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KANSAN LIIKE
JÄRJESTÄYTYNEELLÄ YHTEISTYÖLLÄ KOHTI PAREMPAA YHTEISKUNTAA
Järjestäytymisen into levisi Peräpohjolaan ja Lappiin 1800-luvun loppupuolella. Se oli osa laajempaa suomalaisen yhteiskunnan muutosta, jossa Suomen kansa lähti sananmukaisesti liikkeelle.
Ihmiset alkoivat järjestäytyä ja osallistua vapaaehtoisesti kansalais- ja yhdistystoimintaan. Yleiseurooppalainen työväenliike oli keskeinen järjestäytymisen muoto pohjoisessa Suomessa ja noudatteli myös toimintamuodoiltaan ja ideologialtaan eurooppalaisia esikuviaan.

Järjestäytymisen taustalla oli uudenlainen näkemys siitä, että olemassa olevat olot oli parannettavissa. Ihminen saattoi itse vaikuttaa olemuksellaan ja toimillaan olosuhteisiin. Juuret inhimillisen
voiman ymmärtämiselle olivat 1700-luvun valistuksen ideologiassa, jossa järki ja hyöty nousivat
ajattelun johtotähdiksi. Yhteiskuntaa ei enää ymmärretty staattisena rakenteena, jossa jokaisella
oli oma kiinteä paikkansa. Yhteiskunta saattoi kehittyä aste asteelta kohti parempia elämänoloja.
Liberaali ideologia näkyi käytännössä Yhdysvaltain perustuslaissa 1787 ja kaksi vuotta myöhemmin
Ranskan suuressa vallankumouksessa ja tuolloin annetussa ihmisoikeuksien julistuksessa. Kehitysajattelu näkyi muuallakin kuin yhteiskunnallisissa kysymyksissä, esimerkiksi luonnontieteissä.

Nopeasti teollistuviin kaupunkiyhteisöihin muodostunut työväestö ymmärsi joukkoliikkeen voiman. Aatemaailma oli kristillisperustainen mutta erojakin alkoi syntyä 1800-luvulla. Kristinuskossa
parempi aika koittaisi tuonpuoleisessa, mutta sosiaalisia oloja parantamaan pyrkineessä työväenliikkeessä iäisyyden sijaan tärkeäksi tuli ajallisen onnen päämäärä ja tasa-arvoisuus. Tosin pietistissä herätysliikkeissä oli jo voimakkaasti korostettu tasavertaisuutta ja yksilön oman kokemuksen
merkitystä, niin myös Suomessa ja varsinkin Pohjois-Suomessa.

Liberalismin tasa-arvoisuuden aate osoittautui 1800-luvun Ranskassa toteutumattomaksi. Se nosti
esille radikaalien ideologioiden tavoitteet. Sosialismissa tuotantovälineet siirtyisivät yhteiskunnan
omistukseen. Vallankumousteoreetikot Karl Marx etunenässä korostivat jyrkkää dialektista luokkayhteiskuntaa, jossa proletariaatti ottaisi poliittisten kumousten avulla vallan. Kapitalismista siirryttäisiin kommunismiin. Näin sosialismi yhdistettiin työväenliikkeen käytännön toimintaan koko
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Euroopassa. Ideologiassa korostettiin rajattomuutta eli kansainvälisyyttä, mutta huomioon ei otettu eri maiden kansallisia erityispiirteitä. Se johti osaltaan ideologiseen hajaantumiseen.

Työväestön järjestäytyminen Suomessa
Suomessa työväestön varhainen järjestäytyminen tapahtui 1860-luvulla sivistysseuroissa: Turussa
1861, Helsingissä 1864 ja Oulussa 1866. Ne olivat säätyläisten johtamia. Tavoitteena oli lukusalien,
musiikki- ja näytelmätoiminnan, tanssin ja muiden harrastusten avulla tasoittaa yhteiskuntaluokkien välisiä eroja. Sivistysseuroja seurasi 1870-luvulla ns. wrightiläinen järjestäytyminen. Siinä teollisuustyönantajien ohjaamina sivistämisellä, raittiudella ja valistushenkisellä yhteistoiminnalla ajateltiin parannettavan sekä työväestön oloja että työnantajien taloudellisia edellytyksiä.

Wrightiläinen idealismi sai väistyä työväestön omaehtoisen järjestäytymisen tieltä, kun eurooppalainen sosialististen aate levisi 1800-luvun loppupuolella Suomeen. Työväenliike politisoitui mutta
säilytti merkittävänä toimintamuotonaan työväestön sivistämisen. Siihen liittyi myös aktiivinen
harrastustoiminta. Liike radikalisoitui 1890-luvulla ja syntyi vahva luokkatietoisuus. Vuonna 1899
perustettiin Suomen työväenpuolue, joka järjestäytyi 1903 Forssan kokouksessa Sosialidemokraattiseksi puolueeksi. Työväenliike oli saanut poliittiset toimintamuotonsa.

Poliittinen liikehdintä aktivoitui erityisesti vuoden 1905 suurlakon aikana. Sitä seurasi vuonna 1906
eduskuntalaitoksen uudistus, jolla oli keskeinen merkitys työväestön poliittiselle järjestäytymiselle
ja näkyi konkreettisesti myös Lapissa. Ensimmäiset yleiset eduskuntavaalit järjestettiin maaliskuussa 1907. Eduskunnan avajaiset pidettiin 22.5.1907. Rovaniemeläinen vanhasuomalaisia edustanut
Iisak Hoikka toimi avajaisistunnon puhemiehenä.
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Työväenliike tahtoi parantaa köyhälistön elinoloja. Pöyliön Fiia eli Sofia Kiviniemi tupansa edustalla Rovaniemen Pöyliövaaralla.
Kuva: Rovaniemen Kotiseutuyhdistys Totto Ry.

Suomessa oli leimallista, että poliittinen työväenliike lähti ajamaan kaupunkien teollisuustyöläisten
etujen lisäksi myös tilattoman väestön olojen kohentamista. Toisin sanoen maalaisköyhälistö,
torpparit, mäkitupalaiset ja loisväki kytkettiin mukaan poliittiseen ideologiaan. Tilattoman väestön
asema oli 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun suomalaisen yhteiskunnan vakavin ongelma. EteläSuomessa se kosketti varsinkin torppariväestöä, Pohjois-Suomessa metsätöistä elantonsa saaneita.

TYÖVÄENLIIKE POHJAN PERUKOILLE
Peräpohjolan ja Lapin työväestön järjestäytymisen ensiaskeleet otettiin Kemissä, jonne perustettiin työväenyhdistys vuonna 1887 noin sadan hengen voimalla. Se oli järjestyksessä neljäs yhdistys
Helsingin (1884), Vaasan (1884) ja Oulun (1886) jälkeen. Torniossa tehtiin ensimmäiset yritykset
yhdistyksen perustamisesta vuonna 1899, mutta Kukkolassa työväenyhdistys oli aloittanut jo
vuonna 1895. Ajatus työväen ja palkollisten järjestäytymisestä saavuttivat siten pohjoisen Suomen
runsaslukuisen käsityöläisten, kauppiaiden, kruununmetsätorpparien, metsätyömiesten ja palkol5

listen joukon jo varsin varhain, mutta ajatusta olivat ruokkineet jo harrastusseurat ja raittiusliike.
Työväenyhdistyksillä olikin alkuvaiheissaan läheinen suhde paikkakuntien raittiusliikkeeseen.

Pohjoisen työväenliikkeen voimistumisen taustatekijöinä olivat yleinen työväestön aatteellinen
herääminen ja järjestäytyminen, sosialidemokraattisen puolueen perustaminen Forssassa 1903 ja
työtätekevien kehno asema paikallisesti, ennen kaikkea tukkityöläisten surkeat olosuhteet. Metsäsavotat ja puutavaran uitto olivat nousseet mahtaviksi työllistäjiksi Lapissa. Sahat ja Kemijokisuun tehdas olivat myös merkittäviä työnantajia. Varsinaista teollisuustyöväestöä oli 1900-luvun
alussa lähinnä vain Kemissä ja Torniossa. Elinkeinojen luonne maa- ja metsätalouteen painottuneena vaikutti myös Lapin työväenliikkeen luonteeseen.

Erityisesti tukkityöläisten olosuhteita tahdottiin parantaa. Kuvassa uittomiehiä kekseineen. Kuva: Lapin metsämuseo.

Ajankohtaisena kimmokkeena työväestön liikehdintään olivat Suomessa syystalven 1905 levottomuudet, jotka huipentuivat marraskuun suurlakkoon. Siihen osallistuttiin myös Peräpohjolassa
näyttävästi. Lakkoliikkeeseen osallistuivat kaikki yhteiskuntakerrokset, mutta erityisesti työväenliike näytti voimansa. Tampereella annettiin punainen julistus, jossa vaadittiin Suomen pitkälle menevää itsehallintoa ja yleisellä äänioikeudella valittua kansanedustuslaitosta. Perustuslailliset ja
työväenliike jakaantuivat kahtia, ja Helsingissä muodostettiin punainen kaarti ja Voimaliitto.
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Punaisen värisävyn saaneet mainingit ulottuivat myös Pohjois-Suomeen ja Rovaniemelle saakka,
mutta täällä ei tapahtunut jakaantumista kahteen leiriin. Huhut kuitenkin velloivat kiihkeinä. Niinpä Tampereen Sanomissa julkaistiin uutinen, jonka mukaan Oulun lääni oli julistautunut itsenäiseksi ja ensimmäiseksi presidentiksi oli valittu Oulun pormestari.

Suurlakko 1905 Rovaniemellä ja Kemin maalaiskunnassa
Sanomalehti Perä-Pohjolaisessa uutisoitiin marraskuun 11. päivänä 1905 suurlakon tapahtumista
Peräpohjolassa:

Rovaniemellä
”Torstaina t. kn 2 pnä oli Rovaniemen raittiusseuran talolle kutsuttu kokoon kansalaiskokous. Väkeä oli saapunut aivan tungokseen saakka. Vaatimuksinaan hyväksyi kokous sanan-, kokoontumisja yhdistymisvapauden, diktatuuriasetuksen kumoamisen sekä bobrikoffilaisten laittomien virkamiesten poistamisen viroistaan. Paikkakunnan virkamiehiä vastaan ei ollut mitään muistuttamista.
Valittiin sitten 5 mieh. toimikunta, joka seuraa asiain kehitystä ja tarpeen vaatiessa kutsuu kokoon
kansalaiskokouksen. Venäläisille vapauden taistelijoille lausuttiin myötätuntoisuuden osoitus ja
onnittelut.

Torstai-iltana liikkui väkeä runsaasti kylällä; koko
kirkonniemi oli juhlavalaistuksessa, sinivalkoisia
lippuja liehui monella katolla. Vaikka oli römpän
aika, ei juopuneita näkynyt juuri ensinkään. Järjestys oli muutenkin varsin hyvä.”
Suurlakon lakkokulkue Maantiekadulla Rovaniemellä 1905.
Kuva: Rovaniemen Kotiseutuyhdistys Totto Ry.
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Kemin maalaiskunnassa
”Kemin maalaiskunnassa kansalaiskokous pidettiin lauantaina t. k. 4 pnä kirkossa. Kokouksesta oli
painetuilla lapuilla ilmoitettu ympäri kuntaa ja oli kirkolle kokoontunut useita satoja kansalaisia.
Avaimet saatuaan menivät kirkkoon jossa kokous alettiin laulamalla virsi ”Jumala ompi linnamme”.
Äänekkäästi vaadittiin täydellistä kokoontumis-, yhdistymis- ja lausuntovapautta sekä painetun
sanan ennakkosensuurin poistamista. Perustuslakiemme ja valtiosäätyjen kokoonpanoa järjestämään vaadittiin kokoonkutsuttavaksi yleinen kansalliskokous joka on kokoon pantu yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden perusteella.

Kokouksen lopulla lennätettiin sinne eräs Tampereella laadittu punainen julistuskirja, josta hyväksyttiin ne kohdat, jotka olivat saman suuntaiset kokouksen edellisten päätösten kansa ja muut
kohdat jätettiin toistaiseksi, siksi kunnes kuntalaiset siihen lähemmin perehtyvät.”

TYÖVÄENYHDISTYKSET PERÄPOHJOLASSA JA LAPISSA

Kemin työväenyhdistys perustettiin vuonna 1887.
Torniossa työväki perusti oman työväenseuran
myös jo varhain, vuoden 1899 helmikuussa. Se oli
kristillishenkinen ja toiminta laimeaa, eikä nimenmuutos Tornion työväenyhdistykseksi piristänyt sitä. Vuoden 1905 yleislakon aikana koettiin
hetkellinen innostuksen puuska, mutta vasta
vuonna 1906 toteutettu yhdistyksen uudelleenpe-

Tornion työväentalo 1920-luvulla. Kuva: Työväen Arkisto.

rustaminen viritti torniolaisen työväestön liikkeelle. Vastaavasti myös Kemissä alkuvuosien toiminta oli sivistyshenkistä ja mukaan tuli myös joukko kaupungin työnantajapuolen edustajia. Vuoden
1905 jälkeen porvarillinen edustus kuitenkin kaikkosi Kemin työväenyhdistyksestä. Rovaniemelle
työväenyhdistys perustettiin syykuussa 1905 keskellä yleislakon kuohuntoja, kahtena seuraavana
vuotena myös Muurolaan ja Jaatilaan.
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Suurlakon 1905 ja eduskuntauudistuksen ansiosta vuodet 1905–1907 olivat työväestön aktiivista
järjestäytymisen aikaa Peräpohjolassa ja Lapissa. Vuonna 1908 oli toimivia työväenyhdistyksiä
kaikkiaan 26:
Kemin alueella
Kemi
Karihaara
Laitakari
Karjalahti
Kemin maalaiskunta

Simossa
Simo
Kallion saha
Jokikylä
Tervola

Kemijärvellä
Kemijärvi
Isokylä

Tornion ja Alatornion alueella
Tornio
Kaakamo
Kyläjärvi
Röyttä
Kuusiluoto
Arpela
Pirkkiö
Kukkola
Ylitornio

Rovaniemellä
Rovaniemi
Muurola
Jaatila
Kuolajärvellä
Kursu
Kuolajärvi

Sodankylä

Osa varhaisista Lapin yhdistyksistä kuihtui jo
1910-luvun aikana, mutta kansalaissodan jälkeen 1920-luvulla toiminta virisi uudelleen.
Myös uusia yhdistyksiä perustettiin, muun muassa Sodankylän Sattaseen nimellä ”Lapin Tunturi”.

