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Opiskelua poliittisten pyrkimysten ristipaineessa: 
Tammisaaren ”yliopisto” 1920- ja 1930-luvuilla

Johdanto

Vankeinhoitolaitos päätti helmikuussa 1921, että kaikki poliittisista 
rikoksista tuomitut vangit siirretään Tammisaaren pakkotyölaitok-
seen. Tästä alkoi vuonna 1937 tapahtuneeseen laitoksen sulkemiseen 
asti jatkunut ajanjakso, jonka aikana Tammisaaren pakkotyölaitos-
ta kuvattiin vankien harjoittaman opiskelun takia muun muassa 
”Tammisaaren yliopistoksi”.  Tuo ajanjakso oli Suomen poliittisessa 
historiassa kiivaan ideologisen taistelun aikaa. Siihen kuului maanpe-
tolliseksi katsottujen vasemmistojärjestöjen lakkauttaminen ja niiden 
jäsenistön tuomitseminen pitkiin vankeusrangaistuksiin maanpetok-
sellisesta toiminnasta tai sen valmistelusta.

Tammisaaren pakkotyölaitokseen tuomitut miespuoliset van-
git kärsivät tyypillisesti 2-5 vuoden vankeustuomiota. Päivisin he 
työskentelivät työpajoissa ja illat ryhmäselleissä käytettiin paljolti 
opiskeluun. Opiskeluun kohdistui monia ristiriitaisia kontrollipyr-
kimyksiä. Vankila-aika antoi vangeille yhtäältä mahdollisuuden laa-
jentaa yleissivistystään ja kielitaitoaan. Toisaalta Etsivä keskuspoliisi 
(EK, myöhemmin Valtiollinen poliisi, Valpo) pyrki tukahduttamaan 
opiskelun, vankilaviranomaiset suuntaamaan sitä yhteiskunnallisesti 
rakentaviksi katsomiinsa sisältöihin ja kommunistinen puolue teke-
mään siitä puolueen kaaderikoulutusta. Analysoimme tässä artikke-
lissa sitä, miten nämä erisuuntaiset pyrkimykset ja poliittinen kehitys 
Suomessa vaikuttivat Tammisaaren pakkotyölaitoksen vankien har-
joittaman opiskelun edellytyksiin, sisältöihin ja opiskelutapoihin.  
Analysoimme myös sitä, kuinka sekä kommunistilakien säätämiseen 
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liittynyt vankilakurin kiristyminen että Neuvostoliitosta johdetun 
Suomen kommunistisen puoleen poliittinen kontrolli kavensivat 
1930-luvun alussa aiempia, suhteellisen vapaita opiskelumahdolli-
suuksia.

Valtiollisten vankien opiskelua Tammisaaren pakkotyölaitoksessa 
voidaan luonnehtia opintotoiminnaksi, vankilaopiskeluksi ja puo-
lueopiskeluksi. Se oli opintotoimintaa siinä katsannossa, että se oli 
yhtäältä rinnastettavissa mihin opiskeluun tahansa. Toisaalta se oli 
vankilaopiskelua, koska opintotapa muotoutui vankilaolosuhteiden 
ja -sääntöjen puitteissa, ja vankilaviranomaiset pyrkivät suuntamaan 
ja rajaamaan sitä. Opinnot olivat lisäksi Tammisaaressa toimineiden 
kommunistisaktivistien ja vankiyhteisön hallintoelinten (neuvos-
tojen) kontrolloimaa opiskelua, joka palveli puolueen ideologian 
edistämistä ja sen maanalaisen toiminnan organisointia. Koska Suo-
men kommunistisen puolueen (SKP) ja Suomen sosialistisen työ-
väenpuolueen (SSTP) tavoitteena oli vallitsevan valtiojärjestelmän 
kumoaminen,1 viranomaiset, erityisesti EK, luonnehtivat opiskelua 
Tammisaaressa ”järjestelmälliseksi maanpetokselliseksi opiskeluksi”, 
”kiihotustyöksi” ja ”rikolliseksi katsottavaksi kiihotukseksi”, joka 
”tarkoittaa vangin kouluttamista entistä pystyvämmäksi luokkatais-
telijaksi so. Suomen kommunistisen puolueen toimitsijaksi”.2

Vankeinhoitolaitoksen raportti3 vuodelta 1931 perustuu Tammi-
saaren pakkotyölaitoksen pitkäaikaisen opettajan, kirjastonhoitaja 
Laaksosen haastatteluun. Se kiteyttää hyvin viranomaisen käsityksen 
vankien organisoiman opiskelun luonteesta 1930-luvun alussa sekä 
myös luonnehdinnan tuon opiskelun ydinsisällöstä.

Maisteri V. Laaksonen myönsi vankien harjoittavan keskuudessaan 
rikolliseksi katsottavaa kiihotusta, jonka tärkeimpänä tarkoituk-
sena on kommunistisen maailmankatsomuksen juurruttaminen 
vankien mieleen.
Tämä sama tarkoitus ilmenee erikoisesti vankien opiskelussa, jon-
ka avulla vangit koetetaan kasvattaa entistään kykenevämmiksi 
vallankumouksellisiksi. Kaikessa opiskelussa, joka tapahtuu van-
kien keskuudessa levinneen, ilmeisesti Venäjältä, kommunistiyli-
opistosta periytyneen opiskeluohjelman mukaan, on tärkeimpänä 
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aineena historia ja luonnontieteet, joita luetaan kommunismiin 
johtavana lankana, materialistisen luonnon- ja historiakäsityksen 
valossa.

Tiiviin ja organisoidun opiskelun vuoksi Tammisaaren pakko-
työlaitosta alettiin kutsua kommunistiseksi ”korkeakouluksi” tai 
”yliopistoksi.” Luonnehdintaa käytettiin jo 1920-luvun alkupuo-
lella EK:n piirissä. Kolme nuorta tulevaa juristia, Urho Kekkonen, 
Urho Piha ja Kaarlo Hillilä, laativat vuonna 1924 EK:lle muistion 
tiedustelutoiminnan kehittämisestä. He pitivät keskeisenä menetel-
mänä maanpetoksellisesta toiminnasta syytettyjen kommunistien 
rekrytointia tiedottajiksi eli vasikoiksi. Muistion mukaan vasikaksi 
ryhtyvä henkilö olisi yhteiskunnalle huomattavasti vaarattomampi 
kuin henkilö, ”joka istuu vuoden tai pari nk. Tammisaaren korkea-
koulussa, ahtaa siellä päänsä täyteen vallankumouksellisuutta ja uusin 
voimin tulee rangaistusaikansa loputtua kansaa villitsemään ja salai-
sessa myyräntyössä puuhaamaan”.4 Kun seuraavan vuosikymmenen 
alussa oikeistoradikalismi johti niin sanottujen kommunistilakien 
säätämiseen, porvarillinen lehdistö kuvasi Tammisaarta puolueen 
kaaderikouluna, Lännen vähemmistökansallisuuksien kommunisti-
sen yliopiston (LVKY) sivutoimipisteenä, vaatien siellä tapahtuvan 
opintotoiminnan estämistä. Isänmaallisen kansanliikkeen (IKL) Ajan 
suunta -lehti otsikoi 11.2.1933 Tammisaaren vankilaa koskevan 
uutisensa: ”Tammisaaren kommunistiyliopisto – yli 400 valtion 
täyshoitolaista harjoittaa järjestelmällistä maanpetoksellista opis-
kelua.” Kommunistisessa liikkeessä vankiloita taas luonnehdittiin 
”luokkataistelun kouluiksi”.5

”Tammisaaren yliopistossa” opiskelua on aiemmin käsitelty osana 
kommunistisia liikettä koskevia tutkimuksia6 ja muistelmia.7 Esi-
merkiksi Sirpa Kähkösen tieto- ja muistelmateos vasemmistoakti-
vistiperheen elämästä Suomessa ja Venäjällä hyödyntää Tammisaarta 
koskevia tutkimuksia ja arkistoaineistoja.8 Opintotoimintaan koh-
distuva koskeva tutkimus on kuitenkin niukkaa, mistä syystä tämä 
esitys pyrkii antamaan tähänastiseen tutkimukseen ja EK-aineistoon 
nojautuen alustavan kokonaiskuvan Tammisaaressa tapahtuneesta 
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valtiollisten vankien organisoimasta opintotoiminnasta. Erityisesti 
tarkastelemme opiskelun tavoitteiden, sisällön ja opiskelutapojen 
muutosta 1920-luvun lopussa ja 1930-luvun alussa niiden sopeu-
tuessa yhtäältä kommunistilakien mukanaan tuomiin rajoituksiin ja 
toisaalta Kommunistisen internationaalin (Kominternin) ja Suomen 
kommunistisen puolueen poliittisiin linjanvetoihin. Tarkastelemme 
myös sitä, kuinka 1920-luvun pedagoginen ihanne, itsenäistä kannan 
muodostamista korostava ”laboratorio-opiskelu” ajautui ristiriitaan 
tiukkenevan puolueideologian ja -uskollisuuden vaatimusten kanssa.

