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Pumpulivallankumous kertoo Tampereen Finlaysonin pumpulitehtaalaisten maailmankuvan
muutoksesta 1800-luvulta vuoteen 1918. Hypoteesini mukaan vuoden 1905 suurlakko muutti
työläisten maailmankuvaa kokonaisvaltaisesti. Maailmankuvaa voi kutsua ihmisen kaiken ajattelun
keskukseksi. Lähestyn menneisyyden tehtaalaisten ajattelua jakamalla heidän historiallisen
todellisuutensa kolmeen ulottuvuuteen: ajatukselliseen, toiminnalliseen ja ympäristölliseen.
Inhimillistä toimintaa edeltää ajatus. Ajatuksia tutkin R.G. Collingwoodin muotoileman
kysymyksen ja vastauksen logiikan avulla: jokainen tehtaalaisten valitsema aate voidaan lukea
vastauksena kysymykseen. Toiminnan ja ympäristön suhdetta tulkitsen empiirisesti: miten
tehtaalaisten valitsemat toimintamuodot vaikuttavat heidän ympäristöönsä? Ympäristön ja ajattelun
suhteen hahmotan marxilaisesta näkökulmasta: Marxin, Gramscin ja Althusserin ohjaamana
keskityn siihen, kuinka tehtaalaisten historiallinen ympäristö ehdollistaa heidän ajatteluaan.
Tutkielmani keskeisin lähde on Finlaysonin vuonna 1905 perustetun ammattiosaston käsinkirjoitettu
lehti Tehtaalainen, joka ilmestyi vuosina 1908–1914 ja 1917. Tehtaalaiset kirjoittivat lehteen omia
käsityksiään maailmasta. Ammattiosaston pöytäkirjat täydentävät Tehtaalaista paljastaen työläisten
konkreettisen toiminnan vuosina 1905–1918. Tulkitsen ammattiosaston ja sen lehden todisteiksi
maailmankuvan muutoksesta tehdasyhteisön sisällä. Koska tutkin muutosta, rakennan myös 1800luvun tehtaalaisten maailmankuvan ensisijaisesti tutkimuskirjallisuuden ja toissijaisesti
alkuperäislähteiden avulla.
Aineistoni perusteella väitän, että 1800-luvun tehtaalaiset sopeutuivat sääty-yhteiskunnan
hegemoniseen maailmankuvaan, jossa jokaiselle ihmiselle oli varattu oma osansa jumalaisessa
suunnitelmassa. Tehtaalaisten osa oli työskennellä ahkerasti ja nöyrästi jokapäiväisen leivän eteen.
Tehtaan omassa kirkossa ja koulussa tehtaalaisille luvattiin maallisen aherruksen vastapainoksi
taivaallinen palkinto. Finlaysonin patruunan ja tehtaalaisten suhde oli paternalistinen. Työläisille,
jotka alistuivat isännän valtaan, taattiin elämän välttämättömät perusedellytykset eli rahapalkka,
asunto ja terveydenhuolto. Kaikki tehdasympäristön koneistot (asunnot, koulu, kirkko, sairaskassa
et cetera) olivat patruunan hallussa. Tehtaan vaatimaan maailmankuvaan sopeutumattomat työläiset
saivat sakkoja, varoituksia tai lopputilin.
Vuoden 1905 suurlakko mursi sääty-yhteiskunnan maailmankuvan niin Finlaysonin
pienoisyhteiskunnassa kuin koko Suomessa. Finlaysonin tehtaalaiset kävivät kirkossa ahkerimmin
Tampereen kaikista väestöryhmistä koko 1800-luvun, mutta suurlakon huumassa he kantoivat ulos
vihatut työnjohtajat ja perustivat sosialistisen ammattiosaston työväen omaksi koneistoksi.
Suurlakon aikana kyseenalaistamaton tehtaalaismentaliteetti alkoi muuttua kohti itsetietoista
sosialismia. Ympäristön ”luonnolliset” alistussuhteet pakotettiin kysymyksen ja vastauksen logiikan
alle. Ammattiosaston lehteen kirjoittavat tehtaalaiset katkoivat henkiset napanuoransa 1800-luvun
auktoriteetteihin: patruunaan, keisariin ja jopa valtiokirkon vanhaluterilaiseen Jumalaan.

Sääty-yhteiskunnasta periytyneen kristillis-paternalistisen maailmankuvan ja sosialistisen
maailmankuvan taistelu päättyi Finlaysonin tehdasyhteisön sisällä sosialismin väliaikaiseen
voittoon vuonna 1917, kun ammattiosaston jäsenmäärä nousi sadasta yli tuhanteen. Oman tulkintani
mukaan sosialismi onnistui tunkeutumaan maineeltaan konservatiivisen Finlaysonin tehtaan
muurien sisäpuolelle, koska tehtaalaiset kokivat sen lopulta parhaaksi mahdolliseksi vastaukseksi
työväenkysymykseen eli työläisten kurjaan fyysiseen ja henkiseen asemaan. Vuosina 1905–1918
tehtaalaiset tajusivat kollektiiviset intressinsä, mikä johti kollektiiviseen toimintaan (lakot,
mielenosoitukset, ammattiyhdistystoiminta, aseellinen vallankumousyritys), mikä puolestaan johti
muutoksiin jokapäiväisessä elinympäristössä (työläisten valtiollinen ja kunnallinen äänioikeus,
lyhyempi työpäivä, palkankorotukset).
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1. PUMPULIVALLANKUMOUKSEN LÄHTÖKOHDAT
1.1. Tutkimuskysymys ja hypoteesi
”Sosialistinen ihanne on kuollut”, aloittaa Jari Ehrnrooth vuonna 1992 ilmestyneen sosiologian
väitöskirjansa Sanan vallassa, vihan voimalla – Sosialistiset vallankumousopit ja niiden vaikutus
Suomen

työväenliikkeessä

1905–1914.1

Tasan

kaksikymmentä

vuotta

myöhemmin

maailmanlaajuista talouskriisiä ihmettelevä historiantutkija saattaisi julistaa ehrnroothmaisesti:
”Kapitalistinen ihanne on kuollut!” Francis Fukuyaman kuuluisa teesi ”Historian lopusta” 2 eli
liberaalin demokratian ja kapitalismin lopullisesta voitosta ei näytä aikaa kestävältä; historian
suuren pyörän liike ei sittenkään pysähtynyt Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hajoamiseen.3

Ehrnrooth yrittää selittää poleemisessa tutkimuksessaan, miten Suomeen syntyi 1900-luvun alussa
koko Euroopan vahvin sosialistinen työväenpuolue, joka lopulta johti työläiset vuoden 1918
vallankumoukseen. Oma tutkimuskysymykseni sivuaa Ehrnroothin tutkimuskysymystä: haluan
löytää vastauksen kysymykseen, miksi suuri osa varsinkin Etelä-Suomen työväestöstä omaksui
sosialistisen maailmankuvan vuoden 1905 suurlakon ja 1918 sisällissodan välillä. Kysymys on liian
suuri ratkaistavaksi pro gradu -tutkielmassa. Täsmennän siksi paikaksi Tampereen Finlaysonin
tehtaan.

Hypoteesini

mukaan

työläisten

fyysistä

vallankumousta

edelsi

fundamentaali

maailmankuvan muutos, jota voisi nimittää myös työväen henkiseksi vallankumoukseksi. Jos
Suomen sisällissota oli tilastojen valossa sotaa omistamattoman ja omistavan luokan välillä, 4 on
oletettavasti tärkeä syventyä maailmankuvallisiin eroihin näiden luokkien välillä sodan
perimmäisten syiden ymmärtämiseksi. Tärkein punaisella puolella taistellut ryhmä oli
teollisuustyöläiset. Viljo Rasilan laskelmien mukaan punaisista kaatuneista peräti 62,8 % kuului
”teollisuus- ym. työläisiin”, kun valkoisella puolella vastaava luku oli vain 14,2 %.5 Ilman
tehtaalaisten tukea vallankumousyritys olisi siis ollut käytännössä mahdoton.

1

Ehrnrooth 1992, s. 21.
Teesistä tarkemmin, ks. Fukuyama 1992.
3
Aatehistoriallisen tutkielmani ilmestymisajankohta sopii erinomaisesti yhteen Hayden Whiten esittämän ajatuksen
kanssa: aatehistoriaa eli tutkimusta siitä, miten ihmiset ovat eri tavoin kokeneet maailmansa, on harjoitettu aina
silloin, kun yhteiskunnat ovat joutuneet kriisitilaan eli silloin, kun poikkeavat tavat ymmärtää yhteiskunnallinen
järjestys ja sen legitimaatio eivät ole enää ”pelkkiä kuriositeetteja”, vaan ne ovat muuttuneet todellisiksi
vaihtoehdoiksi. Ks. Hyrkkänen 2002, s. 63.
4
Rasilan laskelmien mukaan punaisista kaatuneista 6,12 % ja valkoisista kaatuneista 61,77 % kuului omistavaan
luokkaan. Rasila 1968, s. 40–41.
5
Rasila 1968, s. 43.
2
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Rajaan siis tutkimuskohteeni Suomen suurimman tehtaan työläisiin. Tampere oli Suomessa
teollistumisen edelläkävijä. Skotti James Finlayson toi teollistumisen ”idean” Tampereelle jo
vuonna 1820.6 Finlayson ei itse menestynyt yrityksessään, mutta hänen jälkeensä Finlayson et
Compagnie eli Finlayson ja Kumppanit kasvoi nopeasti tekstiiliteollisuuden jättiläiseksi. Kun James
Finlaysonin aikana 1820–1836 tehtaassa oli ollut korkeintaan muutamia kymmeniä työntekijöitä,
heitä oli vuonna 1844 jo 526 ja vuonna 1858 peräti 1586. 1900-luvun alussa Finlaysonilla oli yli
3000 työntekijää, ja se oli Pohjoismaiden suurin teollisuusyritys.7

Tutkin, millaisia muutoksia tapahtui näiden tehtaan naisten ja miesten mielissä 1800-luvulta aina
vuoteen 1918 saakka. Kun tutkitaan tehtaalaisten maailmankuvan muutosta, on kiinnitettävä
huomiota erityisesti suurlakkovuoteen 1905, sillä silloin tapahtui jotakin vallankumouksellista niin
Finlaysonin pienoisyhteiskunnassa kuin koko Suomessa. Suurlakko mursi alustavasti säätyyhteiskunnan henkisen ja fyysisen pohjan: lopullisesti vanha yhteiskunta tuhoutui sisällissodassa.
Monimutkaista historiallista todellisuutta yksinkertaistaen vuonna 1905 nöyristä alamaisista tuli
itsetietoisia kansalaisia.8 Jopa Finlaysonin tehtaalla, jonka työväki oli ollut perinteisesti
patruunalleen uskollista ja kaikin puolin rauhallista, työläiset kantoivat röyhkeästi tehtaan portista
ulos muutamia vihattuja työnjohtajia. Sen lisäksi tehtaalaiset perustivat suurlakon huumassa oman
ammattiosaston, johon liittyi nopeasti satoja jäseniä. Finlaysonin tehtaalaiset, jotka olivat olleet
koko 1800-luvun Tampereen kirkollisesti aktiivisin yhteiskuntaryhmä,9 ottivat pitkän askeleen kohti
uutta maailmaa. Valitsen vuoden 1905 tehtaalaisten maailmankuvien vedenjakajaksi, koska silloin
syntyi uuden ajattelun pohjalta kokonaan uusia toimintamuotoja, jotka muuttivat tehtaalaisten
jokapäiväistä ympäristöä. Kärjistetysti: tehdasyhteisön sisällä alkoi taistelu vanhan, ensisijaisesti
kristillisen ja uuden, ensisijaisesti sosialistisen maailmankuvan välillä.
Työn aikarajaukseksi on annettu otsikossa epämääräisesti ”1800-luvulta vuoteen 1918”. Tällä
tarkoitan sitä, että en yritä rekonstruoida 1800-lukun tehtaalaisen maailmankuvaa yhtä syvällisesti
kuin tehtaalaisen maailmankuvaa vuosina 1905–1918. Tutkielmani fokus on maailmankuvan
muutoksessa, joka hypoteesini mukaan tapahtui vasta suurlakon aikana ja jälkeen. Tietysti
muutoksen tutkijan on välttämättä huomioitava, että muutos tarkoittaa prosessia, jossa jokin tulee
toisenlaiseksi kuin se oli. Siksi en voi aloittaa tutkielmaani suoraan vuodesta 1905. Pitkää
aikarajausta perustelen myös maailmankuvan muuttumisen hitaudella. Erityisesti maailmankuvaan
kuuluvan tiedostamattoman, jota kutsutaan tutkimuskirjallisuudessa usein myös mentaliteetiksi,
6

Haapala 1986, s. 25.
Lindfors 1938, s. 191, 239; Haapala 1986, s. 357.
8
Haapala 1986, s. 299–304; Tikka 2009, s. 270.
9
Kortekangas 1965, s. 92–103, 182–192, 288–298.
7
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väitetään muuttuvan vasta useiden sukupolvien aikana: ”Mentaliteetti on se, mikä muuttuu
viimeiseksi.”10 Toisin sanoen tarkkailen, mitä Finlaysonin tehtaalla tapahtui noin sadan vuoden
ajan. Ihmisten maailmankuva ei paljastu missään muussa kuin heidän toiminnassaan, sillä toisen
ihmisen sisäiseen maailmaan ei ole oikotietä;11 etsin siis ensisijaisesti muutoksia tehtaalaisten
toiminnassa, jotka kielivät samalla heidän ajatustensa muutoksista. Tehtaalaisten menneisyyden
toiminta on jättänyt erilaisia jäänteitä nykyisyyteen, jotka muunnan kysymyksin lähteiksi ja joiden
perusteella rakennan tulkinnan heidän sisäisistä maailmoistaan. Pitkää aikarajausta tasapainotan
keskittymällä tarkkaan rajattuun paikkaan. Tässä – ja vain tässä mielessä – historiallinen
maailmankuvatutkimukseni lähestyy mikrohistoriaa: mittakaavaa pienentämällä Finlaysonin
”valtioon kaupungin sisällä”12, pyrin kuvaamaan menneisyyden ihmisten ajatusmaailmaa ja
luomaan oman teoriani siitä, mitä itse asiassa tapahtui Suomen työväestölle 1900-luvun alussa.13

1.2. (Aate)historiallinen teoria ja metodit

1.2.1. Historian suuri pyörä
Suomalaiset aatehistorian asiantuntijat Juha Manninen ja Markku Hyrkkänen ovat ehdottaneet
aatehistorian tutkimuskohteeksi maailmankuvaa.14 Tällöin tutkielmani olisi loogisesti työväen
aatehistoriaa. Miten sitten olisi hedelmällisintä tutkia tehtaalaisten ajatuksia? Ajatusten
ymmärtäminen vaatii teoriaa ja metodeja. Hyrkkänen on määritellyt teoriat ”käsitejärjestelmiksi,
joiden avulla lähteet voidaan käsittää ja joiden avulla lähteistä voidaan jotakin johtaa”. 15 Hän on
verrannut teorioita karttoihin, jotka ohjaavat näkemään asioiden mahdollisia yhteyksiä. Metodit
olisivat kartan eli teorian nojalla paikallistettuja tai raivattuja teitä, joita pitkin on kuljettava, näiden
oletettujen yhteyksien jäljittämiseksi.16 Historiallinen todellisuus voidaan jakaa teoreettisesti
kolmeen ulottuvuuteen: 1) ajatukselliseen, 2) toiminnalliseen ja 3) ympäristölliseen.17 Jako on

10

Manninen 1989, s. 69. Mentaliteetin muuttumisen hitaudesta, ks. myös Salmi-Niklander 2004, s. 48–51; Hyrkkänen
2002, s. 73–103.
11
Vrt. Pertti Haapalan kommentti: ”...ihmisten ajatusmaailmaa ei voi selittää muutoin kuin tutkimalla tarkoin miten he
toimivat.” Haapala 1989, s. 20. Filosofit ovat pohtineet ”vierassieluisuuden ongelmaa” eli sitä, voimmeko todella
tietää, että toisilla ihmisillä on mieli (tai maailmankuva), jos voimme havainnoida vieraista ihmisistä vain heidän
toimintansa. Ongelmasta ja ratkaisuehdotuksista, ks. esim. Hyslop 2009.
12
Osuva ilmaus on otettu teoksesta Lindfors 1938, s. 300.
13
Mikrohistorian asiantuntija Matti Peltonen korostaa, että mikrohistoria ei tarkoita vain ”ihmisten päiden sisällä
menemistä” tai aatteilla selittämisen paluuta. Peltonen 1999, s. 18–20.
14
Manninen 1989, s. 10; Hyrkkänen 2002, s. 73–111.
15
Hyrkkänen 2002, s. 222.
16
Hyrkkänen 2002, s. 225.
17
Perustan historiallisen todellisuuden kolmen ulottuvuuden teorian ensisijaisesti teokseen Hyrkkänen 2002, s. 24–71.
Vastuu tulkinnasta on luonnollisesti omani.
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ymmärrettävä keinotekoisena, sillä todellisuudessa ulottuvuuksien absoluuttinen erottaminen on
mahdotonta. Elävä, reaalinen ihminen on aina sekä ajatteleva ihminen, toimiva ihminen että
ihminen, joka on osa suurempaa kokonaisuutta eli ympäristöä. Ihminen, joka ei ajattele eli jonka
aivotoiminta lakkaa, julistetaan kuolleeksi. Samoin ihminen, joka ei toimi vähintään hengittämisen,
syömisen, juomisen ja nukkumisen verran, kuihtuu pois. Hengittävä ihminen ei koskaan pääse
karkaamaan yhteiskunnasta ja luonnosta eli sanalla sanoen häntä ympäröivästä ulkoisesta
todellisuudesta. Kun huomioidaan historiallisen todellisuuden eri ulottuvuudet, ymmärretään, että
aatehistoria, joka keskittyy vain ja ainoastaan ajatuksiin, on lähtökohtaisesti mahdotonta. Se olisi
tieteellisesti yhtä ongelmallista kuin sosiaalihistoria, joka keskittyisi ulkoisen maailman rakenteisiin
ja olosuhteisiin unohtaen yksilöiden omat kokemukset näistä rakenteista ja olosuhteista. Pelkästään
toimintaan keskittyvästä historiankirjoituksesta esimerkkinä mainittakoon keskiaikaiset, kristilliset
kronologiat, jotka luettelivat eri vuosien tapahtumia pohtimatta syvällisemmin yksilöllisiä ajatuksia
ja yhteiskunnallisia rakenteita toiminnan takana.18 Kaiken tieteellisesti pätevän historiankirjoituksen
pitää selittää ajattelun, toiminnan ja ympäristön yhteyksiä. Historiantutkimuksen eri suuntauksia
erottaa se, mistä näkökulmasta ne lähestyvät historiallista todellisuutta. Kyse on lopulta vain
historiantutkimuksellisesta aste-erosta. Kun tutkin omassa työssäni tehtaalaisten toimintaa ja
ympäristöä, ajattelen niitä ennen kaikkea ajatuksellisen ulottuvuuden näkökulmasta.

Kuvio 1. Teoreettinen malli historiallisen liikkeen selittämiseksi
eli ajattelun, toiminnan ja ympäristön suhde.

18

Kristillisestä historiankirjoituksesta, ks. Collingwood 1986, s. 47–57.
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Kuvio 119 paljastaa oman suhtautumiseni historialliseen liikkeeseen, joka käsittääkseni jatkuu
ihmiskunnan viimeiseen iltaan saakka. Historia on jatkuvaa muutosta, jossa ajatus, toiminta ja
ympäristö ovat elimellisessä yhteydessä toisiinsa. Ajattelulla tarkoitan kaikkea sitä tiedostettua ja
tiedostamatonta, joka tapahtuu ihmisen mielen sisällä. Toiminnalla tarkoitan kaikkea inhimillistä
toimintaa, joka näkyy ”ulospäin” eli vaikuttaa ympäristöön. Ajattelun ja toiminnan eroa voi
havainnollistaa yksinkertaisella esimerkillä: jos tehtaalainen kutomossa pohtii äänettömästi, kuinka
epäreilu hänen mestarinsa on häntä kohtaan, kyseessä on vain ajatus, mutta jos sama tehtaalainen
kirjoittaa mestarin epäreiluudesta ammattiosaston lehteen, kyseessä on ympäristöä potentiaalisesti
muokkaava teko eli (kirjallinen) toiminta. Ympäristöllä tarkoitan maailmaa subjektin ympärillä:
objektiivisia olosuhteita, rakenteita ja sosiaalista todellisuutta. Tehtaalaisen esimerkissä ympäristö
tarkoittaisi muun muassa tehdasta fyysisenä rakennuksena, tehdastyötä itseään, työaikaa,
reaalipalkkaa, tehtaan sosiaaliturva- ja koulutusjärjestelmää, tehtaan tarjoamia vapaa-ajan
instituutioita, tehtaan omiin sääntöihin kirjattua sisäistä hierarkiaa, tehtaalaiskieltä et cetera.
Ympäristö tarkoittaa siis sekä materiaalista että henkistä ympäristöä, sillä materiaalinen ja henkinen
ovat kietoutuneet toisiinsa.

Maailmankuva sijoittuisi tässä teoreettisessa kartassa ajatusten ulottuvuuteen. Psykologiassa
maailmankuva on määritelty esimerkiksi ”oppimisen tuloksena syntyneeksi yksinkertaistetuksi
malliksi todellisuudesta, jota yksilö käyttää selviytyäkseen elämässään kohtaamistaan tilanteissa”, 20
tai sisäiseksi edustukseksi, jonka ihminen rakentaa siitä maailmasta, jossa hän elää.21
Maailmankuvasta tuli käsitteenä suosittu 1970-luvulla niin psykologiassa, antropologiassa,
folkloristiikassa kuin historiassa.22 Ilahduttavaa humanististen tieteiden akateemisen uskottavuuden
näkökulmasta on ollut havaita se, että on päädytty monitieteellisesti jonkinlaiseen yksimielisyyteen
maailmankuvan olemuksesta: se on ihmisen kaiken ajattelun keskus, joka ohjaa ihmisen ulkoiseen
maailmaan kohdistuvaa toimintaa.23 Juha Manninen on jakanut ”kaiken ajattelun” viiteen
ulottuvuuteen eli käsityksiin 1) ajasta ja avaruudesta, 2) maailman synnystä, yliluonnollisesta, sen
vaikutuksesta, olemassaolosta ja -olemattomuudesta, 3) luonnosta ja ihmisen suhteesta siihen, 4)
ihmisestä itsestään ja hänen suhteestaan toisiin, sekä 5) yhteiskuntarakenteesta, kansasta, valtiosta ja

19

Yksinkertainen teoreettinen mallini muistuttaa folkloristi Seppo Knuuttilan esittelemää maailmankuvan toiminnallista
mallia, joka puolestaan pohjautuu ensisijaisesti psykologi Ulrich Neisserin tekemiin malleihin ihmisten
havaintosykleistä ja kognitiivisten karttojen toiminnallisista skeemoista. Mallissani olen korvannut 1)
maailmankuvan ajattelulla, 2) fyysisen, sosiaalisen ja symbolisen käyttäytymisen toiminnalla sekä 3) ulkomaailman
ympäristöllä. Ks. Knuuttila 1989, s. 187–196; Knuuttila 1992, s. 55.
20
Keskinen 1997, s. 42.
21
Nurmi 1997, s. 58.
22
Ks. Knuuttila 1992, s. 29–30.
23
Vrt. eri tieteilijöiden samankaltaisia maailmankuvan määritelmiä: Puhakka 1977, s. 50; Helve 1997, s. 141; Nurmi
1997, s. 58.
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historian kulkua määräävistä tekijöistä.24 Manninen on erottanut

toisistaan

muutoksen

maailmankuvassa ja maailmankuvan muutoksen: jälkimmäiseen liittyy hänen mukaansa ”kaikkien
arvojen uudelleen arviointi”.25 Hypoteesini mukaan suurlakko tarkoitti Finlaysonin tehtaalaisille
nimenomaan maailmankuvan muutosta.

1.2.2. Kysymyksen ja vastauksen logiikka ajattelun selittäjänä
Ajatuksellisen ja toiminnallisen ulottuvuuden suhdetta tulkitsen kysymyksen ja vastauksen logiikan
näkökulmasta. Hyrkkänen on avannut omassa tuotannossaan laajasti englantilaisen arkeologifilosofin Robin Georg Collingwoodin kehittämää (aate)historiallista metodia. Collingwood näkee
kaiken historian ajattelun historiana. Hänen mukaansa historiantutkijat tutkivat ihmisten toimintaa,
jonka ymmärtäminen edellyttää heidän ajattelunsa ymmärtämistä. Se puolestaan edellyttää ajattelun
käsittämistä vastauksina kysymyksiin.26 Collingwoodin metodi raivaa mahdollisen tien kuolleiden
tehtaalaisten ajatukselliseen ulottuvuuteen: jos tehtaalaisten ajattelua hallitseva aate oli 1800-luvulla
kristinusko ja 1900-luvun alussa sosialismi, nämä aatteet tulee mieltää vastauksina kysymyksiin.
Toisin sanoen maailmankuvatutkijan täytyy selvittää, mihin inhimillisiin kysymyksiin kristinusko ja
sosialismi vastaavat. Menneisyyden ihmisten ajattelua voi hahmottaa kysymysten ja vastausten
loogisena ketjuna, jossa jokainen kysymys edellyttää tiettyjä oletuksia – tai presuppositioita
Collingwoodin kielellä.27

Esimerkiksi

Hyrkkänen on rakentanut

omassa historiallisessa

ajattelussaan loogisen ketjun Eduard Bernsteinin aatteesta eli revisionismista.28
Kysymyksen ja vastauksen logiikka on kätevä työkalu ihmisen tietoisen ajattelun analysoimiseksi.
Maailmankuvan

tietoisella

eli

reflektoidulla

puolella

tarkoitan

tutkielmassani

maailmankatsomuksia, poliittisia aatejärjestelmiä ja arvoja eli kaikkia käsityksiä, joista voidaan
keskustella tai väitellä. Maailmankuvaan kuuluu kuitenkin elimellisesti myös tiedostamaton eli
reflektoimaton puoli, jota kutsun Mannisen ja Hyrkkäsen tavoin mentaliteetiksi. Tiedostamaton ei
operoi kysymyksen ja vastauksen logiikan alla. Esimerkiksi arkiset rutiinit, tottumukset ja
24

Manninen 1977, s. 16–17. Seppo Knuuttilan mukaan Mannisen maailmankuva-määritelmä on vakiintunut
suomalaisessa maailmankuvatutkimuksessa yleisesti hyväksytyksi lähtökohdaksi. Ks. Knuuttila 1989, s. 191.
25
Manninen 1977, s. 27.
26
Hyrkkänen 2002, s. 21.
27
Hyrkkänen 2002, s. 169, 174–175.
28
Hyrkkänen 2002, s. 169: ”Bernsteinin revisionismi, vallitsevan marxilaisuuden kritiikki, oli Bernsteinin vastaus
kysymykseen, miten sosialismi voitaisiin toteuttaa. Kysymys edellytti tietenkin sitä, että sosialismi piti toteuttaa,
mikä puolestaan oli vastaus kysymykseen, miksi se piti toteuttaa. Siihen Bernstein saattoi vastata, että vallitseva
kapitalistinen yhteiskunta ei ollut inhimillinen eikä oikeudenmukainen yhteiskunta, mutta ei kuitenkaan
parantumaton, kehityskelvoton: sitä voitiin ryhtyä muuttamaan korjaamalla ja poistamalla kapitalistisen
yhteiskunnan keskeisiä epäkohtia. Kapitalismi kritiikki puolestaan edellytti näkemystä inhimillisen yhteiselämän
ideaalista. Bernsteinilla tuo ideaali eli sosialismi oli tasavertaisten kansalaisten itsehallinnollinen yhteisö, johon
voitiin yltää ainoastaan demokratiaa eli itsehallintoa laajentamalla.”
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uskomukset ovat osa mentaliteettia. Mentaliteetti on toisin sanoen itsestäänselvyyksien aluetta.29
Collingwood kirjoitti inhimillisen ajattelun syvistä, tiedostamattomista uskomuksista, joita hän
nimitti absoluuttisiksi presuppositioiksi: ”The fact seems to be that a man´s deepest convictions are
precisely those which he never puts into words.”30 Collingwood antaa esimerkin absoluuttisista
presuppositioista keksimällä nokkelan dialogin patologin kanssa. Kysymysten ja vastausten sarjan
jälkeen patologin absoluuttiseksi presuppositioksi paljastuu kyseenalaistamaton usko kausaliteettiin
eli siihen, että ”kaikella mikä tapahtuu on syy”.31 Absoluuttinen presuppositio ei ole vastaus
kysymykseen, vaan se on kaikkien muiden kysymysten perimmäinen liikuttaja.
Miten sitten tutkia sellaista, mitä tehtaalainen ei ole voinut omalla kielellään ilmaista, koska hän ei
ole sitä vielä itse tiedostanut? Menneisyyden tehtaalainen voi ”kertoa” nykyisyyden tutkijalle
virallisen uskontokuntansa tai poliittisen puolueensa, mutta mentaliteetistaan hän vaikenee. Olisiko
siis parempi keskittyä maailmankuvan tietoiseen puoleen, joka olisi tutkimuskohteena
tiedostamatonta helpommin hallittavissa? Jos tietoinen ja tiedostamaton kulkevat aina yhdessä,
niiden irrottaminen toisistaan kuulostaa vaaralliselta maailmankuvan ymmärtämisen kannalta. Jos
keskittyisin vain tietoiseen, tutkielmastani tulisi helposti sosialistisen aatteen historiaa. Arvostan
Hannu Soikkasen klassikkoteosta Sosialismin tulo Suomeen: Ensimmäisiin yksikamarisen
eduskunnan vaaleihin asti32, mutta tarkoituksenani ei ole kirjoittaa vain sosialismin tulosta
Finlaysonin tehtaalle vuosina 1905–1918. Tavoitteena on avata tehtaalaisten kokonaisvaltaista
maailmankuvan muutosta, joka tarkoittaa jotakin syvällisempää kuin sosialistisen puolueohjelman
joidenkin periaatteiden omaksumista. Aatehistoriassani en siis halua keskittyä vain aatteeseen, sillä
aate ei ole mitään ilman ihmistä.33

Tiedostamatonta ei ole missään nimessä helppo tutkia empiirisesti, tai kuten Manninen on
kirjoittanut: ”Mentaliteetin käsite on aina teoreettinen konstruktio, sillä mentaliteetit eivät näy
aineistossa suoraan eivätkä ole ´annettuja´, vaan ne on pääteltävä lukuisien eri tyyppisten vihjeiden
perusteella.”34

Kirsti

Salmi-Niklander

on

kutsunut

mentaliteettikysymyksiä

hiljaisuuden

kysymyksiksi. Hän lainaa ranskalaista Michel Vovellea, jonka mukaan mentaliteetti saattaa
29

Manninen 1989, s. 67–71; Hyrkkänen 2002, s. 79–111.
Lainaus Connelly 2003, s. 117 mukaan.
31
Ks. Hyrkkänen 2002, s. 170.
32
Soikkanen 1961.
33
Väinö Linna kiteyttää vallankumouksellisen työväenaatteen ja yksittäisen työläisen (Akseli Koskelan) suhteen
historiallisessa romaanissaan: ”Kuunnellessaan neuvottelua esikunnassa Akseli oli epämääräisesti tajunnut erään
asian, jota hän ei ollut ajatellut. Tähän saakka hän oli kokenut vastuun yksinomaan henkilökohtaisten tehtäviensä
suorittamisesta, mutta esikuntaa katsellessaan ja kuunnellessaan hänelle oli tullut mieleen, ettei vallankumouksella
ollut mitään salaperäistä voimaa eikä mahtia. Sen muodostivat yksinkertaisesti hän ja hänen kaltaisensa miehet.
Epämääräisen ja samalla kaikkivoivan ´koko sakin´ käsite selkeni. Se kykenisi juuri täsmälleen siihen mihin hänkin.
Ja ellei hän kykenisi, niin edessä on tuho.” Linna 1959, s. 266.
34
Manninen 1989, s. 71.
30
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paljastua etenkin vallankumouksellisina hetkinä, jolloin ideologia voi ”valloittaa mentaliteetit,
läpäistä ne ja työntää ne yli laidan”.35 Poikkeuksellisina historiallisina ajankohtina eli sellaisina
hetkinä, jolloin aika tuntuu liikkuvan jopa vuosisatoja yhdessä päivässä, tiedostamaton voi muuttua
tiedostetuksi (ja samalla tuhoutua); toisaalta on myös mahdollista, että historian suuren pyörän
arkinen liike eli ajan tasainen kuluminen saattaa tehdä tiedostetusta tiedostamatonta.36 Esimerkiksi
Ranskan

vallankumouksen

voi

selittää

nimenomaan

”kollektiivisen

tietoisuuden

vallankumouksena”.37

Kunkin historiallisen ajan ja paikan hegemoninen ajatus voidaan siis käsittää vastauksena tietoiseen
kysymykseen. Kun kysymyksen ja vastauksen loogista ketjua jäljitetään riittävän kauas, voidaan
päätyä lopulta ihmismielen itsestäänselvyyksien alueelle. Tiedostamaton uskomus voi toimia kuin
ankkuri tietoisten kysymysten ja vastausten ketjun päässä, tai kuten Hyrkkänen on tiivistänyt
analyyttisen filosofin William Henry Walshin ajattelua:
Mahdollisesti voimme löytää perusteiden perusteen, jonkun periaatteen (esimerkiksi
maailmankatsomuksen ydinajatuksen), joka ”kantaa” henkilön muita perusteita, ja josta hänen muut
käsityksensä voitaisiin johtaa. Periaate voi olla julkilausuttu, mutta se voi olla myös muuten
ilmiannettu; sitä ei tarvitse eksplisiittisesti mainita, koska se on itsestäänselvyys (joskaan ei tutkijalle).
[…] ...jotta ymmärrettäisiin, miksi ihminen ajatteli kuten ajatteli, on ainakin selvitettävä, millaisiin
”periaatteisiin ja piiloisiin oletuksiin” hänen ajattelunsa nojautui.38

Saksalainen sosiologi Theodor Geiger vertasi vuonna 1932 mentaliteettia ihoon ja ideologiaa
vaatteisiin.39 Geigerin kielellä: minun on päästävä tehtaalaisten vaatteiden alle ja löydettävä
absoluuttiset presuppositiot tehtaalaisten 1800-luvun kristinuskon ja 1900-luvun alun sosialismin
takana. Jos Collingwoodin aatehistoriallinen metodi on tieteellisesti pätevä, kysymyksen ja
vastauksen logiikka ohjaa välttämättä myös omaa ajatteluani tutkimuksen aikana, sillä kaikki
inhimillinen ajattelu on kysymyksen ja vastauksen ikuista leikkiä. Valittua metodia voisi siis kutsua
yksinkertaisesti kaksinkertaiseksi: se on sekä tutkimuksen kohde että väline.40 Kun ajattelen
tehtaalaisten ajattelua, yritän muistaa jesuiitta Anthony de Mellon yleishyödyllisen neuvon:
Olkaa tietoisia siitä, mitä sanotte, mitä teette, ajattelette ja miten toimitte. [...] Se, mikä on tietoista, on
hallinnassa; se, mistä ette ole tietoisia, orjuuttaa teitä aina.41

35

Salmi-Niklander 2004, s. 48–50.
Manninen 1989, 67–68; Hyrkkänen 2002, s. 78–80.
37
Hyrkkänen 2002, s. 124.
38
Hyrkkänen 2002, s. 40–41.
39
Hyrkkänen 2002, s. 72.
40
Hyrkkänen 2002, s. 171.
41
de Mello 2001, s. 60, 63.
36
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1.2.3. Ympäristön kahleet
Aatehistorioitsijat toistelevat mielellään kaikkea toimintaa edeltävän ajatuksen,42 mutta yhtä lailla
marxilaiset yhteiskuntatieteilijät voisivat viisastella: kaikkea yksilöllistä ajattelua edeltää
tietynlainen aikaan ja paikkaan sidottu historiallinen ympäristö, sillä yksikään ihminen ei synny
tyhjään tai ”vapaaseen” maailmaan. Analysoidessani historiallisen maailmankuvan (eli ajattelun
keskuksen) ja ympäristön suhdetta ennen ja jälkeen suurlakon käytän apunani marxilaista
tutkimusperinnettä: Karl Marxin, Antonio Gramscin ja Louis Althusserin hajanaisia huomioita
ulkoisen ja sisäisen maailman dialektiikasta. Haluan omassa aatehistoriassani kiinnittää huomioni
siihen, kuinka yksilön, ryhmän tai luokan ympärillä oleva ympäristö ehdollistaa (rajoittaen tai
mahdollistaen) ihmisten ajattelua. Historialliseen aikaan ja paikkaan sidottu ihminen ei voi ajatella
mitä tahansa. Karl Marx itse kirjoitti:
Ihmiset tekevät itse historiaansa, mutta he eivät tee sitä mielensä mukaan, he eivät tee sitä
omavalintaisissa, vaan välittömästi olemassaolevissa, annetuissa ja perinnöksi jääneissä olosuhteissa.
Kaikkien edesmenneiden sukupolvien perinteet painavat vuorenraskaina elävien aivoja. 43

Manninen ja Hyrkkänen korostavat, että samat ulkoiset olosuhteet on mahdollista käsittää eri
tavoin, jolloin on syytä perehtyä historiallisen subjektin omiin käsityksiin olosuhteista. Manninen
kirjoittaa:
Toiminta ei ole käsitettävissä riippumatta henkisestä taustastaan, toimijan aikomuksista, uskomuksista
ja niille puitteet muodostavista yleisistä aatteista. Toiminnalla on aina historiallinen ehdollisuutensa,
mutta silti siitä ei päde samanlainen ennustettavuus kuin luonnontapahtumista. Jos toimija olisi
saattanut menetellä toisin kuin hän tosiasiassa teki, niin silloin vastausta siihen, miksi hän teki niin
kuin teki, ei ole löydettävissä toiminnan ulkoisista ehdoista, vaan otettava huomioon toimijan
uskomusjärjestelmät. […] Kompleksiseen historialliseen todellisuuteen kuuluvat sekä toiminnan
sosiaali- ja taloushistorialliset ehdot että toimijoiden omat käsitykset ja maailmankuvat.
Kumpaisenkin peruskudoksen selvittämiseksi tarvitaan erilaisia tutkimustapoja. Näiden kahden
tutkimuksellisen suunnan asettaminen toistensa vaihtoehdoiksi tai vastakohdiksi ei palvele
historiallisen todellisuuden selittämisen ja ymmärtämisen tarkoitusta, historiallista synteesiä, jossa
tulee pyrkiä osoittamaan historian moniaineksisen todellisuuden eri säikeiden erkanemiset ja
yhtenevyydet, niiden yhteispeli. […] Aatteelliset suuntaukset tai perustavat todellisuutta koskevat
katsomukset – esimerkiksi – eivät ole pelkkää eturyhmien konfliktien kovan todellisuuden ylle
nostettua henkistä sumuverhoa, vaan ne itse ovat historiallisen todellisuuden kiertymätön osa.44

42

Robin George Collingwood on muotoillut ajatuksen tunnetuin sanankääntein: ”All history is the history of thought;
and when an historian says that man is in a certain situation this is the same as saying that he thinks he is in this
situation. The hard facts of the situation, which it is so important for him to face, are the hard facts of the way in
which he conceives the situation.” Collingwood 1984, s. 317.
43
Marx 1973a, s. 360.
44
Manninen 1989, s. 41–43. Vrt. Hyrkkänen 2002, s. 43: ”Tilanteet eivät vaikuta automaattisesti, mekaanisesti. Niiden
vaikutus tiettyihin ihmisiin selittyy vain tutkimalla, miten he ovat nähneet nämä tilanteet. Lisäksi tilanteet eivät
yleensä ole vaihtoehdottomia siinä mielessä, että niissä olisi vain yksi mahdollisuus toimia. Olosuhteet eivät määrää
yhtä tiettyä ja ainoaa toimintaa eivätkä sitä, mikä vaihtoehto valitaan. Toisaalta tietenkään tilanteita tai olosuhteita
ei voi nähdä miten tahansa, mutta silti olosuhteet itsessään eivät välittömästi aiheuta ideoita.”
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Yhdyn Marxin, Mannisen ja Hyrkkäsen ajatuksiin ajatusten ja olosuhteiden suhteesta: historiallisen
todellisuuden selittämisessä on otettava huomioon ihmiseen vaikuttavat yksilöä suuremmat ulkoiset
voimat, mutta toisaalta olosuhteista ei voi päätellä täsmälleen, mitä ihmiset ajattelevat. Ulkoisen ja
sisäisen maailman suhde ei siis ole deterministinen. Esimerkiksi kapitalistisen tuotantomuodon
sisäiset ristiriidat eivät väistämättä johda proletaarin luokkatietoisuuteen ja sitten historialliseen
vallankumoukseen.45 Historiallinen determinismi on vain lohduttavaa oopiumia työläisille, jotka
kulkevat konkreettisesta tappiosta toiseen abstrakti Historia isolla H-kirjaimella puolellaan – ja
sosialistinen fatalismi on “todelliselta toimintatahdoltaan heikkojen suojapuku”46, kuten italialainen
marxisti Antonio Gramsci kirjoitti vankisellissään, jonne Mussolinin fasistit olivat hänet sulkeneet.
Yhdyn Gramscin Marx-tulkintaan:
Vaatimus (joka tuodaan esiin historiallisen materialismin perusväittämänä), jonka mukaan politiikan
ja ideologian kaikki heilahtelut on esitettävä rakenteen välittöminä ilmauksina, on torjuttava
teoreettisesti alkeellisena lapsentautina ja käytännössä se on torjuttava konkreettisten poliittisten ja
historiallisten teosten kirjoittajan Marxin autenttisella todistusaineistolla.47

Sosialismi massojen aatteena ei olisi ollut mahdollista 1800-luvun alun Suomessa yhteiskunnallisen
kehittymättömyyden takia; samoin mahdotonta olisi ollut vuoden 1905 sosialismin läpimurto ilman
1800-luvun lopun nopeaa kapitalistista kehitystä. Työväenluokka48 ja työväenluokan niin sanottu
itsetietoinen maailmankuva49 syntyivät kapitalistisen tuotantojärjestelmän kohdussa, mutta syntymä
ei ollut ”tähtiin kirjoitettu”, predestinoitu, vaan työläissikiö kehittyi itse omalla toiminnallaan
mitättömästä munasolusta elinkelpoiseksi yksilöksi.50 Edward Palmer Thompsonin tavoin tulkitsen,
että luokka ei ole pelkkä kapitalistisen talousrakenteen sisäinen, objektiivinen alakategoria, vaan
luokka syntyy ajattelun, toiminnan ja ympäristön vuorovaikutuksessa.51 Työväenluokka on luokka
vain silloin, kun sen ymmärretään olevan historiallisessa liikkeessä, tai kuten Thompson kirjoittaa:
More than this, the notion of class entails the notion of historical relationship. Like any other
relationship, it is a fluency which evades analysis if we attempt to stop it dead at any given moment
and anatomise its structure. The finest meshed sociological net cannot give us a pure specimen of
class, any more than it can give us one of deference or of love. The relationship must always be
embodied in real people and in a real context. […] And class happens when some men, as a result of
common experiences (inherited or shared), feel and articulate the identity of their interests as between
themselves, and as against other men whose interests are different from (and usually opposed to)
theirs. The class experience is largely determined by the productive relations into which men are
born—or enter involuntarily. Class-consciousness is the way in which these experiences are handled
in cultural terms: embodied in traditions, value-systems, ideas, and institutional forms. If the
45

Marxin historiallisesta materialismista voisi helposti saada tällaisen käsityksen. Ks. erit. Marx & Engels 1973, s. 32–
33.
46
Gramsci 1979, s. 49.
47
Gramsci 1979, s. 113.
48
Työväenluokka tutkielmani ajallisessa kontekstissa voidaan määritellä esimerkiksi väestönosaksi, joka tekee
epäitsenäistä, ruumiillista työtä. Ks. esim. Haapala 1992, s. 229.
49
Itsetietoisuudesta, ks. erit. luku 3.7. ”Itsetietoisuus sosialistisen maailmankuvan avaimena”.
50
Vrt. Thompsonin omaa metaforaani tyylikkäämpi vertaus: “The working class did not rise like the sun at an appointed
time. It was present at its own making.” Thompson 1966, s. 9.
51
Thompson 1966, s. 9.
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experience appears as determined, class-consciousness does not. We can see a logic in the responses
of similar occupational groups undergoing similar experiences, but we cannot predicate any law.
Consciousness of class arises in the same way in different times and places, but never in just the same
way.52

Gramscin mukaan historiallinen ”todellisuus ei koskaan noudata abstraktia kaavaa ja siksi
tuollaiseen luuloon perustuva katsomus on vain passiivisuuden ilmaus”.53 Gramsci oli käytännön
filosofi, joka noudatti omassa elämässään esimerkillisesti Marxin kymmenettä teesiä: ”Filosofit
ovat vain eri tavoin selittäneet maailmaa, mutta tehtävänä on sen muuttaminen.”54 Todellisuuden
muuttamisessa Gramsci korosti älyllisen taistelun merkitystä. Maailma on ennen kaikkea erilaisten
maailmankatsomusten ja ideologioiden taistelukenttä: ”Kaikki elämänilmaukset ovat ideologisen
taistelun tuloksia: jumala, laki, valtio, palkka, työaika, itsenäisyys, et cetera.”55

On syytä täsmentää, että marxilaiset tutkijat antavat perinteisesti ideologialle laajemman
merkityksen

kuin

esimerkiksi

suomalaiset

maailmankuvatutkijat,

joille

ideologia

tai

maailmankatsomus tarkoittaa usein vain maailmankuvan tietoista pintarakennetta.56 Ideologia
marxilaisessa kaiken elämän (tiedostetun ja tiedostamattoman) lävistävässä merkityksessä on oman
tulkintani mukaan lähellä nykyistä maailmankuvan käsitettä. Tutkielmassani käytän tietoisesti
maailmankuvaa ja ideologiaa synonyymeina. Tarkoituksenani on korostaa, ettei ole olemassa
sellaista maailmankuvaa, joka olisi vapaa yhteiskunnan valtarakenteista. Marx ymmärsi ideologian
ihmisen tai yhteiskunnallisen ryhmän mieltä hallitsevien ajatusten tai käsitysten järjestelmänä.57
Gramsci puolestaan samaisti toisiinsa filosofian, ideologian ja maailmankatsomuksen, joka
”lausumattomana ilmenee taiteessa, oikeudessa, taloudellisessa toiminnassa, kaikissa yksilöllisissä
ja kollektiivisissa elämänilmauksissa”.58 Gramsci kehotti työläisiä tutustumaan omaan sisäiseen
maailmaansa:
Kun on osoitettu, että kaikki ovat filosofeja – vaikkapa vain omalla tavallaan, sitä tiedostamatta,
koska pieninkin, mikä tahansa älyllisen toiminnan ilmaus, ”kieli”, sisältää jonkin tietyn
maailmankatsomuksen – siirrytään seuraavaan kohtaan, kritiikin ja tietoisuuden vaiheeseen eli
kysymykseen: Onko parempi ”ajatella” ilman kriittistä tietoisuutta, hajanaisesti ja sattumanvaraisesti
eli ”olla osallisena” ympäristön ulkoapäin, mekaanisesti määräämään maailmankatsomukseen, joka
siis on peräisin jostakin niistä monista yhteiskuntaryhmistä, joihin jokainen ihminen automaattisesti
kuuluu siitä alkaen, kun hän astuu tajunnan maailmaan? (Maailmankatsomus voi olla peräisin
kotikylästä tai – provinssista, pappilasta ja kirkkoherran ”ajatustoiminnasta” tai vanhan patriarkan
52

Thompson 1966, s. 9–10.
Gramsci 1982, s. 16.
54
Marx 1973b, s. 8.
55
Gramsci 1979, s. 43.
56
Ks. esim. Manninen 1977, s. 23; Salmi-Niklander 2004, s. 48–49. Hyrkkäsen ideologia-määritelmä: ”Ideologialla
tarkoitan tässä ja muuallakin ajattelua ja toimintaa suuntaavaa aatteiden, katsomusten, arvojen ja normien
kokonaisuutta. […] Marxilaisessa kirjallisuudessa (tai ideologiassa) ideologia tarkoitti aikoinaan myös ”väärää”
tietoisuutta, mutta ideologian käsite alkoi vähitellen neutralisoitua sikäli, että käsitteelliseen selkeyteen pyrittiin
erottelemalla ´sosialistinen´ eli ´tieteellinen´ ideologia ´porvarillisesta´ ja ´epätieteellisestä´.” Hyrkkänen 2002, s. 79.
57
Althusser 1984, s. 103–104.
58
Gramsci 1979, s. 40.
53
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”viisaudesta”, joka määräsi lait, akalta, joka on perinyt noitien tiedot, tai älyköltä, joka happanee
omaan typeryyteensä ja kyvyttömyyteensä toimia.) Vai onko sen sijaan parempi kehittää omaa
maailmankatsomustaan tietoisesti ja kriittisesti ja siten tähän omaan aivotyöhön sitoutuen valita oma
toimintapiirinsä, osallistua aktiivisesti maailmanhistorian luomiseen, olla oma oppaansa eikä
passiivisesti ja nöyrästi hyväksyä oman persoonallisuutensa muottiin pakottamista? […] Kritiikin
kehittelyn alku on yhtä kuin tietoisuus siitä, mitä itse todella on, siis eräänlainen ”tunne itsesi”
tuloksena tähänastisesta historiallisesta prosessista, joka on jättänyt sinuun lukemattomia jälkiä
jättämättä kuitenkaan niiden sisällysluetteloa. Aluksi on tehtävä tämä luettelo. 59

Toisin sanoen maailmankuvatutkijan pitää nähdä jokainen maailmankuva osana historiallista
prosessia. Gramscin mukaan jokaisena historiallisena aikana tietyllä yhteiskuntaluokalla on eniten
valtaa käsissään. Tämä poliittisesti ja taloudellisesti hallitseva luokka levittää jatkuvasti omaa
maailmankuvaansa muille luokille – ei ensisijaisesti väkivallan – vaan yhteiskunnallisten
instituutioiden kautta: ”Koulu kaikilla asteillaan ja kirkko ovat joka maassa kaksi suurinta järjestöä
palveluksessaan olevien henkilöiden määrän vuoksi; sitten tulevat päivälehdet, aikakausijulkaisut,
kirjakauppojen toiminta ja yksityiset oppilaitokset, sekä sellaiset, jotka täydentävät valtion kouluja,
että kansankorkeakoulun tyyppiset sivistyslaitokset.”60 Näin eliitin maailmankuva saavuttaa
hegemonisen aseman kulttuurissa. Hallitsevan luokan subjektiivisista käsityksistä tehdään
objektiivisia, luonnollisia ja ikuisia, vaikka todellisuudessa nämä aikaan ja paikkaan sidotut
käsitykset tukevat tietylle yhteiskuntaluokalle hyödyllistä status quota. Gramscin kriittiset
vankilahuomiot ohjaavat fokukseni Finlaysonin tehdasyhteisön omiin instituutioihin (koulu, kirkko,
sosiaaliturvajärjestelmä), jotka välttämättä vaikuttivat tehtaalaisten maailmankuvaan.

Louis Althusser on keskittynyt Gramscin alustavasti muotoilemaan kysymykseen ympäristön ja
maailmankuvan suhteesta tunnetuimmassa esseessään Ideologiset valtiokoneistot.61 Althusserin
mukaan jokaisen yhteiskuntamuodon on uusinnettava 1) tuotantovoimansa ja 2) vallitsevat
tuotantosuhteet. Kapitalismissa tuotantovoimat ja tuotantosuhteet uusinnetaan ideologisten
valtiokoneistojen eli ”kapitalistisen koulutusjärjestelmän ja muitten vastaavien instanssien ja
laitosten

avulla”.62

Finlaysonin

”pienoisyhteiskuntamuodon”

historiallisessa

esimerkissä

kapitalismin itsensä uusintaminen tarkoittaisi jatkuvaa uusien tehtaalaisten kouluttamista niin, että
he hallitsevat tehtaan modernien koneiden tehokkaan käyttämisen ja tuottaisivat näin suurempaa

59

Gramsci 1979, s. 35.
Gramsci 1979, s. 56. Saman ajatuksen kohtaamme jo Marxilla: ”Eikö kuitenkin yhteiskunta määrää teidänkin
kasvatuksenne? Eivätkö sitä määrää yhteiskunnalliset suhteet, joiden puitteissa te kasvatatte, sekä yhteiskunnan
välitön tai välillinen puuttuminen koulun jne. välityksellä? Yhteiskunnan vaikutus kasvatukseen ei ole
kommunistien keksintö. He vain muuttavat sen luonteen, tempaavat sen pois hallitsevan luokan vaikutuspiiristä.”
Marx & Engels 1998, s. 57–58.
61
Althusser tunnustaa älyllisen velkansa Italiaan: ”Tietääkseni vain Gramsci on pyrkinyt etenemään samaan suuntaan
kuin me tässä. Hänellä oli tuo ”omaperäinen” ajatus, että valtio ei rajoitu (tukahduttavaan) valtiokoneistoon, vaan
käsittää myös joukon kuten hän sanoi ”kansalaisyhteiskunnan” laitoksia: kirkon, koulut, ammattiliitot jne.
Valitettavasti Gramsci ei esittänyt oivalluksiaan järjestelmällisessä muodossa vaan ne jäivät teräviksi mutta
hajanaisiksi muistiinpanoiksi.” Althusser 1984, 141.
62
Althusser 1984, s. 87, 90.
60
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voittoa pääomalle. Althusserin teorian mukaan tehtaan koulussa opittaisiin muutakin kuin koneiden
salat:
Mutta näitten tekniikkojen ja tietojen lisäksi ja niiden yhteydessä opitaan myös
”käyttäytymissääntöjä” eli tapoja ja tottumuksia, joita jokaiseen työnjakoon perustuvaan tuotantoon
osallistuvan tulee noudattaa, kunkin osalleen langenneen tehtävän mukaan: opitaan moraalisääntöjä
sekä ammatillista ja kansalaistietoisuutta, oikeammin sanoen normeja jotka vaativat kunnioittamaan
vallitsevaa yhteiskunnallis-teknistä työnjakoa ja viimekädessä suojaavat luokkavaltaan perustuvaa
järjestystä...Tieteellisemmin puhuen: työvoiman uusintaminen edellyttää, että ammattitaidon ohella
uusinnetaan myös sen alisteisuus vallitsevalle ideologialle ja riistäjien ja sortajien kyky käyttää sitä
tehokkaasti, osatakseen varmistaa hallitsevan luokan vallan myös ”sanan voimalla”. 63

Ideologiset valtiokoneistot siis uusintavat, oikeuttavat ja pyhittävät kapitalistiset riistosuhteet.
Marxilaisin silmin tehtaan koulussa tai kirkossa työläinen oppii hyväksymään oman
työläiselämänsä objektiiviset ehdot. Althusserin klassisen määritelmän mukaan ideologia – tai
maailmankuva – ”ei ilmaise yksilöiden olemassaoloa hallitsevien todellisten suhteiden järjestelmää,
vaan heidän kuvitteellista suhdettaan niihin todellisiin suhteisiin, joiden alaisina he elävät”.64
Maailmankuvan muodostumisessa ideologiset valtiokoneistot (koulutukselliset, uskonnolliset,
perheen muodostamat, oikeudelliset, poliittiset, ammatilliset, tiedotukselliset ja kulttuuriset) ovat
ratkaisevassa asemassa. Althusserin hyöty omalle tutkielmalleni on siinä, että voin lähestyä
Finlaysonin pienoisvaltion ideologisia valtiokoneistoja marxilaisesta näkökulmasta. En kuitenkaan
halua tutkia tehtaalaisia täysin rakenteisiin keskittyen unohtaen itse historian subjektit. Esimerkiksi
E.P. Thompson hyökkäsi voimakkaasti Althusserin materialistisen strukturalismin kimppuun
teoksessaan Poverty of Theory (1978) syyttäen häntä ihmisten oman toimintakyvyn aliarvioimisesta
historiallisessa selittämisessä.65

Tarkoituksenani ei siis ole analysoida Marxin, Gramscin ja Althusserin teorioita maailmankuvan ja
ympäristön monimutkaisesta suhteesta kokonaisuudessaan, vaan lainata kyseisiltä tutkijoilta
ajatuksia, jotka auttavat minua vastaamaan omaan tutkimuskysymykseeni. Ympäristöä ei voi
käsittää miten tahansa. Historiallinen ihminen voi tehdä valintoja, mutta ajan ja paikan hegemonia
määrittelee Thompsonin sanoin ”mahdollisen parametrit”.66 Oman tulkintani mukaan Finlaysonin
tehtaalaisten mahdollisia ajatuksia voisi kuvata rajatuksi valinnan akseliksi, jolla tarkoitan sitä, että
minun pitää kuvitella mieleeni 1800- ja 1900-luvun ympäristön määrittämät ajattelun äärirajat, jotka
samalla määrittävät heidän toimintansa äärirajat. Valinnan akseli paljastaa menneisyyden
mahdollisen. Valinnan akselin merkitystä voisi avata toisella yksinkertaisella metaforalla: jos
maailmankuva on ihmisen itse piirtämä kuva ulkoisen todellisuuden maisemasta, on syytä muistaa,
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Althusser 1984, s. 90–91.
Althusser 1984, s. 120.
65
Ks. Bess 1993, s. 19.
66
Ks. Salmi-Niklander 2004, s. 51.
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että kunakin historiallisena aikana on olemassa vain tietynlaisia värejä ja taulupohjia, joiden välillä
ihminen saa valita.67 Osoitan myöhemmin, kuinka nimenomaan suurlakko venytti tehtaalaisten
valinnan akselia.