Sodankylän työväenyhdistys perustettiin vuonna 1906. Kuvassa Sodankylän työväentalo 1930-luvulla. Kuva: Työväen Arkisto.
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Työväenliike Peräpohjolan ja Lapin keskukseen Rovaniemelle
Työväestön järjestäytymiseen johtanut kehitys oli Rovaniemellä varsin tyypillinen. Rovaniemestä
muodostui 1800-luvun lopulla Peräpohjolan ja Lapin keskusseutu metsätalouden, kaupan ja liikenteen voimakkaan kasvun sekä muuttoliikkeen ja aluehallinnon vahvistumisen seurauksena. Ajatus
työväen ja palkollisten järjestäytymisestä saavutti runsaslukuisen käsityöläisten, kauppiaiden,
kruununmetsätorpparien, metsätyömiesten ja palkollisten joukon 1900-luvun alussa, mutta järjestäytymisen ajatusta olivat ruokkineet jo paikalliset harrastusseurat ja raittiusliike.

Aivan 1900-luvun alussa Rovaniemelle muutti leipuri Heikki Marttila Tampereelta perheensä kanssa ja perusti leipomo- ja ruokalaliikkeen kirkonkylään. Marttilan pappa, kuten häntä mahtavan
partansa vuoksi kutsuttiin, oli tutustunut työväenliikkeen toimintaan Etelä-Suomessa ja kirkonkylän Marttilan talosta tulikin Rovaniemen työväenaatteen tyyssija ja siellä lausuttiin ajatus oman
seuran perustamisesta.

Rovaniemen työväenseuran perustava kokous
pidettiin raittiusseuran talolla 3. lokakuuta
1905. Ensimmäinen voimainnäyte oli marraskuun 1905 suurlakko, joka sai väen liikkeelle
kirkonkylässä. Raittiusseuran talo oli tuolloin
Rovaniemen seuratoiminnan keskus, mutta
paikka kuvaa hyvin myös raittiusliikkeen ja työväenseuran läheisiä suhteita. Työväenseuran
nimi muutettiin pian työväenyhdistykseksi, ja

Rovaniemen Työväenyhdistys osti Renkaan talon Sahateollisuustyöväenliitolta. Kuva: Lapin maakuntamuseo.

sen toiminnassa oli mukana alusta lähtien runsaasti myös “kantarovaniemeläisiä“. Työväenseuran toiminta ei siis ollut pelkästään muualta tulleiden käsissä. Myöskään rautatien rakentamisella ei ollut vaikutusta ainakaan suoranaisesti Rovaniemen työväenyhdistyksen syntyyn, sillä radanrakentajat olivat vasta tulollaan kohti pohjoista.

Myös Muurolaan perustettiin joulukuussa 1906 oma työväenyhdistys ja melko pian sen jälkeen
vuoden 1907 puolella myös Jaatilaan. Vuonna 1907 Rovaniemen alueen työväenyhdistyksissä oli
yhteensä 206 jäsentä, joista Rovaniemellä oli 112. Muurolassa toiminta jäi vaimeaksi, mutta Jaati10

lassa jaksettiin virkeinä. Ensimmäisissä eduskuntavaaleissa 1907 yhdistysten jäsenet olivat varsin
aktiivisia. Vaaleissa sosialidemokraatit saivat Rovaniemellä juuri samaiset 206 ääntä kuin oli yhdistyksissä jäseniäkin. Vuonna 1907 järjestettiin myös ensimmäinen vappukulkue Rovaniemellä.

Työväenyhdistys ajautui poliittisesti kiihkeinä 1920-luvun vuosina kommunistien hallintaan. Sisäasiainministeriö lakkautti joukon maan sisäisen turvallisuuden kannalta vaarallisia yhdistyksiä niin
sanottujen kommunistilakien yhteydessä 1930-luvun alussa. Rovaniemellä lakkautettiin vuosina
1931–1932 kaikkiaan 21 yhdistystä, jotka kaikki olivat vasemmistolaisia, eli työväenyhdistyksiä ja
ammattiosastoja sekä kaksi urheiluseuraa. Itse Rovaniemen työväenyhdistystä ei lakkautettu, sillä
se oli ehtinyt tehdä vuonna 1930 vararikon. Vuoden 1931 maaliskuussa rekisteröityi uutena yhdistyksenä Rovaniemen Sosialidemokraattinen työväenyhdistys.

Työväenyhdistykset Kittilään
Maaseudun työväenyhdistysten perustamisesta voidaan esille nostaa Kittilä. Kittilän Kallossa perustettiin työväenyhdistys ”Riento” vuonna 1922, mutta yhdistystoimintaa oli ollut jo vuosikymmenen ajan. Huhtikuussa 1906 oli perustettu Pohjolan Tukkityöläisten Rengas puolustamaan tukkityöläisten asemaa. Renkaan vaikutus näkyi myös Kittilässä, jossa etenkin Kaukosen ja Kallon kylässä osoitettiin tukea tukkityöväestön järjestäytymiselle. Näistä kylistä tuli myös vahvoja vasemmiston tukialueita Kittilässä.

Kansan Tahdossa kerrottiin marraskuussa 1910 Kittilästä:

”Kauan täällä ovat työläiset ja nuori kansa olleet tyytymättömiä, kun ei ole ollut tilaisuutta vaistomaisia harrastuksiaan tyydyttämään.”

Innostus viritti järjestäytymään. Alakylään perustettiin Kittilän ensimmäinen työväenyhdistys nimeltään Toivo vuoden 1910 lokakuussa. Tuolloin pitäjässä esiintyi levottomuutta tukkilaisten
osoittaessa mieltään kurjia työoloja vastaan. Alakylän Toivo päätti liittyä Suomen työläisliittoon.
Alakylästä innostus siirtyi Kallon kylään, jossa myös perustettiin oma työväenyhdistys muutamaa
päivää myöhemmin. Väkeä oli saapunut runsaasti perustamiskokoukseen, jossa laulettiin innostunein mielin ”Käy työhön työmies uutteraan”. Alakylän perustamiskokouksessa oli kajautettu ilmoil11

le Marseljeesi. Kaukoseen perustettiin myös työväenyhdistys vuonna 1912. Niistä ajoista lähtien
työväenliike vaikutti vahvana Kittilän seudulla.

Kallossa työväenliikkeen perinteet ovat eläneet vahvoina. Kuvassa
vappukulkue 1970-luvulla. Kuva: SKP:n Kallon osasto ry.

Kittilän Kallon työväentalo 2013. Kuva: Lapin maakuntamuseo.
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OSALLISTUMISTA JA SIVISTYSTÄ YHTEISVOIMIN
TYÖVÄENTALOSTA YHTEINEN TILA
Työväentalo oli Lapin työväestön yhteiskunnallisen toiminnan keskus. Se oli yhteinen tila, kuin toinen koti, jonne kokoonnuttiin paitsi poliittisiin tapahtumiin myös monenlaisiin tilaisuuksiin, kokouksiin, huvituksiin ja erilaisiin juhliin. Sali, näyttämö ja puffetti eli kahvila tarjosivat puitteet toiminnalle, jossa olivat mukana myös työväen oma urheiluseura painijoineen, nyrkkeilijöineen ja
voimistelijoineen. Vahtimestari tai talonmies piti järjestystä yllä ja jakoi vuoroja ryhmille. Oma teatteri esitti näytelmiä, orkesterit soittivat ja kuorot lauloivat, lapset ja nuoret touhusivat omiaan.
Puffetista sai virvokkeita tapahtumien aikana. Työväentalolle johtivat myös vappukulkueet.

Työväentalolla oli usein myös oma pieni kirjasto ja lehtien lukupaikka. Sivistystyö onkin ollut yksi
keskeisistä työväenliikkeen toimintamuodoista. Esitelmät ja lukupiirit kuuluivat työväentalojen
toimintaan 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Työväen Sivistysliitto aloitti toimintansa vuonna 1919
tavoitteenaan vapaa maailmankatsomuksen avartaminen. Työ ulottui pian myös Lappiin ja työväentalojen ja -yhdistysten lisäksi myös sinne missä työväkeä oli Lapissa runsaasti: savotoille.

Lukuharjoitukset Rovaniemen Renkaan talolla 1924.

Työväenyhdistyksen toimintaan kuuluivat myös ompeluseurat.
Kuvat: Lapin maakuntamuseo.
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Rovaniemen työväentalon talkooväkeä 30.9.1951. Kuva: Kansan Arkisto. Talkoolaisia Tornion järjestötalolla 1961. Kuva: Tornion
järjestöyhdistys Ry.

Työväentalon rakentaminen oli jo sinällään joukkovoiman näyte. Työväenyhdistykset ostivat tontin, mutta rakennus valmistui talkoilla, kuten kirjailija Arvo Salo runoili vuonna 1969:

Kuinka ne tehtiin
nämä työväen talot?
Talkoilla ne tehtiin
taidon ja tahdon talkoilla
tekijämiesten, tekijänaisten toimesta.

Suomalainen työväentalo on liittynyt pohjoismaiseen ilmiöön, jossa ”kansan taloilla” (folkets hus)
on ollut vahva jalansija paikallisten asukkaiden kokoontumistiloina. Suomessa seurantalojen rakentaminen oli vilkkaimmillaan 1900-luvun alkuvuosina, jolloin oman talon hankkimista puuhattiin
paitsi työväenyhdistyksissä niin myös nuorisoseuroissa, vapaaehtoisissa palokunnissa, raittiusseuroissa ja monissa muissa yhdistyksissä. Luokkajako oli kuitenkin melko tarkka, kuten vaikkapa Kemissa: ”Ne pussihousuiset kävivät pirtillä ja työläiset kävivät työväentalolla.”

Peräpohjolassa oli vuonna 1912 jo 32 työväentaloa, joissa pidettiin iltamia vuoden aikana peräti
1 133 kertaa. Se tarkoitti, että keskimäärin jokaisessa talossa olisi järjestetty iltamat kolme kertaa
kuukaudessa. Ohjelmaa tarvittiin runsaasti, joten harjoiteltava oli ahkerasti niin näytelmäkappaleita, musiikkia, lausuntaa kuin puheitakin.
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Rovaniemen Työväen Näyttämön näytelmä Nukke 1920-luvun lopulla. Kuva: Lapin maakuntamuseo.

Peräpohjolan ja Lapin työväentalojen kirjastojenkin lukuvalikoima oli vuonna 1912 jo kohtuullinen.
Niihin oli hankittu yhteensä 2 752 nidettä. Se oli varsin iso määrä, hieman alle sata nidettä kirjastoa kohden, ja valikoima täydensi mukavasti kuntien yleisten kirjastojen kokoelmia.

Työväentalojen kulta-aikaa elettiin 1910-luvulta 1950-luvulle. Aikajaksolle mahtui työväestön kannalta vaikeita vuosia, jotka toisaalta korostivat yhteisen tilan merkitystä. Kansalaissodan 1918 jälkeen voittaneet valkoiset takavarikoivat työväentaloja, mutta pian sodan jälkeen ne palautettiin
takaisin työväenyhdistyksille. Poliittinen kamppailu kommunistien ja sosialidemokraattien välillä
leimasi 1920-lukua myös Lapissa kuten muuallakin Suomessa. Kommunistilakien aikana 1930luvulla toiminta työväentaloissa siirtyi sosialidemokraateille.

Useita työväenyhdistyksiä ja seuroja lakkautettiin kommunistilakien seurauksena. Yksinomaan
keskisessä Lapissa lakkautettiin 89 työväenjärjestöä, joukossa viisi urheiluseuraa, kuten Rovaniemen Reipas ja Tervolan Paukku, ja kaksi raittiusseuraa, joista toinen oli Kuolajärvellä toiminut
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Suomen Työväen Raittiusliiton Saijan osasto. Useimmat lakkautetuista yhdistyksistä olivat ammattiosastoja.

Vuonna 1939 oli koko Suomessa noin 2 400 seurantaloa, joista työväentaloja oli vajaa kolmannes.
Määrä ei siitä enää kasvanut. Toki uusia rakennuksia valmistui erityisesti toisen maailmansodan
jälkeisinä vuosina. Pohjoisen maineikkaita taloja ovat olleet Rovaniemen ja Kemin seudun työväentalot. Samoin maakunnan tunnettuja kokoontumispaikkoja ovat olleet Tornion järjestötalo, Kaakamon työväentalo ja Kemijärven työväentalo.

