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Lokakuun lopussa 1905 Suomessa alkoi suurlakko, jonka tavoitteena oli laillisten olojen pa-
lauttaminen Venäjän sortotoimenpiteiden jälkeen. Alkuvaiheessa lakko oli kansallinen, mutta 
lopussa sitä organisoi pääasiassa järjestäytynyt työväki. Vastakkain olivat työväki, perustus-
lailliset ja vanhasuomalaiset. 
 
Musiikilla oli keskeinen rooli lakkoviikon tapahtumissa. Lähinnä se näyttäytyi joukkolauluna 
ja torvisoittona, jotka liittyivät keskeisinä elementteinä lakonaikaiseen liikehdintään. Musiik-
kiperinnettä ajatellen se, mitä lakkoviikolla tapahtui, oli monimutkainen sekoitus eri musiikki-
tyylejä. Varsinkin työväenlaulut ja porvariston musiikiksi mielletyt isänmaalliset laulut se-
koittuivat keskenään. Tutkimus perehtyy tarkemmin siihen, mitä lakkoviikolla laulettiin ja 
mikä merkitys laulamisella oli osana viikon tapahtumia. Laulettavaksi valikoituneiden laulu-
jen rakenteesta voi tehdä päätelmiä lakonajan tunnelmista. Lisäksi se heijastelee 1800-luvulla 
suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia, jotka tulivat vahvasti esille myös mu-
siikkikulttuurissa. Sen seurauksena syntyi myös työväen oma musiikkikulttuuri, jonka kehitys 
on tutkimuksessa keskeisessä asemassa. Tutkimus keskittyy Tampereen ja Helsingin tapah-
tumiin, jotka näyttäytyivät lakon pääkaupunkeina 
 
Tärkeimpänä tutkimusaineistona ovat Tampereella ja Helsingissä ilmestyneet keskeiset sano-
malehdet vuodelta 1905. Ne osoittautuivat hyödyllisimmäksi aineistoksi sekä musiikillisia 
että poliittisia tapahtumia koostaessa. Sanomalehtikirjoittelu oli aktiivista ja suurlakkotapah-
tumat on selvitetty lehdissä yksityiskohtaisesti päivä päivältä. Lauluista ja laulamisesta on 
runsaasti erillisiä mainintoja, minkä perusteella oli helppo tehdä päätelmiä lakkotapahtumien 
musiikin muotoutumisesta.   
 
Tutkimuksen edetessä käy ilmi, että eri musiikkityylien sekoittuminen lakkoviikolla ei lopulta 
ollutkaan niin erikoinen ilmiö, kuin tähän asti on väitetty. Syitä lakkoviikon musiikin mielen-
kiintoiseen rakenteeseen lähdetään etsimään 1800-luvun alusta, kun Suomen autonominen 
asema herätti sivistyneistön uudenlaiseen kansalliseen ajatteluun. Tästä sai alkunsa joukkojär-
jestäytyminen, joka lähensi sivistyneistöä ja työväkeä toisiinsa. Kuorolaulu ja joukkolaulu 
tulivat yhdistystoiminnan myötä erittäin suosituiksi laulamisen muodoiksi. Etenkin isänmaal-
liset laulut tulivat tutuiksi myös työväestölle, joka omaksui ne porvaristolta. Työväestön ja 
porvariston huvit noudattelivat vielä 1800-luvun lopulla hyvin pitkälle samaa kaavaa.  
 
Teollistumisen lisääntyminen toi mukanaan aktiivisempaa järjestäytymistä ja tässä oli nähtä-
vissä työväen hienoista irtautumista ylempien kontrollista. Samaan aikaan työväestölle alkoi 
myös muodostua oma musiikkikulttuurinsa. Suurlakkoon tultaessa työväenliike oli radikali-
soitunut ja se näkyi nimenomaan musiikissa. Työväki oli omaksunut uudet poliittiset joukko-
laulut, työväenlaulut, joissa lainasävelmiin alettiin tehdä kantaaottavia ja ajankohtaisia sanoi-
tuksia. Lauluilla oli myös kansainvälisiä yhteyksiä.  
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1. JOHDANTO  

 

”Suomalaiset, kansalaiset, veljet ja sisaret! Toteutunut on kauneimpien unel-

maimme ihanne, koittanut on sukupolvien toivoma vapauden kultainen päivä. 

Veripunaisen taivaanrannan takaa pilkistää Suomen kansalle uuden ajan aurin-

ko ja huikaisee sorron pimentoihin tottuneita silmiämme. Oudoksuen katselem-

me sitä ensin, väräjävän liikutuksen valtaamina seisomme tämän ihanan ilmiön 

edessä. Tottako vai unta? Totisesti totta!”1  

 

Lainaus on otettu Aamulehdestä lokakuun 31. päivä vuonna 1905, jolloin Tampereella päätet-

tiin liittyä suurlakkoon. Helsingissä lakko oli aloitettu päivää aiemmin. Lakon alkaessa tun-

nelma oli juhlallinen ja ylevä. Lakkolaiset valtasi tunne, että he olivat osa jotakin suurta, uutta 

ja ihmeellistä. Ajateltiin, että lakon lopputulokset saattaisivat muuttaa koko vallitsevan järjes-

tyksen. Juhlallista tunnelmaa lisäsivät lakkotapahtumien yhteydessä pidetyt puheet, runonlau-

sunta ja erityisesti laulut, joihin kaikki saivat ottaa osaa. 

 

Musiikilla oli olennainen rooli lakkoviikon tapahtumissa. Lähinnä se näyttäytyi joukkolauluna 

ja torvisoittona, jotka liittyivät keskeisesti joukkokokouksiin ja erilaisiin kulkueisiin, joita 

lakon aikana järjestettiin ahkerasti. Tutkimuksessani perehdyn tarkemmin siihen, mitä lauluja 

lakkoviikolla laulettiin. Näyttää siltä, että juuri tietyt laulut valikoituivat laulettaviksi joukko-

kokouksissa. Miksi juuri nämä kyseiset laulut valikoituivat? Kuka tai ketkä niitä lauloivat ja 

missä tilanteissa? Tarkoituksenani on myös pohtia, mikä oli laulujen rooli lakkoviikon tapah-

tumissa. Miksi niitä laulettiin?  

 

1.1. Suurlakko 

 

Venäjän – Japanin sodan seurauksena Venäjällä alkoi yleislakko lokakuun lopulla 1905. Pie-

tarin radan rautatieläiset yhtyivät siihen sunnuntaina lokakuun 29. päivänä ja estivät hallituk-

sen joukkojen siirrot ja pakkovallan käytön myös Suomen suuriruhtinaskunnassa, joka oli osa 

Venäjää. Jo seuraavana päivänä keisarin oli taivuttava niin sanottuun vapausmanifestiin, jossa 

luvattiin saattaa valtakunnassa voimaan kansalaisvapaudet ja laajentaa poliittisia oikeuksia. 

Tämä merkitsi yksinvallan loppua ja lainsäädäntövallan siirtoa kansanedustuslaitokselle, eli 

Venäjän valtakunnanduumalle. Lakko Venäjällä loppui tähän.   
                                                           
1 Aamulehti 31.10.1905. 
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Venäjän tapahtumat tarjosivat suomalaisille ennen kokemattoman tilaisuuden kollektiiviseen 

toimintaan. Ilman Venäjän tapahtumia, pelkästään Suomen sisäisistä syistä, tämä viikon pi-

tuinen lakko tuskin olisi puhjennut. Voiman ja vaikuttamisen tunne humahti läpi koko maan 

ja kun maanantaina 30.10. Suomessa julistettiin alkaneeksi suurlakko, se oli muutamassa tun-

nissa levinnyt lähes koko maahan. Vaikka pääpaikkana oli Helsinki, myös Tampereella lakon 

vaikutus oli suuri. Alkuvaiheessa lakko oli selvästi kansallinen. Virkamiehetkin liittyivät sii-

hen vaikka lakon johdossa oli järjestäytynyt työväki. Tehtaat, kaupat, virastot, kapakat, lehdet 

ja muut laitokset suljettiin. Jopa poliisit yhtyivät lakkoon ja poliisivoimien tilalle perustettiin 

kansalliskaarteja ja suojeluskuntia ylläpitämään järjestystä.2 

 

Yhteisenä tavoitteena oli laillisten olojen palauttaminen Venäjän sortotoimenpiteiden jälkeen. 

Hyvin nopeasti mukaan tuli myös sosiaalidemokraattien yhteiskunnallisia reformitavoitteita, 

erityisesti eduskuntalaitoksen uudistus sekä yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Suurissa kan-

sankokouksissa, joita pidettiin satoja eri puolilla maata, vallitsi tunne, että kysymys oli itse-

valtiuden, huonon hallitusvallan ja kaiken epäoikeudenmukaisuuden lopettamisesta. Työväen 

keskuudessa lakko sai myös vallankumouksellisia piirteitä. Vaikka lakolla julkisesti oli ”por-

varillinen” tavoite, sitä organisoi pääasiallisesti työväki. Sen vahva panos alkoi näkyä erityi-

sesti siinä vaiheessa, kun Tampereella sosiaalidemokraatit julkistivat Julistuskirjan Suomen 

Kansalle, eli niin sanotun Punaisen julistuksen3. Vaikka sen peruspäämäärä oli sama, eli lail-

listen olojen palauttaminen, oli menetelmänä vallankumouksellinen kansalliskokous ja sen 

valitsema väliaikainen hallitus. Tamperelaisten ohjelma hyväksyttiin pienin muutoksin myös 

Helsingissä, jonka seurauksena lakko muuttui työläisliikkeeksi, josta porvaristo halusi päästä 

eroon. 

 

Lakon loppuvaiheessa tilanne oli muuttunut sekavaksi, mutta kaikki olivat edelleen yhtä miel-

tä siitä, että säätyedustuslaitos oli poistettava ja uusi edustuslaitos valittava noudattaen yleistä 

ja yhtäläistä äänioikeutta. Menettelytavoista tämän aikaansaamiseksi syntyi kuitenkin kiistaa. 

Vastakkain olivat työväki, perustuslailliset ja vanhasuomalaiset. Lopulta perustuslaillinen 

linja voitti ja keisarille laadittiin manifesti perustuslaillisen Leo Mechelinin johdolla. Mani-

festi saatiin vietyä läpi pienin korjauksin. Manifesti lopetti kenraalikuvernööri Bobrikovin 

aikaiset laittomuudet ja poikkeusmääräykset. Lisäksi siinä luvattiin valtiopäiväuudistus. Suo-

                                                           
2 Alapuro 1994, 93–95; Haapala, puhe 1.11.2005; Jussila, Hentilä & Nevakivi 1996, 76–77; Jussila 2004, 694–
695. 
3 Nimi Punainen julistus tulee paperin punaisesta väristä, ei aatteesta. Julistuksen sisältöä käsitellään tarkemmin 
työn edetessä. 
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messa toimeenpantiin eduskuntauudistus, jonka seurauksena siirryttiin kerralla säätyedustus-

laitoksesta yksikamariseen eduskuntaan, joka tuli valita yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta nou-

dattaen. Pian tämän, niin sanotun marraskuun manifestin4 jälkeen lakko lopetettiin.5 

 

Erityisen mielenkiintoista suurlakossa ilmiönä olivat valtavat joukkokokoukset ja kansalaisten 

muodostama yhtenäinen rintama. Kaikkialla kerääntyi väkeä kaduille ja toreille. Varsinkin 

lakon alkupäivinä suurlakko koettiin eri ryhmien yhteisenä voimannäyttönä sekä yleisenä 

kansallisena ja yhteiskunnallisena vapautumisena. Ympäri maata asetettiin lakkokomiteoita, 

joihin jäseniä valittiin kaikista yhteiskuntaluokista.6 

 

Vallankumoustapahtumien musiikki on jäänyt tärkeämpinä pidettyjen asioiden varjoon. Suur-

lakon aikaista musiikkielämää ei ehkä kannatakaan lähestyä taide-esityksinä vaan eräänlaise-

na performanssina ja rituaalina, joilla on molemmilla voimakas yhteisöllinen merkitys. Mu-

siikkiperinnettä ajatellen se, mitä lakkoviikolla tapahtui, oli monimutkainen sekoitus eri mu-

siikkityylejä. Virsilaulu ja muu joukkolaulu sekoittuivat katumusiikkiin, venäläisiin sotilas-

marsseihin, kansanlauluihin sekä jopa porvariston mieliviihteeseen, operetti- ja ooppe-

rasävelmiin.7  

 

1.2. Musiikkikulttuuri autonomisessa Suomessa 

 

Kulttuurielämä 1800-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa noudatti vallitsevaa säätyläispainot-

teisuutta. Tavallisilla kansalaisilla oli vain vähäiset mahdollisuudet osallistua teatterinäytäntö-

jen ja konserttien kaltaisiin julkisiin tilaisuuksiin. Ne olivat vain kapean eliitin ulottuvilla. 

Seurapiireissä ja niihin kuulumisessa oli tarkat säännöt, joita oli noudatettava. Musiikkikenttä 

oli pääasiallisesti jakautunut kahtia korkeaan ja matalaan kulttuuriin, joista ensimmäinen oli 

luonnollisesti tarkoitettu porvaristolle ja yläluokalle, jälkimmäinen tavalliselle kansalle, eli 

rahvaalle. Yläluokan musiikkielämä oli hyvin kansainvälistä ja ajan tasalla eurooppalaisten 

virtausten kanssa. Suurimmissa kaupungeissa, kuten Helsingissä ja Tampereella varietee-, 

                                                           
4 Marraskuun manifestissa julistettiin helmikuun manifestin soveltaminen toistaiseksi keskeytetyksi sekä vuoden 
1901 asevelvollisuuslaki ja muita helmikuun manifestin jälkeen annettuja asetuksia kumotuksi. Lisäksi sen lo-
pussa annettiin senaatille määräys tehdä uusi ehdotus uudeksi valtiopäiväjärjestykseksi soveltaen yleistä ja yhtä-
läistä äänioikeutta. Ks. esim. Jussila, Hentilä & Nevakivi 1986, 77.    
5 Haapala 1986, 303; Haapala, puhe 1.11.2005; Jussila, Hentilä & Nevakivi 1996, 76–77; Jussila 2004, 695. 
6 Voionmaa 1907, 397–402. 
7 Kurkela 2005, tutkimussuunnitelma. 
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kabaree- ja revyyesityksiä järjestettiin ravintoloissa ja konserttisaleissa. Usein niissä esiintyi 

myös kansainvälisiä artisteja.8 

 

Kuitenkin säätyläiset tanssivat halukkaasti myös kansantansseja, joiden yleisesti katsottiin 

kuuluvan rahvaan harrastuksiin. 1800-luvun lopulla porvaristo alkoi myös järjestää populaari- 

ja kansankonsertteja säännöllisesti. Niiden tavoitteena oli valistaa työväestöä musiikkimaus-

saan ja musiikintuntemuksessaan. Kansanmusiikilla ja ylioppilaslauluilla oli tässä suuri rooli.9  

 

Torvisoitto ja sotilasmusiikki olivat tuona aikana erittäin suosittuja. Kun yhteiskunta alkoi 

järjestäytyä erilaisiin yhdistyksiin ja seuroihin, niiden toimintaan kuului 1870-luvulta lähtien 

erityisesti kuorolaulua ja torvisoittoa. Sanomalehtien, erityisesti Kansan Lehden ja Työmie-

hen huvi-ilmoituksia selatessa on havaittavissa, että 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa musii-

killista ohjelmaa ja konsertteja järjestettiin työväestölle paljon. Näytti myös siltä, että työväen 

oman piirin sisällä alettiin järjestää paljon erilaisia tapahtumia. Vuosisadan vaihteessa työvä-

estön aktiivisemman järjestäytymisen myötä sille alkoi selkeästi muodostua oma musiikki-

kulttuurinsa. Iltamailmoituksia oli sanomalehdissä runsaasti. Eri järjestöt ja yhdistykset järjes-

tivät niitä usein. Iltamien ohjelma oli monipuolista ja 1900-luvun alussa se näytti hyvin isän-

maallispainotteiselta.  

 

1.3. Järjestäytyvä yhteiskunta  

 

Kun Venäjä valloitti vuosina 1808–09 Ruotsin itäisen maakunnat ja niistä muodostettiin Ve-

näjän yhteyteen Suomen autonominen suuriruhtinaskunta, havaittiin useilla tahoilla tarvetta 

pohtia suomalaisuuden merkitystä. Autonominen asema merkitsi murrosta kansallisuuden 

mieltämisessä. Suomi voitiin nyt ymmärtää valtioksi, isänmaaksi, mikä muodosti pohjan po-

liittiselle kansalliselle tietoisuudelle.10 Uudenlaisen kansallisen ajattelun myötä Suomessa 

alkoi joukkojärjestäytymisen läpimurto 1800-luvun puolenvälin jälkeen. Perustettiin erilaisia 

yhdistyksiä ja seuroja, joihin ihmiset liittyivät innolla mukaan. Raittiusliike, nuorisoseuralii-

ke, vapaapalokunnat, yhteiset juhlat ja muut kulttuuritapahtumat ja -harrastukset kokosivat 

ihmisiä yhteen. Tällöin alkoi myös eri poliittisten ryhmien hahmottuminen, sillä järjestäyty-

neet ryhmät ottivat kantaa toisiin ryhmiin. Tässä vaiheessa järjestöjen ja yhdistysten sisältönä 

                                                           
8 Hirn 1997, 6–7, 130. 
9 Hirn 1997, 130. 
10 Roininen 2000, 56. 
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oli kuitenkin pääosin suomalaisuus tai Suomeen kuuluminen. Alapuron ja Steniuksen mukaan 

liikkeisiin sisältyi myös uudenlainen poliittinen ajatus siitä, että valtion oli saatava myös yksi-

tyisten ihmisten hyväksyminen. Tämän hyväksynnän saavuttaminen ja sen lujittaminen oli 

yksi syy joukkojärjestäytymiselle, jonka avulla pyrittiin myös murtamaan yhteiskunnan sääty-

rajoja.11  

 

1880-luvulta lähtien järjestäytymisen periaatteet muuttuivat, kun alempiin yhteiskuntakerrok-

siin kuuluvat ryhmät alkoivat itse ottaa aloitteita käsiinsä. Uudet pyrkimykset johtivat yhä 

laajenevaan organisoitumiseen. Ymmärrettiin, että muodostamalla vapaamuotoisia yhdistyk-

siä voitiin myös vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen. Tämä aiheutti hämmennystä valtiollisissa 

piireissä ja järjestöjä pyrittiinkin liittämään tiiviimmin hallintokoneistoon. Järjestäytymisen 

tuli olla epäpoliittista ja kansakuntaa yhdistävää. 1890-luvulla sekä Venäjän-kysymys että 

työväenkysymys kärjistyivät ja niiden seurauksena vaikutukset järjestötoimintaan olivat pe-

rinpohjaiset.12  

 

1.4. Tutkimuksen tavoitteet 

 

Lakkoviikon musiikista ei ole olemassa aiempaa tutkimusta. Valitsin tarkastelun kohteeksi 

nimenomaan lakkoviikolla lauletut laulut, koska niistä on löydettävissä joitakin mainintoja 

kirjallisuudesta ja erityisesti suurlakon aikaisista sanomalehdistä. Lisäksi laulut, joita ihmiset 

lauloivat, muodostivat mielenkiintoisen yhdistelmän eri musiikkityylejä, joiden ei yleisesti 

katsottu kuuluvan samaan ryhmään. Eri yhteiskuntaluokkien laulut sekoittuivat keskenään ja 

joukkokokouksissa niitä laulettiin yhdessä välittämättä siitä, mikä tyyli oikeasti kenellekin 

olisi kuulunut.   
 

Alueellisesti rajasin tutkimuskohteekseni Tampereen ja Helsingin, sillä ne näyttäytyvät lakon 

pääpaikkoina. Vaikka Helsinki oli lakon varsinainen pääkaupunki, Tampereen tapahtumilla 

oli suuri vaikutus lakon etenemiseen ja sen lopputuloksiin, mistä johtuen Tampere nousikin 

toiseksi lakon pääkaupungeista. Lisäksi työläispainotteisuutensa vuoksi Tampere antaa lähei-

sen näkökulman nousevaan työväenliikkeeseen, mikä puolestaan kiinnittää huomion työväen 

musiikkikulttuurin kehitykseen 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Ne tuntuvat kulkevan käsi 

kädessä.  

                                                           
11 Alapuro & Stenius 1989, 18, 20.  
12 Alapuro & Stenius 1989, 35–37. 
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Tutkimukseni sijoittuu lakkoviikolle, tarkemmin ajalle 29.10.–6.11.1905. Lakkoon päätettiin 

Helsingissä ryhtyä maanantaina 30.10. ja Tampereella tiistaina, lokakuun 31. päivä. Lakko 

loppui maanantaina 6.11. Koska sunnuntaina 29.10. Venäjältä tulleet uutiset olivat merkittä-

viä Suomen tapahtumien kannalta, aloitan tarkemman käsittelyn jo sieltä. Lisäksi silloin pi-

dettiin ensimmäiset lakkoon liittyvät kansankokoukset, joiden yhteydessä myös laulettiin.  

 

Lakkoviikolla vallinneella tunnelmalla ja vaihtelevilla tilanteilla on mielestäni tärkeä merkitys 

siihen, miten tapahtumien musiikki valikoitui. Siksi aion käsitellä sekä Tampereen että Hel-

singin lakkotapahtumat päiväkohtaisesti ja liittää laulut omaan hetkeensä. Näin on helpompi 

ymmärtää miksi juuri tietyt laulut valikoituivat laulettaviksi. Ilman perusteellista lakkotapah-

tumien läpikäyntiä ja selvittämistä laulujen roolia ja merkitystä on mahdoton analysoida.  

 

Koska perustutkimus aiheesta puuttuu, on tässä yhteydessä tehtävä myös kartoitus siitä yh-

teiskunnallisesta kehityksestä, joka johti luokkarajojen madaltumiseen ja lopulta suurlakkoon. 

Lakon työläispainotteisen luonteen vuoksi tutkimukseni näkökulma pysyttelee tiiviisti työvä-

estön liikehdinnässä. Eräänlaisena punaisena lankana on se kehitys, joka johti työväen oman 

musiikkikulttuurin syntymiseen. Sillä ja siihen johtaneilla tekijöillä näyttää olevan ratkaiseva 

merkitys lakkoviikon musiikin valikoitumisessa. Aion perehtyä myös yksittäisten laulujen 

syntyhistoriaan. Se, minkälaisissa yhteyksissä laulut ovat syntyneet ja missä yhteyksissä niitä 

on aikaisemmin laulettu, liittää Suomen tapahtumat ja suurlakkoviikon musiikin laajempaan 

kontekstiin, jota ei tässä myöskään voi sivuuttaa.  

 

Lakkoviikon tunnelmia pyrin välittämään aikalaissitaatein, joita olen poiminut lakonaikaisesta 

sanomalehtikirjoittelusta. Sitaatit tuovat tapahtumat lähemmäksi tutkijaa ja kertovat tunnel-

mista tarkemmin kuin myöhäisempi historiankirjoitus. Aikalaiskirjoitukset saattavat olla hy-

vinkin värittyneitä kirjoittajan iän, puoluepoliittisen kannan ja sukupuolen perusteella. Pyrin 

kuitenkin ottamaan huomioon nämä asiat ja kokoamaan mahdollisimman totuudenmukaisen 

kuvauksen tapahtumista käyttämieni lähteiden puitteissa.  

 

1.4. Tutkimusaineisto  

 

Lakkoviikon musiikin selvittämiseksi käytän päälähteinäni Tampereella ja Helsingissä 1905 

ilmestyneitä sanomalehtiä. Lehdet osoittautuivat myös tärkeimmäksi aineistokseni koostaes-

sani lakon päiväkohtaisia tapahtumia. Sanomalehtikirjoittelu oli 1800-luvulla ja 1900-luvulla 
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aktiivista ja yhteiskunnallisiin asioihin puututtiin herkästi. Lisäksi sanomalehti on tutkimus-

kohteena antoisa, koska se on oman aikansa tuote, joka heijastaa sen ilmestymisympäristössä 

vallitsevia olosuhteita, ideoita ja ilmapiiriä värikkäästi ja reaaliajassa. Suurlakkoa edeltävänä 

aikana kirjoittelua rajoitti sensuuri, mutta asioiden esittämistapoja muuttamalla saatiin kuiten-

kin sanottua paljon.13  

 

Tutkimukseni kohteiksi valitsin Tampereen lehdistä Aamulehden, Kansan Lehden ja Tampe-

reen Uutiset. Helsingin lehdistä valikoituivat Helsingin Sanomat, Uusi-Suometar ja Työmies. 

Selasin lehdet systemaattisesti läpi koko vuodelta perehtyen tarkemmin nimenomaan suurla-

kon ajalta kirjoitettuihin uutisiin. Lehtiä valikoidessani kiinnitin ensiksi huomiota siihen, 

kuinka paljon lehdistä löytyi mainintoja lauletuista lauluista ja kuinka perusteellisesti lakkota-

pahtumia oli käsitelty. Sen jälkeen pyrin valitsemaan lehtiä, jotka edustivat poliittisesti eri 

kantoja mahdollistaen mielenkiintoisen näkökulman vertailulle eri poliittisia suuntia kannat-

tavien lehtien kirjoittelussa. Kolmanneksi valintaani vaikutti vielä lehtien levikki. Tampereen 

lehdistä esimerkiksi Aamulehti ja Kansan Lehti valikoituivat sisältönsä lisäksi mukaan myös 

siitä syystä, että ne olivat 1900-luvun alussa kaksi laajalevikkisintä lehteä Tampereella.14 Hel-

singin lehdistä valinta oli helppo, sillä Helsingin Sanomat, Uusi-Suometar ja Työmies olivat 

kaikki aikansa laajalevikkisimpiä sanomalehtiä omassa puoluekentässään. Tässä vaiheessa 

tein aineiston rajaamiseksi myös tietoisen valinnan jättäen ruotsinkieliset lehdet kokonaan 

tutkimusaineistoni ulkopuolelle. Niissä on aineistoa kokonaan omalle tutkimukselle.  

 

Helsingin Sanomien ensimmäiset näytenumerot ilmestyivät vuonna 1904. Lehti oli aikaisem-

malta nimeltään Päivälehti ja aatteellisesti kiistatta nuorsuomalaisten suunnannäyttäjä. Päivä-

lehti oli lakkautettu Bobrikovin murhan jälkeisissä sekavissa olosuhteissa. Tästä johtuen Hel-

singin Sanomat lähti liikkeelle maltillisesti eikä aluksi kirjoittanut lainkaan poliittisia tai val-

tiollisia artikkeleita. Lehden todellinen luonne paljastui painoviranomaisille vähitellen ja pel-

kästään vuoden 1905 aikana lehden kirjoittelu antoi aihetta useaan painoesteeseen. Kun ken-

raalikuvernööri Obolenskin ote sanomalehdistöstä samana vuonna kiristyi, joutui erityisesti 

Helsingin Sanomat tulilinjalle. Obolenski kielsi lehdeltä kokonaan yksityisten kirjoitusten 

julkaisemisen toukokuussa 1905, koska lehti oli avoimesti arvostellut eräiden hallintovirka-

miesten nimityksiä ja toivonut paluuta laillisiin oloihin. Kielto astui voimaan lokakuussa, 

mutta loppui suurlakkoon, jonka jälkeen lehti jatkoi toimintaansa normaalisti. Helsingin Sa-

                                                           
13 Haapala 1986, 352; Leino-Kaukiainen 1988, 543. 
14 Leino-Kaukiainen 1988, 485. 
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nomat peri nopeasti Päivälehden paikan nuorsuomalaisten tärkeimpänä tiedotuskanavana. 

Lehti ilmestyi kuusi kertaa viikossa.15 

 

Vanhasuomalainen Uusi-Suometar ilmestyi Helsingin Sanomien tapaan kuudesti viikossa. Se 

oli johtava suomenmielinen lehti, joka oli tunnettu 1870–80-luvun tulisesta kielitaistelustaan. 

Uusi-Suometar oli myös maan laajalevikkisin lehti ja aikanaan ainoa, jonka vaikutusalue kat-

toi koko maan. Lehti korosti jatkuvasti kielitaistelun ja kansallisen sivistyksen merkitystä. Sen 

ohjelmaan kuului myös raittius. Vuonna 1891 lehti ilmoitti tehtäväkseen Suomen valtiollisen 

olemassaolon puolustamisen venäläisten lehtien hyökkäyksiä vastaan osallistuen muiden leh-

tien kanssa asiasta käytyyn polemiikkiin. Kenraalikuvernöörin langettaman lakkautusuhan 

alla se kuitenkin muutti suuntaansa myöntyväisemmäksi ja vuodesta 1902 asettui tukemaan 

toimintalinjaa, jonka mukaan Venäjän hallituksen vaatimusten edessä oli tehtävä myönnytyk-

siä. Tämä kuitenkin sillä edellytyksellä, että suomalaisten eriävät mielipiteet oli tuotava esiin. 

Lehden ohjelma noudatteli tarkasti suomalaisen puolueen politiikkaa.16        

 

Työmies oli Suomen suurin ilmestyvä työväenlehti. Sen ensimmäinen numero ilmestyi vuon-

na 1895. Lehden ohjelma oli aluksi varovainen ja se ilmestyi vain kerran viikossa. Lehti kes-

kittyi lähinnä käsittelemään sellaisia aiheita kuin työväestön aineellinen toimeentulo, tervey-

delliset olot, raittius ja äänioikeuden laajentaminen. Sosialismista ei kirjoitettu lainkaan. Leh-

dessä käsiteltiin alusta lähtien myös ulkomaanuutisia ja seurattiin muun maailman työväen 

toimintaa ja liikkeen kehitystä. Aluksi lehteä tilasi myös työväenasiasta kiinnostunut sivis-

tyneistö. Painoviranomaiset alkoivat kuitenkin pian kiinnittää huomiota lehden kirjoitteluun, 

kun Matti Kurikan päätoimittajakaudella 1890-luvun lopulla Työmies radikalisoitui. Lehden 

toimittajilla oli aatteellinen toimintavapaus, eivätkä he olleet puoluejohdon ohjailtavissa. 

1900-luvulle tultaessa lehti alkoi ilmestyä kuusi kertaa viikossa. Sen jakelualueena oli Helsin-

ki, muut teollisuuskaupungit ja maaseudun teollisuuskeskukset.17    

 

Tamperelainen Aamulehti perustettiin 1881. Perustamisestaan lähtien se saavutti ympäröivän 

maaseudun suosion. Vaikka Aamulehti olikin vanhasuomalainen lehti, se menestyi hyvin 

myös työläisvoittoisessa teollisuuskaupungissa, sillä se kirjoitti paljon paikallisia uutisia ja 

toimi tärkeänä tiedotusväylänä kaupunkilaisille. Vuosina 1884–1905 Aamulehden päätoimit-

                                                           
15 Leino-Kaukiainen 1988, 481–482. 
16 Leino-Kaukiainen 1988, 483–484. 
17 Leino-Kaukiainen 1988, 538–542. 
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tajana toimi Kaarlo Viljakainen. Hänen aikanaan lehti kääntyi perustuslaillisempaan suuntaan, 

mutta palasi vanhasuomalaiseksi vuosina 1904 ja 1905.  

 

Kansan Lehti perustettiin 1898 ja se tavoitti lähes koko työväestön Tampereella. Kansan Lehti 

oli järjestyksessä Suomen kolmas sosiaalidemokraattinen lehti.18 Työmies kävi jatkuvaa kii-

vasta taistelua tamperelaisen Kansan Lehden kanssa siitä, kumpi on puolueen isoin äänenkan-

nattaja. Työmies vei kuitenkin voiton, sillä sen levikki oli paljon suurempi kuin Kansan Leh-

den ja lisäksi sen asema pääkaupunkilaislehtenä oli kiistaton. Ennen suurlakkoa työväenlehdet 

elivät vielä eräänlaista etsikkoaikaa, jota hallitsi tiukka sensuuri ja vaikeudet saada julkaisulu-

pia. Varsinaisen läpimurtonsa työväenlehdistö teki vasta lakon jälkeen.19 

 

Tampereen Uutiset oli nuorsuomalaisten äänenkannattaja, jota toimittivat ja ylläpitivät suu-

rimmaksi osaksi paikalliset liikemiehet ja ruotsinmieliset. Vuonna 1890 perustettu Tampereen 

Uutiset oli hetken aikaa ainoa nuorsuomalainen sanomalehti Tampereella, kun Tampereen 

Sanomat jouduttiin vuonna 1898 lakkauttamaan taloudellisista syistä. Tampereen Uutisten 

tarjonta ei kuitenkaan riittänyt enää kaupungin nuorsuomalaisille, kun Aamulehden linja alkoi 

muuttua entistä suomettarelaisemmaksi ja myöntyväisyysmielisemmäksi. Vuonna 1905 Tam-

pereen Sanomat perustettiin uudelleen, kun Tampereen Uutiset vuorostaan lakkautettiin.20  

 

Sanomalehtipainotkin ottivat osaa lakkoon. Normaalisti sekä Helsingin Sanomat, Uusi-

Suometar ja Työmies että Aamulehti ja Kansan Lehti ilmestyivät kuusi kertaa viikossa, Tam-

pereen Uutiset viidesti. Lakon ulottumisesta myös Suomeen alettiin lehdissä uumoilla lauan-

taina 28. päivä ja viimeiset sanomalehdet ennen lakkoon ryhtymistä ilmestyivät sekä Tampe-

reella että Helsingissä 31.10. Tampereen lehdet ovat lakon ajalta kullanarvoista aineistoa, sillä 

toisin kuin muualla maassa, Tampereella tehtiin painotalojen lakkoilemisessa pieniä poikke-

uksia. Ne saivat painaa informatiivisia lisälehtiä, joita jaettiin kaupunkilaisille.21 Lisäksi lakon 

aikana Tampereella ilmestyi lehtiä keskimääräisesti enemmän muuhun maahan verrattuna, 

sillä Tampereella lakko keskeytettiin muusta Suomesta poiketen perjantaina 3.11. ja sanoma-

lehdet ilmestyivät koko tämän ajan kertoen tapahtumista ja tunnelmista.  

 

                                                           
18 Leino-Kaukiainen 1988, 485, 539. 
19 Leino-Kaukiainen 1988, 543; Salomaa 1966, 68–69.  
20 Leino-Kaukiainen 1988, 470–471.  
21 Aamulehti 4.11.1905 artikkelissa Lakkoliike Tampereella. Kirjaltajain lakko. 
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Vaikka lehdet edustivat eri poliittisia linjoja, suurlakkouutisia lukiessa niistä on vaikea erottaa 

minkä suunnan äänenkannattajasta oli kysymys. Kaikki tutkimani lehdet kirjoittivat lakkouu-

tisia ikään kuin samanlaisen huuman vallassa. Lakon alkuvaiheen kirjoittelua seuratessa välit-

tyi vaikutelma, että lakkoon ryhdyttäessä oltiin yhteisellä asialla. Vielä lakon aikana kirjoite-

tuissa lisälehdissä eroavaisuuksia asioiden sisällöissä ei ollut havaittavissa paljoakaan, mutta 

heti lakon jälkeen erot olivat jo huomattavia. Esimerkiksi Aamulehti ja Tampereen Uutiset 

kirjoittivat molemmat lakon jälkeen tarkan selonteon tapahtumista, kun taas Kansan Lehti ei 

katsonut sitä tarpeelliseksi. Samanlainen kaava toistui pääkaupunkiseudun sanomalehdissä. 

Helsingin Sanomat ja Uusi-Suometar kirjoittivat myös yksityiskohtaisesti tapahtumista työ-

miehen ollessa vaitonaisempi. Aamulehdessä ja Tampereen Uutisissa vaikutettiin tyytyväisiltä 

keisarin manifestiin ja lakon loppumiseen, kuin myös Helsingin Sanomissa ja Uudessa-

Suomettaressa. Tampereen sosiaalidemokraatit olivat puolestaan pettyneitä lakon lopputulok-

siin ja näin ollen Kansan Lehden toimituksessa katsottiin tärkeämmäksi keskittyä siihen, mi-

ten tulevaisuuteen tulisi varautua kaiken tapahtuneen jälkeen. Samalla tavalla toimi myös 

Työmies.  

 

Varsinaisesti suurlakosta kirjoitettu tutkimus alkaa olla suhteellisen vanhaa ja itselleni jäi sitä 

lukiessani sellainen vaikutelma, että se on aikalaispäiväkirjoja lukuun ottamatta kirjoitettu 

varsin yleisellä tasolla. Erityisesti Helsingin tapahtumia selvittäessäni tärkeimmiksi kirjalli-

siksi lähteikseni osoittautuivatkin aikalaispäiväkirjat. Tampereen tapahtumista oli löydettävis-

sä hieman uudempaa ja perusteellisempaa tutkimusta. Tärkeäksi lähteeksi osoittautui erityi-

sesti Pertti Haapalan väitöskirja Tehtaan valossa – Teollistuminen ja työväestön muodostumi-

nen Tampereella 1820–1920 (1986). Haapalan sosiaalihistoriallinen lähestymistapa raottaa 

työväestön ajatusmaailmaa aivan eri tavalla kuin poliittiset ja valtiolliset historiat. Koska työ-

väestön rooli Tampereen tapahtumissa oli keskeinen, on tapahtumien takana olevien ajatusten 

selvittäminen tärkeää. Tehtaan valossa auttaa hieman avaamaan näitä ajatuksia ja ymmärtä-

mään, miksi työväki käyttäytyi niin kuin käyttäytyi. Myös Väinö Voionmaan Tampereen his-

toria III (1907) osoittautui merkittäväksi tietolähteeksi. Siinä Voionmaa kirjoittaa varsin seik-

kaperäisesti lakkopäivien tapahtumia ja käyttää lähteinään aikalaiskirjoituksia. Vaikka teos 

onkin vain yksi osa kaupunkihistoriaa ja suurlakon osuus kirjasarjan pitkälle ulottuvalla aika-

välillä vain muutama päivä, Voionmaa on käyttänyt suurlakon kuvaamiseen verrattain monta 

sivua. Lisäksi se, että Voionmaa on kirjoittanut historiansa vuonna 1907, eli juuri lakon jäl-

keen, tuo siihen mielenkiintoista aikalaisnäkökulmaa. 
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Lauluja analysoidessani paras aineisto löytyi vanhoista laulukirjoista sekä työväenlauluja ja 

työväen musiikkikulttuuria käsittelevästä kirjallisuudesta. Työväenlauluilla oli lakkoviikon 

musiikissa suuri rooli. Työväenlaulujen tutkimus ajoittuu suurimmaksi osaksi 1970-luvulle. 

Silloin elettiin työväenlaulujen uutta nousukautta ja niin sanotusta vanhasta työväenliikkees-

tä22 kirjoitettiin paljon. Itselleni hyödyllisimmiksi osoittautuivat Ilpo Saunion tutkimukset, 

etenkin teos Veli, sisko, kuulet soitot kummat (1974), missä hän pyrkii selvittämään työväen-

laulujen syntyä Suomessa kertoen laulujen yhteydestä työväenluokan historiaan ja sen kehi-

tykseen. Saunio huomioi tässä myös kansainvälisyyden näkökulman ja sen merkityksen työ-

väenliikkeen musiikkikulttuuriin Suomessa. Työväenlauluista käsitteenä parhaan tiedon sain 

Saunion toimittamasta Mitä työväenlaulut ovat? -vihkosesta (1980), joka perustuu Helsingissä 

pidettyyn samanaiheiseen luentosarjaan.  

 

Ilpo Saunion ja Timo Tuovisen yhteisteos Edestä aattehen – Suomalaisia työväenlauluja 

1890–1938 (1978) oli tutkimukseni kannalta tärkeä, sillä siinä käsiteltiin vanhan työväenliik-

keen laulukulttuuria yksityiskohtaisesti niin, että jokaisesta mainitusta laulusta oli sanojen ja 

nuottiversion lisäksi laadittu erillinen historiaosuus, missä kerrottiin laulujen syntyvaiheista ja 

tekijöistä sikäli kuin ne olivat tiedossa. Samaan tapaan oli laadittu Pekka Gronowin kokoama 

Laulukirja – Työväenlauluja kahdeksalta vuosikymmeneltä (1973), jota myös käytin paljon. 

Laulujen symbolisesta merkityksestä kertoi Matti Klinge teoksessaan Suomen sinivalkoiset 

värit (1980). Klinge tuo teoksessaan esille mielenkiintoisen näkökulman symbolien vaikutuk-

sesta ihmisten identifioituessa johonkin luokkaan, aatteeseen tai kansakuntaan.  

 

Vanhoista laulukirjoista käyttökelpoisimmiksi lähteiksi osoittautui ensimmäinen Työväen 

laulukirja vuodelta 1900, Raittiuskansan laulukirja vuodelta 1901 ja sen lisätty painos vuo-

delta 1903, nuotein varustettu Suomen nuorison laulukirja (1901) sekä virsikirja vuodelta 

1897. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Vanhasta työväenliikkeestä puhuttaessa teoksissa tarkoitetaan juuri 1800–1900 -lukujen vaihdetta, jolloin 
varsinainen työväenlaulukulttuuri syntyi (liikettä ennen vuotta 1918). 
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2. SIIS EESPÄIN, LAPSET SYNNYINMAAMME! 

 

Lakkoon ryhtymisen syitä ja lakkoviikon musiikin erikoista rakennetta on mahdotonta irrottaa 

siitä yhteiskunnallisesta tilanteesta, joka Suomessa 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa vallitsi. 

Ennen yksityiskohtaisempaa perehtymistä lakkoviikon tapahtumiin ja niiden yhteydessä lau-

lettuihin lauluihin, on syytä tarkastella autonomisen Suomen musiikkikulttuuria. Siinä tapah-

tuneissa muutoksissa on nähtävissä yhteys suurlakkoviikon musiikkiin sekä siihen, millaiseksi 

se lopulta muodostui.  

