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Tutkimus on ensimmäisen tamperelaissyntyisen kansanedustajan Alma Jokisen (os. Malander)
elämäkerta. Hän syntyi vuonna 1882 Tampereella ja liittyi jo koulutyttönä raittiusseuraan.
Mentyään mukaan työelämään hän havahtui niihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, joita yhä
radikalisoituvammassa työväenliikkeessä käsiteltiin. Alman tie työväenyhdistysaktiiviksi kävi
yhdistyksen puhuja- ja keskusteluseuran kautta. Valtakunnalliseen politiikkaan hän meni mukaan
käytyään sosialidemokraattisen puoluehallinnon järjestämän agitaatiokurssin alkuvuodesta 1903.
Suurlakko ja sen aikaansaama äänioikeusreformi vuonna 1905 oli käännekohta koko
työväenliikkeelle. Etenkin työläisnaiset kokivat olevansa uuden ajan alussa, sillä vuosien taistelun
jälkeen heille oli annettu mahdollisuus vaikuttaa. Alma Jokinen toimi sosialidemokraattien
kansanedustajana vuosina 1908–18. Hävityn kansalaissodan jälkeen hän pakeni monen muun
entisen kansanedustajatoverinsa tavoin perheineen Neuvosto-Venäjälle. Melko pian pakolaiselämän
alettua hänestä tuli leski ja kolmen lapsen yksinhuoltaja, sillä hänen puolisonsa Väinö Jokinen oli
yksi Kuusisen klubin murhissa ammutuista vuonna 1920. Alma säästyi 1930-luvun
puhdistusvainoilta, mutta moni hänen tovereistaan kuoli tai katosi. Hän itse kuoli ilmeisesti juuri
ennen toisen maailmansodan alkua Petroskoissa, Neuvosto-Karjalassa.
Tutkimuksen aineistona on käytetty niitä arkistolähteitä, joista on voinut löytää merkintöjä Alma
Jokisesta, sekä hänen läheisistään, kuten kirkonkirjoista ja osoiteluetteloista. Yhdistysten
kokouspöytäkirjoja, sanomalehtiartikkeleja, sekä valtiopäiväasiakirjoja on käytetty Alman oman
äänen esiin nostamiseen. Näitä aineistoja lukemalla on voinut saada myös hyvän kuvan niistä
ajankohtaisista aiheista, jotka työväenluokkaa, ja etenkin sen naisedustajia puhuttivat.
Tutkimuskirjallisuuden lisäksi tässä tutkimuksessa on käytetty runsaasti muistelmatietoa, jonka
avulla on pyritty tuomaan esiin niitä tunnelmia, joita aikalaisilla oli kokemuksistaan.
Alma Jokisen elämänkaari kuvastaa hyvin niitä muutoksia, joiden pyörteisiin viime vuosisadan
vaihteessa eläneet työläisnaiset joutuivat. Perinteinen perhemalli mieselättäjyyksineen vaihtui
aktiiviseksi yhdistystoiminnaksi ja naiset pääsivät politiikanteossa mukaan jopa valtakunnan
ykköspaikoille. Luokkaviha puhkesi Kansalaissodaksi ja hävinneistä tehtiin syntipukkeja. Unelma
tasa-arvoisesta ja oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta ei toteutunut edes rajan takana, vaan siellä
odotti uusi vaino.
Tässä tutkimuksessa on etsitty Alma Jokisen tarinan avulla ihmistä ja etenkin naista –tytärtä,
ystävää, työtoveria, puolisoa ja äitiä, tuntevaa yksilöä -historian tapahtumien pyörteistä. Alman
tarinan avulla aikaansa edellä olleet uudistushenkiset naiset saivat kasvot.
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I HISTORIAN VARJOIHIN JÄÄNEET NAISPOLIITIKOT
Vuosi 2006 on ollut yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden juhlavuosi Suomessa. Tasan sata vuotta
sitten Euroopan vanhakantaisin valtiopäivämuoto muuttui yhdessä hetkessä edistyksellisimmäksi,
kun muutamia poikkeusryhmiä1 lukuun ottamatta kaikki täysi-ikäiset sukupuoleen tai varallisuuteen
katsomatta saivat sekä äänioikeuden, että vaalikelpoisuuden. Näillä kriteereillä Suomea voidaan
pitää myös ensimmäisenä valtiona, jossa äänioikeuden myötä toteutui ”todellinen”demokratia
luokkien ja sukupuolten poliittisen tasa-arvon suhteen. 2 Ennen äänioikeusuudistusta vain harvoilla
oli mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnan asioihin, sillä nelikamarisille säätyvaltiopäiville saivat
edustajansa lähettää vain harvat ja valitut. Äänioikeus määräytyi varallisuuden ja sukupuolen
mukaan. Suurena ryhmänä lähes koko työväestö oli vailla äänioikeutta, sillä se ei vähäisillä
vuosituloillaan yltänyt äänioikeuteen. Naisista vain naimattomat ja hyvätuloiset naiset saivat
äänestää, tosin hekin vain kunnallisissa vaaleissa.

Taistelu yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden saavuttamiseksi oli keskeinen teema 1800-luvun lopulta
alkaen yhä enemmän radikalisoituneessa työväenliikkeessä. Sen avulla uskottiin voitavan muuttaa
koko porvarillisen yhteiskunnan, jonka epätasa-arvoisena ja kapitalismin sääntöjä noudattavana
katsottiin riistävän työläisiä monin eri tavoin. Räikeimmiksi epäkohdiksi nähtiin huonosti palkattu
työ, liian pitkä työaika, työntekijöiden puutteellinen suojelus, sekä juoppouteen johtava alkoholin
myynti ja tarjoilu. Katsottiin, että porvarit rikastuivat työväen kustannuksella, joka puolestaan
vaipui yhä syvempään ahdinkoon. Äänioikeusreformin toteutumisessa vuoden 1905 suurlakolla oli
keskeinen merkitys, sillä ilman sitä todennäköisesti ainakin naisten äänioikeus ja vaalikelpoisuus
olisivat lykkääntyneet muutamalla vuosikymmenellä. 3

Naiset olivat uudessa poliittisessa kentässä merkittävässä roolissa. Raittiusasian avulla heidät saatiin
innostumaan järjestötoiminnasta, sillä juopottelun haittojen katsottiin kohdistuvan etenkin naisiin ja
heidän lapsiinsa. Säätyläisnaiset kokivat tehtäväkseen olla esimerkkinä, sekä opastajina alempien
luokkien naisille. He halusivat myös osoittaa olevansa yhtä päteviä yhteiskunnallisia toimijoita,
kuin oman säätynsä miehet. Äänioikeusasiassa aktiiviset säätyläisnaiset halusivat saada
äänioikeuden itselleen samoin perustein oman säätynsä miesten kanssa. Työläisnaisten solidaarisuus
1

Ilman äänioikeutta jäivät muun muassa vakinaisessa sotapalveluksessa olevat, täysi-ikäiset holhouksen alaiset, ne
joiden verot olivat muun kuin varattomuuden vuoksi maksamatta edelliseltä kahdelta vuodelta, vaivaishoidossa olevat,
kansalaisluottamuksensa menettäneet, sekä irtolaiset, kuten suurin osa saamelaisista ja romaneista. (”Yksi kamari, kaksi
sukupuolta”, s.37.)
2
Sulkunen teoksessa ”Yksi kamari, kaksi sukupuolta”, s.13.
3
Koskinen teoksessa ”Yksi kamari, kaksi sukupuolta”, s.26.
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puolestaan kohdistui naisasiaa ajavien yläluokan naisten sijaan työläismiehiin. Heille äänioikeusasia
oli sukupuolikysymyksen sijaan luokkakysymys. Työväenliikkeessä naisia tarvittiin, sillä työväen
ainoa ase yläluokkaa vastaan oli joukkovoima. Naisten kannatuksella ja äänillä haluttiin saada oma
asia paremmin esille. Kaupungeissa oli paljon nuoria työläisiä, jotka etsivät uusia yhteisöllisyyden
muotoja kansalaisliikkeistä 1800-luvun lopulla. Kaupunkilainen elämäntapa ja läheiset suhteet
porvarien elämäntapoihin saivat aikaan sen, että työläisnaisista ensimmäisinä palvelijattaret ja
ompelijattaret järjestäytyivät rouvasväenyhdistysten tavoin omiin yhdistyksiinsä. 4 Työläisnaisten
liitto perustettiin vuonna 1900 ja sen nimi vaihdettiin Sosialidemokraattiseksi naisliitoksi
ensimmäisten eduskuntavaalien alla vuonna 1906.

Organisoitunut työväenliike oli sikäli demokraattinen, että johtokuntiin, komiteoihin ja lautakuntiin
valittiin jäsenet äänestämällä. Naisjäsenet saivat näin ainakin periaatteessa samat vaikuttamisen
mahdollisuudet, kuin mitä miehillä oli. Aktiivisesti työväenliikkeessä 1900-luvun taitteessa
toimineet työläiset olivat useimmiten nuoria ja naimattomia miehiä, sekä naisia, joille
järjestäytyminen oli sekä harrastus, että aatteellinen suhtautumistapa tulevaisuuteen. Toiminnan
avulla haluttiin saada aikaan uusi uljas maailma, jossa ei olisi ollut enää yhteiskunnallisia
vääryyksiä. Liikkeessä mukana olleilla ei kaikilla ollut yhtä vahva usko sosialismiin ja sen
muutosvoimaan, mutta yhteistä oli halu muutokseen ja usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin.

Äänioikeusuudistuksen myötä saatiin varmuus siitä, että oltiin matkalla kohti parempaa
tulevaisuutta. Työväenliikkeen aktivisteille tuli näytön paikka ja he halusivat saada pian loputkin
aatteellisesti nukkuvat herätetyksi vaaliuurnille yhteisen asian puolesta. Ensimmäisissä vaaleissa
sosialidemokraattinen puolue saikin murskavoiton ja taistelu uudistuksista saattoi alkaa.
Eduskuntaan pääsi myös 19 naista, joista 9 oli sosialidemokraatteja. Näistä naisista on kirjoitettu
teos ”Yksi kamari, kaksi sukupuolta”, mutta heidän jälkeensä valituista monet ovat painuneet
unholaan.

Olen koko historianopiskeluni ajan ollut kiinnostunut ennen kaikkea naisten historiasta ja
osallistunut moniin aihetta käsitteleviin luentosarjoihin. Valitsin eräässä naisten äänioikeutta
käsittelevässä työryhmässä5 aiheekseni tamperelaiset työläisnaiset, sillä heidän ajatusmaailmansa
tuntui olevan lähimpänä omaani. Arkistoja, sekä kirjallisuutta läpikäydessäni huomioni kiinnittyi
4

Lähteenmäki, s.25.
Olen kuulunut lukukaudella 2005–06 professori Irma Sulkusen naisten äänioikeutta tutkineeseen työryhmään, jonka
tehtävänä on ollut kirjoittaa äänioikeuden 100-vuotisnäyttelyä varten Museokeskus Vapriikissa järjestettävään
näyttelyyn aihetta valottava julkaisu.
5
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etenkin erääseen naiseen, jonka kohtalo tuntui kiehtovalta. Historian pro gradu –työnäni päätin
tehdä tästä henkilöstä, tamperelaissyntyisestä kansanedustaja Alma Jokisesta
elämäkertatutkimuksen, sillä hänen elämäntarinansa ansaitsee mielestäni tulla kerrotuksi. Olen
asunut koko ikäni Tampereella ja Alma Jokisen tarina kiehtoi mieltäni myös sen vuoksi, että hän oli
ensimmäinen tamperelaissyntyinen naiskansanedustaja. Hänestä löytyy mainintoja pöytäkirjoista,
sekä aikalaisten muistelmista, mutta ei enää esimerkiksi 30-luvun taitteessa kirjoitetusta Tampereen
työväenyhdistyksen naisosaston historiikista. Alma joutui muuttamaan pois maasta vuoden 1918
tapahtumien jälkeen ja sen jälkeen hän painui monen muun aikanaan merkittävän naispoliitikon
tavoin unholaan.

Tutkimalla yhden henkilön elämänkaarta, voi samalla nähdä yksilön näkökulmasta niitä
historiallisia tapahtumia, sekä muutoksia, joita hänen elinaikanaan tapahtui.
Elämäkertatutkimuksella voidaan mielestäni tehdä esimerkiksi poliittista liikehdintää
ymmärrettävämmäksi etsimällä niitä juuria, mistä, miten ja miksi kaikki sai alkunsa. Jälkiviisaus on
myöhempien sukupolvien oikeus, mutta etenkin tappiolle jääneet ja ”vääräuskoisiksi”leimatut
kaipaavat puolueetonta tulkintaa. Sosialismin aatteen puolesta taistelleen Alma Jokisen tarina on
herättänyt minussa suurta sympatiaa aikaansa edellä olleita 1900-luvun alun nuoria työläisnaisia
kohtaan, jotka näkivät uuden ajan koittaneen ja jotka olivat valmiita uhraamaan kalleimpansa tasaarvoisemman ja oikeudenmukaisemman tulevaisuuden puolesta.

Olen seurannut Alma Jokisen - josta jatkossa tulen käyttäneeksi usein tuttavallisesti nimitystä Alma
- elämää niiden arkistojälkien perusteella, joita hänestä on kirjoihin ja kansiin tallennettu. Tieni on
vienyt Alman perässä Tampereelta ensin Helsinkiin ja sitten Hämeenlinnan kautta Turkuun.
Valitettavasti Alma perheineen siirtyi hävityn kansalaissodan jälkeen Neuvosto-Venäjälle, jossa hän
myös kuoli ilmeisesti juuri ennen toisen maailmansodan puhkeamista, enkä tämän vuoksi ole
kyennyt seuraamaan hänen jälkiään aivan loppuun saakka. Arkistoihin uppoutuminen on ollut
mukaansa tempaavaa, sillä välillä työ on ollut todellista salapoliisin työtä, kun johtolanka tuntui
äkisti katoavan kadonneisiin tai vaillinaisiin arkistolähteisiin. Erityistä päänvaivaa aiheuttivat
Alman lapset, joiden olemassaoloon en välillä uskonut ollenkaan. Heitä ei näet ollut kastettu, joten
heidän tietojaan ei löytynyt kirkonkirjoista naimattomien ja erilleen kirjattujen vanhempiensa
kohdalta. Lopulta löysin perheen Hämeenlinnan poliisin osoiteluettelosta käytyäni läpi lähes koko
silloisen Hämeenlinnan asukkaat. Olen myös joutunut välillä pohtimaan ankarasti sitä, mitä
merkintä tarkoittaa tai mihin se viittaa, mutta useimmiten olen kuitenkin löytänyt taas jäljille.
Lähteitä läpikäydessäni olen samalla kohdannut ne viranomaisten ylläpitämät arkistot, joihin viime
3

vuosisadan vaihteessa elänyt ihminen kirjattiin, sekä uuden järjestäytyneen työväen omat arkistot,
joissa on kirjattuna valikoidusti niitä keskusteluja, sekä toimenpiteitä joihin ryhdyttiin
onnellisemman tulevaisuuden toivossa. Moni jo unohtunut työläisaktivisti on tullut minulle tutuksi
ja etenkin Alma, joka sai sekä sisältöä, että kärsimystä elämäänsä aatteensa kautta.

Arkistolähteiden lisäksi olen työssäni käyttänyt lähteinä työväen omaa kirjallisuutta, sekä
sanomalehtiä yrittäen tavoittaa etenkin aikalaisten omaa ääntä ja käsityksiä toiminnastaan.
Poiminnoissani olen keskittynyt poliittisten tapahtumien selostamisen retoriikan sijaan niihin
inhimillisiin ääniin, jotka ovat välittyneet virallisten kannanottojen lomasta. Työväenliikkeen
poliittisesta ohjelmasta, sekä toiminnasta on kirjoitettu useita hyviä ja kattavia teoksia, mutta
omassa työssäni olen halunnut etsiä liikkeen takaa löytyviä naistoimijoita. Mikä sai naiset
lähtemään mukaan miesten rinnalle toimimaan poliittisissa järjestöissä, vaikka politiikkaan
osallistumista pidettiin naisille sopimattomana ja epäviehättävänä? Uskoivatko he omiin
vaikutusmahdollisuuksiinsa? Millainen oli se tulevaisuuden maailma, jossa työväenliikkeen
aktivistinaiset olisivat halunneet elää? Muun muassa näihin kysymyksiin olen Alman tarinan avulla
pyrkinyt löytämään vastauksia.

Kansalaissodan jälkeisiä vuosia olen pyrkinyt hahmottamaan lähinnä tutkimuskirjallisuuden, sekä
ennen kaikkea aikalaisten muistelmien avulla, sillä rajantakaisiin arkistoihin en tämän työn
puitteissa ole henkilökohtaisesti tutustunut. Muistelmia on paljon ja ne ovat usein vahvasti
värittyneitä kunkin muistelijan näkökulman mukaan. Objektiivisuuden sijaan olen halunnut tuoda
esiin niitä tunteita, joita esimerkiksi olot Neuvosto-Venäjällä herättivät punapakolaisissa.
Lähdekritiikin kannalta ajateltuna muistelmien käyttö tutkimuksessa voi olla ongelmallista, mutta
uskon, että kokemukset ovat olleet aitoja ja sen vuoksi vähintään yhtä arvokkaita kuin virallinen
totuus esimerkiksi tilastojen mukaan esitettynä.

Alman tarinassa suuren roolin saa hänen vihkimätön puolisonsa Väinö Jokinen, jonka rinnalla Alma
eli elämäänsä samaa työtä tehden lähes kaksikymmentä vuotta. Uskon, että puolisot jakoivat saman
aatemaailman ja hyväksyivät toistensa mielipiteet niissä poliittisissa ratkaisuissa, jotka ovat
ylöskirjattuina jääneet jälkipolvien luettavaksi. Tämän vuoksi olen ottanut työhöni mukaan myös
Väinön toimintaan liittyviä lähteitä. Alma oli ammatiltaan puhuja, mutta kuten Elina Katainen on
toista puolueen puhujaa Sandra Reinholdsson-Lehtistä tutkiessaan todennut, niin agitaattoreiden

4

sanat ovat hajonneet maailman tuuliin. 6 Alman omaa ääntä olen sen sijaan etsinyt lehtikirjoituksista,
sekä kokouspöytäkirjoista. Hänen kansanedustajana antamiaan lausuntoja puolestaan on löytynyt
valtiopäiväasiakirjoista.

Tämä pro gradu –tutkimus on muodoltaan perinteinen elämäkerta, sillä se etenee kronologisesti
päähenkilönsä elämänkaarta mukaillen. Olen jakanut työn luontevasti kappaleisiin ikäkausien ja
niiden myötä muuttuneiden asuinpaikkojen, sekä ennen kaikkea poliittisen toiminnan mukaan.

6

Katainen teoksessa ”Yksi kamari, kaksi sukupuolta”, s.8.
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II LAPSUUS JA NUORUUS TAMPEREELLA

1 Lapsuuden koti
Alma Eufrosyne Malander syntyi 28.4.1882 Tampereella. Hänen isänsä Isak Emanuel Malander
(1851–1906) oli ammatiltaan asioitsija ja äiti Anna Serafia (1854-?7) hoiti ajan tavan mukaan
kotona lapsikatrastaan. Perheeseen oli aiemmin syntynyt poika Oskar Ferdinand Emmanuel
(s.1877) ja tytär Aina Anna Serafia (s. 1879). Alman jälkeen syntyivät vielä Maria Alina (s. 1885),
Tyyne Alfhild (s.1889) ja Fanny Josefina (s.1893).8

Isak ja Anna olivat molemmat syntyisin Peräseinäjoelta Etelä-Pohjanmaalta. Isakin vanhemmat
Jaakko Iisakinpoika (s.1825) ja Liisa Eerikintytär (s.1820) Lehtimäki olivat torppareina
Peräseinäjoen Viitalan kylän Maijalan talossa. Isak oli viisilapsisen perheen vanhin poika ja ripille
hän pääsi Koskenkorvan kylässä vuonna 1866. Perheen Anna-äiti puolestaan oli aviottoman
itsellisnaisen Liisa Juhontyttären (s.1825) tytär. Liisa oli tullut piikomaan Viitalan kylän Riihimäen
taloon Virroilta ja hän sai kaikkiaan kolme aviotonta tytärtä, joista Anna oli keskimmäinen. Anna
Serafia Liisantytär pääsi ripille Viitalan kylässä vuonna 1870. Seuraavaksi pariskunta löytyy
Peräseinäjoen vihittyjen luettelosta, kun Koskelan renki Isak Emanuel Jaakopinpoika Malander ja
Viitalan piika Anna Serafia Liisantytär vihitään avioliittoon 17.9.1876. Tampereelle pariskunta
muutti jo seuraavana kesänä 9.7.1877 ja mukanaan heillä oli kuukauden ikäinen poikansa Oskar. 9

Tampereella Isak Emanuel Malander toimi aluksi kauppakirjurina, mutta myöhemmin ammatti
vaihtui asioitsijaksi. Asioiden hoito ei sujunut ainakaan aluksi kovin hyvin, sillä vuosi Tampereelle
muuton jälkeen 7.8.1878 Isak tuomittiin raastuvanoikeuden päätöksellä kuudeksi kuukaudeksi
vankilaan, sillä hän oli toiminut huolimattomasti velkomisasiassa. Hänen asiakkaansa oli ostanut
talon huutokaupassa, eikä aikonut luopua siitä, vaikka toinen mies väitti sen jo aiemmin ostaneensa.
Ilmeisesti asioitsija Malander ei ollut ottanut asioista tarpeeksi selvää ennen huutokauppaa.10 Toisen
tuomion hän sai vielä 19.12.1899, kun raastuvanoikeus määräsi maksettavaksi sata markkaa sakkoa
kavaltamisesta. Tässä tapauksessa asiakkaana ollut entinen talonomistaja oli tehnyt konkurssin, eikä
velkojien mahdollisuudesta periä rahojaan ollut huolehdittu tarpeeksi hyvin. 11
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Äidin kuolinaika on tuntematon, sillä hän siirtyi vuoden 1918 jälkeen tyttärensä perheen kanssa Neuvosto-Venäjälle.
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Perhe asui pitkään Amurin työläiskaupunginosassa sen pohjoislaidalla osoitteessa Pohjoinen
rantakatu 9 a. (nykyisin Näsijärvenkatu) ainakin osoitekirjojen alkaessa vuonna 1895, sekä vuodesta
1904 eteenpäin. Amuria oli alettu rakentaa nälkävuosien jälkeen vuonna 1868, kun lisääntyvälle
työväestölle tarvittiin uusia asuntoja. 1880-luku oli Amurin nopean kasvun ja rakentamisen aikaa,
sillä kymmenessä vuodessa sen väkiluku yli kaksinkertaistui ja saavutti 7 000 asukkaan rajan
vuonna 1890.12 Läntinen kaupunkialue loppui 1890-luvulla hautausmaahan, jonka takana
sijainneella Pyynikillä laidunsivat kaupunkilaisten lehmät. Nykyisellä Pyynikintorilla pidettiin
hevos- ja eläinmarkkinoita ja lypsettiin kaupunkilaisten lehmät.13 Pispalan ja kaupungin välille oli
rakennettu raja-aita juuri lehmien takia. Nykyisen Tampereen taidemuseon, eli silloisen
kruununmakasiinin vieressä sijaitsi kaakinpuu, jossa kaupunkilaisten rangaistuksia suoritettiin vielä
vuoteen 1892, kunnes uusi rikoslaki tuli voimaan. 14 Näsijärven puolella Santalahdessa sijaitsivat
Finlaysonin tehtaan halkovarastot. Siellä oli myös suosittu uimaranta, jossa amurilaislapset viettivät
kesäpäiviään. Kortelahdesta nostettiin savea tiilitehtaille ja talvisin siellä rakennettiin lotjia.
Särkänniemi oli kallioinen saari, joka yhdistettiin maantäytön avulla rantaan vasta sitten, kun
niemeen perustettiin Enqvistin höyrysaha. 15 Mustalahdessa oli kaupungin laivalaituri, josta laivat
lähtivät muun muassa Kuruun ja Teiskoon. Siellä oli myös kaupungin naisväen
pyykinhuuhdontalaituri, sekä vedenottopaikka. Talvisin rannassa oli Finlaysonin tehtaan luistinrata,
jossa soitti välillä jopa oikea orkesteri. Kaupungissa oli paljon oluttehtaita ja yksi niistä sijaitsi
Mustalahdessa. Näsinkallio oli Särkänniemen tavoin paljas, eikä siellä kasvanut kuin muutamia
kitukasvuisia mäntyjä. Rantakallion suojissa oli muutama viinatehdas. Almaa kymmenen vuotta
vanhempi amurilaissyntyinen Tyko Varto16 on muistellut Näsinkalliota:
”Tämä kallio oli pääasiassa Finlaysonin tehtaan työmiesten juopottelupaikka, jossa he
saivat ryypätä ja meluta mielin määrin kuin erämaassa, sillä kukaan ei käynyt heidän
mellastustaan häiritsemässä. Tätä mellastusta ei tosin ollut kaiken viikkoa, vaan lauantaiiltana, seuraavana yönä ja sunnuntaipäivänä”
Rantoja alettiin siistiä 1890-luvulla, kun Kortelahti ja Mustalahti ruopattiin satamiksi.
Ruoppausmaa nostettiin Näsinkalliolle ja siitä tehtiin puisto.17 Rannalle oli myös esteetön pääsy
ennen kuin Porin rata valmistui vuonna 1895.
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Talo, jossa Malanderit asuivat, oli tyypillinen amurilainen vuokrakasarmi ja sen omisti talollisen
leski Wilhelmina Kulkas Messukylästä. Vuosina 1897 ja 1898 asioitsija Malanderin perhe asui
Kauppakatu 13 b:ssä ja vuonna 1899 muutettiin takaisin Amuriin Kortelahdenkatu 19:ään.
Kulkaksen vuokratalossa Pohjoisella Rantakadulla Malanderit asuivat taas vuosisadan vaihteen
jälkeen.18 Talo lienee ollut tyypillinen amurilainen naisvaltainen vuokrakasarmi, sillä esimerkiksi
vuonna 1905 siellä asui Malanderien lisäksi 25 muuta henkilöä, joista vain viisi oli miehiä. Naisista
11 oli Alman ikäisiä tehtaalaisia lähinnä puuvillatehtaalta. Alma puolestaan on merkitty
asukasluetteloon ammattinimikkeellä luennoitsija. 19 Amurissa asuttiin ahtaasti, sillä vuosisadan
vaihteessa asukasluku huonetta kohden oli pahimmillaan lähes 3,5. Ahtaudesta johtuen asunnot
olivat monille lähinnä kortteeripaikkoja, joihin tultiin vain yöksi nukkumaan.20 Tehtaan asunnoissa
vain vajaa puolet ruokakunnista oli varsinaisia ydinperheitä ja suuressa osassa näistäkin perheistä
myös lapset kävivät työssä tehtaalla. 21 Raja työväen ja säätyläisten maailmoiden välillä on ollut
hyvin selkeä Alman lapsuudenmaisemissa, sillä Hämeenpuiston päässä vain noin sadan metrin
päässä Malanderien kodista kohosi Näsinkalliolla tehtaanpatruunan kaunis kivilinna Milavida ja
korkean aidan takana puiston keskellä Finlaysonin palatsi.

Oskar-veli mainitaan kirkonkirjassa asekelvottomaksi. Suuren nimenmuutoksen aikaan hän ilmoitti
Aamulehdessä ottaneensa uudeksi sukunimekseen nimen Lumia.22 Oskar otti seurakunnalta
muuttokirjan Amerikkaan syyskuussa 1906, mutta ehkä hän ei sinne matkustanutkaan, sillä hän
kuoli Tampereella naimattomana työmiehenä 80-vuotiaana vuonna 1948. Aina-sisaren jälkiä en ole
seurannut, sillä hän muutti Vaasaan vuonna 1909. Hän oli ottanut vuonna 1906 sukunimekseen
nimen Mantere. Pikkusisar Maria puolestaan vihittiin heinäkuussa 1906 ja hän muutti heti sen
jälkeen Kuopioon. Ilmeisesti Sandra Lehtisen valokuva-albumissa ollut valokuva, joka on nimetty
Alman sisar Alli Törmäläksi, tarkoittaa juuri häntä. Tyyne-sisko otti uudeksi sukunimekseen nimen
Meri ja hän elätti itsensä ompelijattarena. Hänet on merkitty poissaolevien luetteloon Tampereen
seurakuntien rippikirjassa vuonna 1951, joka ilmeisesti tarkoittaa sitä, että hän siirtyi Alman tavoin
Neuvostoliittoon. Sisaruksista nuorin, Fanny oli myös ompelija. Hänet vihittiin heinäkuussa 1914
telefonityömies August Aallon kanssa ja tuore pariskunta muutti heti vihkimisen jälkeen Turkuun.
He saivat neljä lasta vuosina 1914–1920. Isak-isä kuoli 26.10.1906 vain 55-vuotiaana. Vuonna
1908 leskiäidin kanssa asuivat sisaruksista vielä Aina, Tyyne ja Fanny. Lopulta myös yksin jäänyt
18
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äiti muutti syyskuussa 1916 Turkuun, jossa Alma ja Fanny perheineen jo asuivat.23 Vuoden 1918
tapahtumien jälkeen hän ilmeisesti siirtyi Alman perheen mukana Neuvosto-Venäjälle, sillä hänet
on merkitty poissaolevana Turun seurakuntaan vielä 1940-luvulla. Lopulta hänet on julistettu
kuolleeksi 2.4.1973.24

2 Amurin tyttö
Tampere oli nuorten tehdastyöläisten kaupunki. Tekstiilitehtaat tarjosivat työtä etenkin nuorille 16–
25 –vuotiaille naisille ja kaupunkiin syntyi selkeä naisenemmistö.25 1870-luvun alussa päättyi
nälkävuosiin huipentunut kehitys, jolloin väestönkasvu perustui nuoren väen muuttamiseen maalta
kaupunkiin ja alkoi perheellistymisvaihe. 26 Kaupungin väkiluku oli 8 700, kun Malanderit muuttivat
sinne vuonna 1876. Väestönkasvu oli nopeaa, sillä kolmessakymmenessä vuodessa se
viisinkertaistui, ollen Alman poismuuton aikoihin vuonna 1906 jo 43 000.27 Luokkaerot olivat
suuria, sillä harvalukuinen sivistyneistö koostui lähinnä tehtaanomistajista, kauppiaista, papistosta
ja opettajista. Kieli erotti tehokkaasti sivistyneistön ja työkansan toisistaan, sillä rahvas puhui
pääasiassa vain suomea, kun taas herrasväki käytti ruotsin kieltä. Kaupungin seuraelämän keskus
sijaitsi kosken rannassa nykyisen Vanhan kirjastotalon paikkeilla, sillä siellä oli suosittu kylpylä,
sekä tanssipaviljonki. Työväellä ei ollut varaa käydä siellä huvittelemassa, mutta he saattoivat
kuunnella orkesteria aidan takaa puistossa. Sen lisäksi he kokoontuivat omiin rientoihinsa muun
muassa sunnuntai-iltoina Nalkalanniemeen hiekkapenkalle katselemaan, kuinka höyryalus ”Huvi”
kuljetti huvittelijoita Viikinsaareen.28 Lauantai sen sijaan oli tehtaalaisten sauna- ja ryypiskelypäivä.
Myös suosittu vapaapalokunta toimi pääasiassa oluen voimin, sillä palomiehille ei maksettu muuta
palkkaa. He pitivät kolmesti vuodessa työväen suosimat juhlat, jotka järjestettiin helluntaisin, sekä
syksyllä elo- ja syyskuussa Pyynikin kentällä.29 Olut oli muutenkin halpaa ja suosittua juomaa.
Tyko Varto kirjoittaa, että moni työmies osti töihin mukaansa 25 pullon olutkorin. Toiset 25 pulloa
hän saattoi ostaa illaksi ja mennä sitten juomaan oluitaan esimerkiksi Pyynikin metsään. Vaimon
taas kuului ostaa miehelleen kannu viinaa lauantai-illaksi, sekä sunnuntaipäiväksi palkkiona viikon
aherruksesta.30 Ruuaksi syötiin pääasiassa kuivaa hapanleipää, perunoita ja suolasilakkaa, sekä
velliä ja puuroa. Suosittuja keittoja olivat peruna-, kala- ja kaalisoppa. Juomaksi nautittiin kaljaa ja
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piimää. Varto on muistellut, kuinka ”koulua käydessäni minun pääasiallisin ruokani oli kuiva
leivänkannikka. Sen sain aamulla kouluun lähtiessäni taskuuni ja välitunnilla pureskeltavaksi.”31

Amurilaiseen työläisperheeseen syntynyt Alma kastettiin kahden päivän iässä 30.4.1882 ja kasteen
toimitti Ylöjärven varapastori K.A. Sadenius. Kummeina toimivat Teiskon Hatanpään kylän
torppari, värjäri Josef Juhonpoika Ruisniemi ja hänen vaimonsa Ida.32 Alman syntymävuonna
Tampereen väkiluku oli noin 14 500 asukasta. Koski kuohui vielä perkaamattomana, eikä sitä ollut
pengerretty. Rantamaisemaa hallitsivat suuret tehtaat, jotka olivat nousseet halvan sähkövoiman
myötä kosken rannoille muutamaa vuosikymmentä aiemmin. Tampere oli edistyksellinen
tehdaskaupunki ja esimerkiksi Alman syntymävuonna sytytettiin Finlaysonilla pohjoismaiden
ensimmäinen sähkölamppu. Kaupunkilaisetkin saivat nauttia sähkövalosta, kun katuvalot sytytettiin
ensimmäistä kertaa 25.8.1888.33 Ripille Alma pääsi 5.6.1897. Konfirmaatio, sekä ensimmäinen
ehtoollinen olivat seuraavana päivänä Aleksanterin kirkossa. Samaan aikaan ripille pääsi 141 muuta
tyttöä, joiden joukossa oli myös tulevan puolison Väinö Jokisen Fanny-sisar. Rippikoulunsa Alma
suoritti hyvin arvosanoin.34

Alma meni Aleksanterin kansakouluun täytettyään seitsemän vuotta vuonna 1889. Sinä syksynä
kansakoululaisia oli yhteensä 1 527 oppilasta kaupungin väkiluvun ollessa melko tarkkaan 19 000.35
Kansakoulu oli jaettu kaksiluokkaiseen alempaan kansakouluun ja neliluokkaiseen ylempään
kansakouluun. Alaluokilla oppiaineina olivat piplia historia, katekismus, lukeminen, kirjoitus,
laskento, kuvaanto, laulanto ja käsityö. Ylemmillä luokilla lisäksi tulivat kielioppi, kaunokirjoitus,
oiko- ja ainekirjoitus, mittaoppi, yleinen historia ja voimistelu. Vuonna 1889 perustettiin toinen
kaupunginlääkärin virka ja hänen tehtäviinsä kuului hoitaa kansakoululaisten terveyttä. Paria vuotta
myöhemmin palvelu muuttui maksuttomaksi, jotta köyhimmätkin lapset olisivat saaneet hoitoa.
Lääkäri ilmoitti, että useat oppilaat sairastivat yleistä heikkoutta, joka oli seurauksena tarpeellisen ja
sopivan ravinnon puutteesta. Lääkäri suositteli myös lääkkeiden asemasta lapsille annettavaksi
ainakin kerran päivässä lämmintä ja ravitsevaa keittoruokaa. Koulusta jaettiin halukkaille
ruokalippuja, joilla sai hakea ruokaa työväenkeittiöstä, joka sijaitsi viereisessä korttelissa. 36
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Nykyinen Aleksanterin koulun kivirakennus on rakennettu vasta vuonna 1904, mutta tontilla vielä
nykyäänkin olevat puurakennukset olivat käytössä jo silloin, kun Alma kävi koulua. Hämeenpuiston
varrella oleva rakennus, eli vanha kansakoulu oli rakennettu vuonna 1875 ja Kirkkopuiston
puoleinen rakennus, eli uusi kansakoulu vuonna 1886. Monet oppilaat keskeyttivät koulunsa heti
sen jälkeen, kun he tulivat tarpeeksi vanhoiksi siirtymään työelämään. Perheelle lapsen
koulunkäynti tuotti vain kuluja ja osittain siihen vedoten työväenyhdistys anoi vuonna 1893
koulumaksujen lakkauttamista, johon myös Aamulehti yhtyi. Opettajat joutuivat keräämään maksut
luokissa, mikä puolestaan aiheutti epäsopua hänen ja oppilaiden välillä. 37 Alma kuitenkin kävi
kansakoulua täydet kuusi vuotta ja hän oli hyvä oppilas. Päästötodistuksen hän sai 31.5.1895
täytettyään kuukautta aiemmin 13 vuotta. Todistuksen mukaan hänen käytös- ja
huolellisuusnumeronsa olivat täysiä kymppejä, kuten myös lukeminen. Piplia, ainekirjoitus ja
luonto-oppi olivat yhdeksikköjä ja kaunokirjoitus, laskento, mittausoppi, maantieto, historia,
kuvaanto, laulu, voimistelu ja käsityö kahdeksikkoja. Keski-arvo oli peräti 9,1.38 Alman
koulunkäynti näyttää kuitenkin loppuneen tähän, sillä syksystä 1894 käynnistyneen jatkokoulun
nimilistalta häntä ei enää löydy.

3 Yhdistystoiminta alkaa raittiusseurasta
Raittiusseuroja on pidetty 1800-luvun lopun kansalaisjärjestäytymisen alulle panijoina ja samalla
eräänlaisena alkusoittona työväenyhdistyksille. Fennomaanit halusivat ohjastaa työväkeä kunnon
kansalaisuuden tielle ja raittiuskysymyksen hoito oli tässä asiassa heidän tärkein tehtävänsä.
Esimerkiksi kaupungeissa leviävä ja työläisidentiteettiä väärään suuntaan ohjaava kapakkakulttuuri
piti saada kitketyksi pois.39 Raittiusliikkeeseen saatiin helposti rekrytoitua mukaan etenkin naisia ja
lapsia, jotka haluttiin nähdä juoppouden varsinaisina uhreina. Alman järjestäytymishistoria on tästä
kehityksestä hyvä esimerkki, sillä ensin hän liittyi nuorena kansakoulutyttönä raittiusseuraan ja
työuransa aloitettuaan työväenyhdistykseen. Laajimmillaan Tampereen raittiusseura oli vuonna
1886, jolloin siihen kuului kolme raittiusseuraa, jotka olivat nimeltään Raittiusyhdistys Liitto,
Taisto VIII40 ja Aamurusko, sekä neljä maalaisseuraa lähikunnista. Jäsenmäärä oli tuolloin yhteensä
585 henkilöä.41 Raittiusyhdistys Liitto oli perustettu vuonna 1884 heti sen jälkeen, kun Turun
raittiusseuran esimies kävi pitämässä esitelmän aiheesta puuvillatehtaalla. 42 Raittiusseurat olivat
suosittuja, sillä ne tarjosivat jäsenilleen monimuotoista ajanvietettä. Sulkusen mukaan Liitto oli
37
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jäsentietojen perusteella yhdistyksistä se, joka koko vuosisadanvaihteen suomalaiselle
raittiusliikkeelle tyypillisimmällä tavalla sulatti yhteen sekä keskiluokkaiset ainekset, että
työväestön.43 Sillä oli oma kuoro, voimisteluseura, puhujaseura, lukuyhdistys, lainakirjasto ja lehti
nimeltä Wäinämöinen, jota opettaja Aaku Mäki toimitti vuosina 1895–1906. Aluksi kokouksia ja
iltamia pidettiin paljon kansakoulun huoneissa opettajien osallistuessa seuran toimintaan. 44
Raittiusseurat rakensivat yhteisen raittiustalon vuonna 1888 Satakunnankadun ja
Mustanlahdenkadun kulmaan. Talo toimi koko kaupungin yleisenä juhlahuoneistona, sillä saliin
mahtui peräti tuhat henkeä.45 Taistolaisten riitaannuttua neljän vuoden kuluttua kahden muun seuran
kanssa, he muuttivat omaan taloon Aleksanterinkadulle.46

Raittiusseura Liiton johdossa toimivat aktiivisesti Aleksanterin koulussa työskennelleet
kansakoulunopettajat Aaku Mäki ja Aliina Salomaa. Ilmeisesti he tekivät raittiustyötä myös
työpaikallaan, sillä seuran alkuvuodesta 1893 perustetussa lastenosastossa oli paljon jäseninä. Alma
liittyi Liiton nuortenpiirin jäseneksi 28.2.1894 ollessaan 11-vuotias. Hänen jäsennumerokseen on
merkitty 425 ja seuraavalla numerolla on hänen 9-vuotias sisarensa Alina. Osasto oli tarkoitettu 715 –vuotiaille lapsille ja nuorille ja se toimi aktiivisesti vuoden 1895 alkuun asti, kunnes toiminta
alkoi vähitellen hiipua. Nimikirjan mukaan jäseneksi liittyi muutaman vuoden toiminnan aikana
kaikkiaan 518 lasta. Ohjelman mukaan lapsille pidettiin raittiusaiheisia puheita, sekä luettiin
raittiusaatetta valaisevia kertomuksia. 47 Malanderin tytöt asuivat silloin Amurinkatu neljässä. 48
Aino Malander (ilmeisesti Aina-sisar) liittyy Liiton jäseneksi vuonna 1898. Alman tuleva
rippikoulutoveri ja käly Fanny Jokinen liittyy Liittoon jo vuonna 1893 yhdessä sisarensa Hiljan
kanssa. Jokisten sisarusten Eino-veli liittyi Liittoon vuonna 1901. Muita tuttuja nimiä tulevilta
työväenyhdistyksen varhaisajoilta ovat neiti Sandra Välimaa, tehtaalainen Kusti Sjöblom, Tilda
Kaihosalo ja muurari A.A. Lagerström. Sandra oli mukana myös Liiton puhujaseuraa perustettaessa
16.11.1898 ja hän toimi muun muassa Fanny Jokisen kanssa huvitoimikunnassa. Vuonna 1898 16vuotiaan Alman ammatiksi on merkitty puotineiti. 49 Alkava työväenyhdistystoiminta vei ilmeisesti
jatkossa Alman ajan, sillä vuoden 1899 jälkeisissä jäsenluetteloissa hänen nimeään ei enää näy.
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III POLIITTINEN HERÄÄMINEN

1 Työläisten oloja 1900-luvun alun Suomessa
Vuosisadan vaihteessa palkkatyöläisyys oli jo verrattain yleistä, mutta työväen elinolosuhteet olivat
sangen epävakaat ja paljon parannettavaa löytyi ainakin heidän itsensä mielestä. Omistava luokka
oli luonnollisesti muutoksia vastaan, sillä samalla heidän etuoikeutensa olisivat vähentyneet.
Sosialismin aate sai alkunsa 1800-luvun loppupuolella Saksassa ja voimakasta kannatusta se sai
osakseen etenkin Venäjällä. Suomen työväen sitoutuminen sosialistiseen vallankumoukseen
Forssan puoluekokouksessa kesällä 1903 tiesi yhä voimakkaampaa vastarintaa ja organisoidumpaa
järjestäytymistä aatteen puolesta. Vastassa olivat omistava yläluokka, joka miellettiin työläisten
riistäjäksi ja heidän kustannuksellaan rikastuvaksi keinottelijoiden joukoksi, sekä tietämättömänä ja
harhaanjohdettuna pidetty kansa, joka piti yläluokan mielestä saattaa takaisin kuriin ja nuhteeseen.

