi niiden
käyttöön. Tätä edisti myös ensin punakaartissa, sitten legioonassa
toteutettu tapa tehdä demokraattisia päätöksiä, varsinkin, kun ne
saivat vastakaikua esimiesten, myös englantilaisten, taholta. Tärkeintä
legioonalaisten kannalta oli se, että he eivät jääneet kokonaan Suomen
viranomaisten armoille, minkä vuoksi heitä ei voitu kohdella samaan
tapaan kuin Suomeen jääneitä punaisia. Legioonalaisilla oli parempi
suoja Suomen viranomaisten rankaisutoimilta kuin tavallisella kaartilaisella oli ollut. Suurin osa legioonalaisista palasi kotiseudulleen.
Halukkaat saivat mahdollisuuden jatkaa keskenjäänyttä vallankumousta. Toiseksi legioonalaisten kokemukset lujittivat yhteenkuuluvuutta,
joka muodosti osan sukupolvelta toiselle siirtyvää poliittista perintöä.
Vallankumouksellisuus välittyi asenteissa, mielipiteissä ja teoissa. Tietoisuus mahdollisuudesta toimia omaehtoisesti loi tulevaisuuden uskoa.
Utopistiset kuvitelmat Pohjolan vallankumouksen jatkumisesta rakentuivat legioona-aikana solmittujen yhteyksien ja bolševikkikokemusten
varaan153. Vaikka kaikki legioonalaiset eivät Suomeen paluun jälkeen
halunneet muistella retkeään, joidenkin paikkakuntien, kuten Kuolajärven, työväenliikkeen perinteeseen legioonalaisuus kuului kiinteänä
osana. Aatteellisimmat kaartilaislegioonalaiset jatkoivat taisteluaan
valkoista Suomea vastaan.

152. Legioonalaiset olivat liittoutuneiden sotilaita. Iso-Britannia piti heidän asiaansa
esillä neuvotellessaan Suomen itsenäisyyden tunnustamisesta. Lisäksi legioonalaisten edustajalla oli kotiuttamisneuvotteluissa tasavertainen neuvotteluasema
Suomen ulkoasianministeriön neuvottelijoiden kanssa.
153. Tästä useita esimerkkejä, ks. mm. Salomaa 1992.
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MENETYKSET

Sodan uhrit Oulun läänissä

Kansalaissodalla oli hintansa, myös Pohjois-Suomessa. Se koostui sodan
seurauksena kuolleista, kadonneista ja vangituista. Vaikka PohjoisSuomi ei ollutkaan varsinainen taistelutanner, menehtyi sielläkin liki
tuhat henkeä. Keitä he olivat? Miten he menehtyivät? Entä mikä oli
lappilaisten osuus uhrien määrässä? Alkuun teen yleisluonteisen katsauksen vuosien 1917-1918 kriisin uhreihin, sen seurauksena kuolleisiin,
vangittuihin ja paenneisiin Oulun läänissä. Tutkimusalue on osa Oulun lääniä, joka on useissa tutkimuksissa ja tilastoissa pienin yksikkö
ilmoitettaessa pohjoisimman Suomen uhriluvut. Kuolleiden osalta
analysoin lukumääriä ja kuolinsyitä osapuolijaon mukaan. Tutkimusalueen, Lapin kuntien, osalta paneudun edellä mainittujen tekijöiden
lisäksi tarkemmin uhrien sosiaaliseen, taloudelliseen ja poliittiseen
taustaan. Tutkin myös vangittujen ja paenneiden punaisten lukumääriä
ja jakautumista paikkakunnan mukaan. Etenen tarkastelussa yleisestä
yksityiseen eli luon ensin katsauksen Oulun läänin uhrilukuihin ja
sitten tutkimusalueen kuntien tilanteisiin. Vertaan saatuja tuloksia
vastaaviin valtakunnallisiin lukuihin selvittääkseni, olivatko PohjoisSuomen kuolinsyyt samanlaiset kuin Punaisen Suomen alueella. Sen
jälkeen keskityn analysoimaan Lapin uhrien kuolintapoja keskittyen
erityisesti punaisiin. Makrotason tarkastelussa käytän PAAVOLAISEN luokittelua kaatuneisiin, teloitettuihin, vankileirillä ja muin syin
kuolleisiin154, mutta Lapin osalta tarkastelen jälkimmäisen kategorian
kadonneiksi merkittyjä tarkemmin.
Oulun läänin osalta, joka on maantieteellisesti sekä väestöllisesti
laaja alue, olen käyttänyt ainoastaan Suomen Sotasurmat -tietokantaa,
ja tarkastellut uhreja kirjoillaolokunnan mukaan. Varsinaisen tutkimusalueen, Lapin, kohdalla olen tutkinut erityisesti punaisten uhrilukuja
yksityiskohtaisemmin käyttäen hyväkseni myös PAAVOLAISEN ja TIKAN tutkimuksia, muuta lähdeaineistoa (esim. vankileirien aineistoa,
rintamaraportteja, muistelmia) sekä aikalaisten tekemiä tilastoja. Lapin
154. Ks. Paavolaisen teokset 1965, 1967 sekä 1971. Teloitettujen ryhmään hän sisällyttää mm. kuolemanrangaistuksen saaneet punaiset ja kadonneet, Paavolainen
1967, 141.
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työväestölle liikkuvuus oli olennainen osa työelämää, mikä vaikeuttaa
uhrien lukumäärän tarkkaa laskemista. Olen pyrkinyt pienentämään
epätarkkuuden huomioimalla uhrit sekä kirjoillaolo-, asuinpaikka- sekä
kuolinkunnan mukaan.
Oulun läänissä vuosien 1917-1918 uhreja oli 73:ssa kunnassa.
Heidän yhteenlaskettu lukumääränsä oli 997 ja se jakaantui tasan
punaisten ja valkoisten kesken.
Taulukko 2. Vuosien 1917-1918 uhrit, Oulun lääni
Kaatui

Punaiset155
Valkoiset
Yhteensä

72
353
425

Murhattiin/
Teloitettiin
137
9
146

Vankileirillä
kuolleet
188
188

Muu syy

102
136
238

yht.

499
498
997

Lähde: Sotasurmaprojekti 20.4.2007 [http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmahaku/input], hakuehto kirjoillaolokunnan mukaan.

Kokonaisuutena tarkastellen Oulun läänissä tilanne näytti päinvastaiselta kuin yleensä Suomessa. Valtakunnallisesti 70 % kaikista uhreista
kuoli teloituksissa tai vankileireillä, neljännes kaatui taisteluissa. Punaisten yleisin kuolinsyy oli vankileirikuolema, valkoisten taisteluissa
kaatuminen.156 Sen sijaan pohjoisessa suurin osa eli noin puolet läänin
155. Tässä taulukossa punaisiin on laskettu myös henkilöt, joiden ideologia on ollut
tuntematon. Lapin läänin osalta he ovat myöhemmin omana ryhmänään. Murhattuja, teloitettuja ja vankileireillä kuolleita tuntemattomia ovat voittajat pitäneet
lähtökohtaisesti punaisina, kuten heidän kohtalonsakin paljastaa. Muissa syissä
kuolleista punaisten ja tuntemattomien jakauma on seuraava: 81 punaista ja 21
tuntematonta.
156. Sotasurma-projektin tilastotietojen mukaan Suomessa kuoli 36 640 kansalaista
vuoden 1918 sodan seurauksena. Heistä 27 038 oli punaisia, 5 179 valkoisia, ja
4 423 ideologialtaan tuntemattomia. Taisteluissa kaatui 9 403 suomalaista, joista
5 199 laskettiin punaisiin, 3 414 valkoisiin ja 790 tuntemattomiin. Taistelut
olivatkin valkoisten suurin kuolinsyy. Terrorismin uhreina valkoisia kuoli 1 424
ja muihin syihin 291. Punaisten kohtaloksi koitui järjestelmällinen terrori ja
välinpitämättömyys. Valkoiset teloittivat joko suoraan tai kenttä- ja valtionrikosoikeuksien istuntojen päätöksellä 8 296 punaista tai punaiseksi määrittelemäänsä.
Vankileireillä kuoli noin 13 442 punaista. Lisäksi punaisia katosi tai kuoli muuten 2 200. Ideologialtaan tuntemattomista suurin osa menehtyi teloituksissa ja
vankileireillä, Westerlund 2004, 53-59.
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uhreista kuoli taisteluissa, neljänneksen osalla merkintä tuli kategoriaan muut syyt ja vasta sitten tulivat vankileirikuolemat ja teloitukset.
Vaikka Pohjois-Suomessa ei ollut suuria ja pitkäaikaisia taisteluja,
Oulun läänistä lähdettiin sotimaan muille rintamille, sillä Vaasan
senaatin hyväksymän asevelvollisuuslain (18.2.1918) mukaisesti alue
oli valkoisen armeijan ensimmäisiä rekrytointialueita. Niinpä myös
suurin osa kaatuneista oli valkoisia tai merkitty valkoisten puolella kaatuneiksi. Suurin osa valkoisista kaatui Etelä-Suomen rintamilla157, sillä
Pohjois-Pohjanmaan asevelvollisista muodostettiin Jääkärirykmentin I
pataljoona, joka siirrettiin Tampereen seudun rintamille maalis-huhtikuun vaihteessa.158 Pohjois-Pohjanmaan asevelvollisia ja vapaaehtoisia
kaatui myös nk. koillisrintaman taisteluissa, jotka käytiin Kuolajärveä
ja Kuusamoa tukikohtina käyttäen Neuvosto-Venäjän alueella. Myös
pohjoissuomalaisia punaisia kaatui näissä taisteluissa, mutta he eivät
näy tilastoissa, sillä punaisten tukikohta sijaitsi rajan takana eivätkä
tiedot kaatuneista kulkeutuneet Suomen viranomaisille.159
Sotarintaman lisäksi valkoisia menehtyi taisteluissa saatuihin vammoihin (kategoriassa muut syy). Alle 2 % valkoisista murhattiin ja noin
kymmenesosa katosi, kuoli vahingonlaukauksiin, onnettomuuksissa
tai vastaavissa tapauksissa. Oulun läänin punaisista uhreista valtaosa
kuoli valkoisten rangaistustoimenpiteiden seurauksena: yli kolmannes menehtyi vankileireillä ja vajaa kolmannes teloitettiin. Sodan
uhreista viidennes lukeutui kategoriaan muut syyt, joista punaisten
osalta oli yleisin katoaminen. Taisteluissa punaisia kuoli vähiten, noin
kuudesosa.
Lasken sodan uhreihin myös ne noin 3 000 pohjoissuomalaista
punaista, joista 1 126 tuomittiin eripituisiin vankeusrangaistuksiin ja
noin 1 800 pakeni Suomen rajojen ulkopuolelle. Suurin osa Oulun
läänistä kotoisin olevista vangeista (789) tuomittiin valtiorikosoikeuden
Oulun osastoissa, mutta heitä tuomittiin myös Helsingin, Tampereen,
Kuopion ja Tammisaaren osastoissa. Tuomituista naisia oli kymmenen

157. Lempäälä, Vesilahti, Tampere ja Länkipohja olivat yleisimmät paikkakunnat, Til.
ark:n, SA:n ja TA:n tilastot v. 1918 kuolleista.
158. Manninen Ohto 1974, 50, 202, 231.
159. Til.ark:n, SA:n ja TA:n tilastot v. 1918 kuolleista; punaisista kaatuneista tietoja
mm. Kantalahden retkikunnan päiväkirja 105 a. VapsA. KA.
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ja kaksikolmasosaa oli kotoisin maaseudulta.160 Lapin poliittisista pakolaisista Neuvosto-Venäjälle lähti ainakin 852 (Muurmannin legioonaan
liittyneet), mutta todennäköisesti lukumäärä oli kaksinkertainen,
kun ottaa huomioon miehet, jotka eivät liittyneet legioonaan sekä
pakolaisten perheenjäsenet.161 Pakolaisuus suuntautui myös länteen,
Ruotsiin, jonne saapui 300 punaista Oulun läänistä vuosina 1918-1919.
Osa pohjoissuomalaisista hakeutui myös Norjaan.162 Kaiken kaikkiaan
4 000 punaista joutui välittömästi kansalaissodan uhreiksi Oulun
läänissä. Valtaosa heistä pakeni valkoisten rangaistuksia rajojen taakse.
Suomeen jääneistä uhreista joka neljäs joko teloitettiin tai vangittiin.
Luku on suuri, kun ottaa huomioon, että kyseessä on alue, joka jo
sodan alkuvaiheissa liitettiin Valkoisen Suomeen.

Sodan uhrit Lapissa

Selvittääkseni minkä hinnan lappilaiset maksoivat kansalaissodasta,
perehdyn yksityiskohtaisesti tutkimusalueeni163 uhrien lukumäärään,
kohtaloihin ja taustoihin saatavilla olevan dokumentaation pohjalta.164
Olen jakanut uhrit ideologialtaan punaisiin, valkoisiin ja tuntemattomiin. Punaisia ovat eri lähteissä punaisiksi mainitut henkilöt sekä
kaikki terroritilastossa nimetyt henkilöt. Valkoisiksi olen luokitellut
160. SVT XXIII Oikeustilasto 32: Tilastollinen tutkimus 1918 vuoden valtiorikollisista,
Taulu II Valtiorikosoikeudessa tuomitut 1918 kapinaan osanottaneet henkilöt,
26-27, 30-31.
161. Nevakivi 1970, 139. Pakolaisista ei ole käytettävissä tilastoja eikä heidän taustojaan ole tutkittu, luvut ovat arvioita.
162. Hammar 1964, 273.
163. Nykyinen Lapin lääni kuului Oulun lääniin aina lokakuuhun 1938 asti, joten
sen menetyksiä ei ole eritelty aikaisemmissa tutkimuksissa.
164. Yksityiskohtaiset tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Arkiston, Sota-arkiston ja
Työväen Arkiston vuoden 1918 menetyksistä kertoviin asiakirjoihin, Sotasurma
-projektin tietokantaan sekä aiheesta tehtyihin tutkimuksiin: Til. Ark. – ”Luetteloa
1918 kansalaissodan johdosta kuolleista ja kadonneista henkilöistä” perustuu
papiston seurakunnittain antamiin tietoihin vuonna 1918 kuolleista, SA - Vapaussodan Historiakomitean keräämät tilastot vapaussodassa kuolleista. Olen käynyt
läpi SSP:n tietokannan ja verrannut sitä Til-Ark.:n, SA:n ja TA:n tilastoihin sekä
vankileirien, rintamaraporttien dokumentteihin sekä aikalaismuistelmiin. Tässä
aineistossa pakolaisista on mukana vain Sodankylän kirkkoherran tilastoissa
merkityt 34 punaista, joiden arveltiin ”hävinneen Venäjälle”.
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Tilastokeskuksen Arkiston ja Sota-arkiston asiakirjoihinsa valkoisiksi
merkitsemät henkilöt. Parissa tapauksessa terroritilastossa on maininta
punaisista asevelvollisista, jotka joutuivat vasten tahtoaan taisteluihin
valkoisten puolelle. Olen luokitellut myös heidät valkoisiksi, sillä
rajanveto olisi ennemmin tai myöhemmin tullut hankalaksi. Tuntemattomia ovat henkilöt, joista ei ole ideologian osalta mainintaa
Sota-arkiston eikä Työväenarkiston tilastoissa. Mitä suurimmalla todennäköisyydellä suurin osa vankileireillä kuolleista tuntemattomista
oli taistellut punaisten puolella. Heitä ei ole merkitty terroritilastoon
todennäköisesti sen vuoksi, että he eivät olleet aktiivisesti mukana
työväenliikkeen toiminnassa ennen vuotta 1918. Kuolleiden osalta
käytän muutoin samaa ryhmitystä kuin PAAVOLAINEN, mutta en
sisällytä kadonneita teloitettujen ryhmään vaan erotan heidät omaksi
ryhmäkseen. Näin siksi, että Lapista oli muuta Suomea paremmat
mahdollisuudet kadota valtakunnan rajojen ulkopuolelle.
Käytetyn lähdeaineiston mukaan tutkimusalueella kuoli tai katosi
335 henkilöä vuoden 1918 kansalaissodan seurauksena.
Taulukko 3. Vuosien 1917-1918 uhrit, Lappi

pun
valk
tunt
yhteensä

Kaatui
26
102
12
140

teloitus vankileiri muu syy
71
23
37
6
0
22
5
11
19
83
34
78

yhteensä
157
130
48
335

Lähde: Suomen Sotasurma -tietokanta; Terroritilasto TA; ”Luetteloa 1918 kansalaissodan johdosta kuolleista ja kadonneista henkilöistä” Til. Ark; Vapaussodan
Historiakomitean tilastot SA.

Määrällisesti ja suhteellisesti kansalaissodan menetykset Lapissa olivat
pienet verrattuna valtakunnallisiin lukuihin, vain prosentti uhrien
kokonaismäärästä. Alueen täysi-ikäisiin165 suhteutettuna Lapin aikuisväestöstä kuoli tai katosi sodassa 1,05 %. Valtakunnallinen vastaava
suhdeluku oli 2,5 %. Sota verotti Lapin täysi-ikäisistä miehistä 2,0
165. Vuoden 1917 eduskuntavaalien äänioikeutettujen lukumäärä oli tutkimusalueella
31759, joista miehiä oli 16654.
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%:ia, joillakin paikkakunnilla enemmän, joillakin vähemmän. Uhrien
sukupuolen perusteella kansalaissota näytti olleen Lapissa miesten sota.
Kuolleiden ja kadonneiden joukossa oli ainoastaan kaksi lappilaista
naista166. Uhrien kuolintavat ja osapuolijakauma paljastavat Lapissa
käydyn sodan luonteen ja sen roolin valtakunnan tasolla, joten niihin
on syytä perehtyä tarkemmin.
Yleisin kuolinsyy oli kaatuminen. Lapissa vajaa puolet eli 46 %
tilastoiduista uhreista kuoli taisteluissa. Valtakunnallisiin lukuihin
verrattuna ero on merkittävä, sillä koko maassa kaatuneiden osuus oli
27 % ja vasta kolmanneksi yleisin kuolinsyy.167 Kaatuneiden suurta
määrää Lapissa eivät selitä niinkään alueella käydyt taistelut vaan liitos
valkoiseen Suomeen ja vastaperustetun armeijan rekrytointialueeseen
heti sodan alkupäivinä. Lappilaisista tuli Mannerheimin johtaman
armeijan sotilaita, vapaaehtoisesti tai pakolla168. Valkoisten puolelle
merkityistä lappilaisista 102 eli kahdeksan kymmenestä kaatui. Heistä kaksi kolmasosaa eli yli 70 kuoli 23.3.-18.4. välisenä ajanjaksona,
jolloin asevelvollisia vietiin Etelä-Suomen ja itärajan rintamille. Tilastojen mukaan noin 50 lappilaista kaatui Tampereen seudulla ja
kahdeksan Kuolajärven vastaisella rajalla, osa Tornion ja Tervolan
taisteluissa. Kaikkien kohdalla kuolinpaikkakuntaa ei ole merkitty,
mutta on todennäköistä, että esimerkiksi länsirajan sotilaat kuljetettiin
rovaniemeläisten tavoin rautateitse Tampereen rintamalle, ei itärajalle,
jonne rekrytoitiin sotilaita rajakunnista169.
Valtakunnallisesti sodan uhrien yleisin kuolinsyy oli kuolema
vankileirillä tai sieltä vapauduttua (39 %). Lapissa vankileirikuolleisuus
oli harvinaisin kuolinsyy, vain 10 % sotakuolemista. Sadat punakaartilaiset pakenivat Lapista naapurimaihin ennen pidätysmääräyksiä.
166. Inarilainen kalastaja Inkeri Saijets murhattiin Venäjän puolella ja tullinvartijan
tytär Olga Lindqvist kuoli Tampereella harhaluotiin.
167. Kaikki tässä luvussa esitetyt valtakunnalliset kokonaisluvut ellei toisin ilmoiteta,
Westerlund 2004, 60.
168. Punakaartilainen Eino Hietala Simosta kaatui 24. huhtikuuta ”valkoisten puolella pakko-oton kautta”, kuten TA:n tilastoon oli kirjattu. Ainakin yksi pohjoissuomalainen teloitettiin hänen kieltäydyttyä asevelvollisuudesta. Yleisempi
käytäntö oli paeta itärajan taakse, mikäli halusi välttää valkoisen armeijan.
169. Vahtola 1988, Walleniuksen komennuskunnan miehistä suuri osa rekrytoiduista
oli kuusamolaisia ja pudasjärveläisiä, kun taas Willamon komennuskuntalaiset
olivat Lapin ja Peräpohjolan vapaaehtoisia, mm. rovaniemeläisiä ja kemijärveläisiä.
Myöhemmin Kuolajärven komennuskunnan joukkoja täydennettiin Pohjanmaan
jääkärirykmentin ja Oulun seudun suojeluskuntalaisten joukoilla, 78-79, 90, 94.
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Mikäli he eivät olisi ehtineet poistua maasta, olisi heidän kohtalonsa
mitä todennäköisemmin ollut teloitus joko välittömästi kiinnioton
yhteydessä tai myöhemmin vankileirillä, niin kuin aktiivisten punakaartilaisten kohtalo muualla Suomessa oli170. Pakolaisista huolimatta
Lapin suojeluskuntalaiset ja valkoiset ehtivät teloittaa punakaartilaisia
suhteessa miltei samaa tahtia kuin Etelä-Suomen valkoiset, sillä teloitettujen osuus (pois lukien kuusi valkoista) kuolleista oli 24 %, kun
se valtakunnallisesti oli 27 %. Teloitus olikin toiseksi yleisin kuolinsyy Lapissa aivan kuin muuallakin Suomessa. Lapissa teloitettiin tai
murhattiin 83 henkilöä, heistä suurin osa eli 71 henkilöä (85 %) oli
punaisia. Teloitusten suhteen Lappi eroaa kahdella tavalla valtakunnallisesta linjasta. Ensinnäkin Lapissa teloitus oli punaisten uhreilla
selkeästi yleisempi kuolinsyy kuin muualla Suomessa, jossa vajaa kolmannes teloitettiin. Toiseksi valkoisten määrä tässä kategoriassa jäi
Lapissa erittäin alhaiseksi. Yleisessä keskustelussa punaisten teloituksia
perusteltiin juuri punaisten harjoittamalla terrorilla171, mutta Lapissa
sille ei ollut perusteita: kun koko Suomen valkoisista uhreista 27 %
murhattiin, Lapissa tuo luku oli vain 4,5 %.
Kadonneiden tai muin syin kuolleiden osuus oli Lapissa kaksinkertainen (19 %) muuhun Suomeen verrattuna. Monen kohdalla
kuolemaa edelsi haavoittuminen rintamalla tai sodan aikana saatu
sairaus, mutta varsinkin punaisten puolella kadonneista valtaosa ehti
livahtaa rajan taakse. Laajat vartioimattomat alueet helpottivat myös
muita Pohjois- ja Itä-Suomen punaisia pakolaisia. Kuriositeettina
kerrottakoon eräästä asiakirjoihin kadonneeksi merkitystä Kainuun
miehestä, Janne Myyryläisestä, joka ”löytyi” vuonna 1922 Värriön
savotalta, Kuolajärveltä. Läskilaatikon päällä seisoen hän julisti vallankumouksen jälleen alkaneen.172
Uhrit eivät jakaantuneet tasaisesti eri puolille tutkimusaluetta vaan
ne keskittyivät lähinnä puuteollisuuden saha- ja tehdaspaikkakunnille
sekä raaka-ainehankinta-alueille. Yli kolmannes (34.2%) uhreista oli
170. Tikka 2004, 402.
171. Esimerkiksi Tampereella valkoista terroria perusteltiin kauan aikaa ns. Suinulan
tapauksella, jossa punaiset ampuivat valkoisten puolella taistelleet, antautuneet
nuoret lyseolaiset, Ylikangas 1993, 35-40.
172. Katso Suomen Sotasurmat -tietokannasta hakusanalla Myyryläinen Janne, http://
vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmahaku/input]; läskikapinasta tarkemmin
Lackman 1993, liite 1 ”Sijaissovitus” ja liite 2 J. Myyryläisen ”Karkumatkan
selostus”, 95-114.
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kotoisin Kemin seudulta, vajaa kolmannes (28.9 %) Sodankylä-Kemijärvi-Kuolajärvi -alueelta ja reilu viidennes (21.5 %) Rovaniemeltä.173
Kaikilla edellä mainituilla alueilla oli paitsi aktiivinen työväenliike myös
omanarvontuntoinen suojeluskuntajärjestö, jolla oli valkoisten valtaan
tulon jälkeen tarpeeksi auktoriteettia toteuttaa ja valvoa Mannerheimin
johtaman armeijakunnan käskyjen toimeenpanoa.
Suurin osa lappilaisista uhreista oli työmiehiä (38 %), talonpoikia (17 %) ja itsellisiä (10 %). Punaisten uhreista 97 eli 61 % oli
työmiehiä. Talonpoikia ja itsellisiä oli kumpiakin vajaat 10 %. Valkoisten uhreista reilu kolmannes (31 %) oli talonpoikia, joka kuudes
(15 %) työmiehiä ja kymmenesosa itsellisiä. Osapuolten sosiaalinen
tausta ei tuota yllätyksiä, sen sijaan uhrien ammattitaustojen kirjo
on tutkimusalueen elinkeinorakenteeseen verrattuna huomattavan
monipuolinen. Joukossa oli normaalia enemmän edustettuina käsityöläisiä, virkamiehiä, sotilaita, jopa opiskelijoita. Ammattien kirjo
kertookin osapuolten yhdistysten, työväenjärjestöjen ja suojeluskuntien taustavoimista. Taajama-alueiden, kuten Kemin, Rovaniemen ja
Kemijärven, punaisten uhrien joukossa oli työmiesten lisäksi muun
muassa suutareita, räätäleitä ja kelloseppiä. Sen sijaan Sodankylässä ja
Kuolajärvellä punaisten uhrit olivat pääasiassa työmiehiä, mutta myös
pientilallisia tai kruununtorppareita. Valkoiset uhrit olivat enimmäkseen talonpoikia ja itsellisiä, mutta asutuskeskuksissa joukossa oli myös
kauppiaita, ylioppilaita ja virkailijoita. Jälkimmäinen ryhmä edusti
juuri sitä joukkoa, joka oli ennen sotaa, syksyllä 1917, aktiivinen
paikallisessa suojeluskuntatoiminnassa. Erikoisinta on se, että valtaosa
(15/18) jääkäreistä ja sotilaista sijoittuu ideologialtaan tuntemattomiin,
ja että he olivat tuon ryhmän suurin ammattikunta.
Valtakunnallisesti 74 % sodan uhreista oli punaisia, 14 % valkoisia ja 12 % tuntemattomia. Lapissa vastaavat luvut olivat 46,8 %
(157 punaista), 38,8 % (130 valkoista) ja 14,3 % (48 ideologialtaan
tuntematonta). Valkoiset siis kuolivat pääosin taisteluissa ja punaiset
teloitettiin. Ideologialtaan tuntemattomista uhreista suurin osa katosi.
Taisteluissa tuntemattomista kuoli kolmannes ja loput kuolivat punaisille ominaisella tavalla, heidät teloitettiin tai he kuolivat vankileirillä.
Rovaniemen uhreista 40 oli valkoisen armeijan rivissä kaatuneita
173. Rovaniemi (72), Sodankylä (53) ja Kemin mlk:ssa (47), Alatornio (29), Kemijärvi
(25), Kemi (20), Simo (19) ja Kuolajärvi (19), katso liite 17. Esitetyt tiedot ovat
tarkistettavissa ko. liitteistä, ellei toisin mainita.
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tai haavoittuneita asevelvollisia. Punaisten puolelta ainoastaan yksi
kaatui taistelussa, loput 25 teloitettiin. Myös Kemijärvellä profiili
oli samankaltainen; enemmistö uhreista (13) oli valkoisten puolella
taistelleita asevelvollisia, kun taas yhdeksästä punaisesta uhrista kahdeksan teloitettiin. Sen sijaan Sodankylän 53 uhrista 48 oli punaisia,
joista 34 katosi ts. pakeni Venäjän puolelle. Myös Kemin ja Kemin
maalaiskunnan uhreista suurin osa lukeutui punaisiin. Yleisimmät
kuolinsyyt olivat teloitukset ja kuolema vankileirillä, ainoastaan neljä
34:stä punaisesta uhrista kaatui taisteluissa. Sodan uhrit jakaantuivat
osapuolten välillä Lapissa tasaisemmin kuin muualla Suomessa, mutta
jakoon vaikuttivat valkoisen Suomen armeijan pakko-otot – asevelvolliset määrättiin rintamalle vapaaehtoisuutta tai ideologiaa kysymättä
– ja mahdollisuus paeta rajojen taakse. Toisaalta se, että punaisia
kuoli enemmän teloituksissa kuin vankileireillä kertoo omaa kieltään
voittajien strategiasta sodan alkuvaiheessa.
Teloitetut

Valkoisten rankaisutoimet alkoivat Pohjois-Suomesta ja etenivät taisteluiden ja valtausten myötä ensin itään, sitten etelään. Lappi vahvoine
työläisalueineen oli ensimmäinen valloitettu alue, jossa valkoinen
armeija pääsi kokeilemaan punaisiin kohdistamiaan rankaisumenetelmiä. Millaisen kohtalon punaiset ja punaisten tavalla kuolleet tuntemattomat saivat Lapissa? Aloitan tarkastelun teloituksista ja siirryn
kadonneiden ja kaatuneiden kautta lopulta vankileirikuolemiin ja
yleensäkin punavankeihin. Tässä luvussa vastaan kysymyksiin, kuinka
paljon ja missä punaisia teloitettiin, miksi ja koska heidät teloitettiin.
Lopuksi pohdin Lapissa täytäntöön pantujen teloitusten merkitystä
sodan kokonaisuuden kannalta.
Sodan alkuvaiheissa valkoisilla ei ollut rajoituksia punakaartilaisten
kohtelun suhteen. Valkoinen armeija toimi päämajan ohjeistuksen
mukaisesti. Sotilaallista käytäntöä linjasivat armeijan ohjeet valloitetulla
alueella, jotka puolestaan juontuivat venäläisessä armeijassa palvelleelle
upseeristolle tuttuihin Venäjän sotatila-asetuksen säädöksiin. Säädösten
mukaan valloitetulle alueelle sai julistaa paikallisen sotatilan ja perustaa kenttäoikeuden kapinallisten, mutta myös kapinaa tukeneiden
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siviilien tuomitsemiseksi. Armeija otti haltuunsa vallatut alueet välittömästi: se organisoi punakaartilaisten ja muiden kapinasta epäiltyjen
vangitsemiset sekä kenttäoikeuksien perustamiset. Kenttäoikeuksissa
kuulusteltiin kapinalliset, jaettiin tuomiot ja pantiin ne täytäntöön.
Lapissa valkoisten repressiotoimet näkyivät kenttäoikeuksien välittöminä teloituspäätöksinä.174 Valkoisen armeijan määrätietoinen toiminta
Lapissa tuo väistämättä mieleen, että käytännöistä oli joko sovittu
etukäteen tai ne olivat itsestään selviä toimintatapoja.
Lapissa punaisista uhreista 69 eli 44 % teloitettiin. Eniten teloitettiin Rovaniemen (25)175, Kemin mlk:n (11), Kemijärven (7) ja
Kuolajärven (6) punaisia. Muilla paikkakunnilla teloitettujen määrät
nousivat korkeintaan neljään. Yleensä teloitukset ajoittuivat sodan
siihen vaiheeseen, jolloin valkoiset ottivat valloittamansa alueen hallintaansa. Etelä-Suomessa tämä ajankohta sijoittui huhti-toukokuun
vaihteeseen176, mutta Lapissa alkutalveen. Maaliskuun loppuun mennessä Lapissa oli teloitettu yli 30 punaista. Ensimmäinen teloitushuippu
ajoittui helmikuun puoleenväliin, jolloin valkoiset saivat sotilaallisen
vallan Rovaniemeltä länteen. Viikon sisällä teloitettiin kaksitoista henkilöä. Ensimmäisenä teloitettiin Rovaniemen punakaartin päällikkö
Karl Kurki Kemin torilla järjestetyssä julkisessa teloitustilaisuudessa
8. helmikuuta. Seuraavat kaksi punaista teloitettiin Rovaniemellä 12.
helmikuuta ja kolmen päivän päästä neljä uutta punaista, muun muassa
Kemin mlk:n ja Simon punakaartien päälliköt Yrjö Kallinen ja Joonas
Ahonen. Seuraavana päivänä paineita purkivat jälleen Rovaniemen
suojeluskuntalaiset teloittamalla viisi punaista.177
Pikateloituksista nousi kohu. Kemin suojeluskunnan jäsen, Pohjolan Sanomien päätoimittaja Uuno Hannula otti kantaa teloituksiin
helmikuun puolivälissä vaatien pääkirjoituksessaan lopettamaan ne.178
Viesti ei saanut toivottua vastakaikua. Valkoinen eliitti uhkaili Hannulaa
henkilökohtaisesti ja päätoimittajaan kohdistuneina rajoituksina, kuten
174. Sotatila-asetuksesta, kenttäoikeuksista ja valkoisen armeijan käytännön menettelytavoista, Tikka 2004, 149-151.
175. Tässä luvussa on poikkeuksellisesti mukana Rovaniemen punakaartin päällikkö
Karl Kurki eli Karl Limnell, joka oli kirjoilla Helsingissä, mutta asui ja vaikutti
keskeisesti työväenliikkeessä Rovaniemellä.
176. Paavolainen 1967, 191-193.
177. Rovaniemi ja Kemi, Suomen Sotasurma –tietokanta.
178. PS 16. ja 18.2.1918.
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Pohjolan Sanomien takavarikointina ja sanavapauden rajoittamisina 179
Myös muualla Suomessa maltillinen porvaristo kritisoi armeijan rankaisutoimia. Ne olivat ongelma myös Vaasan senaatin laillisuusmiehille,
jotka pitivät rankaisutoimia välttämättöminä, mutta sotatilasäädösten
pohjalta toteutettuna epäsopivina ja laittomina, olihan sotatila-asetus
Venäjän duuman hyväksymä ja tsaarin vahvistama. Tilanne vaati selkiyttämistä. Helmikuun puolivälissä käydyissä neuvotteluissa päätettiin,
että senaatti keskittyy siviiliasioihin ja Mannerheim sotilasasioihin.
Senaatti ei hyväksynyt julkisesti sotatilankäyttöä kenttäoikeuksineen ja
teloituksineen, mutta puolsi kapinallisten rankaisemista. Mannerheimin allekirjoitti 25.2.1918 ”Kuulutuksen”, jossa nimellisesti kiellettiin
kenttäoikeudet ja annettiin ohjeet punaisten vankien kohtelun suhteen.
Sen mukaan valkoisten sotatoimille vaaralliset punaiset sai vangita,
mutta teloittaa vain hätävarjelun perusteella. Tämän määritelmän
perusteella teloitettavia olivat muun muassa sotainfrastruktuuria vahingoittavat, aseellista vastarintaa harjoittavat tai sitä aikovat punaiset.
Käytännössä hätävarjeluperuste antoi valkoisen armeijan sotilaille ja
päälliköille yhtä laajat valtuudet teloituksiin kuin aikaisemminkin.180
Kenttätuomioistuinten kieltämisen jälkeen vangittujen punaisten
katsottiin olevan tutkintovankeudessa. Tämän jälkeen vankeja kyllä
muodollisesti kuulusteltiin, mutta teloitusten suhteen kuulusteluilla
ei ollut suurta merkitystä, sillä armeijan ylin johto ei kontrolloinut
käskyä. Esimerkiksi Lapissa maallikkojen muodostamat kenttäoikeudet
toimivat toukokuuhun asti.181
Lapissa kuolemantuomiot julistettiin pääsääntöisesti Kemin ja
Rovaniemen kenttäoikeuksissa. Tuomioita pantiin täytäntöön myös
maalis- ja huhtikuussa. Toukokuun alussa valkoiselle kenttäväelle kävi
ilmi, että loput punaiset vangit tulisi tuomita virallisten sotasyyllisyysoikeuksien kautta. Tämä aiheutti eri puolilla maata, erityisesti EteläSuomessa, paniikinomaisen reaktion käyttää hyväkseen siihen asti
vallinnut oikeus langettaa kuolemantuomio amatöörivoimin.182 Niin
179. Laillisuusmiehenä tunnetun Hannulan artikkelit ”Lopetettakoon teloitukset” ja
”Toisenlainen menettely tarpeen”, joissa hän kritisoi kenttäoikeuksien toimintatapoja ja rangaistuskäytäntöjä, sensuroitiin, Lehtola 1994, 62-63.
180. Tikka 2004, 149-159.
181. Paavolainen 1971, 34-35; Tikka 2004, 147-148.
182. Paavolainen 1967, 192-194.
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sanottuja jälkipuhdistuksia nähtiin myös Lapissa, kun 8.-9. toukokuuta
murhattiin seitsemän punaista Rovaniemellä ja Kemijärvellä.183
Kenttä- ja sotaoikeuksien jäseninä oli paikallista eliittiä, mutta
myös muita, porvarillisen yhteisön arvoja puolustavia henkilöitä. Sen
selkäranka oli kuitenkin paikallinen suojeluskunta. Esimerkiksi Kemin
sotaoikeus oli alun perin paikallisen suojeluskunnan muodostama
tutkijaneuvosto. Kuulustelut olivat suojeluskuntalaisten vastuulla,
mutta apunaan heillä oli paikalliset poliisiviranomaiset.184 Ylhäältä
tulleiden ohjeiden mukaisesti paikalliset suojeluskuntalaiset keräsivät
tietoja paikallisesta epäluotettavasta väestöstä ts. punakaartilaisista
ja heihin suopeasti suhtautuvista henkilöistä. Taustatietojen ja kuulustelupöytäkirjojen nojalla oikeuksien jäsenet päättivät vangittujen
kohtaloista. Suojeluskunnat toimivat valkoisen armeijan ylimmän
johdon suositusten ja ohjeiden mukaisesti. Kenttäoikeuksien tehtävä
oli ottaa valloitettu alue hallintaan ja tukahduttaa vihollisen toiminta.
Siinä työssä äärimmäiset rangaistukset koettiin sekä paikallisen että
sodan ylimmän johdon näkökulmista välttämättömiksi. Tiedustelutyöhön rekrytoitu paikallinen porvaristo ei välttämättä tiennyt, mihin
heidän antamansa tiedot johtaisivat, mutta kenttäoikeuksien langettamat kuolemanrangaistukset olivat tietoisia tekoja. Oikeus-nimikkeen
käyttö oli tässä yhteydessä harhaanjohtava, sillä kenttäoikeudet eivät
täyttäneet juridisen oikeuselimen tunnusmerkkejä, ei organisaation
eikä tuomitsemisprosessin osalta.185
Esimerkkinä sotaoikeudeksi itseään kutsuvan paikallisen ryhmittymän selkeän sotilaallisesta ja poliittisesta toiminnasta olkoon
Kemijärven sotaoikeus, joka käytännössä muodostui Kemijärven suojeluskunnan jäsenistä. Toukokuun 7. päivänä he alkoivat kiirehtiä jo
liki kolme kuukautta vangittuina olleiden paikallisen työväenjärjestön
johtomiesten Ollankedon, Mikkosen ja Räsäsen sekä kahden muun
punaisen teloittamista. Pikaistunnossa 8.5. vahvistettiin jo tammikuun
lopussa tehty päätös, että työväenjärjestöjen johtomiehet joutuisivat
maksamaan hengellään punaisten kapinoinnista. Vangit vietiin seuraavana yönä läheiseen metsään, jossa työväenliikkeen vastaisen taistelun
183. Kemijärvi ja Rovaniemi: Suomen Sotasurma -tietokanta; Terroritilasto TA;
”Luetteloa 1918 kansalaissodan johdosta kuolleista ja kadonneista henkilöistä”
Til. Ark; Vapaussodan Historiakomitean tilastot SA.
184. Tikka 2004, 218.
185. Paavolainen 1967, 293; Tikka 2004, 147-148, 212, 323-325.
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henkilöitymä, konstaapeli Hagberg, johti teloitusta vieden samalla
päätökseen taistelun ”anarkisti-huligaaneja” vastaan. Mitään yleisiä
perusteita teloituksille ei ollut - ei aseellista toimintaa, ei murhia, ei
murhapolttoja – ainoastaan teloitettujen henkilöiden aktiivinen ja
pitkäaikainen toiminta paikallisen työväenliikkeen johdossa.186
Lapissa oli kaksi suurta sotaoikeutta, Kemissä ja Rovaniemellä. Tämä näkyi myös teloitusten määrässä. Valtaosa teloituksista suoritettiin
kyseisillä paikkakunnilla. Kemissä suojeluskuntalaiset perustivat kaksi
päivää Kemin valtauksen jälkeen sotaoikeuden (jonka virallinen nimi
vaihtui tutkijaneuvostosta tutkijalautakunnaksi), jonka eteen vangitut
punaiset passitettiin kuulusteltaviksi. Apunaan suojeluskunnalla oli
poliisiviranomaiset, jotka sekä kuulustelivat että pidättivät epäiltyjä.
Kemin kenttäoikeus, jota aikalaiset itse kutsuivat siis sotaoikeudeksi,
toimi kolme kuukautta ja sen kautta virtasi 187 punaista, joista yksitoista sai kuolemantuomion. Heidän lisäkseen valkoisten paikallinen
johto tiesi ja hyväksyi ainakin neljä muuta teloitusta eli yli puolet
teloituksista oli harkittuja ja tarkoituksellisia. Kemin kenttäoikeus oli
ensimmäisten perustettujen kenttäoikeuksien joukossa ja se noudatti
alusta alkaen sille määrättyä sotilaallista tehtävää alueellisen hallinnan ja
kontrollin välineenä. Sen tavoitteena oli ottaa valloitettu alue ”haltuun
järjestelmällisillä repressiotoimilla”.187
Kemissä teloitettiin 26 ja Rovaniemellä 24 punaista.188 Luku voi
olla kummankin osalta suurempi, sillä kaikkien teloitettujen kohdalla
186. Paavolainen 1967, 232-235, otteita Hagbergin henkilökohtaisista muistiinpanoista ja kirjeistä, joiden viitetiedot ovat Koillisrintama 8, Heimosota-arkisto.
SA. Päätöksen teloituksista oli tehnyt valkoisten järjestämä kansalaiskokous
30.1.1918 Rovaniemen teloitusta hän kuvasi seuraavasti: ”Neljä ammuin eräitten
Kittilän miesten kera. Neuvoston puh. johtajan jätin päältä katsomaan, miten
laatima ohjelmansa on joutunut meidän käsiin. Viimeksi ammuin Neuvoston
puh.johtajan. Hyvin se keikkasi. Ikäänkuin torakka.”
187. Tikka 2004, 212, 217-222.
188. Tikka puhuu 24 suomalaisesta ja 2 venäläisestä teloitetusta Kemissä perustaen
väitteensä kenttäoikeuksien pöytäkirjoihin, Tikka 2004, 221; Enbuske toteaa Rovaniemellä teloitetun vähintää 24, mutta todennäköisesti 32, punaista
perustaen väitteensä sotavankileirien, Oulun lääninkanslian sekä piirlääkärin
dokumentointiin, Enbuske 1997, 286-287, 452; Sotasurmatietokanta hakusana:
kuolinpaikkakunta Kemi antaa 24 mestattua/teloitettua ja kuolinpaikkakunta
Rovaniemi 17 mestattua/teloitettua; Rovaniemeläisistä Keskitapio, Hakkarainen,
Salmela, Sääkslahti ja Kangas teloitettiin todennäköisesti Rovaniemellä, vaikka
kuolinpaikkakuntaa ei ole merkitty tilastoihin, Vapaussodassa kuolleet, mf F
15716.5A, VApHK.SA.
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ei ollut tietoa kuolinpaikasta. Joissakin lähteissä puhutaan Kemissä
teloitetun 50, jopa 250 ja Rovaniemellä 32 henkilöä.189 Vaikka väitteet
kuulostavatkin osin liioitellulta, on niitä syytä miettiä. Virallisiin tilastoihin uhrit on merkitty ensisijaisesti kotipaikkakuntansa, ei kuolin- tai
asuinpaikkakuntansa mukaan. Sotasurmaprojektin tietokannassakin
viidesosan vuonna 1918 kuolleen kotipaikkakunta on tuntematon190.
Lappi oli aluetta, jonne oli muutettu työn perässä. Väestökirjanpidon
mukaan läsnäolevia oli enemmän kuin henkikirjoitettuja, ja nimenomaan työmiehet olivat liikkuvaa väkeä. Näin esimerkiksi Kainuussa
tai Pohjois-Karjalassa kirjoilla ollutta, Lapissa kaatunutta tai teloitettua
työmiestä ei ole merkitty käytettyihin lähteisiin tai häntä ei voi yhdistää Lapissa tapahtuneisiin teloituksiin, varsinkaan, jos kuolin- tai
katoamispaikkakunnasta ei ole tietoa. On melko epätodennäköistä,
ettei yksikään ulkopaikkakuntalainen olisi kuollut kevään 1918 teloituksissa. Esimerkkinä olkoon Tornio, josta virallisten tilastojen mukaan
teloitettiin vain yksi työläinen, hänetkin Oulussa. Kuitenkin eri lähteet
mainitsevat torniolaisia teloitetun meren jäällä tai saaressa. Lisäksi on
huomioitava venäläisten osuus. Ainakin Kemissä teloitettiin kaksi ja
Rovaniemellä kerrotaan teloitetun kolme venäläistä.191 Aikalaistiedot
useista kymmenistä Kemin seudulla teloitetuista henkilöistä saattavat
sisältyä tilastoihin, mutta kätkeytyvät sinne usealla eri tavalla niin,
niin että heidän kuolemaansa on mahdoton paikantaa. Näin aikalaiskertomuksia Perämeren rannikolla teloitetuista punaisista voi tuskin
koskaan todentaa.
TIKAN mukaan valkoisten langettamat kuolemantuomiot olivat rationaalinen osa valkoisten sotatoimia. Niiden tarkoituksena oli
vahvistaa valloitetun alueen hallinta tukahduttamalla punakaartien
189. Suomen luokkasota, 342; Teloitusten kerrotaan tapahtuneen Kemin edustalla
Selkäsaaren pohjoispäässä ja eteläisen hautausmaan kuusikossa, Antti A. Timosen
muistelmat 6 C SKP. KansA; Terroritilastossa mainitaan Kemissä teloitetun 124
ja Torniossa 13 vieraspaikkakuntalaista Terroritilasto / Kemi. TA.
190. Westerlund 2004, 68.
191. Torniolaisia kerrotaan teloitetun useita kymmeniä Kemin kaupungin edustalla
olevalla saarella, Huttunen, 240; ”.arkebuseringar hade verkställts på isen nedanför Haparanda…”, Hammar, 262-263; Kuolaan paenneen punakaartilainen oli
kertomansa mukaan nähnyt Torniossa teloitetun seitsemän henkilöä. ”…tuotiin
kaksitellen jäälle, jossa parikymmentä verihurttaa pyssyineen suoritti teurastuksen.
Kun kaikki olivat ammuttu luotiin heidän päälleen lunta ja jätettiin paikoilleen”,
Tulleet raportit 11.3.1918. Postikirja 29a. Viipurin keräystoimikunnan kokoelma.
VapsA. KA; Terroritilasto / Kemi, Rovaniemi; Tikka 2004, 222.
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mahdollinen vastarinta. Parhaiten se onnistui kuulustelemalla ja teloittamalla kaartin johto ja aktiivinen osa miehistöä, työväenjärjestöjen
toimitsijat ja varmuuden vuoksi myös muut paikallisten suojeluskuntalaisten ”huligaaneiksi” leimaamat henkilöt.192 Pohjois-Suomessa
valkoisten toimet eivät olleet yksinomaan sotilaallisia. Useimmilla
Lapissa toimineilla kenttäoikeuksilla ei yksinkertaisesti ollut sotilaallisia
perusteita vangita saati teloittaa punaisia. Kemissä teloitetuista suurin
osa oli punakaartilaisia, mutta sielläkin ja erityisesti Rovaniemellä
kuolemantuomioita langetettiin punakaartiin kuulumattomille193.
Kemijärvellä vangitut punaiset joutuivat ammutuiksi aikaisemman
kansalaistoimintansa tai mielipiteidensä takia. Yksikään heistä ei osallistunut sotatoimiin, eikä kuulunut punakaartiin194. Lapin tapaukset
osoittavat valkoisten rangaistusten ideologisen luonteen. Kenttäoikeudet suorittivat sotilaallisten toimenpiteiden ohella myös poliittista
puhdistusta: työväenliikkeen aktiivisia jäseniä rankaisemalla pyrittiin
hävittämään työväenliike paikkakunnalta niin organisaationa kuin
aatteenakin.
Valkoisten tuomioistuinkäytäntö kenttäoikeuksista valtiorikosylioikeuksiin, joita perustettiin kesäkuusta 1918 alkaen, ei ollut juridisesti
vahvalla pohjalla. Jukka KEKKONEN on todennut voittajien tavoitteena olleen rankaista punaisia, aktiiveista rivijäseniin, mahdollisimman ankarasti, mikä osaltaan vaikutti käytössä oleviin järjestelmiin.
Valtiorikosoikeuksista säädettiin laki tynkä eduskunnassa toukokuussa
1918, mutta se oli alusta alkaen ristiriidassa perustuslakien ja oikeusperinteen kanssa: säännösten tulkinta oli tarkoitushakuista, punaisille
epäedullista. Syytetyllä ei ollut puolustus- eikä valitusmahdollisuutta
oikeusprosessin aikana. Todistusaineisto ja todistajat (esim. paikallisten
suojeluskuntien lausunnot) olivat vahvasti puolueellisia ja yksipuolisia.
KEKKOSEN mukaan myöskään vuodesta 1918 toteutetun valtiorikosoikeuksien käytäntö ei noudattanut normaaleja oikeusvaltion
legalistisia periaatteita.195
192. Tikka 2004, 376-382, laajempi kuvaus 327-382.
193. Rovaniemen osalta kaartilaisten määrä oli Kemiä huomattavasti pienempi, Suomen
sotasurmat -tietokanta/ Kemi, Rovaniemi.
194. Katso Kemijärvi, Suomen Sotasurmat -tietokanta; Autti-Tuomisto 2005, 63- 64,
67-68.
195. Kekkonen 1997a, 155-178; Käytännössä tarkoitti rauhanajan rikoslain (1889)
soveltamista pohjaksi vro:ille, syytetyn oikeuksien ohittamista sekä oikeusprosessin
eri vaiheiden tarkoitushakuista toteutusta Kekkonen 1997b, Valtiorikosoikeuksien
toiminta Suomessa 1918 (moniste).
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Kadonneet ja paenneet

Seuraavaksi suurin määrä (37) eli neljännes punaisista lukeutui ryhmään muut syyt. Ryhmän osuutta kasvattaa nimenomaan Sodankylän
tilastoihin merkityt ”Venäjälle hävinneet” eli kadonneet. Tosiasiassa
kadonneiden ryhmä oli pakolaisten myötä Lapin punaisten osalta
suurin, mutta se ei käy ilmi tilaston tekoon käytetyistä lähteistä. Kirkonkirjoihin ei tehty merkintöjä rajanylittäjistä eikä heitä poistettu
kirjoilta kymmeneen vuoteen. Terroritilastoihin heitä ei myöskään
kirjattu, sillä lomakkeissa ei ollut pakolaisia varten edes saraketta. Ainoastaan Inarin kohdalle oli kirjattu tieto sadoista raja taakse Venäjälle
paenneista työläisistä. Muissa tilastolähteissä heistä ei ole mainintaa.
Todennäköisesti kyseessä on ollut Inarin kautta Venäjälle pyrkinyt
pakolaisjoukko, joka muistelmien mukaan koostui Kemin, Kittilän,
Rovaniemen ja Sodankylän seudun punaisista. Venäjälle pakeni satoja
työläisiä myös Kuolajärven kautta.196 Osa suomalaisista oli mennyt
Venäjällä työn takia jo ennen sotatapahtumia. Esimerkiksi Kemijärveltä
oli useita perheenisiä Kuolassa töissä, eivätkä he uskaltaneet palata
kotiin valkoisen terrorin pelossa.197
Muurmannin legioonalaisten lukumäärä muodostaa alarajan
Lapista Venäjän puolelle paenneista ihmisistä. Legioonalaisista 429
ilmoitti kotipaikkakunnakseen jonkin tutkimusalueen kunnista. Lukua
kasvattaa tieto siitä, että kaikki lappilaiset eivät liittyneet legioonaan
ja toisaalta usealla pakolaisella oli perheenjäseniä mukanaan. Mukana
oli myös ulkopaikkakuntalaisia198, jotka olivat asuneet jo vuosikausia
Lapissa, mutta eivät olleet kirjoilla asuinpaikkakunnalla. Karkeasti arvioiden itään paenneiden lappilaisten määrä oli 800-900 paikkeilla.199
Venäjälle suuntautunut pakolaisuus ajoittui helmikuulle, vaikka
punaisia valui rajan yli myöhemminkin.200 Länsirajan punaiset valmistautuivat Venäjälle lähtöön pian Tervolan ja Oulun taistelujen ratkettua.
196. Terroritilasto / Inari. TA, Kauppinen 1928b, 270-271.
197. Terroritilasto / Kemijärvi. TA.
198. Esimerkiksi Paavolaisen laskelmien mukaan rovaniemeläisiä oli legioonassa 72,
mutta puutteellisten lähdetietojen takia hän ei ollut kyennyt erottelemaan henkikirjoilla muualla olevia, mutta kotipaikkakunnakseen Rovaniemen ilmoittaneita
23 miestä omaksi ryhmäkseen; Nevakivi 1970, 138-140.
199. Ohto Manninen on arvioinut Suomesta paenneet Venäjälle kaiken kaikkiaan 2700
henkeä, joista noin 950 oli Pohjois-Suomesta, Manninen Ohto 1993, 452.
200. Nevalainen 2002, 109-117.
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Kymmenen päivän taivaltamisen jälkeen eli helmikuun puolivälissä
joukko saapui Nuorttijärvelle. Samoihin aikoihin Kemijärveä ja Kuolajärveä lähestyvät suojeluskuntajoukot työnsivät aseettomia punaisia
itään päin, joten pääjoukko Venäjälle paenneista ylitti rajan helmikuun
17. päivään mennessä. Pakolaisuutta suuntautui myös Ruotsiin. Tomas
HAMMARIN tutkimuksen mukaan vuonna 1918 Pohjois-Ruotsiin
saapui 201 pakolaista Oulun läänistä ja seuraavanakin vuonna vielä
76. Myös muissa lähteissä mainitaan mm. Kemin ja Tornion punaisten
paenneen Ruotsiin. Kaikki suomalaiset eivät täyttäneet pakolaisuuden
standardeja, sillä Ruotsin siviiliasioista vastannut ministeri antoi tietyin perustein viranomaisille luvan pidättää punapakolaisia, ja näin
70 pakolaisen matka päätyi Morjärven internointileirille.201 Kaiken
kaikkiaan rajojen taakse pakeni ainakin 1 200 lappilaista.
Kaatuneet

Pohjoisen taisteluissa punaisia kaatui 26, mikä oli alle viidennes tilastoiduista punaisista. Punaisia kaatui luonnollisesti eniten Tervolan ja
Oulun taisteluissa, mutta myös itärajalla. Sodankylän kirkkoherran
kirkonkirjoihin merkitsemät kahdeksan ”sanotaan kuolleen Venäjällä”
-punaiset on tulkittu tässä yhteydessä kaatuneiksi Neuvosto-Venäjän
puolella käydyissä taisteluissa. Punaisia kaatui vähän, mikä ei suinkaan
kerro punaisten erinomaista sotataidosta vaan Lapissa käytyjen taisteluiden vähäisyydestä ja toiseksi lappilaisten aseettomuudesta. Tilanne
muuttui niiden kaartilaisten osalta, jotka pakenivat Neuvosto-Venäjälle
ja liittyivät siellä punakaartiin ja myöhemmin Muurmannin legioonaan. Koillisrintaman taisteluissa kuolleista pohjoissuomalaisista punaisista ei ole virallisia asiakirjadokumentteja käytettävissä. Muistelmissa
ja tiedusteluraporteissa on kuitenkin mainintoja sodan menetyksistä,
joiden perusteella voidaan haarukoida kaatuneiden määrä. Kaartin
tiedusteluraportin mukaan kaatuneita oli 27. Suurimmat menetykset
koettiin 24.3. Nivalan taistelussa (8 kaatunutta). Kun tutkii asiaa
valkoisten raporttien ja muistelmien valossa punaisia kaatui yhteensä
30, eniten Nivalan taistelussa (16 kaatunutta). Kummastakin luvusta
puuttuvat tiedot punaisten uhreista viimeisestä eli Kilislammen tais201. Hammar 1964, 259, 273; Antti Timosen muistelmat, C 6 SKP. KansA.
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telusta. Myöskään Muurmannin legioonan taisteluissa kaatuneista ei
ole tietoa.202 Käytetyissä tiedoissa ei ole merkintöjä uhrien kotipaikkakunnasta, joten Suomen ulkopuolella kaatuneiden lappilaisten kokonaismäärästä ei voi tehdä vedenpitäviä päätelmiä. Karkea arvio on,
että noin puolet olisi ollut kotoisin tutkimusalueelta, jolloin ainakin
noin 13-14 lappilaista kuoli taisteluissa Neuvosto-Venäjällä. Näin
kaatuneiden punaisten kokonaislukumäärä olisi noin 40, kun laskee
yhteen käytettyjen tilastojen (pois lukien Venäjällä kaatuneiksi merkityt
sodankyläläiset) ja punakaartin pohjoisimman rintaman asiakirjojen
tiedot kaatuneista punaisista.
Vangit ja vankileirillä kuolleet

Estääkseen punaisten siirtymisen Etelä-Suomen rintamien vahvistukseksi Pohjois-Pohjanmaan suojeluskuntapiiri antoi ohjeet punaisten
vangitsemisesta Pohjois-Suomessa helmikuun 14. päivänä. Joka kylässä
nimettiin yksi suojeluskuntalainen, jonka vastuulla punaisiksi epäiltyjen henkilöiden vangitseminen oli samoin kuin asiasta ilmoittaminen
alueella toimivalle sotatuomioistuimelle.203 Lapissa suojeluskuntalaiset toimivat jo ennen ensimmäisiä ohjeita, sillä vankileiriluettelojen
tietojen mukaan Pohjolan suojeluskuntapiirissä pidätettiin punaisia
kaikilta muilta alueilta paitsi Pelkosenniemeltä ja Savukoskelta. Ensimmäiset vangittiin 2. helmikuuta Tervolassa. Kemissä ja Torniossa
punaisia alettiin vangita neljä päivää myöhemmin, 6. helmikuuta.204
Nämä olivat ensimmäiset vankileiriluetteloihin merkityt tapaukset,
mutta esimerkiksi Rovaniemen suojeluskunta oli vanginnut punaisia
jo maanantain vastaisena yönä 28. tammikuuta.205
Lapissa oli yhteensä kuusi vankileiriä: Kemissä, Torniossa, Rovaniemellä, Kittilässä, Kemijärvellä ja Kuolajärvellä. Lisäksi Pohjois202. Näissä luvuissa myös Kilislammen saunatuvalla kuolleet punaiset on laskettu
kaatuneiksi (UA). Yleiskatsaus Suomen punaisen kaartin pohjoisimman armeijakunnan rinta-alueella tapahtuneista vaiheista. VROSyA E 1 II, Suomen
punakaartin pohjoisimman rintaman raportteja. KA; Itkonen 1928, 44.
203. Paavolainen 1971, 24.
204. Oulun vankileiriluettelo; Luettelo Torniossa olevista vangeista 15.6.1918. Ba
2.1-2.4.; Rovaniemen vankileiriluettelo 16.5. ja 13.6.1918, Eb 11; Tornion
vankileiriluettelo Eb 13; Kemin vankileiriluettelo Eb 3. OuSVLeir. KA.
205. Aleksi Tuorilan muistelmat, f 1 op. 13 ArhivKNTsRAN.
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Ruotsissa, Morjärvellä, oli internointileiri, joka perustettiin helmikuussa 1918 nimenomaan Ruotsissa vangittujen, Suomesta paenneiden
venäläisten ja punaisten säilyttämistä varten. Leirin kautta kulki noin
200 vankia, joista punaisia oli noin 70. Punaiset olivat niitä epäonnisia pakolaisia, joilta puuttui joko Ruotsin viranomaisten myöntämä
virallinen oleskelulupa tai ruotsalaisten tovereiden toimittamat väärennetyt passit.206 Rovaniemen vankileiriin koottiin kaikki lähialueiden
punavangit, tosin kahdessa eri vaiheessa. Heti helmikuussa vankileirille
tuotiin rovaniemeläisten seuraksi Tervolan ja Sodankylän kapinalliset. Toukokuun loppupuolella, kun päätös vankien kuulusteluista
valtiorikosoikeuksissa tuli tietoon, vangit päätettiin keskittää suuriin,
alueellisiin keskusvankileireihin. Niistä Lappia lähinnä oli Oulussa
sijainnut Raatin sotavankileiri. Aiemmin mainitut vangit siirrettiin
Rovaniemeltä Raatiin toukokuussa. Siirtoa varten 16.5.1918 tehdystä
lähetyslistassa oli 34:n keväällä Rovaniemellä vangitun tai sinne suoraan siirretyn vangin nimet.207 Rovaniemen sotavankileirin johtaja
A. Moberg täydensi luetteloa parin viikon päästä ilmoittaen viidestä
henkilöstä, jotka oli vangittu listan laatimisen jälkeen: Toukokuun
17.-22. päivinä vangittiin neljä naista, joiden epäiltiin ”auttaneen
täkäläisiä punakaartilaisia pakomatkalla viime helmikuun alussa” ja
31.5. rovaniemeläinen mies. Ensimmäisen siirron yhteydessä Raatiin
lähetettiin 39 vankia.208
Rovaniemen vankileirillä oli nyt tilaa alueen pienimpien paikkakuntien vangeille. Kesäkuun 13. päivänä tehtyjen listojen mukaan
Kittilästä siirrettiin 16 (muiden lähteiden mukaan 32), Kuolajärveltä
seitsemän ja Kemijärveltä yhdeksän punaista. Suurinta osaa syytettiin
osallisuudesta punaisten toimintaan, mutta vangitsemissyyksi riitti
sopimaton puhekin. Vangittujen joukossa oli neljä naista, jotka kaikki
olivat Kemijärveltä. Viimeisenä, 12.6., vangittiin 45-vuotias rovaniemeläismies, jonka epäiltiin osallistuneen ”kotitarkastukseen ryssien kanssa”.
Viikon sisällä nämäkin vangit siirrettiin Raatin sotavankileirille.209
Listojen mukaan Rovaniemen vankileirillä oli kevään ja kesän aikana
istunut ainakin 72 vankia (mahdollisesti 88). Lisäksi on syytä laskea
206. Hammar 1964, 259-260; Lackman 2002.
207. Rovaniemen vankileiriluettelo 16.5. ja 13.6.1918, Eb 11. OuSVLeir. KA.
208. Rovaniemen vankileiriluettelo 16.5.; A. Mobergin kirje Majuri Aminoffille
23.5.1918; A. Mobergin kirje 6.6.1918. OuSVLeir Eb 11. KA.
209. Rovaniemen vankileiri 13.6.1918, OuSVLeir Eb 11. KA; Enbuske 1997, 286-287.
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mukaan ne 24 punaista, jotka teloitettiin pikaoikeudenkäyntien jälkeen. Heidän nimiään ei toukokuussa tehdyssä vankiluettelossa ollut,
mutta he olivat istuneet vankilassa lyhyemmän tai pidemmän ajan.210
Vangittujen yhteisluku oli siis 96 (tai 112)lukumäärä. Se olisi voinut
olla suurempikin, elleivät sadat Kemijärven, Kuolajärven ja Sodankylän
punaisista olisi ehtinyt paeta rajan taakse.
Kemin vankileiriluetteloon oli merkitty 71 vangin tiedot. Vankeja oli todennäköisesti enemmän, sillä luettelon lopussa todettiin
vankileiriluettelon olevan epätäydellinen, koska useat vangit oli viety
suoraan maaseudulle töihin eikä heitä ollut tavattu saati heidän tietojaan kirjattu ylös. Listalla olleista vangeista 16 oli vangittu helmikuussa
eli välittömästi valkoisen vallan vahvistuessa. Toinen vangitsemisaalto
ajoittuu maalis-huhtikuulle (35 vangittua), jolloin taistelut Etelä-Suomessa kääntyivät valkoisten eduksi. Viimeinen vangitseminen tehtiin
13. toukokuuta. Sitä ennen vapautettiin 9 vankia. Huomionarvoista
on, että teloitushuiput ajoittuivat vangitsemisaaltojen kanssa samaan
aikaan. Touko-kesäkuun vaihteessa 47 vankia siirrettiin Ouluun. Heistä
kaksi kuoli myöhemmin vankileirillä. Kemin vankilistalla oli 15 vankia,
joita ei vielä tuolloin siirretty Raatiin sotavankileirille, eikä heitä listojen mukaan myöskään vapautettu. Yksi heistä oli Pohjois-Karjalasta,
muut olivat kotoisin Kemin seudulta. Joka tapauksessa kaksi vangeista
kuoli myöhemmin vankileirillä, toinen menehtyi Oulussa ja toinen
Tampereella.211
Tornion vankileirillä oli toukokuun puolivälissä 83 vankia, joista
yli puolet oli vangittu helmikuussa, suurin osa 6.-8. päivien välisenä
aikana. Pääosa vangeista oli torniolaisia tai alatorniolaisia. Aivan kuin
naapurikunnassakin Tornion toinen vangitsemisaalto sijoittui maalishuhtikuulle. Viimeiset vangitsemiset tehtiin 18. toukokuuta, jolloin
kaksi s/s Alfa Hvit -nimisellä aluksella työskennellyttä suomalaissyntyistä merimiestä pidätettiin Torniossa. Touko-kesäkuussa Torniosta
siirrettiin 56 vankia Raatin sotavankileirille, 13 vapautettiin myöhemmin. Vapautuneista ei ole merkintöjä vankiluetteloissa, mutta kirkonkirjoissa on heistä tietoja vuoden 1918 jälkeenkin. Vaikka vapautettujen
joukossa oli vakavasti sairastuneita, se ei ollut syy vapauttamiseen, sillä
kaikkia lavantautipotilaita ei vapautettu vaan vietiin Raattiiin. Vangeista
neljä katosi jäljettömiin. Heitä ei siirretty Ouluun, mutta heistä ei ole
210. Ib.
211. Kemin vankileiriluettelo Eb 3. OuSVLeir. KA; Suomen Sotasurma -tietokanta.
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myöskään merkintöjä kirkonkirjoissa212. On mahdollista, että heidät
on teloitettu tai että he ovat välittömästi vapauduttuaan muuttaneet
ulkomaille. Kun Tornion seudun punakaartilaisvangit olivat poistuneet Tornion vankileiriltä, sinne siirrettiin Raatin vankileiristä yli 200
vankia, joiden kotipaikkakunnasta ei ole tietoa.213
Raatin sotavankileiri oli ensimmäinen laatuaan Suomessa. Sen
perustaminen tuli ajankohtaiseksi, kun valkoiset voittivat Oulun taistelun ja ottivat noin 800 punaista vangiksi. Eri puolille Oulua sijoitetut
vangit koottiin maaliskuun loppuun mennessä venäläisten rakentamiin
parakkeihin Raatinsaareen – näin syntyi Raatin sotavankileiri, joka oli
myös pitkäikäisin Suomessa tuolloin perustetuista sotavankileireistä.
Sen toimikausi kesti puoli vuotta, maaliskuusta syyskuuhun, jolloin
sotavankilaitos liitettiin siviilivankeinhoitolaitokseen. Leirin vakinainen
vankimäärä pysytteli 800:ssa koko kevään. Toukokuussa osa vangeista
vapautettiin, ja 57 venäläistä siirrettiin Helsinkiin.214
Päätös vankien keskittämisestä suurimmille sotavankileireille tehtiin toukokuussa ja toteutettiin eri puolilla Suomea touko-kesäkuun
vaihteessa. Pohjois-Suomessa siirrot tapahtuivat kesäkuun puoliväliin
mennessä. Raatin vankileirille siirrettiin Kemin, Tornion ja Rovaniemen vankileirien vangit, jolloin Raatin vankien kokonaismäärä nousi
1 075:een, eikä luvussa ole huomioitu niitä 224 vankia, jotka oli siirretty muutamaa päivää aikaisemmin Raatista Tornion työsiirtolaan.215
Samaan aikaan 100 vankia siirrettiin töihin Oulun kasarmille, ja vielä
syyskuussa vankileirille lähetettiin 42 punakaartilaista Ruotsista.216
Raatin vankileirin kautta kulki vähintään 1 400 vankia.
Vankiluettelon mukaan Raatin vankileirillä oli 263 lappilaista.217
Suurin osa heistä, 175, joutui Ouluun Kemin, Rovaniemen ja Tornion
vankileirien kautta. Loput eli 88 olivat oululaisia tovereitaan auttamaan
212. Tein kyselyn asianomaisista vangeista, Virkatodistus 6.8.2001, Alatornion kirkkoherranvirasto; Virkatodistus 2.8.2001, Tornion seurakunnan kirkkoherranvirasto.
213. Luettelo Torniossa olevista vangeista 19.5. ja 15.6.1918. Ba 2.1-2.4.
214. Paavolainen 1971, 310; Ala-Häivälä 2000, 24.
215. Oulun vankileiriluettelo; Luettelo Torniossa olevista vangeista 15.6.1918. Ba
2.1-2.4.; Rovaniemen vankileiriluettelo 16.5. ja 13.6.1918, Eb 11; Tornion
vankileiriluettelo Eb 13; Kemin vankileiriluettelo Eb 3. OuSVLeir. KA.
216. Ala-Häivälä 2000, 24-25.
217. Olen käyttänyt vankiluetteloa, johon on merkitty sekä vangin kirjoillaolo – että
asuinpaikkakunta, Oulun vankileirin vankiluettelo, Ba 2.1-2.4. OuSVLeir. KA;
Ala-Häivälä on käyttänyt luetteloa, jossa on merkitty kotipaikkakunta, tarkentamatta
kuitenkaan tarkoitetaanko sillä myös henkikirjoituspaikkakuntaa. Ks. Ala-Häivälä
2000, 26.
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lähteneitä Alatornion, Kemin seudun ja Rovaniemen kaartilaisia, jotka
vangittiin Oulun taistelujen yhteydessä.
Taulukko 4. Raatin vankileirin lappilaiset kotipaikkakunnan mukaan
Kotipaikkakunta

lkm

Kotipaikkakunta

lkm

Alatornio
Kemi
Kittilä
Kemijärvi
Tervola
Simo
Ylitornio

96
26
14
11
8
6
2

Kemin maalaiskunta
Rovaniemi
Kuolajärvi
Tornio
Sodankylä
Ranua
Kolari

34
30
14
11
6
4
1

Lähde. Oulun vankileirin vankiluettelo, Ba 2.1-2.4. OuSVLeir. KA

Vankien lukumäärä alkoi pienentyä kesä-heinäkuun 1918 vaihteessa,
kun sotilasviranomaisten oli noudatettava senaatin päätöstä vapauttaa
25 % vangeista. Lisäksi kahden valtiorikosoikeuden tuomioistuimen
toiminnan käynnistyminen 19. kesäkuuta nopeutti vankien vapautumista. Heinäkuun alussa Raatissa oli noin 600 vankia. Lukumäärän
pienentymiseen vaikutti edelleen päätös keskittää vangit suurimpiin
vankileireihin. Raatista siirrettiin 263 vankia Tampereen vankileirille
elokuussa. Leiri toimi vielä väliaikaisena vankien säilytys- ja kauttakulkupaikkana aina syyskuulle asti, jolloin Raatiin siirrettiin punakaartilaisia Ruotsin Morjärven internointileiriltä.218
Valtakunnallisesti vankileirikuolleisuus oli yleisin (39 %) kuolinsyy
vuonna 1918. Vankileireillä tai pian sieltä vapauduttuaan menehtyi
yli 14 000 suomalaista, joista ideologialtaan tuntemattomia oli 1 800,
loput punaisia. Punaisista uhreista 43 % menehtyi vankeudessa tai sen
takia.219 Lappilaisten kohdalla vankileirikuolleisuus oli valtakunnan
tasoa huomattavasti alhaisempi. Vankileireillä menehtyi 34 lappilaista, mikä oli 10 % tutkimusalueen kaikista uhreista ja 13 % kaikista
218. Vankeja siirrettiin mm. Tornion työsiirtolaan ja töihin Oulun sotilaskasarmille,
Ala-Häivälä 2000, 23-24; Paavolainen 1971, 116.
219. Westerlund 2004, 59-61; ”Jos rivimiehet olisi laskettu vastaamaan vapaalta jalalta,
olisi kuolleisuus ollut ilmeisesti huomattavasti vähäisempää”, Kekkonen 1997b,
moniste.
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vangituista lappilaisista. Punaisistakin uhreista osuus oli vain 14 %.
Lappilaisista 12 menehtyi Raatin vankileirillä, jossa kuoli yhteensä
52 vankia.220 Loput kuolivat Raahen, Tampereen, Suomensaaren ja
Morjärven vankileireillä. Osan kohdalla kuolinpaikkakuntaa ei ole
merkitty. Tilastojen mukaan kahdeksan vankia kuoli sairauteen, neljä
menehtyi nälkään, kolme kuoli heti vapauduttuaan, kaksi teki itsemurhan, yksi ammuttiin ja loppujen vankien kohdalla kuolinsyytä ei
ole eritelty tarkemmin. Voi olla, että he joutuivat ammutuiksi. Ainakin Etelä-Suomessa väkivaltaisia kuolemia peiteltiin usein ”kuollut
vankileirillä”-ilmaisun sisään221. Käytäntö saattoi yleistyä kevään ja
kesän kuluessa myös pohjoisessa, Raatissa. Vielä talvella Rovaniemen
ja Kemin vankileireillä voittajat eivät salailleet vaan tiedottivat avoimesti kuolemaan tuomitsemansa punaiset mestatuiksi, teloitetuiksi
tai ammutuiksi.
Edellä mainitut lappilaiset vangit, joita oli yhteensä yli 300,222
olivat kaikki pitkäaikaisvankeja. Lukuun on syytä lisätä myös teloitetut,
jotka käytännössä olivat valkoisten vankina lyhyemmän tai pidemmän
ajan helmikuusta 1918 alkaen. Näin vankien kokonaislukumäärä
kipusi lähelle 400 Lapissakin. Kuinka paljon Lapissa vangittiin lyhytaikaista kuulustelua varten, on mahdoton selvittää. Jonkinlaisen
kuvan asiasta saa, kun vertaa Kemin kenttäoikeuden kuulusteltavien
määrää (190)223 vankileirin nimilistoihin, joiden mukaan Kemissä oli
71 vankia kevään aikana. Jos kuulusteltavien ja vangittujen suhdeluku
oli tämä, pahimmillaan yli tuhat ihmistä menetti kansalaisoikeutensa
kuulustelujen ajaksi. Vankileirikäytännöt olivat osa valkoisten kokeilua, jossa selvitettiin hallinnon ja repression toteutusta valkoisten
hallitsemilla alueilla. Kaikkien rangaistustoimenpiteiden (teloitukset,
tuomiot, vankileirit) toteutus oli sotilaallisen ankaraa ja tehokasta
tarkoituksenaan kontrolloida vallankumouksellisia.224
220. SSP tietokanta; Paavolaisen mukaan Oulun läänissä punaisista 76 menehtyi
vankileireillä. Raatissa kuoli 23 vankia, Paavolainen 1971, 238; Ala-Häivälän
mukaan Raatissa kuoli 51 vankia, Ala-Häivälä 2000, 77-78. Paavolaisen tutkimus (1971) perustuu sotavankilaitoksen ja sotavankileirien asiakirjoihin, joissa
varsinkin Pohjois-Suomen vankileirien osalta on ollut puutteita.
221. Mäkelä – Saukkonen – Westerlund 2004, 122-123.
222. Raatiin siirrettyjen 263 lisäksi yli 70 Morjärveltä palautettua punaista.
223. Tikka 2004, 219.
224. Tikka 2004, 211-212, 381-381.
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Vaiennettu valta, hiljenevä kansa