1.2.4. Toiminnan ja ympäristön empiirinen suhde
Toiminnan ja ympäristön suhdetta analysoidessani nojaan aikaisemman teorian sijasta vahvemmin
käytännön empiriaan: haluan ensisijaisesti hahmottaa, miten tehtaalaisten toiminta vaikuttaa heidän
ympäristöönsä. Miten esimerkiksi tehtaalaisten kirkossa käyminen, raittiusliike, mestareiden
satunnainen

pahoinpiteleminen,

kollektiivinen

kirjoittaminen,

lakkoilu,

äänestäminen

eduskuntavaaleissa tai aseellinen toiminta vaikuttivat ulkoiseen maailmaan? Toisaalta minun on
pakko ottaa kantaa myös klassiseen kysymykseen yksilöllisen toiminnan ja yhteiskunnallisten
instituutioiden suhteesta: luovatko yksilöt instituutiot jatkuvasti omalla toiminnallaan vai
rajoittavatko

vallitsevan

yhteiskunnan

instituutiot

ratkaisevasti

yksilöiden

ajattelu-

ja

toimintamahdollisuuksia? Kysymys toiminnan ja ympäristön suhteesta on olennainen sen takia, että
ihminen ei koskaan toimi tyhjiössä: toiminnan tulos tulee näkyviin vain ja ainoastaan ympäristössä
tai paremminkin ympäristön kautta. Ihminen jatkaa tai muuttaa toimintaansa nykyhetkeä edeltävän
toiminnan tulosten perusteella. Huomautettakoon, että tulos on tässä tietysti ajattelevan ja toimivan
subjektin oma käsitys toimintansa vaikuttavuudesta ympäristöön. Joskus toiminnan vaikutuksesta
ulkoiseen todellisuuteen vallitsee subjektiivinen konsensus: esimerkiksi Finlaysonin tehtaalla oltiin
todennäköisesti keväällä 1917 melko yksimielisiä siitä, että kahdeksan tunnin työpäivä saatiin
nimenomaan Venäjän ja Suomen työväen yhteisen joukkovoiman ansiosta (tai joidenkin mielestä
takia).68 Toisaalta vuoden 1917 lopulla tehtaalla saattoi olla hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, oliko
sosialistien

eduskuntatoiminnalla

1907–1917

ollut

merkittävää

vaikutusta

tehtaalaisten

objektiivisiin oloihin. Maltillinen sosialisti saattoi korostaa pieniä parannuksia työläisten arjessa,
kun taas vallankumouksellinen sosialisti tai harras kristitty saattoivat nähdä eduskuntatyön
”hedelmät” mitättöminä; edellinen saattoi näin käsitystensä pohjalta sitoutua ulkoparlamentaarisiin
toimintamuotoihin, kun taas jälkimmäiselle parlamentaarisen toiminnan heikko tulos oli todistus

67

Väreistä ja ajattelun rajoista on kirjoittanut myös aikamme kuuluisin marxisti Slavoj Žižek: ”Vanha vitsi DDR:n ajalta
kertoo itäsaksalaisesta, joka saa töitä Siperiasta; hän tietää, että sensuuri lukee kaiken postin ja sopii ystäviensä
kanssa: ´Luodaan koodi: jos saatte minulta kirjeen, joka on kirjoitettu tavallisella sinisellä musteella, se on totta, jos
taas punaisella, se on valhetta.´Kuukauden kuluttua ystävät saavat ensimmäisen, sinisellä musteella kirjoitetun
kirjeen: ´Kaikki täällä on upeaa: kaupat ovat täynnä tavaraa, ruokaa on paljon, asunnot ovat hyviä ja kunnolla
lämmitettyjä, elokuvateatterit näyttävät läntisiä elokuvia, suhteisiin valmiita kauniita tyttöjä on paljon – ainut, mitä
ei löydy on punainen muste...´” Jylhämö & Kuusela, 2009, s. 17. Žižekin mukaan punaisen musteen puute ei ole
pelkästään menneisyyden totalitaaristen valtioiden, vaan nimenomaan nykyisyyden (uus)liberaalien demokratioiden
ongelma, sillä ”meillä ei ole kieltä vapaudettomuutemme ilmaisemiseen”.
68
Ks. aiheesta tarkemmin luku 3.9. ”Aate muuttuu toiminnaksi”.
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siitä, että maallinen toiminta oli toissijaista, koska lopulta kaikki inhimillinen elämä oli Jumalan
käsissä.

Jos ajatteleminen tarkoittaa aatehistoriallisessa teoriassani ympäristön rajaaman valinnan akselin
luomista, toiminta tarkoittaa lukittua päätöstä valinnan akselilla. Voisi perustellusti väittää, että
ajatus, joka ei koskaan muutu toiminnaksi eli joka tapahtuu vain ihmisen pään sisällä eli joka ei
vaikuta

mitenkään

ulkoiseen

todellisuuteen,

on

maailmankaikkeuden

ja

samalla

historiankirjoituksen kannalta merkityksetön.69 Toisaalta voisi yhtä perustellusti ajatella, että
yksilöllinen ajattelu eli oman valinnan akselin eri pisteiden hahmottaminen vaikuttaa välttämättä
ympäristöön, sillä 1) yksilö on automaattisesti (pieni) osa ympäristöä ja 2) ei ole olemassa kerran
ajateltua ajatusta, joka ei vaikuttaisi – tietoisesti tai tiedostamatta – yksilöön, kun hän valitsee omaa
toimintamuotoaan. Tarkastelen siis tehtaalaisten kunakin historiallisena hetkenä valitsemia
toimintamuotoja päätöksinä heidän oman valinnan akselinsa sisällä, sillä nimenomaan ajattelu eli
toisin sanoen maailmankuva ajattelun keskuksena määrittää mahdollisen (ja valitun) toiminnan.
Toisaalta pitää muistaa, että yksilö ei ajattele tai toimi tyhjiössä; jokainen maailmankuva syntyy
yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa. Tehtaalaisten toiminta vaikutti eli jätti jälkiä
menneisyyden ympäristöön, ja tehtaalaisten maailmankuva on syntynyt näitä jälkiä arvioimalla.
Tiivistetysti: tehtaalaisten maailmankuva ohjaa heidän toimintaansa; heidän toimintansa vaikuttaa
ympäristöön; ympäristö määrittää heidän maailmankuvaansa. Ajatusten, toiminnan ja ympäristön
jatkuvia muutoksia voi kutsua historian suuren pyörän liikkeeksi, mikäli niin haluaa.

1.3. Aineisto
Kirjoittaminen on toimintaa, joka sisältää poikkeuksellisen paljon ajatuksellista ainesta. Joku
rohkeampi voisi väittää, että kirjoittaminen on ajattelemista. Jos maailmankuvatutkija haluaa tutkia
menneisyyden ihmisten ”ajatusten joenuomaa”70, heidän kirjoittamansa tekstit ovat oletettavasti
kaikkein hedelmällisimpiä lähteitä. Oman tutkielmani tärkein lähde on tehtaalaisten vuonna 1905
perustaman ammattiosaston käsinkirjoitettu lehti Tehtaalainen, joka ilmestyi vuosina 1908–1914 ja
1917. Lehteä ei ole käytetty aikaisemmin lähteenä historiankirjoituksessa. Tehtaalainen ilmestyi
kolmesta yhdeksään kertaa vuodessa ja se luettiin ääneen ammattiosaston kokousten päätteeksi.
Yhteensä lehtiä ilmestyi noin 50 kappaletta. Tehtaalaisen laajuus vaihteli muutamasta
konseptisivusta lähes kahteenkymmeneen sivuun saakka; useimmiten yksi numero on ehkä noin 8
69

Esimerkiksi Johan Vilhelm Snellman kirjoitti: ”Pelkästään ajattelijansa päässä ajatus on voimaton.” Lainaus teoksen
Lahtinen 2006, s. 25 mukaan.
70
Erinomainen maailmankuvan metafora on peräisin filosofi Wittgensteinilta. Ks. Manninen 1977, s. 15.
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sivua.71 Lehteä tekivät vastaava päätoimittaja, toimitussihteeri ja reportteri eli uutistenkerääjä, jotka
pyrittiin vaihtamaan joka numeroon. Käytännössä lehteä toimitti noin parinkymmenen hengen
ryhmä. Tosin ammattiosastolla oli käytössään myös puulaatikko, johon kuka tahansa tehtaalainen
sai jättää kirjoituksiaan. Lehteen oli tapana kirjoittaa nimimerkillä, mutta usein ihminen nimimerkin
takana on mahdollista selvittää. Tehtaalaiseen kirjoitettiin hyvin erilaisia tekstejä: pääkirjoituksia,
pakinoita ja muita mielipidekirjoituksia, reportaaseja, uutisia, ilmoituksia, historiikkeja, muistelmia,
katkelmia romaaneista, runoja, kaskuja ja vitsejä.72

Käytännöllisenä ongelmana Tehtaalaisen numeroissa on niiden ajoittaminen, sillä osa numeroista
on päiväämättömiä. Olen merkinnyt Tehtaalaisen ilmestymispäivämäärän tai vähintään -kuukauden
alaviitteeseen, mikäli olen pystynyt sen selvittämään. Jos päivää tai kuukautta ei ole löydetty, olen
merkinnyt vain Tehtaalaisen numeron ja ilmestymisvuoden. Muutamissa tapauksissa en ole
pystynyt ajoittamaan Tehtaalaista täsmällisesti. Joka tapauksessa lehdet ajoittuvat suurlakon ja
sisällissodan väliin, mikä on olennaisinta tutkimuskysymykseni kannalta. Lehteen liittyy kuitenkin
potentiaalisesti vaarallinen teoreettinen ongelma: kuinka merkittäviä johtopäätöksiä tutkija voi
tehdä tehtaalaisten maailmankuvasta vain Tehtaalaisen perusteella? On tunnustettava, että lehteen
kirjoitti vain pieni vähemmistö Finlaysonin suuresta tehdasyhteisöstä. Tehtaan yli 2000
työntekijästä

ammattiosastoon

kuului

vuosina

1908–1916

vain

70–126

jäsentä

–

ja

ammattiosastolaisistakin harva kirjoitti lehteen.73 Toisaalta lehti edustaa hypoteesini mukaan juuri
tehtaalaisten maailmankuvan muutosta, joka on tutkimukseni ytimessä. Oman ammattiosaston
(1905) ja lehden (1908) syntyminen – tai paremminkin synnyttäminen – ovat ymmärtääkseni
merkkejä murroksista tehtaalaisten historiallisessa todellisuudessa: ajattelussa, toiminnassa ja
ympäristössä. Lehdessä tehdasyhteisön sisäinen taistelu vanhan, kristillisen maailmankuvan ja
uuden, sosialistisen maailmankuvan välillä nousee kirkkaasti esille. Lehdessä kerrotaan monista
tapauksista, joissa erilaiset käsitykset maailmasta johtavat kiivaaseen dialogiin tehtaalaisten
kesken.74 On myös muistettava se tosiseikka, että kevään 1917 huumassa tehdasyhteisössä tapahtui
jonkinlainen käänne kohti sosialistista maailmankuvaa, kun osaston jäsenmäärä nousi edellisen
vuoden sadasta yli tuhanteen.75
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Liian pitkistä Tehtaalaisista valitettiin kokouksissa. Ks. esim. Finlayson ja Kumpp. ao:n kokous 14.1.1912, F. & K.
ao./TTY:n arkisto, TKA.
72
Tehtaalaisen kirjoitukset, toimitustapa ja ydinryhmän muodostuminen muistuttavat huomattavasti Karkkilan
työläisnuorten 1910- ja 1920-luvuilla käsikirjoittamaa lehteä Valistajaa. Salmi-Niklander 2004, s. 125–135.
73
Kanerva 1986, s. 214.
74
Ks. tarkemmin luku 3.5. ”Työläisten jumalat”.
75
Kanerva 1986, s. 214.
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Lehden lisäksi käytän apunani Kansan arkistosta ja Tampereen kaupunginarkistosta löytyviä
Finlaysonin ammattiosaston kokousten pöytäkirjoja, joista käy ilmi osastoon kuuluneiden
tehtaalaisten käytännöllinen toiminta vuosina 1905–1918. Pöytäkirjat paljastavat esimerkiksi sen,
miksi tehtaalaiset alun perin perustivat osaston, kenen lakkoja he tukivat rahallisesti ja henkisesti,
minkälaisia vaatimuksia he esittivät tehtaan isännistölle, miten he viettivät vapaa-aikaansa, mihin he
suuntasivat oman kulutuksensa ja millä konkreettisilla keinoilla he yrittivät levittää omaa
maailmankuvaansa muille tehtaalaisille. Tehtaalaisten ajatusmaailman hahmottamiseksi kokousten
pöytäkirjat eivät ole erinomaisia lähteitä, sillä kokousten luultavasti pitkistä keskusteluista
pöytäkirjaan on jäänyt vain pieni jälki. Tehtaalainen kertoo pöytäkirjoja paremmin tehtaalaisten
maailmankuvan tietoisesta, reflektoidusta tasosta.76 Erityisen mielenkiintoinen lähde lukuisten eri
tekstien joukossa on fyysinen esine: Finlaysonin ammattiosaston oma lippu, jota säilytetään
nykyään Työväenmuseo Werstaalla. Punainen lippu saattaa olla jopa uskottavin todiste tehtaalaisten
maailmankuvan muutoksesta.77

Lähestyn 1800-luvun maailmankuvaa ensisijaisesti tutkimuskirjallisuuden ja toissijaisesti
alkuperäislähteiden avulla. Tutkimuskirjallisuuden avulla olen etsinyt sanomalehdistöstä noin
kymmenen kappaletta tehtaalaisten kirjoittamia tekstejä. Finlayson & Co:n arkistosta hyödyllisiksi
lähteiksi

ovat

osoittautuneet

esimerkiksi

tehtaan

sairaskassan

pöytäkirjat

1869–1919,

vapaaehtoisten apurenkaiden pöytäkirjat 1897–1919, tehtaan säännöt vuonna 1870 sekä mestari
Cooken puhe työläisille vuodelta 1867. Gramscin ja Althusserin johdattamana olen myös tutustunut
lyhyesti Tampereen kaupunginarkistosta löytyneen Finlaysonin koulun opetussuunnitelman
kirjallisuusluetteloon.

Keskeisin ongelma 1800-luvun lähteissä on se, että niissä on vain vähän jälkiä Finlaysonin
tehtaalaisten subjektiivisista kokemuksista. Tehtaalaiselämän objektiiviset ehdot (palkka, työaika,
työolot, sosiaaliturva, koulutusjärjestelmä, kirkkoinstituutio et cetera) on helppo hahmottaa, mutta
on vaikea tietää, mitä tehtaalainen todella ajatteli hänen ”elämänsä todellisista ehdoista”
(althusserilaista ilmausta käyttäen). Kirjoitustaito ei ollut yleistä Suomessa vielä 1800-luvulla:
kirkolla ei ollut mitään pakottavaa tarvetta opettaa rahvasta kirjoittamaan, vaikka lukutaito olikin
välttämätön.78 Tehtaalaisten kirjoituksia 1800-luvulta on saatavilla vain vähän, mutta tehtaalaisten
76

Vrt. Salmi-Niklander 2004, s. 282: ”Högforsin nuorison ideologinen murros tulee Valistajassa esille huomattavasti
selkeämmin kuin nuoriso-osaston pöytäkirjoissa.”
77
Lipusta enemmän tietoa luvussa 3.7. ”Itsetietoisuus sosialistisen maailmankuvan avaimena”.
78
”Tutkimuksessa on korostettu, että luterilaisen kirkon ylläpitämissä kouluissa pääosa suomalaisista oppi lukemaan
1800-luvulla, mutta kirkko ei pitänyt välttämättömänä kaikkien suomalaisten kirjoitustaitoa. Niinpä vielä 1900luvun taitteessa alle puolet 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista osasi kirjoittaa.” Suodenjoki 2010, s. 79. Ks. myös
Kanerva 1972, s. 85.
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muut toimintamuodot antavat johtolankoja heidän maailmankuvansa mysteeriin. Esimerkiksi
tutkimalla sitä, millaisia kirjoja ja lehtiä he omistivat ja lukivat, voidaan päätellä jotakin heidän
maailmankuvastaan.

1.4. Aiempi tutkimus
Koska tutkielmani tärkein lähde on käsinkirjoitettu lehti, käytän apunani suomalaisten
”nyrkkipainotutkijoiden”79 Kirsti Salmi-Niklanderin ja Jari Ehrnroothin tutkimuksia apunani.
Salmi-Niklander tutkii väitöskirjassaan Itsekasvatusta ja kapinaa – Tutkimus Karkkilan
työläisnuorten kirjoittavasta ja keskusteluyhteisöstä 1910- ja 1920-luvuilla käsinkirjoitettuja
lähteitään 1) poetiikan, 2) ideologian ja mentaliteetin sekä 3) lehden mahdollisten merkitysten
näkökulmista.80 Kaksi jälkimmäistä osa-aluetta ovat hyödyksi omalle tutkimuskysymykselleni.
Salmi-Niklander avaa myös käsinkirjoitettujen lehtien historiaa Suomessa. Hänen mukaansa
käsinkirjoitetut lehdet siirtyivät porvarillisesta koulu- ja perheperinteestä joukkoliikkeiden
toimintamuodoiksi 1800-luvun lopulla. Työväenliike otti haltuunsa kynän voiman vasta
nuorisoseurojen ja raittiusliikkeen jälkeen. Keskeistä tässä sanan demokratisoitumisen prosessissa
oli kirjoitustaidon yleistyminen kansan keskuudessa.81

Jari Ehrnrooth hylkää sosialistista aatetta analysoidessaan tietoisesti kysymyksen ja vastauksen
logiikan.82 Hän valitsee tutkimusmetodikseen Michel Foucault´n inspiroimana aatehistoriallisen
diskurssianalyysin: ”Pyrin tutkimaan vallankumousoppeja työväenliikkeen eri tasoilla erilaisina
muodosteina ilmenevinä diskursseina, joita voidaan kuvailla kuin historiallisesti muuttuvia ja
vaikuttavia olioita.”83 Ehrnrooth nostaa esille Foucault´n Tiedon arkeologiassa (1969) esittämän
johtoajatuksen, joka oli ”tiedollisten järjestelmien tutkiminen ilman subjektia”. 84 Ehrnrooth
hyödyntää sosialismin selittämisessä diskursiivisen välitys- ja vaikutustransformaation muodollisia
kuvauksia, joista kumpikaan ei ota huomioon – hänen omien sanojensa mukaan – ”aatteen syntyä
aikakauden hallitsevan maailmankuvan piirissä”.85 Diskurssit ovat Ehrnroothin tutkimuksessa
reaalisia ihmisiä keskeisempiä:
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Tekijöitä, aatteen perustajia, selittäjiä, välittäjiä ja puhujia ei käsitellä biografioina. Heidät
ymmärretään vain diskurssin luojiksi, muokkaajiksi, kantajiksi ja julistajiksi; lähtökohdan mukaan
alussa on sana ja vasta sitten tulevat sen puhujat.86

Ehrnrooth yrittää kuvata sosialismin aatteen kulkeutumista joukoille ja sen muuttumista
historialliseksi

voimaksi.

Hänen

tulkintansa

mukaan

sosialismi

muuttui

”valuessaan”

työväenliikkeen huipulta kansan pariin rationaalisesti muotoillusta kautskylaisuudesta tunteelliseksi
vihapuheeksi, jossa porvaristolle ”julistetun kostotuomion perusta oli esikristillinen, esimoderni ja
esimarxilainen”.87 Ehrnrooth ehdottaa, että juuri tämä työväen aggressiivinen ”kollektiivinen
tajunta”, joka hänen mukaansa tulee esille erityisesti työväen käsinkirjoitetuissa lehdissä, pääsi
purkautumaan vuoden 1918 sodassa.88 Sosialistiagitaattorit pystyivät herättämään rationaalisen
sosialismin takaisen arkaaisen vihan rivikannattajissaan niin halutessaan:
Viha voidaan yllyttää esiin etenkin tilanteessa, jossa poliittisen liikkeen ylläpitämä
kaikkivoipaisuuden harhainen tunne saa kolhun. Työttömyys, nälänhätä, vallankäytön
mahdollisuuksien menettäminen jne. ovat tällaisia tilanteita. Mielestäni tämä selittää sen, miksi
työväen vallankumouksellisen subjektin muodostuminen vuosina 1917–18 oli mahdollista.89

Hannu Soikkanen on huomauttanut Ehrnroothille, että käsinkirjoitettujen lehtien kirjoittajat
edustivat yleensä liikkeen aktiivisinta ydintä, joka erosi merkittävästi työväenliikkeen tavallisista
rivijäsenistä ja äänestäjistä. Soikkanen pitää omien tutkimustensa perusteella Ehrnroothin
sosialismia liian ehjänä ja yhtenäisenä ajatusrakennelmana. Kritiikkinsä lopuksi Soikkanen toivoo
Ehrnroothin pohtivan, miten olosuhteet vaikuttivat työläisten väitettyyn vihaan.90 Osuuko
Soikkasen kritiikki jo ennalta omaan tutkimukseeni? En näe käsinkirjoitettuja lehtiä puhtaana
ikkunana ”tavallisten tehtaalaisten” – onko tällaisia täydellisiä standardi-ihmisiä edes koskaan ollut
olemassa? – maailmankuvaan; ne ovat pikemminkin varmoja merkkejä maailmakuvan muutoksesta
tehdasyhteisön sisällä. Finlaysonin tehtaalaisten vuosien 1905–1918 sosialismin pakottaminen
ahtaaseen, oikeaoppiseen muottiin

olisi

vaikeaa tai

jopa

mahdotonta lähdemateriaalin

heterogeenisyyden takia.

Suurimpana ongelmana Ehrnroothin tutkimuksessa näen lähdemateriaalin ja tutkimuskysymyksen
ristiriidan: jos Ehrnrooth haluaa selittää, miksi Suomen työväenluokka lähti nimenomaan veriseen
vallankumoukseen vuonna 1918, käsinkirjoitetut lehdet vuosilta 1905–1914 eivät anna parasta
mahdollista vastausta kysymykseen väkivallan perimmäisestä syystä. Ammattiosastojen lehtiin
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kirjoittaneet sosialistit eivät nimittäin olleet epärationaalisen, sokeaan vihaan perustuneen
punaterrorin toteuttajia. Ehrnrooth itse referoi Jaakko Paavolaisen tutkimusta punaterrorista:
Poliittisiin väkivaltaisuuksiin punaisella puolella syyllistyivät pääasiassa vasta vuonna 1917 tai
maailmansodan aikana puolueeseen liittyneet. Vain alle 10 % valtiorikosylioikeudessa murhasta
kuolemaan tuomituista oli liittynyt työväenliikkeeseen ennen vuotta 1914.91

Jos Ehrnrooth haluaa ymmärtää vallankumouksellisen subjektin maailmankuvan vihaisinta osaaluetta, lähteiksi sopisivat paremmin punaterroriin varmuudella syyllistyneiden ihmisten
kirjoitukset. Lisäksi oman tulkintani mukaan Ehrnrooth tekee liian selvän eron sosialistien
rationaalisen johdon ja epärationaalisen kentän välille. ”Vihaisuus” ei ymmärtääkseni ollut
ensisijaisesti kentän ominaisuus; eikö sosialistijohtajien yksi suuri ongelma ollut nimenomaan se,
etteivät tavalliset työläiset ymmärtäneet vihata alhaisia aineellisia ja henkisiä olosuhteitaan? Olisin
myös halunnut nähdä Ehrnroothin suhteuttavan toisiinsa tutkimuksensa ydinkäsitteen ”arkaaisen
vihan” ja perinteisen marxilaisen käsitteen ”luokkavihan”: miten nämä kaksi vihan muotoa
mahdollisesti eroavat toisistaan? Ehrnrooth ilmeisesti tulkitsee kaiken alempien kansankerrosten
vihan olevan yksi ja sama asia, koska hän kirjoittaa toistuvasti ”arkaaisesta luokkavihasta”. 92 Hänen
mukaansa sisällissodan historiankirjoitusta on ohjannut liian kauan pyrkimys ”luokkavihan
silittelyyn”, jota kansallinen konsensus-projektio on vahvistanut entisestään.93 Työläisten viha on
oivaltava valinta tutkimuksen kohteeksi,94 mutta Ehrnrooth näkee vihan liian yksiulotteisesti ja
ainoastaan negatiivisena. Itse korostaisin sitä, kuinka viha ihmiselle luonnollisena perustunteena voi
saada aikaan myös positiivisia muutoksia kohdistuessaan ulkoisen maailman epäkohtiin. Jos
esimerkiksi luokkaviha tarkoittaa vihaa, joka kanavoituu kapitalistisen tuotantojärjestelmän
rakenteen työläisille aiheuttamiin ongelmiin, ei ole olemassa yhtä ainoata rationaalista syytä
demonisoida luokkavihaa.95 Ehrnrooth vetoaa teoksessaan toistuvasti kirkkoisä Augustinuksen
kaipausretoriikkaan selittäessään suomalaisen sosialismin muodollista viehättävyyttä,96 mutta itse
nostan menneisyydestä nykyisyyteen toisen suuren kirkkoisän eli Tuomas Akvinolaisen lainauksen
rationaalisen vihan voimasta toiminnan moottorina:
I answer that, Anger, as stated above, is properly the name of a passion. A passion of the sensitive
appetite is good in so far as it is regulated by reason, whereas it is evil if it set the order of reason
aside. Now the order of reason, in regard to anger, may be considered in relation to two things. First,
91
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in relation to the appetible object to which anger tends, and that is revenge. Wherefore if one desire
revenge to be taken in accordance with the order of reason, the desire of anger is praiseworthy, and is
called ”zealous anger”.97 (Korostus lisätty.)

Ehrnrooth

myöntää

itse

olevansa

kiinnostuneempi

”eläytymisestä

tuhoamiskiihkoiseen

ihmismieleen kuin yhteiskunnallisista rakenneselityksistä”,98 mutta epäselväksi jää, mikä on
subjektiivisen

vihan

ja

ulkoisen

maailman

suhde.

Oletetaan

ajatusleikkinä,

että

vallankumouksellista subjektia (yksilö) lyödään kepillä (ulkoisen maailman ärsyke). Syntyykö
tuolloin viha siitä, että paikalle saapuva agitaattori kertoo subjektille häntä juuri lyödyn kepillä – vai
siitä, että esimerkin subjektilla on lyödyksi tulemisen kokemus, johon agitaattori osaa vedota? Jos
subjektilla ei ole lyödyksi tulemisen kokemusta, agitaattorin puhe jää hänelle välttämättä vieraaksi.
Huomautettakoon myös siitä tosiseikasta, että jokaisella historiallisella todellisuudella on omat
agitaattorinsa, mutta vain harvan puheet otetaan vakavasti. Ehrnroothin vallankumousteoriassa
kepin merkitys jää käsittämättömäksi; syntyy abstrakti ja persoonaton työläisdiskurssihirviö, joka
huutaa vihaisena kostoa spatio-temporaalisessa historiallisessa tyhjiössä. Pelkkä ihmismieleen
eläytyminen99 tai pelkkä olosuhdeanalyysi eivät riitä aatehistorian tutkimisessa. Omassa
tutkielmassani

haluan

noudattaa

tinkimättömästi

aatehistorioitsija

Hyrkkäsen

neuvoa:

”Historioitsijan työssä olosuhteiden tuntemus ja ajattelun ymmärtäminen ovat toisiaan tukevia
intellektuaalisia operaatioita.”100

Sosiologi

Ehrnrooth

analysoi

sosialismin

menestystarinaa

lähinnä

retoriikan

(muodon)

näkökulmasta, kun taas Soikkanen huomioi aatteen sisällön ja muodon elimellisen yhteyden
piirtäessään suomalaisen sosialismin suuren kuvan: ”Marxilainen sosialismi antoi työväestölle
yhtenäisen maailmankatsomuksen, joka oli vastakohta sille epävarmalle taloudelliselle asemalle,
missä se oli. Toisen puolen marxilaisuudessa muodosti sen psykologinen voima ja tarttuvuus.”101
Sami Suodenjoki puolestaan tutkii väitöskirjassaan Kuriton suutari ja kiistämisen rajat –
Työväenliikkeen läpimurto hämäläisessä maalaisyhteisössä 1899-1909102 sosialismin tuloa Urjalan
pitäjään. Lainaan Suodenjoelta lyhyesti muutamia hänen valitsemiaan painotuksia, jotka saattavat
olla hyödyksi omalle tutkielmalleni: työläisten ”arjen vastarintaa”, kirjoittamisen merkitystä
työläisten identiteetille sekä modernin politiikan ja maailmankuvan aika-paikallisen laajenemisen
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suhdetta.103 Jussi Koivuniemen väitöskirjaa Tehtaan pillin tahdissa – Nokian tehdasyhdyskunnan
sosiaalinen järjestys 1870–1939 ja Inkeri Ahveniston väitöskirjaa Tehdas yhdistää ja erottaa
Verlassa 1880-luvulta 1960-luvulle luen paikka paikoin työni kanssa ristiin vertaistapauksina
suljettujen yhteisöjen hajoamisista eli tehdaspaternalismin heikentymistä kansalaisyhteiskunnan
vahvistuessa.104 Maantieteellisesti Tampereen Finlayson ja Nokian tehtaat sijaitsivat lähellä toisiaan,
mutta toisaalta on muistettava, että Finlaysonista muodostui nimenomaan kaupunkimainen
tehdasyhteiskunta, kun taas Nokian tehtaat – samoin kuin Verlan pahvitehdas – olivat ehdottomasti
maaseutuympäristöön sidottuja.
Tutkielmani raaka-ainetta ovat Pertti Haapalan tutkimukset Tehtaan valossa – Teollistuminen ja
työväestön muodostuminen Tampereella 1820–1920 ja Kun yhteiskunta hajosi: Suomi 1914–
1920.105 Tehtaan valossa kuvaa Tampereen työväenluokan syntymän, jossa Finlaysonin tehtaalaiset
ovat itsestään selvästi merkittävässä asemassa. Sosiaalihistorioitsijana Haapala keskittyy
ensisijaisesti työläisten objektiivisiin elinehtoihin (erityisesti taloudelliset ja demograafiset
muutokset), kun taas tutkielmani pyrkii työläisten maailmankuvaan kuuluvien käsitysten
käsittämiseen. Myös Haapala on käsitellyt työläisten mielenliikkeitä,106 mutta hän lähestyy
historiallista todellisuutta ympäristön kautta. Hän on kutsunut kysymystä maailmankuvan
muutoksesta ”vaikeasti hahmotettavaksi”,107 mihin on helppo yhtyä. Haapalan mukaan
työväenluokan radikalisoitumista ei selitä se, että kapitalismi kurjistutti työläiset, päinvastoin:
tehtaalaisten objektiiviset olosuhteet (elintaso, reaalipalkka, työaika et cetera) paranivat
huomattavasti

teollistumisen

aikana

vuosina

1820–1918.108

Siksi

työväenluokan

maailmankuvatutkimusta tarvitaan työväenluokan konkreettisen toiminnan ymmärtämiseksi. Yritän
testata Haapalan formuloima teesiä suomalaisen yhteiskunnan hajoamisesta Finlaysonin
pienoisyhteiskuntaan:
Rakenteellisia ongelmia olivat pitkäaikaiset ristiriidat, jotka oli vähitellen alettu käsittää myös
periaatteellisiksi vääristymiksi. Tällaisia olivat kaikki ne kysymykset, jotka käsitettiin
epäoikeudenmukaisuudeksi, eli autonomian loukkaukset, kieliriita, taloudellinen ja poliittinen
eriarvoisuus, torpparikysymys, naisten asema. Nämä suuret yhteiskunnalliset kysymykset olivat
saaneet hahmon 1800-luvun lopulla. Kun ne synnyttivät yhteiskunnallisia liikkeitä, kyse ei ollut
eriarvoisuuden lisääntymisestä sinänsä, vaan siitä, että ihmisten tavoitteet muuttuivat. Säätyyhteiskunnan luonnollinen erilaisuus alkoi näyttää eriarvoisuudelta, kun asiaa tarkasteli
demokraattisen kansalaisyhteiskunnan tavoitteen näkökulmasta. […] Jos halutaan selittää sosiaalisten
ongelmien ja poliittisen levottomuuden syy-yhteys mahdollisimman konkreettisesti, on päähuomio
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kiinnitettävä tilanteeseen ja sen vaihtoehtoihin: miten ihmiset kokivat ongelmansa, millaisia ratkaisuja
he tiesivät ja miten he toimivat ristiriitaisessa tilanteessa.109

Spesifisti 1800-luvun Finlaysonia ovat tutkineet isännistön näkökulmasta Gustav Lindfors vuonna
1938 ilmestyneessä historiikissaan Finlaysonin tehtaat Tampereella I: 1820–1907110 sekä työläisten
näkökulmasta Väinö Voionmaan111 lisäksi Unto Kanerva kahdessa kirjassaan Liinatehtaalaisia ja
”tehtaanmaistereita” – Pellava- ja verkatehtaan työoloja ja tehdastyöväen sivistysharrastuksia
viime vuosisadan jälkipuoliskolla112 ja Pumpulilaisia ja pruukilaisia – Tehdastyöväen työ- ja
kotioloja Tampereella viime vuosisadalla113. Finlaysonin tehtaalla naisia oli aikarajaukseni aikana
jatkuvasti yli 50 prosenttia työvoimasta, joten relevanttia tutkimuskirjallisuutta ovat Pirjo
Markkolan ja Aino Saarisen työläisnaishistoriat.114 Alkoholin ja Tampereen työväestön
monimutkaista

historiallista

suhdetta

selventää

esimerkiksi

Irma

Sulkusen

Raittius

kansalaisuskontona – raittiusliike ja järjestäytyminen 1870-luvulta suurlakon jälkeisiin vuosiin.115
Finlaysonin tehtaalaisten 1800-luvun maailmankuvaa on mahdoton selittää ilman uskonnollisen
ulottuvuuden huomioimista, johon olen hakenut apua Paavo Kortekankaan kirjasta Kirkko ja
uskonnollinen elämä teollistuvassa yhteiskunnassa – Tutkimus Tampereesta 1855–1905.116 Säätyyhteiskunnan murtumisen selittämisessä hyödynnän uutta suurlakkotutkimusta.117

Kaunokirjallisuudessa aatehistorialliseen tutkimuskysymykseeni on vastannut kenties laajimmin
Finlaysonin tehtaan työmies Väinö Linna118, joka kuvaa Täällä Pohjantähden alla -trilogiansa
kahdessa ensimmäisessä osassa Suomen työväen henkisen murroksen. Linna yksinkertaistaa
maailmankuvan muutoksen torppari Jussi Koskelan ja hänen poikansa Akseli Koskelan
henkilöhahmoihin.119 Linna kertoi lukevansa Finlaysonin tehtaan historiaa käsitteleviä kirjoituksia
suurella mielenkiinnolla. Eräässä vaihtoehtoisessa Pohjantähden aloituksessa hän suunnitteli Jussin
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hankkivan pääoman torpan perustamiseen käymällä töissä Tampereen puuvillatehtaalla. Väitetään,
että Linnalla oli suunnitteilla jopa kokonainen Finlayson-romaanikin.120

2. JUMALAN SIUNAAMA KAPITALISMIN HENKI
2.1. Tehdasyhteisön anatomia
1800-luvun tehtaalaisten maailmankuvan hahmottaminen on loogista aloittaa maailmankuvan
kantajien ulkoisten ominaisuuksien hahmottelemisesta. Määrällisesti tehdasyhteisö kasvoi vuosina
1855–1900 vajaasta tuhannesta reiluun kolmeen tuhanteen työntekijään,121 mutta keitä olivat
Finlayson tehtaalaiset 1800-luvulla? Pentti Mäkinen on selvittänyt tehtaalaisten sukupuolen, iän ja
kotipaikan pro gradu -tutkielmassaan Finlaysonin tehtaan työväestön demografinen rakenne 1836–
1860122. Kun Finlayson alkoi kasvaa 1830-luvun lopulla uusien omistajien Carl Samuel Nottbeckin
ja Georg Adolf Rauchin johdolla, tehtaaseen tarvittiin nopeasti paljon työvoimaa. Ongelma oli siinä,
että Tampereen seutu ei ollut täynnä toimettomia työmiehiä. Tekstiiliteollisuus ei kuitenkaan
vaatinut suurta fyysistä voimaa, toisin kuin monet muut teollisuudenalat. Lisäksi puuvillatehtaassa
keskeiset kehrääminen ja kutominen nähtiin perinteisesti naisten töinä.123 Siksi Finlaysonin
työntekijöiden enemmistöksi tulivat nuoret, naimattomat naiset ja lapset. Naisten osuus tehtaalaista
oli vuosina 1840–1860 jatkuvasti noin 70 %.124 Lapsityöläisten eli alle 15-vuotiaiden osuus
kaksinkertaistui samana ajanjaksona seitsemästä neljääntoista prosenttiin. Lapsityövoimaa otettiin
tehtaalle etenkin silloin, kun ylimääräistä aikuista työvoimaa ei ollut muuten saatavilla.125
Paikallisen työvoiman puute johti myös siihen, että Finlayson joutui hankkimaan työvoimaa
Tampereen ulkopuolelta: rekrytointia harjoitettiin esimerkiksi lehti-ilmoituksin. Suurin osa tehtaan
naisista oli kotoisin maalta, yleensä lähikunnista. Vuosina 1840–1860 Finlaysonin tehtaan naisista
syntyperäisiä tamperelaisia oli vain 5–10 %. Taustaltaan suurin osa tehtaaseen tulleista oli köyhistä
perheistä: eniten oli tilattomien tyttäriä.126
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Naisenemmistö säilyi tehtaalla koko 1800-luvun. Pitkänä trendinä oli kuitenkin tehdastyöläisten
sukupuolijakauman tasautuminen. Haapalan laskelmien mukaan naisten osuus Tampereen kaikista
tehtaalaista laski hitaasti vuosina 1850–1900 70 prosentista reiluun 50 prosenttiin.127 Sama kehitys
on nähtävissä Tampereen suurimmassa tehtaassa. Vuoden 1883 henkikirjan mukaan Finlaysonin
palveluksessa oli yhteensä 2111 työläistä, joista naisia oli 72 %. Vuonna 1894 naisia oli enää 61 %.
Lapsityöntekijöiden määrä heilahteli vuosina 1883–1898 kuuden ja kahdeksan prosentin välillä.128
Virallisesti lapsityövoiman käyttöä tehtaissa oli rajoitettu jo vuonna 1868, jolloin alle 12-vuotiaiden
kiellettiin ilman erityistä lupaa ja lyhennettiin maksimissaan kuuteen tuntiin. Finlaysonilla oli
kuitenkin tapana anoa lapsityöläisilleen poikkeuslupaa senaatilta, jonka se saikin. Lapsityön
vaihtoehtona olisi ollut tehtaan itsensä mukaan lasten nälkäkuolema. Vuoden 1879 elinkeinoasetus
ja terveydenhoitoasetus tiukensivat lakia entisestään: tuolloin alle 12-vuotias työläinen tarvitsi
lääkärintodistuksen työtä varten ja alle 18-vuotias yötyötä varten. Finlaysonilla näitä lakeja ei
noudatettu pilkuntarkasti tai niistä ei oltu edes tietoisia: kuvernöörin yllätystarkastus vuonna 1882
toi Tampereen kaikille suurille tehtaille sakot, mikä paransikin lakien tiedostamista ja
noudattamista. Vuoden 1890 uusi asetus ”teollisuusammateissa olevain työntekijäin suojeluksesta”
kielsi alle 12-vuotiaiden tehtaalaisten työn kokonaan. Alle 15-vuotiaat saivat nyt työskennellä
erikoisluvalla tehtaissa maksimissaan 6 tuntia, jos olivat suorittaneet alakansakoulun oppimäärän ja
jos heille taattiin mahdollisuus suorittaa koko kansakoulun oppimäärä loppuun asti.129

Suurin osa 1800-luvun tehtaalaisista oli siis nuoria naisia ja lapsia. Henkikirjojen mukaan tehtaalla
työskenteli miehiä eniten värjäreinä; heitä oli paljon myös ulkotyöläisinä, konemiehinä ja
sekatyömiehinä. Kutomossa ja kehräämössä miehet olivat vähemmistönä, mutta sielläkin heitä
oli.130 Työtehtävät olivat siis kokonaisuudessaan sukupuolittuneita, mutta eivät yhtä vahvasti kuin
esimerkiksi Inkeri Ahveniston tutkimalla Verlan pahvitehtaalla.131 Miten sitten tehdasyhteisön
fyysinen rakenne vaikutti tehtaalaisten maailmankuvaan? Haapala on tarjonnut oman näkemyksensä
vaikeaan kysymykseen: hänen mukaansa naisten ja nuorten suuri määrä hidasti omaehtoisen
työläisidentiteetin

muodostumista.

1800-luvulla

naiset

olivat

miehiä

nöyrempiä

ja

sopeutuvaisempia: heillä ei ollut radikaaleja yhteiskunnallisia vaatimuksia, vaan he olivat kiitollisia
osastaan. Kiitollisuus oli siinä mielessä ymmärrettävää, että tehdastyö tarkoitti maaseudun köyhille
tytöille sosiaalista nousua.132 Finlaysonin isännöitsijän Ferdinand Uhden kirjeistä paljastuu, että hän
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uskoi aidosti olevansa hyväntekijä, kun oli antanut sadoille köyhille elannon.133 Tehdasyhteisön
sukupuolen ja iän lisäksi on huomioitava työläisten liikkuvuuden mahdollinen vaikutus
luokkatietoisen maailmankuvan mahdottomuuteen: ennen 1800-luvun loppua tehdastyö oli monille
nuorille vain läpikulkuammatti. Naiset jäivät yleensä pois työstä lapsen synnyttyä. Oli siis vaikeaa
syntyä pysyvää työläisyhteisöä, joka pystyisi luomaan omaehtoisen maailmankuvan ja siirtämään
sen tehokkaasti lapsilleen.134 Toisaalta Finlaysonin tehdasyhteisö saattoi olla kiinteämpi
kokonaisuus kuin kaupungin muut työläisryhmät, sillä tehtaaseen päästyä siellä myös pysyttiin.135
Työnantajan näkökulmasta työläinen, joka osasi käyttää teollisuuskoneita, oli arvokas, eikä häntä
kannattanut päästää menemään.

Naishistoriantutkijat Suomessa ja Ruotsissa ovat problematisoineet yleistä kuvaa yhteiskunnallisesti
passiivisista työläisnaisista. Aino Saarinen on esittänyt, että naisten valitsemia toimintamuotoja
(esimerkiksi ompeluseurat, huvitoimikunnat ja taideharrastukset) on turhaan vähätelty sekä
patriarkaalisessa työväenliikkeessä että akateemisessa työväentutkimuksessa. Saarisen mukaan
työläisnaisten alistettu asema oli kaksinkertainen: he olivat sorrettuja suhteessa yläluokan miehiin ja
naisiin sekä oman yhteiskuntaluokan miehiin.136 Feministisestä ja marxilaisesta näkökulmasta
sukupuoli (tai ikä) itsessään ei ole ratkaisevin tekijä ihmisten maailmankuvan muodostumisessa:
naiset eivät olleet alistuvaisia sen takia, että he olivat biologisesti naisia, vaan kyse oli säätyyhteiskunnan

naiseuteen

liittämistä

käsityksistä.

Tutkielmassani

korostan

tietoisesti

luokkanäkökulmaa yli sukupuolen: lopulta työläisyys yhdisti Finlaysonin tehtaalaisia enemmän,
kuin sukupuoli erotti heitä. Myös työläisnaisten itseymmärryksessä luokka oli sukupuolta tärkeämpi
määre yhteiskunnallista epätasa-arvoa koskevissa kysymyksissä.137

Tehtaalaissubjektin

sukupuolittaminen

ei

siis

ole

primääri

tarkoitukseni.

Kuitenkin

sukupuolikysymys nousee esiin aineistossani, joten on syytä muistaa feministisen tutkimuksen
tärkein oivallus: kullakin kulttuurilla on omat aikaan ja paikkaan sidotut näkemykset naiseudesta ja
miehuudesta, joita kohti yhteiskunnan koneistot ohjaavat yksilöitä. Siksi tehdasyhteisön
maailmankuvan selittämisessä on kiinnitettävä huomio tehdasyhteisön objektiivisen anatomian
lisäksi henkiseen ja materiaaliseen ympäristöön, jossa 1800-luvun naiset ja miehet toimivat. Säätyyhteiskunnassa biologialla ei selitetty vain sukupuolten välisiä yhteiskunnallisia eroja: itse asiassa
133

Finlaysonin isännöitsijä Uhde kirjoitti henkilökohtaisessa kirjeessään tehtaan omistajille: ”Tämän sijoituksen avulla
voitte suureksi tyydytykseksenne tuntea, että olette hankkinut elatuksen vähintäin sadalle köyhälle ihmisille, mikä
tyydytys merkitsee paljon enemmän kuin pääoman kasaaminen pankkiin.” Lindfors 1938, s. 213.
134
Haapala 1986, s. 87, 175, 291.
135
Kortekangas 1965, s. 42.
136
Saarinen 1989, s. 113–139; Salmi-Niklander 2004, s. 60.
137
Launis 2008, s. 325.

26

suurin jakolinja kulki säätyläisten ja säädyttömien eli rahvaan välillä. Rahvaalla eli kansan
enemmistöllä nähtiin olevan luonnolliset edellytykset työntekoon, kun taas säätyläisille ruumiillinen
aherrus ei sopinut.138 Historiallisena esimerkkinä kaiken ruumiillisen toiminnan sopimattomuudesta
ylimmälle luokalle mainittakoon, että Finlaysonin patruuna Nottbeckin lasta imetti kreivittären
sijasta tamperelainen saunanlämmittäjä rouva Grönlund.139

2.2. Finlaysonin materiaalinen ja henkinen ympäristö
Gramsci ja Althusser jakavat ihmisten maailmankuvaa ohjailevat ympäristön koneistot 1)
valtiollisiin sortokoneistoihin (esimerkiksi poliisi, armeija, tuomioistuin, hallintokoneisto) ja 2)
ideologisiin valtiokoneistoihin (esimerkiksi koulu, kirkko, perheinstituutio). Näitä koneistoja erottaa
ensisijaisesti suhde väkivaltaan: valtiolliset sortokoneistot nojautuvat fyysiseen väkivaltaan tai sen
uhkaan,

kun

taas

ideologiset

valtiokoneistot

ohjailevat

ihmisten

käytöstä

ja

mieliä

hienovaraisemmin keinoin.140 Finlaysonin pienoisyhteiskunnan tehtaalaisiin kohdistuivat ilman
muuta molemmat ympäristön voimat. Tehtaan mestareilla oli isännän oikeudella lupa kurittaa
työläistä sekä työssä että työn ulkopuolella aina vuoden 1865 uuteen palkkaussääntöön asti. Sen
jälkeen ruumiilliset rangaistukset rajoitettiin alle 18 vuoden ikäisiin miespuolisiin ja alle 14 vuoden
ikäisiin naispuolisiin palkollisiin. Finlaysonin tehtaalla kurittaminen kohdistui etenkin pikkupoikiin,
joilla oli tapana nahistella varsinkin kankurissa.141 Työantajan ja työntekijän suhdetta ei määritellyt
ensisijaisesti fyysinen väkivalta. Unto Kanerva kertoo kuitenkin eräästä yksittäisestä tapauksesta
vuosilta 1869–1870, joka ääriesimerkkinä paljastaa, mikä kaikki oli menneisyydessä teoriassa ja
käytännössä mahdollista patruunan ja tehtaalaisen suhteessa. Finlaysonilla oli tuohon aikaan useita
selvittämättömiä paloja, joiden takia isännistö oli tullut hyvin ankaraksi varomattoman tulen
käsittelyn suhteen. Eräs tehtaantyttö oli omalla huolimattomuudellaan aiheuttanut pienen tulipalon,
jonka leviämisen esti laitosmiehen nopea toiminta. Työtoveri ilmiantoi tapauksen seuraavana
päivänä kuitaten 20 markkaa konttorista. Poliisi ruoski tytön julkisesti. Muistitiedon mukaan myös
ilmiantajan oli erottava tehtaalta, koska hän pelkäsi tehtaalaisten kostoa.142
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Huomattavasti tavallisempaa oli tehtaalaisten maailmankuvan muokkaaminen ideologisten
koneistojen avulla. Haapala on kutsunut prosessia osuvasti ”tehtaalaisten sielunrakennukseksi”.143
Marxilaisin silmin vahvimman luokan hegemoninen ideologia tai maailmankuva on kaikkialla. Jos
väite on totta, ideologian pitäisi kietoutua esimerkiksi Finlaysonin järjestyssääntöihin,
työväensuojeluun, sairaskassaan, palkkoihin, kirjastoon, kirkkoon ja kouluun. Tehtaan vuoden 1870
sääntöihin, jotka olivat aikoinaan mustissa raameissa jokaisen tehtaan kerroksen seinällä, oli
kirjoitettu:
Varkaudesta, huonosta työstä, irstaisuudesta, juoppoudesta, tottelemattomuudesta, sopimattomasta
käytöksestä esimiehiä kohtaan, sanalla sanoen huonosta käytöksestä, sakotetaan syynalainen rikosten
suhteen tai eroitetaan hän tehtaasta, jota paitsi warkauden tapauksessa warkaan tulee palkita
warastetun tawaran sen kymmenkertaisella arvolla, ennenkuin hänelle päästökirjasta annetaan. 144

Tehtaan johto määritteli näin kirjallisesti hyvän ja huonon käyttäytymisen eron. Finlaysonin säännöt
eivät olleet minkään oikeuselimen saati työväen vahvistamat. Viralliset järjestysäännöt yleistyivät
Suomen tehtaissa vasta 1890-luvulla ammattientarkastajien painostuksesta.145 Jättiläismäinen tehdas
vaati aivan erilaista käyttäytymistä kuin perinteinen maatyö: esimerkiksi juopottelu ei sopinut
yhteen huolellisen teollisuustyön kanssa. Tampereella viinalla oli pitkät perinteet jo 1800-luvulla:
sitä joivat niin työläiset, herrat kuin papitkin. Kapitalistinen yhteiskunta loi kuitenkin uuden,
negatiivisen

humalan

käsitteen:

rationaalinen

ihminen

ei

antautunut

”primitiivisten”

viinanhimojensa valtaan.146 Ilmeisesti tehtaalaiset eivät kuitenkaan saaneet kuriin viinanhimoaan,
sillä 1870-luvulla tehtaalle hankittiin oma viinapoliisi, joka sakotteli juopottelijoita. Muistitiedon
mukaan monilla tehtaan miehillä oli silti tapana saapua humalassa töihin 1870–1890 -luvuilla. Osa
miehistä karkasi ruokatunnilla kaupungin porvariston pitämiin ”tillikoihin” eli kapakoihin juomaan
vaarinkaljaa.147 Tehtaalaisten sielunrakennus ei kuitenkaan jäänyt tuloksettomaksi, sillä 1800-luvun
lopulla tehtaalaisten juopottelu muuttui siten, että se alkoi keskittyä varsinaisen työajan sijasta
viikonlopuille.148
Tehtaalaisten maailmankuvaa ohjattiin kepin ja porkkanan ikiaikaisella metodilla.149 Esimerkiksi
raittiuteen – tai ainakin kohtuuteen – kannustettiin aineellisin eduin (esimerkiksi lupaamalla
parempia työtehtäviä ja pieniä lahjoja) ja toisaalta rankaisemalla. 150 Sakkoa tehtaalaiset saivat
juopottelun lisäksi muun muassa tupakoinnista, myöhästymisestä, poissaolosta, työpisteeltä
143

Haapala 1986, s. 69.
´Sääntöjä Tampereen puuvillatehtaan työntekiöille´, 1870, Finlayson Co:n arkisto, ELKA.
145
’Tampereen puuvillatehtaalta’ , Uusi Suometar, 4.4.1874; Kanerva 1946 s. 85; Koivuniemi 2000, s. 32, alaviite 28.
146
Sulkunen 1986, s. 23–24; Haapala 1986, s. 164–165; Ahvenisto 2008, s. 158.
147
”Tehtaanpoika” 1952b, s. 166–168.
148
Haapala 1986, s. 167.
149
Samaa metodia käytettiin myös Verlan pahvitehtaalla. ”Kepistä”, ks. esim. Ahvenisto 2008, s. 260–262, ”porkkanasta”, ks. esim. Ahvenisto 2008, s. 307–312.
150
Kanerva 1972, s. 321. Haapala 1986, s. 71–72.
144

28

poistumisesta, työtoverin kanssa juttelemisesta ja työaikana lukemisesta. Tehtaalla oli käytössä
myös kollektiivisia rangaistuksia: jos jollakin tehtaan osastolla oli rikkoontunut kone, kaikki
osaston työläiset maksoivat sakkoa, kunnes syyllinen löydettiin. Ilmiantamisesta maksettiin tuntuva
palkkio.151 Kanervan tutkimusten mukaan 1800-luvulla oli käytössä myös tehtaan oma vastine
kirkon jalkapuulle. Jos tehtaalainen ei suostunut seisomaan tehtaan portilla varastamansa tavaran
kanssa, yritys saattoi haastaa työläisen oikeuteen.152 Kollektiiviset rangaistukset kielivät
Finlaysonin vahvasta tehtaalaishengestä: kyseistä rangaistusmuotoa voi käyttää ainoastaan
sellaisissa yhteisöissä, joissa vallitsee tiivis yhteenkuuluvuuden tunne. Jos työtovereiden
mielipiteillä ei olisi ollut mitään väliä, häpeärangaistus olisi ollut tehoton.
Tehtaalaisten sakot lankesivat isännän vuonna 1846 perustamaan sairaskassaan 153, johon jokaisen
työläisen piti liittyä. Kyseessä oli ilmeisesti maan ensimmäinen sairaskassa.154 Sairaskassan varat
tulivat sakkojen, palkkojen ja korkotulojen lisäksi isännistöltä itseltään: he antoivat alkupääoman ja
täyttivät kassaa aina silloin, kun siinä oli vajetta.155 Miksi isännistö ryhtyi kehittämään työläisille
sairaskassaa, joka maksoi aikaa, vaivaa ja rahaa? Yksi syy oli siinä, että Finlaysonin tehdas oli
yksinkertaisesti liian suuri pieneen kaupunkiin. Tampereella ei ollut valmiita yhteiskunnallisia
rakenteita, joiden avulla olisi pystytty huolehtimaan tuhansista tehtaalaisista. Siksi tehdas otti
itselleen tehtäviä, jotka myöhemmin siirtyivät valtiolle – esimerkiksi sairashuollon ja
eläkejärjestelmän.156 Toisaalta käytännöllisten syiden takana oli epäilemättä myös ideologisia
ulottuvuuksia: porvarilliseen, yksilökeskeiseen ihmiskäsitykseen kuului ajatus työläisestä, joka tuli
toimeen omillaan kapitalismin rajojen sisällä – mutta joka ei kuitenkaan kyseenalaistanut vallitsevia
olosuhteita.157

Haapala

näkee

tehtaiden

sairaskassat

olennaisena

koko

työväenliikkeen

syntymässä:

”Työväenliikkeen juuret eivät olleet alistetussa palkkatyössä, köyhyydessä, pitkissä työpäivissä tai
vihassa, vaan porvarillisessa sivistysliikkeessä ja oma-apuliikkeissä, kahdella sanalla sanottuna
151

´Sääntöjä Tampereen puuvillatehtaan työntekiöille´, 1870, Finlayson & Co:n arkisto, ELKA; ´Järjestys-Säännöt
Finlayson ja Kumpp:in tehtaan työntekijöille 1897´, Tampereen kaupunginkirjasto, pääkirjasto Metso; Kanerva
1946, s. 78–79.
152
Kanerva 1946, s. 76–77.
153
Kutsun kassaa selkeyden vuoksi sairaskassaksi. Vuonna 1846 sitä nimitettiin ”waiwaisten holhouskassaksi”,
myöhemmin kassa laajeni ”sairaus-, hautausapu- ja eläkekassaksi”. Ks. ´Waiwaisten holhous-sääntö Finlaysonnin
fabriikin wäestölle 1846´, Finlaysonin & Co:n arkisto, ELKA; ´Finlayson ja kumppanin puuvillatehtaan työntekijäin
sairaus- ja hautausapukassan sekä eläkekassan säännöt vuodelta 1898´, Tampereen kaupunginkirjasto, pääkirjasto
Metso; Lindfors 1938, s. 206.
154
Jaakkola 1982, s. 185.
155
´Waivaiskassan tulot ja menot wuosina 1846–1889´, Finlayson Co:n arkisto, ELKA. Esimerkkinä sairaskassan
vajeesta ja sen ratkaisemisesta ks. sairaus-, hautausapu ja eläkekassan yleisen kokouksen pöytäkirja 22.3.1904 sekä
kassan vuosikertomukset 1903 ja 1904, Finlayson & Co:n arkisto, ELKA.
156
Lindfors 1938, s. 7; Kanerva 1946, s. 90, 152; Haapala 1986, s. 33.
157
Ks. esim. Sulkunen 1986, s. 23–29, 35–36.