Työväen poliittinen toiminta oli jatkoa kristinuskosta ja suomalaisuusliikkeestä ponnistaneelle
utopialle paremmasta tulevaisuudesta.50 Työväen mielestä heille kuului ansio työn tuloksista ja
myös heillä piti olla oikeus nauttia esimerkiksi kulttuurista ja sivistyksestä. Vaadittiin muun muassa
parempia palkkoja, kansakoulupohjaista jatko-opiskelua, kirkon erottamista valtiosta 51, parempaa
terveydenhuoltoa, kunnollisia asuntoja ja mahdollisuutta riittävään ja terveelliseen ravintoon52.
Työn lisäksi tarvittiin lepoa, sekä mahdollisuutta sivistää ja virkistää itseään kulttuurin avulla.
Kansaa ei saanut työväen mukaan enää pitää vain työjuhtana, vaan heille oli annettava
ihmisarvoinen elämä. Tähän kaikkeen oli mahdollisuus, jos työväki vain olisi saanut osallistua
päätöksentekoon ja muuttaa siten itseään koskevia epäkohtia. Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus oli
näin ollen ensisijainen päämäärä työväenliikkeessä.

Sekä valtiopäivä-, että kunnallisvaaleissa äänioikeus perustui tulosensukseen, eli äänioikeus
määräytyi maksettujen veroäyrien perusteella. Esimerkiksi Tampereella veroäyriksi sovittiin
vuonna 1905 300 markan vuositulo. Yksi äyri vastasi yhtä ääntä vaaleissa maksimiäänimäärän
ollessa henkilöä kohti 25. Tämä tarkoitti sitä, että suurin osa työläisistä ei yltänyt vuosituloillaan
yhteenkään ääneen53 ja vastaavasti rikkaat saivat monta ääntä. Epäkohdaksi nähtiin myös se, että
pankeilla ja osakeyhtiöillä oli veroa maksavina yrityksinä oikeus äänestää kunnallisvaaleissa ja näin
50
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ollen samat varakkaat virkamiehet saivat äänestää moneen kertaan. Voimassaolevan
palkollissäännön mukaan toisen palveluksessa olevat, vaikkakin veroa maksavat henkilöt eivät
saaneet äänestää ennen lakiuudistusta vuonna 1898, jolloin ”isäntävallan alaisista”tuli ”pestattuja
palkollisia”.

Tamperelainen puoluepolitiikka syntyi 1880-luvun alussa ja puoluejakona toimi kieli, eli
työväennäkökulmasta katsottuna ”edistykselliset”suomalaiset ja ”kukkarovaltaa”edustaneet
ruotsalaiset. Suomalaiset koostuivat lähinnä sivistyneistöstä, sekä kaupungin pikkuporvareista, kun
taas ruotsalaiset olivat lähinnä teollisuusmiehiä, varakkaampia kauppiaita, sekä säätyläisiä.
Työväestö tuli mukaan tähän politiikantekoon vasta 1890-luvulla ja silloinkin vain suomalaisen
puolueen juoksupojaksi. 54 Vuonna 1898 Tampereelle perustettiin vaaleja varten kunnallinen
työväenpuolue, joka liittyi seuraavana vuonna Turussa perustettuun valtakunnalliseen
työväenpuolueeseen. Valitusten jälkeen veroasteikko saatiin alennettua ensin 25:stä 10:een ja sitten
vielä vuonna 1903 kahteen. 55 Omia ehdokkaita oli kuitenkin vaikea saada listoille ja esimerkiksi
naineet naiset eivät aviomiehensä edusmiehisyyden vuoksi saaneet äänestää lainkaan. Naiset eivät
myöskään luonnollisesti voineet olla vaaleissa ehdokkaina. Kunnallisvaaleihin saatiin uudistuksia
vasta vuonna 1917 ja uusi kunnallisvaalilaki astui voimaan olojen tasaannuttua vuonna 1919.

Äänioikeuden lisäksi taisteltiin työolojen parantamisen vuoksi. Päivittäinen työaika oli yleisesti
tehtaissa 14 tuntia ja se haluttiin lyhentää ensin kymmeneen ja sitten kahdeksaan tuntiin 56.
Kuitenkin esimerkiksi palvelijattarina toimineiden naisten työaika oli lähes rajaton, sillä heidän
työpäivänsä saattoi alkaa aamuyöstä tulienvirittelyllä uuneihin ja jatkua loputtoman ruuanlaiton,
siivoamisen, pyykinpesun, kaupassakäynnin ja lastenhoidon jälkeen yömyöhälle. Vapaata oli vain
puoli päivää sunnuntaisin. 57 Myös pyykkärit ja ompelijattaret tekivät lähes ympäripyöreitä päiviä
sesongin mukaan. Tehtaisiin haluttiin etenkin nuoria tyttöjä töihin, sillä heitä oli läheisellä
maaseudulla runsaasti tarjolla ja heidän palkkakustannuksensa olivat pienet. Miehet katsoivat
naisten mukaan tulon työpaikoilleen huonoksi asiaksi, sillä se aiheutti myös heidän palkkojensa
alentumista. Etenkin Tampereella teollisuuden kasvun ja sen myötä vaurastumisen on katsottu
perustuneen halvalle naistyövoimalle. Naisten huonompaa palkkaa perusteltiin sillä, että he olivat
palkkatyössä nuorina tyttöinä elättäen vain itsensä tai vaimoina tuoden perheeseen vain lisäansioita.
Aviottomia äitejä tai leskiä ei perusteluissa huomioitu.
54
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Kieltolain aikaansaaminen kuului myös keskeisiin työväenliikkeen tavoitteisiin 58. Viinanmyynnin
katsottiin houkuttelevan työväen pahoille teille ja turmelevan heidän elämänsä. Työmies saattoi
kantaa vähätkin perheenelatukseen tarkoitetut rahansa viinaa myyville herroille ja johdattaa näin
koko perheensä turmioon. Aviomies saattoi myös vielä vuoteen 1889 asti käydä nostamassa
vaimonsa palkan ja käyttää sen omiin tarkoituksiinsa. Juopotteluun liittyi läheisesti myös
prostituutio, joka oli laillista aina vuoteen 1907 saakka. Naisosasto pyysi työväenyhdistykseltä
tukea hankkeelleen, jossa anottiin keisarillista majesteettia poistamaan laillinen huoruus Tampereen
kaupungista keväällä 1904, mutta miesenemmistöinen yhdistys ei uskonut anomuksen avulla
saatavan muutosta aikaan.59 Tehtaantyttöjen alhaisten palkkojen katsottiin pakottavan tytöt
myymään itseään ja yläluokan suosivan prostituutiokäytäntöä, jotta heidän omat vaimonsa ja
tyttärensä saisivat elää rauhassa. Aviottoman lapsen saamisesta sai rangaistuksen luonnollisesti vain
hyväksikäytetty nainen, jonka täytyi usein antaa lapsensa kasvatiksi ”paremmalle”väelle, sillä
mitään ensi- ja turvakoteja ei ollut tarjolla. ”Huonojen”äitien lapset saatettiin viedä kasvatettaviksi
ankariin kristillisiin koteihin, joissa luontaiseksi katsottu pahuus pyrittiin kitkemään heistä pois.
Hylättyjen, sekä orpojen köyhälistölapsien huutolaiseksi asettamista pidettiin työväen keskuudessa
epäinhimillisenä käytäntönä.

2 Tamperelaistyöläiset järjestäytyvät
Tampereelle perustettiin porvarijohtoinen työväenyhdistys toukokuussa 1886. Sen säännöt
hyväksyttiin Helsingin työväenyhdistyksen sääntöjen pohjalta. Yhdistyksen ensimmäisenä
puheenjohtajana toimi tehtailija Anton Vuorinen ja tarkoituksena oli tarjota työläisille sivistyneitä
harrastuksia, sekä opettaa heitä kristillisiä arvoja. Maailmalta oli kantautunut pelottavia uutisia
sosialismin aatteen villitsemistä työläisistä ja näiden sekasortoa synnyttävien ajatusten haluttiin
pysyvän poissa Suomesta ohjaamalla työväkeä kohti oikeita arvoja. Työväenyhdistyksessä oli
tarjolla muun muassa laulua, soittoa ja näyttelemistä. Lukusali ja kirjasto palvelivat lukuintoisia ja
naisille oli tarjolla ompeluseura. Niin sanottua työväen oma-apua alettiin harjoittaa perustamalla
sairaus- ja hautausapukassa vuonna 1887.

Vielä nykyisinkin käytössä oleva tontti ostettiin vuonna 1889 yhdistyksen omaksi ja uuden talon
vihkiäisjuhlaa päästiin viettämään seuraavana vuonna. Työväki käytti aktiivisesti taloaan, sillä
vaikka työpäivä loppui useimmiten vasta kello 20, niin sen jälkeen riennettiin innokkaina
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työväentalolle kokouksiin tai kursseille. Työväentalossa oli 120 paikkainen juhlasali, jossa oli myös
iso näyttämö. Kokoushuoneita oli ennen laajennuksia vain yksi ja sekin toimi Kansan Lehden
toimitushuoneena lehden aloitettua toimintansa maaliskuussa 1899. Myös työväenyhdistyksen
johtokunta kokoontui samaisessa huoneessa. Ravintolan pitäjällä ja emännöitsijällä Mimmi
Mäkisellä oli käytössään huone, sekä keittiö. Lukusali ja kahvila toimivat samassa huoneessa, eikä
siellä voinut pitää kokouksia. Sen sijaan kokouksia pidettiin juhlasalissa, näyttämöllä ja sen sivuilla
olleissa ahtaissa pukuhuoneissa ja jopa eteisen vaatehuoneessa. Kokouksia riitti, sillä jokainen
ammattiosasto, sekä sen toimintaan liittyneet toimikunnat kokoontuivat vähintään kerran
kuukaudessa. Välillä juhlasalissa saattoi olla samaan aikaan meneillään montakin eri kokousta salin
eri nurkissa. Tyko Varto on muistellut, kuinka joskus piti mennä jopa pihanpuoleiselle ulkokuistille
pitämään kokousta. Hän toimi sihteerinä kutojien ammattiosaston sääntöjä laatineessa kokouksessa,
joka täytyi pitää pakkasessa ulkorappusilla kynnyksellä istuen ja pöytäkirjaa maassa pitäen, sillä
kuistilla ja käytävässä oli meneillään muita kokouksia. Lisähankaluutta kirjanpitoon toi se, että
pöytäkirjaa piti suojata kulkijoilta, jotka yhtä mittaa kävivät ulkohuoneessa. Tilanahtaus helpottui
vasta, kun kolmekerroksinen kivirakennus valmistui marraskuussa 1900.60

Yläluokan yrityksistä huolimatta työväki ei pysynyt tyytyväisenä vallitseviin oloihin, vaan se halusi
uudistuksia. Itsenäistä työväenyhdistystä alettiin puuhata myös Tampereella. Ensimmäinen
irtaantuminen porvareista tapahtui perustamalla lentolehtiskomitea vuonna 1897. Sen tarkoituksena
oli levittää työväelle tietoa sosialismista ja niistä uudistuksista, joita sen avulla voitaisiin saavuttaa.
Komitean toimesta suomennettiin saksalaisen klassikkososialistin Kautskyn teos ”Sosialismin
historia”, sekä Blatchfordin teos ”Iloinen Englanti”, joka oli ilmestynyt ruotsiksi vuonna 1896.
Komiteaan kuulunut kirjapainon omistaja J.V. Hellberg suomensi 293 sivuisen teoksen vuotta
myöhemmin yhdessä vaimonsa kanssa. 61 Helsingissä oli perustettu Työmies –lehti vuonna 1895 ja
Tampereellekin alettiin suunnitella omaa lehteä. Kansan Lehti alkoi ilmestyä maaliskuussa 1899
aluksi kolme kertaa viikossa ja siitä tulikin tamperelaistyöläisten keskeinen vaikuttaja, sekä
yhteydenpitoväline. Koska lehden toimitus oli työväenyhdistyksen talossa, niin yhdistyksen
kokouskutsut, sekä päätökset saatiin näin tuoreeltaan painoon. Vastaavana toimittajana lehdessä
toimi monet Suomen työväen julistukset kynäillyt suutari ja toimittaja Yrjö Mäkelin siihen asti, kun
hän muutti perheineen Ouluun vuonna 1906 ryhtyäkseen toimittajaksi Kansan Tahtoon.
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Tamperelaistyöväki osoitti ensimmäistä kertaa mieltään mielenosoituskävelyretkellä kesäkuun
ensimmäisenä sunnuntaina vuonna 1898. Retki suuntautui kaupungin ulkopuolelle, sillä kaupungin
järjestyssäännöt kielsivät kokoontumisen näissä merkeissä. Retkellä laulettiin työväenlauluja ja
jaettiin lentolehtisiä. Paikallinen työväenpuolue päätettiin perustaa lokakuun 16 päivä vielä samana
syksynä ja seuraavana vuonna liityttiin vasta perustettuun Suomen työväenpuolueeseen. Puolueen
vuosikokouksessa Forssassa vuonna 1903 sitouduttiin kansainväliseen luokkataisteluun ja puolueen
nimeksi tuli Suomen sosialidemokraattinen puolue.

Tampereella työväki jatkoi järjestäytymistä siten, että syksyllä 1899 perustettiin työväen
osuuskauppayhdistys, joka avasi ensimmäisen kauppansa Puuvillatehtaankatu 15:een syyskuun
alussa seuraavana vuonna. Yhdistyksen nimeksi tuli osuusliike Voima vuonna 1917. Työväki
perusti oman säästökassan, joka aloitti toimintansa helmikuussa vuonna 1900. Sen nimeksi vaihtui
Hämeen Työväen Säästöpankki vuonna 1913. Uutta kivitaloa päästiin vihkimään marraskuun 18
päivä vuonna 1900 ja uusi juhlasali, sekä ravintola valmistuivat vuonna 1905. Nykyinen
viisikerroksinen rakennus on valmistunut vuonna 1912 ja kulman torni-, sekä ravintolaosa vuonna
1930. Työväenyhdistyksen voimistelu- ja urheiluseura nimeltään Veikot aloitti toimintansa vuonna
1903 ja sen nimeksi vaihtui Kilpa-Veljet, eli KooVee vuonna 1929. Työväen teatteria oli
käynnistelty useaan otteeseen, mutta yhdistyksen ohjauksessa se sai pysyvän toiminnan vuodesta
1905 lähtien.
Tampereen työväen yhdistys oli Suomen työväenpuolueen puoluehallinnon alainen yhdistys, joka
kuitenkin toimi sangen itsenäisesti. Yhdistykseen kuului jäseniä, jotka maksoivat sille
jäsenmaksunsa ja sen lisäksi moni jäsen kuului ammattiyhdistykseen, jotka myös toimivat
työväenyhdistyksen alaisina. Kaikki jäsenet kuuluivat yhdistyksen kautta puolueeseen.
Yhdistykseen sai liittyä jokainen yli 16-vuotias ja minimi jäsenmaksu oli 50 penniä kuukaudessa.
Yhdistyksellä oli johtokunta, johon kuului puheenjohtajan, sekä kirjurin lisäksi 12 valittua jäsentä.62
Johtokunnan pitkäaikaisena esimiehenä toimi puuseppä Emil Viljanen vuosina 1903–15. Johtokunta
kokoontui jopa kerran viikossa ja sen lisäksi pidettiin jäsenkokous noin kerran kuussa. Vuosikokous
järjestettiin syksyllä ja silloin valittiin uudet edustajat johtokuntaan eroamisvuorossa olevien tilalle.
Puolueen edustajakokous oli yleensä kesäisin ja sinne lähetettiin edustajat äänestyksen perusteella.
Erilaisiin liittokokouksiin piti myös lähettää väkeä edustamaan yhdistystä. Erilaisia toimenpiteitä
varten perustettiin jäsenkunnasta komiteoita ja toimikuntia. Jäsenille oli tarjolla lukutupa ja
62
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lainakirjasto, sekä juttutupa ja puhujaseura. Maan ensimmäinen Työväenopisto oli vuokralla
yhdistyksen tiloissa ja myös omia luentokursseja järjestettiin. Yhdistys vuokrasi tilojaan
ammattiosastojen käyttöön muun muassa iltamien viettoa varten. Sunnuntaisin juhlasali oli varattu
teatterin käyttöön.

Räätälit ja ompelijat järjestäytyivät vaatetustyöntekijöistä ensimmäisinä, sillä he kokivat yhä
voimistuvan teollisuuden uhkaksi omalle ammatinharjoittamiselleen. Kutomatyöntekijät puolestaan
kuuluivat aluksi tehtaalaisseuraan, jonka tarkoituksena oli lähinnä virittää tehtaalaisissa oikeaa
tapaa viettää vapaa-aikaansa sivistävissä harrastuksissa. Teollisuudessa alkoi lamakausi vuosisadan
vaihteessa ja muun muassa palkkojen alentaminen aiheutti lakkoilua eri tehtaissa. 63 Tampereelle
perustettiin työväenyhdistyksen kutojain ammattiosasto vuonna huhtikuussa 1900. Alma Malander
maksoi jäsenmaksuna vielä saman vuoden lokakuussa yhden markan liittyen siten ammattiosastoon.
Hänen työpaikakseen on merkitty trikootehdas, jolla ilmeisesti tarkoitetaan Dahlbergin
trikootehdasta, josta myös työväenyhdistysaktiivi ja Tampereen työväenyhdistyksen pitkäaikainen
kirjanpitäjä Tyko Wallgren (Varto) liittyi ammattiosastoon ja myöhemmin sen johtokuntaan. Aluksi
osastossa oli jäseninä 113 kutojaa, mutta innostuneen alun jälkeen jäsenmäärä hiipui tasaisesti ollen
vain 22 jäsentä vuonna 1906, kun se päätettiin lakkauttaa.64 Myöskään Almaa ei listoilla näy enää
ensimmäisen vuoden jälkeen.

Sosialisti puolueen kansanedustaja Alma Jokinen kirjassa ”Punaset II”vuodelta 1908.
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Kutojain ammattiosaston pöytäkirjoista käy ilmi, että suurin tavoite oli kymmentuntisen työpäivän
saavuttaminen, jota pidetään normaalina työpäivän pituutena. Ongelmana olivat myös urakkatyö,
joka koettiin raskaaksi. Osastolaisten mielestä moni sokaistui urakkalisistä, sekä ylitöistä, eikä enää
osannut ajatella valistusta ja sivistystä, joka jäi liian pitkän työpäivän vuoksi huomiotta. Kutojille
haluttiin perustaa muiden ammattiosastojen tapaan myös säästökassa ja työttömyysrahasto. Kesällä
1900 järjestettiin Helsingissä työväen naisliiton kokous, jonne osastoa edustamaan lähetettiin
hyväksi puhujaksi kiitelty osaston varapuheenjohtaja Alina Alenius. Kutojain ammattiosasto
suunnitteli syksyllä pidettäväksi suurta isänmaallista juhlaa Pyynikillä, mutta niiden toteutumisesta
ei enää ole mainintaa. Talvella 1901 järjestettiin kelkkaretki, sekä huhtikuussa kävelyretki Pispalan
Hennerin talolle. Retken aikana osanottajille jaettiin työväenasiasta kertovia kirjeitä. 65

Voionmaa on kirjoittanut Tampereen historiassaan, että verkatehtaiden rinnalle alettiin perustaa
trikootehtaita 1890-luvulla, koska Tampereelle sai tuoda raaka-aineita verovapaasti. John Dahlberg
ja kumppanit siirsivät trikootehtaansa Turusta Tampereen Pyynikille Pyhäjärvenrantaan vuonna
1895. Tehdas oli suuri, sillä vuonna 1900 siellä työskenteli 364 työntekijää. Vuonna 1902
Tampereella työskenteli kutomateollisuudessa kaikkiaan lähes 5 000 työläistä, joista suurin osa oli
nuoria ja naimattomia naisia. Trikooteollisuudessa naisten osuus oli peräti 98 %.66 Dahlbergin
tehdas kuitenkin tuhoutui tulipalossa ja sen paikalle rakennettiin vuonna 1903 Oy Suomen
trikootehdas Ab.67 Tampereen työväenyhdistyksen vuosikertomuksessa vuodelta 1902 on kuitenkin
kerrottu, kuinka tehtaalla oli vaikeuksia jo ennen tulipaloa. Palkkoja oli alennettu syksyllä 10 % ja
loppuvuodesta niitä aiottiin alentaa vielä lisää. Sen johdosta tehtaan noin 90 työntekijää kokoontui
työväentalolle keskustelemaan niistä toimenpiteistä, joihin heidän tarvitsisi ryhtyä. Päätettiin
lähettää lähetystö isännistön puheille, jotta he peruisivat palkan alennuksen. Ilmeisesti toimi ei
tuottanut tulosta, sillä päätettiin perustaa tehtaalle oma ammattiosasto ja liittyä joukolla
työväenyhdistykseen, kun huomattiin työväen turvaton asema työnantajiin nähden. Ammattiosaston
perustava kokous oli 17.10.1902 ja kokouksen puheenjohtajana toimi 20-vuotias Alma Malander.68

3 Naisten toiminta Tampereen työväenyhdistyksessä
Porvarillisessa työväenyhdistyksessä ei ollut mukana työläisnaisia, vaan heitä tuli mukaan vasta
vuonna 1892 perustettuun Tehtaalaisseuraan. Runsaasti heitä tuli mukaan myös kolme vuotta
65
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myöhemmin perustettuun näytelmäseuraan.69 Tampereen työväenyhdistykseen perustettiin erillinen
naisosasto 23.9.189970. Jo puolueen perustamiskokouksessa Turussa edellisenä kesänä oli
keskusteltu siitä, miten naiset saataisiin mukaan työväenliikkeen toimintaan. Helsingin ja Turun
työväenyhdistyksessä oli jo naisosastot. Tampereella oli tosin jo vuonna 1896 kirjoitettu naisia
varten lentolehtinen, jossa heitä kehotettiin liittymään yhdistykseen. Lehtistä jaettiin 3 000
kappaletta työväen yhteisellä kävelyretkellä kesäkuun ensimmäisenä sunnuntaina.71 Perinteisesti
naisten rooli työväenyhdistyksessä oli ollut sama kuin muissakin yhdistyksissä. He järjestivät
arpajaisia, huolehtivat tarjoiluista ja ompelivat lippuja, sekä myyjäistavaroita. Huvitoimikunnassa
heitä tarvittiin, sillä näytelmistä ja tanssista ei olisi tullut niin vetäviä ilman naisia. Vaikka
politikointia pidettiin naisille sopimattomana toimintana, työväenluokan miehet kokivat heidät
tarpeellisiksi, sillä joukkovoimalla saavutettaviin etuihin tarvittiin myös naisten ääniä ja näkyvyyttä.
Yllättäen kuitenkin naisten äänioikeuden vastustajia löytyi myös omasta keskuudesta, sillä
esimerkiksi Yrjö Mäkelin, Heikki Lindroos ja Matti Turkia vastustivat sitä ainakin aluksi, sillä he
pelkäsivät naisten äänestävän pelkkiä pappeja. 72

Moni työläisnainen teki raskasta ruumiillista työtä. Suuri osa heistä ei ollut käynyt edes
kansakoulua, sillä maalta muuttaneille tytöille ei ollut kotona ollut tarjolla kuin kiertokoulu ja
rippikoulu. Omaehtoinen sivistys oli sen vuoksi tärkeää. Naisosaston kokouksissa naisia
harjoitettiin puhujiksi esimerkiksi antamalla heidän vuorollaan alustaa keskustelukysymyksiä. Oma
puhujaseura naisille perustettiin vuonna 1902. Työväenyhdistyksen naisosaston rinnalle haluttiin
vuonna 1906 perustaa erityinen naineiden naisten kokous, joka kokoontui käytännön syistä päivisin
työväentalolla. Ilman osastoa heidän tiedonsaantinsa olisi ollut vain miesten varassa, sillä muuten
he viettivät aikaansa lasten kanssa kotona.

Naisosaston ensimmäinen kokous oli sunnuntaina 23.9.1899 aamulla kello 11 työväen yhdistyksen
puurakennuksessa. Uuden osaston puheenjohtajaksi valittiin pellavatehtaan työntekijä Sandra
Välimaa ja sihteeriksi tuli puuseppä Matti Vuolukka. Sandra oli kirjoitellut vasta perustettuun
Kansan Lehteen nimimerkillä ”Päisteri”ja myös Matti toimi samaisen lehden toimittajana. 73
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Naisosasto lähti liikkeelle hieman kangerrellen, sillä johtokunnassa tarvittiin aluksi myös miehiä
apuna74. Jäseniä saatiin perustavassa kokouksessa 55 henkilöä ja seuraavana vuonna osastoon
kuului jo 305 henkilöä. Kuten muissakin työväen yhdistyksissä, niin myös naisosastossa alun
innostus laantui ja jäseniä oli vuonna 1904 enää 42 henkilöä. Silloinkin vai kahdeksan maksoi
jäsenmaksunsa koko vuodelta.75 Uuteen nousuun työväenliike lähti keväällä 1905 Venäjällä
tapahtuneiden poliittisten liikehdintöjen myötä ja huippunsa innostus saavutti marraskuussa
suurlakon ansiosta.

Alma liittyi naisosastoon 18.10.1899, eli toiminnan toisena päivänä. Hänen ammatikseen on
merkitty villakutomatehtaalainen, kuten myös toisen toiminnassa aktiivisesti mukana olleen Olga
Koskisen. Muita alkuvuosien aktivisteja olivat Ida Sjöblom, Mandi Taxell ja Alina Alenius
puuvillatehtaalta, ompelijat Emmi Lönnberg ja Tekla Rosvall, kirjansitoja Laina Johansson
(Westerlund) 76, sekä rouva Tilda Tanner. Alman Aina-sisar liittyi naisosastoon marraskuun
puolella. Miehistä mukaan liittyivät muiden muassa Arvid Hermansson Dahlbergin
kutomatehtaalta, talonomistaja Kusti Sjöblom, edellä mainittu puuseppä ja Kansan Lehden
toimittaja Matti Vuolukka, muurari Anton A. Lagerström, sekä kirjanpainaja J.W. Hellberg. Alma
kuului osastoon vuosina 1899–1911 ja 1913–1914.77 Johtokuntaan hänet valittiin toukokuussa 1901
ja puheenjohtajaksi tammikuussa 1906. Valitettavasti pöytäkirjat loppuvat juuri hänen
puheenjohtajakautensa alussa.

Naisosasto piti kokoustaan kerran kuukaudessa keskiviikkoisin ja he käsittelivät muun muassa
Naisliitolta, puolueelta, Naisten piiritoimikunnalta ja Raittiusliitolta tulleita kirjelmiä. 78 Naisille
pidettiin poliittisia luentoja ja naispuhujia koulutettiin agitaattoreiksi. Toimintaohjelma laadittiin
vuonna 1901 ja sen mukaan jäsenet velvoitettiin agitoimaan työpaikoillaan toverien keskuudessa.
Heitä kehotettiin tilaamaan myös työväen omia sanomalehtiä ja levittämään kirjallisuutta. Naisia
kehotettiin laittamaan rahansa työväen omiin säästökassoihin, sekä asioimaan työväen omissa
osuusliikkeissä. Naisia lähellä olivat myös raittiustyö, sekä lastenkasvatuskysymykset.
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Työväentalolla järjestettiin naisia varten lastenkasvatuskursseja ja esimerkiksi Ellen Mäkelin 79
ehdotti lastentarhan perustamista vuonna 1902. He lähettivät työväenyhdistyksen johtokunnalle
kirjelmän, jossa he pyysivät siveellistä ja aineellista kannatusta lastentarhapuuhassaan. Samalla he
pyysivät saada vuokrata yhdistyksen huoneistoa iltamia varten, jonka tulot käytettäisiin
joululahjojen hankkimiseen yhdistyksen varattomampien jäsenten lapsille. 80 Lastentarhaan ei
kuitenkaan työväenyhdistyksen johtokunnalta herunut rahaa, koska ei myöskään
kaupunginvaltuusto ollut heitä tukenut. Helsingissä perustettiin työväen lasten kasvatusta varten
”Ihanneliitto”vuonna 1902 ja sen toiminta aloitettiin Tampereella vuonna 1909. Kauaa ei
kuitenkaan sekään saanut toimia, sillä liitto lakkautettiin viranomaisten toimesta vuonna 1912, siellä
kun opetettiin lapsille muun muassa tuotannon kehitystä ja historiallista materialismia.

4 TTY:n puhuja ja keskusteluseura
Puhuja ja keskusteluseuroja on syystä pidetty varsinaisina poliittisina kouluina työväenasian
harrastajille. Seuran tavoitteena oli ennen kaikkea jäsenten keskustelutaitojen kehittäminen ja seura
toimi siten, että jokaisessa kokouksessa olivat erikseen valitut puheenjohtaja, sekä kirjanpitäjä.
Edellisessä kokouksessa oli jäsenille annettu omat esitystehtävät vuorojärjestyksessä. Jokainen
joutui siis vuorollaan esittämään runon, lukemaan sadun tai kertomuksen, referoimaan jotain
työväenasiaa käsittelevää teosta, sekä alustamaan keskustelun ennalta määrätystä aiheesta.
Väittelyihin valittiin vastaväittäjät, jotta opittiin argumentoimaan asioita myös tiukoissa paikoissa.
Näin toimien moni jopa vain muutaman vuoden kansakoulua käynyt työläinen oppi sekä
kokouskäytäntöä, että esiintymistä. Muut arvostelivat esityksen julkisesti asteikolla huonosta
kiitettävään. Arvostelu oli usein aika tiukkaa, sillä eniten annettiin arvosanaa tyydyttävä. Myös
puheenjohtaja joutui arvioitavaksi. Seura järjesti kokousten lisäksi jäsenilleen kilpailuja, joissa
palkintoina oli kirjoja, sekä vapautuksia jäsenmaksuista.

Tampereen työväenyhdistyksen puhuja ja keskusteluseuran ensimmäinen kokous oli 2.1.1898 ja
läsnä oli yksitoista jäsentä. Seura kokoontui alussa joka toinen ja jatkossa joka sunnuntai kello
11.30–14 työväentalolla. Sillä oli myös oma käsin kirjoitettu lehti nimeltään Wirittäjä, johon jäsenet
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saivat lähettää kirjoituksiaan.81 Toiminta käynnistyi ilmeisesti porvarisvetoisesti, sillä varsinaisena
puheenjohtajana toiminut maisteri Dahlberg haluttiin vaihtaa työväen omaan mieheen Heikki
Lindroosiin jo helmikuun lopulla. 82 Aluksi seurassa toimi vain miehiä, mutta jo ensimmäisen
toimintavuoden syksyllä päätettiin pyytää naisia mukaan seuran toimintaan. Heitä houkuteltiin
jäseniksi 50 pennin jäsenmaksulla, mikä oli puolet miesten jäsenmaksusta.83

Naiset uskaltautuvat mukaan toimintaan
Ensimmäiset naisten esitykset ovat kuitenkin vasta syksyltä 1899. Alma toimi ensimmäistä kertaa
sekä kirjurina, että puheenjohtajana lokakuun ensimmäisenä päivänä olleessa kokouksessa, jossa oli
saapuvilla kolmatta kymmentä jäsentä. Kokouksessa toivottiin, ettei puhujia kutsuttaisi enää
herroiksi tai neideiksi, vaan tovereiksi. Runonlausujien toivottiin osaavan runonsa mieluummin
ulkoa, jotta sanoihin voitaisiin saada enemmän pontta ja ryhtiä. Seuraavissa kokouksissa päätettiin
lukea jatkokertomuksena Iloinen Englanti –teosta. 17-vuotiasta Alma-puheenjohtajaa hieman
arvosteltiin, sillä hänet arvioitiin huonomuistiseksi, puolueelliseksi ja myös tarkkaavaisuudessa olisi
ollut toivomisen varaa. 84 Hän sai kuitenkin jatkaa puheenjohtajana vielä seuraavanakin sunnuntaina,
tosin jälleen häntä moitittiin liiasta hajamielisyydestä, sekä siitä, että hän oli antanut keskustelun
venyä liian pitkäksi. Runonlausunnasta hän sen sijaan sai arvion ”tyydyttävä”. Marraskuussa
järjestettiin kilpailu, johon myös Alma osallistui. Ensimmäisenä palkintona oli teos nimeltään
Sosialismi ja sen voitti Laina Alanen. Toisena palkintona oli Maaliskuun lauluja ja se meni Sandra
Välimaalle. Seuraavaksi eniten ääniä olisivat saaneet tuleva työväenyhdistyksen monivuotinen
puheenjohtaja puuseppä Emil Viljanen ja Alma, mutta heille ei enää palkintoja jaettu.85 Joulukuussa
toveri Malander lausuu vielä runon Kuormarenki, josta annetaan arvosana ”hyvä”. Samassa
kokouksessa päätetään lähettää myös joukkoanomus kaupunginraadille äänioikeusasteikon
alentamiseksi. 86

Tammikuussa 1900 todettiin, että naisosasto oli perustanut oman puhujaseuran ja nyt he anoivat
käyttöönsä omaa huonetta työväentalolta. Heille luvattiin antaa seuraavaksi kahdeksi kuukaudeksi
puhujaseuran huone käytettäväksi joka toiseksi sunnuntaiksi. Sen jälkeen naisten olisi ollut
tarkoitus yhtyä miesten kanssa samaan seuraan täydellä jäsenmaksulla. Vielä päätettiin järjestää
varojen kartuttamiseksi illanvietto, jota järjestämään valittiin viisijäseninen toimikunta. Naisista
81

Valitettavasti runot ja kertomukset on kirjoitettu nimimerkillä, joten kirjoittajaa on enää mahdoton identifioida.
TTY:n puhuja ja keskusteluseuran pöytäkirja 27.2.1898.(TKA)
83
emt. 23.10.1898.
84
emt. 1.10.1899.
85
emt. 5.11.1899.
86
emt. 17.12.1899. (TKA)
82

23

siihen osallistuivat Olga Koskinen ja Alma. 87 Seuraavassa kokouksessa Alma lausui vapaaehtoisesti
runon, sillä runonlausujaksi määrätty ei omaansa esittänytkään. Maaliskuussa pidettävään
kokoukseen Almaa pyydettiin alustamaan aiheesta ”Sosialistinen ihanneyhteiskunta”. Aikaa hänelle
annettiin valmistella esitystään kaksi viikkoa, mutta muun ohjelman puuttuessa häntä pyydettiin jo
seuraavalla viikolla hieman puhumaan alustuksestaan. Aihe todetaan niin laajaksi, että se päätettiin
jakaa kuuteen osaan ja Almalle jäi aiheeksi kysymys avioliitosta ja naisten asemasta siinä, sekä
kysymys miesten ja naisten suhteista toisiinsa. Miespuolisille jäsenille annettiin aiheita, jotka
käsittelivät esimerkiksi tuotantoa, kirkkoa, tiedettä ja omaisuuskysymyksiä. 88

Uskonto puhuttaa
Seuraavien kokousten pöytäkirjat ovat nykylukijasta kiinnostavia, sillä yli sadan vuoden takaiset
visiot tulevasta sosialistisesta ihanneyhteiskunnasta ovat joko täyttä utopiaa tai sitten
itsestäänselvyyksinä pidettyjä asioita, joiden ei ole edes ajatellut joskus olleen vasta haaveilun
asteella. Ensimmäisenä kysymyksenä käsiteltiin uskontoa, josta kokous antoi loppuponnen:
”Kokous luulee tulevassa yhteiskunnassa olevan nykyaikaiset seremooniat uskonnossa
tarpeettomia, vaan että jokainen arvostelee ja ajattelee terveen järjen kannalta eikä mitä
joku toinen tai toinen lahko määrää. Tutkitaan luonnosta ja siitä mitä hänen ympärillänsä
tapahtuu. Luo siitä itsellensä ihanteen johon perustaa uskontonsa.”89

Aiemmin oli ollut keskustelua myös ehtoollispakosta, jota arvosteltiin ankarasti. Synnit kun saattoi
saada anteeksi ilman kirkollisia toimituksiakin rukouksen avulla. Pappi oli vain ihminen ihmisen ja
Jumalan välissä, eikä hänellä ollut oikeutta arvostella muita. Myös ehtoollisviinin pakollinen
nauttiminen koettiin hieman liioitellusti vaaralliseksi, sillä sen katsottiin voivan nousta päähän.