Valkoisten punaisiin kohdistamat rankaisutoimenpiteet keskittyivät
Lapissakin paikkakunnille, joissa työväenliikkeellä oli vahvat juuret
ja joissa se oli ollut aktiivinen keväästä 1917 alkaen. Toisaalta rangaistusten määrään vaikuttivat myös suojeluskuntien rooli ja vaikutus
alueella. Repression keskukset olivat Kemi, Rovaniemi, Kemijärvi ja
Tornio, jotka olivat myös Lapin suojeluskuntaliikkeen vahvimpia
alueita tuohon aikaan. Suojeluskuntalaisten voima ei perustunut joukkoihin vaan suhteisiin ja valtaan.225 Suojeluskuntien johto ja jäsenistö
edustivat paikallista taloudellista ja poliittista eliittiä, jolla oli kontaktit
sekä Mannerheimin johtamaan armeijaan että Saksasta Tornion kautta
saapuviin jääkäreihin. Näin suojeluskunnilla oli käytössä sotilaallinen
ja aseellinen ylivoima verrattuna Lapin punakaartilaisiin. Osapuolten
välillä toistui rauhanajan asetelma: suojeluskunnan johtajisto edusti
lähinnä työnantajatahoa ja punaiset työntekijöitä. Heidän välilleen
jo syksystä 1917 lähtien muodostunut poliittinen ja sosiaalinen kuilu
kasvoi niin suureksi, että vuoropuheluun ei käytännössä ollut välineitä,
mikä teki rangaistusten toimeenpanon valkoisille helpommaksi.
Rangaistustoimenpiteiden organisoinnista vastasivat paikalliset
suojeluskuntaosastot. Joskus päävastuun rangaistustoimenpiteiden
täytäntöönpanosta ottivat ulkopaikkakuntalaiset, mutta silloin he olivat
armeijan valtuuttamia, kuten Rovaniemellä jääkäri Kurt M. Wallenius.226 Ensimmäisenä valkoisten valtaamana alueena Pohjois-Suomen
rangaistustoimet ja jälkiselvittelyt muodostuivat malliksi ja esimerkiksi
muulle Suomelle. Pohjois-Suomen käytänteet olivat myöhemmin keväällä käytössä koko Suomessa.227 Se selittänee osaltaan rangaistusten
ankaruuden suhteessa punakaartilaisten toimiin sodan aikana.
Alkuun teloituksia ei salailtu. Kemin julkisen teloituksen lisäksi
Rovaniemellä naulattiin ”markkinakansalle” luettavaksi julistus kaartin johtoon kuuluneiden Antti Rädyn ja Leo Pekkalan teloituksista.
Valkoisten taktiikkana oli luoda kauhua. Kun oikeudettomiin teloituk225. Em. paikkakunnilla joko perustettu suojeluskunnat ennen tammikuuta 1918 tai
organisoitu vankileirit talvella 1918. Suojeluskuntien sosiaalinen rakenne ks. luku
Suojeluskunnat Lapissa; Koko Lapissa oli positiivisempienkin arvioiden mukaan
noin 500 suojeluskuntalaista, Hersalo 1955, 460.
226. Tikka 2004, 218; Enbuske 1997, 286-287; Lehtola 1994, 61.
227. Katso kenttäoikeuksien toiminta, Tikka 2004, 218-291.
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siin kohdistunut paheksunta kasvoi, siirtyivät kuolemanrangaistusten
täytäntöönpanot vankileirien suojiin. Samaan aikaan työväenliikkeen
aktiivien ja kannattajien vangitsemiset kiihtyivät ja vangitsemiskynnys
laski. Vankeja uhkailtiin paitsi kuolemantuomiolla myös orjatyöllä
Saksan suolakaivoksissa.228
Suojeluskunnat eliminoivat kapinallisia, mutta samalla he myös
pyrkivät eliminoimaan kapinaan syyn, joka heidän käsityksenä mukaan
oli työväenliike. Onnistuivatko suojeluskunnat työssään? Rovaniemellä
vastaus oli kyllä, mikäli kriteerinä käyttää työväenliikkeen keskeisimpien henkilöiden kuolemantuomioita. Punakaartin johdon kohtalo
sinetöitiin heti valkoisten valtauksen ensimmäisinä päivinä. Ennen
maaliskuuta, siis kahden viikon aikana, teloitettiin ainakin kymmenen
punaista tai heitä avustanutta, joukossa muun muassa miliisimiehistössä
toiminut poliisikonstaapeli. Kenttäoikeus jatkoi toimintaansa toukokuulle asti ja teloitutti viime töinään työväenyhdistyksen perustajan,
yhdistyksen voimahahmon, 52-vuotiaan kauppias Heikki Marttilan
8. toukokuuta.229 Aivan täydellistä Rovaniemen suojeluskunnan ja
Walleniuksen työ ei ollut, sillä punakaartin johtoon lukeutuneet Aleksi
Tuorila ja Jussi Sjölund olivat lähteneet Etelä-Suomeen aseenhankintamatkalla ja ajautuneet sieltä Kantalahteen tavoitteenaan jatkaa
vallankumousta Lapissa. Uhka oli edelleen olemassa.
Kemin seudulla teloitustuomioon riitti jäsenyys punakaartissa,
aina ei sekään. Teloitetuista neljä ei ollut terroritilaston mukaan punakaartin jäsen – ilmeisesti tuomioiden taustalla olivat syytteet ryöstöistä. Kemin seudun punakaartin johtajista Yrjö Kallinen (Kemin
mlk.), Joonas Ahonen (Simo) ja Iikka Jokelainen (Simo) teloitettiin
heti ja Mikko Turunen (Kemi) huhtikuussa. Kemin maalaiskunnan
punakaartin kampanjapäällikkö Huugo Kanto ammuttiin Kallisen
rinnalla. Sen sijaan osa aktiiveista punaisista, kuten Akseli Timonen
ja Iisak Heikka, ehti paeta Ruotsin puolelle ja piilotella voittajia syksyyn, joten he välttivät ankarimmat rangaistukset. Kemissä tehtiin
selvää myös Tervolan punaisista. He olivat kaikki punakaartin jäseniä,
muuta yhteistä heille oli pitkäaikainen jäsenyys ja luottamustoimet
työväenyhdistyksissä ja ammattiosastoissa. Matti Leinonen oli toiminut rahastonhoitajana ja maaliskuusta 1917 alkaen työväenneuvoston
puheenjohtajana. Oskari Foudila oli toiminut puheenjohtajana Louen
228. Kemppinen 1987, 138-144; Enbuske 1997, 286-287.
229. Enbuske 1997, 286-287; Vuoden 1918 sodan uhrien tilastot, Rovaniemi.
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työväenyhdistyksessä kymmenen ja Heikki Kokkonen Jaatilan työväenyhdistyksessä kahdeksan vuotta. Tervolan tulehtuneista väleistä
työväestön ja porvaris-talonpoikaiston kesken kertoo myös se, että
teloituksista Kemissä vastasivat, terroritilaston mukaan, Tervolan suojeluskunnan jäsenet.230
Myös Kemijärvellä paikallinen suojeluskunta onnistui teloituksillaan pelottelemaan työväestöä. Seitsemästä teloitetusta kuusi oli
työväenliikkeen aktiivisia jäseniä. Sen sijaan punakaartiin he eivät
kuuluneet. Kemijärven punakaartilaiset ehtivät paeta Neuvosto-Venäjälle J. Väinölän johdolla. Työväenyhdistyksen ja työväenneuvoston
puheenjohtaja Matti Ollanketo, kaksi muuta työväenneuvoston jäsentä,
Heikki Räsänen ja Pekka Moilanen, teloitettiin toukokuun 9. päivänä.
Seuranaan heillä oli kaksi muuta aktiivia. Yksi kemijärveläinen teloitettiin Rovaniemellä ja toinen Kuolajärvellä. Teloitettujen punaisten
kohtaloksi lienee koitunut yritys horjuttaa paikallista valtaa syrjäyttämällä poliisiviranomaiset ja ottamalla järjestyksenvalvonta omiin
käsiin suurlakon aikana marraskuussa 1917.231 Vaikka osa kapinallisista
jäi henkiin (pakolaiset), onnistui suojeluskunta ankaran terrorin ja
kontrollin avulla tukahduttamaan Kemijärven työväenyhdistyksen
toiminnan käytännössä kokonaan.
Kuolajärven punaiset kuulivat valkoisten etenemisestä hyvissä
ajoin ja onnistuivat pakenemaan rajan taakse. Liikkeen johto säilyi
hengissä ja jatkoi toimintaansa Neuvosto-Venäjältä käsin. Valkoiset
pidättivät kuitenkin seitsemän työväenyhdistykseen kuulunutta ja
punakaartiin myönteisesti suhtautunutta kuntalaista lähetettäväksi
Rovaniemen ja Raatin vankileireille. Sodankylän neljästä teloitetusta
punaisesta kahta yhdisti järjestyskaartilaisuus ja kolmea työväenyhdistystoiminta. Ilmeisesti heitä jahdattiin. Ensiksi heidät teloitettiin hyvin
myöhään, ensimmäinen kesäkuussa ja loput kolme elo-syyskuussa.
Toiseksi teloittajina olivat Sodankylän ja Martinkylän suojeluskuntalaisia, mutta teloitukset tapahtuivat Kuolajärvellä ja Venäjän puolella.
Myös Sodankylän punaisista valtaosa lähti pakoon rajan taakse. Kittilän
230. Tikka 2004, 220-221; Terroritilasto/ Kemi, Kemin maalaiskunta, Simo, Tervola,
TA.
231. Terroritilasto/ Kemijärvi, TA; Sotasurma-tietokanta/ Kemijärvi; Katso myös Matti
Ollankedon lesken, Selma Ollankedon Suomen senaatin prokuraattorille lähettämä
selvityspyyntö perusteluineen miehensä kohtalosta kirjassa Autti-Tuomisto 2005,
63-64, 67-68.
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punaisista yksi murhattiin, yksi katosi ja kaksi, työväenyhdistyksen
ja kunnallisjärjestön puheenjohtaja Alex Ala ja sihteeri Aleksander
Vuomajärvi, kuoli vankileirillä. Yhteensä noin 30 kittiläläistä joutui
vankileireille.232
Työväestön kannatusalueille kohdistuneet puhdistustoimet hiljensivät asujamistoa, mutta eivät täysin. Teloituksia pidettiin oikeudettomina suojeluskuntaherrojen vallannäyttöinä. Ne herättivät työväestön
keskuudessa kiukkua jopa siinä määrin, että Kemin suojelukuntapäällikkö F. Tiura joutui tiukentamaan kaupunkilaisiin kohdistunutta
kontrollia.233 Vallattujen alueiden punaisten tilanne ei ollut Lapissa niin
lohduton kuin mitä se oli Etelä-Suomessa; esimerkiksi Pirkanmaalla
yli 4 000 punaista teloitettiin, tuhansia vangittiin ja koko vallankumouksellinen liike lyötiin maahan.234 Pohjois-Suomessa ei myöskään
syntynyt työväestön kollektiivista kauhukertomusperinnettä vuoden
1918 sodasta siinä määrin kuin rintamalinjan eteläpuolella. Ulla-Maija
PELTOSEN mukaan kertomusten merkitys kertojalle ja kuulijoille
oli emotionaalinen. Niillä pyrittiin muuntamaan voimattomuuden,
pelon ja häpeän tunteet jäsentyneeksi vihaksi. Kertomusperinteen
puuttuminen viittasi joko siihen, että kertojalla ei ollut kuulijoita
joiden kanssa jakaa kokemus tai että kokemus haluttiin unohtaa.235
Vaikka Lapissakin oli koettu traumaattisia asioita, työväestön mieliala
tulevaisuuden suhteen oli odottava. Suurin osa kapinallisista vältti
rangaistustoimenpiteet, he olivat elossa ja motivoituneita jatkamaan
keskenjäänyttä vallankumousta, mikä oli heidän keinonsa työstää ja
jäsentää kokemaansa. Ilmeisesti kauhukertomusten harvinaisuutta
Lapissa selittääkin osaltaan se, siellä oli mahdollisuus toimia toisin
kuin suuressa osassa muuta maata.
Valkoisten toimintaa ei aina hyväksytty omienkaan taholla. Paikalliset suojeluskuntalaiset jääkärien ja Mannerheimin armeijan sotilaiden
kera eivät nauttineet jakamatonta luottamusta porvarillisen kansanosan
keskuudessa. Talonpoikaisto suhtautui joillakin paikkakunnilla kielteisesti aseelliseen toimintaan. Hiljaisesta vastarinnasta kieli armeijan
rekrytoinnin nihkeys sekä peräpohjolaisten haluttomuus osallistua
232. Mikko Pikkuvirta, Omaelämänkerta. f. 1 op. 17 ArkhivKNTsRAN; Sotasurmatietokanta/ Kuolajärvi, Sodankylä, Kittilä; Terroritilasto/ Kittilä, Sodankylä. TA.
233. Kemppinen 1987, 138-139.
234. Aatsinki 2007, 37-49.
235. Peltonen U-M 1996, 187-190, 280.
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taisteluihin. Suojeluskunta ei ollut kansanliike tutkimusalueella eikä
kansanarmeijan ajatus lävistänyt peräpohjolaisten tajuntaa vielä tuolloin.236 PELTOSEN mukaan kauhukertomukset eivät olleet Lapissa
yleisiä myöskään valkoisten puolella. Valkoisten kauhukertomuksilla
oli emotionaalisen syyn lisäksi myös toinen tavoite: kuvata punaiset
raakalaisina, epäinhimillisinä ja eläimellisinä vastustajina eli luoda
myytti, jolla saattoi perustella valkoisen terrorin käytön ja oikeutuksen.237 Myytin rakentaminen ei onnistunut Lapissa, sillä punaisten
aseellinen toiminta tai väkivaltaiset teot eivät antaneet siihen aihetta.
Yleisesti ottaen valkoinen terrori kauhistutti, vaikka osa maalaisliittolaistalonpoikaistosta oli valmis äärimmäisiin toimiin tuolloin ja
myöhemminkin.238 Punaisten demonisointi ei onnistunut Lapissa
välittömästi sodan jälkeen, vaikka joillakin oli siihen tarvetta. Alueen
sosiaaliset erot eivät olleet niin suuret kuin esimerkiksi Etelä-Suomessa, minkä vuoksi tavallinen lappilainen tilallinen oli kohdannut
ja kohtasi vastakin punaisen niin arjessa kuin työssä. Inhimillinen
kanssakäyminen ja ehkä myös uskonnolliset syyt ja perinteet saattoivat herättää paikallisen talonpoikaiston omantunnon – raamatun ja
postillan mukaan punaisellakin oli ihmisarvo. Se tiedostettiin, mutta
siitä vaiettiin.
Myös ”sivistynyt kansan osa” – niin kuin Tornion nimismies
luonnehti valkoista eliittiä – totesi talonpoikaiston haluttomuuden
taistella. Venäläisviittauksista huolimatta hän konkretisoi aseellisen
toiminnan Tervolan taisteluun ts. punaisia vastaan käytyyn taisteluun,
joka nimismiehen sanojen mukaan ”..antoi itseluottamusta valkoisille
ottaen punaisten kerskaavan röyhkeyden pois”. Taisteluja hän perusteli
punaisten harjoittamalla terrorilla.239 Harvassa kertomuksessa viitataan
valkoisten rangaistustoimenpiteisiin. Kemijärven nimismies myönsi
viiden paikkakuntalaisen teloitetun punakaartilaisten johtomiehinä ja
kiihottajina. Samoin Simon kertomuksessa todetaan kahden ”punikin”
saaneen kuolemantuomion.240 Ilmeisesti punaisten rankaiseminen ko236. Vahtola 1988, 435.
237. Peltonen U-M 1996, 198-202.
238. Rovaniemen talonpoikaiston suhtautuminen, Enbuske 1997, 286-287; Kuolajär
vellä vapaussodan perintöä vaalineiden Lapuan liikkeen ja IKL:n kannattajakunta
muodostui nimenomaan oikeistomaalaisliittolaisista, Aatsinki 1993, 137-138.
239. Tornio, VHK 1522 C4, C III 12. SA.
240. Kemijärvi 25.11.1918;Simo 6.12.1918, VHK 1522 C4, C III 12. SA.
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ettiin pienillä paikkakunnilla ansioksi eikä sitä ymmärretty saati haluttu
salata. Sen sijaan Rovaniemen nimismies vaikenee teloituksista tyystin.
Myöskään Kemin tai Kemin maalaiskunnan kertomuksissa ei mainita
teloituksia. Tervolan osalta Kemin nimismies erikseen kiisti mitään
kuolemantuomioita annetun tai täytäntöönpantu, vaikka myönsi, että
paikkakunnan suojeluskuntalaiset Ahon ja Alakannon johdolla olivat
kuulustelleet punakaartilaisia Tervolan taistelujen jälkeen Kemissä.241
Todennäköisesti kirjoittamisajankohta, toukokuu 1919, hillitsi sekä
vihantunteiden että tosiasioiden tunnustamista Kemin kohdalla. Rovaniemellä vaikenemisen ja salaamisen edut oli huomattu jo keväällä
1918. Valkoisten käyttäytyminen ja teot sopeutettiin virallisen totuuden raameihin.
Työväestö piti vuoden 1918 kokemuksia ja erityisesti valkoisten
ylimitoitettuja rankaisutoimia epäoikeudenmukaisina ja yleisen oikeustajun vastaisina. Ne jyrkensivät lappilaisen työväestön suhtautumista
porvaristoon. Hannulaa lukuun ottamatta talonpoikaisto hyväksyi
rangaistukset hiljaa, mikä kasvatti kuilua heidän ja työväestön välille.
Valkoiset eivät ehtineet puhdistaa Lappia täydellisesti vaan radikaalit
työläiset saivat rajan takaa uuden mahdollisuuden virittää vallankumousta. Mikä yleensäkin oli puhdistusten merkitys radikalismille?
On tulkittu, että radikalismi oli yleisempää alueilla, joilla puhdistuksia oli vähemmän, esimerkiksi Etelä-Suomen punaisten ydinalueilla,
koska vallankumoukselliset jäivät henkiin.242 Asia ei kuitenkaan ole
niin yksinkertainen, kuten kahden Pirkanmaalla sijaitsevan kunnan,
Tyrvään ja Sääksmäen, esimerkki osoittaa. Edellisessä punaisia kuoli,
lähinnä teloituksissa ja vankileireillä, sekä katosi yhteensä paikkakunnan punakaartin verran. Myöhemmin 1920-luvulla kommunistinen
työväenliike sai alle viiden prosentin kannatuksen eduskuntavaaleissa.
Koko maassa suhteellisesti eniten punaisia teloitettiin Sääksmäellä – 4.9
% eli 128 punaista paikkakunnan miespuolisesta väestöstä243 – mutta
paikkakunta, myöhemmin Valkeakoski, oli SSTP:n ja sen seuraajien
vakaata kannatusaluetta koko 1920-luvun.244 Valkoisten rangaistukset
saattoivat vaikuttaa radikalismiin sekä aktivoivasti tai passivoivasti.
241. Rovaniemi 30.11.1918; Kemi –Tervola 14.5.1919, VHK 1522 C4, C III 12. SA.
242. Rentola esimerkiksi viittaa mahdollisuuteen, mutta ei pidä sitä ainoana selittävänä
tekjänä, Rentola 1992, 817.
243. Paavolainen 1967, 163, 170-171.
244. Aatsinki 2007, 43-45, 384-388.
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Valkoiset tiesivät, etteivät välittömät rankaisutoimet kestäneet
juridista tarkastelua, niinpä niiden alettiin perustella punaisella terrorilla ja isänmaanvastaisuudella – turvauduttiin myyttiseen vapaussotatulkintaan, jossa korostuivat valkoisten sankarillisuus ja punaisten
demonisointi. He pyrkivät vaientamaan keskustelun vuoden 1918
rankaisutoimista, vasta-argumentointia ei suvaittu. Torjuakseen mittavan, valkoista yhteiskuntajärjestystä rapauttavan oikeusprosessin,
eduskunta suojeli teloittajia. Työväestön yritykset selvittää vuoden 1918
punaisiin kohdistuneet laittomat murhat ja teloitukset sekä edesauttaa
Neuvosto-Venäjän puolelle paenneita palaamaan Suomeen kilpistyivät
viranomaisten ja eduskunnan vastustukseen. Oikeuskanslerille tehdyistä, valkoista terroria koskevista 115 kantelusta kolmasosa oli alueilta,
joissa ei käyty suuria taisteluja. Oulun läänistä oli neljä kantelua, joista
yksi koski rovaniemeläisen työväenliikkeen johtajan Antti Rädyn
murhaa. Murhan olivat hyväksyneet Rovaniemen suojeluskunnan
päällikkö Fellman ja vankileirin tuomari Kuokkanen, ja se suoritettiin
Pohjois-Suomen valkoisen armeijan komentajan, K.M. Walleniuksen
valvonnassa. Kantelulle kävi kuten lähes kaikille muillekin, sitä ei
selvitetty sotasalaisuuteen vedoten. Joulukuussa 1918 säädetty asetus
vapautti valkoisen armeijan teloittajat lopullisesti vastuustaan. Aapo
ROSELIUKSEN mukaan näin meneteltiin, jotta valtio välttyi laajalta
ja pitkäaikaiselta oikeusprosessilta, sillä sodanaikaisilla teloituksilla ei
ollut laillista pohjaa. Käytännössä viranomaiset hyväksyivät valkoisten
toimet sodan aikana ja sen jälkeen.245 Pohjan Kansa ja Pohjan Voima
osallistuivat voimakkaasti keskusteluun vangituista punaisista vaatien
heille oikeutta ja vapautta. Lehdet eivät tunnustaneet tuomioiden
laillisuutta eikä pitäneet armahtamista oikeana menettelytapana vaan
katsoivat suomalaisen porvariston polkeneen punaisten kansalaisoikeuksia ja jättäneen noudattamatta länsimaista oikeuskäytäntöä.246
Vuoden 1918 ongelmista lappilaisille ajankohtaisin oli pakolaiskysymys. Tuhannet kylänmiehet ja -naiset odottivat kotiin pääsyä
Ruotsissa, Norjassa ja Neuvosto-Venäjällä eikä valtiovalta tehnyt mitään
asian eteen. Omin päin pakolaiset eivät uskaltaneet matkalle lähteä,
245. Tikka 2004, 147-148, 211-213; Roselius 2007, 25-31, 36-38, 51, 309-310,
Joulukuuhun 1918 mennessä oli tehty 40 kantelua. Yhteensä kanteluja tehtiin
115 kappaletta vuosina 1918-1922, 42-43; Asetuskokoelma 165/1918; Lehtola
1994, 62-63; Lehtola 1994, 61.
246. Saarela 2006, 111-112.
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sillä odotettavissa oli pahimmillaan kuolemanrangaistus ja vähintään pitkä vankeusrangaistus. Pohjois-Suomen työväenliike kannatti
maanpakolaisille vapaata paluuoikeutta kotimaahansa eli käytännössä
heidän armahtamistaan. Tätä kysymystä eduskunta tulkitsi ahtaasti jo
vuonna 1919 eikä myöhemminkään 1920-luvulla säädettyjä armahduksia ulotettu pakolaisia koskeviksi.247 Pakolaisvirta ei katkennut
kansalaissodan jälkeenkään, sillä pitkin 1920-lukua, sadat lappilaiset
joutuivat siirtymään poliittisista, myöhemmin myös taloudellisista
syistä pakolaisiksi Ruotsiin, Norjaan tai Neuvosto-Venäjälle.248 Yhteiskunnallisten olosuhteiden synnyttämä pakolaisuus oli yksi valkoisen
Suomen rankaisumuodoista, ja jatkuessaan se piti kansalaissodassa
syntyneen poliittisen jaottelun ajankohtaisena Lapissa.

YHTEENVETO: VALLANKUMOUSASENTEEN
VAHVISTUMINEN LAPIN TYÖVÄENLIIKKEESSÄ

Kansalaissota syineen ja seurauksineen toteutui Lapissa samankaltaisena kuin eteläisessä Suomessakin. Syksystä 1917 alkaen maan sisäinen
tilanne näytti kulkevan SDP:lle ja sen kannattajille epäedulliseen
suuntaan. Elintarvike- ja työttömyysongelmien rinnalle oli noussut
valtaongelma. Koko olemassaolonsa ajan työväestö oli ollut syrjässä
tai vähemmistönä paikallisessa päätöksenteossa, mutta nyt oli ilmeistä,
että se joutuisi syrjään myös valtakunnallisesta päätöksenteosta. Vaikka
eduskunnan toimintaa ei ollut pidetty kovin tehokkaana kuluneen
kymmenen vuoden aikana, oli sen olemassaolo nostanut työväenluokan varteenotettavaksi yhteiskunnalliseksi toimijaksi ja poliittiseksi
vaihtoehdoksi. Suurlakon jälkeen SDP:n yritykset ajaa työväestön
etuja eduskunnassa eivät vakuuttaneet kannattajakuntaa. Luottamus
heikkeni entisestään joulukuussa, kun hallituksen kaavailut lujasta
247. Saarela 1996, 125, 183-184, 311.
248. Lahti-Arguntina 2001, passim; Lamavuosina (1929-1935) Neuvostoliittoon muut
taneista lappilaisista 60% oli ammattitaidottomia työläisiä. Suurin osa siirtolaisista
oli Kuolajärveltä (52%-358), Kemistä (12,4%-230) sekä Sodankylästä (9,6%-76)
eli saha- ja savottapitäjistä, Kasvinen 1981, 3, 23, 29-30. Todennäköisesti tilanne
oli ollut samansuuntainen 1920-luvulla, minkä puolesta puhuu kuolajärveläisten
kontaktien määrä Neuvostoliiton puolelle.
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järjestysvallasta nousivat keskustelun aiheeksi. SDP:ssä ja kaartissa
suunnitelman pelättiin merkitsevän työväenliikkeen alasajoa.
Paikallistasolla usko laillisuuteen horjui sekä porvariston että työväestön keskuudessa viimeistään yleislakon aikana. Porvaristo piti työväenneuvostojen ja -kaartien toimia paikallishallinnon ja –järjestyksen
suhteen laittomina, kun taas työväestö katsoi vallitsevissa olosuhteissa
olevansa oikeutettu turvaamaan lakon onnistumisen ottamalla useilla paikkakunnilla haltuunsa järjestyksenvalvonnan ja huolehtimaan
elintarvikelain toteutumisesta käytännössä. Yleislakko ja sen aikana
tapahtunut surmanteko vahvistivat porvariston näkemystä työväestön
kypsymättömyydestä käyttää valtaa. Työväestölle lakon aikaiset tapahtumat puolestaan osoittivat, ettei heillä ollut sen aikaisen lainsäädännön
nojalla mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon paikallistasolla eli
heillä ei ollut poliittista valtaa. Samalla elintarvikelain toteuttaminen
(tai toteutumattomuus) antoi lainkäytöstä vääristyneen kuvan. Kun
lakia ei noudatettu eikä kunnioitettu elintarvikekysymyksen kohdalla,
mutta nostettiin näkyvästi esiin kunnallishallinnon, järjestyskaartien
ja yleislakon yhteydessä, ei se voinut olla vaikuttamatta työväestön
näkemykseen laillisuusperiaatteesta.
Yleislakko oli poliittinen lakko, myös pohjoisessa. Sen tavoite
muotoutui ympäri Suomea kuin itsestään: työväestön valtaa tuli lisätä
paikallistasolla. Se selittää myös yleislakon laajuuden. Yleislakkoon
ryhdyttiin kaikilla niillä lappilaisilla paikkakunnilla, joissa työväestöllä
oli jo merkittävä taloudellinen ja sosiaalinen, mutta ei poliittinen toimijuus. Kansan Tahto yritti uutisoinnillaan ohjata pohjoisen työväestöä
ottamaan poliittisen vallan haltuunsa laillisesti, uuden kunnallislain
myötä talvella 1918. Mäkelinin pyrki välttämään propagandaa uutisoinnissa ja säilyttämään työväenliikkeen yhtenäisyyden sensuroimalla
uutiset puolueen ja kaartin ristiriidoista. Silti lukijakunta näki ja koki,
mihin suuntaan kehitys johti, tehden asiasta omat johtopäätöksensä.
Yleensä lappilaisen työväenliikkeen vallankumouksellisuus jäi puheen
tasolle. Puolue tahi punakaartin yleisesikunta ei pitänyt tarpeellisena
informoida ja varustaa syrjäseutuja vallankumouksen varalle.
Sekä valkoisilla että punaisilla oli henkinen, mutta ei materiaalinen valmius sotatoimiin Lapissa tammikuun lopulla. Lapissa itse
sotatapahtumat alkoivat Mannerheimin käskystä, jota suojeluskuntalaiset noudattivat. Pohjoisessa vuoden 1918 sota oli kansalaissota,
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pääosassa olivat suomalaiset, erimielisyydet ankkuroituivat puolin ja
toisin paikallisiin kokemuksiin epäoikeudenmukaisuudesta vaikka niillä
oli valtakunnallinen tausta. Ainoastaan Torniossa suojeluskuntalaiset
taistelivat venäläisiä vastaan. Tarkemmin tulkiten vuoden 1918 sotaa
Lapissa voisi nimittää myös luokkasodaksi, sillä työläiset, maattomat
ja pientilalliset taistelivat työnjohtoa, virkamiehiä ja suurimpia tilallisia
vastaan. Suuri joukko porvarillisen taustan omaavia pientilallisia pysyi
syrjässä suojeluskunnista ja taisteluista. He suhtautuivat kielteisesti
myös valkoisen armeijan asevelvollisuuteen ja Peräpohjolan retkikunnan taisteluihin. Sen sijaan sisällissota ei ole oikea nimi pohjoisessa
käydylle sodalle, joka jatkui helmikuun 1918 jälkeen Neuvosto-Venäjän
maaperällä alkuun suomalaisten välisenä ja laajeni sitten Iso-Britannian
johtamana osaksi I maailmansotaa.
Yhdelläkään punakaartilla Lapissa ei ollut sellaista sotilaallista ylivoimaa, jonka turvin he olisivat voineet ottaa vallan haltuunsa ja turvata
sen säilymisen omalla paikkakunnallaan. Punaisten yleisesikunta ei
ollut valmistautunut vallankumoukseen koko valtakunnan mittakaavassa, mikä näkyi pohjoisessa mm. toimintaohjeiden, suunnitelmien
ja tiedotuksen puutteena. Mikä oli se välitön syy, joka sai pohjoisen
kaartilaiset tarttumaan aseisiin? Oliko se tieto vallankumouksen puhkeamisesta Etelä-Suomessa vai suojeluskuntalaisten toimet PohjoisSuomessa? Säilyneiden lähteiden valossa näyttää todennäköiseltä, että
Lapin kaartilaiset eivät olleet ensimmäisenä nostamassa asetta kohti
”vihollista”, sillä heiltä puuttui tarvittava taustatuki ja toisaalta he eivät
olleet tietoisia vallankumouksen vaiheista. Yhteyksien saaminen punaisten yleisesikuntaan oli vaikeaa, sillä sekä puhelin- ja lennätinlaitos
että posti olivat valkoisten hallussa Haapamäeltä pohjoiseen. Pohjoisen
kaartilaiset odottivat, mitä tuleman piti.
Kun Mannerheimin käsky riisua venäläiset aseista tavoitti alueen
suojeluskuntalaiset, kansalaissota käynnistyi Pohjois-Suomessa. Suojeluskuntalaiset toteuttivat ylipäällikkönsä käskyä tunnollisesti keskittyen
erityisesti käskyssä mainittuihin ”suomalaisiin huligaaneihin”, sillä
venäläisiä oli vain muutamalla paikkakunnalla ja heillä oli suojeluskuntalaisiin nähden miesylivoima. Mannerheimin käsky ymmärrettiin
siis käskynä riisua myös paikkakunnan työväestö aseista ja tehdä heistä
toimintakyvyttömiä. Niinpä suojeluskuntalaisten näkyvä toiminta
aktivoi välittömästi myös Rovaniemen ja Kemin järjestyskaartit, vaikka
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heillä ei ollutkaan tarkkoja määräyksiä tulevista toimenpiteistä - heidän
oli toimittava omin päin.
Perä-Pohjolan punaisten toiminnallisin kaarti oli Rovaniemen
järjestyskaarti. Sen johdossa oli useita aktiivisia henkilöitä, joita yhdisti vallankumouksellinen toiminta. Kaartin johtomiesten (Kurki,
Pekkala, Tuorila, Sjöberg) tavoitteena näytti olevan järjestyskaartien
vahvistaminen ja punaisen rintaman rakentaminen Pohjois-Suomeen.
Pohjois-Suomen keskeisten hallinto- ja talouskeskusten hallinta olisi
avannut aivan uudenlaiset näkymät vallankumouksen toteuttamiselle
myös Etelä-Suomessa. Punaisten strategia muotoutui taistelujen alettua, ei etukäteen. Joidenkin kaartilaisten päämäärätietoinen toiminta
tappiollisten taistelujen jälkeen – Tervolan jälkeen taistelua pyrittiin
jatkamaan, ensin Oulussa ja sitten ulkomailta käsin – viittaa sitoutuneisuuteen.
Suojeluskuntalaisten ylivoima vyöryi halki Lapin lännestä itään
karkottaen viimeisetkin potentiaaliset punakaartilaiset rajan taakse.
Taistelut Lapissa olivat loppuneet ennen kuin ne olivat oikeastaan
ehtineet alkaakaan, joten pakolaisilla oli motivaatio tallella. Siitä osoituksena samaan aikaan eri puolilla Kuolaa aloitetut suunnitelmat
joko matkustamisesta Etelä-Suomen rintamille tai pohjoisen rintaman
perustamisesta. Myös Etelä-Suomessa vaikuttaneilla lappilaisilla oli samansuuntaiset visiot. Maaliskuun puolivälissä Kuolassa oli Aleksi Tuorilan ja Iivo Ahavan johtama Suomen punakaartin pohjoisin rintama.
Vastassaan punaisilla oli Walleniuksen ja Willamon johtamat Suomen
valkoisen armeijan joukot. Kuolan niemimaalla käyty suomalaisten
kansalaissota lopetettiin kummallakin taholla käskystä kansainvälisen
poliittisen tilanteen vuoksi. Unelmat bolševisminvastaisesta rintamasta ja
uudesta vallankumouksesta eivät kuolleet, vaan niitä kannateltiin heimosodissa ja Muurmannin legioonassa. Kummallakin puolella suunnitelmat
olivat resursseihin nähden ylimitoitettuja ja perustuivat voimakkaaseen
tahtoon, eivät mahdollisuuksien ja riskien perusteelliseen punnintaan.
Pakoretki Venäjän puolelle säilytti Lapin työväenliikkeen elinvoimaisena,
sillä suurin osa Suomeen palanneista legioonalaisista säästyi valkoisten
rangaistuksilta, eritoten teloituksilta, samoin kuin Neuvosto-Venäjälle jääneet punaiset, joista useat vielä kouluttautuivat kommunistisen
liikkeen työntekijöiksi. Toisin kuin Etelä-Suomessa vallankumouksen
potentiaali säilyi Lapissa elinvoimaisena talven 1918 jälkeenkin.
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IV Radikalismi Lapissa vuoden 1918 jälkeen
Kommunismin aika

Pohjoisessa vallankumous päättyi jo ennen kuin se ehti alkaakaan,
mutta Lapin radikaalityöväestön toimettomuus ei kestänyt kauan.
Vallankumousta jatkettiin puheissa ja teoissa, mutta ei julkisesti, sillä
hallitus rajoitti kokoontumis- ja yhdistymisvapautta väliaikaisilla säädöksillä toukokuussa 1918. Kemin Työväenseura oli epäilemättä eturintamassa Lapin työväenyhdistyksistä pitäessään 23.3.1919 ensimmäisen
virallisen kokouksensa sitten kansalaissodan. Monen järjestön tieto ja
taito olivat jäsentensä mukana pakomatkoilla ja vankiloissa. Lisäksi
viranomaiset takavarikoivat työväentaloja ja kontrolloivat työväenjärjestöjen toimintaa. Esimerkiksi Kemissä työväestö sai talonsa takaisin
kesäkuussa 1919, mutta Kemin maalaiskunnassa vasta vajaat kaksi
vuotta sodan päättymisestä.1 Koska vallankumouksen puolella olleella
työväestöllä oli vielä halua toimia, mutta ei mahdollisuutta, toiminta
kanavoitui osittain maanalaiseen työhön. Aktiivisinta ja helpointa se
oli rajojen läheisyydessä, Tornionjokilaaksossa ja Kuolajärven seudulla.
Selvittääkseni millaista työväen poliittinen toiminta oli sisällöltään ja
luonteeltaan kansalaissodan jälkeen ja miten se heijastui poliittiseen
käyttäytymiseen muun muassa vaaleissa, tutkin tarkemmin maanalaisen
ja julkisen toiminnan vaiheita Lapissa.
Maanalaisella toiminnalla tarkoitan elokuussa 1918 Moskovassa perustetun Suomen Kommunistisen Puolueen (SKP)2 ohjaamaa
1.
2.

Satokangas 2004, 314; Hedman 1976, 836-838.
SKP:n toiminta Suomessa oli kielletty, mutta maanalaisen verkostonsa kautta se
onnistui ylläpitämään vallankumousmielialaa ja tuomaan siihen uutta, bolševistista
sävyä. Katso SKP:n perustaminen, puolueohjelma ja jäsenkunta tarkemmin,
Saarela 1996, 37-97.
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toimintaa, joka vaikutti lappilaisten valintoihin jo Muurmannin Legioonan aikana kesästä 1918 alkaen. Toimiminen SKP:ssa tai SKP:n
ohjauksessa oli monella tapaa luonteva jatko Lapin vallankumouksellisen työväestön liikehdinnälle: Ensinnäkin puolueen tavoitteet olivat
suora jatko talven 1918 vallankumoukselle ja aseelliselle liikehdinnälle.
SKP pystyi vastaamaan nopeammin Lapin vallankumouksellisten
tarpeisiin kuin sodassa pahasti vaurioitunut sosialidemokraattinen puoluekoneisto. Toiseksi lappilaisilla oli hyvät yhteydet kommunisteihin.
Maantieteellisesti he olivat lähempänä Neuvosto-Venäjälle ja Ruotsiin
paenneita punaisia johtajiaan kuin Helsingissä päämajaansa pitävää
SDP:tta. Lappilaiset kytkeytyivät verkostojensa kautta lähelle SKP:n
johtoa, kuten Muurmannin Legioonan vaiheet osoittivat. Kolmanneksi
lappilaiset olivat kontaktiensa avulla ajan tasalla SKP:n toiminnasta
ja tavoitteista. Myös luottamus järjestöön, jossa kotiseudun punaiset
olivat hyvin edustettuina, oli suurempi kuin sosialidemokraatteihin.
Selvitän, millainen rooli lappilaisilla oli maanalaisen liikkeen toiminnan ohjaajina ja toteuttajina. Julkisen toiminnan puolelta tutkin
työväen toimintaa yleisesti muun muassa suhtautumista työväenliikkeen suuntaerimielisyyksiin sekä Lapin työväenliikkeen toiminnan
tapoja ja sisältöjä. Punaisten toimia tarkkailtiin jatkuvasti. Koko Valkoisen Suomen järjestyskoneisto valjastettiin maan sisäisen ja ulkoisen
turvallisuuden nimissä torjumaan kommunismin uhkaa. Selvittääkseni,
millaiset vaikutukset sillä oli työväestön poliittiseen käyttäytymiseen ja
asenteisiin tutkin punaisiin kohdistunutta kontrollia systemaattisesti.
Lopuksi tarkastelen myös lappilaisen työväestön äänestyskäyttäytymistä
eduskuntavaaleissa, joiden tulosten analysointi antaa kuvan Lapissa
esiintyneen työläisradikalismin laajuudesta ja vaikuttavuudesta. Analyysi paljastaa myös työväenpuolueiden kannatuksen, kannatusalueet
ja ydinalueiden profiilin sekä vastaavat kysymykseen, miten ja milloin
työväenliikkeen hajaannus näkyi Lapin äänestystuloksissa ja puoluetoiminnassa muuhun Suomeen verrattuna.
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VALLANKUMOUKSELLISUUDEN JATKUVUUS

Vallankumouksen ääni – SKP

SKP toimi maantieteellisesti laajalla alueella ensimmäisinä vuosinaan: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Neuvosto-Venäjällä. Lapin
punakaartilaisista suurin osa oli välttänyt valkoisten rangaistukset
pakenemalla naapurimaihin. He olivat valmiita jatkamaan aseellista
vastarintaa, keskenjäänyttä vallankumousta. Näitä tuntoja hyödynnettiin taitavasti SKP:n alkuvuosien vallankumoussuunnitelmissa.
Näin Lapin kaartilaisista tuli SKP:n sotilaallisen toiminnan runko ja
Pohjois-Suomesta SKP:n toiminnan sotilaallisten operaatioiden kohde.
Vallankumouksellinen liikehdintä siis jatkui Suomessa, se vain siirtyi
etelästä pohjoiseen, samaan aikaan kun vasemmistoradikaalin liikkeen
noste muualla Euroopassa jatkui aina vuoteen 1919 asti3.
Käytännön vastuu SKP:n aseellisesta suunnittelusta ja toteutuksesta oli sotilasjaostolla (myöhemmin sotilaslinja). Sen strategisista ja taktisista linjauksista vastasivat aluksi Rahjan veljekset, joista Kominternin
yhdysupseerina ja Lenin henkilökohtaisena luottomiehenäkin palvellut
Eino Rahja oli tunnetuin. SKP:n sotilasjaoston tehtävä oli kaikin tavoin
auttaa puna-armeijaa sekä edistää vallankumousta Suomessa ja Skandinaviassa. Tätä tehtävää varten perustettiin kansainvälinen sotakoulu,
jossa koulutettiin myös suomalaisia punaupseereiksi. Ensimmäinen
vuosikerta Pietarista valmistui jo huhtikuussa 1919. Vuoteen 1926
mennessä valmistuneista punaupseereista 114 oli kotoisin Lapista.
Osuus oli alueen väkimäärään suhteutettuna suuri, esimerkiksi Turun
ja Porin, Kuopion ja jopa Uudenmaan läänien osuutta suurempi.4
SKP:n sotilasjaoston toiminta jakaantui vuosina 1918-1922 kahteen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe kesti kesään 1921 asti ja tähtäsi
uuden vallankumouksen aloittamiseen ja punakaartien organisointiin
Suomessa Lapin ja Pohjois-Ruotsin kapinallisten avulla. Suunnitelmat
perustuivat ennemmin toiveille kuin tosiasioille. Niitä pyrittiin toteuttamaan samanaikaisesti organisaation ja yhteyksien rakentamisen
3.

4.

Saarela 1996, 67-71; SKP sitoutui teeseissään edistämään työväen kansainvälistä
vallankumousta sekä tukemaan sosialistista Neuvostotasavaltaa. Komintern noudatti maailmanvallankumous-strategiaa perustamisestaan aina syksyyn 1923 asti,
Saarela 1996, 19, 43, 63-64, 67-68: Lackman 1986b.
Salomaa 1992, 63-64, 96-97, 101, 123-124.
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kanssa. Suunnitelmien pohjana oli vanhentunut viholliskuva. Myös
analyysi maailmanvallankumouksen etenemisestä ei ollut ajan tasalla.
Toisessa vaiheessa Suomeen pyrittiin luomaan Kominternin ohjeistuksen mukaisesti maanalainen sotilasorganisaatio.5 Suomi jaettiin neljään
divisioonaan, joita kutakin ohjasi nimetty divisioonaorganisaattori.
Lappi kuului neljänteen divisioonaan, jonka lähin yhteyspaikka oli
Oulu. Kokonaisvastuu sotilastoiminnasta Suomen puolella oli niin
kutsutulla armeijanorganisaattorilla, joka oli myös SKP:n Suomen
byroon jäsen. Vuosina 1921-1924 hän oli punaupseeri Vilho Honkanen6. Sotilasjärjestön tavoite oli soluttautua Suomen armeijaan ja
vallata se sisältä päin kommunistiasevelvollisten ja propagandatyön
avulla. Vallankumousta valmisteltiin myös tarkalla ja perusteellisella
Suomen sotaviranomaisiin ja -elimiin kohdistuneella tiedustelutyöllä.7
Seuraavaksi selvitän tarkemmin, miten SKP:n sotilasjaoston toiminta
ja suunnitelmat käytännössä vaikuttivat Lapissa.
SKP:n maanalainen työ Pohjois-Suomessa

SKP operoi Suomen suuntaan vuosina 1918-1920 lähinnä Pietarista ja
Tukholmasta käsin. Pietarissa oli SKP:n keskuskomitean jäsenten lisäksi
myös Rahjan johtama sotilasjaosto, puolueen toimi- ja sotilashenkilöiden koulutuskeskukset ja valtaosa suomalaisista pakolaisista. Yhteyksiä
Kuolan alueen punakaartilaisiin hoidettiin Pietarin kautta. Sieltä tulivat
myös aloitteet lappilaisten rekrytoinnista punaupseerikouluun sekä
maanalaisen liikkeen ja etappiyhteyksien järjestämiseksi itärajalle.
Tukholmassa majailivat jo kansanvaltuuskunnan ajalta A. Usenius ja
H. Hurmevaara. Kun he alkusyksyyn 1918 mennessä saivat seurakseen
5.

6.

7.

SKP:n vallankumoussuunnitelmat kytkeytyivät olennaisesti myös Neuvostoliiton ulkopoliittisiin intresseihin, sillä naapurimaiden vallankumousten myötä
Neuvostoliiton turvallisuusvyöhyke olisi laajennut länteen. Neuvostoliitto operoi
Kominternin kautta, jonka linja sotilastoiminnan suhteen tarkentui 1920-luvulla.
Suomalaisista oman puumerkkinsä sille antoivat ennen vuotta 1923 komitean
jäsenet Kullervo Manner, Yrjö Sirola sekä sihteeristössä työskennellyt Otto Kuusinen, Salomaa 1992, 214-223.
Vilho Honkanen (s. 1898 Kontiolahti) valmistui punaupseeriksi vuonna 1920 ja
lähetettiin heti Suomeen kouluttamaan kaartilaisia ja värväämään miehiä sotilaskoulutukseen. Todennäköisesti liikkui tuolloin Kainuussa, Tuntomerkkejä, Vilho
Honkanen Hmp A 1059, EK-Valpo I. KA; Salomaa 1992, 230.
Salomaa 1992, 214-215,229-237, 241, 245-248.
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muutaman suomalaisen radikaalin Neuvosto-Venäjältä, muun muassa
Jussi Railon, Edward Gyllingin ja Mauno Heimon, muodostui nk.
Tukholmaan byroo, joka organisoi suomalaisten punapakolaisten sotilaallista ja poliittista toimintaa Suomen suuntaan SKP:n ohjeistuksen
mukaisesti. Pakolaisista ainakin 300 oli Pohjois-Suomesta, mikä antoi
kimmokkeen suunnata toimintaa Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueille.
Byroon tehtävät olivat poliittisia ja sotilaallisia: maanalaisen verkoston
ja yhteyksien rakentaminen, etappireittien järjestäminen, kumouksellisen kirjallisuuden ja rahan välittäminen sekä tiedustelutoiminnan ja
punakaartien organisointi.8
Pietarista Tukholman kautta Pohjois-Ruotsiin saapuneet työläisaktiivit Adam Laakkonen, Väinö Takala ja Vilho Antikainen ryhtyivät
syksyllä 1918 SKP:n Tukholman byroon tuella toimiin maanalaisen työn käynnistämiseksi Kemin ja Tornion seudulla. Laakkosella
ja Takalalla olivat hyvät edellytykset onnistua työssään, sillä heidän
paikallistuntemuksensa, yhteytensä ja uskottavuutensa perustuivat
heidän aikaisempaan toimintaansa alueella; Laakkonen oli ollut Kemin
Työväenyhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja ja Takala Kansan
Tahdon toimittaja. SKP:n lähetti Iikka Luoma eli Väinö Ruusunen,
joka myöhemmin työskenteli Tukholman byroossa, tuli mukaan maanalaisen liikkeen rakentamistyöhön loka-marraskuussa 1918. Ensimmäiset kolmikot9, paikallisen puoluetyön ytimet, perustettiin tuolloin
Kemiin. Laakkonen perusti Luulajan etapin, josta käsin oli yhteys
Pohjois-Ruotsin ja Norjan Värdön kautta Muurmanskiin. Myös Tornion etappi aloitti toimintansa viimeistään talvella 1919. Kesään 1920
mennessä Torniosta rakennettiin kaksi yhteyttä Neuvosto-Venäjälle,
joista pohjoisempi yhteys kulki Rovaniemen, Kemijärven ja Kuolajärven kautta ja eteläisempi Oulun, Kajaanin ja Kuusamon kautta. Myös
Sodankylästä oli jonkinlainen yhteys Norjaan, ainakin EK:n haaviin
jäi salakirjoitettuja viestejä.10 Samaan aikaan, maaliskuussa 1920,
kuolajärveläinen Muurmannin legioonassa palvellut Antti Tuutijärvi
sai ”polseviikkien taholta” tehtävän avata linja Kuusamosta Ouluun
8.
9.

Saarela 1996, 107, 109; Lackman 1991, 19-20.
Kolmikko oli SKP:n maanalaisen työn pienin yksikkö, johon kuului kolme henkilöä, Saarela 1996, 109.
10. Saarela 1996, 110; Lackman 1991, 36-38.61-62; EK-Roi viikkoraportti n:o 20
/7.11.1920. KD I os 275/473, Ea4:783. OLKA.
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ja toimia kyseisen linjan etappipäällikkönä.11 SKP:n toimintaa järjestettiin siis yhtä aikaa rajan molemmin puolin. Siinä olivat aktiivisesti
mukana niin Suomen punaiset kuin naapurimaiden pakolaiset. Ilman
heidän apuaan ja motivaatiotaan SKP ei olisi voinut rakentaa toimivaa
verkostoa ja etappiyhteyksiä harvaan asutulle alueelle.
SKP:n toiminta Lapissa sai hyvän alun, sillä puolueen lähettämät
yhteysmiehet, organisaattorit ja viestinviejät olivat entisiä lappilaisia.
Ensimmäisten Pietarin punaupseerikoulussa koulutettujen miesten
joukossa oli tuttuja miehiä pohjoisesta, kuten Aleksi Tuorila Rovaniemeltä ja Johan Väinölä Kemijärveltä. Valmistuttuaan he toimivat punaarmeijan apuna Muurmannin radan varrella ja Karjalassa. Myöhemmin
Tuorila siirtyi Tukholman kautta Luulajaan, Pohjois-Ruotsiin, jonne
hänen perheensä oli paennut sotaa. Hänestä tuli Luulajan etapin hoitaja
Adam Laakkosen jälkeen. SKP:n oli antanut Tuorilalle tehtäväksi johtaa
Pohjois-Suomen vallankumouksellista toimintaa, järjestää ja ylläpitää
punakaarteja sekä välittää aineistoja rajan molemmin puolin.12
SKP:n toiminta paikallistasolla oli hyvin samankaltaista eri puolilla
Lappia. Punaupseereiden ja puolueen toimitsijoiden aloitteesta järjestettyjen etappien hoitajiksi rekrytoitiin paikallisia, jotka luontevasti
oman työnsä ohessa saattoivat asioida rajalla. Itärajalla etappien yhdyshenkilöinä oli muun muassa poro- tai metsätyömiehiä. Kuolajärvellä
mukaan oli rekrytoitu myös osuuskaupan hoitaja, joka pystyi naamioimaan yhteydenotot sekä pakettien lähettämiset ja vastaanottamiset normaaliksi kaupantyöksi. Torniossa etapinhoitajana toiminut leipuripariskunta puolestaan vei lämpimäisiä päivittäin Haaparantaan. Samalla
kulkeutui arkaluontoista kirjallista aineistoa molemmin puolin rajaa.13
11. Antti Tuutijärvi (s. 1897 Kuolajärvi) palveli Muurmannin legioonassa syyskuusta
1918 alkaen. Pääsi Suomeen syksyllä 1919, toimi SKP:n yhteysmiehenä 1920.
Hän jäi kuitenkin kiinni jo kesäkuussa 1920, vangittiin, mutta pääsi karkaamaan
ja siirtyi Neuvosto-Venäjälle. Toimi SKP:n ja GPU:n alaisena vuoteen 1925 asti.
Osallistui muun muassa läskikapinan valmisteluun ja toteuttamiseen, Tuutijärvi
Antti f 1, op 17 d 325. Arhiv KNTsRAN.
12. Tietoja SKP:n puolue-, sotilas- ja nuorisolinjan johto- ja toimihenkilöistä, punaupseereista ym. III A 4a, EK-Valpo I. KA; Aleksi Tuorila, 60-67, f1 op17 d324.
ArhivKNsTRAN.
13. Osuusliikkeen hoitaja Artturi Rae Kuolajärveltä, Olli Alakurtin kuulusteluptk.
22.-28.2.1923 Kuolajärvellä, EK-Roi ao. Alaosastojen kuulusteluptk, EK-Valpo
I. OMA; Anna ja Heikki Piirainen Torniosta, Lackman 1991, 61-62.
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KUVA VI. Kuolajärven Osuuskauppa (1905-1936, myöhemmin Ol. Salla)
oli vahvasti paikallisen työväenliikkeen hallussa. Osuuskaupan henkilökunnasta ainakin kaupanhoitaja Artturi Rae ja apulainen Mikko Pikkuvirta
olivat mukana maanalaisessa työväenliikkeessä. Kuvassa osuuskaupan
myymälä Kuolajärven kirkonkylällä. Kuva Sallan kunnan arkisto.

Järeämpiä paketteja, lehti-, kirja- ja lennäkkilähetyksiä14, kuljettivat
öiseen aikaan maanalaisen liikkeen jäsenet. Erityisesti Pohjois-Ruotsissa
painettu, suomalaisille suunnattua kommunistista Revontulet -lehteä
ja Tukholmassa painettua Viestiä kuljetettiin Luulajan ja Tornion
etappien kautta. Myös SKP:n sotilaskirjallisuutta ja kommunismin
perusteoksia manifestista alkaen kulkeutui maanalaisen liikkeen aktiivien käsiin, vaikka Etsivä Keskuspoliisi pyrki paljastamaan kirjakätköt
ennen jakelua. Itärajalta Suomeen tuotiin Kumous- ja Vapaus -mainittujen lähteiden perusteella lehtiä, mutta myös Pietarissa painettuja
lennäkkejä. Kuolajärven yhteysmies kertoi levittäneensä syksyllä 1922
julistuksia, joissa luvattiin paikallisille ”Neuvosto-Venäjän puna-armeijan
14. Lennäkit olivat yksisivuisia julisteita ja tiedotteita, joissa pyrittiin iskevästi ja
tiivistetysti kertomaan lukijoille SKP:n periaatteet ja tavoitteet sekä analysoimaan
Suomen yhteiskunnallis-poliittista tilannetta.
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tulevan pian vapauttamaan Suomen työläiset porvarivallasta”15. Itärajan
yhteysmiehet toimivat myös pakolaisten ja heidän Suomessa asuvien
sukulaistensa henkilökohtaisten kirjeiden postimiehinä.16
Varsinaisesta organisoitumisesta ei ole juuri jäänyt lähdeaineistoa
toiminnan alkuvuosilta. Ilmeisesti maanalaisen liikkeen rakennustyö
ei sujunut käytännön tasolla niin hyvin kuin suunnitelmissa. Lähdeaineiston puute viittaa myös siihen, että maanalaisen liikkeen kohdalla
ei voinut puhua organisaatiosta vaan löyhästä verkostosta. Kolmikoita
perustettiin Kemin lisäksi myös muutamalle muulle työväenliikkeen
vahvoille kannatusalueille, mutta pääasiassa toiminta kietoutui SKP:n
sotilaslinjan suunnitelmien mukaisesti sotilaalliseen toimintaan, kuten
tiedusteluun ja kaartien perustamiseen. Sekä lännessä että idässä korostettiin tiedustelun merkitystä. Siihen sisältyi paitsi sotilaskohteisiin,
armeijaan, poliisiviranomaisiin, rajavartiolaitokseen ja suojeluskuntiin
liittyvän ajankohtaisen tiedon välittäminen myös paikallisten mielialojen arvioiminen. Esimerkiksi Kuolajärvellä etappimiesten vastuulla
oli alusta alkaen rajavartiolaitoksen ja paikallisen suojeluskunnan
toiminnan tarkkailu. Panokset olivat kovia, eikä uhreilta vältytty.
Syyskuussa 1922 rajavartioston sotilastietoja Kuolajärven tukikohtaan
kuljettanut sotamies Aaltonen löytyi murhattuna Kurtin kylästä. Murhasta syytettiin Neuvosto-Venäjältä käsin toimineita Yrjö Turusta ja
punaupseeri Albin ”Eno” Pöllästä. Länsirajalla, Tornionjokilaaksossa
ja Pohjanlahden rannoilla tiedustelun merkitys 1920-luvun alussa
oli suuri jo pelkästään Ruotsista käsin alkavaksi suunnitellun vallankumouksen vuoksi. Tiedustelu tuli hoitaa varovasti, sillä länsiraja oli
lukuisine poliiseineen ja etsivineen itärajaa tarkemmin vartioitu ja
kontrolloitu.17
15. Olli Alakurtin kuulusteluptk. 22.-28.2.1923 Kuolajärvellä, EK-Roi ao. Alaosastojen
kuulusteluptk, EK-Valpo I. OMA.
16. Lackman 1991, 38-40; Olli Alakurtin kuulusteluptk. 22.-28.2.1923 Kuolajärvellä,
EK-Roi ao. Alaosastojen kuulusteluptk, EK-Valpo I. OMA; Tuutijärvi Antti f 1,
op 17 d 325. Arhiv KNTsRAN.
17. Tuutijärvi Antti f 1, op 17 d 325. Arhiv KNTsRAN; Alakurtin kertoman mukaan
Turunen ja Pöllänen olivat Eino Rahjan pyynnöstä tulleet hankkimaan rajavartioston
sotilastietoja. He olivat uhonneet murhaavansa sotamiehen, elleivät muuten saisi
raporttia käsiinsä. Olli Alakurtin tehtävänä oli ollut tiedustella sotamiehen aikataulu, jonka selville saatuaan oli ilmoittanut Turuselle ja Pölläselle, Olli Alakurtin
kuulusteluptk. 22.-28.2.1923 Kuolajärvellä, EK-Roi ao. Alaosastojen kuulusteluptk,
EK-Valpo I. OMA; Tietoja SKP:n SKP:n puolue-, sotilas- ja nuorisolinjan johto- ja
toimihenkilöistä, punaupseereista ym. III A 4a, EK-Valpo I. KA.
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Kaarteja niin kuin etappejakin perustettiin sekä lännestä että idästä
käsin. Ruotsin puolella Tukholman byroo valmistautui lunastamaan
vuonna 1918 Leninille antamansa lupauksen maailmanvallankumouksen tukemisesta. SKP:n sotilasjärjestön suunnitelmien mukaisesti
Ruotsiin alettiin perustaa Suomen Punaisen Kaartin Ruotsin Pataljoonaa (SPKRP) ilmeisesti jo syksyllä 1918. Tarkoituksena oli muodostaa
neljä 125 miehen komppaniaa Ruotsissa majailevista punakaartilaispakolaisista, kouluttaa heidät sotilaallisesti ja käyttää heitä vallankumoustaisteluissa. Koulutuksessa käytettiin hyväksi jääkäri Heikki Revon18
laatimia sotilaskäsikirjoja, jotka oli naamioitu nimiltään Mehiläishoitooppaksi ja Kyläläisten laulukirjaksi, jotta niitä olisi hiukan helpompi
salakuljettaa ja käsitellä Suomen puolella. LACKMANIN mukaan
SPKRP:n riveissä oli korkeintaan 200 miestä. Harjoituksissa pidettiin
vuoden 1919 aikana muun muassa Seittenkarissa ja Malmivaarassa
sekä Etelä-Norlannin tuntureilla Norjassa.19
Punakaarteja perustettiin myös Suomen puolelle, varsinkin vuodesta 1920 lähtien. Pohjois-Suomen punaisten toiminnasta vastasi
Oulun Sotilaskomitea, jota johti jääkäri Leo Mäkelin. Sotilaskomitea
piti yhtyettä SKP:en erityisesti Ruotsin etappien välityksellä. Punaupseerien tai muiden maanalaisen työn organisaattorien ohjauksella
sotilaskoulutusta järjestettiin muun muassa Kemissä, Rovaniemellä,
Sodankylässä, Kemijärvellä ja Kuolajärvellä.20 Punaiseksi tunnetulla
Kuolajärvellä kaarteja perustettiin ilmeisesti jo ennen vuotta 1922 useampi, muun muassa Kotalan ja Saijan kyliin. Kuolajärven Tuutijärven
kylän asukkaiden kerrottiin olevan täysin kommunistien palveluksessa
ja piilottelevan aseita kuularuiskuista alkaen. Varsinkin läskikapinan
jälkeen Etsivä Keskuspoliisi sai tietoja useista paikkakuntalaisista,
joiden epäiltiin osallistuneen kapinan valmisteluun.21 Todellisuudessa
18. Heikki Repo salanimi Esko Kivi (s. 1888 Liperi) oli lähtenyt jääkärikoulutukseen
Saksaan vuonna 1916. Syksyllä 1916 hän tuli Suomeen värväysmatkalle, mutta
joutui pidätetyksi nk. Simon kahakan yhteydessä. Repo vapautettiin maaliskuussa
1917 ja hän palasi Saksaan. Saksassa hän johti työläisjääkärien toimintaa. Ks.
tarkemmin Lackman 1994, Jääkärimuistelmia.
19. Lackman 1991, 20-21, 25-29, 113-117 liitteet 1 ja 2.
20. Lackman 1991, 31, 38.
21. Tilannekatsaus n:o 1/ 30.12.1923-4.1.1924; EK-Roin viikkoilmoitus EK:n PO:
lle 4.1.1924, EK-Roin tilannekatsauksia 1924-1929. 5 Tiedotus ja toiminnan
ohjaus; EK-Roi matkakertomus Kemiin 22.-24.8.1924, Hmp 3102 Paananen
Janne. EK-Valpo I. KA; Tutkimusten mukaan Tuutijärven kylä todella oli SSTP:n
vahvaa kannatusaluetta 1920-luvun vaaleissa. Vuonna 1929 SSTP:tta äänesti 92.4
% äänestysalueen äänioikeutetuista, Aatsinki 1993, liitteet 2.
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Kuolajärven kohdalla voidaan puhua kymmenistä maanalaisen liikkeen
aktiiveista, jotka tosin kaikki eivät olleet kaartilaisia vaan osa tarjosi
majoitusta, turvaa tai muuta apua. Vahvat siteet punapakolaisiin, heidän välittämänsä informaatio sekä vuoden 1918 kokemukset ohjasivat
paikallisia SKP:n kannattajiksi.
Kemissä punaisten toiminnasta vastasi alkuaikoina Antti Mooseksenpoika Timonen22. Hän alkoi rakentaa maanalaista verkostoa
lähipiirissään. Siihen kuuluivat nuorempi veli Heikki Timonen sekä
saman vuokratalon asukkaista metallityöläiset Herman ja Emil Laitinen
ja kuolajärveläinen Matti Kesälahti. Myöhemmin mukaan tulivat myös
Janne Paananen, F. Salminen ja Ville Vainio. Myös Iisak Heikka toimi
maanalaisessa liikkeessä. Ilmeisesti hän oli jonkinlainen organisaattori,
sillä hän piti yhteyksiä Ouluun, Rovaniemelle ja Tornion etapin kautta
Ruotsiin. Viranomaiset epäilivät Kemissä toimineen punakaartin ja
salakuljetetun aseita jo vuosina 1920-1921. Tukholman byroo sai
Suomesta raportin, jonka mukaan Kemin seudulla oli noin 20 kaartilaista tuohon aikaan. Antti Timosen pojan muistelmien mukaan isä
kävi em. toverien kanssa retkillä talvisin ja kesäisin sekä kuljetti salaa
kirjallisuutta,23 mutta ilmeisesti sotilaallinen työ alkoi toden teolla
vasta syksyllä 1921.
Naapurin kertoman mukaan Heikki Timosen asunnolla vieraili
joulukuussa 1921 useaan otteeseen miehiä ja naisia, jotka keskustelivat
väliin kovaäänisestikin ”Bolšviikkien avustamisesta”. Naapuri näki
myös, kuinka he kantoivat raskaita kapsäkkejä ja laatikoita edestakaisin.
Useissa lähteissä ja eri haastatteluissa kävi ilmi, että Ruotsin puolelta
kuljetettiin aseita ja ammuksia Haaparannasta Kemiin talvella 1922.
Huhtikuussa 1931 EK:n tekemässä kotietsinnässä Antti Timosen kotoa
löytyi aseita ja ammuksia vuoden 1922 Pohjan Kansa ja Revontulet
-sanomalehtiin käärittyinä. Timosen poika muisteli vuosikymmeniä
myöhemmin, että aselastissa oli 5-6 osin ruostunutta Colt-pistoolia
22. Antti M. Timonen (s. 1876 Nurmes) kuului Kemin punakaartin esikuntaan v.
1918. Piilotteli sodan jälkeen Ruotissa sekä talonsa kellarissa. Timosen vanhin
poika Akseli toimi aktiivisesti vasemmistolaisessa työväenliikkeessä 1920-luvulla.
Joutui pakenemaan Neuvostoliittoon lapuanvainojen aikana. Isä seurasi perässä
vuosi myöhemmin, Antti August Timonen, Muistelmat 5. KansA.
23. Antti August Timonen, Muistelmat 5. KansA; Timonen Antti Mooseksenpoika
Hmp 2611; Timonen Juho Heikki Hmp 402;Ilmoitus n:o 265/30, Hmp A 1059
Honkanen Vilho, EK-Valpo I. KA.
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ja kiväärinpanoksia.24 Huhut ja pelot olivat asemäärää suuremmat;
keväällä 1922 perustetun kaartin harjoituksissa käytettiin heinäseipäitä.
Kaartilaisille luvattiin rahallinen korvaus ja korkean tason koulutus.
Lupaukset eivät olleet tarpeeksi houkuttavia, sillä kaartin kokoontuessa
ensimmäisen kerran mukana oli Antti Timosen lisäksi neljä muuta
miestä, seuraavalla kerralla kaksi ja kolmannella kerralla enää yksi
kaartilaiseksi haluava.25 Kemissä saattoi olla muitakin kaartinalkioita,
mutta kaiken kaikkiaan tiedot viittaavat siihen, että vaikka pienellä
aktiivijoukolla oli intoa, ei kaartilaistoiminta ottanut onnistuakseen.
Rekrytoitavien määrä oli pieni ja sitoutuminen heikkoa. Ilmeisesti
rivikommunistit päättelivät vallankumouksellisen tilanteen lauenneen
keväällä 1922 ja toimivat sen mukaisesti. Millaisen tiedon pohjalta he
tekivät päätöksensä, siitä seuraavaksi.
Vallankumoussuunnitelmat

SKP:n toiminta Suomessa vuosina 1918-1921 oli hapuilevaa. Pietarista
ja Tukholmasta käsin ohjattu toiminta ei tavoittanut eikä koskettanut
Suomen vallankumouksellisia siinä määrin kuin Rahja, Gylling, Kuusinen ja kumppanit olisivat halunneet. Perussyy siihen oli pakolaisjohdon
tekemät tilannearviot, jotka pohjautuivat heidän vanhoihin tietoihinsa
ja näkemyksiinsä Suomen yhteiskunnallisesta ja poliittisesta tilanteesta
sekä oletukseen maailmanvallankumouksen etenemisestä. Siinä missä
vallankumouksellinen tilanne alkoi kärjistyä Saksassa ja Unkarissa, oli
se jo väistynyt Suomessa. Suomalainen työväestö oli lyöty, rankaistu ja
kontrolloitu. Suunnitelmat maailmanvallankumouksen ulottamisesta
uudelleen Suomeen eivät innostaneet, mutta silti SKP:n toimitsijat
tekivät niitä sekä Ruotsin että myöhemmin Neuvosto-Venäjän puolella.
SKP:n keskuskomitean jäsen Lauri Letonmäki saapui Saksan kautta
Tukholmaan talvella 1919 tuoden mukanaan vallankumouksen palon.
24. Kuulusteluptk. N:o 7/1931; Matkakertomus n:o 115/31. Kemin edustuston
kirje PO:lle 14.3.1931, Hmp 2611 Timonen Antti Mooseksenpoika; Pääosaston
tiedonanto 19.8.1931; Maria Schroderuksen kuulusteluptk. 21.12.1921, Hmp
402 Timonen Heikki. EK-Valpo I. KA: Antti August Timonen, Muistelmat 5.
KansA.
25. EK-Roi matkakertomus Kemiin 22.-24.8.1924, Hmp 3102 Paananen Janne.
EK-Valpo I. KA.
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Sen seurauksena Pohjois-Suomea koskevia vallankumoussuunnitelmia
ja -muistioita tehtiin Tukholman byroossa kolme kappaletta ja Neuvosto-Venäjän puolella yksi vuoteen 1922 mennessä.26
Tukholman byroon sotasuunnitelmat ajoittuivat kaikki vuoteen
1919: niistä ensimmäinen ja kolmas olivat Jussi Railon ja toinen Yrjö
Karppasen käsialaa. Yhteistä niille oli Suomen ja Ruotsin välisen raja-alueen, Tornionjokilaakson, määrittäminen strategisesti tärkeäksi
alueeksi, jolle kohdennettiin huolellinen tiedustelu, SPKRP:n käyttäminen taistelujoukkojen pohjana ja paikallisten punakaartilaisten
integroiminen joukkoihin. Suunnitelmissa korostui voimakkaasti organisointi ylhäältä alaspäin työläisjääkärien ja punaupseerien johdolla.
Tämän tuloksena saatiin kyllä perustettua jääkäri Mäkelinin johtama
Oulun sotilaskomitea, mutta ei paikallisia punakaarteja, kuten edellä on
tullut ilmi, vaikka Kemiä ja Torniota pidettiin jo Railon ensimmäisessä
suunnitelmassa tärkeimpinä kaartilaispaikkakuntina. Vaikka kaikki
Ruotsin puolella tehdyt suunnitelmat olivat epärealistisia, voidaan Railon ensimmäistä Suomeen kohdistunuttavallankumoussuunnitelmaa
pitää lähinnä kansalaissodan jälkiprosessointina, sillä kukaan ei olisi
kyennyt järjestämään joukkoja, aseita ja muuta materiaalia aseelliseen
taisteluun, jonka oli suunniteltu alkavan jo 15. helmikuuta 1919.27
Yrjö Karppasen heinä-elokuussa 1919 toteutettavaksi tarkoitettu
suunnitelma, tai muistio, oli jonkin verran vankemmalla pohjalla, sillä
tuolloin oli jo koulutettu kymmeniä kaartilaisia Pohjois-Ruotsissa ja
Norjassa, suoritettu tiedustelua sekä alettu rakentaa maanalaista verkostoa Pohjois-Suomeen. Tavoitteena oli järjestää pohjoinen rintama
ja nostattaa SPKRP:n joukkojen tukemana vallankumous PohjoisSuomessa. Karppanen ei kuitenkaan halunnut lähteä ehdoin tahdoin
sotaan vaan korosti, että suunnitelma toteutetaan ainoastaan varmalta
pohjalta. Koska sekä kansainvälinen (Saksan ja Unkarin vallankumousten epäsuotuisa kehitys) että kansallinen (kaartien perustaminen epäonnistui) pohja pettivät, sotilaallinen tilanne Muurmannilla
muuttui ja SKP:sta kantautui tietoja suuremmista suunnitelmista, veti
Karppanen esityksensä takaisin.28
Kolmas sotasuunnitelma valmistui vuoden 1919 loppupuolella. Se
ei kohdentunut enää Suomeen vaan kaartilaispataljoona oli tarkoitus
26. Saarela 1996, 110-111; Lackman 1993, 44-45, 52.
27. Saarela 1996, 110-114; Lackman 1991. 46, 50.
28. Lackman 1991, 46-48.
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lähettää Pohjois-Suomen kautta Muurmanskin alueelle taistelemaan
englantilaisia ja valkoisia joukkoja vastaan. Pohjois-Suomen kaartilaisista suunniteltiin muodostettavan maailmanvallankumouksen iskujoukko, joka yhdessä bolševikkien kanssa olisi taistellut Muurmannilla
ja Karjalassa sekä raivannut tien merisatamiin. SPKRP ja Muurmannin legioonalaiset olisivat vallanneet Knäsö-Kantalahti -rautatien ja
näin osaltaan turvanneet Edward Gyllingin suunnittelemaa Karjalan
kommuunin perustamisesta ja skandinaavisesta vallankumouksesta.
Gylling perehtyi Railon suunnitelmaan, mutta piti sen tavoitteita
kohtuuttomina kireän aikataulun sekä raha- ja miehistöpulan vuoksi.
Talven 1920 aikana poistuivat myös englantilaiset Muurmannin alueelta ja Karjalan kommuuni perustettiin toukokuuss 1920. Näin sekä
Railon suunnitelma että SPKRP menettivät ajankohtaisuutensa. Suuri
osa punapakolaisista siirtyi vuoden 1920 aikana Ruotsista salateitse
Venäjälle.29
Läskikapina

SKP:n ainoa käytännössä toteutunut vallankumoussuunnitelma oli nk.
Kuolajärven läskikapina helmikuussa 1922. Aiheesta on kirjoitettu paljon
ja se on nähty milloin uuden vallankumouksen alkuna, Neuvostoliiton
tukemana Suomeen kohdistuvana provokaationa, SKP:n sisäisenä välienselvittelynä tai Itä-Karjalan tapahtumiin liittyvänä sivujuonteena.
Tässä luvussa käytän Matti LACKMANIN tutkimusta läskikapinan
johtajasta, Juuso Materosta alias Janne Myyryläisestä alias Jahvetti
Moilasesta30. Se perustuu laajempaan ja monipuolisempaan aineistoon
kuin aikaisemmat tutkimukset ja kuvaa perusteellisesti läskikapinan
kulkua, sen valmistelua ja kapinan merkitystä SKP:n ja Neuvostoliiton näkökulmasta. Omalta osaltani tarkastelen läskikapinaa uudesta
näkökulmasta eli selvitän, mikä merkitys läskikapinalla oli Lapin punaisille. Tarkastelen läskikapinaa paikallisista lähtökohdista käsin eli
tutkin Lapin maanalaisen liikkeen toimintaa ennen läskikapinaa ja sen
aikana sekä paikallisten suhtautumista kapinaan, täydennän kuvausta
ja tulkintaa muulla lähdeaineistolla.
29. Lackman 1991, 48-54.
30. Lackman 1993.
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Läskikapina oli SKP:n keskuskomitean vastuulla ja hyväksynnällä
järjestetty operaatio, joka sai taustatukea myös Kominternilta ja VKP:lta,
mutta ei neuvostohallitukselta. Operaation kulku kytkeytyi Itä-Karjalan kansannousuun, jota suomalaisten valkoisten vapaaehtoisjoukot
tukivat heimosodan nimissä lokakuussa 1921. Itä-Karjalan tapahtumat
etenivät neuvostovallalle epäedulliseen suuntaan, minkä Knäsön seudulle jääneet suomalaiset punakaartilaisetkin havaitsivat. Paikallisen
kollektiivin edustajina he ehdottivat joulukuun alussa Edward Gyllingille, joka oli Karjalan Vallankumousneuvoston puheenjohtaja, että
suomalaisista ja karjalaisista muodostettaisiin suksipataljoona, joka
osallistuisi ”lahtareiden likviteeraukseen”. Kuukautta myöhemmin
(4.-5.1.1922) Pietarin kansainvälisen sotakoulun suomalaisista muodostettiin hiihtopataljoona, jonka tehtävänä oli lyödä Itä-Karjalan
kapinalliset ja tuhota valkoisten sotilasjohto. Toivo Antikaisen johtama
pataljoon onnistui tehtävässään, ja 27. tammikuuta 1922 Itä-Karjala
oli neuvostojoukkojen hallinnassa. Puolitoista viikkoa (18.1.1922)
Antikaisen komppanian lähdöstä SKP:n keskuskomitea päätti kokouksessaan järjestää kansannousun Pohjois-Suomessa vastatoimena ItäKarjalan tapahtumille. Tehtävä annettiin Juuso Materon, siis Jahvetti
Moilasen johdettavaksi. Hän perusti Knäsössä talvella 1922 Punaisen
Sissijoukon, joka lähti pieninä ryhminä hiihtämään kohti Kuolajärveä
25. tammikuuta. Viikkoa myöhemmin, illan hämärissä sissit saapuivat
Värriön savotalle.31
Seuraavana aamuna 2. helmikuuta kapina käynnistyi työnjohdon
kämppien valtauksilla ja aseiden jaolla. Sissijoukko sai nopeasti savotan
haltuunsa, ja Matero, joka esiintyi Lapissa Jahvetti Moilanen -nimisenä,
saattoi samana aamuna nurin käännetyn läskilaatikon päältä julistaa
taistelun kansainvälistä kapitalismia vastaan alkaneeksi. Samalla kun
Matero syytti Suomen hallitusta valmistautumisesta sotaan NeuvostoVenäjää vastaan, kehotti hän tukkityöläisiä liittymään Pohjolan Punaiseen Sissipataljoonaan, jonka tehtävää oli taata Neuvosto-Karjalan
turvallisuus ja turvata työläisten edut. Sisseille annettiin rahapalkkio
ja ase ammuksineen. Matero johdatti noin 200-300-henkisen joukon
Savukosken, Saijan ja Kuolajärven kirkonkylän kautta Kurtille, josta
se siirtyi rajan taakse Kanasen kylään 8. helmikuuta. Koko ajan Lapin
rajavartiosto, suojeluskunnat sekä virkamiehet olivat askeleen jäljessä
31. Lackman 1993, 41-44, 50-51, 56.
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sissipataljoonaa, sillä tieto tapahtumista kulkeutui hitaasti. Toisaalta
Kuolajärven ja Savukosken suojeluskunnat olivat pieniä, mentaalisesti
alakynnessä sekä liian peloissaan pystyäkseen vastustamaan Materon
joukkoa, joka eteni hyvässä järjestyksessä ja levottomuuksia aiheuttamatta kylästä toiseen.32
LACKMAN tulkitsee läskikapinan liittyneen Itä-Karjalan tapahtumiin ja olleen luonteeltaan defensiivinen, puna-armeijan Itä-Karjalan
taistelua tukeva. Sen tarkoituksena oli aiheuttaa hämmennystä ja
häiriötä Suomessa sekä muistuttaa maan vallankumouksellisesta potentiaalista. Läskikapinan syytä ei voi johtaa myöskään SKP:n sisäisistä
riidoista, sillä kiista aseellisen ja aseettoman toiminnan ensisijaisuudesta
oli sovittu keskustasolla vuoden 1921 loppupuolella. Toisaalta sovinto
yhteisestä linjasta ei näkynyt heti toimintastrategiassa. LACKMANIN
mukaan SKP:n vuoden 1921 talousarvioon oli aikoinaan varattu 100
000 Smk:a ”Lapin tukkimetsissä odotettavissa olevien taistelujen varalle, varusteihin, johtoon y.m.”33. Lisäksi läskikapinan johtaja Juuso
Matero oli maaliskuussa 1921 saanut komennuksen suorittaa salaisen
tehtävän, jonka sisällöstä ei tiedetä, mutta LACKMAN epäilee sen olleen pohjoisen tukkityöläisten liikehdinnän järjestämisen. Ilmeisesti
tehtävän antoi sotilasjärjestön johtaja Eino Rahja. Matero oli käynyt
syksyllä 1921 Oulussa SKP:n piiriorganisaattori Antti Hyvösen luona
ja kehottanut häntä toimiin kapinan nostattamiseksi Pohjanmaan
jääkäripataljoonassa, sillä Kuolajärvellä oli odotettavissa liikehdintää.
Vaikka Hyvönen ei pitänyt ehdotusta realistisena, oli Pohjois-Suomessa, lähinnä itärajalla valmiudet radikaaliin toimintaan. Koska tilanne
muuttui Itä-Karjalan tapahtumien myötä loka-marraskuussa 1921,
ohjattiin tukkityöläisten liikehdintä puna-armeijan taisteluja tukeviksi.
Se ei kuitenkaan ollut ainoa vaihtoehto. Matero totesi myöhemmin
itsekin, että mikäli ”...saadaan aikaan laajempi kapina Pohjois-Suomessa,
niin taistelua jatketaan Suomen kamaralla, mutta jos ei onnistuta niin
siirrytään Sovjetti-Karjalaan…”.34 Läskikapina ei laajennut yleiseksi
mellakaksi tai sitkeäksi vastarinnaksi Suomen puolella. Merkit siitä olivat näkyvissä jo parin ensimmäisen päivän aikana, kun sissipataljoonan
riveistä liukeni kymmeniä miehiä mitä lähemmäs rajaa tultiin.35
32.
33.
34.
35.