29

demokratian mahdollisuudessa.”158 Hän korostaa, että kassat olivat työväestön ensimmäinen
taloudellisen

yhteistoiminnan

vaikutuksesta ympäristöön.

159

muoto,

konkreettinen

esimerkki

tällaisen

toimintamuodon

On syytä lisätä tähän tulkintaan, että viimeinen sana ainakin

Tampereen suurimmassa sairaskassassa oli joka kerta patruunalla: johtokunnassa oli kuusi
työläisten edustajaa ja tehtaan puukhollari, mutta jokainen päätös tarvitsi sääntöjen mukaan isännän
vahvistuksen.160 Jos sairaskassan työläiset tekivät ”vääriä” päätöksiä, isännällä oli tapana uhata
lopettaa sairaskassan tukeminen kokonaan ja antaa asia uudestaan kokouksen käsiteltäväksi. Näin
kävi esimerkiksi silloin, kun tehtaalaiset pyysivät korotuksia eläkkeisiin, vastustivat jäsenmaksujen
korotuksia tai vaativat pidentämään sairasavun määrää.161 Jälkiviisaille silmille työntekijöiden ja
työnantajan erimielisyydet sairaskassan sisällä näyttävät toistuvan sitä useammin, mitä lähemmäksi
suurlakkoa saavutaan. Kaikki tehtaalaiset – varsinkaan vanhemmat – eivät tällaista turhaa
valittamista ymmärtäneet:
Koska nyt kokouksen pyytäjät ovat saaneet vaadittua selvitystä tyhjästä asiasta josta on pidetty paljon
melua, ja vielä sanomakirjoituksellakin on koitettu saada kassan hallitusta halvan näköiseksi yleisön
silmissä. Tästä olemme vanhimmat kassan osakkaat mielipahoillamme jotka olemme suorittaneet
kassalle kuuluvat tulot monta kymmentä vuotta, ja kaiken sen aikaa ei meillä ole ollut vähintäkään
aihetta epäillä kassan haltioita epärehellisyydestä, vaan päinvastoin olemme usein saaneet havaita että
herrat Patruunat ovat anteliaalla kädellään tukeneet eläkekassaamme tuntuvilla rahasummilla joista
heille olkoon kiitos. Ja jos ei Herra Patruunin ponteva apu ja ohjausta olisi ollut, niin olis vähän tietoa
olisiko meillä enää eläkekassaa olemassakaan, koska jo aikoja sitten on tuntunut hiljemmin tulleissa
kassan osakkaissa se henki, että ei kassaan auttaisi paljon maksaa, mutta yhtä hyvin pitää siitä paljon
saamaan. […] Ja alistamme myös nöyrällä pyynnöllä että Herra Patruuni hyväntahtoisesti ei panisi
tämmöstä epäkohteliaisuutta muistoonsa, vaan edelleenkin tukisi kestävällä hyväntahtoisuudella
kassan horjuvaa tilaa...162

Historiallisesti mielenkiintoisinta edellisessä, vuonna 1894 kirjoitetussa tekstissä on sen tekijä eli
tehtaan pitkäaikainen alimestari J. N. Pihlström, joka lähestyi sairaskassaa ”vanhempien osakkaiden
pyynnöstä”. Vuonna 1905 työläiset pakottivat juuri hänet tehtaan portista ulos ikuisiksi ajoiksi,
huuliharppujen säestyksellä.163 Pihlströmin teksti kuvastaa tehdasyhteisön sulkeutuneisuutta ja
toisaalta sen vähittäistä avautumista. Omat asiat haluttiin käsitellä tehtaan muurien sisäpuolella,
eikä poliittisessa julkisuudessa, joka oli alkanut syntyä vuosisadan jälkipuolella.164 Tehdas oli tarkka
maineestaan: esimerkiksi vuonna 1887 se haastoi Tampereen Sanomat oikeuteen, kun lehdessä oli
käsitelty laajasti Tampereen tehtaiden sairaskassojen ongelmia. Finlaysonin tehdasta ei mainittu
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nimeltä, mutta lehdessä kerrottiin ”eräästä vanhasta tapauksesta”, jossa työläisiltä oli kerätty rahoja
invalidilaitosta varten, joka ei kuitenkaan koskaan tullut valmiiksi. Kun työläiset olivat menneet
kysymään asiasta, he olivat saaneet lehden väitteiden mukaan lopputilin. Toimittajat tuomittiin
raastuvanoikeudessa kolmen ja kuuden kuukauden vankeusrangaistuksiin, jotka kuitenkin
myöhemmin muutettiin hovioikeudessa sakoiksi.165
Sairaskassa antoi minimaalisen toimeentulon työläisille, jotka sairastelivat tai jäivät eläkkeelle.
Sairasavustus oli noin puolet palkasta, ja sitä alettiin maksaa vasta viikon kuluttua sairastumisesta.
Tehtaan oman lääkärin palvelut ja lääkkeet olivat ilmaisia. Työläisten näkökulmasta suurin epäkohta
sairaskassan säännöissä oli se, että työläinen joka erosi tai erotettiin tehtaasta, menetti oikeutensa
apuihin, jos oli ollut kassan osakkaana alle 10 vuotta. Tehtaalaisen tulevaisuuden turva saattoi siis
kadota hetkessä. Työläiset yrittivätkin muuttaa 10 vuoden aikarajan viiteen vuoteen – tuloksetta.
”Synnytystaudin” eli ilmeisesti raskauden takia apua ei maksettu. Naimisiin mentyään naiset
menettivät lopullisesti oikeuden kassan avustuksiin, vaikka olisivatkin jääneet tehtaalle töihin. 166
Jussi Koivuniemi, joka on tutkinut Nokian tehtaiden ja niiden työläisten suhdetta, on kutsunut
tehtaiden rakentamia huoltojärjestelmiä ”vallan instrumenteiksi”.167 Määritelmä sopii Finlaysonin
sairaskassaan; kassa, joka oli oman aikansa sosiaaliturvajärjestelmä, piti yllä tietynlaisia käsityksiä
luokkien ja sukupuolten luonnollisesta paikasta yhteiskunnassa. Yhteiskuntaluokkien väliset
ristiriidat tuli ratkaista hyväntekeväisyyden tai sen kehittyneemmän muodon eli oma-aputoiminnan
avulla. Kassan ehdollistama oikea perhemuoto oli työssäkäyvä mies ja kotona lapsia vahtiva äiti.
Isän ja äidin tuli tietenkin olla naimisissa keskenään. Jos kaksi tehtaalaista oli tehnyt aviottoman
lapsen, isäntä saattoi pakottaa lapsen isän naimaan lapsen äidin tehtaasta erottamisen uhalla. Näin
muistellaan tapahtuneen erityisesti isännöitsijä Ferdinand Uhden aikana, joka oli seksuaalisen kurin
lisäksi tiukka myös tehtaalaisten yötyön suhteen. Se oli hänen mielestään iljetys niin Jumalan kuin
ihmistenkin edessä, soti luonnon järjestystä vastaan, vahingoitti terveyttä ja raaisti sielua.168 Toisena
esimerkkinä ajalle sopimattomasta käytöksestä ja ajattelusta mainittakoon eräs sairaskassan tapaus,
jossa leskeltä vietiin eläke pois, koska hän loukkasi sääty-yhteiskunnan sukupuolimoraalia
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viettämällä villiä yöelämää useiden eri miesten kanssa.169 Sairasapua ei maksettuja sellaisten tautien
takia, jotka johtuivat ”siivottomasta elämästä”170 – tällä viitattiin ilmeisesti sukupuolitauteihin.

Sääty-yhteiskunnan valtasuhteita ilmaisevat myös palkat. Voionmaan laskelmien mukaan
Finlaysonin työläisten keskimääräinen palkka oli vuosina 1840–1856 noin 0,80–0,93 markkaa
päivässä. Vuosisadan viimeisellä vuosikymmenellä palkat olivat nousseet 1,92–2,34 markkaan
päivässä.171

Haapalan

laskelmien

mukaan

vuosina

1850–1920

Tampereen

työläisten

nimellispalkkataso nousi noin 2,5-kertaiseksi; reaalipalkatkin lähes kaksinkertaistuivat.172 Teollisen
kapitalismin voitot näkyivät myös työläisten vaatetuksessa: keskiajalla puuvilla oli ollut ylimystön
vaate, mutta 1800-luvulla puuvillasta tuli myös kansan vaate.173 Finlaysonilaisten palkka on
nykystandardein

onnettoman pieni, mutta verrattuna 1800-luvun

muihin työläisryhmiin

tehtaalaisten materiaaliset olot eivät olleet poikkeuksellisen huonot. Palkka vaihteli iän, sukupuolen
ja toimenkuvan mukaan. Esimerkiksi kehruussa työläinen sai määritellä työn vaikeuden – ja samalla
palkan – itse. Jos valvoi kuutta sivua, sai 9 markkaa viikossa, jos vain kolmea sivua, niin tienasi
5,40 markkaa viikossa. Sääty-yhteiskunnassa miehet olivat perheen elättäjä. Siksi heille varattiin
vaativimmat ja rahakkaimmat työtehtävät. Nuoret ja naiset saivat huomattavasti vähemmän palkkaa.
Toisaalta pitää muistaa, että perhe tasasi tehokkaasti tuloeroja tehtaalaisten keskuudessa: niinpä
parhaiten saattoikin tienata yksinäinen tehtaalaisnainen. Tehdastyöläisten sisäiset tuloerot olivat
pieniä, jos niitä verrataan yhteiskuntaluokkien välisiin eroihin. Finlaysonin tehdas maksoi hyvinä
vuosina osinkoa kahdelle omistajaperheelleen kaksi miljoonaa markkaa, kun tavallinen
tehtaalaisperhe tienasi ehkä noin 1000 markkaa vuodessa. Vuonna 1889 kuolleen rouva von
Nottbeckin omaisuus ilman tehdasta vastasi noin 10 000 tehtaalaisen vuosipalkkaa.174

Palkka ei vain osoittanut ja uusintanut yhteiskuntaluokkien välisiä valtasuhteita; kapitalismissa
keskeinen rahapalkkatyö muutti ihmisten käsityksiä ajasta, työstä ja vapaudesta. Maaseudulla työtä
tehtiin luonnonkierron mukaan, tehtaalla säännöllisen aikataulun mukaan. Keinovalo paistoi
silloinkin, kun aurinko oli poissa. Toisaalta teollistuminen johti työ- ja vapaa-ajan eriytymiseen,
sillä työ tehtiin kodin piirin ulkopuolella. Tosin 1800-luvun tehtaalaisen ei tarvinnut pohdiskella
liikaa vapaa-ajan käyttöään, sillä työpäivä venyi ruokatuntien kanssa 13–14 tuntiin. ”Tinkipalkka”
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eli urakkapalkka, jota Finlaysonin tehtaalla käytettiin tuntipalkan rinnalla, kannusti tehtaalaisia
ahkeruuteen eli työtahdin kiristämiseen. 1800-luvulla urakkapalkkaa vaativat nimenomaan
tehtaalaiset itse, jotta heillä olisi mahdollisuus tienata enemmän. Osa ahneimmista tai ahkerimmista
saattoi syödäkin poistumatta koneiltaan. Eräällä ylimestarilla oli tapana kirjoittaa parhaiden kutojien
nimet viikoittain tehtaan seinille – jos pääsi taululle kolme kertaa, sai kutsun mestarin järjestämiin
tanssiaisiin. Tuottavimmille työläisille annettiin silkkiruusu rintaan ja kunniapaikka patruunan
järjestämissä jokakesäisissä juhlissa.175 Rahapalkka tarkoitti myös aivan uudenlaista käsitystä
vapaudesta: maalta tehtaaseen tullut nuori saattoi tuhlata osan pienestä palkastaan kaupungin
huvituksiin. Eräs tehtaalainen muisteli myöhemmin: ”Jonkun mielestä tehtaassa oli niin mukava
olla sen vuoksi, että siellä sai palkan joka viikko pyytämättä.” 176 Osa tehtaalaista laittoi osan
palkastaan Tampereen ensimmäiseen säästöpankkiin, jonka perusti Finlaysonin isäntä jo vuonna
1840. Pankin ideana oli Finlaysonin historioitsijan Lindforsin sanoin antaa ”köyhien ihmisten
säästöropojen kasvaa korkoa siten herättäen halua säädylliseen elämään, säästäväisyyteen ja
edistykseen”177 – eli toisin sanoen opettaa tehtaalaisille porvarillista maailmankuvaa.
Kapitalismin henkeä178 opetettiin tehtaalaisille myös selittämällä seikkaperäisesti, mistä yhtiön
voitto lopulta syntyy. Finlaysonin arkistossa on säilynyt mestari Cooken työhönastumispuhe
vuodelta 1867:
Minä toivon että me olisimme ystävälliset toinen toistamme vastaan ja myöskin keskenämme, ja
sentähden annan minä teille jonkun sanan, Minä valitan etten teillen suullisesti seliittä, mutta vasta
edes toivon siihen joutua. Minä tulin teillen ei sentähden että pahentaa tilaanne waan totisesta
aikomuksesta ja nöyryydestä että parantaa sitä [...] opetusta, huolenpitoa ja suoja eli turvaa tarjoon
minä yhdenlaisesti teillen, ja tunnollisesti en tahdo myötää mitään vääryyttä, Me kaikin olemme
toisen wallan alaiset, ja jos me kaikin pyytäisimme tehdä meidän velvollisuutemme ja meidän
tehtävämme, joka ainoa hänen ahkeruutensa jälkeen, niin saisimme suuremman soveliaisuuden että
suurenta meidän sisääntulojamme. [...] Mahtakoon jokainen vanhempi ja nuorempi työntekijä ajatella.
että kaltaisuus (qvalitet) hinta ja voitto yhdestä kappaleesta kankasta, kuin se tuotta, käypi sen päällen
kuinka jokainen on tehnyt hänen velvollisuutensa. [...] ja toivon että monta olevan minun kanssani
yhtä pitäväiset ja ylöskehoittais minua heitä auttaan, ja että olisin valmis palkitsemaan niitä hyvän
ansiollisia, kuin myöskin tahdon olla kiinteä rankaisemaan laiskoja, Minä taidon sanoa etten minä
koskaan ole ottanut virkaani vastaan enempi kunnioittamisella ja päälleenluottamuksella kuin meidän
yhteisiltä Prukin patruuneilta, me olemme kohta lopussa yhtä vanhaa ja aluussa taas tulevaa vuotta,
aloottakaamme se hyvin ja onnellisesti
Mestari L. Cooke
Suomentanut CO Willgren179

Cooken puheessa huomion herättää muutama seikka. Ensinnäkin, Cooke ei osannut suomea, mikä
tuotti ongelmia tehtaalaisten ja mestareiden välille. Työoloja oli vaikea parantaa, kun ulkomailta
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tuodut mestarit eivät ymmärtäneet, mikä työläisillä oli hätänä. Suurten tehtaiden mestarit olivat
1800-luvulla usein ulkomailta, koska Suomesta ei vielä löytynyt vaativimmissa työtehtävissä
tarvittavaa osaamista.180 Toiseksi, puheesta paljastuu yksiselitteisesti, kuinka tehtaalaisia
ehdollistettiin tietynlaiseen toimintaan palkinnoin (”ansiollisille”) ja rangaistuksin (”laiskoille”).
Kolmanneksi, Cooke korostaa, kuinka ”me kaikin olemme toisen wallan alaiset” eli kuinka 1800luvun säädetyssä yhteiskunnassa jokaisella herrallakin oli herransa. Mestari Cooke oli suoraan
vastuussa patruunalle, joka oli tehdasvaltakunnassa lähes jumalainen olento.181

Finlaysonin tehtaan absoluuttinen valtias oli etenkin Wilhelm von Nottbeck, joka oli isäntänä 1836–
1890. Hän oli tullut Tampereelle jo 20-vuotiaana harjoittelemaan isännän taitoja Uhde esikuvanaan.
Patruunan valtaa vahvisti se, että hänet samaistettiin keisariin. Tammerkoskea vartioiva
Kotkankallion muistomerkki kertoo edelleen, että Aleksanteri I ”oli ensimmäinen, joka määräsi
nämä kuohuvat aallot auttamaan ihmisiä”. Keisari ei todellisuudessa keksinyt rakentaa
puuvillatehdasta Tampereelle, mutta hänen suopea suhtautumisensa mahdollisti James Finlaysonin
suunnitelmien toteuttamisen.182 Nottbeckit seurustelivat kaupunkilaisten sijasta Pietarin eliitin
kanssa. Kun keisari Aleksanteri II vuonna 1856 tuli käymään Tampereelle, hän asui nimenomaan
von Nottbeckin kartanossa, jonka portin eteen tehtaalaiset oli järjestetty kaksin puolin. Keisari kävi
myös vierailemassa Finlaysonin koulussa, jossa pienet tehtaalaislapset lauloivat hänelle Venäjän
kansallislaulun. Liikuttunut keisari kiitti, siunasi lapset ja kehotti heitä Jumalan pelkoon ja
isänmaan rakkauteen.183 Jos patruuna oli keisarista seuraava, keisari oli itse Jumalasta seuraava.
Vuonna 1880 patruuna perusti keisarin ”jalon ja siunausrikkaan 25-wuotisen hallituksen muistoksi”
Aleksanterin nimeä kantaneen vanhainkodin, johon pääsi kymmenen työhön kykenemätöntä
tehtaalaisvanhusta, jotka olivat paikan hyvällä käytöksellään ansainneet. 184 Kun Venäjän ja Puolan
yhteiskunnallisia uudistuksia vaatineet vallankumoukselliset murhasivat Aleksanterin vuotta
myöhemmin, von Nottbeck lähetti keisarinnalle valittelusähkösanoman Finlaysonin tehtaalaisten
nimissä – kysyen ensin luvan omalta väeltään.185

Uskonto ja työ kulkivat käsi kädessä Finlaysonilla. Yhtiön tärkeimmistä henkilöistä niin James
Finlayson, Carl Samuel Nottbeck, Georg Adolf Rauch, Ferdinand Uhde kuin William von Nottbeck
olivat syvästi uskonnollisia miehiä. Eliitin uskonnollisuus heijastui alemmille tasoille. Finlayson
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erotettiin omaksi seurakunnakseen vuonna 1846, ja se sai oman tehtaansaarnaajan. 186 Pitkäaikaisin
Finlaysonin pappi (vuodet 1847–1880) oli Bernd Gustaf Bergroth, jota Kortekangas on luonnehtinut
”vanhan järjestelmän uskolliseksi kannattajaksi”. Papin palkka maksettiin vuodesta 1866 vuoteen
1877 suoraan tehtaalaisten palkasta.187 Oma kirkko valmistui 1879. Jokainen työvuosi aloitettiin
yhteisellä hartauksella. Uusista tehtaan rakennuksista esimerkiksi Pohjoismaiden suurin kutomasali
Plevna siunattiin yhteisellä jumalanpalveluksella.188 Työntekijöiden väitettiin varjelevan tehtaan
omaisuutta paremmin kuin omaansa. Kerran nähtiin erään iäkkään yövahdin laskeutuneen
käytävälle polvilleen ja rukoilleen Jumalaa, että tämä varjelisi tehdasta tulipalolta.189 Tulipalon uhka
oli todellinen, sillä Finlayson paloi pahasti vuosina 1842, 1869, 1870 ja 1881. 190 Tehtaan
onnettomuus tarkoitti onnettomuutta tuhansille työläisille, joiden elämä riippui jokapäiväisestä
työstä.191

Sääty-yhteiskunnan vahvan kristillisen tradition ja nousevan liberalismin ydinajatuksen eli
rahavirtojen vapauden maailmankuvallisesta yhteensovittamisesta kertoo Finlayson et Compagnie yhtiön perustamiskirja 1830-luvulta:
Kaikki kolme allekirjoittajaa, kristinuskon totuuden läpitunkemina, tekevät sen mukaisesti tämän
sopimuksen hyvässä uskossa, tahtoen ottaa kristinuskon opetukset alkuperäisessä puhtaudessaan
ojennusnuorakseen keskinäisissä suhteissaan ja suorittaa kaikki neuvottelut yhteisesti keskinäisessä
sovussa ja rakkaudessa. Kaikkien väärinkäsitysten välttämiseksi on välttämätöntä vielä kerran toistaen
selittää, että yrittäjät toivovat korkeampien tarkoitusperien kuin vain voitonhimon ohjaavan ja
johtavan heitä, että he aikovat täyttää alkuperäisen perustajan ihmisystävälliset tarkoitukset ja siksi
antavat joukolle köyhiä lapsia ei ainoastaan työtä vaan myös kasvatuksen. Tätä tarkoitusta varten
järjestetään koulu ja pidetään yllä suurempi määrä lapsia kuin tehtaan käyttöön muuten olisi
tarpeellista.192

Althusserilaisittain Finlaysonin tehdas on klassinen esimerkki siitä, kuinka kapitalismi uusintaa
itsensä jatkuvasti kaksinkertaisesti: lapsille annetaan työtä (tuotantovoimien uusintaminen) ja
kasvatus (tuotantosuhteiden uusintaminen).193 Jo James Finlaysonin aikana 1820-luvulla tehtaalle
oli perustettu orpokoti eli asyyli, jossa kasvatettiin tulevia työläisiä ankarassa lahkolaishengessä.
Vuonna 1839 perustettiin oikea Finlaysonin tehtaalaiskoulu, jota johti mamselli Hydén aina
kuolemaansa saakka

vuoteen 1868. Kyseessä oli

kaupungin

suurin oppilaitos

ennen

kansakoululaitoksen syntymää. Aluksi opetus oli lähinnä ruotsiksi, mutta 1860-luvulla suomi
vakiintui oppikieleksi. Oppiaineina olivat uskonto, laskento, kirjoitus ja lukeminen. Tärkein
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oppikirja oli Raamattu.194 Koulussa tehtaalaiset harjoittelivat työläiselämänsä objektiivisten ehtojen
hyväksymistä: ”Jokainen olkoon esivallalle, jolla valta on, alamainen; sillä ei esivalta ole muutoin
kuin Jumalalta: ne vallat, jotka ovat, Jumalalta ne säädetyt ovat.” 195 Kaikki oppilaat eivät ilmeisesti
sisäistäneet koulun tarjoamaa maailmankuvaa, sillä sen jälkikäteen tunnetuin oppilas oli
työväenliikkeen yksi taitavimmista kynäilijöistä eli Minna Canth.196 Canthin isä Gustaf Wilhelm
Johnson oli tullut pumpulitehtaalle 15-vuotiaana ja eteni aina Finlaysonin Kuopion lankakaupan
johtajaksi.197

Kunnallinen kansakoulu käynnistyi Tampereella vuonna 1872. Kansakoululaitoksen syntymä liittyi
fennomanian eli suomalaisuusliikkeen nousuun. Fennomania-aatteen voi tulkita ideologiaksi, jolla
massat saatiin samastumaan moderniin valtioon. Ernest Gellnerin klassisen määritelmän mukaan
nationalismi on periaate, jonka mukaan poliittisen ja kansallisen yksikön pitää olla yhtä.198
Suomalaisten fennomaaniaktivistien, jotka tulivat keski- tai yläluokasta, tarkoituksena ei ollut
kyseenalaistaa työnantajien ja työntekijöiden suhdetta, vaan pikemminkin ottaa itselleen valtaa
suurruhtinaskunnan ruotsinkieliseltä eliitiltä.199 Fennomanian suurelle isälle eli Johan Vilhelm
Snellmanille kansakoululaitoksen ideologinen tehtävä oli selvä:
Mitä suuremmaksi elinkeinovapauden aiheuttama varallisuuden ja ulkoisen hyvinvoinnin ero pakosta
kasvaa, sitä välttämättömämmäksi käy tasoittaa eroa koulutuksella. Sitä tietä voidaan varakkaan
omaisuutta myös jakaa oikeudenmukaisemmin kovempiosaisille. On varakkaan luokan omien etujen
mukaista synnyttää koulutuksella joukoissa sitä lainkuuliaisuutta, jota ilman varakkailta puuttuu
kaikki turva, sillä suuri ero hyvinvoinnissa houkuttelee helposti käyttämään voiman oikeutta. 200
(Korostus lisätty.)

Fennomanian vaikutuksesta myös lapsityötä alettiin arvostella entistä kärkkäämmin. Finlaysonin
tehtaalla koulun lopullinen voitto työstä oli poikkeuksellisen hidas Suomen mittakaavassa. Kun
vuoden 1889 työväensuojelulaki määräsi, että lapsitehtaalaisten oli suoritettava kansakoulun koko
määrä, perustettiin Tampereelle tehtaalaiskouluja, joissa yli 12-vuotiaat lapset kävivät
täydentämässä sivistystään töiden jälkeen. Koulu ei siis saanut estää työntekoa. Pitkällä aikavälillä
koulutuksen yleistyminen merkitsi kirkon vaikutusvallan vähenemistä: koulusta tuli keskeisin
instituutio, joka muokkasi työläisten maailmankuvaa.201 Koulun ideologinen viesti oli edelleen
uskonnollinen. Lutherin Vähä Katekismus ja Topeliuksen Maamme kirja olivat luetuimpia kirjoja

194

Voionmaa 1929, s. 170–171, 409–412; Ojala 1974, s. 13; Närhi 1929, erit. s. 7–16.
Room. 13:1, Biblia 1776.
196
Vuorela 1911, s. 29.
197
Helenius 2004, s. 37.
198
Pakkasvirta & Saukkonen 2005, s. 32.
199
Alapuro & Stenius 1987, s. 11–14.
200
Lainaus Lahtisen 2006, s. 148 mukaan.
201
Haapala 1986, s. 54–56, 188; Althusser 1984, s. 108–109.
195

36

Finlaysonin koulussa vuosina 1899–1903.202 Vähä Katekismuksesta tehtaalaiset opettelivat
yhteiskuntaluokkien väliset luonnolliset valtasuhteet, kuten ennen vanhaan kirkon kinkereillä.
Jokaisen tuli muistaa ulkoa huoneentaulun määrittelemä työntekijän ja työnantajan hierarkia:
”Palvelijat, olkaa kuuliaiset maallisille isännillenne, pelossa ja vavistuksessa; sydämenne
yksinkertaisuudessa, niin kuin Kristukselle, ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan
Kristuksen palvelijoina, sydämestänne tehden, mitä Jumala tahtoo, hyvällä mielellä palvellen,
niinkuin palvelisitte Herraa ettekä ihmisiä, tietäen, että mitä hyvää kukin tekee, sen hän saa takaisin
Herralta, olkoonpa orja tai vapaa.”203 Lutherin mukaan jokaisen tuli oppia osansa, jotta kaikki olisi
hyvin talossa.204 Huoneentaulun ideologista perintöä jatkoi Topeliuksen oppikirja kehottaen
työläisiä tyytymään omaan asemaansa yhteiskunnassa:
Muistakaamme aina, että yhteiskunta on se suuri, hyvää tarkoittava järjestelmä, joka yhdistää meidät
kaikki, suojelee meitä kaikkia sekä sitoo ja tekee vapaiksi meidät kaikki. Halvimmallakin,
köyhimmilläkin on osansa, vastuunsa ja etunsa tässä kaikkien yhteisessä yhteisössä. Hallituksella
tarkoitamme lähinnä niitä virkakuntia, jotka antavat säädöksiä koko maalle. Mutta hallituksessa ovat
osallisina kaikki kansanluokat – alkaen valtaistuimella istuvasta keisarista aina paikkakuntansa
kunnallishallituksessa istuvaan köyhimpään talonpoikaan asti, vieläpä vähimpään päiväläiseenkin
saakka, jolla on huolenaan oman itsensä ja taloutensa hallitseminen. Ja kaikkia näitä hallitsee, lähinnä
taivaan Jumalaa, Suomen laki.205 (Korostukset Topeliuksen.)

1800-luvun sääty-yhteiskunnan ideologia oli kirjattu Raamatun, Vähä Katekismuksen ja Maamme
kirjan lisäksi itse lakiin. Tehtaalainen oli virallisesti isäntävallan alainen. 1700-luvulta periytynyt
niin sanottu laillisen suojelun järjestelmä pakotti jokaisen epäitsenäisen, ei-vapaan suomalaisen
työhön. Menemällä tehtaaseen töihin rahvas sai vuodeksi suojelun patruunalta. Kun tehtaalainen
erosi tai erotettiin työstään, suojelu lakkasi ja hän oli irtolainen, joka joutui ennemmin tai
myöhemmin tekemisiin virkavallan kanssa.206 Jos tehtaalainen karkasi palvelusvuoden aikana
työpaikaltaan, oli tehtaalla oikeus noutaa hänet takaisin kruununkyydillä. Näin kävi ainakin
muutamille tytöille, jotka yrittivät mennä Forssan puuvillatehtaalle töihin. 207 Alun perin järjestelmä
oli luotu tyydyttämään maaseudun suurten tilojen jatkuva työvoimatarve, mutta se sopi myös
teollistumisen alkuvaiheeseen, sillä se sitoi työläiset tehtaaseen. Pitkällä aikavälillä teollisuuden
työvoimatarpeen heilahtelut ja vanhanaikainen järjestelmä eivät sopineet yhteen. Finlaysonilla
työläisiä palkattiin ja erotettiin pitkin vuotta jo 1860-luvulla.208 Tehtaalla oli käytännössä oikeus
sanoa työntekijä irti milloin vain vuoteen 1879 asti, kun taas työläisen oli mahdollista erota kerran
vuodessa, tarkemmin sanottuna marraskuun ensimmäisenä päivänä. Suora irtisanominen saattoi
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seurata esimerkiksi ”käytöksestä, joka rikkoo rehellisyyttä, raittiutta ja siweyttä wastaan”,
niskoittelusta, tehtaan omaisuuden tahallisesta vahingoittamisesta ja väkijuomien tuomisesta
tehtaaseen.209 Vuoden 1879 elinkeinoasetus, jota voidaan pitää kapitalismin lopullisena
läpimurtona, poisti muodollisesti laillisen suojelun järjestelmän, mutta isäntävalta tehtaalaisiin
nähden säilyi edelleen ankarana. Elinkeinoasetuksessa sanottiin muun muassa, että tehtaalaisen tuli
osoittaa isännälleen ”kunnioitusta, uskollisuutta ja tottelevaisuutta”. Työläisille pääomien
vapauttaminen ei tuonut välitöntä yhteiskunnallisen aseman parantumista; lähinnä se tarkoitti
vapautta olla työtön kenenkään estelemättä.210

1800-luvun hegemoninen maailmankuva paljastuu niin yleisessä kuin yksityisessä: virallisen lain
lisäksi se oli kaiverrettu työläisten jokapäiväisen ympäristön pieniin yksityiskohtiin. Finlaysonin
tehdasyhteisöä valvoi keisarivallan symboli eli kaksipäinen kotka, jonka yritys voitti Pietarin
maailmannäyttelystä vuonna 1870. Kotka revittiin alas suurlakon aikana.211 Kapitalismin henki asui
myös isossa tehtaankellossa, joka oli tilattu Manchesterista asti.212 Se symboloi uutta numeroiden ja
täsmällisyyden aikakautta. Ajan hallitseminen oli kapitalismissa olennaista. Uusi ideologinen
tunnuslause otettiin anglosaksisesta maailmasta: ”Time is money.”213 Finlaysonin kello
synkronoitiin Helsingin ajan kanssa kiipeämällä lauantaisin erään korkean, kaksikerroksisen
rakennuksen katolle ja vilkuilemalla rautatieasemalle, milloin Helsinkiin kello 12 lähtevä juna
päästi höyrysuihkunsa taivaalle. Kello mittasi aikaa, rahaa ja kuria. Työläinen, joka myöhästyi alle
15 minuuttia, sai sakkoa 15 penniä. Ne, jotka myöhästyivät enemmän, laskettiin rangaistuksena
sisään vasta ensimmäisen ruokatunnin jälkeen. Finlaysonin kelloon kätkeytyivät myös
yhteiskunnalliset varallisuuserot: ”Kellot ovat suutareita ja räätäleitä varten, pilli on tehtaalaisia
varten”, sanottiin. Tehtaankelloa totteli tehtaanpilli, joka kutsui työläiset muurien sisäpuolelle
oikeaan aikaan. Ensimmäisen kerran pilli herätti tehtaalaiset aamulla 4.30, ja toisen kerran se
hoputti työhön 4.50. Kello 8.00 pilli soi ensimmäisen ruokatunnin merkiksi, 8.50 lounastauon
päättymisen vuoksi sekä kello 14.00 ja 14.50 toisen ruokatauon takia. Kuusi kertaa päivässä puhalsi
Finlaysonin pilli.214 Perinteisen kristinuskon ja uudenlaisen taloudellisen yritteliäisyyden
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ideologista kietoutumista toisiinsa ilmensi kaikkein suorasanaisimmin Finlaysonin tehtaan 1800luvun motto: ”An Gottes Segen Ist Alles Gelegen”215 – Jumalan siunauksella kaikki voitetaan.216

2.3. Valittu toiminta maailmankuvan paljastajana
Edellä tarkasteltiin lyhyesti, mihin suuntaan Finlaysonin henkinen ja fyysinen ympäristö ohjasi
tehtaalaisten ajattelua. Tässä luvussa keskitytään tarkemmin siihen, miten tehtaalaiset reagoivat
ympäristöönsä. Tutkielmani ydinajatuksena on, että vain konkreettinen toiminta voi paljastaa
ihmismielen salaisuudet. Paavo Kortekankaan tutkimusten mukaan Finlaysonin tehtaalaiset olivat
vuosina 1855–1905 ahkerimpia kirkossa kävijöitä kaikista tamperelaisista. Kortekangas on
käyttänyt uskonnollisuuden mittarina ehtoollisella käyntiä. Valinta on perusteltu, kun otetaan
huomioon, että ehtoollisella käynnin määrät kertovat siitä, kuinka vahva ote kirkolla oli kunakin
aikana seurakuntalaistaan. Ihmiset eivät eläneet täydellisen kristillistä elämää, mutta he tunnustivat
kirkon ideologisen mahdin. Tästä kertoo esimerkiksi se, että ihmiset (varsinkin naiset) ripittäytyivät
eli tunnustivat syntinsä vapaaehtoisesti. Ajan vanhaluterilainen ilmapiiri ohjasi ihmisiä kirkon
ovelle. Tehtaalaisista jätti käymättä ehtoollisella kokonaan vuonna 1855 vain 1,7 %, vuonna 1865
3,3 %, 1875 9,6 % ja 1885 19,4 %. Kortekangas on selittänyt Finlaysonin poikkeuksellisesta
uskonnollista aktiivisuutta yrityksen johdon hengellisyydellä, omalla papilla, mamselli Hydénin
uskonnollisella koululla sekä sosiaalisella sidonnaisuudella. Finlaysonin pienoisyhteiskunta oli
tiivis ryhmä, jonka käytös uskonasioissa oli 1800-luvulla yllättävän homogeenista, jos sitä verrataan
työläisyksilöiden valtavaan lukumäärään. Tehtaalaisista ahkerimmin kirkossa kävivät naiset. Eniten
kirkkoa välttelivät nuoret miehet. Sääty-yhteiskunnan vanhaluterilainen kristillisyys romahti vasta
1800-luvun lopussa: kun vuonna 1895 ehtoollisella oli jättänyt käymättä vain 17,6 % Finlaysonin
työntekijöistä, luku oli vuonna 1905 peräti 42 %. Tästä huolimatta mikään väestöryhmä ei käynyt
vuonna 1905 kirkossa yhtä paljon kuin pumpulilaiset!217

Tilastoja tukevat myös muutamat yksittäiset tapahtumat, jotka kielivät tehtaalaisten tavallista
lujemmasta kristillisestä maailmankuvasta. Esimerkiksi vuonna 1872 Finlaysonin tehtaalaiset
vaativat, että kaupungin keskiviikkoiset hartaukset siirrettäisiin alkamaan tuntia aikaisemmiksi eli
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kello 14:ksi, jotta työläiset voisivat ruokatunnillaan poiketa kirkkoon nauttimaan Jumalan leipää.218
Vuosisadan lopulla juomalakkoliikkeen kävelyretket suututtivat tehtaalaiset, joita oli toiminnassa
mukana yli 500, koska ne järjestettiin kirkonmenojen aikana.219 Vuodelta 1881 on tiedossa
Finlaysonin tehtaaseen tilatut lehdet. Kolmen kärjen muodostivat Kyläkirjaston Kuvalehti (360 kpl),
Lähetyssanomat (161 kpl) ja Tampereen Sanomat (111 kpl). Kyläkirjaston Kuvalehti oli
suomenmielinen, uskonnollinen ja opettava aikakauslehti, kun taas Lähetyssanomat oli puhtaasti
lähetystyöhön keskittyvä aikakauslehti. Lähetyssanomien suosiota selittää mamselli Hydénin
vaikutus, sillä hän oli erikoistunut lähetysasiaan. Tampereen Sanomat oli puolestaan Tampereen
ensimmäinen suomenkielinen sanomalehti, jonka aatteellinen sisältö oli enemmän suomenmielinen
kuin uskonnollinen. Lehdellä oli tapana hyökkäillä Tampereen ruotsinkielistä eliittiä vastaan ja jopa
puolustaa silloin tällöin työväen oikeuksia kirjoituksissaan. Tehtaalaisten keskuudessa suosittu
Aamulehti, joka aloitti toimintansa vasta vuonna 1882, määritteli itsensä heti aluksi ateismin,
nihilismin ja sosialismin vastustajaksi.220

Vuosien 1855–1869 perunkirjoitusten mukaan tehtaalaiset omistivat kirjallisuutta huomattavasti
enemmän kuin muut työläisryhmät. Esimerkiksi Raamatun kokonaisuudessaan (Uusi Testamentti ja
Vanha Testamentti) omisti kuollessaan noin 70 % pumpulitehtaalaisista, kun muilla Tampereen
ryhmillä luku oli 50 %. Pumpulitehtaalaisilla oli eniten Raamattuja koko kaupungissa.221
Finlaysonin tehtaalaisten ahkerien lukijoiden maine jo 1850-luvulla näyttää ansaitulta.222
Tehtaalaisten jonkinlainen henkinen herääminen ilmeni 1860-luvulla alkaneessa sivistysliikkeessä,
joka Finlaysonilla keskittyi koulun yhteyteen. Tiedostavimmat työläiset alkoivat vaatia lapsilleen
parempaa opetusta, kävivät itse opiskelemassa iltakoulussa ja pitivät itse kursseja tehtaalaisten
sunnuntaikoulussa, jonne pääsivät niin nuoret kuin vanhatkin.223 Vuonna 1866 perustettiin maamme
ensimmäinen tehtaalaisten oma seura nimellä ”Pumpulitehtaan työn tekiäin seura”, jonka
tarkoituksena oli ”toimittaa työmiehillemme tilaisuutta seurallisiin kokouksiin, joissa harjoitetaan
laulantoa, lukemista ja luentoa, tällä yleensä heille sivistystä tarjoomaan”. Aluksi seura oli vain
täysi-ikäisille miehille. Tämä herätti kritiikkiä; Tampereen Sanomissa joku tehtaalaisista ihmetteli
ääneen naisten ja lasten sulkemista pois yleishyödyllisestä seurasta. Vuodesta 1872 naiset saivat
käydä seuran huoneella tiistaisin ja torstaisin, jolloin miehet eivät saaneet tulla paikalle.224 Samalta

218

Kortekangas 1965, s. 153.
Kortekangas 1965, s. 226.
220
Kortekangas 1965, s. 80, 136–140.
221
Kortekangas 1965, s. 87–88.
222
Kanerva 1972, s. 119.
223
Haapala 1986, s. 72–74.
224
Kanerva 1972, s. 143–144, 148–149.
219

40

vuodelta löytyy pumpulitehtaan naistyöläisen julkinen kirjoitus, joka on harvinaisuudessaan syytä
lainata kokonaisuudessaan:
Pumpulitehtaalta Lokakuun 16 päiwänä 1872. Ettehän paheksu weikot Tamp. San. Kirjoittajat, jos
kerran siskokin tarttuu kynään koitellen päästäksensä sanomalehden palstoilla ajatuksiansa
ilmoittamaan. Eteenpäin me menemme siwistyksen tiellä, sillä meille tytöille on viime ja tämä wuosi
ollut erittäin edistäwä. Lukija pian arwelee: mikä meitä niin sitten edistänyt on? Niinkun tiedetään on
tehtaamme haltijat rakentaneet wäkensä lapsille koulun ja siihen ottaneet innokkaan, woimiansa
surkeilemattoman opettajan. Kohta kun opettajamme wiime syksynä astui wirkaansa, lewisi meille
ikäänkuin uusi tie, sillä nyt oli koulun owet awoinna kaikille oppia haluawille tehtaalaisille. Ennen
sitä oli mainittu koulu hywin suppeasta alasta, sillä esim. sunnuntaikouluun ei päässyt muut kuin
asylista olewat tytöt; nyt on toisin. Onpa hauskaa nähdä, kuinka nuorisossa kiihtyy opin halu, sillä
tänä wuonna täyttyi sunnuntaikoulu niin paljolla oppilailla, että yhden osaston täytyy olla eri
huoneissa, waikka suuri salimmekin tarjoo kyllä monelle henkilölle tilan. Mainitun opettajamme
johdannolla on meillä wielä naisääninen lauluseurakin, joka kokoontuu kolmena iltana wiikossa
mainitun koulun salissa säweleitä sowittelemaan. Olkoon menestys ja siunaus ahkeruutensa ja työnsä
palkintona. Meillä on myös lukuseura ja lainakirjasto, josta saamme huokealla wuosimaksulla lainata
kirjoja ja lukea sanomalehtiä. Eikö ole siis walistuksen aikakausi meillä tytöt?
–i.–n.225 (Korostus lisätty.)

Ihailemallaan opettajalla tehtaalainen tarkoitti Pekka Ahlgrenia, joka tuli täyttämään mamselli
Hydénin jättämän aukon. Innokas Ahlgren järjesti Finlaysonin koulun kansakoululaitoksen
tapaan.226 Pumpulitehtaalla elettiin tehtaalaisrenessanssia: muiden työläisryhmien parissa ei
syntynyt yhtä voimakasta henkistä heräämistä.227 Patruunan perustaman seuran tarjoamat uudet
kirjat ja lehdet olivat tervetulleita sekä naisille että miehille, sillä työläisten kodeissa ei kirjoja rahan
puutteen vuoksi juuri ollut – ja ne vähät, jotka sieltä löytyivät, olivat todennäköisesti luonteeltaan
uskonnollisia.228 Lukutaito alkoi levitä kansan syvien rivien pariin. Tosin on syytä muistaa, että
vielä 1860-luvulla läheskään kaikki tehtaalaiset eivät osanneet lukea ja osa vastusti maallisia
sanomalehtiä uskonnollisista syistä.229 Lukutaito lisäsi myös kirjoitustaitoisten määrää. Eräs
pellavatehtaalainen arveli vuonna 1878, että Finlaysonilla osasi ”kynää käyttää” joka kolmas mies
ja joka neljäs nainen”.230 Arvio lienee korkeintaan suuntaa-antava, mutta tosiasia on, että muutamat
rohkeimmat työmiehet alkoivat kirjoitella lehtiin jo 1850-luvulta lähtien. Haapala on tiivistänyt
näiden ensimmäisten kirjoitusten sanoman itsekehuksi ja tehtaiden ylistämiseksi. 231 Esimerkkinä
siitä, kuinka tehtaalainen koki henkisen ja fyysisen ympäristönsä, otettakoon puuvillatehtaalaisen
tekstinpätkä Suomettaressa vuodelta 1859:
Ihmeekseni sain lukea Sanomain Turusta no:ssa 25 soimauksen työwäen orjuudesta Tampereen
pumpuli tehtaassa, että muka täällä on niin paljon orjuutta kun Krähnholmin samanlaisessa tehtaassa
Narwassa Venäjällä. Meikäläiselle se on tietämätöin, kummonen orjuus heillä on siellä, waan täällä ei
sovi soimata orjuudesta niin mitään, enemmän on pidettäwä sivistyksen kartuttamisena kuin
orjuutena. Sillä missä on tehtaitten työwäellä semmoset edut kuin täällä? Kiitettäväin tehtaan225
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omistajain uutterasta ja wäsymättömästä toimesta työ-wäkeänsä kohtaan täällä on erinäinen säästöpankki, johon jokainen työntekijä saa panna kaswulle pienemmätkin säästönsä; on omituinen
waiwaisten-holhous, johon tosin työwäki tekee kunkin ikänsä mukaan pienen makson, waan johon
isännät kuitenkin owat panneet runsaat perustusrahat, ja josta tarvitseville ja sairaille annetaan
tarpeensa, jota määräämään kunki tilaa tutkimaan holhouskunta kokoontuu joka lauantain iltapuolella
tehtaan kirjoitus- eli wirka-huoneeseen; on myös lääkäri ja wapaat lääkkeet; onpa omituinen
sunnuntaikoulu, jossa annetaan opetusta kristillisyydessä, kirjoituksessa, luwunlaskussa sekä luonnon
tieteessä; on jokapäiväinen lapsukais-koulukin, jossa tehtaan työwäen sekä koko kaupungin wähät
lapset saavat opetusta a:sta alkain ilman pienintäkään maksoa; löytyy myös turwapaikka (asyl), jossa
kaikkein köyhimmät ja turwattomammat orpolapset kaswatetaan hellilltä ja kristillisiltä
opettajattariltansa. Uljaasti rakennetussa kartanossa on tosin asetuksetkin semmoisia warten, jotka
työ-aikana laiskuudessa ja kaikessa irstaisuudessa pitäwät wapaita päiwiä, kuin myös juomarit,
tottelemattomat ja muut pahanilkiset rangaistaan raha-sakoilla, jotka lankeevat omaan waivaiskassaan;
waan se kaikki on oikeus ja kohtuus sekä työväelle itselle hyväksi. Ei työ-aikakaan ole liian pitkä,
kuin on enemmällä osalla vaan 10 tuntia päivässä. Työpalkatkin ovat paljoa korkeimmat kun
Krähnholmin tehtaan ilmoituksessa, sillä enimmät työt tehdään tingillä eli urakalla, joten ahkerat
voivat ansaita runsaan päiwä-rahan. Vapaa poispääsö on jokaisella vuoden päästä, kun siitä
ilmoituksen tekee ajallansa. Ei siis työväen tilaa Tampereen pumpulitehtaassa mahtane orjuudeksi
kenkään moittia muut kuin laiskat orvot jotka nykyaikoina owat tulleet luulossa täällä ei tarwittavan
tehdä työtä ollenkaan vaan satawan rahaa varsin ilmaiseksi. 232

Lainauksen lopusta käy selville, että kaikki tehtaalaiset eivät kokeneet Finlaysonin työoloja samoin
kuin kirjoittaja ”J.B:f ”, joka viittaa Josef Brafiin.233 Siitä huolimatta tulkitsen tekstin 1800-luvun
tehdasyhteisön hegemonisen maailmankuvan todistusaineistoksi: se kuvaa, mikä oli yleisin tapa
suhtautua vallitseviin oloihin. Haapala määrittelee näiden kirjoittavien ”tehtaanmaistereiden”
aatteen työläisfennomaniaksi, joka oli suoraa ideologista jatkumoa Snellmanin fennomanialle.
Finlaysonin työläisten älyllistä etujoukkoa ei kiinnostanut aineellisten olojen parantaminen sinänsä;
kyse oli ensisijaisesti henkisten ominaisuuksien kehittämisestä. Kouluista (Finlaysonin oma koulu,
iltakoulut, sunnuntaikoulut) alkunsa saanut sivistysliike laajeni tehtaan omiin soittokuntiin,
laulukuoroihin ja näytelmäseuroihin. Harrastustoiminnassa työväki kokoontui yhteen ennen
poliittista työväenliikettä. Tässä mielessä sivistysliike oli poliittisen työväenliikkeen edeltäjä.
Sivistysliikkeen keskeinen aatteellinen sisältö oli kuitenkin suomalaisuus ja kristinusko.234
Työläisfennomanialla – toisin kuin 1900-luvun alun sosialistisella liikkeellä – oli kaikkien
yhteiskuntaryhmien tuki. Keskeistä Finlaysonin omassa sivistysliikkeessä oli, että siinä näkyi ennen
kaikkea patruunan aloitteellisuus. Käytännössä kaikki

tehtaalaisten henkistä heräämistä

symboloineet aloitteet lähtivät ylhäältä päin eli isännistöltä. Jos aloite ei tullut suoraan patruunalta,
niin tehdas vähintään tuki toimintaa taloudellisesti tai antoi toiminnalle tilat.235 Sivistystyö kantoi
hedelmää. 1800-luvun tehtaanmaisteri saattoi olla jopa niin sivistynyt, että pystyi ilmaisemaan
sisäistä maailmaansa runomuodossa, kuten teki Finlaysonin tehtaan työmies Juha Wallenius, joka
oli tullut pumpulitehtaalle 10-vuotiaana:
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(Weisataan kuin: No miehet, miehet weikkoiset j. n. e.)
1.
Nyt mä aiwon alottaa ja tämän laulun laulaa,
Eihän Suomi sortunee tuon vihollisen paulaan.
Suomessa on raitista ja voimakasta väkee,
Jonka tulen Ransmanni ja Englandikin näkee.
2.
Suomen poika raju on, ei hän paljon huoli.
Waikka tulee wastaansa toi vihollisen nuoli.
Luottain lujin Jumalaan ja Keisarinsa kansaan,
Ei hän sowi sortumahan wihollisen ansaan.
3.
Uskosta hän sotiipi tuon kristin opin tähden,
Joka ompi ainian elämän weden lähde.
Englandin on Amiraali Napieri nimi,
Joka Suomen suolalaivat wiime kesän imi. […]
5.
Jumala on auttaja ja wäkemme on toinen,
Näihin hyvin luotamme ja tulemmekin toimeen.
Pitkän ajan perästä nyt saamme tosin näyttää,
Kuin isäin maalle taidamme welvollisuudet täyttää. […]
9.
Mutta käyköön kuinka käy, ei Herra meitä heitä;
Wiisasti Hän hallitsee, totuuden, toivon teitä
Ihmiskunnan johdattaa ikuiseen määrähänsä,
Waatii luodut tyytymään jokaisen onnehensa.
J.F. Wallenius,
Tampereen Fabriikin työntekiä.236

Tehtaalaisten toiminnan perusteella näyttää ilmeiseltä, että he kunnioittivat aidosti runossa
mainittujen Jumalan ja keisarin lisäksi myös omaa patruunaansa, etenkin herra von Nottbeckiä.
Unto Kanervan mukaan monelta tehtaalaiselta löytyi patruunan ja patrunessan kuva valokuvaalbumeistaan. Patruunan palatessa pitkiltä matkoilta oli tehtaalaisten puolesta usein järjestetty
juhlallinen vastaanotto. Tehtaalaisten oma laulukuoro kävi laulamassa Wilhelm-patruunalleen Villen
päivänä, ja soittokunta soitti patruunan puutarhassa pari kertaa kesässä saaden joskus palkkioksi
pullon olutta mieheen.237 Ehkä parhaiten tehtaalaisten kiitollisuus työnantajalleen näkyi elokuisilla
niittyjuhlilla, joiden päätteeksi työläisillä oli tapana nostaa patruunaa ilmaan ”eläköön”-huutojen
kera.238

Patruunan valta oli ehdotonta, mutta se ei ollut yksinomaan negatiivista työläisten kannalta.
Patruunalla oli nimittäin laissa määrätty velvollisuus huolehtia työntekijöistään. Vuoden 1879
elinkeinoasetus velvoitti työnantajan pitämään huolta työntekijöidensä asunnosta, ravinnosta ja
koulutuksesta.239 Finlayson oli Suomessa edelläkävijä monilla työväensuojelun alueilla: orpokoti
perustettiin vuonna 1821, sairaskassa 1846, tyttökoti 1853, eläkerahasto 1867 ja vanhain naisten
koti 1880. Lisäksi tehtaalla oli omia asuntoja, koulu, pyhäkoulu, sairaala, säästöpankki, ruokala,
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palokunta, lukusali, kirjasto, kirkko, pappi sekä joskus jopa oma poliisi ja oma raha.240
Tehtaalaisista yritettiin pitää huolta. Silloin kun tehtaalaisille tuli hätä, he turvautuivat patruunaansa.
Vuonna 1865 Tampereen kauppiaat eivät ottaneet vastaan Finlaysonin tehtaalaisten hopearahoja
vanhasta täydestä arvostaan, sillä Venäjän hopearuplia oltiin vaihtamassa Suomen markkoihin.
Tehtaalaiset marssivat konttoriin. Kun isännöitsijä kuuli tapahtuneesta, hän kielsi tehtaalaisia
ostamasta kaupungin porvareilta mitään ja lupasi järjestää alamaisilleen oman kauppapuodin.
Muistitiedon mukaan isäntä jätti uhkauksensa toteuttamatta, kun suuresta kilpailijasta pelästyneet
kauppiaat olivat käyneet pyytämässä anteeksi patruunalta ahnetta menettelyään ja palauttivat vanhat
hinnat. Nälkävuonna 1868 von Nottbeck pelasti työläiset nälältä ostamalla Venäjältä jauhoja yhtiön
laskuun ja kuljettamalla ne Tampereelle. Tehtaalaisten piti tietenkin maksaa jauhot vähitellen
viikkotilistään,

mutta

aikalaisille

se

lienee

ollut

jälleen

yksi

uusi

todiste

isännän

hyväsydämisyydestä.241

Finlaysonin pienoisyhteiskunnan järjestys määritellään suomalaisessa ja

kansainvälisessä

tutkimuskirjallisuudessa tehdaspaternalismiksi. Jos työntekijä oli kuuliainen, työnantaja takasi
hänelle elämän perusedellytykset (rahapalkka, asunto, terveydenhoito). Paternalistisen ideologian
perimmäisenä tavoitteena oli varmistaa toimintaympäristön vakaus ja turvata siten elinkeinon
tuottavuus. Tehdaspaternalismin juuret olivat vielä vahvasti sääty-yhteiskunnassa; pidettiin itsestään
selvänä, että jokaisella on oma luonnollinen osansa Jumalan luomassa hierarkiassa. Finlaysonin
johto kiistatta ohjaili työläistensä maailmankuvaa paternalistisilla koneistoilla, jotka palkitsivat
oikeasta

käytöksestä

ja

rankaisivat

vääränlaisesta

toiminnasta.