 

2.1. Koko kansan huvit  

 

Tiukka sääty-yhteiskunnan kahtiajako jatkui suomalaisessa huvielämässä 1800-luvun lopulle 

asti. 1880-luvulle saakka huvit olivat yleisesti luonteeltaan säädynmukaisia. Kahtiajako kär-

jistyi vielä selkeämmin, kun rahvaalle luotiin aivan erityisiä säännöksiä koskien sosiaalista 

elämää. Esimerkiksi säätyläistöön kuulumattomalla nuorisolla oli kymmenen jälkeen ulkona-

liikkumiskielto, ja vuonna 1821 rahvasta kiellettiin jopa tanssimasta sakon uhalla. Henkiset 

rajat olivat kaikkialla koskien jopa kaupungin puistoissa liikkumista. Lisäksi työpäivien pi-

tuus määritteli työväestön ajankäytön varsin selkeästi, sillä työpäivät olivat keskimäärin 10–

12-tuntisia. Leipureilla työpäivät venyivät jopa 16-tuntisiksi ja esimerkiksi Sinebrykoffin pa-

nimon työntekijöillä työpäivät taukojen kanssa kestivät 18 tuntia. Huvitteluun vaadittavaa 

vapaa-aikaa ei työväestöllä juurikaan ollut.23 Säädynmukaisuutta kannatti myös taustalla vah-

vasti vaikuttava luterilainen arvojärjestelmä. Asenteineen, arvoineen ja kaksijakoisine sääty-

läis- ja rahvaantapoineen se pakotti säätyjaotteluun myös huvielämän alueella.24  

 

Sivistyneistön ja tavallisen kansan lähentyminen alkoi fennomaanien valistustyön tuloksena, 

mikä mahdollisti myös uudenlaisen sosiaalisen kehityksen ja rakenteen, jolla puolestaan oli 

suora vaikutus myös huvi- ja seuraelämään.25 Sivistyneistön herättyä vaalimaan työväestön 

moraalia se alkoi tarjota rahvaalle valistavia huveja. Työväestöä kasvatettiin kirjoilla, keskus-

teluilla ja erilaisilla hyveillä, kuten raittius ja uskonnon harjoittaminen. 1860-luvulta lähtien 

tienä koko kansan onneen nähtiin yhtenäinen kansakunta ja suomalaisuus. Yhtenäistä kansa-

kuntaa rakennettiin julkisella kansalaistoiminnalla perustamalla yhdistyksiä ja sivistysjärjestö-

                                                           
23 Jalkanen 2003, 134–135; Seppänen 2000, 53. 
24 Jalkanen 2003, 137–138; Seppänen 2000, 53 
25 Seppänen 2000, 118–119. 
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jä. Välittäjinä säätyläisten ja tavallisten kansalaisten huvien välillä olikin alun perin tehtaan-

patruunoiden ja säätyläistön perustamat vapaapalokunnat ja ensimmäiset työväenyhdistykset. 

Ensimmäinen VPK perustettiin Turkuun jo vuonna 1838. Helsinki seurasi perässä 1864 ja 

Tampere 1867. Tässä vaiheessa sekä vapaapalokunnat että työväenyhdistykset olivat vielä 

säätyläisten valvomia yhteistyöjärjestöjä eikä niillä ollut varsinaisia poliittisia päämääriä, 

vaikka tässä voikin nähdä alkusysäyksen myöhemmälle joukko-osallistumiselle.26   

 

Erilaisten seurojen toimintaan kuului kansanjuhlien järjestäminen jäsenilleen. Niiden kautta 

suuri osa työväestöstä tutustui huviperinteen eri muotoihin. Ensimmäiset työväen sivistysseu-

rojen huvit järjestettiin Helsingissä 1870-luvulla. Vuonna 1883 patruuna Julius von Wrightin 

toimesta perustettiin Helsinkiin työväenyhdistys, jonka seurauksena alkoi koko työväkeä kos-

keva huvitoiminta. Tampereen työväenyhdistyksen perustamisen jälkeen vuonna 1886 työvä-

enjärjestöjen toiminta kasvoi nopeasti, ja niitä myös syntyi yhä tihenevään tahtiin eri puolille 

Suomea. 1800-luvun loppupuolella eri ammattiosastot järjestivät suurimman osan myös pää-

kaupunkiseudun ja Tampereen iltamista. Toiminnalla oli kuitenkin säätyläisjohtoisesti yleviä 

sivistykseen ja jaloihin päämääriin suuntaavia piirteitä. Suuri osa yhdistystoimintaa ja erilais-

ten tilaisuuksien ohjelmaa olivat erilaiset puheet, lausunta sekä laulu ja soitto. Työväestön 

keskuuteen pikku hiljaa ilmestyneitä sosialistisia virtauksia pyrittiin torjumaan parantamalla 

työväestön oloja ja luomalla yhteishenkeä. Nimenomaan tätä tarkoitusta edisti erilaiset valis-

tus- ja sivistyshuvit, jotka olivat rakenteeltaan erittäin konservatiivisia.27  

 

Kuorolaulu ja joukkolaulu tulivat yhdistystoiminnan myötä tunnetuiksi ja erittäin suosituiksi 

laulamisen muodoiksi. Vaikka kirkollisessa maailmassa kuoro- ja joukkolaulu olivatkin tuttu-

ja, maallisessa musiikissa ne olivat uusia ilmiöitä.28 Soitinmusiikissa niitä puolestaan vastasi 

torvisoitto ja torvisoittokuntien suuri suosio. Lisäksi yhdistystoiminnan, ja myös samoihin 

aikoihin virinneen kansakoulutoiminnan myötä levisi uutta ja laajempaa lauluohjelmistoa pe-

rustuen koulukirjoihin ja yhdistysten laulukirjoihin. Ohjelmisto koostui isänmaallisista lau-

luista ja maakuntalauluista sekä valikoituneista kansanlauluista ja aatteellisista lauluista.29   

 

Sivistyneistön tarjoilemat kansanvalistukselliset huvit toivat työväestöä lähemmäksi sääty-

yhteiskuntaa, eivätkä säätyläisten ja rahvaan julkiset huvit 1800-luvun lopulle tultaessa juuri 

                                                           
26 Haapala 1990, 412–413; Jalkanen 2003, 137–138; Seppänen 2000, 53–55. 
27 Jalkanen 2003, 137–138; Seppänen 2000, 53–55. 
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erottuneet toisistaan. Suomalainen yhteiskunta ja erityisesti sen huvielämä olivat ehtineet 

muuttua paljon jos niitä vertaa 1800-luvun alun tilanteeseen.  

 

Teollisuuden lisääntyminen merkittävästi 1800-luvun lopulla toi mukanaan monia yhteiskun-

nallisia muutoksia. Muuttoliike ja väestönkasvu oli mittavampaa kuin koskaan ennen. Kau-

punkien kasvu, taloudellinen kasvu koko maassa, liikenneyhteyksien kehitys, rahatalouden 

leviäminen maaseudulle, kansanopetuksen laajentuminen, sääty-yhteiskunnan asteittainen 

väistyminen ja uusi kansalaisyhteiskunta loivat uusia tarpeita ja antoivat mahdollisuuksia uu-

denlaiseen huvitoimintaan. Nämä muutokset yhteiskunnan rakenteissa aiheuttivat myös yhä 

lisääntyvää järjestäytymistä, joka toi mukanaan yhä kasvavaa yhteistoimintaa. Huvitoiminnan 

kehitykseen ja aktiivisempaan järjestäytymiseen vaikutti merkittävästi myös työajan lyhenty-

minen 10 tuntiin. Vaikka päivät olivat edelleen pitkiä, tehtaan pillin vihellys tarkoitti kuiten-

kin päivän päättymistä ja omaa aikaa, jonka kukin sai käyttää tavallaan. Työläisillä oli nyt 

aivan uudella tavalla aikaa ja rahaa panostaa myös sosiaaliseen elämään. Tällä oli luonnolli-

sesti suora yhteys huvitilaisuuksien määrän lisääntymiseen.30 

 

Vaikka teollisuuden mukanaan tuomasta aktivoituneemmassa järjestäytymisessä olikin nähtä-

vissä työväestön hienoista irtautumista vanhasta yhteiskunnasta ja ylempien kontrollista, ei 

tällä kuitenkaan tässä vaiheessa ollut tekemistä sortotoimenpiteistä tai muusta työväestöä vas-

taan kohdistuvasta toiminnasta. Pertti Haapalan mukaan järjestäytymiseen vaikutti enemmän-

kin työväestön lisääntyminen ja kansalaisyhteiskunnan syntyminen. Suurlakkoon tultaessa 

joitakin sosialistisia ajatuksia oli lausuttu ääneen, mutta niillä ei ollut vielä sen suurempaa 

vaikutusta. Vasta suurlakon jälkeen, joka nähtiin näyttönä työväestön voimasta ja yhä kasva-

vasta koosta, vanhat auktoriteetit menettivät merkitystään työväestön silmissä. Haapala tote-

aakin, että suomalainen työväki oli nationalismin, suomalaisuuden, lapsia ja sen mukaan 

Suomen kansalaisia. Tämän seurauksena nationalismi yhdistyi työväen myöhempiin pyrki-

myksiin sosiaalisesta ja poliittisesta yhtenäisyydestä sekä vaatimukseen tasa-arvoisemmasta 

yhteiskunnasta.31     

 

                                                                                                                                                                                     
28 Gronow 1980, 23; Saunio & Tuovinen 1978, 14. 
29 Gronow 1980, 23;  
30 Haapala 1990, 414–416; Jalkanen 2003, 138–139; Gronow 1980, 23; Saunio & Tuovinen 1978, 13; Seppänen 
2000, 53–54. 
31 Haapala 1990, 414–416. 
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Kun 1899 perustettiin uusi sosialistinen Suomen Työväenpuolue, oli wrightiläinen työväenlii-

ke32 tullut tiensä päähän. Vuonna 1903 Forssan kokouksen yhteydessä se muutti nimensä 

Suomen Sosialidemokraattiseksi puolueeksi. Työväenliike radikalisoitui ja sen ensimmäinen 

kulminaatiopiste oli suurlakko vuonna 1905. Tällöin kansa nousi kaduille ja tämä kosketti 

hieman myös maan huvielämää. Helsingissä joistakin porvariston suosimista ravintoloista 

rikottiin ikkunoita. Kuitenkin, koska työväen huvitilaisuudet kesäjuhlineen ja iltamineen oli-

vat muodostuneet säätyläisperäisten huvien muotoihin ja muistuttivat paljon toisiaan, luokka-

vastakkaisuudet huvielämässä eivät revenneet auki vielä tässä vaiheessa. Työväenliikkeen 

radikalisoituminen näkyi lähinnä musiikissa, missä uudet poliittiset joukkolaulut, työväenlau-

lut, syntyivät arkkiveisujen perinteestä. Niissä lainasävelmiin alettiin tehdä ajankohtaisia ja 

poliittisesti kantaa ottavia uusia sanoituksia. Työväenkuorot ja näytelmäryhmät seurasivat 

perässä.33 Myös muualta Euroopasta saapui virtauksia, joiden seurauksena Suomeen rantautui 

lisää työväenliikkeelle ominaisia lauluja ja runoja. 

 

2.2. Työväenlaulut Suomessa 1800–1900-lukujen vaihteessa  

 

Työväenlaulut ovat poikkeuksellinen musiikin laji. Niitä voidaan tarkastella toisaalta musiik-

kina, toisaalta runoutena sekä perinteen, kansanmusiikin, käyttömusiikin ja taiteen näkökul-

mista. Työväenlauluilla on myös voimakas aatehistoriallinen merkitys unohtamatta niiden 

yhteiskunnallista näkökulmaa. Lisäksi työväenlaulut ovat vahvaa kommunikaatiota yksilöiden 

ja ryhmien välillä.34  

 

 2.2.1. Työväen lauluperinne 

 

Suomalaisen työväenliikkeen lauluperinteen alkupää sijoittuu 1800-luvun loppupuolelle. 

Alussa se perustui suureksi osaksi suulliseen perinteeseen. Kansallisromantiikan aikakaudella 

tapahtuneen kansan sivistämistyön myötä työväenliikkeen musiikkikulttuuri alkoi saada vai-

kutteita porvariston musiikkikulttuurista yhdistellen porvariston traditioita omiinsa. Tästä yh-

distelmästä saivat alkunsa myös työväestön joukkolaulu ja hieman myöhemmin mukaan tullut 

                                                           
32 Wrightiläisen työväenliikkeen avainsana oli yhteistoiminta. Liike pyrki neutralisoimaan työväen radikalisoi-
tumista edistämällä työväestön asemaa yhteisellä järjestäytymisellä sivistyneistön kanssa. Toiminnan tavoitteena 
oli kaikkien yhteinen etu, mutta se antoi myös työnantajille mahdollisuuden valvoa työväestön toimintaa ja oh-
jailla liikkeen kehitystä. Liikkeen isä oli helsinkiläinen tehtailija Viktor Julius von Wright, joka oli tutustunut 
erilaisiin työväenliikkeisiin matkustaessaan Euroopassa. Ks. esim. Haapala 1986, 189–196.  
33 Jalkanen 2003, 144–145. 
34 Saunio 1980, 3; Saunio & Tuovinen 1978, 13.  
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moniääninen kuorolaulu. Suomalainen porvaristo oli omaksunut ne Ranskan vallankumouk-

sen herättämästä innostuksesta joukko- ja kuorolauluun. Ilpo Saunion mukaan minään aikana 

ei laulettu niin paljoa kuin juuri Ranskan vallankumouksen aikaan. Monet tunnetuimmista 

työväenliikkeen kansainvälisistä lauluista ovatkin peräisin porvarillista vallankumousliikkeis-

tä. Kiinnostusta herätti myös ajatus laululla vaikuttamisesta, jonka mahdollisuudet oli nähty 

vallankumouksen yhteydessä.35  
 

Kun katsoo asiaa tarkemmin, on huomattavissa, että jo ennen sivistystyön aloittamista sääty-

rajojen ollessa jyrkimmillään, erot taidemusiikin ja rahvaan musiikiksi mielletyn kansanmu-

siikin välillä eivät olleet niin suuria kun helposti ajatellaan. Taidemusiikista kulki jo silloin 

jatkuvasti lainoja kansanmusiikkiin eikä kansanmusiikkikaan ollut säätyläistölle vierasta.36 

Varsinkin paritansseissa kansallisuus- ja säätyrajojen ylittäminen oli helppoa ja verrattain 

yleistä. Valssin, polkan ja masurkan tahdissa oli paljon mukavampaa kuin tanssia yläluokan 

voimakkaasti kontrolloituja poloneeseja, katrilleja ja franseeseja. Varsinkin polkan rantautu-

essa Suomeen siitä muotoutui nopeasti sekä säätyläisten että rahvaan tanssi.37 Lisäksi eri yh-

teiskunnan kerroksilla oli monia muitakin yhdistäviä tekijöitä, joista tärkein oli evankelis-

luterilainen kirkko. Siitä huolimatta, että kirkoissa istuttiinkin säätyjen määräämässä järjes-

tyksessä, laulettiin kuitenkin samoja virsiä.38  

 

Vaikka järjestäytymisvaiheessa oleva työväenliike omaksui malleja musiikkikäyttäytymisel-

leen porvariston kollektiivisista musiikinharjoituksista, sen pohjavirtana olivat kansan muis-

tinvarainen musiikki ja rahvaan omien runoilijoiden tekstit. Se osa työväenmusiikista, jota ei 

painettu laulukirjoihin tai laulettu järjestötilaisuuksissa, eli kansanmusiikin tavoin työtä teke-

vän väestön keskuudessa periytyen suullisesti laulajalta ja sukupolvelta toiselle.   

 

Se, mitä tiedämme suomalaisesta työväenlauluperinteestä, on suhteellisen uutta perinnettä. 

Tiedämme suhteellisen vähän siitä, mitä työtä tekevä väestö, etenkin vielä vähälukuinen teol-

lisuustyöväestö lauloi 1800-luvun alussa. Tähän vaikuttaa osaltaan se, että kansanlaulujen ja 

kansanrunojen kerääjät eivät kirjoittaneet ylös liian arveluttavia tai rohkeita tekstejä. Lisäksi 

laulujen ja runojen kerääjät olivat useimmiten yläluokkaisista perheistä ja saattaa hyvin olla, 

etteivät he katsoneet tavallisen kansan laulamia lauluja tallentamisen arvoisiksi. Kuvaavaa 

                                                           
35 Jalkanen 2003, 144–145; Kurkela 1983, 30–31; Saunio 1980, 8; Saunio & Tuovinen 1978, 9, 14. 
36 Gronow 1980, 22–23. 
37 Jalkanen 2003, 124.  
38 Gronow 1980, 23. 
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onkin kansatieteilijä Ilmari Krohnin kirjoitus Suomen Kansan Sävelmien toisen jakson joh-

dannossa vuodelta 1904. Siitä kuvastuu selvästi ajatus tavallisen kansan laulamien laulujen 

huonommuudesta verrattuna säätyläisten lauluihin. Krohn oli myös sitä mieltä, että ennen 

kuin rahvaan laulut pystyttiin viemään ylemmän luokan eteen, niitä oli muokattava ja siistit-

tävä:39  

 

”Sopimattomuuden tähden on sanat pois jätetty, milloin niissä on ollut jotakin 

varsinaisesti törkeätä. Muuten ei ole ollut mahdollista asettaa liian ankaraa mit-

taa laulujen sisällykselle. Joskus niissä esiintyy keveitä periaatteita, joita ei voi 

vakavalta siveelliseltä kannalta hyväksyä, mutta useinkin on niiden varsinainen 

ajatus paljon viattomampaa lajia, kaikessa lapsellisessa avomielisyydessään, 

kuin miksi niitä, jos halutaan, voidaan selittää. Tietystikään ei tämä tieteelliselle 

tutkimukselle tarkoitettu kokoelma sovellu semmoisenaan käytettäväksi konsert-

tisaleissa tai kodeissa, vaan ovat siinä tarjolla olevat laulut sitä varten seulotta-

vat ja hiottavat, kuten muutenkin on tavallista kansan suusta kerättyihin ainek-

siin nähden menetellä.”40  

 

Perinteentallentajien asenteilla oli siis varmasti vaikutusta siihen, mitä tallennettiin ja mitä ei. 

Säätyläisille kuuluva korkeakulttuuri pohjasi koulutukseen, erikoistumiseen ja pitkään kirjal-

liseen traditioon, kun taas vastakohtaa edusti kansan käytännöllinen, erikoistumaton ja suurel-

ta osin suulliseen perinteeseen perustuva kulttuuri. Suomalainen työväenliike peri nämä mo-

lemmat traditiot sillä seurauksella, että työväenliikkeen suuret aatteelliset joukkolaulut, kuorot 

ja musiikkijärjestöt ottivat mallinsa ja muotonsa ylhäältä. Vaikka radikalisoitunut työväenaate 

halusikin lyödä alas koko vanhan maailman, se lainasi yläluokan perinteestä sävelensä ja ru-

nomittansa. Esimerkiksi Wuolijoen, Sirolan ja Kuusisen suomentaessa Internationalea 1904–

05, heidän riimeissään näkyi Runebergin ja Topeliuksen perinne. Myös vanhemman työväen-

runouden ehkä taiteellisesti lahjakkain ja myös tuotteliain runoilija Kössi Kaatra otti mallia 

muun muassa Eino Leinolta. Kuitenkin myös kansanomainen virtaus säilyi vahvana, kun lau-

luja sepittivät myös tavalliset työläiset, jotka ottivat mallinsa lähinnä kansanlauluista ja arkki-

veisuista. Työväen lauluperinteen jatkuvuus ja elinvoimaisuus selittyykin suurelta osin sillä, 

                                                           
39 Saunio 1980, 28–30. 
40 Krohn 1904, 3. 
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että kansanomainen virtaus pysyi vahvana samalla kun se sulatti itseensä myös ylhäältä tullei-

ta vaikutteita.41 

 

2.2.2. Työväenrunouden vaikutus työväen musiikkikulttuuriin 

 

Saunion mukaan aloite kohti työväen omaa laulukulttuuria löytyy työväestön keskuudessa 

tapahtuneesta kirjallisen ilmaisun kehityksestä ja lisääntymisestä. Ratkaisevana tekijänä tähän 

hän pitää työväenlehdistön nopeaa kehittymistä 1800–1900-lukujen vaihteessa. Raja-aita po-

liittisen ja kulttuuritoiminnan välillä oli vähäinen. Juuri työväenliikkeen johtohenkilöt olivat 

niitä, jotka kirjoittelivat runoja, romaaneja ja erilaisia lehtiartikkeleita. Kirjoittajat olivat sa-

moja henkilöitä kuin liikkeen poliittiset vaikuttajat.  

 

Työväenlaulujen tyyli vuosisadan vaihteessa oli sama kuin työläisrunouden tyyli yleensä tuo-

hon aikaan. Työväenlauluja tutkittaessa työväenrunoutta onkin mahdoton sivuuttaa. Suuri osa 

työväenrunoudesta sepitettiin lauluiksi ja työväenlaulujen itsenäiset tekstit mielletäänkin 

osaksi työväenrunoutta. Joskus runoja painettiin laulukirjoihin ilman säveltä siinä toivossa, 

että joku innostuisi säveltämään ne.42 Työväenrunoutta ja -musiikkia on hankalaa, ja tarpee-

tontakin, erottaa toisistaan.  

 

Työväenrunous syntyi itsenäisen työväenliikkeen välittömänä seurauksena. Runojen suosioon 

vaikutti todennäköisesti myös se, että runot sopivat iskevyytensä ja lyhyytensä vuoksi hyvin 

agitaation ja aatteellisen nostatuksen välineiksi. Lisäksi runot olivat työväestölle tutumpia 

kuin novellit tai romaanit. Tähänkin vaikutti osaltaan kirkko, sillä tavallinen kansa oli tottunut 

runomuotoon virsien ja psalmien välityksellä. Runot kuuluivat erottamattomana osana työvä-

enyhdistysten iltamiin ja juhlatilanteisiin. Niitä lausuttiin, laulettiin ja luettiin.43  

 

Runoilusta tuli todella suosittu harrastus työväenliikkeen sisällä. Saunion mukaan 1900-luvun 

alkupuolella lähes kaikki työväenliikkeen johtajat harrastivat sitä. Hän jakaa runojen tyylin 

kahteen eri osaan todeten, että vuosisadan vaihteen työväenrunot olivat usein joko valtaapitä-

vän luokan ylätyyliä heijastelevia juhlarunoja tai työväestön elämäntapaa kuvailevia runoja. 

Viimeksi mainitut olivat usein tyyliltään kömpelömpiä ja niiden runoilijat olivat tavallisia 

                                                           
41 Saunio & Tuovinen 1978, 13–14; Valpola 1980, 65. Ks. myös Palmgren 1966, 355–356. 
42 Saunio 1974, 236. 
43 Kalemaa 1980, 54–55; Saunio 1974, 237. 
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kansalaisia työväestön omista riveistä.44 Raoul Palmgren toteaakin, että taiteellisesti arvioiden 

vain harvat vanhan työväenliikkeen kirjailijoista nousevat esille. He eivät myöskään olleet 

minkään uuden kirjallisen muodon kehittäjiä tai uusien kirjallisten muotojen kärkihahmoja. 

Palmgren lisää, että tämä ei silti merkitse teosten tai niiden tekijöiden vähempiarvoisuutta 

verraten muuhun suomalaiseen kansankirjallisuuteen, sillä vanhan työväenliikkeen runoudella 

on merkittävä yhteiskunnallinen ja ideologinen dokumenttiarvonsa. Työväenrunojen idea ei 

tällöin ollutkaan seurailla taiteen suuntaviivoja tai kirjallisuuden tarkkaa formalismia. Sen 

tehtävänä oli enemmänkin tuoda esille ja levittää aatetta pitäen tekstin sisältöä sen muotoa 

tärkeämpänä, sillä ennen kaikkea vanhan työväenliikkeen kirjallisuudessa oli kysymys asiois-

ta ja asenteista sekä yhteiskuntakuvauksesta, ajantulkinnasta ja aatetaistelusta.45  

 

Kun runoista tehtiin lauluja, ne sepitettiin tunnettuihin sävelmiin. Työväenliikkeellä ei vuosi-

sadan alussa juuri ollut omia koulutettuja säveltäjiä. Kuitenkin on osoitettavissa pieni joukko 

ammattisäveltäjiä, jotka syystä tai toisesta tekivät sävellyksiä työväenliikkeelle. Saksassa täl-

lainen esimerkki on kuuluisa pianisti ja kapellimestari Hans von Bülow, joka sävelsi Saksan 

järjestäytyneen työväenliikkeen ensimmäisen poliittisen taistelulaulun, Liittolaulun. Suomessa 

vastaavanlainen esimerkki on Oskar Merikannon säveltämä Työväen marssi. Se tosin jäi pit-

käksi aikaa ainoaksi suomalaisen työväenliikkeen käyttöön sävelletyksi lauluksi. Ajan myötä 

alkoi työväen omastakin piiristä löytyä ammattimuusikoita ja säveltäjiä, mutta ei vielä tässä 

vaiheessa.  

 

Niinpä pian työväenliikkeen itsenäistymisen jälkeen syntyi paljon tuttuihin kansanlauluihin, 

isänmaallisiin lauluihin ja maakuntalauluihin sovitettuja työväenlauluja. Monet suosituimmis-

ta työväenlauluista ovat osa suomalaista kansanlauluperinnettä eikä kansanlaulua ja työväen-

laulua pidäkään erottaa toisistaan. Kaikkialla maailmassa kansanlaulut ja orastava työväen 

lauluperinne ovat yhteyksissä toisiinsa.46 Laulujen sepittäminen lainasävelmiin oli myös keino 

viedä asiasisältöä tehokkaammin eteenpäin. Lisäksi tutut sävelmät oli helppo oppia. Laina ei 

välttämättä kerrokaan luovuuden puutteesta, sillä ne ovat usein hyvin toimivia ja suhteellisen 

helposti vallattavissa. Tällä tavalla on tehty poliittisten laulujen historiassa aina, ja näin teh-

dään vieläkin. Musiikki itsessään ei välttämättä kanna kykyä ottaa kantaa samalla tavalla kuin 

sanallinen ilmaisu, mikä on eittämättä työväenlaulujen ydin. Musiikin avulla on kuitenkin 

                                                           
44 Saunio 1974, 237. 
45 Palmgren 1966, 353–354, 358. 
46 Kalemaa 1980, 56; Valpola 1980, 65, 72. 
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helppo kuvata sen sanoman kuvaamia tunteita ja tehdä laulun sanoma entistäkin voimak-

kaammaksi.47   

 

Työväenrunoissa ja -lauluissa otettiin kantaa ajan keskeisiin kysymyksiin. Laulut olivat usein 

aatteellisia joukkolauluja, joista tunnetuimmat ovat muodostuneet koko työväenliikkeen tun-

nusmerkeiksi. Laulut ilmaisivatkin tiivistetyssä, runollisessa muodossa monia työväenluokan 

keskeisistä tavoitteista. Vaikka lauluissa oli usein paisuteltu ja liioiteltu asioita, ne tekivät 

kuitenkin tehtävänsä herätellen ihmisiä huomaamaan heitä ympäröivän yhteiskunnan epäkoh-

tia. Aiheina olivat esimerkiksi yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, kahdeksantuntinen työpäivä, 

raittiusliike, Venäjän sortotoimenpiteet ja yleisesti työväestön huonompi asema vallitsevassa 

yhteiskuntajärjestyksessä.48  Alusta lähtien työväenlauluissa ja -runoissa käytettiin erilaisia 

teemoja ja runokuvia. Työväenliikkeen syntyä kuvattiin kevään koittona, työväenluokkaa 

vankijoukoiksi ja kurjiksi raatajiksi. Työväenluokan nousua kuvataan taas kevätmyrskyksi, 

joka lakaisee kaiken pahan ja likaisen pois altaan. Kuitenkin nimenomaan laulujen kohdalla 

pyrittiin olemaan hieman selkeämpiä ja suorasanaisempia, jotta sanoma menisi tehokkaammin 

perille sekä laulajalle että vastaanottajalle.  

 

Työväestö oli uusi ja hajanainen luokka. Laulut yhdistivät liikkeeseen kuuluvia ja antoivat 

heille yhteenkuuluvaisuuden tunteen. Lauluissa luotiin malleja erilaissa tilanteissa olevista 

työläisistä ja houkuteltiin näin mukaan työväestöä mahdollisimman laajalta alalta. Paitsi että 

lauluissa selitettiin työväenluokan maailmankatsomusta kansanomaisella tavalla, usein lau-

luissa selitettiin myös ratkaisu onnettomiin tilanteisiin. Laulun sanoman välitön vaikutus, sen 

nostattama innostus ja kansan kiihotus olivat lauluissa tärkeämpiä kuin taiteelliset tavoitteet.49   

 

Työväenlauluista muodostui pikkuhiljaa työväestölle oma lauluperinne, jolla oli myös kan-

sainvälisiä yhteyksiä, sillä laululiikkeen levitessä Suomeen monet kansainvälisesti tunnetut 

laulut rantautuivat tänne myös. Laulujen sanoma, niiden kansainvälisyys ja ilmeneminen sa-

mankaltaisissa tilanteissa ympäri maailmaa kertovat paljon paitsi siitä, miksi juuri tietyt laulut 

valikoituvat tiettyihin tilanteisiin, myös työväenliikkeen laajuudesta ja yhtenäisyydestä. Kan-

sainvälisen työväenliikkeen historiassa sosialismin aatteet levisivät Suomeen verraten myö-

                                                           
47 Valpola 1980, 65. 
48 Saunio & Tuovinen 1978, 13; Gronow 1980, 26; Kalemaa 1980, 58. 
49 Kalemaa 1980, 58–59; Saunio 1974, 237. 
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hään. Kuitenkin täällä kehittyi poikkeuksellisen voimakas työväenkulttuuri ja varsinkin työ-

väenliikkeen musiikkiperinne.50 

 

2.2.3. Työväen laulukirja ja arkkiveisut 

 

1900-luvun alussa työväenliike alkoi paitsi levitä nopeasti, sille syntyi myös omia tapoja si-

vistää itseään. Työmiehestä tuli maan suurin työväestölle suunnattu sanomalehti. Lisäksi kir-

jastoilla, näyttämöillä ja muulla sivistystoiminnalla oli jo vakiintunut sija työväenliikkeen 

toiminnassa. Vaikka työväenliikkeen alkuvaiheessa sen johtajien joukossa olikin aatelisia, 

maistereita ja opettajia, oli suurin osa liikkeen sanomalehtimiehistä, kirjailijoista ja runoili-

joista kansan syvien rivien joukosta nousseita kansanopetuksen kasvatteja: työmiehiä, käsi-

työläisiä ja piikoja.51 Vuosituhannen alussa Työväenliike sai myös omat painetut laulukirjan-

sa.  

 

Ensimmäinen työväestölle suunnattu laulukirja Suomessa julkaistiin vuonna 1900 yksinker-

taisesti nimellä Työväen laulukirja. Se oli pieni kuusitoistasivuinen vihkonen, missä oli yksi-

toista laulua52. Lukuun ottamatta Oskar Merikannon Työväen marssia sekä Proletaarilaulua, 

joka oli suomennos vanhasta keskieurooppalaisesta työväenlaulusta, kaikki vihkosen laulut oli 

sepitetty vanhoihin, tunnettuihin marssisävelmiin. Työväen laulukirjassa useiden laulujen 

sanoittajat olivat Työväenpuolueen aktiivisia jäseniä. Koska se on julkaistu vain vuosi puolu-

een perustamisen jälkeen, siinä näkyvät selkeästi puolueen johdon ajatukset ja pyrkimykset. 

Kirjan lauluista ainoastaan Proletaarilaulu on käännös, kaikki muut ovat kotimaista tuotan-

toa.53 
 

Uskonpuhdistuksesta lähtien kaikki suuret joukkoliikkeet olivat luoneet omat yhteislaulunsa. 

Oli luonnollista, että myös suomalainen työväenliike sepitti omat laulunsa ja painatti ne kirja-

siksi, joita levitettiin aktiivisesti työväestön keskuuteen. Työväenliikkeen kasvaessa laulukir-

joja alettiin hankkia entistä määrätietoisemmin. Kirjoihin valikoituneet laulut olivat kauttaal-

                                                           
50 Saunio & Tuovinen 1978, 13. 
51 Gronow 1980, 24. 
52 Kirjan laulut olivat Työväen marssi, Proletaarilaulu (Köyhälistön laulu), Työmiehen poika, Marssi (Miehet, 
naiset), Ei sorruta!, Vuosisadan raunioilla, Tervehdys, Marssi (Viel’ työmies se kurjuutta kärsiä saa), Laulun 
mahti, Sotamarssi, Työ ja vapaus. Työväen laulukirja 1900; Gronow 1973, 13. 
53 Gronow 1973, 13; Elonen 2002, 34. 
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taan juhlavan aatteellisia, yhteislauluiksi soveltuvia ja tarkoitettu esitettäviksi ja laulettaviksi 

erilaisissa työväenliikkeen järjestötoimintaan liittyvissä yhteyksissä.54  

 

Ennen radioita ja levysoittimia lauluperinne oli paljon elävämpää kuin teknologian kehittymi-

sen jälkeen. Työväen laulukirjasta tuli valtava menestys. Siitä jouduttiin toimittamaan lisäpai-

noksia koko ajan ja vuoteen 1920 tultaessa sitä oli painettu jo yli kaksisataatuhatta kappaletta. 

Lisäksi uusien painosten myötä myös laulujen lukumäärä kasvoi. Vuonna 1912 kirjassa oli jo 

122 sivua ja mukaan oli otettu myös yhteislauluiksi sopivia kansanlauluja, isänmaallisia laulu-

ja ja raittiuslauluja.55 

 

Lauluperinteen ollessa rikasta ihmiset myös sepittivät paljon lauluja itse. Nämä laulut olivat 

usein sanomaltaan niin rajuja, että niitä ei voitu virallisesti painaa. Kuitenkin laulut levisivät 

nopeasti kautta maan, ja pienet kirjapainot suostuivat julkaisemaan niitä pieninä lehtisinä, 

arkkiveisuina56. Arkkiveisuja laulettiin usein yksin tai seurassa huvin vuoksi. Ne eivät olleet 

varsinaisia joukkolauluja.57 Ensimmäinen suomenkielinen arkki on peräisin 1600-luvulta. 

Koska tällöin suurin osa luku- ja kirjoitustaitoisesta väestöstä oli papistoa tai pappiskoulutuk-

sen saaneita virkamiehiä, ensimmäiset arkit olivat luonnollisesti sisällöltään hengellisiä. 1700-

luvulla arkeille alkoi ilmaantua maallisempia lauluja. 1840-luvulla arkkiveisuperinteessä ta-

pahtui suuri muutos, kun niiden kustantaminen siirtyi kirkonmiehiltä ja heitä lähellä olevalta 

sivistyneistöltä kansanmiesten käsiin. Tällä oli luonnollisesti suuri muutos arkkien sisältöön. 

Sisällön muututtua arkkien painosmäärät alkoivat kasvaa nopeasti. Arkkien kustannustyö siir-

tyi yhä enemmän maallikoille ja niiden sisältö alkoi saada sensaatiomaisia piirteitä. Rakkaus-

laulujen ja hengellisten laulujen rinnalle alkoi ilmestyä lauluja, joissa kerrottiin onnettomuuk-

sista, rikoksista ja muista kauheuksista Suomessa ja muuallakin maailmassa. Todellinen mur-

ros arkkien sisällössä tapahtui 1900-luvun alussa, kun arkkien lauluja tehtiin yhä enemmän 

ajankohtaisista aiheista. Arkkiveisujen ympärille muodostui jopa pieni ammattikunta, joka 

kierteli toreilla ja erilaisissa juhlissa myymässä ja esittämässä laulujaan.58  
 

                                                           
54 Gronow 1973, 13; Elonen 2002, 34–35. 
55 Gronow 1973, 14; Gronow 1980, 24. 
56 Arkkiveisu on painoarkki, josta saadaan taittamalla 16, 24 tai 32 sivua. Lisäksi oli myös puoli- tai neljännesar-
kille painettuja arkkiveisuja. Arkkipainatus oli halpaa ja nopeaa, ja sen vuoksi se oli laajalevikkistä ja alempien 
kansanluokkien suosimaa. Arkkiveisut saattoivat olla tarinoita, juttuja tai tietoiskuja, mutta ne olivat useimmiten 
tarkoitettu laulettaviksi. Sinisalo 1980, 5, 8.   
57 Gronow 1973, 13–14. 
58 Saunio & Tuovinen 1978, 16–17. 
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Arkkiveisuja on säilynyt vuodelta 1905 noin kaksisataa kappaletta. Työväestön keskuudessa 

kiertäneistä arkeista käytetään myös nimitystä työväenhenkinen arkkiveisu. Nimitystä käytet-

täessä haluttiin painottaa arkin sisältämiä työväenliikkeen poliittisia päämääriä.59 Vaikka 

1900-luvun alussa arkkiveisut eivät enää olleet niin yleisiä, niillä on kuitenkin laajalle levin-

neinä ollut merkittävä vaikutus työväestön ja köyhälistön maailmankuvaan.60 Arkkiveisuihin 

ei sensuuri yltänyt ja siksi niissä saatettiinkin sanoa mitä vain. Niitä voisi kuvata oman aikan-

sa iltasanomiksi.  

 

2.3. Torvisoitto   

 

Tärkeintä työväen iltamissa oli tanssi torvisoiton säestyksellä. Kun vuosisadan vaihteessa 

työväestön huvielämä alkoi vähitellen irtautua säätyläisten holhouksesta ja huvitilaisuuksien 

määrä kasvaa, nopeasti virinneen yhdistys- ja järjestötoiminnan vaikutuksesta aloitteet siirtyi-

vät kansalaisten omiin käsiin. Siviilijärjestöjen organisoima torvisoittokuntalaitos 1870-

luvulla toi myös apua maan vähälukuisille ammattimuusikoille, joille kysyntä alkoi olla yli-

voimaista.  

 

Soittokuntalaitoksen kehitykseen vaikuttivat kansainväliset esikuvat. Alun perin sotavoimien 

piirissä kehittynyt torvisoitto tuli 1800-luvun jälkipuoliskolla suosituksi Euroopassa. Suomes-

sa se yleistyi 1800-luvun lopulla. Uudet kansalaisjärjestöt ja yhdistykset sekä anniskeluyhtiöt 

perustivat Suomessa omia soittokuntiaan Keski-Euroopasta tulleiden mallien mukaan. Valta-

osan Suomessa toimivien soittokuntien taustavoimina ja perustajina olivat juuri erilaiset yh-

distykset, seurat ja järjestöt. Teollisuuslaitoksissa ja tehtaissa oma soittokunta oli kunnia-asia. 

Myös niiden taustavoimina oli aluksi paikkakunnan säätyläistöä, tehtaanpatruunoita, nimis-

miehiä, upseereita ja apteekkareita. Tavallisesti soittokuntalaiset olivat työläisiä ja johtajaksi 

valittiin ammattimuusikko. Varsinkin sotilassoittajilla oli kysyntää soittokuntien johtajiksi. 

Ruotsista ja Saksasta otettiin mallia 5–8-miehisistä vaskisoittimistoista. Aiemmin käytössä 

olleista puupuhaltimista luovuttiin. Kokoonpanoja oli erilaisia, mutta 1880-luvulla tavallisin 

oli seitsikko61.  
 

                                                           
59 Saunio & Tuovinen 1978, 17. 
60 Sinisalo 1980, 3. 
61 Seitsikon koostumus oli es-kornetti, kaksi b-kornettia, altto-, tenori-, baritoni- ja bassotorvet. Jalkanen 2003, 
140. 
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Samat soitinryhmät vakiintuivat myös armeijoiden soittokuntiin 1880-luvun uudistuksen jäl-

keen. Tampereen Pellavatehtaan, Puuvillatehtaan ja Pellavatehtaan konepajan soittokunnat, 

jotka perustettiin vuosina 1878–1880, olivat ensimmäisten siviilisoittokuntien joukossa. Työ-

väenyhdistysten soittokunnat toimivat kaupungeissa ja teollisuuspaikkakunnilla rinta rinnan 

kaupunkien ja VPK:n soittokuntien kanssa. Usein ne olivat yksi ja sama asia. Vaikka torvi-

soitto musiikillisesti olikin kaukana tuon ajan taidemusiikista, se oli kuitenkin samaa perin-

teen haaraa. Nuoteista soittaminen, stemmojen harjoittelu, johtajan tahdinlyönti ja soittajien 

univormut erottivat soittokunnat selvästi kansanperinteestä.62  

 

Soittokunta-aate perustui vapaaehtoisuudelle ja talkootyölle. Ainoat kustannukset kertyivät 

soittimien hankinnasta ja johtajan palkasta. Torvisoiton yleistyessä myös musiikkikauppojen 

valikoima monipuolistui niiden toimittaessa seitsikoita soittajille. Soittimet tilattiin välittäjien 

kautta ulkomailta, etenkin Saksasta. Pekka Jalkasen mukaan välityksessä olivat mukana niin 

monet sotilaskapellimestarit ja musiikkikaupat, kuin myös Weilin & Göösin kustantamo. 

Yleensä soittimet hankkineen kapellimestarin vastuulla oli myös alkeisopetuksen antaminen.  