Katso tapahtumien kulku tarkemmin Lackman 1993, 57-67.
Lackman 1993, 44.
Lackman 1993, 53 siteeraus Materon oma vuodelta 1937.
Lackman 1993, 47, 53-54, 67.

Tukkiliikkeestä kommunismiin | 255

LACKMAN toteaa läskikapinan järjestelyjen ja moitteettoman
toteutuksen olleen suureksi osaksi Juuso Materon ansioita.36 Tosiasiassa
projekti oli niin suuri, että se vaati useiden henkilöiden huolellista ja
pitkäaikaista yhteistyötä. Ilman sitä Knäsön alueen ja Itä-Lapin kommunistien valmistautuminen, kapinan organisointi ja toteutus eivät
olisi onnistuneet. Maanalaisen yhteydenpidon mallit olivat alkaneet
muotoutua Lapin itärajalla jo sota-aikana, jolloin pakolaiset ja kotiseudulle jääneet omaiset pitivät yhteyttä toisiinsa37. Verkosto oli parin
vuoden päästä varsin vakiintunut. Pitkä, pääosin vartioimaton raja
tarjosi oivan mahdollisuuden etappitoiminnalle, kirjallisuuden, aseiden ja SKP:n toimitsijoiden salakuljetukselle. Maaperä radikalismille
oli ollut otollinen jo ennen vuotta 1918, mutta se lujittui entisestään
Muurmannin legioonalaisten ja Neuvosto-Venäjälle jääneiden paikallisten kokemusten, tiedon ja esimerkin myötä. Tarkastelen seuraavaksi
erityisesti Kuolajärven työväestön toimintaa ja suhtautumista maanalaiseen liikkeeseen, sillä paikkakunta oli erityisen tarkkailun kohteena
sekä Suomen viranomaisten että SKP:n taholta.
Kuolajärven tapahtumien jälkeen Etsivän Keskuspoliisin Rovaniemen alaosasto alkoi selvittää kommunistisen liikkeen toimintaa
paikkakunnalla ennen läskikapinaa. Tulokset olivat viranomaisten
kannalta musertavat: ”Ylipäätään on Kuolajärven kunnan väestö mitä
kommunistisinta, varsinkin sen kirkonkylä virkamiehiä lukuunottamatta kokonaan punaista”.38 SKP:n johtama järjestäytynyt toiminta oli
EK:n tietolähteiden mukaan alkanut jo syyskuussa 1919. Tuolloin
paikkakunnan luotettavimmat kommunistit olisivat kokoontuneet
Jahvetti Moilasen johdolla perustamaan Kuolajärven keskusneuvostoa. Kuvauksen mukaan neuvoston työnä oli valmistautua tulevaan
vallankumoukseen perustamalla punakaarteja, etappeja ja maanlaista
verkostoa sekä harjoittamalla kiihotustyötä. Samassa tilaisuudessa oli
36. Lackman 1993, 65.
37. Mikko Pikkuvirran vaimo, Kuolajärven poliisi Virkkulan tytär, Hanna Pikkuvirta toimi punaisten ”posteljoonina” syksystä 1918 alkaen. Kirjeet kulkivat
alkuun Neuvosto-Venäjältä Sieminkiin ja sieltä edelleen Kuolajärven kirkonkylään
Hanna Pikkuvirralle, joka toimitti vastauskirjeet lähetettäväksi Kemijärveltä tai
Rovaniemeltä. Viranomaiset pääsivät hänen jäljilleen, ja antoivat kotivankeutta,
jolloin kirjeenvaihto siirtyi etappimiesten vastuulle, Mikko Pikkuvirran kertomus
”Koillisrintama”, Arhiv KNTsRAN.
38. EK-Roin alaosaston kirje PO:lle, Matkakertomus n:o, Kuolajärvellä 1/23.1.3.2.1923. Asiamapit I, III H 3b. EK-Valpo I. KA.
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valittu vastuuhenkilöitä, muun muassa Yrjö Turunen Kurtin etapin
hoitajaksi ja Matti Kivelä punakaartien vastaavaksi. Tiesipä kertoja
senkin, että Hanna Pikkuvirran veljet, poliisi Virkkulan pojat, olivat
ottaneet osaa kirkonkylän punakaartin harjoituksiin.39 Muut lähteet
ja aikalaisten kertomukset vahvistavat em. henkilöt Kuolajärven kom-

Kivelän perheen omistama Sukulan talo sijaitsi Kuolajärven kirkonkylällä. Talo toimi majatalona, jonne SKP:n viestintuojatkin
olivat tervetulleita – osallistuivathan talon omat pojat myös maanalaiseen työhön. Kuva Sallan kunnan arkisto.

munistisen liikkeen johtajiksi, mutta Moilanen eli Juuso Matero tuskin
oli Suomessa järjestämässä maanalaista liikettä vuonna 1919, sillä hän
ei ollut SKP:n jäsen tai toimitsija vielä tuohon aikaan, ja Venäjälle hän
siirtyi vasta kesäkuussa 192040.
39. Paikkakunnan maanalaiseen liikkeeseen kuuluivat muun muassa Sukulan eli
Kivelän veljekset Matti ja Vikke, Pikkuvirta Hanna, Leinonen Feeliks, Turunen
Yrjö ja Kesälahti Olli, ibid.
40. Ilmeisesti Matero/ Myyryläinen /Moilasesta tuli jonkinlainen kulttihahmo aikalaisten keskuudessa, sillä jälkikäteen hänen muisteltiin olleen eri puolilla PohjoisSuomea jopa samaan aikaan. Lackman arvelee kyseessä olleen pseudonymin,
jota kommunistit tietoisesti käyttivät, Lackman 1993, 38; Esimerkiksi yhdessä

Tukkiliikkeestä kommunismiin | 257

Paikallisen aktiviteetin ja SKP:n näkökulmasta oli hyvin mahdollista, että Kuolajärven maanalainen liike järjestäytyi syksyllä 1919.
Muurmannin legioonalaiset palasivat kotiinsa tuolloin, Neuvosto-Venäjälle jääneet punapakolaiset olivat liittyneet SKP:een tai valmistuneet
punaupseerikoulusta ja SKP:llä oli ensimmäiset vallankumoussuunnitelmat valmiina. Keväällä 1920 rekrytoitiin entinen legioonalainen
etapinhoitajaksi ja SKP:n asiamieheksi kunnan eteläosaan. Pohjoisen,
Kurtin kylän kautta kulkeva etappi oli aukaistu jo aikaisemmin41. Etapit
itärajalta länsirajalle osoittivat Neuvosto-Venäjän ja Pohjois-Ruotsin
kommunistien koordinoinnin onnistuneen. Toisaalta Kuolajärven
toiminnassa ei ollut mitään viittauksia aseelliseen toimintaan ennen
vuotta 1921. Tukholman byroon ja SPKRP:n vallankumoussuunnitelmista vuosina 1919-1920 saatettiin olla tietoisia, mutta ne eivät
johtaneet toimenpiteisiin Lapin itäosissa.
Kuolajärven maanalainen liike aktivoitui sotilaallisissa tehtävissä, kuten tiedustelussa ja aseiden salakuljetuksessa, vuonna 1921.
Taustalla vaikuttivat sekä SKP:n reagointi Kominternin ohjeisiin vallankumouksellisen toiminnan ylläpitämisestä että aiemmin esitetty
idea sosialistisesta Skandinaviasta. Puolue kohdisti suunnitelmat ja
odotukset Pohjois-Suomeen ja varautui siihen myös vuoden 1921
talousarviossaan. Knäsön alueella toimi tammikuussa 1921 kollektiivi,
jonka päälliköksi komennettiin punaupseeri Paavo Turunen. Hänen
tehtävänsä oli organisoida toimintaa Vienan Karjalassa, huolehtia
Suomen puolelle suuntautuneesta tiedustelusta ja järjestää kyytejä ja
oppaita kommunistien rajanylityksille. Venäjän puoleisen Pohjois-Karjalan toiminnasta vastasi viime kädessä Eino Rahjan luottomies Juuso
Matero, joka saapui helmikuussa 1921 johtamaan aseiden salakuljetusta
ja vallankumousliikehdintää. Eräiden tietojen mukaan, levottomuudet

kuvauksessa Moilanen, läskikapinan johtaja, kuvattiin hyvin pitkäksi ja mustaksi
mieheksi. Samassa kuvauksessa puhutaan jostain Materosta, joka oli pieni ja
pitkäviiksinen mies Knäsössä. Jälkimmäisen tuntomerkit vastasivat oikeaa Juuso
Materoa (UA), Pöytäkirja 21.6.1924 nro 19/24, Hmp 612 Väyrynen Aarne.
EK-Valpo I.KA; Mikäli järjestön perustamisvuosi olisi ollut 1920, Moilanen olisi
voinut olla paikalla, Lackman 1993, 36-40.
41. Syyskuun 1919 kokouksessa Kurtin etapinhoitajaksi oli nimetty Yrjö Turunen.
Turunen toimi aktiivisesti maanalaisen liikkeen yhteyshenkilönä Kuolajärvellä
seuraavina vuosina.
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olisi aloitettu pohjoisessa keväällä 1921 järjestetyllä lakkoliikkeellä,
joka kuitenkin epäonnistui.42
Yhdessä SKP:n uuden armeijanorganisaattorin Vilho Honkasen
kanssa Juuso Matero vieraili useaan otteeseen Pohjois-Suomessa vuonna
1921. Heidän kontaktinsa ulottuivat Kuolajärven kautta Rovaniemelle,
Kemiin ja Ouluun. Esimerkiksi Honkanen vieraili useissa SSTP:n juhlatilaisuuksissa alkukesällä 1921. Hän piti jopa puheet Kemijärven ja
Karihaaran juhlissa. Materon tiedetään käyneen touko- ja kesäkuussa
Rovaniemellä sekä juhannuksena Turusen ja useiden muiden punaupseerien kanssa Sukulan talossa Kuolajärvellä. Materon mainitaan
käyneen Oulussa asti vielä myöhemmin syksyllä.43
Matkojen yhteydessä pidetyissä salaisissa kokouksissa koordinoitiin maanalaista toimintaa. Matero ja Honkanen pitivät tiiviisti yhteyttä
SKP:n lähettämiin tai paikkakunnilta rekrytoituihin toimitsijoihin.
Esimerkiksi Rovaniemellä he asioivat Pietarin poliittiset kurssit suorittaneen Aarne ”Loordi” Väyrysen44 kanssa. Väyrynen saapui asemapaikalleen yhtä matkaa Vilho Honkasen kanssa helmikuussa 1921. Matka
oli kulkenut Pietarista Knäsön ja Kuolajärven kautta Rovaniemelle.
Oppaanaan heillä olivat olleet Materon ”putiikin” sissit, muun muassa
jo aiemmin mainittu Antti Tuutijärvi. Väyrynen oli saanut K.M. Evältä
ja Juuso Materolta tehtävän perustaa vaalipiirikolmikoita Rovaniemelle.
Lisäksi hänen oli houkuteltava miehiä lähtemään punaupseerikouluun.
Väyrynen vieraili näissä merkeissä myös Kuolajärvellä, jossa SKP:n
yhteysmiehenä juhannuksesta 1921 lähtien toimi paikallisen Osuusliikkeen hoitaja Artturi Rae.45
42. Salomaa 1992, 237; Lackman 1993, 44, 46; Ilmoitus n:o 186/ 14.4.1931, Hmp A
1059 Honkanen Vilho. EK-Valpo I; U.K. Kekkosen (UKK:n) yhteenveto Väyrysen
kertomuksista EK:n PO:lle 16.10.1924; Lakkoliike ei ollut saanut vastakaikua
savotoilla, sillä parhaillaan oli menossa ”viuhkavuodet” eli metsätyömiesten ansiot
olivat huipussaan. Väyrysen mukaan SKP:n keskuskomitean jäsen Hanna Malm
oli myöhemmin syksyllä moittinut pohjoissuomalaisia tästä, Kuulusteluptk. 30.31.5.1924, Hmp. 612 Väyrynen Aarne. EK-Valpo I. KA.
43. Ilmoitus n:o 265/ 14.3.1930; Ilmoitus n:o 186/ 14.4.1931, Hmp A 1059 Honkanen Vilho. EK-Valpo I. KA; EK-Roi tk. 12/25.-31-3-1923, Asiamapit I, III H
3b, EK-Valpo I. KA; Lackman 1993, 47-48.
44. Sähkömönttööri Aarne Väyrynen (s. 5.2.1895 Kuopio). Ollut XI 1920-II 1921
SKP:n poliittisilla kursseilla Pietarissa, Hmp 612 Väyrynen Aarne. EK-Valpo I.
KA.
45. Lokakuussa 1921 Väyrynen omien sanojensa mukaan ylennettiin pohjoisen piirin
päälliköksi asemapaikkanaan Kemi, Kuulusteluptk. 30.-31.5.1924, Kuulusteluptk.
16/24 29.4.1924 ja 19/24 21.6.1924, Hmp. 612 Väyrynen Aarne. EK-Valpo I.
KA.
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SKP:n asiamiesten vierailut liittyivät paitsi vallankumouksellisen
toiminnan suunnitteluun myös aseiden salakuljetuksiin. Kuolajärveläisten mukaan aseidenkuljetus oli alkanut rospuuttoaikaan huhti-toukokuussa 1921. Tuolloin tuotiin Kanasesta Kurtin kautta Kuolajärven
kirkonkylään parikymmentä kivääriä panoksineen. Kesällä kulkureitteinä käytettiin myös vesistöjä ja myöhään syksyllä taas rekikyytejä. Aseita
kuljetettiin Kurtin, Vuosnajärven ja Tuutikylän etappireittien kautta.
Aseet kätkettiin pääsääntöisesti metsiin, mutta kertoman mukaan
lasteja piilotettiin myös latoihin; yksi kätkettiin keskelle kirkonkylää
Sukulan talon latoon. Aseista vietiin osa Rovaniemelle asti; heinäkuussa ja syyskuussa 1921 Matero kuljetti entisten kuolajärveläisten
legioonalaisten kanssa aseita nk. Pulkamon torppaan Rovaniemelle.46
Osa aseista otettiin käyttöön läskikapinan aikana, mutta suuri osa jäi
piiloihin. Seuraavien vuosien aikana viranomaiset löysivät Kuolajärveltä
120 kivääriä, kuusi konekivääriä ja 60 000 panosta sekä Rovaniemen
Norvajärveltä 50 kivääriä ja 10 000 panosta.47
Paikallisen työväestön keskuudessa tulevasta kapinasta tai liikehdinnästä puhuttiin jo puoli vuotta ennen tapahtumaa. Useat henkilöt
olivat kuljettajina, majoittajina, tiedonvälittäjinä tai muuten mukana
hankkeessa ja he näkivät kuolajärveläisten ja tuntemattomien punaupseerien vierailut paikkakunnalla. Vuorikylästä levinneen huhun mukaan
syksyllä 1921 paikkakunnalla liikkuneet tiedustelijat olivat olleet Rahjan ja Vasténin asioilla. Tammikuussa 1922 paikallinen yhteyshenkilö
oli tiennyt kohta puhkeavan vallankumouksen ”Setä Myyryläisen” ja
”Enon” johdolla.48 Se, että hanke levisi laajasti ihmisten tietoisuuteen,
mutta ei kulkeutunut viranomaisten korviin, kertoo työväestön sitoutuneisuudesta ja lojaaliudesta SKP:n toimintaan. Toisaalta kapinallisten puolella olivat heidän omaisensa, joiden turvallisuutta ei haluttu
vaarantaa. Vaikka viranomaiset valvoivatkin joitakin kommunisteja,
kuten syksyllä 1921 vapautunutta legioonalaista Mikko Pikkuvirtaa,
46. Matkakertomus n:o 1/23..1.-3.2.1923; EK-Roi tk. N:o 12/25.-31-3-1923, Asiamapit I, III H 3b, EK-Valpo I; EK-Roi toimintakertomus n:o 27/29.6.-5.7.1924,
Toimintakertomukset Rovaniemi 1924-1926, EK-Valpo I; Hmp 612 Väyrynen
Aarne. EK-Valpo I. KA.
47. EK-Roi tk n:o 28/ 15.-21.7.1923, Asiamapit I, III H 3b, EK-Valpo I; EK-Roi
toimintakertomus n:o 27/ 29.6.-5.7.1924, Toimintakertomukset Rovaniemi
1924-1926, EK-Valpo I. KA.
48. Olli Alakurtin kptk. 22.-28.2.1923; Herman Pulkkisen kptk. 2.3.1923; Valter Ollinpoika Alakurtin kptk. 25.-28.2.1923, EK-Roi alaosasto. Alaosastojen kuulusteluptk, EK-Valpo I. OMA.
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eivät he silti saaneet vihiä kapinasuunnitelmista. Pikkuvirta osallistui
kapinan valmisteluihin toimittamalla syystalvella 1921 velaksi kymmeniä kiloja ruokaa Knäsön ja Kanasen kommunisteille Osuusliike
Sallan Kurtin myymälästä. Rajavartijoille hän valehteli tehneensä vain
työtään ja siirtäneensä kaupan varastoja.49
Maanalaisen liikkeen toimivuuden perusta Kuolajärvellä oli laaja
verkosto, jota lujittivat sukulaisuus- ja toveruussiteet. Esimerkiksi Mikko Pikkuvirran vaimo Hanna os. Virkkula oli paikallisen poliisin tytär.
Hannan veljet olivat myös mukana maanalaisessa toiminnassa. Pikkuvirran ja muiden punakaartilaisten pakokuskina talvella 1918 oli ollut
Olli Kesälahti, joka vuotta myöhemmin oli perustamassa maanalaista
verkostoa yhdessä Hanna Pikkuvirran kanssa. Perustamiskokouksessa
oli myös Yrjö Turunen, joka syksyllä 1921 yhdessä lankonsa A. Isotalon
kanssa kuljetti aseita Kuolajärvelle. Heidän appivanhempansa, Olli ja
Aune Alakurtti, hoitivat yhtä etappia ja välittivät Yrjö Turuselle tietoja.
Alakurtti oli myös kapinallisten taloudellinen tukipilari. Turunen puolestaan kulki myöhemmin tiiviisti punaupseeri Albin ”Eno” Pölläsen
kanssa, joka toimi yhtenä läskikapinan johtomiehenä. Pöllänen oli yhteistyössä myös SKP:n armeijanorganisaattori Vilho Honkasen kanssa,
mutta todennäköisesti heidän välillään oli myös sukulaisside, sillä sekä
”Eno” Pöllänen että Vilho Honkasen äiti, Hilda Maria Honkanen os.
Pöllänen, olivat kotoisin Joutsenosta. Oman verkostonsa muodostivat
myös Muurmannin legioonalaiset, jotka perustivat ikuisia toveriseuroja
omine tunnuksineen. EK:n havaintojen mukaan erityisesti Kuolajärven
legioonalaiset yrittivät pitää yhtä myös Suomen puolella.50
Kuolajärven maanalaisen liikkeen toiminta puhuu selvästi sen
puolesta, kuten LACKMANKIN arvelee, että SKP suunnitteli laajempaa
liikehdintää Pohjois-Suomeen vielä syksyllä 1921, mutta muutti sen
ajankohtaisen tilanteen myötä defensiiviseksi toimenpiteeksi. Ensimmäisenä mainitun vaihtoehdon näkökulmasta Materon ja Honkasen
49. Mikko Pikkuvirta, ”Koillisrintama”, fond 1 opis 13, Arhiv KNsTRAN.
50. Mikko Pikkuvirta ”Elämänkerta” ja ”Koillisrintama”, Arhiv KNsTRAN; Olli
Alakurtin kptk. 22.-28.2.1923; Herman Pulkkisen kptk. 2.3.1923, Rovaniemen
alaosasto. Alaosastojen kuulusteluptk, EK-Valpo I. OMA; Matkakertomus n:o
37/ 5.-24.12.1922, EK-Roi alaosasto. Asiamapit I, III H 3b, EK-Valpo I; EKRoin kirje PO:lle n:o 194/26 2.3.1926, Asiamapit I, III H 3b, EK-Valpo I. KA;
Hmp A 1059 Honkanen Vilho, EK-Valpo I. KA; Tietoja SKP:n SKP:n puolue-,
sotilas- ja nuorisolinjan johto- ja toimihenkilöistä, punaupseereista ym. III A 4a,
EK-Valpo I. KA; Nevakivi 1971, 328-329.
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yhteydenotot Oulun, Rovaniemen ja Kemin seudun maanalaisen
liikkeen toimitsijoihin vuoden 1921 aikana tulevat ymmärrettäviksi.
Näyttää siltä, että tieto liikehdinnästä tavoitti Pohjois-Suomen kommunistisen liikkeen keskeiset toimijat, mutta reagointi tapahtumiin
vaihteli: Oulun piiriorganisaattori Antti Hyvönen piti suunnitelmia
utopistisina, Kemin seudun kommunistit innostuivat bolševikkien
avustamisesta vasta Itä-Karjalan kapinan jälkeen ja lähinnä kuolajärveläiset elättelivät toiveita vallankumouksesta.
Julkinen irtiotto SDP:sta vasemmalle

Kansalaissodan jälkeen Suomen puoluekentässä ja kansalaisten poliittisessa käyttäytymisessä tapahtui kaksi merkittävää muutosta: ensinnäkin
punaisten kansalaisoikeuksia rajoitettiin ja toiseksi sekä työväen- että
porvaripuolueiden rivit hajosivat. Hävinneiden osalta sota konkretisoitui yli 65 000 suomalaisen kansalaisluottamuksen epäämiseen määräajaksi. Se esti heiltä osallistumisen vaaleihin ehdokkaina ja äänestäjinä
sekä toiminnan julkisten järjestöjen toimihenkilöinä, kuten puheenjohtajina tai hallituksen jäseninä.51 Toisaalta häviö nopeutti SDP:n
kilpailijan, kommunistisen puolueen, perustamista syksyllä 1918.
Työväenliike joutui ottamaan kantaa itse sotaan, sen oikeutukseen
ja suomalaiseen väkivaltaan. SDP:n maltillinen linja tuomitsi Kansanvaltuuskunnan politiikan ja aseellisen toiminnan. Se suhtautui myös
kielteisesti vuonna 1918 perustettuun kommunistiseen puolueeseen
sen epädemokraattisten ja väkivaltaisten menettelytapojen (aseellinen
vallankumous) vuoksi. Vähemmistöön jäänyt radikaali linja piti sotaa
oikeutettuna ja kantoi erityistä huolta vangittujen ja maasta paenneiden
punaisten kohtaloista. Vähemmistöä yhdisti SDP-kriittisyys, mutta
ei välttämättä SKP-myönteisyys. Hienoinen ero tuli ajankohtaiseksi
vasta myöhemmin 1920-luvulla. Eduskunnassa käsitellyssä olleen
armahduskysymyksen hidas eteneminen syvensi ristiriitaa työväenliikkeen maltillisen ja radikaalin suuntausten välillä. Eriävien linjojen
olemassaolo ja kiistely eivät olleet puolueen lyhyessä historiassa uutta,
mutta kansalaissodan pohjalta muotoutuneet näkemykset olivat jo
niin kaukana toisistaan, että edessä oli puolueen lopullinen hajoami51. Rantala 1970, 141.

262 | Ulla Aatsinki

nen. Jakoa syvensivät myös erilaiset näkemykset puolueen tulevista
tavoitteista ja toimintatavoista. Puolue mureni sisältä käsin maltilliseen Sosialidemokraattiseen Puolueeseen ja radikaalimpaan Suomen
Sosialistiseen Työväenpuolueeseen (SSTP) keväällä 1920.52
Lapin työväenliikkeessä esiintyi kriittisyyttä SDP:n harjoittamaa
politiikkaa kohtaan heti sodan jälkeen. Vuonna 1918 Oulun läänin
SDP:n pohjoisen piirijärjestö oli valinnut kolme edustajaa puoluekokoukseen ja linjannut politiikkansa valtiollisten vaalien suhteen
seuraavasti: ”Työväki voidakseen ottaa osaa valtiollisiin vaaleihin täytyisi
sille saada takaisin kaikki ne oikeudet, jotka sillä oli ennen kapinan
alkua…”53 Lisäksi piiritoimikunta edellytti sanomalehdistövapautta
sekä valtiollisille vangeille, joita ei ollut tuomittu erityisestä rikoksesta, vaalikelpoisuutta.54 Puoluekokouksen myönteisen vaalipäätöksen
jälkeen piiritoimikunta polkaisi vaalikoneistonsa käyntiin yhdeksän
puhujan voimin. He kiertelivät piiriä lännestä itään koko helmikuun.
Vaalien jälkeen piirin kanta SDP:n osallistumisesta hallitukseen oli
ehdottoman kielteinen.55
Syksyllä 1919 puolueen hajaannus alkoi näkyä jo selvästi SDP:n
Oulun läänin pohjoisen piirijärjestön kannanotoissa, muun muassa
suhtautumisessa yleiseen armahdukseen. Piirin toimitsijaksi valittu
lapualainen J. Kuusisto pyrki puolustamaan puolueen virallista linjaa,
mutta hänen perustelunsa tyrmättiin raskaasti viimeistään marraskuussa, jolloin valittiin puoluekokousedustajat ja otettiin kantaa SDP:n
eduskuntaryhmä ja lehdistön toimiin. Sosialidemokraattinen lehdistö
oli pohjoissuomalaisten mielestä hyökännyt epäoikeudenmukaisesti
vasemmistolaisuutta ja Neuvosto-Venäjää vastaan, kun taas eduskuntaryhmä oli ”…mennyt liian pitkälle kompromissiin porvariston kanssa”.56 Kun Kuusisto jälleen vuoden päästä summasi piirin poliittista
ilmapiiriä, totesi hän:” Yleensä koko piirin järjestäytynyt työväestö omaa
52. Saarela 1996, 124-126, 164-166.
53. Piiritoimikunnan ptk. 2 §, 8.12.1918. Oulun läänin sos.dem. pohjoinen vaalipiiri.
Jatkossa SDP-piirit 329.5.TA.
54. Piiritoimikunnan ptk. 6 ja7§, 8.12.1918. SDP-piirit 329.5.TA.
55. Piiritoimikunnan ptk. 2.1.1919, 24.1.1919, 16.2.1919 ja 6.4.1919. SDP-piirit
329.5.TA.
56. Piiritoimikunnan ptk.25.9.1919, 6.10.1919, 3.11.1919 ja 21.11.1919. SDP-piirit
329.5.TA.
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poliittisesti marxilaisen jyrkän, aina olevia oloja vastustavan taisteluteorian”.57
Puoluekokouksen jälkeen, keväällä 1920, SDP-kriitikot ryhtyivät
toimeen uuden puolueen perustamiseksi. Pohjois-Suomen aktiivit
olivat siinä alusta alkaen mukana kiirehtien prosessia eroamalla kahden muun piirijärjestön kanssa SDP:sta huhtikuussa. Aikaisemmin
puolueesta oli eronnut muutama kunnallisjärjestö. Paikalliset vanhan
työväenliikkeen johtomiehet Isak Heikka, Sakari Rahikainen ja Juho
Juntikka lähtivät pohjoisen edustajiksi Sosialistisen työväenpuolueen
toukokuiseen perustamiskokoukseen. Yritys keskeytyi viranomaisten
väliintuloon, mutta selviteltyään asiaa Helsingin sosialistinen kunnallisjärjestö päätti jatkaa puolueen toimintaa perustamiskokouksen
päätösten pohjalta kesäkuussa 1920. Laajimmillaan SSTP toimi 16
piirijärjestön ja runsaan 24 000 jäsenen voimin vuonna 1922. Lapista
SSTP:n jäseninä oli neljä kunnallisjärjestöä (Alatornion, Kemin, Kemin
maalaiskunnan ja Ylitornion kunnallisjärjestöt) ja 49 ammattiosastoa
ja työväenyhdistystä. Oulun läänin pohjoisessa piirijärjestössä oli 2
108 jäsentä eli kymmenesosa puolueen kokonaisjäsenmäärästä. Vaikka
SSTP oli leimallisesti kaupunkipuolue, pohjoisessa se oli maaseudun
ja miesten puolue. Jäsenistöstä kolmeneljäsosaa asui maaseudulla ja
vain kuudesosa oli naisia.58
Tieto SSTP:n perustamisesta ja toiminnasta levisi Pohjois-Suomessa Kansan Tahdon seuraajan, Pohjan Kansan, välityksellä. Lehti julkaisi
laajat selostukset puolueen perustamiskokouksesta, puolueohjelmasta ja
viranomaisten puolueeseen kohdistamasta hajotustoiminnasta. Vaikka
Oulun läänin eteläosassa SDP:n keskusta sai vielä vuosina 1919-1920
ymmärrystä osakseen, suuntautui Pohjan Kansa radikaalille linjalle
maaliskuusta 1920 alkaen, jolloin sen toimittajaksi tuli Kosti Salonen59.
57. Toimintakertomus 10.1.1919-30.1.1920, Oulun läänin pohjoinen vaalipiiri. I C
SSTP. KansA.
58. SSTP:n henkilöjäsenten lukumäärä on Oulun läänin pohjoisen piirijärjestön
mukaan, muut jäsenluvut on voitu määrittää Saarelan aineistosta tutkimusalueen
mukaan, Saarela 1996, 156-161,164-166, 309-317, liite 6 sivulta 497, liite 14
sivulta 515-516.
59. Salonen oli viettänyt vuodet 1917-1919 Tampereella, jossa hän kansalaissodan
aikana osallistui Tampereen vallankumousneuvoston työhön. Sodan jälkeen hän
toimitti Kansan Lehteä ja oli yksi SKP:n Tampereen seudun maanalaisen verkoston
rakentajia, vaikka näyttäytyikin ulospäin ”noskelaisena” eli sosialidemokraattina,
Aatsinki 2007, 70-71.
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Salonen julisti lehden olevan vallankumouksellisen köyhälistön puolestapuhuja, ja joulukuussa 1920 siitä tuli SSTP:n äänenkannattaja.
Talvella 1922 Pohjan Kansan päätoimittajaksi palasi Yrjö Mäkelin, joka
näin jatkoi uraansa työväenliikkeessä vallankumouksellisten puolella.
Ilmeisesti Mäkelinin valintaa edesauttoi hänen perheensä aktiivisuus
SSTP:ssa ja SKP:ssa. Päätoimittajana Mäkelinillä tuskin olikaan muita
vaihtoehtoja Pohjois-Suomessa kuin valita radikalismi reformismin
sijaan. Silti Mäkelin jatkoi uskollisesti kansanvallan puolestapuhujana. Hän suhtautui kriittisesti SKP:n emigranttijohtoon ja Suomessa
harjoitettuun maanalaiseen toimintaan, vaikka ymmärsikin sen saavan
kasvualustansa porvarillisen yhteiskunnan harjoittamasta politiikasta
ja kontrollista. Maaliskuussa 1922, pian läskikapinan jälkeen, Mäkelin
muistutti salaisen toiminnan haittaavan edustuksellista vasemmistolaista liikettä, joka pyrki demokratian keinoin ratkomaan muun muassa
sosiaalisia ongelmia. Lukijakunta antoi kuitenkin tukensa vallankumoukselliselle linjalle ja Mäkelin joutui taipumaan. Jo kesällä 1923
päätoimittaja katsoi viisaammaksi myötäillä pohjoisten piirijärjestöjen
linjaa ja suhtautua myötämielisesti SKP:een.60
Uusi liike, vanhat keinot ja verkostot

Miten radikaalius sitten näkyi lappilaisen työväenliikkeen julkisessa
toiminnassa? Vähäisen säilyneen primaariaineiston, vuoden 1921
piirikokousaineiston ja SSTP:n toimistoon lähetettyjen noin parinkymmenen kirjeen, pohjalta ei voi tehdä suuria johtopäätöksiä. Täydennän
kuvaa muulla aikalaisaineistolla, kuten EK:n raporteilla ja piirilehden
uutisilla, sekä vertaamalla Lapin työväestön julkista toimintaa Pirkanmaan vasemmiston työhön, joka oli saman keskusjärjestön johtamaa ja
samalla tavalla kytköksissä maanalaiseen liikkeeseen kuin aikakauden
vasemmistolaiset liikkeet Suomessa yleensä.
Vuoden 1918 jälkeen Lapin työväenliikkeen julkisessa toiminnassa
korostuivat asiat, jotka olivat olleet ajankohtaisia jo vanhan työväenliikkeen aikana: valistustyö, tiedottaminen, ammattiyhdistysliikkeen
ja poliittisen liikkeen suhde sekä organisatoriset kysymykset. Nämä ja
muut työväenliikkeelle tavanomaiset asiat ja arvot tulivat esille myös
60. Saarela 2006, 99-105.
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SSTP:n Oulun läänin pohjoisimman vaalipiirin valmistautuessa piirikokoukseen talvella 1921. Piiritoimikunta päätti esittää kokoukselle
ponnet toimitsijoiden ehdottomasta raittiudesta ja arvonsa mukaisesta
esiintymisestä, nuorison aatteellisesta kasvattamisesta ja sen taloudellisesta tukemisesta, piirilehden voimakkaammasta tukemisesta ja asiamiesverkoston laajentamisesta, piirikokousedustajien paikkajaosta sekä
piirin sen hetkisen toimialueen säilyttämisestä. Sen sijaan keskustelu
ammatillisen ja poliittisen toiminnan suhteesta siirtyi jatkokäsittelyyn,
kuten myös valistustyön järjestäminen ja maaseutusihteerin palkkaaminen. Asialista ja sen pohjalta tehdyt päätökset vastasivat SSTP:n yleistä
julkista linjaa. Esimerkiksi Pohjois-Hämeen väliaikaisen piirijärjestön
kokouksessa tehtiin vastaavia päätöksiä. Julkinen työ oli julkista ja
kokousta viranomaistyönä seuranneella poliisilla tuskin oli vaikutusta
kokouksen luonteeseen ja asiasisältöihin.61
Myös piirijärjestön säilynyt kirjeenvaihto viittaa normaaliin,
lainmukaiseen järjestötoimintaan. Kirjeiden sisältö vaihteli puolueen
kannatuksen ja toiminnan alueellisista tilannekatsauksista toimistotarvikkeiden anomuksiin.62 Etsivän Keskuspoliisin Tornion ja Rovaniemen alaosastojen63 tietojen mukaan työväestön julkinen toiminta oli
maltillista, vaikka ”melkein kaikki johtomiehet tunnettuja ja innokkaita
kommunisteja”64. Maltillinen toiminta piti sisällään valmistautumista
vaaleihin, näyttämötoimintaa, iltamia, valistustilaisuuksia ja opastuskursseja. Opastus- ja valistuskursseja pidettiin Kemissä ja Rovaniemellä.
Esimerkiksi Kemissä loka-marraskuun vaihteessa vuonna 1924 pidetyllä
kurssilla kuultiin alustuksia muun muassa teollisuuden kehityksestä,
tähtitieteestä, sanomalehtityöstä, ammatillisesta liikkeestä ja kirjanpidosta. Myös ammatillinen liike osallistui työväestön koulutukseen.
Erityisesti Suomen saha-, kuljetus- ja sekatyöväen liiton asiamiehenä
1920-luvulla toiminut K.O.Iivonen kunnostautui ammatillisessa va-

61. Piiritoimikunnan kokousptk. 9.-10.4.1921, I C SSTP Oulun läänin pohjoinen
vaalipiiri. KansA; Aatsinki 2007, 93-103.
62. Kirjeenvaihto v. 1922-1923, I C SSTP Oulun läänin pohjoinen vaalipiiri. KansA.
63. EK:sta tarkemmin luku IV.
64. EK-Tornio tk. 8.-221.1925, Tornion ao:n tilannekatsaukset 1923-1927. EK-Valpo
I. KA.
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listus- ja rekrytointityössä Lapissa. Työ ei ollut Iivoselle uutta, sillä hän
oli toiminut alueella SDP:n agitaattorina jo ennen kansalaissotaa.65
SSTP joutui valtionpetoksellisesta ja laittomasta toiminnasta
epäiltynä viranomaisten hajottamaksi jo elokuussa 1923. Samaisessa ns.
”Kallion leikkauksessa” puolueen toimitsijat ja kansanedustajat vangittiin, sanomalehdet lakkautettiin ja kirjapainot suljettiin. SSTP:n Oulun
vaalipiirin piiriorganisaattorina toiminut Iisak Heikka pidätettiin.
Syksystä 1923 SDP:sta vasemmalla oleva työväenliike ei enää perustanut puolueorganisaatiota vaan toimi seuraavat seitsemän vuotta
paikallisjärjestöjen ja vaaliliittojen muodossa. Paikallisjärjestöt koordinoivat muun muassa vaalitoimintaa, mutta osa puoluetyöstä tehtiin
1920-luvun lopulla kansalaisliikkeissä. Liikkeiden avulla nostettiin
julkiseen keskusteluun muun muassa kansalaisoikeudet, työttömyys,
köyhäinhoito ja pienviljelijäin asema.66 Niitä perustettiin myös Lappiin
syksystä 1924 alkaen.67
Lisäksi Oulussa ilmestynyt SSTP:n Pohjan Kansa sai 25 painokannetta ennen elokuuta 1923 ja se joutui lakkautuslistalle. Toimitus
kiersi viranomaispäätöstä ja julkaisi lehden milloin Kansan Tahto,
Köyhälistön Työ tai Pohjan Voima -nimisenä.68 Maakunnassa, jossa
välimatkat olivat pitkät ja kulkuyhteydet huonot, lehti oli tärkeä poliittisen toiminnan väline. Lehden ja järjestötyön yhteistyön merkitys
paljastui eduskuntavaalivuonna 1924, kun kommunisteilla ei ollut
käytettävissä julkista tiedotusvälinettä ja toimitsijat olivat vangittuja.
Vaikka Oulun läänin pohjoisen vaalipiirin työläisvalitsijat päättivät
helmikuussa pidetyssä kokouksessaan perustaa vaalikomiteoita suurimmille paikkakunnille ja tehdä aktiivisesti vaalityötä puhujakiertuein ja vaalilehtisin ja näin paikata lehdistön jättämää vajetta, jäi
kommunistien kannatus huomattavasti edellisvaaleja heikommaksi.
Kannatus laski jopa kommunistien ydinkannatusalueilla. Niinpä leh65. Toiminnasta EK-Tornio tilannekatsaukset alkaen 27.1.1924 ja päättyen 13.11.1924,
Tornion ao:n tilannekatsaukset 1923-1927; EK-Roi tilannekatsaukset alkaen
30.12.1923 päättyen 24.12.1924, Rovaniemen ao. tilannekatsaukset 1924, 19271929; Hmp 80 K.O. Iivonen, EK-Valpo I. KA.
66. Saarela 1996, 244-261, 351-356; Hakalaehto 1966, 187-188; Kemppinen 1987,
172.
67. Esimerkiksi Karihaaran paikallisjärjestö syyskuussa 1924 ja Kemin paikallisjärjestö
5.10.1924; EK-Tornio tk. 5.-18.9.1924 ja 3.-16.10.1924, Tornion ao:n tilannekatsaukset 1923-1927. EK-Valpo I. KA.
68. Saarela 1996, 353-354; Saarela 2006, 106-107.
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den ilmestyminen Pohjan Voima -nimisenä elokuusta 1924 otettiin
työläispiireissä tyytyväisenä vastaan.69
Työttömyys oli kesto-ongelma vasemmistolaiselle työväenliikkeelle. SSTP:n ja SKP:n organisoimia työttömyyskomiteoita oli ollut
jo 1920-luvun alussa. Lapissa työttömyysliike nosti työttömyyden
julkiseen keskusteluun 1920-luvun puolivälissä. Liike aloitti näkyvän
toiminnan vuonna 1925 vaatimalla julkisesti työttömyysavustuksia ja
järjestämällä niin sanottuja työttömyyspäiviä 22. maaliskuuta. Kaksi
vuotta myöhemmin vasemmistolaiset perustivat Pohjan Voiman välityksellä saamiensa ohjeiden mukaisesti kuntiin työttömyystoimikuntia. Kuolajärvellä toimikunta aloitti välittömästi työttömyystilastojen
kokoamisen. Myös Sodankylän, Rovaniemen ja Kemijärven uitto- ja
metsätyöläiset innostuivat asiasta.70 Viranomaisten suhtautuminen
työväestön aktiivisuuteen oli epäilevä. Erityisesti Etsivän Keskuspoliisin
(EK) Rovaniemen alaosastossa arvosteltiin työväestön tarkoitusperiä ja
arveltiin heidän taloudellisen epävarmuuden johtuvan joko tuhlailusta
tai laiskuudesta, ja toiseksi EK pelkäsi liikkeiden edistävän kommunismia alueella, ainakin jos ne onnistuivat työssään, mikä heijastui
sen kommenteissa työttömyystoimikuntien keräämistä työttömyystilastoista seuraavasti: ”Tilastoihin otettu kaikki; ikuisesti työttömät,
köyhäinhoidon avusta nauttivat, Venäjän puolelle siirtyneiden kuntaan
jääneet perheet, talven savotassa olleet, nykyisin kotiajojaan suorittavat
talolliset jne.”71 Kuitenkin joulukuussa 1927 hallitus myönsi määrärahan Pohjois-Lapin hätäaputöihin Lapin ammattiyhdistysväen
69. EK-Roi tk. 10.-16.2.1924; 17.-23.2.1924; 9.-15.3.1924; 3.-5.4.1924; 22.8.4.9.1924; EK-Tornio tk. 3.-9.2.1924 sekä maaliskuu 1924; ”Pohjan voiman
näytenumero saanut hyvän vastaanoton”, EK-Roi tk. 24.7.-7.8.1924; ”Pohjan
Voiman ilmestyminen virkistänyt kommunisteja”, EK-Tornio tk. 8.-21.8.1924,
22.8.-4.9.1924, EK-Valpo I. KA; Pohjan Kansa ilmestyi 1920-luvulla myös nimillä Kansan Tahto, Köyhälistön Työ ja Pohjan Voima, Saarela 2006, 106-107,
115-129.
70. Saarela 1996, 254-256; Pirkanmaan työttömyyskomiteat 1920-luvun lopulla, Aatsinki 2007, 211-213, 216; EK-Roi tk. 25.12.1925-13.1.1926; tk. 14.-29.3.1927,;
tk. 29.3.-14.4.1927; Puutyöväen liiton mielestä työttömiä oli Lapin joka kylässä,
Rovaniemelläkin 650, EK-Roi tk. 1.-31.1.1927; ”EK:n mielestä työttömät ovat
työttömiä omasta vapaasta tahdostaan, kaikki eivät ole todellisia työttömiä, sillä
työmaat kärsivät tekijöiden puutetta”, EK-Roi tk. 1.-31.1.1928, Rovaniemen
tilannekatsaukset 1924, 1926-1929, EK-Valpo I. KA; Saarela 2006, 116-117.
71. EK-Roi tk. 14.-29.3.1927, Rovaniemen tilannekatsaukset 1924, 1926-1929,
EK-Valpo I. KA.
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käytyä selostamassa tilannetta. Vuoden päästä Suomen Puutyöväen
Liiton Kuolajärven osasto lähetti kaksimiehisen lähetystön Helsinkiin
keskustelemaan kunnan pahenevasta työttömyystilanteesta. EK ei
nähnyt toiminnassa yhteyttä arkeen, työhön ja toimeentuloon vaan
piti päätöstä valtapoliittisena temppuna, jolla kommunistit tavoittelivat
lisää kannatusta paikkakunnalla.72
Julkinen ja maanalainen liike erosivat toisistaan menettelytavoiltaan ja osin tavoitteiltaan, mutta eivät välttämättä toimihenkilöiltään.
Usein samat henkilöt vaikuttivat niin julkisessa kuin maanalaisessakin
liikkeessä, varsinkin mitä alemman tason ja liikkeen historian varhaisemman vaiheen toiminnasta oli kyse. Pirkanmaan vasemmistolaisen
työväenliikkeen tutkimuksessa/tulkinta vahvistuu seuraavasti: Ensinnäkin innokkaita, radikaaliin toimintaan valmiita jäseniä ei ollut paljon,
joten työt ja luottamus kasaantuivat samoille henkilöille. Toiseksi SKP
ehätti aloittaa toimintansa ennen SSTP:ta, jolloin useat potentiaaliset
julkisen liikkeen aktiivit olivat jo sitoutuneet maanalaiseen työhön.
Kolmanneksi vasemmistolaisen työväenliikkeen toiminnan painopiste
siirtyi maanalaisesta julkiseen vuosikymmenen loppupuolella samalla
kun maanalaisen liikkeen työ muuttui julkista liikettä tukevaksi varsinkin paikallistasolla.73
Lapissa maanalaisen ja julkisen työn luontevaa yhdistymistä selittävät kansalaissotaa seuranneet tapahtumat. Aktiiviset vallankumoukselliset säilyttivät vapautensa muokaten työväestön poliittista
mielipidettä sodan jälkeen. Useat heistä, kuten Adam Laakkonen, Isak
Heikka, Aleksi Tuorila ja Mikko Pikkuvirta olivat meritoituneet maakunta- tai paikallistasolla, joten he omasivat poliittista auktoriteettia
ja johtajuutta. He sitouttivat samalla tavalla ajattelevia työläisiä maanalaiseen liikkeen tavoitteisiin ja toimintaan heti ensimmäisinä vuosina.
72. EK-Roi tk. 1.-31.12.1927; Kommunistien mukaan Kuolajärvellä oli marraskuussa
1928 1215 työtöntä. EK:n mielestä tilastoon oli merkitty lapsetkin, minkä vuoksi
luku niin suuri, EK-Roi tk. 1.-30.11.1928, Rovaniemen tilannekatsaukset 1924,
1926-1929, EK-Valpo I. KA.
73. Esimerkiksi Pirkanmaalla SKP:n työssä poliittisen uransa aloittaneet olivat SSTP:
n perustamisvaiheessa julkisen vasemmistolaisen liikkeen avainhenkilöitä, joista
useat toimivat aktiivisesti SSTP:n piirijärjestössä (Kuitunen Fanny, Aalto Joel,
Lamminen Arvo, Mikkola Otto, Peltonen Betty, Laakson veljekset Yrjö, Arvi
ja Eino jne.). SSTP:n piiriorganisaattori toimi usein myös maanalaisen liikkeen
toimitsijana kuten Karl Söderström vuosina 1922-1923. Työpaikkasolujen toiminnasta ja teoista pääosa liittyi vaalityön organisoitiin ja paikallisten lakkoliikkeiden
tukemiseen, Aatsinki 2007, 63-71, 93-103, 122-124, 180-196.
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Esimerkiksi Antti ja Heikki Timonen, jotka olivat vuosina 1919-1920
Kemin seudulla maanalaisen liikkeen avainhenkilöitä, kuuluivat SSTP:n
piiritoimikuntaan vuonna 1921. Julkisten opastus- ja valistuskurssien
luennoitsijat Urho Väre, Akseli Timonen ja Kaarlo O. Iivonen olivat
puolestaan kaikki tunnettuja kumouksellisesta toiminnastaan ennen tai
jälkeen vuoden 1918. Väre ja Timonen toimivat SKP:n Lapin alueen
piiriorganisaattorina 1920-luvun lopulla, mutta samalla edellinen oli
ensin ammatillisen liikkeen toimitsija ja myöhemmin SSTP:n Oulun läänin pohjoisen piirijärjestön piirisihteeri ja jälkimmäinen Pohjan Voiman
toimittaja. Iivonen oli vuoden 1917 agitaattori ja kaartilaisaktiivi Suomen
Punakaartin pohjoisimmalta rintamalta ja myöhemmin 1920-luvulla
ay-toimitsija Lapissa.74 Mitä alemmalle organisaatiotasolle edetään, sitä
enemmän vastaavia esimerkkejä on. Aikaisempien suhteiden pohjalta
julkinen ja maanalainen verkosto limittyivät ja lomittuivat toisiinsa.
Raja julkisen ja maanalaisen välillä piirtyi asioiden, ei ihmisten välille.
Julkinen liike ei ollut esimerkiksi tekemässä vallankumousta vuosina
1919-1920 eikä suunnittelemassa läskikapinaa, vaikka osa liikkeen
aktiiveista olikin niissä mukana. Se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa,
että SKP:n jäsenistö oli mukana vasemmiston julkisessa toiminnassa
ja tilaisuuden tullen valistuskurssit saattoivat päättyä maanalaisen
organisaation kokoukseen.
SKP:n toimintaa alkuvuosina organisoineet henkilöt olivat myöhemmin 1920-luvulla julkisen liikkeen kantavia voimia. Toisaalta
julkisen toiminnan aktivoituminen ja vanhan työväenliikkeen perinteisten arvojen, kuten kansanvaltaisuuden, parlamentarismin ja
joukkotoiminnan korostaminen olivat myös Suomen vasemmistolaisen
työväenliikkeen politiikan pohja. Esimerkiksi Pirkanmaalla työväestön
toiminta perustui pikemminkin suomalaisen yhteiskunnan realiteetteihin ja vanhoihin, koeteltuihin toimintatapoihin kuin SKP:n Moskovan
johdon lähettämiin tilanneanalyyseihin ja ohjeistukseen. Maanalaisen
liikkeen aktiivit suhtautuivat jälkimmäisiin realistisesti ja toimivat viime
kädessä oman harkintansa mukaan. He pitivät kuitenkin koko ajan
mielessä kommunistisen puolueen johtavan roolin ja olivat valmiita
74. Henkilöiden taustoista: Hmp 80 K.O. Iivonen, EK-Valpo I; Kotelo 17 Timonen
Akseli, Valpo I. KA; Tilannekatsaus Pik 41-46, SKP:n piirikomiteat Suomessa, f
516 op 2 1928:30. Arhiv RTsHIDNI; Kemppinen 1987, 172.

270 | Ulla Aatsinki

erottamaan periaatetta kyseenalaistavat jäsenet organisaatiosta.75 Samalla tavalla myös Lapin työväenliike omaksui SDP-kriittisen kannan
ja kytkeytyi vuosina 1918-1922 tiukasti kommunistiseen liikkeeseen
kontaktien, koulutuksen ja asenteiden kautta. Se oli radikaalin suuntauksen kannattajana jatkossakin.
Vanhan työväenliikkeen perintö uudessa muodosssa

Talvella 1918 työväestöltä kesken jäänyt vallan uusjako ja katkeruus
valkoisten rangaistustoimista kanavoituivat Lapissa nopeasti järjestäytyneeksi vastarinnaksi, niin julkisessa kuin maanalaisessakin toiminnassa.
Maanalaisen toiminnan saralla vuoden 1918 epäoikeudenmukaisuuden kokemukset innostivat lappilaisia kaartilaisia aina epärealistisiin
vallankumoussuunnitelmiin kansalaissotaa seuranneina vuosina. Kuitenkin syksystä 1918 valkoisten keskuudessa velloneet huhut ja pelot
uudesta vallankumouksesta antoivat punaisten toimille suuremmat
mittasuhteet, kuin mitä ne todellisuudessa olivat. Valkoisten peloille
ja punaisten tahdolle ei todellisuudessa ollut perusteita, sillä PohjoisSuomessa ei ollut kaartilaisia, ei avointa konfliktia, ei rahaa, ei aseita eli
ei edellytyksiä vallankumoukselle vuosina 1919-1920. Lisäksi maanalaisen liikkeen mahdollisuudet ja into reagoida SKP:n suunnitelmiin
laimenivat sitä mukaa, mitä kauemmas itärajalta kuljettiin. Länsirajalla
aseellisen vallankumouksen into ammennettiin tyhjiin Tukholman
byroon ja SPKRP:n suunnitelmilla jo vuoteen 1920 mennessä. Kontaktit ja siteet kapinan puuhamiehiin Neuvosto-Venäjän puolella eivät
olleet Kemin seudulla niin suorat kuin Kuolajärvellä, mikä laimensi
osaltaan intoa.
Punaisten näkökulmasta katsottuna sotasuunnitelmat eivät olleet
aivan turhia. Ne auttoivat käsittelemään edellisvuosien tapahtumia,
antoivat sysäyksen maanalaisen verkoston ja etappiteiden rakentamiselle sekä yleensäkin mahdollisuuden toimia poliittisesti. Suunnitelmat
olivat osa suurempaa kokonaisuutta, jota ohjattiin ja organisoitiin
SKP:n sotilasjärjestön ohjeiden mukaisesti. Suunnitelmien avulla
lappilaiset integroitiin kommunistien toimintaan heti kansalaissodan
75. Voimavaroista, toiminnasta sekä Moskovan ohjeiden ristiriitaisuudesta paikallistasolla, Aatsinki 2007, 63-71, 93-103, 187-205.
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jälkeen. Toisaalta ne olivat poliittisen ajattelun välineitä, joilla hahmotettiin suomalaisen yhteiskunnan tilaa ja laajemmin kansainvälistä
ajankohtaista tilannetta sekä niissä tapahtuneita muutoksia. Varsinkin
vuoden 1919 kaksi jälkimmäistä suunnitelmaa osoittivat, että lappilaiset kommunistit tekivät yhteistyötä muiden vallankumouksellisten
kanssa niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.
Talvella 1922 tilanne muuttui: Suunnitelmat realisoituivat läskikapinana, joka oli vuodesta 1917 eläneen maailman vallankumouksellisen liikkeen viimeisiä aseellisia joukkoliikkeitä Euroopassa.
Juuso Materon johtama kapinaliike oli vaikutuksiltaan pari astetta
vakavampi ja laajempi kuin Karppasen ja Railon suunnitelmat. Se
toi kommunistien toiminnalle julkisuutta ja nosti Pohjois-Suomen
työväestön radikalismin valtakunnan tietoisuuteen. Toisaalta se kiristi
viranomaiskontrollia niin Lapissa kuin muuallakin Suomessa, vaikutti
osaltaan SSTP:n lakkauttamiseen vuonna 1923 ja johti keskusteluun
rajoittaa työväestön poliittisia oikeuksia lainsäädännöllisin keinoin
(sotatilalaki)76. Läskikapinalla oli kohtalokas seuraus myös Lapin vallankumoukselliselle liikkeelle: toimeliaimmat jäsenet siirtyivät Moilasen
joukkojen mukana pysyvästi Neuvosto-Venäjälle. SKP:n maanalainen
verkosto oli rakentunut yhdyshenkilöiden varaan – mistään organisaatiostahan ei 1920-luvun alussa ollut kysymys – joista osa katosi vieden
sidoksensa mukanaan.
SDP:stä vasemmalla oleva työväenliike loi oman näkemyksensä
kansalaissodasta, sen syistä ja seurauksista. Se yhtenäisti käsitystä vallankumouksen jatkumisen välttämättömyydestä, puolueen johtavasta
roolista ja vastustajan armottomuudesta.77 Mielenkiintoista on se, että
vihollisten leiri laajeni 1920-luvulla porvareista vastavallankumouksellisiin, jotka yleensä olivat sosialidemokraatteja.78 Lapissa vallankumouksen jatkuvuuden sanoma upposi otolliseen maaperään. Alkuun se
oli työväestön toiminnan perusta, myöhemmin fraasi, jolla torjuttiin
reformistinen sosialidemokratia. Mutta miksi lappilaiset torjuivat
sosialidemokratian?
76. Sotatilalaki-keskustelu, Aatsinki 2007, 193-196.
77. Tikka 2004, 37-38.
78. Tendenssi on havaittavissa muun muassa suomalaisten Neuvostoliitossa kirjoittamissa kaaderikertomuksissa, mutta myös yleensä vasemmistolaisen liikkeen vaaliym. propagandassa 1920-luvulla. Ks. muun muassa STL, 163-165; Kuolajärven
tilanne, Aatsinki 1993, 95.
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Lapin työväenliike jatkoi lähes yhtenäisenä liikkeenä talvella 1918
keskenjäänyttä vallankumousprojektia. Jo kansalaissodan aikana oli
ollut nähtävillä eroja keskuksen ja reuna-alueiden näkemyksissä vallankumouksen strategiasta ja taktiikasta. Vaikka reformisteilla ei ollut
mitään osaa eikä arpaa tapahtumiin, muun muassa aseiden jakamiseen,
yliolkainen suhtautuminen assosioitiin sodan jälkeen yleensä ”etelän
herrojen” siis SDP:n käytökseksi. Toisaalta SDP:n johto noudatti yhden vaihtoehdon politiikkaan suhteessa kansalaissotaan ja poliittiseen
toimintaan sodan jälkeen, missä saattoi piillä yksi syy työväenliikkeen
hajoamisen, sillä näin työväestön erityiset ja erilaiset kokemukset
sodassa eivät tulleet huomioiduksi. Kun SDP vielä kielsi kritiikin
harjoittamaansa politiikka kohtaan, näytti puoluejohdon toimintatapa
suhteessa eri tavalla ajatteleviin jäseniin samanlaiselta kuin voittajien
suhtautuminen voitettuihin. Lapissa työväestö ei kestänyt kaksinkertaista rangaistusta, mikä koitui SDP:n kohtaloksi.
Lapissa päätös radikalismin eduksi tehtiin toiminnallisesti jo sodan
aikana ja poliittisesti melko pian sen jälkeen. Lapin työväestö ei ollut
samaa mieltä vuoden 1917-1918 vallankumousyrityksestä SDP:n
reformistien kanssa, jotka pitivät sitä bolševistisena, luokkavihaan perustuvana vaistonvaraisena joukkoliikkeenä. Myöskään SDP:n johdon
korostama parlamentaarinen yhteistyö edistyksellisen porvariston kanssa sekä eduskunnassa että kunnanvaltuustoissa ei saanut vastakaikua
Lapissa.79 Lappilaiset arvioivat sotaa omien kokemustensa perusteella,
ja heidän tiensä vei eri suuntaan kuin reformistien tie.
Ensinnäkin radikaalin työväestön mielestä sodan kokonaisarvion
aika ei ollut vielä. Vallankumous oli jäänyt Lapissa kesken eikä sota
ollut loppunut. Valkoisten retkikunta ja Muurmannin legioonaan
rekrytoidut suomalaiset olivat yhä asemissaan molemmin puolin rajaa
kesäkuussa 1918. Rauha rajalle saatiin vasta marraskuussa 1918, ja
senkin jälkeen levottomuudet itärajalla jatkuivat huipentuen kansannousuun ja läskikapinaan 1920-luvun alussa. Jännittynyt tilanne
kärjisti mielialoja eikä SDP:n puhe yhteistyöstä porvariston kanssa
saanut ymmärrystä, sillä vallankumouksen loppuunsaattaminen oli
lappilaisille todellinen vaihtoehto. Toiseksi suuri enemmistö Lapin
työväestöstä oli ollut aseetonta eikä ollut osallistunut sotaan, mutta
79. SDP:n reformistien linjauksista Saarela 1996, 104; Soikkanen 1975, 309-312;
katso myös sivut 284-290.
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silti he joutuivat valkoisen terrorin uhreiksi ja menettivät poliittiset
toimintaoikeutensa. Lappilainen työväestö ymmärsi toimineensa tammikuussa 1918 rauhanomaisesti ja kansanvaltaisesti80. Kolmas erottava
tekijä oli suhtautuminen pakolaisiin, mistä SAARELAN mukaan tuli
eräänlainen rintamalinja SDP:ssä: Vasemmistososialistit ja kommunistit
eivät tuominneet kansalaissotaan osallistuneita tai sen vuoksi Neuvosto-Venäjälle paenneita tovereitaan, kun taas oikeistososialidemokraatit
suhtautuivat heihin nihkeästi. SDP:n elvyttäjillä ei ollut intressejä
armahtaa vallankumouksen johtoa eikä valkoisilla ylipäätään ketään
punaista pakolaista,81 ja siitä linjasta kärsivät sadat lappilaiset perheet.
Neljänneksi lappilaiset ja SDP suhtautuivat eri tavoin bolševismiin ja
Neuvosto-Venäjään. Tanner kumppaneineen tuomitsi kommunismin
diktatuurisena, luokkavaltaan perustuvana järjestelmänä.82 Sen sijaan
Pohjois-Suomen työväenliikkeen ymmärryksen mukaan bolševikit
tarjosivat turvaa ja tukea lukuisille rajan taakse paenneille liikkeen aktiiveille. Antaessaan pakolaisille mahdollisuuden järjestäytyä puolueeksi
ja kouluttautua poliittisesti ja sotilaallisesti Neuvosto-Venäjällä, turvaa
tarjottiin epäsuorasti myös kotimaan työläisille. Neuvosto-Venäjä ja
kommunismi nähtiin mahdollisuutena, ei uhkana. Viidenneksi Lapin
työväenliike oli aloitteellinen ja omatoiminen. Se oli tottunut itsenäiseen työskentelyyn, turvautumaan tarvittaessa myös ulkoparlamentaarisiin keinoihin, mikä ei sopinut yhteen SDP:n peräänkuuluttaman
parlamentarismin ja keskusjohtoisuuden kanssa. Kansalaissodan aikana
(punakaartilaisuus) ja sen jälkeen (legioonalaisuus, maanalaisen liikkeen pioneerityö, tammisaarelaisuus) kertyneet kokemukset lujittivat
entisestään lappilaisten omaehtoista toimintatapaa.
Vanhan työväenliikkeen radikalismi sai myös uusia elementtejä,
kuten kommunistisen ideologian ja puoluejärjestelmän, joita Lapista Neuvosto-Venäjälle paenneet punakaartilaiset välittivät. Vuodet
1918-1920/21 olivat ratkaisevat työväestön suuntavalinnassa: silloin
80. Helmikuussa 1919 ilmestyneessä maanalaisessa Viesti-lehdessä kommentoitiin
Pohjois-Suomen työväestön tuntoja:”…aseellisen esiintymisen…omaksuminen
on pohjalaiselle (Pohjois-Pohjanmaa ja Perä-Pohjola UA) vaikeaa siitä syystä, kun
hän kaikkialla ympäristössään näki porvarillisten sonnustavan itseänsä sotisopaan
työväestön ollessa kunnallisvaalivalmisteluissa ja muissa samansuuntaisissa rauhallisissa puuhissa”, Viesti 5-6 1.2.1919, Kemin poliisikomisarion kirje 14.2.1919,
KD I os 22/226, Ea4:770 1919, OLKA. OMA.
81. Saarela 1996, 125, 139, 310-312; Soikkanen 1975, 351-353.
82. Soikkanen 1975, 311.
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rakentui ja rakennettiin vallankumousidentiteetin pohja sanan säilää
ja vuoden 1918 kokemuksia ja väkivallan perintöä hyväksikäyttäen.
Lapin työväestö kiinnittyi SDP:tta ja sosialidemokratiaa kritisoivaan
ja vallankumoukselliseen eetokseen, joka leimasi sen poliittista käyttäytymistä jatkossakin.

VALKOISEN KONTROLLIN RADIKALISOIVA VAIKUTUS

Vuoden 1918 väkivaltainen perintö heijastui koko yhteiskuntaan,
kaikille sen tasoille pitäen yllä osapuolten toisiinsa kohdistamaa epäluuloa ja kontrollia. Työväestön näkökulmasta poliittista vallanjakoa
ja toimintaa leimasivat voittajat/häviäjä sekä työväenliikkeen maltilliset/radikaalit – asetelmat. Kaikkien suomalaisten liikkumatila väheni,
mutta ehkä eniten punaisten. He pyrkivät sopeutumaan poliittisesti
uuteen yhteiskuntaan erilaisin strategioin: Lapissa se oli radikalismin
syventäminen. Miksi radikalismi sai elintilaa ja puhutteli työväestöä
nimenomaan Pohjois-Suomessa, vaikka radikalismin elementit olivat
olleet yhtä vahvasti esillä myös eteläisessä Suomessa ennen sotaa?
Lähtökohtana vastaukselle on olettamus, että sekä menneisyys että
nykyisyys painavat leimansa ihmisten poliittiseen käyttäytymiseen.
Aikajanalle asettuvat tapahtumat, kokemukset, olosuhteet ja asenteet,
sekä omat että muiden.
Suomalainen yhteiskunta oli jakautunut monin tavoin ja monilla
tasoilla 1920-luvulla. ALAPURON mukaan vuosi 1918 jätti suomalaiseen yhteiskuntaan perinnön, jonka vaikutus on tuntunut vuosikymmenienkin jälkeen, tosin ohentuneena.83 Voimakkaimmillaan se oli
heti sodan jälkeen. Sodan rintamajaosta erkanivat jyrkästi toisilleen
vastakkaiset oikeisto- ja vasemmistoradikaalien ryhmittymät, joille
oli yhteistä väkivaltaisten menettelytapojen hyväksyminen ja yhteiskunnallisen konsensuksen kieltäminen. Miten vuoden 1918 perintö
vaikutti Lapin työväestön poliittisiin asenteisiin? Tarkastelen asiaa
kahden tekijän – kontrollin ja identiteetin – avulla, jotta näen millaisen mahdollisuuden ja millä ehdoilla valkoinen Suomi antoi sodassa
hävinneelle osapuolelle osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan.
83. Alapuro 1994, 313.
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Valkoinen Suomi pelkäsi uutta vallankumousta tai sen yritystä.
Vakaumukselliset valkoiset rakensivat sisäisesti ja ulkoisesti turvallista
Suomea, jossa maanpettureiden ts. kommunistien toiminta kyseenalaistettiin.84 Isänmaan puolustaminen edellytti kontrollia, joka oli
yhteiskunnan, voittajien kontrollia suhteessa hävinneisiin. Valkoisen
yhteiskunnan arvoista, asenteista ja käytänteistä muokkaantui niin
kutsuttu institutionaalinen kontrolli, joka linjasi virallisen ja yleisen
suhtautumisen punaisiin. Institutionaalisella kontrollilla oli formaalin
muodon lisäksi myös epävirallinen ulottuvuus, joka pyrki tilkitsemään lainsäädännön ja viranomaisten toiminnan aukkoja säätelemällä
poliittista käyttäytymistä esimerkiksi kansalaistoiminnan tai yleisen
mielipiteen muokkauksen avulla. Tarkoitukseni on saada selville, missä
määrin valkoisen yhteiskunnan harjoittamaa kontrollia voidaan pitää
poliittisen kehityksen, tässä tapauksessa Lapin työväestön radikalisoitumisen, peilinä.
Tutkin institutionaalisen kontrollin kumpaakin puolta, niiden
ilmenemismuotoja ja mahdollisia vaikutuksia Lapin työväestön radikalisoitumiseen. Aluksi selvitän lainsäädännön ja väkivaltakoneiston
toimenpiteiden vaikutuksia kontrolloitavaan ryhmään. Yhteiskunnan käyttämiä kontrollimenetelmiä olivat muun muassa välittömät
rankaisutoimet kansalaissodassa, kansalaisoikeuksien rajoittamiset,
viranomaisten harjoittamaa tiedustelu- ja vakoilutoiminta sekä valkoisten järjestöjen, kuten suojeluskuntien, puolivirallinen lupa valvoa
kansalaisia. Sen jälkeen pohdin poliittista kontrollia. Sitä säädeltiin
osin laeilla, muun muassa rikoslain pykälä kommunistisen toiminnan
kieltämisestä toukokuussa 1918, mutta toisaalta poliittinen kontrolli
oli suurelta osin tulkinnallista ja sen harjoittajista riippuvaista. Kolmanneksi pohdin henkisen kontrollin vaikutusta, joka oli luonteeltaan
epävirallista, mutta totaalista arkipäivään vaikuttavaa kontrollia. Sitä
oli muun muassa yhteisön harjoittama painostus, jolla haluttiin osoittaa kontrolloitavan paikka yhteisössä ja vahvistaa yhteisön kiinteyttä.
Samalla kun selvitän näitä kolmea tapaan valvoa punaisia, pohdin,
miten vuoden 1918 todellisuus näkyi jälkeenpäin valkoisten asenteissa,
toimintatavoissa ja verkostoissa ja miten se vaikutti radikalismin syvenemiseen. Kaikkien osa-alueiden kohdalla on syytä miettiä Lapissa
harjoitetun kontrollin erityisyyttä suhteessa Etelä-Suomessa harjoi84. Alapuro 1994, 227.
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tettuun kontrolliin. Millaista se oli intensiivisyydeltään ja laadultaan
ja miten se kohdistui kontrolloitaviin suhteessa heidän aikaisempiin
kokemuksiinsa?
Etsivän Keskuspoliisin valvova silmä