Nykyisin Suomessa on noin 2 500 seurantaloa. Lapin maakunnassa on aktiivikäytössä 112 taloa,
joista on työväentalon nimellä toiminnassa 14 rakennusta. Niitä ovat Kemissä Veitsiluodon, Simossa Simoniemen, Tervolassa sos.dem. työväenyhdistyksen, Ranualla Ylisimon, Torniossa Kaakamon,
Ivalon, Kemijärven ja Rovaniemen työväentalot. Kolarissa työväentaloja on kaksi: Kolarissa ja Sieppijärvellä. Kittilä on Lapin työväentalojen perinteen vahva paikkakunta, sillä taloja on yhä neljä:
kirkonkylän, Kallon, Kaukosen ja Tepsan työväentalot. Esimerkiksi Kallon vuonna 1950 rakennettu
työväentalo henkii vielä 1950–1970-lukujen aatteellista järjestötoimintaa Lapissa.

Renkaan talosta työväentaloksi
Rovaniemellä keskuspaikkaansa pitänyt Pohjolan Tukkityöläisten Rengas jätti näkyvimmän jäljen
rakennuttamalla niin sanotun Renkaan talon. PTR pyrki paitsi ajamaan lakkoliikkeen vaatimuksia
myös kohottamaan jätkien siveellistä tasoa, kielsi jäseniltään juopottelun ja kortinpeluun ja pyrki
innostamaan työväkeä lukuharrastusten pariin. Parhaiten sen katsottiin onnistuvan omassa talossa.

Ajatus omasta talosta Rovaniemen kirkonkylässä oli esitetty jo perustavassa kokouksessa. Sen tuli
olla nimenomaan uudisrakennus. Tonttimaan saaminen tuli kuitenkin ongelmalliseksi, sillä kirkonkylästä ei tahtonut aluksi löytyä tontin luovuttajaa. Varsinkin Konttisessa konttoria pitänyt Kemiyhtiön H. R. Sandberg vastusti jyrkästi tukkimiesten rakennushanketta. Talollinen Tuomas Ruikka ei
kuitenkaan välittänyt Sandbergin jyrkästä näkemyksestä, vaan teki vaimonsa Margareetan suostumuksella vuokrasopimuksen keskellä yhdyskuntaa olleesta tontista elokuussa 1906 tukkityöläis-
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ten renkaan edusmiehen Jussi Tenhusen kanssa. Kemiyhtiö oli havitellut myös kyseistä tonttia,
mutta Ruikan mukaan yhtiön rahat eivät riittäneet tontin ostoon.

Renkaan talo nousi osittain talkootyönä vauhdilla ja voitiin ottaa kokonaisuudessaan käyttöön
helmikuussa 1907. Enemmän kuin kokouspaikkana Renkaan talosta tuli maakunnan tunnettu hupikeskus, jossa markkina-aikaan pidettiin tuuritansseja. Mutta usein siellä oli myös vakavampaa
ohjelmaa ja ohjelmallisia iltamia. Vuonna 1909 taloon rakennettiin vielä näyttämöosa.

Uudesta Renkaan talosta tuli myös Rovaniemen työväenyhdistyksen toiminnan keskus. Talon myötä myös koko yhdistyksen toiminta sai uudenlaista kipinää. Työväenyhdistys osti talon itselleen
PTR:n sulauduttua Sahateollisuustyöväenliittoon. Renkaan talo muuttui työväentaloksi.

Vallankumousvuoden 1917 kulkue lähdössä Renkaan talolta. Kuva: Lapin maakuntamuseo.
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URHEILEVA TYÖVÄESTÖ

Jalostava voima
Urheilu on ollut osa järjestäytynyttä työväenliikettä autonomian loppupuolelta lähtien. Sitä se on
ollut myös lappilaisen työväestön keskuudessa. Urheilu on vaikuttanut suomalaisen kansalaisyhteiskunnan muotoutumiseen ja kansallisuuden vahvistumiseen. Se on ollut myös merkittävä kasvatuksellinen ja ideologinen ilmiö. Työväestön urheilu on osaltaan rakentanut suomalaista kansakuntaa, vaikka poliittisesti työläisurheilun ja porvarillisen urheiluliikkeen välillä vallitsi 1920-luvulta
lähtien syvä juopa. Myös työväen urheiluliike hajaantui kommunistiseen ja sosialidemokraattiseen
urheilupolitiikkaan 1930-luvulta lähtien ja jatkui aina 1970-luvulle saakka. Vaikka Suomessa vallitsi
poliittinen hajaannus urheilutoiminnassa, laajasti tarkasteltuna urheiluliike yhdisti kansakunnan.

Urheilemisen merkitykseen on vaikuttanut 1700-luvun rousseulainen kasvatuskäsitys, jossa edistys
nähtiin yhteiskuntakehityksen voimana. Sosiaalidarwinismi toi 1800-luvun jälkipuolella ajatteluun
mukaan yksilöiden, kansakuntien ja rotujen välisen kehitystaistelun, jossa kyvykkäimmät ansaitsivat johtoaseman. Urheilun avulla voitiin osoittaa kansakunnan etevämmyys muihin nähden. Urheilu jalosti ihmistä sekä ruumiillisesti että henkisesti. Olihan itse sanakin ’urheilu’ johdettu 1880luvulla suomen kieleen sanoista urhea ja urheus.

Suomeen urheilemisen vaikutteet tulivat Saksasta, jossa sosiaalisesti painottunut voimisteluliike oli
ollut vahva järjestäytynyt liikuntamuoto jo 1800-luvun alkupuolelta lähtien. Sen sijaan englantilainen gentleman-tyyppinen urheilu jäi vähemmälle huomiolle Suomessa.

Järjestäytynyt urheilutoiminta
Urheilusta tuli 1900-luvun alkupuolella laajojen kansanosien suosittu harrastus ja urheilukilpailujen seuraamisesta ajanviete. Ensimmäiset kilpaurheilun koitokset oli otettu vuonna 1879 hiihtokilpailussa Tyrnävällä ja säännöllisesti vuodesta 1889 lähtien Oulun hiihdoissa. Hiihtoa luonnehdittiinkin jo varhaisessa vaiheessa Suomen kansallisurheiluksi. Kilpailutoiminta sai 1900-luvun alkuvuosina yhä järjestäytyneempiä piirteitä. Jo 1890-luvulla kaavailtiin Viktor Dammin johdolla perustettavaksi työväen voimistelu- ja urheiluliittoa. Siitä muotoutuikin yleinen suomenkielinen Suomen
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Voimistelu- ja Urheiluliitto, joka otti ensiaskeleet vuonna 1900 mutta perustettiin virallisesti suurlakon jälkeen vuonna 1906. Samalla muodostettiin myös SVUL:n alainen Oulun piiri.

Oulun hiihtojen innoittamana oli perustettu vuonna 1902 Oulun hiihtoseura. Peräpohjolassa kilpaurheilun erikoisseuroina aloittivat vuonna 1905 toimintansa Tornion Pyry ja Kemin Kunto. Kahden vuoden kuluttua 1907 syntyivät myös ensimmäiset työläisurheiluseurat Peräpohjolaan: Kemin
Into ja Rovaniemen Reipas.

Vähitellen pohjoisessa Suomessa syntyi yhä useampia urheiluseuroja, joiden toimesta perustettiin
maaliskuussa 1915 Kemissä SVUL:n Peräpohjolan piiri. Kuvaavaa on, että perustamiskokous pidettiin Kemin työväentalossa. SVUL:n toiminnassa oli aluksi myös työväestön urheiluseuroja, jotka
kuitenkin erosivat keskusjärjestöstä vuoden 1917 lopulla.

Työväen urheiluseurat
Työläisseurat siirtyivät vuonna 1919 perustettuun Työväen Urheiluliittoon eli TUL:ään, jonka Pohjois-Suomen alueelle muodostettiin laaja Oulun ja Peräpohjolan piiri. Vuonna 1924 oli TUL:n seuroja Peräpohjolassa ja Lapissa kaksitoista:

Kantojärven Jalo (Alatornio)

Karihaaran Tenho

Karjalahden Ihme

Kemin Into

Kuusiluodon Myrsky (Tornio)

Rovaniemen Reipas

Röyttän Jymy

Sodankylän Raju

Tervolan Koitto

Tornion Isku

Veitsiluodon Tempaus

Vojakkalan Puna-Peikot

19

Työväen urheiluseurojen toiminta keskittyi isoihin
työläisyhteisöihin tehtaiden ja sahojen ympärille.
Pohjoisen työväenseurojen lajivalikoima oli samanlainen kuin porvarillisilla seuroilla. Selvästi suosituimpia lajeja olivat hiihto, yleisurheilu ja voimistelu,
mutta kuin luonnostaan työväen urheiluseurojen
vahvat kilpalajit olivat miehisessä voimailussa: paini
ja nyrkkeily. Suosittuna joukkuelajina mukaan tuli
1930-luvulta lähtien jalkapallo, talvella harrastettiin
jonkin verran jääpalloa. Sotien jälkeen 1950-luvulta
lähtien useissa Lapin työläisseuroissa pelattiin myös
jääkiekkoa, lentopalloa, koripalloa ja pesäpalloa.
Joukkueilla oli omat TUL:n piirisarjat.

Naiset osallistuivat aktiivisesti urheiluun jo 1800luvulta lähtien. Hiihto ja juoksulajit katsottiin sopiviksi naislajeiksi, mutta naiset harrastivat innokkaasti

Yläkuva: Rovaniemen Reippaan naisvoimistelijat kesällä 1930.
Kuva: Hilkka Värnin kokoelmat. Alakuva: Rovaniemen Reippaan
painijoita 1920-luvun lopulla. Kuva: Lapin maakuntamuseo.

myös voimistelua. Itse asiassa Suomen pohjoisin urheiluseura 1910-luvulla oli Kittilässä Alakylän naisvoimisteluseura. Työläisnaisten aktiivisuus kanavoitui kuitenkin pääasiassa työväenyhdistysten kautta varainkeruuseen ja huvitoimikuntiin. Toisin
kuin SVUL:n alaisissa seuroissa tapahtui 1920-luvulta lähtien, ei työväen urheiluseuroissa pyritty
rajoittamaan naisten kilpaurheilua. Pääpaino oli kuitenkin 1960-luvulle saakka joukkuevoimistelussa.
Vahvoja urheiluseuroja
Kemin Into oli Peräpohjolan työläisseurojen mahtitekijä, mutta myös Rovaniemellä virisi innokas
urheilutoiminta 1900-luvun alkuvuosista lähtien. Rovaniemeläisten urheiluinnostukseen toi voimaa vuonna 1907 perustettu Rovaniemen voimistelu- ja urheiluseura Reipas. Rautatieläisten kanssa seuran perustamisella ei ollut tekemistä, vaan urheilutoiminnan virittämien työväen piiriin oli
työväenyhdistysten keskeinen toimintamuoto. Reipaskin oli alkuvuosina käytännössä työväenyhdistyksen alaosasto. Virallinen seuran perustamisasiakirja on vuodelta 1925. Reippaan kuten muidenkin pohjoisen työväenseurojen lajivalikoimiin kuuluivat paini ja hiihto, voimistelu ja yleisurheilu
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sekä naisjaoston voimistelu. Kilpailut olivat useimmiten keskinäisiä mittelöitä ja toisen vahvan rovaniemeläisseuran Rovaniemen Jyryn urheilijoiden kanssa järjestettyjä.

Työväestön urheiluseuroiksi perustettiin Rovaniemellä:
- 1907 Rovaniemen työväen v- ja u-seura Reipas (lakkautettiin 1931)
- 1920-luku Rovaniemen työväen v- ja u-seura Myrsky (lakkautettiin 1932)
- 1932 Työväen v- ja u-seura Lappi (jatkoi Reippaan toimintaa).

Rovaniemen Reipas kohosi aktiivisuuden ja urheilumenestyksen perusteella pohjoisen työväen
urheiluseurojen kärkeen Kemin Innon rinnalle. Toiminta katkesi vuoden 1931 lakkautukseen, mutta jatkajaksi perustettiin pian Rovaniemen Lappi. Työväen Urheiluliiton hajaannuksen seurauksena
myös Rovaniemen Reipas perustettiin 1940-luvulla uudelleen paikallisten sosialidemokraattien
toimesta. Poliittisten ristiriitojen seurauksena joukko työväenseuroja erotettiin vuonna 1959
TUL:stä. Seurat liittyivät sosialidemokraattiseen Työväen Urheiluseurojen Keskusliittoon eli
TUK:hon, suurimpina Pohjois-Suomen seuroista Oulun Työväen Palloilijat ja Rovaniemen Reipas.
Keskusjärjestöt yhdistyivät vuonna 1979 Suomen Työväen Urheiluliitoksi. Eheytymisen rinnalla
seurojen taloutta tuli turvaamaan 1970-luvulla myös uusi varainkeruumuoto, bingo-peli.