Englannin

1700-luvun

maaseutupaternalismia tutkinut E.P. Thompson on kuitenkin huomauttanut, että paternalismi ei ollut
vain yksisuuntainen valtasuhde; hän kutsui maalaisten alistumista herrojen valtaan jopa
teatteriksi.242 Thompsonin huomautus on aiheellinen myös teollisuusympäristössä: ei pidä astua
vanhaan, marxilaiseen determinismin ansaan, jossa työläisiä käsitellään ympäristön mahtavien
koneistojen lopputuotteina – ja riistetään heiltä heidän subjektiviteettinsa. Maailmankuvatutkija ei
siis saa sulkea silmiään niille pienille säröille tehtaalaisten toiminnassa, jotka sopivat huonosti
yhteen virallisen sääty-yhteiskunnan ideologian kanssa. Esimerkiksi Sami Suodenjoki on tutkinut
oivaltavasti kurittoman suutarin Vihtori Lindholmin kautta maaseututyöläisten ”arjen vastarintaa”,
joka on ilmennyt muun muassa hidasteluna, karkuruutena, näpistelynä, myöntyväisyytenä,
teeskenneltynä tietämättömyytenä, solvaamisena ja sabotaaseina.243 Kansanmiehen oveluutta
hyödyntää myös fiktiomaailman Pohjantähden Jussi, joka käyttäytyy tavallista nöyremmin
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kirkkoherran edessä ja näyttäytyy näin kirkkoherran silmissä itse Saarijärven Paavona, runoilija
Runebergin luomana kuvitteellisena ihannetyöläisenä.244

Finlaysonin tehtaalla esiintyi arjen vastarintaa 1800-luvulla. Patruunaa kunnioitettiin, mutta tehtaan
eri työhuoneiden ylimestareiden (eli ”tirehtöörien”), mestareiden ja laitosmiesten245 kanssa oli
jatkuvasti ongelmia. Jotkut yrittivät saada parempaa kohtelua esimiehiltään ostamalla heille lahjoja
merkkipäivinä; toiset turvautuivat väkivaltaan. Erästä mestaria haukuttiin porsaaksi ja tuupittiin
portin tungoksessa. Jo aikaisemmin mainitun, rauhaa työhönastumispuheessaan toivoneen
ylimestari Cooken kodin ikkunat rikottiin pariinkin kertaan. Tirehtööri Newhouse – tai ”HulluHaussi”, ”Siima-Heikki” ja ”Orjakauppias” kansan suussa – pahoinpideltiin muistitiedon mukaan
tehtaan syrjäisessä osassa. Työmiehet olivat panneet turkit nurin päin ylleen sekä maskit ja sarvet
päähänsä ilmeisesti siksi, ettei heitä tunnistettaisi. Jouluaattona Newhousen keittiöön oli viety
kaunis paketti, jonka sisässä oli mädäntynyt varis. Newhouse osasi myös likaiset temput: hän saattoi
lukita tehtaanportin ja teetättää töitä normaalin työajan yli. Hän myös hakkasi erään niskuroivan
työläisen työkyvyttömäksi. Tässä tapauksessa hakattu työmies Lindqvist käytti arjen vastarinnan
sijasta julkista turvaansa eli vetosi oikeuteen. Newhouse sai sakkoja ja joutui maksamaan
Lindqvistille kuukausittaista elatusapua.246 Käräjöinti oli 1800-luvulla periaatteessa ainoa julkisen
vastarinnan muoto, johon rahvas pystyi hädän hetkellä turvautumaan.247 Tietysti tehtaalaisen
todelliset mahdollisuudet vedota oikeuteen olivat vähäisemmät kuin mestareilla tai yrityksellä:
käräjöinti vaati aikaa, rahaa ja oikeuskulttuurin hallitsemista. Jos työntekijät menivät oikeuteen,
yleisimpiä syitä olivat esimiesten mielivaltainen kohtelu, irtisanominen ennen määrättyä aikaa tai
sairauden vuoksi sekä sairas- ja eläkekorvausriidat.248

Arjen vastarintaan voi lukea tehtaan omaisuuden tahallisen tuhoamisen. Kuuluisin tapaus
Finlaysonilla oli vesirattaan rikkominen 1870-luvulla. Aatteellisiksi luddiiteiksi sabotoijia ei voi
kuitenkaan millään laskea. Kaksi jouluyön kunniaksi juopottelevaa miestä hiipi tehtaalle ja tunki
rattaaseen löytämäänsä romua. Tavoitteena oli vesirattaan rikkominen. Miesten motiivina ei ollut
kapitalismin vastustaminen vaan se, että ikivanha ratas antoi epätasaisesti tehoa koneille. Vesiratas
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siis söi urakalla tekevien palkkaa. Yövartija sai kuitenkin miehet kiinni aamun jo sarastaessa.
Toiselle luettiin lopputili, toinen selvisi 10 markan sakoilla.249

Mitä tehtaalaisten väkivaltaiset teot kertovat heidän maailmankuvastaan? Virtasiko tehtaalaisten
suonissa ikiaikainen herraviha? On syytä korostaa, että tehtaalaiset eivät uhmanneet korkeinta
herraansa eli patruunaa kertaakaan koko 1800-luvun aikana. Jos työläisillä oli ongelmia mestareiden
kanssa, he toivoivat isännän ratkaisevan ongelmat.250 Mestareita ei myöskään kiusattu
mielivaltaisesti. Työläiset arvostivat niitä mestareita, jotka kohtelivat heitä reilusti. Esimerkiksi
kankurin vaativaa ja ankaraa mestaria John Sharplesia kunnioitettiin hänen oikeudenmukaisuutensa
takia ainakin sen verran, että työläiset saapuivat saattamaan häntä joukolla hautaan. 251 Toisin sanoen
mestareita kohdeltiin heidän henkilökohtaisten ominaisuuksiensa – ei vain luokka-aseman –
mukaan. Tulkitsen tehtaalaisten väkivaltaiset purkaukset heidän valitsemanaan keinona pitää kiinni
omista oikeuksistaan. Väkivallan uhka tehdasyhteisössä saattoikin siis kohdistua molempiin
suuntiin; mestareiden huonoa käytöstä yritettiin kontrolloida raa´alla fyysisellä voimalla. Säätyyhteiskunnan suljetussa yhteisössä tämä oli tehtaalaisten tehokkain mahdollinen toimintamuoto,
vaikka sillä ei saavutettukaan merkittäviä voittoja. Yhtä astetta ovelampaa arjen vastarinnan muotoa
käytti pinnari Antti Nummelin, joka ei käyttänyt nyrkkejään, kun hänet yritettiin pakottaa
sunnuntaityöhön; hän älysi vedota Raamattuun, joka kielsi sunnuntaityön.252

Kollektiivista vastarintaakin harjoiteltiin. Tampereen kautta aikain ensimmäinen tehdaslakko oli
tapahtunut jo vuonna 1832 Frenckellin paperipruukilla.253 Finlaysonin ensimmäinen oma ”strike”,
kuten aikalaiset sitä kutsuivat, liittyi 1860-luvun vaikeisiin vuosiin. Palkat olivat tippuneet suurten
nälkävuosien, työttömien suuren määrän, raha- ja raaka-ainepulan sekä tehtaan tulipalojen takia.
Vuonna 1869 toista sataa kankurimiestä meni lakkoon paremman palkan vaatimiseksi. Kun mestari
kehotti miehiä palaamaan työhön, kankurit kertoivat odottavansa patruunan saapumista Pietarista.
Patruuna palasi ja erotti miehet. Lakkoilijat pääsivät takaisin, kun olivat maksaneet sakkoa 10
markkaa per mies.254 Seuraava kollektiivisen toiminnan yritys oli vuotta myöhemmin. Kun vuoden
1870 aikana tehtaalla sattui useita tulipaloja, tehtaan johto alkoi epäillä, että tehdasyhteisössä oli
tuhopolttaja. Saadakseen selville syyllisen tehdas uhkasi pidättää tehtaalaisten palkasta neljäsosan
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pois kuuden viikon ajan, ellei tuhopolttajan nimi selviäisi. Tehtaalaiset eivät hyväksyneet tällaista
mielivaltaa ja päättivät olla menemättä töihin. Heistä ei kuitenkaan ollut uhmaamaan isännän valtaa.
Työnseisaus loppui nimittäin kolmen viikon kuluttua, kun patruuna lupasi ottaa takaisin kaikki ne
työntekijät, jotka eivät olleet eronneet konttorin kautta. Heidän tosin piti maksaa sakkoa yksi
markka

per

poissaolopäivä.255 Työläisten

maailmankuvassa

ei

ollut

vielä

keskinäisen

solidaarisuuden ajatusta: osa tehtaalaisista kävi töissä lakon ollessa päällä, eikä tämä ilmeisesti
häirinnyt ketään, sillä lakko käsitettiin jokaisen henkilökohtaiseksi asiaksi.256
Finlaysonin tehtaan kenties ensimmäisen julkisen arvostelun kirjoitti nimimerkki ”Jussi” 31.5.1870:
hän valitti muun muassa tehtaan ulkomaalaisten mestareiden mielivallasta, liian pitkästä
palkattomasta oppiajasta kutomossa ja ”pahaan tautiin”257 joutuneiden irtisanomisesta.258 Toinen
tehtaalainen, nimimerkiltään ”Tehtaan weikko” valitti vuonna 1874, että tehtaan oloista lehtiin
kirjoittelevia tehtaalaisia oli uhkailtu irtisanomisilla. Tehtaan kirjuri oli kertonut, etteivät työmiehet
saa kirjoitella lehtiin. Tehtaalainen valitti myös tehtaan uusista säännöistä, jotka olivat hänen
mukaansa laittomat, koska työväki ei ollut niistä sopinut.259 Edellinen olikin totta: Finlaysonin
johdon vuonna 1870 laatimissa säännöissä oli esimerkiksi pykälä, jonka mukaan tuhopoltoista
vastasivat kaikki työläiset palkallaan, mikäli syyllistä ei annettu ilmi.260 Kirjoitukseen vastasi
nopeasti ”Wanha tehtaan työläinen”, jonka mukaan tehtaalla oli kaikki hyvin, jos noudatti
järjestystä ja kuria. Kokenut työläinen toivoi myös irtisanomisia valheiden levittäjille. 261
Tehtaalaisten väittely on malliesimerkki siitä, kuinka täsmälleen samat olosuhteet voidaan käsittää
eri tavoin. Oman tulkintani mukaan ”Wanha tehtaan työläinen” edusti ajan hegemonista ajattelua
työläisten keskuudessa. Eräs tehtaalainen muisteli vuonna 1911 tehtaan vanhoja aikoja:
Työväestön taloudelliset elämänvaatimukset ja pyrkimykset taloudellisen tilan parantumiseen tähän
vanhaan hyvään aikaan voitiin sisältää lauseeseen: ”Kun meillä on elanto ja vaatteet, niin
tyytykäämme siihen.” […] Tehtaan työväestön oloissa ei ollut – sen ajan katsantokantojen mukaan
arvosteltuna – erikoisempia epäkohtia, lukuunottamatta pitkiä työpäiviä ja varsinkin nuoren väen
pieniä palkkoja, jotka olivat nurinan aiheena. Ja näissä olosuhteissa oli työväki, järjestäytymätön kun
se oli, ihan voimaton parannuksia saamaan.262

Tehtaalaiset eivät olleet sieluttomia koneita, jotka reagoivat automaattisesti ympäristön ärsykkeisiin.
Kaikki eivät esimerkiksi valinneet toimintamuodokseen täydellistä alistumista sääty-yhteiskunnan
auktoriteettien absoluuttiseen valtaan. Parin lakkoyrityksen lisäksi tehtaalaiset vaativat kirkollista
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äänioikeutta jo vuonna 1871 ja kunnallista äänioikeutta 1878. Osa tehtaalaisista maksoi kaupungille
veroja yli äänioikeuskynnyksen, mutta lain kirjaimen mukaan heidät tulkittiin isäntävallan alaisiksi,
joten tehtaalaisten vaatimukset hylättiin kaikissa oikeusasteissa. 263 Tehtaalaisten sääty-yhteiskunnan
ideologialle vastakkaiset pyrkimykset epäonnistuivat kerta toisensa jälkeen ennen sosialistista
työväenliikettä. 1800-luvulla tehtaalaisten tehokkain toimintamuoto heidän oman valinnan akselinsa
rajojen sisällä oli nöyryys auktoriteettien edessä: se takasi elämän jatkumisen välttämättömät
edellytykset. Kyseessä oli molemminpuolinen riippuvuussuhde, jota isäntä kuitenkin dominoi.
Tehtaalaisten asema oli heikko verrattuna muihin yhteiskuntaluokkiin, mutta tämä ei aiheuttanut
ongelmia, sillä hegemoninen ideologia piti luokkien välisiä eroja itsestään selvinä eli luonnollisina.
Althusserin mukaan ideologialla on nimenomaan tapana kieltää sen oma ideologinen luonteensa:
ideologia ei koskaan itse kerro olevansa ideologiaa.264 Kyseessä ei siis ollut patruunan, keisarin ja
papin tietoinen salaliitto työläisten nylkemiseksi, sillä he kaikki olivat kietoutuneina ideologian
verkkoon. Tosin kyseinen ideologia hyödytti enemmän heitä kuin työläisiä.

Hyrkkäsen mukaan selitettäessä, mitä ihminen ajattelee, olennaisinta ei ole se, millaisessa
tilanteessa hän on, vaan se, millaisessa tilanteessa hän katsoo olevansa.265 Tämä on historiallisen
todellisuuden yksi puoli. Ajattelua eli maailmankuvaa voi lähestyä myös marxilaisittain: se,
millaisissa tilanteissa ihminen on aikaisemmin ollut, vaikuttaa ratkaisevasti siihen, millaisessa
tilanteessa hän katsoo juuri nyt olevansa, sillä jokaisen ihmisen maailmankuva on aina syntynyt
yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa. Tehtaalaisten kohdalla tämä merkitsee sitä, että
instituutiot, joille 1800-luvun tehtaalaiset elämänsä aikana althusserilaisittain altistuivat, vaikuttivat
merkittävästi siihen, kuinka he kokivat oman asemansa. Siksi on tunnustettava se tosiasia, että
periaatteessa kaikki nuo instituutiot olivat hallitsevan luokan käsissä; siksi ajan hegemonisesta
ideologiasta tuli vähemmistön etuja palveleva. Eliitti levitti ideologiaansa ympäristön rakenteiden
kautta, sillä se oli tehokkain tapa uusintaa luokkasuhteet. Ajatuksia ei ole vielä toistaiseksi pystytty
siirtämään suoraan toisesta päästä toiseen. Se, joka hallitsee ympäristöä, hallitsee myös ajattelua,
jolloin myös ajattelusta johdettu toiminta muodostuu ympäristön herroille suotuisaksi. Väinö
Voionmaan tehtaalaisten maailmankuva-analyysissä fyysinen ja henkinen kietoutuvat yhteen:
Tampereen tehtailla oli nöyrää, ahkeraa ja uskollista työväkeä. Väki tyytyi asemaansa, sillä se ei
parempaa tuntenut, ja tehtaat nauttivat suurta etua vakinaisesta työväestöstään ja sen kehittyvästä
työtaidosta. Moni työläinen sulautui kaikelta mieleltään ja sielultaan tehtaaseen; eli ja kuoli sen
palveluksessa, jättipä vielä saman ammatin, saman elämän ja saman katsantotavan jälkeläisilleenkin.
Sellaisista oloista tuli etenkin Finlaysonin tehdas tunnetuksi. 266
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Historiallinen todistusaineisto viittaa siihen, että alistuvan maailmankuvan olivat omaksuneet
etenkin ne työläiset, jotka olivat työskennelleet tehtaalla pisimpään. Marxilaisittain edellinen
kuulostaa loogiselta, sillä samalla he olivat olleet pisimpään paternalistisen ideologian pauloissa. 267
Toisaalta tehdasinstituutio kokonaisuudessaan palkitsi kokeneita eli tuottavia työläisiä paremmin
kuin esimerkiksi kokemattomia eli vähemmän tuottavia nuoria. Ei ole sattuma, että nimenomaan
laitosmiehiksi ylennetyt työmiehet viihtyivät tehtaalla niin hyvin, että moni ”kuolikin melkeinpä
työnsä ääreen”.268 Tehtaalaisten palvelusvuodet kertovat fyysisestä ja henkisestä sitoutumisesta
tehtaaseen. Vuonna 1903 Finlaysonin työväestä 41,1 % oli palvellut yli 10 vuotta ja 14,8 % yli 30
vuotta.269 Samankaltaiseen johtopäätökseen on tullut Tampereen naapuritehtaita tutkinut Jussi
Koivuniemi: ”Työvoiman vaihtuvuutta mittarina käyttäen tehdaspaternalismi oli Nokialla
voimakkaimmillaan juuri vuosisadan alkuvuosina ennen vuoden 1905 suurlakkoa.”270

Teoreettisesti selitettynä maailmankuvan voidaan katsoa antavan vastauksia kysymyksiin, jotka
pulppuavat historiallisesta todellisuudesta.271 Ympäristö antaa meille ajattelun raaka-aineita, jotka
tietoisuutemme muuttaa kysymyksiksi ja vastauksiksi. 1800-luvun tehtaalaisen peruskysymys oli
päivittäisen elannon varmistaminen. Tehtaalaiset kutsuivatkin tehdasta ”leipäpaikaksi”.272 Ajan
hegemonisen kysymyksen (ja vastauksen) voi lukea myös kristinuskon kuuluisimmasta
rukouksesta:
Isä meidän, joka olet taivaissa
Pyhitetty olkoon sinun nimes.
Lähestyköön sinun valtakuntas.
Tapahtukoon sinun tahtos,
niin maassa, kuin taivaassa.
Anna meille tänäpäivänä
meidän jokapäiväinen leipämme.273
(Korostus lisätty.)

Alamaisuuden hyväksyminen riitti takaamaan minimitoimeentulon. Tehtaalaiset eivät esittäneet
äänekkäitä yhteiskunnallisia kysymyksiä; jos niitä joskus oli, ne hiljennettiin helposti. Kristillisen
maailmankuvan menestystä teollistumisen alkuvaiheessa selittää se, että se kuroi umpeen repeämän
tehtaalaisten toiveiden (unelma materiaalisesti paremmasta huomisesta) ja ulkoisen todellisuuden
(reaalinen köyhyys) välillä. Ihmisten sisäisellä maailmankuvalla ja ulkoisella todellisuudella on
tarve hakeutua tasapainoon. Kristillisen maailmankuvan uskottavuutta lisäsi se, että kaikki
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ympäristön koneistot olivat kristillisten voimien hallussa. Kristinusko ideologiana saattoi olla eri
luokille sama vastaus eri kysymykseen: työläisille se lupasi taivaalliset ilot maallisen kurjuuden
jälkeen – ja eliitille se tarkoitti omien etuoikeuksien raamatullista pyhitystä. Sääty-yhteiskunnan
maailmankuva kannusti jokaista toimimaan vallitsevan järjestelmän sisällä eli tyytymään omaan
osaansa. Collingwoodilaisittain 1800-luvun maailmankuvan keskeinen käsite eli ”oma osa” edellytti
uskomuksen Jumalan luomasta järjestyksestä. Uskomus oli niin vahva, että sen voi nimetä
työläisten maailmankuvan absoluuttiseksi presuppositioksi; se oli jotakin, joka ei ollut vielä tullut
kysymyksen alle. Väinö Linnan Pohjantähdessä on aatehistoriallisesti mielenkiintoinen kohta, jossa
torppari Jussi Koskelan absoluuttinen presuppositio horjuu (tosin vain hetken ajan), kun halla vie
häneltä sadon eli Jussin ”oman osan”:
– Jumalan sallimaa...Mitä pahaa minä olen Jumalalle tehny? Enkö minä ole kaikkeni yrittäny. Eikö
Jumalalla ole muuta sallittavaa, kun viedä toisen ainoot, kun toinen on ittensä puoli kuoliaaksi
raatanu.
Alma nosti katseensa maasta. Levollisesti mutta päättäväisellä äänellä hän sanoi:
– Sano mitä sanot, mutta kyllä toi on sentään liikaa. Ajattelisit vähän mitä puhut. […]
Ja lopulta Jussi taipui. Jumalan kiroaminen oli sentään hänen luonteelleen ylivoimainen tehtävä, ja
hän alkoi lieventää äskeisiä sanojaan syyttäen suota niin kuin osoittaakseen että sitä hän oli kironnut:
– Minä tässä Jumalasta tiedä...Eikä siinä mitään Jumalan sallimaa ole. Toi suo sen tekee...Mutta jos se
luulee, että minä periksi annan, niin se tyssää... 274

3. SOSIALISTISEN MAAILMANKUVAN SYNTY
3.1. Suurlakon lapset
Hans Christian Andersenin kuuluisa satu kertoo keisarista, joka rakasti vaatteilla koreilua. Eräänä
päivänä keisarin luo saapui kaksi kankuria, jotka lupasivat kutoa hänelle maailman kauneimmat
vaatteet. Vaatteisiin oli lisäksi taiottu hyödyllinen ominaisuus; ihminen, joka oli kykenemätön
hoitamaan virkaansa tai typerä, ei voinut nähdä vaatteita ollenkaan! Keisari tarttui petkuttajien
houkuttelevaan tarjoukseen ajatellen saavansa sekä kauniit vaatteet että varman tiedon siitä, kuka
hänen alamaisistaan ei ole hyödyllinen valtakunnalle. Hän lähetti luottomiehiään tarkastamaan
kankurien työn edistymistä. Virkamiehet myönsivät kankaiden olevan uskomattoman upeita, vaikka
he eivät nähneet mitään, sillä he eivät halunneet näyttää kykenemättömiltä ja typeriltä. Kun vaatteet
tuotiin keisarille, hänkään ei nähnyt mitään, vaikka kaikki muut näkivät vaatteet. Keisari oli
näkevinään vaatteet ja puki ne ylleen peilin edessä kamariherrojen avustamana. Kaikki kehuivat
keisarin uusia vaatteita, ja kankurit saivat ruhtinaallisen korvauksen työstään. Tuli sitten juhla, jossa
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keisari esitteli vaatteitaan koko kansalle. Kukaan keisarin suuren valtakunnan alamaisista ei
halunnut tunnustaa omaa typeryyttään, ja he hurrasivat villisti keisarin uusille vaatteille. ”Mutta
eihän hänellä ole vaatteita ensinkään!”, sanoi eräs pieni lapsi. Ja lapsen oivallus levisi nopeasti
kansan suussa, ja pian koko kansa huusi: ”Keisarilla ei ole vaatteita ensinkään!” Keisarin mielestä
kansa oli oikeassa, mutta hän ajatteli: ”Kyllä minun nyt täytyy kestää tämä loppuun asti.” Ja keisari
ojensi itsensä entistäkin ylpeämmäksi – ja hänen kamariherransa kantoivat laahustinta, jota ei ollut
olemassa.275

Satu kertoo ideologian voimasta. Keisarin valtakunnan absoluuttinen presuppositio, uskomusten
uskomus, oli kankureiden emävalhe: ”kykenemätön/typerä ei näe vaatteita”. Absoluuttisen
presupposition hyväksyminen ja lopulta paljastuminen johtivat keisarin kannalta ikäviin
seurauksiin. Ihmisten toiminnan takaisen piilotetun uskomuksen paljasti viaton lapsi, joka ei ollut
vielä altistunut riittävästi ympäristön hegemoniselle ajattelulle. Olennaista ajattelun absoluuttisen
presupposition paljastumisessa ei ole vain se, että joku pukee sanoiksi uskomuksen pohjimmaisen
alastomuuden: pitää olla myös sellaisessa historiallisessa tilanteessa, jossa vanhalle ajattelulle
vastakkaiset ja tuhoisat käsitykset voivat levitä kulovalkean tavoin. Fiktiomaailman esimerkissä
lapsen sanoma saavutti massat, koska koko kansa oli kokoontunut yhteen nähdäkseen keisarin uudet
vaatteet. Jos lapsi olisi katsonut keisaria kotinsa ikkunasta ja kertonut näkemästään vain omalle
perheelleen, keisarilla olisi edelleen upeat vaatteet. Suomalaisessa reaalimaailmassa säätyyhteiskunnan hegemoninen ideologia tuhoutui suurlakossa vuonna 1905. Kyseessä oli
poikkeuksellinen historiallinen tilanne, jossa Suomen työväen maailmankuvan aikaisemmin
itsestään selvä alamaismentaliteetti tuli ensimmäistä kertaa joukkojen kysymyksen alle.276
Finlaysonin vuosien 1905–1917 sosialistit kokivat olevansa nimenomaan suurlakon lapsia.277 Eräs
tehtaalainen muisteli suurlakkoa heti vuoden 1906 alussa:
Sen suurempaa herättäjää ei suomalaisten pitäisi tarvitseman kuin viime suurlakko oli, sillä tämä oli
semmoinen herätyskello köyhälistölle meidän kurjassa Suomessa, että olisi aika jo herätä eikä enään
nukkua, vaan paljon niitä meidän rohkeita veljiämme ja siskojamme vielä vetää sitä muinaista sorron
ja kapitalistisen yhteiskunnan horros unta, unta jonka jo olisi pitänyt loppuman. 278

Suurlakon kokemus muutti ratkaisevasti monien tehtaalaisten käsityksiä omasta henkisestä ja
fyysisestä ympäristöstään. Näitä muutoksia tarkastellaan tarkemmin seuraavissa alaluvuissa. Ensin
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pitää osoittaa, mitkä olivat suurlakon edellytykset, konkreettiset tapahtumat ja toiminnan tulokset
Finlaysonin tehtaalla.

1800-luvun loppu tarkoitti vanhaluterilaisuuden lopullista murtumista. Vanhaluterilaisuus oli
nojautunut staattiseen valtioon, jossa kirkon ja valtion suhde oli elimellinen: kirkko opetti työläisiä
kuuliaisuuteen, ja valtio turvasi kirkon vahvan yhteiskunnallisen aseman. 1800-luvun jälkipuolella
kirkko ei ollut enää ihmisten kaiken henkisen elämän keskus. Jopa Finlaysonin tehtaalaisten
kirkollinen aktiivisuus väheni.279 Yhtenäiskulttuurin tuhoutuessa liberalismin aate sai suosiota,
aluksi etenkin sivistyneistön piirissä. Liberalismi, joka korosti henkilökohtaista kyvykkyyttä
syntymäoikeuksien sijasta, merkitsi suoraa hyökkäystä sääty-yhteiskunnan auktoriteetteja
kohtaan.280 Suurteollisuus ei tarvinnut liberalismia välittömästi henkiseksi tuekseen, sillä
esimerkiksi Finlaysonin tehdas ja sääty-yhteiskunnan ideologia täydensivät aluksi toisiaan.
Teollistumisen alkuvaiheessa tamperelaisten työläisten uskonnollisuus itse asiassa kasvoi.281
Kapitalistinen taloussysteemi ja sen älylliset seuraukset siis laskeutuivat Tampereelle pehmeästi.
Vuoden 1879 elinkeinoasetus vapautti työsopimukset ja poisti liikkumisrajoitukset. Tampereella oli
vuonna 1880 3300 tehdastyöntekijää, mutta vuonna 1900 jo 9700 tehtaalaista.282

Murroskausi – tai liberalismin aika – toi mukanaan uusia ongelmia. Näistä oman tutkielmani
näkökulmasta tärkein oli niin sanottu työväenkysymys, jolla viitattiin työväen kurjaan – joidenkin
silmissä jopa jatkuvasti kurjistuvaan – henkiseen ja fyysiseen asemaan. Erilaiset aatteet
(vanhaluterilaisuus, herätysliikkeet, liberalismi, suomalaisuusaate, wrightiläinen työväenaate,
raittiusaate) tarjosivat työväenkysymykseen erilaisia vastauksia.283 Ennen suurlakkoa Finlaysonin
tehtaalla ylivoimaisesti suosituin aatteellinen virtaus oli kristinuskon ohella raittiusliike, joka oli
Tampereen työväestön ensimmäinen ja 1800-luvun ainoa todellinen joukkoliike. Tehtaiden
sivistysliike koski lopulta vain pientä osaa tehtaalaisista, mutta Tampereen vuoden 1886 adressin
väkijuomien myynnin lopettamiseksi allekirjoitti puolet kaikista aikuisista. Vuoden 1899
jättiläisadressi kieltolain puolesta menestyi parhaiten tehtaissa, joissa etenkin naiset hyökkäsivät
innolla alkoholia vastaan. Finlaysonin tehtaalle raittiusliike oli tullut jo vuonna 1871 patruuna von
Nottbeckin aloitteesta. Ensimmäinen raittiusliike jäi lyhytikäiseksi, mutta vuonna 1899
pumpulilaiset

perustivat
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väkijuomalakkoliikkeensä,

jonka

kokouksiin

osallistui
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parhaimmillaan

jopa

300

henkeä.

Juomalakkolupauksen

antoi

kaikkiaan

noin

900

pumpulitehtaalaista. Mukana oli siis lähes kolmannes tehtaan työntekijöistä. Lakko kiinnosti
enemmän Finlaysonin naisia kuin miehiä: vuonna 1899–1900 naisia oli 76 % ja vuotta myöhemmin
83 % jäsenistä.284

Vuosisadan lopussa Tampereen yhtenäinen väkijuomalakkoliike, josta siis Finlaysonin työläiset
erosivat omaksi lakkoliitokseen, muutti rakenteellisesti ja aatteellisesti muotoaan, kun sen johto
siirtyi sivistysmiehiltä työväenliikkeelle. Protesti alkoi suuntautua porvaristoa vastaan, jonka
koettiin ajattelevan ahneuksissaan enemmän kukkaroaan kuin kansan siveellisyyttä. Raittiusliike
menetti massojen suosion 1900-luvun alussa: vuonna 1902 kaupungin kaikista tekstiilityöläisistä oli
raittiusyhdistysten jäseninä enää vain 202. Raittiusopin yleisen ideologian mukaan viina oli syy
työläisten ongelmiin ja raittius siihen ratkaisu. Liike sai aikaan konkreettisia voittoja eli tiukkoja
myyntirajoituksia ja kunnallisen kieltolain vuonna 1903.285 Finlaysonin omassa raittiusliikkeessä
yhdistettiin toisiinsa raittiuden ja työväenkysymyksen lisäksi kristillinen usko,286 jonka selittänee
tehtaan voimakas kristillinen traditio. Raittiusaatteen keskeisin ongelma pumpulitehtaalla ja koko
Suomessa oli käsittääkseni se, että liike poimi ulkoisesta todellisuudesta vain yhden pienen osaalueen eli viinan. Kärjistetysti: työväenluokan väitetty kurjuus ei loppunut pelkästään sillä, että
työmiehet laittoivat korkin kiinni. Tehtaan omistajalle raitis työmies tuotti todennäköisesti
suurempaa voittoa kuin juoppo, mutta molemmat saivat lopulta saman palkan työstään. Toisaalta
raittiusliikkeen hiipumista selittänee myös se, että suurlakossa itsensä läpi lyönyt sosialistinen
työväenliike sulatti valtaosan raittiusaatteen sanomasta itseensä. Työväenliike vastusti sekä
viinakeinottelua että rakennetta, joka mahdollisti porvariston hämärät afäärit.287

Toinen mahdollinen ratkaisu työväenkysymykseen oli oma-aputoiminta, joka voimistui Tampereen
murroskauden 1870–1905 aikana. Finlaysonilla uutena itseparannuksen muotona toimivat
apurenkaat, joita työläiset perustivat omasta aloitteestaan sairaskassan rinnalle. Julkilausuttuna
tavoitteena oli ”raha-awulla turvata jäseniänsä heidän sairautensa aikana sekä myöntää hautausapua
kuolleen jäsenen jälkeen jääneille omaisille”.288 Ilmeisesti renkaita perustettiin sen takia, että
tehtaan oman sairaskassan ei koettu enää antavan riittävää turvaa huonoina aikoina. Renkaissa
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työläisillä oli ensimmäistä kertaa absoluuttinen määräysvalta: johtokunta koostui työläisistä, eikä se
ollut omista tekemisistään vastuussa isännistölle. Tehtaalaiset perustivat vuonna 1897 keskuuteensa
virallisesti (eli vahvistivat säännöt kenraalikuvernöörillä) neljä eri rengasta: 1) väri-, valmistus- ja
valkaisuosaston työväenrenkaan, 2) verstastyöväen renkaan, 3) kutoman työväen renkaan ja 4)
karstaus- ja kehruuosastojen työväen renkaan. Renkaat pitivät edelleen yllä vanhaa sukupuolijakoa,
sillä naiset eivät saaneet liittyä niihin. Esimerkiksi kutomarenkaaseen liittyivät melkein kaikki
työhuoneen miehet. Vain alimestari Pihlström kieltäytyi, koska hän ei uskonut Finlaysonin
”eripuraisen”
myöhemmin.

työväen

289

menestyvän

oma-aputoiminnassaan.

Hänkin

liittyi

renkaaseen

Naisten hyväksymistä renkaisiin harkittiin vain silloin, kun miesjäsenet olivat

vähissä – silloinkin miehet äänestivät naisten ulossulkemisen puolesta.290

Yksi Euroopan vanhoillisimmista poliittisista järjestelmistä alkoi muuttua kohti porvarillista
kansalaisyhteiskuntaa. Tähän prosessiin kuuluivat niin uudet oma-apuliikkeet, uskonnollinen
vapautuminen, lehdistön kasvaminen, vilkastunut yhdistystoiminta, puoluepolitiikan syntymä,
elinkeinovapaus kuin kuntien ja seurakuntien erottaminen toisistaan. Porvarillisen maailmankuvan
ytimessä oli vapauden ihanne, joka levisi hiljalleen myös kansan keskuuteen. 291 Suurin vapauden
loukkaus koettiin sortovuosien aikana, kun keisari Nikolai II antoi vuonna 1899 helmikuun
manifestin,

joka

oikeutti

Suomen

säätyjen

ohittamisen

suurruhtinaskuntaa

koskevassa

lainsäädännössä. Säätyläiset organisoivat välittömästi Suuren adressin, johon myös säädyttömien
nimet kelpasivat. Tampereella 6800 tehtaalaista allekirjoitti adressin. Vanhaluterilainen käsitys
oikeudenmukaisesta ja jumalaisesta esivallasta alkoi murentua, kun tehtaalainen tiesi valtakunnan
asiat keisaria paremmin. Paikallinen poliisi menetti samoin uskottavuuttaan etenkin vuosien 1902–
1904 kutsuntalakoissa, joissa se toimi keisarin asianajajana. Kun kutsunnat jouduttiin lopettamaan,
se koettiin työläisten keskuudessa joukkojen saavuttamana voittona esivallasta, joka oli ollut
väärässä.292

Lopullisesti keisarivallan uskottavuus romahti vuonna 1905, kun Venäjän työväestö ja liberaali
sivistyneistö nousivat vastustamaan Nikolai II:n absoluuttista itsevaltiutta. Venäjä oli vuosina 1904–
1905 sisä- ja ulkopoliittisesti heikko kärsiessään suuria tappioita Japania vastaan. Pietarin
tehdastyöläiset järjestivät sunnuntaina 22.1.1905 mielenosoituksen, jossa vaadittiin sodan
lopettamisen lisäksi kansalaisvapauksia. Keisarin miehet murhasivat ilmeisesti 130 aseetonta
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mielenosoittajaa.

”Verisunnuntain”

jälkeen

kansalaisliikehdintä

kiihtyi

massiivisiksi

mielenosoituksiksi ja lakoiksi. Lokakuussa Venäjän rautatietyöläisten lakko esti keisarin armeijan
toimivuuden, ja valtaan nousivat työväen omat komiteat.293

Keisarin väkivaltakoneistot lamaantuivat hetkellisesti myös Suomessa, ja se mahdollisti uusien
ajatusten ja toimintamuotojen nopean leviämisen. Suurlakon aikana esimerkiksi lehtien
ennakkosensuuri katosi kokonaan. Kun tiedot Venäjällä alkaneesta suurlakosta levisivät
Tampereelle, Keskustorilla nähtiin

sunnuntaina 29.10.1905 vähintään 15 000 ihmisen

kansankokous, jossa pidettiin innostuneita puheita ja lausuttiin runoja Venäjän lakkolaisten
kunniaksi. Suurlakon aikana hallituista tuli hetkeksi hallitsijoita. Tampereella lakkoa johti täysin
työväenliikkeen piiristä valittu suurlakkokomitea, ja järjestysvaltaa valvoi sosialistitoimittaja Yrjö
Mäkelinin

kunnalliskaarti.294

Lakkokomitea

erotti

poliisipäällikön,

poliisilaitoksen

ja

santarmilaitoksen tehtävistään. Työväen luja järjestysvalta vaikutti epäilemättä syvällisesti
kansalaisiin, jotka näkivät ensimmäistä kertaa omin silmin, että työväen oli mahdollista ottaa
haltuunsa valtiollinen väkivaltakoneisto niin halutessaan.295 Suurlakon päivistä merkittävin oli
1.11.1905, kun jopa 40 000 ihmistä kokoontui torille kuuntelemaan Mäkelinin suurlakkokomitean
nimissä laatimaa ”Julistuskirjaa Suomen kansalle” eli punaista julistusta, kuten se paremmin
tunnetaan. Vallankumouksellinen punainen julistus vaati kansankokouksen koollekutsumista
väliaikaisen hallituksen valitsemiseksi, venäläisten sortotoimien lopettamista ja yleistä ja yhtäläistä
äänioikeutta. Väki hyväksyi julistuksen ”eläköön”-huudoin.296 Retorisesti röyhkeään kirjoitukseen
tiivistyy työväen alamaismentaliteetin rappio ja vapauden ihanteen omaksuminen:297

Ne kurjat matelijat, jotka wenäläistä wirkavaltaa pokkuroiden ovat onnistuneet pääsemään
kotimaiseen hallitukseemme jäseniksi, ja jotka, muodostaessaan tuon hallituksen, owat häpeällisesti
polkeneet ei ainoastaan lakeja vaan vieläpä kansan pyhimpiä oikeuskäsityksiä, erotkoot heti
toimestaan. […]
Käytäntöön sowelluttaen ehdottoman kansalaisvapauden periaatteet vaadimme me:
a) Kansalaisten kokoontuminen, neuvottelemaan yhteisistä asioistaan, olkoon tästä lähin esteetön.
Minkäänlaista virallista valvontaa, vaikkapa olisikin vaan muodollista laatua, älköön sallittako;
b) Kansalaisilla olkoon oikeus perustaa esteettömästi seuroja ja yhdistyksiä, olkootpa ne valtiollista,
taloudellista tai sivistyksellistä laatua. Ainoastaan ilmoittaumisvelvollisuus näiden perustamisesta
katsotaan tarpeelliseksi;
c) Sana, sekä painettu että puhuttu, on katsottava heti vapaaksi. Minkäänlaisia säädöksiä ja
velvoituksia, jotka wähimmässäkin määrässä tahtovat kahlita tätä ihmisten ja vapaitten kansalaisten
luonnollisinta oikeutta, älköön tästälähin siedettäkö.
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Me käännymme tällä julistuksella koko Suomen kansan puoleen, pyytäen, että kaikki waltiollista ja
yhteiskunnallista sortoa kärsineet ihmiset kertyisivät yksimielisesti niiden mahtavien aatteiden
ympärille, joiden henkinen lippu tämä julistus on. Tässä on sanottu kaikki se, mitä – joka tajullisesti
tai tajuttomasti – on ollut jokaisen todellista vapautta ja ihmisoikeuksia rakastavan kansalaisen
sydäntä lähinnä.298

Kansan omia käsityksiä oikeudesta ja vapaudesta oli loukattu. Lakon huuman omin silmin nähnyt
Väinö Voionmaa kuvaili ajan henkeä: ”Kansa leikki kuningasta täysin rinnoin nauttien
vallankumouksen hurmaa ja unohtaen vallankumouksen vaarallisuuden.”299 Kaupungissa vallitsi
karnevaalitunnelma, joka levisi myös kaupungin suurimman tehtaan muurien sisälle.

Työläisten lähetystö marssi Finlaysonin isäntien puheille 30.10.1905 ja pyysi sulkea tehtaan
maanlaajuisen lakon takia.300 Suurlakkokomitea järjesti tehtaalaisille seuraavana päivänä
kansalaiskokouksen, jossa tehtaan väki päätti yhtyä lakkoon. Tehtaan lukusalilla oli läsnä
pöytäkirjan mukaan peräti 2000 ihmistä.301 Isännät suostuivat tehtaan pysäyttämiseen. Suurlakko
alkoi siis niin Finlaysonilla kuin koko Suomessa eri yhteiskuntaryhmien yhteistyöllä, mutta
nopeasti työväestön vapauden vaatimukset menivät muiden silmissä liian pitkälle. Jo 1.11.
ilmoittivat Finlaysonin isännät tehtaalaisille, että he suostuvat maksamaan puolet lakkopäivien
palkasta vain, jos lakko ei kestä kolmea päivää pidempää.302 Samana päivänä Finlaysonin
tehtaalaiset hyväksyivät omassa kokouksessaan punaisen julistuksen vallankumoukselliset
vaatimukset ”hyvä”-huudoin. Värjäri August Kukkola ehdotti ammattiosaston perustamista
Tampereen Työväenyhdistyksen yhteyteen. Siihen liittyi heti 141 tehtaalaista.303 Määrä ei vaikuta
suurelta verrattuna Finlaysonin kokonaistyöntekijämäärään, mutta henkisesti kyseessä oli
murroshetki. Finlaysonin työntekijät järjestäytyivät ensimmäistä kertaa yhteen taistellakseen
itselleen parempia etuja työnantajaa vastaan. Tampereella oli tosin toiminut niin kutsuttu
”Tehtaalaisseura” vuodesta 1892 asti, mutta se oli pyrkinyt ensisijaisesti jäsentensä valistuksen,
siveyden ja hyvien tapojen kehittämiseen. Taloudellisiin epäkohtiin haluttiin puuttua vain sovussa,
yksimielisyydessä ja yhteistyössä työnantajien kanssa. Seura oli osa niin sanottua wrightiläistä
työväenliikettä, joka hiipui Tampereella 1800-luvun lopussa sosialististen luokkataisteluoppien
kasvattaessa suosiotaan. Tehtaalaisseura lakkautettiin kokonaan vuonna 1906. 304 Suurlakon
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huumassa perustettu ammattiosasto merkitsi siis patruunan absoluuttisen vallan loppua Finlaysonin
tehtaalla. Kyseessä ei ollut tamperelainen poikkeustapaus: kaikkialle Suomeen syntyi samaan
aikaan uusia ammattiyhdistyksiä ja vanhojen jäsenmäärät kasvoivat räjähdysmäisesti.305 Säätyyhteiskunnan aikainen isännän ja palvelijan suhde oli tullut tiensä päähän.306

Tehtaalaisten kohonnut itsetunto näkyy ammattiosaston ensimmäisten kokousten pöytäkirjoissa. He
keskustelivat keskenään muun muassa siitä, ketkä työnjohtajat olivat vaarassa tulla erotetuksi
omalta työpaikaltaan.307 Finlaysonilta poistettiin omatoimisesti marraskuun lopussa ainakin kolme
työnjohtajaa.308 Tehtaalaiset syyttivät esimiehiään esimerkiksi mielivallasta, sorrosta, liiasta
sakottamisesta, puolueellisuudesta, huonosta käyttäytymisestä ja palkkojen pienentämisestä.309
Ainakin karstauksessa ja karkeakehräämössä työskennelleen alimestari Pihlströmin apulaisen
omatoiminen erottaminen vaikuttaa pöytäkirjojen mukaan ymmärrettävältä: usean eri todistajan
mukaan nuori mies oli muun muassa huoritellut, kourinut ja hakannut työhuoneen naistyöntekijöitä,
varsinkin uusia tulokkaita ja vanhojapiikoja. Kun eräs nainen oli uhannut mennä kertomaan hänestä,
mies oli näyttänyt revolveriaan ja sanonut naisen olevan hautausmaassa, ennen kuin hän olisi
tehtaan portin ulkopuolella. Lisäksi miehen väitettiin nukkuvan työaikana ja olevan kaikin puolin
kelvoton. Kokenut naistyöntekijä ei ollut omien sanojensa mukaan nähnyt 40 vuoteen niin
hävytöntä miestä. Mestarin apulaista oli varoitettu monta kertaa käytöksestään. Mies oli päässyt
esimiesasemaan kielimällä Pihlströmille muiden tehtaalaisten asioista. Työläisten kokousten
päätökseksi tuli erottamisen yksimielinen hyväksyminen. Oikeuteen ei haluttu lähteä, mikäli mies
ymmärsi pysyä poissa tehtaalta.310

Myös alimestari Pihlström joutui eroamaan tiistaina 28.11.1905. Pihlströmin kohtaloksi koitui
työläisten kokous edeltävänä iltana, jossa Pihlströmin rumia tekoja muisteltiin joukolla. Kokouksen
ilmapiiri oli vapautunut: kehotettiin lausumaan pelkäämättä ne epäkohdat, joista on vuosia kärsitty,
ja luvattiin seistä yksimielisinä paljastusten takana. Eräs toivoi, ettei paikalla ollut Juudas Iskariotin
tapaisia, ”sillä häpeällisempää ei ole kuin towerinsa pettäminen”. Pihlströmistä käytettiin kymmeniä
puheenvuoroja ja syntilistasta tuli pitkä: hän teetätti palkatonta siivoustyötä, soimasi hävyttömästi,
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puristeli käsivarret mustelmille, sakotti koneiden rikkoutumisesta ja sairastelusta sekä siirsi työläisiä
mielivaltaisesti huonompiin töihin. Työläisten mukaan osa Pihlströmin rääkkäämistä makasi jo
haudassa. Vain yksi laitosmies ehdotti anteeksiantoa esimiehelleen, mihin kokous ei yhtynyt.
Vaihtoehdoksi tulivat joko isännistölle puhuminen tai omatoiminen erottaminen, joista
jälkimmäinen hyväksyttiin.311 Pihlströmiä ei tarvinnut kantaa ulos, sillä 68-vuotias vanhus totteli
ensimmäistä kertaa elämässään työväen komentoja. Tosin hänet ohjattiin tehtaan kelloportille, kun
hän olisi mieluummin poistunut takaoven eli trekooliportin kautta.312 Isännistön puolesta Pihlström
olisi voinut ilmeisesti jatkaa, mutta Pihlström itse ei enää uskaltanut tulla takaisin tehtaalle, koska
pelkäsi työläisiä niin kovasti. Isännistö ei ymmärtänyt, miksi tehtaan työväki ei tullut puhumaan
ongelmista aikaisemmin.313 Finlaysonin johto oli mitä todennäköisimmin tietoinen Pihlströmin ja
työväen tulehtuneista väleistä, sillä alimestarin toiminnasta oli valitettu julkisuudessa jo vuonna
1900:
Kummia kuuluu Puuvillatehtaalta, niin kummia, että siitä tuskin tehtaan suurimmat herrat ja
isännöitsijät tietääkään mitään. Roowipuolella hra Pihlströmin päällikkyyden alainen työväestö saapi
tehdä 15, 16 tuntisia työpäiwiä ja joka waan ei ala taipua tähän mielisuosiolla niin häntä sakotetaan,
jopa niinkin paljon, että wäliin menee koko neljäsosa palkasta sakkoihin. Muuten hra Pihlström
kuuluu sakottawan melkein jokaista alaistaan tyttöä joka wiikko oli syytä tai ei. Kyllä tämä on kovin
katkeraa. […] Toivomme myöskin sitä ettei hra Pihlströmin enempää kuin muunkaan päällikön
suwaita panna toimeen mitään suurtutkintoa kuka nämä tiedot on mahdollisesti uskaltanut lehteen
antaa, sillä se henkilö ei warmaan ole sillä tawattavissa. 314

Muistitiedon mukaan tehtaalla yhteensä yli 50 vuotta palvellutta Pihlströmiä oli vielä 1800-luvun
loppupuolella ”pelätty kuin Jumalaa”.315 Toisaalta hänestä ei uskallettu valittaa, koska se olisi
voinut tietää suurta lovea pieneen palkkaan. Unto Kanervan tietojen mukaan erotetuksi tuli
myöhemmin myös herra Horrost, joka oli antanut Pihlströmille niin suuren vallan. Finlaysonin
ulkotyömiehet irtisanoivat oman päällysmiehensä.316 Finlaysonin sveitsiläinen tirehtööri Rudolf
Bosshardt sen sijaan sai pitää paikkansa, kun lausunnot paljastivat hänessä olevan – pöytäkirjan
mukaan – ”sosialis temokraatia”.317 Ne kankuriosaston työnjohtajat, jotka pyysivät työväeltä
nöyrästi anteeksi ja lupasivat parantaa tapansa, saivat myös pitää työnsä.318

Silloinen tehtaan isännöitsijä Lüders oli ihmeissään tehtaalaisten uuden röyhkeyden edessä. Eräässä
tehtaalaisten kokouksessa hän ilmoitti, että jos vastaisuudessa kansa rupeaa sekä syyttäjäksi että
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tuomariksi, niin hän ei sitä tule hyväksymään, vaan sulkee koko tehtaan. Kansa ei uhkailusta
säikähtänyt, vaan vastasi laulamalla ”Työväen marssin”:
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!
[...]
Työ käsiemme hengenkin
siis ylevää on työtä,
työ tehty kourin jäntevin
voi poistaa hengen yötä.
Tok’ kunnian, ei halu vaan
saa meitä työhön toimintaan
mut myöskin onni synnyinmaan!319

Lüders ei suomea osannut, joten Antti Tuokon sanoitukset jäivät ymmärtämättä, mutta tehtaalaisten
tarkoitus kävi varmasti selväksi. Tehtaalaisten suurlakkotoiminnassa yhdistyivät tavallaan sekä
suomenmielisyyden että sosialismin aatteet, kuten laulustakin voi kuulla: ulkomaalaisia riistäjiä
uhkailtiin ”synnyinmaan” ja ”väen voimakkaan” nimissä. Tehtaalaiset saivat tukea toiminnalleen
julkisuudesta. Sosialistinen Kansan Lehti oli luonnollisesti työväen puolella,320 mutta myös
porvarillinen Aamulehti piti uloskantoja oikeutettuina ja ehdotti tehtaalle hankittavan enemmän
suomalaisia esimiehiä.321 Lehdistön moraalisesta tuesta huolimatta kaikki tehtaalaiset eivät nousseet
taistelemaan työnantajiaan vastaan suurlakon aikana. Samassa kokouksessa, jossa osa tehtaalaisista
veisasi työväenlauluja, laitosmies Lindgrén puhui siitä, miten ”synninturmelus on tehnyt syviä
jälkiä ihmisiin, mutta toivoi että kaikki yhdessä koitettaisiin pahaa vastustaa tutkimalla kukin
itseänsä ja siten vaikuttaa rauhan ja sovun aikaan saamiseksi ja ottakoon kukin tästä
oppiaksensa”.322

Suurlakko paljasti ennen kaikkea sen, että eri yhteiskuntaryhmillä oli kuin olikin erilaisia
intressejä.323
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myöntyväisyysmiehiä kohtaan, mutta osalle perustuslaillisista työläisten laatima punainen julistus
oli jo liikaa; heidän mukaansa kansaneduskunnan uudistaminen oli jätettävä valtiosäätyjen eikä
torikokousten tehtäväksi. Tampereen väkijuomakauppiaiden ja työläisten välit kiristyivät jo lakon
alussa, kun kansallislakko sai kansalaiset vaatimaan alkoholin myynnin keskeyttämistä.324
Finlaysonin työläiset paheksuivat myös porvariston ”afäärikeinoja” eli hintojen korotuksia lakon
aikana. Suurlakkokomitea yritti vahtia hintoja.325 Tehtailla työnantajien ja -tekijöiden lakkorintama
rakoili, kun isännät alkoivat uhkailla tehtaalaisia palkanmenetyksillä, jos he eivät saapuisi töihin
perjantaina 3.11.1905.326 Tehtaalaiset päättivät palata töihin perjantaiksi ja lauantaiksi ja jatkaa
lakkoa seuraavalla viikolla, mikäli suurlakkokomitean vaatimuksia ei toteutettaisi.327 Maanantaina
6.11. keisari antoi manifestin, joka kumosi sortotoimet ja lopetti suurlakon. Sitä ennen Tampereen
työläiset
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jo

ehtineet

päättää

lakon

jatkamisen

puolesta:
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”kävelyäänestyksessä” kansan enemmistö meni Keskustorin eteläpuolelle kannattamaan taistelun
jatkamista ja vähemmistö pohjoispuolelle tukemaan lakosta luopumista. Uudet tiedot Helsingistä
saivat kuitenkin suurlakkokomitean taipumaan lakon keskeyttämiseen.328

Mark Bevir selittää inhimillistä ajattelua ”uskomusten verkostona”, jossa kaikki uskomukset ovat
yhteydessä toisiinsa. Suuret historialliset tapahtumat voivat heilauttaa uskomusten verkkoa, joka
muuttuu aina kokonaisuudessaan, sillä yhden uskomuksen muutos johtaa myös muiden uskomusten
testaamiseen.329 Suurlakossa työväen uskomus keisarin absoluuttiseen valtaan mureni – ja tämä
muutos vaikutti väistämättä myös kaikkiin muihin alamaisuussuhteisiin, jotka hallitsivat työläisten
1800-luvun maailmankuvaa.330 Tehtaalaiset eivät kyseenalaistaneet vain keisarin ja kansan suhdetta
(luku 3.4.).331 Kysymyksen alle tulivat myös patruunan ja tehtaalaisen (luvut 3.2. ja 3.3.), miehen ja
naisen (luku 3.6.), papin ja seurakuntalaisen sekä jopa Jumalan ja ihmisen välit (luku 3.5.). Kun
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työläiset ymmärsivät keisarin vallan suhteellisuuden, he oppivat kokonaan uuden yhteiskunnallisen
ajattelun logiikan; valta ei ollut absoluuttista, vaan relatiivista eli keskinäisen sopimuksen
varaista.332

Usein on vaikea määrittää, milloin läpimurto ihmisen maailmankuvassa tapahtuu.333 Finlaysonin
tehdasyhteisön kohdalla voidaan sanoa, että heidän toimintansa muuttui radikaalisti 29.10.1905–
6.11.1905. Kuten punaisen julistuksen lausuja Kössi Kaatra kirjoitti: ”On suuren suurta elää kun
yhdessä päivässä, yhdessä yössä nyt uutta luodaan enemmän kuin vuossatain työssä.”334
Johdannossa muotoilemani aatehistoriallisen teorian valossa suurlakko tarkoitti äkillistä muutosta
Tampereen työväestön jokapäiväisessä ympäristössä, sillä valtiolliset sortokoneistot lamaantuivat.
Tällaisessa ympäristössä työläiset uskalsivat toteuttaa maailmankuvaansa tai tarkemmin sanottuna
omaa käsitystään vapaudesta, jonka he olivat oppineet ennen kaikkea ylemmiltä luokilta. Lakon
aikana he kokeilivat uusia toimintamuotoja, kuten kansalaiskokouksia, mielenosoituksia,
sensuroimatonta
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väkivaltakoneiston luomista. Suurlakko jätti voimakkaan muistijäljen työläisten maailmankuvaan,
koska työläisten valitsemat toimintamuodot muuttivat ulkoista todellisuutta; keisari joutui perumaan
helmikuun manifestin ja lupaamaan valtiopäiväuudistuksen. Suurlakon seurauksena Suomi siirtyi
lopulta säätyvaltiopäivistä suoraan yksikamariseen eduskuntaan, jonka valitsivat yleisellä ja
yhtäläisellä äänioikeudella yli 24-vuotiaat suomalaiset naiset ja miehet.335 Suurlakko siis todisti, että
kollektiivisella toiminnalla, joka ei välttämättä ollut sopusoinnussa vallitsevan lain kanssa, pystyi
saamaan aikaan valtavia voittoja.336 Finlaysonin tehtaalaiset saivat palkankorotuksen, ja vihatut
johtajat eivät palanneet tehtaalle.337 Tehdasyhteisön sisällä tärkein suurlakon tuoma pitkäaikainen
muutos oli ammattiosaston syntymä, josta tuli tehtaalaisten oma ideologinen koneisto
althusserilaisessa mielessä. Se ohjasi työläisiä kohti uutta maailmankuvaa, johon alistuminen
keisarin, patruunan ja papin edessä eivät enää kuuluneet. Tätä uutta maailmankuva on mahdollista
analysoida ammattiosaston käsinkirjoitetun lehden Tehtaalaisen avulla.
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3.2. Hyvästä patruunasta pahaan rahaan
Uusi maailmankuva tarvitsee uuden kielen, sillä ei ole olemassa ajatuksia, jotka ovat irrallaan
kielestä. Oman tulkintani mukaan jo Tehtaalaisen nimi kielii maailmankuvan muutoksesta. Väitän,
että Finlaysonin sosialistien kielessä ”tehtaalainen” viittasi Suomen tai jopa koko maailman
tehtaalaisiin, kun taas 1800-luvulla sanalla viitattiin suljettuun ja rajattuun tehdasyhteisöön.
Tehtaalaiset olivat 1800-luvulla ensisijaisesti finlaysonilaisia, pellavatehtaalaisia, paperipruukilaisia
et cetera.338 Suurlakon jälkeen tehtaalaiset alkoivat samaistua toisiinsa yhtenäisenä rintamana;
monista ryhmistä alkoi muodostua yksi luokka. Tulkintani todisteeksi asetan Finlaysonin
tehtaalaisten keräämät lakkoavustukset vuosina 1906–1918. He tukivat esimerkiksi Tampereen
Lapinniemen puuvillatehtaan, Pellavatehtaan ja sen konepajan yhteistä lakkoa vuonna 1906,
Ruotsin vuoden 1909 suurlakkolaisia, jalkinetehtaalaisten lakkoa vuonna 1914 ja Äetsän
puuvillatehtaan lakkolaisia vuonna 1917. Ruotsin lakkolaiset saivat tehtaalaisilta 100 markan
lahjoituksen ja jäseniä verotettiin 25 penniä per viikko ylimääräistä viiden viikon ajan. Työläisten
keräämä summa ei ollut ehkä taloudellisesti merkittävä, mutta teon symbolinen merkitys oli suuri.
Tampereen tehtaalaiset kokivat olevansa mukana samassa yhteiskunnallisessa taistelussa kuin
tuntemattomat tehtaalaiset kaukana meren takana.339

Näistä lakoista ensimmäinen eli vuoden 1906 tehdaslakko lienee kuitenkin tärkein Finlaysonin
tehtaalaisten maailmankuvan muuttumisen näkökulmasta. Porvarillinen Aamulehti kutsui kyseistä
lakkoa ”suurimmaksi voimainkoetukseksi työn ja pääoman välillä mitä tässä maassa on vielä
koskaan käyty”.340 Luonnehdinta ei ole yliampuva, sillä lakkoon otti osaa yhteensä 2700 työläistä.
Lakko venyi maaliskuun puolivälistä aina kesäkuuhun asti. Se sai alkunsa, kun työnantajapuoli oli
erottanut tehtaista järjestyneitä työmiehiä, jotka olivat puhuneet työläisten yhteenliittymisen
puolesta ja organisoineet mielenilmauksen. Työantajapuoli perusteli omia toimiaan lain suomilla
oikeuksilla: työnantaja sai erottaa kenet halusi. Lisäksi väitettiin ylimmän luottamusmiehen olevan
laiska, minkä tehtaalaiset kiistivät. Työväki ei hyväksynyt poliittisia erottamisia ja vaati lakon
uhalla työläisaktivistien ottamista takaisin töihin, työajan lyhentämistä, palkkojen korottamista ja
oikeutta sopia tehtaan järjestyssäännöistä. Tehtaalaiset eivät hyväksyneet sitä, että tehtailijat
käyttivät

poliisin

suojaamia

rikkureita

lakonmurtajina.