 

Vuodet 1882–84 olivat soittokuntalaitoksen alkuaikojen huippuvuosia. Silloin perustettiin 

vuosittain noin viisitoista uutta soittokuntaa. 1890-luvulla nuorisoseurasoittokunnat yleistyi-

vät vilkkaasti. Vuosisadan vaihteeseen tultaessa niiden määrä oli noussut kuudesta kolmeen-

kymmeneenkahdeksaan. Etenkin suurlakon jälkeen, jolloin perustettiin vilkkaasti uusia työvä-

enyhdistyksiä, soittokuntien lukumäärä kasvoi. Torvisoitto oli kuoroharrastuksen ohella erit-

täin suosittua työväestön keskuudessa. Torvisoitolle ja moniääniselle kuorolaululle koottu 

ohjelmisto koostui aluksi lähinnä isänmaallisista lauluista ja kansanlauluista.63  

 

2.4. Kuorolaulu ja laulujuhlat 

 

Moniääninen kuorolaulu ja sen rinnakkaisilmiönä arkipäiväisempi yksiääninen joukkolaulu 

ovat Suomessa suhteellisen nuori ilmiö, poikkeuksena jälleen kuitenkin kirkko, missä ihmiset 

olivat tottuneet laulamaan yhdessä. Ranskan vallankumous oli tehnyt kuoroharrastuksesta 

suositun myös suomalaisen porvariston keskuudessa.64 Laulu- ja soittojuhlia tutkineen Kerstin 

Smedsin mukaan Ranskan vallankumouksen jälkeinen ”uusi aika” toi mukanaan taiteen de-

                                                           
62 Saunio & Tuovinen 1978, 14. 
63 Jalkanen 2003, 137–142; Saunio & Tuovinen 1978, 14. 
64 Saunio & Tuovinen 1978, 14. 
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mokratisoitumisen, jossa kantavana voimana oli niin taiteen kuin politiikankin piiriin ilmaan-

tunut uusi tunne, kansallistietoisuus. Tässä yhteydessä myös työväestö alkoi vaatia itselleen 

elintilaa musiikkielämässä.65    

 

Porvariston aloitteesta kuorolaulu muodostui laajojen piirien omimmaksi musisoinnin muo-

doksi. 1800-luvun lopulla yhteislaulu ja kuorossa laulaminen muodostuivat muun Euroopan 

mallin mukaan myös Suomessa suorastaan muoti-ilmiöiksi. Mallia otettiin muun muassa Ir-

lannista, Walesista, Englannista, Sveitsistä ja erityisesti Saksasta. Myös kuorolauluharrastuk-

sen yhteydessä järjestöt halusivat painattaa omat laulukirjansa. Kuorojen perustaminen kuului 

työväenyhdistysten ensimmäisiin tehtäviin. Niiden ohjelmistot eivät alkuvaiheessa eronneet 

paljoakaan porvarillisten kuorojen ohjelmistoista. Vaikka kuorot lauloivatkin jonkin verran 

kansanlauluja, ei vaikutteita kuorolaitoksen perustamiseen voitu hakea kansanperinteestä.66  

 

Zürichin lauluinstituutin perustajan, sveitsiläisen H.G. Nägelin näkemystä mukaillen ajatel-

tiin, että kuorolaulu oli paras keino laajan isänmaallisen rintaman ja yhteenkuuluvuuden tun-

teen luomiselle. Nägelin mukaan kuorolaulu oli paras keino saada satojen ja tuhansien ihmis-

ten joukot inhimilliseen vuorovaikutukseen niin, että jokainen yksilö pääsee toteuttamaan 

omaa persoonallisuuttaan. Hän totesi, että jos satapäinen laulajajoukko saatiin koottua tasai-

sesti miehitetyksi kuoroksi, oli kyseessä todellinen kansanmahti. Kuorolaulun korkein tehtävä 

ja päämäärä oli Nägelin mukaan isänmaan ja luonnon ylistäminen sekä laulajien ja heidän 

kuulijoidensa yhdistäminen. Nämä käsitykset kulkivat rinnakkain tärkeimpien valistusajan ja 

Ranskan vallankumouksen aatteita, joita olivat muun muassa kansanvallan veljeys kansalaisia 

yhdistävänä voimana sekä ajatus yksilön itsenäisyydestä ja vapaudesta kehittää itseään. Pu-

naisena lankana kuorolaulussa valistuksen oppien mukaan katsottiin siis olevan isänmaan 

ylistyksen ja kansan sivistyksen.67  

 

Saksa oli merkittävä esikuva kansanvalistusseuran järjestämille laulujuhlille Suomessa. Vesa 

Kurkelan mukaan laulujuhlat olivat 1800-luvun lopulla kansallisen liikkeen suurin represen-

taatio. Ne kokosivat tuhatmäärin esiintyjiä ja yleisöä eri puolilta Suomea ja eri sosiaaliryhmis-

tä. Kurkela kiteyttää, että laulujuhlia voidaan pitää kansalaisyhteiskunnan murroksen eräänlai-

sena esivaiheena, jossa ihmisten toiveet, ihanteet ja pyrkimykset saivat erilaisia soivia tulkin-

                                                           
65 Smeds & Mäkinen 1984, 16. 
66 Saunio & Tuovinen 1978, 14; Smeds & Mäkinen 1984, 16. 
67 Smeds 1989, 104–106  
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toja. Merkittävintä näissä tulkinnoissa oli yleismusiikillisuus. Vaikka muu musiikkikulttuuri 

oli selkeästi muun yhteiskunnan tavoin jakautunut sekä sosiaalisesti että sisällöllisesti ylä- ja 

alakulttuuriin, taiteeseen ja viihteeseen, laulujuhlilla musiikki koettiin jokaista kansalaista 

koskevaksi.68 

 

Suomeen saapuessaan laulujuhla-aate oli jo yleiseurooppalainen ilmiö kansallisten mielenil-

mausten joukossa. Kansanvalistusseura otti kuorolaulun ja torvisoiton sydämenasiakseen. 

Fennomanian hengessä se alkoi järjestää laulu- ja soittojuhlia, joita alettiin pitää Virosta sadun 

mallin mukaisesti. Laulujuhla-aatteen keskeisenä tekijänä oli isänmaallis-kansallisen hengen 

voimistaminen laulun ja soiton välityksellä. Lisäksi juhlilla pidettiin paljon puheita ja lausut-

tiin runoja. Laulut ja puheet suunniteltiin niin, että kaikki voivat ymmärtää niiden sanoman. 

Juhlapuheiden tarkoituksena oli isänmaallisten ja kansallisten tunteiden herättäminen ja luok-

karajojen madaltaminen. Lähtökohtana oli, että kansallinen yhteys ja sen luominen olivat tär-

keimmät edellytykset yhtenäisen kansan luomiseksi ulkopuolista uhkaa vastaan. Haluttiin 

virittää ihmisten tietoisuus omasta identiteetistä suhteessa ulkopuolisiin, hallitseviin voimiin. 

Musiikin tarkoitus sekä esiintyjälle että kuulijalle oli sama. Musiikin oli määrä levittää isän-

maan ja laulujuhlien aatetta kaikkiin kansankerroksiin. Suomessa sivistyneistö alkoi järjestää 

pienimuotoisia laulujuhlia maaseudulla 1860- ja 1870-luvuilla. Ensimmäinen varsinainen lau-

lujuhla pidettiin kansanvalistusseuran aloitteesta Jyväskylässä vuonna 1884.69 

 

Laulujuhlat rakennettiin ulkomaisia malleja hyödyntäen suomalaiskansallisten symbolien ja 

arvojen mukaisiksi, suomalaisuutta korostaen. Kansanmusiikin symbolinen arvo huomattiin ja 

aluksi juhlille kutsuttiinkin esiintymään suomalaisia kansansoittajia ja runonlaulajia. Kan-

sanmusiikilla oli isänmaallisten laulujen lisäksi suuri osa laulujuhlien ohjelmistossa. Se oli 

lähempänä tavallista kansaa, mistä johtuen sitä otettiin ohjelmistoon verrattain paljon.  

 

Kansallisen identiteetin lisäksi laulujuhlilla pyrittiin kannustamaan kansaa sivistävän musiikin 

harrastamiseen. Koska ennen suurlakkoa ja sen jälkeen tapahtuneita yhteiskunnallisia muu-

toksia laulujuhlilla saavutettiin kaikki kansankerrokset, sivistyneistö huomasi, että laulujuhlat 

olivat hyvä tapa kehittää Suomen musiikkielämää ja sivistää tavallista kansaa myös taidemu-

siikista. Koska kansan haluttiin omaksuvan korkeakulttuuria, etenkin länsimaista taidemusiik-

                                                           
68 Kurkela 2005, tutkimussuunnitelma. 
69 Alapuro & Stenius 1989, 11; Smeds & Mäkinen 1984, 16; Smeds 1984, 19; Smeds 1989, 91–93. 
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kia, juhlien ohjelmistoihin lisättiin pikku hiljaa myös vaikeampia teoksia aiemmin käytettyjen 

kansanlaulusovituksien rinnalle.70 
 

Laulujuhlaperinne Suomessa sai alkunsa, kun yleisön kiinnostusta laulujuhlia kohtaan testat-

tiin Jyväskylässä pienimuotoisilla laulajaisilla, jotka järjestettiin vuonna 1881 kansanvalistus-

seuran vuosikokouksen yhteydessä. Jyväskylän laulajaisista olivat menestys ja heti niiden 

jälkeen päätettiin järjestää isänmaalliset laulu- ja soittojuhlat Suomeen koko mitassaan. Juhlia 

järjestämään valittiin erityinen toimikunta, paikaksi valittiin Jyväskylä ja tavoitteena oli vuosi 

1884. Asiamiesten avulla otettiin selvää kaikista maassa toimivista laulukuoroista ja soitto-

kunnista. Toimikunnan sihteeri valitsi asiantuntijan avustuksella laulu- ja soittojuhlilla esitet-

täviksi sopivat kappaleet, joista seuran johto lopulta valitsi ohjelmaan otettavat laulut ja soit-

tonumerot. Laulujen nuotit painettiin seuran kustannuksella kahteen vihkoon, joista toinen oli 

mieskuoroja ja toinen sekakuoroja varten.71  

 

Kutsu laulujuhlaan lähetettiin kaikille, jotka eivät harjoittaneet musiikkia ammattimaisesti 

palkkiota vastaan. Ammattilaisetkin saivat kyllä esiintyä juhlassa, mutta eivät saaneet ottaa 

osaa juhlilla järjestettäviin laulu- ja soittokilpailuihin. Kilpailut kuuluivat alusta saakka olen-

naisena osana laulujuhlien ohjelmaa. Ensimmäinen laulujuhla pidettiin 10.–11. lokakuuta 

1884. Paikalle saapui yhteensä 314 laulajaa ja 76 soittajaa. Tampereen työväen kuoro voitti 

juhlien laulukilpailun ja Helsingin vapaapalokunnan soittokunta soitto-osuuden. Professori F. 

Perander puhui juhlapuheessaan laulun ja soiton merkityksestä kansansivistyksen palvelijana. 

Juhlille oli saatu mukaan edustajia Virosta. Heidän tervehdyksensä ja niihin vastaaminen sai-

vat aikaan heimotunnetta lietsoen kansallista innostusta. Ensimmäinen laulujuhla oli yleisö-

menestys ja sen seurauksena haluttiin järjestää juhlia jatkossakin.72   

 

Toiset laulujuhlat pidettiin vuonna 1887, jälleen Jyväskylässä. Soittokuntien ja laulukuorojen 

lisäksi juhlille osallistui myös kolme kanteleensoittajaa. Kilpailuissa Tampere oli jälleen voi-

tokas ja tästä intoutuneena se halusi seuraavat laulujuhlat Tampereelle. Vuotta myöhemmin 

järjestetyt Tampereen laulujuhlat saivat edellisiä paljon suuremmat mittasuhteet. Juhlakulku-

eessa oli yli 600 laulajaa ja soittajaa. Nyt soittokuntiakin varten oli erikseen painettu nuotit ja 

kilpailuja oli eri sarjoissa aloitteleville ja jo pidemmälle edenneille. Juhlilla pidettiin lukuisia 

isänmaallisia puheita ja väkeä oli paljon. 
                                                           
70 Kurkela 1989, 25; Smeds & Mäkinen, 119, 147. 
71 Inkilä 1906, 212–216; Zetterberg 1997, 50–51. 
72 Inkilä 1960, 216–218. 
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Laulujuhlat noudattelivat pitkään samanlaista kaavaa. Vain juhlien pitopaikka vaihtui sään-

nöllisesti. Juhlia laajennettiin pikkuhiljaa niin, että mukaan tulin myös muita kulttuurinaloja. 

Urheilukilpailut tulivat kiinteäksi osaksi laulujuhlien ohjelmaa. Lisäksi mukaan tulivat kante-

lekilpailut, taidenäyttelyt ja kansankirjailijat, jotka kilpailivat parhaasta teoksesta. Myös Ka-

levala-kulkue tuli osaksi ohjelmaa Kuopion laulujuhlien yhteydessä vuonna 1891. Näillä aja-

teltiin olevan valistava vaikutus kansalaisiin.73   

 

Vaikka ohjelma oli suomenkielistä, juhlille sai osallistua myös Suomen ruotsinkielinen väes-

tö. Turun laulujuhlat vuonna 1892 muodostui ensi kertaa kaksikieliseksi myös ohjelmaltaan. 

Lisäksi juhlista ilmoitettiin kaikkien kieli- ja sosiaaliryhmien sanomalehdissä. Vuoden 1884 

pidettyjen ensimmäisten laulujuhlien kutsukirjeessä sanottiin nimenomaan, että kieli ei saa 

olla osallistumisen esteenä kenellekään, joka harrastaa säveltaidetta. Yhdistävänä tekijänä 

painotettiin ajatusta yhteisestä isänmaasta, jonka saavuttamiseksi kaikkien sen rajojen sisä-

puolella asuvien oli pyrittävä tulemaan toimeen keskenään. 

 

Tunnetuimmat ja arvostetuimmat suomalaiset säveltäjät kävivät usein laulujuhlilla pitämässä 

teostensa kantaesityksiä. Esimerkiksi Vaasan laulujuhlista vuonna 1894 muodostui musiikilli-

sesti erittäin merkittävät, sillä muun muassa Martin Wegelius, Jean Sibelius ja Arvid Järnefelt 

olivat kukin johtamassa omia sävellyksiään. Niistä Sibeliuksen ja Järnefeltin teokset olivat 

varta vasten Vaasan juhlia varten sävelletyt. Laulukuoroja ja soittokuntia oli lähes 30. En-

simmäistä kertaa suurin osa soittokunnista oli työväen orkestereita.74  

 

Koska laulujuhlia pystyi järjestämään vain yksi kaupunki kerrallaan, pidettiin muissa kaupun-

geissa pienimuotoisempia paikallisia tilaisuuksia, jotka lisäsivät laulu- ja soittoharrastusta 

entisestään. Laulujuhlien ohjelman sisältö alkoi saada poliittista latausta yhteiskunnallisten 

tilanteiden muutosten yhteydessä. Erityisesti Helsingin Kaisaniemessä vuonna 1900 järjeste-

tyissä laulujuhlissa ilmapiiri oli kärjistynyt. Venäläistämistoimenpiteet olivat jo käynnissä ja 

sillä oli merkittävä vaikutus juhlan luonteeseen. Erityisesti sortovuosina musiikin merkitys 

kasvoi sanallisen tiedottamisen rinnalla. Kantaa ottava, osallistuva ja taisteluhenkinen mu-

siikki yleistyi Suomessakin symboliseksi taisteluaseeksi. Tulenarka tilanne ja paikallisen har-

rastuneisuuden lisääntyminen näkyi myös osallistujamäärissä ja Helsingin juhlille osallistui 

peräti 77 laulukuoroa ja 19 soittokuntaa. Myös Helsingin juhlilla työväestön lisääntyminen 

                                                           
73 Inkilä 1960, 221–224; Smeds & Mäkinen 1984, 125. 
74 Inkilä 1960, 224–228. 
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juhlien osanottajien määrässä oli huomattava ja he saivat myös erityistä kiitosta esitystensä 

tasokkuudesta. Helsingissä laulua johti Oskar Merikanto. Juhlilla oli vierailijoita Pietarista, 

Virosta ja Unkarista saakka. Lisäksi kuultiin karjalaisia runolaulajia ja itkijänaisia. Juhlan 

yhteydessä laskettiin Kansallisteatterin nykyisen rakennuksen peruskivi ja esitettiin kuvaelma 

Ateenalaisten laulu. Juhlalaulajaissoittajaisten musiikki oli juuri tätä tilaisuutta varten sävel-

lettyä suomalaista musiikkia. Erityisen suurta innostusta yleisössä herätti Sibeliuksen Isän-

maalle sekä Merikannon Nyt on helluntai ja Oma tupa.75  

 

Helsingin juhlilla oli vahva kansallinen leima. Jatkuvasti kuultiin uusista venäläisten sorto-

toimenpiteistä eikä tämä voinut olla vaikuttamatta juhlan tunnelmaan. Säätyrajat haluttiin nyt 

tosissaan ylittää, ainakin teoriassa, ja luoda yhteiskuntaluokista riippumaton yhteishenki ja 

sitä kautta Suomen yhtenäinen kansa. Helsingin laulujuhlista kirjoiteltiin sanomalehdissä vie-

lä pitkään tapahtuman jälkeen ja näitä nimenomaisia laulujuhlia ja niiden yhteydessä ilmen-

nyttä voimakasta yhteishenkeä pidettiin tehokkaampina kansan yhdistäjinä kuin mitkään va-

listuksen ajan herätyshuudot tai kirjoitukset.76  

 

Helsingin juhlien jälkeen laulujuhlaperinnettä seurasi muutaman vuoden tauko. Seuraavat 

laulujuhlat järjestettiin vasta viisi vuotta myöhemmin, kesäkuussa 1905 sortovuosien varjossa 

juuri ennen suurlakon levottomuuksia. Puolue-elämän kiistat näkyivät juhlapuheissa ja myös 

juhlatoimikunnan jäseniä valittaessa. Konflikteja pyrittiin välttämään valitsemalla toimikun-

taan poliittisesti sitoutumattomia jäseniä. Pelättiin myös, että ihmisten lauluinto olisi loppunut 

niin monen välivuoden jälkeen. Näin ei kuitenkaan ollut ja kaiken kaikkiaan vuoden 1905 

laulujuhlat onnistuivat hyvin.77     

 

Laulujuhlien kansallinen rooli kansakunnan eheyttäjänä alkoi rakoilla työväenliikkeen nousun 

ja sen oman musiikkikulttuurin syntymisen myötä. Suurlakon jälkeen järjestetyissä laulu- ja 

soittojuhlissa heijastuivat murrosajan vaikutukset, erityisesti poliittiset seuraukset. Työväestö 

irtaantui porvarillisista laulujuhlista ja alkoi järjestää omia laulu- ja soittojuhliaan.78 Poliitti-

sen eriytymisen myötä laulujuhlien ohjelmisto myös taiteellistui ja esiintyjät alkoivat olla en-

tistä enemmän ammattilaisia.79                                                                                                                        

                                                           
75 Inkilä 1960, 223, 229–230; Smeds & Mäkinen 1984, 119. 
76 Inkilä 1960, 230–231.  
77 Aho 2005, 46, 77–78; Inkilä 1960, 231. 
78Saunio & Tuovinen 1978, 14–15; Smeds 1989, 104–106. 
79 Kurkela 2005, tutkimussuunnitelma. 
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2.5. Hengelliset laulut ja kirkkolaulu 

 

Vuonna 1860 Uno Cygnaeus teki ehdotuksen kansakoulujen järjestämiseksi Suomessa. Myös 

Elias Lönnrot osallistui aktiivisesti keskusteluun kansakoululaitoksen perustamisesta. Lönnro-

tin mielestä musiikki oli tärkeämpi oppiaine kuin esimerkiksi maantieto tai laskento. Hän eh-

dottikin kansakoulun oppiaineiksi laulua ja kanteleensoittoa, koska ”ne viehättäisivät kau-

neudellaan ja kasvattaisivat lempeyteen”. Lönnrotin mielestä kansakoulun tehtävä ei ollut 

ainoastaan tiedon jakaminen vaan myös oppilaiden kasvattaminen yhteiskuntakelpoisiksi kan-

salaisiksi. Fennomanian hengessä tätä edisti juuri laulu ja soitto. Cygnaeus oli Lönnrotin 

kanssa yhtä mieltä musiikin tärkeydestä opetustyössä ja painotti laulunopetuksen tärkeyttä 

koulujen opetussuunnitelmassa. Kansakouluilla olikin ratkaiseva merkitys lauluharrastuksen 

leviämiselle ja myös laulujuhlien järjestämiselle. Esimerkiksi Virossa suurin osa laulajista ja 

kuorojen johtajista olivat opettajia.  

 

Laulunopetukseen pantiinkin paljon painoa Suomessa, ja kansakoululaitoksen aloittaessa toi-

mintansa laulusta tuli samanarvoinen muiden oppiaineiden kanssa. Hengelliset laulut, etenkin 

virsilaulu, olivat suuressa osassa kouluissa opetetuista lauluista, mutta myös maallisia lauluja 

opetettiin. Kouluissa opetetut laulut koostuivat virsien lisäksi pääosin isänmaallisista lauluista 

ja kansanlauluista. Kansakoululaitoksen perustamisen myötä kirjoja alettiin painaa aivan eri 

tavalla kuin aikaisemmin. Niinpä koulujen musiikinopetuskin sai omat oppikirjansa, joista 

löytyivät kaikki opetettavat laulut. Myös 1800-luvun lopussa syntyneellä pyhäkoulutoimin-

nalla oli vaikutus laulujen oppimiselle ja leviämiselle, sillä laulaminen oli tärkeä osa pyhäkou-

lutoimintaa. Sitäkin varten painatettiin erityisiä laulukirjoja, jotka jälleen koostuivat sekä hen-

gellisistä että maallisista lauluista.80  

 

1800-luvun puolenvälin tienoilla kirkollisissa piireissä alettiin kantaa huolta kirkkolaulun ta-

sosta. Asia oli ollut esillä jo aiemminkin, mutta nyt se nousi uudelleen esille ja siitä keskustel-

tiin vilkkaasti jopa sanomalehdissä. Oltiin sitä mieltä, että yhtenäinen ja säännöllinen yhteis-

laulu oli kansalle mahdotonta, kun kaikki lauloivat oman muistinsa varassa eri melodioita 

samoihin virsiin. Ongelmana oli myös laulujen hidas tempo ja kilpalaulu, johon urkurikin 

toisinaan osallistui. Kansa oli oppinut melodioita virsiteksteihin kukin tahollaan ja tästä johtu-

en kirkkolaulusta muodostui usein suorastaan ”sydäntä vihlovaa melua” kuten asiaa tutkinut 

aikalainen Rudolf Lagi totesi.  
                                                           
80 Pajamo & Tuppurainen 2004, 78, 232, 291; Smeds & Mäkinen 1984, 25–26.  
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Urkurit saivat kritiikkiä myös siitä, että he saattoivat ulosmenomarssina soittaa vanhoja sota-

marsseja ja muuta maallista musiikkia. Porilaisten marssi oli yksi suosituista, joskus kuultiin 

jopa Marseljeesi. Ei siis ollut ihme, että kansakaan ei oppinut uusia sävelmiä vaan pysytteli-

vät jo aiemmin oppimissaan. Uusien melodioiden oppimiseen vaikutti myös virsisävelmien 

vaikeus.81            

 

Kirkkolaulun tasoa parantaakseen seurakuntiin alettiin perustaa kirkkokuoroja. Kuoron tehtä-

vänä oli kuorolaulun tason parantaminen paikkakunnalla. Usein käytiin konsertoimassa myös 

muualla. Kirkkokuoroja toimi myös niin sanottujen kansallislauluseurojen alaisuudessa, joita 

perustettiin 1880-luvun tienoilla. Myös kirkkokuorotoimintaan vaikuttivat aikakaudelle tyy-

pillinen järjestäytyminen ja sen seurauksena levinnyt kuoroliike. Kirkkokuoroille koottu oh-

jelmisto koostui sekä maallisista että hengellisistä lauluista ja kuoroja olikin usein vaikea erot-

taa toisistaan ohjelmistonsa perusteella. Tultaessa lähemmäksi 1900-lukua alettiin vaatia sel-

keämpää eroa maallisten kuorojen ja kirkkokuorojen välille. Sen seurauksena alkoikin kehit-

tyä selkeämmin nimenomaan kirkkokuorotoimintaa, joka oli tässä vaiheessa jo levinnyt niin 

maaseudulle kuin kaupunkeihin.82    

 

Kansanvalistusseuran laulujuhlat koskettivat myös kirkkokuoroja. Yleisten laulu- ja soittojuh-

lien ohjelmistoon kuului myös hengellisiä lauluja. Kuitenkaan maallisten ja hengellisten lau-

lujen esittäminen samoilla juhlilla ei miellyttänyt kaikkia. Pahoiteltiin muun muassa sitä, että 

Maamme -laulua laulettaessa noustiin seisomaan, mutta ylistysvirsiä veisatessa jäätiin istu-

maan. Tätä kuvaa hyvin rovasti Heikelin puheenvuoro, jonka hän lausui Kansanvalistusseuran 

juhlakokouksessa vuonna 1890. Heikel kritisoi, että ”kun laulajaiset aloitetaan ja lopetetaan 

kiitosvirren veisuulla ja siinä välissä lauletaan Heikin Naimapuuhat, niin se ei tunnu oikein 

sopivalta”. Hengellisille asioille haluttiin arvokkaammat puitteet. Hieman myöhemmin alet-

tiinkin järjestää pienimuotoisia hengellisiä laulujuhlia, joille tuntui olevan tilausta myös kan-

san keskuudessa. Ne saivat heti innostuneen vastaanoton. Varsinaiset ensimmäiset kirkkolau-

lujuhlat järjestettiin ensimmäisen kerran kuitenkin vasta 1920-luvulla.83      

 

 

 

                                                           
81 Pajamo & Tuppurainen 2004, 215, 249. 
82 Pajamo & Tuppurainen 2004, 304–305. 
83 Pajamo & Tuppurainen 2004, 376–377. 
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3. SUURLAKKO TAMPEREELLA JA HELSINGISSÄ 

 

Suurlakkoon tultaessa oli suomalaisessa yhteiskunnassa ja samalla musiikkikulttuurissa tapah-

tunut paljon, jos vertaa 1800-luvun alun tilanteeseen. Tätä taustaa vasten on helpompi ymmär-

tää lakkotapahtumia, niiden kehitystä ja erityisesti musiikin valikoitumista eri tilanteissa.  

 

Käyn seuraavaksi läpi tapahtumat sekä Tampereella että Helsingissä. Tuon esille lakkoviikon 

poliittisen kehityksen keskittyen kuitenkin pääsääntöisesti niihin tilanteisiin, joissa musiikki 

oli jollakin tavalla läsnä. Käsittelen Tampereen tapahtumat ensin, sillä mielestäni lakkomie-

lialojen ja -tunnelmien erot kaupunkien välillä erottautuvat näin päin selkeämmin. Vaikka 

Tampere olikin Helsingin rinnalla toinen lakon päänäyttämöistä, tunnelma kaupungissa oli 

lakon edetessä aivan erilainen.  

 

3.1. Suurina päivinä Tampereella  

 

Pertti Haapala kuvailee aikalaisten kokeneen lakkopäivät eräänlaisena runollisena ihmeenä ja 

toteaa, että harvat tapahtumat ovat saaneet niin runollista sädekehää kuin suurlakko sai. Jo 

aamuvarhaisesta kymmeniätuhansia ihmisiä kokoontui kansalliskokouksiin lausuen runoja, 

marssien liput liehuen ja isänmaallisia lauluja laulaen. Tunnelmaa kuvaa hyvin Kössi Kaatran 

(Lindström), Punaisen julistuksen lausujan säe runosta Suurina päivinä:  

 

 ”On suuren suurta elää,  

 kun yhdessä päivässä, yhdessä yössä 

 nyt uutta luodaan enemmän kuin vuossatain työssä.”84 

 

Haapala lisää, että Yrjö Mäkelinin kirjoittama Punainen julistus mahtipontisin sanakääntei-

neen oli omiaan lisäämään hurmoksellista tunnelmaa. Julistukselle antoi vielä voimaa se val-

lankumouksellinen tilanne, jossa ihmiset kokivat elävänsä.85 Erityisen hyvin tätä kuvaa Väinö 

Voionmaa Tampereen historia 3 -teoksessaan, jossa hän pyrki jäljittelemään aikalaisten tunto-

ja ja kokemuksia.86 

 

                                                           
84 Runo teoksessa Alhaisolauluja, Kootut runot vuosilta 1903–27, 177.   
85 Haapala 1986, 299–300. 
86 Voionmaan kuvaus on aikalaiskuvaus, mutta mies itse oli suurlakon ajan Helsingissä eikä siis ollut itse läsnä 
Tampereen tapahtumissa. 
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”Oi ihania päiviä! Arkipäiväisistä arkipäiväisin kaupunki oli muuttunut satujen 

lumotuksi linnaksi. Vanha elämä oli kuin kivettynyt ja uusi ihmeellinen elämä 

puhjennut sen sijaan. Kymmenettuhannet kädet olivat irtaantuneet omista pie-

nistä askareistaan toimittaakseen suuria valtion ja yhteiskunnan tehtäviä. Tori 

oli muuttunut juhlahuoneeksi, kaupungintalon ennen tyhjä parveke oli nyt alitui-

sena puhuja- ja lausuntolavana, jonka edessä suuren kaupungin kaikki lapset 

yhteisin aattein, yhteisin mielin ja tuntein viettivät suuren vapautuksen juhlaa. 

 

Keskiviikkona, ensimmäisenä päivänä marraskuuta alkoi kansankokous torilla 

kello 10 e. p.-p. Tästä hetkestä tuli Tampereen lakon huippu ja kruunu. Kansa 

leikki kuningasta, täysin rinnoin nauttien vallankumouksen hurmausta ja unoh-

taen vallankumouksen vaarallisuuden. Nyt oli sortovalta kukistunut niin kuin 

muinoin Jerikon muurit Israelin pasuunain soidessa. Vanhat vallat oli alennettu 

kansan astinlaudaksi. Köyhälistön hymnit kaikuivat taivaan lakeen saakka ja 

runoniekat kilvan lauloivat kansan kaikkivaltiaan ylistystä. Paljastetuin päin 

kuultiin Yrjö Mäkelinin laatima ja lakkokomitean hyväksymä suurensuuntainen 

’Julistuskirja Suomen Kansalle’, kuuluisaksi tullut ’Punaisen julistuksen’ nimel-

lä. Suurella hartaudella kuunneltiin julistuksen lukemista. Soittokunta soitti 

Ranskan vallankumouksen ihanaa vapauden laulua, Marseljeesia. Valtavilla 

eläköön- ja hurraahuudoilla otettiin vastaan julistus. Noin neljäänkymmeneen-

tuhanteen (!) nouseva kansanjoukko vannoi, sydämensä syvyydestä, tekevänsä 

voitavansa julistuksen puolesta.”87   

 

Vanha maailma näytti aikalaisten silmissä murenevan ja tilalle nähtiin tulleen mahdollisuu-

den, jossa kansa itse saisi päättää valtiollisista asioista. Haapala itse uskoo, ettei Voionmaa 

kirjoittaessaan suurlakon historiaa omalla runollisella ja kuvailevalla tyylillään suinkaan pilk-

kaa kansaa vaan kertoo totuudenmukaisesti mitä tapahtui ja mistä oli kyse.88 Tamperelaiset 

esittivät julistuksessaan, että Venäjän sortotoimet oli lopetettava, kansalliskokous kutsuttava 

koolle väliaikaisen hallituksen toimesta, koska vanhan hallituksen oli erottava. Kansallisko-

kous oli puolestaan valittava yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta käyttäen. Lisäksi tamperelaiset 

vaativat, että oli toimittava heti. Väliaikainen hallitus oli valittava heti Helsingissä ja maist-

raattien ja kunnallishallitusten alettava valmistella vaaleja. Tällainen menettely merkitsi 

                                                           
87 Voionmaa 1907, 384, 386; Tampereen Uutiset 4.11.2005. 
88 Haapala 1986, 300. 
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avointa vallankumousta, jossa hallitsijalta ei kysytty mitään. Keisarille ja Venäjän duumalle 

vain ilmoitettiin, ettei pienellä Suomella ole syytä erota Venäjästä, jos siellä tehdään niin kuin 

Suomesta sanotaan.89 Tampereella, missä ei näkynyt venäläisiä sotilaita kaduilla ja tilanne 

näytti muutenkin kaikin puolin vaarattomalta, uskallettiin olla radikaalimpia kuin esimerkiksi 

Helsingissä, jossa tilanne oli usein jopa räjähdysherkkä. Siellä oli välittömästi vastassa ken-

raalikuvernööri, Venäjän hallitus ja tuhansia venäläisiä sotilaita.90  

 

Tampereella lakon vaarallisuudesta ei tiedetty oikeastaan mitään. Lakko näytti yksimieliseltä 

ja yhtenäiseltä, mikä johtui osittain siitä, että keskiluokka oli Tampereella pieni. Lakolla oli 

myös siveellisiä päämääriä, mikä oli merkittävä syy keskiluokan osallistumiseen lakkotapah-

tumissa. Ensimmäisenä suljettiin kapakat ja julistettiin valtakunnallinen kieltolaki sekä am-

mattihaureuden harjoittaminen kiellettiin. Erilaiset juhlat ja valtavat soihtukulkueet yhdistet-

tyinä jaloihin ja siveellisiin aatteisiin ja innostukseen tarttuivat leviten ihmisestä toiseen nos-

tattaen valtavan yhteenkuuluvuuden tunteen kansan keskuuteen.91 

 

Lakko alkoi Tampereella ilman varsinaista ohjelmaa. Kyseessä oli lähinnä yhtyminen Helsin-

gissä ja Venäjällä alkaneisiin lakkoliikkeisiin. Suurlakon julkisesti lausuttu tavoite oli porva-

rillinen, mutta varsinkin suurimmissa kaupungeissa, kuten Tampereella, lakkoa organisoi pää-

asiassa työväki. Kaupunkia hallitsi työväestön edustajista koottu suurlakkokomitea ja järjes-

tystä piti yllä Yrjö Mäkelinin johtama kunnalliskaarti, joka myöhemmin muutti nimensä kan-

salliskaartiksi. Sen ei kuitenkaan kertaakaan tarvinnut tarttua aseisiin.  

 

Kuitenkin Tampereesta ja Punaisesta julistuksesta tuli lakon merkittävimpiä tekijöitä. Vallan-

kumouksellisesta hengestä huolimatta kaikki näytti sujuvan suunnitelmien mukaan ja Punai-

nen julistus vietiin Helsinkiin, missä se pienin korjauksin hyväksyttiin. Valittiin myös väliai-

kainen vallankumoushallitus johon kuului myös neljä tamperelaista. Tämä hallitus ei kuiten-

kaan ehtinyt kokoontua.92 

 

 

 

 
                                                           
89 Haapala, puhe 1.11.2005. 
90 Jussila 2004, 700; Voionmaa 1907, 388. 
91 Haapala, puhe 1.11.2005. 
92 Haapala 1986, 303; Haapala, puhe 1.11.2005. 
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3.1.1. Suurlakko Tampereella päivä päivältä 

 

Heti lakon jälkeen ilmestyneessä Aamulehdessä harmiteltiin sitä, että sanomalehtimiehetkin 

joutuivat liittymään lakkoon. Toimittajat näkivät suurlakon tapahtumana, jonka aikana kansa-

laisille olisi ehdottomasti pitänyt pystyä tiedottamaan asioiden kulusta. Kirjaltajien lakkovaa-

timuksia laadittaessa pieniä poikkeuksia sallittiinkin. Tiistaina kansankokous oli yksimielinen 

siinä, että lakkoa ja sen vaikutteita koskevia sähkösanomia sai painaa. Sovittiin, että jokaises-

sa sanomalehtipainossa työskenneltäisiin joka päivä kaksi tuntia tarpeen mukaan painaen ja 

latoen tulleita sähkösanomia. Suurlakkokomitean asiat painoissa hoidettiin ilman rajoituksia. 

Seuraavana päivänä päätettiin, että jokainen sanomalehti saisi julkaista vielä kaksi lisälehteä 

päivässä.93  

 

Tampereen Uutisten sivuilla toimittajat kokivat vaikeaksi ja haastavaksi toimittaa uutisia 

suurlakosta ja sen tapahtumista, sillä he katsoivat sillä hetkellä kirjoittavansa Suomen histori-

an tärkeimpiä tapahtumia. Elettiin vaiheessa, jossa oltiin vielä huumautuneita kaikesta tapah-

tuneesta ja saavutetusta.94 Aamulehden ja Tampereen Uutisten lakkoa käsitteleviä uutisia lu-

kiessa välittyy tunnelma, että muutaman lakkopäivän aikana oli todella saavutettu vuosisato-

jen työ. Lehtimiehet kokivat olevansa vastuussa, ei pelkästään lakon kokeneille kansalaisille, 

vaan myös jälkipolville siitä, millaisena suurlakkoviikko aikalaisille näyttäytyi. Asiat tapah-

tuivat nopeasti ja koska myös sanomalehdet olivat lakossa, lakon jälkeen julkaistut yhteenve-

dot lakkopäivien tapahtumista oli tehtävä huolella.  

 

Kansan Lehdessä tunnelma lakon loputtua oli toisenlainen eikä se lähtenyt tiivistämään tapah-

tumia lakon jälkeen. Kansan Lehdessä ei myöskään nähty tulevaisuudessa toivoa samalla ta-

valla kuin Aamulehdessä tai Tampereen Uutisissa. Suurlakon lopputulos oli jättänyt työväes-

tön tyytymättömäksi. Työväen tavoittava Kansan Lehti keskittyi kirjoittamaan jatkosta ja työ-

väestön tulevaisuudesta, joka ei heidän silmissään näyttänyt lainkaan lupaavalta. 

 

Seuraavassa palaan kuitenkin ajassa taaksepäin tilanteeseen, jolloin lakon ulottumisesta Suo-

meenkin alkoi tulla huhuja. Silloin tunnelma oli aivan toisenlainen kuin lakon päättyessä. 

Aloitan käsittelyni sunnuntaista 29.10. 

 

                                                           
93 Aamulehti 4.11.1905. 
94 Tampereen Uutiset 4.11.1905. 
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Sunnuntaina 29.10.  

 

Tämän sunnuntain tapahtumia on pidetty pieninä alkulaineina seuraavan viikon tapahtumille. 

Tampereelle alkoi saapua tietoja Venäjällä alkaneesta suurlakosta. Tampereen työväenyhdis-

tyksen aktiivit päättivät järjestää vastalausekokouksen työväentalolla sen vuoksi, että Suomen 

rautatieläiset eivät olleet yhtyneet Venäjän rautatieläisten lakkoon. Haluttiin osoittaa myötä-

tuntoa venäläisiä lakkoilijoita kohtaan. Väki kokoontui työväentalolle kolmelta iltapäivällä. 

Sieltä kokousväki siirtyi kauppatorille95 vapauslaulujen kaikuessa torvisoittokuntien säestäes-

sä, punaiset liput liehuen. Vaikka päivä oli harmaa ja sateinen, torille kokoontui toistakym-

mentätuhatta henkeä. Sana mielenosoituksesta oli levinnyt lentolehtisten välityksellä. Koko-

uksessa pidettiin puheita, lausuttiin runoja ja huudettiin eläköön huutoja vapaudelle, luokka-

taistelulle, kansanvallalle ja Suomen ”todellisen” eduskunnan aatteelle, joka viittasi yleiseen 

ja yhtäläiseen äänioikeuteen. Vielä huudettiin eläköön kokoontumis- ja painovapaudelle. Pää-

tettiin, että Pietarin suomalaisille rautatieläisille oli lähetettävä paheksuva sähkösanoma hei-

dän passiivisen toimintansa vuoksi. Kokouksessa lupauduttiin vastaisuudessa tukea venäläisiä 

”veljiä” ja yhtyä suurlakkoon mikäli tarve vaatii. Lopuksi laulettiin Työväen marssi. Keskus-

torilta mentiin vielä työväentalolle, jonka pihassa pidettiin puheita, laulettiin ja luettiin vii-

meisimmät sähkösanomat. Innostuneen mielialan vallitessa pikkuhiljaa hajaannuttiin.96 

 

Maanantaina 30.10.  

 

Tampereelle tuli viestejä tapahtumien kulusta Helsingistä ja Viipurista. Rautatielakko Venä-

jällä oli levinnyt Suomen radoille, ja Helsingissä työväki ja ylioppilaat olivat alkaneet valmis-

tella lakkoa. Tampereellakin alettiin tuntea halua suurempaan toimintaan. Ympäri kaupunkia 

leviteltiin lehtisiä, jotka kehottivat ihmisiä tulemaan kokoukseen työväentalolle kello 19. Pai-

kalle saapui tuhansittain ihmisiä. Työväentalo ja sen lähiympäristö täyttyi ihmisistä, ja puheita 

pidettiin viidestä eri paikasta. Työväentalolta lähdettiin kulkueena kohti rautatieasemaa työvä-

enlauluja laulaen. Lisäksi väkijoukko otti työväentalolta mukaansa poliittisin iskulausein va-

rustettuja lippuja. Väkeä tulvi asemalle niin paljon, että se täytti jo osan ratapihaakin. Kellon 

lähestyessä kahdeksaa saapui etelästä tuleva postijuna. Se otettiin vastaan Maamme -laulua 

laulaen. Kaikki junat pysäytettiin.97  

                                                           
95 Kauppatorilla tarkoitetaan tässä nykyistä Keskustoria. 
96 Voionmaa 1907, 380–383; Kansan Lehti 31.10.1905 ja 29.10.1926; Tampereen Uutiset 4.11.1905; Työmies 
7.11.1905. 
97 Aamulehti 31.10.1905; Kansan Lehti 31.10.1905 ja 3.11.1926; Tampereen Uutiset 4.11.1905. 
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Kun oli varmistuttu siitä, että junat eivät enää jatka matkaansa Tampereelta, siirryttiin Rauta-

tientorille. Kansankokouksen päätöksestä suljettiin kaikki kaupungin kapakat ja ravintolat. 

Lisäksi päätettiin kokoontua seuraavana aamuna kello 8 kauppatorille päättämään suurlak-

koon yhtymisestä. Tätä kokousta valmistelemaan ja tapahtumien kulkua ohjaamaan valittiin 

12-jäseninen lakkokomitea98. Komiteaan valitut henkilöt olivat työväenyhdistyksen ja ammat-

tiosastojen johtomiehiä. Suurlakkohanke oli vahvasti työväenliikkeen käsissä.99 

 

Rautatientorilta siirryttiin vielä kauppatorille laulaen Internationalea. Torilla pidettiin poliitti-

sia puheita, laulettiin lisää lauluja, lausuttiin runoja ja huudettiin eläköön-huutoja. Kauppato-

rin kokouksessa painotettiin kansaa käyttäytymään hyvin ja maltillisesti. Kehotukseen lisättiin 

vielä, että rauhallinen käytös on suotavaa ainakin niin pitkään, kun virkavalta ei sekaannu 

kansan vapauspyrkimyksiin. 

 

Illalla myöhemmin pidettiin vielä yksi kokous työväentalolla. Tässä kokouksessa suurlakko-

komiteaa täydennettiin kymmenellä naisjäsenellä. Lisäksi koko komitean keskuudesta valit-

tiin vielä viisijäseninen komitea valvomaan kansan etuja ja oikeuksia. Huudettiin iskulauseita, 

joista ”Alas kapakat!” raikui ylitse muiden. Kokouksen jälkeen rautatieasemalle kokoontui 

vielä ihmisjoukkoja odottamaan Helsingistä tulevaa yöjunaa. Kun viimeinenkin juna oli py-

säytetty ja matkustajat päässeet lähtemään, laulettiin vielä Maamme ja huudettiin eläköön 

isänmaalle. Sen jälkeen hajaannuttiin.100  

 

Tiistaina 31.10.  