Valitsimme aineistoomme EK:n ja Valpon arkistosta kaikki ne 
11 asiamappia, joissa oli aineistoa laittomasta opiskelusta Tammi-
saaressa. Aineisto on moniäänistä ja se on syntynyt EK:n tarkoitus-
perien toteuttamiseksi. Se sisältää vankeinhoitolaitoksen ja EK:n 
vankilan tarkastusraportteja, ”tiedottajina” toimineiden vankien 
ja vankilasta vapautuneiden kertomuksia, vankien kirjeitä, heidän 
tuottamiaan opintojäsennyksiä, lehtiä, kannanottoja ja opintoaineis-
toja sekä Tammisaarta koskevia uutisia ja kirjoituksia eri poliittisia 
suuntauksia edustavista sanomalehdistä. Useita satoja ellei tuhansia 
liuskoja sisältävästä EK-Valpon arkistoaineistoista löytyi ja valikoitiin 
tutkimuksen kohteeksi yhteensä 58 opintojäsennystä (128 liuskaa) 
sekä 138 sivua muuta materiaalia, jossa käsiteltiin opintotoimintaa 
ja sen organisointia. Takavarikoituun aineistoon on usein kirjattu 
takavarikointiajankohta, mutta ei tietoa dokumenttien syntytavasta 
tai -ajankohdasta. Lisäksi aineistoa on paljon enemmän 1930-luvulta 
kuin 1920-luvulta. Niinpä tyypittelimme jäsennykset sisällön perus-
teella saadaksemme kokonaiskuvan opintojen sisällöstä. Opintojen 
harjoittamista koskevat kuvaukset (79) järjestimme raportoinnin 
päivämäärän perusteella, mikä antoi mahdollisuuden tehdä päätel-
miä opintotoiminnan muutoksista. Raportointi keskittyi kommu-
nistilakien (1930) jälkeiseen aikaan: koko 1920-luvulta löytyi 20 
dokumenttia, 1930-luvun alkupuoliskolta 34 ja vuosilta 1935–37 
kaikkiaan 25 dokumenttia.

Opintotoiminnan muutoksen tarkastelemiseksi teemme karkean 
erottelun 1920-luvun ja 1930-luvun välillä. Metodinen ohjenuoram-
me on triangulaatio eli eri aineistojen ja eri toimijoiden näkökulmien 
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vertailu ja yhdistäminen toisiinsa. Kun elävöitämme tarkasteluam-
me muistelmista tai EK-aineistosta otetuilla lainauksilla, olemme 
pyrkineet varmistamaan, että ne antavat tutkimuskirjallisuuden ja 
muun aineiston valossa uskottavan kuvan kehityksestä. Eri osapuo-
lien tulkinnat opintotoiminnasta antavat yhdessä yhtä tulkintaa tai 
näkökulmaa rikkaamman kuvan Tammisaaren opintotoiminnan 
luonteesta ja kehityksestä.9

Opiskelutoiminnan muutos 1920-luvulta 1930-luvulle

Vankilaopiskelun luonteessa ja edellytyksissä tapahtui huomatta-
via muutoksia 1920-luvun lopulla ja erityisesti 1930-luvun alussa.  
Nämä muutokset liittyivät sekä kansainvälisen kommunistisen liik-
keen, SKP:n että Suomen sisäpolitiikan kehitykseen. Michael David-
Fox kuvaa teoksessaan Revolution of the mind: Higher learning among 
the Bolsheviks, 1918–1929, miten Neuvostoliiton kommunistisen 
puolueen (NKP) ja Kominternin poliittinen ja ideologinen kehitys 
ja opiskelua ohjaavat pedagogiset näkemykset kietoutuivat toisiinsa 
1920-luvulla.10 Kehitys johti yleisemmästä marxilaisesta teoriasta ja 
historiakäsityksestä leniniläiseen valtio- ja puolueteoriaan. Opinnot 
alkoivat painottua yhä enemmän käytännön puoluetyön kysymyk-
siin. Toisaalta 1920-luvun alussa Neuvostoliiton puolueopiskelun 
pedagogisena viitekehyksenä oli Leninin puolison, Nadežda Krups-
kajan, suosima niin sanottu Dalton-menetelmä. Se perustui ame-
rikkalaiseen pragmatismiin ja korosti kokeilemisen merkitystä ja 
itsenäisen kriittisen kannan muodostamista opiskelussa. 1920-luvun 
kuluessa tämä lähestymistapa ajautui ristiriitaan puolueuskollisuuden 
ja -kurin vaatimusten kanssa. Käännekohtia olivat muun muassa 
Kominternin vuoden 1928 päätös luokkataistelun kärjistämisestä 
ja Dalton-menetelmästä luopuminen Neuvostoliiton puolueoppi-
laitoksissa 1920-luvun lopulla.11 Koska SKP toimi Neuvostoliitosta 
käsin ja Tammisaareen alkoi 1920-luvun lopulla tulla Leningradissa 
sijainneessa LVKY:ssa opiskelleita vankeja, voidaan tämän kehityksen 
olettaa heijastuneen myös Tammisaaren opintotoimintaan.12
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Tammisaaren pakkotyölaitoksessa harjoitetun opintotoiminnan 
kehitystä tarkasteltaessa on lisäksi otettava huomioon sisäpoliitti-
nen kehitys Suomessa. Ensiksikin SSTP lakkautettiin vuonna 1923. 
Lakkautuksen yhteydessä pidätetyistä 189 henkeä tuomittiin maan-
petoksellisesta toiminnasta, ja valtaosa heistä päätyi kärsimään van-
keustuomiotaan Tammisaaren pakkotyölaitokseen. Nämä vangitut, 
mukaan lukien kansanedustajat ja puolueen piirisihteerit, olivat 
kommunistisen liikkeen valistuneimpia jäseniä, jotka olivat moti-
voituneita ja epäilemättä kykeneviä itsenäiseen opiskeluun. Tämän 
artikkelin aineiston ulkopuolelle jääneessä Kansan arkistossa säily-
tettävät 1920-luvun Tammisaaren vankien vihkot osoittavat, että 
vangit suuntasivat opintojaan erityisten kiinnostustensa mukaises-
ti.13 Perehtyessään yhteiskuntakehityksen päällysrakenteen ilmiöihin 
(moraaliin, sivistykseen, tieteisiin ja taiteisiin) viiden vuoden tuomio-
ta SSTP:n sihteerinä toimimisesta istunut Kusti Kulo luki vuonna 
1924 muun muassa Montesquieun, Rousseaun, Westermarckin, 
Landmannin, Ostwaldin, Rathenaun, Høffdingin ja Tainen teoksia.14 
Tammisaaressa vangittuna ollut kommunisti ja puolueaktiivi Nestori 
Parkkari puolestaan kertoo, kuinka suuri kokemus oli vuonna 1925 
saada kävellä ulkoilun yhteydessä Kulon kanssa: ”Häneltä sain tietoja 
todellakin ’tähtisumuista sosialismiin’ saakka, kuten yleisohjelmam-
me edellytti.”15