Lakon

aikana

tilanne

kärjistyi

väkivaltaiseksi, kun työläiset tunkeutuivat tehdasalueelle estämään rikkurityövoiman käytön.
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Työläiset lähettivät viranomaisille jopa varoituksen, jonka mukaan työväki ei vastannut
seurauksista, mikäli lähinnä maaseudulta tulleet rikkurit eivät lähde heti pois paikkakunnalta. Kun
tehtaat hakivat rikkureita lehti-ilmoituksin, työläiset kävivät provosoimassa työnantajia tarjoamalla
rikkureiksi kolmivuotiaita lapsiaan. Lopulta pääoma voitti taistelun, ja lakko päättyi työläisten lähes
täydelliseen tappioon. Lakkoaktivistit joutuivat tehdasisäntien niin sanotulle ”mustalle listalle”, joka
tarkoitti käytännössä toimeentulon menetystä. Tehtaalaiset olisivat itse halunneet jatkaa lakkoa,
mutta työväenliikkeen johto suostutteli taipumaan. Tilanne oli Sosialidemokraattisen Puolueen
näkökulmasta pelottava, sillä kärjistyessään lakko olisi voinut vaarantaa eduskuntauudistuksen
toteuttamisen. Lakosta jäi työläisille katkera jälkimaku. Tampereella huhuttiin, että työläiset
saattavat räjäyttää tehtaan ilmaan kostoksi. Tehtaalaiset eivät unohtaneet lakon muistoa: vielä
vuonna 1917 rikkurit joutuivat pyytämään julkisesti anteeksi menneisyyden syntejään työväen
lehdissä. Lakko romahdutti Lapinniemen osaston jäsenmäärät ja antoi myös Finlaysonin
tehtaalaisille esimerkin tehtailijoiden voimasta.341

Lakon

aikana

Finlaysonin

vasta

perustetun

ammattiosaston

jäsenet

päättivät

avustaa

naapuritehtaalaisia, joita he kutsuivat ammattiosaston pöytäkirjassa ”taisteleviksi tovereiksi”.
Perheelliset työntekijät antoivat 5 % ja perheettömät 10 % viikkopalkastaan. Keräys tuotti yhteensä
8229,57 markkaa. Lakkoapu merkitsi uutta käsitystä työläisyydestä ja solidaarisuudesta.
Finlaysonin tehtaalaiset maksoivat pienestä palkastaan osan toisten tehtaiden työläisille. Lakkoapu
oli periaatteessa vapaaehtoinen, mutta ammattiosasto toki painosti jäseniään auttamaan tovereita.
Lakkoon alettiin kyllästyä sitä enemmän, mitä pidemmäksi se venyi. Mielenkiintoisinta Finlaysonin
lakkoavustuksessa oli se, että myös järjestymättömät (eli tehtaalaisten suuri enemmistö) ottivat
siihen osaa. Ilmeisesti naapuritehtaiden isäntien menettely loukkasi työläisten kollektiivista
oikeustajua. Tehtaalaisten innokkuutta avustaa naapuritehtaalaisia saattoi myös lisätä se, että osasto
uhkaili julkaista Kansan Lehdessä sellaisten tehtaalaisten nimet, jotka eivät anna penniäkään
yhteiseen tarkoitukseen.342

Finlaysonin sosialistit eivät yrittäneet organisoida lakkoja 1906–1916, sillä osastossa ei ollut
riittävästi jäseniä lakon onnistumiseksi.343 Tammikuussa 1906 osasto päätti olla tukematta
341
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Finlaysonin alaikäisten pinnaripoikien lakkoa, koska nämä olivat järjestymättömiä ja eivät olleet
edes ottaneet yhteyttä osastoon.344 Täsmälleen samoin meneteltiin pikkupoikain lakkoyrityksessä
keväällä 1912.345 Osastolaiset joutuivat kuitenkin Finlaysonin kirvesmiesten lakon sovittelijaksi
huhtikuussa 1907. Lakko alkoi siitä, kun isännöitsijä ei hyväksynyt Suomen rakennusmestariliiton
laatimaa kirvesmiesten yleistä palkkasopimusta. Isännöitsijä Lüders uhkasi taas sulkea tehtaan
6.5.1907 alkaen, mikäli kirvesmiehet eivät suostuneet tulemaan töihin vanhoilla ehdoilla.
Kirvesmiehet vaativat kaikkien ylössanomisten peruuttamista ja isännistön allekirjoitusta
palkkasopimukseen. Lisäksi vaadittiin, että isännistö ei saa vainota lakossa olleita jälkikäteen.
Lüders ei missään nimessä suostunut allekirjoittamaan, ”koska jos se tehtäisiin kaikki muut
ammattialat seuraisivat esimerkkiä”. Hän suostui antamaan kirvesmiehille vain suullisia lupauksia.
Kirvesmiesten oli lopulta nöyrryttävä, sillä muut tehtaalaiset äänestivät lakon lopettamisen puolesta.
Sovittelukomitean järjestyneet sosialistit joutuivat selittelemään kirvesmiehille vaikeaa asemaansa
kirvesmiesten, järjestymättömän työväen ja työnantajan välissä. He olivat omasta mielestään
onnistuneet muokkaamaan lakon aikana tehtaalaisten yleistä mielipidettä kirvesmiesten puolelle.
Ilman sosialistien apua tehtaan kristityt ja järjestymättömät olisivat saattaneet murtaa kirvesmiesten
lakon omatoimisesti. Sosialistien neuvo kirvesmiehille oli: ”On heitettävä aate syrjään ja käytettävä
kylmää järjen kantaa.” Kirvesmiehet suostuivat suullisiin lupauksiin ja palasivat töihin 25.4.1907,
mutta uhkasivat vedota työväkeen, mikäli isännistö pettäisi antamansa lupaukset. Lakon jälkeen
erotettu kirvesmies Helminen vetosi nimenomaan isännistön lupauksiin haastaessaan Finlaysonin
yhtiön oikeuteen.346

Osa tehtaalaisista alkoi nähdä Finlaysonin työnantajan ja työntekijän persoonallisen suhteen
pääoman ja työn välisenä suhteena. Jos 1800-luvulla mestareita, isäntiä ja omistajia rakastettiin ja
vihattiin heidän henkilökohtaisten ominaisuuksiensa takia, 1900-luvun alkupuolella siirryttiin kohti
maailmankuvaa, jota hallitsi ajatus luokkien välisestä luontaisesta taistelusta. Arjen vastarinta alkoi
muuttua luokkataisteluksi. Maailmankuvan muutosta selittää ainakin osittain Finlaysonin muutos
perheyhtiöstä osakeyhtiöksi vuonna 1908. Wilhelm von Nottbeckin kuoleman vuonna 1890 voi
tulkita patriarkaalisen tehdasyhteisön lopun aluksi. Tehdas seisoi koko hautajaispäivän. Tehtaalaiset
saattoivat patruunan hautaan. Kirkko oli niin täynnä väkeä, että sinne pääsivät vain ne, jotka olivat
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saaneet pääsylipun. Tehtaalaiskuoro lauloi viimeisen virren, kun arkku laskettiin maan poveen.347
Vanha patruuna johti tehdasta yhteensä 54 vuotta, mutta hänen jälkeensä johtajat vaihtelivat
nopeasti.348

Haapala on kuvannut Tampereen tehdasyhteisöjen vuosisadan lopun muodonmuutosta siirtymisenä
patruunan ajasta rahan aikaan. Tehtaalaiset eivät enää kohdanneet tehtaan omistajia, jotka asuivat
ulkomailla.349 Rahan aika näkyi tehtaalla 1900-luvun alun puuvillateollisuuden laskusuhdanteiden
aikoina konkreettisesti lyhennettyinä työviikkoina ja massairtisanomisina.350 Finlaysonilla oli
vuonna 1900 3130 työntekijää, mutta vuonna 1910 enää 2132 työntekijää. 351 Finlaysonin
tehtaalaisia irtisanottiin ensimmäistä kertaa puhtaasti kapitalistisen talousjärjestelmän heilahteluiden
takia. Edellisellä vuosisadalla pumpulitehtaalaiset olivat jääneet työttömiksi tulipalojen,
Tammerkosken vedenpuutteen ja Amerikan sisällissodan aiheuttaman puuvillapulan vuoksi.352
Kärjistäen voisi muotoilla, että 1800-luvulla patruuna ja hänen työläisensä olivat kokeneet kaikki
myrskyt samassa veneessä. Vanha kapteeni kuoli vuonna 1890, ja työläisiä alettiin heittää veneen
laidan yli heti uuden vuosisadan alussa. Tämä epäilemättä heikensi perinteistä tehtaalaishenkeä.

3.3. Kapitalismin logiikka tehtaalaisten silmin
Paternalismin tuhon ja sosialismin nousun on todettu liittyvän yhteen niin Jussi Koivuniemen
tutkimilla Nokian tehtailla kuin Ahveniston tutkimassa Verlassa.353 Kirsti Salmi-Niklanderin
mukaan käsinkirjoitetuilla lehdillä on tapana tulla vahvaksi traditioksi suljetuissa yhteisöissä
erityisesti murrosvaiheissa, kun uusi ryhmä muotoutuu tai kun ryhmän ideologia muuttuu.354
Edellinen käsinkirjoitettujen lehtien yleinen tapa syntyä sopii erinomaisesti myös Tehtaalaiseen:
lehti syntyi nimenomaan tehdaspaternalismin murtumisvaiheessa. Salmi-Niklander löytää
tutkimalleen Karkkilan työläisnuorten Valistajalle ainakin kolme mahdollista merkitystä: 1)
ideologisen taistelun tai keskustelun väline, 2) itsekasvatus ja 3) kiellettyjen aiheiden käsittely.355
Finlaysonin tehtaalaiset yrittivät itse määritellä lehtensä merkityksen useaan otteeseen; kirjoitettiin
lauman (määrän ja laadun) kasvattamisesta, viisauden edistämisestä, palkkaorjain oikeuden ja
347
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vapauden puolesta taistelemisesta356, virkistämisestä ja valistamisesta357 sekä ”sanan rieskan”
tarjoamisesta.358 Useimmiten lehden linjan kerrottiin olevan niin selvä lukijoille, ettei sitä tarvinnut
sen tarkemmin selittää.359 Laajimmin ja syvällisimmin lehden merkitystä arvioi Finlaysonin
ammattiosaston pitkäaikainen sihteeri ja lyhytaikainen puheenjohtaja Ida Vihuri:
Tämän lehden tarkoitus on olla ajatusten ilmituojana osaston jäsenten kesken, sekä saada osaston
jäsenet kehittämään kirjallisia taipumuksiaan kirjoittamalla lehteen.
Lähes
kaikki
ihmiset
ajattelevat silloin tällöin sellaista, mikä ansaitsisi tulla laajemmankin joukon tiedoksi, mutta kun he
eivät puhu ajatuksiaan toisille ja vielä vähemmän kirjoittavat niitä paperille niin eivät ne myöskään
tule kenenkään toisen kun hänen itsensä tiedoksi. Harvat tavalliset työläiset uskaltavat ajatellakaan
sellaista mahdollisuutta, että hekin kirjoittaisivat jotain omia mietteitään siinä tarkoituksessa, että niitä
saisivat toiset ihmiset tietoonsa. Wielä harvemmat uskaltavat toivoa saavansa nähdä painettuna
mietteitään, jos niitä joskus olisivatkin panneet paperille. Heillä ei ole uskallusta tarjota tuotteitaan
kenellekään sanomalehden tai aikakauslehden toimitukselle ja niin eivät he saa nähdä sitä iloa, että
saisivat sanoa muillekin ihmisille sen, mitä mielessään tuntevat. Eikä se olekaan mitään helppoa
saadakaan kirjoituksia julkisuuteen tavallisten sanomalehtien kautta, eikä läheskään kaikki ne, jotka
pystyvät jotain paperille panemaan, voi kuitenkaan saada sitä siihen muotoon, että se vastaisi niitä
vaatimuksia, joita julkiselle sanalle asetetaan. Senkin vuoksi ei ole mahdollista käyttää painettuja
lehtiä meidän alkavien kirjailiain, ja sen vuoksi täytyy meillä olla muita keinoja saadaksemme
mielipiteemme julkisuuteen. Meitä varten on perustettu näitä nurkkalehtiä, joita meidän täytyy vaalia
hyvin hellästi, jotta ne eläisivät ja menestyisivät ja että mekin, jotka tahdomme sanoa jotain julkisesti,
saisimme tilaisuuden siihen.360

Vihurin mukaan kirjoittaminen saattoi parantaa sekä kirjoittajan että kuulijoiden ajatuskykyä. Kun
tehtaalainen, joka ei ollut elämässään kertaakaan kirjoittanut yleisölle, kuuli toisen toverin
kirjoittavan hänelle itselleen tutuista jokapäiväisistä asioista, hän saattoi itsekin innostua tarttumaan
kynään.361 Kyseessä oli siis jonkinlainen kollektiivisen kirjoittamisen muoto, jonka avulla
tehtaalaiset loivat ja muokkasivat omaa identiteettiään. Ammattiosasto (ja Tehtaalainen sen osana)
oli Salmi-Niklanderin ilmausta lainaten ”sosiaalisen organisoitumisen laboratorio”,362 jossa
tehtaalaiset saivat toteuttaa itseään vallitsevan ja hallitsevan hegemonian rajojen ulkopuolella; se oli
sosialismin pesä, jossa rakennettiin yhdessä uutta maailmaa ja maailmankuvaa. Lehteen kohdistuva
ulkoinen sensuuri oli olematonta ennen maailmansotaa. Maailmansodan aikana osaston kokouksia
oli usein valvomassa keisarivallan edustajana poliisi, jolloin ei tietenkään voinut lukea ääneen mitä
tahansa. Sisäistä sensuuria esiintyi myös. Jotkut kirjoittajat suivaantuivat, kun toimitus oli
muunnellut joitakin kohtia, jotka se oli katsonut omasta mielestään ”epähienoiksi”.363 Eräs
tehtaalainen suostui toimittajaksi vain sillä ehdolla, että saisi karsia kirjoituksista pois
”sopimattomat asiat, lauseet ja sanat”.364 Tehtaalaisen kirjoituksista sensuroitiin kokonaan ainakin
356
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yksi, jossa käsiteltiin ilmeisesti naisia.365 Kokonaisuudessaan käsinkirjoitettu Tehtaalainen vältti
ulkoisen ja sisäisen sensuurin esimerkiksi työväenlehdistöä paremmin, mikä tekee siitä erinomaisen
hedelmällisen lähteen työläisten maailmankuvan analysoimiseksi.366

Tehtaalaisessa, joka siis luettiin jokaisen ammattiosaston kuukausikokouksen päätteeksi,
tehtaalaiset tarjosivat uusia selityksiä heidän jokapäiväisten elinolojensa epävarmuuteen. Näitä
tekstejä voi luonnehtia Finlaysonin tehtaalaisten ensimmäisiksi yrityksiksi ymmärtää kansainvälisen
kapitalismin monimutkaista logiikkaa. Alfred Vuolle, joka oli Ida Vihurin ohella osaston
keskeisimpiä toimijoita, selitti, että tehtailijan ja tehtaalaisten välisen suhteen määritti ensisijaisesti
aineellisten etujen yhteentörmäys, joka johtui heidän keskinäisistä taloudellisista asemistaan. Vuolle
jatkoi:
Nykyisen yhteiskunnan päärikkautena on hyötyesineiden kasaantuminen, joita omistavat yksityiset,
keskenään kilpailevat kapitalistit ja joita käytetään vaihtotarkotukseen. Nykyisen teollisuuden kulku
on sellasta esineiden valmistuksen ja vaihdon kulkua. Kaikki rikkaus synnytetään tämän vuoksi
menettelytavan avulla ja kaikki voitot saavutetaan sen kautta. Eri hyötyesineet vaihtuvat toisiinsa
todelliseen arvoonsa, tämän vuoksi voittojen ja rikkauden kasaantumista ei ole etsittävä
vaihtotoimesta vaan tuotantotoimesta. Hyötyesineen arvo määrätään sen tuottamiseen kulutetun
keskimääräisen sosiaalisen työn mukaan ja jos tehtailijat maksaisivat työläiselle hänen työnsä
tuotteiden arvoisen palkan, ei mitään jäisi heidän voitokseen ja yksilöllisen rikkauden kokoaminen
olisi mahdotonta. Mutta koska työläinen saa siitä vain osan synnyttää se taloudellista ristiriitaa, joka
kärjistää luokkataistelua.367

Lainauksesta näkyy, että Vuolle oli perehtynyt tarkasti Karl Marxin ja Friedrich Engelsin
Kommunistiseen Manifestiin368, jota hän lainaili joskus sanasta sanaankin. Hän kirjoitti tehtaan
sosialisteista eniten kapitalismin teoriasta Tehtaalaiseen, ja oli mitä todennäköisimmin parhaiten
perillä Marxin opetuksista.369 Vuolle – tai kukaan muukaan Finlaysonin työläisistä – tuskin oli
lukenut Marxilta itseltään muuta kuin Kommunistisen Manifestin. Marx oli vanhan työväenliikkeen
ehdoton henkinen auktoriteetti, vaikka hänen alkuperäisiä teoksiaan ei juuri tunnettu. Esimerkiksi
Pääoman ensimmäinen nide suomennettiin kokonaisuudessaan vasta 1918.370 Gramsci väitti
Marxin avanneen älyllisesti uuden historiallisen aikakauden, ”joka on todennäköisesti kestävä
vuosisatoja”

–

eli

siihen

saakka

kunnes

sosialismi

toteutuu:

”Vasta

silloin

hänen

maailmankatsomuksensa voitetaan.”371 Suomeen Marxin aikakausi saapui lähinnä Saksan
Sosialidemokraattisen Puoleen johtavan teoreetikon Karl Kautskyn kirjoitusten kautta. Kautskyn
365

´Kirje vaihtoa´, nimimerkki ”Toimitus”, Tehtaalainen, 19.1.1913.
Vrt. Ehrnrooth 1993, s. 103, alaviite 2: ”Käsinkirjoitetut lehdet ovat poikkeuksellisen arvokas mentaalihistorian
lähde, sillä ulkopuolinen kontrolli ei häirinnyt niiden muodostumista.”
367
´Luokkataistelusta jatkoa viime numeroon´, nimimerkki A–e (Alfred Vuolle), Tehtaalainen, 27.3.1914.
368
Marx & Engels 1998. Kommunistinen manifesti suomennettiin ensimmäisen kerran vuonna 1906.
369
Katso esimerkiksi ´Ammattiyhdistysliike´, nimimerkki A–e (Alfred Vuolle), Tehtaalainen, nro 6/1908;
´Luokkataistelusta´, nimimerkki A–e (Alfred Vuolle), Tehtaalainen, 6.2.1914; ´Luokkataistelusta jatkoa viime
numeroon´, nimimerkki A–e (Alfred Vuolle), Tehtaalainen, 27.3.1914.
370
Ehrnrooth 1992, s. 110.
371
Gramsci 1979, s. 96.
366

67

kirjoituksista suomalaisesta näkökulmasta vaikuttavin oli vuoden 1891 Erfurtin ohjelma, jonka
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue otti vuoden 1903 Forssan ohjelman pohjatekstiksi ja
esikuvaksi. Vanhan työväenliikkeen sisäistä hegemonista ajattelua voisi luonnehtia Soikkasen
tavoin

”yksinkertaistetuksi

marxilaisuudeksi”.372

Tampereen

työväenliike

oli

Helsingin

korkeimpaan puoluejohtoon verrattuna vähemmän teoreettinen, maltillisempi ja ”isänmaallisempi”.
Hämäläissosialismin

keulassa

olivat

nimenomaan

itseoppineet

työläiset.373

Finlaysonin

tehtaalaisista näkyvimmän aseman paikallisessa työväenliikkeessä saivat Alfred Vuolle, Ida Vihuri
ja Vihtori Kanto. Vuolle toimi TTY:n johtokunnan varapuheenjohtajana vuosina 1909–1915, Vihuri
ensimmäisenä naissihteerinä 1915–1918 ja Kanto puheenjohtajana 1917.374

Finlaysonin tehtaalla Marxin ja Vuolteen opettamat pääoman ja työn intressit asettuivat
konkreettisesti vastakkain työaika- ja työpalkkakysymyksissä. Finlaysonilla oli siirrytty
lyhyempään työpäivään jo ennen suurlakkoa, sillä tehdas rajoitti tuotantoaan markkinahintojen
takia. Esimerkiksi vuonna 1903 Finlaysonin tehtaassa oli viisipäiväinen ja 40 tunnin työviikko.
Lyhyempi työviikko ei tarkoittanut elinolojen paranemista, sillä se söi jo ennestään pientä palkkaa:
”Jos joskus pääsemme vapaaksi työnvähyyden tähden niin silloin se koskee meidän
leipäkannikkaamme.”375
teollisuudessa

Suurlakon

säännöksi.376

jälkeen

Tehtaalaisilla

kymmenen
ei

ollut

tunnin

työpäivä

kesälomaa,

mikä

tuli

Tampereen

katkeroitti

erään

pumpulitehtaalaisen mielen:
Toiset, niin kutsutut rikkaat henkilöt saavat nauttia täysin siemauksin kesän herttaisuudesta, he
pääsevät maalle koko kesäksi, jossa voivat kuluttaa päivänsä, miten vaan parhaaksi näkevät, ei tarvitse
raataa kesän helteessä. Toista on työläisen hänen ei tarvitse ajatellakaan kesän lepoa. Joka päivä
täytyy vaan rientää kuumiin ja ummehtuneisiin tehdas rakennuksiin. Siellä sitä saa hikeä otsasta
pusertaa ja illalla kuumuudesta nääntyneenä saa palata kotiin, joten ei silloinkaan edes jaksa nauttia
mitään kesästä.377

Vaikka Tampereen sosialistisen työväenliikkeen yleinen tavoite oli kahdeksan tunnin työpäivä jo
uuden vuosisadan alusta alkaen,378 Finlaysonin ammattiosasto ei ajanut aggressiivisesti työajan
lyhentämistä, sillä se tiedosti oman heikkoutensa.379 Kutomaosan työläiset olivat uskaltaneet
esittäneet isännistölle kahdeksan tunnin työpäivää suurlakon jälkihuumassa, mutta sen jälkeen
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asiasta ei enää keskusteltu.380 Osa osastolaisista olikin vuonna 1914 jo sitä mieltä, että ”kyllä
työpäivän lyhentämisestä täytyy alkaa melua pitää, jotta se joskus toteutuu”.381 Osaston rohkein
yritys työajan suhteen vuosina 1906–1916 oli ehdotus aloittaa työt kello seitsemältä kello kuuden
sijaan. Tällöin aamupäivän ruokatunti (klo 8–9) olisi jätetty pois. Lisäksi ehdotettiin työpäivän
lyhentämistä loppupäästä puolella tunnilla. Sosialistit perustelivat työajan muutosta pitemmillä
yöunilla, jotka muun muassa auttaisivat työläisiä jaksamaan paremmin iltaisissa työväen riennoissa,
sekä tehtaan pitkämatkalaisten elämän helpottamisella. ”Kello seitsemän järjestelmää” käytettiin
monissa muissa Tampereen tehtaissa, mutta Finlaysonin tehtaalaiset hylkäsivät ajatuksen
”meluisasti” yleisessä kokouksessa, jonka ammattiosasto oli heille järjestänyt. Tehtaalaiset
vakuuttivat heidän työolojensa olleen ”mitä parhaiten järjestetyt”. Sosialisteissa tämä herätti
ammattiosaston sihteerin mukaan ”säälin ja katkeruuden tunteen”.382

Osaston aloitteessa työoloissa saatiin vain pieniä parannuksia ennen vuotta 1917. Sosialistit yrittivät
käyttää jonkinlaista lähidemokraattista vyörytystaktiikkaa. Suuri tehdas jaettiin eri työhuoneisiin,
joiden työläiset osasto kutsui kokoukseen keskustelemaan työelämän epäkohdista. Kun yhdessä
työhuoneessa saatiin aikaan parannuksia, tämä työhuone yritettiin nostaa kiihottavaksi malliksi
muille työhuoneille. Esimerkiksi kehräämön pinnarit vaativat erään tällaisen kokouksen jälkeen
palkkaa koneiden puhdistuksesta, joka oli aikaisemmin pitänyt suorittaa omalla ajalla, yleensä
ruokatunneilla. Mestari suostui pinnarien toiveisiin. Kun kehräämö oli voitettu, yritettiin samaa
karstausosassa, mutta huoneen mestari ei vastannut työläisten kokouksessa laatimaan kirjeeseen.
Karstaamon naiset olisivat mielellään halunneet parantaa työolojansa, mutta ammattiosastoon
liittymistä vastustettiin jyrkästi. Pieneksi voitoksi sosialistisen aatteen näkökulmasta voitaneen
kuitenkin laskea, että moni karstaamon nainen astui kokouksen vuoksi ensimmäistä kertaa
elämässään sisään kivipalatsiin eli vuoden 1912 lopussa kohotettuun, viisikerroksiseen
työväentaloon. Ammattiosaston kirjurin mukaan he pelkäsivät kyseistä rakennusta yleisesti kuin
ruttoa.383
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ja rajasi vapauden käsitteen talouden alalle.384 Finlaysonin tehtaalaisten kohdalla kapitalismin
suoma taloudellinen vapaus oli näennäistä vuosina 1905–1918. Eräs anonyymi tehtaalainen
kyseenalaisti porvariston muotoileman vapauskäsityksen täydellisesti:
Nykyaikana kuulee työnantajain usein kerskuvan työläistensä vapaudesta. Waan missä on se
työläisten vapaus? Onko se vapautta, jos on päivän tai vaikkapa vain pari tuntia työstä pois, seuraa
siitä sakko, tai jos työläinen myöhästyy muutaman minuutin on seuraus. Kun työläiset tahtovat
avustaa pulaan joutunutta toveriansa, ja luovuttaa pienistä palkoistansa jonkun pennin ja jos tuo
keräys toimitetaan tehtaalla, on siihen pyydettävä mestarilta lupa. Riippuu siis mestarin mielivallasta
jos hän tuon luvan myöntää tai kieltää. Työläisellä ei ole sen verran vapautta että edes työnsä lomassa
saisi keskustella toverinsa kanssa, jos sattuisi joskus olemaan aikaakin. Ei sittenkään vaikkapa työ
olisi urakkatyötäkin, ainakin kehruun puolella on asia niin että jos kaksi työläistä puhuu keskenänsä ja
mestari sattuu tulemaan, tai vaikkapa vaan mestarin apulainen, on kiireesti riennettävä pois muuten
seuraa haukkuma tulva ja usein myöskin sakko. Onpa siellä tehtaalla joskus sattunut tapauksia, että
työläinen on sanottu irti työstä sen vuoksi, että on työnsä lomassa lukenut vaikkapa onkin tehnyt
työnsä aivan moittettomasti. Ja piiskoja, jotka pitäävät huolen siitä, että työläiset tuleevat hyvin
vartioittua, niistä ei ole puutetta. […]
Jos työläiset nousisivat yksi kaikkien ja kaikki yksien puolesta taisteluun, niin ei kuluisi pitkäkään
aika kun he saisivat nauttia taistelunsa tuloksia. Silloin saataisiin muistella sitä sortoa, joka nyt
rasittaa, menneisyyteen kuuluvana kidutuksena, aivan samoin, kuin nyt muistelemme entis-ajan orjien
sortoa ja kärsimyksiä. Ja kerran on onnen aika koittava varmasti. Keran on Suomessakin kasvava
kansa, joka pitkistä työpäivistä, kiljuvista pomoista, huonoista palkoista, kurjista asunnoista ja
nälkäisistä lapsista lukee samalla kauhun tunteella, kuin me nyt luemme entisajan Invitsioniista, ja
hirmu kidutuksista.
Kuinka kauan siihen vielä kuluu on mahdoton sanoa, mutta ennen se ei tule kysymykseenkään, kun
työläiset itse huomaavat orjuutensa ja vapauttavat itsensä siitä. Ilman taistelua sitä ei saada, siksi on
meidän koottava kaikki voimmat yhteen ja rynnistettävä niin lujasti että orjuus väistyy vapauden
tieltä.385

Teollisen rahapalkkatyön uudenlainen vapaus saattoi tuntua siunaukselta 1800-luvulla,386 mutta
teollisuuden suhdanneherkkyys paljastui pumpulitehtaalaisille 1900-luvun alussa. Finlaysonin
työläisten taloudelliset unelmat eivät yltäneet Marxin maalailemaan kommunistiseen tulevaisuuteen
saakka,387 vaan he haaveilivat avoimesti porvarillisen elintason saavuttamisesta:
Työpalkan ollessa kovin pieni, täytyy työntekijän aina huolehtia siitä, miten saisi sen riittämään
välttämättömiin elintarpeisiin. Ei voi tulla kysymykseenkään mitkään sivistysharrastukset tai
huvitukset. Työläisen täytyy aina miettiä ja laskea, miten saa tulonsa riittämään ruokaan, vaatteisiin,
vuokraan, puihin, valoon, veroihin, y.m. sellaisiin, joita ilman ei hän voi tule toimeen. Jos palkka olisi
korkeampi voisi työntekijä elää levollisempaa ja se olisi jo suuri hyöty ihmisen henkiselle sekä
ruumiilliselle hyvinvoinnille. Lisäksi seurasi siitä useita taloudellisia etuja sekä mukavuuksia.
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Työntekijä voisi pitää paremman ja tilavamman asunnon, kalustaa sen miellyttäväksi, että siellä
kuluisi aika hupaisesti. Woisi hankkia sinne kasvia, maalauksia sekä muita koristeita, jotka
miellyttävät silmää. Ei olisi pakko asua monta ihmistä yhdessä pienessä huoneessa, jolloin aina on
tilanahtauden synnyttämä tuskallinen tunne ihmisissä. Silloin olisi varaa polttaa puita niin paljon, että
huone olisi lämmin ja hauska, voisi pitää tulta oikeassa lampussa, jonka valossa voisi esim. lukea.
Työpalkan ollessa korkeampi voisi työläinenkin pukeutua kunniallisesti. Ei olisi pakko, kuten nyt,
käyttämään kuluneita risaisia alusvaatteita tai pahemmassa tapauksessa olemaan ilman niitä, että voisi
päältäpäin pukeutua vähän paremmin.
Nyt on työntekijä pakoitettu syömään huonoa pilaantunutta ruokaa, joka ei voi lisätä hänen voimiansa
niin paljon kuin ne työssä kuluvat. Palkan täytyisi riittää voimakkaan ja hyvän ravinnon
hankkimiseen. Silloin eivät työläiset olisi niin alttiita kuin nyt kaikenlaisille taudeille. Sairastuessaan
voisivat he turvautua lääkärin apuun ja hankkia lääkkeitä, eivätkä he olisi pakoitetut olemaan sairaana
työssä jos edellisen päivän palkasta jäisi vähän seuraavan päivän varaksi. Työläisten sivistys
epäilemättä kohoaisi palkan mukana. Työntekijä voisi tilata sanomalehtiä, ostaa kirjallisuutta, käydä
vapaa-aikanansa jonkinlaisissa oppikursseissa, jotka kysyvät varoja, eivätkä työntekijät siksi voi nyt
niihin osaa ottaa.388

Korkeampi työpalkka jäi haaveilun tasolle. Etenkin vuodet 1914–1918 olivat tehtaalaisille
äärimmäisen

vaikeita

maailmansodan

takia.

Maailmanpalo

aiheutti

suomalaiselle

puuvillateollisuudelle suuria ongelmia: raaka-ainepula ja viennin pysähtyminen johtivat taas
lyhennettyihin työviikkoihin ja irtisanomisiin. Vuonna 1915 Finlaysonilla tehtiin ajoittain kaksi- ja
kolmipäiväistä työviikkoa. Kesällä tehdas jopa seisoi neljä viikkoa, jonka aikana perheettömät
työläiset eivät saaneet minkäänlaista palkkaa kahteen viikkoon. Yleisesti ottaen kun tehtaalla oli
työnpuutetta, perheelliset pyrittiin pitämään tehtaalla, ja vähennyksistä kärsivät ensiksi
perheettömät.389 Samaan aikaan inflaatio söi työläisten palkkaa. Erään tehtaalaisen karkean arvion
mukaan hinnat olivat nousseet sodan alusta eli kesäkuusta 1914 syyskuuhun 1915 miltei puolella.390
Pertti Haapalan mukaan vuodesta 1914 vuoden 1917 alkuun elinkustannukset kaksinkertaistuivat.391
Osa tehtaalaisista valitti vuonna 1916, että palkka ei riitä enää edes elintarvikkeisiin.392 Vuodet
1914–1920 tarkoittivat tehtaalaisille uutta kokemusta kapitalistisesta talousjärjestelmästä; hintojen
satunnaisesta vaihtelusta huolimatta rahanarvo ei ollut aikaisemmin laskenut pysyvästi. Palkat
alkoivat jäädä jälkeen hinnoista. Vuoden 1914 vuosiansiot ylitettiin Suomen teollisuudessa
reaalisesti vasta vuonna 1926.393 Vuodesta 1915 lähtien tehdas päätti maksaa muiden tehtaiden
tavoin niin sanottua kalliin ajan avustusta palkan päälle. Isännistö kutsui avustusta avustuksen
sijaan ”lahjaksi”. Osaston mielestä se oli taas yksi uusi alistuskeino, jolla isännistö halusi ”osoittaa,
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miten riippuvaisia tehtaalaiset olivat johtajien jalomielisyydestä”. 394 Väliaikaiseksi tarkoitettu lahja
tai avustus jatkui ainakin vuoteen 1919 saakka.395

Työaika ja työpalkkakysymys kohtasivat eläkeasiassa. Tehtaan sosialistit eivät luottaneet tehtaan
sairaus-, hautausapu- ja eläkekassaan loppuelämänsä turvaajana. Suurimpana epäkohtana pidettiin
sitä, että kassan lopullinen päätösvalta oli isännistöllä.396 Valitusvirsi oli osittain aiheellinen.
Esimerkiksi vuonna 1906 kassasta haki rahaa tehtaan entinen työmies Karl Andersson. Isännistö ei
myöntänyt hänelle apua, sillä mies oli erotettu tehtaalta järjestyssääntöjen rikkomisen takia. 397
Samana vuonna evättiin entisen laitosmiehen David Johan Aspin hakemus. Asp oli ollut kassan
jäsen vuosina 1876–1898, kunnes oli siirtynyt Lapinniemin puuvillatehtaalle. Hän joutui vuoden
1906 lakon jälkeen mustalle listalle, eikä päässyt enää töihin Tampereen tehtaisiin. Miehelle ei
maksettu apua, sillä hän oli eronnut Finlaysonilta omatoimisesti.398

Tehtaiden eläkkeet eivät olleet tarkoitettu elämän viimeisistä päivistä nautiskeluun, vaan ne oli
varattu Inkeri Ahvenistoa lainaten ”työkyvyttömille ja kuoleville”.399 Sosialistien ratkaisu
eläkeongelmaan oli 350 markan kansaneläke, joka myönnettäisiin kaikille 55-vuotiaille. Etenkin
suomettarelaiset vastustivat sosialistien ehdotusta eduskunnassa. Anonyymi tehtaalainen ihmetteli,
miten on mahdollista, että porvarillisessa yhteiskunnassa eräs suomettarelainen leski sai yksinään
eläkettä yli 24 000 markkaa, mutta samalla kehdattiin väittää sosialistien vaatiman vaatimattoman
kansaneläkkeen laiskistuttavan työläiset.400 Samaa ihmetteli myös Ida Vihuri:
Jokainen meistä tietää sen turvattomuuden, joka työläisiä uhkaa heidän sairastuessaan ja etenkin
heidän vanhuudessaan. [...] Kun ihminen on koko ikänsä esim. 10:men vuotiaasta 60:men
vuotiaaseen tehnyt yhteiskuntaa hyödyttävää työtä kuusi päivää viikossa useimmat seitsemänkin
päivää sillä koskapa työläisperheen äidillä tai herrasperheen palvelijattarella olisi sunnuntai lepoa, niin
luulisi ihmisen ehtineen tällä ajalla jo saada elintarpeita kokoon niin paljon, että voisi huolettomasti
katsoa tulevaisuutta kohti. Edellä jo sanoin, että kun työkyky loppuu, loppuu myöskin elintarpeet,
eikö sitten ihmisijässä suoritettu työ riitäkkään tekijänsä elättämiseen? Kyllä se riittää, mutta tämän
meidän hullunkurisen yhteiskuntajärjestelmämme mukaan joutuu suurin osa työntuloksesta pääoman
omistajain hyväksi.401

Vihurin mukaan suurten tehtaiden suosimat eläkekassat olivat tyhjää parempi, mutta kassojen
antamalla

minimaalisella

toimeentulolla

elo

oli

”tuiki

mahdotonta”.

Vihuri

erikoistui
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asiakysymyksiin, mutta Tehtaalaisessa yritettiin kuvattiin työläisen asemaa kapitalismin suurissa
rattaissa myös metaforin. Nimimerkki ”Syöstävä” kirjoitti kankurirotasta, joka kutomon pomot ja
pikkupomot jahtaavat verenhimoisesti. Rotta onnistuu juuri ja juuri karkaamaan kutomosta. Tekstin
lopussa esitetään kysymys: ”Joka päivä kutojista yksi tai toinen katkerasti itkee mutta ani harva on
noussut ihmisyytensä puolesta taistelemaan – Kuinka kauan annatte itseänne piinata, kuinka kauan
oikeuksianne tallata?”402 Toinen tuntematon tehtaalainen kirjoitti halvan eväskorin yksinkertaisen
elämäntarinan. Eväskori palvelee pitkään yhteiskuntaa eri ihmisten käsissä, kunnes se lopuksi
heitetään roskaläjään muiden eväskorien joukkoon: ”Mutta sen kuluneet tuhrautuneet nurkat
osoittavat kyllin selvästi, että sitäkin on tässä maailmassa ja yhteiskunnassa tarvittu, vaikkapa se
vaan oli ollutkin halveksittu ja karkeatekoinen eväskori.”403 Omasta mielestäni taiteellisesti
vaikuttavimman kuvauksen Finlaysonin tehtaalaiselämästä kirjoitti kuitenkin Alfred Vuolle:
Joka päivä puski tehtaan pilli kimakan puhalluksensa, jonka ääni vihlaisi korvia ja värähdellen levisi
yli usvaisen ja raskaan ilmaperän, jossa työläisten asunnot sijaitsivat. Kuuliaisina höyryn voimalle,
purkausi työväki pienistä harmaista asunnoistaan kaduille.
Synkkäkatseisina kiiruhtivat he minkä ennättivät, aivan kun olisivat jostain ankarasti pelästyneet,
lihakset jäykkinä riittämättömästä unesta. Kylmässä aamuhämärässä soluivat he kapeita, kivisiä katuja
myöden korkeaan kivihäkkiin, joka odotti heitä kylmällä varmuudella. Kivet heidän jalkainsa alla,
ikääkuin ivaamalla säälillä, huomauttaen heidän elämänsä yksitoikkoisuutta.
Siellä täällä kuului unisten äänien supatusta ja käheitä huudahtuksia, ja tätä joukkoa toivotti
tervetulleiksi koneitten kuuroksi tekevä raskas jytinä ja jyske, sekä höyryn pullahtukset. Mustina ja
pelottavina kohottivat tehtaan piiput paksut vartensa korkealle kaupungin yläpuolelle. Iltasella, kun
aurinko oli laskemassa ja sen punaset piirrot himmeten välähtelivät talojen ikkunoissa, syöksi tehdas
vakensa ulos kuin poltetun tuhkan ja taas vaelsivat nämä tomusta harmain kasvoin pitkin katuja,
levittäen ympärilleen kone öljyn hajua ja näyttäen nälkäisiä hampaitansa.
Mutta nyt oli heidän äänessään jotain hyvän tuulen, melkeinpä ilon tapaista. Raskaan työn palvelus oli
loppunut siksi päiväksi. Kotona odotti heitä illallinen ja lepo. Tehdas oli nielaissut päivän vatsaansa ja
kone oli imenyt ihmisten lihaksista tarvitsevansa voiman - - Kulunut päivä oli kadonnut jäljettömiin, ihminen oli astunut uuden huomaamattoman askeleen
hautaan kohti.404

Kuvauksen sävy on toisenlainen kuin esimerkiksi vuonna 1881 sepitetyssä kuuluisassa runossa
”Laulu Tampereen Puuwillatehtaan hirweästä palosta”, jossa Finlaysonin työläiset menevät
aamuisin pillin kutsumina tyytyväisinä – tai jopa riemuiten – tehtaaseen jaloon kauniiseen, jossa
suuret ja pienet saavat puutteensa työllä poistella.405 Sosialistien silmissä hyvä patruuna vaihtui
pahaan rahaan. Mielenkiintoista Tehtaalaisen teksteissä on, ettei yhdessäkään kirjoituksessa hyökätä
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suoraan tehtaan patruunaa kohtaan. Kirjoitetaan kapitaalista, pääomasta, kehityksen synnyttämästä
tuotantomuodosta ja hullunkurisesta yhteiskuntajärjestelmästä, muttei koskaan mainita Finlaysonin
ylimpiä johtajia nimillä. Alempia pomoja uskallettiin arvostella silloin tällöin.406 Tehtaan
ulkopuolista porvaristoa haukuttiin myös toistuvasti.407

Väittäisin kuitenkin lähdemateriaalini perusteella, että Finlaysonin kirjoittavien työläisten viha
kohdistui ensisijaisesti kapitalismin rakenteeseen, joka aiheutti jatkuvaa epävarmuutta tehtaalaisten
päivittäiselle elämälle. Sosialistisen maailmankuvan omaksuneet tehtaalaiset eivät missään nimessä
haaveilleet patruunoiden murhaamisesta, vaan porvarillisen yhteiskunnan uudistamisesta. Hyvänä
esimerkkinä rationaalisen vihan voimasta otettakoon Ida Vihuri, josta kulki kasku: ”Wihaa
porvareita kuin Wihuri.”408 Kuitenkin nimenomaan osastossa kaikkein pisimpään ja näkyvimmin
toimineet Vihuri ja Vuolle vastustivat järjestymättömien pakottamista ammattiosastoon punakaartin
avulla silloin, kun sosialismi löi itsensä lopullisesti läpi Finlysonin tehtaalla.409 Vihuri uskoi
työläisten pitkäjänteiseen itsekasvatukseen hetkellistä väkivaltaa enemmän. Tehtaan työläisten
keskuudessa iltakoulussa opiskellutta Vihuria pidettiin terävänä päästään, ”eikä ole kielikään
puurossa palanut”.410 Hän kirjoitti Tehtaalaiseen useammin kuin kukaan muu. Oman tulkintani
mukaan Vihuria arvostettiin, koska hänellä oli erinomainen kyky yhdistää opettelemansa
sosialistinen teoria Finlaysonin tehtaalaisten käytännön elämään. Sisällissodan jälkeen Vihuri
äänestettiin SDP:n kansanedustajaksi (1922–1929) kahden vuoden valtiopetostuomion jälkeen.411

3.4. Keisarin vai kansan laki?
Jos patruunan valta heikkeni vuosina 1905–1918 Finlaysonin tehtaalla, sitäkin epäuskottavammaksi
kävi itse keisarin valta Finlaysonin tehtaalla. Kun kansa oli nähnyt keisarin suurlakossa ilman
vaatteita, oli vaikea palata vanhaan mielikuvaan keisarista jumalan sijaisena maan päällä.
Eduskuntauudistus siirsi virallisesti valtaa Venäjän keisarilta Suomen kansalle. Maailmankuvan
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muutoksen näkökulmasta porvarillinen demokratia tarkoitti siirtymistä keisarillisesta, jopa
jumalaisesta laista ihmisten lakiin. Laki alettiin ymmärtää absoluuttisen sijasta relatiivisena.
Jokainen laki oli lopulta vain ja ainoastaan ihmisten välisen sopimisen tulos.412 Kun laki koettiin
relatiivisena, sitä ei enää noudatettu yhtä orjallisesti kuin 1800-luvulla. Suurlakon jälkeen
Finlaysonin tehtaalaiset uskalsivat asettaa lain noudattamiseksi omia ehtojaan. Yli kahden tuhannen
hengen kokouksessa päätettiin, että tulevien valtiopäivien päätökset hyväksyttäisiin vain siinä
tapauksessa, että niillä varmistettaisiin kansan vaatima yksikamarijärjestelmä ja yleinen ja
yhtäläinen äänioikeus. Muutoin seurauksena olisi uusi suurlakko, jota varten pumpulitehtaalaiset
alkoivat kerätä taistelurahastoa. Kansa sai haluamansa, ja suurlakkokassasta tuli Finlaysonin
ammattiosaston pohjakassa.413

Eduskuntauudistus oli suurlakon arvokkain hedelmä työläisten näkökulmasta, mutta uusi
demokratia ei toiminut ongelmitta. Äänestysikärajaksi asetettiin korkea 24 vuotta, mikä tarkoitti
käytännössä äänestävien työläisten lukumäärän tietoista pienentämistä. Tehtaalaisessa eräs nuori
poika kannusti tovereita vetämään ”sen punaisen viivan sinne minne se kuuluu”, vaikka hän itse
joutui vielä kuusi vuotta ”istuun ja vartoon”.414 Ensimmäisissä yksikamarisen eduskunnan vaaleissa
1907 Sosialidemokraattinen Puolue sai koko maassa 37 % ja Tampereella 50,6 % äänistä. Koko
maan mittakaavassa sosialistien tulos oli vähintään hyvä, mutta Tampereella oli odotettu jopa
suurempaa saalista, sillä kaupungin väestörakenne oli niin selvästi työläisvaltainen. Tampereella
sosialistien

kannatus

rajoittui

lähes

yksinomaan

teollisuustyöväestöön.

Tampereella

poikkeuksellisen suuren kannatuksen maan mittakaavassa sai Kristillisen Yhdistys. Se rohmusi
peräti 11,2 % äänisaaliin ja söi siten nimenomaan sosialistien kannatusta.415 Monet tehtaalaisnaiset
kokivat ilmeisesti kristillisen työväenliikkeen turvallisempana vaihtoehtona tukea työväen
pyrkimyksiä, sillä sosialistien uskonnonvastaisuus pelotti heitä.416

Vanhassa työväenliikkeessä poliittinen oli ammatillista voimakkaampi; osastot olivat puolueen
määräysvallan alaisia.417 Siksi oli luonnollista, että ammatillisen taistelun sijasta korostettiin
poliittisen toiminnan olevan ensisijainen keino parantaa köyhälistön asemaa.418 Suomen eduskunta
oli kuitenkin suhteellisen tehoton, koska keisarille oli jätetty sen hajottamisvalta. Keisari käytti
412
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oikeuttaan vuonna 1908, vuonna 1909 peräti kahdesti ja jälleen kerran vuonna 1910. Lakia oli
vaikea muuttaa jatkuvien eduskunnan hajotusten takia.419 Tehtaalaiset kuitenkin jaksoivat uskoa
parlamentarismin voimaan yhteiskunnan muokkaajana vielä vuonna 1909:
Niinkuin jokainen tietää, on taasen ensi tulevan helmikuun 1 ja 2 päivä, uudet eduskunta vaalit. Joku
ehkä sanonee, että mitä hyötyä on siittä, että alinomaa pidetään vaalia, johan niihin kyllästyykin.
Tässä saattaa olla kyllä jonkun verran perääkin. Mutta näin ei auta kuitenkaan ajatella. Meidän täytyy
pitää oikeuksistamme kiinni, niinkauan että saavutamme päämäärän, johon pyrimme. Nämä monet
vaalit, jotka jo ovat olleet, ovat meille oppikursseja valtiopolitiikassa ja lainsäädännössä. […]
Näyttäkäämme ryssäläisille ja kotimaisille porvareille, että me emme väsy niin pian kuin he ehkä
luulevat. Näyttäkäämme, että köyhälistön joukko eduskunnassa kasvaa aina suuremmaksi sen
mukaan, jota useamman kerran eduskunta hajotetaan. 420

Eduskunnan hajotusten lisäksi ammattiosastoon kuuluneet tehtaalaiset saivat kokea keisarin vallan
konkreettisesti omassa elämässään toisen sortokauden aikana 1909–1917. Maailmansodan sytyttyä
kaupungin poliisi kielsi Tampereen Työväenyhdistyksen kokoukset ”nykyisen tilanteen takia”.421
Finlaysonin ammattiosaston oli ajoittain hankala saada kokouslupaa. 422 Silloin kun lupa heltisi,
kokouksia oli useasti valvomassa poliisi.423 Väkivaltakoneiston voimistunut läsnäolo provosoi
Tehtaalaiseen useita kirjoituksia, joissa pilkattiin keisarivallan hännystelijöitä. Sapeli vyöllään
kulkenutta konstaapeli Jussi Känttiä haukuttiin lihavaksi, juopoksi ja kaikin puolin huonoksi
kristityksi.424 Osaston taitelijasielu ja lehden vakituinen runoilija Jussi Mantere425 puolestaan kertoi
nöyryyttäneensä Tampereen poliisia omalla kävelyretkellään:
Olkaa hyvä ja hajaantukaa sanoi eräs nuori pätkä poliisi Mantereen Jussille ja hänen seurueilleen kun
he sunnuntaina t.k. 14p. pysähtyivät ulk.työv.talon paraati oven eteen sivu käytävälle, jättääkseen
hyvästit mukana oleville ystävilleen Jussi siippansa kans kun oli menossa os. iltamaan ulkoväkeen.
Olivat juuri ehti ojentaa kättä toisilleen, kun jo tuo poliisin tumppi on myös sakissa hajoittamassa.
Mutta eipäs Jussin sakki nulikan puheita niin säikähtänyt. Ensin katsoivat ihmeissään tuota kerupiinia,
ja puhuivat vaan viime asiansa ja jättivät hyvästit kuten vanha ja kaunis tapa vaatii. Ja sitten kun Jussi
pääsi kuomasensa kanssa suuren lasilla varustetun oven taakse katsoivat he kadulla seisovaa pikku
sankaria, ja sen silmät puhuivat sellaista kieltä kun pikkupojan kun se on hävinnyt nyrkkiputikassa
väkevämpänsä kanssa...426

Sosialistisen työväenliikkeen toimintaa yritettiin estää myös puhtaasti taloudellisen keinoin.
Arpajaislakia tiukennettiin sortovuosien aikana. Tämä vaikeutti Finlaysonin ammattiosaston
taloudellista tilaa, sillä arpajaiset olivat olleet sille merkittävä tulonlähde. Osaston arpajaislupa
419
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voitiin evätä sillä perusteella, että se oli tukenut Ruotsin yleislakkolaisia vuonna 1909. 427 Sensuuri,
jonka suurlakko oli hetkellisesti poistanut, palasi entistä voimakkaampana Suomeen. Kansan Lehti,
jonka osakkeita osasto oli ostanut sitä tukeakseen ja jota levitettiin tehtaalaisten keskuuteen
erityisesti palkatun asiamiehen välityksellä, joutui ankaran vahtimisen kohteeksi.428 Se sai kaikista
sosialidemokraattista lehdistä eniten painokanteita.429 Sensuurin kiristymisen koettiin ulottuvan
myös Tehtaalaiseen: ”Tätäkin lehteä uhkaa painokanne paholainen sillä nähkääs tämäkin lehti riepu
on uskaltanut kajota muutamien suur sielujen persoonaan.”430 Tässä tapauksessa kannetta eivät
kuitenkaan nostaneet keisarin edunvalvojat, vaan kristillisen työväenliikkeen äänenkannattajan
Työkansan toimittaja Leinonen. Tehtaalainen nukahti vuosiksi 1915–1916. Osittain syynä oli
työväenliikkeelle vihamielinen ilmapiiri, osittain osaston jäsenten oma passiivisuus.431

Tehtaalainen sai äänestää jo valtiollisesti, mutta kunnallisesti hänen vaalioikeutensa olivat rajatut.
Tehtaalaiset tulkittiin vuoden 1897 kunnallislain muutokseen asti tehtailijan isäntävallan alaisiksi ja
siten äänioikeudettomiksi.432 Kunnallislain uudistus ei kuitenkaan tarkoittanut tasa-arvoa
paikallispolitiikassa, sillä tulorajoihin ja ääniasteikkoihin perustuva vaalijärjestelmä piti työläiset
kaukana todellisesta vallasta.433 Järjestelmä ei kannustanut työläisiä äänestämään, vaikka sosialistit
yrittivätkin innostaa tovereita vaaliuurnille:
Otettiin jälleen keskusteltavaksi kunnallisvaalikysymys, sillä meidän tehdas yleisö ottaa hyvin
laimeasti osaa kunnallisiin vaaleihin, keskustelussa kävi ilmi että niin asian laita tosiaan onkin, vaan
päätettiin tästä lähtien ottaa innolla miehissä ja naisissa osaa vaaleihin vaikka monella ei olekaan kuin
yksi ääni.434

Tampereella kunnallisvaalijärjestelmään pettyneet työläiset käytännössä boikotoivat vaaleja
vuodesta

1911

lähtien.

Paikallinen

valta

näyttäytyi

monien

tehtaalaisten

silmissä

epäoikeudenmukaisena ”kukkarovaltana”. Nimenomaan porvaristo tyrmäsi työväestön vaatimukset
paikallistasolla. Siksi jännite oli korkein juuri näiden kahden yhteiskuntaryhmän välillä.435 Monien
työläisten mielissä oli tapana samaistaa Venäjän keisari ja Suomen porvarit toisiinsa: he juonittelivat
yhdessä työväkeä vastaan.436 Omassa itseymmärryksessään tehtaalaissosialistit saattoivat kokea
olevansa itse asiassa isänmaallisempia kuin kotimainen porvaristo, joka esimerkiksi osti tavaraa
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ulkomailta lihottaakseen omaa kukkaroaan.437 Marxin mukaan työläisellä ja pääomalla ei ollut
isänmaata,438 mutta tehtaalaiset eivät olleet teoreettisesti näin oppineita. Tosin Ida Vihuri lisäsi
erääseen Tehtaalaisen kirjoitukseen, jossa kehuttiin isänmaata, oman huomautuksensa: ”eihän
meillä kai ole mitään isänmaata se on vain porvareilla.”439 Osaston enemmistössä eli kuitenkin
fennomanian perintö. Kun eräs jäsen ehdotti, etteivät työläiset osallistuisi Snellmanin juhlaan, ”sillä
Snellman ei ollut meidän mies vaan tavallinen porvari”, osaston enemmistö vastasi Snellmanin
kuitenkin olleen ”kansan mies” sekä ”kansallisuutemme herättäjä”. Täten osasto lähetti omat
marsalkat juhlakulkueeseen.440

Tehtaalaissosialistin silmin useat lait olivat keisarin ja porvariston instrumentteja omien etujensa
ajamiseksi ja köyhälistön sortamiseksi.441 ”Laki on niinkuin se luetaan”, totesi tehtaalaisnainen
vuonna 1910 jutellessaan Jämsän vaaliväärennysjutusta erään torpanukon kanssa lyhyellä
maaseutumatkallaan. Torppari oli samaa mieltä, ja lopulta paljastui, että vanhus oli jopa samaa
puoluettakin.442 Toisena yksittäisenä esimerkkinä otettakoon eräs tehtaalainen, joka analysoi
elinkeinolakia ja etenkin sen irtisanomiskohtaa. Elinkeinolain mukaan irtisanominen oli laillinen,
mikäli työnantaja tai työntekijä ilmoitti siitä 14 päivää etukäteen. Kirjoittajan mukaan tehtaalaisten
ei kannattanut ”jumaloida” eikä ”tunnustaa oikeaksi” kyseistä kohtaa, sillä se aiheutti
turvattomuutta työläiselle. Lain pyhittämällä oikeudella tehtailija pystyi erottamaan periaatteessa
kenet tahansa työläisen milloin tahansa. Loppupäätelmäksi tuli: ”Nykyiset lait on porvaristo laatinut
omaksi eduksensa, jättäen työväen edun sivuasiaksi. […] Meidän tulee kiskoa pois tuo 14
vuorokautta, ja ryhtyä ammattiyhdistysliikkeellä turvaamaan työntekijöitämme.”443 Ainakin osa
voimassa olevista laeista oli siis ristiriidassa tehtaalaisten oman oikeustajun kanssa. Eduskunnan
porvariston kansainvaltaisuutta etsittiinkin huumorimielellä Tehtaalaisen ”Kadonnut”-palstalla.444
”Ilmoituksia”-palstalla Suomen ”sivistyneistöluokka” puolestaan etsi seerumia, joka poistaisi
sosialismin houreet Suomen kansasta – ja tekisi siitä mahdollisimman hiljaisen ja tyhmän. Seerumin
keksijälle luvattiin peräti miljoona markkaa.445

Keisarin (ja samalla hänen lakinsa) legitimiteetin romahtaminen käy ilmi nimityksistä, joilla
Finlaysonin työntekijät viittasivat häneen ja muihin keisarivallan edustajiin. Esimerkkeinä runsaasta
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aineistosta mainittakoon ”Wenäjän verenhimoinen hirmuhallitus”446, ”ryssäläinen itsevaltius”447,
”isänmaallisen humalan huumaamat mustat peikot”448 ja ”raakamieliset riistäjät”449. Ylivoimaisen
huipennuksen keisarin pilkkaaminen sai vuonna 1914 tuntemattomaksi jääneen tehtaalaisen
runossa:
jumalan armosta Nikolai itsevaltiudensa
Armossa toimii verikestit,
Armossa antaa manifestit.
Armossa lempii hovinunnat,
Armossa kumoo eduskunnat.
Armossa yhdistää rautateitä,
Armossa pestaa pyöveleitä.
Armossa antaa tuomioita,
Armossa punoo silmukoita.
Armossa siunaa kidutukset,
Armossa hylkää anomukset.
Armossa keittää viinaa,
Armossa kansaa piinaa.450

Runossa alleviivataan, kuinka keisarivallan pohjimmainen oikeutus piili jumalan (pienellä
alkukirjaimella) armossa. Raamatussa lukee: ”Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja
Jumalalle, mikä Jumalan on.”451 Kansanomaiselta pilalaululta kuulostavan runon voi tulkita suorana
hyökkäyksenä edellistä, sääty-yhteiskunnassa suosittua ideologista tunnuslausetta kohtaan.
Hurjimmat sosialistit asettivat kysymyksen alle patruunan, porvariston, poliisin ja keisarin lisäksi
papit – ja jopa itse jumalat. Lähdemateriaalini perusteella nimenomaan kristinusko oli se suuri
kysymys, joka jakoi Finlaysonin tehdasyhteisöä kaikista voimakkaimmin kahteen eri leiriin: 1)
niihin, jotka mielsivät itsensä ensisijaisesti sosialisteiksi (suurin osa järjestyneistä) ja 2) niihin, jotka
kokivat sosialismin olevan ristiriidassa kristinuskon kanssa (järjestymättömät kristityt).