Vallankumouksellisten kontrolloimiseksi Suomeen perustettiin sisäasianministeriön alainen maan sisäiseen turvallisuuteen erikoistunut
yksikkö, Etsivä Keskuspoliisi vuonna 1919. Sen tehtävä oli estää ja
paljastaa valtiovaltaan kohdistuneet salahankkeet, maan- ja valtionpetoksellinen toiminta. Käytännössä tämä tarkoitti vasemmistolaisiin (siis
SDP:sta poliittisesti vasemmalle suuntautuneet) sekä heidän julkiseen
ja maanalaiseen toimintaansa kohdistunutta poliittista tiedustelua. Organisaatio ulotettiin maakuntiin alaosastoja ja edustustoja perustamalla.
Lapissa niitä oli tutkimusajanjaksolla kaksi, Torniossa ja Rovaniemellä.
Päätoimisten etsivien ja paikallisista palkattujen tiedustelijoiden avulla
EK yritti päästä kommunistien toiminnan ytimeen, maanalaiseen
organisaatioon ja sen ulkomaisiin yhteyksiin. Pohjois-Suomessa SKP
hyödynsi alueen laajuutta, pitkiä välimatkoja, vartioimattomia rajaalueita ja liikkuvaa työväkeä toiminnassaan. Illegaalin verkoston kontaktit olivat tiiviitä ja usein sen jäsenet lojaaleja toisilleen. Lisäksi SKP
sai laajasti tukea paikalliselta, liikkeeseen kuulumattomalta väestöltä.
Alkuvuosina EK:n toiminta oli hapuilevaa, ja se oli kaksi askelta jäljessä
SKP:n toimintaa. EK-Tornion edustusto valitteli niukkoja resursseja jo
vajaa puoli vuotta perustamisen jälkeen kommentoidessaan Perämeren
rannikkoalueen teollisuuspaikkakuntien levottomuutta: ”Mainitunlaisten maaseudun teollisuuskylien kurissapitämiseksi olisi ainoa sopiva
keino lukuisammat ja paremmin palkatut maalaispoliisit sekä pienemmät
nimismiespiirit” 85. Mitä pidemmälle 1920-luku eteni, sitä enemmän
EK sai tietoa illegaalista organisaatiosta. Rajavartio- ja poliisilaitoksen
sekä suojeluskuntatoiminnan vahvistaminen ja vahvistuminen helpottivat osaltaan EK:n työsarkaa, ja myös EK:n organisaatiouudistus
edisti tiedonhankintaa.86
85. EK-Tornion kirje EK:n PO:lle 2.2.1920, KD I os 37/453, OLKA Ea4:783.
OMA.
86. Hietaniemi 1992, 55-60, 69-70, 74-75, 121-123; Lackman 2007, 181-184; Tikka
2006, 216-219.
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Käytännön työn myötä EK:lle muodostui selkeä näkemys siitä,
kuinka maan sisäistä turvallisuutta tulisi lujittaa. Näkemys palveli EK:n
omia tavoitteita ja arvomaailmaa eikä aina ollut linjassa demokraattisen
oikeusvaltion periaatteiden kanssa. EK esimerkiksi halusi tiukentaa
kansalaisten vuonna 1918 säädettyä liikkumisvapautta rajoittavaa
asetusta87 sillä se olisi helpottanut EK:n turvallisuusuhkana pitämän
Pohjois-Suomen savotoilta toiselle liikkuva metsätyöväen tarkkailua.88
Senaatti säätikin uuden asetuksen loppuvuodesta 1921, jolla säädeltiin
Itä- ja Kaakkois-Suomen raja-alueilla liikkumista. Asetus henkilö- ja
matkalupatodistuksista laajeni koskemaan Pohjois-Karjalan, Kainuun
ja Perä-Pohjolan rajakuntia vuonna 1922. Talvella 1923 niin sanottua
henkilötodistuspakkoa kiristettiin, ja se koski kaikkia väliaikaisesti
Kuolajärvellä, Savukoskella, Sodankylässä, Inarissa ja Petsamossa liikkuvia henkilöitä.89 EK kiitteli päätöstä, sillä se helpotti ”epäilyttävien
henkilöiden valvontaa” ja toivoi käytännön ulottamista myös Tornionjokilaaksoon. EK olisi halunnut valvoa myös passivapaan alueen
muuttoliikettä, sillä sen tietojen mukaan Etelä-Suomesta oli muuttanut
vuoden 1918 tapahtumista tuomittuja ehdonalaisvankeja ja punakapinallisia varsinkin Kolarin ja Muonion seuduille. EK pelkäsi heidän
osallistuvan ”kiihotustyöhön”. Myös voimassaoleva rajapassikäytäntö
oli EK:n mukaan tarpeellinen, sillä sen avulla estettiin kommunistien
yhteistyö Ruotsin puolen kommunistien kanssa. EK:n näkemykset
eivät käyneet yksiin paikallisten asukkaiden kanssa, sillä Tornionjokilaakson kuntain edustajainkokous piti rajapassia vanhanaikaisena ja
tarpeettomana ja ehdotti sen korvaamista henkilöllisyystodistuksella.90
Matkustuspapereihin liittynyt kontrolli kohdistui nimenomaan suoraan
kommunisteihin tai heiksi epäiltyihin. Lupien epäämistä perusteltiin
nimenomaan poliittisin perustein. Viranomaiset rajasivat esimerkiksi
87. Senaatti sääti 14.1918 asetuksen, jonka mukaan matkustaessaan Suomessa jokainen
15 vuotta täyttänyt kansalainen joutui anomaan matkustustodistuksen paikalliselta poliisilta tai työnantajavirastoltaan, AsK 48/1918. Asetusta tarkennettiin ja
jatkettiin seuraavana vuonna, AsK 69/1919.
88. EK- Roi viikkoraportti No 20 7.11.1920. KD I os 275/473. OLKA Ea4:783.
OMA.
89. Asetus raja-alueilla vaadittavasta henkilö- ja matkalupatodistuksesta oli ensimmäisen kerran esillä 30.12.1921, AsK 311/1921; 29.4.1922 AsK 100/1922; 30.1.1923
AsK 26/1923.
90. EK-Tornion tk. 20.-26.1.1924; tk. 24.2.-1.3.1924; tk. 17.-30.10.1924; tk. 11.24.7.1924; Tilannekatsaukset Tornion alaosasto 1923-1927, EK-Valpo I. KA; Ks.
Lackman 2007, 145-151.
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Rovaniemen Lohinivassa asuvan SSTP:n toimitsijan Eemil Pyttysen
liikkumisvapautta kieltämällä häneltä henkilöllisyystodistuksen, joka
olisi oikeuttanut matkustamaan Rovaniemelle ja Kemiin vuoden 1922
vaalien alla.91
Lapin maantieteellisen sijainnin vuoksi EK oli kiinnostunut myös
kommunistien rajantakaisesta toiminnasta. Suomen viranomaiset seurasivat huolestuneina syventynyttä yhteistyötä, joka näkyi kirjallisen
materiaalin, aseiden ja rahan salakuljetuksina Ruotsista Suomeen.
Suomalaiset pitivät tiedot ajan tasalla Ruotsin työväenliikkeestä osallistumalla paikallisten kokouksiin ja seminaareihin. Etsivän Keskuspoliisin Tornion alaosasto tiedusteli säännöllisesti kommunistien toimia
Pohjois-Ruotsissa ja kirjasi raportteihinsa laveasti millaisin tavoittein, mielialoin ja resurssein ruotsalaiset olivat liikkeellä, ja miten se
mahdollisesti vaikuttaisi Suomen puolen kommunistien toimintaan.
Lappilaisilla oli yhteyksiä myös Pohjois-Norjan työväenliikkeeseen.
Erityisesti Inarin ja Petsamon työläisten aktiivinen toiminta loi edellytykset Lapin ja Pohjois-Norjan työläisverkostolle.92
EK luotti omiin päälliköihinsä ja etsiviinsä. Lapin alaosastoissa
työskenteli asialleen omistautuneita, kunnianhimoisia miehiä – Tornion alaosaston päällikkö Esko Riekki ja etsivä Kaarlo Hillilä – jotka
tulivat uransa myöhemmissä vaiheissa tunnetuiksi valtakunnallisesti.
Edellisestä tuli EK:n johtaja vuonna 1923 ja jälkimmäisestä sisäasiainministeri vuonna 1944.93 Mutta yksin EK ei menestynyt, sen täytyi
tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Tiedonhankinnassa EK käytti
hyväkseen niin virallisia kuin epävirallisiakin verkostoja. Osa yhteistyön
muodoista, malleista ja kumppaneista periytyi kansalaissodan ajalta,
osa kauempaa menneisyydestä. Yhteistyö muiden viranomaisten, ku91. Eemil Pyttysen kirje 26.6.1922; Maininnat rajapassien hylkäämisistä, Kirje SSTP:
n toimistoon 30.7.1923, I E SSTP, Oulun läänin pohjoinen vaalipiiri. KansA;
Lackman 2007, 146-147.
92. EK-Tornio tk. 6.-12.1.1924; tk. 21.3.-3.4.1924; tk. 2.-15.5.1924; Tornion tilannekatsaukset; EK-Roi tk. 20.-26.1.1924; tk. 31.10.-13.11.1924; tk 25.12.192513.1.1926; tk. 14.-28.3.1926, Rovaniemen tilannekatsaukset 1924, 1926-1929,
EK-Valpo I. KA.
93. Hillilällä oli tiiviit yhteydet myös Kajaanin alaosaston tiedustelijaan, Urho Kekkoseen, jo 1920-luvulla. Hän lähetti muun muassa kopioita raporteistaan Kekkoselle, 8 III H b, EK-Valpo I. KA; Myös Riekki ja Kekkonen tekivät yhteistyötä
1920-luvulta alkaen, mutta heidän suhteensa päättyi välirikkoon. Mainittakoon
verkostosta vielä 1920-luvulla Rovaniemellä toiminut Eero Pallari, joka oli Esko
Riekin vaimon veli, Lackman 2007, 132, 141, 162, 182-184, 459.
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ten poliisin, armeijan ja rajavartiolaitoksen kanssa oli luonnollista, ja
rajaseudun pitäjissä jopa välttämätöntä.94 Sen sijaan puolivirallisten
tai täysin kansalaisten vapaaehtoisuuteen perustuvien verkostojen
käyttäminen viranomaistyössä oli Suomessa uutta.
Paikallistasolla yhteistyö merkitsi kontakteja poliisiviranomaisiin,
nimismieheen ja rajavartiolaitoksen päällikköihin. Yleensä paikalliset
viranomaiset tekivät mielellään työtä EK:n kanssa, olihan heillä sama tavoite – Suomen sisäinen ja ulkoinen turvallisuus. Yhteistyötä
edesauttoivat rekrytointi ja verkostot. Esko Riekki oli toiminut Lapin
rajakomendanttina ja Tornion poliisimestarina ennen EK:n Tornion
alaosaston johtajaksi nimittämistä.95 Lapin rajavartioston komentajina
toimineita K.M. Walleniusta (1918-1921), O. Willamoa (1921-1939)
ja Esko Riekkiä yhdistivät jääkäriliike ja palvelu valkoisten joukoissa
talvella 1918 Lapissa. Walleniuksella oli ollut tuolloin laaja vastuu Lapin
suojeluskuntatoiminnasta ja valkoisesta armeijasta. Lisäksi hän oli keväällä 1918 johtanut Kuusamon komennuskuntaa, Willamon vastatessa
samaan aikaan Kuolajärven komennuskunnasta. Kommennuskuntien
retkien talouspäällikkönä toimi Esko Riekki. Myös vuonna 1918
muotoutuneet yhteydet paikallistasolle säilyivät rauhanajalla; muun
muassa Kemijärven poliisi Hagberg raportoi ja tiedotti kommunistien
toimista Walleniukselle ja Willamolle yhä edelleen.96 Toisenlaisiakin
esimerkkejä oli: Kuolajärven v.t. nimismies L. K. Castrén aiheutti harmia muille järjestyksenvalvontaviranomaisille. EK:n mukaan Castrén
solvasi jatkuvasti rajavartiolaitosta ja sen työntekijöitä. Hän ei suostunut
noudattamaan rajavartioston määräyksiä liikkuessaan Kuolajärvellä ja
piti niitä yleisesti ottaen hyödyttöminä. Lisäksi Castrén oli komentanut
EK:n tiedustelijan pois talostaan tämän tullessa kyselemään tietoja
kutsuntaikäisistä punaisista. Olipa hän vielä huutanut tiedustelijan
perään, ettei ”täällä ole niin vaarallisia henkilöitä että teitä tarvittaisiin”.97 Castrénin kiukuttelua voi pitää harvinaisena, sillä pääsääntöisesti
viranomaiset olivat myötämielisiä EK:n toimille.
94. EK-Roin ao:n kirje no 194/26 PO:lle 2.3.1926, Asiamapit I, III H 3b, EK-Valpo
I. KA.
95. Lackman 2007, 124, 133.
96. Ks. esim. EK-Roi tilannekatsaukset 1924-1926; Asiamapit I, III H 3b, EK-Valpo
I.KA; Lehtola 1994, 64, 109; Vahtola 1987, 81, 90.
97. EK-Roin ao:n kirje no 194/26 PO:lle 2.3.1926, Asiamapit I, III H 3b, EK-Valpo
I. KA.
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Armeijan johdon määräysten ja ohjeistuksen mukaan toimineet
paikalliset suojeluskunnat olivat olleet ratkaisevassa roolissa punaisiin
kohdistuneiden välittömien rankaisutoimien toteuttamisessa keväällä
1918, kun valkoinen armeija otti haltuunsa valloittamiaan alueita.98
Suojeluskuntajärjestelmä vakiintui elokuussa 1918 annetun asetuksen
myötä puoliviralliseksi järjestyksenpito-organisaatioksi maassa. Vaikka
yhteistyön muodot olivat asetuksessa säännellyt, eivät suojeluskunnat
niitä välttämättä noudattaneet poliittisluonteisissa tapauksissa vaan
toimivat samoilla periaatteilla kuin puoli vuotta aikaisemmin. Suojeluskuntalaisten otteet aiheuttivat juopaa sekä kansalaisten että viranomaisten
keskuudessa, sillä ne ylittivät usein paitsi laillisuuden myös kohtuuden
rajat. Varsinkin paikallisten suojeluskuntien toiminta oli epävirallista,
lupia ei kyselty eikä raportteja kirjoiteltu.99 Lapissa EK:n, rajavartioston
ja suojeluskuntien yhteistyöllä valvottiin rajaseutua, kyläyhteisöjä ja
asutuksista kaukana sijaitsevia metsätyömaita. Esimerkiksi Torniossa
suojeluskuntalaiset olivat rajapäällikön erityisellä määräyksellä rajavartijoiden apuna valvomassa ja tiedustelemassa kaikkea maanalaiseen
toimintaan liittyvää liikehdintää. Heidät valtuutettiin ”...tarkastamaan
ruumiillisesti jokaisen oudon ja epäilyttävän rajalla kuljeskelijan”.100
Suojeluskunnille EK:n avustaminen oli luonteva jatkumo vuoden
1918 toiminnalle.
Osa työnantajista antoi tukensa kommunisteiksi epäiltyjen kansalaisten valvonnalle, koska katsoi hyötyvänsä siitä itsekin. Lapin
suurin työnantaja Kemi Oy oli kontrolloinut työntekijöitä muun
muassa musta lista -järjestelmällä jo ennen vuotta 1918. Lisäksi se oli
tehnyt yhteistyötä suojeluskunnan kanssa ja tukenut sen toimintaa
taloudellisesti talvella 1918.101 Yhteydet ja usko suojeluskuntalaisiin
säilyivät sodan jälkeenkin. Savotoille palkattiin mielellään talollisia
ja suojeluskuntalaisia, sillä heidän läsnäolonsa uskottiin ehkäisevän
epäjärjestystä. Kun EK sai tiedon Sodankylän työmailla mahdollisesti
liikkuvista agitaattoreista ja värvääjistä, rajakomendantti Willamo
98. Tikka 2004, 114-148.
99. Hietaniemi 69-75; Tikka 2006, 64-68, 73.
100. Rajapäällikön käsky No 11 Torniossa 4.5.1920. KD I os 112/459, OLKA Ea4:783.
OMA.
101. Suojeluskuntalaiset, Hedman 1976, 824-825; Sen ylimpiin toimihenkilöihin
kuuluneet työntekijät G.A. Finne ja F.J von Wright olivat aktiivisia suojeluskuntalaisia ja myöhemmin ratkaisevassa asemassa muotoiltaessa valkoisen armeijan
strategiaa vallattujen alueiden haltuunotossa, Tikka 2004, 202-204.
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järjesti alueelle vahvan vartioinnin ja lähetti siviili- ja sotilaspukuiset
partiot valvomaan liikkujia metsissä ja rajalla.102 Työnantajapuolen ja
EK:n yhteistyölle luotiin pohjaa keväästä 1920, jolloin Esko Riekki
aloitti toimintansa Suomen Työnantajien Liiton lakonmurtajajärjestön
Tornion piirin organisaattorina. Käytännössä yhteistyö testattiin kesäkuussa 1920 Kuusiluodon, Röyttän, Karihaaran ja Laitakarin sahoilla
alkaneiden lastaus- ja sahatyöläisten lakkojen yhteydessä. Ne murrettiin
rikkurityövoimalla, jota Saha- ja Lastaustyönantaja liitto oli ennalta
värvännyt Kuopion ja Kajaanin seudun suojeluskunnista.103
EK:n keräsi tietoa epäilyttävistä kansalaisista asiamiesverkoston
avulla. Malli oli tuttu keväältä 1918, jolloin suojeluskuntien tehtävänä oli harjoittaa punaisiin kohdistunutta tiedustelua paikallistasolla.
TIKAN mukaan sodan aikana perustettuihin asiamiesverkostoihin
rekrytoitiin lähinnä paikkakunnan taloudellista ja poliittista johtoa,
kuten tilallisia, opettajia, kauppiaita, agronomeja jne. Asiamiehet olivat
suoraan paikallisen suojeluskunnan tiedonantopäällikön alaisia toimittaen hänelle raportteja punaisten ja heihin myönteisesti suhtautuvien
kuntalaisten luotettavuudesta ja toimista. Paikallinen porvarismielinen väestönosa sitoutettiin suojeluskuntaan ja laajemmin valkoisen
armeijan rankaisutoimiin asiamiesverkoston avulla.104 Sitouttaminen
loi pohjaa rauhanajan tiedustelutoiminnalle. Todennäköisesti EK
hyödynsi vanhoja asiamiesverkostoja105 tiedustelu- ja vakoilutyössään
paikallistasolla. Lapissa verkostot laajenivat suojeluskuntatyön vakiintumisen myötä paikallisesta eliitistä tavallisiin tilallisiin, jolloin kommunistien tarkkailuun ja yleensä ”isänmaalliseen työhön”106 sitoutettiin
yhä laajempi osa väestöstä. Kansalaisten vakoilu ja valvonta kiihtyivät
vaalivuosina. Keväällä 1924 EK:n Rovaniemen ja Tornion alaosastot
yhdessä piirien nimismiesten ja suojeluskuntien kanssa päättivät tehostaa
kommunistien valvontaa; normaalien tiedonhankintatapojen lisäksi EK:
102. EK-Roi tk. 8.-12.1.1924; tk 9.-15.3.1924; tk. 3.-5.4.1924; tk. 1.-14.6.1924,
Rovaniemen alaosaston tilannekatsauksia 1924, 1926-1929, EK-Valpo I. KA.
103. Lackman 2007, 144; EK-Tornio kirje Oulun läänin maaherralle 12.6.1920, KD
I os 152/463. OLKA Ea4:783. OMA.
104. Tikka 2004, 125-127.
105. Katso tarkemmin Tikka 2004,
106. Esimerkiksi Huittisissa pyyteetön isänmaallisuus oli yhtä kuin kommunisminvastaisuus. Suojeluskuntatoiminnassa ne molemmat yhdistyivät aivan kuin yhdistyi kaikki isänmaalliset porvaritkin puoluekantaan katsomatta, Alapuro 1994,
231.
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n repertuaarissa olivat salakuuntelijat Rovaniemen ja Kemin välillä
liikennöivissä junissa.107
EK oli aktiivinen vasemmiston toiminnan rajoittamisessa. Rajoitusten kirjo liikkui yksittäisille henkilöille annetuista huomautuksista
suosituksiin lakkauttaa yhdistys tai vangita kommunistiksi epäilty.
Rajoituksille oli aina juridinen ja poliittis-moraalinen peruste.
Mielenkiintoista oli se, että syyttäessään kommunisteja laittomasta
toiminnasta EK hyväksyi omassa toiminnassaan lainvastaiset keinot108. Lapissa EK:lla oli työsarkaa ja mahdollisuus soveltaa periaatteitaan luovasti, sillä myöskään paikalliset yhteistyökumppanit
eivät aina piitanneet laillisten menettelytapojen noudattamisesta.
Kuolajärven työväenyhdistyksen rakennuttama ja omistama kansantalo määrättiin Lapin rajavartioston käyttöön läskikapinan jälkeen
(1922). Kaksi vuotta myöhemmin yhdistys päätti hakea taloa vapaaksi
ja vaatia rajavartiostolta takautuvasti korvausta jokaiselta käyttökuukaudelta. Työväenyhdistys sai talon käyttöönsä maaliskuussa 1926,
mutta paikalliset viranomaiset sulkivat sen jälleen. EK antoi tukensa
menettelylle, sillä sen mielestä kokoontumispaikan puute heikensi
kommunismia paikkakunnalla. ”Olisi siis erinomaisen tärkeää, että
sanottu talo pidettäisiin suljettuna edelleenkin, niin juridisesti väärin
kuin se mahdollisesti onkin”109. Työväenyhdistys ei tyytynyt EK:n ja
paikallisten viranomaisten päätökseen vaan valitti asiasta ylempiin
hallintoelimiin. Marraskuussa 1926 EK joutui toteamaan valituksen
menneen läpi.110

107. EK-Roi tk. 3.-5.4.1924; tk. 1.-14.6.1924, Rovaniemen alaosaston tilannekatsauksia 1924, 1926-1929, EK-Valpo I. KA.
108. ”Laillisuus oli turhaa vieraskoreutta, kun oltiin kumoamassa kelvotonta järjestelmää taikka tuhoamassa vastustajaa; vain kaikkia keinoja – laittomiakin –käyttämällä voitiin päästä tuloksiin”, Lackman 2007, 160.
109. EK-Roi tk. 29.3.-14.4.1926. Rovaniemen alaosaston tilannekatsaukset 1924,
1926-1929, EK-Valpo I. KA.
110. EK-Roi tk 15.-25.6.1924; tk 14.-28.3.1926; tk 29.3.-14.4.1926; 31.101-14.11.
1926. Rovaniemen alaosaston tilannekatsaukset 1924, 1926-1929, EK-Valpo I.
KA.
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Kunnallisvaalit poliittisen kontrollin välineenä

Vuoden 1917 vallankumouksellisuus kumpusi osaltaan työväestön halusta päästä vaikuttamaan itseään koskevassa päätöksenteossa paikallistasolla. Joulukuussa 1917 vahvistetut ja vuosina 1918-1919 käyttöönotetut kunnallislait laajensivat kunnallista äänioikeutta ja -kelpoisuutta.
Osattomuuden paikallisvallassa ei olisi enää sodan jälkeen pitänyt olla
radikalismia ruokkiva tekijä. SOIKKANEN on todennut kunnallislain
uudistamisen ja käyttöönoton olleen ”demokratian toinen läpimurto”
Suomessa. Se takasi yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden myötä kunnallisen kansanvallan toteutumisen, kun torpparit, työläiset ja pientilalliset
pääsivät valtuustoihin erityisesti maalaiskunnissa. Sosialisteilla olikin
enemmistö kolmasosassa maalaiskuntia jo niinkin aikaisin kuin vuonna
1920. Valtakunnanpolitiikan tapa jakaa poliittinen valta oppositio- ja
hallituspolitiikkaan ei toiminut kunnanvaltuustoissa vaan siellä korostettiin käytännön toimintaa ja kunnan etua päätöksenteossa. Useilla
pienillä tehdaspaikkakunnilla tämä tarkoitti työväestön ja tehtaan
yhteistä etua, eli vanha taistelupari löysi toisensa.111
KETTUNEN on samoilla linjoilla ja toteaa kunnallisen vallan
laajentumisen, vuonna 1917 säädettyjen kunnallislakien käyttöönoton olleen avainasemassa punaisten integroitumisessa suomalaiseen
yhteiskuntaan kansalaissodan jälkeen. Työväestön mahdollisuus osallistua paikalliseen päätöksentekoon ja yhteiskunnan rakentamiseen
kunnallistasolla rauhoitti laajasti Suomen poliittista ilmastoa. Työläisedustajien mukaantulo valtuustotyöhön vahvisti suomalaisen yhteiskunnan demokratisoitumista. Kunnallispolitiikka opetti uudenlaista
poliittista kulttuuria, jossa yhdessä muiden tahojen kanssa pyrittiin
tekemään yhteistyötä kunnan ja kuntalaisten hyväksi. Erityisesti SDP,
joka menestyi kunnallisvaaleissa, siirtyi yhä enemmän edustukselliseen,
parlamentaariseen toimintalinjaan. Kunnallisvallan ja -vastuun myötä
muodostuivat paikallisesti spesifit puolueorganisaatiot ja työläisaktiiveille avautui mahdollisuus toteuttaa reformipolitiikkaa paikallistasolla
valvomalla ”kyläkuntien” etuja.112
Lapissa eduskunta- ja kunnallisvaalien tulokset olivat kuitenkin
ristiriitaiset: Oli kuntia, joissa vasemmisto oli perinteisesti saanut
111. Soikkanen H 1966, 606-608, 631-632.
112. Kettunen 1986, 196-197, 285-287.
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laajan kannatuksen valtakunnallisissa vaaleissa, mutta jäi ilman edustajaa paikallisessa päätöksenteossa. Kunnallislakien soveltaminen ja
tulkinta vaihtelivat alueittain. Punaisten ja köyhien oikeus osallistua
ensimmäisiin kunnallisvaaleihin oli monessa kunnassa kiinni kunnallisten luottamuselinten edustajien ymmärryksestä ja tahdosta. Kun
osallisuus paikallistason toimintaan integroi ja maltillisti työväestöä
Etelä-Suomessa, on syytä kysyä, miten se onnistui Lapissa ja millainen
vaikutus sillä oli työväenliikkeen luonteeseen.
Saadakseni vastaukset kysymyksiin olen tutkinut itsenäisyyden
ajan ensimmäisten sekä myöhemmin 1920-luvulla pidettyjen kunnallisvaalien tuloksia Lapissa. SVT:n tilastojen ohella primaariaineistoa on
säilynyt rajoitetusti. Tilastoarkistossa uusien lakien mukaan pidettyjen
kunnallisvaalien tulokset vuosilta 1918-1920 ovat saatavilla 19 tutkimusalueen kunnan113 osalta. Myöhemmin pidetyistä kunnallisvaaleista
on säilynyt yksityiskohtaista, vertailukelpoista aineistoa vain vuodelta
1928.114 Ensimmäiset kunnallisvaalit pidettiin pääsääntöisesti vuonna
1918. Ainoastaan Simon, Kemijärven, Inarin ja Utsjoen vaalit siirtyivät
vuoden 1919 puolelle. Kolmessa kunnassa, Kittilässä, Sodankylässä ja
Ranualla, ehdittiin pitää täydennysvaalit jo reilun vuoden päästä eli
helmi-maaliskuussa 1920. Ylitornion ilmoituksen mukaan joulukuussa
1918 pidetyt vaalit olivat täytevaalit. Liekö ne pidetty vanhojen vai
uusien kunnallislakien mukaan? Edellä mainittujen neljän kunnan
osalta ensimmäiset säilyneet kunnallisvaalitulokset ovat täytevaaleista,
mutta niissäkin viitataan aikaisempiin vaaleihin ja ne antavat tarvittavan informaation.
Ensimmäisenä huomio kiinnittyy heikkoon äänestysaktiivisuuteen. Savukoskella pidettiin asiakirjojen mukaan sopuvaalit, eli edustuspaikoista päätettiin neuvotellen ilman äänestystä. Utsjoella 10 äänioikeutettua valitsi neljä valtuutettua. Vaaliasiakirjassa ei ole merkintää
äänioikeutettujen määrästä. Kahdeksassa kunnassa115 äänioikeuttaan
käytti korkeintaan joka kymmenes äänioikeutettu. Pohjanoteeraus
113. Kunnat ovat Alatornio, Inari, Karunki, Kittilä, Kemijärvi, Kemin mlk., Kolari,
Kuolajärvi, Muonionniska, Pelkosenniemi, Ranua, Rovaniemi, Savukoski, Simo,
Sodankylä, Tervola, Turtola, Utsjoki ja Ylitornio, Kunnallisvaalit 1918-1919,
1919-1920 mf-korteilla 39, 40 ja 74. Tilastokirjasto.
114. Kunnallisvaalit 1928, mf-kortit 419, 420. Tilastokirjasto.
115. Inari, Kolari, Muonionniska, Pelkosenniemi, Ranua, Sodankylä, Tervola ja Ylitornio.
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oli Pelkosenniemellä, jossa ainoastaan seitsemän kuntalaista eli 1.1 %
äänioikeutetuista kävi äänestämässä. Aktiivisimmat äänestäjät olivat
Rovaniemellä, jossa äänestysprosentti oli 52.2 %. Myös Simossa,
Turtolassa ja Kemin maalaiskunnassa päästiin yli 40 % kynnyksen.
Silti näissäkin kunnissa jäätiin kauas, 15-30 %:n päähän, eduskuntavaalien äänestysaktiivisuudesta. Korkeampi äänestysaktiivisuus takasi
kuitenkin työläisedustuksen valtuustoihin. Esimerkiksi Kemin maalaiskunnassa työväki sai liki puolet valtuustopaikoista jo ensimmäisissä
vaaleissa vuonna 1918 ja enemmistön kaksi vuotta myöhemmin. Myös
Rovaniemen ja Simon työväestö sai valtuutettujaan lävitse, vaikka ei
todellisia voimasuhteita vastaavasti.116
Sen sijaan matala äänestysprosentti korreloi työläisvaltuutettujen
vähäisen määrän kanssa. Suurimmat erot äänestysaktiivisuudessa vuoden 1917 vaaleihin verrattuna olivat Tervolassa, Ranualla, Ylitorniolla
ja Sodankylässä, joissa äänestysaktiivisuus laski useita kymmeniä prosentteja.117 Ranuan, Sodankylän ja Ylitornion vaaleista on käytettävissä
täydennysvaaliaineisto, mutta siinäkin on tietoa ensimmäisistä vaaleista.
Ranualla kaikki ehdokkaat olivat kummallakin kertaa ”puhtaasti kunnallinen äänestäjäryhmä” -listalla. Toisella kertaa se sai kuusi paikkaa
edellisvaalien 12:n lisäksi. Ylitorniolla tilanne oli samanlainen, sillä
”maanviljelijäin puolue” sai edellisten 14 edustajan lisäksi seitsemän
uutta edustajaa 21-paikkaiseen valtuustoon. Sodankylässä vaalitulos
oli täsmälleen samanlainen kuin Ylitorniolla, valitut vain kuuluivat
”kunnallinen ryhmä” -listan ehdokkaisiin. Tervolan äänestysaktiivisuuteen vaikutti tiukka etukäteiskontrolli. Tervolassa maalaisliitto sai
annetuista 106:sta äänestä 67, mikä oikeutti kaikkiin tarjolla oleviin
18:aan valtuustopaikkaan, sillä muut 39 ääntä hylättiin. Paikallinen
vaalilautakunta ei ollut merkinnyt asiakirjoihin, mille listalle hylätyt
39 ääntä oli annettu. Etukäteen hyväksyttyjen äänestyslistojen joukossa
oli varmuudella ainoastaan maalaisliiton lista.118 ilmeisesti äänestäjät
116. Tekstissä mainitut kunnat, Kunnallisvaalit 1918-1919, 1919-1920 mf-korteilla 39,
40 ja 74. Tilastokirjasto; Katso Kemin ml:n osalta Satokangas 2004, 315-316.
117. Seuraavassa kunnittain ensin eduskuntavaalien 1917 ja sen jälkeen kunnallisvaalien 1918-1920 äänestysprosentti: Tervola 79.4-5.9, Ranua 74.3-5.2, Ylitornio
61.3 – 7.2, Sodankylä 47.5-7.9.
118. Kunnallisvaalit Tervola, Ranua, Sodankylä, Ylitornio 1918-1919 mf-kortti 39 ja
40, Tilastokirjasto.
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olivat todenneet, ettei todellisia vaihtoehtoja ollut ja jättivät sen vuoksi
äänestämättä.
Samanlaisia äänioikeuden rajoituksia tehtiin myös Kemijärvellä ja
Kuolajärvellä, mikä näkyi myös äänestysaktiivisuudessa119. Kemijärvellä
sosialisteilla ei ollut vaalilistoja, mutta silti he vaaliasiakirjojen mukaan
saivat neljä valtuustopaikkaa. Kuolajärvellä sen sijaan työväenpuolueella
oli oma vaalilistansa, joka keräsi 127 ääntäkin, mutta ei saanut yhtään
valtuustopaikkaa, sillä kaikki 21 paikkaa menivät ”talouspuolueelle”,
joka sai 404 ääntä. Toisaalta ainoastaan seitsemän ääntä hylättiin.120
Lapissa noin 81 % valtuustopaikoista121 oli erilaisten porvarillisten
ryhmittymien hallussa. Erityisen suuret muutokset poliittisissa valtasuhteissa olivat Kuolajärvellä, Sodankylässä ja Tervolassa, jossa sosialistit
eivät saaneet yhtään valtuustopaikkaa, vaikka puolet kuntalaisista
oli äänestänyt SDP:tta edellisissä eduskuntavaaleissa. Myös Inarissa
puolet äänioikeutetuista oli sosialisteja, mutta valtuustossa heillä oli
vain yksi edustaja.
Äänestysaktiivisuuden laskuun oli monia syitä: osa kuntalaisista
ei ollut kotipaikkakunnallaan eikä otteella voinut äänestää. Myös olosuhteet heikensivät äänestäjien aktiivisuutta – Kolarissa viranomaiset
ilmoittivat nälänhädän vaikuttaneen äänestysintoon. Kunnallisvaalien
vaalitapa, jossa äänestettiin kahden vuoden välein vain osa valtuustosta, heikensi aktiivisuutta myöhemmin 1920-luvulla.122 Suurin syy
ensimmäisten vaalien passiivisuuteen oli kuitenkin poliittinen kontrolli, jolla estettiin kuntalaisia osallistumasta vaaleihin vapaasti. Joko
rajoittamalla heidän oikeuttaa äänestää tai asettua ehdolle. Tervolan,
Ranuan, Sodankylän ja Ylitornion tapaukset osoittivat, että äänestäjillä
ei välttämättä ollut edes tarjolla poliittisia vaihtoehtoja vaan poliittinen
valta monopolisoitiin jo ennen vaalitapahtumaa.

119. Kemijärvellä äänestysaktiivisuus 70.3-19.8 ja Kuolajärvellä 56.2-26.6.
120. Kunnallisvaalit Kemijärvi, Kuolajärvi 1918-1919 mf-kortti 39, Tilastokirjasto.
121. Yhteensä 308 valtuustopaikkaa, joista porvarillisten ryhmien hallussa 252. Pelkosenniemen ja Muonioniskan valtuustotietoja ei ole mukana.
122. Kunnallisvaalit Simo, Kolari 1918 mf-kortti 39, Tilastokirjasto; Soikkanen 1966,
593.
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KUVA VIII Kemijärven työväestö järjesti siivoustalkoot työväentalolla saatuaan sen takaisin vuonna 1919. Osallistuminen kunnallisvaaleihin ei sen
sijaan onnistunut vielä muutamaan vuoteen. Kuva Kansan Arkisto.

Eikä kyseessä ollut hetkellinen ilmiö. Vuonna 1923 sosialistit eivät
saaneet edustajaansa valtuustoon 12:lla paikkakunnalla. Useimmissa
Lapin vaalipiirin kunnissa123 ja Kemijärvellä sosialisteilla ei ollut edes
vaalilistaa. He eivät saaneet ääniä yhdessäkään yllä mainitussa kunnassa
tuona vuonna. Sodankylässä liki kolmasosa annetuista äänistä, 53
ääntä 183:sta, hylättiin. Kuolajärvellä sosialistit saivat 49 ääntä, mutta
eivät yhtään valtuustopaikkaa. Kaikki 21 paikkaa menivät porvareille.
Kuolajärven 336:sta annetusta äänestä 54 eli kuudesosa hylättiin.124
Vielä niinkin myöhään kuin 1928 työväestön ääni ei näkynyt koko
painollaan kaikkien tutkimusalueen kuntien valtuustoissa. Äänestysaktiivisuus oli edelleen alhainen eduskuntavaaleihin verrattuna.
Puolessa kunnista se painui alle 30 % ollen alhaisimmillaan Sodan123. Kolari, Muonio, Enontekiö, Sodankylä, Pelkosenniemi, Savukoski, Inari, Sodankylä, Utsjoki, Petsamo.
124. SVT XXIX:B Kunnallisvaalit 1922-1930, tilastot I, 26-27; tilastot II, 67.
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kylässä, Kittilässä, Tervolassa, Kolarissa ja Inarissa. Inarissa, Kolarissa
ja Sodankylässä kommunistien kunnallisvaalikannatus ei täsmännyt
lainkaan eduskuntavaalien tulosten kanssa. Tervolassa ja Kittilässäkin
se jäi huomattavasti jälkeen. Sen sijaan Kemin maalaiskunnassa, Kuolajärvellä ja Simossa kommunistit olivat saavuttaneet voimasuhteitaan
vastaavan edustuksen valtuustoihin.125
Kunnallisvaalit pidettiin joulukuun alussa, jolloin suurin osa
metsätyömiehistä oli savotoilla. EK arveli tämän olevan syynä laimeaan
vaali-intoon. Sillä saattoi olla merkitystä, mutta koska vaalit pidettiin
sekä vuosikymmenen alussa että lopussa samaan aikaan ja äänestysaktiivisuus kasvoi, ei selitys ole pitävä. Suurimpana syynä äänestäjien
passiivisuuteen ja puolueiden voimasuhteita vääristävään vaalitulokseen
oli vaalilautakuntien puolueellinen työskentely. Kunnallisvaaleissa niin
vaalikelpoisuutta kuin äänestysoikeuttakin rajoitettiin sen mukaan,
mitä poliittista mielipidettä kuntalaisen arveltiin edustavan. Vaalituloksia muokattiin muun muassa hylkäämällä ääniä vuonna 1918,
mutta vielä niinkin myöhään kuin vuonna 1923.
Vaalilautakuntien jäsenet epäilemättä mielellään karsivat kapinaan
osallistuneet listoilta, mutta vuoden 1918-1919 vaaleihin he saivat
siihen tukea ja ohjeet ylemmältä taholta. Suomen Senaatti sääti lain,
jossa kehotettiin poistamaan valtionrikosoikeudessa tuomitut vaalilistoilta. Esimerkiksi Tampereella poistettiin näin useita satoja äänestäjiä
listoilta.126 Myöhemmin sosialistien vaalilistojen hylkääminen oli keino estää epätoivottu vaalitulos. Kaiken tämän lisäksi vaalikelpoisuus
voitiin evätä kunnanvaltuuston päätöksellä maksamattomien verojen
vuoksi, mikä kohdistui yleensä varattomiin ja vähätuloisiin. Joissakin
Lapin kunnissa äänioikeus aikalaisten mukaan evättiin veroperusteella
myös eduskuntavaaleissa.127 Käytännössä Lapin työväestö pidettiin
125. Kunnallisvaalit 1928, mf-kortit 419, 420. Tilastokirjasto; SVT XXIX Eduskuntavaalit 1927, 1929.
126. Laki annettiin 22.10.1918, Aatsinki 2007, 55-56; Katso myös artikkelit Kunnallislainsäädännön uudistus, Suomen Kunnallislehti 7/1917 ja Katsausosasto,
vuoden 1917 kunnallislakien tarkistaminen, Suomen Kunnallislehti 7-8/1918.
127. Kunnanvaltuustoista, EK-Roi alaosaston kirje 23.12.1925, 8 II B 15; Veronsa
maksamatta jättäneet ja kunnallisapua nauttineet käännytettiin pois myös eduskuntavaalipaikoilta. ”Jos viimeksimainittujen [kunnanapua nauttineiden - UA]
olisi annettu äänestää, olisivat kommunistit täkäläisestä vaalipiiristä saaneet uuden
edustajan”, EK-Roi 30.6.-14.7.1927, EK-Roi tilannekatsaukset, EK-Valpo I.
KA.
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vielä sodan jälkeen paikallisen päätöksenteon ulkopuolella, useilla
paikkakunnilla 1920-luvun puoliväliin asti. Lapissa kunnallislakien
uudistaminen ei siis johtanut vallan uusijakoon, toisin kuin yleensä
Suomessa. Lapissa vanha kukkarovalta vaikutti yhä paikallisdemokratiassa, minkä vuoksi tutkimusalueen kunnanvaltuustot saatiin porvarienemmistöisiksi paikoin jopa 1920-luvun lopulle asti.
Siellä, missä työläisradikalismia kansalaissodan jälkeen esiintyi,
oli paikallisvallan jaossa samankaltaisia ongelmia kuin Lapissa. Uudenmaan läänin Pyhäjärvellä porvaristo yritti syrjäyttää vasemmiston
kunnanvaltuustosta pitämällä ensimmäiset vaalit vanhan vaalijärjestelmän mukaisesti. Vajaan viiden prosentin äänioikeuttaan käyttäneen
kuntalaisen valtuutuksella kyseinen valtuusto käytti paikallisvaltaa
seuraavan reilun vuoden ajan. Tosin Pyhäjärvellä työväestö pääsi vallansyrjään kiinni jo helmikuussa 1920. Myös Pirkanmaalla oli kuntia
– Hämeenkyrö, Nokia, Ruovesi, Vilppulassa – joissa kuntalaisten
äänioikeutta rajoitettiin samalla tavalla. Yhteistä näille kunnille oli
kommunismin keskimääräistä suurempi kannatus myöhemmin 1920luvulla.128 Kysymykseen, oliko radikalismi syy vai seuraus Lapin työväestön rajaamiseen kunnallisvallan ulkopuolelle, on vaikea vastata,
mutta ainakin se oli osoitus paikallistasolla tapahtuneesta poliittisesta
kontrollista, mikä osaltaan syvensi poliittista radikalismia ja heikensi
reformisosialismin menestymisen mahdollisuuksia alueella.
Talonpoikaiston rekrytointi valkoiseen rintamaan

Lapin talonpoikaisto suhtautui epäillen herroihin eli yläluokkaan ja
sivistyneistöön, mikä oli tullut esille jo suojeluskuntaliikkeen perustamisyrityksissä vuodenvaihteessa 1917-1918. Siksi myös valtaosa
lappilaisesta talonpoikaistosta suhtautui pidättäytyväisesti valkoisen
Suomen merkkeihin, puheisiin ja asenteisiin. Lähtökohta porvariston
yhteistyölle Lapissa ei ollut paras mahdollinen, ja se tuli esiin monin
eri tavoin. Vallanpitäjille muodostui huoli, kuinka saada ei-sosialistisen
pienviljelijäväestö porvarillisen Suomen rakennustyöhön sen sijaan,
että se olisi altistunut työväenliikkeen radikalismille.
128. Rentola 1992, 810, 813; Aatsinki 2007, 54, 101, 103-113.
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Lappi oli periferiaa, ja se ilmeni taloudellisena, sosiaalisena ja
poliittisena marginalisoitumisena valtakunnan kehityksestä. Toiseuden
negatiiviset vaikutukset eivät kohdistuneet ainoastaan punaisiin vaan
kaikkiin Lapissa asuviin kansalaisiin. EK:n tiedustelu raportoi pohjoisen poliittisesta mielialasta päämajaan useaan otteeseen itsenäisyyden
alkuvuosina, sillä se oli huolestunut valtiovallan kyvystä huolehtia
maan poliittisesta tasapainosta syrjäseuduilla. Huolen aiheellisuutta
osoitti muun muassa Lapin talonpoikaiston epäuskoinen suhtautuminen vapaussota-tarinaan; Tornionjokilaaksossa esiintyi Mannerheimia
halveksuvia mielipiteitä muidenkin kuin punaisten puolella.129 Esko
Riekki tiedosti Lapin periferisen aseman suomalaisessa yhteiskunnassa
ja sen vaikutuksen asukkaiden mielialoihin. Talvella 1920 hän ilmaisi
huolensa Tornionjokilaakson väestön voimakkaasta tyytymättömyydestä, joka johtui hallituksen päätöksestä keskeyttää asukkaiden toivoma
rautatiehanke Karungista Ylitorniolle. Valtiovallan riittämättömät
toimet saivat asukkaat tuntemaan itsensä syrjäytetyiksi, varsinkin
kun heillä oli vertailukohta Ruotsin puolella. Riekki totesi, että: ”On
ilman muuta selvää, ettei tällainen katkeran sävyinen yleinen mieliala,
varsinkaan valtakunnan rajalla …ollen vailla huomattavaa sisäpoliittista
merkitystä”. Hallituksen päätös horjutti myös ”yhteiskuntaa säilyttäviä
aineksien” luottamusta, mikä oli Riekin mielestä haitallista, sillä se
saattoi horjuttaa myös alueen maalaisliittolaisten lojaaliutta valkoisen
Suomen suhteen.130
Hyvänä esimerkkinä valkoisten mielialoista Lapissa on Karungin ratatietyömaa, joka saatiin käynnistettyä, mutta jossa maksettiin
huonoa palkkaa. Pelätessään työväestön radikalisoituvan Riekki alkoi
kuulostaa itsekin katkeralta: ”..maaseutu ja eritoten Perä-Pohjolan ja
luoteinen rajaseutu jokapäiväisessä elämässään käytännöllisesti tuntee
jo ennen kosketellun olojensa puutteellisuuden ja sen lapsipuolen asema,
mihin valtiovallan taholta yhä vieläkin on jätetty ja mitä asemaa eivät sen
mielestä ole parantaneet hallituksen jäsenet y.m. maamme asian johtomiesten ”turistimatkat” näille perukoille, niin on ymmärrettävää, että tästä
on syntynyt etujen ja intressien ristiriita, joka yhä kasvaa ja voipi johtaa
129. Lackman 2007, 135-136.
130. EK-Tornio kirje EK:lle 24.1.1920; EK-Tornio kirje PO:lle 2.2.1920 KD I os
37/453; EK-Tornio kirje Oulun läänin maaherralle 21.2.1920 KD I Os 42/453,
OLKA Ea4:783. OMA.
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vakaviinkin häiriöihin”.131 Jopa Rovaniemen EK:n alaosasto, jossa sekä
Walleniuksen että Eino Pallarin suhtautuminen kommunismiin oli
jos mahdollista vieläkin nihkeämpää kuin Riekin, moitti valtionyhtiö
Veitsiluotoa vastuun välttämisestä talvella 1926, kun sen toiminta johti
työttömyyteen, joka olisi voitu välttää.132 EK:n Rovaniemen alaosasto
kantoi huolta myös puhtaasti porvarillisen Utsjoen eristäytyneisyydestä
ja puutteesta toivoen valtion auttavan kuntaa vaikeuksissaan todeten ettei Utsjoen tiedoissa ollut ”osuutta kommunisteilla lainkaan”.133
Kurjuuden kohdistuessa poliittisesti radikaaleihin kansalaisiin EK:n
asenne oli toinen. Esimerkiksi Kuolajärven suurta julkisuutta saaneet
katovuodet, nälän ja puutteen 1920-luvun lopulla EK:n Rovaniemen
alaosasto kuittasi raportissaan ohimeneväksi ilmiöksi ja totesi: ”ettei
Kuolajärvellä nykyisin ole sen suurempi puute kuin ennenkään”.134
Viranomaiset, kuten EK, tarkastelivat taloudellisen ahdingon ja
poliittisen radikalismin välistä yhteyttä vallan näkökulmasta. Siinä
missä Etelä-Suomen pienviljelijät torpparilain antaman sosiaalisen
ja taloudellisen statuksen nousun myötä integroituivat tiukemmin
”isänmaahan”,135 Pohjois-Suomen pientilalliset ja kruununtorpparit
olivat edelleen palkkatyöstä riippuvaista köyhälistöä. EK pelkäsi Pohjois-Suomen porvarillisen maalaisköyhälistön luisuvan poliittiselle
katvealueelle, mikä olisi muuttanut poliittisia voimasuhteita alueella.
EK:ssa auttamisen tarve eroteltiin ideologian mukaan, mutta kansalaisten jako oikeisiin ja vääriin ei riittänyt, sillä oikeat piti saada vielä
identiteetiltään isänmaallisiksi – sopiviksi yhteiseen rintamaan.
Sodan jälkiselvittelyjen legalisointi ja myytinrakentaminen vapaan
talonpojan taistelusta itsenäisen Suomen puolesta alkoi pian sodan jälkeen. Muutaman vuoden sisällä Suomessa julkaistiin useita valkoisten
toimia ymmärtäviä ja punaisten tuomitsevia tutkimuksia, pamfletteja
ja dokumentteja, jotka olivat alku niin kutsutulle vapaussotakirjallisuudelle. Siinä sisäistä yhtenäisyyttä ja isänmaallista identiteettiä haettiin
131. EK-Tornio tk. 13.-19.8.1922, KD I 240/440. OLKA Eea:4 1922-1923. OMA.
132. EK-Roi tk. 14.-27.2.1926, Rovaniemen tilannekatsaukset 1924, 1926-1929.
EK-Valpo I. KA:
133. EK-Roi tk 24.4.-14.5.1926; EK-Roi 30.4.-14.5.1927, Rovaniemen tilannekat
saukset 1924, 1926-1929. EK-Valpo I. KA.
134. Raportissa todettiin erikseen, että puute koetteli erityisesti kommunistiperheitä,
joista isä oli siirtynyt Venäjälle EK-Roi tk. 14.-30.12.1926, Rovaniemen tilannekatsaukset 1924, 1926-1929. EK-Valpo I. KA.
135. Alapuro 1994, 240-242, 256-270.

292 | Ulla Aatsinki

määrittelemällä punaiset roskaväeksi ja pohjasakaksi sekä sulkemalla
heidät suomalaisuuden ulkopuolelle.136
Prosessi sopii hyvin Stuart HALLIN teoriaan diskurssien merkityksestä identiteetin rakentamisessa. Hän väittää identiteettiä muokkaavien diskurssien toimivan aina suhteessa valtaan. Diskursseilla on
mahdollisuus järjestää ja säätää valtasuhteita silloin, kun ne saavat
aikaiseksi todellisia seurauksia ja vaikutuksia. Tärkeintä tässä ei ole
diskurssin tuottaman tiedon totuusarvo vaan sen vaikuttavuus. Valtaan
perustuvaa identiteettiä ne rakentavat erityisesti silloin, kun puhetavan
kohteena ovat me ja muut, kun maailma jaetaan symbolisesti hyvään
ja pahaan. Keskustelun kulussa oma näkökulma ja tulkinta idealisoidaan samalla kun muut tulkinnat yhdenmukaistetaan ja niistä tehdään
stereotypioita sillä seurauksella, että muut heijastavat kaikkea sitä,
mitä me emme ole – toiseutta. Prosessiin liittyy säännönmukaisesti
dualisoiminen, toisten halkaiseminen hyviin ja pahoihin, joille annetaan keskustelussa edelleen omia merkityksiä. Keskustelua hallitseva,
määräävä osapuoli voi siis merkitsemällä, osoittamalla ja luokittelemalla
käyttää esittämistä valtansa pönkittämiseen.137
Suomalaisessa yhteiskunnassa isänmaallisuudesta ja isänmaattomuudesta käydyissä keskusteluissa luotiin yhtenäistä, vapaussotaan
perustuvaa identiteettiä sitomalla valkoiset ja isänmaalliset yhtenäiseksi
me-ryhmäksi ja vallankumoukselliset punaiset muiksi. Punaiset jaettiin
vielä kahteen osaan: maltillisiin, yhteistyökykyisiin sosialidemokraatteihin ja isänmaattomiin pettureihin, kommunisteihin. Esimerkiksi
vuodesta 1917 lähtien vellonut keskustelu huliganismista, erityisesti
vasemmiston toimintaan liitetystä poliittisesta huliganismista, voimistui ja terävöityi 1920-luvun loppua kohden. Oikeisto toi esille niin
eduskunnassa, lehdistössä kuin ylemmän tason keskusteluissa huolen
maan sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta, mikäli vasemmisto (ts.
huligaanit) sai jatkaa julkista ja entistä näkyvämpää poliittista toimintaansa. Lääkkeeksi huliganismia vastaan poliittinen oikeisto tarjosi
parlamentaarisen järjestelmän rajaamista, poliisivoimien lisäämistä,
rangaistusten koventamista sekä yleensä järjestyksen ja turvallisuuden
136. Tikka 2004, 24-29.
137. Hall toteaa identiteetin muotoutuvan diskurssin sisällä, kun historian, kielen ja
kulttuurin resursseja käyttäen kysymme ”kuinka meidät on esitetty?” tai ”keitä
meistä voisi tulla?”, Hall 1999, 22, 105, 122-124, 250-251, 193-196.
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lisäämistä.138 Vasemmistolaisten esittäminen kielteisessä valossa palveli
uhkakuvan luomista ja helpotti sisäisen valvonnan tiukentamisen
perusteita.
Lapin maalaisliitto kannattajineen integroitiin isänmaa-diskurssilla
vapaussotaperinteeseen. Aatteellisen ja poliittisen kasvatuksen tuloksena talonpoikaiston herraviha sai 1920-luvun aikana osittain uuden
kohteen: bolševikkikumoukselliset, jotka uhkasivat talonpoikais-Suomen itsenäisyyttä. Oulun pohjoisen vaalipiirin kansanedustaja K.A.
Lohi (ml.) puhui vuonna 1923 keskustan ja oikeiston muodostamasta
valkoisesta rintamasta, joka salli vielä sosialidemokratian, mutta ei
kommunismia.139 Neuvosto-Venäjän ja punaisten uhka koettiin niin
voimakkaana, että eri puolille Lappia alettiin perustaa aidosti toimivia suojeluskuntia yhdessä paikallisen eliitin kanssa. Esimerkiksi
Kuolajärvellä perustettiin syksyllä 1925 ensimmäiset, toimivat suojeluskuntaosastot sitten talven 1918. Aloitteen tehneen Vuorijärven
kylän suojeluskunnan kirjeessä käytettiin retorisia ilmaisuja, kuten
”…olemme me täällä pienessä Vuorijärvellä perustaneet suojeluskunnan
valvomaan ja tukemaan kodin, omaisuuden, vaimojemme, lapsiemme
loukkaamattomuutta kaikkea idän raakalaiskansaa ja oman maamme
huliganismia vastaan…”140, jotka eivät olleet ominaisia paikalliselle
puhetavalle. Kirje osoitti myös mielipiteen muokkauksen onnistuneen,
sillä suojeluskuntatoiminnan perusteissa kommunismi ja turvattomuus
rinnastettiin keskenään.141 Isänmaallisuus-retoriikkaa levitettiin kätevästi ja kattavasti EK:n verkostojen avulla. Viranomaiset halusivat
tilkitä erityisesti rajaseutua, minkä EK:n tiedustelija puki sanoiksi
toivoen muun muassa Kuolajärvellä järjestettävän ”…järjestelmällistä
valistustyötä, jotta rajaseutupitäjään saataisiin luotettavaa ja isänmaallista väestöä”142.
138. Hietaniemi 1992, 117-120; Lackman 2007, 138-145; Tähän oikeisto lopulta
vuonna 1930 kommunistilakien säätämisen jälkeen pääsi. Lakeja oli pohjustettu
ja sen tiimoilta käyty keskustelua koko 1920-luku. Yksi oikeiston esittämä ja
työväenpuolueiden yksimielisesti vastustama keino lujan järjestyksen lisäämiseksi
oli nk. sotatilalain säätäminen, joka olisi antanut viranomaisille rauhan aikanakin
laajat valtuudet poikkeusjärjestelyihin sisäisen vaaran uhatessa yhteiskuntaa.
Aatsinki 2007, 193-194.
139. Ks. Alapuro 1994, 311-313; Aatsinki 1993, 89-91; Kettunen 2001, 20-25.
140. Vuorikylän suojeluskuntalaisten kirje 12.10.1925, Sallan suojeluskunta. SA.
141. Aatsinki 1993, 89-91; Siltala 1986, 319, 325, 497.
142. EK-Roin alaosaston kirje PO:lle, Matkakertomus n:o, Kuolajärvellä 1/23.1.3.2.1923. Asiamapit I, III H 3b, EK-Valpo I. KA; Lackman 2007, 139.

294 | Ulla Aatsinki

Kiinnittymällä suojeluskuntiin ja projisoimalla uhkakuvat vuoden
1918 hävinneeseen osapuoleen Lapin maalaisliittolaiset lunastivat itselleen isänmaallisen suomalaisen identiteetin. He tulivat osaksi poliittista
yhtenäisyyttä ja valtaa. Kehitys Lapissa oli samanlaista kuin Etelä-Suomessa. Esimerkiksi Huittisissa suojeluskuntalaisia yhdisti totalistinen
isänmaallisuus, jonka lähtökohtana oli ankara kommunisminvastaisuus.
Käytännössä isänmaallisuus kietoutui kokoomuslaisen aatemaailman
ympärille, mutta myös paikalliset maalaisliittolaiset tunnustivat sen,
sillä kritiikki saattoi johtaa isänmaallisen eli porvarillisen yhteisön ja
vallan ulkopuolelle sulkemiseen143.
***********
EK:n, rajavartiolaitoksen ja paikallisten suojeluskuntien kontrolli ei
pystynyt hillitsemään radikalismia Lapissa. Alueen maantieteellinen
sijainti tarjosi vallankumoukselliselle liikkeelle edun toimia yli rajojen
sekä eksyttää tarkkailijat jäljiltä loputtomissa erämaissa. Myös työn ja
työsuhteiden laatu ja luonne heikensivät otetta työläisiin ja vaikeuttivat valkoisen yhteisöllisyyden istuttamista Pohjois-Suomeen, kuten
KETTUNEN on todennut144. Läskikapinan onnistuminen oli tästä
erinomainen esimerkki. Etelä-Suomessa vastaava kapinahanke ei olisi
ollut mahdollista ilman että jokin viranomainen olisi päässyt jäljille.
Esimerkiksi Pirkanmaalla sekä EK:n että poliisin resurssit olivat paremmat ja valvonta-alue pienempi kuin pohjoisessa. Siellä myös vallankumouksellisten eli seurattavien suhteellinen määrä oli vähentynyt
vuonna 1918 suoritetun järjestelmällisemmän puhdistustyön tuloksena.
Viranomaisilla oli tehokas yhteistyö paikallisten suojeluskuntalaisten
ja tehdasyhteisöjen työnantajien kanssa. Systemaattisen tiedonkeruun
myötä heille muodostui käsitys alueista ja ihmisistä, joiden toimia
tuli seurata. Tampereen seudulla vasemmistolaisen työväenliikkeen
143. Alapuro 1994, 225-232.
144. ”Yhtiö yritti rakentaa valkoista yhteisöllisyyttä ja kasvattaa valkoista työmiestä
muodoin, jotka suoraan suuntautuivat palkkatyösuhteen ristiriitoja ilmaisevaa
toimintaa vastaan” sekä ”Työnantajan kontrolli ei samassa määrin kuin yhden
tehtaan yhdyskunnassa ulottunut työn ulkopuolelle”, Kettunen 1986, 156157.
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julkisessa eikä maanalaisessa liikkeessä päässyt tapahtumaan asioita,
jotka olisivat olleet totaalisia yllätyksiä EK:lle.145
Lapissa radikalismi sen sijaan voi hyvin. Yhteiskunnan ylläpitämä
jako voittajiin ja hävinneisiin – niin ristiriitaiselta kuin se vaikuttaakin
ottaen huomioon kansalaissodan tapahtumien massiivisuuden eteläisessä Suomessa – tuli konkreettisimmin esiin juuri tutkimusalueella.
Kun kapinallisten rankaiseminen epäonnistui vuonna 1918, virallinen
ja valkoinen Suomi pyrkivät rajoittamaan SDP:sta vasemmalle suuntautuneen työväestön toimintaa toisin keinoin, esimerkiksi puuttumalla heidän liikkumis- ja vaalivapauteen, asettamalla työväenliikkeen
toiminnalle uusia rajoituksia ja rekrytoimalla talonpoikaiston laajasti
mukaan ”isänmaalliseen” valvontatyöhön. Kaikki toimenpiteitä, joiden
vaikuttavuus oli merkittävä ja jotka korostivat entisestään voittajien
ja hävinneiden välistä eroa uudessa, suomalaisessa yhteiskunnassa.
Valkoisten harjoittama kontrolli kantoi hedelmää, mutta ei heidän
toivomallaan tavalla: Lapin työväenliikkeen radikalismi syveni.
Vuoden 1918 perintö ja työväestö

Työväestön poliittisen toiminnan tavoite oli saavuttaa työväestölle
paitsi valtaa, myös yhdenvertainen asema yhteiskunnassa. Vuosien
1917-1918 kokemukset ja valkoisten harjoittama punaisiin kohdistunut laajamittainen diskriminointi murensivat uskoa oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta. Ulla-Maija PELTOSEN mukaan kokemukset
oikeudenmukaisuudesta tai pikemminkin sen puutteesta, oli kyseessä
työhön, ihmisarvoon tai yhteiskunnalliseen asemaan liittyneet kokemukset, korostuivat 1920-1930 -luvulla työväenliikkeessä toimineiden muistelmissa. Se kertoo epäoikeudenmukaisuuksien kokemusten
syvästä vaikutuksesta ihmisten tapaan hahmottaa yhteiskunnallinen
asemansa.146
SKP:n jäsenten syitä liittyä maanalaiseen liikkeeseen selvittänyt Pirjo KAIHOVAARA toteaa erityisesti lappilaisten147 perustelleen
145. Aatsinki 2007 passim.
146. Peltonen U-M 1996, 276-278.
147. Poimin Kaihovaaran käyttämästä aineistosta erikseen jo vanhassa työväenliikkeessä
mukana olleita, 1900-luvun alkupuolella syntyneitä lappilaisia SKP:n jäseniä,
jotka myös korostivat lapsuuden kokemuksien vaikutusta.
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liittymistään puolueeseen lapsuuden ja nuoruuden aikana koetuilla
sosiaalisilla, taloudellisilla ja kulttuurisilla vääryyksillä. Lapsi ei osannut
selittää eikä ymmärtänyt osakseen saanutta eriarvoista kohtelua, mutta
tunteena ja kokemuksena se koteloitui syvälle mieleen muuttuen poliittiseksi käyttövoimaksi vuosia myöhemmin. Myös aikuisiällä koettu
vääryys, liittyi se sitten työelämään, kansalaisuuteen tai vuoteen 1918,
antoi sysäyksen vallankumoukselliselle toimintatavalle. Vaikka SKP:n
itseymmärryksessä ja kerronnassa epäoikeudenmukaisuuden kokemus
ja yleensäkin vääryydet olivat käyttökelpoisia, sillä ne sisälsivät jo itsessään vastareaktion, halun ja moraalisen oikeutuksen yhteiskunnalliseen
muutokseen, voidaan yhtenä radikalismin liikkeellepanevana voimana
pitää epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia. Merkittävää asiassa on
se, että kokemus syntyi kansalaissodan jälkeen olosuhteissa, jotka valtaapitävät (erityisesti valkoiset) hyväksyivät, jopa aktiivisesti toteuttivat
(sosiaalinen eriarvoisuus, taloudellinen turvattomuus, rangaistus- ja
kontrollikoneisto).148
Lapissa viranomaiset ja paikallinen eliitti suhtautuivat työväestöön ankarasti, sillä Neuvosto-Venäjän tuki ja pakolaisten aktiivisuus
pitivät vallankumousta ajankohtaisena sekä työväestön asenteissa että
valkoisten peloissa. Työväestön epäoikeudenmukaisiksi kokemat rangaistukset, rajoitukset ja kontrolli vahvistivat työläisidentiteettiä, sen
radikaalia puolta. Kokemuksia kertyi lapsista vaareihin myös arkipäivän
toimissa. Yleistä oli, että kontrolliin reagoitiin kritisoimalla yhteiskuntaa, haastamalla sen institutionaaliset tukipilarit ja julkisesti uhmaamalla viranomaisten suosituksia. Esimerkiksi Kuolajärvellä kontrollin
kohteeksi joutuneet lapset osasivat tai heitä rohkaistiin vastustamaan
viranomaisia: Kirkonkylän opettaja kielsi koulusta erottamisen uhalla
koululaisia liittymästä paikalliseen työläisurheiluseura Jymyyn, jonka
toiminnassa oli mukana useita Tammisaaren pakkotyölaitoksesta vapautuneita kommunisteja. EK kiitteli opettajan toimintaa, sillä :”…niin
väärin kuin se kenties lain mukaan olikin tehty, oli ehdottomasti oikea
teko lasten kasvattamisen kannalta”. Lapset eivät olleet samaa mieltä
– kesäloman alettua he liittyivät seuraan.149
148. Kaihovaara 1998, passim. erityisesti 163, 166-167, 176-177. Kaihovaaran mukaan elämänkerroissa näkyi pyrkimys ”sovittaa oma elämänhistorian tukemaan
luokkasidonnaista tulkintaa”, Kaihovaara 1998, 166.
149. EK-Roi tk. 29.4.-14.5.1926; 30.5.-14.6.1926, Rovaniemen ao:n tilannekatsaukset
1924, 1926-1929. EK-Valpo I. KA.
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Yksi tapa tehdä radikaalius näkyväksi oli horjuttaa kirkon asemaa
suosimalla toveriliittoja ja eroamalla kirkosta.150 Uskonnonvapauslaki
säädettiin vuonna 1923, jonka jälkeen esimerkiksi Kemin kaupunkiseurakunnasta erosi vuosina 1923-1929 yhteensä 106 jäsentä. Kuriositeettina mainittakoon, että SKP:n Kemin solun johtaja Antti Timonen
oli heidän joukossaan. Myös Alatornion seurakunnan eronneiden
jäsenten määrä oli suhteellisen suuri, 167 jäsentä. Piispantarkastuskertomuksissa ilmoitettiin erojen syyksi muun muassa se, ettei kirkonoppi
miellyttänyt, mutta myös kirkollisverojen välttely.151 Oleellista julkisissa
puheissa ja teoissa oli se, että uskallettiin olla avoimesti ja julkisesti
eri mieltä valtaapitävien kanssa, luotiin uusia käytänteitä sekä tuotiin
esille vaihtoehtoista ajattelutapaa ja maailmankuvaa.
Ulkoa päin tullut uhka tiivisti punaisten ryhmää sisältä käsin.
Ryhmän yhteenkuuluvuutta ja työläisidentiteettiä vahvistettiin yhteisistä kokemuksista ja näkemyksistä kertovilla lauluilla, kirjoituksilla,
näytelmillä, kertomuksilla ja kaskuilla. Esimerkiksi Rovaniemellä
vuoden 1917-1918 tapahtumia prosessoitiin ”Sortoa ja solvauksia”
-näytelmällä, joka pyöri täysille katsomoille viikosta toiseen, kunnes
viranomaiset puuttuivat siihen epäillen sen olevan sisällöltään rikollinen.152 Punainen väri symboloi voimakkaasti vallankumousta myös
ulkopuolisille, niinpä sitä käytettiin vaatetuksessa, rintamerkeissä ja
lipuissa. Punaisten hautamuistomerkkien pystyttäminen, hoitaminen
ja muistojuhlien viettäminen olivat surutyötä ja terapiaa, mutta myös
hävinneen osapuolen näkyväksi tekemistä. Pohjoisessa punaisten haudoilla käytiin poikkeavasti helmikuussa, taisteluiden päättymisajankohtana. Punaisten haudat olivat myös vahvoja poliittisia symboleja, ja
vuonna 1923 ohjelmalliset muistojuhlat haudoilla kiellettiin rikollisina.
Pohjoissuomalainen työväenliike sai oman marttyyrinsa, kun ”Kallion
150. Peltonen U-M 1996, 217-220; Saarela 1996, 179-181; Saarela 2006, 115.
151. Mikäli eron syynä oli kilpaileva uskonto, oli siitä merkintä kertomuksessa. Esimerkiksi Kittilässä kirkostaeronneita oli 181, josta 59 täysi-ikäistä oli eronnut
skutnabbilaisuuden vuoksi. Myös EK.ssa oli huomioitu muutokset, ja raportissa
kerrottiin uuden uskonlahkon olleen kumoushenkinen, mutta kommunisminvastainen. Tervolassa 83 seurakuntalaista kääntyi russelilaisiksi, Kertomus Kemin
kaupunkisrk:sta piispantarkastusta varten 1928, Eb:32b; Kertomus Alatornion
srk:n tilasta 28.-29.5.1929, EB:1b; Kittilän srkn piispantarkastus 23.-25.3.1928,
Eb:41b; Kertomus Tervolan srk:ntilasta 17.-18.6.1930, Eb:128b, ALD 77-94,
OTA. OMA; Hmp 2611 Antti Timonen, EK-Valpo I. KA.
152. EK-Roi tk. 13.-19.1.1924, EK-Valpo I. KA.
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leikkauksen” yhteydessä vangittu Pohjan Voiman päätoimittaja Yrjö
Mäkelin teki itsemurhan vankeudessa syyskuussa 1923. Muistotilaisuuksia, joissa nostettiin esiin suomalaisen yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuus, alettiin Mäkelinille järjestää vuodesta 1925 alkaen. Ne
eivät kuitenkaan saavuttaneet suurta suosiota. Illegaali liike kokoontui
yleisesti perhejuhlissa, vuotuisina kalenterijuhlapäivinä ja vaikkapa
luontoretkillä. Kulttuurin avulla pyrittiin vahvistamaan yhteenkuuluvuutta ja vallankumouksellista asennetta. Huomionarvoista on se,
että kulttuurinen lähestymistapa ei ollut ohjattua vaan omatoimista,
työväestön omista tarpeista lähtöisin. Sillä luotiin myös liikkeen sisäisiä
käyttäytymismalleja, jotta olisi kestetty vaikeita olosuhteita.153

KUVA IX. Vappujuhlat olivat paitsi työväenliikkeen perinnettä, myös sen
identiteettiä vahvistava juhla, varsinkin vuoden 1918 jälkeen. Työväestö
juhlisti vappua torvisoitolla ja pyhäpuvulla myös pohjoisessa. Kuvassa
Karihaaran ja Kemin airueet vappuna 1925. Kuva Kansan Arkisto.

Vaikeat olosuhteet tulivat yksittäiselle, aktiiviselle työläiselle tutuiksi
vankilassa. Poliittisille vangeille ja heidän käytökselleen asetettiin eh153. Saarela 1996, 179-183; Peltonen U-M 1996, 267-275; Pohjois-Suomen työläisidentiteettiä vahvistavista tavoista Saarela 2006, 107, 112-115.
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toja, ihanteita; koska vankila edusti porvarillista valtaa ja järjestystä,
punavangin tuli kohdata se urheasti. Monissa punavankien muistelmissa vankila-aika kuvattiin aktiivisena elämänvaiheena, jolloin
viranomaisten tavoitteista huolimatta ei murruttu vaan vahvistuttiin
aatteellisesti ja henkisesti. Vankeusaika käytettiin kokemusten vaihtoon,
opiskeluun, verkostojen luomiseen ja yleensä yhteishengen nostattamiseen. Ankea ja kovakourainen kohtelu kestettiin muistamalla koetut
vääryydet ja tulevat tavoitteet. Vallankumoustraditioon kuului, että
valkoisen Suomen langettamia tuomioita ei tunnustettu eikä niiden
edessä nöyrrytty. Vankila-ajasta kerrottiin vain ne palat, jotka vahvistivat kuvaa vallankumouksellisista.154 Kerronnan pohjalta muodostui
käyttäytymismalli, jonka mukaan vankilassa tuli toimia, mutta jota
hyödynnettiin myös liikkeen sisäisessä käyttäytymisessä. Tätä taustaa
vasten Mäkelinin tekemä itsemurha oli ongelmallinen, kuten SAARELA
tutkimuksessaan kuvaa155.
Vankilakokemukset yleistyivät lappilaistenkin keskuudessa 1930lukua kohden, mutta ne eivät olleet niin yleisiä ja merkittäviä työväenkulttuurin rakentajia pohjoisessa kuin etelässä. Tosin vuoden 1918
punavangit ja erityisesti legioonalaiset elähdyttivät sekä omia että
vastustajia. Tammisaaren pakkotyölaitokseen sijoitettuina he suorittivat siellä rangaistuksensa lisäksi myös maanalaisen työn perusteet ja
solmivat yhteyksiä muun Suomen vallankumouksellisiin. Rovaniemen
EK oli huolissaan erityisesti Kuolajärven tammisaarelaisista, joiden
kotiutuminen näkyi julkisen toiminnan jäntevöitymisenä paikkakunnalla. Toisaalta raporteissa ei ollut mainintoja vankilasta vapautuneista
legioonalaisista monen muun paikkakunnan osalta156, joten vankilatuomiot yksinään eivät vahvistaneet radikalismia. Vankila-ajan vaiku154. ”Ilmapiiri oli lämmin ja toverillinen. Tunsimme suurta ylpeyttä saadessamme
olla siinä joukossa mukana”, Niilo Väre Tammisaaren pakkotyölaitosajasta 1920luvulla, Väre 1990, lainaus 62, 60-77; Saarela 2006, 115; Peltonen U-M 1996,
262, 273.
155. Saarela 2006, 107.
156. Legioonalaisten osuutta Pohjois-Suomen työväenliikkeeseen pohti myös Nevakivi tutkimuksessaan, Nevakivi 1970, 329; EK-Roi tk. 14.-28.3.1926; tk.
29.4.14.5.1926; tk.16.-28.8.1926; ”..Kuolajärvellä kommunistit saaneet haltuun
työväentalon...Tammisaarelaisilla kokouksia, toiminta innostunutta ja vilkasta..”, tk. 31.10.-14.11.1926; ”Tammisaarelaiset osaavat panna työttömyyden,
kireän raha-ajan ja pakkohuutokaupat porvarillisen yhteiskunnan niskoille”, tk.
15.-28.11.1926, Rovaniemen tilannekatsaukset 1924, 1926-1929, EK-Valpo
I. KA.
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tukset olivat osa kokonaisuutta. Mikäli paikkakunnalla oli ollut vahva
työväenliike, mahdollisesti maanalaista toimintaa 1920-luvun alussa
ja yhteyksiä Neuvosto-Venäjän puolelle, toivat vangit oman lisänsä
toimintaan, mutta eivät yksinään muodostaneet toiminnan runkoa.
Vankilakokemusten sijaan lappilaiselle vallankumouksellisuudelle ja
työläisidentiteetille merkittävämpiä olivat kokemukset kaartilaisuudesta, legioonalaisuudesta ja punapakolaisuudesta, jotka jo sinällään
ohjasivat työväenliikkeen radikaalimpaan suuntaan.
Työväen vastaus kontrolliin: valta ja väkivalta

Vuosien 1917-1918 tapahtumat vahvistivat väkivallan kulttuuria ja
madalsivat suomalaisten kynnystä aseelliseen toimintaan. Malli jäi
elämään yhteiskuntaan sotaa seuranneina vuosikymmeninä ja sai käytevoimaa myös Suomen rajojen ulkopuolelta. Työväestö joutui fyysisen ja
rakenteellisen väkivallan uhriksi vuonna 1918 ja sen jälkeen, mutta se
omaksui myös itse väkivaltaiset menettelytavat tai ei ainakaan asettanut
niitä kyseenalaisiksi. Kun Suomen punaisen kaartin ja myöhemmin
SKP:n alaisina toimineet punaiset ohjasivat paikallisen työväestön
toimintaa Lapissa, väkivalta astui kuvaan monin eri tavoin, tahtoi
työväestö sitä itse tai ei.
Kuten KREKOLA on osoittanut väkivalta tuli vastaan jo SKP:n
puolueohjelmassa, jossa viljeltiin käsitteitä luokkavihollinen, aseellinen
vallankumous ja proletariaatin diktatuuri. Kaikki asioita, jotka alistivat
osan kansasta toisen vallan alle siis asioita, jotka sotivat suomalaisen
työväestön aiemmin omaksumien tasa-arvon, kansanvallan ja yhdenvertaisuuden periaatteita vastaan. Järjestöväellä ei ollut tarvetta linjata suhdettaan väkivaltaan puoluekokouksissa eikä -ohjelmissa sitten
vuoden 1906, jolloin SDP:n puoluekokousväki, lappilaiset mukana,
otti kielteisen kannan punakaarteihin. Nyt SKP:n poliittiset toimintaperiaatteet mukautettiin NKP:n ja Kominternin politiikkaan, missä
vallankumoukselliset, tarvittaessa väkivaltaiset, ei-parlamentaariset
menettelytavat olivat hyväksyttäviä.157
157. Krekola 2005, 132-133, 146; Katso vuoden1906 puoluekokouksesta ja väkivallasta
luku I.
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SKP ei kohdistanut väkivaltaa ainoastaan luokkaviholliseen vaan
sitä käytettiin myös puolueen sisäisen kontrollin ja kurin ylläpitämiseksi. Puoluekokouksen vuonna 1920 hyväksymä sääntö rangaista
pettureita kuolemalla toteutui Suomen puolella KREKOLAN mukaan
viisi kertaa. Maanalaisen liikkeen jäsenet kuulustelivat ”ohranan kavaltajaksi” epäiltyä perustamissaan toverioikeuksissa ja jakoivat tuomioita
puolueen oikeuskäsityksen mukaan. Väkivaltaa ilmeni myös luvattomien rajanylitysten yhteydessä. Etappien yhteyshenkilöt ja maanalaisen
liikkeen toimitsijat varustautuivat usein asein, jolloin kiinnijäämisen
yhteydessä riski aseelliseen selkkaukseen kasvoi.158
Fyysistä väkivaltaa yleisempi SKP:n toiminnassa oli henkinen
väkivalta. Puolueen hierarkkinen rakenne, illegaali luonne ja demokraattisen sentralismin periaate antoivat siihen erinomaiset puitteet.
Myös tarinat sankaritoverista, kuvitellun pyyteettömän vallankumouksellisen työläisen taistelusta luokkavihollista vastaan – oli se porvari
tai ”noske” – määrittelivät kommunistien poliittisen toiminnan ja
käyttäytymisen rajoja. Neuvosto-Venäjällä koulutetut puoluetoimitsijat vahvistivat legendaa ja käytännössä toimivat paikallistason kontrolloreina. Moskovassa laaditut yhteiskunnalliset tilanneanalyysit ja
poliittiset tavoitteet eivät välttämättä tavoittaneet suomalaisen työläisen
todellisuutta, mutta puolueen sisäisen kurin ja hierarkian vuoksi vastalauseita, vaihtoehtoisia mielipiteitä tai avointa keskustelua ei voinut
käydä. Ja mikäli sitä käytiin, erilaisen näkemyksen esittäjä leimattiin
nopeasti luokkaviholliseksi tai opportunistiksi, joka suljettiin pikaisesti
puolueen ulkopuolelle.159
Lappilaisen työväenliikkeen aktiivit määrittelivät vallankumouksellisuuden uudella tavalla vuoden 1918 jälkeen. Sitä ei ymmärretty
enää osallistumisena paikalliseen, itseään koskevaan päätöksentekoon
– varsinkaan, kun siihen ei useassa Lapin kunnassa edelleenkään ollut
oikeutta – vaan aseellisen vallankumouksen mahdollisuutena. Vallankumouksellisuus näkyi Neuvosto-Venäjälle paenneiden punaisten
toiminnassa, heidän utopioissaan oli rakentaa sosialistinen Skandinavia.
Sen tavoittelemisessa eivät yksittäiset puoluetyöntekijät kaihtaneet ko158. Krekola 2005, 132, 137-142.
159. Krekola 2005, 149-151; Saarela 1996, 360-361; Aatsinki 2007, Pirkanmaalla
vastakkaisia näkemyksiä esittäneet jäsenet leimattiin ”hoipertelijoiksi” ja heidän
poliittinen uskottavuutensa kyseenalaistettiin kommunistien keskuudessa, 200201, 203-204.
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viakaan otteita, kuten rajavartijan murha Kuolajärvellä osoitti160. Murha
oli muistutus myös muille maanalaisen verkoston yhteyshenkilöille
lojaaliuden ja ryhmäkurin merkityksestä. Toisaalta väkivalta ei ollut
itsetarkoitus eikä sitä saanut käyttää harkitsemattomasti. Läskikapinan
johtaja J. Matero joutui hillitsemään joukkojaan, etteivät nämä olisi
teloittaneet Savukoskella pidättämäänsä Kaleb Savukoskea, Saijalla
vangitsemaansa rajamiestä tai Sallassa vastarintaan ryhtynyttä rajamiestä
”lahtareina”. Sissijoukossa oli selvästi havaittavissa kostomentaliteettia,
mutta tiukan käskytyssuhteen alaisina se totteli päällikkönsä käskyjä.161
Sissien käytöksessä oli piirteitä myös perinteistä sakinhivutus-mentaliteettista, jolla sopimattomasti tai huonosti käyttäytyvät yksilöt
laitettiin ojennukseen. Vaikka Lapissa ei tullut esiin muita vakavia henkilön fyysiseen koskemattomuuteen kohdistuneita tekoja, harjoitettiin
maanalaisessa verkostossa epäilemättä henkistä väkivaltaa. Painostus
saattoi joissakin tapauksissa paitsi estää ”lavertelun” myös yhtenäistää työväestön poliittista käyttäytymistä esimerkiksi puoluevalinnan
suhteen. Vuoden 1922 vaaleissa SSTP:n puolesta vaalityötä tehnyt
Eemil Pyttynen aprikoi aktiivisena työväenliikkeen, myös maanalaisen,
jäsenenä tunnetun Arthur Raen läpimenomahdollisuuksia kirjeessään
Iisak Heikalle. Hän uskoi oman ehdokkaansa mahdollisuuksiin paitsi
porvarien hajaannuksella myös Kittilän työväestön äänestyskäyttäytymiseen ”entisen järjestökurin perusteella”.162
Fyysinen väkivalta oli ominaista maanalaisen liikkeen toiminnalle.
Väkivaltaa käyttäneistä henkilöistä useimmat olivat olleet tekemisessä
väkivallan kanssa aikaisemminkin; he olivat entisiä punakaartilaisia,
kouluttautuneet punaupseereiksi tai sitoutuneet Neuvosto-Venäjän
puolella toimivien aseellisten joukkojen toimintaan163. Läskikapinan
yhteydessä Lapista siirtyi pysyvästi itärajan taakse noin 180 suomalaista.164 Heistä moni lienee Mikko Pikkuvirran tavoin vakaumuksellinen
160. Katso sivu, 248.
161. Lackman 1993, 62-63.
162. Eemil Pyttysen kirje Iisak Heikalle 5.5.1922, I C SSTP Oulun läänin pohjoinen
vaalipiiri. KansA.
163. Pohjoissuomalaisten osuus punaupseeri- ja puoluekoulun oppilaista oli alueen
väestömäärään nähden suhteettoman suuri, Krekola 2006, 424; Salomaa 1992,
123-125.
164. Moilasen sissijoukon vahvuus oli 70 miestä. Kapinan jälkeen rajan taakse siirtyi
eri laskelmien mukaan 258 henkeä, joista naisia 15 ja lapsia 9, Lackman 1993,
51, 67.
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punakaartilainen.165 Näin aseellista vallankumouskokemusta ja -intoa
omaavien kommunistien määrä väheni alueella, mikä saattoi osaltaan
vaikuttaa siihen, ettei Lapin rajaseudulla esiintynyt enää myöhemmin
väkivallan varjostamaa vallankumoustoimintaa.
Yhteenveto: Radikalismin syveneminen kommunismiksi

Vaikka vasemmistolainen, vallankumouksellinen työväenliike seisoi
tukevasti vanhan työväenliikkeen organisaation ja osin ideologiankin
pohjalla, uudistui se oleellisilta osiltaan valkoisen Suomen, työväenliikkeen sekä kansainvälisen tilanteen ja verkostojen paineissa ja
vaateissa. Lapin työväestö reagoi rajusti muuttuneeseen poliittiseen ja
yhteiskunnalliseen ilmapiiriin kansalaissodan jälkeen. Kun valkoinen
Suomi sysäsi osan 1900-luvun alusta alkaen yhteiskunnallisesti aktiivisesti toimineesta työväestöstä sivuun kansakunnan rakennustyössä,
radikaalityöväestön yhteiskunnallinen aktiivisuus suuntautui vallitsevan
yhteiskunnan kritisoimiseen kommunistisen liikkeen kautta. Punaisten
isänmaattomuuden korostaminen riisti vallankumouksellisilta mahdollisuuden kokea kansallista yhteisyyttä, mihin kommunistinen liike
maailmanvallankumouksellisine ideologeineen pyrki iskemään. Työväestön yhteiskunnallis-poliittisen roolin kaventumisella oli kahdenlaista
vaikutusta: työväenliikkeen sisällä se lisäsi yhteenkuuluvuutta ja vahvisti
vallankumouksellista identiteettiä ja toisaalta se kiinteytti työväestön
oppositioasennetta ja -asemaa, mikä näkyi ulos päin kriittisenä, jopa
väkivallan hyväksyvänä toimintana.
Väkivalta oli sekä fyysistä vahingontekoa että yhteiskunnan rakenteisiin kätkeytynyttä toimintaa, jolla tietyn ryhmän toimintaa ja
vapauksia pyrittiin rajoittamaan. Väkivallan perintö vuodelta 1918
siirtyi suomalaiseen yhteiskuntaan, valkoiseen ja punaiseen, paitsi
asenteissa, myös toimintamalleissa ja verkostoissa. Asenteellisuus ilmeni
niin valtakunnan kuin paikallistason toiminnassa: valkoisten puolella
lainsäädännössä, viranomaisten ja yhteisön harjoittamassa kontrollissa
sekä yleensä yhteiskunnallisessa ilmapiirissä. Kommunistien keskuudessa vannottiin luokkavihaa ja kiellettiin yhteistyö porvariston kanssa.
165. Mikko Pikkuvirta, Koillisrintama, fon 1 opis 13. ArhivKNTsRAN.
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Väkivalta näkyi toimintamalleissa, vastustajan fyysistä ja henkistä
koskemattomuutta ei kunnioitettu. Suojeluskuntalaisten ja oikeistoaktivistien toiminnassa lakia voitiin tulkita tilanteen mukaan: isänmaan
puolustamisessa väkivalta oli sallittua. Toimintamalleissa sovellettiin
myös rakenteellista väkivaltaa. Esimerkiksi valkoisten vuonna 1918
käyttämä tapa kerätä tietoja ei-luotettavista henkilöistä jatkui itsenäisessä Suomessa. Etsivälle Keskuspoliisille työtapa oli välttämätön
vakoilussa ja tiedonhankinnassa, mikäli halusi pysyä selvillä radikaalityöläisten toimista. Kommunistit vannoivat aseellisen vallankumouksen ja proletariaatin diktatuurin nimiin. SKP:n toimitsijat
käyttivät välienselvittelyssä tarpeen tullen väkivaltaa niin omien kuin
vastustajienkin kohdalla.
Väkivallan henki säilyi myös verkostoissa. Vuonna 1918 yhteistyötä tehneet tahot löysivät toisensa myöhemminkin. Ehkä paras esimerkki
tästä on jääkäreiden Willamo ja Wallenius yhteistyö jääkäriliikkeessä
värvärinä toimineen Riekin166 kanssa, mikä jatkui Suomen sisäisen
turvallisuuden takaamiseksi Etsivässä keskuspoliisissa ja rajavartiostossa – epäilemättä samoin asentein ja osin malleinkin. Myös punaisten puolella verkostot säilyivät. Vanhat kaartilaisuuteen perustuneet
yhteistyökuviot kaivettiin esiin vuosien 1919-1920 vallankumoussuunnitelmissa, samoin etappiteiden ja majapaikkojen järjestelyissä.
Verkostojen myötä Lapin työläisten toiminnassa korostui jatkuvuus.
Etelä-Suomessa kapinallinen liikehdintä hyppäsi yhden sukupolven
yli, kun vuoden 1918 johtajista useimmat olivat kuolleet tai saaneet
pitkäaikaisen vankeustuomion. Kun esimerkiksi Pirkanmaalla vastuun vallankumouksellisesta toiminnasta ottivat naiset ja nuorempi
sukupolvi167, säilyi se lappilaisessa työväenliikkeessä suurelta osin yhä
edelleen vuosien 1917-1918 ydinjoukolla, vaikka osa heistä operoi
Suomen rajojen ulkopuolella.
Viranomaisten yritykset mitätöidä tai rajoittaa työväestön toimintaa ainoastaan syvensivät radikalismia. Lapin työväestö oli erikoiskontrollin piirissä rajapasseineen ja äänioikeuden rajoituksineen.
Etelä-Suomen työväestö integroitui suomalaiseen yhteiskuntaan sosialidemokraattisen kunnallispolitiikan myötä, mutta useassa Lapin kunnassa radikaalin työväestön pääsy kunnanvaltuustoihin estettiin. Ennen
166. Lackman 2007, 47-59.
167. Aatsinki 2007, 63-70, 114-127.
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vuotta 1918 vallankumouksellisuus merkitsi työväestön näkökulmasta
toimia vallanjaon uudistamiseksi paikallistasolla. Kun laeista ja puheista
huolimatta työväestö ei päässyt mukaan paikalliseen päätöksentekoon
1920-luvullakaan, vallankumouksellisuus poliittisena asenteena säilyi
elinvoimaisena. Kun taloudellinen epävarmuus, sosiaalinen eriarvoisuus
ja poliittinen epäluotettavuus kohdistuivat samaan väestönryhmään,
oli radikalismin juurtuminen ja lujittuminen Lapissa 1920-luvulla
pikemminkin looginen seuraus kuin poikkeus. Kieltämällä punaisten
kysymykset ja oikeudet porvarillinen yhteiskunta asetti itse ne reunaehdot, joiden puitteissa työväenliike Lapissa kehittyi.