 

Elettiin ensimmäistä varsinaista lakkopäivää. Sanomalehdet ilmestyivät juhlallisina ja ensim-

mäisen kerran ilman ennakkosensuuria.101 Maanantain ja tiistain välisenä yönä oli pysäytetty 

lisää junia. Yöllä oli myös suurlakkokomitea valinnut puheenjohtajakseen A.A. Lagerströmin 

ja sihteerikseen Yrjö Sirolan. Komitea oli yöllisessä kokouksessaan päättänyt esittää kolmen 

päivän suurlakkoa, joka alkaisi tiistaiaamuna klo 9. Kansalaiskokous kokoontui kauppatorille 
                                                           
98 Lakkokomiteaan valittiin vahtimestari A.F. Fihlman, vahtimestari Karl Hj. Johansson, maisteri I.V. Kaitila, 
ajomies H. Koskinen, työnvälitystoimiston johtaja A.A. Lagerström, kaupanhoitaja Heikki Lindroos, runoilija 
Kössi Lindström, toimittaja Yrjö Mäkelin, toimittaja Yrjö Sirola, kauppias Heikki Tanner, taloudenhoitaja Emil 
Viljanen ja levyseppä Aku Vuorela. Jaakkola, http://www.uta.fi/koskivoimaa/valta/1900–18/suurlakkopaiva.htm. 
Luettu 30.3.2006. 
99 Jaakkola, http://www.uta.fi/koskivoimaa/valta/1900–18/suurlakkopaiva.htm. Luettu 30.3.2006. 
100 Aamulehti 31.10.1905; Kansan Lehti 31.10.1905; Tampereen Uutiset 4.11.1905; Työmies 8.11.1905; Jaakko-
la,  
http://www.uta.fi/koskivoimaa/valta/1900-18/suurlakkopaiva.htm. Luettu 30.3.2006. 
101 Voionmaa 1907, 383. 
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vanhan kirkon eteen aamukahdeksalta niin kuin edellisenä päivänä oli sovittu ja hyväksyi 

yksimielisesti komitean laatimat ponnet suurlakkoon liittymisestä. Väkeä oli todella paljon ja 

valtava kansanjoukko oli täydellisen hurmoksen vallassa. Joukko lähti kaupungin teollisuus-

laitosten porteille kehottamaan kaikkia liittymään lakkoon. Kaikki teollisuuslaitokset lopetti-

vat toimintansa kello 9. Puoli kahdelta iltapäivällä kansankokous kokoontui liehuvin lipuin 

torille uudelleen ja hyväksyi lakon valtiolliset vaatimukset. Lakon aikaista järjestystä valittiin 

ylläpitämään 150 miehen vahvuinen kunnalliskaarti, jonka johtajaksi kansankokous yksimie-

lisesti hyväksyi Yrjö Mäkelinin.  
 

Tampereella suurlakko oli kehittynyt kaikin puolin kauniisti. Eri puolueiden välillä ei näkynyt 

ristiriitaisuuksia ja kaupungin laillinen kunnallishallitus nautti luottamusta myös lakon puhjet-

tua. Tiistai-iltana lakkolaiset kulkivat kaupungilla suurissa ryhmissä isänmaallisia ja työväen-

lauluja laulaen. Tapahtumien ja mielipiteiden kehitys on tällaisessa tilanteessa huimaa. Lakon 

aikana kansa eli vuosikymmeniä päivissä ja vuosia tunneissa. Keskiviikkona oltiin jo kaukana 

siitä asemasta missä tiistaina oltiin.102  

 

Keskiviikkona 1.11.  

 

Meren käydessä103 

 

Jumalauta, mi myrsky nyt meuraa, 

meri käy, meri soi, meri pauhaa. 

Nyt oikeutt’ ei ole kellään 

levoss’ olla ja nauttia rauhaa. 

 

Kelle kallis on henki, häll’ olkoon 

käsi valmiina purjeiden nuoriin; 

on myyty se mies, joka ei voi 

nyt varmana tarttua ruoriin. 

                                                           
102 Voionmaa 1907, 383–386; Tampereen Uutiset 4.11.1905. 
103 Kansan Lehti 31.10.1905. 
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Meri pauhaa. Jättiläislaineet 

 pian laivamme nieluhun huutaa, 

 jos ei joka ainoa meistä 

 nyt taipumatont’ ole rautaa. 

 

  Kössi Lindström    

 

40 000 hengen kansankokous kokoontui kauppatorille klo 10 aamulla. Lakkoon olivat nyt 

liittyneet kaikki. Koulut, posti, pankit, apteekit, asianajajat, kaikki jotka eivät olleet liittyneet 

siihen jo edellisenä päivänä. Lakkohurmos oli ylimmillään. Se oli suorastaan käsin kosketel-

tavaa. Suurlakkokomitea kokoontui vanhan kirkon lännenpuoleisille portaille ja komitean 

jokaisella jäsenellä oli leveät punaiset olkavyöt harteillaan. Kokouksen aluksi soittokunnat 

soittivat Internationalen104. Kokous hyväksyi Yrjö Mäkelinin suurlakkokomitean nimissä 

laatiman Julistuskirjan Suomen kansalle, eli Punaisen julistuksen. Sen keskeinen sisältö oli 

vaatimus Venäjän sortotoimien lopettaminen, kansalaiskokouksen koollekutsuminen sekä 

yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden toteuttaminen. Suuri kansanjoukko kuunteli Eetu Salinin 

lukemaa julistusta säestäen sitä hyvä- ja eläköön -huudoin. Samalla kolme torvisoittokuntaa 

soitti kirkon portailta Marseljeesin. Kansanjoukko vannoi paljain päin taistelevansa julistuk-

sessa ilmitulleiden aatteiden puolesta.  

 

Hetkeä myöhemmin Kössi Lindström luki julistuksen uudelleen kaupungintalon parvekkeelta. 

Soittokunnat soittivat Marseljeesin uudelleen. Sen jälkeen he soitettiin vielä Maamme, johon 

kansa yhtyi laulullaan105. Julistus haluttiin viedä Helsinkiin pikaisesti ja tehtävään valittiin 

lähetystö, jonka oli määrä toimittaa se perille. Suomen lippu liehui kaupungintalon katolla ja 

niitä alettiin nostaa salkoihin ympäri kaupunkia. Kunnalliskaartin nimi muutettiin kansallis-

kaartiksi ja lakkolaiset töhrivät punamultamaalilla venäjänkieliset kadunnimet ja virastojen 

nimikyltit. Kotkankuvat apteekkien ja tehtaiden oviaukoilta otettiin pois. Sanomalehdet alkoi-

vat levittää sensuroimattomia lisälehtisiä, joissa kerrottiin lakon tapahtumista. Lisäksi Punais-

ta julistusta alettiin painaa ja levittää. Vangitut santarmit ja poliisit kuljetettiin Viikinsaareen.   

 

                                                           
104 Kansan Lehti 1.11.1925. 
105 Kansan Lehti kirjoitti myöhemmin, että kun Punaisen julistuksen jälkeen torvisoittokunnat alkoivat soittaa 
Marseljeesia, tilanne oli niin vakava ja juhlallinen, että lähellä kirkon portaita seisonut muuan suomettarelaiseen 
puolueeseen kuuluva virkamies pyörtyi ja lyhistyi maahan. Kansan Lehti 15.11.1925. 
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Illalla Tampereen perustuslailliset pitivät reaalilyseolla kokouksen. Enemmistö hyväksyi Pu-

naisen julistuksen sisällön. Perustuslailliset valitsivat joukostaan lähetystön viemään päätöstä 

suurlakkokomitealle, missä yhdentymistarjous hyväksyttiin. Sosiaalidemokraattien ja perus-

tuslaillisten välisen yhteistyön lujittamiseksi perustettiin niin kutsuttu Yhteishyvän valiokun-

ta. Porvarillisen puolen nuorsuomalainen siipi oli nyt näkyvästi mukana suurlakossa työväen 

kanssa. Suomalainen klubi ei suostunut yhteistyöhön perustuslaillisten ja työväestön kanssa 

vaan seurasi tilannetta lähinnä kauhuissaan toivoen hulluuden loppumista.106    

 

Kokouksissa valittu komitea lähti illalla Helsinkiin viemään punaista julistusta ja muutenkin 

kertomaan tilanteista Tampereella nyt, kun sähkösanoma- ja puhelinlaitos olivat suljettuina. 

Hieman ennen viittä lähetystö lähti kohti pääkaupunkia suuren kansanjoukon ja soittokuntien 

saattelemana.107   

 

Torstaina 2.11.  

 

Lakon kolmas päivä alkoi innostuneessa lakkotunnelmassa. Päivällä klo 12 pidettiin jälleen 

kansankokous. Kokouksessa kuultiin suurlakkokomitean kansalle omistama puhe ja raittius-

kansan vaatimukset. Neljä tuntia myöhemmin kokoonnuttiin jälleen ja tällä kertaa kuultiin 

työnantajien muistutus siitä, että lakko oli alun perin sovittu kolmipäiväiseksi. Palkanmaksu 

loppuisi, mikäli kansa ei tule perjantaina töihin. Lakko päätettiin suurlakkokomitean esityksen 

ja kansankokouksen hyväksynnän myötä keskeyttää ainakin toistaiseksi. Muualla lakko kui-

tenkin jatkui, ja Helsinkiin lähteneeltä lähetystöltä saapui sähkösanoma Tampereelle, että lak-

koa olisi jatkettava. Kuitenkin lakon keskeyttämisestä oli jo sovittu eikä päätöstä enää perut-

tu.108  

 

Illalla lakon paikallista lopettamista juhlistettiin suurella ”Vapauden juhlalla”, joka alkoi il-

taseitsemältä juhlakulkueella. Kulkue lähti työväentalolta ja jatkoi Hämeenkatua itään. Kul-

kue oli pitkä. Niin pitkä, että kun tulisoihtuja kantava kansalliskaarti oli ehtinyt kiertää Tam-

melantorin kautta Satakunnan sillalle, oli kulkueen loppupää vielä Hämeensillalla. On arvioi-

tu, että väkeä oli paikalla noin 12 000 henkilöä. Kulkueeseen oli sijoittunut kuusi torvisoitto-

kuntaa ja useita lauluseuroja. Lopuksi väki kokoontui kauppatorille. Soitto- ja laulukunnat 

                                                           
106 Haapala, puhe 1.11.2005; Aamulehti 4.11.1905; Tampereen Uutiset 4.11.1905; Työmies 8.11.1905. 
107 Työmies 8.11.1905. 
108 Voionmaa 1907, 390; Aamulehti 4.11.1905; Tampereen Uutiset 4.11.1905; Työmies 8.11.1905; Kts. myös 
Haapala 1986, 303. 
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asettuivat kaupungintalon portaille ja suurlakkokomitea kaupungintalon parvekkeelle. Torvi-

soittokuntien säestämänä laulettiin Jumala ompi linnamme ja pidettiin puheita. Sen jälkeen 

lauluseurat lauloivat kapellimestari Lundelinin johdolla yhteisesti muutamia isänmaallisia 

lauluja kaupungintalon portailla seisten ja soittokunnat soittivat vielä vallankumouksen mars-

sin (Marseljeesin) väkijoukon kuunnellessa sitä paljain päin. Juhla lopetettiin juhlallisesti 

Maamme-laululla.109 Päivän tunnelmaa kuvaa hyvin Tampereen Uutisissa myöhemmin jul-

kaistu runo Marraskuun toisen päivän iltana110: 

 

 ”Ma seison balkongilla raatihuoneen ja katson  

– Marseljeesin sävel soi.  

Katseeni alle aukee ihmismetsä,  

otsilla uuden ajan aamukoi. 

 

Ja juhlatulet loistaa ikkunoista, etäältä asti 

– Marseljeesi soi.  

Ja kansan sydän sykkii riemuisasti.  

Se tunsi voimansa ja min se woi. 

Se tunsi historian hetken lyöneen ja nousi. 

– Marseljeesin sävel soi.  

 

Se kuuli vastaisuuden kansan äänen  

ja sille wiittamerkit warmat loi. 

Se tiesi, jumalat ja miehet parhaat 

Ett’ eiwät auta, – Marseljeesi soi – 

jos kansa itse vaan ei ikeen alta 

nyt auttaa itseään ja maataan woi.  

 

Ja yksimielisyys ol’ ase parhain taistossa. 

– Marseljeesin sävel soi. 

Se oli aseettoman voima, mahti ja 

Poween pojlettuhun ponnen toi. 

 

                                                           
109 Voionmaa 1907, 390; Aamulehti 4.11.1905; Tampereen Uutiset 4.11.1905; Kansan Lehti 5.11.1925. 
110 Tampereen Uutiset 8.11.1905.  
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Nyt Juhlatuntuisena, arwokkaana 

täss’ seisoo kansa; – Marseljeesi soi. 

Se kansa, uskollaan kaiken woitti 

ja maalle wapauden wallan toi. 

 

Sydämen sykinnän, tän joukon  

harteen mä tunnen 

 – Marseljeesin sävel soi.  

Mä olen ylpeä sun tähtes kansa,  

Kun näytit voiman, joka kaikki woi.”  

M.L. 
 
 
Perjantaina 3.11. 

 

Perjantaiaamuna tamperelaiset palasivat töihin. Kansalliskaartiin oli kertynyt 364 jäsentä, 

joista 100 jätettiin jatkamaan kaupungin turvallisuuden ylläpitoa. Työnantajilta kyseltiin sai-

siko työväki palkkaa, jos valtiollinen lakko alkaisi Tampereella uudelleen. Työnantajat eivät 

osanneet antaa suoraa vastausta.111 

 

Lauantaina 4.11.  

 

Tilanne Tampereella oli sekava. Enää ei tiedetty mitä tehdä. Suurlakkokomiteaa arvosteltiin 

työnantajien myötäilemisestä ja päättämättömyydestä lakon jatkamisen suhteen. Lisäksi tilan-

ne Helsingissä ja muualla Suomessa oli epäselvä, koska tieto ei kulkenut riittävästi. Kritiikkiä 

esitti erityisesti työväenyhdistys. Illalla kello 19 pidettiin kansankokous, jonka yhteydessä 

suurlakkokomitea pyysi lisävoimia riveihinsä. Lisäksi kokouksessa äänestettiin lakon jatka-

misesta. Selvä enemmistö oli lakon jatkamisen kannalla, mutta mitään päätöksiä ei tehty, sillä 

suurlakkokomitea halusi ensiksi selvittää, mitä muualla Suomessa varmuudella tapahtui. Työ-

väenliikkeen lisäksi myös perustuslailliset olivat hajallaan. Heidän riveissään eripuraa aiheutti 

eriävät mielipiteet Punaisen julistuksen hyväksymisestä. Työväestön piirissä työläisiä kehotet-

tiin olemaan kuitenkin valmiina jatkamaan lakkoa, mikäli tarvetta siihen ilmenee. Sovittiin 

uudesta kansankokouksesta seuraavaksi päiväksi.112  

                                                           
111 Haapala 1986, 303; Voionmaa 1907, 391; Tampereen Uutiset 4.11.1905; Työmies 8.11.1905. 
112 Aamulehti 4.11.1905; Tampereen Uutiset 4.11.1905; Työmies 8.11.1905. 
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Sunnuntaina 5.11.  

 

Tilanne oli entistä sekavampi. Helsingistä saatiin epämääräisiä tietoja, että Punainen julistus 

olisi mennyt siellä läpi ja väliaikaista hallitusta alettu koota sen vaatimusten mukaisesti. Pe-

rustuslaillisten ja sosiaalidemokraattien välit olivat kiristyneet. Porvarillinen puoli syytti työ-

väenliikettä kansan sisäisten vastakohtaisuuksien lietsomisesta ja yksipuolisista valtapyrki-

myksistä. Kaupungintalon parvekkeelle oli laitettu Suomen lippu ja sen vieressä oli punainen 

lippu, jossa luki: Kaikkien maitten köyhälistö yhtykää yhteen! Ensimmäinen kansankokous 

sunnuntaina pidettiin kello 11 aamupäivällä. Kokouksen tarkoituksena oli jälleen päättää la-

kon jatkamisesta. Ensin lausuttiin runoja ja sen jälkeen suurlakkokomitea teki kansalaisille 

selkoa tilanteesta, sen minkä siitä tiesivät. Lisäksi pidettiin puheita, joissa muistutettiin syistä, 

joiden vuoksi lakkoon oli ryhdytty. Kansan mieli oli vielä valoisa ja toiveikas. Mitään päätök-

siä ei kuitenkaan tehty ja sovittiin pidettäväksi uusi kokous iltapäivällä kello 16.  

 

Iltapäivällä kauppatori täyttyi jälleen yleisöstä. Kokous aloitettiin runonlausunnalla kaupun-

gintalon parvekkeelta. Vieläkään ei tiedetty mitä muualla Suomessa tapahtui, mutta kokouk-

selle yritettiin siitäkin huolimatta todistella, että asiat ovat hyvällä mallilla ja tulevat varmasti 

järjestymään parhain päin. Lakon jatkosta äänestettiin. Äänestyksestä muodostui kuitenkin 

sekava ja asian ratkaisua siirrettiin vielä seuraavalle päivälle. Sovittiin, että seuraavana aamu-

na ei mentäisi töihin vaan kokoonnuttaisiin vielä maanantaiaamuna äänestämään asioiden 

kulusta.  

 

Illalla saatiin Helsingistä tarkempaa tietoa. Kuultiin, että väliaikainen hallitus oli asetettu ja 

siihen valittu jäseniä myös Tampereelta. Perustuslaillisia edustamaan oli Helsingissä valittu 

runoilija Severi Nyman (Nuormaa) ja maisteri Erkki Reijonen, sosiaalidemokraatteja toimitta-

ja Yrjö Sirola. Suuren kansanjoukon saattelemana nämä miehet lähtivät vielä samana iltana 

Helsinkiin.113  

 

Laulamisesta tai muusta musisoinnista ei lauantain ja sunnuntain lakkouutisoinnissa mainittu 

mitään. Omien arvelujeni mukaan tilanteen sekavuus ja lakkolaisten omien rivien rakoilemi-

nen saattoivat aiheuttaa haluttomuuden virittää lauluja, joita aikaisemmin lakkoviikolla oli 

laulettu suurta yhteishenkeä tuntien. Tunnelma oli muuttunut merkittävästi ja epätietoisuus 

kasvanut. On myös mahdollista, että viikonlopun sekavassa tilanteessa oli niin paljon muuta 
                                                           
113 Aamulehti 7.11.1905; Tampereen Uutiset 7.11.1905. 
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uutisoitavaa, että joukkokokousten laulu- ja soitto-osuuksia ei pidetty niin tärkeinä. Toisaalta 

kuitenkin runojen lausumisesta oli mainintoja. 

 

Maanantaina 6.11.   

 

Kuten edellisen päivän kokouksessa oli sovittu, ihmiset eivät menneet töihin vaan kokoontu-

vat kello 11 äänestämään lakon jatkosta. Kansa äänesti lakolle jatkoa, mutta Helsingistä tule-

vat uutiset muuttivat tilanteen. Keisarilta oli saatu manifesti, jonka mukaan sortotoimet oli 

kumottu ja valtiopäivät luvattu kutsua koolle päättämään kansanedustuslaitoksen uudistami-

sesta. Lisäksi Helsingistä kerrottiin, että lakko oli siellä manifestin johdosta lopetettu. Uutiset 

kuultuaan suurlakkokomitea esitti kansankokoukselle, että lakko lopetettaisiin myös Tampe-

reella. Kokous hyväksyi ehdotuksen, mutta sillä varauksella, että mikäli Helsingistä tulleet 

tiedot eivät pitäneet paikkaansa sellaisina kuin ne olivat Tampereelle tulleet. Torvien säestyk-

sellä laulettiin Työväen marssi ja Proletaarilaulu. Myös runo lausuttiin. Paljain päin laulettiin 

vielä Maamme ja huudettiin eläköön-huuto kansainväliselle työväenliikkeelle. Sen jälkeen 

torilta poistuttiin hyvässä järjestyksessä. Illalla kaupunki sai juhlavalaistuksen lakon päätty-

misen kunniaksi ja ihmiset palasivat töihinsä maanantain ja tiistain kuluessa. Koulut aloittivat 

toimintansa keskiviikkona.114  

 

3.1.2. Lakon jälkeen 

 

Aamulehti ja Tampereen Uutiset lopettivat kirjoittelun suurlakosta suhteellisen pian lakon 

loppumisen jälkeen. Kansan Lehti suhtautui lakon loppumiseen epäilyksin. Tiistaina, seuraa-

vana päivänä lakon loppumisen jälkeen kansaa kehotettiin olemaan varuillaan ja suhtautu-

maan epäröiden keisarilliseen vapausmanifestiin. Kansan Lehti oli myös sitä mieltä, että työ-

väestö oli yksimielisyydellään tehnyt merkittävää ja historiallista työtä, mutta lehti painotti, 

että työväestö oli jäänyt asiassaan yksin.  

 

Kansan Lehti kirjoitti Punaisen julistuksen vaatimusten julkistamisen jälkeen tapahtuneesta 

hajaannuksesta. Syyksi tähän lehti katsoo työväestön todellisten ja perinpohjaisten vaatimus-

ten julkituomisen, joita valtaapitävät vanhasuomalaiset ja perustuslailliset eivät voi hyväksyä. 

Lehti syytti valtaapitäviä elimiä piiloutumisesta luokkaerojen muurin taakse kutsuen heitä 

”kotoisiksi sortajiksemme”. Artikkelissa kiitettiin työväestöä sen ihailtavasta innosta, joka 
                                                           
114 Tampereen Uutiset 7.11.1905; Työmies 8.11.1905.  
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vallitsee vielä lakon päättymisen jälkeenkin. Kuitenkin työläisiä kehotettiin säästämään into-

aan ja voimiaan lopulliseen, ratkaisevaan taisteluun, mikä olisi vielä tulossa. Tässä yhteistyö 

Venäjän kanssa nähtiin välttämättömänä. Kansan Lehti kehotti työväestöä pysymään valppai-

na ja tarkastelemaan Venäjältä tulevia uutisia.115 Lehden määrittelemää tilannetta kuvaa hyvin 

lehdessä julkaistu, jälleen Kössi Lindströmin kirjoittama runo Meri tyyntymässä116: 

 

”Meri on salaperäinen, eikä sen 

tyyneeseen pintaan saa luottaa. 

Minä hetkenä hyvänsä voi se 

taas kuohahtaa yli äyräidensä, 

ja jumalat varjelkoot niitä, jotka 

silloin eivät ole varustautuneet 

myrskyä vastaan ottamaan. 

 

Levähtäkäämme, varustautukaamme 

Ja – olkaamme valmiit!”117 

K.L.  

 

3.1.3. Koulutytön tarina 

 

Olen usein pohtinut, miten tavallinen kansalainen koki lakon ja sen aiheuttaman poikkeuksel-

lisen ilmapiirin. Arkistomateriaalia penkoessani löysin mielenkiintoisen kertomuksen aivan 

tavallisen tamperelaisen koulutytön kokemuksista lakkoviikon tapahtumista. Kertomus perus-

tuu tytön lakkoviikon aikaisiin muistiinpanoihin, jotka ovat olleet yllättävänkin tarkkoja. Ta-

rina valottaa suurlakkoa ja sen vaikutusta aivan tavalliseen kaupunkilaisen näkökulmasta ja on 

virkistävä lisä tutkimukseeni myös siksi, että kirjoittajalla ei nuoresta iästään johtuen vielä 

ollut poliittisia lähtökohtia kokemuksilleen. Lisäksi tarinassa näkyy selkeästi musiikin läsnä-

olo ja rooli lakkotapahtumissa ja kansan liikehdinnässä.  

 

Haapalan mukaan suurlakon aikainen yhteiskuntaluokkien yksimielisyys koski lopulta ni-

menomaan vain koululaisia, jotka olivat innoissaan mukana lakossa.118 Innokkuus näkyy 

                                                           
115 Kansan Lehti, 7.11.1905. 
116 Vrt. Runoon Meren käydessä. 
117 Ote runosta. Kansan Lehti 9.11.1905. 
118 Haapala, puhe 1.11.2005. 
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myös tässä tarinassa ja todennäköistä onkin, että tietämättömyys sekä politiikasta että lakon 

vaarallisuudesta yhdistettynä suuriin joukkokokouksiin ja hurmokseen vei ymmärryksen to-

dellisuudesta koululaisten mielissä. Lisäksi lakon aiheuttamat lupapäivät lisäsivät innostunut-

ta mielialaa. 

 

Kun suurlakko alkoi, Naemi Levas oli 15-vuotias, Tampereen Tyttölyseon neljännen luokan 

oppilas. Kouluilla oli vapaapäivä 29.10. Silloin juhlittiin tsaariperheen pelastumista rautatie-

onnettomuudesta Borkin kylä luona vuonna 1888. Rakennusten katoilla liehuivat keisarin 

liput ja ensimmäistä kertaa niihin kohdistui mielenosoituksellisia reaktioita. Oli kuultu puhut-

tavan suurlakosta, joka ulottuisi Suomeenkin minä hetkenä hyvänsä. Koululaiset vaeltelivat 

kaduilla muiden seassa. Heitäkin kiinnosti ilmassa tuntuva uusi ja outo, jonka seurauksista ei 

ollut mitään aavistusta. Aikuistenkin kasvoilla kuvastui odottavaa hämmästystä ja monien 

huulilla oli hymynkare. Kaikki odottivat mitä tulisi tapahtumaan.  

 

Levas muistaa, että koululaisetkin lähtivät kohti Kauppatoria kun sinne alkoi kokoontua vä-

keä. Tapahtumien kulkua ohjaili järjestynyt työväki. Joku huusi: ”Liput alas!” Käskyä totel-

tiin, ja sen johdosta ilmaan kohonneet hurraa-huudot sykähdyttivät nuorta koululaista. Seu-

raavana päivänä kuultiin, että lakko oli alkanut ja junia pysäytetty. Puhelin oli suljettu, samoin 

kaikki teollisuuslaitokset ja liikkeet. Lapset menivät kuitenkin kouluun normaalisti. Luokka-

huoneeseen levisi jännittynyt tunnelma, kun huomattiin, että koululaisia alkoi valua luokista 

ulos kaduille. Monen osalta tunnit oli peruttu! Kun kello vihdoin soi, oppilaat ryntäsivät ulos 

muiden luo ja koulunjohtaja ilmoitti, että loppupäivä oli vapaata. Koululaiset kulkivat virtana 

Kauppatorille, jonne oli kokoontunut kaikkien oppikoulujen oppilaat. Siellä päätettiin, että 

hetken päästä kokoonnuttaisiin Reaalilyseon edustalle päättämään, yhdyttäisiinkö lakkoon. 

Sitten laulettiin Olet maamme armahin Suomenmaa. 

 

Oppilaat kokoontuivat kirkkopuistoon Reaalilyseon pääkäytävän eteen. Reaalilyseon toveri-

kunnan puheenjohtaja ja muut yläluokkalaiset toimivat puhujina. Eräs puhuja esitti kolme 

pontta siitä, miksi lakkoon oli ryhdyttävä ja lopulta kokouksen päätökseksi tuli, että oppilai-

den keskuudesta valittiin toimikunta, joka kävisi keskustelemassa koulujen johtajien kanssa 

oppilaiden myönteisestä suhtautumisesta lakkoon. Seuraavana päivänä mentäisiin kouluun, ei 

opiskelemaan, mutta kuulemaan päätökset. Sen jälkeen kokouksessa laulettiin Maamme-laulu, 

jonka jälkeen lähdettiin kaupungille hajanaisina joukkoina isänmaallisia lauluja laulaen.  
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Keskiviikkona 1.11. oppilaat tulivat kouluun, mutta ilman kirjoja. Ainakin ne, jotka olivat 

tietoisia edellispäivän päätöksistä. Keskustelu oli tavallista kiihkeämpää jokaisessa luokassa. 

Kokoonnuttiin juhlasaliin aamurukoukseen, jonka yhteydessä laulettiin ”täysin äänin” Jumala 

ompi linnamme. Tämän jälkeen luettiin rukous ja koulun johtajatar totesi, että ajan rauhatto-

muuden vuoksi koulutyötä on mahdoton tehdä ja antoi koululaisille neljä päivää vapaata. Voi 

sitä riemua! Sali tyhjeni silmänräpäyksessä ja jälleen kokoonnuttiin kirkkopuistoon. Ensim-

mäisenä laulettiin Hämäläisten laulu.  

 

Levas kertoo tarinassaan, kuinka Kauppatorilla oli kokouksia joskus kolmekin kertaa päiväs-

sä. Alle 15-vuotiailla oli ulkonaliikkumiskielto kuuden jälkeen illalla. Kaikki kaupungin ylei-

set tilat olivat eri puolueiden kokousten käytössä. Hän muistaa, kuinka tiedon kulku oli hidas-

ta ja toisinaan jopa olematonta. Lisäksi varottiin levittämästä turhia huhuja, mistä syystä esi-

merkiksi Kössi Kaatra Helsingistä tultuaan varovaisuussyistä ”syötti kuulijoilleen puuta hei-

nää, ja peruuttikin joitakin kohtia sanomastaan puheen päätyttyä”. Runoja lausuttiin paljon ja 

runoilijoita kutsuttiin vallankumousrunoilijoiksi.  

 

Levas oli mukana marraskuun 1. päivän kokouksessa, missä Punainen julistus luettiin. Hän 

kertoo, kuinka Tampereella elettiin kuin vallankumouksen humussa. Kun lakko oli ohi, Levas 

koki, että tunnelma koulussa oli muuttunut. Kouluun palattiin jollakin tavalla piristyneinä, 

kokeneempina ja viisaampina. Tuntui, että jotakin tärkeää todella oli tapahtunut. Mielenkiin-

toista oli se, että yhtäkkiä puoluerajat olivat selvinneet kaikilla luokilla. Esimerkiksi Levaksen 

luokalla tiedettiin nyt tarkasti jokaisen neljäsluokkalaisen poliittinen kanta. Oppilaat käyttivät 

suuria sanoja, kuten ”Alas!”. Sitä huudettiin tovereille, jos jokin asia ei miellyttänyt. Yritettiin 

poliittista suunsoittoa ja herjattiin toisiin puolueisiin lukeutuneita. Levas sanoo, että nuorten 

elämään oli todella tullut pirteyttä, mutta toteaa samalla, että mitä isot edellä, sitä pienet pe-

rässä119.120 Tässä hän varmasti osuukin oikeaan, mutta samalla sananlasku kiteyttää sen, kuin-

ka helposti ja nopeasti lakkohurmos ihmisiin tarttui.  

 

 

 

 

                                                           
119 Juttu on kirjoitettu vuosia myöhemmin vuonna 1955 Naemi Levaksen ollessa jo iäkäs. 
120 Levas, 1955. 
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3.2. Lakkoliike Helsingissä 

 
”Me pääsemme harvoin muulla tavalla kuin äärimmäisyyksien kautta totuuteen 

– meidän täytyy ensin paljastaa erehdykset, ennen kuin saavutamme viisauden 

kauniin päämäärän.” (Schiller)121 

 

Helsingissä levottomuutta oli ollut ilmassa jo jonkin aikaa ennen suurlakkoliikehdinnän alka-

mista. Sanomalehdissä kirjoiteltiin paljon Venäjällä vallitsevasta poliittisesta tilanteesta. Leh-

distössä tyytymättömyyttä aiheutti eritoten venäläisten virkamiesten toimintatavat demokraat-

tisen liikkeen pyrkiessä esiin yhä vahvemmin. Kirjoittelu herätti kysymyksiä ja hermostutti 

ihmisten mielialaa.122  

 

Työmiehessä työväen äänioikeuskysymyksestä kirjoiteltiin jatkuvasti koko vuoden ajan. Ää-

nioikeusasian puitteissa pidettiin myös kokouksia, joihin työväkeä kutsuttiin osallistumaan 

suurilla ilmoituksilla lehden etusivuilla. Lisäksi sananvapaudesta, sensuuriasiasta ja yleisesti 

laillisten olojen palauttamisesta keskusteltiin paljon. Työmies oli ensimmäinen sanomalehti, 

joka alkoi informoida aktiivisesti Venäjän tapahtumista kun levottomuudet siellä alkoivat. 

Ensimmäiset kirjoitukset Venäjän lakosta ilmestyivät lokakuun alkupuolella. Samalla alkoi 

myös aktiivisempi kirjoittelu työväestön asemasta.   

 

Uusi-Suometar kirjoitteli työväestöstä ja sen äänioikeuspyrkimyksistä jonkin verran. Lähinnä 

se päivitti lukijoitaan työväestön kokouksista äänioikeusasiaa koskien. Lehdellä oli oma Työ-

väen piiristä -palsta, jossa kerrottiin työväestön asioista ja liikkeistä menemättä niissä kuiten-

kaan kovin syvälle. Sensuurista Uusi-Suometar kirjoitti paheksuvaan sävyyn ollen Työmiehen 

kanssa samoilla linjoilla sananvapausasiassa. 12. päivä lokakuuta Uusi-Suometar kritisoi sen-

suurista aiheutuvaa yhä kiristyvää tilannetta ja totesi, että kansalla ei tunnu olevan minkään-

laista mahdollisuutta vapaaseen sanaan. Lehden mukaan tämä oli syy siihen, että kansan usko 

ja luottamus hallitukseen ovat alkaneet horjua pahasti.123  

 

15.10. Uusi-Suometar kirjoitti ensimmäisen kerran ”vallankumouksen peikosta” Venäjällä, 

joka oli tulossa. Neljä päivää myöhemmin lehti uutisoi Turussa järjestetystä työväen äänioi-

keuskokouksesta, jossa oli puhuttu ääneen menemisestä äärimmäisyyksiin, mikäli muuten ei 
                                                           
121 Työmies 27.10.1905. 
122 Roos I 1907, 6. 
123 Uusi-Suometar 10.–19.10.1905. 
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työväen tahtoa yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta saada perille. Venäjän lakkoliikkeestä 

lehti alkoi informoida tarkemmin lokakuun lopulla, kun lakko alkoi saada yhä laajempia muo-

toja, ja kun alettiin spekuloida lakon mahdollisesta vaikutuksesta Suomen tilanteeseen.124  

 

Helsingin Sanomissa ei vastaavanlaista kirjoittelua ennen varsinaisten lakkotapahtumien al-

kamista juurikaan ollut. Lehden varovainen linja johtui luultavasti virkavallan lehteen kohdis-

tamasta ankarasta tarkkailusta, johon se oli joutunut rohkean kirjoittelunsa vuoksi hetkeä ai-

kaisemmin. 

 

Kun Suomessa kuultiin Venäjällä puhjenneesta lakkoliikkeestä, mielten jännitys oli noussut 

sellaiseen tilaan, että kansalaisten ryhtymistä toimintaan oli vaikea estää. Sigurd Roosin mu-

kaan Venäjän tapahtumat olivat merkki oikealta taholta ja oikeassa hetkessä. Ne antoivat vii-

meisen sysäyksen seuraavien päivien tapahtumien käynnistymiselle.125   

 

3.2.1. Päiväkohtaiset tapahtumat pääkaupungissa 

 
Juuri lakon alla sekä Helsingin Sanomat, Työmies että Uusi-Suometar kirjoittelivat Venäjän 

lakkoliikkeestä myötätuntoisesti kehottaen kansaa antamaan tukensa venäläisille veljille, jotka 

taistelivat lainalaisen yhteiskuntajärjestyksen puolesta sortajiaan vastaan. Toimenpiteistä 

Suomen tilanteen ratkaisemiseksi oli eroja eri puolueita edustavien sanomalehtien kirjoituk-

sissa, mutta silti tilanteen katsottiin olevan koko kansan asia, joka oli selvitettävä yhdessä 

kaikkien puolueiden kanssa, yhtenäisenä rintamana. Katsottiin, että pienen Suomen kansan 

kohtalo oli tiiviisti sidoksissa suuren naapurikansan kohtaloihin. Kaikin keinoin ja haluttiin 

edistää laillisuuden palauttamista.126 

 

Edellisellä viikolla ennen lakon puhkeamista Suomessa saapui tieto, joka mukaan suurlakko 

oli Venäjällä levinnyt alueille, joille se ei vielä ollut ulottunut. Jännityksellä odotettiin uutista 

lakon leviämisestä Pietariin, hallituksen pääpaikkaan. Pian alkoikin saapua sanomia, joissa 

kerrottiin Pietarin olevan lakossa ja proletariaatin voiman järkyttävän koko maata valtiollisen 

vapauden saavuttamiseksi. Tällöin myös monen suomalaisen mielissä levisi ajatus, että nyt 

olisi aika iskeä voimakkaasti myös Suomessa. Jo perjantaina 27.10. kokoontui pienempi ryh-

mä työväestön edustajia pohtimaan, olisiko mahdollista saada suurlakko aikaan myös Suo-
                                                           
124 Uusi-Suometar 15., 19. ja 24.10.1905. 
125 Roos I 1907, 6. 
126 Uusi-Suometar 31.10.1905. 
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messa tai ainakin jollain tavoin saada Pietarin rautatieliikenne pysäytetyksi ja näin lopullisesti 

eristää Venäjä muun maailman yhteydestä. Tiedustelutehtävän otti hoitaakseen Arbetarenin 

toimittaja, ylioppilas Ryman. Hän matkusti heti lauantai-iltana Viipuriin.127  

 

Helsingissä tapahtui lakkoviikolla paljon ja tunnelmat vaihtelivat äärilaidasta toiseen. Se välit-

tyy myös hyvin selkeästi sanomalehtikirjoittelusta. Lehtien kirjoitukset ja yhteenvedot lakko-

tapahtumista olivat hieman sekavia ja tapahtumakuvaukset toisinaan ristiriidassa keskenään. 

Kuitenkin Helsinginkin lehdissä musiikki osana lakkotapahtumia oli tuotu selkeästi esille yk-

sittäisillä maininnoilla lauluista, mitä laulettiin tai soitettiin. Laulut ja tilanteet, missä niitä 

laulettiin, muodostavat hyvin samankaltaisen kaavan kuin Tampereellakin, mutta joitakin 

eroavaisuuksia kuitenkin on havaittavissa. Niiden perusteella voi tehdä johtopäätöksiä myös 

poliittisen ilmapiirin eroavaisuuksista kaupunkien välillä.    

 

Sunnuntaina 29.10. 

 

Koko sunnuntain oli Helsingissä sähköä ilmassa. Lakkoliike Venäjällä oli jo aivan yleinen. 

Lakko ulottui jo Viipuriin, missä Viipurin–Pietarin -radan rautatieläiset olivat edellisenä päi-

vänä yksimielisesti päättäneet liittyä lakkoon ja vaatineet rautatieliikenteen lakkauttamista 

Viipurin ja Pietarin välillä.  

 

Helsingin työväentalo oli täynnä väkeä. Ihmisiä tuli ja meni kiivaasti väitellen. Pöydät pauk-

kuivat nyrkkien iskuista. Aamupäivällä keskusteltiin lakon mahdollisuuksista ja iltapäivällä jo 

esitettävistä vaatimuksista. Päätettiin kokoontua seuraavana päivänä Rautatientorille keskuste-

lemaan tilanteesta ja päättämään mahdollisista jatkotoimenpiteistä. 

 

Viipurin asemalle oli päivällä kokoontunut suuri joukko väkeä, jotka kovaäänisesti ja puheita 

pitäen estivät junia jatkamasta enää matkaansa kehottaen samalla junissa työskenteleviä ihmi-

siä liittymään lakkoon. Samaan aikaan Helsingin asemakonttorista lähetettiin kaikille asemille 

tieto Pietarin ja Valkeasaaren junaliikenteen keskeytymisestä. Myös Pietarin–Helsingin -rata 

suljettiin. 128     

 

                                                           
127 Työmies 8.11.1905. 
128 Aamulehti 31.10.1905; Lisälehti Helsingin Sanomille 30.10.1905; Uusi-Suometar 31.10.1905; Työmies 
30.11.1905.  
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Illalla ylioppilaiden sosiaalidemokraattinen yhdistys kokoontui Työmiehen konttorissa. Ko-

kouksessa käytettiin kiivaita puheita ja agitaatio lakon hyväksi päätettiin aloittaa heti. Tässä 

yhteydessä esiintyi myös ensimmäiset maininnat laulamisesta, sillä kokous päättyi laulamalla 

Marseljeesia ja Internationalea. Samana iltana kokoontui myös muutamia porvariston luot-

tamushenkilöitä. He keskustelivat avustuksien hankkimisesta Viipurin–Pietarin -radan rauta-

tietyöläisille, jotka päivällä olivat päättäneet ottaa osaa lakkoon.  

 

Maanantaina 30.10. 

 

Ylioppilaat kokoontuivat Ylioppilastalolle aamulla kello 10. Esitettiin, että kokouksen olisi 

julkilausuttava myötätuntoisuus Venäjän lakkoa kohtaan. Kokouksessa nostettiin esiin myös 

kysymys heti aloitettavasta opintolakosta. Sosialistit tahtoivat liittää lakon välittömästi Venä-

jän vallankumousliikkeeseen. Nuorsuomalaisten tavoin hekin kannattivat heti toimeenpanta-

vaa opintolakkoa ja tahtoivat suunnata sen myös kotimaista hallitusta vastaan. Osa ruotsinkie-

lisistä oli samaa mieltä kuin nuorsuomalaiset, osa halusi siirtää lakon hamaan tulevaisuuteen. 

Vanhasuomalaiset olivat lakkoa vastaan. Sovittiin, että myöhemmin samana päivänä pidettäi-

siin toinen kokous, missä päätettäisiin lakkoon ryhtymisestä. Ennen päätöksentekoa haluttiin 

tietää, mitä työväki päättäisi omassa kokouksessaan Rautatientorilla.129 

 

Kello kahdelta iltapäivällä oli Rautatientori muodostunut kuohuvaksi ihmismereksi. Väkeä oli 

tullut kaupungin useista tehtaista ja teollisuuslaitoksista. Työväki oli pannut pyörät seisomaan 

ja kerääntynyt sanomaan sanansa asioiden uudesta tilasta sekä keskustelemaan Suomen työ-

väen suhteesta Venäjän kansan vapausliikkeeseen. Koko tori ja sille johtavien katujen päät 

olivat täynnä väkeä. Se oli täynnä intoa ja innostusta. Kokouksen avasi puheenjohtaja Matti 

Kurikka antaen selonteon Venäjän viime päivien tilanteesta. Lakkoon päätettiin yhtyä ja antaa 

tuki venäläisten taistelulle vapauden puolesta. Sen jälkeen valittiin toimikunta tulevaa toimin-

taa varten. Toimikunnan tavoitteeksi asetettiin keskustella perustuslaillisten kanssa mahdolli-

sen yhteisen ohjelman aikaansaamiseksi. Puheeseen vastattiin hyväksymishuudoin ja laulet-

tiin Työväen marssi.   Työväkeä kehotettiin kautta maan yhtymään lakkoon ja asettamaan 

valiokuntia päättämään siitä, mitä jatkossa seuraisi. Tässä vaiheessa työnseisaus ei kuitenkaan 

koskenut leipureita, ruokakauppoja, vesijohtoa eikä sanomalehtipainoja. Väkijoukosta kuului 

äkkiä huuto: ”Kapakat kiinni!” Se saavutti kokouksen yksimielisen hyväksymisen. Yleiselle 

kansan lakolle huudettiin yhdeksänkertainen eläköön-huuto, lausuttiin Puukenkäarmeijan 
                                                           
129 Aamulehti 31.11.1905; Helsingin Sanomat 31.10.1905; Uusi-Suometar 31.10.1905. 



 52

marssi ja laulettiin useita lauluja. Kokouksen lopuksi hieman ennen kello kolmea huudettiin 

vielä eläköön-huuto vallankumoukselle. Kokous hajaantui hyvässä järjestyksessä eikä häiriötä 

ollut miltään puolelta. 