Toisena opintotoimintaan vaikuttaneena sisäpoliittisena tekijä-
nä oli SKP:n Suomen organisaation toimihenkilöiden ja aktiivien 
vangitseminen vuonna 1928, jolloin Tammisaareen tuomittiin lisää 
LVKY:ssa opiskelleita henkilöitä. He alkoivat johtaa vankiyhteisön 
toimintaa ja opiskelua. Kolmas huomionarvoinen seikka oli Lapuan 
liikkeen nousu ja vuoden 1930 niin sanottujen kommunistilakien 
säätäminen. Ne kielsivät kaikki kommunistiseksi katsotut sanoma-
lehdet ja järjestöt, esimerkiksi SSTP:n seuraajaksi perustetun Sosialis-
tisen työväen ja pienviljelijöiden vaalijärjestön ja eduskuntaryhmän, 
sekä kriminalisoivat tällaisissa järjestöissä toimimisen. Tämä johti 
massiivisiin vangitsemisaaltoihin. Vuosina 1930–33 tuomittiin val-
tio- ja maanpetoksellisesta toiminnasta yhteensä 1880 henkilöä.16 
Tammisaaren pakkotyölaitos oli noina vuosina tupaten täynnä. Vi-
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ranomaiset tulkitsivat vankien organisoiman opiskelun rikolliseksi 
kiihotukseksi ja kommunistikaaderien kouluttamiseksi, ja toimet 
opiskelun tukahduttamiseksi olivat osa tätä kehitystä.

Opiskelun edellytykset Tammisaaressa

Vankilaopiskelun yleisinä edellytyksinä olivat kasarmialue fyysisenä 
ympäristönä, laeissa ja asetuksissa määritellyt valtiollisten vankien 
oikeudet, työvelvollisuus ja päiväjärjestys sekä eri vankiluokat ja 
rangaistusmenettelyt. Lisäksi laitos tarjosi opetusta ja esitelmätilai-
suuksia, ja laitoksen kirjasto oli vankien käytössä. Olennaisimmin 
opintoja ohjasi kuitenkin valtiollisten vankien SKP:n poliittista lin-
jaa noudattava itsehallinnollinen organisaatio, vankila-, kasarmi- ja 
kerrosneuvostojen järjestelmä.

Vangit oli sijoitettu kolmeen kasarmiin 4-6 vangin huoneisiin, 
mikä loi edellytykset ryhmäopiskelulle. Vangit tekivät kahdeksan 
tunnin ja vuodesta 1927 kymmenen tunnin työpäiviä työpajoissa. 
Ilta selleissä (klo 18.30–22.00) käytettiin pääasiassa opiskeluun. 
Lisäksi opiskelua tapahtui päivällä ulkoilutunnin aikana, jolloin 
oppineemmat vangit ohjasivat ja opettivat kokemattomampia. Yh-
teissellit ja päivittäinen työskentely työpajoissa tekivät mahdolliseksi 
opintoaineistojen ja esitelmien jakamisen, mitä vankilaviranomaiset 
jatkuvista tarkastuksista (”razzioista”) huolimatta eivät onnistuneet 
kokonaan tukahduttamaan. Oikeusministeriön teettämässä rapor-
tissa vuodelta 1931 todetaan: ”Ulkoiset edellytykset kiihotustoi-
minnalle tarjoavat ennen kaikkea Tammisaaren pakkotyölaitoksen 
tarkoitukseensa huonosti soveltuvat rakennukset, liian suuret yh-
teisasunnot ja yksinäissellien vähälukuisuus, mistä kaikesta johtuu, 
että vangeilla on lukuisia tilaisuuksia, joissa he pääsevät välittömään 
kosketukseen toistensa kanssa (…).”17

Vuonna 1921 annetun asetuksen nojalla valtiollisten tai poliittis-
ten vankien oikeudet olivat samat kuin tutkintavangeilla ja heidät 
pidettiin erillään kriminaalivangeista. Oikeuksiin kuului muun mu-
assa mahdollisuus kirjeenvaihtoon ja sanomalehtien tilaamiseen.18 
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Vangit saivat myös hankkia ja säilyttää selleissä omaa kirjallisuuttaan. 
Kuritushuonevangeilla oli vankeinhoidollinen tai kasvatuksellinen 
”luokkajärjestelmä”, jonka mukaan vangit etenivät vankilassaoloai-
kanaan. Ensimmäisessä eli pakkoluokassa vankia pidettiin eristettynä 
yksinäishuoneessa vähintään yhden kuukauden ajan. Toinen luokka, 
oppiluokka, tarkoitti sitä, että vangit tekivät työtä yhdessä muiden 
vankien kanssa, mutta viettivät vapaahetket ja yöt eristyssellissä. 
Kolmannessa eli koeluokassa vangit tekivät työtä yhdessä muiden 
kanssa ja olivat öisin yhteisissä makuuhuoneissa. Vankien etuudet ja 
oikeudet lisääntyivät luokasta toiseen siirryttäessä ja siirto ansaittiin 
saamalla pisteitä muun muassa työvelvollisuuden täyttämisestä. Van-
kilan johtokunnan rangaistusmenettely epäasianmukaisesta käyttäy-
tymisestä tai sääntöjen rikkomisesta oli eristäminen pimeään selliin, 
kovalle vuoteelle sekä vedelle ja leivälle usein kahdeksaksi vuorokau-
deksi. Erityisesti 1930-luvulla näitä rangaistuksia määrättiin opin-
tolappusten hallussapidosta ja keskustelemisesta kävelytunnilla.19

Etsivän keskuspoliisin raporttien mukaan vankien elämää ja opis-
kelua ohjasi vankiyhteisön salainen kolmiportainen neuvostojärjes-
telmä. Päätökset työpanoksen säätelystä, opiskelusta ja poliittisista 
mielenilmauksista teki vankien salainen keskusneuvosto. Päätökset 
välittyivät kasarmineuvostoihin, ja joka työpaikalla oli ammatti-
kuntien mukaiset työpajaneuvostot.20 Vankilaneuvosto oli myös 
yhteydessä vankilan ulkopuolelle. Neuvosto nimitti opintovastaavat 
ja laati vangeille vankeusajan keston mukaiset opinto-ohjelmat. Pää-
töksien noudattamatta jättämisestä seurasi EK:n raporttien mukaan 
eristäminen vankiyhteisöstä.

Vankeinhoitolaitoksen asetuksen mukaan vankeja oli kannus-
tettava opiskelemaan ja kehittämään itseään. Tammisaaren johto 
koetti suunnata muun muassa opintoja kieliin, osuustoimintaan 
ja kirjanpitoon, siinä juurikaan onnistumatta. Oikeusministeriön 
vuonna 1931 teettämä tutkimus Tammisaaren pakkotyölaitoksen 
valtiollisten vankien oloista kertoo seuraavaa:

Kuulusteltava sanoi huomanneensa Lännen vähemmistökansalli-
suuksien kommunistisessa yliopistossa opiskelleiden vankien (…) 
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johtavan vankien opiskelua. Täten on vankien opiskelun johto 
siirtynyt kokonaan vangeille itselleen. Vankilaviranomaiset, jotka 
ovat koettaneet suunnata vankien harrastuksen osuustoimintaan, 
kieliin ja kirjanpitoon, ovat tavallaan kärsineet tappion, sillä näis-
tä aineista – kielenopiskelua lukuun ottamatta – ei välitetä. Kieli-
opiskelussakin ovat vangit osoittaneet oma-aloitteellisuuttaan, sillä 
noin 50 vankia on ruvennut opiskelemaan venäjänkieltä (…) van-
kilaviranomaisten koettaessa saada heitä kiintymään länsimaisiin 
kieliin.21