Lappilainen urheilumenestys
Työväen urheiluseurat Lapissa menestyivät valtakunnallisesti 1970-luvulta lähtien erityisesti jalkapallossa, yleisurheilussa, nyrkkeilyssä ja painonnostossa. Veitsiluodon Kisaveikot saavutti mainetta
yleisurheiluseurana. Suomen kestävyysjuoksun kultaisina vuosina 1970-luvulla VKV:n Timo Zerni
oli maamme kärkijuoksijoita keskimatkoilla. Rovaniemen Reipas, Rovaniemen Lappi, Kemin Into ja
Karihaaran Tenho menestyivät jalkapallossa ja varsinkin Reipas nyrkkeilyssä ja myös luistelussa.
Kemin Innon miesjoukkue nousi ensimmäisenä lappilaisseurana jalkapallon mestaruussarjaan
vuonna 1970 ja Innon naisten jalkapallojoukkue oli tienraivaaja lappilaisen naisurheilun saralla.
Joukkue pelasi mestaruussarjassa ja voitti kaksi kertaa Suomen mestaruuden vuosina 1976 ja
1977. Innon nyrkkeilijä Reima Virtanen sai hopeaa Münchenin olympiakisoissa 1972. Inarin Yritys
kohosi hiihdossa koko maan kärkiseuroihin, ja myös Alatornion Ahjo ja Pellon Toverit saavuttivat
menestystä TUL:n piirissä. Rovaniemeläinen Ounaksen Pyörä-Pojat on ollut Suomen johtavia pyöräilyseuroja.
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Poliittiset näkökannat vaikuttivat sotien jälkeiseen urheilutoimintaan yhä vahvasti. Kemissä paikallisseurojen Innon ja Palloseuran jalkapallo-ottelu päättyi 1950-luvulla Palloseuran voittoon. Sen
seurauksena osuusliikkeessä haukuttiin intolaisia siirtymisestä porvarileiriin. Poliittisuus näkyi vielä
1970-luvulla vahvasti kilpaurheiluun. Legendaariseksi tapaukseksi nousi Kemin Innon hiihtäjän Eero Ruonalan kohtalo. Hänet valittiin kiivaiden vaiheiden jälkeen vuoden 1976 Suomen olympiajoukkueeseen Innsbruckiin, mutta kilpailuihin hänen ei annettu osallistua.

Kilpaurheilun poliittinen sävy häipyi 1980-luvun kuluessa. Urheilun kattojärjestöksi muodostettiin
vuonna 1993 Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU). Samalla SVUL lakkautettiin ja TUL menetti keskusjärjestöasemansa. TUL on silti nykyisin edelleen yksi Suomen suurimmista liikuntajärjestöistä. Lapin alueella TUL:ssä on jäseninä 93 urheiluseuraa, joista aktiivisia on 55 seuraa.

Painijoita Renkaan talon pihalla 20.8.1928. Kuva: Lapin maakuntamuseo.
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LAPPILAISEN SIVISTYS- JA SOSIAALITYÖN URANUURTAJANAINEN KERTTU VÄRN
Vuonna 2013 on tullut kuluneeksi 100 vuotta rovaniemeläisen Kerttu Värnin (1913–1996) syntymästä. Värn oli lappilaisen työväen sivistystoiminnan ja sosiaalityön uranuurtajia. Ennen kaikkea
hän oli yksinhuoltajaäitien puolestapuhuja. Heidän asemansa oli hyvin heikko 1900-luvun alkupuolella ja toisen maailmansodan jälkeen yhä korostuneen vaikea. Värn oli itsekin yksinhuoltaja miehensä kaaduttua rintamalla vuonna 1944. Hän oli perustamassa vuonna 1953 Rovaniemen ensikotiyhdistystä, josta kehittyi myöhemmin Lapin Ensi- ja turvakoti ry. Kerttu Värn oli myös aktiivi kunnallispoliitikko Rovaniemen kauppalassa ja kaupungissa sekä mukana sosialidemokraattisen naisliiton toiminnassa.

Kerttu Värn syntyi vuonna 1913 rovaniemeläisen kauppiaan Alex Hyvösen
perheeseen kolmantena lapsena. Hyvösten sukujuuret kulkivat Kiuruvedelle,
josta Kertun isoisä oli tullut Rovaniemelle suutariksi 1900-luvun alussa. Isä
Alex eli ”Punaparta-Aleksi” oli osuusliike Lapinmaan perustajajäsen n:o 1 ja
piti kahvila-ravintolaa Rovaniemellä. Kerttu varttui työväenhenkisessä perheessä, joka osallistui innokkaasti työväenyhdistyksen toimintaan sen eri
muodoissa, teatteriin, näytelmiin, urheiluun, musiikkiin ja iltamien järjestämiseen. Mukana oli myös Kerttu. Poliittinen aktiivisuus oli myös osa elämää, ja
poliittisuuden Hyvösen perhe sai kokea paitsi innostavana myös ankarina vastoinkäymisinä. Alex Hyvönen muilutettiin itärajalle kesäkuussa 1930, hänen
liiketoimintansa ajautui konkurssiin ja kauppakiinteistö paloi. Neuvostoliitosta

Kerttu Värn tyttärensä Hilkan
kanssa. Kuva: Hilkka Värnin kokoelmat.

palattuaan hän joutui Tammisaaren vankilaan.

Myös Kertun elämään loivat vuoden 1930 tapahtumat Rovaniemellä syvät varjojen leikit. Heinäkuussa 1930 paloi useita rakennuksia kauppalan keskustassa. Tapahtumaa kutsuttiin Rovaniemen
murhapoltoksi. Syyllisiksi katsottiin paikalliset kommunistiaktiivit ja samalla myös pidätetyksi joutui 17-vuotias Kerttu Hyvönen. Häntä syytettiin avunannosta murhapolttoihin. Tuomiona luettiin
Vaasan Hovioikeudessa kaksi vuotta vankeutta, jonka Kerttu istui kokonaisuudessaan nuorisovankilassa. On mahdollista, että syylliset todella olivat kommunistisolun eli ”pakin” ryhmä, mutta Kerttu Hyvönen ei ollut osallisena murhapoltossa millään tavoin. Vankilakokemukset kuitenkin syvensivät Kertun tuntemusta myöhemmin koulutus- ja sosiaalialalla.
23

Kertun ammatiksi tuli silittäjä, mutta opintie houkutteli 1930-luvun nuorta naista. Vankilasta palattuaan hän liittyi vuonna 1937 Rovaniemen työväenyhdistykseen ja sosialidemokraattiseen puolueeseen ja pääsi vielä samana vuonna myös opiskelemaan Työväen Akatemiaan. Sieltä hän jatkoi
kaksi vuotta myöhemmin Yhteiskunnalliseen korkeakouluun. Talvisodan kuukausina Kerttu Värn
työskenteli Punaisessa Ristissä Rovaniemellä ja jatkosodan alkuvuosina Pohjolan Työn toimittajana, kunnes hän jäi vuonna 1943 äitiyslomalle. Murhetta toi aviopuoliso Väinön kaatuminen rintamalla pian pienokaisen syntymän jälkeen.

Jälleenrakennusvuosista lähtien lähes kolmen vuosikymmenen ajan Kerttu Värn toimi Työväen Sivistysliiton kiertävänä opinto-ohjaajana, jolloin hän perehtyi erityisesti
metsämiesten olosuhteisiin Lapin savotoilla. Hän hoiti
myös metsämiesten siirtokirjastoa 20 vuotta. Sotavuosien
jälkeen Kertun luottamustehtävät laajenivat monille tahoille ja myös pohjoismainen yhteistyö tuli hänellle tutuksi. Kerttu Värn valittiin myös ensimmäisenä naisena Rovaniemen kauppalanvaltuustoon vuonna 1950.

Erityisesti Kerttu Värnin sydäntä lähellä olivat naisten sosiaalisen aseman kohentaminen, sillä sosiaaliturva oli vielä
sotien jälkeenkin heikko. Motiivit tulivat esille kiteytetysti
Työväen muistitetotoimikunnan keräämissä muistelmissa:

”Siihen aikaan ku aattelee lappilaisia olosuhteita, uskontoa

Yläkuva: Kerttu Värn vieraili metsätyömiesten luona
savottakämpillä. Alakuva: Kerttu Värn (oik.) opettamassa opintopäivillä Pohjolan opistolla 1958. Kuvat:
Hilkka Värnin kokolemat.

ja kaikkea, sellaista, että ei kaikkia tyttöjä, jotka oli vauvaa saamassa, otettu omaan kottiinsa. Silloin Ensi Koti oli hyvä paikka. Paikkakunan lehdet otti meiät omaksensa ja kirjoittivat uutisia, julkinen sana on ollut aina meille hirmuisen myönteinen.”

Kerttu Värn olikin perustamassa Rovaniemelle Lapin ensimmäistä Ensi- ja turvakotia vuonna 1953.
Suomeen oli perustettu vuonna 1936 ensikotiyhdistys ensimmäisen naisministerin Miina Sillanpään johdolla. Vuonna 1945 muodostettiin valtakunnallinen Ensi Kotien Liitto, ja vielä 1940-luvun
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kuluessa syntyi kymmenen ensikotiyhdistystä eri puolille Suomea. Kerttu Värn oli mukana Ensi- ja
turvakotien liitossa ja hän myös sai liiton kultaisen kunniamerkin n:o 4. Kerttu Värnille myönnettiin
vuonna 1981 herastuomarin ja vuonna 1989 sosiaalineuvoksen arvonimi yhteiskunnallisesta aktiivisuudestaan.

Vanhuudenpäivillään Kerttu Värn mietti elämänkulkua ja totesi, että ihmisen olisi hyvä elää yli 80vuotiaaksi, ”jotta hän oppisi huomaamaan valon ja varjon leikit; luonnossa ja ihmisen elämässä.”
Yhteisvastuullisuus, ymmärtäminen ja ponnistelut paremman huomisen puolesta olivat elämän
ohjenuoria, jotka ovat yhä edelleen arvokkaita päämääriä jokaiselle sukupolvelle.

Kerttu Värn (oik.) metsämiesten siirtokirjaston äärellä. Kuva: Hilkka Värnin kokoelmat.
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POLIITTINEN TYÖVÄESTÖ
LAPIN KÖYHÄLISTÖN AATTEEN VALINTA
Peräpohjolan ja Lapin työväenyhdistysten tavoitteet muuttuivat 1800-luvun wrightiläisyydestä
1900-luvun alkuvuosina suoraan sosialidemokraattien Forssan kokouksen periaatteiksi: köyhälistön luokkatietoisuuden kohottaminen niin että he tajuaisivat oman asemansa sekä tekemään työväestöstä henkisesti ja aineellisesti taistelukykyisiä. Näitä oikeus- ja sivistystehtäviä ryhdyttiin Lapin työväenyhdistyksissä aktiivisesti harrastamaan eri muodoissaan.

Peräpohjolan ja Lapin työväenyhdistyksissä oli mukana myös pienviljelijöitä, eikä heitä vieroksuttu
jäseninä. Olihan sosialidemokraattisen puolueen näkemyksenkin mukaan pientilalliset työväestön
tavoin sorron alla, ja siksi myös heidän asemansa oli haettava parannusta. Lapin ja Peräpohjolan
sosialidemokraatit eivät kuitenkaan onnistuneet saamaan laajalti toimintaansa mukaan pohjoisen
pienviljelijöitä, koska aatteellis-sivistyksellinen työ keskittyi asutuskeskuksiin. Pientilalliset löysivät
omakseen agraaripuolueen, joka ei ollut niin radikaali politiikassaan kuin olivat sosialistit.

Valinta tapahtui ennen kaikkea vuoden 1918 tapahtumien yhteydessä ja tuli vaikuttamaan koko
1900-luvun ajan Lapin työväenliikkeen asemaan ja kannatukseen. Taustalla olivat myös pohjoisen
kyläyhteisöjen pitkät kristillis-kulttuurilliset perinteet. Esimerkiksi lestadiolainen herätysliike asettui tukemaan lailliseksi hallitusvallaksi katsomaansa valkoisen Suomen hallitusta.

Ensimmäisten eduskuntavaalien tulokset 1907 Pohjois-Suomessa
Sosialidemokraattinen puolue edusti työväenliikettä. Se sai ensimmäisissä eduskuntavaaleissa
vuonna 1907 Oulun pohjoisesta vaalipiiristä yhden kansanedustajan eduskuntaan. Hän oli Atte
Mantere. Tamperelaissyntyinen Mantere oli tuolloin Kemissä kirjaltajana ja siirtyi vuonna 1909
Vaasaan kirjapaino Pohjalaisen johtajaksi. Oulun eteläisestä vaalipiiristä edustajaksi valittiin rovaniemeläisen Juho Hoikan poika Matti Hoikka, joka oli muuttanut Ouluun ja työskenteli 1900-luvun
alkuvuosina seppänä veljekset Åströmin konepajalla.
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Taulukossa on hyväksyttyjen äänien äänimäärät vaalipiireittäin. Lapin vaalipiiri käsitti silloisen Lapin kihlakunnan, kun taas Peräpohjolan kunnat kuuluivat Oulun pohjoiseen vaalipiiriin.

Vaalipiiri

Sos.dem.

Suomal. puo- Nuorsuomal.

puolue

lue

Lappi

Maalaisliitto

puolue

Muut
puolueet

95

1 042

459

-
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Oulun pohj.

5 069

8 249

2 754

4 640

-

Oulun et.

11 557

14 405

6 229

13 569

648

Prosentuaalisesti äänet jakaantuivat Oulun pohjoisessa vaalipiirissä seuraavasti:

Suomalainen puolue

32,2 %

Nuorsuomalainen puolue 16,7 %
Maalaisliitto

23,5 %

Sosialidemokraatit

25,1 %

Muut puolueet ja hylättyjä 2,5 %

Suomalainen puolue sai neljä edustajaa Oulun pohjoisesta vaalipiiristä ja yhden Lapista. Hän oli
kittiläläinen Matti Tervaniemi. Nuorsuomalaiset saivat Oulun pohjoisesta vaalipiiristä yhden edustajan, mutta maalaisliitto ei vielä ensimmäisissä vaaleissa saanut yhtään edustajaa. Sen sijaan Oulun eteläisestä vaalipiiristä valittiin neljä maalaisliittolaista. Heidän joukossaan olivat myöhemmät
merkittävät hahmot Kyösti Kallio ja Otto Karhi, josta tuli sittemmin pohjoissuomalaisen työväenliikkeen vahva vaikuttaja.
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TYÖTÄTEKEVÄT AMMATILLISEEN JÄRJESTÖTOIMINTAAN
Työväenyhdistysten toiminta oli 1900-luvun alkuvuosista lähtien monipuolista ja eri yhdistyksissä
myös samantyyppistä: valistustyötä, raittiustyötä, lukuharrastusta ja urheilua. Erityispiirteenä alkuvuosina oli ammatillinen järjestötoiminta ennen kuin se eriytyi omaksi työväestön yhdistystoiminnaksi.