Jälleen kahden viikon päästä oli alustus aiheesta ”sosialistinen ihanneyhteiskunta”. Tällä kertaa
keskusteltiin tulevasta tuotannosta ja loppuponsi kuului seuraavasti:
”Tuotanto ihanneyhteiskunnassa on kansan. Se on valtion halussa niin kuin nykyään on
rautatiet ja sähkölaitos ja muut sellaiset. Työtä tehdään ainoastaan niin paljon kuin
kulutetaan. Jokaiselle pidetään lyseot avoimina. Kukin saa taipumuksensa mukaan
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opetella. Tämän edellytyksen mukaan raakuuden? pääoma katoaa käytännöstä niin kuin
muutkin ylellisyystavarat”.90

Alma esitelmöi ensi kertaa vapaista sukupuolisuhteista
Alman esitysvuoro olisi ollut huhtikuun ensimmäisen päivän kokouksessa, mutta hän ei ollut
ehtinyt alustustaan tekemään. Sen sijaan hän luki erään Ellen Keyn 91 kirjoituksen.92 Alustus oli
valmiina seuraavassa kokouksessa ja sen otsikkona oli ”minkälainen on naisen asema
ihanneyhteiskunnassa?”. Käsittely sisälsi kolme pääkohtaa, joista ensimmäinen oli avioliitto ja
naisen asema, toisena kysymyksenä oli miehen ja naisen suhde toisiinsa ja kolmantena
lastenkasvatus. Alustus sai aikaan vilkasta keskustelua ja puheenvuoroja käytettiin kaksitoista
kappaletta. Yhteisesti tultiin siihen tulokseen, että tulevassa yhteiskunnassa ei tarvita papillisia
seremonioita, vaan suhteet solmitaan vapaalle pohjalle ilman ruumiillisia himoja ja yksityisiä
pyyteitä. Loppuponneksi kirjattiin seuraavaa:
”Avioliitto voi olla silloin niinkin vapaa, että jäsenet voivat asua erillään kuitenkin
rakastaen toisiaan. Avioliitto rakennetaan silloin henkisen elämän tueksi ja sen
kehittämiseksi. Lasten kasvatus tulisi silloin yhteiskunnalle, joka ottaa ne muutaman
kuukauden vanhana hoitoonsa ja kasvattaa yhteisissä lastenkasvatuslaitoksissa. Näihin
tietysti hankitaan niin kyvykäs johtaja kun mahdollista. Näissä kasvatuslaitoksissa kukin
lapsi sille alalle mihin hänellä on taipumusta opetetaan ja harjoitetaan. Myös opetetaan
selvät tiedot ihanteista ja aatteista.”
Sosialistinen lastenkasvatusmalli ei herättänyt kaikissa kuulijoissa innostusta, sillä ainakin yksi
seuran naisjäsenistä puolsi lasten kasvatusta kotona. Eräs miesjäsen puolestaan epäili kaikkien
lasten järkeä, sillä hän totesi, että jokaisen yhdeksänlapsisen perheen yksi lapsi on aina Sven
Dufva.93

Tulevaisuuden yhteiskuntautopia
Huhtikuun lopulla Alman piti seuran kokouksessa lukea satu, mutta hän oli sairaana. Samaisessa
kokouksessa käsiteltiin jälleen tulevaa ihanneyhteiskuntaa ja aiheena oli tällä kertaa huvitukset ja
omaisuus. Terveellisen kehityksen katsottiin riippuvan jäsenten hyvinvoinnista ja pääomasta, jota
koi ei syö, eikä ruoste raiskaa. Tulevaisuudessa arvostettaisiin tieteitä, taiteita ja luontoa. Kuka
90
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tahansa voisi esimerkiksi mennä ”pitkäsilmän”kanssa vuorenhuipulle tähtiä tähystämään.
Kirjallisuus tulisi rehottamaan painovapauden turvin ja olisi kaikkien käytössä. Myöskään kouluja
ei sosialistisessa yhteiskunnassa tulisi puuttumaan. Kisakentillä urheiltaisiin ja teatterit, sekä
konserttisalit olisivat kaikille avoimia, kuten myös metsät ja järvet pyyntimiehille. Kaikenlaiset
kansanjuhlat olisivat todellisia kansan juhlia ja niitä saisi vihdoinkin viettää. Asunnot eivät enää
olisi mitään yhden huoneen mökkejä tai kellarikerrosasuntoja, kun nyt vuokrattiin kaupungeissa
kaikki perunakellaritkin asunnoiksi kovaan hintaan. Tulevaisuuden asunnot rakennettaisiin kivestä,
etteivät metsät kulu ja niissä olisi tarpeeksi tilaa, raitista ilmaa ja valoa. Ne olisivat siten kodikkaita
ja ilmanvaihtolaitoksilla varustettuja. Kaupungeissa olisi avarat tontit ja leveät kadut runsaine
puistoineen. Jokaisesta talosta löytyisi pesutupa ja leipomo, sekä yhteinen valaistus, lämmitys ja
vesijohtolaitos. Toisaalta työtä olisi tarjolla ympäri maata, niin ettei kenenkään tarvitsisi muuttaa
kaupunkeihin. Kaikki saisivat nauttia terveellistä ruokaa ja lääkäri suostuisi hoitamaan kaikkia.
Maaseutu tultaisiin jakamaan piireihin ja viljelykseen kelpaava maa jaettaisiin halukkaille.
Tieteellisillä laskelmilla lisättäisiin tuotantokykyä ja jatkuvat uudet keksinnöt auttaisivat koko
ihmiskuntaa. Kiinteä omaisuus kuuluisi valtiolle ja luonnosta saatavat raaka-aineet kuuluisivat
kaikille. Kenenkään ei tarvitsisi enää yrittää koota yksityistä omaisuuttaan, sillä hän tietäisi, että
yhteisistä varastoista saisi aina sen mitä kukin tarvitsee.94

Toukokuussa oli vielä aiheena laiskuus, josta todettiin muun muassa seuraavaa:
”Kehittyneen ja viisaasti järjestetyn sosialistisen yhteiskunnan jäsen ei jätä
velvollisuuksiaan täyttämättä, sillä hän kammoaa nauttia siitä elämänilosta, jonka eteen
hän ei ole osaansa suorittanut. Iloisella vilpittömällä mielellä toimittaa hän tehtävänsä
tietäen työnsä yhteisen kehityksen hyväksi olevan yksityisen kehityksensä parain edistäjä.”
[… ] ”Jo lapsena herätetään kansalaisissa kouluopetuksen kautta tiedonhalu, eikä ole
epäilemistäkään, etteikö luonteensa taipumuksia haluaisi täyttää.”95
Vielä kerran oli aiheena uskonto, josta Alma totesi, että nykyään siinä on vallalla nurinpuolinen
käyttötapa. Hänen mielestään uskonto perustui lauseelle, joka on nykyään aivan vieras. Tärkeintä
hänen mielestään uskonnossa oli ajatus siitä, että ”kunnia olkoon Jumalalle korkeudessa, maassa
rauha ja ihmisille hyvä tahto.”96
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Seuran toiminta hiipuu
Kesän aluksi järjestettiin taas puhe- ja runokilpailu, jossa Alma voitti runosarjan ensimmäisen
palkinnon. Seurassa käytiin keskustelua siitä, pitäisikö pitää useampi kuukausi taukoa, sillä kesällä
ei tuntunut käyvän väkeä kokouksissa. Seuralta oli myös pyydetty puhujia ammattiosastojen
kokouksin, mutta pyyntöihin ei katsottu voitavan suostua, sillä puhujiksi sopivat miesjäsenet olivat
eronneet ja uudet olivat vasta-alkajia, jotka eivät vielä voisi esiintyä.97 Naisia ei puhujiksi edes
ajateltu lähettää. Seuraava kokous oli vasta elokuun lopulla ja silloin Alma lausui runon ”Elokuun
kuutamoyö”. Muutamaa viikkoa myöhemmin hän lausui itse sepittämänsä runon, joka arvioitiin
mainesanalla ”hyvä”. Samassa kokouksessa käsiteltiin aihetta ”mitä on tehtävä tehdastyöväestön
aseman parantamiseksi?”. Muun muassa Alma kommentoi agitointiasiaa siten, että
”työ on vaikeaa ja taloudellisesti vaarallista tekijälleen, sillä työantajat yltyvät vainoon ja
kokevat saada työskentelijästä martiiran. Mutta työtä ei silti saa jättää tekemättä, eikä
voisikaan jättää, sillä siihen pakottaa kehitys luonnonlain välttämättömyydellä”.
Vaikeaksi asiaksi koettiin keskustelussa myös se asia, että jos palkat nousevat, niin elintarpeet
kallistuvat samassa suhteessa ja jos työaika lyhenee, niin työtahti kiristyy. Tästä johtuen tultiin
siihen tulokseen, että pelkät uudistukset eivät auta, vaan vasta sosialismi ja luokkataistelu voivat
auttaa parantamaan työläisen asemaa.98

Loppusyksyn kokouksissa on paikalla ollut keskimäärin vain kymmenen seuran jäsentä, eli innostus
laantui selvästi, kuten muissakin yhdistyksissä. Jäljelle jääneet sopivat, ettei seurassa saanut enää
polttaa, sillä naiset paheksuivat polttamista, sekä vieroksuivat seuraa sen vuoksi. Seuralaisia
harmitti myös työväenyhdistyksen kokouksissa vallinnut paha tapa, kun jäsenet puhuivat ja
kuiskuttelivat puheiden pidon aikana. Vuoden 1901 alusta alkaen naiset lopettivat kokonaan
seurassa käynnin, eikä Almaa enää sen kokouksissa mainita. Seuraavana vuonna perustettiin
naisosaston oma puhujaseura, sillä heidän katsottiin olevan ”takapajulla”aatteellisessa toiminnassa
miehiin nähden. Alun innostuksen jälkeen kannatus hiipui ja jäseniä kehotettiin osallistumaan
entiseen tapaan TTY:n puhujaseuraan.99 Uusia aktiivijäseniä olivat nyt muun muassa tulevat
kansanedustajat Ida Hilden (Vihuri) ja Olga Koskinen (Jokisalo), sekä Laina Johansson
(Westerlund), Siiri Lemberg (Louhi) ja Emmi Lönnberg. Keväällä 1905 keskusteltiin esimerkiksi
siitä, miksi miehet eivät aja tarmokkaammin naisten äänioikeusasiaa? Yhdeksi syyksi todettiin, että
”miehet pelkäävät siitä olevan seurauksena naisellisuuden katoamisen, jos he pääsisivät osallisiksi
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vapaasta kilpailusta miesten rinnalla.”100 Pohdintaa herätti myös kysymys siitä, miksi naiset eivät
enemmän osallistuneet työväenasian harrastukselle. Syyksi nähtiin korkea jäsenmaksu,
välinpitämättömyys, pitkät työajat, tietämättömyys, tupakointi eteisessä, kuivat kokoukset, huono
agitatsiooni, sekä se seikka, että työväenaate loukkasi uskontoa.101 Seuran toiminta ei kuitenkaan
lähtenyt enää uuteen nousuun, vaan se päätettiin lopullisesti lopettaa tammikuussa 1906. Syyksi
mainittiin kiihkeät ajat ja kokoushuoneen puute.102

5 Alma ja Tampereen työväenyhdistys
Varhaisnuoruuden raittiusseuratoiminta vaihtui Almalla vuonna 1899 työväenyhdistystoimintaan
hänen jouduttua mukaan työelämään. Puhujaseuraa voidaan pitää vielä osittain kirjallisena
harrastuksena, mutta osallistumista työväenyhdistyksen kokouksiin ja lopulta sekä työväen
yhdistyksen, että sen naisosaston johtokuntaan täytyy pitää jo aatteellisena, sekä tavoitteellisena
toimintana. Kun näin sadan vuoden jälkeen lukee työväenyhdistyksen, sekä siihen kuuluneen
naisosaston pöytäkirjoja, ei voi olla hämmästelemättä sitä epätasa-arvoisuuden mielikuvaa, joka
sukupuolten eriytyneisyydestä syntyy. Työväenyhdistyksen johtokunnassa istui vuorollaan valittuna
kymmenkunta enemmän tai vähemmän aktiivista miesjäsentä, sekä muutama nainen, joiden
mielipiteitä on kirjattu ylös hyvin vähän. Johtokunnan tehtävänä oli muun muassa huolehtia
yhdistyksen taloudesta, jakaa tiloja työväentalolla, ottaa kantaa puolueen kiertokirjeisiin ja laatia
alustuksia yleisiin kokouksiin. Naisosasto puolestaan keskittyi lähinnä varojen keruuseen
yhdistykselle, yrittäen samalla herätellä lisää naisia mukaan toimintaan. Johtokunnalla oli ikään
kuin isällinen suhde naisosastoon. Heidän puuhastelujaan kannustettiin, mutta liian innokkaille
ehdotuksille pyrittiin asettamaan suitset. Alma esiintyy molempien yhdistysten pöytäkirjoissa,
mutta työväenyhdistyksen pöytäkirjoista hänestä saa käsityksen arkana tyttönä, joka
hyväntahtoisesti otetaan mukaan miesten toimintaan, kun sen sijaan naisosaston pöytäkirjoista
välittyy kuva aktiivisesta ja innokkaasta naisesta, joka lähes aina äänestetään edustamaan osastoa
mitä erilaisimpiin tilaisuuksiin. Seuraavaksi pyrin lyhyesti hahmottelemaan niitä kohtia, joissa
naiset, ja eritoten Alma ovat näkyneet työväenyhdistyksen kokouspöytäkirjoissa.

Syyskuussa 1902 alettiin johtokunnassa suunnitella agitaattorin palkkaamista. Virkamiehenä tälle
olisi maksettu palkkaa 60 mk kuukaudessa ja hänen tehtävänään olisi ollut puheiden pidon lisäksi
kirjoittelu työväen sanomalehtiin, sekä kirjallisuuden ja sanomalehtien myyminen ja levitys.
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Agitaattorin palkanmaksua varten päätettiin perustaa kannattajayhdistys.103 Marraskuussa päätettiin
myöntää 50 markan stipendi naiselle, joka olisi ollut halukas lähtemään vuodenvaihteessa
järjestettäville Turun agitaatiokursseille. Joulukuun alussa jouduttiin toteamaan, ettei yksikään
nainen ollut hakenut stipendiä. Sen johdosta päätettiin ilmoitustaululle laittaa uusi ilmoitus myös
miehiä varten, mutta naisilla säilyi edelleen etuoikeus stipendiin. 104 Viikkoa myöhemmin todettiin,
että stipendiä olivat hakeneet kaksi herraa, joista kumpikaan ei kuulunut yhdistykseen. Naisista
stipendiä olivat hakeneet Alma Malander ja Emmi Lönnberg. Kokouksessa keskusteltiin naisten
valinnasta kovin kriittisin äänensävyin, sillä eräskin jäsen totesi, että ”nämä naiset hyvin vähässä
määrin omasivat niitä ominaisuuksia, jotka edellyttivät heistä agitaattoreita tulevan.” Kokouksessa
jopa ehdotettiin, ettei anneta rahaa ollenkaan, vaan säästetään se muihin tarkoituksiin. Alman
onneksi päädyttiin kuitenkin siihen tulokseen, että koska naisille oli päätetty antaa mahdollisuus ja
naiset olivat sitä nyt käyttäneet hyväkseen, niin raha oli pakko antaa.105 Lisäpäänsärkyä kokous sai
seuraavalla viikolla, kun ilmeni, että kurssi kestäisikin kolme viikkoa aiotun kahden sijasta.
Stipendin määrää piti korottaa 15 markalla.

Tammikuun lopulla 1903 agitaatiokurssin onnellisesti suorittanut Alma oli mukana
työväenyhdistyksen vuosikokouksessa, jossa valittiin johtokuntaan uusia jäseniä. Alma sai 24 ääntä,
mutta se ei riittänyt, sillä ainoa johtokuntaan valittu nainen, Maria Kulmala, sai 98 ääntä.106 Häntä
ei myöskään valittu vakituisen agitaattorin virkaan, vaan paikan sai Seth ”Setä”Heikkilä. Sen sijaan
Alma pääsi jäseneksi agitatsioonikomiteaan, jonka muita jäseniä olivat Matti Vuolukka, Väinö
Westerlund, K. Hellman, J.V. Sammallahti ja Tyko Varto. Komiteassa pohdittiin agitaation
käytäntöjä ja ongelmaksi koettiin etenkin huokeahintaisen työväenkirjallisuuden puute. Komitea
päätti itse painaa puheita, sekä lentokirjasia. Agitaattorin piti maksaa kirjat itse ja ottaa sitten
myyntivoitosta palkkiorahansa.107 Heikkilä ei ollut ehtinyt kaikkiin tilattuihin tilaisuuksiin
puhumaan, joten Almakin oli päässyt niitä pitämään. Neljännesvuoden aikana puheita oli pidetty
yhteensä 15 kappaletta ja aiheina olivat:
1. äänioikeusasia, 1 kpl
2. taloudellinen kehitys, 2 kpl
3. osuustoiminta, 1 kpl
4. osuusliikkeiden suhde työväenpuolueeseen, 1 kpl
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5. sosialtemokratia ja naiset, 1 kpl
6. työväenliikkeen päämäärä, 1 kpl
7. maalaisköyhälistön tehtävä työväenliikkeessä, 1 kpl
8. tekstinselitystä uudesta puolueohjelmasta, 2 kpl
9. herätyspuhetta, 3 kpl
Seuraavalla viikolla kokouksessa todettiin, että työväenyhdistys oli tilannut 1 000 kappaletta pieniä
punaisia ”rosetteja”, joita oli tarkoitus myydä vappupäivänä 25 pennin kappalehintaan. Saadut varat
käytettäisiin äänioikeusasian ajamiseen. Rusettien myynnin ja tilityksen ottivat huolehtiakseen
neidit Olga Koskinen, Maria Kulmala ja Aliina Alenius. Samassa kokouksessa suunniteltiin myös
vappujuhlan ohjelma. Juhla alkoi aamukymmeneltä ja ohjelmassa oli puhe päivän merkityksestä,
sekä muita vapaita puheita. Illalla kello 18 ohjelmassa oli laulua, äänioikeuspuhe, 8h-puhe, runo,
naisasiapuhe, kieltolakipuhe ja näytelmä. Salin koristelu lankesi johtokunnan naisjäsenille. 108

Alkukesän kokousten puhutuin aihe oli tuleva Forssan puoluekokous. Puoluehallinto oli lähettänyt
yhdistyksille uuden puolueohjelmaehdotuksen etukäteen luettavaksi ja kommentoitavaksi.
Maatalousohjelmasta keskusteltaessa paikalle kutsuttiin mukaan keskusteluun lähipitäjien, eli
Pispalan, Messukylän, Teiskon, Lempäälän, Karkun ja Pirkkalan työväenyhdistysten edustajat.
Tulevaan puoluekokoukseen yhdistys päätti lähettää kolme miestä ja kaksi naista, mutta seuraavassa
kokouksessa päädyttiinkin neljään mieheen ja yhteen naiseen. Naisehdokkaita olivat rouva Ellen
Mäkelin ja neidit Maria Kulmala, Aliina Alenius ja Alma Malander. Äänestyksessä Maria valittiin
19 äänellä Alman jäädessä varalle viidellä äänellä. 109

Elokuun alussa Seth Heikkilä pyysi eroa agitaattorin toimestaan, sillä hän siirtyi Turkuun LänsiSuomen Työmiehen toimitussihteeriksi. Hänen tilalleen pyydettiin Almaa tilapäiseksi agitaattoriksi
palkan ollessa viisi markkaa puheelta.110 Johtokunnan naisjäsenillä oli muitakin muutoksia edessä,
sillä Aliina Alenius muutti pois Tampereelta ja Maria Kulmala oli saanut lopputilin Finlaysonilta
työväenyhdistyksen jäsenyyden vuoksi. Sen jälkeen hän oli hakenut Kansan Lehden ilmoitettua
konttorineidin paikkaa, muttei tätä saanut, jonka johdosta lehteä paheksuttiin. 111 Lokakuussa hänkin
päätyi muuttamaan pois kaupungista. Joulukuussa julistettiin jälleen apuraha haettavaksi
Helsingissä järjestettäville agitaatiokursseille ja Alma oli yhtenä hakijana. Stipendi myönnettiin
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tällä kertaa Laina Johanssonille (Westerlund). 112 Alman ura tamperelaisena agitaattorina ei auennut
työväenyhdistyksen avulla, sillä eronneen Seth Heikkilän tilalle päätettiin olla ottamatta vakituista
agitaattoria, sillä ”halukasta ja täysin kykenevää”ei ollut tarjolla. Todettiin, että ”vähemmän
kykenevä vain väsyisi ja tekisi työn kaavamaisesti.”113 Alman toiminta siirtyi yhä enemmän
Helsinkiin, sillä siellä hän saattoi olla lähempänä puoluetta, sekä yliopistossa opiskelevaa
sulhastaan.

Seuraavan kerran Alma mainitaan työväenyhdistyksen pöytäkirjoissa vasta suurlakon jälkeen
marraskuussa, jolloin valittiin osallistujat seuraavaan puoluekokoukseen. Sinne oli tarkoitus lähettää
Tampereelta seitsemän edustajaa ja ehdokkaita oli 19. Naisista eniten ääniä sai suurlakkokomiteaan
kuulunut Siiri Lemberg (Louhi), joka sai 61 ääntä. Varalle tulivat Ellen Mäkelin 38 äänellä ja Alma,
joka sai yhden äänen.114 Työväenyhdistys puuhasi myös mielenosoitusta joulukuisten
valtiopäivämiesvaalien johdosta. Hankkeen puuhamiehiksi valittiin yhdistyksen puheenjohtaja Emil
Viljanen ja toimittaja Väinö Jokinen. 115 Johtokuntaan valittiin uusia jäseniä ja nyt Almakin asettui
ehdolle. Jouluaattona pidetyssä kokouksessa päätettiin vielä, että perinteiset loppiaisen lastenjuhlat
siirrettiin pidettäväksi kesällä, sillä ”yhdistyksessä on niin paljon jäseniä, ettei heidän lapsensa
mahdu sisätiloihin, eikä monia juhlia kärsi pitää.”Sen sijaan Venäjän sosialistipuolueelle päätettiin
antaa kokousta varten huone ilman vuokraa.116

Tammikuussa 1906 haluttiin muistaa Venäjän verisunnuntain vuosipäivää, jota pidettiin työväen
teurastuksena. Päätettiin järjestää myötätuntoinen mielenosoitusretki, jota puuhaamaan valittiin
Emil Viljanen, Tyko Varto, Alfred Riipinen, Väinö Westerlund, A.A. Lagerström, Kukkola ja
Alma.117 Päädyttiin myös palkkaamaan agitaattori vuodeksi, mutta hänet erotettaisiin armotta, jos
hän löisi tehtävänsä laimin tai olisi pöhnässä matkoillaan. Tulevan agitaattorin työohjelmaksi
suunniteltiin yhtä puhetta päivässä ja kahta päivää aina kullakin paikkakunnalla. Palkka olisi 150
markkaa kuukaudessa.118 Tiukka linja jatkui, sillä Nuorisoliitolle luvattiin huone entisellä
vuokrasopimuksella, mutta vain sillä ehdolla, etteivät he leiki siellä piirileikkejä, muuten heiltä
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aiottiin ottaa kokoontumisesta perheiltaman vuokra.119 Iltamien ja teatterinäytösten toivottiin
loppuvan jo kello 23, ettei palvelustyttöjen olisi tarvinnut valvoa myöhempään. Juttutuvan mielestä
tyttöjä olisi myös pitänyt olla enemmän, sillä johtokunta heidän mielestään juoksutti tyttöjä liikaa.
Talven aikanaTampereelle oli perustettu naiskaarti ja sen sääntöjen vahvistusta anoi Emmi
Lönnberg, mutta johtokunnan mielestä kaartin toimiala ei kuulunut työväenyhdistykselle. 120

Johtokuntaan Alma valittiin 13.3.1906 kokouksessa, jossa vietettiin samalla TTY:n 20-vuotisjuhlia.
Hänen sukunimekseen on pöytäkirjaan kirjoitettu nimi Jokinen. Viikkoa myöhemmin hän oli läsnä
ensimmäisessä kokouksessaan, jossa keskusteltiin tapauksesta, joka närkästytti suuresti johtokuntaa.
Lapinniemen tehtaan insinööri oli puhunut tehtaan työväelle, että yhdistyksessä hyysätään rosvoja
ja varkaita, ja että siellä roistot pitävät kokouksia. Insinööriä päätettiin vaatia todistamaan puheensa
tai perumaan ne julkisesti. 121 Muutamaa viikkoa myöhemmin tehtaalla lakkoiltiin ja Matti Vuolukka
ehdotti, että yhdistys lähettäisi neuvottelukunnan sovittelemaan lakkoa. Neuvottelijoiksi valittiin
Emil Viljanen, Tyko Varto ja Alma. Heitä ei tosin huolittu neuvottelemaan lakkoa, vaan ”heidät oli
ynseästi työnnetty pois.”122

Työväki juhli ensimmäistä kertaa vappua vapaapäivänä. TTY järjesti suuren ulkoilma juhlan
Pyynikin Thermopyleen kentällä. Kunnallisklubilta oli tullut kehotus valita edustajat Snellmanin
100-vuotisjuhliin, jotka pidettiin 12.5. Yhdistystä edustamaan valittiin jälleen Emil Viljanen ja
Alma.123 Kuukausikokous pidettiin juuri ennen juhlia ja siihen osallistui peräti 800 jäsentä. Kokous
pidettiin sen vuoksi, että pidettiin sopimattomana lakkoilevien työläisten juhlia yhdessä riistäjiensä
kanssa. Kokouksessa päätettiin juhlia erillään porvareista vasta töiden päättymisen jälkeen
lauantaina, kun virallinen juhlapäivä oli keskiviikkona. Samassa kokouksessa luettiin
kaupunginvaltuuston pyyntö lähettää edustaja komiteaan, jossa mietittiin pienten lasten hoitoa.
Yhdistyksen edustajaksi valittiin yksimielisesti Väinö Jokinen. 124 Hän tosin kieltäytyi muutamaa
viikkoa myöhemmin ottamasta osaa komiteaan.

Syksyn 1906 puoluekokous pidettiin Oulussa ja sinne päätettiin Tampereelta lähettää 20 edustajaa,
jotka kukin saivat matkaa varten 60 markkaa avustusta. Äänestäjiä oli läsnä 700 jäsentä ja tulos
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saatiin laskettua vasta yöllä kello 2:15. Suurimman äänisaaliin keräsi Emil Viljanen, joka sai 206
ääntä, ja naisista eniten ääniä sai Olga Koskinen, joka keräsi 186 ääntä. Myös Alma valittiin
Tampereen edustajaksi 147 äänellä Väinön saadessa vain 25 ääntä, mikä ei yltänyt valintaan. Sen
sijaan hänet valittiin Hämeen pohjoisen vaalipiirin vaalilautakuntaan. 125 Tämän jälkeen Jokiset
jättivät toiminnan Tampereen työväenyhdistyksessä, sillä he muuttivat Helsinkiin.
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IV VALTAKUNNALLISEEN POLITIIKKAAN

1 Työläisnaisliitto
Työläisnaisia varten päätettiin perustaa oma maanlaajuinen järjestö ja sen perustava kokous oli
Helsingissä 4.-5.7.1900 järjestetty työläisnaisten edustajakokous, jonka paikallinen työväenyhdistys
kutsui koolle ja jonne piti valita myös tamperelaiset osanottajat. Vaalit pidettiin 7.12. ja Alma sai
vain yhden äänen.126 Valituiksi tulivat Ida Sjöblom127, sekä naisosaston puheenjohtaja Sandra
Välimaa. 128 Työläisnaisten Liiton nimi vaihtui Sosialidemokraattiseksi naisliitoksi vuonna 1906.
Liiton ensimmäisenä puheenjohtajana toimi ensimmäiseen eduskuntaan valittu Ida Ahlstedt (AalleTeljo). Äänioikeuskysymys oli keskeinen aihe liitossa, sillä jo perustamiskokouksessa vaadittiin
yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta koko kansalle.

Seuraava liittokokous oli kahden vuoden päästä Turussa ja silloin liiton kotipaikaksi vaihdettiin
Viipuri, jossa aktivisteina olivat muun muassa tulevat kansanedustajat Hilja Pärssinen ja Anni
Huotari. Samoihin aikoihin kesällä 1902 Alma oleskeli Helsingissä, jossa Väinö-sulhanen opiskeli.
Muiden ohella hänkään ei haikaillut Viipuriin muuttaneen liiton perään, vaan päinvastoin oli
tyytyväinen siitä, että nyt oli enemmän aikaa puolueen palvelukseen.129 Kolmas liittokokous oli
tarkoitus järjestää vuonna 1904 Tampereella, mutta viranomaiset estivät kokoontumisen.
Työläisnaiset eivät jääneet toimettomiksi, vaan he keksivät ovelan juonen voidakseen kokoontua.
Sandra Lehtinen on käsin kirjoitetuissa muistelmissaan kertonut, kuinka Helsingissä järjestettiin
kesäisin opettajille lomakursseja, joihin työläisnaiset nyt pyysivät viranomaisilta lupaa osallistua.
Sandra ja Alma kiersivät ympäri maakuntia eri osastoissa, esimerkiksi johtokunnan kokouksissa
esittämässä kokouskutsuja. Näin osanottajia saatiinkin noin 40 henkeä. Kuunneltuaan aamupäivän
kahden tunnin kasvatustieteen luennon, jonka piti professori Ruin, saattoivat he iltapäivällä
kokoontua Mimmi Kanervon kodissa ”syntymäpäiville”. Mimmin puoliso toimi ikkunan ääressä
vahtina valmiina soittamaan viulua ”syntymäpäivävieraiden”viihdytykseksi, jos jotain hälyttävää
sattuisi. Samalla naisilla olisi ollut hyvää aikaa piilottaa paperinsa mahdolliselta tarkastukselta. 130

126

Tampereen työväenyhdistyksen naisosaston pöytäkirjat. (TA)
Ida Sjöblom (Suvanto) oli syntynyt Kangasalla vuonna 1876. Vähäpuheisen ja ujon Idan toi jo varhain liikkeeseen
mukaan hänen veljensä Kusti Sjöblom. Ida oli mukana naisosaston johtokunnassa 1899–1906 ja puheenjohtajana hän
toimi vuonna 1905. Ida toimi myös Kansan Lehden taloudenhoitajana. Hän kuoli 73-vuotiaana mielisairaalassa vuonna
1949 ilmeisesti vanhusten osastolla.
128
Tampereen työväenyhdistyksen naisosaston pöytäkirjat s.16. (TA)
129
Kilpi 1953, s.61.
130
Sandra Lehtisen käsinkirjoitetut muistelmat. (Kansan arkisto)
127

34

Työläisnaisten liittokokous Tampereella heinäkuussa 1905. Miehistä mukana Yrjö Sirola, Anton Huotari,
sekä kolmantena joku tunnistamaton herra. Monella naisella on rinnassaan punainen rusetti
äänioikeuskamppailun merkkinä. (Kansan arkisto)

Heinäkuun 15.–16. 1905 järjestettiin työläisnaisten kongressi Tampereella. Kokouksessa pidettiin
17 alustusta, joista suurin osa käsitteli äänioikeutta. Suuttumusta herätti porvarisnaisten kanta, jossa
naisille olisi haluttu äänioikeus, mutta tulosensus säilytetty. Kongressiin osallistujien piti käydä
tutustumassa tehtaisiin, mutta heitä ei päästetty sisään kun Verkatehtaaseen ”tervehtimään kalpeita
siskojaan”.131 Alma osallistui kokoukseen ”asianharrastajana”, sillä hän ei kuulunut puolueen
puhujana mihinkään ammattiliittoon. Hän alusti siveellisyyskysymyksestä sanoen, että taloudelliset
olot ja naisten alhainen yhteiskunnallinen asema olivat syynä siihen, että tuhannet naiset sortuivat
prostituutioon.132 Alma sai myös tehtäväkseen viedä kokouksen vastatervehdyksen
Puutyöntekijöiden Liitolle, jolla oli samaan aikaan kokous toisessa salissa työväen talolla. 133

Työläisnaisten ylimääräinen edustajakokous järjestettiin Viipurissa 8.-10.10.1906. Syynä
kokouksen pidolle oli uusi eduskuntalaki, joka vihdoin hyväksyttiin 20.7.1906. Työläisnaisten piti
kiireesti alkaa laatia uusia strategioita vaaliagitaatiolleen ja myös vaaliohjelmaa piti suunnitella.
Kokoukseen osallistuvia naisia oli 67 paikkakunnalta yli 150 edustajaa. Tamperetta edustivat Olga
Koskinen, Ida Vihuri ja Laina Westerlund. Muuttopuuhissa ollut ensimmäistä lastaan odottava
Alma lähetti kokoukselle tervehdyssähkösanoman, jossa luki:
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”Sydämellinen tervehdys. Onnea työllenne, Alma Jokinen.”134

Vuoden 1909 edustajakokous pidettiin Lahdessa 5.-7.9. Alman alustus siviiliavioliitosta aiheutti
kiihkeää keskustelua, sillä naiset eivät olleet asiasta yksimielisiä. Alma vaati puheessaan kirkollisen
vihkimisen poistamista ja pakollista siviiliavioliittoa kaikille. Hän käsitteli puheessaan myös
omantunnonavioliittoja, eli täysin vapaaehtoisuuteen perustuvia sukupuolisuhteita miesten ja
naisten välillä kuitenkaan niitä erityisesti kannattamatta. Valiokuntakäsittelyssä aiheesta syntyi
väittely, sillä myöskään siviiliavioliittoon pakottamista ei pidetty todellisena vapautena.
Kokouksessa päädyttiin vastustamaan Alman ehdottamaa pakollista siviiliavioliittoa.
Loppuponnessa muiden muassa Hilja Pärssinen ilmoitti, että
”vasta sosialismin voitettua, yksilöiden voidessa ilman taloudellisia esteitä järjestää
avioliittosuhteensa, tulee tämä asia järjestymään terveellä ja onnellisella tavalla.”135

Seitsemäs edustajakokous pidettiin Tampereella 23.–25.10 1913. Alma oli mukana
eduskuntaryhmän sosialidemokraattisen ryhmän puheoikeutettuna edustajana ja kokouksen
sihteerinä toimi Anton Huotari. Kokous alkoi tervehdysten luennalla, joita lähettivät muun muassa
Aleksandra Kollontai ja Hilja Pärssinen Lontoosta. Hella Vuolijoki esitelmöi lisääntyneestä
rikollisuudesta ja R.R. af Ursin valkoisesta orjakaupasta, jolla viitattiin esimerkiksi prostituutioon.
Sandra Reinholdsson piti puheen elokuussa kuolleen Bebelin muistolle. Alma otti osaa
valiokuntaan, joka keskusteli agitaatiosta. Hän sanoi myös mielipiteensä naistenpäivästä:
”Mitä tukalammaksi valtiollinen asema tulee, sitä enemmän tarvitsemme innostusta ja
innokasta toimintaa. Naisten päivän vietto tarjoo erinomaisen tilaisuuden innostuksen
lietsomiseen. Päivällä vapaat valistustilaisuudet ja illalla maksuiltamat kunnollisella
ohjelmalla.”136
Keskusteltaessa militarismista Alma kannatti sen ottamista mukaan puolueohjelmaa. Kokouksessa
puhuttiin myös ”kirkollisen pimittämisen vastustamisesta”, josta Alma sanoi mielipiteenään, että
”yksityisesti on puoluetovereiden tehtävä työtä sen hyväksi, että puoluetoverit
mahdollisimman paljon kieltäytyvät kirkollisista seremonioista. On ikävää, kun näkee
vanhojenkin toverien alistuvan niihin temppuihin.”137
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Nuoret agitaattorikurssilaiset Sandra Reinholdsson ja Alma Malander vuonna 1903.
(Kuva on Aura Kiiskisen muistelma kirjasta.)

2 Agitaatiokurssilta ammattipuhujaksi
Varsinainen puolueopisto toimi Helsingin työväenyhdistyksen tiloissa, joka sijaitsi osoitteessa
Yrjönkatu 27 vuoteen 1908 saakka, jonka jälkeen se sai uudet tilat Siltasaaresta. Yläravintolan
salissa kokoonnuttiin kello 8-18 välillä kuuntelemaan luentoja, sekä kirjoittamaan harjoitusaineita.
Illalla opetuksen jälkeen oli ohjelmassa keskustelua, väittelyharjoituksia, sekä vierailevien puhujien
kuuntelua. Opiston rehtorina toimi O.V. Kuusinen, joka oli laatinut myös opetusohjelman.
Esimerkiksi kansantaloustieteen luennolla käytiin läpi Marxin ”Pääomaa”ja sen selitystä Kuusisen
johdolla 200 tuntia. Tohtori Edward Gylling luennoi puolestaan Suomen maatalouselämästä,
tuomari Hakkila rikosoikeudesta ja toimittaja Matti Paasivuori ammattiyhdistysliikkeen
kehityksestä.138

Viipurissa vuonna 1901 pidetyssä puoluekokouksessa pohdittiin muun muassa agitaation suurta
merkitystä ja sen innoittamana alettiin puuhata agitaatiokurssia. Puoluehallinnon järjestämä
ensimmäinen agitaatiokurssi järjestettiin Turussa 29.12.1902–15.1.1903. Kurssille osallistui 24
tulevaa agitaattoria, joista kuusi oli naista. Alman lisäksi ainakin Helsingin työväenyhdistyksen
lähettämä Sandra Reinholdsson (Lehtinen) kuului näiden naisten ryhmään ja heistä tuli hyviä
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ystäviä loppu elämäkseen. Kurssin opettajina toimivat Eetu Salin, J.K. Kari, Taavi Tainio ja R.
Drockila. Luennoilla kuultiin paljon uutta asiaa, sillä varsinaisia sosialismia käsitteleviä
suomenkielisiä kirjoja oli ollut vain vähän tarjolla. Puoluesihteeri Kari puhui Englannin ja Saksan
vakuutus- ja suojelukysymyksistä, toimittaja Salin luennoi äänioikeusasiasta, Tainio puhetaidosta,
Drockila Saksan sosialidemokratiasta ja J. Torvelainen osuustoimintaliikkeestä.139 Vilho Lehokas
on muistellut kurin olleen kursseilla hyvän ja oppilaiden olleen erittäin kuuliaisia. Heidän
tehtävänään oli lähinnä kuunnella ja tehdä muistiinpanoja luennoista. Sen sijaan Lehokas kirjoittaa,
että
”kun Taavi Tainio otti esille ohjelmat, vaati alustuksia ja keskustelua, niin siitä oli
hauskuus kaukana. Kyllä siinä saimme kuulla monet kerrat, millaisia pölkkypäitä me
olemme, ja ettei meistä ainakaan agitaattoreita tule, sillä agitaattorin pitää osata ja tietää
kaikki.”
Kurssilaisista oltiin ilmeisesti kaikesta huolimatta kotiin paluun jälkeen ylpeitä, sillä Lehokkaan
mukaan ”olimme kotona hieman kuin ylioppilaita.”140

Puoluehallinto palkkasi vakituisia puhujia etenkin Forssan kokouksen jälkeen vuonna 1903, jolloin
se aloitti keskeytymättömän puoluetyönsä. Puhujien tarve lisääntyi huomattavasti suurlakon jälkeen
syksyllä 1905. Eduskuntauudistuksen myötä perustettiin ”agitatsioonipiirejä”, joihin palkattiin
kahdesta kolmeen puhujaa.