Laitos järjesti myös virallista luento- ja kurssitoimintaa. Arvo 
Tuominen kertoo muistelmissaan sunnuntaisin jumalanpalveluksen 
sijaan pidetyistä esitelmätilaisuuksista. Vankilan omien esitelmöit-
sijöiden lisäksi puhumassa kävi ”monilukuinen joukko yliopiston 
professoreita, dosentteja ja muita täysin päteviä henkilöitä”.22 Suo-
sittuja olivat muun muassa professorit Tallgren ja Rosenqvist, lohja-
lainen kirjailija Otto Kosonen, kansansivistysaktivisti Niilo Liakka 

Kuva 1. Poliittisia vankeja sanomalehtiin syventyneinä. Kuva on otettu Tammisaaren 
pakkotyölaitoksessa vuonna 1925 salaa vankilaviranomaisilta. Lähde: Kansan Arkisto.
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sekä Tammisaaressa väliaikaisena pappina toiminut Aapeli Saarisalo, 
sittemmin luterilaisen kirkon arkkipiispa. Tuomisen mukaan nämä 
esitelmätilaisuudet olivat ”Tammisaaren autiomaan kosteikkoja”.23 
Hän kertoo myös niihin liittyneen anekdootin, joka ajoittunee vuo-
teen 1923:

Professori Tallgren, joka oli Tarton yliopistosta jo siirtynyt Helsin-
gin yliopistoon, piti virkaanastujaisesitelmän kenraaliharjoituksen-
kin Tammisaaren pakkotyölaitoksessa. Se oli erinomainen. Kuuli-
jakunta seurasi innostuneena, vaikka ei kaikkea ymmärtänytkään, 
kyseessä näet oli arkeologia. Tallgren havainnollisti esityksensä 
kaikkien tajuttavaksi varjokuvin. Minä toimin koneenhoitajana ja 
jouduin siten juttelemaan esitelmöitsijän kanssa (…). Tallgren las-
ki leikkiä ja sanoi, että hän nyt uskaltaisi paljon luottavaisempana 
mennä Helsingin yliopistoon pitämään virkaanastujaisesitelmänsä, 
kun oli Tammisaaren yliopistossa saanut näin erinomaisen vastaan-
oton.24

Opintojen kannalta keskeisessä asemassa oli laitoksen kirjasto, 
jonka teoksia opiskelussa käytettiin systemaattisesti hyväksi. Vankein-
hoitolaitoksen tarkastajan matkakertomus vuodelta 1928 luonnehtii 
kirjallisuuden käyttöä seuraavasti:

Vankilan kirjasto on kuulemma aika laaja ja hyvä, ja käytetään 
sitä ahkeraan, erittäinkin tietokirjat ovat kovasti haluttuja. Kun 
sama kirja kulkee usealla vangilla voi senkin sisällä kulkea salaisia 
tiedonantoja, mikä ei kylläkään juusi [p.o. juuri] ole tarpeellista, 
koska – kuten edellä olevasta selviää – henkilökohtainen kosketus 
vankien kesken on muutenkin kyllin hyvä. Lainassa olleita kirjo-
ja kyllä hiukan tarkastetaan, mutta lienee se hyvin pintapuolista. 
  Vangit saavat myös itselleen vankilan ulkopuolella [p.o. ulko-
puolelta] kirjoja, joita saavat säilyttää kopeissaan. Niinpä voi 
4-6 hengen sellissä olla kokonainen pieni käsikirjasto. Näiden 
ulkoa tulevien kirjojen välissä ja niihin salamusteella, sovituilla 
merkeillä tai muuten kirjoitettuina, voivat vangit saada laajojakin 
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tiedonantoja ulkomaailmasta. Saapuvien kirjojen tarkastus ei voi-
ne sitä paljoakaan estää.25

Valtiollisten vankien oikeuksiin kuului sanomalehtien tilaaminen. 
Vangit saivat tilata sanomalehden, mutta kuten yhdessä raporteista 
todetaan ”kun yksi tilaa Suomen sosiaalidemokraatin, toinen Uuden 
Suomen, kolmas Helsingin Sanomat, neljäs Hufvudstadsbladetin 
jne., voi yhteen selliin tulla useampiakin lehtiä, jotka kiertävät jokai-
sen siinä sellissä olevan luettavana”.26 Niilo Wälläri puolestaan aloitti 
eduskunnan pöytäkirjojen tilaamisen vankilaan. Vankiyhteisö pystyi 
siis 1920-luvulla varsin hyvin seuraamaan poliittisen tilanteen kehi-
tystä ja aineistoa käytettiin hyväksi poliittisten tilannekatsauksien 
sekä vihkoihin käsin kirjoitetun lehden, Elämää yössä, laatimiseen.

Opintojen sisältö opintojäsennysten perusteella

Valtiollisten vankien ja vankilaneuvoston organisoimalle opiskelul-
le oli ominaista opetussuunnitelmien laadinta opintojäsennysten 
muodossa. Tämän artikkelin aineistona käyttämämme 58 jäsennystä 
voidaan sisällön perusteella luokitella viiteen temaattiseen luokkaan, 
jotka ovat: 1) luonnontieteelliseen yleissivistykseen liittyvät jäsen-
nykset, 2) lähihistoriaan ja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin 
liittyvät jäsennykset, 3) marxilaiset tai marxilais-leniniläiset yhteis-
kunta-analyysit, 4) poliittinen organisoituminen ja puoluetyö ja 5) 
opintotoiminnan tavoitteita ja menetelmiä kuvaavat jäsennykset. 
Opintojäsennysten määrän jakautuminen näihin luokkiin esitetään 
taulukossa 1.

Luonnontieteellistä yleissivistystä koskevia jäsennyksiä aineis-
tossa on kaikkein vähiten, vain kaksi kappaletta. Niissä käytiin läpi 
luonnontieteellisiä perusasioita eri tieteiden näkökulmista lähtien 
liikkeelle metafyysisistä maailmankäsityksistä (monismi, dualismi) 
ja fysiikan peruskäsitteistä (aine, voima) päätyen elollisten olentojen 
kehitykseen ja perinnöllisyyteen. Opintotoiminnan tavoitteet ja 
menetelmät -luokan jäsennykset (4) olivat joko tässä artikkelissa 
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jäljempänä esitettyjä aiheluetteloita tai niihin liittyviä opiskelukysy-
mysten sarjoja.  Lisäksi ne kuvasivat opintojen tarkoitusta ja suuntaa 
erityisesti ”luokkataistelijan luokkatietoisuuden varmentumisen” ja 
yksilön ”luokkataistelukyvyn terävöitymisen” näkökulmista.27 Niissä 
myös annettiin suomen ja vieraiden kielten opintoihin liittyviä oh-
jeita sekä lueteltiin näihin aiheisiin liittyviä oppikirjoja.

Esimerkkinä viimeksi mainitusta kategoriasta on seuraava, ole-
tettavasti 1930-luvun alussa takavarikoituun jäsennykseen sisältyvä 
opintojen ”tarkoitusta ja suuntaa” koskeva ohje. Se vaati opintojen 
saattamista palvelemaan luokkataistelua ja kommunistisen puolu-
een toimintaa, ja heijastaa Kominternin vuoden 1928 kokouksen 
poliittista linjaa:

Prol. [proletaariaatin] luokkataistelijalle luokkatietoisuuden var-
mentaminen merkitsee l.-t-kyvyn [luokkataistelukyvyn] terävöit-
tämistä. Suurempaa varmuutta l.t:n [luokkataistelun] taktiikassa 
ja strategiassa.
Koska hänen aikansa on äärimmäisen rajoitettu, ja koska op. [opis-
kelu] on hänelle lt-välineiden [luokkataisteluvälineiden] hiomista, 
ei hän ahmi mitään vain (’tietääkseen jotain’) eikä miten vain vaan: 
tarkalleen määrittelee op. [opintojen] alat. Kiinnittää päähuomion 

Taulukko 1. EK-aineistoon sisältyvien 58 opintojäsennyksen luokittelu sisäl-
lön mukaan. 