Kemin työväentalossa perustettiin Kemi-yhtiön sahojen työväestön aloitteesta Ammatillinen Paikallisjärjestö vuoden 1907 lokakuussa. Mukana perustamiskokouksessa oli 23 yhdistystä ja osastoa
Iistä Rovaniemelle. Esimerkiksi Rovaniemen työväenyhdistyksen alaisina toimivat puutyöntekijäin,
metallityöläisten, jalkinetyöntekijäin ja räätälien ammattiosastot, sekatyöväenosasto ja sen alainen palvelijattarien osasto, naisosasto ja nuoriso-osasto. Urheiluharrastusta ohjaamaan oli muodostettu vuonna 1907 voimistelu- ja urheiluseura Reipas. Myös näyttämö- ja musiikkitoiminta virisi
heti alkuvuosista lähtien, kuten muuallakin työväenyhdistyksissä.

Kemin Ammatillisen Paikallisjärjestön tavoitteena oli suojella ja edistää työväestön etuja tiivistämällä yhdistysten ja ammattiosastojen toimintaa ja aktivoimalla työväkeä mukaan yhdistyksiin.
Keskeisenä toimintamuotona pidettiin lakkoilijoiden taloudellista tukemista, sillä lakkoja alkoi
esiintyä varsinkin suurilla sahoilla. Suomen ensimmäinen lakkoaalto koettiin vuonna 1899, jolloin
maassa koettiin 23 lakkoa. Ensimmäinen kärjistyminen Pohjois-Suomen metsätöissä tapahtui
vuonna 1899 Kemijärvellä palkanmaksun viivästymisen vuoksi, jolloin arviolta 200 miestä oli lopettanut työnsä. Helmikuussa 1908 lakkoiltiin Simon Kallion sahalla, jossa konflikti johti laajoihin työväestön häätöihin. Ammatillisen Paikallisjärjestö ei kuitenkaan vakiinnuttanut asemaansa Lapin ja
Peräpohjolan työtätekevien etujärjestönä, sillä sen talous oli heikoissa kantimissa. Toiminta hiipuikin nopeasti.
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Pohjolan Tukkityöläisten Rengas
Kemin Ammatillisen Paikallisjärjestön rinnalla pohjoisimmassa Suomessa toimi toinen ja sitä selvästi näkyvämpi, vahvempi ja radikaalimpi työläisten ammatillisia etuja puolustanut yhdistys: PTR
eli Pohjolan Tukkityöläisten Rengas. Se toimi itsenäisenä yhdistyksenä vuosina 1906–1909.

Vapaus! – Veljeys! – Tasaarvoisuus! oli PTR:n tunnus. Kuva: Työväen Arkisto.

Pohjolan tukkityöläisten Rengas perustettiin lähinnä puolustamaan Kemiyhtiön työmiesten heikkoa asemaa. Mutta jo ennen PTR:n perustamista oli helmikuussa 1906 Rovaniemen työväenyhdistyksen ”huoneustossa” perustettu Tukkityöntekijäin yhdistys. Se oli Renkaan paikallinen esivaihe.
Laajan, maakunnallisesti edustetun Renkaan tavoitteina olivat tukkityöläisten sosiaalisten ja taloudellisten olojen kohentaminen muun muassa työttömyyskassan ja muun avustustoiminnan avulla.
Pohjolan Tukkityöläisten rengas piti kotipaikkanaan Rovaniemeä, mutta Rovaniemen työväenyhdistyksen miehiä ei osallistunut aktiivisesti Renkaan liikehdintään. Toki tukea riitti: esimerkiksi kun
tukkityöläiset rakensivat taloaan Rovaniemen kirkonkylään, työväenyhdistys osallistui myös rakennustalkoisiin.

PTR perustettiin Rovaniemellä Vikajärven kestikievarissa 2.4.1906. Paikalla oli 24 virallista edustajaa ja joukko muuta väkeä. PTR päätti liittyä sosialidemokraattiseen puolueeseen. Helsingissä ilmestynyt johtava työväenlehti Työmies seurasi myös tarkkaan metsätyömiesten järjestäytymistä.
PTR:n tunnukseksi otettiin ranskalaisten esikuvien mukaan “Vapaus! - Veljeys! - Tasaarvoisuus!“
johon lisättiin vielä iskulauseet “Yksimielisyys on voimaa!“ ja “Kaikille hyvinvointi!“
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Vuosilta 1908–1909 säilyneen jäsenkortiston perusteella PTR:ssa oli 643 jäsentä, mutta tuolloin
elettiin jo Renkaan hiipumisaikaa. Kiivaimpaan aikaan vuosina 1906–1907 jäseniä oli ollut todennäköisesti yli tuhat. Vuosien 1908 ja 1909 aikana Tukkityöväen Rengas sulautettiin Sahateollisuustyöväenliittoon, jolloin paikalliset kysymykset oli entistä vaikeampi hoitaa. Todennäköistä on, että
Sahateollisuustyöväenliitto oli ollut taustalla ohjaamassa PTR:n toimintaa, sillä Rovaniemelle tuli
agitaattoreita ja luottamusmiehiä liiton keskuspaikasta Kotkasta. He myös levittivät radikaalia sosialismin aatetta Kemijokilaaksossa. Radikaalisuus näkyi sittemmin 1917 ja 1918 levottomuuksissa.

Suomen ensimmäinen merkittävä lakkoliike
Ensimmäinen suuri metsätyöväen lakko tapahtui vuosina 1906–1907 tukki- ja uittotyöläisten lakkoiluna. Lakon voima oli suunnattu “leivän isää“ eli Kemiyhtiötä ja ennen kaikkea sen näkyvää
hahmoa Iso-Samperia eli H. R. Sandbergia vastaan. Onpa tukkityömiesten lakkoa pidetty yhtenä
Suomen historian merkittävimmistä lakkoliikkeistä. Tukkimiesten liikehdintä alkoi vuoden 1906
tammikuussa Kuolajärvellä, jossa he esittivät 12-kohtaisen vaatimuslistan palkkojen, työolojen ja
työnantajien kohtelun parantamiseksi. Ehkä radikaalein yksittäisistä vaatimuksista oli 8-tuntinen
työpäivä, mutta eniten vastustusta herätti Kemiyhtiön pitämä mustakirja-järjestelmä työntekijöistään. Kemiyhtiö ei taipunut yhdessäkään työmiesten vaatimuksessa, mutta muut Lapissa toimineet
metsäyhtiöt pääsivät nopeasti sovintoon tukkityöläisten kanssa.

Lakkoon osallistui enimmillään lähes 3 000 miestä pääasiassa Kuolajärven, Sodankylän ja Rovaniemen ylämaiden savotoilla. Luku kertoo myös siitä, kuinka mittavia savotat olivat Lapin kairoissa. Sopua
oli erittäin hankala saavuttaa, sillä kumpikaan osapuoli ei perääntynyt. Lopulta tukkiyhtiöt pyysivät valtiovallalta apua järjestyksenpitoon. Helsingistä tuli myös luutnantti Bruno Jalanderin johtamana
35-miehinen poliisikunta valvomaan töitä lähinnä Kemijokisuun
erottelulle.
"Leivän isä" Hugo Richard Sandberg.
Kuva: Kotiseutuyhdistys Rovaniemen
Totto Ry.

Ylempänä jokivarressa uittotöihin palkattiin runsaasti paikallisia
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talollisia, vaikka heidänkin keskuudessaan oli alkuvaiheessa ollut runsaasti myötämielisyyttä lakkolaisia kohtaan. Myös Itä-Karjalasta värvättiin runsaasti työväkeä uittoon.

Kiivaiden vaiheiden jälkeen liikehdintä päättyi lokakuussa 1906. Seuraavana vuonna Kemiyhtiö ei
palkannut ketään lakkoliikkeessä mukana ollutta, vaan edellisvuoden tapaan se värväsi ItäKarjalasta työväkeä savotoille ja uittoon. Vuoden 1907 aikana oli lakkoja Pohjolan tukkityöläisten
renkaan organisoimana ruotsalaisia yhtiöitä vastaan. Arviolta 2 500 miestä osallistui jossain vaiheessa vuotta näihin lakkoihin.

Kokonaisuutena tukkityöläisten lakko Kemiyhtiötä vastaan epäonnistui, sillä se koetteli ankarasti
lakkolaisten taloutta ja yhtiö pystyi hoitamaan työt muualta värvätyllä työvoimalla. Lakkolaiset
eivät saaneet myöskään vaatimuksiaan läpi, eivätkä tukkityöläisten renkaaseen kuuluneet saaneet
enää metsätöitä pohjoisessa.

Pohjolan tukkityöläisten lakko 1906. Kuvassa osa pidätetyistä lakkolaisista kahleissa Sodankylän kihlakunnanoikeudessa. Vas.
Juho Javarus, Oskari Turunen, Pekka Äijälä, tuntematon ja vartija. Kemiyhtiö vaati pidätetyille lakkolaisille ankaria rangaistuksia
ruokakaupan ryöstöstä, kansan kiihottamisesta kapinaan ja Jumalan pilkasta. Kuva: Työväen Arkisto.
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RADIKAALI TYÖVÄESTÖ

Venäjän maaliskuun vallankumouksen jälkeen 1917 maamme yleinen poliittinen tilanne oli herkistynyt. Eduskuntaan oli tullut vuoden 1916 vaaleissa sosialistienemmistö. Suomen johtavat sosialidemokraatit olivat käynnistäneet kevätkesällä toimenpiteitä, joiden tavoitteena oli työväestön
valvoman kunnallisen järjestysvallan luominen. Jo tuolloin porvarillisella puolella nähtiin, että vasemmisto aikoi kaapata vallan maassa, joten syytä oli ryhtyä oman järjestysvallan organisoimiseen.
Venäläinen santarmilaitos oli lakkautettu, joten maahan oli syntymässä järjestysvallan osalta tyhjiö. Saksassa vuonna 1915 käynnistynyt jääkäreiden kouluttaminen sai laajaa kannatusta. Myös
Peräpohjolan ja Lapin työväestön piirissä tsaarinvaltaa vastaan suunnattu jääkäriliike sai huomattavan laajan kannatuksen, joten pohjoisesta lähti useita työväenliikkeen aktiivisia kannattajia Saksaan.
Elintarvikepula
Kiristynyt ilmapiiri näkyi suoraan myös Peräpohjolassa ja Lapissa.
Erittäin vaikea elintarviketilanne vuonna 1917 vain pahensi tunnelmia. Sosialistit valittivat, kuinka esimerkiksi Rovaniemellä keinottelijat kiskoivat elintarvikkeista huippuhintoja köyhien nähdessä nälkää. Nimenomaan elintarpeiden puute nosti köyhän kansan
tunteet pinnalle. Tähän yhdistyivät oiva agitaatio, järjestötoiminta,
levoton aika, venäläissotilaiden toimet ja monenkirjavat huhut,
joiden ohjaamina tunteet usein vankasti värittyivät. Kemiyhtiö oli
sopiva syntipukki metsätyömiehen riistäjänä, varsinkin kun palkat
eivät olleet nousseet likikään samassa tahdissa kuin tavaroiden
hinnat. Metsäteollisuuden lama-aikana oli savotoitakin kovin säästeliäästi. Myös valtakunnan tasolla poliittinen tilanne kiristyi kesällä 1917.

Rovaniemeläisiä osallistui sankoin joukoin vuoden 1917 kulkueisiin. Kuva:
Lapin maakuntamuseo.

Peräpohjolassa työväestö oli järjestäytynyt vuoden 1917 lopulla kaarteiksi. Samaan aikaan myös
porvarillisella puolella muodostettiin suojajoukkoja. Punaiset järjestyskaartit nähtiin itsepuolustuksellisina organisaatioina ja vallankumouksellisina taistelujärjestöinä, joiden avulla osa radikaali32

sosialisteista katsoi olevan mahdollista toteuttaa jopa työväen diktatuuri. Vallankumouskin ymmärrettiin kovin väljästi ja käsitettä viljeltiin eri yhteyksissä. Teoretisointia kuitenkin harrastettiin
ahkerasti ja kuului Peräpohjolassakin työväentalojen tilaisuuksien vakio-ohjelmiin.

Helsingissä pidettiin marraskuussa 1917 Suomen Ammattijärjestön 4. edustajakokous, jossa oli
mukana myös Peräpohjolan edustajia, muun muassa Rovaniemen järjestyskaartin yksi keulahahmoista Eemil Pyttynen. Elintarvikekysymyksestä keskusteltiin kokouksessa 13.11. laajasti. Pyttynen
antoi myös painavan lausunnon todeten, kuinka Peräpohjolassa porvareilta ei ollut odotettavissa
aseellista vastustusta. Pyttysen mukaan peräpohjalaiset odottivat ”jännittyneinä sitä päätöstä joka
tulee ratkaisemaan mitä on tehtävä. Asema Peräpohjolassa on vaikea ja työläiset siellä ovat valmiit
vaikka kuolemaan sen päätöksen puolesta mikä tehdään.”