Kurssin jälkeen Alma ryhtyi ammattimaiseksi puhujaksi. Mikään rahasampo työ ei ollut, sillä SylviKyllikki Kilpi on teoksessaan kirjoittanut, että puhujille oli onneksi, jos puhujan tilanneet järjestöt
pystyivät maksamaan edes heidän matkakustannuksensa. Paikanpäällä yksityiset puoluetoverit
järjestivät puhujille asunnon ja ruuan. Vuosisadan alussa tilaisuuksien mainostaminen oli myös
vielä lapsenkengissä. Sanomalehdet etenkin pikkupaikkakunnilla reagoivat hitaasti tuleviin
tilaisuuksiin ja painettuja mainoksia ei osattu vielä käyttää. Sen sijaan puhujan oli itsensä hoidettava
mainostus paikkakunnalle saavuttuaan kirjoittelemalla paperilappusille ilmoituksia ja kiinnittämällä
niitä julkisille paikoille, sekä kiertelemällä asunnoissa mainostamassa tilaisuutta. 141 Lehokas
muisteli vielä, kuinka maaseudulla etenkin suomettarelaiset olivat innokkaita hälyttämään
nimismiehen poliiseineen paikalle sosialistien kokousta hajottamaan. 142
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Suosituin aihe naisille suunnatuissa kokouksissa oli ”vallankumouksellisuus”vallitsevia
siveyskäsityksiä vastaan. Etenkin prostituutio yhteiskunnan suvaitsemana ilmiönä ärsytti
työläisnaisia. Kun naispuhujalle mainittiin aiheita, joita hänen toivottiin käsittelevän, esitettiin
useimmiten toivomus juuri siveellisyyskysymyksistä. Kilpi muistelee teoksessaan tarinaa, jonka
Vihtori Huhta oli kertonut Alman puhujamatkasta Hämeenlinnaan. Huhta oli hakenut Alman
yhdistyksen puolesta asemalta ilmoittaen samalla, että kuulijat toivoivat neidin selittävän
siveellisyysasioita. Kilpi jatkaa: ”Pieni Alma oli saanut miettiviin silmiinsä kujeellisen sävyn ja
sanonut: >>Jos sentään puhuisin työväenliikkeestä>>.”143

Helsingissä perustettiin vuonna 1904 proletaarikomitea, jonka tarkoituksena oli organisoida
puolueesta riippumattomia maanalaisia taisteluryhmiä. Sandra ja Alma toimivat saman vuoden
talvella Viipurin proletaarikomitean agitaattoreina ja organisoivat toimintaa. Heidän tehtävänään oli
perustaa työläisnaisten keskuuteen salaisia renkaita, joissa aina seitsemän naista muodosti
keskusrenkaan ja heistä kukin puolestaan kokosi ympärilleen uuden renkaan. Rengas levitti salaista
kirjallisuutta ja esimerkiksi kutsuntalakkoihin kehottavia lentolehtisiä siviileille, sekä venäläisille
sotilaille. Renkaan johtajat myös majoittivat, sekä järjestivät passeja venäläisille kommunisteille. 144
Samana vuonna Voikkaalla oltiin pitkään lakossa ja muun muassa Alma kävi puhumassa
lakkolaisille. Kokoukset jouduttiin pitämään pakkasessa tehtaan läheisyydessä olleella metsä
aukiolla, sillä tehtaan alueella ei saanut kokoontua.145

Porvarillisten naisten muodostama naiskagaali, jonka tarkoituksena oli vastustaa venäläisten
sortotoimia, halusi värvätä naispuhujia työläisnaisten piiristä. Professorin rouva Donner ja tohtori
Tekla Hultin kutsuivat Miina Sillanpään, Sandra Lehtisen ja Alman luokseen keskustelemaan
äänioikeusasiasta, luvaten heille tätä työtä varten 500 markan avustuksen. Keskustelu osoittautui
kuitenkin hankalaksi, sillä porvarisnaiset olisivat halunneet keskittyä vain naisten äänioikeusasiaan,
eli käytännössä yläluokan naisten tasavertaisuuteen yläluokan miesten kanssa. Yksikamarijärjestelmään ei olisi saanut puheessa kajota ja työläisnaisille sanottiin suoraan, ettei aika ollut vielä
sopiva yleisen äänioikeuden ajamiselle. Sandra on muistellut tapausta:
”Nyt Alma jo suuttui, kirota pärskäytti, löi nyrkkiä pöytään ja sanoi: >>Jos ei sitä
äänioikeutta anneta kaikille, niin ei kenellekään, se on kantamme!>> Nyt ei enää
tingitty. Ilmoittivat suostuvansa antamaan rahat ilman ehtoja. Aktivisteilla ei silloin
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ollut mitään mahdollisuuksia julkisten kokousten pitämiseen, joten heidän
taipumisensa oli selitettävissä. Välikohtauksen johdosta Miina, palatessamme
sieltä, sanoi hävenneensä meidän takiamme.”146

Työväen suuri voimannäyte oli suurlakko, joka järjestettiin 30.10.–6.11.1905. Työläisnaisliiton
agitaattoreilla riitti puuhaa erilaisissa mielenilmauksissa ja Alman kerrottiin puhutelleen Helsingissä
poliisejakin siinä määrin tuloksellisesti, että nämäkin yhtyivät lakkoon.147

Joulukuun toisena päivänä Naisasialiitto Unioni järjesti Helsingissä äänioikeuskokouksen, johon
muiden ohella Alma otti osaa. Hän laati kokouksesta selostuksen Kansan Lehteen otsikolla ”Irti
porvareista!”Luokkatietoisessa artikkelissa Alma kirjoittaa:
”tästä lähtien täytyy (irti porvareista, EK) olla meidän työläisnaisten aamusiunaus, jokaisen
meikäläisen naisen tulee tästä lähtien muistaa, ettei mennä mihinkään syöttiin, joita
kyllä tulee tarjottavaksi. Siis naiset, ei porvarillisten kokouksiin, ei yhteistoimintaa
heidän kanssaan. Yksin on meidän toimittava niin ettei tarvitse hävetä.”148

3 Alma puolueen tehtävissä
Suurlakkoon ryhdyttäessä työväen toiminta oli hyvin organisoitunutta ja he olivat valmiit ottamaan
vallan omiin käsiinsä sosialismin oppien mukaisesti. Suurlakko oli niin lähellä vallankumousta kuin
vain saattoi vielä olla ilman, että se puhkesi väkivaltaiseksi vallankumoukseksi. Sen syynä on
pidetty vyyhtiä, johon kietoutuvat yhteiskunnallinen perustyytymättömyys, tilanteen otollisuus,
esimerkin huuma ja poliittisen ajattelun radikalisoituminen. 149 Tampereella toiminut
suurlakkokomitea vaati työväenhallituksen perustamista ja siinä Väinö Jokisen oli tarkoitus toimia
kirkollistoimituskunnan päällikkönä. 150

Suurlakon johdosta järjestettiin sosialidemokraattisen puolueen VII ja samalla ylimääräinen
edustajakokous Tampereella 20.–22.11. 1905. Tamperelaisia edustivat Yrjö Mäkelä, Siiri Lemberg,
Heikki Lindroos, Yrjö Sirola, J.K. Kari ja Alma Malander. Alman sulhanen Väinö Jokinen toimi
kokouksessa sihteerinä. Suurena kysymyksenä pohdittiin sitä, että ottaako työväki osaa joulukuussa
järjestettäviin valtiopäiviin vai ei? Kokoukselle esitetyssä ponnessa todettiin vaalilakkoon
146
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ryhtymisen olevan välitön tunne työväen keskuudessa, mutta silti jokaisella paikkakunnalla pitäisi
katsoa erikseen, josko sittenkin valtiopäiville rohkeita uudistusmiehiä olisi valittavana ja puolue
voisi valvoa heidän esittämiään säätyesityksiä. Kokouksessa alettiin valmistautua myös uuteen
suurlakkoon, sekä kansalliskokoukseen, ellei eduskuntauudistusta toteutettaisi. 151 Äänestyksessä
taivuttiin vaalilakon kannalle äänin 191–96. Ensimmäinen kokouspäivä päättyi illanviettoon
Raittiustalolla ja siellä katseltiin Maxim Gorkin näytelmää ”Pohjalla”.152

Toisena kokouspäivänä puheenvuoro annettiin Siirille ja Almalle, jotka edustivat Tampereen
naisten lähetystöä. Alma luki kokousväelle Yrjö Mäkelinin kirjoittaman ”Tampereen naisten
ponnet”. Julistus lähetettiin myös eduskuntauudistuskysymystä käsittelevän valiokunnan huomioon
otettavaksi. 153 Kokouksen lopuksi järjestettiin vielä puoluehallinnon vaalit, joista jätettiin 228
äänestyslippua. Naisista eniten ääniä saivat Iida Ahlstedt (Aalle-Teljo) 120 ääntä ja Maria Laine
(Paaso) 88 ääntä. Alman saamat 32 ääntä eivät riittäneet hallituspaikkaan, vaan valituksi tulivat
Iida, sekä 69 ääntä saanut Sandra Reinholdsson (Lehtinen).

Keväällä 1906 venäläiset maanpaossa olevat toverit pitivät kokouksen Tampereen työväentalossa ja
osanottajana oli muun muassa V.I. Lenin. Samaan aikaan naisilla oli jokin agitaatiokokous
juhlasalissa, jossa Alma toimi yhtenä puhujana ja yllättävää yleisöä hän sai venäläisistä tovereista,
jotka seurasivat parvekkeelta heidän kokoustaan.154 Saman vuoden syksyllä pidettiin puoluekokous
Oulussa ja Väinö piti siellä alustuksen aiheesta ”Vapaauskoisuus”.155
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Tampereen naisten äänioikeuskomitea vuodelta 1905–06. Seisomassa vasemmalta Hilja Vapaavuori,
Elina Peura, Laina Westerlund, Hilja Peltonen, Ida Kari ja Emmi Koivunen. Istumassa Emmi Murto,
Siiri Louhi, Ellen Mäkelin, Olga Jokisalo ja Alma Jokinen. (Kansan arkisto)

4 Tampereen naisten äänioikeuskomitea ja eduskuntauudistus
Naisosasto valitsi keskuudestaan erillisen Naisten äänioikeuskomitean, joka perustettiin
Tampereelle suurlakon jälkeen syksyllä 1905 ja sen puheenjohtajana toimi Ellen Mäkelin 156.
Komitea kokoontui ensimmäistä kertaa joulukuun 6 päivänä ja alkoi ensitöikseen suunnitella
sunnuntaina 17.12. järjestettävää naisten äänioikeuspäivää. Mielenosoituksen tunnuksena oli ”Me
vaadimme uutta ajanmukaista yksikamarijärjestelmäistä kansaneduskuntaa piakkoin kokoontuvilta
harvain valtiopäiviltä.”Tilaisuudessa Alma julisti Daniel Hjortin sanoin: ”Kieliä te vaan
kahlehtikaa. Totuutta Kahleisiin te ette saa!”157

Naiset ajoivat samoja asioita kuin miehetkin, mutta sen lisäksi heillä oli omia naiserityisiä
kysymyksiä ajettavanaan. Suureksi epäkohdaksi koettiin voimassa ollut siviililaki, joka teki
vaimosta miehensä holhouksen alaisen. Vaimo ei esimerkiksi saanut edustaa itseään oikeudessa,
eikä perustaa yritystä tai matkustaa ulkomaille ilman miehensä lupaa. Hän ei myöskään saanut
hallita omaisuuttaan, eikä hän ollut lastensa huoltaja. Luonnollisesti hänellä ei ollut myöskään
oikeutta äänestää, vaikka varallisuus olisi sen sallinutkin. Äitiys koettiin kuitenkin yhteiskunnalle
156
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täytettynä velvollisuutena, josta olisi pitänyt seurata myös oikeuksia. Sosialismiin kuului ajatus
omaisuusjärjestelyihin liittymättömistä luonnollisista sukupuolisuhteista. Jotkut rohkeat pariskunnat
solmivatkin ilman kirkollista siunausta niin sanottuja omantunnon avioliittoja ilmoittamalla
suhteensa virallisuudesta lehdessä. Muun muassa näiden tapojen vuoksi etenkin porvarisnaiset
pitivät sosialistinaisia syntisinä ja siveettöminä. Vastaavasti porvarillista avioliittoa pidettiin
sosialistipiireissä laillistettuna prostituutiona, sillä nainen joutui myymään itsensä aviomiehelle
saadakseen elatusta itselleen ja lapsilleen.
Naisten siveellisyydestä158 kannettiin huolta ja esimerkiksi Voikkaalla syntynyt maanlaajuiseksi
levinnyt lakkoliike vuonna 1904 johtui siitä, kun paikallisessa tehtaassa oli työjohtaja kopeloinut
naisia, eikä johto suostunut häntä työläisten vaatimuksista huolimatta erottamaan. Sen sijaan
mieltään osoittaneita työläisiä irtisanottiin. 159 Pienten palkkojen aiheuttaman prostituution lisäksi
nuorten naisten siveyttä uhkasi yötyö, joka oli samalla valvomista vaativana muutenkin haitallista
heidän terveydelleen. Naisten ja lasten yötyökielto haluttiin saada lakiin. Siveellisyyden vuoksi
oltiin valmiita jopa luopumaan tanssista iltamissa ja korvaamaan se henkisellä ohjelmalla. Naisten
avioitumisikää haluttiin nostaa 15 vuodesta ylöspäin,160 samoin kuin seksuaalisen
koskemattomuuden suojaikää, joka oli 12 vuotta.

Lasten asioista huolehtiminen kuului luonnollisesti naisille. Raskaana olevaa naista varten haluttiin
aikaansaada äitiyslomalaki, joka olisi taannut synnyttävälle palkallisen äitiysloman viisi viikkoa
ennen ja seitsemän viikkoa jälkeen synnytyksen.161 Äideillä olisi tullut olla oikeus myös
kunnalliseen kätilöön ja tarvittaessa lääkkeisiin, sekä lääkäriin. Työssä käyvien naisten lapsille olisi
pitänyt työläisnaisten mielestä järjestää lastentarha, jota olisivat voineet hyödyntää myös kotiäidit
muutaman tunnin keskellä päivää itsensä virkistämistä varten. Kaikilla lapsilla olisi pitänyt olla
oikeus maksuttomaan kansakouluun, eikä työhön olisi saanut ottaa alle 14- vuotiaita lapsia162.
Työaika 14–16 –vuotiailla olisi saanut olla enintään neljä tuntia ja 16–18 –vuotiaat kuusi tuntia
päivässä. 163
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Naistyöaloille perustettujen ammattiosastojen avulla haluttiin muuttaa ammatteja sääteleviä lakeja.
Suurena epäkohtana koettiin etenkin palkollissääntö, joka koski suurta joukkoa palvelijattarina
toimivia naisia. 164 Muutosvaatimukset eivät nykylukijasta olleet kohtuuttomia, sillä heidän
työaikansa haluttiin alentaa kymmeneen tuntiin ja vaatia ylityökorvausta sen ylittävältä ajalta.
Sunnuntai haluttiin puolivapaaksi ja sen lisäksi kahdeksan päivää kesälomaa.

Naisten kaksoistyötaakkaa, eli palkkatyön ja kotityön tekemistä haluttiin helpottaa perustamalla
kunnallisia keittiöitä, joista ravitsevan ruuan olisi voinut hakea työstä tulon jälkeen, eikä aika olisi
enää kulunut kaupoissa jonottamiseen tai hellanääressä epäterveellisessä käryssä seisomiseen.
Helpotusta ruuanlaittoon toi työväentalolla ollut ravintola, jossa saattoi käydä syömässä. Työssä
käyvät naiset tarvitsivat myös kesävirkistystä varten oman paikan, jonka naisosasto sai hankittua,
tosin vasta 1920-luvulla.

Työläisnaisten liitto organisoi yhdessä porvarillisten naisjärjestöjen kanssa suuren
mielenosoitusmarssin äänioikeuden puolesta naisten äänioikeuspäivänä sunnuntaina 17.12.1905,
kun valtiopäivät vielä pohtivat eduskuntauudistusta. Samalla annettiin ”Kansannaisen julistus”, jota
liittohallitus oli lähettänyt sata kappaletta Tampereella jaettavaksi. Julistusta pidettiin tosin liian
pitkänä ulkona kylmässä lausuttavaksi ja vaatimuksetkin oli komitean mielestä esitetty liian
laimeasti. Omia ponsia päätettiin painaa nimellä ”Tampereen naisten vaatimukset”. Ponsissa
vaaditaan tiukkasanaisesti äänioikeutta naisille, kuten aiemmin on sovittu. He kirjoittivat:
”[… ] olemme sanomattomaksi mielipahaksemme havainneet, että nykypäivinä, jolloin kauan kaivattu
tulevaisuuden Suomi on vihdoinkin syntymäisillään, tahtovat muutamat yhteiskuntaryhmät jättää
kansamme naiset edelleenkin siihen holhuunalaisuuteen, joka kieltämättä on häpeällinen
todelliselle kulttuurikansalle. […] Me emme tahdo tästä lähin enää olla miesten vaalimia
valvatteja, emmekä suojelusta anovia avuttomia olentoja, vaan heidän taistelutovereitaan,
vapaan kansan vapaita naisia valmiita kantamaan kaikkien niiden kohtalojen seuraukset,
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olkootpa ne kevyitä tai raskaita, mitkä tulevaisuus mahdollisesti sälyttää kansamme harteille. ”

Taistelutoveruuden rinnalla he näkivät naiset vahvasti äidinroolissa, sillä he jatkoivat:
”
Me emme jaksa enää sietää sellaista ajatustakaan, että ainoastaan miehet olisivat
oikeutettuja järjestämään sen yhteiskunnan asioita, jonka keskuuteen me lähetämme
lapsemme, tuon tulevaisuuden kansan, jonka onni ja menestys on meille omaa
166
henkeämme kalliimpi.”
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He vaativat ponsissa äänioikeutta kaikille 21 vuotta täyttäneille, yksikamarista kansaneduskuntaa ja
siviililain muutosta. Lopuksi he totesivat uhmakkaasti, että:
”
Me alotamme heti valtavan taistelun, joka ei tule taukoamaan ennen kuin nämä
167
vaatimukset ovat viimeistä kirjainta myöden hyväksytyt.”

Mielenosoitukseen sai osallistua vain naisia, joita saatiinkin Tampereella koolle noin 4 000. Kulkue
kokoontui työväentalolle kello 12 ja monella oli rinnassaan punaisesta ohuesta silkkinauhasta tehty
mielenosoitusrusetti, joita oli saanut ostaa Kansan Lehden konttorista. Kulkueesta oli ollut ilmoitus
Kansan Lehden lisäksi myös Aamulehdessä, sekä Tampereen sanomissa. Kävelyreitti kulki
työväentalolta Hämeenkatua pitkin rautatieasemalle ja sieltä Rongankatua pitkin takaisin
Hämeensillan kautta kauppa-, eli keskustorille. Torilla Siiri Lemberg lausui runoilija Kössi
Kaatralta tilatun runon ja Alma Malander piti puheen. Kolme naista oli valtuutettu keräämään
kolehtia naisten äänioikeusrahastoa varten ja jokaisesta ammattiosastosta kaksi naista toimi
kulkueessa järjestyksestä vastaavana airuena. Kaksi naista valittiin kantamaan mielenosoituslippuja.
Ohjelman puolesta hieman takapakkia saatiin, kun jo lupautunut työväenyhdistyksen
torvisoittokunta perui osallistumisensa retkelle. Yhteislauluna laulettiin kuitenkin ”Kansainvälinen
työväenmarssi”, ”Marseljeesi”ja ”Työväen marssi”. Kotiin lähdettiin järjestäytyneissä riveissä
marssien Kauppakadun kautta.168
Myöhemmin samalla viikolla komitea sai 25 markan lahjoituksen joltain tuntemattomalta henkilöltä
erinomaisesti menneestä mielenosoitusretkestä. Myös huonoa palautetta saatiin, sillä tammikuun 10
päivän kokouksessa ilmoitettiin, että kaupungin poliisimestari on vastaisuudessa kieltänyt
kokousten pidon Kauppatorilla ”kirkon aikaan”. Poliisimestarin päätöstä paheksuttiin, sillä nyt oli
kaupungissa kohdistettu ”kuristustoimenpiteet”ensin naisiin rajoitettaessa kokoontumisvapautta.
Kokouksessa pohdittiin myös niitä toimenpiteitä, joihin naisten pitäisi ryhtyä, jos naisten äänioikeus
evätään vielä viimetingassa valtiopäivillä. Päädyttiin siihen tulokseen, että oltiin valmiit aloittamaan
uusi suurlakko. Myös oman puolueen jäseniä, jotka vastustivat naisten äänioikeutta ”ruvetaan
pitelemään kovakouraisesti”ja leimataan heidät porvareiden kätyreiksi. 169
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Yllättävää tukea saatiin naisten äänioikeusrahastoon maaliskuun alussa, kun Yhdysvalloista saapui
kirje, sekä 12 dollarin rahalahjoitus. Kirje alkoi sanoilla ”Rakkaat aatesiskot… ”ja sen olivat
kirjoittaneet neljä Amerikkaan muuttanutta työläisnaista. Kirjeessään he muun muassa perustelevat
muuttamisensa syytä siten, että suurimpana syynä oli alati jatkunut nälkä. Suomessa oli töitä saanut
”vain kuin armosta rukoilemalla ja silloinkin kaikkivaltias kapitalisti riisti töittemme
ansion niin tyystin, ettei kaikin ajoin saanut nälkäänsä tyydytetyksi.”He päättävät
kirjeensä sanoihin:”Taistelkaa siskot veljien rinnalla, seuratkaa vaikka taistelutantereelle,
kunhan vaan voitatte naisillekin kansalaisoikeudet”.170
Maaliskuussa 1906 saapunut äänioikeusuudistusta puoltava lausunto oli osaltaan pettymys. Etenkin
ikärajan korottaminen 21:stä 24:ään ei ollut työväelle mieleen. Koska vaalit oli tarkoitus järjestää
kolmen vuoden välein, saisivat jotkut äänestää ensimmäistä kertaa vasta 27-vuotiaana. Suurin osa
työväenluokasta meni kuitenkin mukaan työelämään jo 16-vuotiaana ja maksoi sen jälkeen veroja.
Sen sijaan yläluokan edustajat kuuluivat usein koululaisten kirjoihin vielä 25-vuotiaina ja pääsivät
sitten heti äänestämään. Vallassaolijat tiesivät myös, että työläiset kuolevat pariakymmentä vuotta
heitä aikaisemmin raskaan ja puutteellisen elämän vuoksi. Myös äänioikeuden ulkopuolelle rajatut
olivat lähinnä työväenluokan edustajia, kuten vaivaishoitoa nauttivat ja varattomiksi todetut
henkilöt.

Lain astuttua voimaan 20.7.1906 järjestettiin naisille harjoitusvaalit ja organisoitiin vaalityörenkaita
työpaikoille. Jokaisen agitaattorin piti kertoa vaaliasiasta kymmenelle hengelle, joista jokainen
vastaavasti jatkoi rengasta eteenpäin seuraavalle kymmenelle. Myös kustakin ammattiosastosta
koulutettiin viisi naista äänioikeusagitaattoriksi. Naisten äänioikeuskomitea palkkasi myös oman
puhujan, eli agitaattorin vaalipiiriä kiertämään. Komitean puhujana toimi aluksi Siiri Lemberg,
mutta hänen otettua vastaan toimen Kansan Lehden konttorista vuoden alusta agitaattoriksi
palkattiin 125 markan kuukausipalkalla Sandra Reinholdsson ja hän toimi komitean puhujana yli
kahdeksan kuukautta. Puheiden pitoa riitti lähes jokaiselle illalle ympäri maakuntaa, kun
työväenyhdistykset tilasivat puhujia. Tilaisuudet olivat suosittuja, sillä esimerkiksi Siiri Lembergin
pitämässä puhetilaisuudessa Viialassa 14.12. ja läsnä oli 150 kuulijaa. Agitaattori valmisti puheensa
itse ja yöpyi paikallisten asukkaiden luona saaden heiltä myös ruuan. Samalla perustettiin uusia
yhdistyksiä ja niille äänioikeuskomiteoita. Naisagitaattori oli yhdistyksen mielestä parempi, sillä
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hän ei kuljettanut mukanaan viinaa, kuten jotkut miesagitaattorit. Vielä vaalipäivän aamuna
3.3.1907 järjestettiin kulkueita, joihin osallistui noin 20 000 naista.171

Naisten pyrkimyksenä oli saada läpi ainakin yksi sosialidemokraattinen naiskansanedustaja
jokaisesta vaalipiiristä. Tavoite ei ihan toteutunut, sillä Vaasan kummastakaan vaalipiiristä, eikä
Oulun pohjoisesta vaalipiiristä saatu yhtään ehdokasta läpi. Kuitenkin yhdeksän valittua
kolmestatoista ehdokkaasta oli hieno saavutus ja osoitus työläisnaisten kyvystä, sekä halusta
vaikuttaa omiin asioihinsa. Hämeen pohjoisesta vaalipiiristä sosialistien listalta eduskuntapaikan sai
naisten äänioikeuskomitean agitaattorina toiminut Sandra Reinholdsson-Lehtinen, vaikka
Tamperelaiset revisionistit, eli parlamentarismia kannattaneet sosialistit eivät radikaaliksi
siltasaarelaiseksi172 mielletyn Sandran valinnasta pitäneetkään. Seuraavana vuonna läpi menivät
myös komitean jäseninä olleet Alma, sekä Olga Koskinen.

Sosialistisen puolueen kansanedustaja Väinö Jokinen kirjassa ”Punaset II”vuodelta 1908

5 Elämäntoveri Väinö Jokinen
Alman puoliso Väinö Jokinen oli syntynyt 31.3.1879 Suoniemellä. Hänen isänsä Efraim
Efraiminpoika Jokinen (1846–1891) toimi pehtorina Kuljun kartanossa, jonka omisti entisen
hovioikeuden neuvoksen leskirouva, vapaaherratar Maria Mellin (s.1829 Hamina). Yli tuhannen
hehtaarin tilalla asuivat myös rouvan naimattomat sisaret Gustava (s.1819 Hamina) ja Kristiina
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(s.1833 Hamina) Forsblom, sekä kasvattitytär Julia Sofia Nordholm (s.1850 Suoniemi). 173 Efraim
Jokinen oli kotoisin Mouhijärven Hahmajärveltä, jossa hänen vanhempansa Efraim ja Serafia
Haavisto olivat Irrin talon torppareina. Suoniemelle Väinön isä Efraim oli muuttanut 25-vuotiaana
vuonna 1872.174

Väinön äiti Fanny Vilhelmiina os. Tamlander (1856–1929) oli puolestaan kotoisin Tammelasta.
Suoniemelle hän muutti perheensä kanssa Tammelasta pikkutyttönä vuoden 1860 paikkeilla, kun
hänen vanhempansa Taavetti Tamlander ja Maria Höglund siirtyivät Sarkolan kylän Nikkilän
kruununpuustellin vuokraviljelijöiksi. Hänet vihittiin avioliittoon Efraim Jokisen kanssa vuonna
1878. Väinön jälkeen perheeseen syntyvät vielä Fanny (s.1881), Eino (s.1882), Hilja Maria
(s.1884), Aino Edith (s.1886), Alma Sofia (s.1888) ja Eevi Elisabeth (s.1891). Perheen isän kuoltua
6.12.1891 muutti äiti 11.3.1892 seitsemän lapsensa kanssa Tampereelle, jonne perusti
ompelimon.175 Fanny elätti perheensä ompelijana ja myös tytöt toimivat samassa ammatissa
vartuttuaan. Äiti sai vielä yhden aviottoman lapsen, Finan vuonna 1898, jonka hän kävi
synnyttämässä Helsingissä. Vauva kuoli vielä samana vuonna. Fanny, eli Venni, kuten häntä
poliisin osoitekirjassa kutsutaan, asui lapsikatraansa kanssa Satamakatu 6:ssa asunto osakeyhtiö
Kodin talossa ja hän kuoli 75-vuotiaana 4.8.1929.176

Väinön sisaruksista Fanny eli naimattomana ompelijana Tampereella. Hän siirtyi väestörekisteriin
uskonnonvapauslain sen salliessa vuonna 1923. Einosta tuli puuseppä ja hän asui yhdessä
vihkimättömän vaimonsa Helmi Harjun, sekä heidän lapsensa kanssa osoitteessa Itäinen puistokatu
49. Eino oli tuomittu elokuussa 1918 valtiorikosoikeudessa osallistumisesta kansalaissotaan, sillä
hän oli toiminut kirjanpitäjänä Tampereen punakaartissa jo syksystä 1917 lähtien saaden palkkaa,
aseen ja vaatteita kaartilta. Hän ehti toimia myös virallisena syyttäjänä punaisten sotaoikeudessa,
kunnes siirtyi järjestelemään kodittomille ja Tampereelle ympäristökunnista saapuneille pakolaisille
asuntoja. Todistusten mukaan hän oli rauhallinen mies, jolla oli säännölliset elämäntavat ja jonka
useampikin työnantaja olisi ollut valmis ottamaan takaisin töihin, jos syyte olisi rauennut. Rikos
katsottiin kuitenkin niin vakavaksi, että siitä rangaistiin viideksi vuodeksi kuritushuoneeseen, sekä
menettämään kansalaisluottamuksensa sen jälkeenkin vielä seitsemäksi vuodeksi. 177 Eino kuoli
Tampereella 46-vuotiaana vuonna 1928. Fannyn tavoin Hilja ja Aino elivät Tampereella
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naimattomina Pyynikin seurakunnassa vielä vuonna 1953. Hilja oli ompelija ja Aino
konttoriapulainen, joka työskenteli ainakin 20-luvulla Kansan Lehden konttorissa. Sylvi-Kyllikki
Kilpi on muistellut häntä rauhalliseksi ja levolliseksi ahertajaksi. 178 Aino oli ottanut muuttokirjan
Amerikkaan vuonna 1910 ja hänellä oli avioton lapsi siviilirekisterissä. Alma Sofia kuoli jo vuonna
1905 ollessaan vain 16-vuotias. Sisaruksista nuorin, Eevi puolestaan muutti Helsinkiin heinäkuussa
1917.179

Vanhimpana poikana Väinö sai nauttia kouluopetusta koko sisarusparven puolesta. Hän oli perheen
ainoa lapsi, joka pääsi oppikouluun ja hän kirjoitti ylioppilaaksi Tampereen lyseosta vuonna 1899.
Koulunkäynnin hän oli aloittanut kartanon läheisyydessä olleessa kansakoulussa, jonka jälkeen hän
muutti yksin Tampereelle aloittaessaan 12-vuotiaana oppikoulun ensimmäisen luokan Tampereen
lyseossa syksyllä 1891, eli samana syksynä, kun isä kuoli.180 Väinön koulunkäynti kaupungissa on
ilmeisesti selityksenä myös leski-äidin ja sisarusten muuttamiselle Tampereelle seuraavana
keväänä. Sisaruksista Fanny oli myös hyvä oppilas, sillä kansakoulun päättötodistuksessa hänen
kaikki arvosanansa olivat joko kymmenen tai yhdeksän. Myös Hiljan ja Ainon keskiarvot olivat 8,5
heidän erotessaan koulusta ennen viimeistä luokkaa.181

Ylioppilaaksi päästyään Väinö kirjoittautui Helsingin yliopiston hämäläiseen osakuntaan ja
oppiaineina hänellä olivat matematiikka ja luonnontieteet, joista etenkin tähtitiede herätti nuoren
opiskelijan kiinnostuksen. Opiskelua kesti vuosina 1899–1905, mutta sitten opinnot oli lopetettava
vähävaraisuuden ja velkaantumisen vuoksi. Yliopistossa hänen opiskelutovereinaan olivat muun
muassa tulevat puoluemiehet Edvard Gylling, Otto Ville Kuusinen, Kullervo Manner ja Yrjö Sirola.
Gylling ja Kuusinen olivat suorittaneet ylioppilastutkinnon Jyväskylän lyseosta vuonna 1900 ja sen
jälkeen he siirtyivät Helsingin yliopistoon. Kuusinen valitsi pääaineekseen estetiikan, filosofian,
sekä taidehistorian. Hän oli lahjakas opiskelija, josta odotettiin tulevan estetiikan professorin
Aspelin-Haapkylän jälkeen tai vähintään Kansallisteatterin johtajan. Kuusinen meni kuitenkin
naimisiin jo vuonna 1902 ja perheeseen syntyi kuusi lasta. Hänen piti keskeyttää opinnot
velkaantuneena ja siirtyä opetustyöhön.182 Kokemäkeläisen papin poika Kullervo Manner kirjoitti
ylioppilaaksi samoin vuonna 1900, mutta hänen opintonsa keskeytyivät jo alkuunsa, kun hän ryhtyi
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Uusimaan toimittajaksi Porvoossa.183 Toinen papin poika Yrjö Sirola puolestaan aloitti estetiikan
opintonsa Helsingin yliopistossa jo vuonna 1896. Viiden vuoden kirjoilla olon aikana hän sai
kuitenkin suoritetuksi vain approbatur-opinnot latinasta. Sirola olisi halunnut ryhtyä runoilijaksi,
mutta velkaantuneena opiskelijan hänen täytyi tehdä Kuusisen tavoin opetus- ja suomennostöitä.
Kansan Lehden toimittaja hänestä tuli vuonna 1904. Hän avioitui vuonna 1902 Kangasalan
kansanopiston kudonnanopettajan kanssa. Perheeseen syntyi yksi lapsi, joka kuoli jo vuonna 1913
kurkkumätään.184 Ylioppilailla oli yhdistys nimeltään Nuija, joka toimi Suomalaisen puolueen
vasemmiston edustajien yhteiskunnallisia kysymyksiä harrastavana yhteisönä. Sen jäseninä olivat
muun muassa Kuusinen, Manner, Gylling ja Väinö.185 Myöhemmin perustettiin vielä ylioppilaiden
sosialidemokraattinen yhdistys, joka otti aikanaan osaa suurlakkoon.

Suomennostyöt Väinö oli aloittanut jo lyseon yläluokilla ollessaan ja lopetettuaan yliopistoopintonsa hän siirtyi toimittajaksi Hämeenlinnalaiseen Kanerva –lehteen vuonna 1904. Varsinainen
työura alkoi suurlakon jälkeisenä vuonna, kun hänestä tuli Helsinkiin siirtyneen Yrjö Sirolan tilalle
Kansan Lehden toimittaja. Muutettuaan Helsinkiin vuonna 1906 Väinö jatkoi toimittajan työtä
Työmies-lehdessä ja sieltä hän siirtyi vastaperustetun Hämeen voiman päätoimittajaksi
Hämeenlinnaan vuonna 1908. Vielä kerran hän vaihtoi lehteä ennen kansalaissotaa siirtyessään
vuonna 1912 päätoimittajaksi Sosialisti-lehteen Turkuun. Väinö julkaisi useita suomennoksia
poliittisista teksteistä, sekä kirjoitti myös yhden tieteellisen julkaisun nimeltään ”Tuulien
temperatuurisuhteista Helsingissä.”186 Vuonna 1906 hän julkaisi teokset ”Uskonto yksityisasiaksi”
ja ”Miksi on kirkko erotettava valtiosta”. Seuraavana vuonna hän suomensi saksankielestä Karl
Marxin ”Palkkatyö ja pääoma” –teoksen ja vuonna 1913 ranskankielestä Tohtori Ogusen teoksen
”Sosialismi ja lapsimäärän rajoittaminen”. Tähtitieteeseen hän palasi vuonna 1909 kirjassaan
”Tietoa työväelle n:o 1., Hetkinen maailmankaikkeudessa”, sekä uskontoaiheeseen julkaistessaan
teoksen ”Uskonnon synty” vuonna 1917, joka perustui Henrich Cunowin tutkimuksiin aiheesta.187

Väinö suomensi saksalaisen Heinrich Schulzin kasvatusopillisen kirjasen ”Äiti Kasvattajana –
käytännöllisiä kasvatusneuvoja köyhälistön äideille”vuonna 1908. Tämän kirjasen avulla voidaan
hahmotella niitä suuntaviivoja, joita Jokiset ehkä itsekin suosivat lastenkasvatuksessa. Kirjasessa oli
uusia ja moderneja kasvatusohjeita, sillä niissä annettiin muun muassa isälle tilaa lastensa
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kasvattajana ja kehotettiin poikia leikkimään nukeilla. Lapsille piti opettaa sukupuoliasioita
sellaisina kuin ne olivat ja heitä piti opettaa kunnioittamaan kasveja ja eläimiä. Vanhempia
kehotettiin leikkimään lastensa kanssa ja lukemaan heille kirjoja. Lapsia ei kirjasen mukaan saanut
pelotella pimeillä huoneilla, mustilla miehillä tai poliisilla. Kodissa piti vallita siisteyden,
puhtauden ja järjestyksen, ja vanhempien itsensä valistaminen, kehittäminen, sekä omasta
terveydestään huolehtiminen oli velvollisuus lapsia kohtaan. Hyvä äiti luki lehtiä, osallistui
keskusteluihin, sekä esitelmätilaisuuksiin. 188

Työväenliikkeeseen Väinö tuli mukaan ilmeisesti Alma-morsiamensa myötä, jonka kanssa hän
alkoi seurustelun hänestä kirjoitettujen muistelmien mukaan jo ylioppilaaksi tulonsa aikoihin.
Tampereen työväenyhdistyksen nuoriso-osastoon Väinö liittyi vuoden 1904 paikkeilla. Samainen
muistelija on luonnehtinut Almaa sanoilla iloinen, valoisa luonne, kaunis, lämmin, rohkea,
itsevarma, vilkas ja sympaattinen nainen. Väinöä hän sen sijaan on sanonut hiljaiseksi ajattelijaksi
ja harkitsevaksi mieheksi. Väinön suhteestaan uskontoon kirjoittaja sanoo,
”ei Väinö suinkaan ollut ahdashenkinen ateisti, vaan jokaisen vakaumusta kunnioittava
valtiokirkon vastustaja, joka piti uskontoa tiedon vihollisena.”189
Luennoidessaan Tampereen Ihanneliiton lapsille tähtitieteestä vuonna 1904, Väinö oli todennut, että
”ei ole mitään taivasta, eikä helvettiä, vaan ainoastaan tämä maa, mikä on jalkojemme
alla.”190

Nuoripari päätyi virallistamaan suhteensa hieman epätavallisin keinoin, sillä he solmivat niin
sanotun omantunnonavioliiton tiedottamalla asiasta lehdessä. Seuraavanlainen ilmoitus on julkaistu
Palvelijatar-lehden maaliskuun numerossa vuonna 1906:

”Arv. yleisölle
Jo kihloihin mennessämme oli meille allekirjoittaneilla selvillä se, että koskaan
emme voi vihityttää itseämme kirkolliseen avioliittoon, koska kumpikin pidämme
kirkolliseen vihkimiseen alistumisen periaatteidemme salaamisena ja vapaamielisen
vakaumuksemme kieltämisenä sekä kirkollisen vihkimisen, kun sitä kaikilta kansalaisilta
vaaditaan, omantunnon pakkona ja valistuneen vakaumuksen halveksimisena.
Ainoina siteinä välillämme ovat nyt, yhteisen kodin perustaessamme, samantunteisen,
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samanaatteisen naisen ja miehen monivuotisen sydämellisen tuttavuuden solmimat:
mutta tunnemme ne niin katkeamattomiksi, että elinikäiselle yksi-avioisuudelle
perustuvia yhteiskunnankin oikeuksia ajatellessamme olemme aivan varmoja siitä,
että tämä oikeus ei liittomme kautta tule loukattua, joskin kehityksessä jälelle
jäänyt laki ei suo meidän lainkirjainta noudattaa. Tunnustaen, että avioliitto on
yhteiskunnan asia, toivomme hartaasti, että Suomeen mitä pikaisimmin säädetään
siviili-avioliitto, niin että mekin pääsemme tilaisuuteen laillistuttamaan avioliittomme.
Ainoa, minkä avioliittomme yhteiskunnan asiaksi saattamiseksi nyt voimme tehdä on
se, että täten nyt julkisuuteen ilmoitamme toisillemme luvanneemme elin-ikäisen
rakkauden ja alkavamme sille perustuvan elämän oman kotimme piirissä. Toivoen,
että ennakkoluulottomasti ajattelevat kansalaiset suovat avioliitollemme saman
oikeutuksen kuin laillisestikin solmitulle on totuttu antaa, merkitsemme
Tampereella, 27 p. helmik. 1906
Alma Malander.

Väinö Jokinen

Yllä olevan yhteydessä ilmoitan, että olen nimeni Alma Eufrosyyne Malander
virallisesti muuttanut Alma Eufrosyyne Jokiseksi.
Tampereella, 27 p. helmikuuta 1903, Alma Jokinen.”191

Väinö muutti Alman kanssa yhteen asumaan 22.3.1906 osoitteeseen Läntinenkatu 35 (nykyään
Näsilinnankatu)192. Osoitekalenterissa hänet mainitaan ylioppilaaksi ja sanomalehtitoimittajaksi. 193
Toimittajan vaimoksi ryhdyttyään myös Alma alkoi kirjoittaa uutisia ja artikkeleita lehteen, sillä
etenkin Tampereella oli tapana, että toimittajien vaimot toimivat lehtien avustajina. 194 Vielä
Tampereella asuessaan ja ennen äidiksi tuloaan hän toimi myös puolueen puhujana. Etenkin hänen
voimakkaita työväenjuhlissa pitämiään agitaatiopuheita muisteltiin vielä 50-luvullakin
ainutlaatuisina elämyksinä.195 Hänellä kerrotaan olleen selvä ajatuksenjuoksu, sekä hyvä
esiintymiskyky. Väinö sen sijaan inhosi puheiden pitämistä ja jätti sen työn perheessä
vilkkaammalle vaimolleen.
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Väinö oli vahvasti aatteen mies ja innokkaimmin hän näyttää ajaneen uskonnon julistamista
yksityisasiaksi ja samalla sen irrottamista valtiosta. Forssan puoluekokouksessa vuonna 1903 oli
päätetty, että uskonto on yksityisasia, ja että uskonnonopetus on poistettava kouluista. Näitä aiheita
käsittelevät tilaisuudet vetivät aina yleisöä puhetilaisuuksiin. Väinön pitämästä puheesta, joka
käsitteli uskonnon opetusta kouluissa, oli selostus Kansan lehdessä ja siinä on hyvin kuvattuna
yleisön kiinnostus aiheeseen: ”aamulla alkoi päivä ylioppilas Väinö Jokisen esitelmällä, jota
kuulemassa oli yhdistyksen juhlasali niin täynnä väkeä kuin suinkin mahtui ja viereiset huoneet
ynnä näyttämö ja pukuhuoneet.”196

Alma ja Väinö Jokinen kävivät valokuvaamossa vuonna 1907. (Kansan arkisto).

6 Perhe-elämää toimittajan vaimona
Jokiset muuttivat Tampereelta Helsingin eteläiseen seurakuntaan 16.10.1906. Muuttokirjan haki
Väinön Aino-sisar.197 Helsingissä Väinö toimi Työmiehen toimittajana ja toimitussihteerinä.
Muuton aikoihin Alma odotti pariskunnan ensimmäistä lasta ja Mirjami-tytär syntyi uudenvuoden
alla 30.12. Perhe lisääntyi vielä seuraavanakin vuonna, kun Alma synnytti 6.12.1907 kaksostytöt,
196
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jotka saivat nimikseen Helvi ja Sirkka. Almalla oli varmasti kädet täynnä työtä, sillä Mirjamilla ja
kaksostytöillä ei ollut vuottakaan ikäeroa. Uskollisina sosialistisille opeilleen vanhemmat eivät
antaneet kastaa lapsiaan, mikä lienee ollut sangen harvinaista noihin aikoihin.