     

Kellon lähestyessä viittä alkoi ylioppilastalolle kerääntyä sankoin joukoin akateemisia kansa-

laisia, sekä naisia että miehiä. Ylioppilastalon juhlasali oli ääriään myöten täynnä. Aluksi ko-

koukselle esitettiin ylioppilaiden nuorsuomalaisen ja nuorruotsalaisen puoluehallinnon tuki 

aloitettavalle ylioppilaslakolle. Polyteknikot lausuivat solidaarisuutensa ylioppilaille. Työvä-

estön esimerkkiä seuraillen ylioppilaat päättivät yhtyä lakkoon. Lakkoa johtamaan valittiin 

komitea, johon valittiin kaksi jäsentä kustakin osakunnasta. Ylioppilaat päättivät panna toi-

meen rahankeräyksen lakkolaisia varten ja sanomalehtimiehiä päätettiin kehottaa yhtymään 

keskustelemaan sensuurista ja jakamaan lehtensä ilman sensuuria. Päätettiin lähettää kaksi-

miehinen lähetystö ilmoittamaan ylioppilaiden kanta työväestön edustajille. Kokous päättyi 

eläköön-huutoihin isänmaalle ja se hajaantui Porilaisten marssia laulaen. Tunnelma kokouk-

sessa oli innostunut ja järjestys pysyi sielläkin maltillisena.130    

 

Kello 8 illalla kokoontui työväenyhdistys jäsentensä vaatimuksesta työväentalolle. Koska 

kokoukseen saapui muitakin kuin yhdistyksen jäseniä, päätettiin kokous nimetä kansalaisko-

koukseksi. Oltiin yksimielisiä lakkoon yhtymisestä. Kokous alkoi hyvä- ja eläköön -huudoilla 

ylioppilaiden lakolle. Asetettiin 12-henkinen yhteishyvän toimikunta ylioppilaiden kanssa. 

Kapakat ja oluttehtaat oli suljettu, oluenkuljetus kielletty, junat pysäytetty. Kokous oli yhtä 

mieltä siitä, että lakkoon piti saada yhtymään kansalaiset mahdollisimman laajalti. Työväen 

kanta oli täydellinen yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ei valtiopäivien toimesta vaan kansa-

laiskokouksella, johon kutsuttaisiin jäseniä koko maasta. Tämä kokous laatisi uudet perustus-

lait. Päätettiin, että jos perustuslailliset yhtyisivät tähän, aloitettaisiin yhteistyö. Lopuksi pää-

tettiin, että aamukahdeksalta lähdetään työpaikoille kertomaan lakosta niille, jotka eivät siitä 

vielä tienneet. Kokous päättyi Työväen marssilla. Uusi kokous pidettäisiin tiistaina Rautatien-

torilla kello kaksi. Joukko hajaantui ja kadut olivat kansaa tulvillaan. Raitiovaunut pysäytet-

tiin. Keräännyttiin Aleksanterin patsaan ympärille ja laulettiin Maamme.131  

 

 

 

                                                           
130 Aamulehti 31.11.1905; Helsingin Sanomat 31.10.1905; Uusi-Suometar 31.10.1905. 
131 Helsingin Sanomat 31.10.1905; Uusi-Suometar 7.11.1905. 
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Tiistaina 31.10. 

 

Lakko oli yleinen jo kaikilla aloilla. Keisarin armollinen julistuskirja Venäjän kansalle jul-

kaistiin lehdissä. Helsingin Sanomat ilmoitti etusivullaan, että lehden ilmestyminen keskeytyy 

joksikin aikaa, koska kirjapainotyömiehet ja sanomalehtilatojat olivat päättäneet samana aa-

muna yhtyä lakkoon.132 Huvudstadsbladet ei lähettänyt lehteään sensuroitavaksi ollenkaan, ja 

suomalaiset lehdet eivät välittäneet sensuurista. Helsingin kadut olivat täynnä väkeä, ylä- ja 

alaluokkaa sekaisin. Ajurit ajoivat kiireellä ristiin rastiin ja raitiovaunut olivat täynnä ihmisiä. 

Helsinki oli eristetty muusta Suomesta, jonne Helsingistä oli jo alkanut levitä pelottavia ja 

valheellisia huhuja herättäen levottomuutta ja samalla synnyttäen innostusta pannen myrskyä 

kuohumaan. Puhuttiin vallankumouksesta, lakosta, sotaväestä ja ampumisestakin. Koko Suo-

men sanottiin olevan huhujen peitossa.133  

 

Venäläisen gymnaasin oppilaat, joihin oli liittynyt myös suomalaisten koulujen oppilaita, oli-

vat yhtyneet lakkoon ja kulkivat suuren kansanjoukon saattelemana pitkin Esplanadia laulaen 

Porilaisten marssia ja Marseljeesia. Kulkue suuntautui Aleksanterin patsaalle, jonka luona 

laulettiin paljain päin Maamme -laulu ja hurrattiin. Sieltä lähdettiin työväentalolle, missä pi-

dettiin puheita avoimista ikkunoista. Puheissa selitettiin tapahtumia ja kansan velvollisuuksia 

niiden suhteen.134 

 

Maanantaina perustettu suurlakkotoimikunta kokoontui kello kahdeksan aamulla ja otti ni-

mekseen kansallislakon keskuskomitea. Puheenjohtajaksi valittiin E. Perttilä ja sihteeriksi A. 

Rissanen. Komitea oli neuvotellut perustuslaillisten kanssa mahdollisista yhteistoimista, mutta 

yhteistyö näytti mahdottomalta jo heti alusta lähtien. Perustuslailliset olivat laillisten olojen 

kannalla, kun taas järjestäytynyt työväki vaati kansalliskokouksen kokoontumista.135   

  

Samana päivänä Rautatientorin kokouksessa oli jo yleisesti tiedossa, että työväestön ja perus-

tuslaillisten niin kutsuttu Yhteishyvän valiokunta oli lopettanut toimintansa erimielisyyksien 

vuoksi. Näin ollen puhujat ehdottivat, että työväen oli otettava järjestys omiin käsiinsä. Pai-

kalla oli noin 20 000 ihmistä. Luettiin työväen ponnet, jotka hyväksyttiin eläköön-huudoilla. 

                                                           
132 Helsingin Sanomat 31.10. ja 7.11.1905; Uusi-Suometar 31.10.1905. 
133 Helsingin Sanomat 7.11.1905; Lisälehti Aamulehdelle 6.11.1905; Työmies 8.11.1905; Uusi-Suometar 
7.11.1905. 
134 Lisälehti Aamulehdelle 6.11.1905. 
135 Helsingin Sanomat 7.11.1905; Työmies 8.11.1905; Uusi-Suometar 7.11.1905. 
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Raittiusseuran vaatimukset luettiin myös ääneen ja ilmoitettiin naisylioppilaiden muodosta-

neen avunantokomitean ruoka-, raha- ja vaateavun toimittamiseksi. Kokoukseen marssivat 

myös poliisit, jotka olivat riisuneet aseensa ylioppilastalolla ja päättäneet yhtyä kansaan. Po-

liisille huudettiin kolminkertainen eläköön-huuto. Kaikkia kansalaisia, jotka halusivat liittyä 

kansalaisturvajärjestöön, kehotettiin saapumaan iltapäivällä työväenyhdistyksen talolle, jossa 

kello viisi oli määrä perustaa kansalliskaarti valvomaan järjestystä. Ylioppilaat perustivat teh-

tävään oman suojakaartinsa.  

 

Vuokraajille ilmoitettiin, että lakon aikana ei saanut periä vuokraa. Päätettiin, että vesijohtoa 

ei laiteta lakkotilaan, mutta sähkölaitos kyllä. Liikkeitä, jotka eivät vielä olleet yhtyneet lak-

koon, uhkailtiin. Kansan tahto tuntui olevan ainoa voimassa oleva laki. Ruokakaupat, leipurit, 

puhtaanapito- ja terveyslaitokset saivat jatkaa toimintaansa, mutta puolueen valvonnan alla. 

Perustuslaillisiin ei aiottu yhtyä, mutta heille annettiin vapaus liittyä työväenpuolueeseen. 

Lopuksi asetettiin lähetystö vaatimaan kenraalikuvernöörin ja senaatin eroa. Matti Kurikka oli 

kaiken sieluna ja sytyttävänä kipinänä. Ääriään myöten täyttynyt tori kuohui huumaantuneena 

vapauden tenhosta täyttyneistä kansalaisista. Innostus oli rajaton ja se tuntui tarttuvan kaik-

kiin. Elettiin sellaisen toivon edessä, mitä ei aiemmin tiedetty olevan olemassakaan. Torille 

kerääntyi yhä enemmän ja enemmän väkeä.  

 

Pian Ateneumin toisen kerroksen ikkunoista ilmestyi kaksi punalippua Suomen leijonineen. 

Yleisö tervehti niitä jylisevällä ihastushuudolla ja laululla. Toinen lippu oli pian liehumassa 

Ateneumin lipputangossa, toinen rautatieasemalla. Maamme -laulu laulettiin kahdesti. Laulet-

tuaan vielä Työväen marssin, lähti joukko kohti kenraalikuvernöörin taloa, jonne kokoontui 

myös palokunnantalon perustuslaillisten kokouksen väki ja muita ihmisiä kadulta. Eri ryhmit-

tymien lähetystöt olivat menossa keskustelemaan kenraalikuvernöörin kanssa toimintatavoista 

ja vaatimuksista kunkin puoluekannan tavoitteiden saavuttamiseksi.   

 

Palokunnantalon kokous oli pidetty samaan aikaan kuin työväestö kokoontui torilla. Paikalla 

oli lähinnä perustuslaillisia, mutta myös muita. Siellä hyväksyttiin ponnet, joiden mukaan 

kenraalikuvernöörin ja venäläisten virkamiehien olisi erottava ja maassa vallitseva väkivalta-

järjestelmä ja muut laittomat asetukset oli viipymättä lakkautettava. Lisäksi olisi valittava uusi 

ministerivaltiosihteeri, joka nauttisi kansan luottamusta. Nykyisen senaatin, talousosaston ja 

oikeusosaston oli erottava ja heidän sijaansa valittava Suomen kansalaisia. Laittomat erotta-

miset olisi lopetettava ja laittoman järjestelmän kätyrit poistettava. Muut asiat olisi järjestettä-
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vä eduskunnalla, joka oli valittu yleisellä ja yhtäläisellä äänioikeudella. Tätä varten oli välit-

tömästi kutsuttava koolle säätyvaltiopäivät. Jyrkkä ero perustuslaillisten ja sosiaalidemokraat-

tien välillä ilmeni palokunnantalon kokouksessa heti. Käytiin ankaraa keskustelua. Työväes-

tön edustajat pysyivät kannassaan ja esittivät kansalaiskokouksen koolle kutsumista asioiden 

järjestämiseksi, johon edustajat valittaisiin käyttäen yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta välittö-

män ja suljetun äänestyksen kautta. Tämä merkitsi kuitenkin täydellistä ja yhtäkkistä vallitse-

van vallan kumousta, jota perustuslailliset eivät voineet hyväksyä vaan pysyivät kannassaan. 

Kokous valitsi vielä lähetystöt kenraalikuvernöörin ja senaatin luo sekä Pietariin ottamaan 

selvää kaupungin tilanteesta.  Haluttiin saada tarkempia tietoja lakon kehityksestä Venäjäl-

lä.136 Isänmaallisia lauluja laulaen lähtivät väkijoukot molemmista kokouksista kaduille ja 

kenraalikuvernöörin talolle.137    

  

Väkijoukko odotti kenraalikuvernöörin talon luona monta tuntia. Välillä sisältä käytiin kerto-

massa kansalle sisällä vallitsevasta mielialasta. Yhtäkkiä jostain kuului huuto: ”Kasakat tule-

vat!” Kansan valtasi pakokauhu ja se alkoi liikkua uhkaavasti. Helsingin Sanomat kuvaa nä-

kymää ”myrskyn iskuksi viljavainioon”. Ihmiset kaatuivat kadun leveydeltä toistensa päälle, 

Esplanadin Kappelin ikkunoista syöksyi väkeä sisälle ja aidan rautapylväät rasahtivat rikki. 

Oli ihme, että ihmisvahingoilta säästyttiin. Joku oli nähnyt kasakkapartion Etelä-Esplanadin 

ruotsalaisen teatterin kohdalla. Se oli menossa Töölöstä Kaartintorille, mistä se myöhemmin 

siirtyi kenraalikuvernöörin talolle. Partiolla ei kuitenkaan ollut minkäänlaista aikomusta hyö-

kätä kansaa vastaan. Sisällä kenraalikuvernööri oli luvannut ottaa eron virastaan ja esittää 

keisarille sähköteitse, että perustuslaillisten vaatimat ponnet hyväksyttäisiin. Senaatin luo 

kenraalikuvernööri ei lähetystöjä päästänyt. Ulkona kansa vaati senaattia parvekkeelle. Se-

naatti tulikin ja ilmoitti eroaikeistaan. Eläköön-huudot, laulu ja yleinen riemastus kajahti ka-

duilla. Ensimmäinen voitto asioiden laillisuuden palauttamiseksi oli saavutettu. Kansa lähti 

laulaen kotiin.  

 

Samana päivänä työväki perusti kansalliskaartin138, jonka tehtävänä oli vastata järjestyksestä 

kaupungilla lakon aikana. Sen päälliköksi valittiin kapteeni Johan Kock. Kaartin pääpaikkana 
                                                           
136 Helsingin Sanomat 7.11.1905; Uusi-Suometar 7.11.1905. 
137 Helsingin Sanomat 7.11.1905; Lisälehti Aamulehdelle 6.11.1905. 
138 Kansalliskaarti muodostui kahdesta osasta, punaisesta kaartista ja pienemmistä komppanioista. Ne olivat 
saman ylimmän johdon alaisia ja toimivat rinta rinnan. Erona niiden välillä oli, että punakaarti muodostui Hel-
singin luokkatietoisimmasta järjestöväestä ja sitä voitiin käyttää tavallisen järjestyksenpidon lisäksi myös sellai-
sissa ratkaisevissa ja vaikeissa tehtävissä, joihin pikkukomppaniat eivät pystyneet. Punakaartista luotiin muuta-
massa päivässä luja, puolisotilaallinen taistelujärjestö, jonka harjoitukset olivat ankaria, mutta innostus oli suuri 
ja kuri oli hyvä. Simpura 1955, 55–56.  
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oli kaupungin poliisilaitos. Ylioppilaat perustivat myös oman järjestyskaartinsa ja nimesivät 

sen suojeluskunnaksi. Sitä johtamaan valittiin eversti Gordie. Kansalliskaartin jäsenillä oli 

käsivarressaan punainen nauha, suojeluskuntalaisilla valkoinen. Kuitenkin osa työväestäkin 

käytti valkoista nauhaa. Poliisilaitoksen vallannut työväki pyysi ylioppilaita kansliatöihin. 

Suuri osa heistä suostuikin ja eri vartiokaartit ajautuivat tekemisiin toistensa kanssa. Kansal-

liskaartin tavoitteeksi asetettiin aseeton toiminta. 

 

Tunnelma tiistai-iltana oli outo. Koko kaupunki oli pimeänä eikä ulkona saanut liikkua. Puna- 

ja valkonauhaisia kaartilaisia oli kaikkialla. Punainen ja valkoinen risti päivystivät sairastu-

vissaan ja jakoivat varoja. Huhut kiersivät, sotilaita liikkui kaduilla. Arin kansa pakeni maalle 

jos vielä pääsivät lähtemään.139  

 

”Valonheijastajat sotalaivoista kaameasti hulmuuttivat valojaan yli kaupungin. 

Maalta saapui lähetystöjä, pelkoa, vavistusta ja huumausta. Oli harmaja ilma ja 

pimeät kadut sekä kynttiläin himmeät valaisemat talot täynnä. Joka kodissa val-

vottiin. Alettiin uskoa unta ja usvaa. Miten kaikki päättyisi?”140    

 

Keskiviikkona 1.11. 

 

Punaiset leijonaliput liehuivat jo poliisilaitoksen, senaatin, säätytalon, yliopiston ja Suomen 

pankin katoilla. Ne oli nostettu sinne jo edellisenä päivänä. Myöhemmin keskiviikkona sellai-

nen ilmestyi jo postilaitoksenkin katolle. Vaikka järjestys kaupungilla oli mainio eikä juoppo-

jakaan näkynyt kaduilla yhtäkään, vallitsi tavaton kuhina. Ihmiset vaihtoivat mielipiteitään ja 

kertomuksia tapahtumista. Kansalliskaartilaisia oli ihmisistä suurin osa ja uusia värvättiin 

poliisilaitoksella koko ajan. Rakennukseen ei enää päästetty ulkopuolisia ja kaartilaisilla on 

tunnussana ulkona ja sisällä. He kuiskivat niitä toisilleen ja tämä aiheutti sen, että muiden 

ihmisten jännitys vain kasvoi. Poliisilaitoksella yhä enemmän ylioppilaita värväytyi kanslia-

töihin. Ylioppilaat esittivät, että he halusivat oman luottamusmiehensä Gordien kansalliskaar-

tin johtoon, mutta työväki tyrmäsi ajatuksen heti. Valta alkoi luisua työväelle, mutta koska 

yhteistyötä järjestyksen valvomisessa pidettiin tärkeänä, ylioppilaat päättivät jäädä töihinsä 

poliisiasemalle.  

 

                                                           
139 Helsingin Sanomat 7.11.1905; Lisälehti Aamulehdelle 6.11.1905. 
140 Helsingin Sanomat 7.11.1905. 
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Päivän suurin huhu oli, että sotaväki olisi tulossa maantietä pitkin Hämeenlinnasta Helsinkiin. 

Huhuttiin, että Hämeenlinnassa olisi jo ammuttu ihmisiä. Pelättiin verilöylyä. Komppanioista 

ja vartiopaikoista puhuttiin kuin sota-aikoina konsanaan. Odotettiin käskyjä. Kaisaniemi ja 

Senaatintori olivat muodostuneet kaartien harjoittelukentiksi. Ilma oli täynnä puheensorinaa, 

tupakansavua ja erityisesti huhuja. Ihmiset kulkivat lyhdyt käsissä. Vallitsi sama salaperäinen 

pimeä ja kuumeentapainen mieliala kuin edellisenäkin iltana.  

 

Työväenkokouksessa Rautatientorilla hyväksyttiin vaatimuksina täydellinen lausunta-, paino-, 

kokoontumis- ja yhdistymisvapaus. Lisäksi päätettiin, että olisi kutsuttava koolle kansalaisko-

kous, joka valitaan yleisellä ja yhtäläisellä äänioikeudella ja jonka kokouksen tulisi laittaa 

Suomen kansalle uudet perustuslait sekä yksikamarieduskunnan siten, että kukin 21 vuotta 

täyttänyt Suomen kansalainen äänestää yhdellä äänellä ja on samalla valittavaksi kelpaava. 

Lisäksi kokous piti maalle häpeänä, että bobrikoffilaisen järjestelmän kätyrit toimivat viroissa 

ja vaati sitten niiden eroamista. Kokouksessa vaadittiin myös, että oli asetettava väliaikainen 

hallitus, johon tulisi eri puolueryhmistä sellaisia kansan luottamusta nauttivia jäseniä. Tämän 

väliaikaisen hallituksen tehtävänä oli palauttaa rauhallinen järjestys yhteiskuntaan, hoitaa 

maan hallitusta siksi kunnes kansalaiskokous on kokoontunut, kutsua kansalaiskokous mah-

dollisimman pian ja olla kansalaiskokoukselle vastuunalainen toimissaan. Lisäksi kansalais-

kokouksen tulisi järjestää suhteensa Venäjään yhdessä sikäläisen eduskunnan kanssa. Kokous 

hyväksyi ponnet kiihkeillä huudoilla ja jätti toimikunnan tehtäväksi hallituksen jäsenten valit-

semisen.141 

 

Torstaina 2.11.    

   

Päivä alkoi yhtä sekavana kuin edellinen oli loppunut. Ihmiset kulkivat kaduilla yrittäen sel-

vittää mitä seuraavaksi tapahtuu, mutta kukaan ei osannut vastata. Koska tiedotus ei kulkenut, 

yleistä huolta aiheutti maaseudun tilanne. Tulevaisuus ei näyttänyt selkenevän, päinvastoin. 

Mielipiteet olivat jännittyneet kireälle, ja kaupunkilaisilla alkoi olla jo tukala olla. Kysymyk-

set pyörivät ihmisten huulilla ja mielissä. Voittaako laillisuus vai laittomuus? Tuleeko vallan-

kumous? Mitä tekee punainen kaarti? Kaduille oli ilmestynyt tiedotuslehtisiä, mutta nekin 

aiheuttivat vain lisää hämmennystä, sillä eri puolueiden lehtiset kertoivat ristiriitaisia asioita 

toisiinsa nähden. Ketä pitäisi uskoa? 

 
                                                           
141 Lisälehti Aamulehdelle 6.11.1905; Helsingin Sanomat 7.11.1905. 
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Illalla saapui Pietarista perustuslaillisten asettaman lähetystön jäsenet, jotka olivat lähteneet 

sinne tiistaina selvittääkseen Pietarin tilannetta. Lähetit toivat tiedon, että tilanne Pietarissa oli 

rauhallinen, kaupat oli avattu ja liikenne toimi jälleen normaalisti. Rautatieläiset olivat kui-

tenkin sielläkin edelleen lakossa. Satamissa ja joissakin tehtaissa työskenneltiin jonkin verran, 

mutta ei vielä täysmiehityksellä. Lähetystö kertoi, että kaikki työväenyhdistykset Pietarissa 

olivat päättäneet lopettaa lakkoilun ja mennä töihin perjantaina kello 12. Helsingin työväki 

väitti tätä kuitenkin perustuslaillisten juoneksi oman linjansa läpiviemiseksi aiheuttaen sen, 

että ristiriitaisia tietoja asioiden tilasta levisi entisestään. Järjestäytynyt työväki ei ollut valmis 

kompromisseihin perustuslaillisten kanssa.142  

 

Kello kahden kokouksessa Rautatientorilla Kurikka selvensi lakkotoimikunnan tekemisiä. 

Lisäksi Kurikka takasi, että sotaväki ei tule käyttämään mitään voimia tai väkivaltaa lakkolai-

sia vastaan. Kokousväelle kerrottiin Pietarin tilanteesta ja yläluokan kanssa vallitsevista eri-

mielisyyksistä. Jälleen luettiin työväen ponnet suosionosoitusten säestämänä. Vaikka yksi 

puhujista painottikin, että kaikkien olisi yritettävä olla yksimielisiä ja ymmärrettävä toisiaan, 

kehotettiin työväkeä kuitenkin pysymään vallankumouksellisessa toiminnassa. Lopuksi koko-

uksessa paheksuttiin vielä lentolehtisten levittämiä ristiriitaisia viestejä, luettiin Tampereen 

lakkotoimikunnan ponnet ja kerrottiin, että Tampereelta oli saapunut lähetystö, joiden kanssa 

pidettäisiin vielä illalla kokous.143       

 

Ylioppilaat päättivät torstaina yhä enenevässä määrin liittyä kansalliskaartiin ja Kockin joh-

don alle, koska työväki ei ylioppilaiden yrityksistä huolimatta hyväksynyt Gordieta johtajak-

seen. Kaupungissa kiersi yhä ristiriitaisia huhuja asioiden tilasta. Puhuttiin muun muassa, että 

joku suunnitteli väkivaltaisuuksia pankkeja ja muita rahalaitoksia vastaan. Ristiriidoista huo-

limatta rauhoittavat tiedot Pietarista huojensivat epätietoisia mieliä ja illalla tunnelma oli jo 

toiveikkaampi jatkon suhteen.144  

 

Perjantaina 3.11. 

 

Sosiaalidemokraattien kokoukset Rautatientorilla muodostivat lakkopäivien polttopisteen 

Helsingissä. Perjantaina tori oli jälleen täynnä väkeä. Perjantain tapahtumakuvauksissa oli 

                                                           
142 Helsingin Sanomat 7.11.1905. 
143 Uusi-Suometar 7.11.1905. 
144 Helsingin Sanomat 7.11.1905; Uusi-Suometar 7.11.1905. 
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myös pitkästä aikaa mainintoja laulamisesta. Samalla tavalla kuin Tampereellakin, välissä 

kului päiviä, jolloin musiikista lakkotapahtumien yhteydessä ei syystä tai toisesta löytynyt 

minkäänlaisia mainintoja. On kuitenkin melko varmaa, että Rautatientorin kokouksissa myös 

keskiviikkona ja torstaina laulettiin ainakin Työväen marssi ja Maamme, sillä ne tuntuivat 

kuuluvan jokaisen kokouksen ohjelmaan. 

 

Puheet kävivät samaan kiihottavaan suuntaan kuin aiemminkin ja yhä enemmän yritettiin ve-

dota suoraan kansaan. Kokouksessa luettiin Tampereelta tuotu Punainen julistus, joka oli lä-

hetetty Helsinkiin hyväksyttäväksi. Lakkokomitea oli aikaisemmin samana aamuna kokoon-

tunut Tamperelaisen lähetystön kanssa keskustelemaan Punaisen julistuksen ponsista ja komi-

tea oli hyväksynyt sen pienin muutoksin. Työväki oli henkeen ja vereen valmis puolustamaan 

oikeuksiaan yläluokkaa vastaan. Sillä oli nyt valta ja se halusi myös käyttää sitä. Sanottiin, 

että lakko oli siirtynyt valtiolliselta tasolta yhteiskunnalliselle. Kansan pahimmiksi vihollisiksi 

katsottiin perustuslailliset ja työväen omaa linjaa painotettiin. Kun julistus oli luettu ja hyväk-

sytetty myös kansankokouksella, ilmoitettiin, että seuraavana päivänä valittaisiin väliaikainen 

hallitus, joka ottaisi ohjat käsiinsä. Väliaikainen hallitus haluttiin perustaa nopeasti, sillä pe-

rustuslailliset olivat jälleen lähettäneet lähetystön Pietariin. Tällä kertaa lähetystöllä oli muka-

naan Leo Mechelinin johdolla laadittu asiakirja, jonka avulla pyrittiin ratkaisuun keisarin 

kanssa Suomen asemaa koskien. Rautatientorin kokoukseen oli saapunut perustuslaillisen 

linjan puolustajia, jotka yrittivät puhua kokouksessa oleville laillisen tien puolesta. Nämä 

henkilöt kuitenkin poistettiin kokouksesta. Ehdokkaat väliaikaiseen hallitukseen luvattiin vali-

ta seuraavaksi päiväksi. Lopuksi laulettiin Työväen marssi ja Maamme. Sitten hajaannuttiin.   

 

Sekä Punaisen julistuksen hyväksyminen että päätös väliaikaisen hallituksen asettamisesta 

saattoi tilanteen kaikkein äärimmilleen. Jännitys kasvoi. Illalla levisi tieto, että kenraalikuver-

nööri ei ollut enää asunnossaan vaan oli siirtynyt jollekin satamassa olevista laivoista. Tykke-

jä kuljetettiin Katajanokalle. Keskiyöllä saatiin tietää, että kaartin kasarmissa olevat venäläiset 

olivat kadonneet eikä tiedetty minne. Kerrottiin, että sotaväen päällystö oli antanut ymmärtää, 

että jos epätietoisuutta jatkuisi ja huomenna valittaisiin väliaikainen hallitus, ei olisi takeista 

siitä mitä tulisi tapahtumaan. Sotilaspatrulleja kierteli ympäriinsä kaupungilla ja kasakkapar-

tiot ratsastivat ristiin rastiin. Lisäksi jännitystä lisäsi vielä tieto siitä, että juuri samoina hetki-
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nä tapahtui perustuslaillisten esitys Pietarhovissa. Ehtisikö ratkaisu tapahtua siellä ennen kuin 

se tapahtui täällä?145 

 

Venäläisiä sotalaivoja, jotka olivat jo edellisinä iltoina valaisseet kaupunkia, oli tuotu lisää ja 

niiden luoma valo muuttui varsinaiseksi valopommitukseksi. Kiersi huhu, että laivat olivat 

täynnä sotaväkeä. Helsingin Sanomat kuvaa perjantai-illan ja yön tunnelmaa seuraavalla ta-

valla: 

 

”Komeampaa, ja samalla kaameampaa, näytelmää ei liene mahdollista nähdä. 

Milloin paloivat taivaalta revontulten aavemaiset kaaret, milloin putosi valo-

kimppu alas kaupungin päälle. Yhtäkkiä nuolaisi valokieli korkean rakennuksen 

yläkerran eteen, toisen kerran asettui se itsepintaisesti yhteen kohtaan tuijotta-

maan. Salamana välähti tuon tuostakin koko Nikolainkirkko pimeältä taivaalta 

sammuen samassa kuin se oli syttynyt. Hetken aikaa kimmelsi sataman vesi kuin 

elokuun kuutamossa muuttuakseen samassa mustaksi Tuonelan joeksi. Valo oli 

välistä erivärinen. Kävi ainainen ukkonen ilman jyrinää.”146 

 

Lauantaina 4.11. 

 

Lauantaipäivä valkeni sumuisena ja sateisena. Sotilasjoukoista suurin osa oli kadonnut kaduil-

ta. Kuultiin, että kenraalikuvernööri oli kieltäytynyt lähettämästä sotilaita kaduille. Suurta 

huojennusta laillisen tien kannattajille toi se, että aamulla julkilausuttiin julistus, jonka mu-

kaan lakkokomitea oli päättänyt, että vaikka väliaikaisen hallituksen vaali suoritettaisiin, sen 

tulos alistettaisiin kuitenkin keisarin hyväksyttäväksi. 

 

Kello kahdelta alkoi tuttuun tapaan kokous Rautatientorilla. Kokouksessa oli hieman vähem-

män väkeä kuin aikaisemmin. Sen oletettiin osittain johtuvan kansan pelosta jonkin odotta-

mattoman väliintulosta. Kokouksen lopussa kerrottiin ehdokkaat väliaikaiseen hallitukseen. 

Noin puolet ehdokkaista oli sosiaalidemokraatteja, puolet perustuslaillisia. Suomettarelaisille 

oli varattu vain yksi, korkeintaan puolitoista paikkaa ja ruotsinmielisille kolme. Tuimailmei-

nen ja vakava työläisjoukko oli kerääntynyt paljaspäisten puhujien ympärille. Osittain huuto-

äänestyksellä, osittain käsiä nostamalla toimitettiin vaali. Kukaan ei osoittanut tyytymättö-

                                                           
145 Helsingin Sanomat 7.11.1905; Lisälehti Aamulehdelle 6.11.1905.  
146 Helsingin Sanomat 7.11.1905. 
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myyttä valittuihin147. Väliaikaisen hallituksen kerrottiin olevan vallassa niin kauan kunnes 

saatiin kokoon kansalliskokous, joka valitsisi varsinaisen hallituksen. Vastavalitulle hallituk-

selle huudettiin kolme kertaa eläköön, jonka jälkeen laulettiin Työväen marssi ja heti perään 

Maamme. Lopuksi huudettiin vielä kolme kertaa eläköön isänmaalle. 

 

Ylioppilaat päättivät luopua Kockin alaisuudesta kansalliskaartissa. He päättivät pitää kaartin 

kasassa, mutta toimettomana. Päälliköksi valittiin kapteeni Theslöf. Lauantaista lähtien piti 

ylioppilastalolla aina olla asemissa 160 miestä valmiina estämään kaikki levottomuudet rau-

hallisin keinoin. Huomautettiin erityisesti, että kaarti ei missään tapauksessa saanut rynnätä 

sotajoukkoja vastaan eikä käyttää aseitaan kuin aivan äärimmäisen pakon edessä.   

 

Lauantaipäivää ja sen tapahtumia oli odotettu pelonsekaisin tuntein, mutta kaikki menikin 

rauhallisemmin kuin oli osattu odottaa. Lauantai-iltana ei tapahtunut mitään merkittävää. 

Odotettiin vain hermostuneena uutisia Pietarhovista. Uutiset tulivatkin lauantain ja sunnuntain 

vastaisena yönä. Tieto saavutetusta manifestista ja sen sisällöstä oli jo sunnuntaiaamuna le-

vinnyt ihmisten tietoon.148   

 

Sunnuntaina 5.11. 
 
 
Vaikka manifestia ei ollut vielä virallisesti julkaistu, se luettiin sunnuntaiaamuna kirkoissa. 

Lisäksi sitä levitettiin monistettuna kaupunkilaisille. Perustuslailliset olivat tyytyväisiä. Oli-

han manifesti mennyt läpi heidän esitystensä mukaan ja niitä myötäillen. Perustuslailliset oli-

vat saavuttaneet parhaan mahdollisen tuloksen. Lailliset olot oli palautettu ja perustuslailliset 

olivat valmiita lopettamaan lakon. Työväki ei kuitenkaan aikonut tyytyä tähän. Sunnuntaina 

Rautatientorin kokouksessa ilmoitettiin, että työväki aikoi jatkaa lakkoa. Se vaati, että lakkoa 

olisi jatkettava niin kauan, että yläluokka olisi nujerrettu, kansanedustuslaitos saatu kokoon 

ilman valtiopäiviä ja valta olisi täydellisesti köyhälistön hallussa. Manifestista puhuttiin Rau-

                                                           
147 Väliaikaiseen hallitukseen valittiin opettaja J. K. Kari (Turku), tohtori N. R. Ursin (Turku), puuseppä E. Pert-
tilä (Helsinki), kirvesmies M. Hällberg (Helsinki), asemamies A. F. Fihlman (Tampere), toimittaja Yrjö Sirola 
(Tampere), faktori R. Drockila (Turku), opettaja M. Latva (Pori), maisteri Severi Nyman (Tampere), rahaston-
hoitaja Erkki Reijonen (Tampere), rehtori M. Rosendahl (Oulu), nimituomari A. Mikkola (Oulu), kirjailija Eero 
Erkko (Helsinki), valtioneuvos J. R. Danielson (Helsinki), professori Allan Seriachius (Helsinki), professori 
Väinö Wallin (Helsinki), kirjailija Santeri Alkio (Helsinki), amanuenssi Georg Schauman (Helsinki), professori 
Theodor Holmén (Helsinki), kapteeni J. Kock (Helsinki), senaattori L. Gripenberg (Helsinki), senaattori Leo 
Mechelin (Helsinki), kenraali Edvard Ramsay (Helsinki) ja kanttori Nestor Huoponen (Kirvu). Huomattavaa on, 
että 24:sta ehdokkaasta vain viisi oli jostakin muualta kuin Tampereelta tai Helsingistä. Tässä näkyy vahvasti 
lakon hallinnollinen rakenne. Helsingin Sanomat 7.11.1905. 
148 Laati 1955, 133; Helsingin Sanomat 7.11.1905; Lisälehti Aamulehdelle 6.11.1905. 
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tatientorin kokouksessa halveksivaan sävyyn. Vaikka uusi edustuslaitos oli sallittu, manifes-

tissa ei silti noudatettu sosiaalidemokraattien ajamaa vallankumouksellista linjaa. Järjestäyty-

nyt työväki näki tilanteen valtiopäivineen ja yläluokan laatimine perustuslakeineen palaami-

sena vanhaan malliin. Työväki ei halunnut alentua siihen enää. Lakko ei enää ollut kansalli-

nen vaan työväki seisoi yksin. Väkeä oli kokouksissa vähemmän kuin aikaisempina päivinä. 

Kokouksen lopuksi ilmoitettiin, että työkansa menisi illalla väliaikaisen hallituksen kanssa 

suuriruhtinaan luo kertomaan työkansan vaatimuksista. Sen jälkeen lakkokomitea päättäisi, 

miten toimittaisiin jatkossa.149  

 

Suomettarelaiset olivat pitäneet kokouksia Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran talossa lakon 

alusta lähtien seuraten tilanteen kehittymistä tarkasti ottamatta kuitenkaan aktiivisesti osaa 

tapahtumiin. Siellä kokousväen lukumäärä kasvoi päivä päivältä. Tultaessa lauantain ja sun-

nuntain kokouksiin, SKS: n talo oli ääriään myöten täynnä eteiseen ja jopa kadulle saakka. 

Sunnuntain kokouksessa tehtiin selkoa keisarin julistuksesta, jonka jälkeen omistettiin muu-

tamia hetkiä Suomen kielen aseman pohtimiseen. Lausuttiin julki periaate, että suomenkielen 

täytyy päästä maan viralliseksi kieleksi ja saavuttaa sille kuuluva asema yliopistossa ja poly-

teknillisessä opistossa, jossa se oli joutunut sysätyksi syrjään. Suuren innostuksen vallassa 

huudettiin eläköön-huuto Suomen kielelle ja laulettiin Yksi mieli, yksi kieli.150    

 

Maanantaina 6.11. 

 

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä myös lakkokomitea oli tehnyt päätöksen lakon lopet-

tamisesta. Yleinen mielipide oli, että lakko olisi lopetettava viimeistään tiistaina. Oli saavutet-

tu se, mitä oli haluttu, ainakin melkein. Lakossa eivät olleet ainoastaan työmiehet vaan heidän 

lisäkseen myös liikemiehet, virkakunnat ja kaikki kansalaiset, joille se vain oli mahdollista.  

 

Koko päivän Rautatientorilla liikuskeli suuria joukkoja ihmisiä odottaen manifestin julkista-

mista. Yhden jälkeen manifestia alettiin levittää painettuna yleisölle. Suurin osa kaupoista ja 

myymälöistä olivat auki ja sähkövaloilla valaistut. Kahden aikoihin alkoivat suuret kansan-

joukot tulvia Rautatientorilta Senaatintorille, missä lopullinen lakon päätös oli määrätty julis-

tettavaksi. Samaan aikaan Nikolainkirkon kellot alkoivat soida. Pelättiin, että joku oli tehnyt 

sen tahallaan estääkseen puhujia aloittamasta. Kansalliskaartin miehiä ryntäsikin kohti kello-
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150 Uusi-Suometar 7.11.1905. 
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tapulia, mutta soitto loppui saman tien. Ajateltiin, että ehkä kellot olivatkin soittaneet kiitos-

jumalanpalvelukseen manifestin johdosta. Tori oli aivan täynnä väkeä, lähinnä työväkeä. Nel-

jä punaista lippua kohotettiin ylös. Puhujia oli kokoontunut moneen paikkaan torille. Työvä-

estön edustajilla oli puheessaan katkera sävy siitä, että köyhälistö ei saanut läpi ehdotusta, 

josta sen mukaan olisi ollut hyötyä kaikille. Samalla kuitenkin hyväksyttiin ne vapauksia 

edustavat asiat, jotka julistuksessa luvattiin.151  

 

Yleisössä yritettiin jälleen saada pakokauhua aikaan erilaisin huudoin, mutta kansalliskaarti 

onnistui poistamaan häiriköt. Välikohtauksen jälkeen luettiin pitkähkö julistus, jolla lakko 

selitettiin päättyneeksi ja jossa esitettiin ne vaatimukset, joissa köyhälistö edelleen tulee py-

symään. Porvariston kanssa päätettiin säilyttää selvä ero niissä kysymyksissä, joissa se ei hy-

väksy köyhälistön vaatimuksia. Puhujat kehottivat työväkeä valmistautumaan uuteen, anka-

rampaan taisteluun luokkaetujen ja luokkaeduskunnan hyväksi. Sitten kapteeni Kock huudet-

tiin koko Suomen kansalliskaartien päälliköksi, huudettiin eläköön-huudot tulevaisuuden 

Suomelle ja laulettiin Maamme. Kun oli laulettu vielä Työväen marssi, lausuttiin kiitos siitä, 

että koko viikon ajan pääkaupunki oli säilynyt raittiina ja hyvässä järjestyksessä siitäkin huo-

limatta, että vaaratilanteita oli ollut. Huudettiin eläköön siveelliselle Suomelle.152 

 

Kun kaikki puheet oli pidetty, huudettiin vielä eläköön kapteeni Kockille ja kansalliskaartille. 

Tämän jälkeen kansa lähdettiin juhlavana kulkueena kohti Rautatientoria, jonne kaarti järjes-

täytyi Kansallisteatterin edustalle. Täällä laulettiin kansallislaulu, jonka sanottiin kohonneen 

juhlavammin kuin ehkä koskaan aiemmin sillä paikalla. Sen jälkeen Kock piti kiitospuheen 

kaartilleen sanoen sen olevan Suomen tulevaisuuden kaarti. Lopuksi hän ehdotti eläköön-

huutoa kansalliskaartille. Huudettiin eläköön myös isänmaalle, sen tulevaisuudelle ja kan-

sainväliselle proletariaatille. Kun yleisöä oli kehotettu hajaantumaan hyvässä järjestyksessä ja 

oli tiedotettu, että kansalliskaarti pysyisi vartiossa vielä yhden yön, laulettiin Porilaisten 

marssi. Kansa lähti hyvässä järjestyksessä vaeltelemaan pitkin kaupunkia ja hajaantuivat pik-

ku hiljaa koteihinsa valmistautuakseen normaaliin päivärytmiinsä seuraavasta aamusta alkaen. 

Kansalliskaarti jäi vielä töihinsä siihen asti, kunnes tilanne normalisoituisi.153 
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Illan hämärryttyä valot syttyivät Helsingin talojen ikkunoihin. Syrjäkaduillakaan ei näkynyt 

montaa valaisematonta taloa. Juhlittiin laillisuuden palauttamista ja lakon loppumista. Väki-

joukot kuljeskelivat kaduilla katselemassa tätä juhlavalaistusta ja ihmisten katseista kuulsi 

iloa ja helpotusta. Myymälät, jotka oli aamulla avanneet ovensa, sulkivat ne taas – juhlan 

kunniaksi. Seitsemän aikaan Helsingin torviorkesteri kokoontui kaupunginvaltuuston puheen-

johtajan toimesta Senaatintorille soittamaan lyhyemmän ohjelman isänmaallisia säveliä. 

Yleisöä oli paljon ja se kuunteli soittoa lähes hartaan äänettöminä. Sitten soittokunta poistui 

Porilaisten marssia soittaen siirtyen Runebergin patsaalle soittamaan isänmaallisen ohjelman-

sa.154 Pika-ajurit ilmestyivät taas kaduille ja ihmiset ajelivat niillä huvikseen. Ilta oli raitis ja 

tuntui siltä, että se oli tavallista keveämpi. Kuitenkin rauha oli saatu vain näennäisesti. Työvä-

estön keskuuteen jäi itämään pettymys lakon lopputulokseen ja sillä saavutettuihin päämää-

riin. Se ei ollut vielä saavuttanut haluamaansa.155    

 

Tiistaina 7.11.  

