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Johdanto 

Historiallinen tausta 

Työläisvapun perinteet 

Kevään juhlimisella on pitkälle menneisyyteen ulottuvat perinteet. Jo esikristillisellä 

ajalla juhlittiin talven väistymistä kevään tieltä ja pidettiin luonnon heräämisen merkiksi 

hedelmällisyyden juhlia. Tämä kevään juhlimisen tapa siirtyi kristilliseen karnevaalipe-

rinteeseen. Ikiaikaiset kevään juhlimisen perinteet ovat vaikuttaneet kristillisten juhla-

menojen kautta myös työväenjuhliin. Uskonnolliset karnevaalit olivat juhlimisen, mutta 

myös vastalauseiden kanavia. Tämä mielenosoituksellisuus siirtyi karnevaaleista työ-

läisjuhliin. Kulkueet, liput ja puheet ovat kuuluneet sekä uskonnollisiin että työläisten 

juhliin. Eräs konkreettinen esimerkki vanhojen traditioiden merkityksestä työväen vap-

pujuhliin on työläisten vappusymbolina käyttämä nuori nainen, joka viittaa pakanallisen 

ajan hedelmällisyyttä tai metsästystä esittävään jumalattareen. Lisäksi vapun nimi tulee 

abbedissa Valburgin pyhimykseksi julistamispäivän mukaan.
1
  

Työväen toukokuun ensimmäisen päivän kansainvälinen juhlinta juontaa juurensa Yh-

dysvalloista. Siellä toukokuun ensimmäinen päivä oli perinteisesti ollut päivä, jolloin 

työsopimukset oli uusittu. Sopimuksia solmiessa ajauduttiin joskus ristiriitoihin, jotka 

saattoivat johtaa mielenosoituksiin ja lakkoihin.
2
 Chicagossa järjestettiin tänä päivänä 

1886 mielenosoitus kahdeksan tunnin työpäivän puolesta, minkä yhteydessä joku heitti 

pommin surmaten mielenosoitusta seuraamaan komennettuja poliiseja. Kahdeksan 

anarkistia pidätettiin, tuomittiin kuolemanrangaistukseen vailla todisteita ja neljä heistä 

teloitettiin. Nämä tapahtumat saivat aikaan sen, että vuonna 1889 kokoontunut Pariisin 

kansainvälisen työväenkongressin eli toisen internationaalin perustavassa kokouksessa 

kehotettiin kaikissa maissa järjestettävän mielenosoituksia samanaikaisesti toukokuun 

ensimmäisenä päivänä kahdeksan tunnin työpäivän puolesta. Tämän kehotuksen myötä 

useissa maissa aloitettiin vuonna 1890 vappumielenosoitukset, jotka ennakko-oletusten 

vastaisesti sujuivat kuitenkin rauhallisesti. Sen sijaan seuraavan vuoden mielenosoituk-

sissa esiintyi virkavallan ja juhlijoiden välisiä yhteenottoja muun muassa Roomassa ja 

 
1
 Kaihovaara 2003, 174, 185; Oja 2007, 188. 

2
 Tervomaa 2003, 145-146. 
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Barcelonassa. Työväen vapunpäivän juhlintaan jäi taistelujuhlan tuntua.
3
 Päivän valin-

nan esimerkki tuli siis Yhdysvalloista, mutta taustalla vaikutti myös vanha perinne.
4
 

Suomen ensimmäisenä vappujuhlana pidetään Helsingin Kirjaltajayhdistyksen järjestä-

mää huviretkeä Erottajalta Korkeasaareen vuonna 1890. Työväki juhli Suomessa vap-

pua aluksi kesäkuussa järjestetyillä kävelyretkillä. Näillä kävelyretkillä ei kuitenkaan ol-

lut mielenosoituksen piirrettä. Helsingissä ja Oulussa työväen vappua vietettiin ainakin 

jo ennen suurlakkoa vuonna 1905 toukokuun ensimmäisenä päivänä. Suomessa vietet-

tiin ensimmäisen kerran valtakunnallisesti vappua työväenjuhlana vasta vuonna 1907.
5
 

Suomalaisen työväenliikkeen synty ja järjestäytyminen  

Suomessa työväenliike syntyi muuhun Eurooppaan verraten myöhään, sillä Pohjolan 

tehdasteollistuminen lähti liikkeelle vasta 1800-luvun lopulla. Pian teollisuusväestöä oli 

kuitenkin tarpeeksi työväenliikkeen kannatuspohjaksi. Teollisuusväestöön kuului jo 