Perheen matka jatkui kaksi vuotta myöhemmin Hämeenlinnaan, jonne muuttokirjat otettiin
12.11.1908. Syynä muuttoon oli Väinön siirtyminen Hämeen voiman vastaavaksi toimittajaksi.
Perheessä asui myös palvelijatar Aina Lyydia Mekkonen (s.1889), joka oli aiemmin ollut kirjoilla
Väinön synnyinpitäjässä Suoniemellä. 198 Aura Kiiskinen on muistelmissaan kuvannut tuolloista
Hämeenlinnaa pikkukaupungiksi, jossa työväen järjestäytymisaste oli pieni ja sosialistiset aatteet
versoivat verkkaan, eikä kaupunki erityisemmin kiinnostanut agitaattoreita. Kaupungissa oli
säilynyt vanhan käsityömestarien ja kisällien elämäntapa, vaikka siellä oli jo joitain tehtaita. 199
Hämeen voima oli joutunut muiden lehtien tavoin vaikeuksiin vuoden 1907 jälkeen, kun venäläiset
kiristivät sanomalehtiin kohdistettua sensuuria. Edellisen päätoimittajan Heikki Arvosen erottua
toimeen palkattiin rauhalliseksi ja harkitsevaksi tiedetty Väinö. Eräänkin muistelijan mukaan ”on
turha hakea sen parempaa työtoveria mistään [… ] jos teki virheen, ei hän moittinut, vaan neuvoi,
selitti miten olisi pitänyt menetellä.”200 Väinön vakaumuksen mukaista oli myös se, kuinka lehden
johtokunta asettui vastustamaan kirkkoa kieltäytymällä maksamasta kirkollisveroa. Tämän
seurauksena lehden kopiopainin kaappeineen joutui ulosmitattavaksi. 201 Hämeenlinnassa ollessaan
Väinö tuomittiin 1.11.1910 keisarillisen Turun hovioikeuden päätöksellä maksamaan 300 mk
sakkoja tai maksuvarojen puutteessa pidätettäväksi 40 päiväksi vankeuteen herjauksesta.202
Hämeenlinnan pikkukaupungissa perhe viihtyi kaikkiaan neljä vuotta ja seuraava määränpää oli
Turku, jonne muutettiin 27.8.1912203, kun Väinö ryhtyi Sosialistin päätoimittajaksi.

Turussa he asuivat aluksi Vartiovuorenkatu 2:ssa ja kesäkuun 1915 jälkeen he muuttivat lähemmäs
Aurajoen rantaa Sotalaistenkatu 6:teen Martin kaupunginosaan, jossa he asuivat aina
maastapakoonsa asti.204 Alman elämä keskittyi varmastikin suurimmaksi osaksi perheen ympärille
ja juuri koulunkäyntinsä aloittaneet tytöt vaativat oman osuutensa hänen huomiostaan. Sandra
Lehtisen arkistossa on säilyneenä muutama postikortti, jotka Alma on ystävälleen lähettänyt
Turusta. Toukokuun viidentenä päivänä vuonna 1914 hän kirjoitti Sandralle saattaneensa juuri juna198
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asemalle ikävöivän mamman, mutta onneksi Fanni-sisko oli jäänyt auttamaan häntä tyttöjen
hoidossa. Kesäkuun ensimmäisenä päivänä samana vuonna hän lähetti kortin, jossa kertoi saaneensa
Väinöltä Alman päivänä lahjaksi päivänvarjon. Hän haluaisi myös kutsua Sandran kylään, mutta
tiesi, ettei tämä kuitenkaan pääsisi tulemaan. Vielä yksi kortti on lähetetty joulun alla 23.12.1915.
Joulutoivotusten lisäksi Alma kirjoitta, että lapset käyvät innoissaan kansakoulua ja nyt perheessä
varrottiin joulupukkia. Myös mummu oli heidän luonaan Turussa ja allekirjoituksena onkin ”Turun
rykmentti”.205
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V EDUSKUNNASSA

1 Ensimmäiset eduskuntavaalit
Eduskuntauudistus ja sen myötä voimaan astunut yleinen ja yhtäläinen äänioikeus sai viimein
lainvoiman heinäkuussa 1906, kun keisari hyväksyi lain. Uusia äänioikeutettuja kansalaisia tuli
kerralla lisää yli kymmenkertainen määrä verrattuna aiempaan äänioikeutettujen määrään, kun
heidän lukunsa kasvoi 126 000:sta 1 273 000:een. Työväestön keskuudessa alkoi innostunut
kampanjointi ehdokkaiden keräämiseksi, tulevien äänestäjien herättely, sekä itse
äänestystapahtuman harjoittelu. Naisia vuoden 1907 äänioikeutetuista oli 52,3 %, eli 664 900
henkeä, joten heidän äänillään oli suuri merkitys. Alma ei ryhtynyt ehdokkaaksi ensimmäisiin
vaaleihin, sillä hän synnytti perheen esikoistyttären Mirjamin uudenvuoden vaihteessa juuri ennen
maaliskuussa järjestettyjä vaaleja.

Uudistuksen myötä eduskunnassa säilytettiin samanlaiset toimintamuodot, joita oli käytetty jo
säätyvaltiopäivillä ja suurin osa eduskuntatyöskentelystä tapahtui valiokunnissa. Keisari päätti
valtiopäivien koolle kutsumisesta ja hän osallistui edustajansa välityksellä avajaisiin, sekä
päättäjäisiin, jotka olivat juhlallisia tilaisuuksia jumalanpalveluksineen. Puolueet muodostivat
eduskuntaryhmiä, jotka pohtivat keskenään esityksiä etukäteen ryhmäpäätöksistä sopimalla.
Täysistunnossa käsiteltävät asiat saattoivat olla joko hallituksen tai eduskunnan esityksiä tai sitten
kansalaisilta tulleita anomusehdotuksia. Keisari saattoi puolestaan antaa eduskunnan käsiteltäväksi
esityksiä ja hänelle sai ehdottaa anomuksia. Yksittäisellä kansanedustajalla oli oikeus tehdä
eduskuntaesitys, mutta se piti tehdä kirjallisena kahden viikon kuluessa valtiopäivien alkamisesta.206

Kansanedustajavaalit oli tarkoitus pitää aina kolmen vuoden välein, mutta käytännössä ne jouduttiin
järjestämään lähes vuosittain, sillä keisari hajotti usein eduskunnan kesken valtiopäivien.
Valtiopäiväjärjestyksen mukaan varsinaisten valtiopäivien piti kokoontua vuosittain helmikuun
ensimmäinen päivä ja jatkaa työskentelyä yhdeksänkymmentä päivää sen jälkeen.207 Valtiopäivät
haluttiin järjestää keväisin, sillä silloin ne vähiten häiritsivät esimerkiksi maanviljelyä harjoittavien
edustajien varsinaista työtä. Valtiopäivät eivät kuitenkaan saaneet kokoontua ilman keisarin koolle
kutsumista, mikä käytännössä saattoi tapahtua milloin vain. Sen lisäksi sosialisteja närkästytti
porvaripuolueiden edustajien, eli ”herrojen”halu lähteä kesälomalle kesken valtiopäivien.
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Aluksi eduskunta kokoontui vuosina 1907–1910 Helsingin vapaapalokunnan talolla Keskuskadulla,
sillä ainoastaan siellä oli tarpeeksi suuri juhlasali, jonne kaksisataa kansanedustajaa mahtui
täysistuntoa pitämään. Vuosiksi 1911–1930 kokouspaikaksi vaihtui Hallituskadulla sijainnut
Heimola. Varsinainen eduskuntatyö koostui kuitenkin valiokuntatyöskentelystä. Valiokuntia olivat
perustuslakivaliokunta, lakivaliokunta, talousvaliokunta ja valtiovarainvaliokunta, jotka
kokoontuivat säätytalolla. Edellä mainittuihin valiokuntiin valittiin kuhunkin vähintään 16 jäsentä ja
niiden lisäksi oli vielä vähintään 12 jäsenen pankkivaliokunta. Eduskunta saattoi halutessaan asettaa
myös muita valiokuntia, kuten maatalous-, koulu- ja työväenasiain valiokunnan. Erinäisten asioiden
käsittelyä varten valittuun suureen valiokuntaan valittiin 60 jäsentä suhteellisilla vaaleilla. 208 Kukin
esille nostettu esitys piti käsitellä kolmessa täysistunnossa, jolloin se hylättiin, hyväksyttiin tai
siirrettiin vaalien yli seuraavalle eduskunnalle. Kansanedustajat asuivat valtiopäivien ajan
pääkaupungissa ja palkkaa he saivat joko 1 400 markkaa koko valtiopäiviltä tai 15 markkaa
päivältä. 209 Työn ohjenuoraksi annettiin oikeus, totuus ja perustuslaki, sekä ehdokkaan vakaa ja
arvokas käytös.210

Ensimmäiset eduskuntavaalit olivat suuri voitto sosialisteille, sillä siitä tuli suurin yksittäinen
puolue 80 paikalla 200 edustajapaikasta. Aiemmin säätyvaltiopäivillä oli ollut vain kolme
sosialistisen puolueen edustajaa.211 Naisia uuteen eduskuntaan valittiin 19, eli melkein joka viides
kansanedustaja oli nainen. Sosialisteja heistä oli lähes puolet, eli 9. Tämä ei ollut kaikkien mieleen,
sillä esimerkiksi Suomalaisen puolueen aatelissyntyinen kansanedustaja Alexandra Gripenberg
totesi Wienissä pitämässään puheessa kuinka kamalaa oli sanoa, että Suomen eduskunnassa ei ollut
ainoastaan sivistyneitä naisia, vaan myös palvelijatar, pesijätär ja muita plebeijinaisia. 212

Äänestysprosentti oli sangen korkea, sillä se oli 70,7 %. Naisista äänioikeuttaan käytti 60,3 %.
Varsinainen eduskuntatyö osoittautui kuitenkin pettymykseksi, sillä moni kansanedustaja koki
työskentelyn lähinnä turhanpäiväiseksi jaaritteluksi, sekä keskinäiseksi kilpailuksi. Täysistunnoissa
puheiden pituutta ei ollut rajoitettu, vaan keskustelu saattoi kestää jopa aamuneljään. 213
Valiokuntien lakialoitteita ei useimmiten ehditty käsitellä täysistunnoissa, jolloin ne siirrettiin
seuraaville valtiopäiville, jolloin niiden valiokuntakäsittely piti aloittaa taas alusta. Suomi oli
edelleen osa Venäjän valtakuntaa, mikä tarkoitti sitä, että lait piti hyväksyttää tsaarilla ennen niiden
208
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voimaantuloa. Sosialistiselle puolueelle tärkeistä laeista käsittely jäi kesken ennen kansalaissotaa
ehdotuksista, joiden aiheina olivat muun muassa siviililaki, aviopuolisoiden omaisuuslaki,
aviovaimon oikeus lastensa huoltajuuteen, naisen oikeus päästä valtion virkoihin, äitiysvakuutuslaki
ja kieltolaki, joka hyväksyttiin, mutta astui voimaan vasta vuonna 1919. Ainoat lait, joihin saatiin
muutos, olivat tyttöjen naimaiän korottaminen 17 vuoteen vuonna 1911 ja leipomoiden työaikalaki
vuonna 1909.214

2 Alma kansanedustajana
Toiset vaalit jouduttiin järjestämään jo seuraavana vuonna, sillä Venäjä oli jälleen syksyllä 1907
kiristänyt otettaan Suomessa. Uudeksi kenraalikuvernööriksi oli nimitetty marraskuussa F.A. Seyn,
jonka myötävaikutuksella eduskunta hajotettiin huhtikuussa 1908. Uudet vaalit määrättiin
pidettäväksi 1.-2.7.1908 ja niissä Alma, sekä Väinö Jokinen olivat molemmat ehdolla Hämeen
eteläisessä vaalipiirissä. Alma valittiin sosialistisen puolueen kansanedustajaksi vaalipiirinsä
korkeimmalla äänimäärällä, mutta Väinön äänisaalis sen sijaan jäi häntäpäähän. Alma oli
vaalipiirinsä yhdestätoista kansanedustajaksi valitusta ainoa nainen. Vaalipiirin valittuja Jokisten
lisäksi olivat muun muassa senaattori K.J. Ståhlberg ja toimittaja Sulo Wuolijoki. Äänestysprosentti
laski 70,7:stä % 64,4:ään %, mutta sosialistit onnistuivat nostamaan paikkalukunsa 83 paikkaan
lähinnä suomalaisen puolueen kustannuksella. Vuoden 1908 toiset valtiopäivät alkoivat uudella
kokoonpanolla 1.8. ja ne kestivät kolme kuukautta. Eduskuntaesityksiä tehtiin yhteensä 33
kappaletta, anomusehdotuksia 225 kappaletta ja hallituksen esityksiä oli 14 kappaletta.215
Puhemiehenä toimi P.E. Svinhufvud Yrjö Sirolan ollessa ensimmäinen varapuhemies. Alma
puolestaan valittiin jäseneksi lakivaliokuntaan.

Vuoden 1908 toiset valtiopäivät ja Alman ensimmäinen anomusehdotus
Pöytäkirjojen mukaan Alma oli täysistunnoissa äänessä kolme kertaa. Elokuun 25 päivän istunnossa
hän otti osaa edustajia paljon puhuttaneeseen asiaan, eli välikysymykseen kieltolaista. Hän oli sitä
mieltä, että juopa kansan ja hallituksen välillä vain suurenee, kun eduskunta ei saa kieltolakia
aikaan. Kieltolaki oli hänen mielestään erittäin tärkeä saattaa kiireesti voimaan, jotta voitaisiin alkaa
kiinnittää huomiota jo muihinkin tärkeisiin asioihin, kuten työttömyyteen, sillä se osaltaan vei
työläisiä väkijuomien pariin. 216 Samassa täysistunnossa keskusteltiin myös aviovaimon toimivaltaa
koskevan lainsäädännön uudistamisesta ja Alman tehtävänä oli selostaa ryhmänsä naisten tekemää
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anomusehdotusta, jonka aiheena oli aviovaimon oikeus lapsiinsa. Anomusehdotus päätettiin
lähettää lakivaliokuntaan, mutta sitä ei näillä valtiopäivillä enää ehditty käsitellä. 217
Voimassaolevan lain mukaan vain isä oli avioliitossa syntyneiden lasten holhooja, joka sai määrätä
lasten koulunkäymisestä, sekä uran ja asuinpaikan valinnasta. Äiti ei voinut olla lastensa holhooja,
sillä hän itsekin oli miehensä holhouksen alainen. Aloitekirjelmässä vedottiin siihen, että äidillä oli
jo lapsestaan näkemiensä vaivojen vuoksi luonnollisempi oikeus lapseen, kuin isällä. Samoin
todettiin, että yhä yleisemmin myönnettiin äidin olevan soveliaampi lasten kasvattajaksi, kuin
isän.218

Kolmannen ja samalla viimeisen kerran näillä valtiopäivillä Alma antoi lausunnon aiheesta yleinen
oppivelvollisuus istunnossa, joka pidettiin lokakuun 9 päivänä. Asiassa oli menossa jo jatkokäsittely
ja samalla aiheesta oli poikettu hieman sivuraiteille. Alma halusi sanoa sanansa
uskonnonopetuksesta moittien porvareita siitä, etteivät he olleet antaneet sosialistien selostaa
uskonvastaista kantaansa oppivelvollisuuslakiin liittyen. Sen sijaan porvarit olivat vyöryttäneet
heidän päällensä jumalattoman saarnatulvan. Alma sanoi vastustavansa kaiken maailman
höpsäköiden antamaa pienten lasten uskonnon opetusta, sillä lapsille piti puhua vain sellaisia
asioita, joita he voivat ymmärtää. Alman mielestä pieni lapsi oli aina syntyjään hyvä, eikä sen
vuoksi hänelle tarvinnut etiikan opetukseen vedoten opettaa uskontoa. Hän arvosteli myös edustaja
Käkikosken käsityksiä uskovaisten talonpoikien armoon liitetystä torpparilaitoksen syntymisestä,
sillä tosiasiassa se hänen mielestään oli pelkästään kapitalismin aikaansaannos. Käkikoski oli
puheenvuorossaan kehunut myös kirkon vaikutusta ensimmäisten koulujen syntyyn Suomessa,
mutta Alma puolestaan muisti jostain lukeneensa, että kansakoulut perustettiin siksi, että lapsia
voitiin opettaa isänmaan puolustajiksi, kun omaa sotalaitosta ei maassa ollut. Käkikoski oli vielä
kehunut uskosta saatavaa lohdutusta, mutta Alman mielestä Jumala ei pahemmin ollut kuullut
köyhien rukouksia, eikä antanut mannaa heidän suuhunsa. Sen sijaan sosialismin aate saattoi tuoda
sorretuille oikeutta. Jeesuskin oli hänen mielestään aikanaan ollut ”kumouksen”mies, jota
fariseukset eivät hyväksyneet.219

Vuoden 1909 valtiopäivillä Alma puolustaa avuttomia kansakoululaisia
Neljännet valtiopäivät avattiin 16.2.1909, mutta keisari hajotti ne jo saman kuun 22. päivänä. Syynä
oli puhemiehen avajaisissa pitämä puhe, jossa arvosteltiin sitä tapaa, miten Suomen asiat piti

217

Toiset valtiopäivät 1908, pöytäkirjat 1, s.214.
Toiset valtiopäivät 1908, liitteet I-X, s.54–55.
219
Toiset valtiopäivät 1908, pöytäkirjat 1, s.1038–1041.
218

59

tsaarille esittää. Venäläiset viranomaiset närkästyivät suomalaisille kansanedustajille siitä, kuinka
he hajotusmanifestia luettaessa suvaitsivat mielenosoituksellisesti olla nousematta paikoiltaan,
kuten kunnioitus korkeinta valtiovaltaa kohtaan olisi vaatinut.220 Hajotusta seurasivat jälleen uudet
vaalit, jotka järjestettiin 1. ja 3.5.1909. Tällä kertaa äänestysprosentti kohosi hiukan ollen 65,3 %.
Sosialistit saivat yhden paikan lisää, jolloin paikkaluvuksi tuli 84. Alma ja Väinö olivat jälleen
mukana edustamassa Etelä-Hämettä. Valtiopäivien tärkein käsiteltävä asia olivat niin sanotut
sotilasmiljoonat, joita Suomen piti maksaa Venäjälle korvauksena osallistumattomuudesta
emämaan asepalvelukseen tai muihin sotatoimiin. Asiasta annettiin manifesti 7.10. ja se johti jälleen
eduskunnan hajottamiseen 18.11. Alma oli jäsenenä lakivaliokunnassa ja sen lisäksi hänet valittiin
valitsijamieheksi. Hän uusi edellisillä valtiopäivillä esittämänsä aloitteen aviovaimon oikeuksista
lapsiinsa, mutta jälleen aloite jäi käsittelemättä. Lausuntoja hän antoi kahdessa täysistunnossa, joista
ensimmäisen puheenvuoronsa hän käytti syyskuun 28 päivän istunnossa, jossa käsiteltiin edustaja
Laitisen lomapyyntöä. Artturi Laitinen oli maalaisliiton kansanedustaja, joka toimi kansakoulun
opettajana Suomussalmella. Hän oli aikaansaanut jonkinlaisen julkisen skandaalin, jonka vuoksi
ilmoitti, ettei enää pystyisi osallistumaan eduskuntatyöhön kyseisillä valtiopäivillä, vaan pyysi siitä
vapautusta. Alma puolestaan pyysi, että tällaisissa roskajutuissa myös porvareita käsiteltäisiin
samalla ankaruudella, kuin sosialidemokraatteja. Hänen mieltään sen sijaan ilahdutti se, että
viimeinkin edustaja Laitisen mieltä olivat järkyttäneet ne syytökset, joita häntä vastaan oli esitetty.
Laitinen oli Alman mukaan ollut nälkämaalla puolustuskyvyttömien pikkulasten opettajana, joka
osaltaan vain pahensi syytettä. Puhemies keskeytti Alman sanomalla, että kaksi minuuttia oli
kulunut ja puhujan olisi pitänyt mennä jatkamaan asiaansa lavalta, mutta Alma ei enää halunnut.221

Toisen kerran vuoden 1909 valtiopäivillä hän käytti puheenvuoroa keskusteltaessa
kirkkolakimuutoksesta lokakuun 11 päivänä. Porvaripuolueen edustajia oli puhuttanut Hilja
Pärssisen selostama työläisnaisten kokous, jossa valinnaisen siviiliavioliiton kanta oli voittanut
äänestyksen. Alma oli ollut läsnä kyseisessä kokouksessa ja kehotti edustaja Ingmania tarkastamaan
asian kokouspöytäkirjasta, kun hän väitti asiassa olleen jonkin salaisen sopimuksen.222

Vuoden 1910 valtiopäivät ja aloite lapsenmurharangaistuksesta
Vuosi 1910 alkoi jälleen kerran uusilla vaaleilla, jotka pidettiin 1.-2.2. Äänestysprosentti laski 60,1
%:iin. Sosialistit saivat taas muutaman lisäpaikan, sillä nyt heitä oli eduskunnassa 86 edustajaa.
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Valtiopäivät avattiin 1.3. Väinö oli mukana tekemässä aloitetta uudesta oppivelvollisuuslaista. 223
Kirkollisen opetuksen ja kansakoulun väliseen kysymykseen hän vastasi, että ”ei ole ollenkaan
paikallaan ruveta nyt uhraamaan varoja sellaiseen vieraaseen tarkoitukseen kuin seurakuntien
kirkollisen opetustoiminnan edistäminen on.”224 Hän oli myös mukana tekemässä esitystä
siviiliavioliittolaista. Esityksen mukaan haluttiin pakolliseksi siviilivihkiminen maistraatissa tai
kunnallislautakunnan esimiehen edessä.225 Syksyllä pidettiin 14.9. alkaen ensimmäiset ylimääräiset
valtiopäivät, joiden aiheena olivat yleisvaltakunnalliset lait. Hajotus seurasi vajaan kuukauden
työskentelyn jälkeen 8.10. Alma valittiin edelleen jäseneksi lakivaliokuntaan ja edelleen hän myös
jaksoi esittää aloitteen aviovaimon toimivallan laajentamisesta ja hänen oikeudestaan lapsiinsa.
Yhtään puheenvuoroa hän ei täysistunnoissa käyttänyt. Alma oli allekirjoittamassa yhdessä
viidentoista muun sosialidemokraatin kanssa Hilja Pärssisen esittämää lakialoitetta, joka käsitteli
lapsenmurhaa koskevien rangaistusmääräysten lieventämistä. Naisvangeista lähes puolet oli
lapsenmurhaajia ja heistä suurin osa itsekin aviottomia nuoria maalaistyttöjä. Rangaistus vaihteli
kahdesta kymmeneen vuotta kuritushuonetta ja nyt Pärssisen ryhmä halusi alentaa sen kestämään
kolmesta kuukaudesta neljään vuoteen. He vetosivat lieventäviin asianhaaroihin, sillä salasynnytys
saattoi heidän mielestään viedä tuoreen äidin voimat ja järjen heti synnytyksen jälkeen, jolloin lapsi
tarvitsi eniten hoivaa. 226

Vuoden 1911 valtiopäivät ja ”ryysyköyhälistön”puolustaminen
Äänestämään päästiin taas 2.-3.1.1911. Äänestysprosentti laski edelleen ollen nyt 59,8 %.
Sosialidemokraatit säilyttivät paikkalukunsa 86:na. Tästä eduskunnasta tuli autonomianajan
pitkäikäisin, sillä se toimi täydet kolme vuotta. Sosialistisen puolueen Oskari Tokoi valittiin
puhemieheksi Svinhufvudin tilalle vuonna 1913.227 Vuoden 1911 valtiopäivillä Alma kuului
työväenvaliokuntaan ja hän oli mukana tekemässä kahta aloitetta. Aviovaimojen oikeudet olivat
edelleen käsittelylistalla, mutta uutena aloitteena hän esitti ryhmineen kotien perustamista
turvattomia lapsia, sekä heidän äitejään varten. Anomusehdotuksessa esitettiin, että eduskunta
anoisi hallitukselta, jotta se valmistaisi ensi valtiopäiville esityksen laiksi, jonka mukaan kuntien
olisi perustettava varattomia, orpoja ja turvattomia lapsia, sekä heidän äitejään varten
turvakoteja.228Aloitteen käsittely päätettiin siirtää seuraaville valtiopäiville.
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Alma käytti näillä valtiopäivillä yhden puheenvuoron istunnossa, joka pidettiin torstaina, toukokuun
18 päivänä. Aiheena oli keskustelua herättänyt työttömäin avustus. Porvaripuolueessa ei työttömien
työläisten avustamista katsottu hyvällä, vaan he pitivät työttömiä itse vastuullisina
työttömyydestään, sekä sen aikaisesta elatuksestaan. Alma hyökkäsi porvareita vastaan
muistuttamalla kärkevästi siitä, kuinka samana iltana oli käsitelty pankin virkamiesten palkkojen
korotusta, jota porvarit innokkaasti ajoivat. Edustaja Jonas Castren oli puhunut heistä ”kunniallisina
köyhinä”, jotka olivat palkankorotuksensa ansainneet. Alma puolestaan oli kuullut termiä
käytettävän nimenomaan vain niistä köyhistä, jotka olivat lähtöisin yläluokasta. Castren oli puhunut
myös ”ryysyköyhälistöstä”–tosin pilkkaavin lausein ja nyt porvaristo istui Alman mielestä jäisin
sydämin ajettaessa heidän asiaansa. Alma sanoi, että
”teidän mielestänne on elämisen oikeus vain rikkailla. [… ] Tämä köyhälistö on teille vain
astinlauta, se on otus, jota te nyljette. [… ] On inhottavaa kuulla täällä niiden puhuvan
lähimmäisen rakkaudesta ja oikeutetuista vaatimuksista ja muista sellaisista, jotka ovat
valmiit nylkemään viimeiseen verenpisaraan asti jokaisen työtätekevän luokan jäsenen
turvataksensa oman valta-asemansa.”
Vielä hän ihmetteli sitä, että mistä köyhä muka säästäisi työttömyyden varalle, kun porvaristo esitti
säästöpakkoa. Monissa ammateissa kun joutui olemaan esimerkiksi talven työttömänä ja avustus oli
silloin ainoa elannon mahdollisuus. Vielä hän enteellisesti totesi porvareille, että heidän huulilla
näkyvä pilkallinen hymy koituu heille vielä vaaralliseksi. 229

Vuoden 1912 valtiopäivät ja hyökkäys kaksinaismoralismia vastaan
Vuosi 1912 jatkui samalla edustajajoukolla ja jopa aloitteet pysyivät samoina. Lausuntoja Alma
antoi kahdesti, joista ensimmäinen kirjattiin ylös täysistunnossa toukokuun kolmantena päivänä
keskusteltaessa lapsenmurhaa koskevasta säännösten muuttamisesta. Kansanedustaja,
tuomiokapitulinasessori Mannermaa oli puheenvuorossaan vaatinut säilytettäväksi korkean
rangaistuksen lapsenmurhan uusijoille, jonka johdosta Alma pyysi puheenvuoroa. Hän arvosteli
Mannermaata sanomalla, että
”edustaja Mannermaan puheesta puuttui vain kuolemanrangaistusvaade. [… ] Muuten
Mannermaa täällä taas käytti tilaisuutta, viittaillakseen kansan siveelliseen
rappeutumiseen ja villiytymiseen. Mutta minä olen saanut liikkuessani kansan
keskuudessa, nähdä ja kuulla, että kansalla on se käsitys että hyvin useasti paraan
esimerkin siveelliseen rappeutumiseen antavat juuri hengen miehet.”230
229
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Tästä puheenvuorosta käy hyvin esille Alman vastenmielisyys vallinnutta kaksinaismoralismia
kohtaan, sillä myöhemmässä keskustelussa sosialistit syyttivät yläluokan aviottomia äitejä
esimerkiksi salasynnytyksistä, joita rahan avulla voitiin hoitaa ulkomailla ”kylpylälomilla”.

Toisen puheenvuoronsa hän käytti istunnossa, joka pidettiin 21 päivänä toukokuuta ja jossa
äänestettiin työväen tapaturmavakuutuslaista. Kun äänestyksessä oli edetty pykälään 16, pyysi
Alma puheenvuoroa todeten, että
”olin aikonut ehdottaa pykälän ensimmäisen momentin poistoa, mutta koska ryhmämme
laajakantoisemmatkaan ehdotukset eivät ole menneet läpi, niin säästän aikaa. Haluan
kuitenkin pöytäkirjaan merkittävän sen kannan mitä sosialidemokraatit ovat
valiokunnassa ajaneet.”231
Kyseisessä momentissa säädetään, että jos avioliitto on solmittu sen tapaturman jälkeen, jonka
seurauksena sittemmin on ollut vahingoittuneen kuolema, älköön leskellä eikä tapaturman jälkeen
siitetyillä lapsilla olko oikeutta vahingonkorvaukseen.232 Puheenvuoro antaa toisaalta hyvän kuvan
siitä, kuinka eduskuntatyöhön ja sen muutosvoimaan alettiin olla pettyneitä, mutta toisaalta taas
sosialistit jaksoivat ajaa köyhien työläisten asiaa. Jälleen kerran Alma osoitti olevansa naisten ja
lasten asialla kapitalistista yhteiskuntajärjestelmää vastaan.

Vuoden 1913 valtiopäivät ja keskustelua elinkeinoliikkeiden työsäännöistä
Vuonna 1913 Alman eduskuntatyöskentely jatkui työväenvaliokunnassa ja hänen tekemänsä
aloitteetkin pysyivät samoina. Lausuntoja hän antoi täysistunnoissa kaksi, joista ensimmäinen koski
Längmanin testamenttirahastojen hoitoa ja korkovarojen käyttämistä. Asiasta keskusteltiin
maaliskuun 18 päivänä ja puheenvuorossaan Alma kannatti esitystä, jonka mukaan avustusta
saaneiden seurojen piti antaa eduskunnalle selostus siitä, mihin varat oli käytetty. Hän kertoi
nähneensä vain sosialidemokraattisen naisliiton antaman selostuksen avustusrahoista. Vielä hän
moitti niitä yhdistyksiä, jotka hakemuksessaan vetosivat toimintansa puolueettomuuteen. Kaikkihan
tiesivät, että esimerkiksi Naisyhdistys oli vanhasuomalainen ja Martha-yhdistys nuorsuomalainen
järjestö. Puoluekannalla ei hänen mielestään ollut mitään merkitystä avustuksia jaettaessa, kunhan
vaan rahat käytettiin siihen tarkoitukseen mihin ne oli saatu.233
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Toisen kerran Alma otti osaa keskusteluun istunnossa, joka pidettiin huhtikuun seitsemäntenä
päivänä. Tuolloin keskusteltiin asetusehdotuksesta, jolla pyrittiin saamaan aikaan
elinkeinoliikkeiden työsäännöt. Asetusehdotus ei tyydyttänyt kaikkia sosialisteja, sillä Matti
Paasivuori esitti vastalauseen, jota Almakin kannatti. 234 Ehdotuksen mukaan työsäännöt olisi
laatinut edelleen työnantaja ilman, että työntekijän lausuntoa olisi tarvinnut ottaa huomioon.
Vastalauseessa ehdotettiin, että työsäännöt laatisi komitea, jossa puolet jäsenistä olisi
työntekijöitä.235 He eivät myöskään hyväksyneet pykälää, jossa työnantajan sallittiin pidättää
työntekijän palkasta sakkoa, vakuutta tai vahingonkorvausta, sillä työnantaja saattoi itse toimia sekä
syyttäjänä, tuomarina, että käytäntöön panijana riita-asioissa. 236 Vielä he ehdottivat, että
työsääntöjen vahvistamisoikeus annettaisiin ammattivaltuustoille. 237 Komitean muutosehdotukset
eivät tulleet hyväksytyksi eduskuntaäänestyksessä.

Vuoden 1914 valtiopäivät ja turvakotianomuksen uudistaminen
Viimeiset vaalit ennen ensimmäisen maailmansodan vuoksi julistettua sotatilaa, sekä
valtiopäivätaukoa pidettiin 1.-2.8.1913. Tällä kertaa äänestämään ei vaivautunut kuin 51,1 %
äänioikeutetuista. Naisista äänesti enää 46,7 %. Sosialistit jatkoivat paikkojensa lisäämistä, sillä nyt
niiden lukumäärä nousi 90:neen. Ensimmäinen kokoontuminen oli kuitenkin vasta 2.2.1914 ja
puhemiehenä toimi nuorsuomalaisten K.J. Ståhlberg. Näillä valtiopäivillä Alma valittiin jälleen
lakivaliokuntaan ja hän toimi valitsijamiehenä. Ensimmäisen kerran hän oli poissa koko
kansanedustajan urallaan eduskunnan täysistunnoista sairauden vuoksi helmikuun 26 ja 27
päivinä.238 Aloitteista mukana oli muutaman vuoden tauon jälkeen kotien perustaminen
turvattomille lapsille, sekä heidän äideilleen. Lausunnon hän antoi samasta aiheesta täysistunnossa,
joka pidettiin helmikuun 20 päivänä. Alma esitti eduskunnalle anomusehdotuksen ja valitteli, että se
oli aiemmilla valtiopäivillä joko jäänyt kokonaan käsittelemättä tai niin kuin viime istuntokaudella,
tullut hylätyksi valiokunnan porvarillisen enemmistön tahdosta. Hän viittasi myös aiemmin käytyyn
keskusteluun sanomalla, että
niitä ”täällä adressikeskustelussa kysyttiin niitä hyviä töitä, joita porvaristo olisi tehnyt
tämän maan vähempiosaisten aseman parantamiseksi. Tässä tarjoutuisi nyt yksi sellainen
tilaisuus, tosin vaatimattomaan, mutta silti hyvin tärkeään hyvään työhön vähäosaisia
kohtaan, jotka kantavat orpojen ja turvattomien lasten nimeä.”
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Sen jälkeen hän lausui vielä muutaman sanan, jotka kuvasivat hyvin hänen luonnettaan.
”Olisi kiitollista puhua näiden orpojen ja turvattomien puolesta pitemmältäkin ja kuvata
heidän asemaansa, minkälainen se on, mutta se on niin liikuttava, että voisi johtaa
mielenliikutukseen, jota tahdon mieluummin tällaisessa paikassa välttää.”239
Ehdotus päätettiin lähettää sivistysvaliokunnan käsiteltäväksi.

Valtiopäivät päättyivät toukokuun alussa ja Suomi julistettiin Venäjän ohella sotatilaan 31.7.1914.
Julistuksen myötä kaikki valtaoikeudet siirtyivät kenraalikuvernöörille, eikä eduskunta kokoontunut
ennen huhtikuuta 1917. Olot Venäjällä olivat käyneet levottomiksi jo maaliskuussa 1917, kun
keisari Nikolai II joutui luopumaan vallasta vallankumouksen myötä. Samalla hajotettiin
kovaotteisen kenraalikuvernööri Seynin johtama Suomen venäläinen senaatti. Maahan syntyi niin
sanottu valtatyhjiö, sillä Venäjän väliaikainen hallitus ei kaikkien mielestä ollut Suomen laillinen
korkeimman vallan käyttäjä. Väliaikainen hallitus nimitti kuitenkin 26.3.1917 sosialistipuolueen
Oskari Tokoin johtaman senaatin ja kutsui koolle kesällä 1916 valitun eduskunnan. Senaatissa oli
Tokoin lisäksi viisi muuta sosialistia ja kuusi porvaripuolueen edustajaa. Sen asettamassa
perustuslakikomiteassa olivat jäseninä muiden muassa O.V. Kuusinen ja Yrjö Sirola.
Sosialistienemmistöinen eduskunta valitsi puhemiehekseen toimittajan, sekä sosialistien
kansanedustajan Kullervo Mannerin. Venäjän bolshevikit kannustivat etenkin sosialidemokraatteja
pyrkimään valtiolliseen itsenäistymiseen, sillä samalla Venäjän väliaikaista hallitusta voitiin
heikentää.
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Sosialidemokraattisen puolueen naiskansanedustajat vuonna 1917. Ylärivissä Hanna Karhinen, Aino Forsten,
Aura Kiiskinen, Hanna Kohonen, Aino Takala ja Hilda Herrala. Keskirivissä Iida Aalle-Teljo, Miina Sillanpää,
Anni Huhtinen, Elviira Vihersalo, Tyyne Salomaa, Anni Savolainen ja Alma Jokinen. Alarivissä Anni Huotari,
Hilja Pärssinen, Hulda Salmi ja Maria Letonmäki. (Kansan arkisto)

Vuoden 1917 valtiopäivillä ajettiin läpi valtalaki ja julistettiin Suomi itsenäiseksi
Autonomian ajan viimeiset vaalit järjestettiin 1. ja 3.7.1916. Äänestysprosentti oli jälleen 51,1 %.
Sosialistinen puolue sai selvän enemmistön eduskunnassa 103 edustajapaikalla, joista naisia oli 17.
Kullervo Mannerista tuli eduskunnan puhemies ja Väinö toimi toisena varapuhemiehenä. Alma
valittiin jäseneksi sekä laki-, että tarkastusvaliokuntaan. Enää hän ei ollut mukana aloitteiden teossa,
mutta lausuntoja hän antoi entistä useammasta aiheesta. Kesäkuun viidentenä päivänä keskusteltiin
oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 ja 9 pykälän muuttamisesta. Asioitsijan tyttärenä Alma vastusti
ammattijuristien, sekä heidän tavattomien asianajopalkkioidensa monopoliasemaa
oikeudenkäynneissä. Hänen mielestään vapaa kilpailu olisi pudottanut palkkioita ja toisekseen eijuristit olivat usein paljon kykenevämpiä ajamaan etenkin työväenluokkaan kuuluvien etuja. 240

Kesäkuun 26 päivänä Alma innostui ottamaan kantaa kahteenkin eri keskusteluun. Ensimmäisenä
aiheena oli pääsy valtionvirkoihin sukupuolesta riippumatta, johon Alma totesi, että
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”sosialisteilla ei ole koskaan ollut mitään syytä pelätä yhteiskunnan etujen kärsivän siitä,
josko kaikki yhteiskunnan kunnialliset kansalaiset saavat ottaa osaa yhteiskunnallisten
epäkohtain poistamiseen ja korjaamiseen.”
Sen sijaan hän moitti herroja porvareita virkojensa hoidosta, sillä usein niitä oli hänen mielestään
hoidettu muun kuin isänmaan onneksi ja menestykseksi. Etenkin edustaja Nevanlinnaa hän piti
vanhoillisena jarruna, joka vastusti muiden porvariston miesten kanssa etuoikeuksiensa
muuttamista.241

Toinen keskustelu koski voimistelun ja urheilun edistämiselle myönnettyä 60 000 markan avustusta
ja sen jakamista. Vasemmisto ehdotti, että porvarilliset seurat saisivat 35 000 markkaa ja
työväenurheiluseurat 25 000 markkaa avustusta. Oikeistoa edustanut kansanedustaja Juutilainen piti
sarkastisen puheen, jossa hän sanoi, ettei ymmärrä olevan olemassa erikseen porvarillista ja
sosialidemokraattista urheilua, sillä samoja liikkeitä he näyttivät tekevän. Tähän Alma kommentoi,
että ”minunkin täytyy nähtävästi innostua urheiluun, vaikka olen sitä hyvin vähän harrastanut
elämässä.”Urheilulehtiä lukemalla hän oli kuitenkin mielestään nähnyt, että seuroissa tehtiin
muutakin kuin määrättyjä voimisteluliikkeitä, sillä erot maailmankatsomuksessa toivat ristiriitoja
myös urheilijoiden välille ja hän koki sen aikaisen urheiluliikkeen johdon sortavan työväenluokan
urheilijoita. 242

Eduskunnan jäsenten vapaalipuista rautateille keskusteltiin istunnossa, joka pidettiin heinäkuun 16
päivänä. Kansanedustaja Nevanlinna vastusti kiivaasti ilmaisten junalippujen antamista
eduskunnalle, sillä se oli hänen mielestään pahemmanlaatuista kansanvaltaa, joka lopulta johtaisi
yhä laajeneviin omien etujen ajamiseen. Nevanlinna moitti sosialistien tekemää aloitetta, jonka
myötä toivottiin kansanedustajien voivan tehdä enemmän matkoja maakuntiin, ja väitti, että sen
avulla käytettäisiin valtaa pienten ja suurten taloudellisten etujen hankkimiseen ensin itselle, sitten
sukulaisille ja ystäville, sitten puoluetovereille ja näiden ystäville ja niin edelleen. 243 Alma vastasi
hänelle, että
”minä en nyt juuri vielä ehdota sukulaisilleni vapaalippuja, vaan mietinnön mukaan
eduskunnan vakinaisille virkailijoille harkinnan mukaan toimikaudeksi.”244
Äänestyksessä Alman tekemä ponsi hyväksyttiin.
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Kohtalokkaita hetkiä koettiin täysistunnossa, joka pidettiin keskiviikkona heinäkuun 18 päivänä.
Silloin keskusteltiin lakialoitteesta, joka koski senaatin vallan laajentamista. Alma oli pettynyt
oikeiston lakialoitevastustukseen ja puheessaan hän kertoi, että
”kun minä olin nuori tyttö ja vallitsi n.s. routavuodet, opin minä tietämään, että sillä
taholla (porvaristossa, EK) oli miehiä ja naisia, jotka olivat valmiit jopa lähtemään
maanpakoon puolustaessaan Suomen kansan oikeuksia, huolimatta siitä, että he puhuivat
eri kieltä kun tämän Suomen kansan suuri enemmistö. En voi sille mitään, että olen
tunteen ihminen ja puhun tunteen kieltä, mutta tuo maanpakoon meneminen ja sitten, kun
oli tilaisuus sieltä palata, kun kansa riemuhuudoin ja hevoset näiden palaavien vaunujen
edestä itse asettui vetämään noita sankareita asuntoonsa, tällä tavoin tulkiten heille
kiitollisuuttansa siitä, että he olivat puolustaneet isänmaansa oikeuksia ja lakeja, tunsin
minä samaa kiitollisuutta, vaikkakin nämä henkilöt olivat toisen luokan edustajia kuin
mihin minä kuuluin.”
Nimeltä hän mainitsi etenkin senaattori Leo Mechelinin ja Arvid Neoviuksen. Vielä hän jatkoi
puhettaan sanoen, että
”mielestäni mitä enemmän tätä asiaa ajattelee, sitä selvemmäksi käy se, että meidän olisi
pitänyt tämä laki laatia ja hyväksyä heti paikalla, kun me tulimme tänne. Mutta ei se ole
vielä myöhäistä nytkään. Sen tähden minä kehoitan kaikkia niitä, jotka ajattelevat
suomalaisilla aivoilla ja jotka tuntevat suomalaisella sydämellä: äänestäkää!”
Äänestyksessä valtalaki hyväksyttiin äänin 136–55 ja sen myötä aiemmin keisarille kuulunut
korkein valta siirtyi eduskunnalle itselleen. Uuden lain myötä se sai itse päättää kokoontumisistaan,
hajaantumisistaan, uusista vaaleista, senaatin nimeämisestä, sekä lakien säätämisestä ja
vahvistamisesta. Äänestyksen päätteeksi edustaja Hagman pyysi puheenvuoroa sanoen, että
”minä rohkenisin pyytää, että puhemies pyytäisi eduskuntaa yhtymään eläköön huutoon
vapaalle Suomelle ja pyydän, että yleisökin tässä tapauksessa siihen saa yhtyä.”
Puhemies Kullervo Manner puolestaan lausui kohoten seisaalleen:
”Edustaja Hagmanin ehdotuksen mukaisesti pyydän eduskuntaa kohottamaan eläköön huudon vapaalle Suomelle. Eläköön!”245

3 Maa ajautuu kohti Kansalaissotaa
Bolshevikkien kapinan kukistumisen ja menshevikkien Kerenskin valtaan nousun jälleen
voimistunut väliaikainen hallitus kuitenkin hajotti 31.7. eduskunnan ja määräsi pidettäväksi uudet
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vaalit. Sosialidemokraattiset senaattorit vastustivat manifestia eroamalla viroistaan ja senaatti
muuttui porvarien tynkäsenaatiksi. Porvarit voittivat myös sosialistien boikotoimat 1.-2.10.
järjestetyt eduskuntavaalit, joissa porvarit saivat 108 paikkaa ja sosialidemokraatit 92 paikkaa.
Jokiset tulivat valituksi edelleen eduskuntaan.