 

Tiistaina keisarillinen manifesti julkaistiin kaikissa sanomalehdissä. Ihmiset palasivat kansal-

liskaartin jäseniä lukuun ottamatta töihinsä. Puolenpäivän aikaan kaartin oli tarkoitus jättää 

tehtävänsä. Se kokoontui Senaatintorille ja seisoi siellä niin kauan kuin tieto tehtävän loppu-

misesta tuli. Sen jälkeen kansalliskaarti lähti säännöllisinä joukkoina marssimaan punaisen 

lipun liehuessa, kaartin ylikomentaja Kock ja punaisen kaartin komentaja K. Luoto etummai-

sina. Kulkue saapui työväenyhdistysten talon edustalle. Talolle vievä katu oli täynnä ihmisiä. 

Työväentalolla kaartille pidettiin puheita. Työmies kirjoitti, että tunnelma talolla oli harras ja 

herätti läsnäolijoissa valtavan yhteenkuuluvaisuuden tunteen. Olihan suoritettu suuri ja histo-

riallinen tehtävä ja pysytty pystyssä vastoinkäymisistä huolimatta. Myöhemmin palattiin vielä 

Rautatientorille, missä laulettiin Työväen marssi. Sen jälkeen hajaannuttiin.156 

 

”Illan hämärien varjojen levitessä oli Helsinki taasen entisessä asussaan. Pi-

meiden iltain perästä näyttivät katuvarsilla kaasulyhdytkin ikään kuin kirk-

kaammilta. Se osoitti, että raatajat rahanalaiset ovat taasen asettuneet paikoil-

leen rahavallan palveluksessa.”157      
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157 Työmies 8.11.1905. 



 65

3.2.2. Tunnelmia lakon jälkeen 

 
Uusi-Suometar kirjoitti ensimmäisessä lakonjälkeisessä numerossaan, että lakon tulokset oli-

vat paremmat kuin kukaan uskalsi toivoa. Yleinen mieliala lehden sivuilla oli innokas etenkin 

siitä syystä, että ennakkosensuuri ei enää ollut estämässä lehden sananvapautta. Sen aiheutta-

mia tuntemuksia verrattiin dramaattisesti siihen, ”mitä tuntee pimeässä tyrmässä vuosia istu-

nut sielu, joka näkee kahleensa katkotuiksi ja oven avautuvan vapauteen Jumalan auringon 

valoon”.158  

 

Myös Helsingin Sanomat kirjoitti lakosta ja sen ratkaisusta suuren innostuksen vallassa. Kir-

joitukset huokuivat tyytyväisyyttä lakon lopputuloksiin. Koska bobrikoffilaisen järjestelmän 

katsottiin nyt olevan murrettu ja laillisen järjestyksen palautettu, katsottiin Suomen kansan 

saaneen takaisin itselleen esi-isiensä ja vuosisatojen perinnön. Kirjoitettiin, että Suomen kan-

sallinen turvallisuus oli nyt turvattu. Lehti ei myöskään väheksynyt lakkoviikon tulosten saa-

vuttamisen vaatimaa uurastusta. Sen mukaan ihmisten mielipiteet, näkökannat ja ajatukset 

eivät loppujen lopuksi koskaan olleet niin ristiriitaisia eikä koskaan ennen ollut niin eletty 

kuin nyt, vuosisatoja viikossa. Helsingin Sanomat piti käytyä taistelua Suomen kansan histo-

rian merkillisimpänä painottaen, että kaikesta ristiriitaisuudesta huolimatta liike oli alkanut 

kaikilla elämänalueilla samanlaisen innostuksen vallassa. Kaikki olivat yhdessä mukana tais-

telussa vapaammista oloista. Kuitenkin hieman myöhemmin, kun lakon loppumisesta oli ku-

lunut enemmän aikaa, kirjoittelussa oli huomattavissa toisinaan voimakastakin kritiikkiä jär-

jestäytyneen työväestön toimintaa kohtaan lakon aikana.159 Ero lehtien kirjoittelussa ennen 

lakkoa ja lakon jälkeen oli huomattava. 

 

Sekä Uusi-Suometar että Helsingin Sanomat julkaisivat keisarin manifestin etusivullaan va-

pausmanifestin nimellä heti ensimmäisessä lakon jälkeen ilmestyneessä lehdessään. Työmies 

puolestaan kertasi omassaan työväen vaatimukset lakkopäivinä ja huomattavasti vähemmän 

innostuksen vallassa kirjoitti, että voittoja oli saatu, mutta ei tarpeeksi. Kuten ei tamperelainen 

Kansan Lehti, ei Työmieskään lähtenyt kertaamaan lakkotapahtumia vaan kirjoitti työväestön 

asemasta ja saavuttamattomista päämääristä, jotka olivat porvariston vuoksi jääneet saamatta. 

Se piti lakon tärkeimpänä antina innokasta mielialaa työväestön yhteisen asian puolesta. Li-

säksi lehti piti tärkeänä sitä, että lakon aikana opittiin monia käytännöllisiä seikkoja, jotka 
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olisivat arvaamattoman tärkeitä sitten, kun seuraavalla kerralla köyhälistön oli ryhdyttävä 

toimenpiteisiin oikeuksiensa vaatimisessa. Saavuttamattomista tavoitteista huolimatta Työ-

miehessä oltiin tyytyväisiä siihen, että lakko sujui niin rauhallisesti ja nopeasti. Etenkin kun 

sitä oli lehden mukaan suunniteltu ja järjestelty työväestön keskuudessa pitkään. Oltiin ylpeitä 

siitä, että yhtään verta ei vuodatettu Helsingissä. Lakon alkaessa ei uskottu, että yhtään uhria 

ei tulisi.  

 

Kun muu Suomi lakon loputtua rauhoittui, jatkui työväen toiminta aktiivisena. Työväestö jäi 

tuntemaan tappiomielialaa lakon loppuratkaisusta ja lakkoa kommentoitiin Työmiehenkin 

artikkeleissa synkkään sävyyn. Työväestön asia ei ollut vielä loppuun käsitelty.160 
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4. MUSIIKKI SUURLAKKOVIIKOLLA 

 

Seuratessa suurlakon päivittäisiä tapahtumia on selvää, että laulut ja laulaminen ovat keskei-

sessä osassa joukkokokoontumisissa. Erilaisten kulkueiden ja kokousten ohjelmaan kuuluivat 

kiinteästi torvisoitto, runojen lausuminen ja yleisön puhkeaminen lauluun. Lauletuista lauluis-

ta selkeimmin erottuvat työväenlaulut ja isänmaalliset laulut, joista sanomalehdissä ja aika-

laispäiväkirjoissa on erillisiä mainintoja. Myös virsiä laulettiin. Käyn tässä läpi ne laulut, jot-

ka mainittiin erikseen nimeltä perehtyen erityisesti suurten joukkokokousten musiikkiin. En 

kiinnitä huomiota yksittäisiin, pienempiin kokouksiin, mitä lakkoviikolla järjestettiin paljon 

eri poliittisten ja sosiaalisten ryhmien kesken. Tarkastelen lauluja myös perehtyen tilanteisiin, 

missä ne ovat syntyneet. Laulujen historiasta voi tehdä päätelmiä siitä, miksi ne ovat valikoi-

tuneet laulettavaksi suurlakkoviikolla sekä miten ja missä tilanteissa ne ovat tulleet osaksi 

suomalaista musiikkikulttuuria. 

 

Koska torvisoitolla oli joukkotilanteissa lähes yhtä suuri merkitys kuin laulamisella, lasken 

mukaan myös soittokuntien kokouksissa soittamat kappaleet. Laulu ja soitto sekoittuivat 

usein, sillä soittokuntien soittamat kappaleet olivat samoja mitä kokousväki lauloi. Lisäksi 

torvisoitto toimi myös laulun säestyksenä. 
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4.1. Mitä lakkoviikolla laulettiin? 

 

Taulukko 1. Suurlakkotapahtumissa lauletut ja soitetut laulut siinä järjestyksessä, kuinka 
monta erillistä mainintaa ne ovat sanomalehtikirjoittelussa saaneet. 
 
 
Mainitut laulut Helsinki Tampere Yhteensä 
Maamme 8 5 13 
Työväen marssi 7 2 9 
Marseljeesi 2 3 5 
Porilaisten 
marssi 

4 - 4 

Internationale 1 2 3 
Proletaarilaulu - 1 1 
Jumala ompi 
linnamme 

- 1 1 

Yksi mieli, yksi 
kieli 

1 - 1 

Erittelemättömät 
laulut 

7 6 13 

  
Lähteet: Helsingin Sanomat, Uusi-Suometar, Työmies, Aamulehti, Kansan Lehti ja Tampereen Uutiset vuodelta 
1905;  Voionmaa 1907, 380–383; Roos II 1907, 741; Kansan Lehti 1.11.1925, 15.11.1925 ja 29.10.1926. 
 
 

Sekä Helsingissä että Tampereella eniten mainintoja sai Maamme-laulu. Helsingissä se mai-

nittiin tapahtumakirjoittelussa erikseen kahdeksan kertaa ja Tampereella viisi, siis yhteensä 13 

kertaa. Eniten vaihtelua oli työväenlauluissa, joista erikseen sai mainintoja Työväen marssi, 

Marseljeesi, Internationale ja Proletaarilaulu. Tässä ilmeni eroavaisuuksia kaupunkien välil-

lä, sillä kun Tampereella laulettiin Maamme-laulun jälkeen seuraavaksi eniten Marseljeesia, 

Helsingissä kakkoseksi tuli Työväen marssi, josta löytyi peräti seitsemän erillistä mainintaa. 

Tampereella Marseljeesi mainittiin erikseen kolme kertaa, Helsingissä vain kaksi. Proletaari-

laulua ei Helsingin tapahtumissa mainittu ollenkaan ja Internationalekin vain kerran. Olen 

kuitenkin melko varma siitä, että niitä laulettiin myös Helsingissä, sillä esimerkiksi Interna-

tionale oli vasta hetkeä aiemmin saanut suomenkieliset sanat, ja siitä oli kirjoittelua myös 

sanomalehdissä. Proletaarilaulu puolestaan löytyi viisi vuotta aiemmin julkaistusta Työväen 

laulukirjasta ja teemansa puolesta sopi hyvin lakkoliikehdintään.  

 

Jumala ompi linnamme tuli esille ainoastaan Tampereen tapahtumissa. Porilaisten marssi 

puolestaan sai mainintoja vain Helsingissä, missä sitä laulettiin verrattain paljon, sillä Maam-

me-laulun ja Työväen marssin jälkeen Porilaisten marssi tuli Helsingin tapahtumissa järjes-
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tyksessä kolmantena saaden neljä erillistä mainintaa. Molemmat kaupungit yhteenlaskettuina 

Marseljeesi oli aineistoni perusteella Maamme-laulun ja Työväen marssin jälkeen kolmannek-

si kuulluin ja lauletuin laulu. Helsingissä sai vielä maininnan suomenmielisten kokouksessa 

laulettu Yksi mieli, yksi kieli. On kuitenkin huomioitava, että järjestyksessä lukumääräisesti 

eniten oli erittelemättömiä mainintoja isänmaallisten ja vapauslaulujen laulamisesta, yleensä 

mainittuna juuri näin samassa lauseessa. Tällaisia erittelemättömiä mainintoja löytyi yhteensä 

kolmetoista, Tampereelta kuusi ja Helsingistä seitsemän. Nämä olivat todennäköisesti juuri 

samoja lauluja kuin lähteissäni erikseen mainitut, mutta on vaikea sanoa, miten ne tarkemmin 

eriteltyinä olisivat muuttaneet yllä olevaa järjestystä. Laulut todellakin tuntuivat sekoittuvan 

toistensa kanssa lakkoliikehdinnässä.  

 

Nimeltä mainitut kappaleet yhteenlaskettuina työväenlauluja laulettiin eniten, yhteensä 18 

kertaa. Isänmaalliset laulut tulivat perässä melkein tasoissa saaden vain yhden maininnan vä-

hemmän. Kaupunkikohtaisesti Helsingissä laulettiin enemmän isänmaallisia lauluja ja Tampe-

reella työväen lauluja, mutta erot eivät lopulta ole kovin huomattavia. Varsinaisia työväenlau-

luja Tampereella laulettiin lukumääräisesti eniten, mutta erot ovat kokonaisuuteen verrattuna 

varsin pieniä. Helsingissä isänmaalliset laulut erottuivat enemmän varmasti siitäkin syystä, 

että pääkaupungissa porvaristo ja työväestö pitivät kokouksensa enemmän erillään, ja ryhmät 

olivat muutenkin enemmän omissa oloissaan kuin Tampereella, missä lakko oli koko ajan 

yhtenäisempi kuin pääkaupungissa keskittyen pääasiassa päivittäisiin kokouksiin Kauppatoril-

la.   

 

On myös hyvä huomioida, että todennäköisesti lakkoviikolla laulettiin paljon enemmän kuin 

niistä on erikseen kirjoitettu. Esimerkiksi Tampereelta löytyi maininta ”monien” isänmaallis-

ten laulujen laulamisesta erään kokouksen yhteydessä, mutta kyseisessä jutussa nimeltä mai-

nittiin ainoastaan Maamme. Lisäksi niissä lukuisissa pienemmissä kokouksissa joita viikon 

aikana pidettiin, laulettiin varmasti. Kävin läpi muutamia kokouspöytäkirjoja suurlakon ajalta. 

Koska kuitenkin tutkimusaineistoa oli rajattava, en tässä vaiheessa päässyt syventymään nii-

hin sen enempää. Lakkoajan arkkiveisujen ja eri ryhmien pöytäkirjojen tutkiminen ja liittämi-

nen tutkimusaineistoon toisi varmasti aivan erinäköisen tuloksen laulettujen laulujen tyyleihin 

ja lukumääriin.  
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4.2. Aatteen puolesta 

 

Työväenlauluja laulettiin tutkimusaineistoni valossa lakon aikana lukumääräisesti eniten. 

Keski-Euroopan pitkälle teollistuneissa maissa työväestön järjestäytyminen oli tapahtunut jo 

1800-luvun puolivälissä, ja sen myötä näissä maissa oli syntynyt voimakas, oma työväen lau-

luperinne. Suurlakkoon tultaessa suomalainen työväestö oli saanut sekä ideologisia että mu-

siikillisia vaikutteita kansainvälisiltä työväenliikkeiltä.161 Tällöin Oskar Merikannon Työväen 

marssi sai seurakseen Marseljeesin, Internationalin ja joukon tsaarin marsseihin tehtyjä suo-

menkielisiä taistelulauluja. Uudet laulut näyttäytyivät myös tärkeänä tunnelmanluojana osana 

lakkotapahtumia. Tarkempi perehtyminen laulujen syntyyn kertoo miksi.  

  

4.2.1. Marseljeesi 

 

”Marseljeesin säveleet saavat veren virtaamaan ihmisten suonissa ja kokonaiset 

armeijat ja kansajoukot laulamaan sitä silmät milloin kyynelissä, milloin tulta 

lieskuen ja sydän uhmaten kuolemaa, hirmuvaltiaita ja piruja.” (Carlyle)162  

 

Ranskan vallankumouksen yhteydessä 1789–1795 laulettiin paljon. Laulamisen lisäksi lauluja 

myös sepitettiin ahkerasti eri aiheista. Saunion mukaan vallankumouksen aikana oli vaikeaa 

löytää aihetta, mistä ei olisi syntynyt laulua. Hän lainaa tunnetun Ranskan vallankumouksen 

laulujen tutkijan Gerd Semmerin sanoja todeten, että vallankumouksen aikana syntyneet lau-

lut kuvastivat kansan todellista estetiikkaa. Melodiat olivat lähes kaikki vanhoja tuttuja. Li-

säksi siihen aikaan poliittisten laulujen historiassa, ja pitkään myöhemminkin, oli tapana, että 

vastustajat omaksuivat toistensa parhaat sävelmät käyttäen niitä omissa teksteissään. Kuiten-

kin aivan uusiakin lauluja sävellettiin. Näistä yksi tunnetuimmista on Marseljeesi163.164  

 

Marseljeesin synty sijoittuu vuoteen 1792. Nuori insinöörikapteeni Claude Joseph Rouget de 

l’Isle oli komennettu Strasbourgiin ja oleili siellä joukko-osastonsa kanssa odottaen käskyä 

marssia vallankumouksellisia joukkoja vastaan. Upseerit kuluttivat aikaa seurustelemalla kau-

pungin porvariston kanssa. Huhtikuun 24. päivä vuonna 1792 l’Isle, joka tunnettiin runollisis-

                                                           
161 Saunio & Tuovinen 1978, 14.  
162 Savon Työmies 4.7.1936 artikkelissa ”Maailman paras taistelulaulu” ja sen runoilija. Rouget de Lislen kuo-
leman satavuotispäivän johdosta.  
163 Ks. liite 1 a). 
164 Saunio 1974, 20–22. 
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ta ja musikaalisista taipumuksistaan, oli kutsuttu pormestarin luo illanviettoon. Siellä käytyjen 

vakavien valtion tilaa käsittelevien keskustelujen seurauksena ja pormestari Dietrichin keho-

tuksesta l’Isle kirjoitti 24. ja 25. päivän välisenä yönä marssin, jonka hän nimesi Reinin ar-

meijan taistelulauluksi. 

 

Laulu julkaistiin sekä Strasbourgissa että Pariisissa ja siitä tuli heti suosittu. Marseljeesi -

nimen laulu sai, kun sitä laulettiin saman vuoden heinäkuussa eräässä jakobiinijuhlassa mar-

seillelaisen vapaaehtoispataljoonan lähtiessä kohti Pariisia. Pataljoona lauloi marssia koko 

matkan ajan. Laulua laulettiin myös Tuileries-palatsin valtauksen yhteydessä, jonka seurauk-

sena marseillelaiset vangitsivat kuninkaan. Viimeistään tästä tapauksesta lähtien laulun nime-

nä käytettiin aivan yleisesti Marseljeesia. Laulusta tuli tasavaltalaisuuden tunnusmerkki ja 

kaikkien aikojen tunnetuin poliittinen laulu. Siitä tuli koko Ranskan armeijan ja koko Rans-

kan kansan laulu, ja sitä lauloivat niin isänmaanystävät kuin vallankumouksellisetkin eri tilan-

teissa. Laulu sai sekä ulko- että sisäpoliittisen tehtävän. Sisäpoliittisesti se edusti tasavaltalai-

suutta ja ulkopoliittisesti vihollisen vastaisuutta. Marseljeesista tuli symboli, joka kutsui ihmi-

set lippujen alle puolustamaan vallankumousta tehden tavattoman vaikutuksen, missä tahansa 

sitä laulettiin.165  

 

Saunio toteaa, että tekijänsä kuningasmielisyyden vuoksi Marseljeesin sanoilla ei ollut oike-

astaan mitään tekemistä vallankumouksen kanssa. Kuitenkin vallankumouksellinen porvaristo 

tulkitsi sanat omalla tavallaan. Klingen mukaan Marseljeesin sanomana on, että isänmaa on 

vaarassa ja kunnian päivä, sota, on tullut. ”Tyrannian verinen viiri on nostettu yhtenäistä kan-

saa vastaan ja julmat sotilaat ovat jo lähellä uhaten tulla tappamaan läheisemme ja tuhoamaan 

kaiken ympäriltämme, mistä johtuen kansalaisten on noustava aseisiin ja muodostettava patal-

joonia.” Viimeisessä säkeistössä kutsutaan pyhää isänmaan rakkautta ja vapautta puolusta-

maan yhteistä asiaa ja taistelemaan isänmaan puolesta. Lopuksi vielä toivotaan, että vihollinen 

näkisi vapauden voiton. Klinge toteaa sanojen olevan yksinkertaiset ja karkeat, mutta niihin 

sisältyy tehokkaasti vapaus-käsitteen lisäksi isänmaan käsitteen haltuunotto. Käsitteet olivat 

luonnollisesti tuttuja jo ennestään, mutta Marseljeesin mukana ne levisivät ihmisten keskuu-

teen aivan uudella tavalla.166   

 

                                                           
165 Klinge 1981, 101–102; Saunio 1974, 22–23; Savon Työmies 4.7.1936. 
166 Klinge 1981, 102–103; Saunio 1974, 23. 
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Marseljeesi on ollut Ranskan kansallislauluna vuodesta 1830. Työväenluokan käyttöön Mar-

seljeesin melodia tuli vasta 1848 vallankumouksen yhteydessä, jolloin siihen kirjoitettiin Sak-

sassa uudet, työväenhenkiset sanat. Suomenkielisiin työväenlauluihin se liittyi vuonna 1904. 

Vuonna 1900 julkaistussa Työväen laulukirjassa Marseljeesia ei vielä ollut. Laulusta on tehty 

ainakin kolme painettua versiota suomeksi, joista Pekka Gronowin mukaan lähinnä alkupe-

räistä alkaa sanoin ”Nyt eespäin lapset synnyinmaamme, nyt kunnian tää päivä on!” 1910-

luvulla Marseljeesi oli autonomisen Suomen ehkä eniten laulettu työväenlaulu. Alkuperäisen 

Marseljeesin innoittamana siitä on tehty monta eri suomenkielistä versiota.167 On mahdollista, 

että suurlakkoviikolla on laulettu niistä ainakin kahta. Sitä, joka tunnetaan nimellä Aatteen 

puolesta168 sekä alkuperäistä, sanoilla ”Nyt eespäin lapset synnyinmaamme…” -alkavaa ver-

siota. Molemmat versiot olivat käyneet työväestölle tutuiksi jo ennen lakkoa ja molempia lau-

lettiin Marseljeesin sävelellä. Lisäksi myöhemmän ajan laulukirjoissa molemmista versioista 

on toisinaan käytetty nimeä Marseljeesi. Aatteen puolesta on Saarto-nimisen henkilön suo-

mentama runo vuoden 1901 joululehteen. Se oli suomennos saksalaisen Jacob Audorfin Työ-

läismarseljeesista vuodelta 1864. Vuonna 1904 Työväen laulukirjaan ilmestynyt Marseljeesi 

on puolestaan alkuperäinen Reinin armeijan taistelulaulun suomennos.169  

 

Molemmat versiot löytyvät esimerkiksi vuosina 1906 ja 1907 painetuista Työväen lauluja ja 

runoja -kirjoista. Tämä ei kuitenkaan ole riittävä perustelu sille, että näitä olisi molempia lau-

lettu suurlakkoviikolla, sillä vaikka vuonna 1906 ilmestynyt Työväen laulukirja julkaistiin 

vain muutama kuukausi lakon jälkeen, se oli perusteellisesti uudistettu laitos verrattuna edelli-

siin laulukirjoihin. Sen perusteella ei siis voi tehdä varmoja johtopäätöksiä liittyen lakkovii-

kon musiikkiin.170 Lisäksi, koska 1900-luvun alun laulukirjoissa lähinnä alkuperäistä Marsel-

jeesia suomennetun version nimi on vain Marseljeesi ja toisen Aatteen puolesta, on mahdol-

lista, että nimenomaan tätä alkuperäisempää versiota laulettiin enemmän, sillä lehdissä kirjoi-

tettiin nimenomaan Marseljeesin laulamisesta.  

 

Koska Marseljeesi oli alun perin porvariston laulu, suomalaiset ylioppilaatkin lauloivat sitä. 

Ylioppilaat lauloivat mitä todennäköisimmin alkuperäisempää versiota, mikä lakon yhtenäi-

sen luonteen huomioon ottaen puoltaa sitä, että tämä olisi se versio, mitä joukkokokouksissa-

kin laulettiin. Historian kulkua katsoen työväki oli mitä todennäköisimmin oppinut laulun 

                                                           
167 Gronow 1973, 26–27; Suuri Toivelaulukirja 3, 154–155. 
168 Ks. liite 1 b). 
169 Saunio 1974, 244–245. 
170 Saunio 1974, 245. 
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porvaristolta. Ei siis olisi ollut lainkaan outoa, että myös työväestö olisi laulanut tätä kyseistä 

versiota marssista, joka vielä sanoitustensa perusteella sopi yhteiseen taisteluun isänmaan 

puolesta. Huomioitavaa on myös, että alkuperäinen Marseljeesi tunnettiin nimenomaan val-

lankumouksen marssina ja suurlakkoviikon tapahtumissa varsinkin Tampereella oli vallan-

kumouksellisia piirteitä. Lisäksi on todennäköistä, että mikäli työväki ei olisi tätä versiota 

laulanut, sitä ei yksinkertaisesti olisi myöskään painettu heidän laulukirjoihinsa. Kansan Lehti 

nimittää Marseljeesia ”vallankumouksen marssiksi ja ihanimmaksi vapauden lauluksi”171:  

 

”Nyt kaikki rintamaan, ja eespäin käykää vaan!  

Ja juoskoon veri saastainen nyt aivan virtanaan!”  

 

Myöhemmin, vallankumousliikehdinnän välillä hieman laantuessa, Marseljeesinkin laulami-

nen vakiintui. Suomessa sitä laulettiin sen tarttuvan melodian, ja myös pelkästään laulun mai-

neen vuoksi, yleisenä vapauden lauluna esimerkiksi erilaisissa juhlissa ilman mitään vallan-

kumouksellisia tunteita. Lisäksi Marseljeesia soitettiin usein ilman sanoja. Mielenkiintoista 

kuitenkin on, että aina kun Marseljeesi yhdistyi valtiollisiin tapauksiin ja kriisiaikoihin, se sai 

heti enemmän merkitystä. Klinge nostaa tässä yhteydessä esille, että jo Bobrikoffin aikana 

Marseljeesia laulettiin Suomessa isänmaallisten laulujen ohella. Lisäksi juuri suurlakon ja sitä 

seuranneen valtiollisen kuohuntakauden aikana sitä laulettiin Suomessa paljon.172 Laulun al-

kuperäistä versiota onkin hieman hankala sijoittaa mihinkään yksittäiseen kategoriaan. 

 

 4.2.2. Työväen marssi 

 

Eniten lakkoviikolla lauletuista työväenlauluista esille nousi Oskar Merikannon säveltämä 

Työväen marssi173. Se on ensimmäinen suomalaisen säveltämä aatteellinen työväen marssi ja 

lisäksi vanhin yhä vieläkin lauletuista suomalaisista työväenlauluista. Sanat lauluun on tehnyt 

nimimerkki Tuokko, oikealta nimeltään Antti Törneroos, joka laulun tekohetkellä toimi kirjai-

lijana ja toimittajana. Oskar Merikanto työskenteli Helsingin Johanneksen kirkossa urkurina 

ja oli jo tuolloin tunnettu säveltäjä. Kasvavan kuoroliikkeen parissa toimivatkin usein klassi-

sen musiikin johtavat hahmot. Työväen marssi on tehty Helsingin työväenyhdistyksen 10-

vuotisjuhliin vuonna 1894, jolloin Merikanto toimi myös HTY:n kuoron johtajana.  
 
                                                           
171 Tampereen Uutiset 4.11.1905. 
172 Klinge 1981, 202–203, 206–207. 
173 Ks. liite 1 c). 
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Koska nuorelta työväenliikkeeltä vielä tässä vaiheessa puuttui omat säveltäjät ja musiikkimie-

het, musiikkitoimintaa ohjasivat kuoroissa ja orkestereissa liikkeeseen myötämielisesti suh-

tautuvat ammattimuusikot. Oskar Merikanto oli heistä nimekkäin. Saunio sanoo Merikannon 

säveltäneen Työväen marssin niin sanotusti viran puolesta ilman sen suurempia tunteita työ-

väkeä kohtaan. Oli miten oli, Työväen marssi levisi laajalle ja siinä on juhlava ja optimistinen 

sanoma, joka kuvastaakin vaihetta työväenliikkeessä ennen marxilaisuuden ja luokkataistelu-

aatteen leviämistä:174  

 

”Käy eespäin väki voimakas, äl’ orjajoukko halpa täst’ alkain ole.  

Tarmollas sä särje tieltäs salpa.  

Mink’ kuntos keksii, kirvees lyö, se olkoon vapauden työ,  

jonk’ eestä poistuu sorron yö, jonk’ eestä poistuu sorron yö.” 
 
Työväen marssi jäi pitkiksi ajoiksi ainoaksi alun perin työväenliikkeen käyttöön tehdyksi sä-

vellykseksi, ja sen melodiaan tehtiin myöhemmin lukuisia eri sanoituksia aina tilanteen vaa-

timalla tavalla. Työväen musiikkikulttuurissa yleisesti vallitsevaan tapaan käyttää lainoja ja 

sepittää uusia sanoja tuttuihin melodioihin johti myös juuri muusikkojen puute.175  

 

 4.2.3. Proletaarilaulu 

 

Proletaarilaulu176, eli Köyhälistön laulu, on vanha saksalainen työväenlaulu, jonka suomenta-

jaa ei tiedetä. Proletaarilaulu oli mukana jo ensimmäisessä Työväen laulukirjassa vuonna 

1900. Vanhimmissa laulukirjoissa laulun lopussa oleva säe ”päin tykkien jyrinää” on muutet-

tu kuulumaan ”pois orjamieli jättäkää”:177   

 

”On meidän maassa valta jos liitto vahva on.  

Vapaaksi sorron alta joukkomme nouskohon!  

Eespäin kuin myrsky rynnätkää päin tykkienkin jyrinää!  

Niin voittaa köyhälistö työn raskaan raatajat.” 
  

  

                                                           
174 Gronow 1973, 23–24; Saunio 1974, 53.  
175 Saunio 1974, 236. 
176 Ks. liite 1 d). 
177 Gronow 1973, 24–25. 
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4.2.4. Internationale 

 

Internationale178 liittyy Pariisin kommuunin historiaan. Saunion mukaan Pariisin kommuuni 

oli ensimmäinen työläisten proletaarinen vallankumousyritys. Se oli uusi yhteiskunta, joka 

ehti lyhyen olemassaolonsa aikana myös oikeasti saavuttamaan todellisia sosiaalisia ja sivis-

tyksellisiä uudistuksia. Kuten jo ensimmäisen vallankumouksen aikana 1700-luvulla, myös 

kommuunin aikaan syntyi paljon uusia lauluja vaikka useimmat näistä sävellettiinkin vasta 

kommuunin kukistuttua.179  

 

Kuuluisin kommuunin runoilijoista oli Eugene Pottier, joka helmikuun vallankumouksessa 

1848 taisteli Pariisin barrikadeilla. Hän oli poliittinen aktiivi, joka oli kirjoittanut ensimmäi-

sen laulunsa Eläköön vapaus ollessaan vasta 14-vuotias. Myöhemmin hänestä tuli Marxin 

perustaman 1. internationaalin Ranskan osaston sihteeri. Kommuunin aikana Pottier kirjoitti 

runoja, jotka kehottivat kansaa taisteluun. Kun preussilaiset tunkeutuivat Pariisiin kukista-

maan kommuunia, Pottier onnistui välttämään vankeuden, kun hänet erehdyksessä julistettiin 

kuolleeksi. Tässä tilanteessa Pottier pakeni Belgiaan ja matkan aikana, kommuunin viimeise-

nä päivänä, hän kirjoitti kuuluisimman runonsa, Internationaalin, kesäkuussa 1871. Tunnet-

tuudestaan huolimatta runo ilmestyi painettuna vasta vähän ennen Pottierin kuolemaa vuonna 

1887.180 

 

Sävelmän runoon teki vuonna 1888 mallipuuseppä Pierre Degeyter, joka toimi myös Lillen 

työväen kuoroyhdistyksen kapellimestarina. Samana vuonna laulu sai ensiesityksensä eräässä 

työläiskuorojen kilpailussa ja lähti sieltä leviämään kaikkialle nimenomaan sosialistisen työ-

väenliikkeen lauluna. Internationalesta tuli työväestön kansainvälinen marssi vuonna 1900, 

mutta käännöksiä siitä tehtiin verrattain myöhään. Suomeksi laulu ilmestyi vuonna 1905. 

Koska vanhan työväenliikkeen laulut olivat usein alkuperältään kansainvälisiä ja levisivät 

nopeasti kaikkialle Eurooppaan, niiden alkuperä usein myös hämärtyi. Niinpä esimerkiksi 

suomeksi käännetty Internationale ei Saunion mukaan ollut ensimmäinen sävelasun saanut 

Pottierin taisteluruno. 

 

                                                           
178 Ks. liite 1 e). 
179 Saunio 1974, 34–35. 
180 Klinge 1981, 204; Saunio 1974, 34–35. 
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Laulun suomennoksen ovat tehneet kollektiivisesti O. W. Kuusinen, Yrjö Sirola ja Sulo Wuo-

lijoki. Työväenlauluja suomennettiinkin usein ryhmässä. Suomennoksesta oli uutinen Helsin-

gissä ilmestyneessä Työmies-lehdessä 27. päivä toukokuuta 1905. Se julkaistiin kokonaisuu-

dessaan Työmiehen illanvietto -lehdessä nimellä Veljeyslaulu - Kansainvälinen työväen mars-

si181. Tekijöitä ei Työmiehen illanvietossa mainittu lainkaan. Laulussa on tiivistettynä vanhan 

työväenliikkeen keskeiset ajatukset, ja se on Työväen marssin ohella eniten laulettu työväen-

laulu:182  

 

”Työn orjat sorron yöstä nouskaa, maan ääriin kuuluu kutsumus. 

Nyt ryskyin murtuu pakkovalta, tää on viime ponnistus.  

Pohja vanhan järjestyksen horjuu. Orjajoukko taistohon! 

Alas lyökää koko vanha maailma ja valta teidän silloin on. 

Tää on viimeinen taisto, rintamaamme yhtykää, 

Niin huomispäivänä kansat on veljiä keskenään.”  

 

Internationalen suomennos nostettiin Työmiehessä näyttävästi esille: 

 

”Työmiehen illanvieton osa 21 on ilmestynyt. Tässä numerossa tarjotaan työvä-

elle aivan erikoista, arvokasta lukemista. Yli kaiken muun on kuitenkin mainit-

semista laulu viimeisellä sivulla, suomennos Internationalesta, kansainvälisestä 

työväen marssista. Tämän laulun tähden on kaikkien hankittava tililleen Illan-

vietto, sillä mikäs muu kuin tämä kansainvälinen työväen marssi olisi juuri mei-

dän juhlalaulumme, jota me tulemme kajakustelemaan aina ja joka paikassa, jo-

ka on meidänkin suomalaisten kotolaulu ja voittolaulu käytäessä taistelua ’van-

haa järjestystä’ vastaan. Se on meidän kaikkien heti opittava. Se on tehtävä tun-

netuksi mitä pikemmin. (…) Työhön ja taistoon köyhälistön hyväksi, sillä ’maa 

meidän on ja olla täytyy, maan ei laiskain lurjusten. Nälkä meill’ on aina vie-

raanamme.’ ”183   

 

 Klingen mukaan juuri tässä vaiheessa, kun Internationalea suomennettiin, alkoi korostua 

myös ero Marseljeesin edustaman yleisen vapausaatteen ja sosialismin välillä. Hän yhdistää 

                                                           
181 Työmiehen illanvietto 21/05, 168. 
182 Gronow 1973, 28–30. 
183 Työmies 27.5.1905. 
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kolmikon Wuolijoki - Sirola - Kuusinen suomennoksen osoitukseksi tästä sen iskevyyden 

vuoksi. Klinge katsoo, että alkusäe on täynnä mitä kliseemäisintä vallankumousromantiikkaa, 

mutta jatkossa ja kertosäkeessä on jo ilmaisun sujuvuutta ja voimaa toisin kuin ensimmäisessä 

säkeistössä, jossa kirjallisista viittauksista ei juurikaan ollut välitetty. Kuitenkin hän toteaa 

samalla, että sekä Internationale että Marseljeesi merkitsivät suurimmalle osalle kannattaja-

kuntaa samaa pyrkimystä murrokseen ja vapauteen huolimatta laulujen pohjimmaisesta aja-

tuksesta. Klinge vertaa tätä eroa samanlaiseksi kuin liberalismin ja sosialismin välinen ero on 

silloin, kun ne yhdessä ovat oppositiossa itsevaltaa ja byrokratiaa vastaan.184  

 

Internationalesta julkaistiin saman tien sen suomentamisen jälkeen myös nuoteilla varustettu 

versio. Sen kustansi Työväen Sanomalehti Oy. Nuottiversion hinta oli 10 penniä, josta asia-

miehet vielä saivat 20 prosentin alennuksen. Nuottia mainostettiin painavin sanoin ja kaikkia 

kehotettiin hankkimaan ja opettelemaan laulu, joka oli ”mielenosoitusretkiä varten heti tilatta-

va!”.185 Olisiko laulu nuottipainoksineen enää parempaan aikaan voinut ilmestyä? 

 

4.3. Isänmaalle 

 

Isänmaalliset laulut olivat toinen joukkokokousten yhteydessä eniten lauletuista laululajeista. 

Isänmaalliset laulut olivat aiemmin olleet lähinnä ylioppilaiden tyypillistä ohjelmistoa, mutta 

1800-luvulla niistä oli tullut kaikkien yhteiskuntaluokkien lauluja kansalaisyhteiskunnan ra-

kennusprosessin myötä. Isänmaallisten laulujen leviämiseen kaikkiin kansankerroksiin vaikut-

ti vahvasti ajatus yhteisen rintaman luomisesta isänmaan puolesta yhteistä vihollista vastaan. 

 

 4.3.1. Maamme 

 

Suurlakkoviikolla ehdottomasti eniten näytti kansankokousten yhteydessä raikuneen Maam-

me186. Keväällä 1848 ylioppilaat Helsingissä pyysivät yliopiston musiikinopettajaa Fredrik 

Paciusta (1809–1891) säveltämään J. L. Runebergin Vårt land -runon Flooranpäivän juhlaa 

varten. Aikaa laulun säveltämiseen ja sanoittamiseen oli neljä päivää. Kumtähden kentällä 

Helsingin Kumpulassa187 pidetyn juhlan ehdottomia kohokohtia olivat Fredrik Cygnaeuksen 

                                                           
184 Klinge 1981, 207–208. 
185 Ilmoitus Työmiehessä 31.5.1905.  
186 Ks. liite 2 a). 
187 Nykyinen Helsingin Toukola. 
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puhe ja Paciuksen Maamme-laulu, jota laulettiin useaan otteeseen ja johon paikalla olleiden 

isänmaallisten tunteiden sanottiin purkautuneen.188  

 

Euroopan hullu vuosi 1848 vallankumousaatteineen ei lopulta koskettanut Suomea konkreet-

tisesti, mutta tilanne oli Suomessakin jännittynyt ja Euroopan tapahtumat olivat taustalla 

Maamme -laulun synnylle. Myrskyn puhkeamista pelättiin myös Suomessa, sillä nuorisossa 

oli havaittavissa tietynlaista yleiseurooppalaista kiihkoa. Kuten muuallakin Euroopassa, myös 

Helsingissä ylioppilaat olivat alkaneet organisoitua aktiivisemmin. Ylioppilasjärjestöjen ke-

hittyminen kohti poliittisempaa toimintaa alkoi 1810-luvulla Saksassa, kun siellä huomatta-

vaksi aatteelliseksi voimaksi kehittyi niin sanottu Burchenschaft -liike. Ylioppilailla alkoi 

Napoleonin vastaisten sotien aikana olla sekä poliittisia että sotilaallisia pyrkimyksiä, ja tämä 

aiheutti huolta valtaapitävien keskuudessa. Uuden ylioppilasliikkeen toiminta ja aatemaailma 

ilmeni kahdella tavalla, vaelluksina ja lauluina. Liike levisi myös Suomeen ja Klinge arvelee 

mieskuorolaulun tässä yhteydessä rantautuneen Suomeen. Laulut olivat suureksi osaksi saksa-

laisia marsseja, jotka saavuttivat nopeasti suosiota. Merkittävää on, että tässä vaiheessa, kun 

laulaminen levisi kaduille, laulujen sanoihin alettiin kiinnittää erityistä merkitystä. Myöhem-

min esimerkiksi Lönnrotin Kalevalalla, Runebergin Hiidenhiihtäjillä ja muilla kansallisilla 

runoilla ja runoteoksilla oli vahva merkitys Suomen akateemisen nuorison laulukulttuuriin ja -

repertoaariin. 189 

 

Maamme-laulun syntyminen ajoittuu tilanteeseen, jossa ilmapiiri Euroopassa alkoi jälleen 

kärjistyä vuonna 1846 Ranskassa tehdyn vallankumousyrityksen seurauksena. Samaan aikaan 

Puolassa leimahti kapina tilanteen jännittyessä kaikkialla. Jännittynyt ilmapiiri levisi myös 

Suomeen ja ylioppilaat olivat täälläkin alkaneet laulaa yhteislauluja erilaisissa tilaisuuksissa ja 

tapahtumissa. Erityistä huolta aiheuttivat ylioppilaiden keskuuteen levinneet vallankumouk-

selliset laulut, joissa laulettiin vapaudentahdosta ja tyrannianvastaisuudesta. Muun muassa 

Fredrik Cygnaeus oli huolissaan ylioppilaiden liikehdinnän mahdollisista seuraamuksista. 

Hänen mukaansa tämän uudenlaisen aktiivisuuden kuuluvimpana ilmauksena oli nimenomaan 

laulut. Ja vaikka venäläiset santarmit eivät kaikki ymmärtäneetkään ruotsia, he pystyivät kui-

tenkin tunnistamaan siinä tilanteessa poliittisesti ehkä vaarallisimman melodian, Marseljeesin, 

joka oli yksi suosituimmista lauluista myös suomalaisten ylioppilaiden keskuudessa. Marsel-

jeesia pidettiin aivan liian vallankumouksellisena laulettavaksi Suomessa. Tässä tilanteessa 

                                                           
188 Klinge 1998, 14–18; Salmenhaara 1998, 43–44. 
189 Klinge 1981, 128–129, 131. 
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Runeberg kirjoitti Maamme-laulun käsikirjoituksen ja vei sen omakätisesti ylioppilasjohtajil-

le. Runon sanoma oli päinvastainen kuin se suunta, mihin ajan poliittinen liikehdintä ohjasi.190  

 

Tilanne kärjistyi äärimmilleen helmikuussa 1848, kun Pariisissa puhkesi vallankumous kapi-

na-aallon levitessä ensin Wieniin ja Berliiniin ja sieltä edelleen lähes jokaiseen Euroopan 

kolkkaan. Vallankumousliikehdintä ulottui jopa niin lähelle Suomea, että saman vuoden huh-

tikuussa Upsalassa vietettiin suurta skandinaavista juhlaa, jossa ylistettiin tasavaltaa ja vallan-

kumousta kritisoiden Venäjää ja siellä vallitsevaa vanhaa järjestelmää. Tämä aiheutti Suomes-

sa suurta huolta, koska vallankumouksellisen ilmapiirin pelättiin tarttuvan myös suomalasiin 

ylioppilaisiin, jotka olivat täälläkin heränneet myös aatteellisesti ja yhteiskunnallisesti. Suo-

men johtavat intellektuellit olivat sitä mieltä, että vuoden 1809 linjaa piti puolustaa. He pelkä-

sivät vastarinnan lopettavan Suomen autonomisen aseman. Suurin uhka näytti olevan juuri 

ylioppilaat. Niinpä heitä haluttiin kontrolloida ja ohjata maltillisempaan, keisarimieliseen 

suuntaan vastoin eurooppalaisia virtauksia. Tästä johtuen vuonna 1848 ylioppilaat saivat lu-

van viettää perinteistä Flooran päivän kevätjuhlaa ensimmäistä kertaa kahteentoista vuoteen, 

joiden aikana juhlan pito oli ollut kielletty.  