ÄÄNI VALLANKUMOUKSELLE – VAALIRADIKALISMI

Paras keino selvittää kommunismin kannatus on tutkia väestön äänestyskäyttäytymistä eduskuntavaaleissa. Eduskuntavaalit valtakunnallisina vaaleina kertovat luotettavimmin alueen poliittisista suuntauksista ja niiden tendensseistä pitkällä aikavälillä. Tarkastelen erityisesti
työväenliikkeen maltillisen ja radikaalin suuntausten kannatuksen
jakautumista ja kehitystä tutkimusalueella.
Työväenliikkeen sisäinen kamppailu heijastui vääjäämättä myös
sen kannattajien äänestyskäyttäytymiseen. Ei kuitenkaan vielä itsenäisen Suomen ensimmäisissä eduskuntavaaleissa maaliskuussa 1919,
joihin SDP osallistui yhtenäisenä säilyttäen Suomen suurimman puolueen aseman 38.0 %:n ääniosuudellaan ja 80 kansanedustajallaan.
Puolueen äänimäärä pieneni edellisvaaleista ainoastaan kansalaissodan
uhrien lukumäärän verran eli 79 624 äänellä.168 Vaikka työväenliike
osallistui vaaleihin ulospäin yhtenäisenä Sosialidemokraattisena puolueena, pyrki SKP rikkomaan työläisrintamaa kehottamalla luokka-

168. Rantala 1970, 141; SVT XXIX A vaalitilasto 1919; Kansalaissodan seurauksena
kuolleiden punaisten ja kansalaisluottamustuomioiden langettamisen seurauksena
SDP menetti yli 80 000 potentiaalista kannattajaa edellisiin eduskuntavaaleihin
verrattuna, Paavolainen 1971, 332.
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tietoista työväestöä boikotoimaan vaaleja.169 Sosialidemokraattisen ja
kommunistisen suuntausten välinen ero ei ollut heti kansalaissodan
jälkeen selkeä eikä ajankohtainenkaan SDP:n jäsenistölle. He tulivat
tietoisiksi SDP:n suuntaristiriidoista vasta syksyllä 1919, kun SDP:n
puoluekokousvalmistelut ulottuivat paikallisosastoihin.170
Vuoden 1922 vaaleista alkaen työväenpuolueita oli kaksi, joten
suuntaerimielisyydet heijastuivat myös vaalituloksiin. Kuten taulukosta 5 käy ilmi, SDP säilytti valta-asemansa niin valtakunnallisessa
politiikassa kuin työväenliikkeessäkin. Se sai kaksinkertaisen kannatuksen vasemmistoon/kommunisteihin verrattuna niin äänimäärän
kuin prosentuaalisen kannatuksenkin osalta.
Taulukko 5. Työväenpuolueiden suhteellinen kannatus eduskuntavaaleissa
v. 1922-1929
SDP
äänet
%-osuus

1922

1924

1927

1929

216 861
25,1 %

255 068
29,0 %

257 572
28,3 %

260 254
27,4 %

SSTP/vaaliliitot
äänet
%-osuus

128 181
14,8 %

91 839
10,4 %

109 939
12,1 %

128 164
13,5 %

Lähde: SVT XXIX A vaalitilastot v. 1922-1929.

Autonomian aikaan verrattuna suomalaisten mielenkiinto eduskuntavaaleja kohtaan laimeni itsenäisyyden ensimmäisellä vuosikymmenellä
ollen alhaisimmillaan vuonna 1929, jolloin 55.6 % äänioikeutetuista
kävi vaaliuurnilla.171 Äänestysaktiivisuuden nousun on yleisesti tulkittu
169. Kommunistien levittämissä vaalilipukkeissa boikottia perusteltiin ensinnäkin
työväenliikkeen sisäisillä erimielisyyksillä ja toiseksi ideologisilla syillä – työväestö
voisi näin ilmaista vastustavansa porvarillista demokratiaa, joka oli leninismin
oppien mukaan yksi porvarillisen yhteiskunnan tukipilareista. Kovin usealle
paikkakunnalle näitä vaalilipukkeita ei kuitenkaan ehditty jakaa ja niiden vaikutus
jäi miltei huomaamattomaksi, Saarela 1996, 118-119.
170. Jossain paikoin ajankohta oli vielä myöhäisempi; esimerkiksi Pohjois-Hämeen
maaseudulla kiivaimmat suuntaerimielisyyksiin liittyneet taistelut käytiin vasta
vuosien 1920-1921 aikana, Rintala 1978, 14.
171. Äänestysprosentti eduskuntavaaleissa: 1922-58,8 %, 1924-57,4 %, 1927-55,
8 % ja 1929-55,6 %, SVT XXIX A vaalitilastot v. 1922-1929.
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suosivan radikaalivasemmistoa, mutta 1920-luvun vaalitulokset eivät
täysin tue tuota väitettä.
Taulukko 6. Äänestysprosentti sekä vaalikannatus 1920-luvulla
Äänestys %
SSTP/ vaalil.
maalaisliitto
*porvaristo

1922
58,8 %
14.8 %
20.3 %
39.8 %

1924
57,4 %
10.4 %
20.3 %
40.3 %

1927
55,8 %
12.1 %
22.5 %
37.1 %

1929
55,6 %
13.5 %
26.1 %
33.0 %

Lähde: SVT XXIX A vaalitilastot v. 1922-1929.
*Tähän ryhmään kuuluvat Kansallinen Kokoomus, Edistyspuolue ja Ruotsalainen
Kansanpuolue, joiden äänimäärät ja kannatusluvut on laskettu yhteen. Rantala
1970, 141.

Lappilaisten ja yleensäkin pohjoissuomalaisten vaalikäyttäytyminen
poikkesi monella tapaa yleisestä linjasta. Ensimmäisenä poikkeamana
lappilaisten äänestyskäyttäytymisestä voidaan mainita äänestysaktiivisuus.
Taulukko 7. Äänestysosanoton kehitys Lapissa ja Suomessa 1910- ja
1920- luvuilla
Lappi
Suomi

1907
47.5 %
70.7 %

1911
38.8 %
59.8 %

1913
29.4 %
51.1 %

1922
54.8 %
58.8 %

1929
55.6 %
55.6 %

Lähde: SVT XXIX Vaalitilastot v. 1907, 1911, 1913 ja SVT XXIX A Vaalitilastot v. 1922,
1929. Katso myös vaaliliitteet.

Taulukko 7 osoittaa, että toisin kuin Suomessa yleensä kiinnostus
poliittiseen vaikuttamiseen kasvoi Lapissa ja oli 1920-luvulla suurempaa kuin autonomian aikana. Lapin äänestysprosentti läheni maan
keskiarvoa itsenäisyyden aikana, kun se 1910-luvulla oli ollut noin
20 % alhaisempi. Kuntakohtainen tarkastelu osoittaa, että aktivoitumista tapahtui varsinkin maaseudulla, esimerkiksi Kuolajärvellä
osanottoprosentti kaksinkertaistui tuona aikana ollen vuonna 1929
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jo 78.5 %, mikä oli ylivoimaisesti suurin luku koko tutkimusalueella.
Myös Lapin pohjoisimpien kuntien eli niin kutsutun Lapin vaalipiirin
äänestäjät “heräsivät”. Inarissa ja Enontekiöllä äänestysprosentit olivat
useasti alle 20.0 %:n, mutta vuonna 1929 äänestäneiden osuus kasvoi
kummassakin kunnassa yli puolella. Sen sijaan kaupungeissa, Kemissä
ja Torniossa, kehitys oli tasaisempaa.
Mikäli poliittisesti valveutuneimpia kuntalaisia määriteltäisiin sen
mukaan, miten he osallistuivat vaaleihin, niin heitä asui Alatorniolla,
Kemissä ja Simossa, joissa äänestysosanotto ylitti kaikissa 1920-luvun
vaaleissa valtakunnallisen keskiarvon. Lisäksi Karungissa, Kemin maalaiskunnassa ja Kuolajärvellä pystyttiin samaan yksiä vaaleja lukuunottamatta, jotka Kuolajärven osalta olivat vuoden 1924 ja muiden osalta
vuoden 1927 eduskuntavaalit.
Lapin ollessa kyseessä äänestysaktiivisuuden ohella toinen huomionarvoinen seikka oli äänioikeutettujen määrän kasvu 1920-luvulla.
Vuosien 1919-1929 välisenä aikana äänioikeutettujen määrä kasvoi
11 819:llä eli 35.9 %. Kasvu ei ollut tasaista vaan joillakin paikkakunnilla vaalikelpoisten määrä kasvoi enemmän kuin toisilla. Määrällisesti eniten uusia äänestäjiä oli Kemin maalaiskunnassa (3 088),
Rovaniemellä (1 716), Kemijärvellä (530) sekä Alatorniolla (525) ja
suhteellisesti eniten Kemin maalaiskunnassa (110 %), Kemissä (55.8
%) ja Pelkosenniemellä (50.6 %). Kaikkien paikkakuntien keskimääräistä suurempi äänioikeutettujen määrän kasvu selittyy niiden
tarjoamilla työtilaisuuksilla; Kemi ja Rovaniemi vetivät muuttajia
puoleensa alueensa taloudellisina keskuksina, Alatornio ja Kemin
maalaiskunta laajenevan teollisuutensa ja kasvava maaseutu hakkuutyömaidensa houkuttelemina172. Olivatko muualta Suomesta tulleet
valveutuneita kansalaisia, innokkaita äänestäjiä? Aineiston vertailun
mukaan ainoastaan Pelkosenniemellä äänioikeutettujen määrän kasvu
heijastui myös äänestysaktiivisuuden nousuna. Muilla paikkakunnilla
äänioikeutettujen määrän nopea kasvu näytti heikentävän äänestysaktiivisuutta.173
Uudet äänestäjät eivät myöskään suoranaisesti vaikuttaneet paikkakuntien vaalituloksiin 1920-luvulla. Paikkakunnilla, missä taloudelliset
172. Ks. esimerkiksi Enbuske 1997, 179; Satokangas 2004, 218, 233-236.
173. Äänestysprosentti 1919-1929: Kemi 73%–67%, Rovaniemi 63%–55%, Kemin
mlk 67%–56%, Alatornio 67%–60%, Pelkosenniemi 48%-55%, SVT XXIX A
eduskuntavaalitilastot 1919 ja 1929
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ja sosiaaliset muutokset oli läpikäyty ja olosuhteet olivat vakaat, uudet
äänestäjät eivät pystyneet horjuttamaan poliittisia valtarakenteita vaan
vahvistivat niitä, kuten Alatorniolla, Kemissä, Kemin maalaiskunnassa ja Rovaniemellä. Mutta niillä paikkakunnilla, missä elettiin vielä
murrosvaihetta, poliittisille muutoksille oli tilaa, kuten Pelkosenniemellä.174
Mitä tulee yleensä eduskuntavaalien tuloksiin Lapissa 1920-luvulla, voidaan todeta, että ne muuttuivat huomattavasti verrattuna
aikaisempiin vaalituloksiin. Muutokset johtuivat osin valtiomuotokysymyksen myötä perustetuista uusista puolueista, mutta myös
kansalaissodalla oli oma vaikutuksensa.
Taulukko 8. Puolueiden suhteellinen kannatus Lapissa v. 1919-1929 eduskuntavaaleissa
Vuosi

SDP

*SSTP

Maalaisl.

Kokoomus

Edistys

1919
1922
1924
1927
1929

30.2 %
2,2 %
4,1 %
4,5 %
3,2 %

31,2 %
25,1 %
30,3 %
31,5 %

49,3 %
47,9 %
44,4 %
43,9 %
53,4 %

5,8 %
12,2 %
20,8 %
16,2 %
6,8 %

14,8 %
6,4 %
5,6 %
5,0 %
5,0 %

* SDP:sta vasemmalla oleva työväenliike esiintyi vaaleissa vain yhden kerran, v.
1922 SSTP:n nimissä. Puolue kiellettiin v. 1923, jonka jälkeen vasemmisto järjestäytyi vaaliliitoiksi v. 1924-1929 vaaleissa – Sosialistisen työväen ja pienviljelijäin
vaaliliitto -nimellä.
Lähde: SVT XXIX A eduskuntavaalit v. 1919-1929.

Tutkimusalueen poliittinen valta siirtyi maalaisliitolle. Alueen suurimpana puolueena se edusti yhtäältä vähävaraista pienviljelijää, mikä
oli tärkeää Pohjois-Suomen äänistä taistellessa, mutta toisaalta puolue
asettui kansalaissodassa selkeästi valkoisten puolelle. Puolueen äänimäärä kasvoi tasaisesti koko 1920-luvun. Maalaisliitto imi äänestäjiä
nimenomaan suomalaisista puolueista, jotka eivät onnistuneet tes174. Sosio-ekonomiset muutokset katso tarkemmin luku V; Kun vuonna 1919 maalaisliittoa Pelkosenniemellä äänesti vain yksi kuntalainen, oli heitä vuonna 1929
jo 190, samalla kun edistyspuolueen äänimäärä hupeni 137:stä 29:ään, katso
liitteet 12 ja 16.
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tamenttaamaan ääniään valtiomuotokysymyksen pohjalta vuonna
1918 perustetuille monarkiaa kannattavalle Kansalliselle Kokoomuspuolueelle eivätkä tasavaltalaiselle Kansalliselle Edistyspuolueelle175.
Pohjois-Suomen suomettarelaiset, niin vanhat kuin nuoretkin, siirtyivät
Tornion, Petsamon ja Utsjoen porvareita lukuunottamatta maalaisliiton
kannattajiksi.176
Porvariäänestäjien äkkiliikkeitä kuvaavat hyvin vaikkapa Rovaniemen vaalitulokset. Kokoomus ja edistyspuolue saivat vuoden 1919
eduskuntavaaleissa yhteensä 396 ääntä, kun niiden edeltäjät olivat
vuonna 1917 keränneet 240 ääntä enemmän. Samalla maalaisliitto
sai 682 uutta äänestäjää, vaikka äänestäneiden määrä hieman laski.
Muiden porvaripuolueiden epäonnistumisen syynä voidaan pitää varsinkin kokoomuksen perustajajoukon, vanhasuomalaisten, asettumista
monarkian kannalle valtiomuotokysymyksessä. Pohjois-Suomessa ei
hyväksytty monarkiaa eikä sen muodoin myöskään monarkialla ja aatelisperinteillä ratsastavaa kokoomustakaan. Myös lestadiolaisen liikkeen
johtohahmot näyttivät poliittista esimerkkiä asettumalla maalaisliiton
taakse.177 Maalaisliiton voittokulku eteni kunnasta toiseen koko 1920luvun. Kun maalaisliiton ydinkannatusalueeseen kuului vuonna 1919
yhdeksän kuntaa, oli siinä kymmenen vuotta myöhemmin jo viisitoista.
Maalaisliittoa kannatettiin varsinkin Lapin perinteisillä maatalousalueilla, Kemijoen varrella Kemijärveltä Kemin maalaiskuntaan.178
Siinä missä maalaisliitto kasvatti äänestäjäkuntaansa, SDP:n
kannatus jäi huomattavasti pienemmäksi vuonna 1919 kuin mitä se
siihen asti oli ollut. Vuoden 1918 tapahtumat huomioon ottaen se ei
ollut yllättävää, jättiväthän tuhannet työläiset eri syistä äänestämättä.
Vuoden 1919 eduskuntavaaleissa SDP menetti vuoden 1917 vaaleihin
verrattuna 1 869 äänestäjää. Määrällisesti suurimmat menetykset SDP
koki Rovaniemellä, Tervolassa ja Sodankylässä. SDP:n suhteellinen
175. Saarela 1996, 351-356; Borg, 124-129.
176. Rantala 1970, 26-27.
177. Isohookana-Asunmaa, 95; Talonen 1988, 65-66, 72, 124-125.
178. Vuoden 1919 vaaleissa maalaisliitto sai yli 50 % kannatuksen Kemijärvellä, Rovaniemellä, Tervolassa, Simossa, Alatorniosssa, Karungissa, Ylitorniossa, Turtolassa
ja Ranualla. Vuoden 1929 vaaleissa näiden kuntien lisäksi myös Muoniossa, Kittilässä, Inarissa, Pelkosenniemellä, Savukoskella ja Posiolla, SVT XXIX Vaalitilasto
A v. 1919 ja v. 1929 eduskuntavaalit.
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kannatus pieneni eniten Inarissa ja Kittilässä.179 Yleensäkin SDP:n
tappiot olivat suurimmat niissä kunnissa, joissa työväenliike oli osallistunut aktiivisesti vuosien 1917-1918 tapahtumiin. Aktiivisuus koitui
joko työväestön kuolemaksi, kansalaisoikeuksien menettämiseksi tai
maastapaoksi – kaikki syitä, jotka estivät tehokkaasti osallistumisen
vaaleihin.
Mutta myös toisensuuntaista kehitystä oli havaittavissa, sillä SDP
kykeni jopa saamaan lisää äänestäjiä viidessä kunnassa: Karungissa,
Ranualla, Turtolassa, Kuolajärvellä ja Kolarissa. Lisäksi Ranuaa lukuun
ottamatta niiden äänestysaktiivisuus nousi vuoden 1917 vaaleihin
verrattuna. Kuolajärvi oli jo vanhastaan SDP:n ydinkannatusaluetta,
itse asiassa aivan ensimmäisistä vaaleista alkaen. Vahvat perinteet ja
toimiva organisaatio olivat tärkeimmät selittävät tekijät puolueen
kasvavaan suosioon kunnassa vielä sodan jälkeenkin, vaikka punaisten
menetykset olivat suuret, kun kymmenet paikalliset äänestysikäiset pakenivat Neuvosto-Venäjälle tai menettivät äänioikeutensa.180 Kolarissa
ja Ranualla SDP:n kannatus moninkertaistui, tosin SDP:n Ranualla
saama äänimäärä oli niin pieni, ettei sitä kannata pohtia enempää.
Kolarissa puolueen äänimäärän kasvu oli sen sijaan merkittävämpi.
Voidaan kysyä, muuttiko esimerkiksi lähikuntien tai muun Suomen
punaisia Kolariin vaikuttaen näin vaalitulokseen, sillä ainakaan porvaripuolueiden kannattajat eivät siirtyneet SDP:een? Aikalaisten mukaan
vastaus oli kyllä.181 Myös Turtolan ja Karungin vaalitulosten tarkastelu
antaa aihetta samaan kysymykseen, SDP:n äänestäjämäärä lisääntyi
niissä yli neljänneksen. Äänestäjämäärien peilaaminen paikkakuntien
äänestysaktiivisuuden nousuun osoittaa, että Kuolajärvellä ja Turtolassa SDP säilytti ennen sotaa saavuttamansa poliittisen aseman, kun
taas kolmessa muussa kunnassa se pystyi vahvistamaan asemaansa
vuodesta 1917.
179. Määrällisesti ääniä vähemmän Rovaniemellä (-354), Tervolassa (-263) ja Sodan
kylässä (-238) ja suhteellisesti vähemmän Inarissa (-96.2 %) ja Kittilässä (-50.2
%), katso myös liitteet 11 ja 12.
180. Katso luku I ja luku III.
181. Ranualla äänimäärä kasvoi 8:sta 34:ään ja Kolarissa 92:sta äänestä 192:een.
Oman paikkakuntansa kostoa pelkääviä punaisia muutti yleisesti rauhallisimmille
asuinseuduille, suunta oli usein etelästä pohjoiseen. Lappiin tiedetään muuttaneen
ainakin hämäläisiä työväenliikkeen jäseniä; Myös EK-Tornion alaosasto kiinnitti
asiaan huomiota myöhemmin 1920-luvulla, EK-Tornio tk. 20.-26.1.1924. Tornion ao:n tilannekatsaukset 1923-1927. EK-Valpo I. KA.
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Kartta 1. SDP:n ydinkannatusalueet Lapissa vuoden 1919 eduskuntavaaleissa

Seuraavissa vaaleissa vuonna 1922 SDP menetti kannatustaan vielä
enemmän. Enimmillään se sai vain 4.5 %:n kannatuksen, mutta
vastavuoroisesti vallankumouksellinen työväenliike alkuun SSTP:n,
myöhemmin sen seuraajien nimissä, keräsi miltei kaikkien työväenliikettä kannattaneiden äänet Lapissa. SSTP sai noin 30 % annetuista
äänistä kaikissa muissa vaaleissa paitsi vuonna 1924. SDP:n äänestäjät
sijoittuivat miltei yksinomaan Perämeren rannikkokuntiin Kemin ja
Tornion seudulle. Syvemmällä Lapissa heitä ei käytännössä ollut.
Vaalitulosten perusteella Lapin poliittinen tendenssi selkiytyi
1920-luvulla; maalaisliittolaisuus ja kommunismi olivat alueen poliittisia ja aatteellisia valtavirtauksia, joiden mahtia muut puolueet
eivät pystyneet horjuttamaan. Vaaleissa puolueiden välinen kilpailu
äänestäjistä oli kova, sillä ne liikkuivat osin samoilla apajilla – pienviljelijöiden keskuudessa. Toisaalta vuosien 1917-1918 kokemukset
paaluttivat ihmisten poliittiset mielipiteet niin lujasti, että rajanylityksiä
tältä osin ei juuri tapahtunut.
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Kommunismin kannatusalueet Lapissa 1920-luvulla

Radikaalin vasemmiston, kommunismin, kannatus tutkimusalueella
vaihteli kunnittain eduskuntavaaleista toisiin. SSTP ja sen seuraajat saivat vaali vaalilta määrällisesti enemmän ääniä vuoden 1924
notkahdusta lukuun ottamatta. Huomionarvoista asiassa on se, että
heti vuoden 1922 vaaleissa SSTP:n keräämä äänimäärä (5 713) tutkimusalueella oli suurempi kuin SDP:n äänimäärä (5 553) edellisissä
vaaleissa, vaikka äänestäneitä oli vuonna 1922 vähemmän. Vuoden
1924 vaaleissa kommunistien kannattajakunta (4 631) pieneni yli
tuhannella äänestäjällä, mikä oli selitettävissä heidän kannalta ”Kallion leikkauksen” aiheuttamilla poikkeuksellisilla olosuhteilla. Vuosien
1927 ja 1929 eduskuntavaaleissa kommunistien vaaliliitto teki uudet
ennätykset äänimäärissään: edellisissä vaaleissa se sai 6 187 ääntä ja
jälkimmäisissä 7 799 ääntä. Kommunistinen liike keräsi Lapissa koko
ajan uusia kannattajia, mikä merkitsi sitä – äänioikeutettujen määrän
kasvun huomioonottaen – että se pystyi säilyttämään asemansa poliittisena vaikuttajana.
Missä päin Lappia työläisradikalismi sai eniten kannatusta? LAULAJAINEN on todennut, että kommunismin leviämistä edesauttoi
muun muassa teollistuminen. Maakuntakeskuksissa, joissa oli teollisuutta, toimi usein vahva kommunistinen liike.182 Lapin vaalitulokset
venyttävät edellä esitettyä tulkintaa uusiin mittoihin, sillä vuoden
1922 ja 1929 vaaleissa SSTP sai eniten ääniä Alatorniolla, Kemin
maalaiskunnassa, Kittilässä, Kuolajärvellä, Rovaniemellä ja Sodankylässä. Näistä ainoastaan Kemin seudun kuntia voidaan pitää puhtaasti
teollisuuskeskuksina, muut alueet yhdistyivät teollisuuteen raaka-ainehankinnan kautta.
Taulukko 9. SSTP:n suurimmat äänimäärät kunnittain 1922 ja 1929 eduskuntavaaleissa
Kunta
Kemin mlk.
Kuolajärvi
Alatornio

1922 - 1929
1018 - 1982
648 - 951
770 - 712

Kunta
Rovaniemi
Kittilä
Sodankylä

1922 - 1929
549 – 645
374 – 504
289 – 427

Lähde: SVT XXIX A Vaalitilastot eduskuntavaalit 1922 ja 1929.

182. Laulajainen 1979, 144-145.
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Taulukosta näkee, että eniten kommunismin kannattajia kumpanakin vuonna oli Kemin maalaiskunnassa. Vuonna1929 Kuolajärvi
nousi toiselle sijalle ohi Alatornion. Sen sijaan sijat 4-6 pysyivät samoina; Rovaniemellä oli neljänneksi, Kittilässä viidenneksi ja Sodankylässä kuudenneksi eniten SSTP:n ja kommunistien vaalilistojen
äänestäjiä.
Puolueen ydinkannatusalue määritellään kuitenkin suhteellisen,
ei absoluuttisen kannatuksen mukaan. Ydinkannatusalueella raja on
toistuvasti 25 % annetuista äänistä.183 Laajensiko kommunistien äänimäärän huikea kasvu 1920-luvun aikana myös kommunismin ydinkannatusaluetta Lapissa? Eduskuntavaalien tulosten pohjalta laaditut
kartat selventävät parhaiten kommunismin kannatuksen suhteellista
kehitystä 1920-luvun Lapissa.

Kartta 2. SSTP:n ydinkannatusalueet vuoden 1922 eduskuntavaaleissa
183. Rantala 1970, 44, 54.
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Eduskuntavaalien tulosten perusteella SSTP:n suosio oli alueellisesti suurimmillaan vuonna 1922. Tuolloin kommunistit saivat yli
neljänneksen annetuista äänistä peräti 15:ssä Lapin 22 kunnasta184:
muun muassa Enontekiöllä ja Savukoskella puolueen kannatus nousi
noin 30 %:iin, mihin se ei enää myöhemmin 1920-luvulla yltänyt. Se
sai myös läpi kaksi kansanedustajaa tutkimusalueelta: Aukusti Koiviston
ja Jaakko Enqvistin185

Kartta 3. Kommunismin ydinkannatusalueet vuoden 1924 eduskuntavaaleissa
184. SSTP:n ylitti 25% osuuden annetuista äänistä seuraavissa kunnissa: Kemi, Tornio,
Kuolajärvi, Tervola, Simo, Kemin mlk., Alatornio, Turtola, Kolari, Enontekiö,
Kittilä, Sodankylä, Inari, Pelkoseniemi, Savukoski.
185. Aukusti Koivisto (1884-1956) toimi työurallaan veturinkuljettajana ja varastomiehenä. Toimi poliittisella urallaan myös Kemin maalaiskunnan kunnanvaltuuston
puheenjohtajana. Jaakko Enqvist (1877-1933) oli pitkän linjan työväenliikkeen
aktiivi ja kunnostautui erityisesti ammatillisen liikkeen puhujana. Hän toimi
siviilissä sahatyömiehenä ja osuuskaupan talonmiehenä, http://www.eduskunta.
fi/thwfakta//hetekau/hex/hxent.htm.
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Vuoden 1924 eduskuntavaalien tulokset kertovat omalta osaltaan selkeää kieltä niistä vaikeuksista, joita julkisen puolueen lakkauttaminen ja
toimitsijoiden pidätykset aiheuttivat liikkeelle. Ensinnäkin työväen ja
pienviljelijäin vaaliliitto sai tutkimusalueelta läpi vain yhden edustajan,
Emil Tabellin, joka uusi luottamustoimensa aina vuoteen 1930 asti.186
Kommunismin ydinkannatusalue pieneni, vain kahdeksassa kunnassa187
vähintään joka neljäs äänestäjä suosi kommunisteja. Näkyvimmin
kannatus väheni Lapin pohjoisosissa, Kolari-Enontekiö-Inari - alueella,
jonne vaalityö ei ulottunut samassa määrin kuin ennen. Toisaalta maalaisliiton tehostunut toiminta alkoi näkyä ja tavoittaa äänestäjiä myös
Lapin vaalipiirissä. Näihin vaaleihin ajoittui Kemijärven lopullinen
putoaminen työväenliikkeen ydinkannatusalueen ulkopuolelle.

Kartta 4. Kommunismin ydinkannatusalueet vuoden 1927 eduskuntavaaleissa
186. Emil Tabell (1899-) työskenteli mm. jalkinetyöntekijänä, sahatyömiehenä ja
Karihaaran työväentalon vahtimestarina. Lapuanliikkeen aikana hänet kyydittiin Neuvostoliittoon, jossa hän opiskeli Lännen vähemmistökansallisuuksien
yliopistossa ja reservikomentajakurssilla. Vuonna 1937 Tabell vangittiin eikä
hänen myöhemmästä kohtalosta ole tietoa, http://www.eduskunta.fi/thwfakta//hetekau/hex/hxent.htm; Lahti-Argutina 2001, 512.
187. Kemi, Kuolajärvi, Kemin mlk., Alatornio, Turtola, Kittilä, Sodankylä, Pelkosen
niemi.
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Kommunistien organisaatio ja valistustyö näyttivät toipuneen
”Kallion leikkauksesta” vuoden 1927 eduskuntavaaleihin mennessä; sosialistisen työväen ja pienviljelijäin vaaliliitto sai yhdessätoista
kunnassa188 vankan kannatuksen. Kommunistit saivat äänestäjiä syrjäisimmistäkin kunnista, kuten Inarista, Petsamosta ja Kolarista. Sen
sijaan keskelle Lappia, Kemijärvi-Rovaniemi -alueelle, muodostui
valkoinen läiskä, jossa kommunistien suhteellinen kannatus koko
ajan heikkeni.

Kartta 5. Kommunismin ydinkannatusalueet vuoden 1929 eduskuntavaaleissa

Vuosikymmenen viimeisissä vaaleissa kommunistikuntia oli kolmetoista.189 Välillä listalta pudonneet Turtola ja Pelkosenniemi tulivat
uudelleen mukaan. Kommunismin kannatuksen vahvistui entisestään
niillä alueilla, joilla se oli jo ennestään vahvaa. Vaikka liike saikin uusia
188. Kemi, Kuolajärvi, Simo, Kemin mlk., Alatornio, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Inari,
Petsamo, Posio.
189. Kemi, Kuolajärvi, Tervola, Simo, Kemin mlk., Alatornio, Turtola, Kolari, Kittilä,
Sodankylä, Pelkosenniemi, Petsamo, Posio.
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äänestäjiä, ei se ”valloittanut” enää uusia alueita. Vuoden 1929 vaaleissa,
Alatorniota lukuunottamatta, kaikissa kunnissa, joissa kommunistit
saivat yli 25 % osuuden annetuista äänistä, kasvoi myös heitä äänestäneiden kuntalaisten lukumäärä. Esimerkiksi Petsamossa ja Kolarissa
sosialistista työväen ja pienviljelijäin vaaliliittoa äänestäneiden määrä
ja suhteellinen kannatus miltei kaksinkertaistuivat.
Yhteenvetona voidaan todeta, että kommunistien kannatus keskittyi tietyille alueille 1920-luvun aikana. Niiden kuntien määrä, joissa
kommunismin kannatus ylitti 25 % rajan, vakiintui noin kymmeneen,
kun taas niiden kuntien määrä, joissa kommunismin kannatus painui
alle 20 %:n kasvoi. Kommunismin 1920-luvun kannatuskehityksen
suhteen Lappi voidaan jakaa neljään alueeseen: 1. Kommunismin
ydinkannatusalueeseen 2. Alueisiin, joissa kommunismin kannatus
oli voimistuva 3. Alueisiin, joissa kommunismin kannatus oli heikkenevä. 4. Alueisiin, joissa kommunismi ei ollut lainkaan suosittu tai
sen kannatus ei koskaan noussut yli 20 %:n.
Ensimmäiseen ryhmään kuuluivat Alatornio, Kemi, Kemin maalaiskunta, Kittilä, Kuolajärvi ja Sodankylä. Niissä SSTP ja sen seuraajat
eli sosialistisen työväen ja pienviljelijäin vaaliliitot saivat kaikissa 1920luvun vaaleissa yli 25 % kannatuksen.
Taulukko 10. Kommunismin kannatus ydinalueilla v. 1922-1929
Kunta

1922

1924

1927

1929

Alatornio
Kemi
Kemin mlk.
Kittilä
Kuolajärvi
Sodankylä

35.5 %
33.3 %
49.9 %
38.1 %
49.8 %
39.6 %

31.1 %
30.3 %
46.2 %
34.5 %
34.9 %
25.2 %

34.2 %
37.6 %
58.4 %
37.0 %
47.7 %
31.4 %

31.6 %
38.9 %
59.1 %
37.2 %
52.9 %
32.2 %

Lähde: SVT XXIX Vaalitilasto A v. 1922-1929.

Näistä kunnista Kemin maalaiskunta ja Kuolajärvi olivat olleet vuoden
1907 vaaleista ja Kemi vuoden 1909 vaaleista alkaen SDP:n ydinkannatusaluetta,190 joten työväenliikkeellä oli niissä pitkät perinteet. SDP
sai myös Alatorniolla ja Sodankylässä aika ajoin yli 40 % kannatuksen
190. Katso luku I ja liitteet 4,5 ja 6.
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1900- ja 1910-luvulla, mutta ei kyennyt pitämään tasoa jatkuvasti
yllä. Mainittuja kuntia yhdisti myös erityisen aktiivinen työväenliike
vuosina 1917-1918 ja sen mukaiset rangaistukset.
Toiseen ryhmään kuului niin sanottuja jojo-kuntia, joissa kommunismin kannatus alkoi voimistua 1920-luvun loppua kohti. Jokainen
niistä kuului viimeistään v. 1929 kommunismin ydinkannatusalueeseen. Näitä olivat Kolari, Turtola, Pelkosenniemi, Tervola, Simo,
Petsamo ja Posio. Kolme ensimmäistä olivat olleet joidenkin vaalitulosten perusteella SDP:n ydinkannatusaluetta jo 1900- 1910 -luvuilla.
Simossa sosialidemokraattien kannatus oli ollut tasaisesti noin 30 %:n
luokkaa, mutta Turtolassa työväenliike uinui aina vuoden 1917 vaaleihin asti, jolloin SDP sai siellä ensimmäisen kerran yli viidenneksen
annetuista äänistä (25.2 %). Pelkosenniemi, Petsamo ja Posio saivat
kunnallisen itsenäisyyden vasta 1920-luvulla, mistä lähtien niiden
vaalitulokset ovat vertailukelpoisia.
Kolmanteen ryhmään eli niihin kuntiin, joissa kommunismin
kannatus lähti laskusuuntaan 1920-luvun loppua kohti, kuuluivat
Inari, Enontekiö, Kemijärvi, Savukoski ja Tornio. Näiden kuntien
osalta voidaan sanoa, että niissä kaikissa kommunismin kannatus painui
alle 20 %:n vuoteen 1929 mennessä. Merkittävää asiassa on se, että
kunnista peräti neljä191 oli ollut kommunismin ydinkannatusalueita
v. 1922. Torniossa SDP:n saama osuus annetuista äänistä ennen 20lukua oli ollut noin 25-30 %:n tietämillä, kun taas pohjoisissa kunnissa, Enontekiöllä ja Inarissa, poliittinen työväenliike oli herättänyt
asukkaiden kiinnostuksen vasta murrosvuosina 1917-1919.
Neljännen ryhmän kuntia eli niitä, joissa kommunismi poliittisena
vaihtoehtona ei saanut kuntalaisten keskuudessa suurta hyväksyntää
1920-luvulla, oli Lapissa kuusi - Karunki, Muonio, Ranua, Rovaniemi,
Utsjoki ja Ylitornio. Näistä kunnista esimerkiksi Utsjoella SSTP ei
saanut yhtään ääntä yksissäkään vaaleissa ja Muoniossakin enimmillään
(v. 1922) vain yhdeksän. Myös Ranualla kommunistien kannatus oli
todella vähäistä vaihdellen 4.2 %-6.1 %:n välillä. Karungissa, Rovaniemellä ja Ylitorniossa kommunistit saivat selkeästi suuremman
osuuden annetuista äänistä kuin em. paikkakunnilla eli noin 11 %:
sta 19 %:iin. Itse asiassa Rovaniemellä oli enimmillään (v. 1929) 645
191. SSTP sai vuoden 1922 eduskuntavaaleissa yli 25 % kannatuksen seuraavissa
kunnissa: Inari (28.3 %), Enontekiö (34.9 %), Savukoski (26.7 %) ja Tornio
(25.2 %), SVT XXIX A Vaalitilasto 11 eduskuntavaalit v. 1922.

320 | Ulla Aatsinki

kommunisteja äänestänyttä kuntalaista, mutta he jäivät kuitenkin
vähemmistöön tuhansien äänioikeutettujen joukossa.
Näistä kunnista Rovaniemellä ja Karungissa SDP oli yltänyt
1910-luvun viimeisimmissä vaaleissa noin 25-30 % kannatukseen eli
työväenliikkeellä oli myös näissä kunnissa perinteitä, mutta liikkeen
uusi suuntaus ei houkutellut. Lisäksi maalaisliiton vaalityö puhutteli
Rovaniemen asukkaita enemmän. Karungissa SDP:n maltillinen linja
sai kannatusta keskimääräistä enemmän. Todisteena tästä on vuoden
1924 eduskuntavaalit, joissa Karungin ääntenlaskenta tuotti ainutlaatuisen yllätyksen Lapin 1920-luvun poliittisissa olosuhteissa: SDP sai
tuolloin enemmän ääniä kuin kommunistit eli 74 kommunistien 63:a
vastaan. Tapaus ei toistunut enää 1920-luvulla Lapissa.
SAARELAN mukaan työväestön radikaalit, SDP-kriittiset mielipiteet ilmaisivat alkuun kaipuuta vanhan työväenliikkeen poliittiseen
perintöön, mutta päätyivät realiteetit tunnustettuaan osittain uudenlaisen poliittisen kulttuurin tielle.192 Enemmistö Suomen työväestöstä kannatti maltillista, sosialidemokraattista politiikkaa, vaikka
myös kommunismilla oli jonkin verran kannatusta193. Lapissa valinta
poikkesi yleisestä linjasta, liki koko työväestö antoi äänensä SSTP:
lle ja sen seuraajille. Lapista muodostui yksi vasemmiston vahvoista
kannatusalueista.194 Kuudessa kunnassa SSTP:n ja sen seuraajien kannatus ylsi vaaleista toiseen lähelle 40 %:ia tai sen yli. Kemin maalaiskunnassa ja Kuolajärvellä useampi kuin joka toinen äänestäjä valitsi
kommunistisen vaihtoehdon vuoden 1929 vaaleissa. Periaatteessa
työväenliikkeen kannattajakunta, sekä aktiivit että työntekijät toimivat
Lapissa kansalaissodan jälkeen niin kuin ennenkin, ainoastaan puolue
vaihtui. Lappilaiset eivät hyväksyneet SDP:n reformistista politiikkaa.
Pohjois-Suomen työväestö koki jääneensä syrjään puolueen päätöksenteosta ja toiminnasta. Heidän mielipiteitään ja toivomuksiaan ei
kuunneltu. Puolue jätti periferian huomioimatta, vastineeksi periferia
jätti puolueen.
192. Saarela 1996, 359-360.
193. SSTP:n ja sen seuraajat saivat esimerkiksi Pirkanmaalla annetuista äänistä korkeimmillaan 10.8% vuonna 1929, jolloin SDP osuus oli 45.9%. Vasemmistolaisen/
kommunistisen liikkeen suosio oli suurinta Tampereella, Pohjois-Pirkkalassa (Nokia),
Valkeakoskella sekä Vilppula-Ruovesi -alueella. Aatsinki 2007, liite 2/5, 388.
194. Kommunismin kannatus oli voimakasta myös muualla Pohjois-Suomessa, esimermerkiksi Oulun läänin eteläisessä vaalipiirissä sekä Kuopion läntisessä vaalipiirissä,
Saarela 1996, 309-310.
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”Kommunistikuntien” poliittinen rakenne

Tarkentaakseni radikalismin paikantumista ja yleensä työväenliikkeen
kannatuksen jatkuvuutta tutkin kommunistikuntien eli Alatornion,
Kemin, Kemin maalaiskunnan, Kuolajärven, Kittilän ja Sodankylän
poliittista rakennetta yksityiskohtaisemmin. Ensinnäkin tutkin työväestön äänestyskäyttäytymistä äänestyspiireittäin ennen ja jälkeen
kansalaissodan selvittääkseni, oliko työväenliikkeen kannatus tasaista
kunnan alueella vai oliko erotettavissa äänestyspiirejä, joihin työväenliikkeen kannatus keskittyi. Toiseksi kiinnitän huomioni kannatuksen
jatkuvuuteen; saiko työväenliike äänensä samoilta alueilta vai vaihteliko sen kannatuspohja. Tarkastelun pohjana ovat vuosien 1917 ja
1929 eduskuntavaalien tulokset, joita vertaan keskenään. Kuolajärven,
Kittilän ja Sodankylän äänestyspiirien rajat muuttuivat jonkin verran
tuona aikana, mutta vertailu onnistuu äänestyspiirien maantieteellisen
jaon pohjaltakin.
Taulukko 11. Työväenpuolueiden kannatus Kemin mlk:ssa ja Alatorniossa
v. 1917 ja 1929
1917
Kemi

Alatornio

Juntto
Karjalahti
Lautiosaari
Sellö
Pirkkiö

79 %
61 %
59 %
84 %
45 %

1929
SSTP
72 %
80 %
56 %
73 %
20 %

SDP
5%
4%
2%
11 %
4%

Lähde: Kansan Tahto 9.10.1917; Lapin Kansa 18.7.1929.

Kemin maalaiskunnassa työväenliikkeen vahvimmat kannatusalueet
molemmissa vaaleissa olivat saha- ja tehdastyöväestön asuinalueiden
Junton, Karjalahden ja Lautiosaaren äänestysalueet. Siellä työväestö
siirtyi pääosin kommunistien kannattajiksi 1920-luvulla. Alatorniolla työväenliike sai ennen ja jälkeen sodan suurimman kannatuksen
Sellössä, joka myös oli sahatyöväestön asuinpaikka. Mielenkiintoista
on, että sosialidemokraatit pystyivät säilyttämään siellä jonkinlaisen
aseman. Sen sijaan muualla kunnassa työväenliikkeen kannatus heik-
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keni autonomian ajasta. Esimerkiksi Pirkkiön äänestyspiirissä edes
työväenpuolueiden yhteinen osuus annetuista äänistä ei yltänyt lähelle
vuoden 1917 vaalitulosta.
Kemi muodosti vain yhden äänestyspiirin, joten sen osalta tulosta ei voi tarkemmin eritellä. Kuolajärvellä oli neljä äänestysaluetta
vuonna 1917: kirkonkylän äänestysalue kattoi maantieteellisesti kunnan pohjois- ja itäosat, Vuorikylä kaakkoisosan, Märkäjärvi läntisen ja
Hautajärven äänestysalue eteläisen osan kunnasta. Työväenliikkeen
kannatus keskittyi kunnan pohjois- ja itäosiin eli kirkonkylään, Saijalle
ja Tuutikylään, kun taas eteläosassa kuntaa se oli vähäisempää. Kirkonkylän äänestysalueella 66.3 % äänestäjistä asettui SDP:n puolelle ja
Vuorikylän äänestysalueella vastaava luku oli 58.1 %. Märkäjärvelläkin
yli puolet äänestäjistä asettui sosialidemokraattien taakse. Sen sijaan
Hautajärven äänestysalueella vain 5.3 % äänestäjistä äänesti SDP:tta.195
Vuonna 1929 SDP:n kokonaiskannatus kunnassa jäi 5.6 %:iin. Työväestö äänesti kommunisteja, joiden vahvimmat alueet Kuolajärvellä
olivat edelleen Tuutijärvi (91.3 %), Saija (79.4 %) ja kirkonkylä (62.2
%), kun taas kunnan eteläosan uusilla äänestysalueilla Kallunki-Niemelässä ja Hirvasvaarassa kommunistien osuus annetuista äänistä jäi
noin 20 %:iin.196
Kittilässä ja Sodankylässä äänestysalueita oli vuonna 1917 vähemmän kuin vuonna 1929, joten suora vertaaminen ei ole mahdollista, mutta työväenpuolueen kannatus näytti molemmissa vaaleissa
keskittyvän samoille alueille kuntia. Lapin vaalipiirissä, johon Kittilä
ja Sodankylä kuuluivat, kommunisteilla oli vuoden 1929 eduskuntavaaleissa yksi ehdokas, Ville Kiviniemi. Kotikunnassaan Kittilässä hän
sai suurimman osuuden annetuista äänistä Kelontekemän (72.5 %),
Kaukosen (64.6 %) ja Kallon (63.3%) äänestysalueilta. Kiviniemen
äänimäärä karttui eniten kirkonkylällä, mutta hänen suhteellinen
kannatuksensa jäi siellä 45.8 %:iin. Jo vuonna 1917 SDP oli suosituin (70.6 %) Kaukosen äänestysalueella, joka siis myöhemmin
jaettiin Kaukosen ja Kallon äänestysalueiksi. SDP sai vuonna 1917
hyvän kannatuksen (50.7 %) myös kirkonkylän äänestysalueella (josta
vuoteen 1929 mennessä erotettiin Kelontekemän äänestysalue). Sen
sijaan Könkään ja Tepaston alueilla äänestäjien poliittiset valinnat
195. Kaleva 10.10.1917; Kansan Tahto 9.10.1917.
196. Lapin Kansa 18.7.1929.
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kohdistuivat muiden puolueiden ehdokkaisiin ennen ja jälkeen kansalaissodan ja Kuivasalmella mielenkiinto työväenliikettä kohtaan
hiipui dramaattisesti.197
Sodankylässä Kiviniemi keräsi vuoden 1929 vaaleissa suurimman
osuuden annetuista äänistä Madetkosken (77.4 %), kirkonkylän (53.0
%) ja Sompion (50.0 %) äänestysalueilta eli kunnan pohjoisosissa.
Määrällisesti eniten Kiviniemi sai ääniä kirkonkylästä, 211 ääntä,
mikä oli miltei puolet kommunistien saamasta äänimäärästä koko
kunnan alueella. Nihkeimmin Kiviniemeen suhtauduttiin Syväjärvellä (-), Unarissa (0.1 %) ja Kelujärvellä (1.5 %), joista ehdokas sai
yhteensä kolme ääntä.198 Sodankylästä muodostettiin vuonna 1916
kolme kuntaa: Sodankylä, Savukoski ja Pelkosenniemi, mutta vielä
vuoden 1917 vaaleissa Savukoski kuului Kemikylän ja Pelkosenniemi
Alaperän ja Vaiskojärven äänestysalueisiin. Sodankylän pohjoisosassa
sijainnut Sattasen äänestysalue tunnettiin myöhemmin Madetkosken
äänestysalueena. Hallinnolliset muutokset eivät vaikuttaneet työväenliikkeen kannatusalueisiin Sodankylässä. Ne keskittyivät kirkonkylän
pohjoispuolen kyliin sekä vuonna 1917 että vuonna 1929. Ennen
kansalaissotaa SDP:n osuus annetuista äänistä oli suurin Sattasessa
(82.5 %) ja Sompiossa (69.4 %). SDP:n kannatus oli ollut voimakasta
myös Vaiskojärven (65.9 %) ja Alaperän (52.6 %) äänestysalueilla.
Kerrottakoon, että Pelkosenniemellä SSTP sai 31.3 %:n kannatuksen
vuonna 1929. Syväjärvi-Unari oli jo vuonna 1917 sosialismikielteisin
seutukunta Sodankylässä.199
Kommunismin ydinalueiden eli niiden kuuden kunnan, joissa
SSTP:n ja sen seuraajien saama kannatus ylitti kaikissa 1920-luvun
vaaleissa 25 %, tarkastelu osoittaa kaksi huomionarvoista seikkaa:
Ensinnäkin kommunismin kannatus ei jakaantunut tasaisesti koko
kunnan alueelle vaan joissakin osissa kuntaa kommunismia kannatettiin erityisen voimakkaasti ja toisissa osissa ei juuri ollenkaan. Toiseksi
kommunistikunnissa työväenpuolueen kannatus oli ollut vankkaa jo
autonomian aikana. Sekä vuoden 1917 SDP:n ydinkannatusalueet
että vuoden 1929 kommunistien ydinkannatusalueet olivat kaikissa
kunnissa pääosin samat.
197. Kuivasalmella työväenpuolueen osuus äänistä laski 30 %:sta 10 %:iin, Kansan
Tahto 9.10.1917; Lapin Kansa 18.7.1929.
198. Lapin Kansa 18.7.1929.
199. Kansan Tahto 11.10.1917; Lapin Kansa 18.7.1929.
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Aivan niin kuin Etelä-Suomessa, työväenaatteella oli pitkät perinteet. Lapissa ne vain jatkuivat totaalisen vallankumouksellisina
kansalaissodan jälkeenkin. Työväenliikkeen hegemonia-alueita niin
maakunta- kuin kuntatasollakin voidaan kutsua “punaisiksi vyöhykkeiksi”. Ne ulottuivat Kemin seudulta Kuolajärvelle ja Sodankylään.
Koska nämä “punaiset vyöhykkeet” olivat olleet olemassa jo ennen
kansalaissotaa ja pysyivät elinvoimaisina koko 1920-luvun, niiden
syntyyn ja jatkuvuuteen vaikuttaneissa tekijöissä täytyi olla myös
rakenteellisia syitä. Onkin syytä kysyä, oliko pohjoisen radikalismi
alkanut rakentua jo vuosisadan alusta.
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V Modernisoituva Lappi radikalismin alustana
Tilastot ja tulkinnat uudessa valossa

Viimeinen luku rakentuu Lapin radikalismin selittämiselle materiaalisten ja mentaalisten tekijöiden näkökulmasta. Luvun lähtökohtana
ovat jo johdannossa esitetyt tulkinnat ja selitykset Lapin vuoden 1918
tapahtumista tai kommunismin kannatukseen vaikuttaneista tekijöistä,
jotka ovat edellä esitetyn perusteella ristiriidassa tapahtumahistorian
kanssa. Pohdin siis väittämää Lapista yhteiskunnallisesti konservatiivisena, leimallisesti uskonnollisena alueena, joka puuttuvan luokkaristiriidan vuoksi liittyi ongelmitta Valkoiseen Suomeen talvella 1918
sekä tulkintoja mentaalisten tekijöiden – herravihan ja lestadiolaisuuden
– Lapin radikalismia selittävinä tekijöinä.1.
Työväenliikkeen synty paikkakunnalle edellytti uudentyyppisiä
yhteiskunnallisia suhteita. Käytännössä sen perustaminen indikoi
murrosta alueen taloudellis-sosiaalisessa ja kulttuurisessa rakenteessa.
Vanhan, maatalouteen nojaavan agraariyhteiskunnan perustalle ja
rinnalle rakentui uusi, teolliseen tuotantoon, yksityisomistukseen ja
vapaisiin markkinoihin nojaava teollisuusyhteiskunta. Prosessi oli hidas,
mutta sille oli tunnusomaista taloudellisten rakenteiden uusiutuminen
sosiaalisia ja poliittisia suhteita aikaisemmin. Vanha sosiaalinen hierarkia ja poliittinen järjestys elivät vielä kauan maailmanmarkkinoista
riippuvaisen kapitalistisen talouden ja työnjaon rinnalla.2
Lapissa agraariyhteisön rakenteiden muutos modernisoituvan
talouden paineissa alkoi 1800-luvun lopulta ja jatkui koko tutkimusajanjakson ajan, 1920-luvulle. Heberlen hypoteesin3 mukaisesti
elinkeinorakenteen ja taloudellisten olosuhteiden vaikutus asukkai1.
2.
3.

Haapala 1993; Ehrnrooth 1992; Kyllönen 1995.
Kerkelä 1996, passim.
Esitelty tarkemmin, 32-33.
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den yhteiskunnallisen ja poliittisen mielipiteen muodostumiseen on
merkittävä. Hänen teoriaansa soveltaen tarkastelen, millaiset Lapin
sosio-ekonomiset ja kulttuuriset tekijät olivat 1900-luvun alusta 1920luvun lopulle ja miten ne selittivät alueen asukkaiden sosiaalista järjestäytymistä, yhteiskunnallista toimintaa ja poliittisen mielipiteen ja
toiminnan luonteen muodostumista.
Tilastoja pintapuolisesti tarkastelemalla Lapin elinkeinorakenne
oli homogeeninen; suurin osa työskenteli maa- ja metsätaloudessa,
elinkeino oli sidoksissa agraaritalouteen. Lapin tilalliset muodostivat
yhtenäisen ryhmän, jota eivät varallisuus- tai tuloerot luokitelleet,
toisin kuin suurtilallisten ja torppareiden Etelä-Suomessa. Suurin osa
maataloutta harjoittaneista oli pienviljelijöitä tai erityisiä kruununtorppareita, jotka saivat sivuansioita metsätöistä. Lisäksi Lapissa ei näyttänyt
olevan oikeaa työväestöä, kapitalistisen yhteiskunnan synnyttämää
palkkatyöläisten luokkaa, Kemin seutua lukuun ottamatta.
Tilastojen tulkinta liian suurella mittayksiköllä näkyy myös aikaisemmassa tutkimuksessa. Kuitenkin sekä vuosien 1905-1907 että
1917-1918 ristiriidat koettiin Lapissakin luokkaristiriitoina, ja myös
Lapin osalta vuoden 1918 sotaa voidaan perustellusti selittää jopa luokkasotana. Tutkimuksessani esiin nousseet eroavaisuudet aikaisempiin
tulkintoihin antavat aiheen tutkia tarkemmin Lapin pitkän aikavälin
taloudellis-sosiaalisia rakenteellisia tekijöitä, joilla oli vaikutuksensa
työväestöä radikalisoitumiseen ja alueelle ominaisen poliittisen perinnön rakentumiseen. Aluksi tutkin 1800-luvun lopulta alkaneen
taloudellisen rakenteen muutoksen vaikutusta alueen omistussuhteisiin
ja elinkeinoihin, yleensä tutkimusalueen asukkaiden toimeentuloon
liittyviä tekijöitä. Sen jälkeen tarkastelen elinkeinorakenteen muutoksessa syntyneitä uusia sosiaalisia luokkia ja niiden roolia lappilaisessa
yhteisössä. Syvennän tulkintaa taloudellisten ja sosiaalisten tekijöiden
vaikutuksesta äänestyskäyttäytymiseen tutkimalla yksityiskohtaisemmin kahden kommunistikunnan, Kittilän ja Kuolajärven, taloudellisia ja sosiaalisia olosuhteita ja vertaamalla niitä kuntien poliittisiin
vyöhykkeisiin. Lopuksi paikannan herravihan merkityksen ja roolin
lappilaisessa yhteisössä sekä perehdyn väitteisiin uskonnollisen radikalismin kanavoitumisesta poliittiseksi radikalismiksi, siinä mielessä,
kun poliittinen radikalismi ymmärretään sosialismin ja kommunismin
kannatuksena.
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TALOUDELLINEN MUUTOS RADIKALISMIN POHJANA

Maan isojako – omistuksen vahvistaminen

Kapitalisoituvassa yhteiskunnassa yksityisomistus oli keskeinen taloutta
säätelevä tekijä. Taloudellisen toimeliaisuuden lisäämiseksi omistussuhteisiin tehdyt muutokset aiheuttivat myös ristiriitoja. Yksityisomistuksen vahvistaminen, sen asettaminen etusijalle jakoi kansalaiset
selkeästi taloudellisesti eriarvoiseen asemaan. Kun yhteiskunnallinen
asema hahmotettiin omistamisen tai omistamattomuuden kautta, sillä
oli ennen pitkää vaikutuksensa kansalaisten poliittiseen käyttäytymiseen. Työväenpuolueiden ideologinen pohja perustui työn ja pääoman
väliseen ristiriitaan. Se iskostui työväestön ymmärrykseen nopeasti, ei
ainoastaan puolueohjelmien ja agitaation välityksellä vaan myös omakohtaisilla kokemuksilla. Lapissa omistussuhteiden muutos tapahtui
verrattain myöhään ja se konkretisoitui metsä- ja maaomaisuuden jaossa. Selvittääkseni millaiset vaikutukset muutoksella ja sen ajoituksella
oli Lapin omistamattoman kansanosan elämään, sen yhteiskunnallisiin
asenteisiin, tarkastelen lähemmin maanomistusolojen kehitystä yleensä
Suomessa ja erityisesti Lapissa.
Agraariyhteiskunnassa sosiaalisia ja taloudellisia suhteita määritti maanomistussuhde. Yleisin niistä oli maan omistusoikeuden
hallintaan perustuvat taloudellinen, mutta myös sosiaalinen isäntävalta maaseutuyhteisössä. Suomessa suurin maanomistajana oli valtio,
muita merkittäviä maanomistajia varsinkin Etelä-Suomessa olivat
myös kartanonherrat, seurakunnat ja suurtilalliset. Rinnan tämän
maanomistussuhteen kanssa eli vanha yhteisomistusmalli. Kaupan
ja teollisuuden kehittyessä agraarisen maanomistussuhteen rinnalla
yleistyi uusi, markkinaperustainen omistussuhde. Maanomistusolojen
selkeyttäminen ts. yksityistäminen oli kasvavien elinkeinoalojen, mutta
myös keskushallinnon etujen mukaista. Valtio pyrki maanomistusolojen
selkeyttämiseen ja uudistamiseen muun muassa isojakoasetuksella, joka
oli yksi tärkeimmistä maanomistussuhteita muuttaneista reformeista.
Se vahvisti yksityisomistusta, yhtenäisti verotuskäytäntöä ja helpotti
kaupankäyntiä maaomaisuudella ja sen tuotolla, mutta toisaalta se toi
uuden särön maanomistajien ja maattomien sosiaalisiin ja taloudellisiin
suhteisiin: Yhteisomistuksen korvautuminen yksityisomistuksella ja
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käyttömaksuilla heikensi maattomien, kuten käsityöläisten, torpparien,
mäkitupalaisten ja maatyöläisten elintasoa. Sen sijaan talollisten tiloihin
liitetyt metsämaat tarjosivat isännille uuden vaurastumismahdollisuuden. Isojako aloitettiin Etelä-Suomesta ja se saavutti pohjoisimman
Suomen hyvin hitaasti, 1800-luvun loppupuolella.4 Metsäteollisuuden
kasvu sinetöi lopulta vanhakantaisen yhteisomistuksen häviön, sillä uuden, maailmanmarkkinoihin sidotun elinkeinon raaka-ainetarve nosti
metsien arvoa, rikastutti omistajia ja teki metsien yksityisomistuksen
tavoitelluksi, mutta käytännössä myös ainoaksi vaihtoehdoksi.5
Lapissa isojakoprosessi muistutti sekä prosessiltaan että tuloksiltaan syrjäalueiden, esimerkiksi Pohjois-Karjalan isojakoa6, mutta
paikallisten erikoisuuksien vuoksi sitä on syytä tutkia tarkemmin.
Isonjaon myötä muodostuneet omistussuhteet vaikuttivat olennaisella
tavalla alueen asukkaiden toimeentuloon ja elinkeinoon, mutta myös
alueen rooliin keskuksesta käsin johdettuna puuteollisuuden raakaaineen tuottajana. Isojaon aloittaminen viivästyi Lapissa 1800-luvun
puoliväliin. Se käynnistyi Etelä-Lapista Perämeren rannikolta käsin
1840-luvulta edeten Tervolan kautta Rovaniemelle 1890-luvulla, ja
sitä myöten yhä syvemmälle Lappiin.7 Joissakin Lapin pitäjissä jaon
toimittaminen saatiin loppuun vasta 1930- tai 40-luvulla. Esimerkiksi
Kittilässä ja Sodankylässä jako suoritettiin alkeellisten olosuhteiden
vuoksi kahdessa osassa, kun taas ns. knihtikontrahtipitäjissä eli Kemijärvellä ja Kuolajärvellä ongelman aiheutti kruunun kanssa aiemmin

4.

5.
6.
7.

Maanomistuksesta yleensä, Kerkelä 1996, 190-216; Reuna 1984, 38; Isojakoasetus annettiin v. 1757 ja siitä käynnistyi pitkäaikainen ja työläs urakka, jonka
tarkoituksena oli poistaa Suomen kylissä vallinnut sarkajako yhdistämällä jokaisen
talon kaikki tilukset, Vaikka isojako ei vaikuttanut kaikkiin vanhan yhteiskunnan
rakenteisiin, mm. agraariyhteiskunnalle tyypilliset alustalaissuhteet säilyivät, uudisti
se maanomistusta ja tehosti sekä maanviljelyä että uudisraivausta, Jutikkala 1958,
246-252, 341-348; Suomaa 1983, 29-50, 65.
Kerkelä 1996, 207, 215-216.
Katso tarkemmin Pohjois-Karjalan isojaosta, Björn 1999, 67-70, 78-87.
Hedman 1969, 366; Rantatupa 1988, 180; Isojaon ajoittuminen näin myöhäiseen ajankohtaan antoi Jutikkalan mukaan pohjoisen tilallisille etuja, joita muut
eivät olleet saaneet. Koska kruunu ei enää ollut niin tarkka liikamaasta kuin
aikaisemmin, taloille annettiin manttaalia kohden enemmän maata kuin etelässä,
tosin Pohjois-Suomen tilat olivat pieniä ja saatu maa huonommin tuottavaa kuin
etelässä, Jutikkala 1958, 308.
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tehdyn sopimuksen ja isonjaon välinen ristiriita, josta päästiin sopuun
vasta vuonna 1898.8
Lapin isojakoprosessi erosi kahdella tavalla muusta Suomesta.
Pohjois-Suomen metsät oli julistettu nk. kruununmetsiksi jo Ruotsin
vallan aikana, mutta käytännössä kruunu ei kontrolloinut maitaan.
Alueella ei ollut läänityksiä tai kartanoita eikä näin ollen myöskään
suurmaanomistajia patriarkaalisine omistussuhteineen, joten maan
käyttöoikeus oli muuttunut ihmisten mielissä maan omistusoikeudeksi.9 Mentaalisella tasolla pohjoissuomalaiset saattoivat kokea isojaon
vallitsevan omistuskäsityksen rajoittamiseksi, sillä he olivat kautta aikojen tulkinneet omistavansa maan. Niinpä se, että valtiosta tuli PohjoisSuomen suurin maanomistaja, aiheutti hämmennystä ja katkeruutta.
Yli puolet isojaossa jaettavasta maasta päätyi liikamaana valtiolle, sillä
pohjoisessa oli vähän tiloja ja niiden manttaaliluvut olivat suhteellisen
pieniä; vuonna 1911 peräti 70 % alueen metsistä kuului valtiolle.10
Toiseksi isojako toimitettiin valtaosassa Lappia ajankohtana, jolloin
yksityisomistuksen edut ja haitat konkretisoituivat reaaliajassa, mikä
vaikutti paikallisten asukkaiden menettelytapoihin jakoprosessissa.
Siinä missä 1800-luvun Pohjois-Karjalan talonpoikaisyhteisö haastoi
yksityisomistuksen avoimesti ja ajautui sitä puoltavien kanssa konfliktiin,11 pyrkivät jo teollistuvan yhteisön jäsenet hyötymään järjestelmästä
sen omilla ehdoilla.12
8.

Hedman 1969, 366; Kruunun ja pohjoisen rajapitäjien vuonna 1790 solmiman
sopimuksen mukaan Kemijärvi, Kuolajärvi ja Kuusamo sitoutuivat suojelemaan
valtakunnan rajaa, ja vastineeksi tästä ne vapautuivat mm. maidenmittauksesta,
isojaosta sekä maiden verollepanosta, Onnela 1985, 250; Jutikkala 1958, 307;
Suomaa 1983, 64.
9. Ks. Kerkelä 1996, 203-204, 208; Ruuttula-Vasari 2004, 86-87, 89.
10. Valtion metsätorppien itsenäistyminen. SVT XVII Metsätilasto 21. Kertomus
metsähallinnon toiminnasta 1917-1920, 130, 133.
11. Björn 1999, 67-69.
12. Esimerkiksi ruotusopimuspitäjissä maattomat (asumusten haltijat, torpparit ja
mäkitupalaiset) yrittivät turvata oman toimeentulonsa käyttäen hyväksi muuttuvia maanomistusoloja perustamalla väliaikaisille lohkoille ja valtion maille uusia
asumuksia, joille he anoivat käsittelyä verollepanossa ja niiden huomioimista
itsenäisinä tiloina isojaossa. Kemijärvellä tällaisia anomuksia käsiteltiin peräti
150 kappaletta. Kuolajärvellä talojen verollepano ajoittui itsenäistymisen jälkeen,
jolloin maattomien asumuksista muodostettiin kruununluontoisia pientiloja,
Suomaa 1983, 65-66.

330 | Ulla Aatsinki

Isojako merkitsi metsien yksityisomistuksen syntyä, mutta paradoksaalisti yksityisomistuksen myötä myös tilallisten oikeudet päättää
metsiensä käytöstä muuttuivat. Tähän vaikuttivat metsäteollisuuden
tarpeet. Puutavarayhtiöt pyrkivät turvaamaan raaka-aineensaannin
ostamalla itse tai metsäkauppaan erikoistuneiden välittäjien avulla
yksityisten myyjien metsävaroja. Ajan myötä kaikki metsät valjastettiin
metsäteollisuuden raaka-ainevarastoiksi, ja niiden hoito säädettiin
ammattimaiseksi laein ja asetuksin. Esimerkiksi vuoden 1928 yksityismetsälain tavoitteena oli puuntuotannon turvaaminen teollisuuden tarpeisiin, mikä lopullisesti sinetöi talonpoikaisen metsänkäyttökulttuurin
kohtalon, jota asiantuntijat olivat pitäneet metsänhaaskauksena.13
Isonjaon pitkittyminen Lapissa vaikeutti tilallisten omistusoikeuden
määrittelyä ja sen myötä mahdollisuutta myydä metsiä. Ennen isojaon
vahvistamista metsät olivat käytännössä yhteisiä, ja metsänmyynti
edellytti osakkaiden yhteistä päätöstä sekä läänin kuvernöörin lupaa.14
Valtio pystyi operoimaan kuitenkin sillä maalla, joka sille oli jo tilusten
jakamisen vaiheessa osoitettu, ja näin se piti yllä hakkuutyömaita ja
puunmyyntiä koko prosessin ajan. Myös tilalliset hakkasivat ja myivät
metsää aina 1910-luvulle asti, mutta se aiheutti pitkäaikaisia kiistoja
osakkaiden ja valtion välille, varsinkin ruotusopimuspitäjissä.15
Markkinatalous tuli tutuksi tavalliselle tilalliselle, sillä vuosisadan
ensimmäisen vuosikymmenen aikana puutavarayhtiöt hankkivat suurimman osan puutavarasta yksityismetsistä, joko pysty- ja konsessiohakkuilla tai metsämaan ostolla.16 Usein tilallisilta ostettiin metsämaan
13. Björn 1999, 69-70; ”Kruununmetsien haaskaustapaukset keskittyivät selvästi
alueille, jossa oli kysyntää puutavaralle. Kemin, Iin ja Kuusamon hoitoalueilta…
Erityisen kuumaksi tilanne kehkeytyi Länsi-Lapissa…”, Ruuttula-Vasari 2004,
193. Katso myös haaskaustapauksien tilastollinen kuvaus, emt., 191-192.
14. Isojako koostui kolmesta päävaiheesta, joita olivat tilusten mittaaminen, tilusten
luokitus verollepanoa varten ja varsinainen isojako. Koko ajan mitatut maat kuuluivat väliaikaisiin lohkoihin, eli omistus oli vahvistamatta. Ruotusopimuspitäjissä
tilusten mittaaminenkin saatiin päätökseen vasta 1900-luvun puolella, Kemijärvellä
v. 1903 ja Kuolajärvellä 1909. Verollepano vaihe ajoittui Kemijärvellä vuosiin
1916-1921 ja Kuolajärvellä 1919-1929. Varsinainen isojako saatiin päätökseen
Kemijärvellä vuonna 1953 ja Kuolajärvellä vuonna 1940. Suomaa 1983, 63, 65,
71, 74, 76.
15. Kemijärvellä kiistat aiheuttivat lukuisia oikeusprosesseja ja viivästyttivät isojakoa.
Sen sijaan osa Kuolajärven jakokunnista ei myynyt metsää laisinkaan varsinaisen
isojaon aikana ja loputkin jakokunnat vaativat yhteistä päätöstä, Suomaa 1983,
65-67; Heinänen 1993, 159-162; Ruuttula-Vasari 2004, 92-94.
16. Virtanen 1993, 377.
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lisäksi myös tila viljelymaineen. Ismo BJÖRNIN mukaan yhtiöiden
maanhankinta oli suunnitelmallista, ja sen tavoitteena oli sekä varmistaa raaka-aineen saatavuus että omistajana oikeus määritellä sen
hinta. Puutavarayhtiöiden kiinnostus metsäomaisuudesta oli merkki
uudenaikaisesta puunjalostusteollisuudesta alueella.17
Myös Pohjois-Suomessa puutavarayhtiöt kävivät kauppaa paikallisten isäntien kanssa. Isännät, joilla oli kokemusta kaupankäynnistä, perinteisiä taloudellisia suhteita ja verkostoja18, hallitsivat kaupankäynnin
myös metsällä ja vaurastuivat. Se osa tilallisista, jolla ei ollut vastaava
kokemusta ja joille omaisuudenhoito oli uutta, ei täysin ymmärtänyt
metsiensä arvoa kapitalistisen markkinatalouden, kysynnän ja tarjonnan –lain, näkökulmasta eikä ole syytä ihmetellä, että aikalaiset kokivat
tulleensa huijatuiksi.19 Sadat talonpojat ajautuivat suuriin taloudellisiin
vaikeuksiin metsäkauppojen vuoksi. Yhteiskunnallisen keskustelun
johdosta eduskunta pyrki säätelemään puutavarayhtiöiden toimintaa
lainsäädäntöteitse muun muassa yhtiöiden tilakauppaa säätelevällä
asetuksella vuonna 1915 ja niin kutsutulla Lex Pulkkisella, joka velvoitti yhtiöitä palauttamaan laittomasti hankitut tilat omistajilleen
vuonna1925.20 Joka tapauksessa yksityisomistus oli pohjana metsien
17. Pohjois-Karjalassa ostoslistalle päätyivät ensimmäisenä autiotilat, leskiemäntien
tilat ja tilat, joilla ei ollut selkeää jatkajaa. Yrityskauppojen ja fuusioiden myötä
suurin osa yksityisten myymistä tiloista metsineen päätyi alueen johtavalle puutavarayhtiölle W. Gutzeit Oy:lle vuoteen 1910 mennessä. Björn 1999, 78-87;
Pohjois-Suomessa kaupan kohteena olivat 1890-luvulle asti perintötiloiksi muutetut kruunun uudistilat, Ruuttula-Vasari 2004, 211-212.
18. Ks. kauppakapitalismista ja tervakaupasta Kerkelä 1996, 186-187; Puutavarayhtiöiden omistamien tilojen määrä Pohjois-Suomessa kuusinkertaistui vuosien 1899
ja 1901 välisenä aikana, Karjalainen 2000, 164.
19. Kittilän Jeesiöjärven-tapaus, Virtanen 1993, 70-71; Lapin Kansassa v. 1929
julkaistu kirjoitus Kemi Oy:n aikoinaan tekemistä kaupoista Kuolajärvellä, ovat
hyviä esimerkkejä siitä, kuinka puutavarayhtiö saattoi ostaa puita todella alihintaan. Yhtiö oli ostanut Kuolajärveltä 33 tilaa ja maksanut niistä aikoinaan 420
000 mk eli keskimäärin 12 700 mk tilasta. Tiloilla oli ollut kasvullista metsämaata
yhteensä 10 300 ha. Asiantuntijoiden laskelmien mukaan yhdellä hehtaarilla kasvoi
35 täysikasvuista tukkipuuta ja yhden tukkipuun ollessa tuolloin hinnaltaan 40
mk kohosi näiden 33 tilan maiden yhteisarvo 14 420 000 mk:aan. Kun lisäksi
laskettiin mukaan ns. sänkimetsän arvo, joka oli 5 150 000 mk saatiin maiden
todelliseksi arvoksi 19 570 000 mk eli Kemiyhtiö oli saanut puhdasta voittoa yli
19 miljoonaa mk:a.Lisäksi kauppaan kuuluivat tilojen pellot ja rakennukset, Lapin
Kansa 3.9.1929; Kuisma 1993, 388-390.
20. Jutikkala 1958, 347-348; Soininen 1982, 48; Heinänen 1993, 161-162; Esimerkiksi Kemiyhtiö osti vuoteen 1916 mennessä 176 tilaa, joiden pinta-ala oli
yhteensä liki 90 000 ha:a, Virtanen 1993, 361, 386; Harve 1947, 79, 101; Laki
puutavarayhtiöiden lainvastaisesti hankkimista kiinteistöistä (LEX PULKKINEN)
5.5.1925, Suomen asetuskokoelma 1925 n:o 155-156.
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myynnille ja sen myötä pohjoisen metsäteollisuudelle. Metsiensä ja
metsäkauppojen myötä Lapista tuli tärkeä raaka-ainealue.21
Omistussuhteiden muutos, jota isojako konkretisoi, ei päässyt
tapahtumaan Lapissa huomaamatta, sillä se kytkeytyi ajallisesti muihin markkinataloutta edistäviin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin
muutoksiin. Verrattuna Etelä-Suomeen varsinainen siirtymävaihe
vanhanmallisesta, talonpoikaisyhteisölle tyypillisestä omistussuhteesta
uuteen, moderniin omistussuhteeseen oli pohjoisessa lyhyempi ja suoraviivaisempi. Teollistumiskehityksessään Lappi astui miltei suoraan
esiteollisen vaiheen yli siirtyen kapitalistisiin tuotantosuhteisiin, joita
kansainväliset markkinat ja suhdanteet säätelivät. Vaikka paikalliset
kyläyhteisöt olivat vuosisatojen ajan käyttäneet metsiä ja maata kuin
omiaan, oli se ollut luonteeltaan erilaista omistamista kuin yksityisomistus. Markkinaperustainen omistussuhde loi uudet kaupankäyntisäännöt, teki omistajien ja omistamattomien erot näkyväksi muuttaen näin
yhteisöjen sisäisiä rakenteita pysyvästi.
Omistussuhteen muutos ja rahatalouteen siirtyminen näkyivät
Suomen maataloudessa ensinnäkin torpparilaitoksen vuokra- ja sopimusehtojen tiukentumisina sekä perintölain muutoksen myötä tilojen
määrän kasvamisena.22 Muualla Suomessa vallinnut torpparilaitos ei
levinnyt Lappiin, sillä siellä ei ollut kartanoita eikä suurtilallisia. Sen
sijaan kruunun maanomistus mahdollisti toisenlaisen niin sanotun
kruununmetsätorppajärjestelmän. Alkujaan tilattomien omatoiminen
tapa asettua kruunun maille, rakentaa sinne talo, raivata peltoa ja
aloittaa karjanhoidon harjoittaminen laillistettiin 1870-luvulla. Heidän
asemansa oli melko itsenäinen ja vuokraehdot edullisemmat kuin yksityisten torppareilla. Kruununmetsätorpparilaitos virallistettiin vuonna
1908, jolloin Metsähallitus sai luvan perustaa torppia ja päättää niiden
vuokraehdoista. Tällöin perustetut torpat saivat maansa jakokuntien
liikamailta eli ne sijaitsivat kuntien syrjäisimmissä osissa, joissa maaperä
oli karuinta.23 Jos kruununtorpparien aseman laillistamisen tavoitteena
21. Kerkelä 1996, 215; Kumpulainen 2000, 50-51.
22. Torpparin ja isännän välille solmittiin yksityisomistukseen perustuva vuokralaissuhde, jossa isäntävalta säilyi, Kerkelä 1996, 212-213, 215; Tilan torppareita
irtisanottiin, vuokra-aikoja lyhennettiin tai sopimusehtoja tiukennettiin. Uusissa
vuokrasopimuksissa mainittiin erityisesti puutavaran myyntikielto. Tilan jakaminen perillisten kesken tuli mahdolliseksi, Jutikkala 1958, 246; Peltonen M 1990,
205-206; Peltonen M 1992, 269-272.
23. Valtion metsätorppien itsenäistyminen. SVT XVII Metsätilasto 21, 231.
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oli edistää Pohjois-Suomen erämaiden asutusta, niin kruununmetsätorpparijärjestelmän virallistamisen tavoitteena oli varmistaa pysyvä
asutus ja työvoiman saatavuus raaka-ainealueiden läheisyydessä. Valtion
myötävaikutuksella kruununtorpparien ensisijaiseksi elinkeinoksi tuli
kausiluontoinen hakkuu- ja uittotyö.24
Vuonna 1901 vuokratilojen osuus tutkimusalueen kaikista viljelmistä oli kolmannes, mikä oli alle maan keskiarvon. Asiaa voi tarkastella
myös toisin päin; Kemin ja Lapin kihlakuntien tiloista vain 20 %:lla
oli vuokralaisia, kun taas esimerkiksi Hämeessä, 20% kuvasi sitä osaa
talollisista, joilla ei ollut vuokralaista. Tilattoman väestön alakomitean
tutkimuksessa todetaankin, että ”halu ruveta yksityistä maata vuokralla
viljelemään häviää sitä mukaa kuin kruununmetsätorppariksi pääsy käy
helpommaksi tahi maanviljelys yleensä käypi vaikeaksi”25. Suuri osa vuokralaisista oli valtion, seurakuntien ja yhtiöiden vuokralaisia, ja heidän
joukostaan kruununmetsätorpparit muodostivat kasvavan ryhmän.
Vuonna 1905 Lapissa oli 616 kruununtorppaa, joista vajaa kolmannes
sijaitsi Rovaniemen seudulla. Myös Inarin ja Tornion hoitoalueilla oli
satakunta kruununtorppaa. Viisitoista vuotta myöhemmin (1920)
kruununtorppareita oli jo 862.26 Vuokratiloja perustettiin valtionmaille
(pohjoiseen) vielä 1920-luvulla, mikä poikkesi Etelä-Suomen käytännöstä. Siellä vuokraviljelijän status katosi miltei kokonaan vuonna 1918
säädetyn lunastuslain yhteydessä, joka oikeutti yksityismailla olevien
vuokratilojen lunastamisen. Valtionmailla sijaitsevia torppia koskeva
lunastuslaki vahvistettiin vuonna 1922. Se ei silti nopeuttanut tilojen
itsenäistymistä pohjoisessa, sillä joissain paikoin Lappia oli isojakotoimitus vielä kesken. Viimeiset kruununmetsätorpat katosivat Lapista
vasta v. 1936 säädetyn asutuslain myötä.27

24. Björn 1999, 88.
25. Valtion metsätorppien itsenäistyminen. SVT XVII Metsätilasto 21, 133.
26. Valtion metsätorppien itsenäistyminen. SVT XVII Metsätilasto 21, 130, 133,
231.
27. Kruununtorppien itsenäistymisprosessi alkoi v. 1922 säädetyllä lailla metsämaiden
asuttamisesta ja niillä olevien vuokra-alueiden lunastamisesta, Valtion metsätorppien itsenäistyminen. SVT XVII Metsätilasto 21, 231; Mm. Kuolajärvellä oli 65
mäkitupaa ja kruununtorppaa vuonna 1905, ja vielä 53 kpl:tta vuonna 1929.
Heinänen 1993, 141, 143; Maataloustiedustelu Kuolajärvi. Maataloushallitus.
Ha 1092. KA; Lackman 1985, 30.