Venäjällä 7.11. tapahtunut Lokakuun vallankumous kuitenkin muutti valtasuhteet pian uusiksi myös
Suomessa. Suurlakkoon ryhtyneet sosialistit julkaisivat Työmiehessä 1.11.sosialistien ”Me
vaadimme”-julistuksen ja seuraavalla viikolla se luettiin eduskunnan täysistunnossa. Julistuksen
oli muotoillut Kuusinen ja siinä oli kymmenen kohtaa, joissa vaadittiin yhteiskunnallisia
uudistuksia ja heinäkuisen valtalain voimaansaattamista, sekä edellisen eduskunnan kokoonpanoa.
Muodostettiin vallankumouksellinen keskusneuvosto, johon kuuluivat Tokoi, Haapalainen, Turkia,
Elo ja Manner, ja joka ensi töikseen julisti vuoden 1905 mallin mukaisen suurlakon. Se alkoi
14.11., mutta loppui jo kolmen päivän kuluttua. Lakon kestäessä eduskunta julistautui korkeimman
vallan käyttäjäksi 15.11. ja se muun muassa vahvisti aiemmin kesällä säädetyt kunnallislait, sekä
kahdeksan tunnin työaikalain. Sosialidemokraattien puoluekokous pidettiin Helsingissä 25.–27.11.
ja läsnäolijoihin lukeutui muun muassa Josef Stalin.

Eduskunnassa keskusteltiin jälleen keskiviikkona joulukuun viidentenä päivänä valtalaista.
Puheenvuorossaan Alma totesi, että
”toivoisin, että oikeisto ja keskusta nyt kerrankin rehellisesti myöntäisivät, että kysymys
tässä on siitä, että valtalaki on liian kansanvaltainen. Se antaa teidän mielestänne liiaksi
valtaa tälle eduskunnalle ja sentähden te tahdotte sen tappaa. Ja siitä samasta syystä te
toivotte, kun te säädätte uuden hallitusmuodon Suomen eduskunnalle, kun te olette täällä
enemmistönä, saavanne tuon hallitusmuodon sellaiseksi, että se puolestaan takaisi
enemmän valtaa senaatille ja erilaisille harvainvallan ryhmille kun Suomen eduskunnalle.
Kaiken aikaa, kun täällä on tätä potkupalloa potkittu, joksi potkupallon potkimiseksi tämä
valtalakitaistelu on muodostunut on minua inhoittanut syvästi se, että syydellään
kaikennäköisiä solvauksia meidän vasemmiston silmille, mutta ei tahdota myöntää sitä
tosiasiaa, mikä kumminkin selvästi kaiken lävitse näkyy, että te pelkäätte sitä
kansanvaltaa, jonka valtalaki antaa Suomen eduskunnalle. Te pelkäätte, että joskus tulisi
Suomen eduskuntaan sosialistinen enemmistö, ja te pelkäätte niitä uudistuksia, joita silloin
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tämä eduskunta säätäisi Suomen kansalle, ja sentähden te tahdotte valtalain tappaa. Siinä
on se todellinen syy, sanottakoon se kerta suoraan.”246
Erimielisyyksistään huolimatta seuraavana päivänä 6.12. eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen
itsenäisyysjulistuksesta ja Suomesta tuli itsenäinen valtio. Venäjä tosin tunnusti Suomen
itsenäisyyden vasta vuoden viimeisenä päivänä ja muut maat sen jälkeen.

Työläisnaisten liiton kanta aseelliseen yhteenottoon oli ehdottoman kielteinen ja he järjestivät
rauhanmielenosoituksia, joista yksi pidettiin jopa joulupäivänä. Vastustuksestaan huolimatta he
alkoivat valmistautua muodostamaan järjestysjoukkoja, joiden erikoistoimena oli sairaanhoitoapu.
Asian tiimoilta jäsenyhdistyksille lähetettiin kiertokirje marraskuussa. 247 He vastustivat myös
naiskaartien perustamista, sillä heidän mielestään naisille sopivampi tapa toimia olisi ollut
suurlakkokomiteoiden ja lukurenkaiden perustaminen. Anni Huotari luki työläisnaisten liiton
ponnen eduskunnassa joulukuun 11. päivänä, jossa todettiin sotaväen olevan veljeyden aatetta
vastaan ja armeijan olevan aina työväenluokkaa vastaan. Seuraavana päivänä sosialidemokraattien
pettymykseksi suojeluskunta äänestettiin äänin 97/85 sotalaitokseksi. Äänestyksen tuloksesta
tulistuneena Hilja Pärssinen muisteli myöhemmin lehdessä, että
”minä katsoin porvariston iloista naurua päätöksen johdosta. Mutta minä sanon, te jotka
nyt nauratte, te kohta itkette.”248

Tammikuussa 1918 valtataistelu porvarien ja sosialistien, suojeluskuntien ja punakaartien, sekä niin
sanotun kartano-Suomen ja teollisuus-Suomen välillä johti veriseen Kansalaissotaan, jota käytiin
huhtikuun alkuun. Molemmat osapuolet olivat varustautuneet aseelliseen yhteenottoon jo
edellisvuoden keväästä lähtien, mutta varsinaisen kapinan alkuna on pidetty punakaartien
omavaltaisia toimenpiteitä, joihin ne suurtyöttömyyden ja elintarvikepulan vuoksi ajautuivat
tammikuun alussa. Levottomuuksien vuoksi senaatti puuhasi suojeluskunnasta itselleen aseellista
joukkoa, jonka tehtävänä oli aikaansaada järjestys maahan. Eduskunnassa jätettiin tammikuun 9
päivänä välikysymys Suomen itsenäisyydestä. Alma käytti puheenvuoroa, jossa hän totesi, että nyt
ei oltu hyvää asiaa ajamassa, vaan kaikkea muuta kuin Suomen kansan onnea ja menestystä.
Porvaristo puhuin hänen mielestään siten, kuin koko vasemmisto olisi ollut punakaartia ja käynyt
vähintään Turun rosvousretkillä. Se ajoi myös puheillaan maan kohti kansalaissotaa ja
kansalaisvihaa. Alman mielestä he vain tahtoivat päästä kostamaan Suomen työväenluokalle,
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punakaartille ja sosialidemokraattiselle puolueelle suunnittelemansa sotalaitoksen avulla. Hän lisäsi,
että
”suojeluskunta ei ole kansanmiliisi, jonka tarkoitus olisi puolustaa kansan etuja sekä
sisään- ,että ulospäin. Tämä pieni maa ei sotalaitoksellaan mitään etujansa voi puolustaa,
vaan paljon paremmin puolustaa se niitä rauhantiellä ollen ja rauhan työtä tehden.”249

19.1. aloitettiin neljä päivää kestänyt puolueneuvoston kokous, jonka avasivat Kuusinen ja Sirola.
Kokouksessa oli läsnä 28 edustajaa, mutta mukaan ei ollut kutsuttu Mäkeliniä, Salinia 250, eikä
Valpasta, joita pidettiin liian vanhoillisina.251 Kokous päätyi kannattamaan aseellista
vallankumousta ja toimeenpaneva komitea julisti sen alkaneeksi sunnuntaina tammikuun 27 päivän
iltana kello 23 sytyttämällä punaisen lyhdyn Helsingin työväentalon katolle. Seuraavana aamuna
tieto levisi koko maahan ja muun muassa Etelä-Suomen pankit, rautatiet ja kirjapainot miehitettiin.

Eduskunnan työ oli keskeytyksissä 28.1.–14.5. ja osa porvaripuolueiden kansanedustajista, sekä
senaattoreista pakeni Vaasaan muodostaen siellä pakolaishallituksen, osa vangittiin. Helsingissä
valtaa piti vallankumouksellinen Kansanvaltuuskunta, jota johti työväen pääneuvosto.
Kansanvaltuuskunta sijaitsi 28.1. lähtien senaatin virkatalossa ja työväen pääneuvosto entisessä
kenraalikuvernöörin palatsissa, eli Smolnassa, joka oli vallattu jo 8.1. Valkoisen armeijan apuun
kutsumat saksalaiset sotilaat nousivat maihin Hangossa 3.4 ja Helsinkiin he marssivat 12.4.
Kansanvaltuuskunnan tärkeiden paperien evakuointi Viipuriin aloitettiin Hangon maihinnousua
seuranneena päivänä ja samaan aikaan Kuusinen, sekä Sirola matkustivat Moskovaan. 252 Huhtikuun
puolessa välissä Kansanvaltuuskunta virkamiehineen evakuoitui Viipuriin, vaikka punakaarti yritti
estää junan lähdön. Samalla takavarikoitiin valtionkonttorin, sekä Suomen pankin varat. Viipurissa
majoittauduttiin hotelleihin, sekä matkustajakoteihin. Pakolaisnaiset ja lapset sijoitettiin Papulan
kasarmille. Heitä oli majoitettavana ja muonitettavana 21.4. yli tuhat henkeä. Pakolaisjunia yritettiin
pysäyttää jo Kouvolaan, jossa pakenijat sijoitettiin kasarmille. 253 Kansanvaltuuskunnan virastot
perustettiin Viipurin linnaan ja lääninhallituksen rakennukseen.254 Ensimmäinen kokous pidettiin
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Viipurissa 10.4. ja läsnä oli neljätoista kansanvaltuuskunnan jäsentä. Takavarikoitua omaisuutta
alettiin siirtää rajan yli Venäjälle, sillä esimerkiksi 20.–23.4. välisenä aikana sinne passitettiin 236
vaunullista tavaraa. Yksistään kirjoitus- ja painopaperia oli 45 vaunulastia. 255 Sota alkoi näyttää
hävityltä ja vielä viimeisinä toimina Kullervo Manner julistettiin diktaattoriksi vastusteluistaan
huolimatta. Kansanvaltuuskunnan toiminta lakkasi lopullisesti sen suorittamaan maasta pakoon
25.4. Kansalaissotaa seurasivat massiiviset rankaisutoimet pikateloitusten ja vankileirien muodossa,
jossa suurin häviäjien ryhmä oli sosialistit. Venäjälle pakeni 92:sta puolueen kansanedustajasta 51
henkilöä, jotka kaikki saivat joidenkin Suomeen jääneiden tavoin syytteen valtiopetoksen
valmistelusta. Maasta pako oli joillekin vain väliaikainen ratkaisu, mutta jotkut siirtyivät rajan
taakse Jokisten tavoin lopullisesti.

4 Jokisten kansalaissota
Jokiset asuivat vielä vuoden 1917 alkupuolella Turussa, josta he siirtyivät syksyllä Helsinkiin
suorittaakseen erilaisia puolueen luottamustoimia.256 Väinö oli toimittajana Sosialistissa, jonka
päätoimittaja Seth Heikkilä vastusti aseellista vallankumousta. Sen sijaan sosialidemokraattisen
puolueen puoluekokouksessa 25.–27.11. Väinö kannatti köyhälistön diktatuuria.257 Varsinaiseen
puoluetoimintaan Väinö lähti mukaan sangen myöhään, sillä puoluekokouksen osanottajalistalta
hänet löytää vasta Helsingissä 3.-4.2.1918 järjestetystä 11. puoluekokouksesta. Samalla pidettiin
sosialidemokraattisen puolueen puolueneuvoston kokous, jossa puoluetoimikuntaan valittiin uudet
jäsenet. Heitä olivat E. Gylling, K. Hämäläinen, J.K. Lehtinen, J.A. Komu, E. Salin, E. Halme ja
Väinö Jokinen. Toimikunnan tehtävänä oli puoluekokouksen valmistelu, arkistojen järjestely,
puolueen talouden hoito ja kevätjulkaisun tekeminen. 258

Vallankumoushallituksen kokoonpano suunniteltiin 25.–28. tammikuuta pidettyjen istuntojen
aikana ja sitä alettiin nimittää Suomen Kansanvaltuuskunnaksi. Se antoi 28. tammikuuta
seuraavanlaisen julistuksen:
”Olemme tänään päättäneet ehdottaa Suomen työväelle, että kun kansan vihan ansainnut
senaatti on kukistunut, asetetaan maan vallankumoushallitukseksi Suomen Kansanvaltuuskunta sekä Työväen Pääneuvosto sen toimintaa valvomaan ja yhdessä sen
kanssa maan hallitusasioita toistaiseksi hoitamaan, kunnes Suomen työtätekevä
kansa toisin päättää. Vallankumoushallituksen tulee olla sosialidemokraattinen.
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Sen jäsenten lopullinen määrääminen tulisi jättää Työväen Pääneuvoston
päätösvaltaan. Kunnes Pääneuvosto kokoontuu, kehoitamme työväkeä hyväksymään
Suomen Kansanvaltuuskunnan, jonka jäseninä ovat seuraavat toverit:
Puheenjohtajana

toimittaja Kullervo Manner

Ulkoasiain valtuutettuna

toimittaja Yrjö Sirola

Sisäasiain valtuutettuna

sahatyöväenliiton asiamies Eero Haapalainen
viilaaja Adolf Taimi

Oikeusasiain valtuutettuna

toimittaja Lauri Letonmäki
puuseppä Antti Kiviranta

Valistusasiain valtuutettuna

toimittaja Otto Vilhelm Kuusinen

Raha-asiain valtuutettuna

toimittaja Jalo Kohonen

Työasiain valtuutettuna

ammattijärjestön puheenjohtaja J.H. Lumivuokko

Maatalousasiain valtuutettuna

toimittaja Evert Eloranta

Elintarvikeasiain valtuutettuna

ammattijärjestön puheenjohtaja Oskari Tokoi

Liikenneasiain valtuutettuna

veturinkuljettaja Konstantin Lindqvist

Posti- ja tied.asiain valtuutettuna toimittaja Emil Elo
Prokuraattorina

puoluesihteeri Matti Turkia.”259

Lenin oli määrännyt jo 9.11.1917 luottomiehensä Eino Rahjan ”Suomen rautateiden
komissaariksi”.260 Hänen tehtäväkseen tuli myös hankkia Venäjältä aseita punakaartille.

Työväen pääneuvostossa oli 47 jäsentä ja siihen kuuluivat muiden muassa Iida Aalle-Teljo, Anton
Huotari, Hanna Karhinen, Aura Kiiskinen, Hanna Malm ja Anni Savolainen. Kullakin oli varajäsen,
joiden listalta löytyvät esimerkiksi Toivo Alavirta261, Olga Manner, Hilda Herrala ja Aino Forsten.
Pääneuvoston sihteerinä toimi ryhmän ainoana ylioppilaana Väinö Jokinen. 262 Pääneuvosto piti
ensimmäisen kokouksensa Säätytalolla helmikuun 14. päivänä ja samalla valittiin jäsenet viiteen
valiokuntaan, joita olivat perustuslaki-, laki-, valtiovarain-, ulkoasiain-, sekä sota- ja
talousasiainvaliokunnat. Pääneuvosto ehti kokoontua noin kymmenen kertaa, ennen kuin sen työ
lopetettiin 10.4. Viipurissa. 263 Väinö oli jäsenenä lakivaliokunnassa, jonka puheenjohtajana toimi
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Anton Huotari. Hän ei helmikuun lopulta lähtien kuitenkaan ehtinyt muilta kiireiltään virkaa
toimittaan, jolloin Väinöstä tuli valiokunnan puheenjohtaja. 264

Työväen pääneuvosto nimitti vallankumouksellisen ylioikeuden 21.2., jonka tehtävänä oli ratkoa
rikosasioita. Puheenjohtajana oli toimittaja Kaarlo Harvala ja jäseninä olivat räätäli Matti Jämsen,
asioitsija Tyko Varto, punakaartin edustaja O. Rantala, August Lehto ja kansanedustajat Adam
Laakkonen, Taavetti Lapveteläinen, Tahvo Pietikäinen, Juho Paronen ja Alma Jokinen. Ylioikeus
kokoontui ensimmäistä kertaa 1.3. senaatin istuntohuoneessa ja toiminta-aikanaan sillä oli
käsiteltävänään 2 285 oikeustapausta, joista ehdittiin käsitellä 802. Viipuriin siirtymisen jälkeen
puheenjohtajaksi vaihtui Tyko Varto ja viimeinen istunto pidettiin 23.4.265

Jokiset ottivat molemmat osaa työväen vallankumoukseen toimihenkilöinä, mutta mitä ilmeisimmin
he tekivät sen velvollisuudesta puoluettaan kohtaan. Mitään varsinaisia kiihkoilijoita he tuskin
olivat, sillä Alma piti vielä 9.tammikuuta eduskunnassa lyhyen puheen, jossa hän vastusti sotaisia
toimia sanoen, että
”ei sotalaitoksella eikä salaisella diplomatialla Suomen itsenäisyyttä turvata ja
ylläpidetä, vaan avonaisella ja vilpittömällä toiminnalla kaikkien kansojen nähden.
Ja mitä taas tulee rauhan ylläpitämiseen sisäänpäin, niin minulla on se käsitys, että
olisi saatava kaikki kansalaiset laskemaan aseensa alas, olisi tehtävä niin kuin
Savonlinnassa on tehty, että on pantu punakaartin ja suojeluskaartin aseet yhteisiin
kellareihin ja niitä vartioidaan yhteisesti ja kun päätetään tapella keskenään, niin
yhteisestä päätöksestä otetaan aseet. Siinä on jo jotakin järkeä, ja sellaisia päätöksiä
olisi mielestäni saatava aikaan muuallekin. Rauhan toimintaa olisi kaikkien rehellisten
ja Suomen kansan parasta harrastavien kansalaisten ruvettava harrastamaan yhä
enemmän ja enemmän eikä suinkaan lisäävän sitä asekurjuutta, joka meillä nyt jo on
kyllin suuri ja tuottaa tavatonta turmiota.”266

Jokisten kansanedustajuus päättyi 16.5.1918, kun uudelleen toimintansa aloittaneen eduskunnan
toisessa istunnossa luettiin prokuraattorilta saapunut kirjelmä, jossa ilmoitettiin asetettavaksi 56
kansanedustajaa syytteeseen valtiopetoksesta ja tuotavaksi vangittuina hovioikeuden istuntoon
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kesäkuun kolmantenatoista päivänä.267 Jokiset eivät tulleet tuomiolle, vaan he yrittivät aloittaa
elämäänsä alusta vieraissa oloissa vieraalla maalla.
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VI MAANPAOSSA NEUVOSTO-VENÄJÄLLÄ

Jokisten perhe kävi valokuvaamossa hieman ennen maastapakoa. Vasemmalla istuu
ilmeisesti Alman äiti Anna Malander. (Kuva on Sylvi-Kyllikki Kilven muistelma
teoksesta).

1 Pako Pietariin ja pakolaisten asema
Jokiset asuivat Turussa ennen Kansalaissodan puhkeamista, mutta he ilmeisesti siirtyivät jo ennen
tammikuuta 1918 Helsinkiin. Turun poliisilaitoksen poismuuttaneiden kirjaan tytöt on merkitty
poistuneiksi Turusta Helsingin pitäjän seurakuntaan kesäkuussa 1917. 268 Väinön ja Alman tarkkaa
poismuuttoaikaa ei ole merkitty, mutta ainakin Väinö osallistui Helsingissä Kansanvaltuuskunnan
toimintaan syksyllä 1917 ja keväällä 1918. Huhtikuun tappion myötä koko organisaatio evakuoitiin
Viipuriin ja sieltä matka jatkui lopullisen häviön myötä Pietariin. Kansanvaltuuskunnan tärkeimmät
vaikuttajat ja kaupunkiin paenneen punaisen siviilihallinnon henkilökunta perheineen lähtivät
valkoisten piirittämästä Viipurista laivoilla aamuyöllä 25.4. Krondtadtin kautta kohti Pietaria.
Laivoja oli viisi kappaletta ja niissä oli yhteensä noin 700 matkustajaa.269 Viipuriin jäi vain
muutamia punaisen hallituksen virkamiehiä, kuten Edward Gylling, joka pakeni ensin aikansa
Suomessa piileskeltyään Ruotsiin. Arviolta kaksi tuhatta vallankumouksen epäonnistumisesta
pettynyttä punaista lähti vielä seuraavana päivänä 11 laivalla Kansanvaltuuskunnan perässä
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Pietariin, jossa heidät aluksi sijoitettiin Mars-kentän vierellä olleisiin Pavlovskin rykmentin
ränsistyneisiin kasarmeihin, jotka oli siivottu hätäisesti venäläisten luvalla. Tiloihin ei kuitenkaan
ollut lupaa majoittaa naisia ja lapsia. Ensimmäiset pakolaiset olivat saapuneet junilla kaupunkiin jo
15.4. ja heitä tuli aina siihen asti, kunnes valkoiset katkaisivat rautatien 23.4. Sen jälkeen
pakolaisvirta siirtyi käyttämään laivoja, jotka lähtivät joko Kotkasta tai Viipurista. Juniin ei saanut
ottaa mukaan mitään tavaraa, eikä perillä ollut tarjolla ruokaa tai puhtaita vaatteita. Onneksi Pietarin
asemalta löytyi kuitenkin vielä yli sata Suomeen matkalla ollutta junanvaunullista viljaa, josta
venäläiset tosin takavarikoivat osan.270 Pavlovskin kasarmille mahtui kaikkiaan kymmenen tuhatta
pakolaista, jotka saivat asettautua jopa kolmeen kerrokseen rakennetuille ja pahnoilla päällystetyille
syöpäläisiä kuhiseville makuulavoille. Osa onnistui majoittautumaan tuttaviensa luokse ja osa oli
niin heikossa kunnossa taisteluiden, sekä paon jäljiltä, että heidät vietiin sairaalaan.

Entinen kansanvaltuuskunnan työntekijä Emil Laiho, joka myöhemmin muutti sukunimensä
Louhikoksi, on muistelmissaan kertonut viimeisestä yöstä Viipurissa seuraavasti:
”Kello 11 aikaan illalla minut kutsuttiin jälleen korkeimman sotilasjohdon luo (Viipurin
linnaan).[… ] Tällöin minulle ilmoitettiin, että minun oli heti lähdettävä yhdessä
kansanvaltuutettu Emil Elon ja sosialidemokraattisen nuorisoliiton sihteerin
Jussi Railon kanssa eräälle asialle, joka piti suorittaa kaikessa hiljaisuudessa,
pienintäkään hälyä herättämättä. Tuo tehtävä oli määrätyistä hotelleista ja
matkustajakodeista, joihin oli majoitettuna kansanvaltuuskunnan toimihenkilöitä
hakea konekirjoittajia ja erinäisiä johtavassa asemassa olevien miesten puolisoita,
koota kaikessa hiljaisuudessa nämä henkilöt kello 12.30 (yöllä, EK) linnan luona
odottavan laivan eteen.”271

On lähestulkoon mahdotonta sanoa, kuuluiko Alma lapsineen kyseiseen naisjoukkoon, vai millä
tavoin hän matkusti Pietariin. Louhikon kertomus antaa kuitenkin kuvaa siitä, millaisissa
tunnelmissa pakoon lähdettiin. Laivan matkasta Pietariin hän kertoo jäänmurtajan ohjanneen laivaa,
sillä meri oli edelleen vahvassa jäässä. Laivalla ei ollut tarjolla muonitusta ja matkanteko edistyi
kovin hitaasti, sillä jäiden vuoksi matka Uuraan satamasta Kronstadtiin kesti toista vuorokautta.272
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Pietarissa vallankumouksen nimimiehet asettautuivat asumaan hotelleihin, etenkin Astoriaan. 273
Moskovassa korkeimpia puoluemiehiä varten oli varattu asuttavaksi hotelli Lux, jossa muun muassa
Kuusiset ja Kullervo Manner, sekä Hanna Malm asuivat. Myöhemmin Kominternin274
palveluksessa olleella Kuusisella oli käytössään ilmainen asunto, maaseutu-datza, auto
kuljettajineen, sekä ”kotihengetär”. He saivat myös hakea papereitaan näyttämällä ilmaiseksi ruokaa
kaupasta ja heillä oli rajoittamaton elintarvikekirja siinä missä muut jonottivat ruokaa korteilla. 275
Pietarissa pakolaisten asioita hoiteli pääasiassa tamperelaislähtöinen Kustaa Mikko Evä. Kesällä
1918 Louhikko vieraili useiden toimihenkilöiden kodeissa ja kummasteli heidän silmiinpistävän
hyvinvoipaa elämää. Heille maksettiin Suomesta tuoduista varoista hyvää palkkaa ja toimitettiin
elintarvikkeita Kannakselta. Hän toteaa myös, että
”monet sellaiset toverit, joista aikaisemmin oli Suomessa saanut kauniin ja hyvän kuvan,
muuttuivat täällä maanpakolaisoloissa sangen nopeasti ylimielisiksi ja vain omaa etuaan
tavoitteleviksi ihmisiksi.”276
Matti Paasivuori puhui ”emigranttipsykoosista”, jolla hän tarkoitti sitä psykologista ongelmaa, joka
syntyi epätietoisuudesta sen asian suhteen, mitä tehtävää ja keitä varten taistelua jatkettiin. 277

Pietarissa ei ollut läheskään kaikille tulijoille tarjolla työtä tai asuntoa, joten heitä varten keksittiin
väliaikaiseksi ratkaisuksi perustaa siirtokunta Buin kaupunkiin, joka sijaitsi 640 kilometriä
Pietarista itään. Siirtokunta sai asuttavakseen entisen itävaltalaisten sotavankien leirin, jossa
asuntoina oli vain kurjia ja ränsistyneitä parakkeja. Toukokuun puoliväliin mennessä leirille muutti
3 300 suomalaista, mutta koska sielläkään ei ollut työtä tai viljelysmaata tarjolla, niin heidän
lukumääränsä väheni viiteensataan heinäkuuhun mennessä. Kesäkuussa junalastillinen
suomalaispakolaisia matkusti Oskar Tokoin johdolla Etelä-Siperiaan Semipalatinskin alueelle, jossa
osa ryhmästä perusti siirtolan sadan kilometrin päähän Permin kaupungista länteen. Vielä kolmas
siirtola syntyi samoihin aikoihin Muromin kaupunkiin Okajoen varrelle.278

Moni pakolainen ajatteli palaavansa hyvinkin pian takaisin kotiin, sillä olot sodan runtelemalla
Venäjällä osoittautuivat huonoiksi. On laskettu, että vuosien 1913–1920 kuluessa maan
kokonaistuotanto laski 85 %, eikä ennen ensimmäistä maailmansotaa ollutta elintasoa saavutettu
kun vasta 20-luvun lopulla. Huhtikuussa 1918 pietarilaisille voitiin jakaa vain 50 grammaa
273
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akanaista leipää päivässä ja kesällä siirryttiin luokitukseen, jossa leipäannoksen koko riippui
yhteiskunnallisesta asemasta. Eniten saivat sotilaat ja työläiset, mutta entisille ”riistäjille”leipää
riitti vain 25 grammaa päivää kohti. Ruuan säännöstely johti salakauppaan, keinotteluun, sekä
suoranaisiin varkauksiin. 279 Pietari oli synkeä kaupunki, sillä kaupat ammottivat tyhjyyttä jo
useamman sotavuoden johdosta, kadut olivat törkyisiä ja keväinen tulvavesi seisoi kaduilla, mikä
puolestaan aiheutti koleraa. Sähköä kaupungissa jaeltiin vain muutaman tunnin iltaisin ja
polttopuista oli huutava pula. Hylättyjä puutaloja revittiin polttopuiksi ja entiset rikkaat yrittivät
kaupitella omaisuuttaan kaduilla. Huonon hygienian vuoksi täit levittivät pilkkukuumetta ja
espanjantauti levisi kulovalkean tavoin jo entuudestaan heikkokuntoisten asukkaiden
keskuudessa.280

Ensimmäiset punapakolaiset palasivat Suomeen jo kesällä 1918. Esimerkiksi Buin siirtokunnassa
kehotettiin kesäkuussa kaikkia työkykyisiä siirtymään muualle ja naisia, sekä lapsia kehotettiin
palamaan Suomeen. Heinäkuussa heitä lähtikin kaksi junallista Pietariin aikomuksenaan palata
kotimaahan. Naisia, lapsia ja vanhoja ukkoja saapuikin sadoittain Rajajoelle, jossa heidät pidätettiin
ja kuulusteltiin. Suomeen paluu oli vielä vaarallista, sillä monilla paikkakunnilla punaisia edelleen
ammuttiin tavattaessa.281 Elokuussa todettiin palaajissa pilkkukuumetta ja heitä varten asetettiin
karanteeni, jossa piti viettää kaksi viikkoa. Rakennukseen ei kuitenkaan mahtunut kuin kymmenen
henkilöä kerralla, joten rajalla joutui odottamaan jopa kuukausia, jotta pääsi edes karanteeniin. 282
Lokakuun Laatokka-lehdessä oli selostus siitä, kuinka ensimmäinen merkittävässä asemassa ollut
punainen palasi Suomeen. Perhettään kaivannut entinen kansanedustaja, Kansan Lehden
päätoimittaja ja Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtaja, sekä Jokisten hyvä ystävä Anton
Huotari oli uinut syysyön pimeydessä Rajajoen yli ja antautunut vangiksi, jonka jälkeen hänet
toimitettiin Viipuriin. Hän sai rikoksistaan kuolemantuomion, joka tosin jäi toteuttamatta.283

Ensimmäinen maailmansota loppui lokakuussa 1918, mutta sisällissotaa Venäjällä käytiin vielä
vuoteen 1922 asti. Sen seurauksena oli yli miljoona kuollutta ihmistä, sekä raunioitunut talous.
Brest-Litovskin rauhassa Venäjä menetti kolmanneksen viljelysmaistaan ja kolme neljäsosaa
kivihiilituotannostaan ja terästeollisuudestaan. Rauhan tultua tuotantolaitoksia alettiin kansallistaa
ja varusteluteollisuutta ajaa alas. Vasta elokuussa 1920 Suomi ja Neuvosto-Venäjä solmivat
279
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aselevon ja Tarton rauha solmittiin 14.10.1920. Suomen eduskunnassa SDP:n edustajat Tanner ja
Voionmaa vaativat punapakolaisille armahdusta, sekä kotiuttamista, mutta vastustajiakin löytyi. 284
Tekla Hultinilla oli tiukka mielipide asiasta:
”Suurta paheksumista ja huolta on maassamme herättänyt rauhansopimukseen
sisältyvä amnestia Venäjälle paenneille punakapinoitsijoille. Tämä toimenpide
tulee ehdottomasti heikentämään lainkuuliaisuutta maassamme. (…) Suuri joukko
Venäjälle paenneita rikoksentekijöitä pääsisi palaamaan maahan kärsimättä
minkäänlaista rangaistusta. Ja nämä eivät suinkaan enimmältä osalta liene mitään
katuvaisia syntisiä, vaan bolshevikkien agitatsiooni- ja sotakoulujen läpikäyneitä
leppymättömiä, kostonhaluisia Suomen vihollisia.”285

Lopulta rauhansopimukseen kuitenkin kirjoitettiin, että palaajat eivät joutuisi syytteeseen ennen
sopimuksen solmimista tehdyistä, paitsi törkeistä rikoksista. Suurin osa Neuvostoliitossa eläneistä
suomalaisista menetti vuonna 1927 voimaan tulleen lain mukaan Suomen kansalaisuutensa ja
samalla käytännössä mahdollisuudet matkustaa laillisesti kotimaahan. 286 Luultavasti Almakaan ei
enää koskaan entisessä rakkaassa isänmaassaan käynyt.

Alman Suomeen jääneillä tovereillakaan ei ollut helppoa. Moni aluksi pakolaiseksi lähtenyt, mutta
sittemmin takaisin palannut joutui vangituksi valtiollisena vankina. Heille annettiin pitkiä
tuomioita, joista kuitenkin useimmiten myönnettiin armahdus jo muutaman vuoden päästä.
Työläisnaisessa nimimerkki ”I - a”287 kertoo, kuinka 35 valtiollista naisvankia siirrettiin
Hämeenlinnan 16.9.1919, jossa ennestään oli yli neljäsataa rangaistusvankia. Naispuolisen
ylivartijattaren johdolla naiset riisuttiin alastomiksi ruumiintarkastusta varten, joka kesti useita
tunteja. Sen jälkeen heille annettiin vankilan vaatteet, jotka olivat niin kovaa kangasta ja väljät,
etteivät ne lämmittäneet ollenkaan. Naiset majoitettiin siivottomiin yöselleihin, jonne valoa tuli vain
oven yläosassa olevasta ristikosta, eikä peränurkkaan sijoitetussa pöydässä nähnyt syödessään, mitä
suuhunsa pisti. Päivisin saattoi lukea vain asettamalla kirjan kalterien läpi käytävälle valoon ja
sellinnurkkaan asetettu käymälä teki hajullaan olon huonoksi. Myös jatkuva kylmyys, veto, sekä
kosteus haittasivat naisia. Sellejä oli 29 ja niitä kaikkia lämmitti kaksi uunia ja yksi kamina.
Hygienia oli surkea, sillä samoissa vaatteissa oltiin yötä päivää. Paidat vaihdettiin kahden viikon ja
housut kolmen viikon välein. Saunaan pääsi puoleksi tunniksi kerran viikossa, mutta vanki sai pitää
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kiirettä, jotta ehti muiden ohella pesupaljulle. Kirjastossa sai käydä kahden viikon välein ja kerralla
sai lainata kaksi kirjaa huonosta valikoimasta. Entisille kansanedustajille ja muille
vallankumousaktivisteille ei annettu oikeutta lukea sanomalehtiä.