 

Kansallisilla symboleilla oli juhlassa vahva merkitys ja tähän liittyen syntyi myös ajatus, että 

Runebergin tunnettuun Vårt land -runoon oli saatava uusi sävelmä juhlaa varten. Se tilattiin 

Fredrik Paciukselta, joka sillä hetkellä toimi yliopiston laulunopettajana.  Runebergin runo 

valittiin laulun sanoitukseksi, sillä se takasi sen, ettei laulu ilmentäisi ainakaan separatistisia 

vallankumouspyrkimyksiä vaan pikemminkin vastavallankumouksellista ohjelmaa. Sen sijaan 

runo asetti vallankumoukselliseen ilmapiiriin liittyvien asioiden sijaan tärkeämpään asemaan 

maisemaharmonian, kohtalonuskon ja sisäisen kypsymisen ohjelman. Sen isänmaatunne ei 

ollut lainkaan kumouksellinen eikä taisteleva, vaan klassisen harmoninen ja rauhallinen. Siinä 

hallitsevia piirteitä olivat juuri maisemallisuus ja historiattomuus, jotka osoittivat pysyvyyttä.  

Runo ei noudattanut taistelulaulujen tapaa osoittaa eroavaisuuksia menneen ja tulevan välillä, 

joiden kehityksen suuntiin vaikutti usein väkivaltainen kansalaistoiminta. Maamme-laulun 

maalaileva tulevaisuus ei ollut nopeasta murroksesta aiheutuva hyvä, vaan hitaan ja edistyk-

sellisen henkisen kasvun tulosta.191  

 

                                                           
190 Klinge 1981, 145–148. 
191 Klinge 1998, 14–18; Klinge 1997, 156; Klinge 1981, 148, 154, 165–168; Salmenhaara 1998, 43–44.  
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Flooran päivän juhla pidettiin toukokuun 13. päivänä ja juhlan ohjelmisto oli suunniteltu niin, 

että ettei se sisältäisi vallitsevalle ilmapiirille ominaisia vallankumouksellisia tai venäläisvas-

taisia aineksia. Juhla alkoi kulkueella, jota varten Pacius oli harjoituttanut Maamme-laulun 

melodian kaartin soittokunnalla. Soittokunta soitti laulua koko matkan ajan kaupungista Kum-

tähteen. Tällä tavoin Pacius ajatteli melodian tarttuvan kaikkien mieliin. Tätä tarkoitusta var-

ten hän oli myös harjoituttanut akateemisen kuoron niin, että aina kun joku ei pitänyt puhetta, 

kuoro lauloi. Näin estettiin spontaani vallankumouksellinen laulaminen peittämällä se uudel-

la, sanomaltaan huomattavasti maltillisemmalla laululla. Tässä myös onnistuttiin ja ylioppi-

laat ottivat laulun vastaan ”meidän marseljeesinamme”, omana isänmaallisena tunnuslauluna. 

Runeberg halusi Maamme-laulun leviävän mahdollisimman laajalle ja painattikin sen jo sa-

man vuoden joulukuussa ensimmäiseen osaan Vänrikki Stoolin tarinoita. Tässä yhteydessä 

Runeberg liitti kirjaansa mukaan myös nuottiversion Paciuksen sävellyksestä runoon. Klingen 

mukaan kevätjuhlan tapahtumat ja laulun julkaiseminen kokonaisuudessaan joulukuussa 1848 

lanseerasi Maamme-laulun Suomen kansallislauluksi.192     

 

On varmasti totta, että laulun esittämiseen ja laulamiseen liittyi paljon isänmaallisia tunteita, 

mutta kuriositeettina on hyvä myös huomioida, kuten myös Erkki Salmenhaara toteaa käsitel-

lessään kansallislaulumme alkuvaiheita, että laulun syntyhistoriaa on myös paljon romantisoi-

tu. Pacius ei ensinnäkään tiennyt säveltävänsä kansallislaulua, millaiseksi Maamme muodos-

tui vaan teki työnsä vain ylioppilaiden kevätjuhlaa varten ja sitä ajatellen. Hän saikin moitteita 

Sakari Topeliukselta, joka huomautti Paciusta liian keveästä otteesta sävellystyössään. Ei 

myöskään tiedetä, ymmärsikö runon säveltäjäksi valittu Pacius hankkeen poliittisia merkityk-

siä. Kiire hänelle joka tapauksessa tuli, sillä hänelle jäi lopulta kaksi päivää aikaa sävellystyö-

hön ja kuoron harjoittamiseen, ja toiset kaksi sovituksen tekemiseen torvisoittokunnalle. 

 

Laulun sävelmän luonteesta on keskusteltu tähän päivään saakka, sillä saksalaissyntyisenä 

Paciuksen sävellyksessä oli paljon saksalaisia piirteitä. Myös Runebergin runon suomennok-

seen on myöhemmin liittynyt paljon kysymyksiä. Tiivistettynä siis Maamme on itse asiassa 

saksalaissyntyisen säveltäjän ruotsinkielisen runoilijan tekstiin muovaama saksalainen sävel-

mä. Sen on sanottu olevan Paciuksen laatima mukaelma jo olemassa olleesta saksalaisesta 

masurkasta. Näihin seikkoihin kiteytyy Suomen keskeisen kansallisen symbolin problema-

tiikka, joka kieltämättä on hieman ristiriitainen. 

 
                                                           
192 Klinge 1997, 151–155; Salmenhaara 1998, 45–46. 
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Aluksi laulun omaksui ylioppilaskunta ja se alkoi levittää sitä ympäri maata konserttien väli-

tyksellä, joita se järjesti tavoitteenaan kerätä varoja ylioppilastalon rakentamista varten. Lau-

lulle saatiin monia suomennosehdotuksia, mutta vakiintuneemman aseman saavutti vasta 

Vänrikki Stoolin tarinoiden suomenkielisessä painoksessa ollut muoto vuonna 1867. Lopulli-

seksi versioksi tuli lopulta Paavo Cajanderin käännös vuodelta 1890.193 

 

 4.3.2. Porilaisten marssi 

 

Porilaisten marssia194 laulettiin lakkoviikolla enimmäkseen Helsingin ylioppilaiden keskuu-

dessa. Maamme-laulun tavoin tämänkin aatteellisen marssin takana ovat Runeberg ja Pacius. 

Koska näiden kahden laulun runot olivat perusnäkemykseltään aivan erilaisia, ne myös sävel-

lettiin täysin eri hengessä. Sävellyksellä, sen tyylillä ja siitä saaduilla mielikuvilla oli myös 

suuri merkitys laulun poliittisen funktion määrittämiseen. Verrattuna sekä sanoitukseltaan että 

säveleltään rauhalliseen ja mietiskelevään Maamme-lauluun Porilaisten marssi oli vastaavasti 

innostava, aktiivinen ja sanoitukseltaan paljon konkreettisempi. Kuitenkin se heijasti samaa 

isänmaan tunnetta, mutta hieman eri puolilta. Erot näiden kahden sävellyksen teksteissä johtui 

hyvin pitkälti siitä, että 1850-luvulla Runebergin oma isänmaakäsitys kehittyi vahvasti histo-

rialliseen suuntaan. Niinpä maiseman sijaan tulivat konkreettiset historialliset sotamuistot ja 

niiden varaan rakentuva isänmaallisuus. Tämä on varsin hyvin huomattavissa verratessa 

Maamme -laulun maisemakuvailua ja vuonna 1860 kirjoitetun Porilaisten marssin tarinaa 

Puolan, Lützin, Leipzigin ja Narvan taisteluista. 1860-luvulla Porilaisten marssi oli vielä op-

positioasemassa Maamme-lauluun nähden, mutta suhteellisen pian se saavutti Maamme-

laulun rinnalla kansallislaulunomaisen aseman.195       

 

Klinge pitää Porilaisten marssin säveltäjänä Fredrik Paciusta. Asiasta on kuitenkin eriäviä 

mielipiteitä. On muun muassa väitetty, että marssin melodia on perinteinen, eli sen tekijää ei 

tunneta. Kuitenkin se on myös jäljitetty saksalaissyntyisen muusikon Christian Fredric Kres-

sin (1767–1812) aikaansaannokseksi hänen toimiessa Helsingin Vanhankirkon urkurina.  

Suomen äänitearkiston tietokannassa196 Porilaisten marssin säveltäjäksi on merkitty nimen-

omaan Kress.  

 

                                                           
193 Salmenhaara 1998, 45–46. 
194 Ks. liite 2 b). 
195 Klinge 1981, 194–195. 
196 http://www.yle.fi/levysto/firs2/kappale.php?ld0Porilaisten+marssi. Luettu 8.4.2007. 
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Sekä Englannissa että Ranskassa on tavattu sävelmä, jonka alkutahdit muistuttavat Porilaisten 

marssia. On myös väitetty, että marssin juuret ulottuvat erääseen Tukholmassa vuonna 1773 

esitettyyn balettiin. Siihen sisältyvän kontratanssin teemasta tuli nopeasti suosittu sotilasmars-

si, jota on 1800- luvun alussa kutsuttu muun muassa nimellä Bonaparte Egyptissä tai Napole-

onin marssi. Marssin sanotaan tulleen Suomeen 1700-luvulla ja J. L. Runebergin kirjoittaneen 

marssiin sanat, jotka Heikki Klemetti myöhemmin suomensi.197  

 

 4.3.3. Yksi mieli, yksi kieli 

 

Tästä A. Oksasen (August Engelbrekt Ahlqvist) runoon pohjautuvasta laulusta löytyi tutki-

musmateriaalistani vain yksi maininta. Ahlqvist oli suomettarelainen, joka Runebergin mallia 

seuraillen omaksui romanttisen näkemyksen Suomen kansasta ja erityisesti talonpojista. Hän 

oli vahvasti isänmaallinen ja oli myös sanomalehti Suomettaren perustajajäsen. Ahlqvist kuu-

lui 1800-luvun sivistyselämän keskeisimpiin vaikuttajiin. Kirjoittamisen lisäksi hänet tunnet-

tiin kielentutkijana, oikeamielisyysmiehenä, kansatieteilijänä, tutkimusmatkailijana ja yliopis-

ton Suomen kielen professorina. Ahlqvist muistetaan myös Savolaisen laulun runoilijana. 

Hänen monipuolinen elämäntyönsä kohdistui erittäin tärkeältä osalta suomen kielen kehittä-

miseen. Ahlqvist tavoitteena oli kehittää suomen kieli kulttuuria kannattavaksi kieleksi, jol-

loin se kielenä pätisi kulttuuri- ja yhteiskuntaelämän kaikkien alojen täysikelpoiseksi apuväli-

neeksi. Runoilijana Ahlqvist sydämenasiaksi muodostui juuri huoli Suomen kielen ja kansan 

tulevaisuudesta.     

 

Runo Yksi mieli, yksi kieli on varsinaiselta nimeltään Suomen valta198. Laulu kantaa samaa 

nimeä. Runon on säveltänyt Emil Genetz (1852–1930), joka säveltäjäntyön lisäksi toimi sak-

san kielen ja lausunnan opettajana sekä myöhemmin myös Kansallisteatterin oppilaskoulun 

johtajana.199 Laulua on laulettu myös Joseph Haydnin Keisarihymnin sävelellä. Tämä versio 

löytyy esimerkiksi vuoden 1901 Ylioppilaslauluja -kokoelmasta. Onkin todennäköistä, että 

juuri tämä on se versio, mitä suomettarelaiset lauloivat lakkoviikon kokouksessaan.200 

 

                                                           
197 Klinge 1981, 194, Suuri Toivelaulukirja 5, 1990, 166–167; Suomelle. Isänmaallisia lauluja 1998, 11; 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Porilaisten_marssi. Luettu 7.4.2007; 
http://www.yle.fi/levysto/firs2/kappale.php?ld0Porilaisten+marssi. Luettu 8.4.2007. 
198 Ks. liite 2 c). 
199 http://www.sirkat.fi/genetz. Luettu 1.12.2007. 
200 Anhava (toim.) 1993: 11, 70, 104, 217; http://www.vihrearouva.net/kirjallisuus/a_oksanen.html. Luettu 
25.6.2007. 
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4.4. Jumala ompi linnamme 

 

Lakkoviikolla lauletuista virsistä erillisen maininnan sai virsi Jumala ompi linnamme. Virsi 

mainittiin aineistossani vain kerran, mutta on todennäköistä, että sitä on kuitenkin laulettu 

useammin, sillä virsi on saanut useita mainintoja myöhemmässä historiankirjoituksessa suur-

lakkotapahtumien yhteydessä. Jos sitä olisi laulettu vain kerran, se tuskin olisi saanut huomio-

ta jälkeenpäin. Etenkin, kun tutkimusta lakkoviikon musiikista ei muutenkaan ole. Muista 

lakkotapahtumissa lauletuista virsistä tutkimusaineistossani ei löytynyt mainintoja.  

 

Jumala ompi linnamme on peräisin Martti Lutherin (1483–1546) kynästä. Sen alkuperäinen 

teksti Ein feste Burg on vuodelta 1528 ja se perustuu psalmiin numero 46: ”Jumala on tur-

vamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä.” Siitä tuli jo Lutherin aikana uskonpuhdista-

jien tunnuslaulu. Lutherin virsi oli jo Jacobus Finnon ensimmäisessä suomalaisessa virsikir-

jassa vuodelta 1583.201 Virsi oli myös vuonna 1886 hyväksytyssä neljännessä suomenkielises-

sä virsikirjassa ja todennäköisesti tämä oli se versio mitä lakkoviikolla laulettiin, sillä virsikir-

ja oli viimeisin painos, mikä oli lakkoon tultaessa ilmestynyt.202 Sävelmä virteen on saksalai-

nen kansansävelmä. Tutkijat ovat kiistelleet siitä, sävelsikö Luther virsirunojaan itse. Erään 

käsityksen mukaan hän olisi säveltänyt parikymmentä koraalia, joiden joukossa olisi myös 

tämä kuuluisa virsi. Yleinen käsitys kuitenkin on, että Luther muovasi virren sävelmän van-

hasta saksalaisesta kansanlaulusta vuonna 1529.  

 

Suomessa virsi liitetään Lutherin lisäksi myös herännäisjohtaja Paavo Ruotsalaiseen. Vuonna 

1839 Kalajoen käräjillä luettiin Ruotsalaiselle ja muille herännäisjohtajille syyte siitä, että he 

pitivät seuroja ja levittivät uskonnollista herätystä. Syytteiden kuulemisen jälkeen Paavo 

Ruotsalainen aloitti virren Meidän linnamm’ on Jumal’ (Jumala ompi linnamme), johon muut 

yhtyivät. Laulun jälkeen Ruotsalainen polvistui rukoukseen nurmikolle ja paikalla ollut kansa 

hänen kanssaan. Tästä tapauksesta lähtien siitä on muodostunut suomalaisille eräänlainen 

kansallinen juhlavirsi.203 

 

                                                           
201 http://fi.wikipedia.org/wiki/Jumala_ompi_linnamme. Luettu 19.4.2006 ja 7.4.2007. 
202 Pajamo & Tuppurainen 2004, 236. 
203 Kirkon tiedotuskeskuksen radiotoimitus: Hartausohjelmat, 
http://www.evl.fi/kkh/kt/radio/hartausarkisto/2004/iltahartaus_04-10-30_heikinheimo.html. Luettu 19.4.2006; 
Suuri Toivelaulukirja, Hengellisiä lauluja 2002, 8. 
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Virteen on muutoinkin liitetty kansallisia ja jopa vallankumouksellisia piirteitä ja yhteyksiä. 

Ilpo Saunio mainitsee Marxin ja Engelsin keskustelun työväenlauluista ja nostaa sieltä esille 

kohdan, jossa Engels, liittyen hänelle tehtyyn tiedusteluun vallankumouksellisesta rahvaan-

runoudesta, mainitsee yhtenä esimerkkinä Lutherin Jumala ompi linnamme -virren 1525 kut-

suen sitä talonpoikaissodan ”marseljeesiksi”.204 Lisäksi vuonna 1795 piispa Jacob Tengström, 

joka oli tunnettu myös taitavana huilistina, piti esitelmän Utile Dulc -musiikkiseuran vuosi-

juhlassa, jossa hän ehdotti, että Lutherin virsi Wår Gudh och en wäldigh borg (Jumala ompi 

linnamme) pitäisi nimetä Ruotsin kansallislauluksi.205 Reformaatio toi kirkolliseen elämään 

seurakunnan aktiivisemman osallistumisen, jossa kaikkien oli yhdyttävä ei ainoastaan ylistä-

mään Jumalaa vaan myös toteamaan hänen asemansa meihin tai omaan itseen nähden. Pappi 

ei enää ollut välikappale kansan ja Jumalan välillä vaan hengellisessä suhteessa jokainen oli 

oma pappinsa. Klinge toteaa, että jo tästä syystä Jumala ompi linnamme muistuttaa kansallis-

laulua, sillä myöhempien aikojen tarvitsi vain panna tähän samaan malliin Jumalan tilalle ku-

ningas, keisari, valtio, kansa tai luokka, johon kansa voi kollektiivisesti turvautua erityisesti 

”ajalla vaaran, vaivan”.206     

 

Suurlakon ensimmäisinä päivinä tunnelma oli ylevä. Suurimmassa huumassa koko vanha 

maailma näytti murenevan ja Suomen kansalla oli valta ja voima, jota ei voittanut mikään eikä 

kukaan. Pertti Haapala kiteyttää hyvin lakkohuuman ja yhteislaulujen luoman tunnelman ja 

merkitykset lakkolaisten keskuudessa toteamalla, että kun valtavissa kansankokouksissa lau-

lettiin Marseljeesia, se liitti suomalaiset eurooppalaiseen vallankumousperinteeseen. Kun 

sitten laulettiin Jumala ompi linnamme, vanha alamaisusko oli kaukana tunnelmasta.207 

 

 ”Jumala ompi linnamme ja vahva turva aivan, 

 on miekkamme ja kilpemme ajalla vaaran, vaivan. 

 Se vanha vainooja, kavala, kauhea, 

 on kiivas, kiukkuinen ja julma, hirmuinen. 

Vain Herra hänet voittaa.” 

 

 

 
                                                           
204 Saunio 1974, 5. 
205 Pajamo & Tuppurainen 2004, 184. 
206 Klinge 1982, 98–99. 
207 Haapala, puhe 1.11.2005. 
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4.5. Taiteilijat ottavat kantaa 

 

Ajan taiteilijoista suuri osa oli tunnetusti isänmaallista joukkoa. He olivat poliittiselta va-

kaumukseltaan nuorsuomalaisia tai suomettarelaisia, mutta heidän puoluekantansa eivät aina 

olleet niin ehdottomia kuin esimerkiksi poliitikkojen. Työväenliikkeeseen taiteilijat suhtautui-

vat useimmiten myötämielisesti. Säveltäjät olivat muun sivistyneistön lailla innokkaita laulu-

juhlilla kävijöitä. Laulujuhlat merkitsivät poliittista ja valistuksellista kannanottoa, minkä tar-

peellisuudesta ajan henkeen kuuluen oltiin samaa mieltä. Lisäksi laulujuhlat olivat oivallinen 

kesäretkikohde, missä käytiin usein esiintymässä ja tapaamassa tuttuja.208 Muiden taiteilijoi-

den tavoin myös säveltäjät ovat kautta aikain ottaneet teoksillaan kantaa vallitsevaan järjes-

telmään. 1800- ja 1900-lukujen vaihteen Suomesta löytyy muutama tällainen esimerkkitapa-

us, joista haluan nostaa esille joitakin. Tämäkin pieni esimerkki kertoo paitsi vuosisadan vaih-

teen suomalaisen yhteiskunnan hengestä ja rakenteesta, myös musiikilla vaikuttamisen voi-

masta ja mahdollisuuksista.  

 

Keisari Nikolai II:n allekirjoitettua Helmikuun manifestin vuonna 1899 tilanne Suomessa 

muuttui merkittävästi. Tapahtumien seurauksena myös suurin osa Suomen kulttuuripiireistä 

nousi vastarintaan. Tällöin etenkin protestihenkisestä kuvataiteesta tuli hyvin suosittua, mutta 

tapahtumilla oli vaikutuksensa myös musiikkiin. Neljä päivää manifestin asettamisen jälkeen 

Jean Sibelius kirjoitti ystävälleen Robert Kajanukselle: ”Sinun huudahduksesi ’eläköön rakas 

isänmaa’ kaikuu sydämessäni – niin, eläköön tämä onneton maa”209. Sibelius alkoi säveltää 

tavoitteenaan tehdä protestilaulu yhteiskunnallisen kehityksen suunnalle, jota vastaan hänen 

mielestään olisi kaikkien noustava vastarintaan. Laulun otsikoksi tuli Ateenalaisten laulu:  

  

 ”Kaunis on kuolla, kun joukkosi eessä urhona kaadut, 

 taistellen puolesta maas’, puolesta heimosikin.”210 

 

Saman vuoden loppupuolella Sibelius sävelsi Sanomalehdistön päivien pääjuhlaan musiikkia 

kuusiosaiseen kuvaelmaan. Kuvaelma käsitteli Suomen historiaa ja Sibelius oli tarkoituksella 

ja tilanteeseen sopien säveltänyt musiikkinsa mahdollisimman synkäksi ja askeettiseksi. Vii-

meinen kuvaelman osa oli nimeltään Suomi herää, johon Eino Leino oli tehnyt taustatekstin. 

                                                           
208 Heikinheimo 1995, 199. 
209 Tawaststjerna 1997, 136. 
210 Tawaststjerna 1997, 136. 
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Teos sai myöhemmin nimekseen Finlandia211. Siinä Sibeliuksen on sanottu halunneen kuvata 

Suomen heräämistä ja taistelutahtoa sortouhan alla. Hänellä itsellään ei vielä tässä vaiheessa 

ollut aavistustakaan, kuinka suosittu teoksesta tulisi. Yhtäkaikki se sai loistavat arvostelut. 

Erityisesti Oskar Merikanto, joka toimi tällöin Päivälehden kriitikkona, ylisti teosta Sibeliuk-

sen siihenastisista parhaaksi. Konsertin tulot oli tarkoitus käyttää sanomalehtimiesten eläkera-

haston kartuttamiseksi. Todellisuudessa kulttuuriväki halusi tukea sananvapautta kenraaliku-

vernööri Bobrikovia uhmaten.212 

 

Taiteilijoilla oli osuutensa myös suurlakkotapahtumissa. Lakon päättäjäispäivänä 6.11.1905 

on päivätty Oskar Merikannon mahtipontinen teos Fennia Rediviva. Sävellyksen perimmäistä 

sanomaa painottamaan on sävellyksen sisäkanteen painettu Eino Leinon synkkä runo Yö, jos-

sa Leino kuvailee taantumuskauden väistymistä Venäjän ja Suomen suurlakkojen tieltä. Vuo-

sisadan vaihteen tapahtumat kuvataan pilkkopimeänä yönä, jolloin ”seisoi työ, elämä, askar, 

aika, aattehet inehmon; (…) Vain veri suonissa punainen, soitti suurta luomisvirttä”. Runo on 

kirjoitettu samaan aikaan Merikannon sävellyksen kanssa, marraskuussa 1905.213 

 

Fennia rediviva on alun perin sävelletty orkesterille ja pianolle, mutta vain pianosovitus on 

julkaistu. Lukuisista etsinnöistä huolimatta en ole onnistunut löytämään taustatietoja teoksen 

syntyvaiheista. Sanotaan, että se on Finlandian tapaan sävelletty sanomalehdistön juhlaa var-

ten, mahdollisesti tilaustyönä. En kuitenkaan löytänyt aiheesta mitään merkintöjä tutkimistani 

lehdistä. Jää siis arvailujen varaan, minkälaisissa olosuhteissa ja ajatuksissa Merikanto on 

teoksensa säveltänyt.  Nuottiin painettu tekstitiivistelmä sävellyksen sisällöstä ja sanomasta 

kertoo kuitenkin sen, että sävellys on ilman muuta kirjoitettu suurlakkoviikon ja sitä edeltävän 

kehityksen tapahtumien seurauksena. Siinä ilmenee muutamaan lauseeseen ja motiiviin tiivis-

tettynä oikeastaan koko lakkoviikon musiikkivalikoima, jonka viimeistä päämäärää ei ole 

tästä vaikea tulkita: 

 

”Synkät pilvet peittävät Suomen taivaan. Rauhatonna tähtää silmä mustaan tu-

levaisuuteen. Bobrikoffilaisjärjestelmä kaikenlaisine levottomuuksineen on as-

tunut valtaan. Epätoivoa, tuskaa, kärsimyksiä, kyyneleitä. Onnettomuuteen syös-

tyn kansan hätähuuto: ’Jumala ompi linnamme’! – Sumut hälvenevät. Kehoituk-

                                                           
211  Nimen Finlandia teos sai vasta vuonna 1901 Axel Carpelanin ehdotuksen mukaan. 
http://www.sibelius.fi/suomi/ork_finlandia.htm. Luettu 27.5.2007. 
212 Tawaststjerna 1997, 139;  http://www.sibelius.fi/suomi/ork_finlandia.htm. Luettu 27.5.2007. 
213 Tuominen, Kilpi, Kulo, Hyvönen 1955, 76; Palmgren 1955, 107.  
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sia taisteluun vapauden ja laillisten olojen palauttamiseksi (alkumotiivi Marsel-

jeesista ja Työväen marssista). – Innostuksella koko kansa tätä kehoitusta seu-

raa. Voimakkaana vyöryy taistelun laine yli koko maan (aiheita Porilaisten 

marssista). Vapauden laulu soi. – Manifesti on saapunut. Voitto on saavutettu. 

Innokkaammin kuin koskaan ennen yhtyy kansa Maamme-lauluun.”214   

 

Vaikka tekstistä välittyy perustuslaillinen näkökulma, kulkee siinä rinta rinnan sekä työväki 

että perustuslailliset. Siinä ei näy eroavaisuudet, vaan alusta loppuun kuljetaan yhdessä samaa 

päämäärää tavoitellen. Alun epätoivon jälkeen kansa nousee ja käy taisteluun ”vapauden ja 

laillisten olojen palauttamiseksi”. Tätä kuvaamassa ovat Marseljeesi ja Työväen marssi, joista 

välittyy koko Suomen kansan tavoitteet. Yhdessä taistellaan ja lopulta yhdessä seistään voitta-

jina Maamme-laulua laulaen. Kuvaus on hieman liian optimistinen ajatellen lakon loppuvai-

heen ristiriitaa työväen ja perustuslaillisten välillä sekä työväestön tyytymättömyyttä lakon 

loppuratkaisuun. Mutta syntyhetkellään ja etenkin esittämistilanteessaan teos on varmasti teh-

nyt tehtävänsä tunnelmanluojana.  

 

Suurlakonaikaisissa kirjoituksissa on myös osoituksia taiteilijoiden puoluepoliittisesta häily-

väisyydestä. Eräs erikoislaatuisimpia tilannekuvia sanotaan olleen suomettarelaisveteraani, 

teatterimies Kaarlo Bergbomin seisominen kadun vieressä seuraamassa työväen kokousta 

Marseljeesia hyräillen. Toinen lakon aikana erityisesti perustuslaillisia kuohuttanut tapahtuma 

oli, kun 11 tunnettua taiteilijaa – joukossa muun muassa Axel Gallén-Kallela, Magnus 

Enckell, Hugo Simberg ja Robert Kajanus – laativat julkilausuman punaisen julistuksen puo-

lesta kutsuen itseään ”taiteen työmiehiksi”. On myös sanottu, että juuri Gallén-Kallela, 

Enckell ja Simberg olisivat olleet lakon lopettajaisissa sekasortoa aiheuttaneen ”Kasakat tule-

vat!” -huudon takana. Oli miten oli, herrat joutuivat joka tapauksessa kokouksessa pidätetyik-

si ja viettivät yön kruunun säilössä, kunnes Kock puuttui asiaan ja vapautti taiteilijat.215   

 

4.6. Laulu symbolina  

 

Koko vuosi 1905 oli täynnä erilaisia mielenosoituksia. Varsinkin äänioikeuden puolesta ko-

koonnuttiin erilaisiin mielenosoituskokouksiin, ei ainoastaan suurimmissa eteläisen Suomen 

kaupungeissa vaan ympäri Suomea. Kokoukset olivat joukkotapahtumia, joissa erilaisilla 

                                                           
214 Nuotti Fennia Rediviva 1905, 2. 
215 Palmgren 1955, 104. 
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symboleilla oli erityinen merkitys. Pirjo Kaihovaara on tutkinut vuoden 1905 tapahtumia 

Suomessa ja perehtynyt erilaisten symbolien merkitykseen eri tilanteissa. Kaihovaaran erityi-

nen kiinnostuksen kohteena ovat liput ja niiden käyttö erityisesti joukkotapahtumissa. Myös 

Osmo Jussila pitää lakon aikana salkoihin nostettuja punaisia leijonalippuja jonkinlaisena 

uuden vapauden symbolina. Matti Klinge lisää listaan myös laulun, tässä erityisesti kansallis-

laulun ja joukon muita isänmaallisia lauluja.216 Maamme-laulu ja muutamat työväenlaulut 

olivat jo vakiinnuttaneet paikkaansa yhteiskunnassa ja erilaisissa tilanteissa, mutta niiden 

käyttötilanteet ja merkitykset eivät vielä olleet niin radikaaleja ja tietylle osa-alueelle rajautu-

neita kuin myöhemmin suurlakon jälkeen, kun yhteiskunta, etenkin työväenliike, alkoi radika-

lisoitua.  

 

Kaihovaaran mukaan vuoden 1905 joukkotapahtumiin liittyvässä symboliikassa on nähtävissä 

yhteiskunnallisten tapahtumien keskeiset teemat pienoiskoossa. Lisäksi se liitti tapahtumat 

laajempiin yhteyksiin. Monet joutuivat ensimmäisen kerran miettimään omaa poliittista kan-

taansa ja valitsemaan värinsä ja puolensa. Erilaiset aatteet, tavoitteet, vastakkainasettelut, nä-

kemykset itsestä sekä omasta ryhmästä ja kansallisuudesta alkoivat näkyvämmin kiinnittyä eri 

symboleihin. Lisäksi ne myös liittivät suomalaisia muun Euroopan kulttuurien syvävirtauk-

siin. Kaihovaaran mukaan näkyvin symboli oli nimenomaan erilaiset liput, mutta mielestäni 

tähän samaan symboliikkaan kuuluu kiinteästi myös laulut ja soittaminen, joilla oli lippujen 

rinnalla merkittävä osuus lakkoviikon tapahtumissa ja kansan tahdon ilmaisijana.217  

 

Klinge on tutkimuksissaan pohtinut kansallislaulujen asemaa kansallissymboleina. Hänen 

mielestään juuri laulut ovat näistä symboleista mielenkiintoisimpia. Klingen mukaan lauluilla 

oli symbolista merkitystä jo 1800-luvun alkupuolella. Esimerkiksi maakuntalaulut218, Maam-

me-laulu ja  Suomen laulu oli liitetty suuriruhtinaskunnan virallisiin symboleihin. Isänmaalli-

sia lauluja alkoi syntyä sen jälkeen, kun Snellman alkoi työskennellä yleisen kansalaissivis-

tyksen puolesta 1840-luvulla.219 Klinge toteaa, että kansallislaulujen asema oli jo tuolloin yhtä 

vakiintunut ja keskeinen kuin lipun tai vaakunan, mutta ero lipun, vaakunan ja laulun välillä 

on siinä, että laulut edustavat nuorempaa kerrostumaa ja niissä kansallisen tunnuksen sanoma 

nimenomaan esitetään ohjelmana, musiikkina ja erityisesti sanoina, joiden merkitys on kiista-
                                                           
216 Kaihovaara 1996, 7–10; Klinge 1982, 98; Jussila 2004, 695. 
217 Kaihovaara 1996, 8. 
218 Suomen ensimmäinen maakuntalaulu Savolaisen laulu sävellettiin vuonna 1952. Teksti oli August Ahlqvistin 
Savo-karjalaisen Osakunnan lopettajaisjuhlaan kirjoittama runo. Sävellyksestä vastasi Karl Collan. Klinge 1997, 
184.   
219 Klinge 1997, 182–184. 
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ton. Lauluissa laulajalla on persoonallinen suhde esivaltaan. Lippu ja vaakuna edustavat van-

hempaa symbolikerrostumaa, jotka vaativat seuraamista ja tottelemista. Laulu on siirtynyt 

seuraamisvaatimuksesta aatteelliselle tasolle, jossa ei enää riitä totella esivaltaa vaan siihen on 

myös uskottava. Laulajan on uskottava laulunsa kohteeseen myös ollakseen itse uskottava. 

Kansallislauluille on tyypillistä nimenomaan se, että laulaja itse henkilökohtaisesti esiintyy 

ilmaisemassa aatettaan pyytäen Jumalan suojelusta hallitsijalle, kehottaen muitakin taisteluun 

vapauden puolesta ja puhutellen isänmaata Sinä-muodossa, jonka puolesta ollaan valmiita 

vaikka kuolemaan.220 Sama teoria on mielestäni sovellettavissa myös työväenlauluihin, ja 

osittain myös virsiin, joissa hallitsijan, tai Jumalan, paikalle on asetettu jotakin muuta.      

 

Symboleihin liittyvät rituaalit on usein omaksuttu menneisyydestä ja niihin liittyy kansainvä-

lisiä yhteyksiä. Sen jälkeen niihin on kehitelty omia sovellutuksia kansallisella ja paikallisella 

tasolla. Ihmiset muodostavat yhteisöjä ja yhteisöllisyyden toteuttamisen välineinä symboleilla 

on tärkeä asema. Kaihovaara lainaa sosiologi Michel Maffeita lisäten vielä, että symbolien 

välityksellä toteutuva kollektiivisuus on ihmisen alkuperäinen vietti. Symbolien käyttötilan-

teet ovat yleensä joukkotilanteita, joissa esiinnytään ryhmänä, johon kuuluvilla on yhteiset 

tavoitteet, arvot ja identiteetti. Erilaiset tilanteeseen sopivat symbolit toimivat yksilön ja yh-

teisön näkymättömän siteen näkyvänä osoituksena.  

 

Suurlakkoon tultaessa suomalaisilla ei vielä ollut selkeää kuvaa esimerkiksi siitä, mitkä olivat 

Suomen lipun oikeat värit tai minkälaisia suuntia ja asenteita mikäkin poliittinen linja edisti. 

Niinpä symbolitkin joissakin tilanteissa sekoittuivat keskenään tai esiintyivät erikoisesti rin-

nakkain. Ennen suurlakkoa esimerkiksi työväen- ja ammattiyhdistysten lipuissa käytettiin 

sinistä ja valkoista väriä raittiusliikkeen mallia seuraten. Vasta työväenliikkeen radikalisoitu-

misen ja politisoitumisen myötä punainen väri alkoi yleistyä enemmän työväen käytössä ni-

menomaan kansainvälisiä esikuvia noudattaen. Punainen lippu ja väri olivat Ranskan vallan-

kumouksen, Euroopan hullun vuoden 1948, Pariisin kommuunin 1971 ja Pariisin kansainväli-

sen työväenkongressin 1889 sinetöimänä saanut vallankumouksellisen leiman. Suomessa so-

sialismi ja punaisuus oli Suomessa nuori yhdistelmä. Aiemmin punaista väriä olivat Suomessa 

käyttäneet muun muassa radikaalifennomaanit. Lisäksi se oli Suomen vaakunan pohjaväri, 

mistä johtuen sitä oli ajateltu jopa kansallisväriksi.221 Lakon edetessä tapahtui myös rintama-

linjojen selkeytymistä. Ne, jotka osallistuivat suurlakon tapahtumiin, osasivat sen jälkeen jo 

                                                           
220 Klinge 1982, 98. 
221 Kaihovaara 1996, 13, 17. Klinge 1982, 75–78. 
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paremmin sijoittaa toiset symbolit kuvaamaan kansallista rajaa ja toiset puolestaan sosiaalista 

luokkarajaa.222   

   

Yleisessä kielenkäytössä sanalla symboli tarkoitetaan tunnusmerkkiä tai tunnuskuvaa ja myös 

merkkiä, elettä tai muuta sellaista, jolla havainnollistetaan ajatus tai aate, joka puolestaan vä-

littää joukon maailmankuvaa tai ajattelua. Symbolit esiintyvät yleensä tilanteissa, joihin liittyy 

vahvoja tunnelatauksia. Ne välittävät yhteisyyden ja yhteisöllisyyden tuntemuksia, mutta toi-

mivat myös erottavina tekijöinä johonkin vastapuoleen. Lisäksi symboleilla ja niihin liittyvillä 

rituaaleilla on erityisesti kollektiivisesti muodostetuissa tilanteissa aina myös valtaa. Tilanteet, 

joissa tällainen symboliikka toteutuu, ovat tilanteita, joissa pääsevät valloilleen alitajuiset uto-

piat ja saavuttamattoman kaipuu. Niissä tavoitteena on ”mahdollinen maailma”, joka edustaa 

muutosta ja toivottua, parempaa vaihtoehtoa. Tällaiset symbolien käyttötilanteet ovat joukko-

tilanteita, spektaakkeleita, joissa esimerkiksi suurlakon tapahtumissa punaiset liput kulkuei-

den kärjessä olivat vertauskuvallisesti vallan tunnuksia niille, joilta se oli puuttunut. Siinä 

häivähti ajatus osien vaihtumisen mahdollisuudesta.  

 

Kaihovaara toteaa, että työväen kulttuurissa symbolit ovat tulleet tutuiksi monista eri syistä. 

Hän nostaa esiin kolme tärkeintä symbolien käyttöä edistäneistä tekijöistä, joista ensimmäi-

nen on kansainvälisyys. Hän puhuu työväen keskuudessa esiintyvistä symboleista työväen-

liikkeen kansainvälisenä kielenä, koska liikkeellä on aina ollut vahva kansainvälinen pohjavi-

re. Lisäksi tätä kansainvälisyyttä vaalittiin mielellään, sillä symbolit ja rituaalit liikkuvat hel-

posti rajojen yli ja niissä on tiivistettyinä mielikuvia yhteisyydestä ja voimasta. 

 

Toinen tekijä symbolien käytön yleisyydessä oli symbolien helppo ja nopea tunnistettavuus. 

Tietynlaisia ja tuttuja symboleja käytettäessä ei tarvittu pitkiä selityksiä, koska symbolit pu-

huvat puolestaan. Varsinkin kärjistyneissä tilanteissa tunnettuus on tärkeää, mikä johtaa kol-

manteen symbolien käyttöä edistäneeseen seikkaan, eli tunteisiin vetoavuuteen. Symboleja on 

käytetty aina. Kaihovaara kiteyttää, että osa työväen ihanteista ja haaveista, kuten ajatus pa-

remmasta tulevaisuudesta, tasa-arvo ja yksimielisyys juontavat juurensa jo menneisyydestä 

eläen menneitten aikojen symbolien myötä. Itsenäistyvän työväenliikkeen alkuvuosina punai-

nen väri symbolina oli ennen kaikkea yhdistävä tekijä. Suurlakon aikana punaiset liput liehui-

vat työväestön radikalisoitumisen ja ennen kaikkea voimantunnon merkkinä. Symboleilla oli 

                                                           
222 Kaihovaara 1996, 9–10. 
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erityisen tärkeä merkitys työväen järjestökulttuurin muotoutumisvaiheessa.223 Uskon, että 

samaan aikaan kehittyneellä työväen omalla musiikkikulttuurilla oli osaltaan suuri merkitys 

yhteisöllisyyden luomisessa.  

 

Suurlakon joukkokokouksissa ja mielenosoituksissa punaiset liput, puheet ja laulut muodosti-

vat kaikista tunteisiin vetoavimmat tilanteet. Nämä asiat liittyivät usein yhteen ja niitä oli käy-

tetty voimannäytön välineinä jo aiemminkin. Suurlakkovuonna työväestön liikehdintä alkoi jo 

tammikuussa, kun Pietarin verisunnuntai käynnisti yhteiskunnallisen keskustelun myös Suo-

messa. Silloin marssittiin Aleksanterin patsaalle punaliput liehuen ja patsaan luona laulettiin 

Maamme-laulua ja Työväen marssia. Suurlakon mielenosoituksissa näkyi jo paitsi voimakasta 

kansallista tahdonilmaisua sortajia vastaan, myös vaatimuksia maan sisäisistä yhteiskunnalli-

sista uudistuksista. Kuitenkin vielä suurlakon aikana punaisuus ja sinivalkoisuus, eli isän-

maallisuus, kulkivat rinta rinnan, erityisesti lakon alkuvaiheessa.  

 

Suurlakon aikana vallinnut tasapaino isänmaallisuuden ja punaisuuden välillä oli erikoinen. 

Kaihovaaran mukaan punainen edisti lakon vallanoton tapahtumaa lakon alkaessa. Sinival-

koinen isänmaallisuus taas edusti tulosta, autonomian puolustusta ja kansallisuutta. Lakon 

alkuvaiheessa värit olivat vielä sovussa keskenään. Esimerkiksi Tampereella punaisen julis-

tuksen julkistamisen yhteydessä tilaisuutta juhlistettiin laulamalla Marseljeesi ja Maamme, 

jonka jälkeen kaupungintalon lipputankoon nostettiin liehumaan sinivalkoinen Suomen lippu. 