Opintojäsennysten sisältö Lukumäärä %

Luonnontieteellinen yleissivistys 2 4

Lähihistoria ja ajankohtaiset yhteiskunnalliset aiheet 21 31

Marxilaiset tai marxilais-leniniläiset yhteiskunta-analyysit 24 35

Poliittinen organisoituminen ja puoluetyö 17 25

Opintotoiminnan tavoitteet ja menetelmät 4 6

      Yhteensä 68 100

Huom: Yhteensä kahdeksassa jäsennyksessä oli sisältöjä, joiden perusteella ne sijoitet-
tiin kahteen tai kolmeen luokkaan. Tästä syystä jäsennysten lukumäärä taulukossa 
on suurempi kuin yksittäisten jäsennysten lukumäärä.
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yht.kunnalliseen [yhteiskunnalliseen] opisk. [opiskeluun] ja hank-
kii yleissivistäviä tietoja, vain sen määrän joka tekee yht.k.op.[yh-
teiskunnallisen opiskelun] kyllin tehokkaaksi.
Muodost. [muodostaa] itselleen mahdollisimman systemaat. [sys-
temaattisen] ja tehokkaan metoodin.28

Lähihistoria ja ajankohtaiset yhteiskunnalliset aiheet -luokan jä-
sennykset (31 %) koskivat kapitalismin kehitystä 1800-luvun lopulta 
1900-luvun alkuun.  Erilliset jäsennykset käsittelivät esimerkiksi 
nuorisoa, talonpoikia, osuustoimintaa, kansallisuusaatetta ja työt-
tömyyttä. Muita luokan aiheita olivat eri maiden työväenliikkeet 
ja niiden historia, Venäjän ja Neuvostoliiton lähihistoria ja vallan-
kumoukset Venäjällä ja Länsi-Euroopassa. Näihin jäsennyksiin ei 
yleensä suoraan sisältynyt puoluetyöhön tai puoluepolitiikkaan liit-
tyvää näkökulmaa, vaan ne tarjosivat tarpeellista yhteiskunnallista 
ja historiallista tietoperustaa tällaisen näkökulman perustelemiseksi.

Lukumääräisesti mittavin luokka on marxilaiset tai marxilais-
leniniläiset yhteiskunta-analyysit (35 %). Jäsennyksissä käytiin läpi 
marxilaisen historiatulkinnan näkökulmasta keskeisiä asioita, kuten 
yhteiskunnan instituutioita, tuotantovoimien kehityksen aiheut-
tamia muutoksia yhteiskunnassa, luokkaristiriitoja, proletariaatin 
luokkataisteluja sekä erilaisia sosialistisia oppeja. Ryhmässä erottuivat 
toisistaan jokseenkin yhtä vahvoina ryhminä yhtäältä marxilainen 
(12 kpl) ja toisaalta marxilais-leniniläinen (10 kpl) käsitteistö ja 
kielenkäyttö. Erotukseksi edellisestä jälkimmäiset sisälsivät ajatuksen 
1900-luvun alusta kapitalismin imperialistisena vaiheena sekä lenini-
läisen puolueteorian ja käsityksen puolueesta proletariaatin etujouk-
kona. Viimeksi mainitut jäsennykset viittasivat myös Kominternin 
poliittisiin linjauksiin, revisionismin ja sosialismin välisiin eroihin, 
sosiaalidemokratiaan sosiaalifasismina ja proletariaatin diktatuuriin.

Kolmas opintojäsennysten pääluokka liittyi poliittiseen organi-
soitumiseen ja puoluetoimintaan (25 %). Jäsennysten kantavana 
näkökulmana oli yleensä marxilais-leniniläinen yhteiskunta-analyysi 
käytännön puoluetyöhön kytkettynä. Puoluetyön organisointia tar-
kasteltiin joko kansainvälisesti, erityisesti Kominternin ideologiseen 
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ohjelmaan kytkeytyvänä asiana, tai kansallisella tasolla, esimerkik-
si SKP:n organisoitumiseen ja tavoitteisiin liittyen. Tämän ohella 
jäsennyksissä rakennettiin puoluetyötä yhteiskunnan eri ryhmien 
(nuoriso, talonpojat, ”joukot”) keskuudessa ja tarkasteltiin eri mai-
den kommunististen puolueiden bolsevisointia.

Opiskelu 1920-luvulla

Edellä kuvatuissa opintojäsennyksissä aihealueet jaettiin teemoihin 
ja opiskelun ohjaamiseksi niistä muotoiltiin kysymyksiä, joihin tuli 
vastata vankilan kirjastosta osoitetun kirjallisuuden avulla. Lisäk-
si vangeille jaettiin esitelmävelvollisuuksia ja käsitellyistä aiheista 
laadittiin teesejä, joista keskusteltiin selleissä ja ulkoilutunneilla. 
Tämän työtavan eräs lähde oli Neuvostoliiton puolueoppilaitoksissa 
1920-luvulla omaksuttu niin sanottu laboratoriomenetelmä. Se oli 
yhdysvaltalaisfilosofi John Deweyn innoittama opiskelijoiden oma-
kohtaista aktiivisuutta (”learning by doing”) korostava työtapa. Sitä 
oli kehitellyt opettaja Helen Parkhurst, jonka vuonna 1922 ilmesty-
nyt Education on the Dalton plan käännettiin 19 kielelle.29 Leninin 
vaimo Nadežda Krupskaja esitti siitä ilmestymisvuonna myönteisen 
arvion suositellen sen ottamista käyttöön.30 Kirjassa kuvatun opis-
kelu- ja opetustavan oli määrä korvata puoluekouluissa ongelmalli-
seksi osoittautunut yksisuuntainen ja keskeytymättömiin luentoihin 
perustuva opetus.31 LVKY:n opintoasiain johtaja A. Allerman kuvaa 
menetelmän syntyä, tarkoitusta ja sisältöä seuraavasti:

Opetusmetodiikaksi vahvistui puoluekouluissa (…) pitkien etsis-
kelyjen ja valtavan kollektiivisen luomistyön tuloksena ns. ’labo-
ratorinen plaani’, systeemi joka nyt valtaa alaa paitsi puoluekasva-
tuksen linjalla, myöskin yhteiskunnallisen ja ammatti-kasvatuksen 
linjoilla. Laboratorisen plaanin sisältö on se että tietojen saanti ei 
perustu valmiiden, muodollisten tietojen mekaaniseen omaksu-
miseen opettajien luennoista tai tällaista mekaanista omaksumista 
varten laaditusta oppikirjoista (…), vaan koko oppiaineiston krii-
tilliseen omaksumiseen itsenäisen tutkimustyön kautta ja selvittä-
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mällä kunkin tieteen perustuvat probleemit, näiden probleemien 
valaisu dialektisen materialismin puolelta ja niiden tarkistaminen 
käytännön kannalta (…).32

Tähän hän vielä lisäsi sen, että ”kaikki tämä tapahtuu opettaja-
kunnan yhtenäisen kollektiivin yleisen ohjauksen alla”.33 Opiskelun 
perustana on opettajan laatima tiettyyn teemaan liittyvä tehtävä, 
jonka suorittamista ohjaavat teemaa koskevat kysymykset sekä itse-
näisen työskentelyn pohjaksi valitut aineistot ja välineet. Opiskelua 
varten opettaja järjestää opiskelijalle ”n.s. tehtävä-sopen, josta oppilas 
saa kaikki työssään tarpeelliset välineet valmiiksi annettuina ja järjes-
tettyinä”.34 Arvo Tuominen puolestaan kuvasi, kuinka tämä tapahtui 
käytännössä:

Kirjalliset opetusohjelmat koetettiin panna sellaiseen muotoon, 
että vangit saattoivat kopioida ne vihkoihinsa. Kouluja käyneet 
vangit, joiden joukossa oli akateemisestikin sivistyneitä ja itseopis-
kellen laajan tietomäärän hankkineita, laativat ohjelmat silmällä 
pitäen sitä, että opiskelua voitaisiin harjoittaa vankilan kirjastosta 
saatavia teoksia käyttäen. (…) Opiskelu oli järjestetty siten, että 
henkilö, joka oli saanut nelivuotisen tuomion, sai käteensä neljäksi 
vuodeksi laaditun opiskeluohjelman. Niin ikään oli vuoden, kah-
den ja kolmen vuoden opiskeluohjelmia.35

Opiskelutehtävän suorittamista ohjasivat teeman perusteisiin 
kohdistuvat kysymykset sekä ohjeet siitä, minkä teoksien tietyiltä 
sivuilta kysymyksiin voidaan etsiä vastauksia. Esimerkiksi elämän ja 
maailman syntyä ja kehitystä käsittelevän kurssin teeman “Elämän 
synnystä” tehtävänanto oli seuraava:  

Miten oletetaan elämän syntyneen maanpinnalla?
Mitkä edellytykset maapallollamme tarvitsi olla, jotta elämä voi 
syntyä ja kehittyä?
Minkälaisia otaksumia eri tiedemiehet ovat lausuneet elämän syn-
nystä? 
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Kirjallisuutta:
Albert Daiber: ’Elämän synty, kehitys ja loppu’
Hannes Salovaara: ’Eläimet ja niiden elämä’ I s. 1-14, ’Maapallo’ 
I s. 27-36
K. E. Kivirikko: ’Biologia’ s. 9
S. Arrhenius: ’Maailmanarvoitusta ratkaisemassa’ s. 184-193.36

Opintojäsennykseen liittyi myös laadintaohje: 

On aivan luonnollista, ettei ole tarpeellista lukea ja ulkomuistiinsa 
päntätä kaikkea mitä saatavilla olevissa kirjoissa on, vaan on ikään 
kuin haettava niistä vastaus kussakin kohdassa olevaan kysymyk-
seen.
Kun kysymyksessä oleva asia on selvinnyt on hyvä tehdä siitä vih-
koonsa n.s. ’teesit’ – jäsennyksentapaiset muistiinpanot – joissa ly-
hykäisyydessä on esitettynä kirjoista otetuilla sitaateilla, ja omilla 
sanoilla asia.
T ä r k e ä t ä on kun kirjasta ottaa lauseita, aina lainauksen jälkeen 
panna mistä kirjasta ja sivulta lainaus on otettu.37

1930-luvun alussa takavarikoitu maapallon ja yhteiskunnan kehi-
tystä koskeva opinto-ohjelma alkaa maailmankaikkeuden synnystä 
ja päättyy Ranskan vallankumoukseen.38 Jäsennyksessä aineistoina 
on käytetty 24:ää teosta, jotka on seuraavassa lueteltu aakkosjärjes-
tyksessä:

(1-2) Bank: Euroopan sivistyshistoria II ja Nykyaika, (3) Bölshe: 
Eläinten sukupuu, (4) Daider: Elämän synty ja kehitys, (5) Dar-
win: Lajien synty, (6) Engels: Perheen, yksityisomistuksen ja 
valtion synty, (7) Kaukovalta: Kaupan historia, (8-10) Kautsky: 
Sosialismin historia, Kristinuskon alkuperä ja Erfurtin ohjelma, 
(11-12) Kivirikko: Koulun eläinoppi ja Biologia, (13) Lerne: Ih-
misen alkuperä ja kehitys, (14) Lindquist: Yleinen historia III, 
(15) Lüsberg: Ranskan vallankumous, (16) Marx: Pääoma, (17) 
May: Biologian suurmiehiä, (18) Reinke: Biologian pääpiirteet, 
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(19) Rolfsen: Maailmanhistoria, (20) Sederholm: Muinaisaikojen 
eläimistö, (21) Tjumenev: Työn historia, (22) Sundman: Varhai-
nen kulttuuri, (23) Voionmaa: Sosialidemokratian vuosisata, (24) 
Väänänen: Periytyminen.

Edellä kuvattua opintotapaa voi pitää ”laboratorion” vankilaolo-
suhteisiin sopeutettuna muunnoksena, jossa edellytettiin opiskelijan 
itsenäistä ajattelua ja kannan ottamista, joskin aineistojen ennak-
kovalinta ja kysymykset ohjasivat työskentelyä.  Lisäksi opiskelua 
ohjattiin valitsemalla ne teosten osat, jotka ovat tehtävän kannalta 
relevantteja. Kun otetaan huomioon, että opintoihin osallistuivat 
kansakoulun käyneet vangit, sellaiset tehtävät kuin dualistisen ja 
monistisen maailmakäsityksen tai Leibnizin, Kantin, Laplacen ja 
Fayen maailman syntyä koskevien teorioiden vertailu tuovat todella 
mieleen korkeakouluopiskelun.39

Kontrollin kiristyminen 1930-luvulla

Kokoamassamme EK-aineistossa on useita mainintoja ja arvioita 
siitä, että vuoden 1928 jälkeen opinnoista tuli vankilaneuvoston 
tiukemmin ohjaamaa ja lisääntyvässä määrin puoluetyötä palvelevaa 
toimintaa.40 Erään keväällä 1933 vankilasta vapautuneen ilmiantajan 
(EK:lle ”tiedottajan”) mukaan ”taisteluoppi ja leninismi oli otettu 
ohjelmistoon vasta tammi-helmikuulla 1933”.41 Toisen EK:n tie-
dottajan kertomus samalta vuodelta kertoo, että opiskelutavassa oli 
edelleen ”plaanin” aineksia vaikkakin velvoittavassa ja pakottavassa 
muodossa:

Mitä opiskeluun tulee, piti siellä pakosta päntätä päähän Marxin 
oppia jos tahtoi, että toverina kohdeltiin. Neljänä iltana viikossa 
oli yhteisopiskelua, joka alkoi klo 19 ja kesti poikkeuksetta aina 
makuulle menoon siis klo 22 saakka. Siinä oli määräysten mukaan 
jokaisen oltava vuorollaan puheenjohtajana ja keskustelukysymys-
ten alustajana (…). Keskustelu koski politiikkaa ja sitä täytyi seu-
rata, sillä puheenjohtaja oli velvoitettu antamaan puheenvuoron 
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pyytämättäkin varsinkin, jos hän huomasi, että joku ei seurannut 
keskustelua. Kahtena iltana oli yksinopiskelua ja sunnuntaina oli 
viikkokatsaus. Tällä tavalla piti nuoremmasta vankijoukosta tulla 
valistunutta työläisjoukkoa tulevaan sosialistiseen yhteiskuntaan 
(joka on täyttä Utopiaa).42

1920-luvun lopulta lähtien tapahtuneen oikeistoradikalismin 
nousun myötä vaatimukset Tammisaaressa harjoitettavan kiihotus-
toiminnan estämisestä vahvistuivat. Tammisaaren pakkotyölaitoksen 
apulaisjohtaja Walter Brofeldt kirjoitti vuonna 1930 omissa nimis-
sään vankeinhoitolaitoksen ylijohtaja Armas Arvelolle kirjeen, jossa 
hän vaati kommunistien panemista kuriin: ”Tämän vuoksi aiko-
mukseni on riistää jokaiselta poliittiselta vangilta, joka ei täydellisesti 
alistu rangaistuspakkoon ja vankilan järjestykseen, poliittisen vangin 
oikeudet sekä lisäksi kirjeenvaihto-, tapaamis- ja kirjainlainausoi-
keudet kunnes alistuvat”.43 Pian käynnistyivät valtiollisten vankien 
oikeuksien rajoittamiset, jotka vaikuttivat olennaisesti opiskelun 
edellytyksiin.