Vangit herätettiin kello 6.30 ja työt aloitettiin kello 7. Työtä tehtiin yhteisillä työhuoneilla
varsinaisista rikoksista tuomittujen kanssa ja työnä oli kehruuta, kutomista, pesemistä ja ompelua.
Työt lopetettiin illalla kello 17.30 ja välillä pidettiin muutama ruokatauko. Nälkä vaivasi vankeja,
sillä ruoka oli niukkaa ja huonolaatuista. Aamiaiseksi oli perunoita, kolme silakkaa ja tilkka piimää.
Rasvanappi ja ¾ leipää jaettiin myös ja niiden piti riittää koko päiväksi. Päivälliseksi tarjottiin
soppaa tai puuroa ja illalliseksi neljä silakkaa ja tikkuista velliä. Ruuan puute johti ainaisen nälän
lisäksi varkauksiin ja kaupankäyntiin, sekä jopa väkivaltaisuuksiin naisten keskuudessa. Valitusten
ansiosta valtiolliset naisvangit saivat myöhemmin alkaa käyttää omia vaatteita ja he saivat
vastaanottaa heille lähetettyä lisäruokaa, sekä postia. He saivat myös alkaa tehdä omia käsitöitään
selleissä ja heille myönnettiin tunnin kävelyaika vankilan pihalla. 288

2 Poliittista toimintaa jatketaan
Viimeinen vallankumoushallituksen kokous pidettiin Pietarissa 27.4.1918. Kokouksessa päätettiin
lopettaa palkanmaksu hajonneelle punakaartille, mutta sen sijaan takavarikoiduilla ja mukaan
otetuilla rahoilla alettiin avustaa Venäjälle jääviä pakolaisia. Rahojen jako herätti vastustusta ja
asioista päättäneet ”herrasosialistit”uhattiin jopa tappaa. Uhkauksien jälkeen osa johtajista
siirtyikin Moskovaan. Jokiset ilmeisesti jäivät Pietariin. Moskovaan siirtyneen johtoelimen nimeksi
tuli Suomen työväen toimeenpaneva komitea ja siihen kuuluivat muun muassa Kullervo Manner,
Oskari Tokoi, O.V. Kuusinen, Matti Turkia ja Lauri Letonmäki. Pietariin perustettiin toinen
komitea, jossa puolestaan vaikuttivat Yrjö Sirola, Rahjan veljekset Jukka ja Eino, sekä Evert
Eloranta. Myöhemmin Sirola ja Letonmäki vaihtoivat paikkoja. Ensitoimenaan pakolaisjohto pyrki
toteuttamaan neuvostohallinnon toiveen saada suomalaispakolaiset pois Pietarista ja jo huhtikuun
lopulla heitä alettiin siirtää edellä mainittuun Buin siirtokuntaan.289

Moni vallankumousmies oli siviiliammatiltaan toimittaja ja sanomalehti olikin paras tapa levittää
tietoa ennen sähköisiä tiedotusvälineitä. Pietarissa alettiinkin julkaista takavarikoidulle paperille
painettua Vapaus-lehteä heti toukokuussa 1918. Lehden päätoimittajana toimi Edvard Valpas, joka
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oli siirtynyt Pietariin jo ennen häviötä huhtikuun alussa. 290 Heinäkuussa Pietariin perustettiin
suomalainen kommunistinen klubi, joka toimi työväentalojen tapaan kokous-, kirjasto- ja
ravintolatilana. Kumous-lehteä alettiin julkaista samoihin aikoihin. Väinö työskenteli sen
toimittajana päätoimittajan ollessa Jalo Kohonen.291 Kirjallisiin tehtäviin tarvittiin kaikkia
kielitaitoisia henkilöitä, sillä esimerkiksi aseellista kapinaa kannattaneen Leninin teoksia ei
Suomessa tunnettu ennen kansalaissotaa lainkaan lähinnä lehdistösensuurin vuoksi. Tästä syystä
Yrjö Sirola toimitti yhdessä Väinön kanssa noin sata hänen teostaan käsittävän kokoelman
sarjajulkaisuna.292

Väinön kielitaidolle löytyi käyttöä myös sotilaallisissa tehtävissä. Oskari Tokoi oli aloittanut
neuvottelut englantilaisen interventioarmeijan kanssa Muurmannin legioonan perustamisesta
keväällä 1918. Legioonaan oli tarkoitus perustaa punakaartiosastot, jotka olisi muodostettu PohjoisSuomesta valkoisia paenneista punaisista, sekä Muurmannin radan rakennustöissä olleista
suomalaisista. Kesällä neuvotteluja jatkettiin ja englantilaisia edustivat kenraalimajuri Poole, sekä
amiraali Kemp. Suomalaista osapuolta neuvotteluissa puolestaan edustivat Carl-Erik PrimusNyman, sekä Väinö. Mukana neuvotteluissa oli myös tarkkailijana toiminut Eino Rahja. 293

Neuvosto-Venäjälle paenneet sosialistit jatkoivat poliittista taistelua maailmanvallankumouksen
puolesta perustamalla Suomen kommunistisen puolueen. Perustamiskokous pidettiin Moskovassa
hengellisen seminaarin talossa 29.8.–5.9.1918. Sitä edelsi neuvottelukokous, joka alkoi 25.8. Aura
Kiiskisen mukaan tärkein syy osallistua kokoukseen oli nähdä ketkä olivat selviytyneet hengissä.294
Hän oli näet saapunut Venäjälle vasta heinäkuussa. Kokoukseen ei kutsuttu varsinaista rahvasta tai
rivimiehiä, vaan lähinnä työväenliikkeen eri haarojen johtoasemissa olleita toimihenkilöitä.295
Jokisista ainakin Väinö osallistui molempiin kokouksiin ja vallankumouksen jatkamisäänestyksessä
hän äänesti jatkamis-teesien puolesta. Teesien hyväksyjistä 23 oli entisiä kansanedustajia. 296
Perustamiskokouksessa oli läsnä 123 henkilöä ja Väinö valittiin puolueen keskuskomiteaan, jonka
puheenjohtajana toimi Yrjö Sirola.297 Louhikon mukaan kokous oli siitä lystikäs, että jokaisen
osanottajan oli puolueen jäsenyyden saadakseen käytävä tentissä korkean tutkijalautakunnan edessä,
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jonka muodostivat Kuusinen, Sirola ja Jukka Rahja. Tentissä esitettiin jokaiselle kolme kysymystä,
joihin piti osata vastata oikein. Kysymykset kuuluivat: 1. Mitä on kommunismi? 2. Mitä on
imperialismi? ja 3. Miksi Suomen luokkasota hävittiin? Valmiita vastauksia kuiskuteltiin toisille,
jotta kaikki olisivat päässeet puolueen jäseniksi. 298 Jatkossa puoluekokouksia järjestettiin vuosittain,
mutta vasta neljännessä kokouksessa 2.7.1921 Alma oli läsnä puheoikeutettuna.

Vuonna 1919 Venäjän kommunistinen puolue (VKP) päätti muuttaa ulkomaiset kommunistiset
ryhmät kansallisiksi toimistoiksi. Joulukuussa avattiin Pietarin keskustoimisto, jonka työntekijöiksi
nimettiin Väinön lisäksi Kustaa Rovio 299 ja Kalle Lepola. 300 Keskuskomitea oli hankkinut kaikille
puolueen palveluksessa oleville asunnot ja maksanut niiden vuokrat, sekä muut
asumiskustannukset. Kun toimintoja siirrettiin VKP:lle, näistä maksamisista luovuttiin. Samalla
monet irtisanottiin asunnoistaan ja työläisille tarkoitetun ruokalan toimintaa rajoitettiin. Väinö
joutui kirjoittamaan irtisanomisilmoituksen muun muassa Elviira Elorannalle, mikä aiheutti
Saarelan muistelmien mukaan Elorantojen katkeruuden Väinöä kohtaan.301 Hänen puolisonsa Voitto
Eloranta302 johti keskuskomiteaa vastustavaa oppositioryhmää, joka koitui Väinölle kohtalokkaaksi.

Elokuun 16 päivä 1920 pidetyssä puoluekokouksessa valittuun keskuskomiteaan Väinöä ei enää
valittu. Puolueeseen oli syntynyt kaksi erillistä siipeä, jotka keskenään kinastelivat niistä tavoista,
joilla vallankumousta olisi pitänyt jatkaa. Asioihin liian teoreettisesti suhtautuvat joutuivat
äänestyksessä jättämään paikkansa enemmän radikaaleille henkilöille. Väinö suljettiin
keskuskomiteasta pois, sillä katsottiin, että hänen oli käytännöllisissä kysymyksissä vaikea nopeasti
määritellä kantansa. 303 Etenkin Rahjan veljekset halusivat jatkaa aseellista taistelua. Veljeksistä
Eino toimi sotakoulun komissaarina ja hänen johtamistyylinsä aiheutti tottelemattomuutta Pietarin
kansainvälisen sotakoulun suomalaisten päällikkökurssilaisten keskuudessa. Eino Rahjan
mielestään kunnon kommunistilla ei ollut oikeuksia, vaan vain velvollisuuksia. Rintamalta
kotilomalle tuleville sotilaille hän saattoi sanoa, että ”jassoo, perkeleen rintamakarkurit, taas te
olette täällä”, vaikka sääntöjen mukaan hänen olisi pitänyt antaa heille pääsyliput lepokotiin, sekä
jakaa puhtaat alusvaatteet.304 Sotilaita närkästytti myös muisto Narvan taistelusta keväällä 1919.
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Silloin Suomen komppania oli lähetetty punaisten tueksi ja huonojen järjestelyjen vuoksi puolet
saivat surmansa jo rautatieasemalla. 305 Keskuskomitean itselleen maksamat palkat herättivät myös
katkeruutta työläiskommunistien, sekä punaupseeriopiskelijoiden keskuudessa, sillä Suomesta
tuotujen rahojen katsottiin kuuluvan koko yhteisölle. Viimeinen naula heidän arkkuunsa oli se, kun
he äänestivät itsensä uudelleen keskuskomitean johtoon. Upseeriopiskelijoita erotettiin koulusta,
sillä heidät todettiin arvottomiksi puna-armeijaan. 306 Aku Paasi ja muutama muu upseerioppilas
muodostivat niin sanotun revolveriopposition, joka ryhtyi Jokistenkin kannalta katsottuna
kohtalokkaaseen tekoon elokuussa 1920.

3 Väinön kuolema
Almaa kohtasi suuri tragedia elokuun viimeisenä päivänä vuonna 1920, kun hän Väinön
väkivaltaisen kuoleman jälkeen jäi leskeksi, sekä tyttäriensä yksihuoltajaksi vain 38-vuotiaana.
Venäjän kommunistisen puolueen suomalainen kollektiivi oli pitänyt keskuskollegion
viikkokokousta Kuusisen klubilla osoitteessa Krasnyi sor 26/28. Kokoukseen osallistui 48 henkilöä
ja Sandran puoliso J.K. Lehtinen toimi kokouksen puheenjohtajana. Naisista ainakin Olga Manner,
sekä Aura Kiiskinen olivat paikalla. Kokous oli salainen ja sen oli määrä käsitellä niitä keinoja,
joilla oppositio voitaisiin nujertaa. Heti kokouksen alettua illalla kello 20 saapuivat kahdeksan
oppositiolaista ovelle ampuen tupakalla olleen ja oven avanneen Jukka Rahjan jo eteisessä. Syntyi
kaaos, kun osa pakeni kirjastohuoneeseen ja osa ravintolasaliin, jossa juuri oli valmistumassa
punajuuren lehdistä keitetty keitto, joka hyökkäyksen vuoksi jäi syömättä. Hyökkääjät käskivät
hajaantumaan ja nostamaan kädet ylös, jotta he saattoivat suorittaa taskujen tarkastuksen.
Kirjastoon pakenivat ammutuista Jaakko Rahja, Konstantin Lindqvist, Tuomas Hyrskymurto ja
Väinö. Hän oli viimeinen uhri, joka ennen ammutuksi tuloaan yritti vielä rauhoitella ampujia.
Lopulta Paasi307 ampui häntä selkään keskellä kirjaston permantoa.308 Väinön työtoveri Kalle
Lepola piiritoimistosta on muistellut tapausta seuraavasti:
”Ja omalaatuisena kuva murhaaja Paasin sankaruudessa on sekin, että tyynesti ja
päättävästi käyttäytyvää rehellisten työtätekevien rakastamaa toveriamme Väinö
Jokista hän ei julennut ampua edestäpäin, vaikka jo ojentelikin Mauseriaan
hänen edessään ja piti raivokasta murhasaarnaansa. Päättävästi kommunisti
Jokinen tällöinkin vastaili fasistiselle pyövelille. Roiston käsi painui alas.
305

Salmi, s.55.
Saarela, s.97.
307
Aku Paasi, s.1895 oli pehtoorikoulun käynyt talollisen poika Viipurista. Neuvosto-Venäjälle hän muutti haaveenaan
päästä yksityismaanviljelijäksi Altaille, mutta jäikin sittemmin upseerikouluun Pietariin. (”SKP:n taistelun tieltä”,
s.147)
308
Salmi, s.46–47.
306

84

Inhottava pyöveli tunsi kommunistin edessä luihuutensa –ainakin vaistosi sen.
Mutta ei hänellä ollut miehuutta luopua roistontyöstään. Hän kiersi
päättäväkatseisen, viimeisissä sanoissaankin aatteelleen uskollisuutta vannoneen
toveri Väinö Jokisen selän taakse. Tappoi toverimme selkään ampumalla.”309

Väinö oli muutamaa viikkoa aiemmin pidetyssä puoluekokouksessa vapautettu keskuskomitean
jäsenyydestä ja häntä pidettiin muutenkin täysin vääränä koston kohteena. Attentaatin varsinaisina
kohteina olivat ensisijaisesti Rahjan veljekset, Kullervo Manner ja K.M. Evä. Kuusinen oli näihin
aikoihin maanalaisessa työssä Tukholmassa, jossa hän oli muun muassa houkuttelemassa Edvard
Gyllingiä Karjalaan, jonne piti perustaa Karjalan työkansan kommuuni sijoituspaikaksi
suomalaisille pakolaisille. 310 Suomessa Kuusinen lietsoi työläisiä vaalilakkoon jo edellisenä
vuonna, sillä sosialistit eivät saaneet olla vielä ehdokkaina eduskuntavaaleissa vuonna 1919.
Suomen sosialistinen työväenpuolue (SSTP) perustettiin vasta kesällä 1920. 311 Myös Sirola oli
Tukholmassa, sillä hänen avioliittonsa Mandin kanssa oli keskellä erokriisiä. Vankilaan
joutumisesta piittaamatta Mandi oli palannut Suomeen, sillä hän tahtoi vielä nähdä äitinsä, sekä
käydä ainoan poikansa haudalla.312

Kansan Lehdessä murhatapausta uutisoitiin hieman jälkijunassa, sillä murhista kirjoitettiin lehden
sivuilla ensi kertaa vasta torstaina 9.9. Silloin tiedettiin kertoa vain sen verran, että suomalaisten
kommunistien keskinäisessä taistelussa Pietarissa oli kuollut 7 henkilöä ja haavoittunut 20 henkilöä,
joista neljän päivän kuluessa kuoli vielä kymmenen henkeä. Kuolleiksi tiedettiin Jukka Rahjan ja
K.M. Evän. Koska asiasta oli Suomessa kirjoittaneet ensin porvarilehdet, ei asiasta voitu olla vielä
varmoja, vaan lehden piti odottaa tarkempia tietoja.313

Tiistaina 14.9. Kansan Lehdessä kerrottiin, että Pietarissa ilmestyvä Vapaus-lehti oli julkaissut 7.9.
selonteon tapahtumista ja seuraavana päivänä Kansan Lehdessä julkaistaisiin koko tarina otsikolla
”Pietarin verimellakat”. Värikkään selostuksen314 mukaan
”roistot ampuivat oven läpi kokoushuoneeseen tavottaen kollektiivin puheenjohtajaa ja sihteeriä
ja tunkeutuivat sitten nopeasti itse kokoussaliin, alkaen kollektiivin jäsenten keskuudessa villin
teurastuksen. Huomattiin, että hyökkääjät olivat suomalaisia. He etsivät tappaakseen SKP:n
309
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keskuskomitean ja VKP:n suomalaisen keskustoimiston jäseniä ja muita aktivistisia
puoluetoimitsijoita ampuen raivoisasti tunnetuimpia kommunisteja […] sen he toteuttivat
petomaisella kylmäverisyydellä jahdaten uhrejaan, jotka pakenivat sivuhuoneisiin.”

Välittömästi surmansa saivat seitsemän henkilöä. Väinö mainitaan muistokirjoituksessa SKP:n
keskuskomitean jäseneksi, työväen pääneuvoston puheenjohtajaksi vuonna 1918,
sanomalehtimieheksi, sekä tieteellisen työn taitajaksi, joka oli tehnyt paljon myös käännöstöitä.
Jukka Rahja oli SKP:n keskuskomitean jäsen, sekä tulinen ja tarmokas bolshevikki jo nuorena
metallityöläisenä Kronstadtissa ja Pietarissa. Suomessa hän vaikutti puhujana suurlakkovuodesta
1905 alkaen. Tuomas Hyrskymurto oli syntyjään turkulainen puutarhuri ja puolueen puhuja. Hän
toimi punaisten päällikkönä keväällä 1918 etenkin Tampereen taisteluissa. Konstantin Lindqvist oli
42-vuotias johtava toimitsija ja alun perin kuopiolainen veturimies. Hän kuului
kansanvaltuuskuntaan. Helsinkiläinen leipuri Juha T. Viitasaari oli Pietarissa punaupseerina ja hän
kuului SKP:n perustajiin. Liisa Savolainen oli 24-vuotias pietarilaisen työmiehen tytär, joka toimi
SKP:n toimitsijana sotilasjärjestössä, sekä Jukka Rahjan sihteerinä. Myös hän oli ollut mukana
perustamassa puoluetta. Pietarilainen metallimies Ferdinand Kettunen oli puoluetoimitsija, joka oli
ollut mukana maanalaistoiminnassa jo vuonna 1905.

Haavoittuneisiin ja myöhemmin vammoihinsa kuolleiksi kuuluivat SKP:n keskuskomitean jäsen,
43-vuotias K.M. Evä, SKP:n sotilasjärjestön toimitsija Jaakko Rahja ja VKP:n jäsen J.V. Sainio.
Haavoittuneisiin kuului myös Sandra Lehtisen puoliso J.K. Lehtinen, joka oli VKP:n jäsen ja
kollektiivin puheenjohtaja. Hyökkäyksen varsinaiset kohteet Eino Rahja, Yrjö Sirola ja Kullervo
Manner eivät sattumalta olleet mukana kokouksessa. Verilöylyn johtajana ja useimman surman
suorittajana pidettiin entistä päällikkökurssilaista Aku Paasia, joka tunnettiin Suomessa nimellä
Pyy. Tapauksen johdosta vangittiin lehtitiedon mukaan parikymmentä suomalaista punaupseeria.

Kansan Lehdessä attentaatin taustalla katsottiin yleisesti olevan Suomen valkoisen Ohranan, mutta
myös toisenlaisia mielipiteitä kirjoituksista löytyy. Nimimerkki ”Asioita seurannut”valottaa
tapahtumia muistelemalla syyskuussa 1919 Pietarissa pidettyä työväen edustajakokousta. Jo silloin
puolue oli hajonnut kahdeksi ryhmäksi, sillä riitaa aiheutti kysymys siitä, miten keskuskomitea
valitaan ja kenelle se on vastuuvelvollinen. Silloinen keskuskomitea jätti toisten mielestä myös
tiliselvityksen ylimielisesti tekemättä. Syytettyinä olivat etenkin Rahjan veljekset, Kullervo
Manner, K.M. Evä ja Jalo Kohonen. Kaksi kolmasosaa kokouksen osallistujista vastusti heidän
uudelleen valintaansa, mutta he julistivat itsensä uudelleen valituiksi. Kirjoittajan mielestä vuoteen
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ei ole ollut keskuskomiteaa, vaan eräitä omalla vastuullaan toimivia diktaattoreita. Asian tätä puolta
valottaa osaltaan myös opposition johtajaksi valitun Voitto Elorannan samannimisen pojan
muistelmat. Hänen mukaansa oppositio penäsi tietoa siitä, mihin oli käytetty 15 miljoonaa markkaa,
jotka kansanvaltuuskunta oli tuonut mukanaan pakolaisten uuden elämän aloitusta varten.
Keskuskomiteaa alettiin epäillä kavalluksesta, sillä he eivät suostuneet tekemään tiliä rahoista. 315

Murhien uhreista tehtiin heti sankareita ja heille järjestettiin komeat hautajaiset. Vainajat kuljetettiin
saattueessa pitkin Nevski prospektia kohti Mars-kenttää, jonne heidät haudattiin. Ennen hautajaisia
Alma oli pitänyt hautajaisvieraille puheen, jossa hän vaati kostoa syyllisille, sekä taistelun
jatkamista sosialismin puolesta.316 Suomalaisista punasotilaista vangittiin jopa 500, mutta loppujen
lopuksi pääsyylliset selvisivät pitkällisten oikeudenkäyntien jälkeen rikoksistaan lyhyillä
karkotuksilla Kaukoitään ja vain Eloranta teloitettiin, sillä Leninin armahdushalusta huolimatta
Kuusinen vaati sitä. 317 Teon tehtyään he olivat antautuneet välittömästi venäläisille viranomaisille ja
osa heistä kirjoitti kirjeen itse Leninille. Kirjeessä he vaativat tunnustettavaksi, että attentaatin
syynä oli SKP:n keskuskomitean virheellinen politiikka.318 Aatteensa puolesta henkensä antaneita
sankareita muisteltiin jatkossa muun muassa vappumarssilla, jonka reitti kulki vastedes heidän
muistomerkkinsä ohitse.

Väinön Tampereella asunut Aino-sisar piti muiden sukulaistensa tavoin Almaa syyllisenä perheen
maastapakoon, sekä Väinön kohtaloon. Väinöä he pitivät rauhan miehenä, mutta Almaa
villitsijänä. 319 Sosialistien parissa murhattuja alettiin kutsua ”elokuun kommunardeiksi”ja heistä
tehtiin muistotaulu, sekä julkaistiin kirja, johon myös Jokisten 15-vuotias tytär Mirjami kirjoitti
muistopuheen isälleen. Kilven sanoin varhaiskypsän tytön rajussa vetoomuksessa huokuu
selvimmin se pateettinen viha, joka vallitsi SKP:n silloisissa mielialoissa. Mirjami aloittaa
muistopuheensa otsikoimalla sen ”kunnia Marttyyrien muistolle.”Isälleen hän kirjoittaa:
”Rakas, kallis isäni, ohjaaja, opettaja, jonka vertaista en enää koskaan löydä.
Milloinkaan ei mene umpeen se haava, jonka kuolema aiheutti sydämeeni. Kalliit neuvosi
ja ohjauksesi, jotka tuo kirottu murhaajan käsi lopetti ainaiseksi, eivät milloinkaan
unohdu. Kirottu olkoon Valkoisen Suomen Pyövelihallitus, jolle eivät omassa maassaan
toimeenpanemansa joukkomurhat riittäneet, jonka täytyi koettaa täälläkin, Neuvosto315
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Venäjällä, hävittää pakolaisten keskuuteen syntynyt Kommunistinen puolue murhaamalla
kätyriensä avulla sen johtohenkilöt, lyödä sen rivit hajalle.”
Kilven mukaan kirjoituksessa seuraa vallankumouksen ylistystä ja intomielistä kehotusta viedä
aatetta eteenpäin. Loppulauseinaan Mirjami kirjoittaa:
”Kaatuneiden sijalle tulee uusia. Nuori polvi nouse kostamaan. Elämäntyötänne
jatketaan, päämäärään pyritään. Se vaatii verta, mutta muistonne velvoittaa.
Teidän esimerkkiänne ei saa unohtaa.
Kunniaa muistollenne, Marttyyrit.”320
Pietarissa sijainneeseen Läntisten vähemmistökansojen yliopistoon perustettiin ”Väinö Jokisen
klubi”, jonka avajaisissa Yrjö Sirola piti Väinölle muistopuheen. 321
4 Työläisten paratiisissa
Yhteensä vuoden 1918 tapahtumien seurauksena Suomesta Neuvosto-Venäjälle pakenijoita on
laskettu olleen noin 6 000 henkeä. Koko 20-luvun ajan lähtijöitä oli vielä lisää, sillä jotkut
vankiloista vapautuneet halusivat koetun vainon vuoksi muuttaa rajan toiselle puolelle tovereidensa
luo, sekä jotkut laman kynsissä työttömyyttä kärsineet ”työläisten paratiisiin”, missä työtä ja
toimeentuloa kehuttiin riittävän kaikille. Lähtijöitä on laskettu yhteensä olleen noin 10 000. Suurin
osa miehistä liittyi suomalaiseen rykmenttiin, joka osallistui aktiivisesti Venäjän kansalaissotaan ja
taisteluihin myös valkoisia suomalaisia vastaan Aunuksen Karjalassa, sekä Muurmannin ja Narvan
alueella.322 Jo marraskuussa 1918 suomalaisista alettiin kouluttaa puna-armeijan upseereita
Pietarissa Vasilin saarella olleessa sotakoulussa. SKP julisti samoihin aikoihin kaikki Venäjällä
olevat suomalaiset 18–45 –vuotiaat miehet asevelvollisiksi, josta syystä osa heistä lähti pyrkimään
takaisin Suomeen. 323 Kesällä 1920 jopa 4 000 oli ilmoittautunut Pietarissa viranomaisille
halukkuutensa palata Suomeen ja heitä varten olikin perustettu 60 karanteenihuvilaa Terijoelle.
Heinäkuussa alkoi myös suuri Venäjän ja Saksan välinen vankien vaihto ja Rajajoella oli koko
syksyn aikamoinen kuhina, sillä vankeja vaihdettiin yhteensä 44 000. Mukaan mahtui myös
suomalaispakolaisia.324

Karjalan työkansan kommuuni perustettiin vuonna 1920 ja silloin enemmistö suomalaispakolaisista
asettui asumaan Karjalaan ja sen pääkaupunkiin Petroskoihin, jonne leskeksi jäänyt Almakin
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aikanaan siirtyi. Kommuunin perustajana toimi muun muassa Ruotsista maanpaosta kutsuttu
entinen kansanedustaja ja Helsingin yliopiston tilastotieteen laitoksen dosentti filosofian tohtori
Edvard Gylling.325 Hän oli vallassa aina syksyyn 1935, kunnes joutui muiden suomalaisten
aktivistien tavoin epäsuosioon. Hänen aikanansa Karjalan tasavalta vaurastui taloudellisesti ja
opetus, sekä kulttuuriharrastukset kehittyivät vauhdikkaasti. Aluksi suomalaisia asui Karjalassa
vuonna 1920 noin tuhat henkeä, mutta 1926 väestönlaskennassa heitä oli jo 2 500 henkeä ja vuonna
1933 jopa yli 12 000. Suomen kieli oli toisena valtionkielenä. 326 Itä-Karjalassa oli kansannousu
1921–22 ja sen seurauksena alueelle saatiin taloudellinen itsehallinto ja perustettiin Karjalan
autonominen sosialistinen neuvostotasavalta keväällä 1923. Erillinen jääkäripataljoona perustettiin
vuonna 1925 ja etenkin Kontupohjaan rakennettiin uusia tehtaita, sekä sahoja. Pietariin oli
perustettu vuonna 1922 Lännen vähemmistö- kansallisuuksien kommunistisen yliopiston Pietarin
osasto, jossa professoreina toimivat muiden muassa J.H. Lumivuokko ja Yrjö Sirola.327 Kustaa
Rovio totesi kyseisen oppilaitoksen ylioppilaista, että
”elleivät ne muualle kelpaa, niin ainakin Karjalaan lukutupien hoitajiksi. Ja ellei
sinnekään, niin Suomen vankiloihin. Siellähän ne palvelevat parhaiten vallankumouksen
asiaa.”328
Petroskoihin puolestaan perustettiin vuonna 1931 pedagoginen instituutti, josta yhdeksän vuotta
myöhemmin tehtiin Petroskoin yliopisto.329

Petroskoissa, joka sijaitsi 407 kilometrin junamatkan päässä Pietarista, oli tarjolla työn ja opiskelun
ohella paljon kulttuuririentoja, sillä siellä oli suomalainen teatteri, elokuvateatteri Triumf,
Työnpalatsi, Punatähdenklubi, sekä lukutupia, valistustaloja ja urheilutiloja työläisille henkisiä ja
fyysisiä virikkeitä antamaan. Varsinaisia kommunismiin liitettyjä henkilökuvia ei muistelmien
mukaan katumaisemassa ollut, paitsi urheilukentän aitaan sijoitettu henkilökuva, joka oli
puoluejohtajana toimineen Kustaa Rovion itsestään maalauttama kuva. 330 Vasta kesällä 1937
alettiin rakentaa massiivista Leninin patsasta hallitustalon eteen, vaikka se ei kaupunkilaisten
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mielestä sopinut vanhanaikaisten talojen keskelle ollenkaan. 331 Laulujuhlilla ylistettiin uutta
isänmaata, mutta myös toisenlaista musiikkia kuultiin, kun amerikansuomalaiset soittivat mukanaan
tuomaa jazzia. Vapaus-lehti oli alkanut ilmestyä Pietarissa jo kesällä 1918 ja paria vuotta
myöhemmin Petroskoissa alettiin julkaista Karjalan kommuunia, jonka nimi vaihtui Punaiseksi
Karjalaksi vuonna 1923. Samana vuonna perustettiin vielä ”kustannusosuuskunta Kirja”Pietarissa,
mutta 30-luvun alussa sekin siirtyi Petroskoihin. 332

Väinö Salmen muistelmien mukaan 20-luvun alussa noin 300 000 alaikäistä sai orpona tai hylättynä
vaeltaa Venäjän maanteitä etsien ruokapalaa. Heitä varten luotiin ennennäkemättömän laaja
lastenkoti- ja huoltoverkosto.333 Myös Neuvosto-Karjalassa oli suuri määrä orpolapsia
maailmansodan jäljiltä. Heitä varten Karjalan vallankumouskomitea perusti neljätoista lastenkotia,
joissa lapsia oli yli tuhat. Vuonna 1923 Petroskoin sataa suomalaisorpoa varten yhdistettiin kaksi
lastenkotia yhteen isoon taloon, jota johtamaan tuli Emma Grönlund. 334

Suomi kärsi ennennäkemättömästä lamasta 30-luvun alkuvuosina. Huippuvuosi oli 1931, jolloin
työttömiä oli yli 81 000. Etenkin kommunisteiksi leimattujen oli vaikea saada kotipaikkakunnillaan
työtä. He elivät jatkuvasti pahoinpitelyiden ja muilutusten pelossa, kun Lapuanliikkeen kannattajat
yrittivät valkaista Suomea. Suuri lama koetteli myös Yhdysvaltoja, jossa niin sanotut haalisuomalaiset335 olivat edelleen innostuneita rakentamaan sosialistista yhteiskuntaa. He lukivat
Amerikan Työmiestä ja heidän keskuudessaan kierteli värväreitä, jotka houkuttelivat lähtemään
lähemmäs entistä kotimaata toteuttamaan unelmiaan. New Yorkiin ja Torontoon perustettiin
”Karjalan teknillinen apu”–niminen konttori, jota johdettiin Moskovasta käsin ja joka värväsi
lähtijöitä. Erään värvääjän tytär Mayme Sevander muisteli lähtemistä:
” Amerikassa moni suomalaisperhe oli jo voittanut vaikeudet ja päässyt vahvalle
aineelliselle pohjalle: omistettiin omakotitalo mukavuuksineen, auto, pyykkikone ja radio.
Pitkällä laivamatkalla arvailtiin, minkälaista elämä olisi Neuvostoliitossa. Toiveet olivat
korkealla; jos kerran kapitalistisessa Amerikassa saavutettiin hyviä tuloksia, mikä esti
pärjäämästä demokraattisessa Neuvostoliitossa, jossa ei ollut kapitalistista riistoa.
Olimmehan terveitä ja kykeneviä huolehtimaan itsestämme ja osuudestamme Karjalan
331
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kehittämisessä. Kenenkään mieleen ei tullut ajatustakaan siitä, että vastassa olisi
sosialistinen feodalismi tuhansine rajoituksineen.”336

Myöhemmin Aunukseen perustettu ”Säde”–nimisen kommuunin perustivat alun perin
kaivostyöläiset Kanadan Ontariossa vuonna 1922. He alkoivat säästää rahaa maanostoon ja
työkoneiden, kuten traktorin hankintaan, sillä Neuvosto-Venäjällä kaivattiin kipeästi läntistä
teknologiaa ja osaamista. Lopulta heille annettiin asuttavaksi 269 ha tila Aunuksen tasangoilta
kesällä 1926 ja siitä muodostuikin todellinen mallitila koko Karjalan kolhooseille. Kommuunin
tarina loppui vuonna 1938, kun työmiehet vietiin lava-autolla pois.337

Ainakin aluksi elämää Neuvosto-Venäjällä kehuttiin suomalaisissa työväenlehdissä. Esimerkiksi
Työläisnaisessa nimimerkki ”A. Vv.”kirjoitti siitä, kuinka äitiyshuolto oli siellä järjestetty. Hänen
mukaansa äidit saattoivat siirtyä kuukautta ennen synnytystä asumaan ”äidin ja lasten kotiin”, josta
äiti vietiin synnyttämään erilliseen synnytyssairaalaan. Vietettyään siellä yhdeksän päivää leväten ja
vauvanhoito-opastusta saaden, hänet kuljetettiin takaisin ensin mainittuun kotiin. Siellä äiti ja lapsi
olivat kolme kuukautta nauttien jälleen levosta, suojelusta, hoito-opista ja rintaruokinnasta. Lapsen
täytettyä kolme kuukautta heidät vietiin jälleen uuteen kotiin, josta käsin äiti saattoi käydä virassa
lapsen ollessa hyvässä hoidossa ja lääkärin jatkuvassa valvonnassa. Lääkärin neuvottelu oli aluksi
kerran viikossa ja myöhemmällä iällä kerran kuukaudessa. Näin vältyttiin kuolettavilta pikkulasten
taudeilta. Alle kolmevuotiaaksi lapsi oli seimessä ja sen jälkeen hänet saattoi halutessaan jättää
lastenkodin huostaan, joita oli perustettu maaseudulle entisten tilanherrojen huviloihin. Jokainen
kansalainen tuli merkityksi virallisiin tietoihin, sillä aivan kaikille, myös kotona syntyneille jaettiin
synnytyskortit, eikä ilman sitä saanut asuntopassia. 338

Ruotsalainen Ella Anker puolestaan oli vieraillut kolmen kuukauden ajan Neuvosto-Venäjällä ja
tullut vakuutetuksi järjestelmän hienoudesta naisten kannalta. Vallankumouksen myötä naisille oli
myönnetty äänioikeus, sekä opiskeluoikeus ja nyt he saivat samaa palkkaa miesten kanssa.
Avioliitot rekisteröitiin siviilirekisteriin, mutta kirkollisen siunauksen saattoi halutessaan saada
minkä tahansa uskonnon tapojen mukaan. Myöskään avoliittoa ei paheksuttu. Avioeron sattuessa
mies oli velvollinen osallistumaan lapsensa elatuksen ja äiti oli velvollinen kertomaan
yksinhuoltajatapauksissa isän nimen viranomaisille. Kaikki äidit saivat äitiysavustusta ja heillä oli
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16 viikkoa äitiyslomaa täydellä palkalla. Myös kotiäidit saivat palkkaa 12 viikolta lapsen syntymän
jälkeen. Kirjoittajan mukaan lapsi oli lahja valtiolle ja äiti teki suuren palveluksen lapsia
hankkiessaan ja hoitaessaan. Työhön palattua lapsen saattoi viedä päiväkotiin tai lastenkotiin ja
kesken työpäivän oli lupa käydä häntä siellä imettämässä. Prostituutiota ei päässyt syntymään, sillä
valtio oli velvollinen järjestämään työtä kaikille. Ehdoton siunaus oli myös paloviina-kielto ja vain
alle 20 painoprosentin viinit olivat sallittuja. Juoppoja ei näkynyt kadulla, sillä jokaista päihtynyttä
kommunistia rangaistiin ankarasti. Lopuksi Anker totesi, että ”Moskova on ehdottomasti Euroopan
pääkaupungeista turvallisin.”339

Myös muiden, kuin vain äitien hyvinvointia ja terveyttä oli ajateltu, sillä kaikilla työläisillä oli
ainakin lain mukaan oikeus virkistävään lomaan. Neuvostokansalaiset maksoivat palkastaan 11,75
% ammattiliitolle vakuutusmaksua. Siitä hyvästä liitto antoi parhaille työläisille 2-4 viikon
maksuttoman loman lepokodissa tai sanatoriossa.340 Tämä lienee ollut kaunis ajatus, joka
todellisuudessa on tosin saattanut johtaa lomista päättävien henkilöiden lahjontaan ja armottomaan
kilpailuun työpaikoilla.

Neuvostoliitossa kansainvälinen työläisnaistenpäivä oli tärkeä juhlapäivä. Sitä oli sosialistien
mukaan alettu viettää 8. maaliskuuta III Internationaalin määräyksestä vuodesta 1920 lähtien sen
muistoksi, kuinka vallankumousvuoden keväällä kyseisenä päivänä pietarilaiset äidit ja työläisnaiset
nousivat barrikadeille vaatimaan leipää ja rauhaa.341 Suomessakin työläisnaiset halusivat juhlistaa
päivää järjestämällä yleisiä juhlia. Työläisnaisen kevätjulkaisussa vuodelta 1923 on painettuna
tervehdys, jonka Petroskoin naistenpäivän juhlakokous lähetti suomalaisille tovereilleen:
”Me Neuvosto-Karjalan työläis- ja talonpoikaisnaiset kokoontuneina Petroskoissa
kansainvälisenä naistenpäivänä maaliskuun 8 p:nä 1923, lähetämme teille Suomen
työläis- ja talonpoikaisnaiset tulisen taistelutervehdyksemme. Tänä kansainvälisenä
suurena juhlapäivänä, me tervehdimme teitä, Suomen naistoverit, koska tiedämme ja
tunnemme taistelunne maanne kapitalistista riistopolitiikkaa vastaan. Me olemme
läheltä seuranneet teidän taisteluanne olemassaolonne puolesta. Me elämme täällä
työn tasavallassa, vailla pääoman kahleita tasa-arvoisina miestoverien rinnalla.
Lokakuun vallankumous, jonka saavutuksia Neuvostovaltamme valppaasti vartioi,
katkoi kahleet naisen henkisen ja taloudellisen kehityksen tieltä. Tänä kansainvälisenä
työläisnaisten juhlapäivänä me vannomme, että tuemme teitä ja koko maailman
339
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proletariaattia siinä taistelussa, joka lopullisesti ratkaisee työn ja pääoman välisen
taistelun.
Eläköön III Internationaali!
Eläköön työläisnaisten kansainvälinen yhteys!
342
Eläköön maailman neuvostojen valta!”