3.5. Työläisten jumalat
Suurlakon aikaisessa ensimmäisessä suuressa työväen kokouksessa kymmenet puhujat sanoivat,
etteivät voi yhtyä ammattiosastoon, kun ”siellä halveksitaan uskontoa”. Heille huomautettiin, että ei
siellä uskontoa halveksita, vaan ”saa kukin pitää ja valita oman uskontonsa”. 452 Uskovaiset tuskin
uskoivat näitä puheita. Jotkut ehdottivat perustettavan tehtaalle ammattiosaston sijasta
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”kehitysseuran”, joka ei olisi missään tekemisissä sosialidemokraattisten yhdistysten kanssa.453
Sääty-yhteiskunnan keskeiset ideologiset koneistot eli valtiokirkko ja koululaitos olivat esittäneet
sosialismin tehtaalaisille kielteisessä valossa. Arkkipiispa Renvall esitti jo vuonna 1890 eli ennen
varsinaisen sosialistisen työväenliikkeen aikaa, että ”sosialismi oli mitä jyrkimmin ristiriidassa
kristillisen maailmankatsomuksen kanssa”.454 Piispa Råbergh surkutteli Tampereella vuonna 1901
sosialismin leviämistä Suomeen. Hän kehotti työläisiä eli niitä, joille on niukemmalti jaettu tämän
elämän

lahjoja,

ottamaan

osansa

kiitollisina

vastaan:

”kirous

ja

tyytymättömyys

on

seuralaisenamme ulkonaisissakin oloissamme, jos Herran hyljaamme”.455 Tehtaalaisen mukaan
Pispalan pappi puolestaan julisti vuonna 1909, että ”se on juuri sama jos Nuorison päästää
Sosialistien joukkoon tai porttoloihi”.456 Myös koululaitos esitti sosialismin turmiollisena aatteena.
Kansakoulujen tarjoama maailmankuva oli ristiriidassa työväenliikkeen tarjoaman maailmankuvan
kanssa.457 Eräs tehtaalainen muisteli kansakouluaikojaan 1800-luvun viimeisinä vuosina:
Noin 15 vuotta sitten, jolloin minä kävin kansakoulua, oli sosialismi vielä sangen vähän tunnettua
maassamme. Isotkaan ihmiset eivät siitä paljon tietäneet, lapset tuskin olivat kuulleet edes lausuttavan
koko sanaa. Kun sitten eräällä tunnilla puhuttiin opeista, mainitsi opettaja yhtenä oppina sosialismin.
Sitten kuvaili hän sosialisteja että ne ovat sellaisia, jotka tahtovat tehdä tasajaon köyhien ja rikkaiden
kesken. Opettaja lausui, että sellainen tasaus tarvitsisi tehdä hyvin usein, koska toiset ihmiset ovat
sellaisia jotka laiskuudessa ja juoppoudessa tuhlaavat aina kaiken omaisuutensa, ja niin ollen tulisivat
samat ihmiset aina pitämään noita laiskoja ja juoppoja yllä. Opettajan mielestä oli sosialismi kauhein
oppi, mitä olla voi. Mutta hän arveli, että sellainen oppi ei voi kristillisen kansan keskuudessa levitä,
eikä tulla elinvoimaiseksi; vaan häviää se, kummiteltuaan vähän aikaa joidenkin haaveilijan päissä.
Näin kuvaili opettaja siihen aikaan, meille lapsukaisille sosialismia. Paljon oli meitä silläkin luokalla
työläisten lapsia, jotka sitten myöhemmin ovat tulleet huomaamaan, että sosialismi on juuri se aate,
joka tahtoo ajaa köyhänkin etua ja luoda kaikille kansaluokille onnen, ja hyvinvoinnin.458

Kristillinen, sosialisminvastainen ideologia eli vahvana etenkin vanhempien tehtaalaisten päässä.
Vuoden 1911 aikalaiskuvauksen mukaan ”vielä nytkin nähdään heidän iltasin työstä päästyä,
suuntaavan askeleensa tehtaan omaan kirkkoon, kuulemaan jotain, jota heidän sielunsa kaipaa,
jotain mikä tempaa mielen pois arkipäivän touhuista, alituisesti jyskivien koneiden huminasta”.459
Tehtaalaisen mukaan eräs kristitty kutsui ammattiosaston kokouksia ”syntisten kokouksiksi”.460
Toinen tokaisi Saatanan vallan leviävän, kun näki Kansan Lehden painoksen tavallista paksumpana
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joulun alla.461 Tehtaan kutojatar puolestaan rukoili hyvältä ja kaikkivoivalta Jumalalta, että Hän
paaduttaisi isännöitsijän sydämen niin, etteivät tehtaalaiset saisi viettää työväen vappua.462
Sosialistit kokivat nimenomaan kutomon eli valtavan Plevnan olevan täysin kristillisen
maailmankuvan pauloissa:
Kuinkahan meidän kävisi jos lähtisimme tuota ”Pleunaa” valloittamaan punalippunemme? Eiköhän
meidät ajettaisi takaisin pelkällä virren veisuulla? Ajatelkaa sitä joukkoa kuin sielä on, he eivät
meidän pyrinnöistämme välitä, päinvastoin kauhistuvat. On siis turha vaiva ajatellakan, että saisimme
nähdä nuo vanhatpiiat kokouksissamme työväen vapauslauluja kaiuttamassa ja viisaita ajatuksia
lausumassa. Se on siis selvä asia ja viis me vanhoistapiioista. Papit heistä kyllä huolen pitää. Onhan
meillä nuorempaakin väkeä, joiden päässä ei vielä ole hämähäkin seittiä. Heihin meidän on huomio
kiinnitettävä, ennemmin tai myöhemmin tulevat he lippumme alle. 463

Uskontoa oli käsitelty jo vuonna 1901 Tehtaalaisseurassa, johon kuului myös pumpulitehtaan
kutojia. Moni keskusteluun osaa ottaneista oli sitä mieltä, että ”täytyi olla tuleva elämä, jossa hyvä
palkitaan ja paha rangaistaan” – elämänkokemus oli osoittanut kirkon opin oikeaksi.464 Edellinen
käsitys oli monelle tehtaalaiselle niin luja syväuskomus, ettei siitä haluttu edes keskustella. Tästä
todisteena on Kutomateollisuustyöväen Liiton sihteeri August Lindellin vierailu karstausosan
naistyöläisten yleisessä kokouksessa vuonna 1913. Hänen tarkoituksenaan oli kannustaa naisia
liittymään osastoon. Lindell pyysi aluksi anteeksi, jos oli loukannut jotakuta edellisellä kerralla
mainitsemalla ”jotakin kirkkojen aukiolosta”. Sitten Lindell sanoi, ettei kellään sosialistilla tai
ammattiosastolaisella ollut oikeutta loukata vakaumuksellista uskonnollista henkilöä. Samoin hän
huomautti, etteivät uskovaiset saaneet loukata toisinajattelevia. Lindell selvitti, että ”järjestyneen
työväen ja uskonnollisen työväen välinen vastakohtaisuus johtuu siitä kun uskonnolliset työläiset
eivät välitä olojensa korjaamisesta tässä elämässä vaan odottavat tulevaa, jossa he saavat
korvauksen tämän elämän kärsimyksistä”. Lindell sai vastaukseksi kiivaita puheenvuoroja, joissa
painotettiin, että Raamattu ei käske tehtaalla kärsimään, vaikka Raamatun selittäjät saattavatkin niin
käskeä. Lisäksi pyydettiin olemaan ”rääpimättä” uskontoa ja kirkkoa joka kokouksessa. Naiset eivät
halunneet jatkaa keskustelua aiheesta.465 Collingwoodilainen tulkinta tapahtuneesta olisi se, että
ihmiset eivät yleisesti ottaen pidä siitä, että heidän absoluuttista presuppositiotaan yritetään tuoda
kysymyksen ja vastauksen logiikan alle.466

Käsitys uskonnonvastaisesta sosialismista ei ollut vain ideologisten koneistojen luoma harhakuva,
sillä sosialismin oppiin kuului alusta alkaen kirkon vallan terävä kritiikki. Jo Marxin mukaan
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uskonnollinen mieli oli pelkkä yhteiskunnallinen tuote.467 Kukaan ei siis syntynyt kristittynä tai
edes itsetietoisena sosialistina.468 Marxilaisittain ympäristöllä on ratkaiseva vaikutus siihen, miten
ihminen käsittää itsensä. Suomen SDP seurasi Marxin ajatuksia. Puolueen vuonna 1903
hyväksymän Forssan ohjelman kuudennessa pykälässä vaadittiin uskonnon julistamista ihmisen
yksityisasiaksi, uskonnon opetuksen poistamista koulusta ja kirkon ja valtion erottamista toisistaan.
Käytännössä kuudennesta pykälästä haluttiin usein vaieta puhuttaessa kansan keskuudessa, koska se
yksinkertaisesti söi kannatusta.469 Avointa sotaa ovelampi ja todennäköisesti myös tehokkaampi
keino hyökätä kirkkoa kohti oli arvostella pappeja Jumalan nimessä.470 Myös pumpulitehtaan
sosialistit hyödynsivät tätä taktiikkaa. Kristityt saattoivat kuitenkin kutsua Finlaysonin
ammattiosaston kokouksia hyvällä syyllä nimenomaan syntisten kokoukseksi, kun siellä luettiin
ääneen Ida Vihurin kirjoittama valtiokirkon ja -papiston murska-arvio:
Yksi kaikkein voimakkaimpia aseita porvariston käsissä köyhälistöä vastaan on valtiokirkko. Sen
avulla pidetään kansanjoukot tietämättömyydessä. Estetään heitä saamasta tietoa olevista oloista.
Erittäin siitä, miten olot ovat kehittyneet sellaisiksi kun ne nyt ovat. Kirkko pappiensa avulla valvoo
mitä ihmiset saavat tehdä, lukea ja vieläpä mitä he saavat ajatella. Tämä on heille mahdollista sen
tähden, että opetus ja koululaitos ovat yhdistetyt kirkon kanssa, varsinkin alempi kansanopetus, jossa
uskonnolla on suurin sija. Heti kun työntekijän lapsi on päässyt lukemaan, rientävät papiston nöyrät
apulaiset, opettajat, selittämään hänelle, että jumala on luonut olevat olot sellaisiksi kun ne nyt ovat.
Toiset ovat luodot köyhiksi, toiset rikkaiksi, toiset käskemään, toiset nöyrästi tottelemaan ja sitä, joka
tätä järjestystä pyrkii muuttamaan kohtaa rangaistus. Rangaistuspaikkana esitetään helvetti, jonka
olemassa oloa ei kukaan ole voinut todistaa. Jumala esitetään hirmuisena kostajana ja tuomarina,
jonka vihaa ei kukaan voi välttää, koittaapa ihminen tehdä miten oikein ja hyvin tahansa. Tällaisella
opetuksella tehdään ihmisistä raukkoja, jotka joka hetki pelkäävät vihoittavansa ankaraa jumalaansa.
[…]
Papit ovat kyllä valmiit saarnaamaan köyhyyden siunauksesta niille, joilla ei mitään ole, mutta omaksi
hyödyksensä ovat valmiit riistämään jo ennestäänkin köyhältä hänen viimeiset elämisen välineensä.
Kirkko riistää työntekijöiltä heidän työnsä tulokset lukuisan pappisjoukkonsa ylläpitämiseksi, pitää
heitä vanhojen taikauskoon perustuvien ennakkoluulojen vallassa, tästä kaikesta lupaa se korvauksen
jossain haudan takana. Kirkko vihaa kaikkea sivistystä ja valistusta ja koska sosialistinen liike on
sivistys- ja edistysliike vihaa kirkko juuri tätä liikettä. Sosialismi pyrkii vapauttamaan työtätekevän
kansanluokan henkisestä ja taloudellisesta sorrosta, jossa kirkko sitä pitää. Siksi kirkko koittaa
kaikilla keinoilla sosialismia vastustaa. Sosialismi ei tahdo poistaa uskontoa, vaan se tahtoo vapauttaa
sen vuosisatojen kuluessa siihen keräytyneistä liika-aineksista. Se pyrkii toteuttamaan käytännössä
lähimmäisen rakkauden oppia, jonka perustajan nimeä meidän kirkkomme kantaa, vaikka ei kirkko,
jonka pitäisi tätä oppia ihmisten keskuuteen levittää, sitä vähimmässäkään määrässä noudata.
Ennenkun kirkko voi todella täyttää kristinopin totuuksia, täytyy se vapauttaa valtiosta. [...]
Samalla kun ihmisten tietoisuus lisääntyy, huomaavat he yhä selvemmin sen ristiriidan, joka vallitsee
uskonnon ja sen palvelijain välillä. He huomaavat, että jumalaa voi palvella ilman noita loistavia
467
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temppeleitä ja ilman suuripalkkaisia pappeja. Heissä herää yhä suurempi vastenmielisyys tuota
loistavaa teeskentelyä kohtaan. He haluaisivat päästä siitä irti, mutta kirkko pitää valtiomahdin avulla
heitä kiinni siinä. Koska valtio ylläpitää kirkkoa, pakoittaa se alaisensa maksamaan osan tuloistansa
papin pohjattomaan säkkiin. Jos joku jättää nuo kirkonmaksut maksamatta, joko köyhyytensä tähden,
tai pannaksensa vastalauseen kirkon rajatonta riistämistä vastaan, tulevat sitävarten palkatut
ryöstöherrat ne ryöstämään. Eikä silloin säälitä lapsia eikä vanhuksia, enempi kuin sairaitakaan.471

Vihurin räväkät palopuheet tuskin vetosivat järjestymättömiin kristittyihin, mutta sosialistisen piirin
sisällä ne saattoivat terävöittää järjestyneiden argumentteja älyllisessä taistelussa valtiokirkkoa
vastaan. Rahanahneita pappeja soimasivat muutkin Finlaysonin tehtaalaiset kuin Vihuri, tosin
lähinnä kaskuin, runoin ja huvittavin tarinoin.472 Joku keksi jäljentää Ilmari Kiannon Pyhästä
vihasta pitkän valtiopapiston vastaisen kohdan.473 Vihurin mukaan nimenomaan nykyaikainen
kirjallisuus hävittäisi vanhoillisen taikauskon ja paljastaisi, miten ”todellisuus lepää”.474 Toisen
sosialistin mukaan Raamattu oli vain kirja kirjojen joukossa: ”Wanha testamentti on siis Israelin
kansan kirja joka puhuu sen ajan ajatussuunnan mukaan, mikä silloin vallitsi Israelin
kirjailioissa.”475

Osasto yritti keksiä keinoja kristityiden käännyttämiseksi. Sosialistien mielestä kristillinen
työväenliike ei ollut ammattiosaston pahin uhka, vaan nimenomaan tehtaan täysin järjestymättömät
kristityt, jotka vastustivat kaikkein jyrkimmin omaehtoista yhteistoimintaa.476 Vuoden 1918 alussa
osasto yritti järjesti ”valistustilaisuuden”, jonne olisi kutsuttu väittelemään sosialistien puolelta
liiton sihteeri Lindell ja vastustajalta joku kristillisen työväenliikkeen edustaja. Paikalle olisi
kutsuttu kaikki tehtaalaiset.477 Osaston pöytäkirjoista ei selviä, toteutuiko ajatus käytännössä. Jussi
Mantereen filosofia kristinuskon vaikutusvallan vähentämiseksi oli yksinkertainen eli ”enemmän
tietoa ja enemmän valoa”. Tamperelaista katusaarnaajaa seurannut Mantere teki näkemästään tylyn
johtopäätöksen: ”Tuollaiset profeetat saisivat mennä puhumaan Pitkäänniemeen siellä olisi kuuliat
samalla tasolla olevia Ihmisiä kuin itse profeettammekin.”478 Mantere harrasti myös
henkilökohtaista valon levittämistä pimeyteen. Hän kirjoitti Tehtaalaiseen innoissaan, kuinka
ajautui marjankeruumatkallaan pitkään väittelyyn uskonnosta tapaamansa torpantytön kanssa: ”Itse
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´Kirkko ja sosialismi´, Ida Vihuri, Tehtaalainen, nro 6/1908.
Ks. esim. Tehtaalainen, nro 2/1908: ”Jumalan ja ihmisten välisiä riitaisuuksia sovittavat tunnetuilla halvoilla
hinnoilla kaikki pappismiehet Tampereella.”; ´Härmänkirkossa´, päiväämätön Tehtaalainen vuodelta 1913;
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Tehtaalainen, 19.1.1913.
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´Työläisnainen ja sivistys´, Tehtaalainen, 6.2.1914.
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Otsikoimaton kirjoitus, nimimerkki ”J.E.M.” (Jussi Mantere), Tehtaalainen, huhtikuu 1912.
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Finlayson ja Kumpp. ao:n johtokunnan kokous 12.12.1913, Suomen Kutomateollisuustyöväen liiton Tampereen
osasto no 1:n arkisto, KansA.
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Finlayson ja Kumpp. ao:n johtokunnan kokous 26.1.1918, Suomen Kutomateollisuustyöväen liiton Tampereen
osasto no 1:n arkisto, KansA.
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´Hulluus´, nimimerkki ”Jaska” (Jussi Mantere), Tehtaalainen, 1.1.1911. Pitkäniemi oli mielisairaala Nokialla.
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väittely oli kaunista, henkevää ei kummankaan silmissä näkynyt pienintäkään vihan ilmettä
päinvastoin ihmisyyden ylevä sävy, ja melkeinpä lemmen sähkösäteet niissä leikkivät.”479

Uskovaisten ja sosialistien maailmankuvat törmäsivät konkreettisesti toisiinsa hautajaisissa.
Osastolla oli tapana mennä saattamaan tovereita ikuiseen lepoon. Omaiset eivät aina hyväksyneet
sosialisteja hautajaisiin. Esimerkiksi Lempi Hellettä ei uskallettu saattaa, koska hänen vanhempansa
olivat olleet hänelle vihamielisiä hänen jäsenyytensä takia.480 Toveri Wuorelan hautajaisiin ei
menty, koska hänen vaimonsa oli ”niin ahdasmielinen” ja koska mies itsekin oli ”niin epävarma ja
monipuolinen mielipiteiltään”.481 Tehtaalaisen mukaan kaupungin ”mummot” olivat ihmeissään
punaisesta lipusta ja työläisten saattueesta ruumisvaunujen perässä, kun tovereita mentiin
saattamaan hautaan. Jumalankieltäjät eivät halunneet edes soittaa kirkonkelloja omissa
hautajaisissaan. ”Ikävää vaan on katsella, kuin miestä noin suoraa päätä viedään helvettiin”, yksi
mummoista tuumasi nähdessään työmiehen ruumissaaton.482

Sosialistit eivät jääneet ilman henkistä tukea, vaikka moni heistä hylkäsi valtiokirkon Jumalan.
Sosialismi selitti tieteellisesti ulkoisessa todellisuudessa vallitsevat epäkohdat ja lupasi työläisille
tunteisiin vetoavasti paremman huomisen.483 Tehtaalaisessa esitellyn historiallisen materialismin
mukaan ”kaikki, mikä tapahtuu, tapahtuu välttämättä”. Maailmaa hallitsi syyn ja seurauksen
järkkymätön laki, joka kuljetti yhteiskuntaa kohti sosialismia. Mantere nimitti tuota köyhälistön
näkökulmasta lohdullista lakia ”Historian jumalaksi”.484 Mantereen loihtima Historian jumala
pyörittäisi kehityksen pyörää niin kauan, että ihminen lopulta vapautuisi luonnon Herraksi.485
Sosialistien ikioma jumala toisi siis maailman todellisen vapauden. Tietyssä mielessä Jari Ehrnrooth
on oikeassa korostaessaan traditionaalisen kristillisen ja sosialistisen retoriikan samankaltaisuutta:
Mutta katsokaa! Jo nousee aurinko ja totuus valaisee ja lämmittää, sen säteet ensin muutamia harvoja
herättää, muutamia sieluja lämmittää, mutta kohta valloittaa se kaikki mukaansa, voittamattomana
vyöryen yli maailman. Se on köyhälistön aurinko ja se totuus on sosialismi. 486

Ei kuitenkaan voida väittää, että sosialismi olisi ollut tärkein syy vanhaluterilaisuuden
romahtamiseen 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa. Sosialistit huomauttivat, että jäsenkato
vaivasi sekä ammattiosastoa että tehtaan omaa kirkkoa, joka joutui vähentämään hartaushetkiä
479

´Muistelmia marjamatkoilta´, nimimerkki ”Jussi” (Jussi Mantere), Tehtaalainen, syyskuu 1909.
Finlayson ja Kumpp. ao:n kokous 30.11.1909, F. & K. ao./TTY:n arkisto, TKA.
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Finlayson ja Kumpp. ao:n kokous 22.1.1911, F. & K. ao./TTY:n arkisto, TKA.
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nimimerkki ”J.E.M.” (Jussi Mantere), Tehtaalainen, nro 5/1910.
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kuulijoiden puutteen takia.487 Esimerkiksi Tampereella porvaristo vieraantui kirkosta aikaisemmin
kuin työläiset.488 Kaikkien yhteiskuntaryhmien vanhaluterilaisuuden hylkäämistä voisi kuvailla
uskonnon muuttumiseksi ulkoisesta auktoriteetista ihmisen sisäiseksi asiaksi.489 Aatehistoriallisesta
näkökulmasta prosessia voisi selittää siten, että uskontoa luovien ja yhdenmukaistavien
vanhaluterilaisten koneistojen heiketessä ihmisten sisäiset uskot kehittyivät uusiin uomiin. Jumala
ei kadonnut täysin ihmisten mielistä 1900-luvun alussa, mutta silloin syntyi monenlaisia käsityksiä
Jumalasta. Järjestymättömän kristityn, järjestyneen sosialistin ja porvarin jumalat saattoivat näyttää
erilaisilta.

Kokonaisuudessaan tehtaalaisten maailmankuvassa oli tapahtunut käänne pois Jumalasta kohti
ihmistä. Osa ammattiosaston jäsenistä katkaisi kokonaan välinsä vanhaluterilaiseen Jumalaan.
Erinomainen esimerkki yhden sukupolven aikana tapahtuneesta täydellisestä maailmankuvan
muutoksesta on Ida Vihuri. Hän kirjoitti Tehtaalaiseen nuoruutensa avainkokemuksesta eli talvesta
1892–1893, jolloin hänen muonarenkinä ollut isänsä joutui työttömäksi ja iso perhe ajautui
taloudelliseen ahdinkoon:
Saman päivän iltapuolella kun isä oli aamulla lähtenyt työnetsintään, istui perheen vanhin,
yksitoistavuotias tyttö akkunan vieressä ja katseli ulos. Silloin näki hän sillä tiellä, jota isä oli mennyt,
erään miehen tulevan. Tyttö katsoo yhä ja tuntee sen isäkseen. Suunnaton tuska täyttää hänen
sydämensä. Hän ymmärtää, ett´ei isä ole saanut työtä ja se merkitsee yhä kurjempaa ja
epätoivoisempaa tulevaisuutta. Tyttö käy yhä levottomammaksi sitä mukaa kun isä lähenee kotia. Hän
ei uskalla ilmoittaa äidille, että isä on tulossa. Wihdoin kun isä on jo lähellä, sanoo hän varovasti
äidille: ”Tuolla tulee eräs mies, joka näyttää isältä.” Äiti lähestyy akkunaa katsoo ulos ja sanoo: ”Se
on isä; hän ei ole saanut työtä, millä nyt eletään.” Siitä ajasta on kulunut monta vuotta. Tuo silloinen
pikkutyttö on nyt lähes kolmenkymmenen vuotias, mutta sen talven, ja erittäin tämän tapauksen
muistaa hän koko elämänsä ajan. Sinä talvena hänen vanhempansa velkaantuivat niin, ett´eivät ole
koskaan niistä veloista päässeet. Kaikki mitä perheessä oli sellaista, jota ilman voitiin sillä kerralla
toimeen tulla, vietiin ihmisten ja lehmän ruuan pantiksi eräälle naapurille. Silloin menivät äidin
kihlasilkit, sormukset, y.m. ja sillä tiellä ne ovat pysyneet. [...] Tässäkin perheessä on varsinkin vaimo
niitä nöyriä kristityitä, jotka ottavat kaikki Jumalan sallimuksena vastaan. Samankaltaiseen
nöyryyteen ja kohtaloonsa tyytymiseen on hän koettanut kasvattaa lapsiansakin. Mutta elämän koulu
on tehnyt heistä päinvastaisen mailmankatsomuksen kannattajia. Perheen kuudesta täysi ikäisestä
tyttärestä on viisi liittynyt parempien elämisen mahdollisuuksien puolesta taistelevan köyhälistön
riveihin. Ainoastaan yksi on säilyttänyt lapsena saamansa opin.490 (Korostus lisätty.)

Vihurin näkemys edusti Finlaysonin suuressa tehdasyhteisössä vähemmistöä. Kaikki tehtaalaiset
eivät vaihtaneet kristinuskoa sosialismiin vuosina 1905–1918. Olennaista on kuitenkin se, että
tehtaan kristityt joutuivat kohtaamaan Vihurin kaltaisia ihmisiä jokapäiväisessä elinympäristössään.
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´Havaintoja sieltä ja täältä´, nimimerkki ”Aura”, päiväämätön Tehtaalainen vuodelta 1911.
Kortekangas 1965, s. 92–103, 182–192, 288–298. Tehtaalaisista ainakin Vihuri tiedosti porvariston työläisiä
nopeamman maallistumisen: ”Ei tarvitsisi luulla, että vallassa olevat luokat uskoisivat sitä kaikkea, mitä papit
kansalle saarnaavat. Heille on ollut avoinna sivistyksen lähteet, he kyllä tietävät ett´ei tämä maailma ole mikään
surun ja murheen laakso, jollaisiksi papit tätä sanovat. He tietävät myöskin, että silloin, kun kansan pohjakerrokset
tulevat huomaamaan, että vallassaolijat kirkonpalvelijain avulla pitävät heitä kurjuudessa, on heidän riistämisensä
lopussa.” ´Kirkko ja sosialismi´, Ida Vihuri, Tehtaalainen, nro 6/1908.
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Vanhaluterilaisen yhtenäisyyskulttuurin aikana oli ollut yksi virallinen ideologia, yksi yhtenäinen
tehtaalaishenki, mutta sosialistit venyttivät mahdollisen ajattelun rajoja pelkällä olemassaolollaan.
Kristittyjen oli pakko määritellä itsensä suhteessa nousevaan sosialismin aatteeseen. Esimerkiksi
kristillinen työväenliike oli yksi mahdollinen vastaus sosialismin haasteeseen. Myös he, jotka
kielsivät sosialismin kokonaan, joutuivat väistämättä tietoisiksi siitä, että heidän oma
maailmankuvansa ei ollut itsestään selvä eli ainoa mahdollinen, Täsmälleen samassa ympäristössä
eläneet sosialistit ajattelivat ja toimivat eri tavoin kuin he itse. Heidän maailmankuvansa
absoluuttinen presuppositio horjahteli, ja tämä johti useisiin sanallisiin purkauksiin tehtaan
sosialisteja kohtaan.491 Purkauksia tapahtui myös toiseen suuntaan. Vihuri epäili hänen kutomossa
työskentelevältä sukulaiseltaan puuttuvan järkeä päästä, kun naisella ei ollut vara maksaa osaston
jäsenmaksuja, vaikka häneltä löytyi aina rahaa Pelastusarmeijalle.492

3.6. Sukupuolikysymys
Vähä Katekismuksen huoneentauluun, jota tehtaalaisetkin opettelivat ulkoa, on kirjoitettu: ”Te
vaimot, olkaa alamaiset miehillenne; niin oli Saara kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä
herraksi.”493 Suorana ideologisena vastalauseena edelliselle voimme lukea Tehtaalaisesta
ruotsalaisen sosialistin ja feministin Ellen Keyn ajatuksen: ”Kärsimisen pelko ja kuuliaisuuden
käsky johtavat ihmisiä väärille elämänaloille ja sopimattomiin tekoihin.”494 Huoneentaulusta ei
löydy alistumisen ohjeita naimattomille naisille, joita esimerkiksi Tampereella oli poikkeuksellisen
paljon

kaupungin

väestörakenteen

takia.495

Edellinen

on

todiste

siitä,

että

monesti

historiantutkimuksessa kirjoitettua tärkeämpää on nimenomaan se, mikä jätetään kirjoittamatta.
Ideologian tasolla perheetöntä naista ei pitänyt olla olemassa. Miehen valtaan avioliittoinstituution
kautta alistuvaa naista pidettiin itsestäänselvyytenä; nainen, joka ei päässyt avioliittoon eli jäi
vanhaksipiiaksi, haluttiin nähdä ja nähtiin epäonnistujana. Havainnollinen esimerkki tällaisesta
asenteesta on Jussi Mantereen kirjoitus naimattomista naisista:
Onhan se selvä asia, mihin tyttöjen elämän tie kulkee elleivät hyvissä ajoin joudu suhteisiin nuorten
miesten kanssa. Ajatelkaa, että käännätte selkänne pojille silloin kun he lähestyvät teitä, mikä siitä
seuraa? Pojat tekevät samoin, silloin tulee selkä selkää vastaan; ja pojat menevät toisten tyttöjen
luokse, ja te joudutte ennen pitkää vanhoiksi piioiksi. Ja teistä tulee noita luisevia, sinihuulisia,
491

´Aatteesta´, Jussi Saaristo, Tehtaalainen, nro 2/1908; Finlayson ja Kumpp. Puuvillatehtaan karstausosan
naistyöläisten kokous 11.12.1913 ja ao:n johtokunnan kokous 12.12.1913, Suomen Kutomateollisuustyöväen liiton
Tampereen osasto no 1:n arkisto, KansA.
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1 Piet: 3, Luther 1991, s. 42.
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ilkeäsilmäisiä jääihmisiä, joita sanotaan vanhoiksi piioiksi, silloin ei enään elämä ole elämisen
arvoista. Sydämmenne tunne elämä sammuu, ei mikään teitä miellytä. Nuoruuden hurmahetket, jotka
ennen kiehtoivat teidät sulo-unelmiin, tuntuvat mielestänne aivan hulluilta. Teistä tulee Kristuksen
morsiammia, tai ikäviä ilkeämielisiä politiikka naisia...496

Kaikilla tehtaalaisille naimattomuus ei ollut kuitenkaan pakkotilanne, vaan tietoinen valinta, joka
haastoi sääty-yhteiskunnan hegemonisen perhekäsityksen.497 Jälleen kerran nostan historialliseksi
esimerkiksi Ida Vihurin: hän valitsi omien sanojensa mukaan naimattomuuden, jotta hänellä olisi
enemmän

aikaa

anomuskirjeessään

(sosialistiselle)

politiikalle.498

valtiorikosoikeudelle

Sisällissodan

elinkautisen

jälkeen

Vihuri

tulkitsi

kuritushuonerangaistuksensa

tulleen

nimenomaan siitä, että hän oli omalla toiminnallaan loukannut miehistä käsitystä politiikasta:
Hän (mies) harkitsee sellaisten naisten olevan kahleisiin syypää, joka on uskaltanut puoluetoimintaan
ja naisen arvon kohottamiseen ryhtyä. Nainen, joka sen on tehnyt, olkoon kirottu! Kiihottajaksi
leimattakoon jokainen nainen, joka uskaltaa puhujalavalle astua! Mutta ne miehet, jotka näin asiaa
ymmärtävät, ovat surkuteltavia.499

Tuomiota ei muutettu Vihurin sukupuolijärjestelmän kyseenalaistavien pohdiskelujen takia. Vihurin
suurin synti oli apulaissihteerin virka työväen johtavassa komiteassa. Komiteaan kuului
viitisenkymmentä jäsentä, jotka hoitivat siviiliasioita Tampereen vallankumouksen aikana.500

Vihuri

ja

monet

naiskysymyksen.501

muut

tehtaalaisnaiset

Porvarillista

naisliikettä

yhdistivät

toisiinsa

paheksuttiin

ja

työväenkysymyksen
syytettiin

ja

vehkeilystä.502

Sosialistinaisten maailmankuvassa luokka oli sukupuolta tärkeämpi kategoria. Siksi oli loogista,
että ylempien luokkien naisten kanssa ei koettu minkäänlaista kohtalonyhteyttä. Sosialistit
korostivat työmiehen ja työnaisen yhteistä, toverillista taistelua porvarillista maailmaa vastaan. 503
Vihurin kaltaiset naiset uskalsivat myös tuoda esille naisen yleisesti miestä heikomman aseman
työväenluokan sisällä:
Työläisnaisilla yleensä (ottamatta lukuun "Finlaysson´in" kutojia.) on nykyään niin pieni palkka, että
hänen täytyy kaiken vapaa-aikansa käyttää kotitöittensä tekemiseen. Hänellä ei ole varaa niitä teettää.
Jos hän saisi palkkaa niin paljon, että voisi kaikkia ompelemiset, pesemiset, parsimiset, paikkaamiset,
huoneensa puhdistamisen ja ruokansa laittamisen jättää niiden, jotka varsinaisesti näitä töitä tekevät,
tehtäväksi, niin jäisi hänelle aikaa itsensä kehittämiseen. Sillä työläisnaisella, joka nykyoloissa tahtoo
hankkia tietoja täytyy olla luja tahto ja rautainen kestävyys, jonkalaista ainoastaan naisessa voi löytää.
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tuhlasi viisi markkaa´, nimimerkki ”Puhuri” (Ida Vihuri), Tehtaalainen, nro 2/1908.
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Ks. esim. ´Työläisnainen ja sivistys´, anonyymi (ehkä Hilma Joutsi), Tehtaalainen, 6.2.1914; Finlaysonin ja Kumpp.
ao:n vuosikertomus 1905, F. & K. ao./TTY:n arkisto, TKA.
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Wähien varojensa tähden on hänen vaikea saada sivistyksen välineitä. […] Aina syytetään naisia
välinpitämättömyydestä yhteiskunnallisten ja taloudellisten kysymisten ajamisessa. Ei oteta
huomioon, että he ovat niin kiinnitetyt, harvoja poikkeuksia lukuunottamatta, pienen palkan
tuottamiin elämisen huoliin. Työläisnainen ei voi huomattavammin kohota henkisesti ennen kun hän
on saanut paremman taloudellisen aseman. 504 (Alleviivaus Vihurin.)

Vihurin olisi tuskin ollut mahdollista hankkia iltakoulussa laajoja tietojaan sosialismista, jos hänellä
itsellään olisi ollut kotona perhe hoidettavanaan. Vihurin yllä mainitsema naisten yhteiskunnallisen
passiivisuuden korostaminen tulee esille sekä aikalaiskirjoituksissa eli esimerkiksi Tehtaalaisessa505
että osittain myös myöhemmässä akateemisissa työväenhistorioissa.506 Aino Saarinen haluaa omien
sanojensa mukaan kyseenalaistaa käsityksen vahvasta tamperelaisesta työväenliikkeestä, jota
itsetietoiset miehet johtivat ja jota alamaisuuteen ja uskonnollisuuteen kasvatetut naiset
välttelivät.507 Hän mainitsee esimerkkinä naisten yhteiskunnallisesta aktiivisuudesta raittiusliikkeen,
josta esimerkiksi Tampereella yli puolet oli naisia.508 Naiset olivat siis valmiita organisoitumaan,
kun aate oli oikea.

Ainakin Tampereen suuren pumpulitehtaan työväenliikkeessä naisilla oli elintärkeä asema.
Pumpulitehtaan ammattiosasto kytkeytyi heti vuonna 1907 Suomen kutomateollisuustyöväen
liittoon, joka oli esimerkiksi vuonna 1916 Suomen ainoa naisvaltainen liitto.509 Finlaysonin
ammattiosaston kaikista jäsenistä naisia oli vuoden 1915 alussa 57,5 % (69/120) ja vuoden 1916
lopussa 53,3 % (63/112).510 Osastossa oli täydellinen naisvalta (eli puheenjohtajan ja sihteerin
paikat kuuluivat naisille) vuosina 1912 ja 1917. Vihurin laskelmien mukaan vuosien 1905–1915
aikana osaston johtokunnassa toimi kaiken kaikkiaan 39 eri henkilöä, joista naisia oli 13 eli 33,33
%.511 Miehet olivat kieltämättä yliedustettuina liikkeen keulassa, kun huomioidaan se tosiseikka,
että pumpulitehtaassa oli aina fyysinen
maailmankuva

käy

ilmi

niiden

naisenemmistö. Työväenluokan sukupuolittunut

omissa

organisaatioissa:

esimerkiksi

Finlaysonin

järjestysvaliokuntaan otettiin vain miehiä. Lievästi yllättävää on ehkä se, että huvitoimikunnassa,
joka työväenliikkeessä yleensä katsottiin nimenomaan naisten alueeksi, miehiä ja naisia oli
504
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´Katsaus Finlayson ja kump. työväen ammattiosaton toimintaan v. 1905–1915´, Suomen Kutomateollisuustyöväen
liiton Tampereen osasto no 1:n arkisto, KansA; Valkonen 1989, s. 218.
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Tietoja ammattiosaston toiminnasta vuodelta 1915 ja 1916, Finlayson & Co:n arkisto, ELKA.
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Ammattiosaston johtokunnan jäsenet ja johtokunnan virkailijat 1905–1915, Ida Vihuri, Suomen
Kutomateollisuustyöväen liiton Tampereen osasto no 1:n arkisto, KansA.
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suunnilleen yhtä paljon.512 Parhaiten ajan patriarkaalista henkeä, jota edes sosialistit eivät kyenneet
ylittämään, kuvaa Finlaysonin naisvaltaisen tehtaan naisvaltaisen ammattiosaston lippu, jossa
nimenomaan mies vapautuu sorron kahleista.513

Täydelliseen tasa-arvoon ei päästy sosialistisessa työväenliikkeessä, mutta siihen pyrittiin miehissä
ja naisissa. Tavoite on luettavissa rivien välistä esimerkiksi ammattiosaston säännöissä, joissa ei
tehty minkäänlaista eroa sukupuolten välille.514 Jo vuonna 1905 suurlakkokomiteaa piti täydentää
nopeasti, kun huomattiin, että siihen oli aluksi valittu vain miehiä. Lopullisesti valtaa piti
kaupungissa 12 miestä ja 10 naista.515 Finlaysonin ammattiosaston ensimmäiseen, väliaikaiseen
komiteaan valittiin 7 miestä ja 6 naista.516 Kutojien omassa suurlakkokokouksessa vaadittiin naisille
ja miehille samaa palkkaa samasta työstä. Kutoja, joka vastusti tasapalkkaa, hiljennettiin joukolla,
pöytäkirjan

mukaan

maailmankuvaan

oli

”melkeinpä
juurtunut

ivaamalla”.517

vahva

käsitys

Toisaalta

miehestä

Tampereen

työväenluokan

perheenelättäjänä.518

Työläisten

519

Finlaysonin

suhtautuminen porvarilliseen perheihanteeseen oli sanalla sanoen ristiriitainen.

tehtaalla tämä paljastui, kun eräät työläiset esittivät johtokunnalle, että osaston kokouksessa
keskusteltaisiin ikivanhasta käytännöstä erottaa vaimot tehtaalta. Johtokunta päätyi vilkkaan
keskustelun jälkeen kannattamaan traditionaalista perheihannetta: ”On sopimatonta äitien käydä
tehtaassa ja jättää perheensä oman onnensa nojaan.”520

Tehtaalaiseen kirjoittaneiden tehtaalaisten sukupuolijakaumasta on vaikea sanoa mitään täsmällistä
lukuisten nimimerkkikirjoittajien takia. Turvallisinta lienee sanoa, ettei kumpikaan sukupuoli
erottunut edukseen kirjoitusinnokkuudessa. Osalle kirjoittavista miehistä uusi, sukupuolten
täydellisen tasa-arvon ajatus oli vaikea ymmärtää. Nimimerkki ”Juhon” kirjoitus jätettiin
julkaisematta, koska se olisi saattanut loukata osaston sukupuolista enemmistöä.521 Valitettavasti
kirjoitusta ei ole säilynyt missään muodossa. Joku toinen runoili otsikolla ”Naispoliisia
odottaessa...”:
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Finlayson ja Kumpp. ao:n vuosikertomukset 1913–1918, Suomen Kutomateollisuustyöväen liiton Tampereen osasto
no 1:n arkisto.
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Lipusta tarkempi analyysi luvussa 3.7. ”Itsetietoisuus sosialistisen maailmankuvan avaimena”.
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´Finlayson ja kumpp. Puuvillatehtaan työväen ammattiosaston Säännöt 1907´, Suomen Kutomateollisuustyöväen
liiton Tampereen osasto no 1:n arkisto, KansA.
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Voionmaa 1932, s. 398.
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Finlayson ja Kumpp. ao:n kokous 7.11.1905, F. & K. ao./ TTY:n arkisto, TKA.
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Finlayson ja Kumpp. Puuvillatehtaan kutomaosan kokous 30.11.1905, Suomen Kutomateollisuustyöväen liiton
Tampereen osasto no 1:n arkisto, KansA.
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Markkola 1994, s. 162; Ahvenisto 2008, s. 204.
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Ahvenisto 2008, s. 204.
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Finlayson ja Kumpp. ao:n johtokunnan kokous 20.1.1906, F. & K. ao./TTY:n arkisto, TKA.
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´Kirje vaihtoa´, nimimerkki ”Toimitus”, Tehtaalainen, 19.1.1913.

89

Miesten valta olla taitaa
kohta hiukan haperassa.
Naiset, nahkääs, tietä kaitaa
eivät pysy kulkemassa
Nyt ne rautateillä eivät
tyydy yksin lippupuotiin,
Tasan kruunapalkat, leivät:
naisen päällikkyyskin muotiin!
Sen kai mukaan virkapuku:
housuhameet, tähtilakki.
Näin kun nousee Eevan suku,
minne jääkään miesten sakki?522

Sosialismin teorian hallinnut Alfred Vuolle oli miehistä aktiivisin tasa-arvon puolesta taistelija.
Vuolteen merkittävin ponnistus oli naisapurenkaan suunnitteleminen. Lähes kaikki tehtaan miehet
kuuluivat vapaaehtoisiin apurenkaisiin, joista sai ylimääräistä rahaa sairauden aikana, mutta naisilta
pääsy apurenkaisiin oli estetty. Lähinnä Vuolteen aloitteesta apurengasta alettiin puuhata vuonna
1914, mutta ensimmäinen yritys epäonnistui. Renkaan maksut jouduttiin lopettamaan huonon
taloudellisen ajan takia. Vuonna 1917 apurengas heräsi kuitenkin jälleen henkiin naisten omasta
aloitteesta, ja siihen liittyi yli sata jäsentä.523

Aatehistoriallisesta näkökulmasta täysin uudenlaista sukupuolimoraalia tehtaalaisten joukossa
edusti Jussi Mantere, jonka kirjoituksissa yhdistyivät kesyttämättömän Luonnon ihailu ja vapaa
seksuaalisuus.524 Mantere oli omien sanojensa mukaan imenyt uuden maailmankuvansa
”seksitohtori” A. F. Tannerilta, joka luennoi Tampereella sukupuolielämästä täysille saleille:
Minä olen ollut tähän asti sellainen jäykkäluontoinen, puiseva aito suomalaistyylinen sisävärkiltäni.
En ole näihin asti tullut huomanneeksi mikä suloinen salaisuus on kätkettynä tuossa tunnetussa
nimessä ”Taide” Tämä salaisuus on minulle nyt aivan viime aikoina tullut ihan selväksi kauniiksi
ihanteeksi, johon olen hysteerisen naisen tavoin rakastunut. […] Taidetta voi sovittaa työhön, sitä voi
sovittaa puheeseen lauluun soittoon, sitä voi sovittaa mihin itsekin haluaa. Tulin tämän asian viime
talvena hoksaamaan. Silmäni avasi t:ri Tanner. Hän se oli kunnon ”toveri” Nyt olen paljon miettinyt
tuosta taiteesta, ja koittanut sovittaa kaikille aloille. […] Ajatelkaapa miten rumana ja iljettävänä on
pidetty ennen sukupuoliyhteyttä, mutta miten ihanaa onkaan kun me ymmärrämme tuonkin taiteen
valossa.525

Tannerin aatteet torjuttiin Tampereen ja Suomen työväenliikkeen johdossa, ja hänen luentonsa
kiellettiin vuonna 1910.526 Osaston taiteilijan, joka valittiin jopa osaston puheenjohtajaksi vuodeksi
522

´Naispoliisia odottaessa...´, nimimerkki ”Piste”, Tehtaalainen, 14.1.1912.
´Eikö olisi syytä perustaa osaston naisten keskuuteen naisapurengas?´, anonyymi (luultavasti Alfred Vuolle),
Tehtaalainen, 6.2.1914; ´Se kytee, se kytee, se kytee vieläkin´, Tehtaalainen, nro 4/1914; Huomautus meidän
osaston naisille´, nimimerkki ”Eräs sairaskassan jäsen”, Tehtaalainen, 9.9.1917; Finlayson ja Kumpp. ao:n
vuosikertomus 1914, Suomen Kutomateollisuustyöväen liiton Tampereen osasto no 1:n arkisto, KansA.
524
Malliesimerkkinä tästä ks. ´Pikkujuttuja´, nimimerkki ”Juttu Jussi”, päiväämätön Tehtaalainen.
525
´Taiteita harrastamaan´, nimimerkki ”Jussi” (Jussi Mantere), päiväämätön Tehtaalainen, todennäköisesti vuodelta
1908.
526
Markkola 1994, s. 67.
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1909,527 Tanner kuitenkin onnistui lumoamaan: yksinäisen Mantereen naisen kaipuuta julistavia
runoja kuultiin monien kokousten päätteeksi.528 Eräässä runossaan hän esitteli nimeltä mainiten
osaston naimattomia miehiä osaston naisille.529 Työväenliikkeen paikallisosastoissa saatettiinkin
koetella uudenlaisia sukupuolten välisten suhteiden muotoja.530 Tehtaalaisessa vitsailtiin
puolitosissaan sukupuolten välisen kiinnostuksen olevan tärkeää osaston menestymiselle; naiset piti
keinolla millä hyvänsä saada viihtymään osastossa, jotta miehiäkin liittyisi sosialistien piiriin.531
Lehden etusivulla mainostettiin esimerkiksi ammattiosaston tulevan puheenjohtajan Arvid
Ruokosen silityspalveluja naisille: ”Hän antaa sekä silitystä että taputusta.”532 Epäilemättä parejakin
syntyi, kun nuoret ihmiset kokoontuivat yhteen. Tehtaalaisnainen kuvasi tunnelmaa, joka vallitsi
sosialistinaisten ja -miesten välillä:
Nurkka jossa työskentelen 10 tuntia päivässä on huomioon otettava, sillä se on harvinaisen
rauhallinen ja sovinnollinen. Työtä tehdään, että kädet on känsiä täynnä, mutta siitä huolimatta riittää
aikaa seurusteluun. Aina huomaa toverin silmissä hauskan ja veitikkamaisen katseen, joka on
poikkeus tapaus tehdas alalla työskentelevillä. Syyn tähän luulen olevan sen, että työntekijät siellä
nurkassa ovat Sosialidemokratisen puolueen jäseniä, jotka työskentelevät siihen suuntaan, että
luonteesta täytyy hävittää pois kaikki pikkumaisuus ja kasvatettava itsestään ja ympäristöstä sellaisia
luonteita jotka ymmärtävät toinen toistaan. Niin kuten jo sanoin vallitsee keskuudessamme
solidaarisuus. Hyvin usein saa nauraa, että on nauruun kuolla...533

Niille tehtaalaisille, joille lapsia siunaantui, annettiin ohjeita heidän kasvattamisekseen.
Työläisnaisten johtamaa Ihanneliittoa pidettiin hyvänä ideologisena koneistona, mutta partioliike oli
”vaarallinen joukko” – siksi paheksuttiin järjestyneitä, jotka antoivat lastensa käydä siellä.534
Ihanneliiton julkilausuttu tarkoitus oli selittää työläislapsille sosialismin periaatteita eli ”mistä
johtuu nykyinen olomuoto ja mihin pyritään”.535 Ida Lundström kirjoitti Tehtaalaiseen ”uudesta”
lastenkasvatusmetodista, jonka voi halutessaan lukea porvarillisen, laskelmoivaa järkeä (tunteiden
kustannuksella) korostavan kasvatuksen kritiikkinä:
Kummallinen ahdistus valtaa minut, kun näin perheen, missä jokaista tunteen ilmausta, ja rakkauden
osotusta halveksitaan, ja tehdään naurunalaiseksi. Koti missä ei kyyneleitä, ja hellyyttä sallita, Koti
missä vallitsee kylmä hengi, on vahinkollinen erittäinkin lasten tunteelliselle sydämelle. Wanhemmat
antakaa lasten tuntea rakkautta kodissa, Äiti, tuudita pienokaisesi nukkumaan sylissäsi, Laula suloiset
kehtolaulut heille Hyväile, Näytä kuinka hellästi sinä heitä rakastat, sillä Ihmistaimi tarvitsee paljon
rakkautta, ja missä sitä saadaan jos ei kodissa. Anna pienokaisten mieluummin paeta luoksesi
huoliensa kanssa, kuin yksin mennä jonnekin nurkkaan tukehuttamaan nyyhkytyksiään. Pian he kyllä
tulevat tuntemaan elämän säälimättömät myrskyt, ja silloin tulevat he hellyydellä muistamaan sitä
527

Finlayson ja Kumpp. ao:n johtokunnan kokous 19.1.1909, F. & K. ao./TTY:n arkisto, TKA.
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Finlayson ja Kumpp. ao:n johtokunnan kokous 3.1.1907 F. & K. ao./TTY:n arkisto, TKA; Finlayson ja Kumpp. ao:n
johtokunnan kokous 12.12.1913, Suomen Kutomateollisuustyöväen liiton Tampereen osasto no 1:n arkisto, KansA.
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armasta syliä, missä saivat itkeä sydämensä terveeksi, ja missä tuska lievitettiin hempeillä
hyväilyillä.536

Sosialismi ei tuhonnut kerralla Finlaysonin tehtaalaisten vanhoja käsityksiä kasvatuksesta, kodista,
perheestä, naiseudesta, miehuudesta tai sukupuolimoraalista, mutta Lundströmin, Vihurin ja
Mantereen esimerkit todistavat, että vuosien 1905–1918 sosialistit asettivat kysymyksen alle
porvarillisen hegemonian yksinoikeuden määritellä ”oikea” ja ”luonnollinen” tapa elää
yhteiskunnassa.

3.7. Itsetietoisuus sosialistisen maailmankuvan avaimena
Johdannossa määriteltiin maailmankuvan koostuvan erilaisista käsityksistä. Edellä on käsitelty
yksittäisiä käsityksiä, joita suurlakko muutti. Tässä alaluvussa yritetään määritellä niin täsmällisesti
kuin on mahdollista, mitä sosialistinen maailmankuva tarkoitti kokonaisuudessaan. Sosialistisen
maailmankuvan avaimena käytän itsetietoisuuden käsitettä, joka toistuu Tehtaalaisessa usein. Jari
Ehrnrooth on määritellyt suomalaisten sosialistien maailmankuvan 1905–1914:
Paikallisten työväenyhdistysten käsinkirjoitetuissa lehdissä painetun ja puhutun vallankumouksen
vaikutus sekoittui ehkä vieläkin alkuperäisempiin kansanomaisiin käsityksiin ja tunnedynamiikkaan,
joista tärkeimpiä olivat kansanomainen luonnonoikeudellinen ja autuudenkaipauksellinen kristillisyys,
arkaainen uppiniskaisuus, viha ja kostonhalu sekä äärimmäisen mustavalkea yhteiskuntakäsitys. 537

Määritelmä sopii huonosti Tehtaalaiseen; se on liian ahdas ja kattaa karkean arvioni mukaan alle
kymmenyksen lehden materiaalista. Määritelmä sulkee ulkopuolelleen esimerkiksi lehden
rationaaliset pohdiskelut yhteiskunnasta ja tehtaalaiselämästä, leikkisän huumorin ja rakkauden.
Myös Kirsti Salmi-Niklander epäilee, että Ehrnrooth on poiminut käsinkirjoitetuista lehdistä
kirjoituksia, jotka tukevat hänen omaa teesiään.538 Oman käsitykseni mukaan ”arkaainen
uppiniskaisuus” muuttui Tehtaalaisessa kohti rationaalista ”luokkavihaa”. Luokkavihalla tarkoitan
tässä

epäoikeudenmukaisuuden

valtarakenteisiin.

Kärjistetysti:

kokemusta,
satunnaiset

joka

ymmärrettiin

pomojen pahoinpitelyt

yhdistää

yhteiskunnan

vaihtuivat kirjoituksiin

ammattiyhdistystoiminnan välttämättömyydestä.539 Ehrnroothin huomioima kaipuu on selvästi
vahvemmin läsnä Tehtaalaisen teksteissä kuin kosto. Itse asiassa kostoelementti puuttuu lähes
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´Rakkaus kodissa´, Ida Lundström, Tehtaalainen, nro 5/1910.
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Myös Väinö Linna on analysoinut työläisten vihan metamorfoosia: ”Vouti hioskeli viikatettaan syrjään vetäytyneenä.
Hän vaistosi itseensä kohdistuvan vihamielisyyden väen taholta. […] Perinteellinen viinaryyppy oli saatu jo
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yhteistä ja yksimielistä. Sen takana tuntuivat marseljeesin ja kansainvälisen poljennot.” Linna 1959, s. 404.
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täysin Tehtaalaisesta. Tämä on loogista, mikäli työläisten viha kohdistui ensisijaisesti yhteiskunnan
rakenteeseen. Rakenteelle ei voi kostaa. On mahdollista, että nimenomaan viha alistavia luokkaasetelmia tuottavaa järjestelmää kohtaan sai työläisen toimimaan – esimerkiksi raahaamaan
ruumiinsa työväentalolle pitkän työpäivän jälkeen. Alfred Vuolteen hermot paloivat vuonna 1908:
Hurjalla tuulella oli A.O. entinen puheenjohtaja työstä tullessansa. Hän kiroili, sadatteli ja lupaili
yhdellä nyrkiniskulla lyödä sirpaleiksi koko nykyisen yhteiskunnan. ”Se on pirua”, sanoi hän, ”kun
saa huhtoa niin, että oksennus kurkussa eikä maailma tule silti sen valmiimmaksi.” 540

Yhteiskunnan sijasta mies murskasi piippunsa portinpieleen. Oliko Vuolteen, joka yritti avata
kapitalismin

logiikkaa

toistuvasti

Tehtaalaisessa,

käsitys

yhteiskunnasta

”äärimmäisen

mustavalkea”, kuten Ehrnrooth vihjaa? Nykyisyydestä käsin tällainen historiallinen tulkinta on
mahdollinen, mutta se on samalla anakronistinen tulkinta. Millaisiin tuloksiin päädymme, jos
vertaamme työmies Vuolteen ja muiden tehtaalaissosialistien yhteiskuntakäsitystä heidän loogiseen
vertaisryhmäänsä eli tehtaan järjestymättömiin kristittyihin, jotka uskoivat, että maan päällistä eli
yhteiskunnallista

kurjuutta

täytyy

seurata

taivaallinen

palkinto?541

Ehrnrooth

tekee

”foucaultmaisen” virheen kuvaillessaan sosialistien käsityksiä maailmasta mustavalkeiksi ja
nonrationaalisiksi. Hän ajattelee työläisten ajattelua yhden ainoan rationaalisuuden (moderni,
yksilökeskeinen, länsimainen rationaalisuus) näkökulmasta, jolloin työläisten oma ajattelun logiikka
jää väistämättä vieraaksi.542

Voi olla, että Ehrnroothin väitöskirja on ainakin osittain ristiriidassa oman tutkielmani kanssa
erilaisen lähdemateriaalin takia. Finlaysonin pumpulitehtaalaiset eivät olleet sosialismin
aggressiivinen
metallityöläiset.

etujoukko,
543
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puuvillatehtaalaisista.544

Heidän

käsinkirjoitetun lehden kansanomainen diskurssi lähestulkoon välttää tutkijan viha-tulkinnan:
Tällaista diskurssia voisi pitää pintapuolisesti valistuksellisena ja maltillisena mutta tosiasiallisesti
räjähdysalttiina toiminnan ohjausvoimana. Sisäänleivottu tuhovoima oli kutsuttavissa esiin aina kun
väki haluttiin puhua liikkeelle.545
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Kortekangas 1965, s. 275.
542
Carlo Ginzburg arvosteli Foucault´n tutkimusotetta juuri siitä, että hänen analysoimassaan maailmassa toimii vain
yksi, länsimaalainen rationaalisuus. Ginzburg epäili, että tutkimusote saattaa kieliä Foucault´n maailmankuvan ehkä
tiedostamattomasta yksitasoisuudesta. Ks. Peltonen 1999, s. 59–62.
543
Ehrnrooth 1992, s. 439–454.
544
Ehrnrooth 1992, s. 419–438, 478–480.
545
Ehrnrooth 1992, s. 478.
541

93

Valitut metodit selittänevät materiaalia paremmin tulkintojen eroja: nojaan omassa aatehistoriassani
kysymyksen ja vastauksen logiikkaan, jonka Ehrnrooth hylkää. 546 Kysymyksen ja vastauksen
logiikan näkökulmasta työväen kurja yhteiskunnallinen asema oli työväenkysymys, kuten aikalaiset
sitä nimittivät,547 johon sosialismi oli paras vastaus, jonka työläiset tiesivät:
Työväenliike ei tahdo kellekään vääryyttä, vaan oikeutta kaikille. Se tuo esiin kumoomattomilla
todistuksilla aikamme synkimmät varjopuolet selittäen syyt niiden syntyyn ja samalla esittäjen
lääkkeen niiden korjaamiseen. Se kajahuttaa unhoitukseen vaipuneen rakkauden opin uudelleen
kuuluville kutsuen väärälle tielle kehittyneen yhteiskuntamuodostuksen väljemmille aloille, joissa
elämän ihanteille: rakkaudelle, suvaitsevaisuudelle ja veljeydelle annetaan niille tuleva arvosijansa ja
sen kautta saatetaan koko ihmiskunnan omaksi ”elämänonni”, joka nyt epämääräisenä usvana
häämöttää kaukana – kaukana...548 (Korostus lisätty.)