Vankilan kirjastosta poistettiin marxilainen kirjallisuus ja selli-
kirjastot kiellettiin. Kesällä 1933 poliittisilta vangeilta kiellettiin 
Helsingin Sanomien, Hufvudstadsbladetin ja Suomen sosiaalidemokraa-
tin lukeminen. Muistiinpanovihkoja ei enää saanut käyttää. Tilalle 
tarjottiin sivunumeroituja vihkoja, joiden käyttöä valvottiin tiukasti. 
Syyskuussa 1933 EK:n tiedustelijan eräältä Suomen ammattijärjestön 
(SAJ) jäseneltä ja kirjallisuudenjakajalta saamassa Totuus Suomen 
vankilahelvetistä -julistuksessa valitetaan: ”Vähän väliä pannaan toi-
meen kynä- ja paperilappurazzioita, joiden varjolla, samoin kuin 
yleensä opiskelun takia, mätkitään pitkiä vesileipäkuureja!”44

Vuonna 1933 sosiaalidemokraattinen kansanedustaja Yrjö Räisä-
nen (Suomen sosiaalidemokraatin pakinoitsija Sasu Punanen) teki 
eduskuntakyselyn Tammisaaren pakkotyölaitoksen oloista ja valtiol-
listen vankien asemasta. Kyselyssä hän kuvaa opintoaineistona käy-
tetyn kirjallisuuden kieltämistä ja poistamista laitoksen kirjastosta:
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Vuodesta 1930, ns. ”kansanliikkeen” vuodesta alkaen, on poliittis-
ten vankien opiskelumahdollisuuksia jatkuvasti supistettu. Kirjas-
tosta on poistettu ja pannaan julistettu miltei kaikki yhteiskunta- 
ja taloustieteen kirjallisuus ”marxilaisena” kirjallisuutena. Marxin 
Pääoma, af Ursinin Saksan sosialidemokratia, Voionmaan Sosiali-
demokratian vuosisata, II:n osa, Engelsin Perheen, yksityisomai-
suuden ja valtion alkuperä ym. ovat pannassa. Samoin on pan-
nassa puhtaasti porvarillista kirjallisuutta paljon, kuten Herknerin 
Työväenkysymys, Ruudun Valtiotieteen opas, kaikki Sombartin 
teokset, yhteiskunnallinen käsikirja, loppu Wellsin Historian ääri-
viivat-teoksesta on poistettu.45

Tammikuussa 1932 vankeinhoitohallitus päätti vaatia sotilaallista 
kuria ulkoilutunneilla. Oli marssittava ympyrää tahdissa, säännöllisin 
välimatkoin ja keskustelematta. Tämän pakkomarssipäätöksestä tuli 
keskeinen taisteluaihe. Käskyn rikkomisesta määrättiin kurinpito-
rangaistuksia. Niinpä EK:n edustaja Tammisaareen suuntautuneen 
matkansa kertomuksessa totesi kesäkuussa 1933:

 
(…) johtaja kertoi tilanteen vankilassa nyttemmin jonkunverran 
parantuneen oikeuksien supistamisen ja ahkerasti käytettyjen ku-
rinpitorangaistusten ansiosta. 31/5 olleessa johtokunnan kokouk-
sessa m.m. tuomittiin 56 miestä kukin 8 vrk. yksinäissellirangais-
tukseen. Samalla johtaja kertoi, että 11/4 ja 25/4 oli otettu talteen 
2 vankien salaista opinto- y.m. aineiston kätköpaikkaa, edellinen 
pajan maalattian sisästä 3:sta peltilaatikosta, ja jälkimmäinen ver-
hoilijoiden työhuoneen ilmanvaihtokanavasta.46

EK:n raportissa vuodelta 1934 todetaan: ”Poliittiset vangit työs-
kentelevät nykyjään yksinomaan työhuoneissa ja keittiön, pesutuvan, 
räätälinverstaan, sairaalan sekä siivoushenkilökunta ovat muodoste-
tut kriminaalivangeista, joten yhteydenpito eri vankilarakennusten 
välillä on melkein kokonaan loppunut.”47 Samalla raportti kertoo 
siitä, miten vangit kehittivät koko ajan uusia keinoja oppimateriaa-
lien säilyttämiseksi ja levittämiseksi:
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Joulukuun 18 päivänä 1933 oli verhoiluverstaassa tavattu vanki 
Välimaa 72:32 käsittelemässä työpöydän alapuolella olevia tukilis-
toja, jotka oli tehty irroitettaviksi. Kun ne tarkastettiin, havaittiin 
ne valmistuiksi ontoksi ja niiden sisällä oli suuret määrät opiske-
luaineistoa, jota oli ilmeisesti vuosien kuluessa ahkerasti käytetty 
päättäen listojen kuluneisuudesta ja likaisuudesta. (…) Huhtikuun 
28 päivänä 1934 oli puuseppien konehuoneen lautavarastosta ta-
vattu epäilyttävän näköinen lankunpätkä, joka oli liimattu useam-
mista kappaleista. Kun se murrettiin auki, havaittiin senkin sisus 
ontoksi ja sisältävän myös aika määrän opiskeluohjelmia ja muuta 
sellaista aineistoa.48

Rajoittamistoimista huolimatta puolueopiskelua pidettiin sitkeästi 
yllä. Kun opiskelujäsennyslunttien jakaminen vaikeutui, keinoksi jäi 
henkilökohtainen suusta suuhun -menettely ja hiljainen luennointi 
yhteisselleissä iltaisin.49 1930-luvun tilannetta kuvaa hyvin Nestori 
Parkkari. Vankilaneuvosto pyysi häntä vuonna 1934 ottamaan vas-
tuulleen opintotyön ohjauksen ja järjestelyn. Tällaisen ”opintoreh-
torin” työ oli vaarallista, koska siinä operoitiin luvattomien paperien 
kanssa:

Oli valmistettava jäsennyksiä ja aineistoja, joiden mukaan opin-
toryhmien vastaavat tai sellien opintovastaavat selittivät sovittua 
aihetta edelleen. Jokainen vartijan kynsiin joutunut paperilappu 
merkitsi siirtämistä A-kasarmiin ja kaikkien oikeuksien menettä-
mistä. (…) Koska vankilan kirjasto oli melkein tyhjennetty aineis-
toiksi sopivasta kirjallisuudesta, sovimme toveripiirissä, mitä ainei-
ta otetaan opiskeltaviksi. Sen jälkeen koottiin joukolla tarvittavat 
perustiedot ja tehtiin asian selostajille jäsennykset. (…) Asioiden 
paneminen paperille ja sen toimittaminen perille oli tämän teh-
tävän vaarallisin vaihe, varsinkin kun jäsennyksiä piti olla useina 
kopioina ja opintotehtävät saattoivat vaihtua kerran viikossa.50

Vuonna 1935 vankilan johtokunta määräsi Parkkarin A-vankilaan. 
”Noin kaksi vuotta kestänyt eristysaika (...) oli koko matkan raskain 
kausi, sillä siellä kellarimaisen kylmässä yksityiskopissa paheni ni-
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velreumatismini jatkuvaksi säryksi”. Siirto vuonna 1937 Riihimäen 
uuteen vankilaan helpotti sairautta ja ”elämä näytti paljon valoisam-
malta verrattuna Tammisaaren olosuhteisiin”.51 Opintotoimintakin 
pääsi jälleen käyntiin.