Kansalaissodan tapahtumat
Levoton aika kärjistyi Suomessa tammisunnuntaina 27.1.1918 ja seuraavana päivänä alkaneeseen
sisällissotaan. Pohjoisen selustan varmistaminen oli valkoisen armeijan ensimmäisiä operaatioita.
Vaarana oli joutuminen kahden rintaman väliin. Mannerheimin toimintakäsky oli saavuttanut Rovaniemen heti sen antamisen jälkeen 28. tammikuuta, ja täällä käytiinkin 28. tammikuuta yksi sodan ensimmäisistä taisteluista, tosin lopulta varsin vaatimaton kahakka. Se liittyi kuitenkin oleellisena lenkkinä siihen tapahtumaketjuun, joka purkautui Rovaniemeltä muutaman päivän kuluessa
Tervolaan, Ouluun, Tornioon ja Kemiin.

Peräpohjolan punaisten taistelu oli lyhyt, mutta suojeluskuntien esikunnista muodostetut sotaoikeudet alkoivat tehdä työtään vasta taiston tauottua. Rovaniemen punakaartin päällikkö Kaarlo
Kurki eli Hugo Hytönen oli teloitettu julkisena näytöksenä Kemin torilla 8. helmikuuta 1918. Peräpohjolan ja Lapin punaisia teloitettiin lukuisia, eikä tarkkaa lukua tiedetä vieläkään. Pelkästään
Rovaniemellä teloitettuja oli vähintään yli 20 henkeä ja pidätettyjä lähes 100 henkeä. Rovaniemelle perustettiin myös vankileiri, jonne tuotiin punaisia myös lähipitäjistä. Rovaniemen piirilääkärin
mukaan sodan vuoksi kuolleita oli vuonna 1918 Rovaniemellä 63 henkeä ja noin 30 muuten sodan
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seurauksen menehtynyttä. Valkoisen armeijan joukoissa rintamalla kaatui 20 rovaniemeläistä.

Valkoisten vuonna 1918 teloittamia henkilöitä. Ylh. vas: työväennäyttämön johtaja Kurki, nuorisoliittolainen Martti Nieminen,
poliisi Vauhkonen, kahvilanomistaja Antti Räty, nuorisoliittolainen Leo Pekkala, kauppias Marttila ja Niilo Huovinen. Kuva: Rovaniemen Työväensäätiö.

Poliittinen levottomuus 1920-luvulla
Yhteiskunnalliset olot tasaantuivat pian sodan jälkeen, mutta poliittinen liikehdintä jatkui 1920luvulla radikaalina. Yksi erikoinen tapahtumasarja koettiin helmikuussa 1922 Savukosken ja Kuolajärven alueella, jossa punaupseeri Janne Myyryläinen eli Jahvetti Moilanen yritti lietsoa kapinaa
tukkityöläisten keskuudessa. Viikon kestänyt episodi päättyi, kun Moilasen värväämät joukot siirtyivät Neuvosto-Venäjän puolelle. Nimitys läskikapina jäi elämään joko siitä, kun Moilasen joukot
ryöstivät ison määrän silavaa tai kun Moilanen piti palopuheitaan läskilaatikon päältä.

Selvimmin poliittinen liikehdintä tuli esille satama- ja sahatyöläisten lakkoina, joita esiintyi Perämeren rannikkopaikkakunnilla Alatorniolla, Torniossa, Kemissä ja Simossa vuodesta 1920 lähtien
34

lähes vuosittain. Työläisten motiivina lakkoilulle oli ennen kaikkea kehno palkka. Peräpohjolan satama- ja sahatyöläiset olivat järjestäytyneet Suomen Ammattijärjestön alaiseksi keskusneuvostoksi, joka organisoi lakkoja. Huomattavin paikallinen työtaistelu koettiin vuosien 1928–1929 aikana ja
marraskuussa 1929 myös valtakunnallinen yleislakko, kunnes SAJ lakkautettiin kesäkuussa 1930.
Työntekijöiden ja työnantajien vastakkainasettelu kärjistyi lakkojen aikana äärimmilleen, sillä puutavara oli vastaitsenäistyneen Suomen tärkein vientituote. Lakkoja murtamaan perustettiin Martti
Pihkalan johtama lakonmurtajajärjestö Vientirauha.

1930-luvun liikehdintä
Poliittisessa liikehdinnässä nousi valokeilaan 1920-luvun lopulla erityisesti
oikeistoradikalismi ja sen ilmentymänä lapuanliike. Peräpohjolassa tehtiin
myös kyydityksiä, joista näkyvin tempaus oli rovaniemeläisen kauppiaan
Alex Hyvösen kyyditys valtakunnan rajalle Kuusamoon. Valtakunnan tasolla
huipennus liikehdinnässä kommunisteja vastaan koettiin vuonna 1930, kun
lapuanliikkeen Helsingissä järjestämän talonpoikaismarssin seurauksena
kommunistien toiminta kiellettiin. Toiminta painui maan alle ja alkoi komAlex Hyvönen.
Kuva: Hilkka Värnin kokoelmat.

munistien illegalismin aika.

Talonpoikaismarssin aikana heinäkuussa 1930 tapahtui pohjoisessa mieliä kuohuttanut episodi, kun Rovaniemen kauppalassa paloi tuhopolton seurauksena useita rakennuksia. Tuhopoltto julistettiin ”kommunistien katalaksi hirmutyöksi”. Syytteeseen asetettiin joukko rovaniemeläisiä ja kemiläisiä aktiivivasemmistolaisia. Lopullista selvyyttä tuhopolton tekijöistä ei
ole saatu. Lapuanliikettä on arveltu tuhopolton järjestäjäksi,
mutta on mahdollista, että syyllisiä olivat kommunistisolujen
aktivistit.

Kommunistit alkoivat painaa illegaalisia lehtiä, joita levitettiin
muun muassa Ruotsin puolelta Pohjois-Suomeen. TunnetuimRovaniemen tuhopolttoa 1930 on kutsuttu myös
murhapoltoksi. Kuva: Lapin maakuntamuseo.
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pia niistä olivat ”Revontulia” ja ”Kipinä”. Kemin piirin alueella ilmestyi myös useita lehtiä, muun
muassa SKP:n Karihaaran paikalliskomitean julkaisu ”Totuus”. Kommunistien laittomista lehdistä
Kemissä ilmestyi myös ”Raataja”, joka muuttui vuonna 1932 ”Punaiseksi Pohjolaksi”. Rovaniemen
paikallisosaston lehti oli vuosina 1931–1932 nimeltään ”Herää Työläinen”. Maaseutupaikkakunnista vain Kolarissa ilmestyi maanalainen lehti, vuosien 1934–1936 aikana julkaistu ”Kyyhkynen”.

Yhteiskunta eheytyi 1930-luvun loppuvuosina. Talvisodan puhjetessa 1939 oli Peräpohjolan ja Lapin työväestö yhtenäisenä mukana rintamalla puolustamassa maata Neuvostoliiton hyökkäykseltä.
Muutama näkyvä kommunisti vietiin kuitenkin turvasäilöön, muun muassa Kolarin Venejärveltä
Eemeli Lakkala. Sen sijaan jatkosodan puhjettua 1941 metsäkaartilaisuutta esiintyi jonkin verran
pohjoisessa. Varsinkin Kolarin järvikylistä jäi kymmeniä reserviläisiä saapumatta asepalvelukseen.
Toinen metsäkaartilaisten suuri ryhmä oli Kittilässä. Syksyllä 1941 neljä kolarilaista metsäkaartilaista kuoli, kun paikkakunnalle tuli sotilasosasto etsimään karkulaisia. Tapahtumat jättivät katkerat
muistot kyläläisten mieliin vuosikymmeniksi.

Korpikommunismi
Ihmisten protestoinnin taustalla ovat useimmiten henkilökohtaisesti arkielämässä koetut vastoinkäymiset tai epäoikeudenmukaisuudet. Esimerkiksi Kittilän Kallon kylästä kirjoitettiin vuonna 1910
sanomalehti Perä-Pohjolaiseen, kuinka tukkiliikkeet olivat hankkineet pakkohuutokauppojen avulla
Kallon kylän kaikki tilat haltuunsa kahta lukuun ottamatta. Samalla myös laajat alueet metsiä siirtyi
yhtiöiden omistukseen. Kun kylän jakokunnan metsistä kaadettiin yhden talven aikana lähes
300 000 tukkipuuta, kaikki tulot ohjautuivat metsäyhtiöille. Epäoikeudenmukaisuus tuntui konkreettisesti kyläläisten keskuudessa. Kallo olikin yksi Lapin punaisista kylistä.

Peräpohjolassa ja Lapissa protestoinnille löytyi kanava äärivasemmistosta, korpikommunismista,
joka oli monissa kylissä ainoa vaihtoehto maalaisliittolaisuudelle. Korpikommunismiin kuului voimakas radikaalisuus, jossa maalaisköyhälistön tavoitteena oli taloudellisten etujen nopea saavuttaminen pitkän aikavälin ideologian sijaan. Erityisesti korpikommunismia esiintyi toisen maailmansodan jälkeen Lapissa ja Kainuussa.
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Kemin kapina
Kemin kapinaksi ja veritorstaiksi 18.8.1949 kutsuttu lakkoliikehdintä on ollut Suomen historian
viimeisin kuolonuhreja vaatinut poliittinen tapahtuma. Lähes myyttiseksi muodostuneessa tapahtumasarjassa kuoli kaksi lakkolaista, toinen mielenosoituskulkueeseen ammuttuihin luoteihin ja
toinen jäi kuorma-auton ruhjomaksi. Lakon taustalla oli sosiaaliministeriön vaatimukset laskea
Kemi Oy:n Pajusaaren tehtaan puunkäsittelijöiden urakkapalkkaa 30–40 prosenttia. Sisäministeri
Aarre Simonen määräsi poliisit turvaamaan työrauhaa, kun lakkoon oli liittynyt nopeasti tuhansia
Kemin tehtaiden, sahojen ja sataman työntekijöitä. Tapahtumien seurauksena tuomittiin 63 lakkolaista kuritushuonerangaistuksiin kapinasta. Kemin liikehdinnän on nähty olleen jopa yritys käynnistää vallankumous Suomessa, kun Neuvostoliiton suurlähettiläs Grigori Savonenkov oli kieltänyt
lakon lopettamisen. Tosiasiassa kyse oli kuitenkin lähinnä sisäpoliittisesta tapahtumasarjasta.

Kemin lakko 18.8.1949. Kuva on otettu noin 5 sekuntia ennen kuin poliisit alkoivat pamputtaa ja ampua lakkolaisia. Kuva: Kansan
Arkisto.

Runoilija Elvi Sinervo kirjoitti tapahtumien innoittamana myös kaksi runoa, Sinä tiedät luokkasi lait
ja Lintu mustasiipi lennä, jotka nousivat suosioon poliittisen laululiikkeen myötä 1970-luvulla, Kai
Chydeniuksen säveltäminä ja Agit Prop -yhtyeen esittäminä.
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”He pelkäävät käsiäs työmies, kun nyrkkiin ne puristat.
Kemijoelta vihasi tulvii ylitse maan.
On totta, ei taistella leivästä vain tämän päivän ja huomisen.
He murhaajat itse määräsi sen.
Nyt vuosiksi ratkaistaan sinun kohtalos työläinen.”
(Elvi Sinervo, Sinä tiedät luokkais lait)

VASEMMISTOENEMMISTÖSTÄ HIIPUVAAN KANNATUKSEEN
Lapin elinkeinolliset muutokset toisen maailmansodan jälkeen ovat heijastuneet myös poliittisiin
voimasuhteisiin. Lappi on ollut poliittisesti perinteisesti voimakkaasti polarisoitunut; on vallinnut
vahva vastakkainasettelu vasemmiston ja oikeiston eli ennen kaikkea SKDL-vasemmistoliiton ja
maalaisliitto-keskustapuolueen välillä 2000-luvulle saakka. Vahvimmillaan vasemmistopuolueiden
kannatus oli Lapissa 1950-luvulla ja vuoden 1966 vaaleissa, jolloin vasemmisto sai niukasti yli puolet äänistä, kuten oheisesta diagrammista on nähtävissä:

Vasemmiston eduskuntavaalikannatus Lapin vaalipiirissä
1945 - 2011 (%)
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Vasemmiston voimakkaan kannatuksen vuoksi julkiseen keskusteluun nousi valtakunnankin tasolla
kysymys uskonnon ja poliittisuuden suhteesta Lapissa: ennen kaikkea kommunismin ja lestadiolaisuuden ristiriidoista. Evankelis-luterilainen kirkko ja herätysliikkeet olivat suhtautuneet kommunismiin hyvin kielteisesti toiseen maailmansotaan saakka. Vuonna 1922 säädetyn uskonnonvapauslain seurauksena Kittilässä oli koettu 1920-luvulla voimakas kirkosta eroamisaalto, mutta tuolloin taustalla oli ollut poliittisten syiden lisäksi uskonnolliset ristiriidat vapaakirkollisen ryhmän,
niin sanottujen heiskaslaisten vuoksi.

Sodan jälkeen kannanotot maltillistuivat, mutta erityisesti vanhoillislestadiolaiset tuomitsivat edelleen jyrkästi vasemmistolaisuuden. Vuonna 1961 keskustelut tulivat konkreettisesti esille eduskuntavaalien seurauksena. SKDL sai Kolarin kunnassa yli puolet äänistä, mutta Kolari tunnettiin myös
vahvana lestadiolaisena paikkakuntana. Jotkut herätysliikkeeseen kuuluneista olivat tehneet vaalityötä SKDL:n hyväksi, ja jopa puolet vanhoillislestadiolaisista oli äänestänyt SKDL:ää. Vanhoillinen
liikkeen suuntaus tuomitsikin vasemmistopoliittisen toiminnan. Jo vuonna 1960 kommunismin
kannatus oli noussut esille Suomen Kuvalehdessä, kun Posion Anetjärven kylässä asuneiden lestadiolaisten mukaan uskontoa ja politiikkaa ei saanut sekoittaa toisiinsa. Uskonnollisten kyläläisten
mukaan SKDL ajoi parhaiten köyhän ihmisen ajankohtaisia puutteita.