Neuvostoliiton radioasemien julkinen kuuntelu julistettiin Suomessa vuonna 1931 rikolliseksi ja
kielletyksi toiminnaksi. Kuuntelua kuitenkin jatkettiin innokkaasti ja etenkin Leningradin ja
Petroskoin radion suomenkielisiä ohjelmia seurattiin. Radiopropagandan mukaan maassa ei ollut
ollenkaan työttömyyttä, leipää riitti kaikille ja sairaanhoito, sekä koulutus olivat ilmaista.
Propagandan avulla haluttiin saada lisää työvoimaa, vaikka sitä ei aina pystyttykään elättämään.
Puolue oli laatinut ensimmäisen viisivuotissuunnitelmansa syksyllä 1928 ja sen myötä odotettiin
suurta talouskasvua ja teollistumista. Esimerkiksi Karjalan uittoihin ja metsätöihin olisi tarvittu
lisää yli 50 000 työntekijää. Työ hakkuilla oli hidasta, sillä huonojen kulkuyhteyksien ja
työvälineiden vuoksi työpari sai kaadettua ja karsittua keskimäärin vain kaksi puuta päivässä.343
Vappuaattona 1933 Leningradin radiosta kuulutettiin seuraavaa:
”Koko maailma tietää, että meillä kuljetaan jättiaskelin eteenpäin, kun sen sijaan
porvarimaissa pääoma ja fasistit ovat tuominneet miljoonat työläiset nälkään.
Työläiset! Älkää säikähtäkö, vaikka meitä yritetään kaikin tavoin mustata. Te
tiedätte, että emme voi koskaan kylliksi kehua työläisten oloja Neuvostoliitossa,
niin hyviä ne ovat. Toverit! Me olemme luoneet Venäjästä työläisten ja talonpoikien
vapaavaltion.”344

Suomessa liikkui värväreitä, jotka houkuttelivat lähtemään työn ja paremman toimeentulon perässä
rajan taakse. Monet yrittivät loikkausta jopa moneen kertaan siinä ensin epäonnistuttuaan.
Yhdysvalloista on arveltu muuttaneen noin 6 500 ennen kuin muuttaminen kiellettiin. 345

5 Totuus onnelasta
Totuus elämästä Neuvosto-Venäjällä oli kuitenkin jotain ihan muuta, kun mitä lehtikirjoitukset ja
propaganda antoivat ymmärtää. Vuonna 1921 kuivuus aiheutti valtaisan nälänhädän koko maassa ja
Suomalainen avustuskomitea sai ruokittavakseen yli 3 000 suomalaista Pietarissa. Rokkaa ja puuroa
jaettiin Suomen pankin entisessä pesutuvassa ja sen kustansivat osittain Suomessa asuvat
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pakolaisten omaiset, jotka maksoivat avustuskomitealle rahaa Helsingissä. 346 Suomen etsivä
keskuspoliisi oli kopioinut erään kirjeen lokakuussa 1932, jossa kirjoittaja kertoo kotiväelle
oloistaan:
”[… ] peruna ja kaali ovat ainoat ruokatarpeet, joilla nyt ihmiset SSR:ssä elävät.
[… ] eläinrasvat olemme saaneet jo ammoin unohtaa mielestämme [… ] eikö olekin
kuin painajaisunta.”347

Viola Saarenoja puolestaan kirjoitti samana vuonna äidilleen Suomeen:
”Täällä on Suomeen anojia 80 %. Kaikki on kyllästynyt jo tähän kurjuuteen. Työtä pitäisi
tehdä, vaikkei jaksakaan. [… ] En jaksa lähteä pellolle ja muuta työtä ei ole. [… ] Täällä
on vesi pääravintona.”348

Talouskasvuun tähtäävä viisivuotissuunnitelma oli ravinnontuotannon kannalta katastrofi myös
siksi, että maanviljelys romahti kansan rynnätessä kaupunkeihin ja tehtaisiin työhön. Väinö Salmi
puhuu organisoidusta nälästä, jolla hän tarkoittaa sitä, että Stalin myi järjestelmällisesti maa- ja
karjataloustuotteet ulkomaille saadakseen ostettua heiltä teknillisiä laitteita ja koneita raskasta
teollisuutta varten.349 Alhaisten palkkojen ja elintarvikkeiden korkeiden hintojen vuoksi kulutus
painui hyvin alhaiseksi, jolloin hallitus pääsi laajentamaan myös elintarvikkeiden vientiä. 350
Miljoonat talonpoikaisperheet kyyditettiin rikkaina ”kulakkeina”351 pois takavarikoiduilta
maatiloiltaan, joista muodostettiin kollektiivitiloja. Ne eivät yltäneet suunniteltuihin
tuotantotuloksiin ja niillä oli tarkat viljanluovutuskiintiöt, joten tuotettu vilja piti lähettää muiden
syötäväksi. 352 Eräs inkeriläinen ”kulakki”muisteli kuinka heidät joulukuussa 1931 häädettiin pois
kodistaan:
”Myöhään illalla annettiin käsky, jonka mukaan oli muutettava pois kotoamme
seuraavana aamuna kello 8. [… ] Samalla kun meiltä otettiin koti, menetimme myös
omistamamme maan, jonka vuoksi meidän oli toimeen tullaksemme elettävä
ansiotyöllä. Eläimetkin oli meiltä otettu, niin ettei meillä ollut mitään, millä tulla
toimeen. Äiti oli meillä ainoa, joka olisi voinut käydä työssä, mutta kun meidät
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laskettiin kulakkien luokkaan, niin hänkään ei voinut saada mitään työtä.”353

Niin sanotut Stalinin vainot mursivat lopullisesti monen työläisen kuvitelmat työläisten
onnenmaasta. Loppuvuodesta 1925 Petroskoihin perustettiin suomalaisloikkareiden asioita
käsittelemään komitea, jota oli johtamassa kansankomissaarien neuvoston puheenjohtaja Gylling.
Loikkareita alettiin syyttää vastavallankumouksellisen vakoilun ja tihutyön harjoittajiksi, mutta
takaisin ei karkotettu kuin noin kolmekymmentä luvatta rajan ylittänyttä.354 Esimerkiksi
puoluematkoja Suomeen alettiin pitää vakoiluun liittyvinä matkoina. Vuonna 1929 komitea
katsottiin vähätehoiseksi ja loikkariasiat annettiin GPU:lle. 355

Alman viimeinen kotikaupunki Petroskoi oli matala hirsitaloista koostuva kylä vielä 30-luvulla.
Äänisjärven rannalla sijaitsevan kaupungin keskellä oli Pietari I:n perustama valimo, joka jo 1700luvulta lähtien oli tuottanut tykkejä Venäjän armeijalle. Uudet tulijat asutettiin parakkeihin, eikä
kaupungissa ollut viemäröintiä, joten vesi kannettiin pumppukaivoista ja ulkokäymälöiden lemu
leijui kaupungin yllä. Amerikasta tulleet putkimiehet valittivat, ettei heillä ollut töitä. Kaarlo Tuomi
osoitti heille kummastuneena kadulla olleita vesiposteja, jolloin he nauroivat, että ”onhan se, ja
onhan heilläkin kotona kylpyhuone, amme ja hanat paikallaan odottamassa sitä päivää, että niistä
voisi vääntää veden tulemaan.”356 Kadut olivat mutaiset, eikä niillä kulkenut kuin muutama
kuorma-auto. Kaupasta sai ostaa vaatetavaraa, kenkiä ja jopa kauneusaineita, mutta sinne eivät
paikalliset päässeet asioimaan. Suhteiden kiristymiseen vaikutti se, että ihmiset olivat kuin
jakautuneita kasteihin, sillä ostokorttijärjestelmä, sekä erikoisliikkeet ja ravintolat jakoivat heidät
tässä luokattomassa yhteiskunnassa eri luokkiin. 357 Teollistuvassa kaupungissa oli Onegan
traktoritehdas, suksitehdas ja muutamia rakennusyrityksiä. Kulttuuri tarjonnasta vastasivat lähinnä
Tuomiokirkko, suksitehtaan klubi ja Amerikan siirtolaisten perustama Uritski klubi, jossa käytiin
tanssimassa. Karjalan kansallisteatteri perustettiin vuonna 1931 ja sillä oli suuri tehtävä valistuksen
saralla, kun esimerkiksi maaseutukiertueilla opetettiin kansalle aakkosia ja siten lukutaitoa.358
Parakkimajoitukseen kyllästyneet siirtolaiset alkoivat vähitellen rakentaa omalla kustannuksellaan
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osuustaloja, joita oltiin kateellisia. Karkotusten jälkeen niihin muuttikin asumaan Sisäasiain
kansankomissariaatin työntekijöitä.359 Mayme Sevander kertoo luokkaeroista seuraavaa:
”Amerikasta tulevat siirtolaiset uskoivat pääsevänsä maahan, jossa luokkaerot oli
hävitetty. Pian heille selvisi, ettei missään ollut suurempia eroja kuin Neuvostoliitossa
nomenklaturan (puolue-eliitin) ja tavallisen rahvaan välillä.[… ] Mitä korkeammalla
paikalla puoluehierarkiassa henkilö oli, sitä enemmän etuoikeuksia hän sai. [… ]
Nomenklaturaan pääsy ei riippunut lahjakkuudesta eikä aloitekyvystä, vaan valmiudesta
totella ylhäältä tulevia määräyksiä.”360

Lähtölaukauksena suurelle terrorille Leningradin alueella on pidetty Leningradin puoluejohtajan
Sergei Kirovin murhaa joulukuun ensimmäisenä päivänä 1934.361 Seuraavana keväänä alkoi
Leningradin ja Karjalan alueen puhdistaminen. NKDV suoritti kotitarkastuksia, takavarikointeja ja
pidätyksiä pääasiassa öisin. Erään muistelijan mukaan ainoastaan Petroskoin suksitehtaalta vietiin
keskellä kirkasta työpäivää autolastillinen työläisiä vangittavaksi. Tehtaan tuotanto lähes pysähtyi,
sillä sieltä vietiin vajaassa vuodessa NKVD:n kellareihin 57 Amerikan siirtolaista ja useita
kymmeniä Suomesta tulleita työläisiä mukaan lukien tehtaan johtaja Arvo Tuomainen. 362
Vangittujen lapset joutuivat aluksi lastenkoteihin, mistä heidät myöhemmin lähetettiin muille
paikkakunnille. Näin heitä ei erotettu yksistään vanhemmistaan, vaan koko suomalaisesta heimosta
ja ennen pitkää he sekaantuivat Venäjän monenkirjaviin kansoihin tietämättä kenen lapsia alun
perin olivat olleetkaan.363 Ilman kotimaan passeja liikkuvia alettiin rankaista, eikä vuoden 1937
jälkeen uusia kansalaisuuksia tulijoille enää myönnetty.364 Karjalassa toiminut erillinen
suomalaisista koostunut jääkäriprikaati ja pataljoonakoulu, joka sijaitsi Aunuksessa, hajotettiin
Stalinin vainojen alkaessa vuonna 1935 ja kaksikymmentä upseeria tuomittiin vankeuteen. Heidän
katsottiin olevan liian suomalais-nationalistisia ja siksi vaarallisia valtiolle. Samana vuonna alettiin
”luokkavieraita-aineksia”karkottaa Petroskoista. Jalastaan amputoitu Gylling vaimoineen siirrettiin
Moskovaan, jossa hänet ammuttiin vuonna 1938. 365 Entiset mahtimiehet Jalo Kohonen, J.H.
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Lumivuokko ja Eero Haapalainen viettivät loppuelämänsä rappioalkoholisteina Petroskoin
kapakoissa.366

Neuvostoliiton reunavaltioiden kommunistiset puolueet olivat kiellettyjä Balkanilla, Baltiassa,
Puolassa ja Suomessa, joten niiden johtajien täytyi toimia Moskovasta käsin. Likvidoinnin uhreiksi
joutuivat kaikkien näiden maiden kommunististen puolueiden keskuskomiteat ja suurin osa
jäsenistä.367 Neuvostoliiton omakaan kommunistinen puolue ei säästynyt puhdistuksilta, sillä
vuosien 1937–38 aikana puolueen keskuskomitean 139 jäsenestä likvidoitiin 98 ja
puoluekokouksen 1966 jäsenestä 1008 henkilöä. 368 Arvion mukaan Venäjällä kuoli tai vietiin
leireille yhteensä 14,5 miljoonaa ihmistä vuosina 1930–37.369

Karjalassa pidätysten kohteiksi joutuivat kaikki, jotka olivat osallistuneet ulkomaisen työvoiman
maahantuontiin ja kansallisen kulttuurin kehittämiseen. Kun Gylling meni Moskovaan valittamaan
asiasta, niin Molotov sanoi hänelle, ettei hän tai Stalin olleet koskaan antaneet suostumustaan
suomalaisen yhteisön perustamiseen Karjalaan. 370 Vuosina 1937–38 toteutettiin suomalaisten
kansallinen likvidointi, jonka uhreiksi on arvioitu joutuneen noin 20 000 suomalaista. Petroskoissa
sanomalehdet lakkautettiin ja valistustalo suljettiin. Kaupungista karkotettiin 600 perhettä asumaan
määrättyyn karkotuspaikkaan, josta ei ollut lupa poistua. Heinäkuun lopulla vuonna 1937 Stalin
antoi kiintiöitä ammuttaviksi, sekä leireille lähetettäviksi joutuville. Karjalassa piti ampua 300 ja
viedä leireille 700 henkilöä. Leningradin alueella puolestaan kiintiöön kuului 4 000 ammuttavaa ja
10 800 leireille lähetettävää. Toimet piti suorittaa neljän kuukauden aikana, mutta toteutusaikaa
jatkettiin, sekä kiintiötä lisättiin huhtikuussa 1938.371 Kiintiö tarkoitti myös sitä, että jos etsittyä
henkilöä ei löytynyt, niin tilalle kelpasi joku toinen, kunhan kiintiö täyttyi. Tuhansille syytetyille oli
laadittu valmiit syytökset, jotka olivat seuraavanlaisia:
1. On asettautunut asumaan Neuvostoliiton suurimpiin keskuksiin
2. On tunkeutunut työhön sotatarviketehtaalle
3. On järjestänyt asuinpaikalleen vakoilu-, tihutyö-, kansallis-, nationalis- ja terroriryhmiä ja –järjestöjä
4. On järjestäytynyt johtaviin talous-, neuvosto- ja puoluevirkoihin.
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5. On harjoittanut agitaatiota Suur-Suomen puolesta
6. On toteuttanut Neuvostoliiton taloudessa tuholaistoimintaa
7. On perustanut sodan ajaksi aktiivisia tihutyöryhmiä372

Näihin syytöksiin loppui monen suomalaisen vallankumouksellisen elämä työläisten paratiisissa.
Moni allekirjoitti tunnustuksen, jotta olisi välttynyt pahoinpitelyltä ja verikoirien raadeltavaksi
viemiseltä, kuten Petroskoin vankilassa tehtiin. Tunnustuksen jälkeen joutui useiksi vuosiksi
vankileirille, joka useimmiten sijaitsi Siperian loputtomilla lakeuksilla tai Keski-Aasian aroilla.
Mitään oikeudenkäyntejä ei järjestetty, vaan sekä kuulustelut, että tuomiot hoitivat kolmimiehiset
kuulustelijaryhmät, eli troikat.373

O.W. Kuusisen toinen vaimo Aino vietti melkein kaksikymmentä vuotta vankileirillä ilman, että
hänen puolueessa vaikuttanut miehensä olisi häntä mitenkään auttanut, kuten ei myöskään auttanut
poikaansa Esaa tai parasta ystäväänsä Gyllingiä. Aino muistelee leirillä näkemiään suomalaisnaisia:
”Nämä naiset olivat useimmissa tapauksissa lähteneet Suomesta aviomiehen kanssa
Neuvostoliittoon propagandan mainitsemien korkeiden palkkojen houkuttelemina.
Viranomaiset olivat kuitenkin heti heidän saavuttuaan päättäneet, että suomalaiset
eivät olleet tulleet työtä varten, vaan vakoilemaan, ja miehet oli ammuttu tuon
merkillisen päätelmän perusteella.”374
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Suomalaisia kommunisteja Pietarissa vuonna 1925. Kullervo Manner ja Hanna Malm alarivissä vasemmalla.
Alma Jokinen istuu alarivissä keskellä. (KA)

6 Alman ja hänen läheistensä kohtalo
Väinön kuoleman jälkeen Alma meni ilmeisesti 20-luvulla yhteen entisen forssalaissyntyisen
kansanedustajan ja punapakolaisen Toivo Villiam Kasimirinpoika Alavirran kanssa. Hän oli
syntynyt 27.61890 Tammelassa ja työskennellyt kauppakoulun käyneenä kirjanpitäjänä Oy
Finlayson Ab:n Forssan tehtailla. Toivo oli myös Hämeen voiman Forssan osaston toimittaja, josta
tuli Jokisten tavoin Hämeen eteläisen vaalipiirin kansanedustaja vuonna 1917. Maastapaon jälkeen
hän ryhtyi Venäjällä Buin siirtolassa konttoripäälliköksi, mutta siirtyi sieltä melko pian
kustannusosuuskunta Kirjan johtajaksi, sekä Vapaus-lehden toimittajaksi Pietariin. Ilmeisesti 1920luvulla Toivo oli puheenjohtajana SKP:n Pietarin suomalaisessa keskuskomiteassa, sekä NKP:n
suomenkielisten kollektiivien keskusjärjestössä. Uhtuan piirikomitean sihteeri hänestä tuli vuonna
1934 ja vuotta myöhemmin hän palasi Petroskoihin pedagogisen teknikumin johtajaksi. 375
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Toivo Alavirta teoksessa ”Suomen kansanedustajat 1907–1982.”

Toivo oli ollut jo Suomessa Alman uskollinen ihailija, mutta yhteiseloa ei kestänyt pitkään, sillä
Väinön muisto varjosti liittoa. Sylvi-Kyllikki Kilpi on kuvaillut Toivoa naiiviksi, sekä pöyhkeäksi
mieheksi. 376 Sen sijaan Kullervo Mannerin puoliso Hanna Malm luonnehti häntä reiluksi ja
jämptiksi johtajaksi, jota pidettiin Uhtuan ”Jeesuksena”, sillä häneen saattoi luottaa. Ainoa SKP:n
johdossa ollut nainen Hanna Malm oli puolestaan karkotettuna Moskovasta Karjalaan hänen
riitaannuttua muun muassa Yrjö Sirolan kanssa. Hänen postinsa kulki Toivon kautta, joka parhaansa
mukaan yritti tukea Hannaa tämän epäsuosioon joutumisesta huolimatta. Toivolla oli Uhtualla
ollessaan myös Hanna-niminen vaimo ja pari vilkasta ja vallatonta lasta.377
Uhtuan jälkeen Toivo oli Petroskoissa puolue- ja neuvostokoulun, sekä pedagogisen teknikumin
johtajana. Hänet erotettiin pian vuoden 1935 jälkeen tehtävistään ja etsivän keskuspoliisin tietojen
mukaan hän sen jälkeen elätti itsensä kerjäämällä. 378 Ennen vangitsemistaan 23.8.1937 Toivo oli
työläisenä Petroskoin suksitehtaalla. Huolimatta VPK:n jäsenyydestä tai juuri siitä johtuen, hänet
tuomittiin talvisodan kynnyksellä 11.9.1939 kahdeksaksi vuodeksi vankileirille Ust-Ilimiin, jossa
hän kuoli jo 23.6.1940. Hänet on rehabilitoitu heinäkuussa 1955.379

Alman ystävistä Sandra Lehtinen perheineen pakeni muiden sosialistien tavoin Neuvosto-Venäjälle
keväällä 1918. Perheen nuorin lapsi Pentti oli syntynyt vasta helmikuussa, mutta Inkeri-tytär oli
Jokisten tyttöjen tavoin jo 10-vuotias. Sandra ryhtyi Buin siirtolassa lastenkodin johtajaksi, mutta
luopui työstä siirtokunnan hajottua. Myös perhe hajosi, sillä Pentti-vauva kuoli ja Sandra erosi
miehestään. Eron jälkeen hän palasi Suomeen toukokuussa 1921 ja joutui istumaan tuomiotaan
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Hämeenlinnan naisvankilaan kahdeksi vuodeksi vuonna 1929. Neuvostoliittoon hän palasi
vankilasta vapauduttuaan vuonna 1933 ja ryhtyi kirjoittamaan muistelmiaan Yrjö Sirolan
kehotuksesta Petroskoissa asuessaan. Toisen maailmansodan aikaan Inkeri-tytär toimi Kuusisen
alaisena Terijoen hallituksen ministerinä ja Sandralla oli ilmeisesti olosuhteisiin nähden sangen
hyvät oltavat. Koti-ikävä kuitenkin voitti, sillä vielä kerran hän vaihtoi maata palatessaan Suomeen
vuonna 1945.380 Hän kuoli puolueen ”kunniavanhuksena”Helsingissä vuonna 1954.

Vainon uhreiksi joutuivat myös tamperelaislähtöiset, entiset kansanedustajana toimineet
Letonmäet.381 He asuivat vuoteen 1929 Leningradissa, mutta muuttivat Alman tavoin Petroskoihin,
jossa Lauri toimi ”Karjalan kirja”–nimisessä kustantamossa toimittajana, sekä Punaisen Karjalan
päätoimittajana. Arvosteltuaan lehdessä SKP:n jäseniä nationalisteiksi, hänet erotettiin puolueesta,
ja epäsuosioon jouduttuaan hän teki itsemurhan hirttäytymällä marraskuussa 1935. 382 Maria
puolestaan oli työskennellyt SKP:n huoltoryhmässä Leningradin vuosina ja hän oli VKP:n jäsen.
Hänet vangittiin elokuussa 1937 ja ammuttiin vielä saman vuoden marraskuussa. 383 Alman vanhan
ystävän Sandra Lehtisen mies VKP:n jäsen ja Vapaus –lehden toimittaja Juho Kustaa Lehtinen
koki myös kovia, sillä myös hänet vangittiin syksyllä 1937 ja ammuttiin samana päivänä, kuin
entinen kansanedustajatoverinsa Maria Letonmäki. 384
Alman vanha tamperelaistoveri Ellen Mäkelin oli jäänyt leskeksi vuonna 1923, kun hänen miehensä
Yrjö kuoli lääkkeiden yliannostukseen kesken vankeustuomionsa. Ellen oli toiminut aktiivisesti
Suomen sosialistisessa työväenpuolueessa, joka joutui syytteeseen vuonna 1922, jolloin myös hänet
tuomittiin viideksi vuodeksi vankilaan syytettynä valtiopetoksen valmistelusta. Perheessä oli kuusi
lasta, joista neljä muutti Neuvostoliittoon vuonna 1924. Isästään orvoksi jääneiden ja vankina
olevan äidin lapsille ryhtyi huoltajaksi Kullervo Manner. Vapauduttuaan vankilasta vuonna 1927,
myös Ellen muutti Neuvostoliittoon. Hän kuoli luonnollisen kuolemaan juuri ennen vainojen alkua
vuonna 1935.385

Jokisten vanhin tytär Mirjami oli 13-vuotias isänsä kuollessa, mutta hän oli ehtinyt jo toimia tämän
apulaisena kirjastotyössä. Hän kuoli ilmeisesti muutaman vuoden isänsä jälkeen keuhkotautiin. 386
Helvi kuoli ilmeisesti perheineen toisen maailmansodan aikaisissa kuljetuslaivan pommituksissa,
380

”Yksi kamari, kaksi sukupuolta.”s.100-101.
Lauri oli kansanedustaja vuosina 1914–17 ja Maria vuonna 1917.
382
Nevalainen, s.258.
383
Lahti-Argutina, s.301.
384
emt. s.289.
385
”Rakas kallis toveri”, s.496.
386
Kilpi 1965, s.103.
381
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mutta Sirkka asui Petroskoissa vielä 60-luvun lopulla. Hänen sukunimensä oli tuolloin Öhqvist ja
hän oli eläkkeellä Neuvosto-Karjalan kirjapainosta. Hänen tyttärensä Aini Bogdanova kirjoitti vielä
1960-luvulla ainakin Neuvosto-Karjala –lehteen. 387

Alman toimeentulo oli turvattua sen jälkeen, kun hänelle myönnettiin luokkataistelijan leskeneläke.
Vanhemmiten hän kuitenkin kärsi reumatismista, sekä keuhkotuberkuloosista. Hänellä kerrotaan
olleen aina kyläilymatkoillaan mukanaan pullo ”Tanskan tippoja”yskänkohtauksien varalle.
Ilmeisesti Alma kuoli Petroskoissa keuhkotuberkuloosiin juuri ennen toisen maailmansodan
syttymistä vuonna 1939.388
Turun raastuvanoikeuden päätöksellä Alma Eufrosyne Jokinen julistettiin kuolleeksi 15.3.1974.389

387

Kilpi 1965, s.104.
emt. s.104.
389
Turun seurakuntien rastimattomien kirja.
388
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VII LOPUKSI

Kansanedustaja Alma Jokisen elämänkaaressa on hyvin nähtävissä ne murrokset, jotka muuttivat
koko suomalaista yhteiskuntaa 1900-luvun taitteessa. Hän kuului sukunsa ensimmäiseen
kaupunkilaispolveen ja sai käydä kansakoulua täyden oppimäärän. Hyvästä koulumenestyksestä
huolimatta työläisperheen tyttären tie vei ensin palvelustytöksi ja myöhemmin kaupan kautta
tehtaaseen, jossa vallinneet epäkohdat herättivät nuoressa työläisessä sosialismin aatteenpalon.
Nuorena tyttönä hän tutustui järjestötoimintaan aluksi raittiusyhdistyksessä, mutta
työväenyhdistyksen puhuja ja keskusteluseura oli se varsinainen koulu, josta 17-vuotias Alma alkoi
poliittista oppiaan ammentaa. Seura valmensi jäseniään aktiivisesti esiintymään, laatimaan
alustuksia, keskustelemaan annetuista aiheista, sekä pitämään kokouspöytäkirjaa tai toimimaan
kokouksissa puheenjohtajana. Alma lausui kokouksissa ahkerasti runoja, joita hän oli myös itse
kirjoittanut.

Seuraava askel kohti tulevaa kansanedustajuutta oli Turussa järjestetty agitatsioonikurssi, jonne
Alma valittiin osallistujaksi Tampereen työväenyhdistyksen stipendillä. Sen jälkeen hän toimi
työväenpuhujana ympäri Suomea ajaen etenkin naisten äänioikeusasiaa. Vuoden 1905 onnistuneen
suurlakon myötä Suomessa toteutettiin edistyksellinen eduskuntauudistus ja sosialistien haaveilema
tasa-arvoisempi ja oikeudenmukaisempi tulevaisuus alkoi näyttää mahdolliselta. Uuteen
eduskuntatyöhön ryhdyttiin alussa innostunein mielin, mutta käytännössä työ osoittautui
pettymykseksi, sillä Suomen suuriruhtinaskunnan lakeja ei ollutkaan niin helppo uudistaa. Alma ja
hänen puolisonsa Väinö Jokinen olivat sosialidemokraattien kansanedustajina vuodesta 1908 lähtien
aina kansalaissotaan saakka. Alman eduskunnassa ajamat asiat liittyivät useimmiten työläisnaisten,
sekä heidän lastensa elämän parantamiseen. Alma kannatti myös kieltolakia, sekä vastusti
”kirkollista pimitystä”, jolla hänen mielestään kansaa hallittiin.

Venäjän vallankumousvuosi 1917 vaikutti vahvasti Suomen poliittiseen liikehdintään. Yhtäällä
ajettiin maan itsenäistymisasiaa ja toisaalla kansainvälisen sosialistisen vallankumouksen asiaa.
Venäjällä työläisten vallankumous onnistui ja samaa lähdettiin yrittämään myös Suomessa. Jokiset
pysyivät uskollisina aatteelleen ottamalla osaa Kansalaissotaan toimien puoluetehtävissä.
Vallankumouksen muututtua hävityksi kapinaksi he joutuivat lähtemään maanpakolaisiksi
Neuvosto-Venäjälle lapsineen. Jotkut punapakolaiset palasivat aikanaan Suomeen heitä odottavista
vankeusrangaistuksista huolimatta, mutta Jokiset jäivät sille tielleen. Väinön kohtalo täyttyi jo
vuonna 1920, kun hän sai surmansa poliittisen opposition tekemässä murha-attentaatissa. Alma
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puolestaan eli leskenä vielä lähes 20 vuotta nähden Venäjän muuttumisen Neuvostoliitoksi ja
samalla työläisten paratiisin muuttuvan helvetiksi. Alma itse välttyi sankarin leskenä vainoilta,
mutta moni hänen ystävistään koki lopullisen kohtalonsa Stalinin likvidointikoneiston käsissä.
Alma oli aina nuoruuden päivistään lähtien omistautunut sosialismin aatteelle, jonka avulla hän
uskoi tulevaisuudessa saavutettavan oikeudenmukaisemman maailman. Hän uskoi, että
sosialistisessa yhteiskunnassa kukaan ei enää voisi elää toisten kustannuksella, vaan kaikki tekisivät
työtä yhteisen hyvän eteen. Tieteen ja taiteen saavutukset tulisivat kuulumaan kaikille ja kaikilla
olisi tarpeeksi ruokaa, työtä ja lepoa. Alun hyvästä yrityksestä huolimatta neuvostososialismi ei
onnistunut, vaan tsaarin valtakoneiston tilalle vaihtui vain uusi byrokraattinen, sekä korruptoitunut
hallinto-organisaatio, joka epätoivoisen vallassa pysymiskamppailunsa vuoksi oli valmis uhraamaan
uskollisimmatkin kannattajansa.

Lähteiden puuttuessa on vaikea sanoa, mitä Alma ajatteli kohtalostaan maanpakolaisena ja katuiko
hän kenties valintaansa. Uskoisin hänen paheksuneen sosialistien keskinäisiä riitoja, sekä niitä
vainoja, joita tovereihin kohdistettiin. Varmaankin Alma odotti olojen rauhoittumista ja
taloudellisten olojen vakiintumista. Kuolema kohtasi hänet kuitenkin ennen toisen maailmansodan
syttymistä, eikä hän päässyt enää näkemään rakastamansa isänmaan nousua pohjoismaiseksi
hyvinvointivaltioksi. Nyt kun tätä hyvinvointia ollaan purkamassa hyvää vauhtia, eikä sosialismin
aatekaan ole enää kovin hyvässä kurssissa, on nykysuomalaisten hyvä tietää, mitä kamppailuja
nykyisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi on jouduttu käymään ja että niistä kannattaisi pitää kiinni.

Loppuun haluan vielä liittää nuoren ja ihanteita pursuavan Alman kirjoittaman runon, joka on
julkaistu Palvelijatar –lehden numerossa joulukuussa 1905:

”SORRETUILLE SISKOILLE!

Tervetuloa sorretut siskot,
tänne joukkoomme joutukaa!
Vapautemme kultainen rusko
jo niin kirkkaana heijastaa.

Te saapukaa joukkoomme armaat,
siskot poljetut kärsinehet.
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Pian häipyvä valheen on usva,
kun uskomme totuutehen.

Nyt oikeus päätänsä nostaa,
yö joukkoja innostaa.
Nyt aika on valheelle kostaa.
On meidän kansa ja maa.”
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LIITTEET
Liite 1.
ALMAN LAPSUUDEN PERHE
Isak Emanuel Jaakonpoika Malander
Kauppakirjuri, asioitsija, torpparin poika
s. 13.2.1851 Peräseinäjoki
k. 26.10.1906 Tampere
Anna Serafia Liisantytär
s. 18.8.1854 Peräseinäjoki
muuttanut Turkuun 22.9.1916
1. Oskar Ferdinand Emmanuel Lumia
s.2.6.1877 Tampere
k.3.2.1948 Tampere
Asekelvoton. Ottanut muuttokirjan Amerikkaan 18.9.1906. (Ehkä ei lähtenyt).
Kuollessaan 80-vuotias naimaton työmies.
2. Aina Anna Serafia Mantere
s.13.1.1879 Tampere
Muutti Vaasaan 15.2.1909.
3. Alma Eufrosyne Jokinen
s.28.4.1882 Tampere
Muutti Helsingin eteläiseen seurakuntaan 16.10.1906.
Muuttaessa oli neiti.
4. Maria Alina Törmälä (Alli)
s.18.9.1885 Tampere
Vihitty 28.7.1906 kauppa-apulainen Nikodemus Törmälän kanssa. Muutti Kuopioon 29.7.1906
5. Tyyne Alfhild Meri
s. 29.3.1889 Tampere
Ompelija. 1951 siirretään poissaolevien luetteloon. Ilmeisesti meni Neuvostoliittoon.
6. Fanny Josefina Aalto
s. 11.2.1893 Tampere
Ompelija. Vihitty 11.7.1914 telefonityömies August Viktor Aallon kanssa s.23.11.1888 Turku.
Muutti Turkuun 15.7.1914. (Sukunimi oli Partanen) ja sieltä Auraan vuonna 1948.
lapset: Aimo Olavi 1914, Aini Annikki 1916, Aarre August 1918 ja Aili Onerva 1920.
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VÄINÖN LAPSUUDEN PERHE
Fanny Vilhelmiina Jokinen os. Tamlander
s.12.6.1856 Tammela
k. 4.8.1929 Tampere
Pehtoorin leski. Muutti Suoniemeltä Tampereelle leskenä lastensa kanssa 11.3.1892.
Ripitetty salavuoteudesta 30.12.1898.
1. Väinö Jokinen
s.31.3.1879 Suoniemi
Ylioppilas, sanomalehden toimittaja. Muutti Helsinkiin eteläiseen seurakuntaan 16.10.1906.
Pääsi ripille 6.6.1896. Asekelvoton.
2. Fanny
s.18.1.1881 Suoniemi
Vaihtoi siviilirekisteriin 1923.
3. Eino
s. 22.10.1882 Suoniemi
k. 16.3.1928 Tampere
Naimaton puuseppä, jolla oli kuitenkin avovaimo ja lapsi. Asekelvoton. Valtiorikos nro 1630.
4. Hilja Maria
s. 18.7.1884 Suoniemi
Asui Pyynikin seurakunnassa naimattomana 1953.
5. Aino Edith
s. 12.8.1886 Suoniemi
Asui Pyynikin seurakunnassa naimattomana 1953, lapsi siviilirekisterissä. Konttoriapulainen.
Otti muuttokirjan Amerikkaan 3.9.1910.
6. Alma Sofia
s.25.11.1888 Suoniemi
k. 15.9.1905 Tampere
7. Eevi Elisabeth
s. 26.12.1891 Suoniemi
Muutti Helsinkiin 31.7.1917.
8. Fina
s. 5.5.1898 Helsinki
k. 20.12.1898 Tampere
Äidin avioton.
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ALMAN JA VÄINÖN LAPSET
1. Mirjami
s. 30.12.1906 Helsinki
k. 1920-luvun alussa Pietarissa.
2. Helvi
s. 6.12.1907 Helsinki
k. toisen maailmansodan aikaan Neuvostoliitossa.
3. Sirkka Öhqvist
s. 6.12.1907 Helsinki
k. ilmeisesti 1960-luvulla Petroskoissa.
Sirkka työskenteli Neuvosto-Karjalan valtion kirjapainossa ja hänellä oli ainakin yksi tytär.
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Liite 2.
YHDISTYKSET JA SEURAT, JOISSA ALMA OLI MUKANA
Raittiusseura Liiton nuoriso-osasto, 1894–98
Tampereen työväenyhdistys 1899–1906
Tampereen työväenyhdistyksen puhuja- ja keskusteluseura 1899–1901
Tampereen työväenyhdistyksen naisosasto 1899–1906, puheenjohtajana 1906
Kutojain ammattiosasto 1900
KOKOUKSET
Työläisnaisten liiton edustajakokoukset:
1. perustava kokous Helsinki 4.-5.7.1900
2. Turku 17.7.1902
3. Tampere 15.–16.7.1905, Alma mukana asian harrastajana
4. ylimääräinen kokous Viipuri 8.-10.10.1906, Alma lähetti sähkösanomatervehdyksen
5. Lahti 5.-7.9.1909, Alma toimi alustajana
6. Helsinki 1911
7. Tampere 1913
8. Helsinki 4.-6.10.1917
Sosialidemokraatisen puolueen puoluekokoukset:
1. perustava kokous, Turku 17.–20.7.1899
2. Viipuri 17.–20.7.1901
3. Forssa 17.–20.8.1903
4. Helsinki 25.–28.9.1904
5. Oulu 20.–27.8.1906, Alma edusti TTY:tä
6. Kotka 8.-13.9.1909
7. Helsinki 4.-10.9.1911
8. Tampere 26.10.–1.11.1913
9. Helsinki 15.–18.6.1917
10. Helsinki 25.–27.11.1917
11. laajennettu kokous Helsinki 3.-4.2.1918, Väinö lähti mukaan puoluetoimintaan.
Suomen kommunistisen puolueen puoluekokoukset:
1. perustava kokous Moskova 29.8.–5.9.1918, Väinö yksi perustajista
2. Pietari 30.8.–11.9.1919, Väinö oli äänioikeutettu ja hänet valittiin keskuskomiteaan
3. Pietari 13.8.1920, Väinö valittiin keskuskomiteaan
4. Pietari 25.6.–7.7.1921, Alma mukana puheoikeutettuna
VALTIOPÄIVÄT, JOILLA ALMA OLI MUKANA
1. 1908 II: 1.8.–31.10.1908
2. 1909 I: 16.2.–22.2.1909 (hajotus)
3. 1909 II: 1.6.–18.11.1909 (hajotus)
4. 1910: 1.3.–30.5.1910
5. 1910 ylimääräiset: 14.9.–8.10.1910 (hajotus)
6. 1911: 1.2.–24.5.1911
7. 1912: 1.3.–29.5.1912
8. 1913: 1.2.–2.5.1913
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9. 1914: 2.2.–2.5.1914 (sotatila)
10. 1917 I: 4.4.–2.8.1917 (hajotus)
11. 1917 II: 1.11.- (kansalaissota)

EDUSKUNNAN NAISKANSANEDUSTAJAT 1907–16
Puolue
SDP
SP
NSP
RKP
ML
Ktvl
YHT.

1907
80
59
26
24
9
2
200

naisia
9
6
2
1
1
19

1908
83
54
27
25
9
2
200

naisia
13
6
2
3
1
25

1909
84
48
29
25
13
1
200

naisia
12
4
1
4
21

1910
86
42
28
26
17
1
200

naisia
11
1
2
3
17

naisia
9
1
1
3
14

1911
86
43
28
26
16
1
200

1913
90
38
29
25
18
200

naisia
13
2
2
4
21

1916
103
33
23
21
19
1
200

naisia
17
2
2
3
24

Lähde: Suomen virallinen tilasto. Vaalitilastot 4 ja 7 vuosilta 1911 ja 1917.

SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN NAISKANSANEDUSTAJAT 1907–17
Nimi
Aalle-Teljo (Ahlstedt) Iida (1875–1955)
Forsten Aino
(1885–1947) NL
Haapasalo Mimmi
(1881-1970)
Herrala Hilda
(1881-1956)
Hjulgren Sofia
(1875-1918)
Huhtinen Anni
(1884-1960)
Huotari Anni
(1874–1943)
Jokinen Alma
(1882–1939) NL
Kanervo Mimmi
(1870–1922)
Karhinen Hanna
(1878-?)
NL
Kiiskinen Aura
(1878–1968) NL
Kilpeläinen Jenny
(1882–1948)
Kohonen Hanna
(1885-?)
NL
Koskinen (Jokisalo) Olga (1879-1916)
Letonmäki Maria
(1882–1937) NL
Paaso (Laine) Maria
(1868–1945)
Pietikäinen Fiina
(1870-1956)
Pärssinen Hilja
(1876-1935) NL
Raunio Maria
(1872–1911)
Reinholdsson-Lehtinen Sandra(1873–1954) NL
Salmi Hulda
(1879-1949)
Salomaa Tyyne
(1891-?) NL
Savolainen Anni
(1875-1952)
Sillanpää Miina
(1866–1952)
Takala Aino
(1882-1972)
Turunen Mimmi
(1884-1973)
Vatanen Helena
(1871-1937)
Vihersalo Elviira
(1871–1919) NL

1907
x

1908
x

1909
x

1910
x

1911
x

1913
x

1916
x
x

1917

x

x

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x

x
x

Lähde: Hentilä, 1996.
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Liite 3.
TAMPEREEN KARTTA 1900-LUVUN TAITTEESSA

Lähde: Voionmaa, s. 529. Lisäykset tekijän.
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LÄHTEET

I PAINAMATTOMAT LÄHTEET

Ev.lut. seurakuntien arkistot (mf)
Helsingin eteläisen seurakunnan rippikirjat
Hämeenlinnan kaupunkiseurakunnan rippikirjat
Hämeenlinnan kaupunkiseurakunnan rikosluettelo
Mouhijärven seurakunnan rippikirjat
Pohjois-Pirkkalan seurakunnan rippikirjat
Peräseinäjoen seurakunnan rippikirjat
Tampereen seurakunnan kastettujen kirja
Tampereen seurakunnan muuttaneiden kirjat
Tampereen seurakunnan rippikirjat
Tampereen seurakunnan ripille päässeiden kirja
Turun seurakunnan rastimattomien kirja
Turun seurakunnan rippikirjat

Hämeenlinnan maakunta-arkisto (HMA)
Hämeenlinnan poliisilaitoksen arkisto: Hämeenlinnan poliisin henkikirja 1909
Tampereen kaupungin henkikirjoittajan arkisto: Tampereen kaupungin henkikirja 1905
Tampereen poliisilaitoksen arkisto: Tampereen poliisin osoitekirja

Kansan Arkisto
Väinö Jokisen henkilökansio
Sandra Reinholdsson-Lehtisen henkilökansio, sekä valokuva-albumi

Tampereen kaupunginarkisto (TKA)
Tampereen kansakoulun arkisto: Aleksanterin kansakoulun ylemmän kansakoulun tyttöjen
nimikirja 1889–1901
Raittiusyhdistys Liiton arkisto:
Raittiusyhdistys Liiton jäsenluettelo 1898
Raittiusyhdistys Liiton nuorten piirin jäsenkirjat 1893–1906
Raittiusyhdistys Taiston arkisto: Raittiusyhdistys Taiston jäsenkirjat 1887–1906
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Tampereen raastuvanoikeuden arkisto: Tampereen raastuvanoikeuden pöytäkirjat 1879 ja 1899
Tampereen työväenyhdistyksen arkisto:
Tampereen työväenyhdistyksen jäsenkirja
Tampereen työväenyhdistyksen pöytäkirjat
Tampereen työväenyhdistyksen kutojain ammattiosasto jäsenkirja
Tampereen työväenyhdistyksen kutojain ammattiosaston pöytäkirjat
Tampereen työväenyhdistyksen puhuja ja keskusteluseuran pöytäkirjat

Turun maakunta-arkisto (TMA)
Turun poliisilaitoksen arkisto: Turun poliisin poismuuttaneiden kirja 1914–18 A-J.

Työväen Arkisto (TA)
Vuoden 1905-06 kokoelmat: Tampereen naisten äänioikeuskomitean pöytäkirja
Tampereen sos-dem naisyhdistyksen arkisto:
Tampereen työväenyhdistyksen naisosaston jäsenkirja
Tampereen työväenyhdistyksen naisosaston pöytäkirjat

Kansallisarkisto (KA)
Valtiorikosylioikeuden arkisto: Valtiorikosoikeuden aktit

II PAINETUT LÄHTEET

HENTILÄ, Marjaliisa: ”Sosialidemokraattiset Naisen Suomen eduskunnassa 1907–1996.”
Eduskunnan historiatoimikunta. Helsinki, 1996.

”Kertomus Tampereen työväenyhdistyksen toiminnasta v.1902.”Kirjoitti Tyko Varto, TTY:n
sihteeri, Tampereella, 1903.

”Punaset II. v.1908 valittujen sosialidemokratisten edustajien kuvat ja elämäkerrat.”Työväen
sanomalehti O.Y. Helsinki, 1908.

”Sosialidemokraattinen puolue. Tampereen ylimääräisen kokouksen pöytäkirja.”Toim. kokouksen
sihteeri Väinö Jokinen työväen puoluehallinnon kustannuksella, Tampere, 1906.
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”Suomen kansanedustajat 1907–1982, Finlands Riksdagsledamöter 1907–1982.”Helsinki, 1982.

”Suomen sosialidemokraattisen naisliiton seitsemännen edustajakokouksen pöytäkirja.”Toim.
kokouksen sihteeri Anton Huotari Suomen sosialidemokratisen naisliiton kustannuksella, Porvoo,
1914.

”Tampereen lyseon matrikkeli v.1884–1934.” Tampereen kirjapaino-osakeyhtiö, 1939.

”Tampereen naisten vaatimukset äänioikeus- ja eduskunta-asiassa.”Kirjapaino O. Y. ”Sanoma”,
Tampere, 1905.

”Tampereen osoitekalenteri 1905–06”

”Tampereen sosialidemokraattinen naisyhdistys 1899–1924.”Tampereen työväen kirjapaino, 1924.

”Työläisnaisten ylimääräisen edustajakokouksen Pöytäkirja Viipurissa 8, 9, ja 10 p. Lokakuuta
1906.”Toimitti Hilja Pärssinen. Kyminlaakson Työväen Kirjapaino, Kotka, 1906.
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