334 | Ulla Aatsinki

Omistussuhteiden muutos, metsäomaisuuden kasaantuminen
valtiolle, antoi sille valtaa vaikuttaa alueen taloudelliseen tulevaisuuteen, jonka se näki metsäteollisuuden tavoin kolonialistisesti: kansallisessa työnjaossa Lappi oli raaka-aineen tuottaja. Alueesta tuli myös
hallinnollisesti ja poliittisesti riippuvainen keskuksesta, toisin sanoen
Etelä-Suomesta. Tämä sinetöi Lapin kehityksen periferiaksi, alueeksi,
jota tarkasteltiin lähinnä taloudellisen hyödyn näkökulmasta; Lapista
vietiin helposti käsiteltävää bulkkitavaraa, puuta, Euroopan markkinoille. Alueen talous oli herkkä kansainvälisten markkinoiden suhdannevaihteluille. Yksityisten puutavarayhtiöiden tavoin valtio realisoi
omaisuuttaan teollisen tuotannon tarpeisiin nopeasti ja näyttävästi.28
Paikalliset rinnastivat valtion yksityisiin metsäkapitalisteihin, mikä
vahvisti käsitystä valtiosta etuoikeutetun luokan, herrojen, edustajana.
Maanomistajan näkökulmasta valtio riisti talonpojan metsät, kun taas
kruununtorppari manasi isäntäänsä pitkittyneestä vuokrasuhteesta ja
maaton luokitteli valtion metsäyhtiöiden ”kätyriksi” ja ”etujenajajaksi”.
Konkreettisesti uhmamentaliteetti näkyi etenkin alueen ei-sosialistien äänestyskäyttäytymisessä; herrapuolueeksi mielletyn suomalaisen
puolueen kannatus laski tasaisesti aina vuoteen 1919 asti, eivätkä sen
perilliset saaneet enää jalansijaa itsenäisen Suomen pohjoisimmissa
vaalipiireissä29. Sikäli, kun omistussuhteiden muutos vaikutti tutkimusalueen äänestäjien käyttäytymiseen, heijastui se ensisijaisesti
maalaisliiton, mutta välillisten vaikutusten vuoksi myös SDP:n kannatuksen nousuna.
Elinkeinorakenteen muutos Lapin radikalismin selittäjänä

Yhteiskunnallista murrosta, siirtymää perinteisestä talonpoikaisyhteiskunnasta teollisuusyhteiskuntaan, voi kuvata ja selittää yhteiskunnallisen työnjaon, elinkeinorakenteen avulla. Tilastoja pintapuolisesti tarkastelemalla näyttää siltä, että murros ei rantautunut lainkaan
Lappiin; alue oli ollut maatalousvaltainen ja sellaisena se näytti myös
pysyvän koko tutkimusajanjakson ajan. Maa- ja metsätaloussektori oli
dynaamisin elinkeinoala, sen työntekijämäärä viisinkertaistui ja osuus
28. ”Suurin osa Lapissa hakatuista puista tuli valtion metsistä”, Massa 1994, 186,
183-187; Kumpulainen 2000, 36, 228.
29. Ks. vaalitulokset liitteet 3, 4 ja 12.
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ammatissa toimivasta väestöstä kaksinkertaistui. Modernisoituvalle
yhteiskunnalle tunnusomaisesta teollistumisesta ja kaupungistumisesta
ei tilastojen mukaan ollut merkkejä; teollisuudessa työskentelevän
väestön osuus pysyi 4-6 %:ssa ja kaupunkilaisten osuus lappilaisista
oli noin 5 % vielä niinkin myöhään kuin vuonna 1930.30
Koska yksittäisen ihmisen kohdalla elinkeino kuvaa paitsi hänen
päätoimeentulolähdettään myös hänen yhteiskunnallisia suhteitaan ja
sosiaalista asemaansa, elinkeinorakenteen tutkimisessa on tilastollisten
tietojen lisäksi huomioitava myös laadulliset tekijät, elinkeinon sisällä
tapahtuneet muutokset ja siirtymät, jotta kuva yhteiskunnallisesta
muutoksesta työnjaon näkökulmasta tulisi ymmärretyksi omasta ajasta
käsin. Samalla on huomioitava, että elinkeinorakenteen eriytyminen
tapahtui hitaasti vanhojen elinkeinojen, jotka nekin muuttuivat laadullisesti koko ajan, pohjalta.31
Lapin elinkeinorakenteen laadullisten muutosten, niiden näkyvyyden ja vaikutusten (mm. väestörakenteessa) selvittäminen antaa
oleellista tietoa alueen taloudellisesta kehityksestä ja luokkarakenteesta.32 Tuloksien vertailu tutkimusalueen poliittisen ilmaston muutoksiin
antaa viitteitä toimeentuloon liittyvien tekijöiden vaikutuksesta yleensä
työväenliikkeen syntyyn, mutta myös sen radikalisoitumiseen.

30. Tutkimusajanjaksolla maa- ja metsätaloussektorilla työskennelleiden määrä kasvoi
vuosisadan alun 7 993 työntekijästä 41 190 työntekijään, mikä merkitsi maa- ja
metsätaloudessa olleen 80 % Lapin ammatissa toimivasta väestöstä. Teollisuustyöväestön määrä kasvoi 2345:stä 3064:ään, mutta samanaikaisesti heidän suhteellinen
osuutensa pieneni. SVT Tilastollisia tiedonantoja n:o 63, 285-288; SVT III 26:1
Yleinen maataloustiedustelu v. 1929-1930, 15; Kaupungistuminen, SVT VI
Väestötilastot 76:1 vuodelta 1930.
31. Kerkelä 1996, 276-285, 317
32. Lapin osalta kattava, vertailukelpoinen tutkimusaineisto eli SVT:n tilastot ja
tiedonannot ovat saatavilla elinkeinorakenteen osalta ainoastaan vuosilta 1901 ja
1929-1930 ja väestömuutosten osalta vuosilta 1900, 1910, 1920 ja 1930, SVT
Tilastollisia tiedonantoja n:o 63; Viljelmillä varustetut ruokakunnat ja niille kuuluva viljelymaan ala Pohjois-Suomessa v. 1901. Tilattoman väestön alakomitea;
SVT III 26:1 Yleinen maataloustiedustelu v. 1929-1930; SVT VI Väestötilastot
37, 45, 56:1 ja 76:1, laskettu 31.12., tiedot vuosilta 1890, 1900, 1910, 1920,
1930.
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Palkollisista palkkatyöläisiksi
– työväenliikkeen kannattajakunnan muodostuminen

Työväenliikkeen synnyn edellytys oli palkkatyöväestö, jota Lapissa
tilastojen mukaan ei juuri ollut. Tilastot antavat Lapista kuvan maatalousvaltaisena alueena, jossa metsätyöt tehtiin maatalouden ehdoilla.
Hakkuu- ja uittotyöväki luokiteltiin sosiaalisesti talonpoikaistoon, ei
teollisuustyöväkeen kuuluvaksi. Todistaakseni Lapin palkkatyöväestön
taloudellisten ja sosiaalisten reunaehtojen olevan samat kuin teollistuneemmassa Suomessa, syvennän tilastotietojen tulkintaa vertailun,
laadullisen arvion ja kontekstoinnin avulla. Työväestön määrä, heidän sijoittumisensa elinkeinosektoreilla sekä ja työsuhteidensa laatu
muokkasivat paikallisten työväenliikkeiden toimintaa. Selvittääkseni,
miten Lapin palkkatyöväestön koostumus vaikutti työväenliikkeen
radikalisoitumiseen, tutkin tarkemmin Lapin palkkatyöväestön rakennetta. Ensin tarkastelen metsäteollisuuden synnyttämän saha- ja
teollisuuslaitosten työväestöä ja sen jälkeen raaka-aineenhankinnassa
toimeentulonsa saaneita työntekijöitä. Alkuun on kuitenkin syytä
selvittää, keitä Lapin ensimmäisen polven palkkatyöläiset olivat.
Lapissa maatalous oli perin suomalaista: pientilavaltaista karjataloutta. Maatalous ei tarjonnut työpaikkoja ulkopuolisille eikä siihen
viittaa myöskään tutkimusajanjaksolla perustettujen uusien tilojen
lukumäärä eikä luonne. Ne olivat suurimmaksi osaksi metsätorppia
ja päätilasta lohkottuja perheen voimin ylläpidettyjä pientiloja eivätkä
ne näin lisänneet maatalouden volyymia. Niiden elinkelpoisuus ei perustunut karjatalouteen tai viljelyyn vaan metsätöihin.33 Suuntauksen
taustalla oli valtion harjoittama elinkeino- ja asutuspolitiikka, jonka
tarkoituksena oli sitoa metsäteollisuuden potentiaalinen työntekijäjoukko tilan avulla pysyväksi työvoimaksi.34 Maa-ja metsätaloussektorin dynaamisuus Lapissa ei siis tutkimusajanjaksolla perustunut
33. Suomen maataloudesta, Peltonen M 1990, 196-203; SVT Tilastollisia tiedonantoja
n:o 63, 290; Vuosisadan alussa tiloja oli 5 717, joista reilu 20 % oli alle kolmen
hehtaarin tiloja. Vuonna 1930 tiloja oli 7 652 ja niistä 70 % oli alle kolme hehtaaria, SVT Tilastollisia tiedonantoja n:o 63, 285-288 ja SVT III 26:1 Yleinen
maataloustiedustelu 1929-1930, 15; Katso tarkemmin Aatsinki 2005, 180-184.
34. Eduskunta teki vuonna 1916 päätöksen luopua tilojen itsekannattavuus periaatteesta, mikä edisti mm. kruununmetsätorppien ja pientilojen perustamista., Björn
1999, 88-89.
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maatalouden vaan metsätalouden kasvulle. Käytännössä metsätalous
merkitsi raaka-aineenhankintaa metsäteollisuuden käyttöön, metsänhakkuu- ja uittotöitä.
Metsätalouden vahvistuminen Lapissa perustui yhtäältä puutavarankysynnälle kansainvälisillä markkinoilla ja toisaalta omistussuhteiden muutokselle kotimaassa, mutta myös vapaan työvoiman
saatavuudelle. Maatalouden ammattimaistuminen, koneellistuminen
ja siirtyminen perheviljelmiin vähensi tilattoman väestön työllistymistä maataloussektorille. Tilattomat olivat metsäteollisuuden kannalta
hyvä työvoimareservi, ja he siirtyivätkin pikku hiljaa maatalouden
töistä metsätöihin. Metsäteollisuuden raaka-ainehankinta rakentui
agraariyhteiskunnan elinkeinon, maatalouden, muutosten pohjalle.35
Lapin palkkatyöläiset olivat siis maaseudun vähäväkisiä, tilattomia ja
kääpiötilallisia, jotka saivat modernit, rahapalkkaan perustuvat työsuhteet metsäteollisuudesta – sahoilta sekä hakkuu- ja uittotyömailta.
Kuten alla oleva taulukko osoittaa, teollisuustyöväestön osuus Lapin palkkatyöväestöstä oli pieni. Vaikka se kasvoi määrällisesti vajaalla
kolmanneksella vuosien 1900-1930 välisenä aikana samaan aikaan
kasvanut ammatissa toimivien määrä pienensi teollisuustyöväestön
suhteellista osuutta. Varsinaisten tehdastyöläisten määrä kuitenkin
kasvoi enemmän kuin tilastot kertovat: Ensinnäkin tuotantoprosessin luonteen muuttuminen koneellisemmaksi merkitsi käsityöläisiksi
luokiteltujen ammattien vähenemistä teollisuudessa ja toiseksi uusien
tuotantolaitosten perustaminen36 loi aitoja teollisuustyöpaikkoja Kemin seudulle.

35. Pohjoisen metsätalouden juuret ulottuvat myös tervakaupan aikaan, jolloin alue
kytkeytyi eurooppalaiseen työnjakoon. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tervakaupalla rikastuneet suvut sijoittivat voittonsa uuteen teollisuudenhaaraan, metsäteollisuuteen, perustamalla Pohjois-Suomen rannikolle sahaus- ja lastauspaikkoja,
Kerkelä 1996, 177-187, 215.
36. Yksi suursaha , puuhiomo ja kolme selluloosatehdasta, Karjalainen 2000, 6465.
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Taulukko 12. Teollisuustyöväki ammatissa toimivasta väestöstä v. 19001930
1900

1910

1920

1930

Lappi

2345
13,6%

1354
4,2%

2699
6,7%

3064
5,8%

Kemi

150
32.3%
551
27,1%
452
28,2%
47
10,3%
375
11,6%

170
23,0%
355
12,8%
252
8,5%
104
18,7%
237
3,7%

363
47,1%
902
31,5%
593
15,9%
117
15,5%
320
4,3%

452
35,9%
1456
22,9%
268
4,7%
101
17,7%
484
4,9%

Kemin mlk.
Alatornio
Tornio
Rovaniemi

Lähde: SVT Tilastollisia tiedonantoja n:o 63 väestöstä elinkeinonharjoittamisen
mukaan 1880-1975.

Teollisuustyöväestö keskittyi Alatorniolle, Kemiin ja Kemin maalaiskuntaan ja Tornioon. Noin 90 % Lapin teollisuustyöväestöstä oli
mainituilla paikkakunnilla. Kemiyhtiön asema suurimpana työllistäjänä
oli kiistaton koko tutkimusajanjakson. Vuonna 1910 Kemiyhtiön kolme suurinta sahaa työllistivät puolet ja 1920-luvulla kaksikolmasosa
kaikista Lapin teollisuustyöläisistä. Vuonna 1922 toimintansa täydellä
teholla aloittanut valtiojohtoinen Veitsiluodon saha työllisti keskimäärin 650 työntekijää sahalla sekä noin 700 miestä hankintapuolella vuosittain. Sahan rakennusaikana valtio työllisti itäkarjalaisia pakolaisia.37
Rovaniemellä teollisuustyöväestön määrä kasvoi, mutta sen osuus oli
koko tutkimusajan pienempi kuin keskimäärin Lapissa. Rovaniemellä
oli kolme sahaa 1920-luvulla.38 Vastoinkäymisten vuoksi teollisuustyöväestön määrä väheni rajusti myös Alatorniolla 1920-luvulla; osa
Alatornion työläisistä muutti Kemin seudulle uusien tehtaiden hou37. Kemiyhtiön tuotantolaitoksissa työntekijöitä oli vuonna1910 seuraavasti: Karihaaran sahalla oli 287, Laitakarin sahalla 201 ja Röyttän sahalla 181 työntekijää.
Anders Kurtin omistama Kuusiluodon saha, siellä työskenteli 263 henkilöä Karjalainen 2000, 64-65.
38. Enbuske 1997, 199-202.
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kuttelemina.39 Näin varsinaisia tehdaspaikkakuntia olivat siis Kemi ja
Kemin maalaiskunta. Puunjalostusyhtiöiden investoinnit takasivat sen,
että Kemin tehdastyöläisten osuus kaikista ammatissa toimivista oli
yli kolmanneksen vielä vuonna 1930, ja että Kemin maalaiskunnassa
heidän määränsä kolminkertaistui tutkimusajanjaksona.
Teollistumisen alkuaikoina esimerkiksi Karihaaran ja Laitakarin
sahoille värvättiin ammattimiehiä Etelä-Suomesta ja Norjasta, kun
paikalliset eivät pystyneet hoitamaan sahausprosessia tyydyttävästi. Monesti talollisten jälkeläiset eivät myöskään halunneet liukua sosiaalisessa
kierrossa alaspäin, sahatyöläisiksi. Sen sijaan Röyttän sahan työntekijät
olivat paikkakuntalaisia, jotka olivat hankkineet sahatyöskentelykokemusta -ja ammattitaitoa Pohjois-Ruotsin sahoilla.40 Vuosina 19101911 Oulun läänin sahatyöläisistä noin kaksikolmasosaa oli kotoisin
Oulun läänistä, lähinnä sahauspaikkakunnalta ja sen lähipitäjistä, loput
muista lääneistä ja Suomen rajojen ulkopuolelta (0,8%). Vuosisadan
vaihteessa (1890-1910) esimerkiksi Kemin maalaiskuntaan muutti 837
tilatonta ja työläistä. Heistä liki puolet oli kotoisin Oulun seudulta,
reilu neljännes Kuopion läänistä, neljännes muualta Suomesta ja vain
kymmenesosa Lapin alueelta, lähinnä Alatornio-Tervola-Rovaniemi
-linjalta. Seuraavina vuosikymmeninä teollisuuden investoinnit lisäsivät
Kemin maalaiskunnan muuttaneiden tilattomien ja työläisten määrää.
Heidän kotipaikkakuntataustansa pysyi samankaltaisena, ainoastaan
kuopionlääniläisten määrä ja osuus väheni eteläsuomalaisten ja lähipitäjäläisten kustannuksella.41
Työskentely sahoilla antoi kouluttamattomille ja varattomille työläisille periaatteessa mahdollisuuden parempaan elämään. Houkutellakseen työntekijöitä niin hakkuu- kuin sahaustöihinkin metsäteollisuus
maksoi parempaa palkkaa kuin maatalous. Lapissa maatalous ei ollut
varteenotettava kilpailija työmarkkinoilla, mutta koska työntekijöitä
piti rekrytoida eteläistä Suomea myöten, olivat Kemin seudun tehtaiden
palkat Suomen korkeimpia vielä vuosisadan vaihteessa. Myöhemmin
39. Ensin Kuusiluodon sahan tuotantoa supistettiin ja sitten, vuonna 1928, Röyttän
saha tuhoutui tulipalossa. Virtanen 1993, 171
40. Virtanen 1993, 77-78; Hedman 1969, 469; Satokangas 2004, 100-104, 243.
41. Kemin maalaiskuntaan muutti yhteensä 2 189 uutta asukasta 1911-1920 välisenä
aikana. Heistä 11 oli ruotsalaisia, Satokangas 2004, 221-224; Snellman 1914,
7,87; Tilattomien ja työläisten lukumäärä oli 2 322 vuosina 1911-1930, Hedman
1969, 468-471.
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tilanne tasoittui, sillä Kemiyhtiön reaalipalkat pysyivät suunnilleen
samoina seuraavat 20 vuotta, ne jopa hieman laskivat. Elintarvikkeiden hinnat olivat pohjoisessa korkeammat kuin muualla Suomessa.
Se kiristi varsinkin siirtotyöläisten taloutta, sillä heillä ei ollut suvun
turvaverkostoa (karja, viljelypalstat, vanhemmat jne.) ympärillään.42
Palkan lisäksi työläisten talouteen vaikutti työllisyys. Metsäteollisuus oli riippuvainen kansainvälisistä suhdanteista, joihin se reagoi
työvoimakustannusten sääntelyllä. Vaikka teollisuuden kokonaistyöntekijämäärä kasvoi Lapissa vuosien 1900-1930 välisenä aikana, ei se
merkinnyt välttämättä jatkuvaa, vakaata toimeentuloa. Työura koostui
kausiluonteisista, väliaikaisista työsuhteista – työntekijöillä ei ollut
varmuutta toimeentulosta tulevaisuudessa. Heidän taloudellinen ja
sosiaalinen tilanteensa saattoi muuttua dramaattisesti yhtiöjohdon
päätöksellä, varsinkin lamavuosina. Irtisanomisten lisäksi palkkojen
laskeminen tai niiden jäädyttäminen olivat yleisiä toimenpiteitä. Tilannetta hankaloitti se, että työntekijät sitoutettiin ajan tavan mukaan
yhtiöön täydellisesti, eli sekä asunto, terveydenhoitomahdollisuudet
että usein harrastuksetkin olivat työsuhteeseen sidottuja, jolloin irtisanottu työntekijä jäi käytännössä ”tyhjän päälle”.43
Metsäteollisuuden vaikutus ei keskittynyt ainoastaan sahapaikkakunnille vaan raaka-aineen hankinnan sekä hakkuu- ja uittotöiden
myötä se ulottui ympärivuotisesti myös muualle Lappiin. Teollisuuden tarpeita vastaavaa metsää oli runsaasti suurten jokien, Ounas- ja
Kemi- ja Tornionjokien, yläjuoksuilla Kittilän, Kolarin, Kuolajärven,
Sodankylän ja Ylitornion alueilla. Näiltä alueilta raaka-aine pystyttiin
kuljettamaan sahoille edullisesti, uittamalla. Lappiin syntyi laajoja
tukkityömaita, jotka sijaitsivat ajan myötä yhä kauempana sahoista
ja tehtaista.44
Tarkkoja lukuja metsätyömiesten määrästä Lapissa vuosilta 19001930 ei ole saatavilla, mutta karkeita, suuntaa-antavia arvioita käytettävissä olevien tietojen pohjalta voi tehdä. Itä- ja Pohjois-Suomessa
42. Hedman 1969, 384; Kemppinen 1987, 14; Reuna 1984, 51.
43. Katso sidoksista tehtaanomistajaan muun muassa Hedman 1969, 483; Virtanen
1993, 89.
44. Montellin kartta Lapin metsävaroista v. 1903, Virtanen 1993, 360.Heikkola 1982,
86-87; Kerkelä 2003, 137; SVT XXXII Sosiaalisia tutkimuksia IV. Tutkimus
metsä- ja uittotyöntekijäin oloista keväällä 1921, 2-3; Allmänna Trävaru A/B:
lla oli työmaa Inarin Virtaniemellä vuonna 1925, EK:n Rovaniemen alaosaston
tilannekatsaus 25.12.1925-13.1.1926. EK-Valpo I 5. KA.
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kääpiö- ja pienviljelijäin osuus ammattimaisten metsätyömiesten joukossa on ollut perinteisesti muuta Suomea suurempi. Myös tilalliset
harjoittivat usein metsätöitä.45 Tutkimusajanjaksolla metsäteollisuuden
puunhankintaostomäärät kasvoivat huomattavasti, mikä työvoimavaltaisella alalla merkitsi metsätyöntekijöiden määrän ja suhteellisen osuuden kasvua.46 Aikalaistutkimukset ja -tiedustelut antavat jonkinlaiset
alarajan Kemiyhtiön metsätyötekijöiden määrästä 1900-1920 -luvuilla.
Se vaihteli 4 000-5 000 välillä.47 Luvuissa ei ole huomioitu muiden
yhtiöiden ja alueiden työllistämiä metsätyömiehiä. Ylärajaa Lapissa
työskentelevistä metsätyöntekijöistä voi lähteä hakemaan ensimmäisten
luotettavien tilastojen pohjalta, jotka tehtiin vasta vuonna 1950. Niiden mukaan puolet kaikista maa- ja metsätaloudessa työskentelevistä
lappilaisista oli metsätyömiehiä.48 Suhdeluku on käyttökelpoinen myös
sotaa edeltävältä ajalta, sillä elinkeinorakenne ei ollut tuolloin ainakaan
monipuolisempi. Näin metsätyöntekijämäärän olisi viisinkertaistunut
tutkimusajanjaksolla ollen korkeimmillaan noin 20 000 työntekijässä
1920-luvulla.49
Kenen voi sanoa olleen metsätyöntekijä? Valtaosa lappilaisista
osallistui metsätöihin jollakin tavalla – ammattilaisena ympärivuotisesti, lisätienestejä ansaitsevana työntekijänä kausittaisesti tai metsää
omistavana tilallisena satunnaisesti oman metsänhakkuun yhteydessä.
Aikalaisdokumentaatiokaan ei välttämättä valaise asiaa, sillä pääasiallisen toimeentulonsa metsätöistä saanut henkilö voitiin merkitä
45. Heikinheimo – Ristimäki 1956, 58.
46. Yksistään Kemiyhtiön puutavaraostot kaksinkertaistuivat 1920-luvulla, Virtanen
1993, 505-506; Heikinheimo 1972, 15.
47. Snellmanin tutkimuksessa oli mukana 4 800 Kemiyhtiön metsätyöntekijää, Snellman 1914; Vuonna 1921 SVT:n tekemään kyselyyn metsätyömiesten olosuhteista
pohjoisessa vastasi 3 225 Kemijoen tutkimusalueen metsätyömiestä SVT XXXII
Sosiaalisia erikoistutkimuksia IV; EK:n Rovaniemen alaosaston tiedusteluun
talven 1929 työvoiman tarpeesta Kemiyhtiö ja Metsähallitus vastasivat vähintään
5 600 miestä, Matkakertomus Rovaniemelle 19.-21.2.1929. EK-Kemin edustus.
EK-Valpo I II B 16. KA.
48. Metsätyömiehiä oli 20 5000, Heikinheimo – Ristimäki 1956, 16; Ammatissa
toimivasta väestöstä maa- ja metsätalouden sektorilla työskenteli 41 514 lappilaista v. 1950, Väestö elinkeinon mukaan kunnittain vuosina 1880-1975. SVT
Tilastollisia tiedonantoja n:o 63, 290.
49. Suhdeluku on suhteutettu vastaavien vuosien ammatissa toimivaan maa- ja metsätalousväestön lukumääriin, jolloin vuonna 1900 metsätyöntekijöitä olisi ollut
noin 4 000, vuonna 1910 noin 12 500, vuonna 1920 noin 15 500 ja vuonna
1930 korkeintaan 20 500 metsätyöntekijää.
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kirkon- ja perunkirjoihin talokkaaksi.50 Tutkimuksessani luokittelen
metsätyöntekijät palkkatyöväestöön. Metsätyöntekijä on henkilö, joka
myi työvoimansa puutavarayhtiöiden raaka-ainehankinnan käyttöön
saaden vastineeksi palkkaa, josta muodostui koko ansio tai välttämättömien elinkustannusten kannalta merkittävä osa siitä. Näin määriteltynä metsätyöntekijä oli ammattimaisesti ja pääsääntöisesti hakkuuja uittotöissä työskentelevä henkilö tai kausiluonteisesti metsätöistä
lisäansioita hankkiva henkilö, usein varaton tilallinen, vuokraviljelijä
ja sekatyömies.51 Metsätyöntekijät, jotka olivat savotalla töissä koko
hakkuuajan, eli loka-marraskuusta helmi-maaliskuuhun, ja sen jälkeen
uittotöissä kesäkuukaudet, voidaan laskea ammattilaisiksi. Lapissa useita kuukausia kestävät työsuhteet kaukana kotiseudulta ja asutuksesta
sijaitsevilla savotoilla ja uittotyömailla olivat yleisiä.52
SVT:n vuonna 1921 tehdyssä tutkimuksessa 53 metsätyöntekijät
jaettiin kolmeen ryhmään maanomistussuhteen mukaan – tilattomiin,
vuokralaisiin ja tilallisiin.
Taulukko 13. Metsätyömiesten sosiaalinen tausta

Lappi
Suomi

Tilattomat

Vuokratilalliset

Tilalliset

47.8 %
38.6 %

22.3 %
28.2 %

29.9 %
33.2 %

Lähde: SVT XXXII Sosiaalisia tutkimuksia IV, 2-6.

Koko Suomessa tilattomien osuus metsätyöntekijöistä oli korkein,
mutta Lapissa se oli selkeästi korkeampi kuin muiden ryhmien. Vuokratilojen vähäisempi määrä Lapissa selittää vuokratilallisten osuuksien
eron Lapin ja yleisen linjan välillä. Sen sijaan Lapin tilallisten pienem50. Snellman 1996, 11, 26.
51. Määrittelyn pohjana muun muassa 1950-luvun tutkimus, jossa ammattimainen
ja kausiluontoinen metsätyömies erotettiin toisistaan metsätöihin käytettävällä
ajalla, joka määriteltiin 150 työpäiväksi vuodessa, Heikinheimo – Ristimäki 1956,
50, 52-53.
52. Snellman 1996, 45-55, 106.
53. Tutkimuksessa, joka tehtiin pääasiassa maaliskuussa 1921,oli mukana noin
kymmenesosa Suomen metsätyömiehistä viideltä eri alueelta, joista Kemijoen
tutkimusalue, joka muodostui Rovaniemen, Simon, Kuolajärven, Sodankylän,
Pelkosenniemen ja Kittilän kunnissa sijaitsevista 26:sta työmaasta, edusti Lappia,
SVT sosiaalisia erikoistutkimuksia IV. Tutkimus metsä- ja uittotyöntekijäin oloista
keväällä 1921.
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pi osuus metsätyöntekijöiden joukossa oli yllättävä. Tilattomien ja
tilallisten työntekijöiden toimenkuva savotoilla oli erilainen; yleensä
tilattomat työskentelivät hakkuutöissä, kun taas tilalliset hevosen
omistavina toimivat ajomiehinä. Tilattomista yli puolet teki metsätöitä
ympärivuotisesti, reilu kolmannes osallistui ajoittain myös maanviljelystyöhön ja noin joka kymmenes teki osan vuotta töitä teollisuuden
tai muun työn parissa.54 Kaikkiaan tutkimuksen tiedot antavat viitteitä
Lapissa harjoitetun metsätyön aikaisemmasta ammattimaistumisesta
muuhun Suomeen verrattuna.
Tosiasiassa osa tilallisistakin oli taloudellisesti riippuvainen palkkatyöstä. Metsätyömiesten pientilat olivat osan vuodesta vaimon ja
lasten vastuulla. Karjanhoito, heinän- ja juurestenviljely oli omaa
taloutta tukevaa toimintaa, ei niinkään maatalouselinkeinon harjoittamista. Tämä erotti metsätyömies-pientilalliset tilallista, joiden
toimeentulo perustui ammattimaiseen karjanhoitoon, viljanviljelyyn ja
puunmyyntiin.55 Lapissa metsätyötä harjoitettiin jo 1920-luvun alussa
ammattimaisesti; tilattomat saivat päätulonsa metsätöistä, mutta suuri
osa tilallis- ja vuokralaisnimikkeiden alle luokitelluista oli käytännössä
myös metsätalouden ammattilaisia.
Metsänhakkuu- ja uittotyöt työllistivät tuhansia ihmisiä Lapissa
ollen yksi alueen pääelinkeinoista. Valtaosa metsätyöntekijöistä ansaitsi koko elantonsa tai merkittävän osan siitä puutavarayhtiöiden
palkollisina, sillä Lapissa työnantajina olivat pääsääntöisesti teolliseen
puutuotantoon keskittyneet yhtiöt. Metsänhakkuiden ja uiton parissa
vakituisesti työskennelleiden työn puitteet määräytyivät teollisuuden,
teollistumisen ja markkinatalouden ehdoilla. He olivat osa teollista
tuotantoprosessia, mikä vaikutti oleellisesti heidän työskentelysuhteeseensa, työaikaan ja palkkaan. Metsätyömiesten ja useimpien tilallisten
pintapuolinen luokitteleminen maa- ja metsätalouden kategoriaan
ja heidän merkityksensä tulkitseminen vain agraarista näkökulmasta
antaa 1900-luvun Lapin taloudellisesta ja sosiaalisesta rakenteesta vinoutuneen kuvan. Vaikka Lapin ammatissa toimivasta väestöstä vielä
tutkimusajanjakson lopulla työskenteli maa- ja metsätaloudessa noin
80 %, oli suurin osa lappilaisista teollisen, modernin tuotantosuhteen
54. SVT XXXII Sosiaalisia tutkimuksia IV, 2-6.
55. Kerkelä 1996, 314-315.
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alaisia, millä oli vaikutusta heidän sosiaaliseen asemaansa ja poliittiseen
käyttäytymiseensä.
Valtio suuntasi maanomistus- ja asutuspolitiikallaan Pohjois-Suomen elinkeinorakenteen painopistettä maataloudesta metsätalouteen.
Näin muualla Suomessa aikaisemmin alkanut, mutta hitaasti edennyt
modernisoitumisprosessi tuli myös lappilaiseen arkeen. Se näkyi mm.
elinkeino- ja toimeentulorakenteen muutoksena: Ensinnäkin sahat ja
tehtaat loivat teollisia työpaikkoja, mutta myös raaka-aineen hankinta
ja kuljetus sitoivat työvoimaa. Toiseksi perheen toimeentulo perustui
yhä useammin palkkatuloihin, joita metsäteollisuuden kausiluonteiset
hakkuu- ja uittotyöt tarjosivat, ei maataloustuloihin. Tutkimusalueelle
muodostui selvästi palkkatyöstä riippuvainen yhteiskuntaluokka, jonka
toimeentulo oli kytköksissä kansainvälisiin markkinoihin ja suhdanteisiin. Metsäteollisuuden myötä työväenliike levisi tutkimusajanjaksolla
käytännössä kaikkialle muualle Lappiin paitsi Utsjoelle, Enontekiölle
ja Muonioon, jossa kuntalaiset saivat elantonsa pääasiassa luontaiselinkeinoista, kuten porotaloudesta, eikä kunnissa ollut metsäteollisuutta
saati muita työväenliikkeen elinvoimaisuutta ruokkineita tekijöitä.
Väestönkasvu työväestön muuttoliikettä

Elinkeinorakenteen muutos uusine työpaikkoineen ryyditti Lapin
väkiluvun kasvuun; Lappi oli yksi tuon ajan muuttovoittoalueista,
jopa Lapin maaseudun väkiluku kasvoi. Työvoiman liikkuvuuteen
perustuvaa väestönkasvua tutkimusalueella on syytä tutkia tarkemmin,
koska sen on todettu vaikuttaneen yleensä alueen yhteiskunnallisten ja
poliittisten liikkeiden luonteeseen, usein radikalisoivasti.56 KUMPULAINEN on tulkinnut väestönkasvua modernisaation ja perifeerisyyden
näkökulmasta. Hän toteaa Lapin väestönlisäyksen olleen luonnollinen
osa modernisaatiota, mutta luonteeltaan perifeerisille alueille tyypillistä
muuttoliikettä, työvoiman liikkuvuutta, joka merkitsi kausiluonteista
työskentelyä työpaikoilla, jotka olivat osa teollista prosessia.57

56. Katso muun muassa Amerikan siirtolaisten poliittisuus Dubofsky 1985, 9-16.
57. Kumpulainen 2000, 20-21, 38-39, 83.
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Metsäteollisuus rekrytoi alkuun sahojen työläiset ympäröivältä
maaseudulta, ainoastaan erityistä ammattitaitoa vaativien tehtävien
työntekijät saapuivat kauempaa, joko Etelä-Suomesta, Ruotsista tai
Norjasta. Vain ensimmäisen polven saha- ja tehdastyöläiset olivat
vahvasti sidoksissa paikalliseen agraariyhteisöön.58 Tuotannon kasvun
ja hankinta-alueiden laajenemisen myötä metsäteollisuus turvautui
siirtotyöläisiin. Kuten alla oleva taulukko osoittaa, tutkimusalueen asukasmäärä kasvoi koko tutkimusalueella tasaisen nousujohteisesti, suurin
määrällinen ja suhteellinen väestönlisäys ajoittuu 1920-luvulle, mutta
myös vuosisadan vaihteen kasvu, neljäsosan lisäys, oli merkittävä.
Taulukko 14.

Lapin läsnäoleva väkiluku v. 1890-193059

Vuosi

väkiluku absoluuttinen

lisäys
1890
1900
1910
1920
1930

lisäys
47724
59233
68741
81382
110059

11509
9508
12641
28677

suhteellinen

24,1%
16,1%
18,4%
35,2%

Lähde: SVT VI Väestötilastot 37, 45, 56:1 ja 76:1, laskettu 31.12. v. 1890, 19001930.

Lappiin muutettiin työn perässä; laajat hakkuu- ja uittotyömaat houkuttelivat alueella uusia asukkaita. Yleensä muuttajat olivat yksinäisiä
miehiä – joita paikallisten asukkaiden keskuudessa kutsuttiin mm.
58. Satokangas 2004, 73-74, 77-80.
59. Taulukon pohjana on käytetty nykyisen Lapin läänin kuntien tuolloisia väkilukutietoja. Alueliitosten ja kuntien itsenäistymisten vuoksi, eri vuosien väkiluvut
eivät ole täysin vertailukelpoisia. Esimerkiksi Ranuasta muodostettiin itsenäinen
seurakunta vuonna 1917. Posio erotettiin omaksi seurakunnakseen Kuusamosta
vuonna 1925 ja Petsamo liitettiin Lappiin vuonna 1920 Tarton rauhansopimuksen
nojalla. Näiden kuntien asukaslukua (noin 7000) ei ole voinut yksilöidä ja ottaa
huomioon vuosien 1900, 1910 ja osin 1920 tilastoissa, SVT VI Väestötilasto 56:1
vuodelta 1920, osa II Taulukot, 55-55; SVT VI Väestötilastoa 76:1 v. 1930, osa
II taulukot ja 64; SVT VI Väestötilasto 56:1 vuodelta 1920, osa II Taulukot.
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etelän variksiksi, lentojätkiksi tai losojätkiksi60 – jotka työskentelivät
talven siellä, toisen täällä, aina sen mukaan missä maksettiin parasta
palkkaa. Suurin osa heistä tuli joko Kuopion tai Vaasan läänistä. Muista
lääneistä, kuten Hämeestä ja Mikkelistä muuttaneiden määrä liikkui
korkeintaan sadoissa, mutta heidänkin määränsä kasvoi 1920-luvulla.61
Lapissa läsnäolevan väestön lukumäärä oli miltei koko tutkimusajanjakson ajan henkikirjoitettua suurempi, mikä kertoo kausityöläisten
suuresta lukumäärästä.62 Siirtotyöläiset vakiintuivat viimeistään 1920luvulla. Vuonna 1930 henkikirjoitettuja oli noin 1 900 enemmän kuin
läsnäolevia. Osa metsätyömiehistä jäi pysyvästi pohjoiseen solmien mm.
sukulaissiteitä paikallisten kanssa; väestönlisäys perustui yhä enemmän
myös syntyneisyydelle, ei ainoastaan sisäänmuutolle63. Ilmeisesti paikallinen neito oli kruununtorppaa parempi sitouttaja.
Väestömäärän kasvu eteni sitä mukaan yhä pohjoisemmas Lappia, mitä kauemmas metsäteollisuuden raaka-ainehankinta ulottui.
Siirtotyöläisten suuri määrä ja palkkatyön yleistyminen muuttivat
omistamattoman luokan asemaa ja merkitystä 1900-luvun alun Lapissa. Metsätyömies, palkkatyöläinen, ei ollut enää henkilökohtaisesti
sidoksissa työnantajaansa vaan hänellä oli periaatteessa vapaus valita
työpaikkansa itse. Toisaalta työnantajat toimivat markkinoiden ehdoil60. ”Lentojätkät tulivat työmaalle kuin lentämällä, yhtäkkiä savottakauden alkaessa ja
katosivat taas kuin räkkä kylmän kynsissä. Losojätkä tuli savottaan ilman ”matkatavaroita” varusteinaan vain jätkän hikinen pusero, kintaat, työhousut ja useastikin
saumoistaan irvistelevät paulakengät. Papinkirjaansa ja mainetodistustaan hän ei
mitenkään esille tyrkytellyt, ja hänen tunnuslauseensa oli: ”Mene raha, tule raha,
mutta älä koskaan nokkani alle ruuhkaa tee!” Kun jätkä pani hatun päähänsä, oli
kaikki omaisuus katon alla”, Niemelä 1989, 111; Etelänvaris-nimitystä käytettiin
ainakin Koillis-Lapin alueella, Alpo Niemelän haastattelu 13.11.1991 Sallassa.
61. Heikkola 1982, 88; Kyllönen 1975, 143; Lento 1951, 201.
62. Kausiluonteisen työskentelyn takia Lapin asukaslukua on mielekästä tarkastella
läsnä olevan väestön mukaan. Seurakuntien väestönlaskennassa on huomioitu
sekä vakinaisesti että väliaikaisesti paikkakunnilla asuvat, SVT VI Väestötilasto
45 v. 1910, 54-55.
63. SVT VI Väestötilastoa 56:1 vuodelta 1920 osa II, 50-61; SVT VI Väestötilasto
76:1 vuodelta 1930 osa I, 50-61. Vertailu on tehty joulukuun 31. päivän 1930 ja
tammikuun 1. päivän 1931 läsnä olevan ja henkikirjoitetun väestöstä; Taulukkoa
lukiessa on syytä huomioida Kemin, Kemin mlk:n ja Alatornion kesken tehdyt
alueelliset muutokset v. 1925, Satokangas 1997, 258; Kemin seudun väestömäärän
kasvuun vaikutti myös Vienan Karjalan pakolaistulva Suomeen v. 1922. Tuolloin
Pohjois-Suomeen paenneista 11 000 pakolaisesta noin tuhat pakolaista asettui
Kemijokisuulle, Nygård 1980, 71 117-118.
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la, oli kyse sitten työpaikan sijainnista, työsuhteen kestosta tai työstä
maksettavasta korvauksesta. Tämän vuoksi työntekijän tuli olla valmis
liikkumaan työn perässä. Siirtolaisuus vaikutti työntekijän toimeentuloon; se muodostui suhdanteille alttiista rahapalkasta, jolla hänen tuli
elättää itsensä ja myöhemmin perheensä. Rahapalkka tarjosi turvan,
joka ennen tuli ollut suvun ja yhteisön puolelta.
Taulukko 15. Läsnäoleva väkiluku esimerkkikunnissa64 v. 1900-1930
Vuosi

Kemi

Tervola

Kuolajärvi

Kittilä

Rovaniemi

1890
1900
1910
1920
1930

632
1335
1975
2133
3057

2863
2958
3443
3950
4510

2597
3383
4599
5419
6587

2670
3281
3871
4471
5202

6596
8321
10687
12592
17187

Lähde: SVT VI Väestötilastot 37, 45, 56:1 ja 76:1, laskettu 31.12. v. 1900-1930.

Suomessa muuttoliikkeen suunta oli yleensä maataloustöistä teollisuustöihin, maalta kaupunkiin.65 Yllä olevan taulukko osoittaa Lapissa
myös maaseudun väkiluvun kasvaneen, tosin epätasaisesti. Kaikissa
muissa kunnissa paitsi Tervolassa läsnäolevan väestön lukumäärä kaksinkertaistui tutkimusajanjakson aikana. Kuolajärven väkiluku kasvoi
suhteellisesti eniten aivan vuosisadan alussa, mutta määrällisesti kehitys
oli melko tasaista, noin 1000 uutta asukasta/vuosikymmen. Kemin ja
Rovaniemen kasvupyrähdys ajoittui vuosisadan vaihteeseen ja 1920luvulle. Kittilässä väkiluku kasvoi tasaisesti, mutta hitaasti.

64. Kunnat valittu maantieteellisen sijaintinsa ja metsäteollisuusstatuksensa perusteella.
65. Lento 1951, 208-209.
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Väestönkasvu takasi Rovaniemelle määrällisesti, joskaan ei suhteellisesti,
suuren kommunismin kannattajajoukon. Näin työväen juhla näkyi ja kuului
Rovaniemelläkin. Kuvassa Rovaniemen vappukulkue vuonna 1929. Kuva
Kansan Arkisto.

Esimerkkikuntien väkiluvun kehitystä voi peilata suoraan elinkeinorakenteeseen. Metsäteollisuus määräsi muuttoliikkeen suunnan
raaka-ainehankinnoillaan ja investoinneillaan. Vuosisadan alussa metsäteollisuuden sahaustoiminta ja hakkuut työpaikkoineen vaikuttivat
Kemin, Kuolajärven ja Rovaniemen väkiluvun kasvuun. Seuraavina
vuosikymmeninä suuret uitto- ja metsätyömaat ulottuivat yhä pohjoisemmaksi, mikä näkyi mm. Kittilän absoluuttisen väkiluvun kasvuna.
Tutkimusajanjakson lopulla muuttoliikkeen suunta kääntyi: Kemin
(ja varsinkin Kemin maalaiskunnan) asukasmäärä moninkertaistui
metsäteollisuuden uusien investointien, tehtaiden, myötä. Samalla
Kemi vahvisti yhdessä Rovaniemen kanssa asemaansa maakunnan
hallinnollisena keskuksena, muuttoliike kaupunkeihin ja kauppaloihin
yleistyi Lapissakin. Tervolan väkiluku ei muuttunut dramaattisesti,
mitä selittää yhtäältä perinteinen talonpoikaiskulttuuri vakiintuneine karjanhoitoineen ja kalastuksineen ja toisaalta metsäteollisuuden
operaatioiden pienimuotoisuus kunnassa.
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Kittilä ja Kuolajärvi

Tehdäkseni näkyväksi ja ymmärrettäväksi lappilaisia eri yhteiskuntaluokkiin jakavien taloudellisten erojen vaikutuksen heidän poliittiseen
käyttäytymiseensä – muun muassa radikalismin voimistumiseen – tutkin yksityiskohtaisemmin elinkeino- ja toimeentulorakennetta sekä
väestön määrän muutoksia mikrotasolla, Kittilässä ja Kuolajärvellä.
Käytännössä selvitän kunnan sosio-ekonomisen rakenteen kyläkunnittain ja vertaan sitä kunnan poliittisiin vyöhykkeisiin.
Kittilä ja Kuolajärvi tunnettiin punaisuudestaan, mutta työväenliikkeen kannatus kehittyi eri tavoin kummassakin kunnassa. Kittilässä
työväestö heräsi äänestämään vuoden 1917 vaaleissa, jolloin SDP sai
noin 30 %:n osuuden annetuista äänistä. Kuolajärvellä SDP oli ollut
vuodesta 1907 alkaen suurin puolue, vaali toisensa jälkeen se ja myöhemmin SSTP seuraajineen keräsivät noin puolet äänistä. Työläiset
saivat kummassakin kunnassa vastaansa yhtenäisen, mutta poliittisesti
erilaisen vastuksen. Kittilässä porvarillinen rintama muodostui alkuun
suomalaisten puolueiden, myöhemmin kokoomuksen kannattajista.
Kokoomus sai ehdottoman enemmistön annetuista äänistä kaikissa
vaaleissa Kittilässä vielä 1920-luvulla.66 Kuolajärvellä porvariäänet
keräsi maalaisliitto, joka onnistui haastamaan vasemmiston kansalaissodan jälkeen, mutta ei viemään sen valta-asemaa vuoden 1924
vaaleja lukuunottamatta. Taloudellisesti molemmat kunnat olivat paitsi
perinteisiä maatalouspitäjiä myös metsäteollisuuden raaka-aineen hankinta-alueita ja työvoimareservejä. Markkinatalouden paineet muokkasivat kuntien arkea, mutta uusien taloudellisten toimintamallien
omaksuminen tapahtui niissä eri aikaan, mikä antaa mielenkiintoisen
taustan vertaillessa kuntien poliittisen ilmaston kehitystä.
Sekä Kittilän että Kuolajärven väestönlisäys vuosina 1900-1930
oli voimakasta; Kuolajärven väkiluku kasvoi tutkimusajanjaksolla 150

66. Kokoomus menestyi 1920-luvun Lapissa poikkeuksellisen hyvin. Se sai liki koko
porvaririntaman äänet ja enemmistön kaikissa vaaleissa. Esimerkiksi vuonna 1927
kokoomuksen suhteellinen osuus annetuista äänistä oli 62.7 %. Kokoomuksen
kannatus lienee vaaliteknisistä syistä suuri, sillä kun maalaisliitto sai listansa läpi
Lapin vaalipiirissä vuonna 1929, porvariäänestäjät siirtyivät maalaisliiton kannattajiksi, sillä puolue sai 57.9 % annetuista äänistä, katso liitteet 4-16.
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%:lla ja Kittilän 95 %:lla.67 Suuntaus oli sama, mutta voimakkaampi
kuin ammatissa toimivan väestön (ATV) määrä ja osuus.68
Taulukko 16. Ammatissa toimivan väestön lisäys Kittilässä ja Kuolajärvellä
1900-1930

1900-1930
määrällinen
prosentuaalinen

Kittilä

Kuolajärvi

+1921
+276%

+3204
+358%

Lähde: SVT Tilastollisia tiedonantoja n:o 63.

Kuolajärven huimat kasvuluvut alkoivat tasaantua 1920-luvulla, mutta
Kittilässä ne jatkuivat vielä silloinkin. Ammatissa toimivien määrän
kasvu perustui metsäteollisuuden työvoimakysyntään ja siihen vastanneeseen työperäiseen muuttoliikkeeseen, eli kyseessä oli elinkeinorakenteen muutoksen aiheuttama muuttoaalto. Metsäteollisuuden
raaka-aineen hankinta suuntautui ensin Keski- ja Itä-Lappiin, Rovaniemi-Kemijärvi-Kuolajärvi -alueelle, ja vasta sitten pohjoisemmaksi, Kittilä-Sodankylä-Inari -alueelle. Kittilässä siirtotyöläisyyden aiheuttaman
väestönlisäyksen huippu ajoittui noin 10 vuotta myöhemmälle ajalle
kuin Kuolajärvellä, johtuen nimenomaan alueen myöhäisemmästä
kytkeytymisestä metsäteollisuuden intressialueeksi.
Kittilässä ja Kuolajärvellä maa- ja metsätaloussektorin osuus ammatissa toimivan väestön osalta kasvoi tarkastelujakson aikana jyrkästi
aina 94 %:iin asti, kun taas sekatyömiessektori hävisi tilastollisesti miltei
kokonaan. Samaan aikaan myös maatilojen määrä kasvoi: Kittilässä
viidenneksellä ja Kuolajärvellä kolmanneksella.69 Tilastoja tulkiten
maatalouden osuus kuntien elinkeinorakenteessa olisi vahvistunut, ei
67. Katso Taulukko 15, 348.
68. Keskimääräistä nopeammin kuin Lapissa yleensä, sillä vuodesta 1900 vuoteen
1930 ATV osuus kasvoi koko alueella 207%. Katso liite 18.
69. Vuonna 1900 maa- ja metsätaloudessa Kittilässä 53,8 % (322) ja Kuolajärvellä
54,5 % (399), sekatyömiehinä Kittilässä 30,1% (180) ja Kuolajärvellä 40,3 %
(295) atv:stä. Vuonna 1930 vastaavat luvut Kittilässä olivat 95,2 % (2142) ja 0,6
% (15) ja Kuolajärvellä 93,5 % (3142) ja 3,6% (121). Kittilässä oli vuosisadan
alussa 364 tilaa ja Kuolajärvellä 293. Kolme vuosikymmentä myöhemmin tilojen
lukumäärä oli Kittilässä 430 ja Kuolajärvellä 400, Katso liite 18.
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niinkään metsätalouden. Sosiaalisessa rakenteessa se olisi merkinnyt
talollisten, ei työväestön määrän kasvamista.
Tilastojen tarkempi analysointi antaa kuitenkin erilaisen kuvan
niin Kittilän kuin Kuolajärven elinkeinorakenteesta. Ensinnäkin sekatyömiesten ammattiryhmä ei kadonnut minnekään, se vain tilastoitiin
eri tavoin eri aikana. Kun vuosisadan alussa sekatyömiehiksi luettiin
ammatiltaan tuntemattomat sekä osa hakkuu- ja uittotöissä työskennelleistä, luokiteltiin heidät myöhemmin maa- ja metsätaloussektorille. Toiseksi, maatilojen määrän kasvu perustui tilojen lohkomiselle
ja minitilojen määrän kasvulle. Pienimpien tilojen määrä ja osuus
kasvoivat eniten molemmassa kunnassa. Käytännössä elinkelpoisten
maataloustilojen määrä väheni tarkastelujaksolla sekä Kittilässä että
Kuolajärvellä. Uusien minitilojen pääasiallinen toimeentulon lähde oli
metsätyö, sillä peltopinta-alaltaan alle yhden hehtaarin tila ei tarjonnut
elantoa. Kittilässä yli puolet ja Kuolajärvellä yli kolmannes tilallisista oli
näin olleen metsätyön ammattilaisia. Kolmanneksi elinkelpoiset tilat
olivat poikkeuksetta perhetiloja eikä niiden työllistävä vaikutus ollut
vuonna 1930 suurempi kuin vuosisadan alussa. Oman arvioni mukaan
maataloudesta pääasiallisen elannon saavia ammatissa toimivasta väestöstä olisi ollut 1920-luvun lopulla Kittilässä noin 16 % ja Kuolajärvellä
noin 15 %.70 Maatalous oli kuitenkin merkittävä sivutulojen lähde
sekä Kittilän että Kuolajärven asukkaille. Kun vuoden 1930 maa- ja
metsätaloussektorille tilastoitujen määrästä vähennetään päätoimisesti
maanviljelijöinä työskennelleet, jäljelle jää Kittilässä noin 1780 (79
% ATV:stä) ja Kuolajärvellä noin 2600 (79 % ATV:stä) työntekijää.
Karjan- ja poronhoidon lisäksi alueella ei ollut muuta elinkeinoa, joten
valtaosa Kittilän ja Kuolajärven ammatissa toimivista työntekijöistä
oli käytännössä ammattimaisia metsätyömiehiä.
70. Vuosisadan alussa pienin tilakoko oli alle 3 hehtaaria ja vuoden 1930 tilastoista
pienimmäksi tilaksi on määritelty alle yhden hehtaarin tilat. Vuosisadan alussa
minitiloja oli Kittilässä 8,2 % (29) ja vuonna 1930 niitä oli 57,9 % (249) kaikista
tiloista. Vastaavat luvut Kuolajärvellä olivat 9,2 %:ia (27) ja 37,8 % (151), Tilattoman väestön alakomitea III, 304-306; Maataloustiedustelu 1929-1930 perusaineisto Kuolajärvi Ha 1092 ja Ha 1088, Maataloushallitus. KA; Elinkelpoisten tilojen
määrän laskutoimitus: tilojen kokonaismäärä-minitilat=elinkelpoiset tilat. Vuonna
1900 tällaisia tiloja oli Kittilässä 335 ja Kuolajärvellä 266. Vuonna 1930 vastaavat
luvut olivat Kittilässä 181 ja Kuolajärvellä 249; Arvio päätoimisesti maataloudessa
työskentelevien osuudesta perustuu olettamukselle, että elinkelpoinen tila työllisti
perheestä kaksi henkilöä. Vuonna 1930 heitä oli Kittilässä laskennallisesti 362 ja
Kuolajärvellä 498 henkilöä.

352 | Ulla Aatsinki

Vuoden 1930 maataloustiedustelun perusaineisto71 antaa mahdollisuuden selvittää taloudellisten resurssien jakaantumisen kyläkuntien
kesken, mikä on edellytys verrattaessa kuntien sosio-ekonomisia ja
poliittisia karttoja keskenään. Siksi selvitän seuraavaksi elinkelpoisten ja
minitilojen alueellisen sijainnin Kittilässä ja Kuolajärvellä sekä pohdin
tilojen muuta varallisuutta. Kittilässä oli yhteensä 430 viljelmää, joista
yli puolet sijaitsi Ounasjokivarren kylissä, eniten niitä oli Kittilässä
(86) ja Sirkassa (67). Myös kuntakeskuksen itäpuolella, Kuivasalmen ja Kelontekemän kyläkunnissa oli kummassakin yli 50 tilaa.
Vuosisadan alkuun verrattuna Kittilässä oli vähemmän vuokratiloja,
sillä omistussuhteiden muutokseen olivat vaikuttaneet vuoden 1922
asetus kruununtorppien maanlunastuksesta, vuoden 1924 Lex Kallio
maatilojen perustamisen helpottamiseksi ja loppuun viety isojako.72 Yli
puolet eli 249 tilaa oli alle hehtaarin kokoista minitiloja. Niistä 54 oli
Sirkassa, 51 Kittilän kirkonkylässä ja 40 Kuivasalmella. Suhteellisesti
eniten pieniä tiloja oli Raattamassa, jossa kylän kaikki tilat olivat alle
hehtaarin kokoisia. Vastaavasti vähiten pieniä tiloja oli Alakylässä
– kylän 52:sta tilasta vain 7 oli alle hehtaarin kokoisia.
Omaisuus keskittyi isoille tiloille. Minitiloilla oli harvoin muuta
omaisuutta, kuten poroja tai metsää. Köyhimmät tilalliset asuivat
tasaisesti Kaukosen, Kittilän kirkonkylän ja Kuivasalmen alueilla. Tilallisista kolmannes ei omistanut metsää laisinkaan tai alle 50 hehtaaria
tilaa kohden. Vähiten metsää omistivat kunnan pienten ja syrjäisten
kyläkuntien, kuten Raattaman, Kallon, Kuivasalmen ja Könkäänkylän, tilalliset. Osa Kuivasalmen kyläkuntien tilallisista kompensoi
metsätulot poronhoidolla. Poronhoito oli merkittävä tulonlähde myös
Kelontekemän ja Alakylän tilallisille.73 Alakylä ja Kaukonen olivat
selkeästi maatalouskyliä. Lisäksi Alakylä oli kunnan vaurainta aluetta,
71. Kaikki yksityiskohtainen tieto kuntien maa- ja metsätalouteen liittyvistä vuoden
1929-1930 maataloustiedustelun perusaineistosta. Maataloustiedustelu 19291930. Oulun lääni / Kuolajärven kunta Ha 1092 ja Kittilän kunta Ha 1088,
Maataloushallitus. KA.
72. Tiloista 27 eli 6,3 % oli vuokraviljelmiä. Määrällisesti eniten vuokralaisia oli Kuivasalmella ja Sirkassa, mutta sielläkin heidän suhteellinen osuutensa jäi noin 10
%:iin. Vuokratilallisten määrä oli alhainen verrattuna vuosisadan alkuun, jolloin
Kittilän tiloista joka viides oli ollut vuokraviljelmä, Liite 18, Kittilä; Lainsäädäntö
ja isojako, Vihola 2004, 363-364.
73. Kuivaslmella 300, Kelontekemällä 382 ja Alakylässä 575 poroa, Maataloustiedustelu v. 1929-1930 Kittilä Ha 1088. MhA. KA.

Tukkiliikkeestä kommunismiin | 353

sen tilalliset omistivat keskimäärin eniten peltoa, metsää, poroja ja
kotieläimiä74.
Kuolajärvellä oli vuoden 1930 maataloustiedustelun mukaan
400 tilaa, joista 84 sijaitsi Saija-Kotala, 74 Aholanvaara-Paloperä ja
41 Kello-Aatsinki alueella. Kuolajärvellä tilojen omistussuhteet eivät
vastanneet vuonna 1930 voimassa olleita asetuksia, vaan muistuttivat pikemminkin vuosisadan alun tilannetta. Kun vuonna 1900
kunnan tiloista 25 % eli 73 oli vuokratiloja, niin kolme vuosikymmentä myöhemmin vuokratilojen määrä oli vähentynyt vain 65:een,
eli vuokralaisia oli vielä 16,3 % kaikista tilallisista. Eniten heitä oli
Tuutijärvellä ja Saija-Kotala -alueella. Syy vuokratilojen määrään oli
keskeneräinen isojako. Alle yhden hehtaarin minitiloja oli Kuolajärvellä
151 kappaletta. Määrällisesti niitä oli eniten Saijan ja Kotalan kylissä
ja Tuutijärvellä.75 Vuokra- ja minitilallisista suurin osa asui kunnan
itä- ja pohjoisosissa eli Tuutijärvellä, Saijalla ja Kotalassa, kun taas
Kuolajärven eteläosassa mini- ja vuokratilojen osuus oli Vuorijärveä
lukuun ottamatta selvästi pienempi.
Vaikka suurin osa Kuolajärven tilallisista kuului pienviljelijöiden
ryhmään, oli heidän taloudellisessa asemassaan eroavaisuuksia. Heidän
mahdollisuutensa harjoittaa maataloutta erosivat jo luonnonolosuhteiden vuoksi. Kuolajärven pohjoisosa oli maaperältään karua ja soista,
kun taas kunnan etelä-, osin itäosakin oli luonnon muovaamaa jokija järviniittyä, perinteistä maatalousaluetta.76 Toinen pienviljelijöitä
erottava tekijä oli varallisuus. Kuolajärven osalta tilojen metsäpintaaloja ei voi vertailla, sillä isojako oli kesken ja suurin osa metsistä oli
vielä jakamatta. Osa kuolajärveläisistä oli kuitenkin saanut tiedon
ja ilmoitti metsäomaisuutensa vuoden 1930 tiedustelussa. Toisaalta
pitkällä aikavälillä katsottuna isojaon viivästyminen hidasti Kuola74. Kittilän yli hehtaarin kokoisten tilojen keskimääräinen peltopinta-ala oli 21.3
ha, keskimääräinen metsäpinta-ala 169.9 ha ja kotieläimiä oli keskimäärin 11
kappaletta tilaa kohti. Alakylässä yli hehtaarin kokoisten viljelmien keskimääräinen peltopinta-ala oli 18 ha ja metsäpinta-ala 257 ha, lisäksi liki puolet tilallisten
omistamista poroista oli alakyläläisillä talollisilla, Maataloustiedustelu v. 1929-1930
Kittilä Ha 1088. MhA. KA.
75. Tuutijärven tilallisista 63.8 % ja Saijan tilallisista 22.6 % oli vuokralaisia. Saijalla
minitiloja oli 35 kappaletta ja Tuutijärvellä 27. Suhteellisesti eniten minitiloja oli
Tuutijärvellä 75 %, Vuorijärvellä 58.0 % ja Kurtissa 55.2 %, Maataloustiedustelu
v. 1929-1930 Kuolajärvi Ha 1092. MhA. KA.
76. Aatsinki 1993, 64.
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järven taloudellista kehitystä: metsänhakkuut -ja myynti tyrehtyivät,
maatalouden tuotto pieneni ja kruununtorppien itsenäistyminen siirtyi
1930-luvulle.77 Myös muu maaomaisuus, kuten niittymaa, jakaantui epätasaisesti. Kuolajärvi oli merkittävä poronhoitoalue; tilalliset
omistivat kaikki kunnan 5 522 poroa. Kyläkunnittain suurimmat
poromäärät olivat kunnan pohjois- ja itäosissa. Kurtissa ja Vuorijärvellä
oli porokeisareita, joiden poro-omaisuus oli huomattavasti suurempi
kuin muilla tilallisilla.78
Kittilää ja Kuolajärveä yhdistivät useat taloudelliset tekijät: Maatalouden merkitys kuntalaisia työllistävänä elinkeinoalana väheni 1900luvun alkuvuosikymmeninä. Kunnissa oli alueita, joissa vähävaraisuus
ja tilojen pieni koko yhdistyivät. Kittilässä niitä olivat Raattama,
Kallo, kirkonkylä ja Könkäänkylä, Kuolajärvellä Saija-Kotala alue
sekä Tuutijärvi. Viimeksi mainituilla alueilla vuokraviljely oli vielä
yleistä. Omaisuus keskittyi tilallisille, joilla oli suurimmat tilakoot;
heidän viljelmiensä maaomaisuus sekä kotieläinten lukumäärä olivat
keskimääräistä suurempia, minkä ansiosta heillä oli mahdollisuus
saada pääasiallinen toimeentulo omalta tilaltaan. Yhteistä oli myös se,
että vakavaraiset tilat keskittyivät perinteisiin, luonnonolosuhteiltaan
maatalouden harjoittamiselle otollisiin talonpoikaiskyliin: Kittilässä
Alakylään ja Kaukoseen, Kuolajärvellä kunnan eteläosiin. Paikkakunnilla oli myös kyläkuntia, jotka näyttivät vähävaraisilta, mutta niissäkin
usean tilallisen toimeentulo perustui omaisuuteen, poroihin. Kittilässä
esimerkiksi Kuivasalmella ja Kelontekemässä puolet poroisännistä oli
minitilallisia. Kuolajärvellä Vuorijärvellä ja Kurtilla asu minitilallisia,
77. Suomaa 1983, 76; Heinänen 1993, 239; Aikalaiset kokivat taloudelliset menetykset
suuriksi. Kuolajärven tilalliset, jotka pidättäytyivät metsänmyynnistä, seurasivat
katkerina naapuripitäjien tilallisten vaurastumista. Epävarmuuden ja rahanpuutteen vuoksi he laiminlöivät sekä maatalouden kehittämisen että metsänhoidolliset
velvoitteet, Matti Alapeterin artikkeli, Lapin Kansa 21.12.1929. Matti Alapeteri
oli kuolajärveläinen kauppias ja maalaisliiton edustaja kunnanvaltuustossa.
78. Minitilallisilla oli niittyä puolet vähemmän kuin yli hehtaarin kokoisten tilojen
omistajilla. Suurimmat niittyalat keskittyivät kunnan eteläosaan. Kurtissa yli
kolmannes tilallisista omisti yhteensä 1090 poroa, Saija-Kotalan alueella viidesosa
tilallisista omisti 1039 poroa, Aholanvaara-Paloperän alueella kolmannes tilallisista
omisti 670 poroa ja Vuorijärvellä vajaa kolmannes tilallista omisti 600 poroa.
Kurtissa kolmella suurimmalla poronomistajalla oli yhteensä noin 700 poroa ja
Vuorijärvellä 435. Saija-Kotalan alueella 35:stä minitilallisesta vain kaksi poroja
omisti, Maataloustiedustelu v. 1929-30 Kuolajärvi Ha 1092. MhA. KA; SVT III
26:2 maataloustiedustelu v. 1929-30, 33.
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joiden pääelinkeino näytti olevan poronhoito. Muuten Kuolajärvellä
sekä Kittilän Alakylässä poro-omaisuus keskittyi vauraille tilallisille. Tilalliset muodostivat taloudellisesti erilaisia ryhmiä: 1) niitä, jotka saivat
pääasiallisen toimeentulonsa maataloudesta ja omaisuudesta, 2) niitä
minitilallisia, joiden toimeentulo perustui niukan maataloustulon lisäksi palkkatyöhön ja 3) niitä minitilallisia, joilla oli mahdollisuus turvata
toimeentulonsa omaisuudellaan. Tilalliset muodostivat myös erilaisia
asuinalueita kunnassa: oli perinteisiä, varakkaita talonpoikaiskyliä
ja kyliä, joissa asui suhteellisesti enemmän palkkatyöstä riippuvaisia
minitilallisia tai täysin poronhoidosta elantonsa ansaitsevia tilallisia.
Kittilän ja Kuolajärven 1920-luvun sosio-ekonomisten ja poliittisten alueiden vertailu osoittaa, että SSTP:n kannatus ja toimeentulon
epävakaus esiintyivät kunnissa samoilla alueilla. Kuolajärvellä kehitys
oli selkeämmin nähtävillä: kääpiötilan omistajat, siis käytännössä palkkatyöväestö sekä vasemmiston kannatus keskittyivät kunnan pohjois- ja
keskiosiin, kun taas perinteiset talonpoikaiskylät ja maalaisliittolaisuus
sijoittuivat pääosin kunnan eteläosaan. Kittilässä elinkeinorakenne
muuttui hitaammin, esimerkiksi metsäteollisuuden hakkuut laajenivat
vasta 1920-luvulla, ja silloinkin osa kuntalaisista eli tavallaan omavaraisesti, ei palkkatuloilla. Näin äänestäjien poliittisia valintoja ei voi yhtä
selkeästi lukea taloudellisten alueiden mukaan niin kuin Kuolajärvellä.
Lapin vaalipiirissä, johon Kittilä kuului, äänestystuloksiin vaikutti
myös puolueen ehdokkaan karisma ja tunnettavuus paikkakunnalla,
sillä kullakin puolueella oli vain yksi, korkeintaan kaksi ehdokasta. Joka
tapauksessa Kittilässäkin vasemmisto ja palkkatyöväestö olivat samoilla
alueilla, Kallossa, kirkonkylällä ja Kaukosessa. Maailmanmarkkinoiden taloudellisiin suhdanteisiin sidottu toimeentulo, kausityö, suuret
työyksiköt sekä uudentyyppiset yhteiskunnalliset suhteet ja arvot
yhdenmukaistivat metsätalouden työntekijöitä taloudellisesti, mutta
myös poliittisesti. Vähävaraisuus, palkkatyö ja sosialismin kannatus
keskittyvät samoille alueille.
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TYÖVÄENLUOKAN SOSIAALINEN MUOTOUTUMINEN

Palkkatyösuhteessa yhdistyivät uuden yhteiskuntamallin kaikki muutokset taloudesta elinkeinorakenteeseen ja sosiaaliseen struktuuriin.
KERKELÄN mukaan palkkatyösuhde konkretisoi modernisaatioprosessia yksinkertaisimmillaan.79 Muutokset näkyivät sosiaalisesti palkkatyöväestön kiinteytymisenä erilliseksi luokaksi taloudellisten, ammatillisten, kulttuuristen, arkisten ja yhteisöllisten kokemusten myötä.
Työväestön sosiaalisen luokkaidentiteetin muotoutumista joudutti
myös tietoinen ja tiedostamaton vertailu muihin luokkiin, ts. niihin,
joiden kanssa työ ja arki jaettiin, sekä muiden luokkien käsitykset ja
arviot työväestöstä.80
Työväestön politisoituminen oli kaksisuuntainen prosessi. Työväenliikkeen synty edellytti työläisvaltaista yhteisöä, jolla oli yhteinen, jaettu kollektiivinen identiteetti. Toisaalta työväenaatteella ja
työväenliikkeellä oli ratkaiseva vaikutus sosiaalisesti ja taloudellisesti
samantaustaisten työläisten yhteisön muotoutumiseksi varsinaiseksi
työläisyhteisöksi. Ne antoivat yhteisölle kyvyn ja välineet haastaa uusi
vastustaja, kapitalistinen tuotanto.81
Tutkimuksissa on viitattu Pohjois- ja Itä-Suomen työläisyhteisöjen
pienuuteen, harvalukuisuuteen ja eristäytyneisyyteen. Epäsuoralla
viittauksella alueiden sosiaalisen rakenteen kehittymättömyyteen tutkijat ovat myös päätelleet, että työväestö ja porvaristo eivät erottuneet
selkeästi omiksi taloudellisiksi, sosiaalisiksi tai poliittisiksi luokikseen
eikä alueilla näin ollen ollut myöskään sosiaalisia ja poliittisia ristiriitoja eri luokkien välillä.82 Kuitenkin niitä oli, joten myös Lapissa
työväestöllä oli mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen, yhteisten kokemusten ja näkemysten hankkimiseen ja jakamiseen eli myös
Lapissa oli työläisyhteisöjä, joilla oli vaikutuksensa paikallisyhteisöjen
valtarakenteisiin ja vuorovaikutussuhteisiin. Millaisia ne olivat? Kenet
ne haastoivat? Mikä Lapin työväestön sosiaalistumisessa ruokki erityisesti radikalismia? Selvittääkseni Lapin työväestön vaiheet sosiaaliseksi
luokaksi tarkastelen ensin alueella esiintyneitä työläisyhteisöjä, niiden
luonnetta ja sulautumista alkuperäisyhteisöjen arkeen. Tässäkin tar79.
80.
81.
82.