Johtopäätökset

Hanna Savolaisen52 tutkimus poliittisista naisvangeista Hämeen-
linnan kuritushuoneessa luonnehtii vankien elämää moraalisääte-
lyn teorian avulla. On olemassa erilaisia kilpailevia moraalisäätelyn 
projekteja ja niitä edistäviä ryhmiä. Vankila on eräänlainen välitila, 
josta palataan yhteiskuntaan. Vankeinhoitolaitosta ja kommunistista 
puoluetta voidaan pitää kilpailevina moraalisäätelijöinä, jotka yrit-
tivät vaikuttaa poliittisiin naisvankeihin. ”Poliittinen vankiyhteisö 
määritteli vihollisen ja vaati taistella sitä vastaan. (…) Se sopi huo-
nosti vankeinhoidon ideaan nöyrästä, omia tekojaan miettivästä ja 
katuvasta vangista”.53

Ajatus kuritushuoneesta erilaisten moraalisten projektien leik-
kauspaikkana on osuva. Tarkastelumme Tammisaaresta osoittaa, 
että säätelyä ajavia ryhmiä oli monia ja niiden projektit kehittyivät 
tarkasteltuna ajanjaksona. Esimerkiksi EK oli voimakas ja itsenäinen 
toimija, joka kohdisti vaatimuksiaan vankeinhoitolaitokselle ja rea-
goi poliittisen kehitykseen.54 Kommunistisen liikkeen kehitys sekä 
hajautuminen SKP:n virallista linjaa vastustaviin ”hoipertelijoihin” 
ja Kominternin jyrkkää luokkataistelulinjaa kannattaviin ”huitojiin” 
synnytti niin ikään erilaisia tilanneanalyysejä ja eri suuntiin vetä-
viä moraalisia projekteja.55 Yksittäiset vangit rakensivat kantaansa 
tällaisessa jännitteisessä kentässä tehden erilaisia henkilökohtaisia 
valintoja.

Tammisaaressa tapahtuvaa opiskelua koskevat analyysit osoittavat, 
että opintojen luonne muuttui poliittisen kehityksen myötä ja että 
opiskelulla oli monia merkityksiä. Se koettiin paitsi sivistystoimin-
tana, itsensä kehittämisenä, myös selviytymiskeinona vankilaoloissa 
ja osana SKP:n maanalaista vallankumouksellista toimintaa. Joni 
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Krekola lainaa Nestori Parkkaria, jonka mukaan ”puolueen johtavien 
toverien ehdoton kanta on aina ollut, että opiskelutyötä ei saa lopet-
taa vaikeimmissakaan olosuhteissa. Täydellä syyllä voidaan vahvistaa 
aikoinaan käytetty sanonta, että poliittiset vankilat olivat marxilai-
suuden yliopistoja.”56 Parkkari myös huomauttaa, että opiskelu ja 
poliittinen toiminta vankilassa olivat erinomaista valmistautumista 
maanalaiseen toimintaan. Lisäksi hän toteaa vankilassa istuneiden 
toverien tietävän, että opiskelu on välttämättömyys ja ”sen avul-
la parhaiten säilyy mielen lujuus ja aatteellisuus ja vastustuskyky 
terroria ja nälkää vastaan”.57 Siitä luopuneet eivät tahtoneet kestää 
vankilaolosuhteita.

Lähdeaineistomme ja tutkimuskirjallisuuden perusteella Tam-
misaaressa tapahtuneen opiskelun luonteessa tapahtuneet muutok-
set voitaisiin tulkita vankisukupolvia noudatteleviksi. Sosialistisen 
työväenpuolueen eduskuntaryhmän ja kenttäorganisaation vuonna 
1924 vankilaan joutuneet jäsenet tuskin sallivat vankilaneuvoston 
ohjata opintojaan yksityiskohtaisesti. Heidän opintovihkonsa ilmai-
sevat kunkin kiinnostuksen mukaista, monipuoliseen kirjallisuuteen 
perustuvaa opiskelua. Tauno Saarela toteaakin: ”Vankilassa opiskel-
tiin osittain samoja kirjoja kuin vanhassa työväenliikkeessä, mikä 
myötävaikutti siihen, että opiskelussa säilyi samankaltainen löyhä 
suhtautuminen maailmankatsomukseen kuin vanhassa työväenliik-
keessä.”58 Jos Tammisaaren ”yliopistolla” tarkoitetaan sivistysyliopis-
toa, tämän vankikohortin opiskelu voisi tällaisen luonnehdinnan 
ansaita.59 Kun SKP:n maanalainen johto vangittiin vuonna 1928, 
Neuvostoliitossa opiskelleet ja Kominternin kuudennen konferenssin 
inspiroimat kommunistit alkoivat suunnata opintoja tiukemmin 
vastaamaan puhtaasti vallankumouksen edellyttämän maanalaisen 
toiminnan tarpeita. Siirtymä ei varmaankaan ollut yhtäkkinen ja eh-
doton: luonnontieteiden ja yhteiskuntamuotojen historian opiskelu 
jatkui, ja epäilemättä 1920-luvulla syntyneitä opintojäsennyksiä ja 
tehtäviä hyödynnettiin edelleen niin kauan kuin lähdekirjallisuutta 
oli käytettävissä.

Oikeistoradikalismin nousu johti vuoden 1930 kommunisti-
lakeihin ja kaikenlaisen kommunistiseksi ja maanpetolliseksi tul-
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kitun toiminnan kieltämiseen. Tämä koski myös vankilaopiskelua. 
Marxilaisen ja vasemmistolaisen kirjallisuuden kieltäminen sekä 
opintoaineksen takavarikointi väistämättä kavensivat opiskelua. Käh-
könen olettaa uskottavan tuntuisesti, että kun ”kirjat kätkeytyivät 
piilopaikkoihin” ja ”kun mahdollisuus lukea kokonaisia kirjoja ja 
vertailla niitä keskenään puuttui”, ”salaisiin ’opintolunttiin’ kirjatut 
jäsennykset muuttivat vankien maailmanhahmotusta kärjistyneem-
pään suuntaan”.60 Jos 1920-luvulla erilaiset filosofiset teoriat olivat 
muodissa ja niistä väiteltiin, ”1930-luvulle tultaessa näköalat kape-
nivat ja jyrkkenivät rajusti”.61 Kehitys marxilaisesti suuntautuneesta 
sivistysyliopistosta kommunistiseksi puoluekouluksi käynnistyi.

Oletimme David-Foxin innoittamina, että Tammisaarenkin opis-
kelutavan (teema, kysymykset, aineistot, teesit) perustana oli ainakin 
osittain Neuvostoliitossa 1920-luvun alussa omaksuttu, pragma-
tismiin perustuva progressiivinen, oppijan itsenäistä toimintaa ja 
tarpeita korostava pedagogiikka.62 Ajattelutavan filosofinen tausta-
hahmo, John Dewey, esitti, että kouluopiskelun perusyksikkönä tulisi 
olla oppilaan oma toiminta, jossa motiivi ja tarkoitus, teoreettinen 
ajattelu ja käytännön tekeminen, yhdistyvät.63 Tämän idean tieto-
teoreettisena lähtökohtana oli teorian ja käytännön välisen kuilun 
ylittäminen64 sekä käsitys siitä, että maailmaa koskevien hypoteesien 
on perustuttava olosuhteiden huolelliseen analyysiin ja niiden päte-
vyys ja tämänpuoleisuus on koeteltava käytännössä kokeilemalla.65

Näyttää siltä, ettei opiskelu LVKY:ssa sen enempää kuin Tam-
misaaressakaan 1930-luvulla vastannut näitä kriteereitä. Opinto-
jen ja politiikanteon lähtökohdiksi tulivat SKP:n emigranttien ja 
Kominternin analyysit, jotka eivät kyenneet ottamaan huomioon 
Suomen erityisoloja. Näihin analyyseihin perustuvien hypoteesien ja 
toimintaohjeiden kokeilu käytännössä johti usein umpikujaan. Eräs 
esimerkki tästä on yleislakon organisointi Tammisaaren valtiollisten 
vankien nälkälakon tukemiseksi vuonna 1929. Tämä surkeasti epä-
onnistunut tapahtuma osoitti puheet järjestäytymättömän työväes-
tön vallankumouksellisesta potentiaalista paikkansapitämättömiksi, 
edisti ammattiyhdistysliikkeen hajoamista ja kiihdytti kommunismin 
vastaisuutta.66
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