Maaseudun väestö eli murroksen aikakautta. Vuoden 1970 tuloksissa näkyi SMP:n voimakas nousu, joka vei ääniä sekä keskustapuolueelta että SKDL:ltä. Vuonna 1983 SKDL:n Lapin piiri pudotti
pois rovaniemeläisen Esko-Juhani Tennilän ehdokaslistaltaan. Tennilä keräsi omalla listallaan lähes
15 000 ääntä eli noin 12 prosentin kannatuksen koko vaalipiirin äänestäneistä. Vuoden 1991 eduskuntavaaleissa keskustapuolue sai ”veret seisauttaneen” vaalivoiton, joka näkyi myös Lapissa. Puolue sai peräti 50,2 prosentin kannatuksen Lapissa.

Vasemmiston kannatuksella on ollut Lapissa selvä laskeva trendi 1980-luvulta lähtien. Kannatus
ponnahti hetkellisesti ylöspäin suuren laman seurauksena 1990-luvun puolivälissä mutta on siitä
lähtien ollut jälleen laskeva. Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa vasemmiston yhteinen kannatus oli
29 prosenttia Lapin äänestäneistä. Se oli alhaisin luku vuosisataan. Lapin poliittinen muutos kuvaa
paitsi elinkeinomurrosta niin laajemmin koko yhteiskunnan muutosta.
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Muutoksen vuosisata
OSUUSLIIKE TYÖVÄESTÖN YHTEISYRITYKSENÄ
Osuusliiketoiminta on ollut yksi keskeinen työväen yhteistyön muoto, joka myös on kokenut vuosisadan kuluessa voimakkaita muutoksia. Suomen elinkeinoelämän liberalisoituminen 1800-luvun
puolivälistä lähtien näkyi hyvin kaupanharjoittamisessa ja sen vähittäisessä vapautumisessa tiukoista rajoituksista. Vuonna 1868 helpotettiin kauppaluvan saantia ja poistettiin kaupunki- ja maakauppojen ero ja lopulta vuoden 1879 elinkeinolaki antoi vapaan elinkeinonharjoittamisen mahdollisuuden Suomessa. Myös Lappiin perustettiin kauppoja. Vuonna 1877 ainoastaan enää Kuolajärvellä ja Utsjoella ei ollut maakauppaa, mutta vuosikymmen myöhemmin Kuolajärvelläkin jo
kolme kauppiasta. Vuonna 1900 Suomessa oli yhteensä 1 400 maakauppiasta, jotka harjoittivat
varsinkin maaseudulla sekatavarakauppaa.

Rovaniemestä muodostui 1800-luvun loppuvuosista lähtien Lapin ja Peräpohjolan kaupallinen keskus, jota vahvistivat myös markkinat. Ne
perustettiin vuonna 1881. Rovaniemen kirkonkylässä oli vuonna 1901 noin 30 kauppiaaksi ja
kaupanalalle laskettavaa ammatinharjoittajaa.
Uusia yrityksiä ja osuuskuntia perustettiin erityisesti vuodesta 1907 lähtien, jolloin rautatien
rakennushanke Kemistä Rovaniemelle lähti ete-

Rovaniemen talvimarkkinat 1921. Kuva: Lapin maakuntamuseo.

nemään.

Kaikkein merkittävimmät Lapin 1900-luvun kauppaliikkeet muodostuivat yksityisten sijaan osuustoiminnan ympärille, kun 1900-luvun alkuvuosina suuret valtakunnalliset osuusliikkeet tulivat pohjoiseen: ensin pellervolainen osuuskauppaliike ja pian sen jälkeen työväenliikkeen piirissä oma
osuuskauppa. Sodankylään perustettiin osuuskauppa vuonna 1906 ja muutamaa kuukautta aikaisemmin Alatorniolle Länsi-Pohjan osuuskauppa. Siitä tulikin merkittävä toimija Tornionlaaksossa.
Myös Kemissä toimi työväen osuuskauppa jo vuonna 1906. Pellervolainen osuuskauppaliike saa40

vutti myös Rovaniemen vuonna 1906, kun syyskuun 29. päivä avattiin yhdyskunnassa Rovaniemen
Osuuskaupan myymälä.

Rovaniemen osuuskaupan ohella paikkakunnalle syntyi myös toinen vahva osuustoiminnallinen
liike. Rovaniemellä oli ollut työväen osuustoiminnallista yritystä jo 1900-luvun alkuvuosista lähtien
ja yhteistoiminnasta puhuttiin myös ensimmäisen maailmansodan tavarapulan aikana. Aatteelliset
ristiriidat johtivat kuitenkin valtakunnallisen osuustoimintaliikkeen hajaantumiseen. Osuusliikkeen
perustamista lähti puuhaamaan erityisesti kauppamies Alex Hyvönen 1920-luvun alussa.

Rovaniemen yhdyskunnassa perustettiin 25. toukokuuta 1922 Työväen Osuusliike Lapinmaa, joka
asetti tavoitteekseen hankkia välttämättömiä ja yleisiä kulutustavaroita sekä luonnontuotteita ja
myydä niitä jäsenilleen huokeaan hintaan. Periaatteet eivät siten poikenneet pellervolaisesta
osuuskaupasta mutta tavoitteet kylläkin. Aatteelliset ristiriidat olivat johtaneet valtakunnallisen
osuustoimintaliikkeen hajaantumiseen vuonna 1916 pellervolaiseen Yleisen Osuuskauppojen liittoon, johon kuuluivat SOK:laiset liikkeet (1904 perustettu Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta),
ja lähempänä sosialidemokraattista liikettä olleeseen Kulutusosuuskuntien Keskusliittoon (KK),
johon kuuluivat OTK:laiset (Osuustukkukauppalaiset) liikkeet. OTK:laista vähittäiskauppaa harjoittivat E-liikkeet eli Edistyksellinen osuusliike.

Lapinmaan ensimmäinen jäsenten edustajisto. Kuva: Lapin maakuntamuseo.
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Osuusliike Lapinmaan perustamistoimissa oli mukana osuuskauppaliiton edustajana oululainen
Otto Karhi, joka oli ollut ohjaamassa vuonna 1906 myös pellervolaisen osuusliikkeen perustamista
Rovaniemelle. Hän oli 1900-luvun alkupuolen yksi merkittävimmistä suomalaisista osuustoimintamiehistä Hannes Gebhardin, Santeri Alkion ja Väinö Tannerin ohella. Myöhemmin erimielisyyksien
vuoksi Karhi oli irtaantunut maalaisliittolaisesta osuustoiminnasta.

Lapinmaan toiminta lähti onnistuneesti liikkeelle. Lapinmaan jäseniksi oli liittynyt ensimmäisen
toimintavuoden aikana 412 henkeä. Kauppias Alapeteriltä oli ostettu Tavaratoimistotien varrelta
kiinteistö, joka remontoitiin uuteen asuun. Vuonna 1923 Lapinmaa avasi sivumyymälät Kemijärvellä ja Sodankylässä ja Rovaniemen kauppalan leipomosta tehtiin oma erillinen yksikkö. Sahanperäläiset saivat oman sivumyymälänsä ja myös Kuolajärvelle perustettiin kauppaliike. Lamavuodet 1920-luvun jälkipuolella ja
1930-luvun alussa aiheuttivat vaikeuksia, tappiota tuli ja liikevaihto laski,
mutta vakavinta huolta herätti miljoonaan markkaan noussut velkakauppa. Toimintaa kuitenkin laajennettiin muun muassa Kittilään ja kauppalaan tehtiin 1930 liha- ja leikkelemyymälä ja jalkinemyymälä. Vasta vuosi
1936 oli liiketoiminnalle suotuisa vuosi, mikä kuvaa hyvin lama-ajan syvyyttä Suomessa ja erityisesti työväestön parissa. Työttömyys oli suurta, ja
kun Lapinmaan ostajakunta tuli pääasiassa juuri työväestön piiristä, näkyi

Eenokki Piippola oli Rovaniemen
osuuskaupan ensimmäinen johtaja.
Kuva: Lapin maakuntamuseo.

se liikkeen toiminnassa.

Vuonna 1936 saatiin kauppalaan modernin ajan mukainen suurmyymälä, johon monien yritysten
jälkeen saatiin myös ravintola kesällä 1939. Maalaiskunnassa toimi kolme sivumyymälää. Osuusliike Lapinmaa, kuten nimi virallisesti kuului 1930-luvun puolivälistä lähtien, oli noussut maakunnalliseksi osuusliikkeeksi. Tornionlaaksossa OTK:laista osuusliikettä hallitsi Tornionlaakson osuusliike eli
Torla.

Toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1949 oli vähittäismyymälöitä Lapin läänissä kaikkiaan 856,
joista osuuskauppoja oli 435: siis puolet liikkeistä. Osuuskaupoista lähes puolet oli OTK:laisia.
Kauppiaiden määrä oli kutakuinkin samalla tasolla kuin oli ollut 1930-luvun alussa, sillä pulavuodet
1930-luvulla ja sota-aika olivat verottaneet määrää tuntuvasti.
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Osuusliikkeiden kulta-aikaa elettiin 1950- ja
1960-luvulla. Työväen osuusliike ajautui Lapissa
vaikeuksiin 1980-luvulla, mutta sen ongelmat
heijastelivat yleistä vähittäiskaupan kehitystä
Suomessa. Lapin kaupankäynnin kehityskaari on
ollut 1940-luvulta lähtien sellainen, että vähittäiskauppojen määrä on vähentynyt kolmasosan,
Rovaniemen osuuskaupan Taipaleen myymälä.
Kuva: Lapin maakuntamuseo.

mutta työvoiman määrä on pysynyt entisellään.
Sen sijaan kaupan volyymi liikevaihdolla mitattu-

na on moninkertaistunut vuosikymmenten saatossa. Kaupan liikevaihto on kasvanut Lapissa 1950luvulta lähtien kolminkertaiseksi. Henkilökunnan määrä on pysynyt vuosikymmenet lähes ennallaan eli reilussa 6 000 hengessä. Kun väestön määrä
on voimakkaasti laskenut, kaupan alan osuus ammatissa toimivien määrässä on vastaavasti noussut.
Merkittävä osa modernin ajan lappilaisesta työväestä
on sijoittunut kaupanalalle.

Lapin ihmisillä on ostovoimaa mutta myös matkailijoita riittää Lapin kaupoissa. Laajassa kaaressa katsottuna olemme palanneet ikään kuin maakaupan varhais-

Rovaniemen osuuskaupan Jaatilan myymälä.
Kuva: Lapin maakuntamuseo.

vaiheiden tilanteeseen 1800-luvulla. Kaupankäynti on
keskittynyt vilkkaisiin keskuspaikkoihin. Lapin työväki tulee pitkienkin matkojen takaa keskusliikkeiden hallitsemiin ostoskeskuksiin, joissa on mahdollista viettää vapaa-aikaansa monipuolisesti
kuluttamalla.

Osuusliike Lapinmaan toimitalo Rovaniemellä. Kuva:
Lapin maakuntamuseo.

43

MAASTA JA METSÄSTÄ PALVELUJEN PARIIN
Peräpohjolan ja Lapin väestö on ollut perinteisesti maaseudun työtä tekeviä ihmisiä, joiden toimeentulo on perustunut alkutuotantoon: maatalouteen, poronhoitoon ja metsätöihin. Noin 90
prosenttia Peräpohjolan ja Lapin ammatissa toimineesta väestöstä sai 1930-luvulla toimeentulonsa maa- ja metsätaloudesta.

Tilastoja metsätyöntekijöiden määristä ei ole saatavissa, mutta esimerkiksi tukkipuun uittomäärät
Kemijoessa kertovat metsätöiden merkityksestä. Vuoden 1928 huipusta 5,75 miljoonasta sahapuusta tipahdettiin 3,13 miljoonaan sahapuuhun vuonna 1930, mutta vuonna 1935 oltiin jälleen 5
miljoonassa sahapuussa. Kemijoki oli Suomen suurin uittojoki, ja numeroiden valossa ainakin uittotöitä oli kesäaikaan tarjolla myös lamavuosina kokonaispuumäärän pysyessä stabiilina. Merkittävänä tekijänä tähän oli Veitsiluodon sulfiittiselluloosatehtaan avaaminen vuonna 1930. Ylivoimaisesti suurin puutavaran kuljettaja Kemijoessa oli Kemiyhtiö.

Tukkien lauttausta 1930-luvulla. Kuva: Lapin metsämuseo.
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Tornionjoesta rajajokena ei ole vastaavanlaisia yksiselitteisiä tietoja saatavilla kuin Kemijoesta.
Tornionjoella suomalaisten uittamat puumäärät liikkuivat 400 000 ja 1,4 miljoonan välillä, mutta
ruotsalaisyhtiöiden puumäärät olivat huomattavasti suomalaisten määriä suuremmat. 1930-luvun
lopulla Tornionjoki nousi kuitenkin lähes Kemijoen veroiseksi uittoväyläksi. Tornionlaaksossa suuria työllistäjiä olivatkin nimenomaan ruotsalaiset puutavarayhtiöt.