Kerkelä 1996, 234.
Katso esimerkiksi Haapala 1986, 323-330.
Parikka 1987, 132-133; Puuronen 1998, 19.
Haapala 1993; Alapuro 1980, 53-56, 59.
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kastelussa kuljetan mukana Heberlen hypoteesin olettamusta alueelle
ominaisen luokkarakenteen vaikutuksesta siellä esiintyneisiin sosiaalisiin ja poliittisiin liikkeisiin.
Sahat ja savotat – Lapin työläisyhteisöt

Kemin seudun teollisuustyöntekijät asettuivat asumaan sahojen läheisyyteen verrattain myöhään. Vasta sahojen toiminnan vakiintuminen
1890-luvulla merkitsi myös säännöllisesti sahoilla työskentelevien ja
sen lähellä asuvien sahatyöläisten määrän kasvua ts. sahayhteisöjen
muotoutumista.83 Näistä käytän esimerkkeinä tunnetuimpia yhteisöjä:
Kemin kaupungin eteläpuolella, saaressa sijainneen Laitakarin ja Kemin
maalaiskunnassa sijainneen Karihaaran yhteisöjä.
Karihaaran ja Laitakarin sahayhteisöjen kehityksessä on yhteisiä
piirteitä, jotka samalla poikkesivat Etelä-Suomen saha- ja tehdasyhteisöjen kehityksestä. Ensinnäkin sahojen työläisyhteisöt muodostuivat
verrattain myöhään, vasta viime vuosisadan vaihteessa. Työläisasutuksen
vakiintumista hidasti sahojen epäsäännöllinen toiminta. Sahat siirtyivät
Kemiyhtiön omistukseen 1890-luvun alussa, jolloin sahojen toiminta
muuttui ympärivuotiseksi ja sahojen työntekijämäärien kasvoi. Muutos
edellytti vakituisia työsuhteita, mikä edisti työläispohjaisten asujamistojen muodostumista. Esimerkiksi Laitakarin sahalla oli 1900-luvun
alussa vajaat 400 työläistä, joista suuri osa asui tehtaan rakentamissa asunnoissa saarella. Karihaaran sahan laajeneminen 1900-luvun
alussa näkyi sen lähellä olevan Junton kylän asukasmäärän kasvuna;
täysi-ikäisten määrä kaksinkertaistui (137) vuoteen 1908 mennessä.84
Etelä-Suomen tehtaat ja sahat tarjosivat vakituisia työsuhteita jo ennen
1870-lukua, joten myös tehdas- ja sahayhteisöt syntyivät tuolloin.
Työsuhteiden osalta patriarkaalinen hallintamalli ehti juurtua Kemin
seudun sahoille juuri ennen lakkauttamistaan vuonna 1897.85
83. Reuna 1984, 51; Satokangas 2004, 98-100; Esimerkiksi Karihaaran Junton täysiikäisten lukumäärä kaksinkertaistui v. 1896-1904, Hedman 1969, 482-484.
84. Sahayhteisöjen asutuksesta tarkemmin, Hedman 1969, 376, 385, 402-407, 416418, 481-483; Hedman 1976, 480-481, 487, 494.
85. Reuna 1984, 43-44, 52-58; Koivuniemi 2000, 25-29, 78-84; Haapala 1986,
90-91.
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Toiseksi, Kemin seudun työläisillä ei ollut suvun luomaa taloudellista ja sosiaalista turvaverkkoa tukenaan vaan heidän piti tulla alusta
alkaen toimeen omalla palkallaan ja keskenään. Kemin seudun teollisuustyöväestöstä yli puolet oli kotoisin kauempaa kuin 100 kilometrin
säteeltä, ja ”kaukomuutto” kiihtyi 1920-luvulle asti. Etelä-Suomen
teollisuusyhteisöissä tilanne oli toinen; esimerkiksi Tampereen seudun
tehdas- ja teollisuusyhteisöt saivat työntekijänsä miltei 80 %:sti naapurikunnista.86 Aivan tyhjän päällä Laitakarin ja Karihaaran työväki ei
ollut, sillä yhtiö tarjosi ajan tavan mukaan työntekijöilleen asunnot87 ja
muita etuuksia, kuten yhtiön ylläpitämät koulut, lukusalit ja sairastuvat.
Joissakin tehdasyhteisöissä oli myös yhtiön kauppa, josta työläiset saivat
palkkaa vastaan ostaa elintarvikkeita. Patriarkaalinen huolenpito loi
työntekijöille turvallisuutta, mutta heidän etunsa olivat täydellisesti
sidoksissa työsuhteeseen, ja työsuhteen määritteli työnantaja. Työnantaja saattoi esimerkiksi irtisanoa ja häätää viranomaisten avustuksella
työntekijänsä yhtiön asunnoista sovittamattomien lakkojen yhteydessä,
niin kuin useilla paikkakunnilla tapahtui vuosina 1907-1909.88 Sahojen työntekijät muodostivat uuden, sosiaalisesti yhtenäisen ryhmän.
Heillä oli yhteinen työ-, toimeentulo- ja asumistausta sekä koko ajan
lisääntyvä määrä yhteisiä kokemuksia. Ulkopaikkakuntalaisina he
muodostivat myös toistensa sosiaalisen turvaverkon.
Sahatyöväestön muodostamien yhteisöjen ohella Lapissa oli laajoja
metsätyöyhteisöjä, joiden asukkaat muodostivat Lapin työväenliikkeen
pohjan. Metsätyöntekijän aikaa ja arkea jäsensi työ, palkkatyö, joka
86. Virtanen 1993, passim; Hedman 1969 passim; Satokangas 2004, 206-208, 222;
Tampereella teollisuustyöntekijöistä neljäsosa ja Nokialla vain kymmenesosa olivat
kaukomuuttajia, Haapala 1986, 124 ja Koivuniemi 2000, 53-56.
87. Vuonna 1914 tehdyn tutkimuksen mukaan Kemin seudun tehdastyöläisten
asuinolosuhteet olivat tutkimusajanjaksolla keskimääräistä huonommat kuin
muilla tehdastyöläisillä Suomessa. Kemissä ja Kemin maalaiskunnassa liki puolet
työläisistä oli alivuokralaisia, kun muualla Suomessa vastaava osuus oli vain reilu
kolmannes. Päävuokralaisina asuvat työntekijät asuivat hekin ahtaasti ja puutteellisesti, sillä yleensä he asuttivat huonetta, jossa ei ollut keittiötä tai yhden
huoneen ja keittiön asuntoa, joiden keskimääräinen asukasluku oli 6-8 henkilöä.
Alatorniossa toisten luona asuvien osuus oli 67.1 %, Simossa 59.6 %, Kemissä
47.8 % ja Kemin maalaiskunnassa 44.6 %, Snellman 1914, Taulu 25, 68-69 ja
taulu 26, 76-77.
88. Virtanen 1993, 79, 87; Snellman 1914, 119; Kemppinen 1987, 14; Katso myös
luku I.
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jaksottui luonnon kiertokulun mukaan89. Toimeentulon turvaamiseksi metsätyömies vietti suuren osan vuodesta savotoilla ja uitossa,
työyhteisöissä. Kun työsuhde puutavarayhtiön kanssa päättyi, edessä
oli paluu asuinpaikkakunnalle, kyläyhteisöön, yleensä sekatyömiehen
tai pienviljelijän rooliin.90 Nämä kaksi yhteisöä sosiaalistivat metsätyömiestä, mutta millä tavalla ja missä suhteessa, siitä seuraavaksi.
Työväenliikkeen kannalta työyhteisön rooli on tärkeä, mutta Lapissa
ulkopaikkakuntalaisten työläisten suuren määrän vuoksi heidän sopeutumisensa ja toimintansa asuinpaikkakunnallaan ovat myös tärkeitä
tutkimuksen kohteita. Kuinka perinteisen kyläyhteisön paikalliset
asukkaat vastaanottivat uudet jäsenet? Oliko heillä paikkaa ”meidän”
joukossa?
Yleensä kaukana vakituisesta asutuksesta sijainneet savotta- ja
uittotyömaat kokemuksineen muokkasivat työntekijöistä vääjäämättä yhtenäisen ryhmän, mikä näkyi muun muassa omintakeisena
jätkäkulttuurina. Työnantajan nihkeä asenne91 työntekijöiden työskentelyolosuhteiden ja palkkauksen parantamiseen tiivisti ryhmää
entisestään ja johti me ja ne -asetelman syntyyn suhteessa työnantajaan.
Ensimmäiset työntekijöiden tiedostamat ja esiin nostamat epäkohdat
liittyivät asumiseen ja ruokahuoltoon. Kämpät olivat alun perin tarkoitettu tilapäisiksi, yhden talven asumuksiksi, mutta niiden käyttö
oli jatkuvaa. Ne olivat myös ahtaita ja epäkäytännöllisiä.92 Kaukana
asutuksesta sijaitsevien työmaiden ruokahuolto vaati erikoisjärjestelyjä.
Yleensä yhtiöillä oli ruokamonopoli, joka pahimmillaan johti ruuan
89. Hakkuukausi alkoi lokakuussa ja päättyen maaliskuussa. Kevään rospuutto- eli
kelirikkoaikana (yleensä huhtikuussa) työmiehet jättivät savotat palatakseen taas
toukokuussa uittotöihin. Tuolloin työt kestivät työtehtävästä riippuen juhannuksesta elokuulle. Luppoaikana perheelliset työmiehet palasivat savotoilta suoraan
kotiinsa jatkaen työntekoa tilanteen mukaan joko omalla tilallaan, maataloustöissä, rakennus- tai sekatyömiehenä. Perheettömät metsätyömiehet ajautuivat
perheellisiä useammin maalikyliin kuluttaen aikaa miten milloinkin: satunnaisissa
töissä majapaikkaansa eli kortteeria vastaan, vapaammin markkinoilla ja tyttärissä,
Snellman 1996, 65-74, 182-191, ks. kaavio 10, 183.
90. Snellman 1996, 191-192.
91. Katso Perä-Pohjolan tukkityöläisten lakko, luku I.
92. Niemelä 1989, 112; Metsätyöläiset asuivat Pohjois-Suomessa yleensä itse tai yhtiön rakentamissa kämpissä, saunoissa tai maakuopissa, kun esimerkiksi Etelä- ja
Keski-Suomessa metsätyöläiset asuivat taloissa tai torpissa. Savotan päivätyöläisten
kämpässä (96 neliömetriä) saattoi olla majoitettuna 130 miestä. Myös uittotyömailla oli puutteita asumisessa, SVT XXXII Sosiaalisia erikoistutkimuksia IV, 2-4,
17-18; Mikko Pikkuvirran elämänkerta 1932, fond 1 opis 13 numer 101. Arhiv
KNTsRAN; Snellman 1996, 94-105.
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ylihinnoitteluun ja välinpitämättömyyteen ruuan laadun suhteen. Metsätyömiehet informoivat kalliista ja huonolaatuisesta ruuasta yhtiöitä
useaan otteeseen – laihoin tuloksin.93 Työntekijät eivät olleet ainoita
ruokahuollosta huolestuneita, sillä mm. Etsivän Keskuspoliisin (EK)
tiedustelijat ja aikalaistutkijat kiinnittivät huomionsa 1920-luvun
savottojen elintarvikejärjestelmään ja totesivat sen ongelmat.94
Työmaat olivat suuria, esimerkiksi talvella 1915 Kemiyhtiön neljällä
savotalla työntekijämäärät vaihtelivat vajaasta 50:stä yli 350:een. Uitossa
työvoiman tarve oli vielä suurempi. Työntekijät jakautuivat erilaisiin
ryhmiin työtehtävien, sukulaisuuden tai kotikylänsä perusteella. Valtaosa työläisistä saapui alun perin muualta Suomesta ja he kulkivat
savotalta toiselle.95 Työvoiman liikkuvuus takasi sen, että metsätyöntekijöillä oli käytettävissään vertailupohjaa työskentelyolosuhteista eri
puolilla Suomea. Savottojen ja metsäkämppien puutteista tehtyjen
lukuisten valitusten johdosta metsätyöntekijöiden asuin- ja elinolosuhteet tutkittiin ja lopulta vuonna 1928 säädettiin ns. kämppälaki, jonka
tarkoituksena oli parantaa metsätyömaiden asuin- ja elinolosuhteita.
Ennen kun laki ehdittiin säätää, keskustelu laajeni työaikaan, palkkaan
ja yleensä työsopimukseen.96
Metsätyöntekijöitä koskettivat samat työllistymisen ja työnteon
ehdot kuin muutakin teollistuvan ja modernisoituvan yhteiskunnan
palkkatyöväkeä, mikä sosiaalisti heidät ajan kanssa palkkatyöväestöksi. Työskentelyolosuhteidensa puolesta metsätyöntekijät voidaan
lukea jopa teollisuustyöväestöksi, asuivathan he työn takia tiiviisti ja
93. Esimerkiksi Kuolajärven työmaalle 1900-luvun alussa Kemiyhtiön tilaama Amerikan läski oli jostain syystä jäänyt kuukausiksi veteen likoamaan ja pilaantunut.
Tästä huolimatta yhtiö toimitti silavan pohjoisen savotoille ja myi sitä täydellä
hinnalla. Ylihinnoittelu johti myös velkaantumiseen; osa miehistä joutui jäämään
kesäksi töihin ilman palkkaa kuitatakseen ruokalavelkansa, Mikko Pikkuvirran
elämänkerta 1932. Arhiv KNTsRAN f.1 o.13 p.101; Lehén 1907, 9-12.
94. EK totesi työläisten ansioiden uppoavan ruokalaskuihin siinä määrin, ettei
palkoista jäänyt mitään kotona odottaville perheille. EK-Rovaniemen alaosaston
tilannekatsaus 2.-8.31924. EK-Valpo I 5. KA; Savotalla työskennelleiden ruokakustannukset saattoivat olla Lapissa kaksi jopa kolme kertaa suuremmat päivää
kohden kuin Etelä-Suomessa SVT XXXII Sosiaalisia erikoistutkimuksia IV, 2627.
95. Usein ryhmän muodostumista saneli aikaisempi tuttavuus. Hevosmies palkkasi
hakkureiksi omia poikiaan, veljiään tai naapureitaan. Savotoille lähdettiin kyläkunnittain ja tuttujen kanssa jaettiin myös tupa. Snellman 1996, 106-116.
96. Työväen Tiedonantoja 3.5.1927; Snellman 1996, 85; Mikko Pikkuvirran elämänkerta fond 1 opis 13 numer 101. Arhiv KNTsRAN.
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intensiivisesti yhdessä savotoilla ja uittotyömailla jakaen sekä työ- että
vapaa-ajan ja toisaalta he olivat samaan tapaan riippuvaisia teollisuuden
suhdanteista kuin varsinainen teollisuustyöväkikin.
Yleensäkin Lapin työläisyhteisöt muodostuivat ulkopaikkakuntalaisista työntekijöistä, joiden taloudellinen turva oli riippuvainen
suhdanneherkällä alalla operoivasta työnantajasta. Se pakotti työntekijät jo varhaisessa vaiheessa keskinäiseen yhteistyöhön. KETTUSEN
mukaan saha-, metsä- ja uittotyömaiden jyrkät kausivaihtelut loivat
pohjaa myös työväestön omatoimiselle ja nopeasti reagoivalle edunvalvonnalle Pohjois-Suomessa97.
Metsätyön vaikutus paikallisten yhteisöjen
sosiaaliseen rakenteeseen ja radikalismiin

Tutkimusalueen sosiaalinen rakenne perustui vahvaan agraarikulttuuriin aina 1900-luvun alkuun asti98, mutta metsäteollisuuden myötä
– väestönlisäys ja taloudelliset uudistukset – yhteisöjen henkinen
ilmapiiri ja sosiaaliset suhteet alkoivat muuttua. Työväenliikkeen syntymisen näkökulmasta niiden täytyikin muuttua. Ensimmäisenä muutos
näkyi tilallisten ryhmässä, jossa alkoi tapahtua taloudellista eriytymistä.
Tilalliset jakautuivat talollisiin ja vuokralaisiin, joista edelliset voidaan
jakaa vielä niihin, joille tila ja omaisuus takasivat taloudellisen turvan ja
niihin pien- ja kääpiötilallisiin, joiden tila ei elättänyt ympärivuotisesti
ja joilla ei ollut omaisuutta turvanaan. Vuokralaiset, jotka olivat lähinnä
kruununtorppareita, sekä köyhimmät tilalliset joutuivat turvautumaan tilan ulkopuolisiin töihin turvatakseen elantonsa, niinpä heistä
tuli puoliksi palkkatyöläisiä rakennustyömaille, savotoille, tehtaille ja
uittoon. Heidän vaikutusvaltansa kyläyhteisössä heikkeni, olivathan
he useita viikkoja, jopa kuukausia poissa asuinseuduiltaan. Toisaalta
he eivät olleet enää puhtaasti sidoksissa talonpoikaiskulttuurin, sillä
tehdessään palkkatyötä he omaksuivat vääjäämättä uuden näkökulman
yhteiskuntaan ajautuen pikku hiljaa kauemmas vakaan maalaiskylän
arvoista ja asenteista. He elivät kahden sosiaalisen ja kulttuurisen
ryhmän välimaastossa.
97. Kettunen 1986, 182-183.
98. Talonen 1988, 39-41; Ks. alaluku Herravihan ja uskonnon pohjoinen ulottuvuus.
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Palkolliset ja tilattomat olivat talonpoikaisyhteisön taloudellisessa
ja sosiaalisessa hierarkiassa alimmalla tasolla, tarkimmin kontrolloitu
ryhmä, jota talolliset ja säätyläiset pitivät itsestään selvänä työvoimareservinä. Heidän toimeentulonsa perustui kausiluonteiseen työskentelyyn talollisten viljelmillä sekä suvun ja yhteisön tarjoamaan turvaan.
Usein he olivat tavalla tai toisella henkilökohtaisesti riippuvaisia työnantajastaan, talonpojasta.99 Käytännössä liki kaikki Lappiin metsätöihin
hakeutuneet ulkopaikkakuntalaiset kuuluivat tähän palkollisten ja
maattomien ryhmään. Metsäyhtiöiden tarjoama palkkatyö näyttäytyi
heille mahdollisuutena henkilökohtaiseen ja taloudelliseen vapauteen,
elämän rakentamiseen omin ehdoin.
Palkollisten irtiotto vanhaan ei ollut kuitenkaan totaalinen, kuten
Pohjois-Ruotsin metsätyömiehiä tutkinut JOHANSSON osoittaa. Metsätyömiesten sosiaalistuminen omaksi ryhmäkseen perustui osittain
vanhaan järjestelmään, josta joko tietoisesti tai tiedostamatta noukittiin
rakennusaineita modernin palkkatyöläisen mentaliteettiin. Metsätyömiehet omaksuivat arvomaailmaansa pohjoisen agraariyhteisön
perinteistä arvoista ainakin tasa-arvoisuuden, kilpailuhenkisyyden ja
kovan työnteon arvostuksen. Pääosin maaseutuyhteisön maattomina tai
pientilallisina he siirsivät luontevasti agraariyhteisön hyveet – yhdessä
tehty työ ja ahkeruus – sukupolvelta toiselle. Toisaalta he rimpuilivat
irti vanhan yhteisön suhteista, mihin rahaan perustuva palkkatyösuhde
tarjosi oivan mahdollisuuden. Se näyttäytyi maattomalle tilaisuutena
vapautua ikiaikaisesta isäntävallasta, mahdollisuutena päättää itse toimeentulonsa muodosta. Vapaus tarkoitti myös mahdollisuutta tehdä
työtä eli tienata rahaa niin paljon kuin halusi. Metsässä ansaittu raha
oli metsätyömiehen taidon ja ahkeruuden näyte, mikä antoi yksilölle
eri tavalla statusta ja arvoa yhteisössä kuin aikaisempi palkollisen työ.
Metsätyömiehen ajattelutapa muuttui suuntaan, jossa vapautta ja
yksilöllisyyttä työssä arvostettiin suhteessa entiseen. Talonpoikaistokaan ei jäänyt taantumuksen tilaan, vaan se reagoi rahaan perustuvaan markkinatalouteen muuttamalla perinteisen ”työ ennen maata”
-ajattelutapansa päinvastaiseksi. Talonpoikaisto otti vastaan uuden
ajan yksityisomistuksen mukanaan tuoman haasteen; omistamisen

99. Kerkelä 1996, 223-234.
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vahvistaminen merkitsi maattomien osalta ikiaikaisen metsän nautintaoikeuden lakkaamista.100
Pohjois-Karjalan metsätyömiehiä perinnekeruun aineistoa pohjalta
tutkinut Jyrki PÖYSÄ on tehnyt samansuuntaisen havainnon Suomen
osalta. Hänen mukaansa metsätyömiesten kirjoituksissa näkyy kaksi
selkeää elementtiä, jotka kuvaavat vanhan ja uuden yhteiskunnan
murrosta. Ensinnäkin kuvauksissa korostuu maaseudun tilattoman
väestön pyrkimys taloudelliseen itsenäisyyteen suhteessa tilallisiin ja
toiseksi, niissä ”…voi nähdä muotoutumassa olevan modernin, työvoimansa arvosta tietoisen palkkatyöläisidentiteetin.”101 Maaseudun
maattomien taloudellisten ja sosiaalisten sidosten muutos vaikutti
koko agraariyhteisöön.
Sekä paikalliset että muuttajat omaksuivat toistensa kulttuureja.
Yleensä paikallisen kulttuurin vaikutus on dominoivampi,102 mutta Lapin osalta olettamuksen voi kyseenalaistaa, sillä niin suuri muuttovirta
alueelle oli. Toisaalta muuttajat olivat samankaltaisia talonpoikaiskylien kasvatteja kuin paikallisetkin, joten suurempi merkitys oli työn
määrittelemällä uudenlaisella elämäntavalla, johon niin paikallisten
kuin muuttajienkin tuli sopeutua, ja yhteisillä, työn kautta hankituilla kokemuksilla. Metsätyömiesten ammattikunnasta muotoutui
uuden tyyppinen, erilainen ryhmä sekä metsätyömiesten itsensä että
heitä ulkopuolelta tarkastelleiden mielissä. Käytännössä tätä ilmensi
mm. savotan sosiaalista kontrollia säätelevä korpilaki ja ns. jätkäkerronta. Edellinen oli metsätyömiesten laatima savottanormisto, kun
taas jälkimmäinen syntyi sekä metsätyömiesten itsensä että muiden
kerrontana, kommentointina ja havainnointina metsätyömiehistä,
heidän työstään ja tavoistaan, yleensä jätkäkulttuurista. Metsätyömiehet
korostivat kerronnassaan jätkän vapautta ja suhdetta rahaan. Näin he
tekivät selvän eron vanhaan talonpoikaisyhteisöön ja sen normeihin
korostaen omaa rooliaan uudentyyppisen yhteiskunnan työntekijänä.
Taustalla vaikuttivat monelle jätkälle yhteiset lapsuusmuistot ja -kokemukset turvattomuudesta ja epäoikeudenmukaisuudesta. Toisaalta
kerronnassa jotkut agraariyhteiskunnan arvot ja asenteet, kuten kova
työnteko, ammattiylpeys ja maskuliinisuus, säilyivät elinvoimaisina ja
100. Johansson 1994, 20-22, 56-57, 68, 130, 165, 186-187.
101. Pöysä 1997, 306.
102. Kumpulainen 2000, 20-21.
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siirtyivät jätkämyyttiin. Nopeassa yhteiskunnallisessa myllerryksessä
ne kuitenkin jalostuivat uudenlaiseen muotoon.103
Myös perinteinen agraariyhteisö reagoi yhteiskunnalliseen muutoksen: yhtäältä se sopeutui, mutta toisaalta puolustautui ja pyrki
säilyttämään tapansa, perinteensä ja valtansa. Vuosisadan vaihteessa
kuolajärveläiset olivat kirkkoherran mukaan pahansuopia, valehtelijoita
ja panettelijoita. He juorusivat ja kyläilivät jopa pyhäinpäivinä ja sen
lisäksi palkollisväki oli herennyt tottelemattomaksi vaihdellen työpaikkaa mielivaltaisesti pestauksesta huolimatta. Nuoret tuhlasivat rahaa,
tanssivat ja juopottelivat ja lapset olivat yleisesti ottaen kurittomia.
Kaikkein pahinta näytti olevan kirkon auktoriteetin mureneminen.
Määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevä, rahaa ansaitseva ja ennen
kaikkea sitä kuluttava työmies, joka oli alun perin ulkopaikkakuntalainen eikä tuntenut paikallisen yhteisön tapoja, konkretisoi sitä yhteiskunnallista muutosta, joka vaikutti myös perinteisen maalaisyhteisön
elämään – niinpä hänestä tuli paikallisten silmissä ”syntipukki”. Esimerkiksi Kuolajärven kirkkoherran mukaan paikkakunnalla esiintyvän
siveettömyyden ja kurittomuuden takana oli ulkopaikkakunnista tullut
tukkiväki, jonka välinpitämätön ja moraaliton käytös oli tarttunut
paikallisiinkin.104
Viljelijäväestön keskuudessa tapahtuneen kehityksen lisäksi sosiaalista murrosta Lapissa edisti siis täysin uuden sosiaalisen ryhmän,
palkkatyöläisten, syntyminen. Varsinaisen volyyminsa se sai ulkopaikkakuntalaisista, jotka olivat puhtaasti tehdas- tai metsätyön ammattilaisia. Tällä ryhmällä ei ollut henkisiä tai sosiaalisia siteitä paikalliseen
talonpoikaisyhteisöön tai -kulttuuriin, joten se ei ollut riippuvainen
yhteisön hyväksynnästä tai tuesta. Pian he sulautuivat tavallisen kansan
kerroksiin, mutta erottautuivat kuitenkin omaksi sosiaaliseksi ja kulttuuriseksi ryhmäkseen. He toivat mukanaan ja toisaalta omaksuivat
palkkatyön myötä tapoja ja asenteita, jotka poikkesivat paikkakunnan
totutusta elämänrytmistä ja aiheuttivat näin pahennusta vanhemman
väestönosan keskuudessa. Agraariyhteisön eliitti suhtautui uusiin tapoihin varauksella ja pelkäsi, että ulkopaikkakuntalaisten ”välinpitämätön
ja moraaliton käytös” tarttuisi alkuperäisiin paikkakuntalaisiinkin105.
103. Juutilainen 1988, 62-64; Pöysä 1997, 179-183, 189-195, 305-306.
104. Kuolajärven kirkkoherran kertomuksia vuosilta 1892, 1903. Katso tarkemmin,
Aatsinki 1993, 25-26.
105. Kertomus Kuolajärven seurakunnan tilasta 6.-10.10.1903. Eb:13. OMA.
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Perinteisen maalaisyhteisön silmissä jätkä oli erilainen. Toiseuden
leima vahvistui, kun metsätyömiesten aktiivinen rooli uudenlaisessa
kansalaistoiminnassa ja poliittisessa kulttuurissa tuli esiin. Kuolajärven seurakunta totesikin piispalle vuonna 1909, että paikkakunnalla
esiintyvä pahennus ja juoppous oli sosialismin aikaansaannos106. Sama
ilmiö leimasi myös pohjoisruotsalaisia talonpoikaisyhteisöjä. Talonpojat
moittivat metsätyömiehiä tuhlailevasta ja ylellisestä elämäntavasta ja
väittivät heidän myyneen sielunsa mammonalle tai itse paholaiselle.
Talonpoikaiston oli vaikea hyväksyä rahapalkan mukanaan tuomaa
muutosta; se mitä oli aiemmin pidetty talonpoikaiston pyhäpäivien
vaatetuksena tai elintarvikkeina (kahvi, sokeri), oli nyt yhdenvertaisesti
maattomien metsätyöläisten ostettavissa. Pohjois-Ruotsissa uskomukset
metsätyömiehen kadotuksesta juurtuivat joissain kylissä niin syvään,
että hakkuutyöt piti teetättää ulkopaikkakuntalaisille. Talonpoikaiston
turvautuessa uskonnolliseen selitykseen ja paheksuntaan metsätyömiehet käyttivät surutta ja synnintunnoitta hyväkseen rahan mukanaan
tuomia etuuksia. JOHANSSONIN mukaan kyseessä ei ollut pelkästään
sekularisoitumisesta vaan uusien sosiaalisten suhteiden muotoutumisprosessista.107 Selitys on käyttökelpoinen metsätyön aiheuttaman
murroksen kuvaajana myös Suomen Lapissa.
Lapin metsätyömiehet muodostivat aluksi epämääräisen sosiaalisen
ryhmän, joka koostui työn perässä liikkuvista maattomista ja pientilallisista. He ansaitsivat palkkansa metsäteollisuuden raaka-ainehankinnassa, ja olivat näin heti alusta alkaen teollistuvan ja modernisoituvan
yhteiskunnan toimijoita. Työpaikkojen kaukaisen sijainnin vuoksi
työntekijät joutuivat työskentelemään ja asumaan yhdessä pitkiä aikoja.
Metsätyömiehet vakiintuivat ammattikunnaksi ja palkkatyöläisiksi
viimeistään siinä vaiheessa, kun ensimmäisen polven metsätyömiehet
vakiintuivat ja heidän tuli elättää palkallaan myös perheensä. Tämä
tapahtui Lapin eri metsänhakkuupaikkakunnilla vaiheittain 19101920 –luvuilla. Metsätyömiehet rakensivat itselleen omakuvan, joka
yhtäältä nojautui vanhan talonpoikaisyhteisön traditioon ja toisaalta
pyrki siitä irti. Metsätyömies ilmaisi itseään suullisesti, rakensi omaa
identiteettiään kertomuksilla, jutuilla ja muistelmilla, joissa hän oli
vanhaa sosiaalista järjestystä kyseenalaistava ja uusia käytäntöjä soveltava palkkatyöläinen.
106. Aatsinki 1993, 27.
107. Johansson 1994, 188-189.
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Työyhteisön ulkopuolella, kyläyhteisöissä, metsätyömiehet eivät
sopineet vanhoihin raameihin. He eivät olleet ammattimaisia tilallisia,
maanomistajia ja toisaalta usein ulkopaikkakuntalaisina he eivät olleet
alkuperäisen yhteisön jäseniäkään. Asuinpaikkakunnan sosiaalinen
verkosto alkoi hahmottua vasta vakiintumisen myötä. Verkosto rakentui
perheen ja muiden palkkatyöläisten varaan, jolloin samankaltaisten
tilanteiden ja kokemusten jakaminen vahvisti verkostoa ja sosiaalista
yhteenkuuluvuutta. Yhteenkuuluvuus vahvistui myös agraariyhteisön
palkkatyöläisiin kohdistamilla negaatioilla, joka konkretisoitui vanhan
yhteisön ulkopuolelle sulkemisella.
SATOKANKAAN tutkimus agraariyhteisöstä teollistuvassa Pohjois-Suomessa, Kemijoen talonpoikaisalueella, kuvaa murrosta paikallisen talonpoikaiston näkökulmasta. Tutkimuksen mukaan yhteisö
muuttui, mutta säilytti traditionsa. Mielenkiintoista agraariyhteisön
suhtautumistavassa teollistumiseen oli se, että väestöllisiin muutoksiin reagoitiin nopeasti ja näkyvästi. Myös siellä seurakunta tarkasteli
teollista muutosta tukki- ja tehdastyöläisten kautta moittien heidän
moraaliaan. Kahtiajako paikallisen talonpoikaiston ja ulkopuolelta
muuttaneen palkkatyöväen välillä oli selkeä jo 1910-luvulla, ja vielä
1930-luvullakin näiden kahden sosiaaliryhmän välillä kanssakäyminen
oli vähäistä, muun muassa ryhmien ylittäviä avioliittoja ei solmittu. Sen
sijaan teollistumisen tuomiin taloudellisiin muutoksiin (esimerkiksi
maatalouden työntekijäpula tai puunuitto lohijoissa) reagoitiin vasta
silloin, kun oli pakko. Yleensäkin paikallisen talonpoikaiston ajattelutavan muutos oli hidasta, se puolusti olemassa olevaa elämäntapaa.
Teollinen ja agraarinen yhteisö elivät rinnakkain, mutta erillään.108
Lapin työläisyhteisöt radikalismin kehtona

Maaseutukylissä metsätyömiesten ja heidän perheidensä sosiaalisten
tunnusmerkkien karttuminen noudatteli samaa mallia kuin tehdasyhteisöissäkin. Vaikka Tulppion kairan hakkuumies työskenteli maaseudulla ja hänet tilastoitiin maa- ja metsätalousväestöön kuuluvaksi,
tosiasia oli, että hänellä oli Karihaaran sahatyöläisen kanssa yksi perustavaa laatua oleva yhteinen nimittäjä – maailmanmarkkinoiden
108. Satokangas 2004, 412-425.
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ehdoilla toimiva metsäteollisuus – ja se teki heistä kummastakin modernisoituvan yhteiskunnan palkkatyöläisen, joka perheineen luokiteltiin työväestöön.
Lapissa siis oli työväenluokkansa ennen kansalaissotaa. Kapitalistisen tuotantotavan aiheuttamien taloudellisten ja sosiaalisten
muutosten (raha, teollistuminen, liikkuva työväki) ja kokemusten
(taloudellinen epävarmuus, sosiaalinen eriytyneisyys) ajoittuminen liki
samaan aikaan yhteiskunnallisen liikehdinnän (1905-1906) kanssa vaikuttivat työväestön järjestäytymiseen ja toimintatapaan. Kokemukset
työelämän ja arjen epäkohdista ajoivat toimintaan ja niillä haastettiin
työnantaja laajalla rintamalla, mikä kiinteytti sekä työläisyhteisöjä
että työläisliikkeitä Lapissa. Alueen työväestön toimeentulo perustui
suhdanneherkälle teollisuudenalalle, mikä vaikutti työväestön poliittisen toiminnan sisältöön ja luonteeseen – se suuntautui ensisijaisesti
ja kärkevästi työnantajaa kohtaan.
Työväenluokan ja sen poliittisen toiminnan organisoituminen ja
tiedostaminen levisivät vaiheittain niille paikkakunnille, joilla metsäteollisuus sitoi ihmisiä palkkatyöhön joko sahoille, tehtaille tai raaka-aineen hankintaan. Työvoimaperäisen muuttoliikkeen ja työväenliikkeen
kannatuksen välillä oli sidos, kumpikin keskittyi samoille alueille.
Tehtaiden ja sahojen työväestö asettui asumaan tehtaiden ja sahojen
läheisyyteen muodostaen näin perinteisen tehdasyhteisön. Vaikka
metsätyöntekijät eivät olleet samalla tavoin patruunan katseen alla,
sosiaalistuivat he palkkatyöläisiksi ja ammattilaisiksi savotoilla ja uittotyömailla. Kemin seudun teollistuminen ajoittui 1880-1890 -luvuille,
mikä takasi paikallisväestölle ja yhteisöjen työntekijöille enemmän aikaa
jäsentää taloudellista ja sosiaalista muutosta. Tilanne oli toinen Lapin
raaka-ainehankinta-alueilla, joissa työväki siirtyi suhteellisen lyhyessä
ajassa markkinapohjaiseen talouteen ja siirtotyöläisyyteen. He elivät
olosuhteissa, joissa vanha järjestys oli alkanut murtua, mutta uusi ei
ollut vielä vakiintunut. Kausi- ja palkkatyöläiset eivät kiinnittyneet
paikalliseen agraariperinteeseen vaan eriytyivät sosiaalisesti ja kulttuurisesti omaksi ryhmäkseen, mikä edesauttoi vahvan työläisidentiteetin
muotoutumista jo varhaisessa vaiheessa. Metsätyömies pyrki sekä
kerronnallaan että julkisella esiintymisellään korostamaan uutta taloudellisesta itsenäisyyttään ja irrottautumaan entisestä agraariyhteisön
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statuksestaan. Siirtolaisuus merkitsi paitsi työvoiman, myös uusien
ajatusten, asenteiden ja tapojen liikkuvuutta.
Siirtotyöläisten alttius radikalismille on havaittu myös muissa
modernisoituvissa yhteiskunnissa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa kaivos- ja metsätyömailla kiertelevät työntekijät omaksuivat jyrkemmän
poliittisen toimintatavan kuin paikallaan pysyvät työntekijät. Toisaalta
vaihtuvat olosuhteet loivat tilanteen, jossa työläisten suhde työnantajaan ei rakentunut perinteisen hierarkkisen mallin pohjalle. Esimerkiksi
Pohjois-Ruotsin metsä- ja uittotyömaiden työntekijöiden identiteettiä
leimasivat vahva hierarkianvastaisuus ja omanarvontunto sekä rohkeus
ilmaista mielipiteensä. Kaiken tämän yhdistyessä poliittiseen toimintaan tulos oli luonteeltaan radikaali.109
Työn kausiluonteisuus ja epävarmuus, lyhyessä ajassa hankittu
ammatillinen kokemus ja työväestön liikkuvuus, mutta myös uskalluksesta poiketa yleisestä yhteiskunnallisesta käyttäytymismallista110
selittävät Lapin työväenliikkeen toiminnan luonnetta. Se oli itsenäistä,
muutoshakuista ja vallinnutta sosiaalista hierarkiaa kyseenalaistava,
mistä seurasi vääjäämättä konflikteja sekä työväen järjestöjen keskusjohdon että työnantajan suuntaan. Voisi myös ajatella, että työväestön
toiminnassa heijastuivat myös heidän suhtautumisensa itse työhön
ja työskentely-ympäristöön sekä kokemuksensa niistä. Siinä missä
tehdasyhteisöjen työtä rytmittivät ja kontrolloivat patruuna, pilli ja
kello111, metsätyömiehen työtä säätelivät savottayhteisö, luonnonkierto
ja itsenäisyys112. Metsätyömiehet muodostivat useilla paikkakunnilla
työväenyhdistysten rungon, jolloin jätkäkulttuurin piirteiden siirtyminen poliittiseen toimintaan oli luontevaa.
109. Dubofvsky 1985, 9-16; Johansson 1994, 186-187.
110. Ks. Reuna 1984, 220, 262; Käyttäytymismallista esimerkiksi Aatsinki 2007,
148-155, 159-175; Rentola 1992, 817-819.
111. Tehdasyhteisön järjestyksestä ja hierarkiasta muun muassa Koivuniemi 2000,
31-44.
112. Johanssonin mukaan metsätyömies arvosti yhdenvertaisuutta ja kunnioitti toisten
työmiesten yksityisyyttä kämpässä. Vaikka metsätyömiehen työskentely oli hyvin
yksilöllistä (työvälineet, työtahti, työskentelyaika) ja itsenäistä, kertoja ei koskaan
korostanut tai kehunut itseään vaan puhui metsätyömiesten hyvistä puolista kollektiivisesti. Kämpässä kukin työntekijä sai liikanimen, joka kuvasi itse henkilöä,
ei hänen aiempaa sosiaalista statustaan kotipaikkakunnallaan. Näin korostettiin
työntekijöiden sosiaalisista taustoista riippumatonta yhdenvertaisuutta, Johansson
1994, 114-116, 120-123, 126-128, 131.
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Lapin työväenliikkeen jäsenistö oli pääsääntöisesti omatoimisesti
järjestäytynyttä, suhdanneherkän alan liikkuvaa palkkatyöväestöä,
jonka toiminta ja kritiikki suurelta osin suuntautuivat modernisoituvan yhteiskunnan epäkohtiin jo 1900-luvun alkupuolella. Asian voi
todeta myös toisin; Lapin työväenliikettä eivät leimanneet torpparikysymys, yhteenotot maanomistajien kanssa eikä paikallisuus, joten sen
politiikka ja kannanotot eivät myöskään olleet sidoksissa vallitsevaan
perinteeseen eivätkä vanhoihin verkostoihin, mikä antoi sille suuremman vapauden toimia.

HERRAVIHAN JA LESTADIOLAISUUDEN RADIKALISOIVA VAIKUTUS?

Lapin radikalismia, vallankumouksen ja kommunismin kannatusta
selittävistä mentaalisista tekijöistä tunnetuimmat lienevät tulkinnat
herravihan ja lestadiolaisuuden vaikutuksesta työväestön poliittiseen
käyttäytymiseen.113 Selvittääkseni tulkintojen kestävyyden tutkin Lapin
herravihan luonnetta ja sisältöä tarkemmin ja tarkastelen sitä osana
pohjoista mentaliteettia. Uskonnon osalta tulkitsen lestadiolaisuutta
kansanliikkeenä Lapissa, sen kehitystä, merkitystä sekä suhdetta valtaan,
politiikkaan ja työväenliikkeeseen saadakseni selville ne koordinaatit,
jotka määrittivät lestadiolaisuuden paikan ja roolin lappilaisessa yhteisössä.
Herravihalla oli Lapissa, kuten muuallakin Suomen maaseudulla
pitkät perinteet. Itse asiassa kyseessä oli yleiseurooppalainen ilmiö,
jolla rahvas ilmaisi kätkettyä vastarintaa vallanpitäjiä kohtaan. Maalaisköyhälistön kokemat yksittäiset vääryydet (kiistat metsien nautintaoikeudesta, kylien yhteismaista, torpparihäädöt jne.) muokkasivat
suhtautumistapaa herroihin karkean vihamieliseksi ja sitä ilmaistiin
häpäisemällä heitä suusanallisesti saduissa, kansanperinteessä, sanonnoissa ja kansanhuumorissa. Herrojen haastaminen oli usein piilotettua,

113. Tunnetuimmat teoriat ovat Jari Ehrnroothin väite, jonka mukaan herravihasta
jalostunut luokkaviha oli työväestön yhteiskunnallisen toiminnan käyttövoima
sekä Kyllösen tulkinta lestadiolaisuuden, erityisesti uuslestadiolaisuuden kanavoitumisesta kommunismin kannatukseksi, Ehrnrooth 1994 ja Kyllönen 1995.
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sillä agraariyhteiskunnan alistetun kansanosan mahdollisuudet ilmaista
mielipiteitään ja aggressioitaan avoimesti olivat rajoitetut.114
Modernisoituvassa yhteiskunnassa perinteinen herraviha sai uudenlaisia piirteitä. Teollistuminen ja kaupungistuminen vahvistivat
keskuksia maaseudun ja reuna-alueiden kustannuksella. Talonpoikaiston keskuudessa kehitys johti kaksinapaisen kaupunkilainen-maalainen
–asetelman yleistymiseen, minkä seurauksena talonpoikaiston yläluokanvastaisuus laajeni ruotsinkielisestä sivistyneistöstä mm. kaupunkilaisiin. Politiikassa se näkyi siirtymänä kaupunkilaisten johtamista
suomalaisista puolueista talonpoikaiston johtamaan maalaisliittoon.
Lisäksi lestadiolaisessa liikkeessä suhtauduttiin kaupunkimaiseen elämänmuotoon turhamaisuutena.115 Työläisten keskuudessa herraviha
sulautui Suomessa esiintyneeseen, taloudellista ja hallinnollista eliittiä
kohtaan esitettyyn julkiseen kritiikkiin. PARIKAN mukaan köyhälistön herraviha sai uuden muodon, mutta ei sisältöä. Työväenliikkeen
luokkataisteluajatus perustui vanhan rahvaan kulttuurin esittämään
ajatukseen alistettujen ja hallitsijoiden välisestä vastakkainasettelusta.
Näin se tutunomaisen sisältönsä vuoksi puhutteli köyhälistöä. Moderni
lehdistö ja uudet yhteiskunnalliset toimijuudet, mm. työväenliike,
antoivat köyhälistölle mahdollisuuden ilmaista kokemansa vääryydet
julkisesti, eli työväestö ja maalaisköyhälistö saivat tilaisuuden ja välineet kiistää herrojen ikiaikainen valta avoimesti ja vaatia valtaa myös
itselleen.116
Herravihan ja uskonnon pohjoinen ulottuvuus

Lapissa suurin osa asukkaista oli luettavissa rahvaaseen, sillä alueen
asukkaat jakautuivat miltei yksinomaan talonpoikiin, maaseudun
maattomiin ja työväestöön. Myös pitkät matkat valtakunnan keskuksiin
ja siitä johtuva alueellinen syrjäytyneisyys ja taloudellinen kehittymättömyys ja kouluttamattomuus löivät leimansa ihmisten suhtautumiseen

114. Parikka 1997, 16-20.
115. Isohookana-Asunmaa 1980, 42-43; Ihonen 2003, 91.
116. Parikka 1997, 36-39.

Tukkiliikkeestä kommunismiin | 371

vallanpitäjiin. ”Etelän miehiin” ja herroihin pidettiin etäisyyttä, heidän
aikeitaan epäiltiin, ellei heistä ollut hyötyä paikallisille.117
Etelä-Suomen näkökulmasta katsottuna Lapissa ei ollut ”herroja”,
vanhaa aatelistoa, suurtilallisia tahi ruotsinkielistä yläluokkaa. Mutta
kun ottaa huomioon Lapin väestön sosiaalisen jakautumisen, herroiksi
kelpasivat jo valtion virkamiehet, papisto, työnjohtajat ja suurimmat
tilalliset. Pienillä paikkakunnilla hallinnollista ja sivistyksellistä valtaa edustivat kirkkoherra, nimismies, poliisi ja opettajakunta, kun
taas taloudellinen valta keskittyi pankin, kaupan ja puutavarayhtiön
johdon käsiin. RUUTTULA-VASARIN mukaan merkkejä Pohjois-Suomen herravihasta näkyi 1850-luvulta lähtien. Vihan taustalla olivat
metsänkäytöstä aiheutuneet taloudelliset eturistiriidat paikallisten ja
metsähallinnon välillä. Metsähallinnon virkamiehinä metsänhoitajat
toteuttivat uutta metsänpolitiikkaa, mikä koettiin Pohjois-Suomessa
aina 1890-luvulle asti sekä talollisten että maattomien etujen vastaisena.
Alun utelias ja myönteinen suhtautuminen uuteen virkakuntaan muuttui epäileväksi ja kielteiseksi. Metsäherra edusti pohjoissuomalaisille
taloudellista muutosta, joka uhkasi maalaisväestön toimeentuloa.118
Valtaosa herroista muutti Lappiin muualta Suomesta eikä heillä juuri
ollut yhteyksiä paikallisväestöön. Tavallisen lappilaisen mahdollisuudet
nousta herrasväkeen koulutuksen, verkostojen tai suvun avulla olivat
häviävän pienet, agraariyhteisössä säätyrajoja ei ylitetty ja myöhemminkin luokkarajojen ylitykset olivat harvinaisia maaseudulla119. Toisaalta
lappilainen herrasväki, opettajat, papit ja kauppiaat, joutuivat työnsä
puolesta ja edustustehtävissään (nuorisoseurat, vpk jne.) solmimaan
suhteet paikkakunnan alkuperäiseen johtoon, vauraisiin talonpoikiin,
jolloin talonpoikaiston rooli osana valtakoneistoa vahvistui.
Herrojen erilaisuus suhteessa paikallisiin korostui herrojen arvoissa, asenteissa ja tavoissa. Varsinainen ristiriita kulminoitui kuitenkin
vallankäyttöön. Herrat tulivat ja ottivat kruunun suomin oikeuksin
vallan itselleen. Usein he toimivat paikkakuntalaisia kuulematta ja jopa
117. Katso herravihan ilmenemismuotoja poliittisista tapahtumista kertovista luvuista;
Kuvaus lappilaisyhteisöstä, Lähteenmäki 2004, 240-245.
118. Katso tarkemmin metsänhoitajiin kohdistuneesta herravihasta, sen synnystä ja
kehityksestä Pohjois-Suomessa, Ruuttula-Vasari 2004, 251-259, 264-270.
119. Parikka 1997, 10-13; Satokangas 2004, 272-273; Esimerkiksi metsänhoitajat
olivat lähtöisin enimmäkseen pappissäädystä, Etelä-Suomesta. He olivat opiskelleet Saksassa ja Ruotsissa ennen muuttoa Pohjois-Suomeen, Ruuttula-Vasari
2004, 251-252.
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heitä hyväksikäyttäen (esim. Kemiyhtiön metsäkaupat). Hierarkiassa
tapahtui muutos paikallisten kustannuksella: Yhteisöä pyrittiin kontrolloimaan ja sen toimintaan puuttumaan ulkoa päin vanhoja verkostoja
ja perinteisiä oikeuksia (nautintaoikeudet metsiin) kunnioittamatta.
Herraviha oli julkituotu vastalause muutokselle, erityisesti menetetylle
vallalle. Se ilmensi aina alisteista suhdetta ja saavuttamatonta valtaa, ja
se kyti niin talonpojan kuin maattomankin mielessä. Ilmiö oli havaittavissa eri puolilla Suomea, se ei ollut paikkakuntaan sidottu, mutta
erityisesti syrjäytettyjen asema ja syrjäseutujen olosuhteet tarjosivat
herravihalle otollisen alustan.
Vaikka vastakkainasettelun aika jatkui agraarista moderniin, tapahtui rahvaan kulttuurissa myös sisällöllistä muutosta. Työväestön
ja maattomien kokemukset yhteiskunnasta muuttuivat. Kapitalistisen
tuotantotavan myötä keskuksen ja periferian vuorovaikutus heijastui
esimerkiksi Lapissa niin, että työväestön ja maattomien oli vaikea
yksilöidä ja tunnistaa vastustajansa, samalla kun ylhäältä alaspäin
tapahtuva taloudellinen, hallinnollinen ja kulttuurinen ohjaus kohdistui yhä voimakkaammin myös suorittavaan tasoon. Isännän tilalle
tulivat yhtiöt ja markkinat. Herraviha muuttui persoonattomaksi, se
suuntautui taloudellista ja poliittista valtaa käyttäviin tahoihin. Herrat
olivat niitä, jotka tekivät päätöksiä kansaa kuulematta. Silti yhä edelleen
työnantajapuolen näkyvimmistä henkilöistä tehtiin syntipukkeja, kuten
Kemiyhtiön isännistön edustajasta R. Sandbergista.
Myös venäläistä valtaa ja hallintoa vastustaneen jääkäriliikkeen
suosion Pohjois-Suomessa voi tulkita indikoineen herravihaa. Tsaari
ja tsaarin hallinto sekä heihin sidoksissa olleet virkamiesten ja taloudellisen eliitin arvomaailman tulkittiin eroavan paikallisille yhteisesti
tärkeistä arvoista: yhdenvertaisuudesta, laillisuudesta eikä oikeudenmukaisuudesta.120 Jääkäriliike, joka sen sijaan suuntasi toimensa tsaarin
valtaa vastaan, yhdisti pohjoissuomalaisia yli puoluerajojen. Jääkäriliike
operoi puolisen vuotta (elokuu 1915-tammikuu 1916) alueella kuljettaen värvättyjä Tornion ja Kemin etappien kautta Ruotsiin ja sieltä
edelleen Saksaan saaden varauksettoman vastaanoton rahvaan parissa.
120. Pohjoissuomalaisten suhtautuminen sortovuosiin ja hallitusmuotoon, IsohookanaAsunmaa 1980, 45-46, 97; Tapoihin kuului muun muassa tarjota ruoka ja yösija
matkalaiselle, Snellman 1996, 176, 208-209; Samansuuntainen ajattelumalli oli
myös Pohjois-Ruotsissa. Siellä kylien toiminta perustui vanhastaan yhteistoimintaan ja yhdenvertaisuuteen, Johansson 1994, 20-22, 26, 130.
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Paikalliset asukkaat tarjosivat majoitus-, huolto- ja kuljetuspalveluja
arkailematta, ja Oulun läänin alueelta reilut 300 nuorta miestä, pääasiassa työmiehiä ja pientilallisia, liittyi liikkeeseenkin.121
Jari EHRNROOTH toteaa työväenliikkeen agitaation käyttäneen
varsinkin liikkeen alkuaikoina hyväkseen kristillistä retoriikkaa samalla
kun se jäsensi sosialismin aatetta luokkavihalla. Agitaatiota harjoitettiin työväenliikkeen erilaisissa iltama-, puhuja- tai juhlatilaisuuksissa.
Luokkavihaa käytettiin täkynä järjestäytymättömälle kuulijakunnalle,
mutta jo järjestäytyneelle kuulijakunnalle tarjottiin puhuntaa, jolla oli
kasvatukselliset ja sivistykselliset tavoitteet. Keskiluokkaisten agitaattorien puhunta muuttui työläisten omissa tuotoksissa, mm. lehdissä,
yhteneväisyyden ja oikeaoppineisuuden vaatimuksiksi, vääjäämättömästi etenevän sosialismin odotukseksi. EHRNROOTHIN mukaan
niitä ryyditti kenttäväen herroihin ja porvareihin kohdistama arkaainen
viha, joka myöhemmin konkretisoitui sisällissotana.122
Tulkitsen työväestön aggressiivista puhuntaa toisin kuin EHRNROOTH. Puhe ei välttämättä muutu teoksi, varsinkaan, kun taustalla
on monitasoiset yhteiskunnalliset ongelmat. Voidaan ajatella, että
vihaa uhkuvat puheet noudattivat edelleen vanhan rahvaan kulttuurin perinteitä. Ne olivat yksi keino kaltoin kohdellulle nousta herroja
vastaan, purkaa turhautumia, tuskaa. Vaikka ne nostattivatkin vihaista
mielialaa, oli niiden vaikutus useimmissa tapauksissa vain symbolinen,
ellei jopa terapeuttinen. Taloudellisen epävarmuuden aikana se oli
työläisille usein ainoa keino osoittaa hallitsevansa omaa elämäänsä.
Samaa tavoiteltiin myös vitsinkerronnalla, jossa herrojen heikkouksille
ja jätkien erinomaisuudelle naurettiin luvan kanssa. Herraviha oli mitä
suurimmassa määrin retorinen keino jäsentää yhteiskuntaa.123 Vihan
vimmalla rahvas, työväestö konkretisoi ja toi julki epäoikeudenmukai121. Toisin kuin Etelä-Suomessa, pohjoisessa SDP:n johtavat sosialistit olivat intomielellä rakentamassa Suomen itsenäisyysliikettä. Jääkäreiden nimekkäimpiä
puolestapuhujia työnväenliikkeessä olivat Yrjö Mäkelin, Hannes Uksila ja Janne
Hautala. Mäkelinin perheessä innostus ei jäänyt vain isän varaan, sillä poika Leo
värväytyi liikkeeseen ja kouluttautui Saksassa jääkäriksi. Yrjö Mäkelinin usko
itsenäisestä Suomesta vahvistui Venäjän vallankumouksen jälkeen keväällä 1917.
Hän piti Saksaa ja jääkäreitä sen takuina toimien itse linkkinä SDP:n johdon ja
aktivistien välillä, Lackman 2000, 155-166, 202, 206-207, 434-438.
122. Ehrnrooth 1992, 484-485, 492-493, 499-500.
123. Ks. Heimo 2000, 56-60; Lapissa Nätti-Jussi -perinne on hyvä esimerkki ammattiylpeyden värittämistä kaskuista; Johansson 1994, 56-57.
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suuksia, ei motivoinut toimintaansa. Psykologisten tekijöiden sijaan
yhteiskunnallisen toiminnan taustalla niin työväen- kuin porvaripuolueidenkin taholla olivat taloudelliset, sosiaaliset ja poliittiset tekijät.
************
Lapissa lestadiolaista herätysliikettä voi pitää yhtenä varhaisimpana
yrityksenä haastaa herrat – kirkonherrat – ja korjata koetut vääryydet.
Liike levisi 1840-luvulla Ruotsin Lapista Suomen puolelle, alkuun Tornionjokilaaksoon. Pohjoisen kristillisyys, lestadiolaisuus, ja pohjoisen
poliittinen radikalismi assosioidaan Suomessa mielellään kategoriaan
alkukantaiset, myyttiset liikkeet. Niiden välille on rakennettu yhteyttä
myös historiantutkimuksessa 1950-luvulta lähtien.124 Sysäyksen tulkinnalle antoi Sven RYDENFELDTIN tutkimus, jonka mukaan Ruotsin
Lapin poliittinen radikalismi pohjautui uskonnolliseen radikalismiin.
Pohjois-Ruotsissa lestadiolaisuus oli suomea puhuvan vähemmistön
uskonto, jota ei hyväksytty kirkollisissa piireissä. Norjassa lestadiolaisuus puolestaan ilmensi kveeniläistä perinnettä, jota puolustaessaan
se joutui vakaviin konflikteihin myös viranomaisten, ei ainoastaan
papiston kanssa.125 RYDENFELDTIN väitettä sovellettiin myös Suomen
työväenliikkeen/kommunismin tutkimuksessa miettimättä tarkemmin lestadiolaisuuden yhteiskunnallista ja kirkollista asemaa ja roolia
Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Vaikka TALONEN kumosi suomalaisten aiempia käsityksiä lestadiolaisuuden ja sosialismin yhteydestä
vuonna 1988, elää käsitys sitkeästi uusine spekulaatioineen; olisiko
pohjoisen työväenliikkeen kiittäminen radikalismistaan lestadiolaista
uusherännäisyyttä?126 Tarkastelen Kuolajärven esimerkin pohjalta,
millainen poliittinen merkitys radikalismin suuntautumisessa lestadiolaisuudella oli. Kuolajärvi antaa tarkastelulle hyvän lähtökohdan,
sillä sekä lestadiolaisuus että työväenliike saivat vahvan kannatuksen
vuosisadan alussa.
124. Allardtin korpikommunismi-teorian kuvaus pohjoisen työväenliikkeestä irrationaalisena, järjestäytymättömänä ja spontaanina liikkeenä vahvisti kuvaa, Nousiainen
1956; Kyllönen 1975; Allardt 1963.
125. Huotari 1981, 13-14; Drivense – Niemi 2000, 163, 171, 178-179.
126. Rydenfeldt 1954; Talonen 1988, 129-135; Kyllönen 1995.
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Lestadiolaisuutta, kuten muitakin varhaisia herätysliikkeitä, on
pidetty radikaalina liikkeenä, mitä se on ollutkin, uskonnon saralla.
Se kyseenalaisti vallitsevan opin ja kohdisti siihen useita muutosvaatimuksia. Ne kohdistuivat ensisijaisesti tulkintaan ihmisen ja Jumalan
välisestä suhteesta ja sen kautta papiston ja kirkon tehtäviin. Oppiin
kuului keskeisesti vaatimus tasa-arvoisuudesta, uskonnollisesta demokraattisuudesta, mikä ymmärrettiin yksilön tasa-arvoisuutena Jumalan
edessä taloudelliseen ja sosiaaliseen asemaan katsomatta. Samalla se
muotoili kysymyksen vastuusta uudelleen. Antaessaan merkitystä, vastuuta ja mahdollisuuksia alemmillekin kansanosille lestadiolaisuudesta
muodostui erityisesti talonpoikaisuskonto. Samaan aikaan talonpoikaiskulttuuriin pohjautuva kansallisuusajattelu rinnan lestadiolaisuuden ja
muiden herätysliikkeiden kanssa muokkasi suomalaista yhtenäiskulttuuria. Ne vahvistivat ajattelutapaa, jonka mukaan ihminen ja yhteisö
voivat itse päätöksillään ja teoillaan vaikuttaa tiettyihin yksilökohtaisiin
tai kansallisiin asioihin. Samalla ne vahvistivat talonpoikaisluokan asemaa ja arvoa suomalaisessa yhteiskunnassa.127 Lestadiolaisliike hajosi
opillisiin kiistoihin 1890-luvulla, minkä seurauksena Kittilästä lähti
liikkeelle ns. uudenheräyksen suuntaus. Hajoamisen taustalla olivat
keskuksesta periferiaan heijastuneet muutospaineet, yritys suojata ja
säilyttää usko uusissa olosuhteissa. Vanhoillislestadiolaisuus säilytti
asemansa tutkimusalueella, sillä uusherännäisyys sai huomiota lähinnä
Kittilässä ja Keski-Lapissa.128
Lestadiolaisuus ankkuroitui talonpoikaisyhteisöön ja sen arvoihin, se rakentui talonpoikaisen elämäntavan ja traditioiden pohjalle.
Lestadiolaisuuden avulla yhteisön jäsenten toimintaa ja sosiaalisia
suhteita oli helpompi kontrolloida ja linjata, pitää valtasuhteet ennallaan. Lestadiolainen liike olikin vaikutusvaltainen toimija monissa
127. Ylikangas 1990, 207; Talonen 1988, 151-157.
128. Uusheräyksen taktiikkana oli huomioida yhteiskunnallisia muutoksia, muun
muassa rakentamalla yhteyksiä muihin kristillisiin ryhmiin. He halusivat myös
terävöittää kristillisyydenkäsitystä kuitenkaan muuttamatta sen arvoperustaa.
Uusheräyksessä painotettiin Laestadiuksen alkuperäistä näkemystä, niinpä esimerkiksi auktoriteettiusko, kuuliaisuus perheen päätä kohtaan, korostui myös uudessa
suuntauksessa. Suosittu Kittilässä ja sen naapurikunnissa. Sillä oli kannattajia ja
kuulijoita myös muualla Lapissa, mutta lestadiolaisen liikkeen sisäisessä valtataistelussa se sai johtoaseman vain Keminmaalla ja Lapin keskiosissa. kumpikin suunta
halusi pysyä osana kirkkoa ja että osa nuorista teologeista suhtautui ymmärtävästi
lestadiolaisiin, Talonen 1988, 42, 141-142; Huotari 1981, 38-39, 140; Suolinna
– Sinikara 1986, 156-157; Virkkala 1945, 180-181; Kinnunen 2004, 29-30.
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Lapin talonpoikaiskylissä ja kunnissa. Alkuvaiheessa lestadiolainen
liike karttoi valtion ja kirkon edustajia, mutta pikku hiljaa, lujitettuaan asemansa (ja valtansa) yhteisössä lestadiolaisuus antoi tukensa
paikallisille viranomaisille. Siitä kehkeytyi muiden herätysliikkeiden
tavoin vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä tukeva liike. Lestadiolaisuus
syntyi tyytymättömyydestä, mutta tyytymättömyys kohdistui ennen
kaikkea liian virkavaltaisena pidettyä kirkkoa, papistoa ja tapauskovaisuutta kohtaan. Lestadiolaissaarnaajat puhuivat lämpimästi säätyyhteiskunnan, esivallan ja lakienkunnioituksen puolesta tuomiten
niin vallankumoukselliset liikkeet, demokratian kuin tasavallankin.
Liikkeen yhteiskunnallinen keskustelu rajautui lähinnä omaisuuden
jaon ongelmiin ja raittiuskysymykseen.129
Vaikka poliittisessa ja uskonnollisessa radikalismissa, siis sosialismissa ja lestadiolaisuudessa, oli samankaltaisia piirteitä, kuten
yhteisöllisyys ja protestointi, olivat ne yhteiskunnallisina ja poliittisina
liikkeinä toistensa vastakohtia. Lestadiolaisuus oli muiden herätysliikkeiden tavoin sääty-yhteiskunnan tuote, joka puhui tuon ajan
nousevan, mutta alistetun kansanosan - talonpoikaiston - puolesta.
Vuosien myötä radikalismi muuttui konservatismiksi - perinteisten
talonpoikaisarvojen vaalimiseksi ja yhteistyöksi kirkon kanssa. Vuosisadan alkupuolella lestadiolaisuudella oli pikemminkin haastettavan
kuin haastajan rooli pohjoissuomalaisessa yhteisössä. Samaan aikaan
modernisoitumisprosessin tulokset (metsäteollisuus, muuttoliike,
palkkatyö, sosiaaliset ja poliittiset liikkeet) näkyivät Lapissakin; uusia
ihmisiä uusine arvoineen ja tapoineen muutti pohjoiseen. Paikoin
näkyvä ja vahva työväenliike kritisoi arvoja ja valtarakenteita, joita
lestadiolaisuus tuki. Talonpoikaiston ja työväestön välille näytti muodostuvan alusta alkaen ylittämätön kuilu. Osa ulkopaikkakuntalaisista
työläisistä muutti alueilta, joissa ei ollut lestadiolaista perinnettä130.
Heidän arjessaan ja arvomaailmassaan lestadiolaisuus oli vieras ilmiö,
sillä ei yksinkertaisesti ollut heille merkitystä. Lestadiolaisyhteisö oli
puolestaan tarkka rajoistaan, talonpoikaisesta identiteetistään ja jä129. Isohookana-Asunmaa 1980, 5; Talonen 1988, 52-53; Talonen 2000, 174-177.
130. Vaikka lestadiolaisuus levisi myös Itä-Suomeen 1800-luvun lopulla, Pohjois-Karjalassa oli laajoja alueita, jotka jäivät lestadiolaisvaikutuksen ulkopuolelle. Kinnunen
2004, 53-85, 153-154, 184; Lukumääräisesti Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen lestadiolaisliikkeitä ei voi verrata keskenään, sillä Itä-Suomessa lestadiolaisten määrä
rajautui muutamaan kymmeneen paikkakunnittain, Lohi 1997, 573, 592, 667.
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senistään eikä se helposti hyväksynyt yhteisöönsä ulkopuolisia,131 ei
varsinkaan siirtolaisia, jotka suhtautuivat agraariyhteisön kulttuuriseen,
sosiaaliseen ja uskonnolliseen perinteeseen kriittisesti. Yhteiskunnallisen
murroksen näkökulmasta liikkeiden radikalismi suuntautui ja ajoittui
eri tahoille ja eri ajanjaksoille, minkä vuoksi lestadiolaisuuden ja sosialismin rinnastaminen tai käsitteleminen samankaltaisina ilmiöinä
ei ole hedelmällistä.
Kuolajärvi esimerkkinä

Lestadiolaisuus juurtui Kuolajärvelle vuosina 1870-1871. Se omaksuttiin nopeasti ja kollektiivisesti132, alkuvaiheessa vain Kuolajärven
pohjoisosassa sijainneen Saijan kylän asukkaat torjuivat uskon. Seppo
LOHI selittää kuolajärveläisten lestadiolaisuutta alueen perifeerisyydellä ja väestön sosiaalisella homogeenisuudella, muun muassa hyvin
toimeentulevalla talonpoikaistolla. Lisäksi hän arvioi Kuolajärven
kollektiivisen lestadiolaisuuden olleen ”…kansan itsetunnon näyttö
sen vierastamaa autoritaarista virkavaltaisuutta vastaan, jota nimismies ja liikkeeseen kuulumattomat papit edustivat”. Lohen mukaan
lestadiolaisuuden suosio perustui siihen, että se antoi paikalliselle
talonpoikaistolle välineen kontrolloida ja puolustaa yhteisöään.133
Kuolajärvellä lestadiolaisuudella oli alussa kirkon, virkavallan
edustajien tuki puolellaan. Kirkonvastaisuutta ilmeni vasta seuraavan
kirkkoherran, Johan G. Sipilän, aikana (1875-1889), joka pappissäädyn
enemmistön mukaisesti vastusti lahkolaisuutta, joksi lestadiolaisuuskin luettiin kuuluvaksi134. Kirkon ja lestadiolaisten välille syntynyt
vastakkainasettelu alkoi tasoittua kirkkoherra Johan G. Krogeriuksen
aikana (1889-1908) muuttuen yhteistyöksi niin, että vuoden 1915
piispantarkastuksessa lestadiolaisuuden todettiin ”hedelmöittäneen
131. Huotari 1981, 120.
132. Lestadiolaisuus järjestäytyi nopeasti ja kollektiivisesti niissä kylissä, joissa vanha
kristillinen rukousperinnekäytäntö oli ollut käytössä, Huotari 1981, 116-117.
133. Lohi 1997, 145-150.
134. Lestadiolaisuus todettiin Kuopion hiippakunnan synodaalikokouksessa v. 1875
lahkoksi, jonka toimia kehotettiin kontrolloimaan seurakunnassa, Lohi 1997,
39.
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kansan kirkkoa”.135 Kuolajärvellä lestadiolaisten kirkonvastaisuus rajoittuu aikaan, jolloin kirkko yritti määritellä uuden uskon omien
tavoitteidensa ja toimintatapojensa mukaisesti. Kirkkoherra Sipilä
edusti puhtaasti hiippakunnan linjaa, mutta jo seuraavat papit toimivat
pragmaattisemmin, vähenisivät ”lahkolaisiin” kohdistunutta kontrollia
ja hyväksyivät heidät osaksi seurakuntaansa. Kirkon statuksen kannalta lestadiolaisuuden hyväksyminen oli järkevää, jopa välttämätöntä.
Liittouma vahvisti kummankin hengellistä vaikutusvaltaa ja ylläpiti
totuttua sosiaalista järjestystä paikkakunnalla.
Hajaannus jakoi myös Kuolajärven lestadiolaisliikettä. Uusherännäisyys juurtui paikkakunnalle, erityisesti Kelloselkään, saarnamiesten
mukana 1800-luvun viimeisinä vuosina. Uusheränneiden lukumäärää
on vaikea arvioida, ainakin vuonna 1903 suurin osa seurakunnan lestadiolaisista kuului kirkkoherra Krogeriuksen mukaan vanhan suunnan
kannattajiin. Tämä sopii hyvin yhteen myös sen väittämän kanssa,
jonka mukaan vanhoillislestadiolaisuuden vankimpia kannatusalueita
olivat Pohjois-Pohjanmaa ja Etelä-Lappi.136 Todisteita siitä, että uusherännäisyys olisi heikentänyt vanhoillislestadiolaisuuden suosiota ja valta-asemaa Kuolajärvellä, ei ole. Vanhoillislestadiolaisuus oli juurtunut
kunnan vanhimmille lestadiolaisalueille ja sen asema vahvistui omien
saarnamiesten ja lestadiolaisverkoston myötä. Uusherännäisyys ei
myöskään ylläpitänyt kirkonvastaisuutta saati muuttunut sosialistiseksi
kirkon- ja uskonnonvastaisuudeksi. Molemmat lestadiolaissuuntaukset
suhtautuivat sekä toisiinsa että kirkkoon rakentavasti.
Uusherännäisyys ei heikentänyt lestadiolaisuuden mahdollisuutta
kontrolloida yhteisöä Kuolajärvellä. Päinvastoin, lestadiolaissuuntausten yhteistyö kirkon kanssa vahvistui, mikä ylläpiti paikallista
valtarakennetta ja totuttua sosiaalista normistoa. Lestadiolaista liikettä
135. Piispantarkastuspöytäkirja 23.-26.3.1876; Kertomus Kuolajärven seurakunnan
tilasta 7.-8.3.1886; Kirkkoherra Krogerius totesi: ”…Sen harhaoppien luulen jo
hyvää tietä olevan häviämään päin. Sen kiihkeimmätkin saarnamiehet opettavat,
että 10 käskyä on uskovaiselle tarpeellinen”, 17.2.1892; Hengellisten liikkeiden saarnatilaisuuksia saarnasivat sekä liikkeen, että kirkon miehet, 25.3.190931.7.1915; Piispantarkastuspöytäkirja 30.-31.7. ja 1.8.1915. Kuolajärven srk.
Eb:13. OMA; Aatsinki 1993, 23-24.
136. Kelloselkä oli perinteinen talonpoikaiskylä, jossa asui 1900-luvun alussa vain
neljä ulkopaikkakuntalaista tukkityömiestä pysyvästi, Kellokumpu 1999, 130,
149-150; Aatsinki 1993, 24-25; Talonen 1988, 43; Kuolajärveä ei mainita uuden
suuntauksen vaikutusalueisiin kuuluvaksi Väinö Havaksen kirjassa.
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ja kirkkoa lähensi yhteinen arvomaailma, mutta myös yhteinen uhka –
tukkiliike, joka niiden näkökulmasta murensi yhteisön moraalia uusine
arvoineen ja tapoineen. Jo 1890-luvun alussa kirkkoherra oli pannut
merkille seurakuntalaisten pahat tavat. Hän raportoi ”armottomasta
palkan- ja hinnankiskomisesta” sekä palkollisten tottelemattomuudesta,
koska nämä ”…vaihtelevat paikkaa mielivaltaisesti välipuheesta ja pestauksesta huolimatta.” Vuosia myöhemmin Krogerius joutui toteamaan
käytöksen pahentuneen: ”Pyhäinpäivinä juorutaan, kyläillään ja ollaan
vallattomia…jo pienet lapset epäsiveissä kuvissa ja epäsiveissä puheissa
viihtyvät. Lapset saavat kasvaa ilman kuria.”137 Erityisesti kirkkoherraa
huolettivat nuoret ja lapset, jotka kirkkoherran mukaan halusivat eroon
kirkon auktoriteetista. Syitä muutokseen Krogerius etsi vanhemmista,
jotka kasvattivat lapsensa kuritta, mutta myös ulkopaikkakunnilta
tulleesta tukkiväestä, jonka välinpitämätön ja moraaliton käytös tarttui
kuolajärveläisiinkin. Erityisesti kirkon edustajat kavahtivat sosialismia,
joka ”jätkien” vaikutuksesta levisi kulovalkean tavoin pitäjässä.138
Työväestön tapa jäsentää aika, arki ja yhteiskunta kyseenalaisti
kirkon ja lestadiolaisyhteisön ylläpitämän hierarkian monin tavoin:
Ensinnäkin tukkityöläisten käytös ja asenteet rikkoivat yhteisön käyttäytymiskoodia, toiseksi suuri osa heistä suhtautui neutraalisti kirkon
ja varsinkin lestadiolaisuuden oppikappaleisiin139 ja kolmanneksi he
olivat uusien yhteiskunnallisten aatteiden, kuten osuustoiminta-,
nuorisoseura- ja erityisesti työväenaatteen, airueita. Erilaisen elämäntapansa vuoksi tukkityöläiset perheineen eivät täyttäneet agraariyhteisön uskonnollisia ja sosiaalisia vaatimuksia jääden sen ulkopuolelle.
Metsätyömies edusti konkreettisesti uudentyyppistä elämäntapaa, joka
uhkasi perinteisiä, kristillisiä arvoja. Ei siis ihme, että sen puolustajat,
kirkko ja talonpoikaisyhteisö lestadiolaisineen, syyllistivät ”jätkän”.
Koska ”jätkä” edusti myös sääty-yhteiskuntaa, kirkkoa ja pääomaa
kritisoivaa sosialismia, oli johdonmukaista, että paikkakunnalla esiin-

137. Kertomus Kuolajärven seurakunnan tilasta v. 1892; 1903. Kuolajärvi. Eb:13.
OMA.
138. Piispantarkastuspöytäkirja 16.-20.7.1897; 24.3.1909. Kuolajärvi. Eb:13. OMA.
139. Suurin osa muuttajista tuli alueilta, joissa lestadiolaisuutta ei esiintynyt nimeksikään, Lohi 1997, 667 ja kartta 22 “Lestadiolaisuuden suhteellinen kannatus v.
1899”.
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tyvä huonotapaisuus ja moraalittomuus nähtiin metsätyömiesten, siis
sosialistien, aikaansaamaksi.140
Lestadiolaisuuden sosialismin vastainen luonne

Osoittaakseni tarkemmin lestadiolaisuuden ja sosialismin välisen kuilun poliittisella tasolla tarkastelen lähemmin lestadiolaisten poliittista
käyttäytymistä ja suhtautumista työväenliikkeeseen 1900-luvun alkupuolella. Tarkastelu antaa eväitä myös työväestön kokeman sosiaalisen kontrollin ymmärtämiselle. Vanhoillislestadiolaiset tuomitsivat
sosialismin neljä kertaa virallisissa vuosikokouksissaan ennen vuotta
1918. He perustelivat kannanottoaan sosialismin kirkon- ja uskonnonvastaisuudella sekä ”jumalankielteisyydellä”. Lisäksi sosialismin
katsottiin uhmaavan tavoitteillaan esivaltaa ja laillista yhteiskuntajärjestelmää. Sosialismin esiin nostaman keskeisen teeman, luokkien
välisen taloudellisen epätasa-arvon, katsottiin ilmentävän vain kateutta
ja katkeruutta rikkaampia kohtaan. Lestadiolaisuudessa taloudellisten
etujen tavoittelun pelättiin suuntavan huomion taivaallisten asioiden
asemesta maallisiin. Niinpä liike piti yllä matalaa profiilia suhteessa
yhteiskunnallisiin epäkohtiin, kuten köyhyyteen.141
Linja näkyi paitsi käytännön toimissa myös poliittisessa käyttäytymisessä. Vaalitaistelussa yksilöön kohdistuneet moraaliset ja eettiset
kysymykset, kuten uskovaisuus, esivaltauskollisuus ja raittius, nousivat
etusijalle. Lestadiolainen liike oli poliittisesti vahvasti sidoksissa porvarillisiin puolueisiin. Saarnaajien esimerkki ja puolueen suhtautuminen
uskontoon myönteisesti vaikuttivat lestadiolaisten äänestyskäyttäytymiseen. Lestadiolaiset äänestivät laiskasti ensimmäisissä eduskuntavaaleissa142, mutta ne jotka äänestivät, antoivat äänensä vanhasuomalaisille. Lestadiolaiset kääntyivät kuitenkin 1910-luvulta lähtien
maalaisliiton kannattajiksi. Puolueen vaihtoa vauhditti tunnettujen
140. Mm. vuoden 1909 piispantarkastustilaisuudessa seurakuntalaiset määrittelivät
Kuolajärvellä esiintyneen pahennuksen ja juoppouden sosialismin aikaansaannokseksi, Piispantarkastuspöytäkirja 24.3.1909. Kuolajärven srk Eb:13. OMA.
141. Havas 1927, 170; Köyhistä huolehdittiin yksilötasolla, mm. diakonissatoiminnan
kautta, Talonen 1988, 53, 131-132.
142. Maallisia asioita, kuten eduskuntalaitosta ja äänestämistä, ei pidetty lestadiolaisten
keskuudessa yleisesti tärkeänä, ks Talonen 1988, 96-99.
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lestadiolaissaarnaajien, K.A. Lohen ja Antti Juneksen, vaaliehdokkuus
maalaisliitossa. Lohi suuntasi sanomansa pohjoisen kruununtorppareille, pienviljelijöille ja metsätyömiehille. Hän argumentoi voimakkaasti
pohjoisen ja etelän, maaseudun ja kaupungin välisistä eroista voittaen
näin ”korven kansan ” luottamuksen. Maalaisliiton ohjelmaa pohjoisen
talonpoikaistolle mieluinen, kristillinen vaihtoehto niin suomalaiselle
kuin sosialidemokraattisellekin ohjelmalle, ja se aktivoi lestadiolaiset
äänestämään varsinkin vuonna 1917.143
Lestadiolaisten joukossa saattoi olla yksittäisiä työväenliikkeen
kannattajia, mutta se oli satunnainen, yksilötason valintaan pohjautuva
teko. Parhaimpana esimerkkinä tästä lienee Kittilän Kaukosen kylän
kyläpäällikön Tuomas Kaukosen toiminta. Lestadiolaisuudestaan huolimatta hän toimi myös työväenaatteen puolestapuhujana Kaukosen
ja Kallon kylissä suurlakkovuodesta alkaen. Tuolloin lestadiolainen
liike ei ollut vielä virallisesti tuominnut sosialismia. Työväenasia oli
tullut Kaukoselle tutuksi hänen seurattuaan lähikyliin majoittuneiden
tukkityöläisten elämää. Kaukosen toiminta herätti paikkakunnan
lestadiolaisissa kuitenkin närkästystä ja vuonna 1912 hänet erotettiin
Kittilän kirkkoneuvostosta.144 Kaukosen toimintaa voinee selittää
osittain 1860-1870 -luvuilla Kittilässä vaikuttaneen lestadiolaisen
kirkkoherra K.A. Heikelin toiminnan jättämällä moraalisella perinnöllä. Heikelin johtama kirkkoraati oli puuttunut ankarasti kunnan
virkamiesten laiminlyönteihin ja moraaliin145. Hänen toimintamallinsa
lienee ollut Kaukoselle ja hänen kaltaisilleen tien viitoittajana uusien
yhteiskunnallisten ongelmien ratkomisessa – he halusivat toteuttaa
tasa-arvoa myös maallisissa kysymyksissä. Työväenliike oli kuitenkin jo lähtökohdiltaan ristiriidassa lestadiolaisen liikkeen arvojen ja
tavoitteiden kanssa, joten sen puolesta puhuminen kävi käytännössä
mahdottomaksi. Vaikka sosialisti olisi hyväksynyt lestadiolaisuuden,
lestadiolaisuus ei hyväksynyt sosialismia146 ja ennen pitkää yksilö joutui
tekemään valinnan näiden kahden välillä.
Vanhojen arvojen ja asenteiden ylläpitäminen oli sekä lestadiolaisen liikkeen että maalaisliiton etujen mukaista. Tilannetta voi tarkastella
myös kuolajärveläisten äänestyskäyttäytymisen perusteella. Vuoden
143. Talonen 1988, 127, 172-173, 352-353.
144. Talonen 1988, 134-135.
145. Lohi 1997, 68-69.
146. Talonen 1988, 135.
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1907 vaaleissa kunta oli jaettu neljään äänestysalueeseen, Kuolajärven,
Märkäjärven, Hautajärven ja Vuorijärven äänestysalueisiin. Vaalitulosten perusteella Kuolajärven kunta jakaantui erilaisiin poliittisiin
vyöhykkeisiin. SDP nousi suurimmaksi puolueeksi saaden 54 % annetuista äänistä. Puolueen ydinaluetta oli kunnan pohjoisosa (Kuolajärven äänestysalueella 86 % ja Märkäjärven äänestysalueella 61 %).
Sen sijaan kunnan eteläosa oli porvaripuolueiden kannatusaluetta.147
Hautajärven ja Vuorijärven äänestysalueet olivat vaurasta maanviljelyja poronhoitoaluetta. Ne edustivat perinteistä talonpoikaisyhteisöä, ja
lestadiolaisuus oli osa alueiden asukkaiden arkipäivää, mm. saarnaaja
Juho Hautajärvi asui Hautajärven kylässä. Näillä alueilla suomettarelaiset, maalaisliitto ja vanhoillislaestadiolaisten liitto saivat enemmistön
annetuista äänistä. Hautajärven äänestysalueella suomettarelaiset keräsivät 95 ääntä eli 83 % osuuden äänistä ja Vuorijärvellä maalaisliiton
ja laestadiolaisten liiton yhteenlaskettu148 äänimäärä oli 68 ääntä eli
58 % annetuista äänistä. Sen sijaan sosialistien kannatus jäi varsinkin
Hautajärven äänestysalueella heikoksi; he saivat vain viisi ääntä, mikä
merkitsi 4 % osuutta annetuista äänistä. Vuorijärven äänestysalueella
sosialisteja äänesti joka kolmas, mutta vanhoillislestadiolaisten liitto
oli vaihtoehdoista suosituin.149
Lestadiolaisen liikkeen kannattajien, sekä sen vanhoillis- että
uuslestadiolaisten, äänestyskäyttäytymisen peruslähtökohta PohjoisSuomessa oli sosialisminvastaisuus, joka vahvistui suurlakkovuoden
jälkeen. Alkuaikoina lestadiolaisten äänet jakautuivat useammalle
eri porvaripuolueelle, mutta myöhemmin Suomen puoluekentässä
tapahtuneiden muutosten jälkeen lestadiolaisalueiden valtapuolueeksi
vakiintui maalaisliitto niin Kuolajärvellä kuin muuallakin PohjoisSuomessa.150 Vaikka siis Kuolajärvellä oli lestadiolaisuuden vahva kannatusalue ja äänestäjistä yli puolet äänesti SDP:tta päinvastoin kuin
KYLLÖNEN on esittänyt, liikkeiden välillä ei ollut korrelaatiosuhdetta.
147. Kuolajärven äänestysalueiden vaalitulokset perustuvat lehtitietoihin, Kaleva
26.3.1907.
148. SVT:n vaalitilastossa laestadiolaisen liiton äänet on laskettu maalaisliiton eduksi,
SVT XXIX vaalitilasto 1 eduskuntavaalit 1907 ja 1908, 44.
149. Kaleva 26.3.1907.
150. Aatsinki 1993, 28, 36-47, 70-71; Talonen 1988, 69-77, 85; Isohookana-Asunmaa
1980, 60.
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Tilanne oli samankaltainen Keminmaalla.151 On myös huomioitava,
että lestadiolaisten suhteellinen osuus väestöstä pieneni 1920-luvulle
jatkuneen muuttoliikkeen vuoksi. Siirtolaiset olivat ennemminkin
potentiaalisia työväenliikkeen kuin herätysliikkeen jäseniä.
Vaikka uskonnollinen radikalismi ei muuttunut poliittiseksi radikalismiksi, sillä oli poliittista vaikutusta: lestadiolaisuus oli porvaripuolueiden, ei sosialistien kannatukseen vaikuttava tekijä. Agraariyhteisön
sosiaalisten normien ja arvojen puolustamisessa käytettiin hyväksi
sekä uskontoa että politiikkaa; lestadiolaisliike pyrki vaikuttamaan
arjessa, maalaisliitto politiikassa. Talonpoikais-lestadiolainen yhteisö
ohjasi jäsenensä porvaripuolueiden, käytännössä maalaisliiton taakse.
Sosialistien yhteiskunnallinen radikalismi ei puhutellut lestadiolaisuutta
liikkeenä, vaan se otti kollektiivisesti kielteisen kannan sosialismiin ja
SDP:een. Tämä näkyi myös Kuolajärven äänestystuloksissa. Sosialismin
kannatus oli kunnassa voimakasta, mutta Kuolajärven eikä muunkaan
Pohjois-Suomen alueen sosialismi kummunnut lestadiolaisuudesta, ei
sen uudesta eikä vanhasta haarasta, vaan kuten muuallakin Suomessa,
modernisaatiosta. Uskonnollisen radikalismin muuttuminen poliittiseksi radikalismiksi saattoi olla mahdollista yksittäisen äänestäjän
tapauksessa, mutta laajana sosiaalisena ilmiönä se oli mahdoton.