Pertti Haapala korostaa omassa sosialismin selityksessään, kuinka Tampereen työväenliikkeen
heräämisellä oli ”suoranaisesti vähän tekemistä työntekijöiden elinolojen (työehdot, työolot, palkat,
elintaso) kanssa”. Hänen mukaansa ideologiset tekijät olivat ratkaisevampia kuin taloudelliset
tekijät. Luonnollinen sääty-yhteiskunta muuttui epäoikeudenmukaiseksi luokkayhteiskunnaksi vasta
silloin, kun työläisten maailmankuvaan ilmestyivät vapauden ja tasa-arvon ihanteet.549 Edellinen on
tietysti totta. Muun muassa Marx itse kirjoitti, että työläiset voivat ymmärtää arvon ilmaisun
salaisuuden vasta sitten, kun käsitys ihmisten tasa-arvoisuudesta on tullut pysyväksi kansan
katsantokannaksi.550 Tasa-arvon käsite on siis yksi sosialismin ehdottomista premisseistä.551
Tehtaalaisessa on havainnollinen runo, joka todistaa työläisten ymmärtäneen tai ainakin luulleen
ymmärtäneensä, mistä voitot muodostuivat tekstiiliteollisuudessa:
Päivät pitkät luha lyöpi,
Suihkaa syöstävä somasti,
Lanka lentää, kangas kasvaa
Vieras kangas valmistuvi.
Mutta kelle? Kenpä sen sanoisi
Taikka arvata osaisi.
Kangas, kyynel-pirta
Orjaraukan tuskan tuote
Ei ole ilona orjan
Eikä raatajan omana
Vaan sen viepi rikas
546
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Vaikka orjakin on osallinen.
Eikä ole itkusta iloa,
Huvitusta huolestani,
Kun on itkua kylliksi
ja huolia joka huomeneksi.
Vieras syöstävä suruna
Vieras luha pirtehenä
Käsissä vieras kangas, elo orjana oloa.552

Korostaminen on sallittua tai jopa välttämätöntä historiantutkimuksessa. Omassa aatehistoriassani
korostan sitä, että sosialismin menestystarinaa ei voida palauttaa joko ideologiaan tai talouteen, sillä
ei ole olemassa ideologiaa, joka ikään kuin leijuu irrallaan materiasta. Sosialismi syntyi sisäisen ja
ulkoisen maailman suhteesta, sillä ajattelu (maailmankuva/ideologia), toiminta (side sisäisen ja
ulkoisen maailman välillä) ja ympäristö (sisältää työntekijöiden elinolot) ovat kiertyneet
erottamattomasti toisiinsa. Sosialismi syntyi, kun työläiset hahmottivat oman asemansa
kapitalistisen talousjärjestelmän sisällä uudesta näkökulmasta. Toisin sanoen sosialismin aatetta
siinä muodossa, kuin sen nykyään tunnemme, ei olisi voinut syntyä ilman kapitalismia. Suurlakon
jälkeen työläiset tajusivat kollektiiviset intressinsä, mikä puolestaan johti kollektiiviseen toimintaan
(lakot, mielenosoitukset, ammattiyhdistystoiminta), mikä puolestaan johti muutoksiin ympäristössä
(työläisten äänioikeus, lyhyempi työpäivä, vaatimattomat palkankorotukset). Sosialistit kutsuivat
oivallustaan luokka- tai itsetietoisuudeksi. Tulkitsen noiden tietoisuuksien olevan synonyymeja
heidän omassa kielessään, sillä oman työläisyyden ymmärtäminen johti välttämättä kapitalismin
logiikan (vähintään alkeelliseen) ymmärtämiseen ja sama päinvastoin. Anonyymi tehtaalainen
määritteli runomuodossa työläisen ”sielun”, käsite, joka tarkoittanee nykykielessä ihmisen henkistä
maailmaa: ”Kiihkoisa, vapauteen kiiruhtava taisteleva sielu ei ole jumalan armo, se on sielun oman
tuntemuksen tulos; se on itsetietoisuuteen kehittynyt kokemus orjuuden katkeruudesta ja vapauden
siunaavasta riemusta.”553 Itsetietoisuus tarkoitti sanalla sanoen heräämistä vallitseviin olosuhteisiin.

Itsetietoinen, sosialistinen maailmankuva vaati tehtaalaisyksilöiltä kykyä ylittää tehtaanmuurin eli
paikallisyhteisön rajat.554 Työväenluokan ongelmia ei voitu ratkaista vain Finlaysonin
tehdasyhteisön sisällä. Jotta luokka olisi ollut ajattelua ohjaavana käsitteenä edes mahdollinen,
työläisten piti pystyä kuvittelemaan työläisten yhteiset edut. 1900-luvun alussa tehtaalaissosialisti
oli jo niin tietoinen ympärillään olevasta maailmasta, että oli valmis avustamaan ruotsalaisia
tovereitaan vähäisestä palkastaan. Sosialismi vaati tehtaalaisilta uudenlaista ajattelua sekä tilallisesti
että ajallisesti. Heidän piti ymmärtää kansainvälisen työväenyhteyden lisäksi historian hidas liike;
tässä ja nyt piti tehdä uhrauksia, jotka kantoivat hedelmää vasta historiallisen determinismin
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lineaarisen aikajanan myöhemmässä vaiheessa. Sosialismin idea kohtasi tehtaalaisten vanhan
mentaliteetin, jolle ei ollut ominaista kauas ulkomaille tai tulevaisuuteen katsominen. Esimerkiksi
osaston jäsen Vihtori Kannolle piti selittää muutaman kerran, miksi ruotsalaisia piti avustaa, vaikka
nämä eivät olleet koskaan avustaneet pumpulitehtaalaisia, tai miksi kaupunkiosaston piti antaa
rahaa maaseudulle suuntautuvaan agitaatioon. Kannolle kerrottiin, että työväenliikkeessä
kehittyneempien työläisten on aina uhrattava kehittymättömämpien hyväksi ja että kaikkea ei pidä
ajatella ”hyödyn vuoksi vaan myöskin yhteistunteen eli solidaarisuuden”.555 Tehtaiden patruunat
olivat törmänneet tehtaalaisten lyhyeen tulevaisuushorisonttiin perustaessaan maan ensimmäisiä
sairaskassoja 1800-luvulla. Silloin osa työläisistä vastusti kassoja maksujen vuoksi.556
Kassatoiminta todennäköisesti kehitti tehtaalaisten kykyä ajatella jokapäiväistä leivänkannikkaa
pidemmälle. Finlaysonin vanha kutoja Cederqvist oli ymmärtänyt sosialismin edellyttämän
aikakäsityksen Kantoa paremmin. Suurlakon jälkeisessä kokouksessa hän sanoi, että on jo itse
vanha ja hänen kärsimisensä on pian lopussa, mutta kutojien tulee vastustaa työläisten rääkkäämistä
tulevien sukupolvien eli lastemme tähden.557

Itsetietoisuus eli uuden maailmankuvan omaksuminen tarkoitti samalla maailmankuvan ankkurin eli
absoluuttisen presupposition muutosta. Aatehistoriallisesti on hätkähdyttävää, ettei Tehtaalaisessa
ole minkäänlaista jälkeä 1800-luvun absoluuttisesta presuppositiosta eli Jumalan määräämästä
luonnollisesta osasta, ”jokapäiväisestä leivästä”. Sosialistit sisäistivät omaksi absoluuttiseksi
presuppositiokseen – tietoisesti tai tiedostamattaan – Marxin kymmenen teesin, jonka mukaan
maailman

muuttaminen

oli

mahdollista.558

1800-luvun

hegemoninen

ideologia

väitti

yhteiskuntajärjestyksen olevan säädettyä, pyhää ja ikuista, mutta työläiset näkivät historian suuren
pyörän liikkuvan. Nimetön tehtaalainen analysoi ajattelun, toiminnan ja olosuhteiden yhteyttä:
Sivistys sanan parhaimmassa merkityksessä on aikansa lapsi, joka ymmärtää aikaansa, ja aikansa
hengen. Hän ymmärtää sen sekä käsittää miten nykyinen aika historiallisesti liittyy jatkona
entisyyteen. Hän käsittää mitä käänne- ja murrekohtia nykyiseen aikaan sisältyy, ja silloin voi hän
asettua toiminnallaan edistämään kehityksen siirtymistä uusille urille. Sivistyksen tuntomerkkinä on
vielä jotakin muuta: Hänen itsenäinen arvostelukykynsä. Voidakseen ymmärtää, mitkä ajatukset ovat
jätteenä vanhoillisesta kaatuvasta ajasta sekä mikä tapa ja teko tahi vallitseva olosuhde on
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ennakkoluulojen jopa valheen pönkittämä, täytyy kyetä vapaasti ja kirkkaasti ajattelemaan. Tästä
johtuu, että ei ole liian altis toisten talutettavaksi, vaan voi omia tekojaan ja menettelyään
omintakeisesti ohjata.559

Yllä kuuluu sellaisen ihmisen ääni, joka uskoo pystyvänsä muuttamaan maailmaa omalla
toiminnallaan.

Psykologisessa

maailmankuvatutkimuksessa

on

havaittu,

että

omiin

vaikutusmahdollisuuksiinsa uskova henkilö on aktiivinen kohdatessaan haasteita, kun taas itsestä
riippumattomia tekijöitä korostava ihminen on passiivinen ja karttaa haastavia tilanteita. Lisäksi on
löydetty yhteys omiin vaikutusmahdollisuuksiin uskomisen ja myönteisen minäkuvan/itsetunnon
välillä.560 Lähdemateriaalin perusteella usko omiin mahdollisuuksiin, aktiivisuus, myönteinen
minäkuva ja itsetunto sopivat erinomaisesti tehtaalaissosialistin määreiksi. Englantilaisten työläisten
omaelämäkertoja tutkinut Martyn Lyons päättelee, että nimenomaan kirjoittaminen oli työläisille
tapa kehittää omaa itsetuntoa. Kirjoittaminen oli toimintamuoto, jonka avulla työläiset rakensivat
identiteettiään sekä yksilönä että luokan jäsenenä.561 Juha Mannisen mukaan ”ihmisen
itsemääritelmän muuttuessa muuttuu myös se, mitä ihminen on”.562 Tehtaalaisesta tuli pääoman orja
silloin, kun hän kirjoitti sen paperille. Kun työläinen määritteli itsensä Tehtaalaisessa historiaa
liikuttavaksi voimaksi, historia alkoi lähes väistämättä liikkua.

Mihin tarkalleen ottaen perustui sosialistisen maailmankuvan absoluuttinen presuppositio eli
ehdoton varmuus siitä, että kollektiivisella toiminnalla voidaan muuttaa koko porvarillinen
maailma? Esimerkiksi vuosina 1906–1916 Finlaysonin tai Suomen työläiset eivät saaneet
minkäänlaisia empiirisesti vahvoja todisteita siitä, että sosialistinen työväenliike olisi kulkemassa
voittoa kohden. Suurlakon huuma haihtui nopeasti, ja sensuuri kiristyi toisen sortokauden aikana
äärimmilleen. Äänioikeus ei tuonut taivasta maan päälle. Gramsci on kirjoittanut sitkeän uskon
voimasta pulmallisissa historiallisissa tilanteissa. Hänen mukaansa kehittymättömät joukot
sellaisinaan eivät voi kokea filosofiaa, jolla hän viittaa marxismiin, muuna kuin uskona. Älyllisesti
vahvempi porvari saattaa pystyä puhumaan työläisen pussiin hiotulla logiikallaan, mutta työläinen
ei silti muuta filosofiaansa, sillä hänellä on tukenaan sen sosiaalisen ryhmän tuki, johon hän itse
kuuluu ja joka ajattelee kuin hän.563 Sosialistien oma syväuskomus ei halunnut tulla kysymyksen ja
vastauksen logiikan alle. Collingwood on määritellyt absoluuttisten presuppositioiden, jotka ovat
kaikkien inhimillisten kysymysten edellytyksiä (mukaan lukien työväenkysymyksen), yhdeksi
ominaisuudeksi sen, että ne kuuluvat ihmisille yhteisesti eli toisin sanoen ne eivät kuulu
559
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yksityisomistuksen piiriin.564 Finlaysonin tehtaalainen tunnustaa avoimesti uskon toiminnan
pohjimmaisena lähteenä sosialistien heikkona hetkenä vuonna 1911:

Ihmistä ei ole, joka olisi ilman uskoa. Elämä olisi vallan mahdotonta ellei meillä olisi uskoa. Me
uskomme ihmisten sanoihin, ihmisten kykyyn, ihmisten kunniaan, uskomme luonnonilmiöiden
säännölliseen kulkuun. […] Ilman uskoa ei voi kukaan elää ja sentähden ei myöskään ole ketään
ihmistä joka on ilman uskoa. Huomattava on myös, että usko on tekojemme määrääjänä. Jos minä
uskon lääkäriin, niin tottelen minä hänen määräyksiään. […] Jos jo yksinkertaisissa ja jokapäiväisissä
seikoissa on niin, että usko on määräämässä toimiamme, niin käypi tämä vielä selvemmäksi
suuremmissa ja tärkeimmissä elämänsuhteissa. Katsokaamme noita ihmisiä, jotka uhraavat koko
elämänsä aatteen hyväksi, – tieteellisen keksinnön eli yhteiskunnallisen reformin hyväksi, – mikä on
kiihottanut heitä eteenpäin, mikä on ylläpitänyt heitä? Mikä on ollut heidän lohdutuksensa
vastoinkäymisissä ja väärin arvosteluissa? Usko heidän suureen asiaansa, sen totuuteen ja
oikeuteen.565

Absoluuttisen presupposition muuttumiseen liittyy elimellisesti myös tehtaan sosialistien tärkein
rituaalinen esine eli ammattiosaston oma lippu (Kuva 1). Finlaysonin ammattiosasto päätti hankkia
lipun tammikuussa 1906. Asiaa valmistelemaan valittiin 20 hengen komitea, johon kuului 10 miestä
ja 10 naista. Komitea järjesti piirustuskilpailun lippua varten. Kilpailusta ilmoitettiin Kansan
Lehdessä kaksi kertaa, ja palkinnoksi luvattiin parhaalle 30 markkaa ja toiseksi parhaalle 15
markkaa. Kilpailuun tuli kymmenisen lippuehdotusta. Voittajaksi selviytyi yksimielisesti
nimimerkki ”Onnistus II”, jonka takaa paljastui kivipainaja Julius Syren. Ammattiosasto hyväksyi
lippukomitean valinnan, ja lippua tekemään palkattiin 150 markalla koruompelija Anna Engberg,
joka tunnettiin Tampereella kokeneena punalippujen ompelijana. Lisäksi hankittiin lipputanko ja
kantoremmi. Kaiken kaikkiaan lipun hinnaksi tuli 288,10 markkaa, joka kerättiin suurimmaksi
osaksi osastolaisilta kolehtina.566 Lippu päätettiin vihkiä 1.6.1906 tilaisuudessa, jonne pyydettiin
puhumaan Kansan Lehden toimittaja Timo Korpimaa, soittamaan punakaartin soittokunta ja
laulamaan osaston kööri.567 Osasto piti lipustaan hyvää huolta. Vihkimisen jälkeen osastolle
päätettiin hankkia kirstu, jossa voitiin säilyttää lippua niin, ettei se ”pilaannu”. 568 Lipunkantajien
tehtävää

hehkutettiin

Tehtaalaisessa

suureksi

ja

historialliseksi.569

Lipunkantajat,

jotka

epäonnistuivat tehtävässään vappuna 1907, saivat osastolta ”ankaran paheksumislausunnon”.570
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Kuva 1. Finlaysonin ammattiosaston
piirustuskilpailun lippua varten voitti
kivipainaja Julius Syrenin työ. Lähde:
Suomen Kutomateollisuustyöväen liiton
Tampereen osasto no 1:n arkisto, KansA.

Mitä tehtaalaisten lippu kertoo heidän maailmankuvastaan? Mikä lipussa vetosi työläisiin? Lipussa
on paljon liikettä. Mies on liikkumassa vasemmalta oikealle eli länsimaalaisittain tulkittuna
eteenpäin. Hänen viittansa hulmuaa, käsi kohoaa kohti parempaa huomista ja kahleet katkeavat.
Tehtaalaisia saattoi viehättää yksityiskohtana myös hammasratas, jota tarvitaan kaikessa
teollisuudessa mekaanisessa voimansiirrossa. Ehkä tehtaalaisten silmissä ratas pyöri yhtä varmasti
kuin historian suuri pyörä kohti tulevaisuudessa häämöttävää vapautta, jonne työmiehen ylväs katse
on jo suuntautunut. Elämä, jota vihreä kasvi hänen vasemmassa kourassaan symboloi, tulee vielä
voittamaan. Finlaysonin työmiehen kirjoittamassa Pohjantähdessä ammattiosaston punaista lippua
kantaa itsetietoinen työläinen Akseli Koskela. Eliitti saattoi kokea työläisten kohonneen itsetunnon,
joka oli vain yksi maailmankuvan muutoksen merkeistä, puhtaana röyhkeytenä tai rahvaan
omituisena, epärationaalisena vihana:
Nöyrä ja pelokas Jussi oli todellakin niin kuin herrasväen toiveuni, mutta poika alkoi yhä selvemmin
muistuttaa painajaista. Käytöksen muodollinen asiallisuus ei kyennyt peittämään sen takaa paistavaa
tylyä vihamielisyyttä.571
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3.8. Sosialistinen herätystyö ideologisten koneistojen avulla
Itsetietoiset sosialistit kokivat tehtaan järjestymättömien työläisten olevan vielä unessa, josta heidät
piti herättää. Tätä herätystyötä kutsuttiin agitaatioksi. Agitoivat sosialistit halusivat tuoda
kysymyksen alle työläisten enemmistön maailmankuvan tiedostamattoman eli traditionaalisen
tehtaalaismentaliteetin. Marxilaisesta näkökulmasta nimenomaan ideologiset koneistot ovat
ratkaisevassa asemassa ihmisen maailmankuvan muutoksessa, sillä ei ole olemassa mitään yksilön
yksinään tyhjiössä luomaa maailmankuvaa, vaan jokainen maailmankuva syntyy ihmisen ja
institutionalisoituneiden henkis-materiaalisten voimien vuorovaikutuksessa. Sekä Gramsci että
Althusser korostavat kulttuurisen taistelun merkitystä ennen varsinaista poliittisen ja taloudellisen
vallan ottamista.572 Tässä luvussa tarkastellaan, kuinka pumpulitehtaan sosialistit levittivät omaa
maailmankuvaansa ideologisten koneistojen avulla vuosina 1905–1918. Sosialistit kävivät
ideologista sotaa kolmella eri tavalla: 1) he tuomitsivat jo olemassa olevan koneiston kokonaan, 2)
yrittivät vallata olemassa olevan koneiston jo 3) loivat omia ideologisia koneistojaan. Näistä
jälkimmäinen oli tärkein tekijä sosialistisen maailmankuvan voitossa vuonna 1917.

Sääty-yhteiskunnan voimakkain ideologinen koneisto eli valtiokirkko tuomittiin voimakkaasti,
kuten on jo edellä esitetty. Tietoa arvostettiin, mutta porvarillisen koulutusjärjestelmän kykyä antaa
työläisille hyödyllistä tietoa epäiltiin:
Mitä enemmän meillä on tietoa maailman kaikkeudesta, niin ei ole valtakan kaukana. Mutta ei riitä,
jos jotkut yksilöt ovat itsetietoisia, sitä täytyy suuret joukot olla voidaksemme vallata työoloissa ynnä
yhteiskunnallisissa asioissa määräysvallan. Porvarillisella taholla pidetään useimmin sivistyksenä
vaan koulu ja tenttien suorituksia. Työväestön on nyt kumminkin niin ikävästi asian laita, ett´ei se ole
voinut käydä kouluja, siksi sen tarvitsee itse lukemalla sivistää itseänsä. Sitäpaitsi ei koulut
tarjoakkaan sen maailmankatsomuksen valossa mitään tietoa, minkä työväenluokka tarvitsee. 573

Sama
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arvostella

koko
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opetusjärjestelmää, mutta nosti erikseen esille historian oppitunnit, joissa yksilöitä ihailtiin liikaa,
vaikka todellisuudessa kansa teki historian. Kirjoittaja ei pitänyt myöskään siitä, että lapsiin
istutettiin ”käsite että jokin salliainen johtaa kansa kuntain kohtaloita”.574 Ammattiosaston
kokouksissa rivijäsenet vaativat monta kertaa maksuttomia kirjoja ja muita ilmaisia opetusvälineitä
työläislapsille, jotka kävivät koulua. Osaston johtokunta ohjasi työläiset esittämään asiansa
Tampereen työväenyhdistykselle.575 Yliopistoa ei koettu tasa-arvoisena instituutiona. Paikalliselle
lehtorille irvailtiin, kun tämä selitti suomettarelaisten vaalitilaisuudessa, kuinka korkeakouluissa
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köyhät ja rikkaat istuivat rinta rinnan sopusoinnussa ilman vähäisintäkään sääty-eroitusta. Eräs
työmies kysyi lehtorilta, kuinka monella köyhän lapsella oli todellisuudessa mahdollisuus päästä
opiskelemaan korkeakouluun.576

Työväenopistoon suhtauduttiin Tehtaalaisessa kansakoulua ja yliopistoa suopeammin, mutta senkin
hyödyllisyydestä oltiin montaa mieltä. Opistosta kirjoitettiin toistuvasti, sillä se oli lähellä
tehtaalaisen omaa elämänpiiriä. Työväenopisto ei ollut sosialistien oma puolueopisto, kuten nimestä
saattaisi erehtyä päättelemään, vaan kaupungin omistama aikuiskasvatuslaitos, jota johti
perustamisvuodesta 1898 vuoteen 1915 asti kaupungin tunnetuin porvari Eino Sakari YrjöKoskinen. Vuosina 1899–1920 opistossa kävi yhteensä 6671 oppilasta, joista 90 % oli
työväestöä.577 Kaikki Tehtaalaisen kirjoittajat luonnehtivat opistoa porvarilliseksi laitokseksi.
Opiston huonoiksi puoliksi mainittiin muun muassa riittämätön historian, luonnontieteiden ja
sosialismin opetus, vaikka näistä aiheista oli pyydetty toistuvasti luentoja opiston johtokunnalta.
Lisäksi valitettiin konemaisista luennoitsijoista, jotka toistivat esityksensä kuin ”Edisonin
fonografi”. Tällaiset luennoitsijat jättivät työläiset kylmiksi ja välinpitämättömiksi.578 Opistolla
väitettiin myös olevan huono vaikutus muutamiin tehtaalaisiin, jotka muuttuivat siellä niin
hienostuneiksi, etteivät voineet enää käydä tavallisten, ”raakojen” työläisten kokouksissa.
Toimintaohjeeksi opiston suhteen annettiin: ”Siis menkää opistoon, mutta älkää muuttu niin
perinpohjin opistolaisiksi ettette enään voi olla osastossa tai käydä sen kokouksissa.”579 Vain yksi
tehtaalainen tuomitsi opiston lokakuun 1917 poliittisesti äärimmäisen kireässä ilmapiirissä. Hänen
mukaansa

opistossa

opetettiin

työväenliikkeelle

vahingollisia

tietoja

ja

porvarillista

maailmanparannusoppia, jota luokkatietoinen työläinen ei jaksanut kuunnella. Lopullisesti
tehtaalaisen suututti se, että opettaja Pärnäinen paheksui elintarvikemellakoita ja kehui Itä-Suomen
ja Pohjanmaan nöyriä työläisiä, jotka eivät olleet ottaneet osaa riehumisiin. Johtopäätöksenään
kirjoittaja toivoi jyrkkää luokkataistelua ainoana pelastuksena kurjuudesta, ”johon olemme
joutuneet kapitalistisen keinottelun ja riisto himon takia”.580 Kirjoitus sai terävän vastineen, jossa
todistettiin, että opiston johtokunnassa oli kolme työväenpuoleen miestä ja että opiston sääntöjen
mukaan luentojen aikana kaikki opettajat ja oppilaat saivat lausua mielipiteensä rajoittamatta.
Nimimerkillä ”Eräs oppilas” vastineensa kirjoittanut työläinen kysyi vielä retorisesti, johtiko
kenties ainekirjoitus tai ehkä laskento työväenliikettä harhaan. Hän jatkoi:
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Luokkatietoinen työläinen on vielä pakoitettu käyttämään hyväkseen porvarillisten opettajain
opetuksia, eteenpäin pyrkiessään opintiellä. Sanon vielä, sillä toivottavasti tulee aika jolloin työväen
joukkoon liittyy kyvykkäitä tiedemiehiä, opettajia ja sanomalehtimiehiä. Nyt, sen tietää jokainen, ken
vähänkin seuraa aikaansa, että kaikkia näitä meiltä puuttuu. Näin ollen on työväestön otettava oppia
kaikkialla missä vain on tilaisuutta.581

Porvarillisen yhteiskunnan ideologista koneistoista tuomittiin Aamulehti, jota nimitettiin
”vanhoillisen maailman äänitorveksi”582, sekä hieman yllättäen myös vanhainkodit, joissa valtaa
pitivät työläisiä tyrannimaisesti kohtelevat ”herraskaiset”.583 Edellisten lisäksi raittiusliike oli
Tehtaalaisen mukaan koko historiansa ajan ollut porvarillisen johdon alaisena, ja ”tästä johtuu että
meikäläisellä maailmankatsomuksella varustetun henkilön on miltei mahdotonta toimia näissä
seuroissa”. Yksistään raittiustyön avulla ei voitu poistaa paheen varsinaisia juuria, mutta jos
sosialistit perustaisivat omia raittiusliittojaan, voitaisiin mahdollisesti rajoittaa yhteiskunnallisen
ilmiön aiheuttamia tihutöitä.584

Tehtaalaiset yrittivät myös soluttautua omasta näkökulmastaan porvarillisiin koneistoihin
muuttaakseen hegemonian sisältä käsin. Sosialistit menivät esimerkiksi Finlaysonin työväen
yleiseen kokoukseen, jossa keskusteltiin pumpulitehtaan torvisoittokunnasta, jota hallitsivat
”ilkeämieliset pomomiehet”. Sosialistit huusivat kokouksessa, että torvet pois nykyiseltä
soittokunnalta ja perustetaan uusi soittokunta, johon ei ole asiaa rikkureilla ja pettureilla.
Lopulliseksi päätökseksi tuli tasapeli, sillä tehtaan torvia ei saanut kukaan, jottei niistä aina
kiisteltäisi.585 Sosialistit menestyivät vielä paremmin sairas- ja eläkekassan johtokunnan
valtaamisessa. Kassan väitettiin olevan lähes yksinomaan ”rutivanhoillisten pomomiesten” hallussa.
Nimimerkki ”K.” ehdotti kassaan äänestettävän vapaahenkisempiä jäseniä eli järjestyneitä työläisiä
ja kysyi tehtaalaisilta, pelkäsivätkö nämä niin paljon pomojen vihastumista, etteivät he uskalla edes
asettua ehdolle.586 Vihtori Kanto vastasi haasteeseen, ja hänet äänestettiin kassan johtokuntaan
loppuvuonna 1908. Tosin kassan silloinen johtokunta oli ehdottanut ensiksi vanhan johtokunnan
jatkamista ilman jokavuotista äänestystä, mutta työläiset vetosivat sääntöihin. Eräs pomo vastusti
Kannon ehdokkuutta sillä perusteella, ettei Kannolla riittäisi aikaa kaikille kassan kokouksille eikä
hänellä voinut olla riittävää tietoa kutomaosan asioista, kun hän työskenteli eri työhuoneessa.587
Sairaskassan pöytäkirjojen mukaan vuonna 1910 kassan puheenjohtajana toimi Finlaysonin
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ammattiosaston perustaja August Kukkola ja varapuheenjohtajana Kanto.588 Kassan valtaamista
helpotti se, että päättävissä kokouksissa kävi niin vähän tehtaan väkeä, että työväenliikkeen oli
helppo saada läpi omia ehdokkaitaan. Tehtaalaisessa yritettiin kannustaa järjestyneitä myös
osallistumaan kokouksiin, jotta siellä voitaisiin tehdä muutakin kuin hyväksyä tilit.589
Ammattiosastossa keskusteltiin myös tehtaan kirjaston johtokunnan valtaamisesta ”meidän
miehillä”, jotka voisivat hankkia tehtaalaisille työväenkirjallisuutta, mutta käyttämäni lähteet eivät
kerro, kuinka yritykselle kävi.590

Osuustoiminta nähtiin yhtenä voimakkaimpana työväen aseista. Finlayson ja Kumpp. Työväen
osuuskauppa oli maamme ensimmäinen työväen ”kooperatiivi”, joka avasi ovensa 1.9.1900. Idean
oli tuonut Tampereelle Finlaysonin lyhytaikainen isännöitsijä Christian Bruun, joka vaikuttui
matkallaan englantilaisten työläisten osuustoiminnasta. Bruun lahjoitti kauppaa varten 10 000
markkaa ja auttoi ensimmäisten sääntöjen laatimisessa.591 Sosialistit eivät olleet pumpulitehtaan
kaupan johdossa, mutta he suhtautuivat siihen myötämielisesti. Kauppa pidettiin jopa paremmin
hoidettuna kuin vuonna 1901 perustettua Tampereen työväen osuuskauppaa, jonka toimintaa ja
tavaroita haukuttiin.592 Oikeaoppisen sosialistin tuli kuitenkin kannattaa työväen omaa laitosta, sillä
kauppa sitoutui jakamaan osan voitoistaan työväen järjestöille.593 Siksi osasto päätti ostaa yhden
osakkeen periaatteellisen tuen vuoksi.594 Vihuri ohjasi Tehtaalaisessa jäseniä oikeaoppiseen
kuluttamiseen595 ja paheksui osaston huvitoimikuntaa, jolla oli tapana ostaa kahvia vääristä
kaupoista. Huvitoimikunta perusteli toimintaansa sillä, ettei työväen osuuskaupasta saanut yhtä
hyvää kahvia kuin muista kaupoista. Vihuri selitti osuuskaupan ideaksi välikäsien katkaisemisen
kaupan alalla. Hänen mukaansa osuustoimintaliike oli yksi keino, jolla sosialistinen liike pyrki
luomaan ”uutta parempaa ja onnellisempaa yhteiskuntamuotoa, jossa kaikki ihmiset sukupuoleen tai
syntyperään katsomatta nauttivat samanlaisia oikeuksia ja velvollisuuksia”.596 Riidat porvariston ja
588
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työväen välillä johtivat osuustoimintaliikkeen jakautumiseen kahteen eri leiriin: porvarilliseen eli
pellervolaiseen liikkeeseen ja vasemmistolaiseen eli edistysmieliseen liikkeeseen. Vuonna 1916
Tampereen tehtaiden osuuskaupat yhdistyivät Tampereen työväen osuuskauppaan, ja syntyi
voimakas organisaatio nimellä Voima.597

1800-luvulla tärkeimmät työläisten maailmankuvaan vaikuttaneet ideologiset koneistot olivat
kirkko ja koulu, mutta 1900-luvun alussa sosialistit loivat omiksi voimakoneistoikseen
Sosialidemokraattisen Puolueen ja ammattiosastot.598 Koneistot olivat toisiinsa elimellisessä
yhteydessä, sillä osastot liittyivät puolueeseen. Vuoden 1909 alusta lähtien Finlaysonin
ammattiosasto ei enää maksanut kokonaan jäsenten puolueveroa, joten oli teoreettisesti mahdollista,
että yksittäinen ammattiosaston jäsen ei kuulunut puolueeseen joko ideologisista tai taloudellisista
syistä. Esimerkiksi vuoden 1914 puolivälissä osaston 120 jäsenestä 76 kuului puolueeseen.
Väitettiin, että osastossa ei ollut yhtä ainoata periaatteellisesti sosialismia vastustavaa työläistä,
mutta osalla järjestyneistä tehtaalaisista ei ollut yksinkertaisesti varaa maksaa puolueveroja.599
Puolue otti voittoja eduskunnassa, mutta Finlaysonin oman ammattiosaston saavutukset jäivät
vaatimattomiksi vuosina 1906–1916.600 Osastolla ei ollut konkreettisia voittoja näytettävänään
aatteessaan empiville ihmisille. Osaston jäsenmaksu oli aluksi alhainen, vain kuusi markkaa
vuodessa, kun tavallisen tehtaalaisperheen tulot olivat ehkä 1000 markkaa vuodessa. 601 Maksu oli
siis pieni, mutta vielä pienemmät olivat heikon osaston tarjoamat edut. Jäseniä katosi etenkin
huonoina taloudellisina aikoina, kun lyhentyneiden työviikkojen takia supistuneella palkalla piti
joko tukea osastoa tai ostaa leipää. Keisarivallan otteen kiristyessä Suomessa osaston toiminta
vaikeutui entisestään. Suurlakon jälkeen ihmiset olivat odottaneet muutosta, mutta kun sitä ei
tullutkaan välittömästi, yhteiskunnallinen aktiivisuus väheni. Epätoivo tarttui osastoon. Osastoa
riivasi tuolloin ”kieltäytymistauti”: jäsenet eivät suostuneet ottamaan vastaan virkoja, joihin heidät
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oli äänestetty.602 Vuonna 1911 osasto seisoi Jussi Mantereen mielestä jo ”haudan partaalla”.603
Osaston yleinen tunnelma tiivistyy erään sosialistin yksinkertaisessa runossa vuodelta 1910:
Ma muistan kun tää osasto luotiin, siin oli intoa paksusti.
Ääriään myöden tuli tää tupa täyteen jäseniä jotka rivimme muodosti.
Minäkin sain tästä aatoksen vakaan jota toisille kerkisin jo kerskumaan:
näin kun tehdään niin sen minä takaan että tuki pylväät pannaan heilumaan.
Nyt tunnustan suoraan pettyneeni, jota alkaissa en osannut aavistaa minä iloitsin silloin
ja murahdin joskus nyt Pomot ja Patruunat vaviskaa.
Me häilymme vielä kun tuulessa heinä meillä intoa on kylläkin alkamaan
hetken vain voimme aatteemme enkeleinä, ja touhumme sikseen taas raueta saa. 604

Herätystyötä yritettiin tehdä kaikesta huolimatta. Ideologisia koneistoja käytettiin sekä sisäiseen että
ulkoiseen mielenmuokkaukseen. Tämä tavoite myönnettiin ääneen.605 Tehtaalaisessa määriteltiin
ulospäin suuntautuvat toimintamuodot ja niiden tarkoitus:
Koska sosialidemokraatisen työväenliikkeen tarkoituksena on vapauttaa työtätekevät kansan joukot
sekä henkisestä että aineellisesta sorron alaisuudesta, jää sen tärkeimmäksi tehtäväksi aateensa
mukainen valistustyö. Köyhälistö on saatava käsittämään nykyinen kurjan kurja alennustilansa ja
herätettävä
siinä
toivoa
paremmasta
tulevaisuudesta
sekä
pyrkimyksestä
siihen.
Sivistystarkoitukseensa on sos.dem. liikkeellä käytettävänä laaja sanomalehdistö, kirjastoja,
lukusaleja ja luokkataistelun evankeliumia levitetään luentojen ja lentokirjasten avulla.606

Osasto toteutti sanojaan käytännössä. Kansan Lehti määriteltiin tärkeimmäksi yksittäiseksi
ideologiseksi instrumentiksi tamperelaisen työväenliikkeen kannalta.607 Vihtori Kanto möi lehteä
järjestyneille ja järjestymättömille tehtaalaisille alennushintaan vuosina 1907–1911. Tilaajia oli
reilusti enemmän kuin osastolaisia. Osa tehtaalaisista ei voinut tilata lehteä Kannolta, koska he
halusivat saada sen käsiinsä tehtaan portilta aamulla kello kahdeksan.608 Kutomateollisuustyöväen
liiton

äänenkannattajaksi

perustettua

Kutomatyöläistä

voi

kutsua

epäonnistuneeksi

agitaatiomuodoksi. Jäsenet valittivat sen sisällön koostuvan vanhoista Kansan Lehden jutuista:
”Kenenkään sivistykseen ei jää aukkoa vaikka ei sitä lehteä saakaan.” 609 Lehti ei kelvannut edes
ilmaiseksi järjestyneille saati järjestymättömille. Liiton omasta näkökulmasta lehti oli kuitenkin
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jäsenille ”rakas ja tarpeellinen viestin tuoja”.610 Edellisten lehtien lisäksi osasto levitti tehtaalla
lentolehtisiä. Vuonna 1910 se tilasi 1000 kappaletta lentolehtisiä otsikolla ”Woitko olla
ammattiosaston ulkopuolella”.611 Lentolehtiset olivat sosialistiselle työväenliikkeelle tehokkaita ja
halpoja aatteen levittäjiä.612 Tehtaalle kutsuttiin luennoimaan työväenliikkeen tunnetuista nimistä
esimerkiksi Yrjö Mäkelin ja Kalle Iivari Lumio. Omaa puhujaseuraakin yritettiin perustaa
tehtaalaisten keskuuteen, mutta se kuihtui nopeasti.613 Myös lauluseura kuoli tai itse asiassa
tapettiin. Ammattiosasto lopetti sen rahallisen tukemisen, kun suuri osa seuran jäsenistä ei liittynyt
sosialistiseen perheeseen.614

Parhaana agitaatiomuotona pidettiin kuitenkin persoonallista käännytystyötä. Nukkuville oli joko
puhuttava itse tai jos työhuoneen enemmistö oli osastossa, osastoon kuulumattomalle tehtaalaiselle
voitiin olla puhumatta kokonaan ja kohdella häntä muutenkin viileästi.615 Tosin sellaiset työhuoneet
olivat harvassa ennen vuotta 1917. Itse asiassa monessa työhuoneessa ei ollut yhtä ainoata osaston
jäsentä.616

Koska sosialismia oli vaikeina aikoina (liikepulat, sortovuodet) poikkeuksellisen hankalaa levittää
Finlaysonin pumpulitehtaalle, osasto keskittyi silloin lähinnä sisäisen yhteenkuuluvuuden tunteen
vaalimiseen ja kehittämiseen.617 Vihuri kannusti vähiä jäseniä puhumaan rohkeasti ammattiosaston
kokouksissa, jotta saataisiin aikaan vilkasta keskustelua, joka puolestaan saisi jäsenet viihtymään
osastossa ja kokouksissa paremmin. Kokouksia tärkeämpi toimintamuoto rivijäsenille olivat juhlat,
iltamat ja huvimatkat, joita järjesti osaston oma huvitoimikunta618 ja joissa järjestystä valvoi
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Finlayson ja Kumpp. ao:n vuosikertomus 1915, ao:n kokous 11.2.1917 sekä ao:n johtokunnan kokous 7.8.1916,
Suomen Kutomateollisuustyöväen liiton Tampereen osasto no 1:n arkisto, KansA.
611
Finlayson ja Kumpp. ao:n kokous 28.9.1910. F. & K. ao./TTY:n arkisto, TKA.
612
Soikkanen 1961, s. 333–335.
613
´Katsaus Finlayson ja kump. työväen ammattiosaton toimintaan v. 1905–1915´, Suomen Kutomateollisuustyöväen
liiton Tampereen osasto no 1:n arkisto, KansA.
614
´Kuolleita´, Tehtaalainen, syyskuu 1910; Finlayson ja Kumpp. ao:n johtokunnan kokous 21.8.1908, F. & K. ao./
TTY:n arkisto, TKA; ´Katsaus Finlayson ja kump. työväen ammattiosaton toimintaan v. 1905–1915´, Suomen
Kutomateollisuustyöväen liiton Tampereen osasto no 1:n arkisto, KansA.
615
Finlayson ja Kumpp. ao:n johtokunnan kokous 20.1.1906, F. & K. ao./TTY:n arkisto, TKA; Finlayson ja Kumpp.
ao:n kokous 23.4.1917, Suomen Kutomateollisuustyöväen liiton Tampereen osasto no 1:n arkisto, KansA;
´Muistelmia Tehtaalaisen elämän taipaleelta´, nimimerkki ”I.V.” (Ida Vihuri), Tehtaalainen, 18.12.1917; ´Miten
työläiset saataisiin työläiset lukuisammin liittymään järjestöihin jäseniksi?´, nimimerkki ”K.H.”, Tehtaalainen,
6.2.1914.
616
Finlayson ja Kumpp. ao:n johtokunnan kokous 30.3.1912, F. & K. ao./TTY:n arkisto, TKA.
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Ks. esim. ´Vaalien jälkeen´, nimimerkki ”A–e.” (Alfred Vuolle), Tehtaalainen, nro 5/1908.
618
Huvitoimikunnan virallisena tehtävänä oli ”tarmonsa takaa elähyttää ja kannattaa rattoisaa ja hilpeää seuraelämää
osaston keskuudessa”. Finlayson ja Kumpp. ao:n johtokunnan kokous 8.5.1907. F. & K. ao./TTY:n arkisto, TKA.
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järjestysvaliokunta619. Lehdessä on lukuisia kuvauksia näistä työläiselämän poikkeushetkistä, jotka
rikkoivat hetkeksi arjen rutiinit.620 Alla on kuvaus vapusta 1910 eli laivamatkasta Muroleeseen:
Osastomme huvimatka joka oli kuten tiedetään 1 pvä t.k. eli viime sunnuntaina, muodottui mitä
hauskemmaksi. Onnistui yli parhaimpain toiveiden. Sunnuntai aamuna kellon lähestyessä 7mää jo sai
nähdä aikamoisen kansan vajelluksen mustaan lahdeen. Molemmat lotjat täyttyivätkin tuotapikaa ja
olisi täyttynyt vielä kolmaskin, jos vaan olisi ollut varattuna. Moni mamman tyttö ja poika olikin
varustaneet itsensä Muroleeseen mennäkseen, mutta rantaan sai jäädä vaikkapa oli lippukin ostettuna.
Lähtö oli niin täsmällinen ettei kello ollut kuin 2:si min yli 7 kun laiva oli liikkeellä. Rantaan sai jäädä
muun muassa toveri Wuolle seurueineen. [...]
Iloinen hymy leikki kaikkien kasvoilla kun laivamme hiljalleen lähti. työväen yhdistyksen
soittokunnan soittaessa tuota suruvoittoista mutta myöskin voimakasta Marseljeesia. Huviväki oli
oikein reirua sakkia ei wiinasakkeja ei hamppareita, joten elämä matkalla sekä perilläkin ihan kuin
ollakin piti. Joukkoomme oli toveri Wesliinikin osannut ja myihän jo ennenkuin olimme Muroleen
rannassa 14 klg pastillereitaan. Hän piti lotjan kannella puheen sekä lausui sepittämänsä runon.
Puheessaan hän surkutteli aikamme Ihmisiä heitä vaivaa hermostuminen. Ovat olleet ennen terveitä
apinoita nyt ovat juoppolalleja ja viinan orjia. Porvareitten orjia oman itsensä orjia Pelkäävät jumalia
ja piruja helvettiä y.m. humpuukia joitten olemassa oloa hyvin epäilyttävää. Yleisö palkitsikin puhujan
ilosilla aploodeilla. Pitkältä ei matka tuntunut aika kului hauskasti toverillisessa seurassa. Pastillereita
heitellen tyttöihin huvittelivat pojaat itseään. […]
Perillä tanssittiin oikein jususti hauskaa se olisi ollutkin kun vaan olisi ollut tilavampi huone. Pois
lähtiessä torvien kajahuttaessa ilmoille Internationaalen yhtyi sitä laulamaan myöskin tuolta kauniilta
rannoilta poistuva joukko. Ja niin sitä taas aloimme kulkea tätä omaa kyläämme kohden. Muistot
kauniit jäivät vaan mieliimme tuosta iloiselta ja virkistävältä huvimatkaltamme.621

Nimenomaan vappu oli sosialistin silmissä tärkein juhla. Silloin marssittiin, laulettiin ja heilutettiin
punalippua. Finlaysonin työväki vietti työväen vappua ensimmäisen kerran vuonna 1906, jolloin se
pyydettiin isännistöltä vapaaksi. Sen jälkeen vappua ei enää tarvinnut pyytää vapaaksi. 622
Jokavuotisten vappumarssien lisäksi sosialistien mielialaa ja itseluottamusta kohotti vuonna 1912
valmistunut uusi työväentalo, joka oli sosialisteille yhtä tärkeä kuin kirkko kristityille. Talo oli
työväenliikkeen henkisen elämän keskus.623 Se oli myös konkreettinen todiste siitä, että työläiset
pystyivät

tekemään

yhteistyössä

vaikka

oman

linnan.

Ammattiosaston

johtokunnan

kokouspöytäkirjaan haluttiin erikseen merkitä ensimmäinen kokous uudessa kivipalatsissa.624
Vuolle avasi työväentalon merkitystä työväenluokan maailmankuvalle laajemmin Tehtaalaisessa:
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Järjestysvaliokunnan virallisena tehtävänä oli ”ylläpitää hyvää järjestystä a.o.n kokouksissa ja juhlatilaisuuksissa”.
Finlayson ja Kumpp. ao:n johtokunnan kokous 8.5.1907. F. & K. ao./TTY:n arkisto, TKA.
620
Ks. esim. ´Kuulemisia ja näkemisiä´, Vihtori Kanto, päiväämätön Tehtaalainen; ´Ammattiosaston huvitoimikunta on
toiminut...´, nimimerkki ”Mukana ollut”, Tehtaalainen, 28.9.1910; ´Osaston perheiltama´, nimimerkki ”Jaska” (Jussi
Mantere, Tehtaalainen, nro 5/1910; ´Wappumuistelma v. 1913´, nimimerkki ”Wäinö”, Tehtaalainen, nro 3/1913;
´Muistelmia osastomme kuusijuhlasta´, nimimerkki ”reporteri”, Tehtaalainen, nro 1/1911; ´Pääsiäinen on ollut ja
mennyt´, nimimerkki ”Jaska” (Jussi Mantere), Tehtaalainen, huhtikuu 1912; ´Kuusijuhla´, päiväämätön
Tehtaalainen.
621
´Osastomme huvimatka´, nimimerkki ”Jusu”, päiväämätön Tehtaalainen vuodelta 1910.
622
Katsaus Finlayson ja kump. työväen ammattiosaton toimintaan v. 1905–1915´, Suomen Kutomateollisuustyöväen
liiton Tampereen osasto no 1:n arkisto, KansA.
623
Työväenliikkeen läpimurtoa kuvaa työväentalojen lukumäärän nousu vuoden 1905 47:stä vuoden 1915 yli 900 taloon.
Alestalo 1977, s. 108.
624
Finlayson ja Kumpp. ao:n kokous 30.3.1912, F. & K. ao./TTY:n arkisto, TKA.
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Näinä päivinä valmistuu yhdistyksemme uusi talo käyttö kuntoon, joskaan ei ihan täysin valmiiksi,
sen komea ulko asu herättää jo sivullisenkin huomion. Kieltämätä on talomme Kaupunkin komeampia
rakennuksia. Ilolla jokainen järjestyny työläinen varmaankin tukee tätä tapausta tervehtimään, sillä
onhan talossamme nyt tilaa sille monipuoliselle toiminnalle jota tällaisessa kansan talossa toimitaan.
[...]
Tästä lähin on myöskin työväestön nostettava käytöstään siistimmäksi ja arvokkaammaksi ja siten
osoittaa, että se myöskin tahtoo talonsa ylläpitää. Tulkoon talomme siksi valistuksen ahjoksi, joka
hävittää ja kuluttaa kaiken suvaitsemattomuuden sekä ahdas mielisyyyden, ponnistakoon jokanen
työläinen voimiaan siihen suuntaan, että talostamme tulisi oikea kansantalo sanan täydessä
merkityksessä.625

”Siisti” ja ”arvokas” käytös olivat työväenliikkeen johdon – siis esimerkiksi Vuolteen –
muotoilemia ihanteita. Lisäksi korostettiin raittiutta.626 Kenttäväki ei aina yltänyt johdon
määrittelemälle tasolle. Esimerkiksi osaston nuori jäsen Lehmus tavattiin juopottelemasta
toistuvasti työväentalolla sen jälkeen, kun hänet oli erotettu tehtaalta. Osasto päätti erottaa
”hulikaanin” myös osastosta.627 Kutomatyöntekijöiden liiton sihteeri eli ”pääkutoja” August Lindell
oli vaarassa menettää virkansa, kun hänen yksityiselämästään liikkui työväen keskuudessa villejä
huhuja. Väitettiin, että Lindell oli muun muassa esiintynyt humalassa eräässä Lapinniemen
puuvillatehtaan ammattiosaston tilaisuudessa. Lindellin yksityiselämää puitiin ammattiosaston
johtokunnassa ja tultiin siihen tulokseen, että huhut olivat väritettyjä ja että hän saa jatkaa liiton
sihteerinä.628 Lehmuksen ja Lindellin tapaukset todistavat, että tietyssä mielessä työväenliike vei –
tai ainakin yritti viedä – sielunrakennuksen jopa pidemmälle kuin Finlaysonin johto 1800-luvulla.
Ainakin juopottelusta saatettiin rangaista armottomasti. Kykyä rangaista voidaan pitää kaikkina
aikoina varmana vallan merkkinä. Rikkurit, jotka halusivat tulla Finlaysonin ammattiosastoon,
joutuivat ensiksi sovittamaan menneisyyden syntinsä sen yhdistyksen kanssa, jota vastaan he olivat
rikkoneet.629

Rangaistuksista huolimatta kaikki pumpulitehtaalaiset eivät omaksuneet kaikkia kuvitellun
ihannetyöläisen ominaisuuksia. Tehtaalaisessa ivattiin ”erästä johtokunnan jäsentä”, joka oli
arvostellut kansanedustaja Alex Halosen rahvasta pukeutumista Työväenopiston juhlatilaisuudessa.
Lisäksi paheksuttiin sitä, että työväenliikkeen johtomiehet istuivat erikseen etupenkissä, kun taas
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´Tampereen työväenyhdistyksen uusi talo´, nimimerkki ”A.e.” (Alfred Vuolle), Tehtaalainen, 18.10.1912. Vanhalle
työväentalolle kirjoitettiin myös kaunis jäähyväispuhe: ´Kaikki vanha kätkee itsessänsä uuden siemenen...´, Eriika
Helle, Tehtaalainen, 22.9.1911.
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Ks. esim. Suodenjoki 2010, s. 280–281.
627
´Kirje Finlayson ja kumpp. am. Osastolle Tampereen Työväen Yhdis. Järjestysvaliokunnalta´, 18.2.1916, Suomen
Kutomateollisuustyöväen liiton Tampereen osasto no 1:n arkisto, KansA; Finlayson ja Kumpp. ao:n kokous
1.9.1916, Suomen Kutomateollisuustyöväen liiton Tampereen osasto no 1:n arkisto, KansA.
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Finlayson ja Kumpp. ao:n johtokunnan kokous 1.1.1916, Suomen Kutomateollisuustyöväen liiton Tampereen osasto
no 1:n arkisto, KansA.
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Finlayson ja Kumpp. ao:n johtokunnan kokous 4.5.1906, F. & K. ao./TTY:n arkisto, TKA; Finlayson ja Kumpp. ao:n
kokous 30.4.1917, Suomen Kutomateollisuustyöväen liiton Tampereen osasto no 1:n arkisto, KansA.
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Halonen oli kansan joukossa. Kirjoituksen otsikoksi tulikin piikikkäästi: ”Luokka rajat selville”.630
Työväenliikkeen ideologista muotokuvaa ei vastannut Finlaysonin ammattiosaston vuoden 1908
puheenjohtaja Jussi Mantere, joka poltti paperossia osaston kokouksissa, vaikka se oli kielletty,631
pukeutui rikkinäisiin vaatteisiin, kirjoitti lemmenloruja, soitti kansalle omaa kanneltaan ja hehkutti
alkoholin positiivisia vaikutuksia.632 Oman tulkintani mukaan Mantereella oli sosialistisessa piirissä
jonkinlainen pellen tai ilveilijän rooli, jonka ansiosta hänen annettiin rikkoa työväenliikkeen
sisäisen hegemonian rajoja.633

Miten tehtaalaisten sisäinen ja ulkoinen muokkaustyö sitten vaikutti käytännössä tehdasyhteisön
maailmankuvaan? Sisäisesti osasto kehitti tehtaalaisten kykyä ajatella ja toimia demokraattisesti.
Sosialistit onnistuivat pitämään osaston hengissä, mitä voi pitää myös jonkinlaisena saavutuksena.
Eräs tehtaalainen vertasi agitaatiota kokonaisuudessaan maanviljelykseen.634 Samaa metaforaa
käyttäen voisi todeta, että osaston ”sosialismin viljelijöiden” Finlaysonin laajalle pellolle kylvämät
siemenet antoivat heikon sadon vuoden 1916 loppuun asti. Ilmeisesti ammattiosaston ulkopuolinen
pumpulitehtaalainen analysoi sosialismin asemaa tehtaalaisyhteisön sisällä vuonna 1911:
Mitään mainitsemisen arvoista eivät nämä ammattiyhdistyksetkään ole työväen eduksi aikaansaaneet.
Mitään yleisemmin tiedossa olevia vaatimuksiaan ei niiden taholta liene tehtaan hallinnolle esitetty,
mihin lienee syynä se, että Finlayson´in tehdas on koko olemassa-olonsa aikana kulkenut maamme
teollisuuslaitosten ja edistyksen eturivissä, sanokaamme, sille kuuluvilla aloilla. Tilastot osoittavat,
että nykyäänkin yleisesti katsoen työväen olot meidän tehtaallamme ovat paremmalla kannalla kuin
missään muualla Suomessa. Siellä on käytännössä lyhyt, 10-tuntinen työpäivä, kohtuulliset palkat,
onpa sen lisäksi tehty suuria muutoksia ja uudistuksia työhuoneissa ja työväen asunnoissakin. On
aivan mahdotonta tarkalleen sanoa sen summan suuruutta, jolla tehdasyhtiö on koko tehtaan
olemassaolon aikana työväestöä avustanut. Mutta jonkinlaisen käsityksen siitä saa, kun tiedetään, että
yhtiö käyttää tähän tarkoitukseen noin 100,000 markkaa vuodessa. Se on kunnioitettava summa,
vaikkemme sitä jokapäiväisessä elämässämme tule oikein arvostelleeksi ja täydellisesti käsittäneeksi.
Ja jos joskus tulee tästä asiasta puhe työväen kesken, niin saa kuulla, ettei moinen summa mitään
merkitse niitten suurien voittojen rinnalla, joita liike vuosittain osakkailleen tuottaa. Niin, kullakin on
oikeus puhua, mutta kuinka paljon näissä puheissa on järkeä, se on toinen asia. Vanhojen, pitemmän
ajan tehtaalla eläneiden ihmisten saama käsitys tehtaamme työväenoloista on se, että kyllä tehtaalla
varmasti elää, kun vain viitsii tehdä työtä. He ovat myöskin sitä mieltä, että se suunta, jota koko
tehtaamme johto on seurannut, on jo alussa määritelty ja ikäänkuin luonnonlain tarkkuudella voimassa
pidetty. Mitä siellä isännistö kerran päättää, sen se myöskin pitää. Kenenkään oikeutta ei siellä
loukata, ellei asianomainen itse väärin käyttämällä isännistön auliutta saata itselleen ikävyyksiä. Näin
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´Luokka rajat selville´, nimimerkki ”a–e” (Alfred Vuolle), Tehtaalainen, nro 2/1909.
Finlayson ja Kumpp. ao:n kokous 23.3.1910, F. & K. ao./TTY:n arkisto, TKA; ´Ilmoituksia´, Tehtaalainen,
29.3.1910.
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´Taiteilija pulassa´, Eriika Helle, Tehtaalainen, huhtikuu 1911; ´Sä öitteni oot unelma ja päivieni valo...´,
Tehtaalainen, nro 2/1913. Eräässä Tehtaalaisessa Mantere kertoi epäkristillisestä tavastaan viettää pääsiäisjuhlaa:
”Etenkin ovat mielestäni tällaiset naamiaiset oikeita kännin riemujuhlia. Onhan se hauskaa, kun on vähän hiprakassa
ja peitetyin kasvoin saa tehdä tyttöin kanssa hauskoja lemmen kepposia.” ´Pääsiäinen on ollut ja mennyt´,
nimimerkki ”Jaska” (Jussi Mantere), Tehtaalainen, huhtikuu 1912.
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Eräässä työväenliikkeen suuressa juhlassa Mantere, joka oli silminnäkijän mukaan ”Lyybekkiläiseen malliseen rötti
pukuun pujettu”, saarnasi alkujännityksen jälkeen sosialismin sanomaa kuin ”paras pastori”. ´Kuulemia ja näkemiä´,
Vihtori Kanto, päiväämätön Tehtaalainen.
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´Tehtaalais sivistyksestä sananen´, nimimerkki ”Kas”, Tehtaalainen, nro 1/1910.
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sanovat vanhat, mutta mitä sanoo nuorempi polvi, se jääköön kunkin mukana olleen vastattavaksi ja
arvosteltavaksi.635

Analyysissä tulee esille ammattiosaston uskottavuusongelma: toiminnan tulosten puute. Siitä käy
myös ilmi, että monet vanhemmat tehtaalaiset kokivat Finlaysonin tehtaan tarjoavan parasta
mahdollista työväensuojelua porvarillisen demokratian sisällä.636 Sosialistit eivät siis onnistuneet
vakuuttamaan kaikkia tehtaalaisia siitä, että maailman mahdollisen rajoja pystyi muuttamaan
työläisten kollektiivisella toiminnalla. Kokeneiden tehtaalaisten maailmankuvan peruskysymyksenä
oli leipä, johon tehdas oli vanha ja hyväksi havaittu vastaus. Todennäköisesti he kokivat, ettei
maailmassa ollut mitään tarvetta tai keinoa kokonaisvaltaiselle muutokselle. Tässä mielessä
sosialistien omat ideologiset koneistot epäonnistuivat. Objektiiviset numerot käyvät yhteen yllä
lainatun tehtaalaisen subjektiivisen kokemuksen kanssa. Suurlakkovuoden 1905 lopussa osastossa
oli 339 jäsentä. Vuotta myöhemmin jäseniä oli vielä 321, mutta vuosina 1909–1916 jäsenmäärä
heilahteli vaatimattomasti 70:n ja 126:n välillä. Ammatillisen työväenliikkeen murros tapahtui vasta
vuonna

1917,

kun

jäsenmäärä

nousi

edellisen

vuoden

sadasta

reiluun

tuhanteen.637

Vallankumouksen henki saapui Suomeen idästä.