Suomen ulkomaanviennistä oli 1920-luvun lopulla noin 85 prosenttia metsäteollisuuden tuotteita, joten maailmanlaajuinen lama 1930-luvun
alussa koetteli suoraan metsätyövaltaisia alueita
myös Suomessa. Peräpohjolan työväestö koki
pulakauden taloudellisesti ankarina vuosina ja
muun muassa pientilojen pakkohuutokauppoja
oli Peräpohjolassa runsaasti. Vuoden 1930 ilmoitetuista viljelmien määrästä pakkohuutokaupattavaksi joutui Peräpohjolassa 11 prosenttia, kun

Väkeä heinänteossa 1930-luvun Petsamossa. Kuva: Valto Pernun
säätiö/Lapin maakuntamuseo.

koko valtakunnassa vastaavasti tiloista joutui 5 prosenttia huutokauppaan. Mitä pohjoisemmas
Suomea tultiin, sen kovemmin viljelmät joutuivat pulavuosista kärsimään.

Vuoden 1922 asutuslain eli Lex Kallion myötä asutustoiminta oli kanavoitunut pienten asutustilojen perustamiseen. Sodan jälkeen asutustoimintaa ohjasi vuonna 1945 säädetty maanhankintalaki,
jossa edellytettiin myös voimakasta pellonraivaustyötä. Niinpä vielä 1950-luvulla käytännössä lähes kaikki Peräpohjolan ja Lapin maaseudun väki oli jossain määrin tekemisissä maatalouden, erityisesti karjanhoidon ja metsätöiden parissa.

Monet asutustilat olivat niin sanottuja kylmiä tiloja, jotka raivattiin ja kuivatettiin asumattomille
seuduille. Asutusasiainosaston eli ASO:n ylijohtajana vuosina 1944–1959 toiminut Veikko Vennamo painotti, että maanhankintalain turvin erityisesti Lapin alueella voitiin edistää taloudellista vireyttä. Laki ohjasikin Lapissa 1940-luvulta lähtien pientilavaltaiseen maaseutuun, jossa pientilojen
katsottiin voivan hankkia lisätuloja metsänmyynnillä. Vuonna 1970 oli kolmasosa kaikista Lapin
läänin maatiloista sodan jälkeen perustettuja asutustiloja. Myös pellonraivaus oli ollut Lapissa vielä
1960-luvulla aktiivista. Sotia edeltävinä aikoina syntyneet ikäluokat ja rintamalta palanneet miehet
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asettuivat kotiseudulleen maatalouden pariin. Oman lisänsä Lapin asutusmahdollisuuksiin tarjosi
poronhoito, jota varten säädettiin vuonna 1969 erityinen porotilalaki.

Metsätalous antoi leivän Lapin väestölle 1960-luvulle saakka. Varsinkin 1950-luvulla puuntarve oli
Suomessa ja maailmalla suurta. Iskulauseeksi tulikin ”puulla parempiin päiviin”. Hakkumäärät kasvoivat 1950-luvulla lähes kolminkertaisiksi 1920-luvun määriin verrattuna. Se merkitsi myös suurta
työvoiman tarvetta. Erityisesti 1960-luvulta lähtien metsätyöt alkoivat kohdentua myös yksityismetsiin, mutta Lapissa valtionmetsät olivat edelleen merkittäviä hakkuukohteita. Lappi oli keskeisin raakapuun hankinta-alue Suomessa.

Teollisuustyöväestö keskittyi 1900-luvun alkuvuosista lähtien Kemiin, Tornioon ja jossain määrin
myös Rovaniemelle puutavarateollisuuden pariin. Erityisesti 1950-luvulta lähtien valtiovalta pyrki
kehittämään Lapin teollisuustoimintaa, jonka näkyviksi saavutuksiksi tulivat Kemijärvelle vuonna
1965 perustettu sellutehdas sekä ankaran kamppailun jälkeen Torniossa vuonna 1970 toimintansa
aloittanut Outokummun ferrokromitehdas. Sen sijaan perinteisellä sahateollisuudella ei ollut Lapissa tulevaisuutta.

Lapin työtätekevät kokivat yhteiskuntamurroksen hyvin voimakkaana 1960-luvun loppupuolelta
lähtien. Metsätyöt vähenivät rajusti koneellistumisen myötä samalla kun pientilavaltainen maatalous ajautui lähes umpikujaan. Omaan tarpeeseen tuottamisen sijaan maatalous siirtyi markkinatalouteen, tehotalouteen, ja tilasta tuli tuotantoyksikkö. Raivattuja peltoja siirrettiin 1970-luvulla
pellonvaraus- ja kesannointijärjestelmään eli ne ”pistettiin pakettiin”. Maatilojen määrä alkoi vähentyä voimakkaasti 1970-luvulta lähtien. Teollisuus ei pystynyt synnyttämään Lappiin riittävästi
uusia työpaikkoja. Korvaavia työpaikkoja ei löytynyt sotavuosien jälkeen syntyneille suurille ikäluokille.

Nuoriso lähti Lapista etelämmäs Suomea ja Ruotsiin. Siirtolaisuus ei ollut outo ilmiö aiempina aikoinakaan. Peräpohjolan ja Lapin alueelta oli muuttanut Amerikkaan siirtolaisiksi paremman elämän toivossa vuosina 1870–1914 kaikkiaan 7 200 henkeä. Ruotsin siirtolaisuus oli kuitenkin ilmiönä aivan omaa luokkaansa. Suomesta muutti siirtolaisina Ruotsiin vuosien 1945–2000 aikana kaikkiaan lähes 545 000 henkeä ja Ruotsista Suomeen noin 295 000 henkeä. Lapin läänistä lähti esimeriksi vuosien 1968–1970 aikana noin 7 prosenttia väestöstä Ruotsiin. Se tarkoitti yli 13 000 henkeä.
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Yhteiskunnallinen muutos oli Lapissa nopea. Vuonna 1950 ammatissa toimivasta väestöstä
- 55 prosenttia sai toimeentulonsa suoraan maa- ja metsätaloudesta,
- 11 prosenttia teollisuudesta ja
- 10 prosenttia palvelualoilta.

Vuoteen 1975 mennessä elinkeinorakenteen muutos oli ollut jo huomattava. Lapin ammatissa
toimivasta väestöstä sai tuolloin toimeentulonsa
- 20 prosenttia maa- ja metsätaloudesta,
- 20 prosenttia teollisuudesta ja
- 25 prosenttia palvelualoilta.

Vuonna 2000 Lapin työssä käyvä väestö oli siirtynyt palvelusektorille. Toimeentulonsa sai
- 7 prosenttia alkutuotannossa eli maa- ja metsätalouden parissa,
- 22 prosenttia jalostuksessa, josta 14 prosenttia teollisuudessa ja
- 68 prosenttia palveluelinkeinojen parissa. Niistä 32 prosenttia sijoittui yksityiselle
palvelusektorille eli erityisesti kaupanalalle, majoitus- ja ravitsemusalalle sekä kuljetusalalle.

Alkutuotannon korvaajaksi Lapissa nousi palveluala ja
varsinkin kauppa ja matkailu. Kaupanala on ollut 2000luvulla Lapin maakunnan elinkeinoista toimialoittain
tarkasteltuna toiseksi tärkein yhteiskunnallisten palvelujen jälkeen. Kaupan liikevaihto on kasvanut Lapissa
1950-luvulta lähtien kolminkertaiseksi, vaikka kauppojen määrä on vähentynyt. Vuonna 1960 Lapin läänissä
oli 1 615 vähittäiskauppaa, kun niitä vuonna 2008 oli
enää 1 098. Sen sijaan henkilökunnan määrä on pysynyt vuosikymmenet lähes ennallaan eli reilussa 6 000
hengessä. Kun väestön määrä on voimakkaasti laske-

Palvelualoista tuli tärkeä työllistäjä. Kuvassa osuuskaupan laskiaistarjoilu 1956. Kuva: Lapin maakuntamuseo.

nut Lapissa, kaupan alan osuus ammatissa toimivien määrässä on vastaavasti noussut.
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Matkailun työllistävä vaikutus havainnollistuu esimerkiksi matkailuyöpymisten määrän kehityksessä. Vuonna 2001 Lapissa oli 1,70 miljoona matkailuyöpymistä ja vuonna 2010 jo 2,23 miljoonaa
yöpymistä ja trendi on edelleen kasvava. Vetovoimaisiksi ovat osoittautuneet tunturialueille rakennetut suuret matkailukeskukset, joita alettiin määrätietoisesti kehittämään 1970-luvun lopulta
lähtien tunturi-Lapin kunnissa.

Vuonna 2004 kauppa, majoitus- ja ravitsemustoiminta tarjosi kaikkiaan noin 10 500 työpaikkaa,
mikä oli 15 prosenttia kaikista Lapin työpaikoista. Määrä oli noin 1 000 enemmän kuin teollisuudessa. Liikevaihdolla mitattuna Lapin maakunnan yritystoimipaikoista tukku- ja vähittäiskauppa oli
myös toiseksi suurinta, noin 1,67 miljardin euron liikevaihdolla, kun suurimmalla alalla teollisuudessa liikevaihto kohosi noin 4,2 miljardiin euroon. Tuolloin vuonna 2004 esimerkiksi kaivostoiminnassa liikevaihto jäi 49 miljoonaan euroon. Vuonna 2008 Lapin tukku- ja vähittäiskaupassa oli
6 053 henkilötyövuotta, joka sekin oli yritystoiminnassa teollisuuden jälkeen toiseksi suurin.

Rovaniemen osuuskaupan kangasosaston henkilökunta 1955. Kuva: Lapin maakuntamuseo.
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POLIITTISESTA TYÖVÄENLIIKKEESTÄ KANSALAISAKTIVISMIKSI
Vielä sata vuotta sitten työväki Lapissa kamppaili yhteisvoimin kohti tulevaisuutta parempien olojen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan puolesta. Kollektiivinen toiminta ja organisoituminen koettiin
mahdollisuutena vaikuttaa omiin sosiaalisiin oloihin. Yhteisvoima kasvatti myös resursseja toimia.
Vastapuolena oli vauras työnantajaluokka, jota käytännössä edusti metsäyhtiöt. Kamppailu politisoitui voimakkaasti, eikä konflikteilta vältytty. Sodan jälkeinen jälleenrakennusaika yhdisti Lapin
väestön ja poliittiset päämäärät muuttuivat käytännön radikalismista vaikuttamiseen demokraattisin keinoin.

Ennen kokematon elintason nousu tasoitti 1960luvulla käynnistyneen yhteiskuntamurroksen ongelmia Lapissa. Kamppailu muuttui poliittisesta
radikalismista kansalaisaktivismiksi, jossa vastapuoleksi nousivat ”etelän herrat” ja kokemus siitä,
että valtiovalta ei kohdellut Lappia oikeudenmukaisesti. Yhtenä ensimmäisistä näkyvänä merkkinä
olivat karvalakkilähetystöt Helsinkiin. Jokien valjastamiset ja tekoaltaiden rakentaminen synnyttivät
tunteen Lapin riistämisestä. Uudenlaista aktiivisuutta osoittivat myös esimerkiksi Kemijärven massaliike, kamppailu liikenneyhteyksien puolesta ja
lohikysymykset.

Ounasjokisoudussa soudettiin vapaan Ounasjoen puolesta 1981
ja soutamisen lomassa tanssittiin haitarin tahdissa.
Kuvat: Ulla Etto.

Lapin maakunnan työtä tekevät tasapainoilevat 2010-luvulla yhtäältä perinteisen työllisyyden edistämisen ja toisaalta vastuullisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolesta. Tasapainoilu korostuu
erityisesti kaivoshankkeissa, jotka ovat keskittyneet Lappiin. Lapissa kohtaavat valtiovallan tavoitteet, yritysten intressit ja paikallisen väestön tarpeet.

Yhteiskunnan muutos Lapissa on näkynyt lappilaisen työväestön toimintatapojen ja ideologian
muutoksena. Aktiivisesta poliittisesta työväenliikkeestä on siirrytty aktiiviseen yhteiskunnallisen
vaikuttamiseen kansalaisliikkeiden avulla. Samalla perinteinen selkeä poliittinen jako Lapissa va49

semmiston ja maalaisliitto-keskustan välillä on pirstaloitunut. Näiden rinnalle ovat nousseet ympäristövastuuta korostava vihreä liike ja populistisilla teemoilla esille nousseet perussuomalaiset,
joiden on toisaalta koettu puolustavan nimenomaan perinteistä vähäosaisten luokkaa. Perussuomalaiset saivat vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Lapin vaalipiirissä 20,5 prosenttia äänistä, kun
heidän kannatuksensa vuoden 2007 vaaleissa oli ollut ainoastaan 1,8 prosenttia.

Muutoksessa ei ole kyse vain Lapista tai Suomesta vaan globaalista ilmiöstä. Informaatioyhteiskunta on ajanut kansallisen valtioidean kriisiin, jossa pienet alueet ja ryhmittyvät pystyvät tehokkaasti
ajamaan omia etujaan. Perinteisten poliittisten puolueiden on haettava uudenlaisia aatteellisia
päämääriä, kun kansanomaisin pelkistetyn iskusanoin kannatusta hakevien ryhmien painoarvo on
kasvanut.

Erityisesti muutos on koskettanut vasemmistoa, jossa klassiset vuosisadan ajan eläneet ideologiset
tavoitteet solidaarisuus, sivistysihanne, ihmisarvot ja työtätekevien entistä paremman tulevaisuuden tavoittelu koetaan saavutetuiksi. Toisaalta saavutetut tulokset kertovat, miten merkittävää on
ollut Lapin työväestön vuosisadan mittainen yhteisvoima ja yhteistyö.

Kemijärven massaliike vastusti selluloosatehtaan lakkauttamista. Kuva: Sointu Oinas/Lapin Kansa.
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