YHTEENVETO: LAPIN TYÖVÄENLIIKE
– MODERNISOITUVAN YHTEISKUNNAN POLIITTINEN LIIKE

Pohjoisimman Suomen, Lapin, poliittinen toiminta muotoutui samassa
kansallisessa ja kansainvälisessä valinkauhassa kuin Suomessa yleensä.
Työväen toiminnan juuret olivat kapitalisoituvan ja teollistuvan talouden synnyttämissä yhteiskunnallisissa muutoksissa. Työväenliikkeen
151. SVT XXIX vaalitilasto 1 eduskuntavaalit 1907 ja 1908; ”Väestön aggressiivisuus,
jopa kapinallisuus, joka aiemmin oli purkautunut uskonnossa, sai uuden kaavan
purkautuessaan puoluepoliittista tietä. Vanha uskonnollinen radikalismi kävi
tarpeettomaksi sitä mukaa kuin sosialismi ja poliittinen ”uskonto” levisi seudulle”
sekä ”Tukkilaisalueilla, kuten Kuolajärvellä ja Kemin seudulla, lestadiolaisuuden
normisto oli höllempi ja liikkeen pehmeämpi haara sai vastakaikua sieltä. Myös
kirkko joutui tekemään sosialismille myönnytyksiä”, Kyllönen 1995, 220, 119122, Kyllönen 1975, 266-267; vanhoillislestadiolaisuudesta Kyllönen 1995,
115-116.
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toiminnan ja kritiikin kärki suuntautui niin etelässä kuin pohjoisessakin modernisoituvalle yhteiskunnalle tyypillisiin epäkohtiin: työn
ja pääoman väliseen ristiriitaan sekä uuden yhteiskunnallisen tilanteen epätasapainoiseen vallanjakoon. Toisin kuin aikaisemmin on
tulkittu, Lapissa oli jo vuonna 1917 työväestöä, joka reagoi ja toimi
luokkaristiriidan puitteissa. Se ei saanut käyttövoimaa uskonnollisesta radikalismista, Lapin kommunismi ei ole ollut lestadiolaisuuden
jatke. Kuitenkin, sekä uskonnollisella ja poliittisella radikalismilla oli
yksi yhteinen selittävä tekijä, ne olivat kumpikin periferian reaktioita
vallanjakoon. Tosin liikkeiden reaktiot syntyivät eri aikoina ja ne
suuntautuivat eri tahoille, ja myös niiden kannattajakunnan sosiaalinen
tausta oli selkeästi erilainen.
Periferisyys, ei ainoastaan maantieteellinen vaan myös taloudellinen, sosiaalinen ja poliittinen, olikin Lapin taloudellis-poliittisen
kehityksen erikoisuus. Sen vuoksi myöskään Heberlen hypoteesi,
joka korostaa asuinalueen vaikutusta ihmisten poliittisen mielipiteen
muotoutumisessa, ei aivan sellaisenaan selitä Lapin asukkaiden poliittista käyttäytymistä. Hypoteesi antaa vahvan pohjan tulkinnalle:
Maantieteelliset piirteiden vaikutus maatalouteen ja voimistuvaan metsätalouteen, jotka määräsivät alueen luokkarakenteeksi talonpoikaiston
ja metsäteollisuudesta taloudellisesti riippuvaisen palkkatyöväestön.
Alueen poliittisten ryhmittyminen – sosialismi/kommunismi ja maalaisliittolaisuus – syntyminen, kehitys ja pysyvyys juontuivat luokkien
esiin nostamasta ja ylläpitämästä poliittis-sosiaalisesta keskustelusta ja
sen luonteesta, jota leimasivat sekä suomalaisen talonpojan ja työläisen
yleisesti ongelmalliseksi kokemat asiat, mutta myös alueen syrjäisen
sijainnin antama lisäväri. Vaikka periferisyys tällä tavoin tuleekin esille
hypoteesissa, ei se silti huomioi kaikkia periferisyyden mukanaan
tuomia laadullisia vaikutuksia, kuten työperäistä muuttoliikettä tai
yhteiskunnallisen toiminnan traditiota. Lappilainen elinympäristö ei
yksistään määrännyt alueen asukkaiden poliittista käyttäytymistä, ei
varsinkaan työväestön, sillä sen liikkuvuus ja verkostot olivat ylialueellisia. Suurin osa 1900-luvun alun työväestöstä muutti Lappiin muualta
Suomesta, lähinnä Pohjois-Karjalasta ja -Savosta. He toivat mukanaan
aikaisemmassa elinympäristössä omaksumansa arvot ja asenteet, mutta
myös uusia yhteiskunnallisia suuntauksia, toimintamalleja ja kontakteja
– kansallisia ja kansainvälisiä.
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Toisaalta periferisyys oli myös syrjäytymistä. Taloudellinen syrjäytyminen oli ominaista suhdanneherkkien teollisuudenalojen työläisille.
Sosiaalinen syrjäytyminen kosketti erityisesti siirtotyöläisiä, työn perässä
uudelle paikkakunnalle muuttaneita ja poliittinen syrjäytyminen kosketti valtakunnallisesti köyhempää kansanosaa, mutta työväenliikkeessä
valta keskittyi keskuselimille paikallisorganisaatioiden kustannuksella.
Nämä syrjäytymisen tunnusmerkit eivät olleet paikkaan sidottuja vaan
niitä esiintyi kaikkialla Suomessa. Ne olivat myös tärkeitä, työväestön
radikalisoitumiseen vaikuttaneita laadullisia tekijöitä. Kansalaissodan
jälkeen radikalismi sai uuden muodon, kommunismin, jonka kannatus
vaihteli alueittain. Lapissa esiintynyt radikalismi rakentui samoista
aineksista kuin Etelä-Suomen radikalismikin. Pohjoissuomalainen
kommunisti ei ollut sen juurettomampi, normittomampi tai eristyneempi kuin aateveljensä -ja siskonsa eteläisessä Suomessa. Heidän
poliittista käyttäytymistään määrittivät samanlaiset sosio-ekonomiset
tekijät. Lapissa radikalismi oli yleisempää, sillä siihen vaikuttaneita
tekijöitä oli siellä enemmän ja ne esiintyivät samanaikaisesti. Suomalaista kommunismia ei ole siis syytä jakaa alueellisesti korpi- ja
teollisuuskommunismiin ALLARDTIN esittämällä tavalla. Myös Lapin
työväenliike oli modernisoituvan yhteiskunnan tulosta, omasi organisaatiopohjan ja vankan poliittisen perinteen, kuten kommunistinen
liike Suomessa yleensä.
ALLARDTIN korpikommunismiteoriaa voi tarkastella aikansa
yhteiskunnallisista ja tieteen sisäisistä kehyksistä käsin. Poliittisen
sosiologian ja poliittisen ekologian tutkimussuuntaukset rantautuivat
Suomeen Yhdysvalloista, jossa radikalismin selittäminen ja tutkiminen
autoritaarisen persoonallisuustyypin mukaisesti oli relevanttia ja suosittua 1950-luvun alussa. Suomessa suuntausta sovellettiin kommunismin
tutkimiseen kahdessa eri vaiheessa. ALLARDTIN lisäksi tunnetuimmat
tutkimussuuntauksen edustajat olivat Jaakko NOUSIAINEN, Onni
RANTALA ja Yrjö LITTUNEN. Yhteiskuntatieteilijöiden tutkimus
keskittyi II maailmansodan jälkeiseen aikaan, joten sillä ei ollut historiallista ulottuvuutta. Korpikommunismi-käsite ja sen tieteellinen
perustelu palvelivat hyvin aikansa yhteiskunnallista keskustelua, jossa
yritettiin ymmärtää työväenliikkeen radikalismia alueellisesta näkökulmasta. Jo metodologia paljastaa tutkimuksen lähtökohtien ongelmallisuuden ja aikasidonnaisuuden: tutkijat näkivät kommunismin

386 | Ulla Aatsinki

kannatuksen ja kommunismin kannattajan poikkeuksena, joka tuli
määrittää normin (maalaisliittolaisuus, SDP) kautta. Radikalismin
tutkimuksen oletettiin hyödyttävän suoraan suomalaista yhteiskuntaa,
sillä kommunismi nähtiin Suomessa sisä- ja ulkopoliittisena uhkana. Kommunistien organisoimat mahdolliset väkivaltaiset konfliktit
työtaistelujen yhteydessä tai yleinen kysymys heidän lojaaliudestaan,
esimerkiksi maanpuolustuksessa, muodostivat tutkimusten kysymyksenasettelun pohjan. Petri KOIKKALAISEN sanoin ”kommunismia
koskevalla tiedolla oli selvä poliittinen ja sosiaalinen tilaus”152.
Kommunismintutkimuksesta kehkeytyi siis 1960-luvulla relevantti, yhteiskuntaa palveleva tieteenala. Uudelle tasolle se siirtyi, kun
ALLARDT muutti näkökulmaa ja alkoi tarkastella suomalaista yhteiskuntaa poliittisen konfliktin näkökulmasta ja rinnasti kommunistit
ja ei-kommunistit tasavertaisiksi osapuoliksi. Tutkimuksissaan hän
korosti kommunismin, erityisesti sen teollisuuspainotteisen puolen,
edellytyksiä vakavasti otettavaksi poliittiseksi toimijaksi. Sekä johtavien
yhteiskuntatieteilijöiden että poliittisten vaikuttajien lähtökohtana oli,
että kommunistit tuli integroida yhteiskuntaan, ei eristää siitä.153

152.Koikkalainen 2004, sitaatti 111, 103-114.
153. Allardt 1964, 2-13; Perheentupa 1969, 130-143; Näkyvin osoitus siitä oli vuoden
1966 hallituskokoonpano, jossa SKDL ensimmäisen kerran sitten vuoden 1948
oli mukana, Koikkalainen 2004, 115-118.
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Miksi Lapin työväenliikkeestä tuli kommunistinen

Lapin työväenliike oli omaehtoinen, radikaali ja lopulta kommunistinen. Kommunismin saavuttama suosio Lapin työväestön keskuudessa
oli mittasuhteiltaan poikkeuksellisen laajaa, SDP:n koko entinen
piirijärjestö kannattajineen siirtyi SSTP:een. Lisäksi Lapissa kipinä
SKP:n johtamaan maanalaiseen työhön iski välittömästi kansalaissodan
jälkeen. Kaikki tämä viittaa siihen, että kommunismin kannatukseen
vaikuttaneita laadullisia tekijöitä oli Lapissa enemmän kuin esimerkiksi eteläisen Suomen teollisuuskeskuksissa. Toisaalta se kertoo myös
siitä, että työläisradikalismilla oli paremmat olosuhteet toimia Lapissa
kansalaissodan jälkeen kuin muualla Suomessa. Mutta miten tähän
päädyttiin ja miksi Lapin työväenliikkeestä tuli kommunistinen?
Vuosisadan alun nopea taloudellinen ja sosiaalinen muutos tahditti
Lapin työväenliikkeen syntyä ja kehitystä. Työväestö muodostui Lapissa
metsäteollisuuden massiivisen ekspansion aikana 1890-1910-luvuilla.
Ensimmäisistä eduskuntavaaleista alkaen työväenliikkeen ydinkannatusalueeseen kuuluneet Alatornio, Kemi, Kemin maalaiskunta ja Kuolajärvi ja nelikon rinnalle 1920-luvulla nousseet Kittilä ja Sodankylä
olivat kaikki alueita, joilla metsäteollisuus vaikutti joko puutavaran
jalostustyönä tai raaka-ainehankinnan hakkuu- ja uittotyömaina. Pohjois-Suomen suurimpana maanomistajana valtio helpotti maanomistuspolitiikallaan metsien hakkuita, tilattoman väestön muuttoliikettä ja
metsätyömaiden työnvoiman sitouttamista alueelle. Maailmanmarkkinoihin sidoksissa olleen teollisuudenalan työntekijöiden taloudellinen
tulevaisuus oli epävarma. Metsäteollisuus tarjosi työtä, mutta usein
ehdoilla, jotka pakottivat työväestön toimeentulon rajamaille. Lapin
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taloudellinen hyöty määriteltiin keskuksen ja omistajien näkökulmasta
ja heidän etujen mukaisesti. Kansallisessa työnjaossa se merkitsi Lapin,
periferian, osalta raaka-ainevarantojen ja halvan, liikkuvan työvoiman
hyödyntämistä metsäteollisuuden hyväksi.
Valtasuhteiden osalta kehitys oli ristiriitainen. Syrjäseudun asukkaiden taloudellinen merkitys kasvoi, mutta mahdollisuus vaikuttaa
alueen taloudellisiin linjauksiin ja päätöksiin heikkeni. Asukkaiden
tyytymättömyys purkautui yhteiskunnallisena liikehdintänä. Lestadiolainen liike reagoi perinteisen agraariyhteisön puitteissa, kun taas
työväenliikkeen kritiikki syntyi yhteiskunnallisessa murroksessa, aikana,
jolloin raha, palkkatyö ja yksityisomistus – yleensäkin kapitalistinen
tuotantotapa – haastoivat talonpoikaisen tuotantotavan. Kumpikin
liike oli syrjäseudun asukkaiden puheenvuoro omien oikeuksien puolesta, ne olivat periferian yritys puolustautua keskuksen määräysvallalta.
Samalla ne reflektoivat koko valtakuntaa koskettaneiden yhteiskunnallisten suuntausten, herätysliike nationalismin ja työväenliike sosialismin, näkemyksiä. Samankaltaisesta kasvupohjastaan ja reagoinnistaan
huolimatta ne olivat erillisiä liikkeitä, joiden kritiikin kärki, tavoitteet,
ideologinen tausta ja toimintatapa poikkeisivat täysin toisistaan: lestadiolaisuus ei kehittynyt sosialismiksi tai kommunismiksi missään
muodossaan eikä missään vaiheessa. Agraariyhteisön uskonnollisuus
– lestadiolaisuus – ei säädellyt työväestön elämää, jonka muutkaan
arvot ja asenteet eivät aina sointuneet yhteen perinteisen talonpoikaisen elämänmenon kanssa. Lestadiolainen liike sulki kainostelematta
muukalaiset – tukkiliikkeen ja sosialistit yhteisönsä ulkopuolelle, mutta
samalla se menetti kontrollinsa heihin.
Lapin työväenliikkeen kehityksessä oli erityistä sen synty ja aktivoituminen aikana – vuoden 1905 suurlakon molemmin puolin,
jolloin koko työväenliike radikalisoitui. Näin sen jäsenistö johtohenkilöitä myöten oli alusta alkaen työväestöä, mikä antoi sen toiminnalle radikaalin leiman. Suuri osa liikkeen jäsenistöstä oli muualta
Lappiin muuttaneita työläisiä ja heidän sosiaaliset siteensä paikalliseen
agraariyhteisöön olivat heikot. Koska liikkeen jäsenistö koostui palkkatyöläisistä, oli sen vastinparina alusta alkaen herra ja porvari, joita
metsäyhtiön johto sekä valtion ja kirkon virkamiehet edustivat. Näin
wrightiläisyydelle ei tarjoutunut edes mahdollisuutta juurtua pohjoisen
työväenliikkeen toimintamalliksi. Asetelma vaikutti myös siihen, että
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työväestön kritiikki kohdistui työn ja pääoman väliseen ristiriitaan, ei
maanomistukseen ja isäntävaltaan.
Lappilaiset reagoivat olosuhteisiin nähden vuosien 1905-1906 ja
1917-1918 tapahtumiin aktiivisesti. He olivat mukana toiminnassa,
joka muutti perin pohjin suomalaista poliittista toimintatapaa. Lapin
työväenyhdistykset olivat osa Suomen työväenliikettä, osa modernisoituvaa yhteiskuntaa. Alueen maantieteellinen, taloudellinen ja hallinnollinen etäisyys keskuksesta rajasi pohjoisen vaikutuksen modernin
politiikan rakentajana lähinnä oman alueen sisälle. Samalla logiikalla
Lappi, pohjoinen ja periferia ovat rajautuneet myös Suomen historian
ulkopuolelle. Kansallista historiaa on tutkittu keskuksen kautta, mikä on sivuuttanut, jopa vinouttanut tulkintoja periferian roolista ja
merkityksestä yhteiskunnassa ja yleensä sen poliittisesta kulttuurista.
Esimerkiksi Lapin liittäminen valkoiseen Suomeen noin kaksi viikkoa
taistelujen alettua on tulkittu merkinneen alueen poliittista, taloudellisesta ja sosiaalista samankaltaisuutta muun valkoisen Suomen alueen
kanssa. Samalla on suljettu jo lähtökohtaisesti pois mahdollisuus,
että Lapissa olisi ollut työväestö, työväenliike, poliittinen traditio ja
yhteiskunnallisen konfliktin mahdollisuus.
Näiden oletusten pohjalle rakentuu myös ALLARDTIN teoria Pohjois- ja Itä-Suomesta radikaalin korpikommunismin ja Etelä-Suomesta
maltillisemman teollisuuskommunismin esiintymisalueina. Väitän
kuitenkin, että suomalaista kommunismia ei voi jakaa systemaattisesti
teollisuus- ja korpikommunismiin, sillä kommunismin syntymekanismi ja juuret olivat samankaltaiset eri puolilla Suomea. Poliittinen
radikalismi, tässä tapauksessa kommunismi, oli ensisijaisesti työväestön
reaktio taloudellista ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan, yritys päästä
mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja puolustaa omia etujaan.
Vaikka eri alueilla oli omat erityispiirteensä, poliittisen työläisradikalismin taustalla olivat niin pohjoisessa kuin etelässäkin taloudelliset
ja sosiaaliset syyt, ensisijaisesti jatkuva toimeentulon epävarmuus ja
siirtotyöläisyys, sekä kansalaissota jälkiseurauksineen. Lapin osalta poikkeuksellista oli se, että alueella asui erityisen paljon sosio-ekonomiselta
taustaltaan syrjäytyneitä. Periferia-alueelle ominainen yksipuolinen,
suhdanneherkkä teollisuudenala ei tarjonnut työntekijöilleen vakaata,
ennustettavaa toimeentuloa. He olivat alttiimpia radikalismille, mikä
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näkyi myös paikallisten työväenyhdistysten toiminnassa ja luonteessa
siirtotyöläisten ollessa valtaosa niiden jäsenkunnasta.
Rakenteellisten seikkojen lisäksi Lapin työväenliikkeen radikaaliutta muokkasivat kokemukset, sukupolvelta toiselle siirtyvä poliittinen
perintö. Perintöä rikastuttivat vuosien 1917-1918 tapahtumat niin suhteessa porvaristoon kuin sosialidemokraattiseen puolueeseenkin, jotka
olivat järjestäytymisineen, työtaisteluineen, paikallisvaltataisteluineen
sekä suurlakkoineen samantapaisia kuin muualla Suomessa. Lapissa
suojeluskuntiin järjestäytynyt vastapuoli edusti selkeästi paikkakuntiensa taloudellista eliittiä ja sivistyneistöä, ei niinkään talonpoikaistoa.
Vaikka Lapin työväestö ei ryhtynyt suuriin manöövereihin, kuilu punaisten ja valkoisten välillä oli olemassa tammikuussa 1918. Punaisilla
oli asenteellinen, mutta ei aseellista valmiutta, ja Lappi liitettiin valkoisten alueeseen nopeasti. Valkoiset toteuttivat teloitus- ja kenttäoikeuskäytänteensä ensimmäisenä Lapissa. Valloitettu alue otettiin haltuun
puhdistamalla se potentiaalisista vastavallankumouksellisista.
Valkoisten poliittinen puhdistus ei ollut kuitenkaan täydellinen.
Itse asiassa sen epäonnistuminen oli osittain kommunistien julkisen ja
maanalaisen toiminnan syy ja seuraus. Satojen työläisten joukkopako
Neuvosto-Venäjälle kantoi kommunismin hedelmää myöhemmin
1920-luvulla. Lapin maantieteellinen sijainti ja rajojen heikko valvonta edesauttoivat vallankumouksellisen toiminnan jatkuvuutta,
vieläpä niin, että siitä vastasivat kansalaissodan jälkeen lähes samat
kaartilaiset kuin ennen sotaakin. Punaiset palasivat Suomeen joko
Iso-Britannian erityissuojeluksessa Muurmannin legioonalaisina tai
salaa nuoren Neuvosto-Venäjän kouluttamina kommunistisen liikkeen
työntekijöinä. Punapakolaisten verkottuminen SKP:een ja yhteistyö
venäläisten Bolšvikkien kanssa antoivat mahdollisuuden jatkaa vallankumoussuunnitelmia.
Epäonnistuminen poliittisessa puhdistuksessa, myöhemmin vallankumouksellisten toiminnan torjunnassa, ajoi viranomaiset ja porvarillismieliset rajoittamaan työväestön poliittisia oikeuksia. Valkoinen
Suomi siirtyi Lapissa tilan kontrollista toiminnan kontrolliin. Sen
seurauksena punaiset syrjäytyivät entisestään päätöksenteosta ja vallasta.
Kokemus toiseudesta synnytti ja syvensi radikalismia. Viranomaiskontrolli yhdistettynä yhteiskunnallisiin syrjäytymisen kokemuksiin vahvisti
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työväestön vallankumousidentiteettiä. Näin valtaapitävien toimenpiteet
ja linjaukset suhteessa sodan hävinneeseen osapuoleen määrittelivät
osaltaan vallankumouksellisen liikkeen laajuuden, intensiivisyyden ja
vaikuttavuuden Lapissa.
Lapin työväestön tavassa ymmärtää ja käsittää vallankumous
tapahtui laadullinen muutos. Marras-joulukuuhun 1917 asti käsitteellä ilmaistiin yksilön ja luokan oikeuksia poliittiseen toimintaan ja
osallistumista paikalliseen päätöksentekoon. Konflikteista huolimatta
toimintatapa oli keskusteleva, pyrittiin luomaan vuorovaikutussuhde
valtaapitävien kanssa. Kansalaissota jälkitapahtumineen muokkasi
vallankumous-käsitettä kokonaisvaltaisemmaksi. Tavoitteet siirtyivät
paikallistasolta valtiotasolle. Työväenluokan etu asetettiin etusijalle ja
yhteistyötä tehtiin muiden vallankumouksellisten, ei porvariston tai sosialidemokraattien kanssa. Työväenliike jakaantui näin koko Suomessa.
Työväenliikkeen sisällä lappilaiset kokivat, ettei SDP:n johto osannut
tulkita pohjoisen punaisten erilaisia kokemuksia kansalaissodasta ja
sitä seuranneista vuosista, mikä osaltaan nopeutti heidän siirtymistä
SDP-kriitikkojen ja vallankumouksellisten rintamaan. Vallankumouksellisten sanoma, toimintatavat ja asenteet olivat samanlaiset eri puolilla
maata. Sen sijaan se, että Lapissa vallankumouksellisuus jatkui niin
vahvana sekä järjestö-, henkilö- että ideologisella tasolla sodan jälkeen,
oli poikkeuksellista. Julkisen toiminnan puolella Lapin työväestön rooli
ei edelleenkään ollut merkittävä, mutta maanalaisessa liikkeessä tilanne
oli toinen. Raja-alueiden työväestön panos maanalaisessa liikkeessä oli
niin merkittävä, että voidaan kysyä, millainen SKP:n rooli Suomen
työväenliikkeessä olisi ollut ilman heitä.
Miksi Lapin työväenliikkeestä tuli kommunistinen? Epävarma
toimeentulo, siirtotyöläisyys ja sosiaalinen eriarvoisuus muokkasivat
Lapin työväenliikkeen luonnetta jyrkäksi ja vahvasti luokkakantaiseksi
jo ennen vuotta 1917. Kansalaissota ja valkoisen Suomen kontrolli
vahvistivat työväestön vallankumouksellisuutta, jonka toteuttamiseksi
SKP ja SSTP antoivat uudet välineet. Lapin työväestö ei omaksunut
uutta reformistista sosialidemokratiaa vaan säilytti vanhan työväenliikkeen luokkakantaisen asenteen, joka syveni uudessa kansallisessa
ja kansainvälisessä tilanteessa kommunismiksi.
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LIITTEET

LIITE 1a
TOIMIKUNTIEN, JÄRJESTYSNEUVOSTOJEN JA TYÖVÄEN NEUVOSTOJEN
PERUSTAMINEN JA JÄSENISTÖ MAALISKUUSSA 1917

Kemi 19.3.1917, TN

Tornio 19.3.1917, TN

S. Rahikainen pj.
Hilda Derrala siht.
M. Lampinen
J. Enqvist
J. Jokinen
U. Vartiainen
S. Salmi
J. Inkinen
G. Forsell

Iisakki Heikka
H. Seppänen
J.H. Kanerva
K. Wialen
H. Leinonen
Maria Posti
K. Peltonen
L. Peltola
K. Takkinen

Simonniemi 25.3.1917, JN

Kemijärvi 21.3.1917, TN

Janne Viitanen
W. Gyllden
Viktori Ojala
Aaro Kylmälä
T. Mattila
K. Viitanen
E. Kylmälä
O.A. Filpus
A. Blomberg
K. Lyytinen pj.
P. Nousiainen
J. Aaltonen
Jaakko Hamari

M. Ollanketo
T. Hiltunen
A. Tossavainen
S. Mikkonen
R. Kettunen
H. Räsänen
M. Kontiokoski
J. Niemelä
R. Kortelainen
W. Korhonen
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Kemin mlk. 25.3.1917, TN
E. Ojala
J. Hiukka
M. Skinnari
E. Vuokila
P. Pöyhönen
A.Korva
Evelina Kantamaa
Eetu Ojala
Matti Kanto
J. A. Laitila pj.

Kukkola 26.3.1917, TMK
J. Pakkala
A. Laine
P. Mäki
W. Hahl
S. Niemelä
H. Husa
J. Kuusimaa
E. Hanhirova
A. Varpuhuhta
P.A Kieri pj.

Simonniemen eli Simon järjestysneuvosto valittiin koko kunnan alueelle.
Kukkolan toimikunta valittiin kansalaiskokouksessa Kukkolan nuorisoseuran talolla ja siinä on edustettuna jäseniä Kukkolasta, Karungista ja
Aapajoelta, myös porvaristoa.
LIITE 1b
TOIMIKUNTIEN, JÄRJESTYSNEUVOSTOJEN JA TYÖVÄEN NEUVOSTOJEN
PERUSTAMINEN JA JÄSENISTÖ MAALISKUUSSA 1917

Vojakkala, Alatornio 24.3.1917, TMK

Kuusiluoto 22.3.1917, TMK

J. Juntikka
J. Erkinjuntti
A. Kangas
A. Kokkare
E.A. Liakka
A. Anundi varajäsen
A. Tapani varajäsen

J. Matikka
J. Ranta
Tilda Verronen
Maikki Kursu
J. Hiltunen
Herman Niemelä
Jaakko Niemelä
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Tervola 27.3.1917, TN

Simo 26.-28.3.1917, TN

M. Leinonen
J. Sanaksenheimo
K. Siltanen
A. Heiskanen
M. Toivainen
J. Hiltunen
A. Kaartling
J. Siivola
J Leinonen
J. Oinas
F. Keskifrantti
J. Olkkonen

Emil Weck pj.
J. Ahonen varapj.
K. Viitanen kirjuri

Ylitornion Kainuunkylä 9.4.1917
perustettiin työväenyhdistys

Kaakamo 1.4.1917, TMK
P. Pennanen
J.F. Ailinpieti
W. Reinikainen

Kittilän kunnallisjärjestöön 26.3.19 17
Kaukosen tv-yhdistyksen jäsen

A. Pyykkö
E. Heimonen
W. Heikka
K. Roos
H. Hirstiö
J. Heikka
Aug. Stålnak
Hilda Mustajärvi

Ville Kiviniemi
Kristian Ranta
Pelkosenniemen kansalaiskous 7.4.1917*
Kusti Mäkitalo pj.

Kaakamon toimikunta ja Pelkosenniemen kansalaiskokous keskittyivät
erityisesti elintarvikeasiaan ja kuntien elintarvikelautakuntien toiminnan
tarkkailuun ja selvittämiseen.
Lähde: Kansan Tahto 21.3-18.4.1917
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LIITE 2
ÄÄNESTYSPROSENTTI JA SDP:n KANNATUS v. 1907, 1911 ja 1916
Kunta

1907

1911

1916

Rovaniemi

116
8,3 %
37.2 %
70
13.2 %
27.8 %
373
54.0 %
41.5 %
262
23.2 %
58.8 %
206
38.8 %
70.6 %
669
39.4 %
59.7 %

260
17.2 %
34.8 %
215
35.3 %
27.3 %
393
46.8 %
44.0 %
309
27.4 %
53.4 %
183
46.8 %
52.7 %
563
38.9 %
51.8 %

594
32.2 %
35.9 %
291
42.4 %
26.8 %
378
43.4 %
40.8 %
380
29.9 %
52.3 %
239
52.9 %
48.9 %
563
45.6 %
39.6 %

äänestys-%
Sodankylä
äänestys-%
Kuolajärvi
äänestys-%
Kemijärvi
äänestys-%
Kemi
äänestys-%
Alatornio
äänestys-%

Lähde: SVT XXIX vaalitilastot 1, 5 ja 7 v. 1907, 1911 ja 1916.
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LIITE 3

Liitteiden 3-16 lähteet: SVT XXIX vaalitilasto 1-14 v. 1907-1929
PUOLUEIDEN SUHTEELLINEN KANNATUS LAPISSA
v. 1907-1917 EDUSKUNTAVAALEISSA
Vuosi

Suom.p.

Nuorsuom.

Maalaisl.

SDP

ään.-%

1907
1908
1909
1910
1911
1913
1916
1917

26,9 %
26,1 %
23,3 %
20,1 %
19,0 %
19,4 %
19,7 %
*29,4 %

20,4 %
26,6 %
24,6 %
25,3 %
23,5 %
23,1 %
19,8 %

23,7 %
16,9 %
19,1 %
24,1 %
25,1 %
22,3 %
23,2 %
31,5 %

26,2 %
27,4 %
31,4 %
28,1 %
30,7 %
34,0 %
37,1 %
38,1 %

47,5 %
41,3 %
45,5 %
35,2 %
38,8 %
29,4 %
32,3 %
56,9 %

* Oulun läänin pohjoisessa vaalipiirissä vanha- ja nuorsuomalaiset vaaliliitossa, nimellä “Yhdistyneet suomalaiset puolueet”, sen sijaan Lapin vaalipiirissä ne esiintyivät
omilla listoillaan, mutta tässä niiden äänet on laskettu yhteen.
Lähde: SVT XXIX Vaalitilastot 1-8 v. 1907-1917.

PUOLUEIDEN SUHTEELLINEN KANNATUS LAPISSA
v. 1919-1929 EDUSKUNTAVAALEISSA
Vuosi
1919
1922
1924
1927
1929

SDP
30.2 %
2,2 %
4,1 %
4,5 %
3,2 %

*SSTP
31,2 %
25,1 %
30,3 %
31,5 %

Maalaisl.
49,3 %
47,9 %
44,4 %
43,9 %
53,4 %

Kokoomus
5,8 %
12,2 %
20,8 %
16,2 %
6,8 %

Edistys
14,8 %
6,4 %
5,6 %
5,0 %
5,0 %

ään.-%

* SDP:sta vasemmalla oleva työväenliike esiintyi vaaleissa vain yhden kerran, v.
1922 SSTP:n nimissä. Puolue kiellettiin v. 1923, jonka jälkeen vasemmisto järjestäytyi vaaliliitoiksi v. 1924-1929 vaaleissa - Sosialistisen työväen ja pienviljelijäin
vaaliliitto -nimellä.
Lähde: SVT XXIX eduskuntavaalit v. 1919-1929.
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LIITE 4
VUODEN 1907 EDUSKUNTAVAALIEN TULOKSET
Kunta
Kemi
Tornio
Kuolajärvi
Kemijärvi
Rovaniemi
Tervola
Simo
Kemin
maasrk.
Alatornio
Karunki
Ylitornio
Turtola
Kolari
Muonio
Enontekiö
Kittilä
Sodankylä
Inari
Utsjoki
yhteensä

Suom.p
37
6.7 %
2
0,4 %
169
24,5 %
575
50,9 %
668
47,8 %
23
3,1 %
13
1,8 %
23
1,7 %
39
2,3 %
48
11,4 %
299
33,7 5
342
77,9 %
41
17,4 %
77
38,3 %
95
97,9 %
381
64,6 %
380
72,1 %
17
13,8 %
93
98,9 %
3322
26,9 %
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Nuors.p.
221
41,6 %
210
44,3 %
13
1,9 %
110
9,7 %
472
33,8 %
58
7,8 %
22
3,0 %
233
16,8 %
231
13,8 %
46
10,9 %
337
38,0 %
19
4,3 %
95
40,4 %
124
61,7 %
-

Maalaisl.
56
10,5 %
131
27,6 %
114
16,5 %
156
13,8 %
110
7,9 %
267
36,0 %
412
57,7 %
467
33,7 %
690
41,1 %
244
57,9 %
164
18,5 %
48
10,9 %
70
29,8 %
-

SDP
206
38,8 %
126
26,2 %
373
54,0 %
262
23,2 %
116
8,3 %
387
52,2 %
233
32,6 %
609
43,9 %
669
39,4 %
77
18,3 %
33
3,7 %
28
6,4 %
24
10,2 %
-

-

176
29,8 %
53
10,1 %
105
85,4 %
1
1,0 %
2526
20,4 %

-

1
1,0 %
24
4,1 %
70
13,2 %
-

-

2929
23,7 %

ääniä
531

ään-%
70,6 %

474

89,4 %

690

41,5 %

1130

58,8 %

1398

37,2 %

741

56,1 %

714

59,9 %

1385

54,3 %

1679

59,7 %

421

57,1 %

886

50,2 %

439

56,4 %

235

31,7 %

201

33,7 %

97

23,5 %

590

38,1 %

527

27,8 %

123

16,7 %

-

94

39,7 %

3238
26,2 %

12 355

47,5 %

LIITE 5
VUODEN 1908 EDUSKUNTAVAALIEN TULOKSET
Kunta
Kemi
Tornio
Kuolajärvi
Kemijärvi
Rovaniemi
Tervola
Simo
Kemin
maasrk.
Alatornio
Karunki
Ylitornio
Turtola
Kolari
Muonio
Enontekiö
Kittilä
Sodankylä
Inari
Utsjoki
yhteensä

Suom.p
64
14,6 %
7
2,3 %
199
29,7 %
599
53,5 %
450
28,8 %
8
1,1 %
23
3,0 %
71
5,7 %
70
5,0 %
83
30,9 %
435
51,3 %
338
75,8 %
85
40,5 %
30
22,2 %
44
80,0 %
317
50,9 %
143
23,9 %
8
10,8 %
20
47,6 %
2994
26,1 %

Nuors.p.
193
44,0 %
198
64,7 %
19
2,8 %
121
10,8 %
696
44,5 %
91
12,9 %
42
5,6 %
374
30,2 %
372
26,6 %
10
3,7 %
200
23,6 %
11
2,5 %
51
24,3 %
102
75,6 %
10
18,2 %
195
31,3 %
295
49,3 %
64
86,5 %
16
38,1 %
3060
26,6 %

Maalaisl.
1
0,2 %
7
2,3 %
119
17,8 %
127
11,3 %
131
8,4 %
263
37,3 %
462
61,2 %
157
12,7 %
323
23,1 %
120
44,8 %
139
16,4 %
60
13,5 %
43
20,5 %
-

SDP
175
39,9 %
90
29,4 %
300
44,8 %
225
20,1 %
206
13,2 %
323
45,8 %
215
28,5 %
617
49,9 %
604
42,2 %
47
17,5 %
63
7,4 %
34
7,6 %
28
13,3 %
2
1,5 %
-

ääniä
438

ään-%
61,9 %

306

61,2 %

669

40,6 %

1120

58,2 %

1565

41,7 %

706

52,6 %

755

62,9 %

1237

50,9 %

1397

51,8 %

268

36,3 %

848

50,1 %

446

57,8 %

210

26,4 %

135

21,9 %

55

13,1 %

623

39,7 %

598

30,8 %

-

99
15,9 %
122
20,4 %
-

74

9,8 %

-

-

42

17,9 %

1952
16,9 %

3150
27,4 %

1 492

41,3 %

-
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LIITE 5
VUODEN 1908 EDUSKUNTAVAALIEN TULOKSET
Kunta
Kemi
Tornio
Kuolajärvi
Kemijärvi
Rovaniemi
Tervola
Simo
Kemin
maasrk.
Alatornio
Karunki
Ylitornio
Turtola
Kolari
Muonio
Enontekiö
Kittilä
Sodankylä
Inari
Utsjoki
yhteensä

Suom.p
64
14,6 %
7
2,3 %
199
29,7 %
599
53,5 %
450
28,8 %
8
1,1 %
23
3,0 %
71
5,7 %
70
5,0 %
83
30,9 %
435
51,3 %
338
75,8 %
85
40,5 %
30
22,2 %
44
80,0 %
317
50,9 %
143
23,9 %
8
10,8 %
20
47,6 %
2994
26,1 %
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Nuors.p.
193
44,0 %
198
64,7 %
19
2,8 %
121
10,8 %
696
44,5 %
91
12,9 %
42
5,6 %
374
30,2 %
372
26,6 %
10
3,7 %
200
23,6 %
11
2,5 %
51
24,3 %
102
75,6 %
10
18,2 %
195
31,3 %
295
49,3 %
64
86,5 %
16
38,1 %
3060
26,6 %

Maalaisl.
1
0,2 %
7
2,3 %
119
17,8 %
127
11,3 %
131
8,4 %
263
37,3 %
462
61,2 %
157
12,7 %
323
23,1 %
120
44,8 %
139
16,4 %
60
13,5 %
43
20,5 %
-

SDP
175
39,9 %
90
29,4 %
300
44,8 %
225
20,1 %
206
13,2 %
323
45,8 %
215
28,5 %
617
49,9 %
604
42,2 %
47
17,5 %
63
7,4 %
34
7,6 %
28
13,3 %
2
1,5 %
-

ääniä
438

ään-%
61,9 %

306

61,2 %

669

40,6 %

1120

58,2 %

1565

41,7 %

706

52,6 %

755

62,9 %

1237

50,9 %

1397

51,8 %

268

36,3 %

848

50,1 %

446

57,8 %

210

26,4 %

135

21,9 %

55

13,1 %

623

39,7 %

598

30,8 %

-

99
15,9 %
122
20,4 %
-

74

9,8 %

-

-

42

17,9 %

1952
16,9 %

3150
27,4 %

11 492

41,3 %

-

LIITE 6
VUODEN 1909 EDUSKUNTAVAALIEN TULOKSET
Kunta
Kemi
Tornio
Kuolajärvi
Kemijärvi
Rovaniemi
Tervola
Simo
Kemin
maasrk.
Alatornio
Karunki
Ylitornio
Turtola
Kolari
Muonio
Enontekiö
Kittilä
Sodankylä
Inari
Utsjoki
yhteensä

Suom.p
50
11,4 %
9
3,5 %
166
22,1 %
628
46,6 %
463
24,7 %
8
1,1 %
31
3,7 %
72
5,4 %
51
3,3 %
62
21,0 %
439
46,0 %
278
62,2 %
75
26,7 %
68
39,3 %
74
93,7 %
351
45,5 %
164
24,4 %
12
9,3 %
28
50,9 %
3029
23,3 %

Nuors.p.
196
44,5 %
152
59,6 %
18
2,4 %
134
9,9 %
768
41,0 %
99
13,2 %
33
3,9 %
316
23,5 %
307
20,1 %
24
8,1 %
205
21,5 %
13
2,9 %
76
27,0 %
102
58,9 %
5
6,3 %
296
38,3 %
312
46,5 %
112
86,8 %
22
40,0 %
3190
24,6 %

Maalaisl.
1
0,2 %
17
6,7 %
150
19,9 %
128
9,5 %
242
12,9 %
274
36,6 %
500
60,1 %
222
16,5 %
505
33,1 %
123
41,7 %
161
16,9 %
76
17,0 %
37
13,2 %
-

SDP
192
43,6 %
75
29,4 %
405
53,9 %
418
30,9 %
374
19,9 %
359
47,9 %
253
30,4 %
722
53,7 %
643
42,1 %
83
28,1 %
140
14,7 %
75
16,8 %
92
32,7 %
3
1,7 %
-

ääniä
440

ään-%
66,0 %

255

52,4 %

751

42,1 %

1349

66,1 %

1873

46,4 %

749

58,0 %

832

60,4 %

1344

54,2 %

1527

58,7 %

295

40,0 %

953

55,6 %

447

60,0 %

281

36,8 %

173

28,3 %

79

18,9 %

772

47,9 %

46
6,9 %
-

111
14,4 %
125
18,6 %
-

671

31,1 %

129

18,0 %

-

-

55

24,5 %

2482
19,1 %

4070
31,4 %

12 975

45,5 %
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LIITE 7
VUODEN 1910 EDUSKUNTAVAALIEN TULOKSET
Kunta
Kemi
Tornio
Kuolajärvi
Kemijärvi
Rovaniemi
Tervola
Simo
Kemin
maasrk.
Alatornio
Karunki
Ylitornio
Turtola
Kolari
Muonio
Enontekiö
Kittilä
Sodankylä
Inari
Utsjoki
yhteensä

Suom.p
43
10,8 %
8
3,5 %
172
23,5 %
517
46,8 %
272
19,9 %
9
1,5 %
21
2,7 %
47
4,0 %
39
2,8 %
97
31,4 %
249
37,9 %
207
65,7 %
31
21,7 %
75
55,1 %
45
66,2 %
246
40,9 %
115
24,2 %
10
11,4 %
15
36,6 %
2218
20,1 %
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Nuors.p.
181
45,8 %
149
65,3 %
15
2,0 %
138
12,5 %
553
40,4 %
69
11,2 %
45
5,8 %
285
24,5 %
313
22,2 %
7
2,3 %
159
24,2 %
6
1,9 %
41
28,7 %
53
38,9 %
7
10,3 %
279
46,3 %
246
51,8 %
74
84,0 %
25
60,9 %
2645
25,3 %

Maalaisl.
2
0,5 %
13
5,7 %
161
21,9 %
123
11,1 %
290
21,2 %
305
49,6 %
437
56,3 %
246
21,2 %
541
38,3 %
123
39,8 %
182
27,7 %
75
23,8 %
33
23,1 %
-

SDP
166
42,0 %
56
24,6 %
369
50,4 %
299
27,0 %
224
16,4 %
224
36,4 %
238
30,7 %
570
49,0 %
500
35,4 %
74
23,9 %
62
9,5 %
27
8,6 %
37
25,9 %
1
0,7 %
-

-

61
10,1 %
54
11,4 %
4
4,5 %
-

2542
24,1 %

2966
28,1 %

11
2,3 %
-

ääniä
395

ään-%
56,1 %

228

48,3 %

732

38,3 %

1105

53,3 %

1368

32,8 %

615

43,8 %

776

58,5 %

1163

47,5 %

1412

52,6 %

309

41,2 %

656

38,5 %

315

40,1 %

143

18,1 %

136

22,0 %

68

16,1 %

602

37,6 %

475

21,7 %

88

11,3 %

41

17,2 %

10567

35,2 %

LIITE 8
VUODEN 1911 EDUSKUNTAVAALIEN TULOKSET
Kunta
Kemi
Tornio
Kuolajärvi
Kemijärvi
Rovaniemi
Tervola
Simo
Kemin
maasrk.
Alatornio
Karunki
Ylitornio
Turtola
Kolari
Muonio
Enontekiö
Kittilä
Sodankylä
Inari
Utsjoki
yhteensä

Suom.p
49
12,5 %
9
4,2 %
207
24,7 %
518
45,9 %
229
15,1 %
8
1,2 %
19
2,2 %
44
3,7 %
35
2,4 %
83
25,9 %
243
34,9 %
215
58,4 %
26
14,1 %
7
6,9 %
30
61,2 %
254
39,7 %
203
33,3 %
5
2,3 %
9
12,5 %
2193
19,0 %

Nuors.p.
157
40,1 %
132
61,4 %
22
2,6 %
132
11,7 %
677
44,7 %
71
10,2 %
34
3,9 %
247
20,8 %
269
18,6 %
12
3,7 %
179
25,7 %
5
1,4 %
45
24,5 %
85
83,3 %
13
26,5 %
217
33,9 %
156
25,6 %
200
93,9 %
60
83,3 %
2713
23,5 %

Maalaisl.
4
1,0 %
10
4,7 %
206
24,6 %
154
13,6 %
323
21,3 %
321
46,2 %
512
56,1 %
274
23,1 %
570
39,3 %
140
43,8 %
217
31,1 %
97
26,4 %
54
29,3 %
16
2,6 %
2
2,8 %
2900
25,1 %

SDP
183
46,8 %
64
29,8 %
393
46,8 %
309
27,4 %
260
17,2 %
283
40,7 %
289
33,3 %
609
51,4 %
563
38,9 %
81
25,3 %
52
7,5 %
49
13,3 %
56
30,4 %
3
2,9 %
1
2,0 %
122
19,1 %
215
35,3 %
7
3,3 %
3539
30,7 %

ääniä
391

ään-%
52,7 %

215

42,9 %

839

44,0 %

1129

53,4 %

1515

34,8 %

695

50,4 %

867

59,5 %

1185

46,2 %

1449

51,8 %

320

42,9 %

697

40,2 %

368

45,4 %

184

23,4 %

102

16,3 %

49

11,2 %

639

38,5 %

609

27,3 %

213

27,0 %

72

29,1 %

11 538

38,8 %
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LIITE 9
VUODEN 1913 EDUSKUNTAVAALIEN TULOKSET
Kunta
Kemi
Tornio
Kuolajärvi
Kemijärvi
Rovaniemi
Tervola
Simo
Kemin
maasrk.
Alatornio
Karunki
Ylitornio
Turtola
Kolari
Muonio
Enontekiö
Kittilä
Sodankylä
Inari
Utsjoki
yhteensä

Suom.p
48
12,3 %
6
3,5 %
150
22,3 %
380
42,2 %
178
12,5 %
14
2,1 %
16
2,1 %
48
4,8 %
38
3,8 %
47
23,9 %
151
32,8 %
173
57,3 %
16
15,8 %
41
47,7 %
68
95,8 %
292
55,4 %
146
30,1 %
6
5,6 %
9
24,3 %
1827
19,4 %
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Nuors.p.
145
37,1 %
109
63,4 %
13
1,9 %
130
14,4 %
652
45,7 %
66
9,7 %
34
4,4 %
222
22,6 %
175
17,3 %
5
2,6 %
127
27,6 %
14
4,6 %
33
32,7 %
22
25,6 %
3
4,2 %
178
33,8 %
145
29,9 %
77
71,3 %
25
67,6 %
2180
23,1 %

Maalaisl.
1
0,6 %
4
2,3 %
183
27,2 %
107
11,9 %
254
17,8 %
285
42,1 %
464
59,6 %
155
15,4 %
303
30,5 %
102
52,0 %
122
26,5 %
59
19,5 %
27
26,7 %
21
24,4 %
-

SDP
192
49,1 %
52
30,2 %
319
47,4 %
262
29,1 %
319
22,4 %
302
44,6 %
258
33,1 %
565
56,2 %
484
47,8 %
40
20,4 %
59
12,8 %
56
18,5 %
24
23,8 %
2
2,3 %
-

-

55
10,4 %
191
39,4 %
20
18,5 %
-

2
0,4 %
5
4,6 %
3
8,1 %
2103
22,3 %

3200
34,0 %

ääniä
391

ään-%
51,0 %

172

30,9 %

673

32,6 %

900

39,4 %

1426

30,2 %

677

48,5 %

779

53,2 %

1006

39,8 %

1013

30,2 %

196

22,0 %

460

24,2 %

302

36,5 %

101

11,5 %

86

13,1 %

71

16,1 %

527

30,4 %

485

21,3 %

108

13,7 %

37

14,3 %

9410

29,4 %

LIITE 10
VUODEN 1916 EDUSKUNTAVAALIEN TULOKSET
Kunta
Kemi
Tornio
Kuolajärvi
Kemijärvi
Rovaniemi
Tervola
Simo
Kemin
maasrk.
Alatornio
Karunki
Ylitornio
Turtola
Kolari
Muonio
Enontekiö
Kittilä
Sodankylä
Inari
Utsjoki
yhteensä

Suom.p
62
13,7 %
7
3,7 %
192
22,0 %
473
37,2 %
315
17,1 %
16
1,9 %
20
2,5 %
57
4,4 %
41
3,3 %
49
22,1 %
196
31,5 %
186
53,9 %
15
14,9 %
36
46,2 %
91
91,0 %
386
48,1 %
108
15,7 %
14
7,5 %
7
20,6 %
2370
19,7 %

Nuors.p.
139
30,8 %
88
47,1 %
39
4,5 %
202
15,9 %
435
23,6 %
65
7,5 %
45
5,7 %
244
18,7 %
224
18,1 %
12
5,4 %
140
22,5 %
7
2,0 %
31
30,7 %
41
52,5 %
9
9,0 %
188
23,4 %
286
41,7 %
154
82,4 %
27
79,4 %
2376
19,8 %

Maalaisl.
3
0,7 %
1
0,5 %
245
28,1 %
190
14,9 %
490
26,5 %
349
40,4 %
494
62,1 %
195
14,9 %
397
32,1 %
105
47,3 %
167
26,8 %
111
32,2 %
34
33,7 %
-

SDP
239
52,9 %
91
48,7 %
378
43,4 %
380
29,9 %
594
32,2 %
425
49,2 %
230
28,9 %
791
60,8 %
563
45,6 %
54
24,3 %
114
18,3 %
40
11,6 %
20
19,8 %
1
1,3 %
-

-

228
28,4 %
291
42,4 %
19
10,1 %
-

2781
23,2 %

4458
37,1 %

-

ääniä
451

ään-%
48,9 %

187

28,2 %

872

40,8 %

1273

52,3 %

1847

35,9 %

863

59,1 %

796

53,4 %

1302

47,2 %

1235

39,6 %

222

24,3 %

622

32,8 %

345

38,1 %

101

11,9 %

78

11,6 %

100

22,4 %

804

43,3 %

686

26,8 %

187

21,8 %

34

13,3 %

12 005

32,3%
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LIITE 11
VUODEN 1917 EDUSKUNTAVAALIEN TULOKSET
Kunta
Kemi
Tornio
Ranua*
Kuolajärvi
Kemijärvi
Rovaniemi
Tervola
Simo
Kemin
maasrk.
Alatornio
Karunki
Ylitornio
Turtola
Kolari

Muonio
Enontekiö
Kittilä
Sodankylä
Inari
Utsjoki
yhteensä

*Yhdist.
suomal.
329
46,1 %
258
62,5 %
127
28,8 %
189
16,5 %
531
31,6 %
736
21,9 %
84
7,3 %
89
7,9 %
338
17,4 %
524
25,8 %
111
22,9 %
434
39,0 %
200
29,5 %
45
17,1 %
*Suom.p.
113
53,0 %
66
76,7 %
504
45,1 %
134
10,6 %
13
5,6 %
10
17,8 %
*5728
29,4 %

puolueet

Nuors.p.
66
30,9 %
5
5,8 %
170
15,2 %
495
39,1 %
112
48,5 %
455
80,4 %

Maalaisl.

SDP

ääniä

ään-%

10
0,1 %
5
1,2 %
302
68,5 %
362
31,6 %
640
38,1 %
1605
47,8 %
442
38,3 %
575
51,6 %
477
24,5 %
607
29,9 %
235
48,6 %
421
37,9 %
306
45,1 %
126
47,9 %

366
51,3 %
144
34,9 %
8
1,8 %
568
49,7 %
480
28,6 %
973
29,0 %
610
52,9 %
443
39,8 %
1110
57,0 %
878
43,3 %
133
27,5 %
249
22,4 %
171
25,2 %
92
34,9 %

714

80,2 %

413

63,7 %

3
1,4 %
1
1,2 %
6
0,5 %
17
1,3 %
-

30
14,0 %
14
16,3 %
436
39,0 %
611
48,3 %
106
45,9 %
-

1
1,8 %
6141
31,5 %

7422
38,1 %

441

74,3 %

1144

56,2 %

1678

70,3 %

3354

66,4 %

1153

79,4 %

1114

75,4 %

1946

74,9 %

2029

67,2 %

484

59,6 %

1112

61,3 %

678

70,9 %

263

30,7 %

213

32,0 %

86

19,9 %

1117

60,2 %

1265

47,5 %

231

26,2 %

56

22,1 %

19 491

56,9 %

* Suomalaiset puolueet olivat vaaliliitossa Oulun läänin pohjoisessa vaalipiirissä.
* Ranua oli mukana ensimmäistä kertaa itsenäisenä kuntana.
* Lapin vaalipiirissä suomalaiset puolueet eivät muodostaneet vaaliliittoa, mutta tässä
on huomioitu porvariston yhteensä saama äänimäärä.
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LIITE 12
VUODEN 1919 EDUSKUNTAVAALIEN TULOKSET
Kunta
Kemi

Muonio

SDP
240
41,8 %
145
30,1 %
664
48,8 %
315
22,6 %
617
18,6 %
347
38,0 %
224
27,6 %
876
47,4 %
768
35,2 %
165
27,6 %
137
12,3 %
228
30,1 %
199
43,6 %
-

Kokoomus
144
25,1 %
112
23,3 %
80
5,9 %
194
13,9 %
138
4,2 %
21
2,3 %
39
4,8 %
63
3,4 %
52
2,4 %
17
2,8 %
40
3,6 %
89
11,7 %
12
2,6 %
-

Enontekiö

-

Kittilä

Utsjoki

217
21,6 %
250
29,9 %
4
2,2 %
-

2
2,4 %
1
0,1 %
4
0,5 %
-

Pelkosenniemi

Tornio
Kuolajärvi
Kemijärvi
Rovaniemi
Tervola
Simo
Kemin
mlk.
Alatornio
Karunki
Ylitornio
Turtola
Kolari

Sodankylä
Inari

Savukoski
Ranua
yhteensä

Maalaisl.
63
10,9 %
70
14,6 %
576
42,3 %
810
58,0 %
2287
68,9 %
527
57,8 %
524
64,6 %
804
43,5 %
1233
56,6 %
408
68,2 %
885
79,6 %
428
56,5 %
215
47,0 %
23
13,7 %
34
40,0 %
174
17,3 %
64
7,6 %
12
6,5 %
-

88

1
2,5 %
1

Edistysp.
125
21,8 %
150
31,2 %
26
1,9 %
68
4,9 %
258
7,8 %
14
1,5 %
21
2,6 %
99
5,4 %
118
5,4 %
6
1,0 %
46
4,1 %
13
1,7 %
23
5,0 %
145
86,3 %
48
56,5 %
611
60,9 %
519
62,0 %
164
89,1 %
39
97,5 %
137

38,8 %
35
30,7 %
34
5,5 %
5553
30,2 %

0,4 %
1
0,9 %
52
8,8 %
1063
5,8 %

60,4 %
78
68,4 %
10
1,6 %
2718
14,8 %

ääniä
573

ään-%
73.2 %

455

64.5 %

1362

63.5 %

1396

57.4 %

3321

63.5 %

911

66.2 %

811

73.1 %

1850

67.4 %

2179

67.4 %

598

67.8 %

1112

59.7 %

758

70.2 %

457

49.1 %

168

25.1 %

85

19.1 %

1004

54.2 %

837

41.6 %

184

21.0 %

40

15.3 %

1

227

48.8 %

0,4 %
-

114

35.8 %

621

58.3 %

521
86,9 %
9083
49,3 %

19089

58.0 %
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LIITE 13
VUODEN 1922 EDUSKUNTAVAALIEN TULOKSET
Kunta

SDP

Maalaisl.

Kokoomus

SSTP

Edistysp.

yhteensä

Kemi

158
26,8 %
141
33,3 %
401
30,8 %
629
46,3 %
1979
68,8 %
528
57,1 %
555
61,2 %
861
42,2 %
1236
56,9 %
427
73,4 %
883
77,6 %
303
48,6 %
113
42,2 %
-

Enontekiö

-

-

183
31,1 %
158
37,3 %
212
16,3 %
391
28,8 %
289
10,0 %
20
2,2 %
39
4,3 %
98
4,8 %
78
3,6 %
22
3,8 %
67
5,9 %
121
19,4 %
15
5,6 %
84
61,3 %
31
36,0 %
216
22,0 %
92
12,6 %
5
2,9 %
1
2,0 %
17

198
33,6 %
107
25,2 %
648
49,8 %
288
21,2 %
549
19,1 %
350
37,9 %
283
31,2 %
1018
49,9 %
770
35,5 %
96
16,5 %
178
15,6 %
184
29,5 %
132
49,3 %
9
6,6 %
30
34,9 %
374
38,1 %
289
39,6 %
49
28,3 %
-

-

Muonio

48
8,1 %
17
4,1 %
28
2,2 %
39
2,9 %
42
1,5 %
20
2,2 %
26
2,9 %
52
2,5 %
793
3,6 %
35
6,0 %
5
0,4 %
12
1,9 %
5
1,9 %
-

589
75.3 %
424
54.3 %
1301
59.9 %
1360
54.7 %
2876
54.2 %
924
57.8 %
907
71.8 %
2040
66.8 %
2170
63.2 %
582
63.4 %
1138
56.7 %
623
55.1 %
268
28.9 %
137
21.2 %
86
18.0 %
981
56.0 %
730
44.6 %
173
22.0 %
49
17.8 %
260

6,5 %
10
8,3 %
92
12,9 %
2241
12,2 %

44,6 %
32
26,7 %
43
6,1 %
5713
31,2 %

Tornio
Kuolajärvi
Kemijärvi
Rovaniemi
Tervola
Simo
Kemin
mlk.
Alatornio
Karunki
Ylitornio
Turtola
Kolari

Kittilä

-

-

Sodankylä

-

-

Inari

-

-

Utsjoki

-

-

Pelkosenniemi

-

-

Savukoski

-

-

Ranua

2
0,3 %
410
2,2 %

570
80,3 %
8784
47,9 %

yhteensä
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116

44
32,1
23
26,7
389
39,7
346
47,4
119
68,8
48
98,0
127
48,8
78
65,0
1174
6,4 %

51.6 %
120
33.4 %
710
66.7 %
18448
54.8 %

LIITE 14
VUODEN 1924 EDUSKUNTAVAALIEN TULOKSET
Kunta
Kemi

Muonio

SDP
48
7,9 %
15
3,7 %
68
6,0 %
42
3,3 %
48
1,7 %
32
3,8 %
59
6,6 %
129
6,1 %
214
9,3 %
74
12,9 %
5
0,5 %
11
1,5 %
17
6,9 %
-

Maalaisl.
39
6,4 %
35
8,6 %
473
41,9 %
490
37,9 %
1925
67,3 %
547
65,3 %
538
59,4 %
800
37,6 %
1183
51,5 %
361
63,2 %
774
69,7 %
329
45,2 %
134
54,0 %
-

Enontekiö

-

Kittilä

-

Sodankylä

-

Inari

-

Utsjoki

-

1
1,0 %
1
0,1 %
1
0,1 %
2
1,2 %
-

Pelkosenniemi

-

Savukoski

-

1
0,5 %
-

Ranua

6
0,9 %
-

562
81,3 %
-

768
4,1 %

8196
44,4 %

Tornio
Kuolajärvi
Kemijärvi
Rovaniemi
Tervola
Simo
Kemin
mlk.
Alatornio
Karunki
Ylitornio
Turtola
Kolari

Petsamo
yhteensä

Kokoomus
202
33,3
156
38,1
168
14,9
389
30,2
311
10,9
35
4,2
51
5,7
104
4,9
106
4,6 %
45
7,9 %
102
9,2 %
139
19,1 %
33
13,3 %
144
91,7 %
61
62,9 %
539
59,2 %
627
72,3 %
159
96,4 %
8
10,1 %
140
65,1 %
71
62,8 %
78
11,3 %
166
70,3 %
3834
20,8 %

Työv. pv. l.
184
30,3
94
22,9
394
34,9
238
18,4
369
12,9
200
23,9
222
24,7
983
46,2
715
31,1 %
63
11,0 %
207
18,6 %
232
31,9 %
54
21,8 %
2
1,3 %
14
14,4 %
314
34,5 %
217
25,2 %
71
33,0 %
26
23,0 %
32
4,6 %
4631
25,1 %

Edistysp.
117
19,3 %
108
26,4 %
11
0,9 %
119
9,2 %
195
6,8 %
17
2,0 %
24
2,7 %
95
4,5 %
71
3,1 %
27
4,7 %
16
1,4 %
16
2,2 %
9
3,6 %
11
7,0 %
20
20,6 %
54
5,9 %
17
1,9 %
4
2,4 %
71
89,9 %
2
0,9 %
15
13,3 %
10
1,4 %
2
0,8 %
1031
5,6 %

yhteensä
607
68.7 %
409
52.8 %
1130
49.8 %
1290
48.8 %
2861
50.3 %
838
51.6 %
899
68.5 %
2130
64.6 %
2296
64.7 %
571
59.1 %
1110
53.7 %
728
59.2 %
248
23.7 %
157
24.7 %
97
19.5 %
910
50.3 %
867
46.3 %
165
20.0 %
79
30.0 %
215
40.6 %
113
30.9 %
691
59.3 %
236
31.9 %
18647
51.4 %
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LIITE 15
VUODEN 1927 EDUSKUNTAVAALIEN TULOKSET
Kunta
Kemi

Muonio

SDP
61
8,6 %
49
10,3 %
72
4,6 %
35
2,4 %
93
3,2 %
30
3,9 %
40
4,5 %
180
6,0 %
223
9,8 %
37
6,8 %
27
2,4 %
36
5,3 %
15
4,6 %
-

Maalaisl.
87
12,2 %
48
10,1 %
660
42,5 %
1048
72,6 %
1837
64,2 %
517
67,2 %
519
57,9 %
758
25,5 %
1048
46,1 %
353
65,2 %
754
67,5 %
375
55,1 %
113
34,8 %
-

Enontekiö

-

-

Kittilä

-

-

Sodankylä

-

Inari

-

1
0,1 %
-

Utsjoki

-

-

Pelkosenniemi

-

-

Savukoski

-

-

Ranua

15
2,0 %
-

603
81,4 %
-

8
4,9 %
921
4,5 %

232
62,7 %
8953
43,9 %

Tornio
Kuolajärvi
Kemijärvi
Rovaniemi
Tervola
Simo
Kemin
mlk.
Alatornio
Karunki
Ylitornio
Turtola
Kolari

Petsamo
Posio
yhteensä
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Kokoomus
174
24,4 %
204
43,0 %
38
2,4 %
78
5,4 %
240
8,4 %
22
2,9 %
28
3,1 %
153
5,1 %
90
3,9 %
59
10,9 %
79
7,1 %
106
15,6 %
22
6,8 %
102
98,1 %
78
93,9 %
638
62,7 %
592
67,3 %
98
55,7 %
34
100,0 %
208
79,4 %
122
85,9 %
53
7,2 %
78
48,1 %
11
2,9 %
3307
16,2 %

Sos. tv. pv.
268
37,6
68
14,3
742
47,7
161
11,2
413
14,4
177
23,0
263
29,3
1738
58,4
778
34,2 %
79
14,6 %
204
18,3 %
143
21,0 %
135
41,5 %
2
1,9 %
3
3,6 %
377
37,0 %
276
31,4 %
78
44,3 %
-

Edistysp.
117
16,4
104
21,9
30
1,9
118
8,2
258
9,0
16
2,1
42
4,7
118
3,9
89
3,9 %
11
2,0 %
33
2,9 %
14
2,1 %
32
9,8 %
-

52
19,8 %
20
14,1 %
31
4,2 %
78
48,1 %
101
27,3 %
6187
30,3 %

-

35
4,7 %
12
3,2 %
1029
5,0 %

yhteensä
712
64.2 %
474
47.6 %
1554
74.5 %
1443
51.4 %
2863
42.6 %
769
44.7 %
897
66.3 %
2974
54.8 %
2272
61.1 %
541
51.7 %
1117
49.6 %
680
53.8 %
325
29.2 %
104
14.5 %
83
16.2 %
1018
48.5 %
879
37.4 %
176
20.1 %
34
12.7 %
262
41.5 %
142
37.4 %
741
57.0 %
162
20.7 %
370
46.0 %
20592
48.3 %

LIITE 16
VUODEN 1929 EDUSKUNTAVAALIEN TULOKSET
Kunta
Kemi

Muonio

SDP
74
8,8 %
52
11,4 %
101
5,6 %
47
2,7 %
73
1,9 %
25
2,7 %
32
3,2 %
130
3,9 %
170
7,5 %
39
6,2 %
26
2,1 %
6
0,8 %
3
0,6 %
-

Enontekiö

-

Kittilä

-

Sodankylä

-

Inari

-

Tornio
Kuolajärvi
Kemijärvi
Rovaniemi
Tervola
Simo
Kemin
mlk.
Alatornio
Karunki
Ylitornio
Turtola
Kolari

Utsjoki

-

Pelkosenniemi

-

Savukoski

-

Ranua

13
1,4 %
-

Petsamo
Posio
yhteensä

6
1,3 %
797
3,2 %

Maalaisl.
95
11,3 %
65
14,3 %
709
39,5 %
1234
71,7 %
2605
68,3 %
602
64,2 %
578
58,6 %
898
26,8 %
1211
53,7 %
445
70,5 %
945
76,1 %
453
58,9 %
144
30,3 %
293
92,1 %
75
48,0 %
784
57,9 %
531
40,1 %
126
77,8 %
19
20,9 %
190
57,1 %
126
77,8 %
837
89,0 %
4
1,4 %
247
53,6 %
13216
53,4 %

Kokoomus
216
25,6 %
192
42,2 %
26
1,4 %
53
3,1 %
242
6,3 %
26
2,8 %
36
3,7 %
208
6,2 %
96
4,3 %
44
6,9 %
64
5,2 %
82
10,7 %
8
1,7 %
23
7,2 %
55
35,2 %
48
3,5 %
15
1,1 %
2
1,2 %
71
78,0 %
7
2,1 %
2
1,2 %
18
1,9 %
140
48,4 5
3
0,7 %
1677
6,8 %

Sos.tv.pv.
328
38,9 %
76
16,7 %
951
52,9 %
247
14,4
645
16,9 %
265
28,3 %
305
30,9 %
1982
59,1 %
712
31,6 %
85
13,5 %
183
14,7 %
214
27,8 %
299
62,8 %
2
0,6 %
26
16,7 %
504
37,2 %
427
32,2 %
30
18,5 %
-

Edistysp.
117
13,9 %
66
14,5 %
7
0,4 %
138
8,0 %
238
6,2 %
14
1,5 %
33
3,3 %
93
2,8 %
61
2,7 %
17
2,7 %
20
1,6 %
10
1,3 %
21
4,4 %
-

103
30,9 %
30
18,5 %
53
5,6 %
141
48,8 %
191
41,4 %
7799
31,5 %

29
8,7 %
1
0,6 %
14
1,5 %
-

6
0,4 %
346
26,1 %
1
0,6 %
-

12
2,6 %
1243
5,0 %

yhteensä
844
67.0 %
455
50.8 %
1797
77.6 %
1721
57.9 %
3814
55.0 %
937
54.5 %
986
73.9 %
3353
56.3 %
2254
60.1 %
631
59.1 %
1241
52.1 %
769
56.6 %
476
44.4 %
318
43.8 %
155
29.7 %
1355
62.6 %
1325
58.1 %
162
35.0 %
91
30.9 %
333
55.5 %
162
34.9 %
940
72.1 %
289
28.3 %
461
53.4 %
24869
55.6 %
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Lähteet: Suomen Sotasurma -tietokanta, KA; Terroritilasto, TA; Luettelo
1918 kansalaissodan johdosta kuolleista ja kadonneista henkilöistä; Luettelot
Vapausodassa kuolleista, SA; Pohjois-Suomea koskecvat raportit ja asiakirjat
VapSA:n ja VROSyA:n sekä Sotavankileirien arkistot, KA.
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LIITE 19
Kittilän ja Kuolajärven tilojen määrä, omistussuhde
ja alle yhden hehtaarin tilojen määrä
Kylä

Tilat

Vuokra

Mini

84
41
74
29
30
36
31
24
30
11
10
400

19
1
7
3
23
1
4
6
1
65

35
14
18
16
6
27
18
5
8
3
1
151

Kuolajärven kunta
Saija-Kotala
Kello-Aatsinki
Aholanvaara-Paloperä
Kurtti
Kuolajärvi
Tuutijärvi
Vuorijärvi
Märkäjärvi
Selkälä-Niemelä
Onkamo
Hautakylä
Yhteensä

Lähde: Maataloustiedustelu 1929-1930. Oulun lääni / Kuolajärven kunta Ha 1092,
Maataloushallitus. KA.

Kittilän kunta
Alakylä
Kaukonen
Kittilä
Sirkka
Raattama
Könkäänkylä
Kelontekemä
Kuivassalmi
Kallo
Yhteensä

52
50
86
67
12
32
54
57
20
430

1
4
5
6
1
7
3
27

7
22
51
54
12
15
31
44
17
249

Lähde: Maataloustiedustelu 1929-1930. Oulun lääni / Kittlän kunta Ha 1088,
Maataloushallitus. KA.
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SUMMARY

Political radicalism is a part of the political gamut. Radicalism is always
pointed towards establishment, expressing dissatisfaction related to
social, political and economic values and circumstances. Radicalism
can show in many different ways: It can be a functional part of a
democratic system such as public party activity, demonstrations or
voting behaviour or a counterforce against legal autocracy – then
radicalism is illegal in character. In political radicalism the question is
how to challenge the establishment and to bring out minority/ignored
points into the public discussion. It should be kept in mind, however,
that at the same time radicalism reflects the current political system,
reveals its functionality and vitality – the character of the radicalism
is actually defined by the ruling group. Radicalism always has roots, it
is not born from scratch. Usually the process is slow and takes several
years, even decades before it arises. However current radicalism often
seems to be a surprise for politicians.
This study focuses on political radicalism in the Northern Finland,
in Lapland, before and after 1918. Political radicalism was manifested
there through the labour movement (The Social Democratic Party,
unions) and it was a similar part of the modernization and democratization process – industrialization, immigration and civic activity - which
was going on in Finland at that time. But in contrast to Southern
Finland, the labour movement of Lapland turned almost completely
into more radical policy, communism, instead of social democracy after
the Civil War (1918). There were several municipalities in Lapland
where workers voted only for the communist option, and it gathered
25-50 % of the given votes.
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The main issue of this dissertation thesis is why this happened;
why the labour movement turned into communism in Lapland. This
study also analyzes the development and the origins of radicalism,
such as the establishment of socialist organisations in Lapland. This
research examines the factors that had an influence on the support
of the socialist movement in the area and describes the building of a
labour society and the change of political atmosphere in the periphery. A politically radical climate began to increase in Finland in 1917
after the Russian February Revolution. Political conflicts due to lack
of official power structure culminated in the Civil War in January in
1918. The Civil War, and especially its consequences, had a radicalising
effect on the labour movement. There were many radical phenomena
like local political activity, strikes, organisation of the Red Guardians
and fights in 1917-1918 that were implemented in Lapland, and they
had a similar effect on the labour movement there as they had in the
South. Also consequences of the war were similar: politically active
workers were punished by Whites and Civil Guards. Hundreds of Reds
managed to avoid executions and prisons by escaping abroad, mostly
to the Soviet States but also to Sweden and Norway. They continued
their revolutionary activity, and partly due to this the communist underground movement became popular in Lapland in 1918-1922. Red
emigrants´ families, relatives and friends in Finland offered facilities
to create a secret, illegal network.
The radicalisation of this political tendency and its basis are
explained by social, economic and cultural factors. This study contemplates this tendency in the context of the industrialization and
modernization process in the northern society, and verifies that Lapland
was tied to the modernisation process as early as at the turn of the 20th
century, and that the social and political consequences of this process
were quite similar to that found in Southern Finland. Especially, the
forest industry that expanded rapidly changed local economical and
social relations and patterns. It created paid employment, immigration
and new working class societies in the traditional agrarian municipalities. Changes were also effected on the habitants’ social and political
behaviour in Lapland.
Furthermore this work examines the general mechanism of political influence from the regional viewpoint: one of the hypotheses is that
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the core-periphery -configuration had an effect on peoples´ political
behaviour in marginal areas. Finnish sociologist Erik Allardt has an
interpretation relating to the above mentioned hypothesis. He has
developed the theory of solidarity, in which he divides communism as
a political phenomenon into two parts: industrial (traditional) communism and backwood (emerging) communism. These concepts are
still largely used in the Finnish academic and public debates. In the
earlier historical and sociological studies, Lapland has been viewed as
a stable area, both economically and politically, until the end of the
50’s, when large projects, such as power stations, infrastructure and
rebuilding projects, were started in Lapland. These projects brought
along economic, social and political changes (e.g. they increased migration and mobility). Political radicalism (communism) has been seen as
a result of this process. The emergence of communism in Lapland has
been integrated closely to the post-war period and it has been explained,
according to Allardt’s theory, by rapid social changes, rootlessness and
alienation. This dissertation proves that the factors of communism
were similar every where in Finland. That communism was more
popular in Lapland than in the Southern Finland was based on other
reasons, mostly on economic, political and social marginalisation of
Lapland or from the other perspective; communism was a policy of
marginalized people in Finland.
During the second World War, archives of Lappish municipalities, organisations and private people were destroyed, so tracing the
factors of communism and their effects has been a quite industrious
task. This study is based on large empirical data of the newspapers and
documents of main archives in Finland, but also in Russian. Given the
perspective of the study – workers in Lapland – the most important
sources have been the documents of the labour movement’s grassroots
level, such as information of local organisations’ activity in newspapers,
autobiographies of Red emigrants in the Soviet Union and documents
of the Northernmost Red Guardian. Some important sources have been
produced by authorities like the foodstuff administration, the Detective
Central Police, rural police chief, local vicars and Civil Guards.
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