3.9. Aate muuttuu toiminnaksi
Marxin mukaan teoriasta tulee aineellinen voima heti, kun kansanjoukot ovat omaksuneet sen.638
Gramsci lisäsi edelliseen, että ajattelun pitää muuttua toiminnaksi sopivien historiallisten
olosuhteiden

vallitessa.

Esimerkiksi

talouskriisit

itsessään

eivät

aiheuta

historiallisia

vallankumouksia, mutta ne voivat luoda otollisen maaperän ”tiettyjen ajattelutapojen leviämiselle ja
tietyille tavoille asettaa ja ratkaista valtion koko tulevaa kehitystä koskevia ongelmia”.639
Helmikuun vallankumouksena tunnettu tapahtumasarja 11.3.–16.3.1917 murskasi lopullisesti
keisari Nikolai II:n vallan ja avasi samalla valtatyhjiön Suomen suurruhtinaskuntaan. Suurlakoin
tavoin keisarin väkivaltaiset sortokoneistot menettivät toimintakykynsä ja -tarmonsa. Suomen
työväestö koki kotimaisen porvariston menettäneen valtansa perimmäisen lähteen eli venäläiset
pistimet. Kun työntekijät ymmärsivät oman asemansa voimistuneen ja työnantajan aseman
635

Vuorela 1911, s. 37–38.
Tässä kohtaa voisin lainata Slavoj Žižekin tavoin Oscar Wildeä: ”Samoin kuin orjanomistajista pahimpia olivat ne,
jotka olivat ystävällisiä orjiaan kohtaan ja siten estivät orjuusjärjestelmän kauhujen paljastumista siitä kärsiville
saaden ymmärtämystä niiltä jotka arvostelivat orjuutta, samoin nykytilanteessa Englannissa haitallisimpia ovat
ihmiset, jotka eniten yrittävät tehdä hyvää. […] On todettava myös, että on moraalitonta käyttää yksityisomaisuutta
helpottamaan sitä kammottavaa pahuutta jonka perustana on yksityisomaisuuden mahdollistava järjestelmä. Se on
sekä moraalitonta että epäreilua.” Wilde 2001, s. 6–7.
637
Kanerva 1986, s. 214.
638
Ks. Ehrnrooth 1992, s. 19.
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Gramsci 1982, s. 68–70.
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heikentyneen, he yrittivät vapauden huumaamina toteuttaa rohkeasti kaikki vaatimuksensa: työajan
lyhentämisen, palkankorotukset ja työttömyysturvan.640 Näin kävi myös Finlaysonin tehtaalla.
Tehtaalainen herätettiin henkiin ammattiosaston kokouksessa 11.2.1917.641 Kumouksellinen henki
kyti pumpulitehtaan kutomossa jo helmikuun lopussa eli ennen Venäjän vallankumousta:
Siellä meidän Pleunassa on mielet ollut hyvin kuohuksissa palkkojen korotuksen suhteen, monikin
puristaa nyrkkiään taskussa, mutta siihen se sitten jääkin. Tässä pari esimerkkiä, tuotiin näet tässä
erästä kangasta eräille kutojille, mutta he eivät olletkaan siihen tyytyväisiä, sillä heidän mielestään
olisi tarvinnut olla siinä parempi palkka, ja siinä puhuttiin yhtäälle ja toisaalle, päätös tuli että
mennään mestarin puheelle, mutta annapas olla kun tuli lähdön aika niin ei siitä tullutkaan mitään,
kenen särki hampaita ja kenellä oli jos mikin vika. Mutta minä en pidä näitä syitä kyllin pätevinä, joka
jaksaa päivässä tehdä työtä 10 tuntia niin kyllä jaksaa seisoa mestarin konttoorissa 15 minuuttia
häntää pitämässä, kun kerran on joukossa sellainenkin henkilö joka asiat esittää, tämä todistaa vaan
raukkamaisuutta.
Toinen tapaus osa samoista henkilöistä kuin edellisessäkin olivat touhussa, toisen kankaan suhteen,
kun ovat loimet niin huonoja samoin kuteet, että mennään sinne ylhäälle juttelemaan asiasta. Tulivat
minullekin ja rakkaalle aviopuoliskolleni ehdottaan että jos tulisime mukaan, mutta me sanoimme
jyrkästi että ei. Me ei lähdetä järjestymättömien kanssa ja niin sekin touhu jäi, ja jää yhä edelleen niin
kauan kuin tehdään vain luonnoksia ja päästetään jänis housuun.
Meidän naisten asema ei ole niin kovin kehuttavaa olemme asemassa missä tahansa, mutta silti
meidän pitäis olla sanamme takana eikä turhia höpistä, vaikka näissä kummassakin asiassa oli leipä
kysymyksessä: Mutta ikävä tunnustaa meidän naisemme ovatkin sellaisia perhosolioita niin kauan kun
heille selkiää elämän tarkoitus, ja he tulevat ymmärtämään järjestymisen merkityksen, ja elämän
kurjuus heitä oikeen runtelee, niin henkisesti kuin ruumiillisestikin. 642

Toisen tehtaalaisen mukaan ajan henki oli sellainen, että kaikki olivat järjestymässä – hän väitti jopa
lehmien menneen lakkoon, kun maito ja voi olivat lopussa kaupoissa.643 Toisaalta vielä helmikuun
lopussa sosialistit katsoivat ammattiosastonsa jäsenmäärän olevan niin vähäinen, ettei heidän
kannattanut esittää isännistölle palkankorotuspyyntöjä, vaikka kenttä näin toivoi.644 Järjestymisen
merkitys oli kuitenkin selvinnyt tehtaalaisille tasan kuukautta myöhemmin 23.2.1917.
Ammattiosaston kokouksessa oli paikalla 500 järjestynyttä pumpulitehtaalaista, joka oli suurin
määrä jäseniä osaston historian aikana. Kokouksesta ei tehty ilmoitusta poliisille ensimmäistä kertaa
vuosikausiin. Jäsentulva oli niin yllättävä, että ammattiosaston jäsenkirjat loppuivat kesken.
Osaston johtokunta ei pystynyt täysin hallitsemaan vahvistuneen kentän voimaa. Uudet jäsenet
vaativat suurempia palkankorotuksia, kuin osaston kokeneet avainhenkilöt ehdottivat. Tehtaalta oli
myös kannettu ulos laitosmiehiä ja verstaan tuntikirjuri ilmoittamatta siitä mitään osastolle. Eräs
jäsen esitti kolminkertaisen ”eläköön”-huudon työläisille näiden voittojen kunniaksi. Viralliseksi
osaston mielipiteeksi kirjattiin kuitenkin: ”Kokous piti tällaisia tekoja sopimattomina ja päätti että
640
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jos tällaisia erimielisyyksiä vielä tapahtuu on siitä ilmoitettava ammattiosastolle, eikä ruvettava
ominpäin toimiin.” Järjestymättömien tehtaalaisten suhteen päätettiin käyttäytyä kylmästi ja
välinpitämättömästi.645

Huhtikuun alussa osastossa oli jo 840 jäsentä. Tässä tilanteessa ei ollut enää mieltä pitää koko
ammattiosaston yhteisiä kokouksia asioiden käsittelemiseksi, vaan osasto päätettiin jakaa viiteen
työhuonekuntaan eli piiriin: 1) kutomaosastoksi, 2) kehruuosastoksi, 3) karstausosastoksi, 4) väri-,
valkaisu- ja valmistusosastoksi sekä 5) verstas-, kangasvarasto- ja ulkotyömiesosastoksi. Kullekin
osastolle valittiin omat työhuonepäälliköt. Työhuonedemokratiaa oli suunniteltu aikaisemminkin,
mutta se ei ollut yksinkertaisesti toiminut pienellä jäsenmäärällä. 646 Osastojen kasvaessa kasvoi
myös liitto. Kutomateollisuustyöväen Liiton jäsenmäärä paisui Tampereella vuoden aikana 535:stä
yli neljään tuhanteen.647 Ammatillisen työväenliikkeen käsissä oli valtaa niin paljon, että isännistön
oli pakko ottaa sen vaatimukset tosissaan. Kahdeksan tunnin työpäivä päätettiin ajaa läpi. Osasto
lähetti huhtikuun lopussa Finlaysonin isännistölle kirjeen, jossa vaadittiin työpäivän pituudeksi
arkisin kello 7–16, sisältäen ruokatunnin kello 11–12. Lauantaisin työt olisi lopetettava jo kello 14.
Kirjeen lopussa annettiin lakkovaroitus: ”Siinä tapauksessa jos ei Suomen Kutomateollisuuden
työnantajain liitto t.k. 28:pvään mennessä ole liitollemme ilmoittanut suostuvansa edelläolevaan
esitykseen, on osastollamme valtuudet keskeyttää kaikki työt toukokuun 2 p:vän aamusta siksi
kunnes esitykseen suostutaan.”648

Metallityöläisten parin päivän lakko näytti työantajapuolelle, että uhka oli todellinen. Tampereella
siirryttiin kahdeksan tunnin työpäivään puoli vuotta aiemmin, kuin eduskunta hyväksyi sitä
koskevan lain. Pertti Haapalan mukaan työajan lyhentäminen paransi työväestön elämänlaatua ja
terveyttä enemmän kuin mikään muu yksittäinen tekijä. 1800-luvulla normaali työpäivä tehtaassa
oli ollut ruokatuntineen 13–14 tuntia. Suurlakon jälkeen 10 tunnin työpäivä tuli säännöksi
teollisuudessa.649 Kun Finlaysonin tehdas siirtyi kahdeksan tunnin työpäivään vappuna 1917, se
tarkoitti tehtaalaisille entistä suurempaa henkilökohtaista vapautta ja mahdollisuutta osallistua
yhteiskunnan rientoihin. Onnellinen tehtaalainen kertoo ensimmäisestä kahdeksan tunnin
työpäivästään:
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On se ollut vaan sellainen kaukainen tulevaisuuden unelma. Emme suinkaan olisi uskoneet vielä paria
kk. sitten että siitä nyt jo saamme nauttia. Ja hauskaa se onkin lähteä työhön virkistynein voimin ja
reippaana kl. 7 aamulla. Tehdä sitten 4 tuntia ja mennä tyydyttämään makeaa nälkää, joka on syntynyt
leipä aparaatissamme ellemme ole ennen työhön lähtöämme nauttineet pientä aamiaista. […] Lyhyt se
päivä oli, voimaa tuntui vielä olevan hyvänlailla, kun 4jältä työstä lähdettiin. Se tuntui niin oudolta.
Aurinko oli vielä niin korkealla kun tulimme pukuhuoneesemme. Suumme oli naurussa.
Tyytyväisyyden hymy leikki kaikkien kasvoilla, ja vanhin tovereistamme sanoi että kyllä nämä on
kollikissan päiviä, hän kun on nuoruudessa saanut tehdä 16 tuntisiakin päiviä, se oli siihen aikaan,
jolloin Patruuni tarvitsi paljon rahaa ja tehdas oli vielä pieni. 650

Miten

lyhyempi

työpäivä

vaikutti

tehtaalaisten

maailmankuvaan?

Se

oli

sosialistisen

työväenliikkeen suurin saavutus sitten suurlakon, konkreettinen todiste, että joukkovoimalla pystyi
tekemään ihmeitä. Kukaan ei pystynyt enää väittämään, että ammattiyhdistystoiminnalla ei voinut
saada aikaan merkittäviä tuloksia.651 Venäjällä työväki oli mennyt vielä pitemmälle ja syrjäyttänyt
vallasta itse keisarin niin halutessaan. Tehtaalaisessa iloittiin Venäjän mahtavan jättiläisen
heräämisestä tietämättömyyden unesta.652 Lehdessä oli kirjoitettu vuosikausia metaforisesti
tulevasta keväästä, joka toisi vapauden talven horroksen jälkeen. Epäilemättä kevät 1917 näytti
tehtaalaisten silmissä elämän keväältä. Vappujuhla aloitti uuden historiallisen aikakauden:
Tämä vappumme erosi edellisistään melkolailla. Iloksemmehan saimme nähdä miten työläiset sankoin
joukoin kiirehtivät kauppatorille lippujensa juurelle. Onhan niin ennenkin tehty, mutta nyt oli
joukkomme paljon suuremmat, ja olipa juhla tunnelmakin toinen kuin ennen. Jokainen tunsi
rinnassaan jotain mahtavaa voimaa tunnetta sellaista, jota ei köyhälistö ole vielä tuntenut. Saimmehan
viettää tätä Wappuamme suuren voiton juhlana. Olimmehan juuri saaneet suuren kauniin voiton.
Saaneet sen mahtavan sanamme voimalla, 8 tuntisen työpäivän olimme voittaneet. Voitto joka
nostattaa mieltä murtumattakin. Voitto, joka osoittaa mitä on meidän voimamme kun sen yhdistämme
suureksi mahtavaksi kokonaisuudeksi. Tuo voittomme kyllä oli Wenäjän suuren vallankumouksen
hedelmä, mutta emme sitä olisi ilman omaa joukkovoimaamme saavuttaneet. Se on päivänselvä.
Meillä on siis mennyt vappu suuri vapaus liikkeemme historiallinen merkkipäivä, Päivä ikimuistoinen.
Uuden vasta alkavan ajan rajapatsas. Tänä päivänä varmaankin monen työläisen vanhat mielipiteet
uusiksi vaihtuivat.653 (Korostus lisätty.)

Unelmien kevät kääntyi pettymysten syksyksi. Työväestön usko parlamentarismin toimivuuteen
heikkeni, kun sosialistien ajama valtalaki kaatui heinäkuussa Venäjän väliaikaisen hallituksen ja
Suomen porvariston yhteistyöllä. Valtalaki olisi onnistuessaan siirtänyt ylimmän päätösvallan
virallisesti Venäjältä Suomen sosialistienemmistöiselle eduskunnalle. Eduskunta hajotettiin taas
kerran, ja porvarit voittivat uudet vaalit. Kun poliittiset tappiot kietoutuivat yhteen kurjan fyysisen
tilan kanssa, seurauksena oli vihainen ja nälkäinen työväestö. Finlaysonin tehtaalaiset joutuivat
pakkokesälomalle alennetulla palkalla.654 Heinäkuussa tehtiin lyhennettyjä työviikkoja.655 Kenttä
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alkoi

kuumeta.

Elintarvikepula

johti

elintarvikemellakoihin.

Pitkään

sosialistisessa

työväenliikkeessä toimineet tehtaalaiset yrittivät suitsia äkäistä osastoa:
Kun meillä oli esillä ammattijärjestön kirjelmä. Mikä koski järjestyneitten osanottoa kaikkellaisiin
mellakoihin, mitä viime aikoina on ollut. Niin lausuttiin sen yhteydessä sanoa, jotka eivät sovellut
järjestyneille työläisille. […] Mutta en usko että lausujat, jotka epäsuorasti puolsivat omakohtaista
voimakasta toimintaa elintarvekysymyksenä, olisivat sellaista lausuneet, jos he olisivat olleet osaston
jäseninä pitemmän ajan. Sillä silloin he olisivat käsittäneet, ettei anarkialla päästä mihinkään hyviin
tuloksiin, vaan on kaikissa asioissa pakko järjestää ne jollain tavalla ennakolta ja varmoilla ohjeilla.
Jos eräskin puhuja joka käytti hyvin ylimielistä kieltä, olisi jaksanut pysyä osastomme jäsenenä siitä
saakka kun osasto perustettiin ja jolloin hänkin siihen liittyi, mutta vähän aikaa oltuaan jätti osaston
herran huomaan. Tullen mukaan taas kun vallankumouksen aallot antoivat hänellekin uuden
sysäyksen, niin jos hän olisi ollut mukana koko ajan, ei hän olisi puhunut niinkuin hän nyt puhui.
Jäsen, joka on ollut osastossa 10 tai 16 vuotta kuten on ollut osa meidänkin osastomme jäsenistä, ei
enään lausu mielipiteitä sellaisi, jotka teoiksi joutuneina voisivat johtaa työväenjärjestöjen
täydelliseen hajaannukseen sekä siihen ettei jäsenet anna osastonsa tai liittonsa enenpää kuin
keskusjärjestönkään päätöksille mitään arvoa. Kun jäsen on ollut osastossa useampia vuosia, oppii
hän pitämään sitä sellaisessa arvossa, ettei anna sen joutua vaaraan, minkään sillä kerralla edulliselta
näyttävän harhakuvan tähden, kuten esim. nämä katumellakat joista silloin oli kysymys. 656

Yksi pumpulitehtaalaisista lausui pilkallisesti Suomen Ammattijärjestön rauhoittelevan kirjeen
kuultuaan, että ”istutaan vaan kädet ristissä ja kuollaan nälkään”.657 Kun johtokunta luki
muotoilemansa palkankorotuspyynnön isännistölle osaston kokouksessa, osasto halusi kirjeeseen
jyrkän vaatimuksen, eikä mitään pyyntöjä.658 Isännistö ei suostunut osaston vaatimuksiin, mutta
lupasi korottaa kalliin ajan avustusta. Isännistön ja työntekijöiden näkemykset sopivasta palkasta
olivat syksyllä varsin kaukana toisistaan. Lokakuussa osa osastolaisista halusi jopa 200 %
korotuksen, mutta joutui tyytymään mahdolliseen 10 % korotukseen.659 Nimimerkki ”Eräs
nälkäinen” kirjoitti katkerana Tehtaalaiseen:
Siitä meidän palkankorotus asiastamme tuli pannukakku, niinkuin sen arvatakin sopii, sillä eihän
herrat niin vähistä korviansa ”kropahtuta” varsinkin, kun kysymyksessä on niin nöyrä ja uskollinen
työväki, kun meidän tehtaalaiset ovat olleet, ja osa heistä on vieläkin. Herrat kai ajattelivat, että kyllä
kai ne työläiset tulevat toimeen niillä pienillä palkoillaan nyt niinkuin ennenkin. Jos nälkä rupee
ahdistamaan, niin menkööt tehtaan kirkkoon saamaan sielun ravintoa. Niinhän sitä on ennenkin eletty
ja toimeentultu. Herra isännöitsiä oli sanonut, että kyllä teidän olonne sitten paranevat, kun täydet
viikot tulevat. Sitä aikaa minä odotankin hartaasti, jolloinka ”rahaa tulee kuin roskaa”, ja kaikki
työehdot ovat hyvällä ”tolalla” silloin me saamme syödä ja juoda kylliksemme ja käydä teatterissa ja
muissa taidetilaisuuksissa, milloin vain haluttaa. Emme suinkaan me sitten enää palkankorotusta
pyydäkkään, vaan olemme entistä nöyrempiä ja kiltimpiä, sekä olemme kiitollisia tehtaan isännistölle,
joka pitää meistä niin isällistä huolta. Erittäin hyvää huolta meistä lienee pidettykin kautta aikojen,
vaikka eivät sitä kaikki huomaakaan, koskapa se jo ulkomaillakin tiedetään, kuinka hyvin
Finlayson´in tehtaalla työväkeä kohdellaan. Niin eräs äskettäin ulkomailta tullut nuori mestari oli
lausunut, ettei hän olisi Suomeen tullutkaan jollei hän olisi päässyt Finlayson´in tehtaalle, sillä hän on
aina kuullut mainittavan, kuinka hyvin täällä kohdellaan työväkeä. Kyllä noitten puheitten mukaan
luulisi, että me ollaan maailman onnellisimpia työläisiä, mutta ei se ainakaan siltä näytä nykyään, kun
nälkä suolissa kurisee melkein jokaisen.660
656
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Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Tehtaalaisessa kritisoitiin suoraan Finlaysonin tehtaan johtoa.
Isännistö ei taipunut palkankorotuksiin, mutta yritti käyttäytyä muuten sopuisasti osastoa kohtaan.
Ammattiosasto sai itselleen tehtaan omistamat torvet jo toukokuussa, ja isännistö lupasi jopa
avustaa soittokuntaa 300 markalla vuodessa.661 Marraskuussa isännistö lupasi myös hankkia
tehtaalaisille elintarvikkeita. Tehtaalaisissa ei kuitenkaan ollut samanlaista kiitollisuutta kuin
nälkävuosina. Kun isännistö pyysi ammattiosaston edustajia tehtaan elintarvikekomiteaan, koko
osasto kieltäytyi. Jos isännistö halusi työläisiä komiteaan, niin ”voi isännistö käyttää
määräämisvaltaansa alaisiaan työläisiä kohtaan tässäkin asiassa, niinkuin muihinkin tehtäviin”.
Lisäksi isännistöä kehotettiin myymään elintarvikkeita sellaisilla hinnoilla, että työläisillä olisi
varaa ostaa niitä pienillä palkoillaan.662 Suurlakko lokakuussa kiristi työnantajan ja työntekijöiden
välejä. Isännistö ei maksanut – Kutomatyönantajien liiton ohjeiden mukaisesti – kalliin ajan
avustusta neljältä lakkopäivältä. Eräs osaston jäsen ehdotti, että isännistön luo laitetaan lähetystö
rahoja hakemaan, jota mennään tukemaan joukolla. Osasto hyväksyi lähetystön, mutta hylkäsi
”joukolla tukemisen”. Tehtaalaiset eivät saaneet rahoja.663 Kun Tampereen ulkotyömiehet piirittivät
kaupunginvaltuuston, isännistö halusi heti kuulla osaston mielipiteen asiasta. Osaston pöytäkirjan
mukaan ”tämä asia ei anna meidän taholta aihetta ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin”.664

Osaston lisäksi sosialistisen työväenliikkeen toinen keskeinen ideologinen koneisto eli puolue
vahvistui. Finlaysonin ammattiosastolla oli yhteensä 1040 jäsentä, joista puolueeseen kuului
1020.665 Samaan aikaan jopa 75 % kaikista Tampereen tehtaalaista oli SDP:n jäseniä. Työväen
tehokas ammatillinen ja poliittinen järjestäytyminen antoi epäilemättä uskoa vallankumoukseen –
joko parlamentaariseen tai väkivaltaiseen.666 Työväki alkoi luoda omaa väkivaltakoneistoaan
toukokuusta 1917 alkaen. ”Työväenyhdistyksen miliisijärjestö” pyysi Finlaysonin ammattiosastolta
rahaa 11.6. Osasto luovutti vain 5 markkaa, koska se ei halunnut tukea mitään salaista järjestöä.
Varsinainen punakaarti järjestettiin syksyllä ammattiosastoittain.667 Lokakuussa 1917 Finlaysonin
ammattiosasto teki listan punakaartin perustamista varten 21–45-vuotiaista miehistä, joita löytyi
yhteensä 145. Näistä 12 sai vapautuksen invaliditeetin tai heikon terveyden takia. 668 Osasto lahjoitti
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mieskaartille 75 markkaa ja naiskaartille 50 markkaa.669 Osastossa keskusteltiin, käännytetäänkö
järjestymättömiä tehtaalaisia osaston jäseniksi punakaartin avulla. Vuolle ja Vihuri vastustivat,
mutta osasto päätti asettaa kolmihenkisen komitean harkitsemaan asiaa. Lisäksi päätettiin tehdä
työhuonekunnittain

”musta

lista”

järjestymättömistä,

jotta

voitaisiin

vaatia

osastona

palkankorotuksia vain järjestyneille.670

Finlaysonin tehtaalla oli vuoden 1918 vaihtuessa fyysistä nälkää, aatteellista sosialismia ja oma
väkivaltakoneisto. Tässä historian vaiheessa Marxin vuonna 1848 Kommunistiseen manifestiin
kirjoittamat profeetalliset sanat saattoivat näyttäytyä monille tehtaalaisille Totuutena:
Mutta teollisuuden kehittyessä ei proletariaatti vain lisäänny lukumäärältään. Se ahdetaan yhteen
suuremmiksi joukoiksi, sen voima kasvaa ja se tuntee tämän voiman yhä paremmin. Proletariaatin
intressit ja elämänehdot yhdenmukaistuvat yhä enemmän sitä mukaa kuin koneistus hävittää yhä
perusteellisemmin töiden keskinäiset erot ja painaa palkan melkein kaikkialla yhtä alhaiselle tasolle.
Porvarien kasvava keskinäinen kilpailu ja siitä johtuvat kauppakriisit tekevät työläisten palkan yhä
epävakaammaksi. Yhä nopeammin kehittyvän koneistuksen alituinen parantaminen muuttaa työläisten
koko elämäntilanteen yhä turvattomammaksi. Yksityisen työläisen ja yksityisen porvarin väliset
törmäykset saavat yhä enemmän kahden luokan välisten törmäysten luonteen. Työläiset alkavat
muodostaa liittoutumia porvareita vastaan ja puolustaa yhteistuumin työpalkkaansa. He perustuvat
pysyviäkin yhteenliittymiä varustautuakseen mahdolliseen vastarintaan. Paikoin taistelu puhkeaa
avoimiksi kapinoiksi.671

Historian viimeisestä Tehtaalaisesta eli joulukuun 1917 numerosta löytyy oman näkemykseni
mukaan

yksi

harvoista

kirjoituksista,

johon

Ehrnroothin

yleinen

tulkinta

sosialistien

käsinkirjoitetuista lehdistä sopii erinomaisesti. Nimimerkki ”Eräs vuohipukki” vannoo kostoa
mässäilevälle porvaristolle:
Näin Joulun aikaan koko porvarillinen maailma pauhaa kuin yhdestä suusta Joulurauhaa. Heidän
pappinsa ja maallikkonsa saarnaavat sitä kaikissa kirkoissa ja rukoushuoneissa sekä
sanomalehdistössään. Mutta tunteekohan kaikki kansankerrokset todellisuudessa sitä siunattua
joulurauhaa? Ei suinkaan työläiset ainakaan. Tuntuu suorastaan ivalta ja pilkalta tällaisena nälän ja
kurjuuden aikana puhua Joulurauhasta. Minä uskallan väittää, ettei tänävuonna työläisellä ole joulu
sen parempi kuin muutkaan päivät. Se on sitä samaa puutteiden ja kieltäymysten sarjaa, jota työläisen
elämä aina on ollut, ja varsinkin nykyään on. Kuinkahan moni saanee syödä jouluna vatsansa täyteen
ja kuinkahan moni saanee iloita joululahjasta ja joulukuusesta. Ainoat herkut työläisen pöydällä
taitavat olla peruna silakka ja leivän pala ehkäpä vielä kahvin tilkka lisäksi. Siinä se koko suuri autuus
onkin. Tällainen ateria ei suinkaan kohota joulutunnelmaa, vaan päinvastoin se herättää vihaa ja
katkeruutta niitä kohtaan jotka täysinäisten pöytäin ääressä syövät yltäkylläisesti. Nämät elosteliat
voivat tavallaan nauttia joulurauhasta, mutta sen harmin minä heille soisin joulunakin, että he keskellä
joulutunnelmaansa pelossa ja vavisten muistaisivat työväen valtavan joukon ja yhäti kasvavan voiman
joka kerran on lopetettava heidän määräyksensä. Silloin vasta me voimme juhlia vapahtajamme
syntymänjuhlaa. Nyt ei se meille kuulu. 672 (Korostus lisätty.)
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Ehrnroothin loppupäätelmien mukaan sosialismin suosiota ei selitä sen aatesisältö, joka poikkesi
jyrkästi vanhaluterilaisesta kristillisyydestä, liberalismista ja kansallisuusaatteesta. Hänen mukaansa
diskurssianalyysi paljastaa, että sosialismi omaksuttiin nopeasti, koska aate käytti hyväkseen
tavoittamattoman dialektiikan malleja, ”jotka kristillinen kaipaus- ja inkarnaatioretoriikka olivat
kansanomaisiin käsityksiin juurruttaneet”. Sosialismin leviämisen selittää siis paremmin sosialismin
retorinen malli kuin sosialismin aatesisältö.673 Herää kysymys: miksi sitten kristillinen retoriikka ei
enää vakuuttanut Suomen työväestöä 1900-luvun alussa, vaikka kirkkoinstituutio oli koko
historiansa ajan ollut retorisesti kokenein ja oppinein aatekoneisto? Voisiko sosialismin suosion
selittää sittenkin nimenomaan se, että sen aatesisältö poikkesi kaikista muista työväestölle
tarjotuista ideologisista vaihtoehdoista? Kun tutkija hylkää kysymyksen ja vastauksen logiikan, joka
on elimellisessä vuorovaikutuksessa ihmisen ympäristön kanssa, ja keskittyy vain ja ainoastaan
abstrakteihin vastauksiin, muodollinen (formaali) analyysi saattaa näyttää ainoalta järkevältä
metodilta. Oman aatehistoriani valossa sosialismin menestystarinaa on mahdotonta redusoida
muoto/sisältö -kysymykseksi. Sosialismissa lankesivat yhteen muoto ja sisältö. Sosialismi oli uusi
sisältö eli uusi kysymyksen ja vastauksen leikki, jota työläisille tarjottiin sekä tunteellisen että
tieteellisen retoriikan keinoin.

Jälkiviisaan lukijan on helppo nähdä yhteiskunnallisen katastrofin ainekset viimeisessä
Tehtaalaisessa. ”Erään vuohipukin” lisäksi lehteen kirjoitti toinen tehtaalainen:
Suuret työläisjoukot haluavat jo rauhaa, niin meidän maassamme kuin muuallakin, Mutta mitä tekee
tällä kertaa Porvaristo toimiiko se rauhan hyväksi? Todella jos hekin toimisivat sen hyväksi niin kyllä
kai se sitten saataisiinkin. Mutta porvaristo päinvastoin koittaa vastustaa ettei rauhaa vielä tehtäisi. [...]
Meidänkin maassamme porvarit tälläkertaa hommailee sotaväkeä maahamme. Näittenkin täällä
kylmässä pohjolassa tekee mieli ruveta elättämään ammatti murhaajia, josta on porvaristolle suuri
hyöty. Jotavastoin tämä toimenpide kuristaa työläisiä. Mutta jos herrat rupeavat toteuttamaan tätä
pirullista vehkeilyään, niin silloin täytyy työläisten nousta yhtenä miehenä tätä herrojen ilveilyä
vastustamaan. Ja sen täytyy saada estettyä keinolla millä välinsä sillä meillä ei tarvita sotaväkeä eikä
muita sota laitoksia. Jos herrat sen toteuttavat sillon ei sopisi heidän enää saarnata rauhaa maahan eikä
ihmisille hyvää tahtoa. Sillä sillon ei ole rauha maassa kun hallitus asettaa murhajoukkoja ja
murhakoneita liikkeelle.674

Suomen sisällissota alkoi 26.1.1918. Finlaysonin tehtaalla ei tehty sosialistista vallankumousta
Marxin tarkoittamassa mielessä: työläiset eivät ottaneet haltuunsa työkoneita ja lakkauttaneet
yksityisomistusta.675 Työt loppuivat tehtaissa 28.1.1918. Työväenjärjestöjen johtava komitea, johon
muun muassa Vuolle ja Vihuri kuuluivat, kehotti tehtaanomistajia jatkamaan töitä 4.2.1918 alkaen,
johon isännät suostuivat. Punakaarti ei kuitenkaan hyväksynyt päätöstä ja esti aamulla työläisten
pääsyn Finlaysonin tehtaalle, jolloin syntyi kärhämää kaartilaisten ja työläisten välille. Tilanne
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laukesi, kun kaartilainen ampui kaksi varoituslaukausta ilmaan. Kaupungin sosialistisen johdon oli
kuitenkin käynnistettävä tehdas uudelleen voittaakseen työväen tuen vallankumoukselle. Työläiset
halusivat tehdä työtä, mutta toisaalta on myös viitteitä siitä, että punakaartiin liittymättömiä
tehtaalaismiehiä pilkattiin työpaikalla.676 Tehdas yritettiin pitää käynnissä entisellä tavalla, eikä
isännistö missään vaiheessa luopunut täydellisesti vallasta. Agitaattori tuli selostamaan tilannetta
tehtaalaisille 12.2.1918. Hänen mukaansa porvaristo oli perustanut aseellisia suojeluskuntia, joiden
avulla se yritti ottaa Suomen hallituksen omiin käsiinsä, muodostaa kaksikamarisen eduskunnan,
ottaa pois työväestön vapaudet ja kumota 8 tunnin työpäivälain. Tässä tilanteessa työväki oli
pakotettu puolustamaan saavuttamiaan vapauksia. Sota oli alkanut tehdaslakoilla, jotta punakaarti
saisi miehiä rintamalle. Nyt kaikkien työläisten olisi kuitenkin mentävä ”rauhallisesti työhön, jotta
työrauha säilyisi”. Agitaattorin mukaan työantajat tulisivat luultavasti estämään raaka-aineiden
hankinnan, mutta hallitus tulisi toimittamaan tehtaille raaka-aineita.677 Tärkeimpänä asiana pidettiin
sitä, että tehtaasta eronneet ja punakaartiin liittyneet laitosmiehet tulisivat takaisin tehtaalle;
ilmeisesti tehdasta oli vaikea pyörittää ilman heidän taitojaan. Osa laitosmiehistä kävi sopimassa
isännistön kanssa ja suostui palaamaan töihin työväen kokonaisetua ajatellen.678 Aatehistoriallisesti
on mielenkiintoista, että nimenomaan tavallista työläistä paremmassa asemassa olleet laitosmiehet
liittyivät joukolla punakaartiin. 1800-luvulla laitosmiehet olivat olleet työntekijöiden ja työnantajan
välissä, mutta sodan syttyessä he asettuivat tukemaan punaista puolta. Vuosina 1905–1916
laitosmiehiä oli ollut hankala saada liittymään osastoon. Osaston ainoa laitosmies pyysi eroa
osastosta jo vuoden 1906 lopussa, koska pelkäsi työpaikkansa puolesta.679 Tampereen
kutomatehtaiden laitosmiehet perustivat oman ammattiosaston vasta vuoden 1917 alussa. Siihen
liittyi osaston vuosikertomuksen mukaan 130 miestä, joka oli yli puolet tehtaiden laitosmiehistä.680

Tehdas ei pystynyt toimimaan täydellä teholla sodan aikana, vaikka laitosmiehet palasivat. Raakaainepulaa pahensi vapaan liikkuvan kaluston puute rautateillä. Tämä johti teollisuustyöttömyyteen,
jonka

Kansanvaltuuskunta

yritti

ratkaista

jakamalla

avustusta

sekä

järjestyneille

että

järjestymättömille työttömille.681 Helmikuun lopussa karstaus- ja kehruuosaston miehistä suuri osa
oli mennyt punakaartiin.682 Finlaysonin tehtaantytöt olivat keskeisessä asemassa naiskaartissa, joka
järjestettiin maaliskuun alussa. Yksi heistä perusteli liittymistään paremmalla palkalla. Hopun
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tulkinnan mukaan naisille luvattu 10 markan päiväpalkka oli kuitenkin vain lisäkannustin; toimintaa
motivoi ensisijaisesti aatteellinen innostus. Naiskaartiin liittyi uusia jäseniä varsinkin silloin, kun
työt

lopetettiin

tehtaalla

kokonaan

maaliskuun

lopussa.683

Huhtikuun

aikana

joitakin

tehtaalaismiehiä otettiin väkisin kaartiin.684

Lähinnä Pohjanmaalta kerätty talonpoikaisarmeija valtasi työväen pääkaupungin huhtikuun alussa.
Osaston jäsenistä kaatui sodassa 8, ammuttiin 9 ja vangittiin 58, joista kuoli vankilassa 6.
Vallankumouksen aikana kaupungin siviilihallintoa hoitaneet Ida Vihuri ja Alfred Vuolle tuomittiin
elinkautisiin

vankeusrangaistuksiin.

Kuulustelupöytäkirjan

mukaan

Vihuri

nauroi

mielenosoituksellisesti, kun tuomio luettiin. Osasto ei unohtanut johtajiaan, vaan korotti heidät
osaston kunniajäseniksi. Molemmat saivat rahallista avustusta nimipäivälahjaksi. Vuolteen vaimolle
ostettiin jopa junalippu Hämeenlinnan vankileirille. Kapinaan osallistuneilla rivityöläisillä ei ollut
enää asiaa tehtaaseen sodan jälkeen.685 Tehtaan sairaskassasta ei myöskään maksettu penniäkään
apua niille tehtaalaisille, jotka olivat eronneet tehtaalta liittyäkseen punakaartiin. Sodassa siis
katosivat tehtaalaisten yhden ihmisiän aikana keräämät pesämunat, joilla oli tarkoitus turvata oma ja
perheen tulevaisuus. Kaikkein huonoimpaan asemaan jäivätkin kuolleiden tehtaanmiesten lesket ja
lapset, joiden ainoa tulonlähde vietiin. Aihe herätti sairaskassassa vilkasta keskustelua, mutta
lopulta sääntöjä tulkittiin kirjaimellisesti, ja päätökseksi tuli olla antamatta apua vapaaehtoisille
punakaartilaisille ja heidän perheilleen. Sairaskassan johtokunta tunnusti ymmärtävänsä tilanteen
ikävyyden ja sen katkeruuden, minkä kassan päätös työläisissä aiheutti.686 Apurenkaat, jotka olivat
kokonaan työläisten hallussa, antoivat apua kuolleiden punaisten perheille ja jopa välittömästi sodan
jälkeen vapaaehtoiselle punakaartilaiselle, joka oli haavoittunut taistelussa.687

Osasto oli menettänyt sodassa johtajansa, rivijäseniään ja omaisuuttaan. Sodan jälkeen tehtaalainen
Ida Heinänen kirjoittaa synkän vuosikertomuksen päätteeksi:
Vaikeissa olosuhteissa tuntematonta tulevaisuutta kohti kuljemme, mutta sittenkin käykäämme
rohkeana alusta aloittamaan toimintamme, pyrkien siihen päämäärään jonka olemme itsellemme
asettaneet niin taistellaksemme itsellemme kuuluvia oikeuksia kasvattaa itsestämme täysin tietoisia
yhteiskunnan jäseniä.688
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Kaikille tehtaalaisille ei enää riittänyt jokapäiväinen leipä. He halusivat vaikuttaa yhteiskuntaan
omalla toiminnallaan, olla ”täysin tietoisia yhteiskunnan jäseniä”. Se tarkoitti maailman
muokkaamista omin käsin. Kokenut sosialisti Vihtori Kanto neuvoi hävityn vallankumouksen
jälkeen nuorempia tovereitaan äänestämään niin kunnallisesti kuin valtiollisesti, sillä se oli ainoa
ase, joka työväestöllä oli enää jäljellä.689 Ilmeisesti osasto noudatti miehen neuvoja, sillä
ensimmäisissä kunnallisvaaleissa sodan jälkeen joulukuussa 1918 vasemmisto sai enemmistön
valtuustoon.690 Työväestö

otti

paikallisvallan,

josta

se

oli

haaveillut

vuosikymmeniä.

Ammattiosastotoiminta käynnistettiin tehtaalla uudelleen vuoden 1918 lopussa. Ensimmäiseksi
puheenjohtajaksi epäonnistuneen vallankumousyrityksen jälkeen valittiin runoilija Jussi Mantere,
joka vuonna 1908 kirjoitti muutamaan virkkeeseen sen, minkä todistamiseen olen tuhlannut yli 100
sivua:
Uusi aika tuo mukanaan aina uusia elämän muotoja. Tässä elämän virran pyörteissä kieppuu
tehtaalainen heikkona, mutta se on nouseva siitä silloin kuin sen pitkä hengen yö on aamuun ehtinyt.
Silloin se itsetietoisena huutaa: alas sorto alas vääryys, juoskaat ulos mailmasta te ihmissielun
viholliset te jotka kömpelöitä tarujanne meille lörpöttelette kuin lapsille me emme enään usko teitä.
Eläköön vapaus.691 (Korostus lisätty.)

4. PUMPULIVALLANKUMOUS
Maailmankuva voi paljastua vain toiminnassa, sillä ajatus, joka ei muutu toiminnaksi, ei jätä jälkiä,
joita historiantutkija voisi arvioida. 1800-luvun tehtaalaisten ympäristöön painamat jäljet kielivät
sopeutumisesta hegemoniseen ideologiaan. Pumpulitehtaalaiset kävivät ahkerasti kirkossa,
omistivat uskonnollista kirjallisuutta muita työläisryhmiä enemmän, kehuivat lehdistössä
työolojaan, vähensivät juopottelua työaikana, juhlivat vapaaehtoisesti patruunaa ja keisaria, sietivät
huonojen mestareiden mielivaltaa ja kantoivat heidät ulos vasta 1905. Tehdas antoi työläisille
palkan, ruuan, asunnon, kirkollisen kasvatuksen, koulutuksen, terveydenhuollon ja vapaa-ajan
huvitukset. Normaali työaika oli 13–14 tuntia. Tehdas hallitsi tehtaalaisten jokapäiväistä
materiaalista ja henkistä ympäristöä. Sen oli pakko hallita ohjatakseen tuhansien työläisten valtavaa
ajatus- ja toimintavoimaa yritykselle hyödylliseen suuntaan. Tehdas palkitsi ja kuritti työläisiään
kohti maailmankuvaa, jossa hyveitä olivat ahkeruus, tuottavuus, säännöllisyys, kuri, raittius,
siveellisyys, siisteys ja uskonnollisuus. Kaikki eivät käyttäytyneet ympäristön koneistojen
edellyttämällä tavalla: oli myöhästymisiä, näpistyksiä, juopottelua, aviottomia lapsia, mestareiden
689
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nimittelyä ja lyömistä, pari lakkoyritystä ja jopa vesirattaan tuhoamisyritys. Väärälle ajattelulle ja
toiminnalle ei kuitenkaan annettu elintilaa. Ne, jotka eivät sopeutuneet tehdaspaternalismin
ideologiaan, saivat varoituksen tai lopputilin.

1800-luvun tehtaalaisten suosituimmat aatteet olivat vanhaluterilainen kristinusko ja raittiusliike.
Molemmat olivat pääoman näkökulmasta hyödyllisiä henkisiä virtauksia. Tehtaan papin tehtaan
kirkossa saarnaama oppi lupasi tehtaalaisille taivaallisen palkinnon maallisesta kurjuudesta.692
Tehtaan isännän tukeman raittiusliikkeen mukaan viina oli kaiken pahan alkujuuri. Siksi ulkoinen
todellisuus oli mahdollista muuttaa lopettamalla alkoholin käyttö. Liike heikkeni 1900-luvun alussa
työväenaatteen voimistuessa. Sosialismi oli eliitin näkökulmasta ensimmäinen todella vaarallinen
aate. Se kiisti kirkon, koulun ja pääoman hegemonian, asetti kysymyksen alaiseksi koko
kapitalistisen yhteiskunnan tukijalat, riisui talousjärjestelmältä ”luonnollisuuden” hunnun ja teki
selväksi rakenteen ideologiset edellytykset ja seuraukset. Massojen maailmankuvan muutos vaati
massakokemuksen. Suurlakko oli tällainen historiallinen hetki, jolloin vanhat auktoriteetit
menettivät absoluuttisen valtansa eli jolloin ne tulivat tai ne pakotettiin kysymyksen ja vastauksen
logiikan alle. Tiedostamaton tehtaalaismentaliteetti eli vanha kunnon tehtaalaishenki alkoi muuttua
kohti itsetietoista sosialismia. Patruunan, keisarin ja Jumalan lapset vaihtuivat suurlakon lapsiin.

Suurlakko mursi sääty-yhteiskunnan tuottaman maailmankuvan absoluuttisen presupposition:
”kaikilla on oma paikkansa Jumalan Kaitselmuksessa”. Suurlakko heilautti työväen uskomusten
verkostoa kokonaisuudessaan. Suurlakko alkoi keisarin vallan kyseenalaistamisesta, mutta se jatkui
omistus-, sukupuoli- ja hengellisiin suhteisiin asti. Suurlakko paljasti, että työläisten yhteistoiminta
voi saada aikaan suuria tuloksia. Työväenaatteen absoluuttinen presuppositio lepäsi siinä
kyseenalaistamattomassa uskossa, että maailma voidaan muuttaa paremmaksi omalla toiminnalla.
Työläisten maailmankuvan muutos ei olisi voinut tapahtua ilman ympäristön väkivaltakoneistojen
lamaantumista, sillä työläisten uudenlainen toiminta tuli mahdolliseksi juuri silloin, kun keisarilliset
sortokoneistot heikkenivät eli vuosina 1905 ja 1917. Jos työväenluokka ymmärretään
thompsonilaisittain luokaksi nimenomaan silloin, kun se on historiallisessa liikkeessä, niin Suomen
työväenluokka oli voimakkaimmillaan tutkielmani aikarajauksen sisällä vuosina 1905 ja 1917–1918

Aineistoni ei todista, että kaikista pumpulitehtaalaisista olisi tullut sosialisteja vuosina 1905–1918,
mutta se todistaa, että suurlakon jälkeen tehdasympäristössä esiintyi uudenlaista ajattelua ja
toimintaa, jota voi luonnehtia sosialistiseksi. Sosialismi venytti tehtaalaisten mahdollisen rajoja: jos
mestari oli epäoikeudenmukainen, hänet saatettiin kantaa ulos tehtaasta, jos työläisten elämästä
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suurin osa valui pääoman hyväksi, työaikalakia pystyttiin muuttamaan punaisella viivalla tai jos
tehdas antoi työläisille vain leivänmuruja, voitiin joukkotoiminnalla ottaa itselle suurempi osa
yrityksen voitoista. Sosialismin suosiota ei voida selittää vain sen kristillisellä kaipuu- tai
arkaaisella viharetoriikalla. Ensinnäkin, ei ole olemassa mitään ikiaikaista, sokeaa, epärationaalista
herravihaa, jonka työläiset imevät jo äidinmaidossa – jos ja kun vihaa on olemassa, se liittyy aina
ympäristöön, jossa työläinen elää. Esimerkiksi 1800-luvun pumpulitehtaalla vihattiin vain tiettyjä
huonoja mestareita. Suurinta herraa eli patruunaa ei uhmattu kertaakaan. 1900-luvun alussa
henkilökohtainen viha muuttui oman tulkintani mukaan kohti luokkavihaa, jonka primääri kohde oli
yhteiskunta, joka tuotti jatkuvasti alistavia luokka-asetelmia. Finlaysonin tehdasyhteisön
historiallisessa esimerkissä Marxin lukeminen näytti vähentävän työläisten väkivaltaisuutta.
Oppineimmat sosialistit eli Vihuri ja Vuolle sanoutuivat irti aggressiivisimmista toimintamuodoista
ja yrittivät rauhoitella vuonna 1917 valtavaksi kasvanutta osastoa. Toiseksi, muodollisessa
analyysissä, jossa koko historiallinen todellisuus on pelkkää tekstiä, historian todelliset subjektit
katoavat. Collingwoodilaisen tulkintani mukaan jokaisen historiallisen aatteen voi lukea
vastauksena kysymykseen. Tällöin sosialismin menestymisen selittää parhaiten työväenaatteen ja
työväenkysymyksen elimellinen yhteys. Kysymys viittaa nimenomaan epäkohtaan ulkoisessa
todellisuudessa eli työläisten kurjuuteen. Siksi sosialismin syntymää on mahdotonta ymmärtää
ilman kurjuutta; aineellinen kurjuus oli yksi sosialismin välttämättömistä edellytyksistä.

Finlaysonin pumpulitehtaalaisten kokonaisvaltaista maailmankuvan muutosta voisi kutsua sanalla
sanoen pumpulivallankumoukseksi. Pumpulitehtaalaiset eivät olleet sosialismin etujoukko. Heillä
oli numerojen valossa ansaittu maine poikkeuksellisen kristillisenä ja konservatiivisena yhteisönä.
Sosialismin aate pystyi kuitenkin tunkeutumaan jopa Finlaysonin tehtaan muurien sisäpuolelle.
Maailmankuvan muutoksen varmana todisteena tehdasyhteisöön syntyi ammattiosasto ja osaston
oma lehti. Tehtaalaisessa työläiset kirjoittivat paperille uusia käsityksiään maailmasta. Kynäilevät
tehtaalaiset katkoivat henkiset napanuoransa 1800-luvun auktoriteetteihin: 1) patruuna muuttui
orjuuttavaksi pääomaksi, 2) keisaria pilkattiin vailla pelkoa ja 3) Jumala muutti olemustaan
työväenluokkaisemmaksi

tai

kuoli

kokonaan.

Kaikista

radikaaleimmin

työväenluokan

vuosisadanvaihteen metamorfoosi tiivistyi Finlaysonin tehtaalla muonarengin tytär Ida Vihuriin,
joka kuoli sosialistien kansanedustajana Kuru-laivan onnettomuudessa vuonna 1929. Vihuri oli
työläisnainen, sosialisti, feministi ja naimaton poliitikko, yksi monista suurlakon lapsista.

Suurlakko tarkoitti koko tehtaan työväestön hetkellistä heräämistä, mutta kerran herännyt saattoi
nukahtaa uudelleen. Tehtaan työläisten järjestäytyminen tapahtui hitaasti ja epävarmasti.
Ammattiosastoon kuului vain pieni vähemmistö tehtaan työläisistä vuosina 1907–1916.
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Ammattiosaston kuolemakaan ei ollut kaukana. Sosialistisen maailmankuvan voidaan sanoa
vahvistuneen Finlaysonin tehtaalla ratkaisevasti vuonna 1917, kun tehtaan osaston jäsenmäärä
kymmenkertaistui ja samaan aikaan sosialistisen puolueen suosio kasvoi ennätyslukemiin
tehtaalaisten keskuudessa. Vuosina 1905–1918 Tampereen sosialistinen työväenliike rakensi
itselleen lähes täydellisen koneiston, joka kattoi kaikki inhimillisen elämän osa-alueet: sillä oli oma
puolue, ammattiosastot, työväentalo, lehdet, osuuskaupat, pankit, vakuutusyhtiöt, opintokurssit,
lukusalit, kirjastot, kirjapainot, harrastuskerhot ja lapsitoiminta.693 Työväenliikkeen voima huipentui
oman väkivaltaisen sortokoneiston luomiseen vuonna 1917.

Sosialistisen maailmankuvan omaksuminen ei johtanut väistämättä sosialistisen puolueen
vallankumousyritykseen.

Työläisten

tie

suurlakon

Keskustorilta

sisällissodan

jälkeiseen

häpeärangaistukseen samalle paikalle ei ollut deterministinen. Marxin muotoilemat rautaiset
historian lait eivät muuttaneet historiaa, mutta työläisten omat uskomukset näistä laeista muuttivat
historian. Työväen aktiivinen eduskuntatyö ja aseellinen kapina olivat saman absoluuttisen
presupposition mahdollistamia toimintamuotoja. Porvarillista demokratiaa vaivasi syksyllä 1917
sama vika kuin ammattiyhdistysliikettä ennen kahdeksan tunnin työpäivää: toiminnan tulosten
puute. Finlaysonin tehtaalaisten kurjuus kiistatta kasvoi vuosina 1914–1917 maailmansodan takia.
Nälkä itsessään ei kuitenkaan selitä työväenluokan vallankumousta, sillä Suomessa oli koettu vuotta
1917 pahempaa nälkää esimerkiksi 1860-luvulla. Nälän ja vallankumouksen välillä on silti
jonkinlainen suhde. Tyhjä vatsa voi herättää ihmisessä käsityksen, että hänen kokemansa nälkä on
periaatteellisesti väärin ja että tuo nälkä on mahdollista lopettaa hänen omalla toiminnallaan.694
Pohjantähden Akselikaan ei lähtenyt sotimaan siksi, että hänen yhteiskunnallinen asemansa olisi
kurjistunut verrattuna isäänsä Jussiin, vaan koska hän ei enää hyväksynyt epäkohtia jokapäiväisessä
elinympäristössään.

Sisällissodassa Pohjanmaan maaseudun sirppi löi Etelä-Suomen kaupunkien vasaran. Jälkiviisas
historiantutkija voisi kuitenkin lainata erään äskettäin edesmenneen toisinajattelijan ajatusta, jonka
mukaan todellisen tappion ei tarvitse aina tarkoittaa moraalista tappiota ja että moraalinen voitto voi

693
694

Haapala 1986, s. 295.
Vrt. Alapuro 1992, s. 252: ”Millaisia ovat yleensä olleet poliittisten kriisien edellytykset? On selvää, että
laajamittaista liikehdintää eivät synnytä ihmisten kärsimykset ja ahdinko sinänsä. Ihmisillä täytyy olla jonkinlainen
käsitys siitä, että heidän kärsimyksensä eivät ole väistämättömiä, maailman menoon kuuluvia asioita, vaan johtuvat
yhteiskunnallisista seikoista ja ovat muutettavissa. Heillä täytyy siis olla jonkinlainen ideologia, vaikka
yksinkertainenkin. Mutta tämä ei vielä riitä. Koska laajamittainen liikehdintä – määritelmän mukaan – koettelee
yhteiskunnallisia valtasuhteita, asettaa vallitsevat sosiaaliset järjestelyt tavalla tai toisella kyseenalaisiksi, se on
mahdollinen vain, jos liikehtijöillä on resursseja voimainkoetukseen eli edellytyksiä toimia yhdessä, järjestäytyä, tai
jos liikehdintää ei jostakin muusta syystä tehokkaasti estetä poliittisen valvonnan avulla tai loppujen lopuksi poliisin
ja armeijan voimin.”
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kääntyä todelliseksi voitoksi historian suuren pyörän liikkeessä.695 Työväenaatetta ei tapettu
tappamalla tuhansia työläisiä. Tässä mielessä ajatukset voivat olla luodinkestäviä. Jari Ehrnroothin
mukaan ”sosialismi merkitsi vain nimistön vaihtoa ja ikuisen kaipauksen kohteen siirtymistä
tuonpuoleisesta tämänpuoleiseen”.696 Oman tulkintani mukaan siirtyminen tuonpuoleisesta
tämänpuoliseen on työväen aatehistorian suurin vallankumous. Sosialismi tarkoitti uusien
mahdollisten maailmojen paljastamista. Työläisten ei enää tarvinnut tyytyä kuoleman jälkeiseen
paratiisiin. Sen sijaan heissä itsessään piili kyky luoda parempi huominen, tuoda paratiisi maan
päälle.

695

Václav Havel kirjoitti ajatuksen sen jälkeen, kun neuvostopanssarit olivat murskanneet Prahan kevään
”ihmiskasvoisen sosialismin”. Havel 1991, s. 40.
696
Ehrnrooth 1992, s. 500.
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