Tämän jälkeen niitä nähtiin joka puolella. Työväentalolla ne liehuivat rinta rinnan punaisten 

lippujen kanssa. Lakon aikana punainen väri edusti myös vapautta, mutta lakon edetessä se 

alkoi pelottaa etenkin valtaapitäviä osapuolia.224  

 

Kun tarkastelee joukkotilanteissa laulettuja lauluja, huomaa täsmälleen samanlaisen rakenteen 

niissä lauluissa, jotka valikoituivat laulettaviksi. Erityisen mielenkiintoista on ote aktivisti-

puolueen Herman Gummeruksen muistelmista Helsingin Rautatientorin suurlakkokokoukses-

ta tiistaina 31.10. Siinä on kiteytettynä lakonajan hieman nurinkurinen ilmapiiri, joka näkyi 

hyvin nimenomaan lauluissa ja niiden valikoitumisessa: 

 

”Sain itse valtavan vaikutuksen siitä voimakkaasta isänmaallisesta tunnelmasta, 

jonka vallassa nämä tuhannet kansanmiehet ja -naiset olivat. Tällä hetkellä ei 

                                                           
223 Kaihovaara 1996, 11–13. 
224 Kaihovaara 1996, 14, 16–21. 
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heidän mieliään vallannut luihu viha herroja vastaan, vaan huumaava tunne sii-

tä, että vapauden päivä oli maallemme koittanut kuusivuotisen väkivaltakauden 

jälkeen. Sinä hetkenä, jolloin kokous julistettiin päättyneeksi ja kaksi valtavaa 

lippua, joissa Suomen leijona näkyi punaisella pohjalla, ripustettiin esiin erääs-

tä Ateneumin ikkunasta, oli se laulu, jonka haltioitunut kansanjoukko viritti, 

’Maamme’ eikä ’Internationale’.”225      

  

Euroopan hullun vuoden esille nostamat symbolit iskostuivat suurlakkotapahtumissa ihmisten 

mieliin. Punainen oli lopulta kuitenkin se häviävä osapuoli suurlakossa. Lakon jälkeen alkoi 

politisoitumisprosessi, joka ei kuitenkaan vielä saanut lopullista päätöstään. Lopulliset valin-

nat tehtiin myöhemmin.226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
225 Gummerus 1935, 176. 
226 Kaihovaara 1996, 25–26. 
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5. LOPUKSI 

 

Musiikki oli olennaisena osana lakkoviikon tapahtumia. Laulut ja soitto kuuluivat jokaiseen 

tilaisuuteen ja niillä tuntui olevan erityinen tunnelmaa nostattava ja lakkokansaa yhdistävä 

vaikutus. Lakosta on usein sanottu, että se tuli yllätyksenä. Näin ei itse asiassa kuitenkaan 

ollut. Sama pätee myös musiikkiin. Joukkolaulu ei 1900-luvun alussa ollut Suomessa uusi 

ilmiö eikä myöskään se, että isänmaallisia lauluja ja työväenlauluja sekoitettiin keskenään. 

Voisi sanoa, että suurlakkoviikon toimintaan oli jo olemassa malli valmiina.   
 

Lakkoviikkoon tultaessa yhteiskunnan rakenteessa oli tapahtunut muutoksia. Suomen auto-

nominen asema oli merkinnyt murrosta kansallisuuden mieltämisessä. Lisäksi Venäjän sorto-

toimenpiteet olivat lisänneet ajatusta yhtenäisen kansakunnan välttämättömyydestä taistelussa 

yhteistä sortajaa vastaan ja vahvistaneet suomalaisten valtiotietoisuutta. Helmikuun manifesti 

1899, vuoden 1900 kielilaki ja 1901 asevelvollisuuslaki olivat mitä suurimmassa määrin vah-

vistaneet suomalaisten tietoisuutta siitä, että Suomen suuriruhtinaskunta oli oma, Venäjästä 

erillinen valtionsa.  

 

Sivistyneistön keskuudessa muodostui ajatus yhteisestä isänmaasta, jota se fennomanian ni-

missä alkoi viedä kaikkiin kansankerroksiin. Tämä merkitsi säätyrajojen heikentymistä ja toi 

mukanaan mahdollisuuden uudenlaiseen järjestäytymiseen. Vielä 1800-luvun puolenvälin 

jälkeen huvielämässä vallitsi kuitenkin tiukka sääty-yhteiskunnan kahtiajako. Kansallisuusaat-

teen herättyä sivistyneistö kuitenkin koki, että ainoa tie oman isänmaan luomiselle oli yhte-

näinen, samaa kieltä puhuva kansakunta, joka voitiin saavuttaa vain kaventamalla sääty-

yhteiskunnassa vallitsevaa kuilua. Sivistyneistö alkoi järjestää rahvaalle valistavia huveja, 

joiden välityksellä se pyrki kehittämään ja vaalimaan työväestön moraalia ja parantamaan 

työläisten oloja tarkoituksenaan kansan yhtenäistämisen lisäksi myös poistaa hienoisia sosia-

listisia virtauksia, joita oli alkanut ilmaantua työväestön keskuuteen.       

 

Perustettiin erilaisia yhdistyksiä ja seuroja ja pidettiin juhlia, joilla oli luokkajakoa heikentä-

viä tavoitteita. Varsinkin alkuvaiheessa yhteisen toiminnan sisältönä oli pääosin isänmaalli-

suus ja Suomeen kuuluminen, joissa myös musiikilla oli keskeinen rooli. Suuri osa yhdistys-

toimintaa ja erilaisten tilaisuuksien ohjelmaa olivat nimenomaan erilaiset puheet, lausunta 

sekä laulu ja soitto. Kuoro- ja joukkolaulu tulivat järjestäytymisen myötä erittäin suosituiksi. 

Kirkossa oli totuttu laulamaan yhdessä, mutta maallisessa musiikissa ilmiö oli Suomessa uusi. 
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Lisäksi yhdistystoiminnan ja myös kansakoululaitoksen kehityksen myötä levisi uutta ja laa-

jempaa lauluohjelmistoa, joka perustui koulukirjoihin ja eri yhdistysten laulukirjoihin. Kirjo-

jen ohjelmisto koostui isänmaallisista lauluista ja maakuntalauluista sekä valikoituneista kan-

sanlauluista ja aatteellisista lauluista. Porvariston ja työväestön laulukirjojen sisällöt eivät 

tässä vaiheessa juurikaan eronneet toistaan. Myös sekä porvariston että työväestön tahoillaan 

järjestämien tapahtumien ohjelmistot noudattivat toisiinsa nähden samankaltaista kaavaa. 

 

Ehkä näkyvimpänä esimerkkinä musiikista kansallisen yhtenäistämisen työkaluna olivat kan-

sanvalistusseuran järjestämät laulujuhlat, joiden tavoitteena oli laulun ja soiton välityksellä 

voimistaa ja edistää isänmaallis-kansallista ilmapiiriä. Saksalaisten mallien mukaisesti kuoro-

laulun katsottiin olevan paras keino isänmaallisen rintaman ja yhteenkuuluvuuden tunteen 

luomiselle. Laulujuhlat kokosivat satoja kuoroja ja ryhmiä yhteen eri sosiaaliluokista. Lisäksi 

laulujuhlien musiikki ei jakautunut ylä- ja alakulttuuriin vaan laulujuhlien musiikki koski sa-

malla tavalla jokaista kansalaista luokkaan katsomatta. Musiikin päätarkoitus laulujuhlilla oli 

sekä kuulijalle että esiintyjälle sama, eli isänmaan aatteen levittäminen kaikkiin kansanker-

roksiin. Koska kansan tietoisuus sen omasta identiteetistä haluttiin viedä kaikkiin kansanker-

roksiin, laulujuhlia alettiin järjestää myös maaseudulla. Laulujuhlilla ja niiden ohjelmistoissa 

näkyi aina selkeästi juhlien järjestämishetkellä vallitseva yhteiskunnallinen tilanne. Etenkin 

helmikuun manifestin jälkeisillä juhlilla säätyrajat haluttiin tosissaan ylittää ja luoda yhteis-

kuntaluokista riippumaton yhteishenki ja sitä kautta Suomen yhtenäinen kansa. 

 

Erilaisille joukkoliikkeille ominaiset laulut olivat tuttuja jo uskonpuhdistuksesta lähtien. 

Suomessa etenkin 1870-luvulta lähtien yhdistysten ja järjestöjen toimintaan kuului olennaise-

na osana kuorolaulu ja torvisoitto. Ranskan vallankumous oli vakuuttanut laululla vaikuttami-

sen mahdollisuudesta. Sen innoittamana alettiin Suomessakin laulaa yhteislauluja erilaisten 

tilaisuuksien yhteydessä. Erityisesti ylioppilaat omaksuivat joukko- ja kuorolaulun laulukult-

tuuriinsa omaksuen kuorolaulun tahtonsa ilmaisemisen välineeksi. Tätä kautta ne levisivät 

myös työväestön keskuuteen.  

 

Teollistumisen mukanaan tuomat muutokset lisäsivät järjestäytymistä entisestään. Tässä vai-

heessa oli nähtävissä työväen hienoista irtautumista vanhasta yhteiskunnasta ja ylempien 

kontrollista. Tässä ei kuitenkaan ollut vielä kyse kapinoinnista yläluokkaa vastaan tai muusta 

työväestön vastaiseen toimintaan liittyvästä protestista. Tällöin järjestäytymisen lisääntymi-

seen vaikutti enemmänkin työväestön lisääntyminen määrällisesti sekä kansalaisyhteiskunnan 
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syntyminen. Sosialismista ei vielä tässä vaiheessa juurikaan puhuttu. Isänmaan ja nationalis-

min aate oli suomalaisessa yhteiskunnassa vallitseva aate myös työväestön keskuudessa ei-

vätkä tasa-arvo, sosialismi ja suomalaisuus tässä vaiheessa tavoitteiltaan juurikaan eronneet 

toisistaan.  

 

Vaikka 1900-luvun alkuun tultaessa työväestön ja porvariston huvitukset eivät merkittävästi 

eronneet toisistaan, oli työväestölle suurlakkoon tultaessa jo alkanut muodostua oma musiik-

kikulttuurinsa työväen sisäisen sivistystyön ja järjestäytymisen seurauksena. Työväen musiik-

kikulttuuri muotoutui työväestön omasta perinteestä, johon se yhdisteli porvariston traditioita. 

Vaikka työväenrunoilijat lainasivatkin paljon yläluokkaisilta kollegoiltaan ja myös kollektii-

viseen musiikinharjoittamiseen joukko- ja kuorolauluineen otettiin myös malli ylhäältä, työ-

väen musiikkikulttuurin pohjana pysyi kuitenkin rahvaan omien runoilijoiden tekstit sekä 

kansan anonyymi suullisesti opittu musiikki, johon oli otettu mallit kansanmusiikista ja arkki-

veisuista. Kansanomainen virtaus pysyi työväen musiikissa vahvana, mikä teki siitä myös 

erityisen elinvoimaista sen yhdistyessä ylhäältä lainattuihin piirteisiin. Työväen musiikissa 

keskeisenä olivat aatteelliset työväenlaulut, jotka useimmiten olivat joukkolauluja. Laulut 

yhdistivät liikkeeseen kuuluvia ja antoivat heille vankemman yhteisöllisyyden tunteen. Eu-

roopassa kasvaneen työväenliikkeen seurauksena työväenlaulut levisivät myös Suomessa pik-

kuhiljaa radikalisoituneen työväestön käyttöön. Porvariston musiikkikulttuuriksi mielletyt 

isänmaalliset laulut ja kansanlaulut olivat tässä vaiheessa kuitenkin edelleen osa työväenliik-

keen musiikillista ohjelmistoa. 

 

Työväestön asema suurlakon tapahtumissa oli kiistaton. Vaikka helmikuun manifesti ei varsi-

naisesti ollut vaikuttanut työväestön elämään, yläluokka organisoi myös työväen mukaan yh-

teiseen taisteluun. Niinpä ensimmäinen sortokausi Suomessa herätti myös kansan syvimmät 

rivit poliittiseen toimintaan. Työväenliikkeen luonteen muutos 1890-luvun Suomessa vaikutti 

siihen, että vuosikymmenien patrioottinen suojeluhenki ja wrightiläinen yhdistystoiminta oli-

vat pikku hiljaa alkaneet vaihtua tietoisiksi vaatimuksiksi yhteiskunnan poliittisten ja talou-

dellisten valtarakenteiden uudistamisesta. Työväestön ja säätyläisten välinen yhteistyö oli 

osoittanut hienoisia murtumisen merkkejä, mutta ei kuitenkaan vielä hälyttävästi. Suomalai-

sessa yhteiskunnassa vallinnut tilanne etenkin 1890-luvulla huipentui suurlakkoon, jota edel-

tävät poliittiset tapahtumat Venäjällä mahdollistivat työväestön nousun yhteiskunnallisten 

tapahtumien huipulle. Työväestöllä oli ratkaiseva osa lakkoviikon joukkomielenosoitusten 

järjestämissä ja myös niihin osallistumisessa.  
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Koko vuosi 1905 oli ollut työväestön riveissä täynnä poliittista toimintaa. Silloin järjestettiin 

suuria äänioikeuskokouksia ja mielenosoituksia, joissa puututtiin sekä Venäjän harjoittamaan 

sortopolitiikkaan että myös työväestön yhteiskunnalliseen asemaan. Kokouksissa myös laulet-

tiin. Suurlakko heikensi ratkaisevasti sääty-yhteiskunnasta perittyä alamaisuudentunnetta huo-

limatta siitä, tai ehkä juuri siksi, että erityisesti lakon alkuvaiheessa lakko oli kansallinen pu-

naisuuden ja isänmaallisuuden kulkiessa rinta rinnan. Ennen suurlakkoa ja siihen tultaessa 

suomalaisessa yhteiskunnassa elettiin eräänlaista välivaihetta, jossa eri poliittisilla piireillä 

alkoi olla omia vaatimuksiaan, mutta silti vielä oltiin yhdessä lakon isänmaallisen tavoitteen 

suhteen. Asetelma näkyi luonnollisesti myös joukkokokouksien musiikkivalikoimassa.     

 

Tätä taustaa vasten ei ole yllättävää, että erilaiset musiikkityylit, näistä erityisesti työväenlau-

lut ja isänmaalliset laulut, sekoittuivat lakkoviikolla keskenään ja valikoituivat laulettaviksi. 

Suurlakossa koko kansan vaatimuksena oli laillisten olojen ja autonomian palauttaminen. 

Päämäärät olivat yhteiset. Kun tämä yhdistetään lakkoviikon tunnelmaan ja siihen, että lakon 

katsottiin ainakin sen alkuvaiheessa olevan kansallinen, se ihmetyttää vielä vähemmän. Ihmi-

set näkivät vanhan maailman murtuneen ja sorron loppuneen. Suurlakon aikana ajatus vapau-

desta ja omasta isänmaasta levisi suurella voimalla kansalaisten keskuuteen. Etenkin Tampe-

reella, missä venäläisten sotilaiden läsnäolo näkyi heikommin kuin Helsingissä, elettiin val-

lankumouksen huumassa ja yhteisessä rintamassa lakkolaiset katsoivat toimittavansa yhteisen 

isänmaan ja yhteiskunnan tehtäviä. Voiman ja vaikuttamisen tunne hulmahti läpi koko Suo-

men ja tämä näkyi myös joukkokokouksissa lauletuissa lauluissa.  

 

Tapahtumien yhteydessä työväenlauluista erillisiä mainintoja saivat Marseljeesi, Työväen 

marssi, Internationale ja Proletaarilaulu. Isänmaallisista lauluista mainitaan Maamme ja Po-

rilaisten marssi sekä yksittäisenä esimerkkinä Yksi mieli, yksi kieli. Myös virsi Jumala ompi 

linnamme kuului ohjelmistoon. Lauluja tarkastellessa on huomattavissa, että niiden perimmäi-

sestä tarkoituksesta tai puoluekannasta huolimatta niiden kaikkien yhteiseksi teemaksi tulee 

vapaus, veljeys, tasa-arvo, yksimielisyys, isänmaa ja Jumala, joka tässä tapauksessa tarkoittaa 

ehkä enemmän kaikkivaltiasta kansaa kuin taivaan herraa. Kun listaan lisää vielä sortotoi-

menpiteet ja niiden vastustamisen, jotka myös ovat laulujen keskeisinä teemoina, on valikoi-

tuneissa lauluissa nähtävissä juuri ne vaatimukset, jotka autonomisessa Suomessa Venäjän 

sortotoimien seurauksena tulivat keskeisiksi suomalaisessa yhteiskunnassa kärjistyen suurla-

kon levottomuuksiin. Lakkoviikon laulut olivat teemoiltaan yhteneväisiä ja niitä oli lukumää-
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räisesti suhteellisen vähän. Ehkä nämä kyseiset laulut eivät valikoituneetkaan laulettavaksi 

sattumalta. Ne sopivat tilanteeseen.  

 

Epäilemättä joukkolaulut lisäsivät lakkolaisten yhteenkuuluvuudentunnetta. Lauluissa lakko-

laisille selvisi myös lakkoon ryhtymisen syyt ja päämäärät. Lauluissa tuotiin esille ne asiat, 

jotka katsottiin vääriksi ja laittomiksi. Lisäksi niissä tarjottiin vaihtoehtoja ja ratkaisumalleja 

vallitseville olosuhteille matkalla kohti parempaa, vapaata tulevaisuutta. Laulujen musiikki, 

joka oli useimmiten juhlavaa marssimusiikkia, herätti puolestaan suuria tunteita, mikä oli 

omiaan lisäämään tunnetta joukkovoimasta, jolla oli katsottu olevan osansa niihin tapahtu-

miin, jotka olivat kääntäneet historian suuntaa muualla Euroopassa. Lauluilla ja laulamisella 

koettiin olevan symbolista merkitystä sanallisena taisteluaseena enemmän kuin kirjallisella 

tekstillä. Niissä ilmenivät väkevinä ne kansalliset ja yksilölliset aatteet, joita ei muuten voinut 

yhtä vaikuttavasti ja pelkistetysti esittää.  

 

Joukkolaulujen merkitys tunnelman luojana oli tuttua jo kauempaa historiasta. Suurin osa 

lakkoviikolla lauletuista lauluista olivat vakiinnuttaneet paikkansa suomalaisessa yhteiskun-

nassa jo ennen lakkoa, ja niitä oli ennenkin käytetty erilaisissa tilanteissa. Kuitenkaan niiden 

käyttötilanteet ja merkitykset eivät olleet niin radikaaleja ja tietylle osa-alueelle rajautuneita 

kuin myöhemmin suurlakon jälkeen. Laulut olivat iskeviä ja aatteellisia, mutta niiden kanta-

vana ajatuksena oli isänmaallisuus ja vapaus sekä niille yhteisenä uhkana olevat sortotoimen-

piteet venäläisten valtaapitävien taholta. Lakkoviikon musiikkivalinnoissa ei todennäköisesti 

ajateltukaan sitä, kenelle laulut varsinaisesti kuuluivat. Tärkeintä oli, kuinka laulut sopivat 

sanomaltaan lakkoviikon pyrkimyksiin. Tämä oli varsin luonnollista myös siitä syystä, että 

suomalainen yhteiskunta oli vielä lakkoon tultaessa varsin yhtenäinen eivätkä erot eri puolue-

kantojen välillä olleet vielä niin suuria aatteiltaan tai tavoiltaan. Lakkoviikolla laulettuja lau-

luja oli totuttu laulamaan sekä porvariston että työväen keskuudessa. Niissä ei ollut mitään 

uutta tai outoa. Ainoastaan osa työväenlauluista saattoi olla porvaristolle oudompia. Se on 

kuitenkin luonnollista, sillä ne olivat suhteellisen uusia eivätkä varsinaisesti kuluneet porva-

riston repertoaariin.  

 

Työväenlauluja ei vielä suurlakon aikaan laulettu Suomessa niin aatteellisesti voimakkaassa 

merkityksessä kuin myöhemmin lakon jälkeen. Tästä esimerkkinä kansainväliseksi työväes-

tön marssiksi valittu Internationale, joka sai suomenkieliset sanat hetkeä ennen lakon alka-

mista. Vaikka sen katsottiin olevan laulu, joka oli nimenomaan sosialistisen työväenliikkeen 
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laulu ja myös ensimmäinen suomennettu työväen laulu, jossa oli havaittavissa vastakkainaset-

telua vapausaatteen ja sosialismin välillä, sen pohjimmaisena ajatuksena ja käyttötarkoitukse-

na vielä suurlakon aikana oli kuitenkin pyrkimys vapauteen lakon asettamien tavoitteiden 

puitteissa. Lisäksi Työväen marssi, joka oli eniten laulettu työväen laulu lakkoviikolla, edusti 

maltillista wrightiläisyyttä ja oli sanomaltaan idealistinen ilman luokkataisteluaatetta tai ilman 

minkäänlaisia vivahteita marxilaisuudesta. Myös Proletaarilaulu sopii tähän samaan muottiin.   

  

Suurlakon aikana Euroopan hullun vuoden symbolit ja tapahtumat iskostuivat ihmisten mie-

liin. Suomessakin tapahtumat liitettiin osaltaan kansainväliseen vallankumousperinteeseen 

sekä musiikin että lakon luonteen osalta, vaikka Suomessa lakkoliikehdintä ja siihen liittyvät 

toimenpiteet eivät lopulta olleetkaan niin radikaaleja kuin eurooppalaisten esikuvien. Myös 

suuri osa lakkoviikolla lauletuista lauluista olivat kansainvälistä perua. Näistä parhaana esi-

merkkinä Ranskasta tullut Marseljeesi, joka oli saanut symbolisen arvon vallankumouksen 

marssina. Marseljeesia oli laulettu Suomessa jo Bobrikoffin aikana, ja suurlakkoon tultaessa 

se kuului sekä porvariston että työväestön ohjelmistoon. Lisäksi sitä oli totuttu laulamaan eri-

laisissa tilanteissa muuttaen laulun merkitystä aina tilanteeseen sopivaksi. Muualta Euroopas-

ta tulleita lakkoviikolla laulettuja ja soitettuja lauluja olivat myös lähes kansallislaulun ase-

maan noussut Jumala ompi linnamme sekä Proletaarilaulu, Internationale ja isänmaallisiin 

lauluihin luokiteltavan kappaleen Yksi mieli, yksi kieli sävelenä käytetty Keisarihymni.  

 

Tilanteen käydessä lakon lopulla sekavaksi, maininnat lauluista vähenevät. En tiedä onko asi-

alla tekemistä sen kanssa, että sanomalehdet katsoivat muut asiat tärkeämmiksi kirjoittaa vai 

johtuiko se siitä, että rintaman rakoillessa myöskään laulamisen ei enää katsottu olevan tarkoi-

tuksenmukaista. Tai ehkä sillä ei enää pystytty saavuttamaan haluttua reaktiota ihmisissä. Il-

mapiirin muuttuessa etenkin lakon alkuvaiheessa vallinnut vahva yhteenkuuluvaisuudentunne 

eri yhteiskuntakokkien välillä, ja omassakin piirissä, järkkyi. On mahdollista, ja varsin toden-

näköistäkin, että muuttuneella tilanteella oli vaikutusta myös laulamisen määrään, mikä oli 

toiminut nimenomaan yhtenäisyyden symbolina. Oli miten oli, maininnat lauluista vähenevät 

huomattavasti lakon loppuun mentäessä lukuun ottamatta lakon loppujuhlallisuuksia, joiden 

yhteydessä sekä Tampereella että Helsingissä laulettiin joitakin lakon aikana käytettyjä kes-

keisiä lauluja. 

 

Tutkimukseni on eräänlainen läpileikkaus tapahtumista ja niiden yhteyksistä toisiinsa. Kes-

keisenä teemanani on musiikki, jonka kehittyminen ja siinä tapahtuneet muutokset ovat yh-
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teydessä poliittisen tilanteen muutoksiin. Oli yllättävää huomata, kuinka vähän lakkoviikon 

musiikissa ja sen määrässä Tampereen ja Helsingin välillä lopulta oli eroja vaikka tunnelmat 

kaupungeissa erosivat toisistaan melko paljon. Kuten jo aiemmin mainitsin, olisi mielenkiin-

toista päästä käsiksi eri puoluekantoja kannattavien ryhmien lakkoviikon aikana pitämien pie-

nempien kokousten asiakirjoihin ja katsoa löytyisikö sieltä mainintoja lauletuista tai soitetuis-

ta lauluista. Onko niissä havaittavissa enemmän hajontaa musiikkivalikoimassa ja sekoittu-

vatko laulut tällä tasolla vielä toisiinsa? Vai pysyttiinkö näissä tilanteissa enemmän uskollise-

na oman ryhmän musiikille? Toinen kiintoisa aineisto on suurlakkotunnelmissa laaditut ark-

kiveisut, joista olisi varmasti helpommin nähtävissä ruohonjuuritason kanta tapahtumiin. Ja 

mitä tapahtui työväen musiikkikulttuurissa mentäessä suurlakon jälkeisestä ajasta kansalais-

sodan vuosiin, jolloin työväen järjestötoiminta jälleen luokkavastakohtaisuuksien kärjistyessä 

aktivoitui ja laulujen kulutus jälleen selkeästi kasvoi?  

 

Kautta aikain ovat ihmiset laulaneet ja sepittäneet lauluja eri tilanteissa. Tunnelmat ja tunte-

mukset on tallennettu lappusille tai pelkästään muistin lokeroihin. Ihmiset ovat tottuneet virit-

tämään laulun tilanteissa, joissa haluttiin painottaa jotakin itselle tärkeää asiaa. Lauluissa niitä 

laulavan joukon aatesisältö tulee esille muuttuen ikään kuin eläväksi laulun kautta. Suurlakko 

ja sen aikana käytetty musiikkiin muodostavat mielenkiintoisen ilmiön. Pelkät poliittiset ta-

pahtumat eivät avaa lakkoviikolla vallinneita tunnelmia samalla tavalla kuin lakkoviikon mu-

siikin yhdistäminen niihin tekee. Se, miten tavallinen työläinen lakon koki, on arvoitus. Väi-

tän kuitenkin, että laulujen merkityksen ymmärtäminen osana lakkotapahtumia päästää tutki-

jan ehkä hieman lähemmäksi heidän ajatuksiaan. Musiikin välityksellä tavallinen kansa ym-

märsi selkeämmin lakon tavoitteet ja merkitykset. Samalla musiikki tarjosi jokaiselle yksilölle 

mahdollisuuden laulun kautta tuntea olevansa osa koko maata kuohuttavia tapahtumia.  

 

Lakon jälkeen tunnelma muuttui merkittävästi. Ajatus isänmaasta ei kadonnut, mutta keinot 

sen saavuttamiseksi muuttuivat yhdistyen uusiin ja huomattavasti radikaalimpiin aatteisiin 

erottaen eri poliittiset ryhmittymät toisistaan. Sen rinnalla muuttuivat myös laulut. Enää ei 

porvaristo laulanut Työväen marssia saatikka työväestö Porilaisten marssia.  Oli toisenlaisten 

toimenpiteiden aika. Ja toisenlaisten laulujen. 
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   Liite 1 a) 
Marseljeesi     
säv. ja san. Rouget De Lisle, suom. tuntematon.  
 
Nyt eespäin lapset synnyinmaan,  Oi, pyhä veljesrakkaus,  
on päivä tää kunnian;   sä johda taistoa!  
Te näätte verilippuaan   Oi, lempimämme vapaus, 
jo sorron nostavan.    sä auta taistossa! 
Ja kentillänne karjuvi,   Sä lippuhumme liittyös 
jo raaka armeija.    ja innostusta luo, 
Se kotihinne pyrkisi,   Sä sortovalta häätäös 
tois surmaa tuhoa!    ja voitto meille tuo! 
 
Nyt kaikki rintamaan,  
ja eespäin käykää vaan!  
Ja juoskoon veri saastainen  
nyt aivan virtanaan!  
 
Mit’ orjalauma tahtookaan  
tuo hirmuvaltiaan?  
Nuo kahleet kelle aijotaan,  
mi takoi valhe vaan?  
Voi, mikä halpa herjuus,  
ken siit’ ei vimmaan sais!  
Mik’ onkaan meillä uskallus,  
kun meidät tallattais!  
 
Nuo villit saisko lakia  
ne meille lukea;  
Nuo palkkaorjat urhoja  
sais täällä polkea!  
Voi taivas, mekö nöyrinä  
maan tomuun taivuttais?  
Ja kohtalomme määrätä  
tuo kurja sorto sais?  
 
Te valheen miehet vapiskaa,  
te kaikkein kauhistus.  
Jo murhatyönne palkan saa  
ja tulee korvaus!  
On teillä vastaan koko maa.  
jos kaatuu sankarit,  
Maa uudet urhot nostattaa,  
ne taas on valmihit!  
 
 
Lähde: Työväen lauluja ja runoja 1907, 56–58.  
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Liite 1 b) 
Aatteen puolesta  
(Sävel: Marseljeesi.)  
säv. ja san. Rouget De Lisle, suom. tuntematon  

 
 

Ken oikeutta puolustaapi  
niin käyköön suojaan lippumme.  
Viel’ kerran totuus voiton saapi,  
se vahva ompi uskomme.  
On taistelumme pyhä, jalo,  
myös vahva vihollinen on.  
Vaan rivimme on peloton,  
kun turvamme on hengen valo.  
Siis aatteen puolesta, olkaamme urhokkaat!  

 
Mars, eespäin mars! Ja vaikka kuolohon. 
On voitto meidän, on!  
Ja pahin vihollinen meillä  
on kansan tietämättömyys.  
Se este edistyksen teillä,  
kuin auringolle synkkä syys.  
Sen hengen miekka voi vain voittaa, 
ken meitä vastaan olla vois.  
Kun ompi pahin este pois,  
niin maailmaan vapauskin koittaa.  
Siis aatteen puolesta…  

 
Siis ylös aate-siskot, veikot  
edestä kansan, synnyinmaan.  
Me yksitellen ollaan heikot,  
vaan yhdessä kun taistellaan:  
Niin koko maailman voimme voittaa  
ja ainoastaan hävittää  
Voimme kahleemme, ei enempää,  
taas vapauden kannel soittaa.  
Siis aatteen puolesta…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähde: Työväen lauluja ja runoja 1907, 22–23. 
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Liite 1 c)
 
           

            Työväen marssi 
               säv. Oscar Merikanto, san. Tuokko 

 

Käy eespäin väki voimakas,  
äl’ orjajoukko halpa täst’ alkain ole 
Tarmollas sä särje tieltäs salpa.  
Mink’ kuntos keksii kirvees lyö,    
se olkoon vapauden työ,  
jonk’ eestä poistuu sorron yö!     

     
Nyt vapauden aika on, jo tullut meille jalo.   
Ja vihdoin vievät voittohon     
meit’ toimi, taito, valo.     
Se toim’ on meille olemus     
ja taito se ja valkeus,     
on hengestämme heijastus!    

     
Ja auttain näiden avujen     
tiel’ oikeen vapauden.     
Me voittaa voimme veljeyden    
ja tasa-arvoisuuden.     
Ei riento täällä turha lie,  
kun ainoastaan tää on tie,     
jok’ kansat kunniahan vie!    

     
Työ käsiemme, hengenkin     
on ylevätä työtä.     
Työ tehty kourin jäntevin     
voi poistaa hengen yötä.    
Tok’ kunnian ei halu vaan     
Saa meitä työhön, toimintaan,    
mut’ myöskin onni synnyinmaan!  

 
 
 

Lähde: Työväen lauluja ja runoja 1907, 3–4.  
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Köyhälistön laulu (Proletaarilaulu)   Liite 1 d) 
säv. saksalainen ylioppilaslaulu Zu Mantum, san. tuntematon  
    
Ken kullan maasta kaivaa, 
koneet ken valmistaa? 
Ken pellot kyntää, kylvää, 
vaatteet ken tehdä saa? 
Ken pitää rikkaat leivässä,  
vaan itse ompi hädässä? 
Ne proletaarit ompi, 
työn raskaan raatajat!   
 
Ken aamusella varhain 
Ajo työnsä alottaa? 
Ken herkut mukavuudet 
Toisille toimittaa? 
Ken pyörää maailman pyörittää, 
vaan oikeutta vaille jää?      
Ne proletaarit ompi, 
työn raskaan raatajat! 

 
Ken orjan kahleet kantoi 
tyrannein laittamat?  
Myös henkensäkin antoi 
Milloin he sotivat? 
Se oli kansa onneton,     

  
sun, huomaa, pettäneet he on. 
Nyt nouskaa proletaarit 
työn raskaan raatajat! 

 
Siis voimat kaikki kootkaa, 
luo lipun punaisen.  
Ja vannokaamme voittaa, 
kansalle vapauden.  
Siis hirmuvalta maahan vaan,  
Ja rauha koko maailmaan.  
Käy taisteluun siis joukot,  
työn raskaan raatajat!  

 
On meidän maassa valta  
jos liitto vahva on.  
Vapaaksi sorron alta  
Joukkomme nouskohon!  
Eespäin kuin myrsky rynnätkää  
päin tykkienkin jyrinää!  
Niin voittaa köyhälistö  
työn raskaan raatajat.  
 
Lähde: Työväen lauluja ja runoja 1907, 5–7.  
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      Liite 1 e) 
Internationale       
säv. Pierre Degeyter, san. Eugene Pottier  
(suom. O. W. Kuusinen, Y. Sirola, S. Wuolijoki)  

 
Työn orjat sorron yöstä nouskaa,  Työmiehet, kyntäjät ja kaikki  
maan ääriin kuuluu kutsumus.   työkansan joukko nälkäinen! 
Nyt ryskyin murtuu pakkovalta,   Maa meidän on ja olla täytyy, 
tää on viime ponnistus.   vaan ei laiskain lurjusten. 
Pohja vanhan järjestyksen horjuu.   Nälkä meill’ on aina vieraanamme, 
orjajoukko taistohon!   vaan kun korpit haaskoiltaan 
Alas lyökää koko vanha maailma   me kerran kaikki karkoitamme 
ja valta teidän silloin on.  niin päivä pääsee paistamaan.  

   Tää on viimeinen taisto… 
Tää on viimeinen taisto,  
rintamaamme yhtykää,     
Niin huomispäivänä kansat 
on veljet keskenään.  
 
Ei muuta johtajaa, ei luojaa  
kuin kansa kaikkivaltias.  
Se yhteisonnen säätää, suojaa,  
se on turva tarmokas.  
Eestä leivän, hengen, kunniamme  
yössä sorron, turmion  
kukin painakaamme palkeitamme,  
kun käymme työhön, taistohon.  
Tää on viimeinen taisto…  

 
Lait pettää, hallitukset sortaa,  
verot köyhälistön verta juo,  
ja köyhän ihmisoikeuskin  
ompi tyhjä lause tuo.  
Pois jo kansat holhouksen alta.  
Veljeyden sääntö on:  
kellä velvoitusta, sillä valtaa  
ja oikeutta olkohon.  
Tää on viimeinen taisto…  

 
On kurjan kurjat kunniassaan  
raharuhtinaat nuo röyhkeät.  
Ei koskaan tee ne itse työtä,  
vaan ne työtä ryöstävät.  
Varat kansan hankkimat on menneet  
kaikki konnain kukkaroon.  
Pois kansa velkansa jo vaatii,  
nyt ryöstösaalis tuotakoon.  
Tää on viimeinen taisto…   
 
Lähde: Työväen lauluja ja runoja 1907, 7–10.  
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     Liite 2 a) 
Maamme     
säv. Fredrick Pacius, san. J. L Runeberg 
(suom. Paavo Cajander)  
 
Oi maamme, Suomi, synnyinmaa,  Tääll’ olo meill’ on verraton  
soi sana kultainen!   ja kaikki suotuisaa:  
Ei laaksoa, ei kukkulaa,  vaikk’ onni mikä tulkohon,  
Ei vettä, rantaa rakkaampaa  maa, isänmaa meillä on.  
Kuin kotimaa tää pohjoinen,  Mi maailmass’ on armaampaa  
Maa kallis isien.   Ja mikä kalliimpaa?  
 
On maamme köyhä, siksi jää,  Ja tässä, täss’ on tämä maa,  
Jos kultaa kaivannet.   Sen näkee silmämme;  
Sen vieras kyllä hylkäjää,  me kättä voimme ojentaa  
Mut meille kallein maa on tää,  ja vettä, rantaa osoittaa  
Sen salot, saaret, manteret  ja sanoa: kas tuoss’ on se,  
Ne meist’ on kultaiset.  Maa armas isäimme!  
 
Ovatpa meille rakkahat  Jos loistoon meitä saatettais  
Koskemme kuohuineen.  Vaikk’ kultapilvihin,  
Ikuisten honkain huminat,  miss’ itkien ei huoattais,  
täht’yömme, kesät kirkkahat,  vaan tähtein riemun sielu sais,  
kaikk’ kuvineen ja lauluineen  ois tähän köyhään kotihin  
mi painui sydämeen.   Halumme luitenkin.  
 
Täss’ auroin, miekoin, miettehin  Totuuden, runon kotimaa,  
Isämme sotivat.   Maa tuhatjärvinen,  
Kun päivä piili pilvihin  miss’ elämämme suojan saa,  
Tai loisti onnen paistehin,   sa muistojen, sa toivon maa,  
täss’ Suomen kansan vaikeimmat  ain’ ollos, onnees tyytyen,  
he vaivat kokivat.   Vapaa ja iloinen.  
 
Tään kansan taistelut ken voi  Sun kukoistukses kuorestaan  
Ne kertoella, ken?   Kerrankin puhkeaa;  
Kun sota laaksoissamme soi  viel’ lempemme saa hehkullaan  
Ja halla näläntuskan toi,  sun toivos, riemus nousemaan,  
Ken mittasi sen hurmehen  ja kerran laulus, synnyinmaa,  
Ja kärsimykset sen?   Korkeemman kaiun saa.  
 
Täss’ on sen veri virrannut  
Hyväks meidänkin,  
täss’ iloaan on nauttinut  
ja tässä huolta huokaillut  
se kansa, jolle muinahin  
kuormamme pantihin.  
 
 
Lähde: Kolbe; Valjus & Wrede 1998, 9.   
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      Liite 2 b) 
Porilaisten marssi 
Säv. Tuntematon, san. J. L. Runeberg 
 
Poijat kansan urhokkaan,  
mi Puolan, Lützenin ja Narvan tanterilla verta vuoti, 
Viel’ on Suomi voimissaan, 
voi vihollisen hurmehella peittää maan.  

 
Pois, pois toimet rauhaisat!  
Jo tulta tuiskii, myrsky käy, jo viuhkaa kanuunasta luoti. 
Eespäin, miehet uljahat!  
Meit’ urhollisten isäin  henget seuraavat. 

 
Kas! Kunnian jo tähti meille hohtaa; 
Tuttavahan on verityö mi kohtaa. 
Eespäin kaikki rientäkää! 
Vapautemme ikivanha tie on tää. 

 
Voitoissa lippu meitä johtaa 
Muinahinaikain taisteluista ryysyinen. 
Eespäin, sä jalo vaate verinen! 
Viel’ liehuu jäännös Suomen värein entisten. 

 
Suomi, maamme kotoinen, 
et veren vuotamatta joudu koskaan väkivallan alle.  
Eikä, ijäst’ ikien, 
Tää kansa väisty, vapauttaan hyljäten. 

 
Kuolla voipi urho vaan, 
Ei vaaraa väistä, pakene, ei antaudu hän sortajalle. 
Kuolo, onni sotilaan, 
Osamme olkoon, taistella kun saimme vaan! 

 
Siis miekkahan ja vastaan vainoojaamme! 
Tie kuoleman vie kohden kunniaamme. 
Viipymättä rynnätkää! 
Nyt meidän aik’ on, kallis elon aika tää. 

 
Suojelematt’ ei jäänyt maamme, 
Harvennut todistaa sen joukko urhokas. 
Eespäin nyt jalo lippu uskaljas!  
Täss’ suomalaiset on sun henkivartijas. 

 
 
Lähde: Puhakka, P.; Laine, Johannes & Hakulinen T. H.  (toim.) 1901, 46–47.  
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Liite 2 c) 

Suomen valta (Yksi mieli, yksi kieli) 
Säv. Joseph Haydn, san. A. Oksanen 
 
Nouse, riennä Suomen kieli korkealle kaikumaan! 
Suomen kieli, Suomen mieli, niiss’ on suoja Suomenmaan. 
Yksi mieli, yksi kieli Väinön kansan soinnuttaa. 
Nouse, riennä Suomen kieli, korkealle kaikumaan! 
 
Suomalaisen kuokka, aura kyntäneet on Suomenmaan; 
Kasvoi vehnä taikka kaura, maa on meidän perkaamaa. 
Kelläs täss’ ois äänen vuoro meidän maata johdattaa? 
Nouse siis sä, Suomen kieli, korkealle kaikumaan! 
 
Suomalainen yksin kesti ruton, näljän aikana. 
Yksin miekallansa esti vihollisen maastansa; 
Suomalain’ siis yksin käyköön käsin ohjiin onnensa. 
Nouse, nouse, Suomen kieli korkealle kaikumaan! 
 
Äänisjärvi, pohjanlahti, Auranrannat, Vienansuu, 
siin’ on suomalainen mahti, jok ei oo kenenkään muun. 
Sillä maalla sie oot vahti; Älä ääntäs halveksu! 
Nouse, riennä, Suomen kieli korkealle kaikumaan! 
 
 
 
Lähde: Puhakka, P.; Laine, Johannes & Hakulinen T. H.  (toim.) 1901, 37. 
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Liite 3 
Jumala ompi linnamme     
säv. trad, san. Martti Luther psalmin 46 pohjalta.  
(suom. Jaakko Finno)  

 
Jumala ompi linnamme  
Varustus vahva aivan.  
Hän aseemme on, kilpemme  
ajalla vaaran, vaivan.  
Se vanha vainooja,  
Kavala, kauhia,  
on kiivas, kiukkuinen  
Ja julma, hirmuinen. 
Ei löydy maasta vertaa.  

 
Turha on oma voimamme  
Ei voi se meitä auttaa.  
Mut pimeyden vallat me  
Voitamme Herran kautta.  
Sotija verraton, 
itse Jeesus Kristus on,  
hän, herra Sebaot, 
helvetin joukkiot,  
lyö maahan,  
voiton saattaa.  

 
Maailma vaikk’ ois täynnänsä  
pimeyden enkeleitä, 
päällemme syösten väänänsä,  
he eivät voita meitä. 
Juur turhaan kiukuissaan  
nyt maailman päämies vaan 
pauhaapi, saanut on  
hän nyt jo tuomion.  
Yksi sana hänen kaataa.  

 
Se sana seisoo vahvana,  
he ei voi sitä kestää.  
Kun kanssamme on Jumala,  
ken meiltä voiton estää?  
Jos vaikka henkemme,  
osamme, onnemme,  
ne veisi viekkahasti,  
jää meille kuitenkin  
Jumalan valtakunta.  
 
 
 
Lähde: Suomen nuorison laulukirja 1901, 4–5; Raittiuskansan laulukirja. Lisätty laitos 
1903.    



 