1890-luvulla 200 000 henkeä.
6
 Suomeen oli perustettu edellisenä vuosikymmenenä so-

siaaliliberaalinen työväenliike, jota kutsuttiin myös perustajansa mukaisesti wrightiläi-

seksi työväenliikkeeksi. Liikkeen päätavoitteita olivat yleinen ja yhtäläinen äänioikeus 

sekä työpäivän lyhentäminen. Siihen liittyi pääasiassa kaupungeissa syntyneitä työvä-

enyhdistyksiä, joita oli vuosisadan lopulla yli 50.
7
  

Ammattiliike syntyi Suomessa parantamaan työväen asemaa. Ensimmäinen työväen 

ammattiyhdistys, kirjatyöntekijöiden ammattiyhdistys, perustettiin vuonna 1885 Helsin-

kiin. Samalla vuosikymmenellä perustettiin Helsingin työväenyhdistyksen yhteyteen 

useita ammattiosastoja. Ammattiliittojakin alkoi syntyä nopeaan tahtiin, ja tuli tarve pe-

rustaa vuonna 1907 Suomen ammattijärjestö (SAJ) niiden yhteistyöelimeksi.
8
  

Suomen Työväenpuolue perustettiin työväenyhdistysten kolmannessa valtakunnallisessa 

kokouksessa 17.–26. heinäkuuta 1899. Työväenliikkeen vaatimukset alkoivat vähitellen 

saada sosialistista sisältöä, kun puolueen johtoon tuli sosialismin oppeja omaksunut 

ryhmä. Eräs tärkeä syy puolueen perustamiselle oli yleisen äänioikeuden vaatimuksen 

 
3
 Kaihovaara 2003, 186. 

4
 Vento 1979, 125. 

5
 Kaihovaara 2003, 186–187; Vento 1979, 125; Ks. myös Kaleva 2.5.1905 & Helsingin Sanomat (HS) 

2.5.1905. 
6
 Soikkanen 1975, 14, 16. 

7
 Virrankoski 2012, 276.  

8
 Virrankoski 2012, 277. 
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tunnetuksi tekeminen sekä yhtenäisen toimintamallin toteuttaminen valtakunnallisissa 

vaaleissa. Puolueen perustamisen jälkeen porvarilliset jäsenet irtaantuivat työväenliik-

keestä. Sosiaalidemokraattiseksi se ei kuitenkaan vielä uskaltanut julistautua, sillä sosia-

lismi oli tuntematon ja pelottavakin asia.
9
  

Sosiaalidemokraattiseksi julistautuminen tapahtui kuitenkin varsin pian, sillä Forssan 

kokouksessa vuonna 1903 Suomen Työväenpuolue muutti nimensä Suomen Sosialide-

mokraattiseksi Puolueeksi (SDP). Sen ohjelmasta tuli pohjimmiltaan marxilainen saksa-

laisen Karl Kautskyn tulkitsemana. Kautskyn päämääränä oli sosialistinen yhteiskunta, 

joka syntyi lähes itsestään kapitalismin tietyssä vaiheessa. SDP:n ohjelmassa ei mainittu 

vallankumousta, mutta yhteisomistuksen tavoite oletettiin toteutuvan vallassa olevan 

valtiollisen järjestyksen kumoamisella.
10

 

Ensimmäisellä Suomen valtakunnallisella työläisvapulla oli suosiollinen poliittinen 

tausta. Vuoden 1905 suurlakosta alkanut poliittinen aktiivisuus sekä mielenkiinto jat-

kuivat ainakin vuoden 1907 maaliskuussa pidettyihin vaaleihin saakka. Venäjän keisa-

rin vahvistaessa heinäkuussa 1906 Suomen uuden valtiopäiväjärjestyksen siirryttiin 

Suomessa yleisellä ja yhtäläisellä äänioikeudella valittavaan yksikamariseen eduskun-

taan. Myös naiset saivat äänioikeuden. Uudistus kymmenkertaisti äänioikeutettujen 

määrän. Ensimmäisissä eduskuntavaaleissa maaliskuussa 1907 sosialidemokraatit nou-

sivat voittajiksi saaden 80 eduskuntapaikkaa.
11

  

Suomen ammattiyhdistysliike sekä suurimmat vasemmistopuolueet 

Työväki järjesti juhlatilaisuuksia joko vasemmistopuolueiden tai ammatillisten keskus-

järjestöjen kautta tai nämä järjestivät tilaisuudet yhdessä. SDP oli vuonna 1907 ainoa 

vapputilaisuuksia järjestänyt puolue.  

Sisällissodan jälkeen Moskovassa perustettiin Suomen Kommunistinen Puolue (SKP), 

joka oli Suomessa laiton vuoteen 1944 saakka. SKP:n peitejärjestöksi muodostettiin 

vuonna 1920 Suomen Sosialistinen Työväenpuolue (SSTP). Se vaihtoi nimensä Suomen 

Työväenpuolueeksi (STP) vuonna 1923, ja pian samaisena vuonna eduskuntaryhmän 

vangitsemisen takia puolue jatkoi toimintaansa Sosialistisen työväen ja pienviljelijöiden 

 
9
 SDP:n puoluekokous 1899 pöytäkirja, Turun kokouksen taustaa, 1–3. TyA. Www-sivu. 

10
 Virrankoski 2012, 278-279. 

11
 Soikkanen 1975, 170; Vahtola 2004, 278. 
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vaalijärjestönä. Vaalijärjestö kiellettiin kommunistilakien nojalla 1930.
12

 Kommunistit 

järjestivät omia vappujuhliaan vuodesta 1920.
13

 Kommunistit joutuivat pian vaikeuksiin 

viranomaisten kanssa, eikä vappujuhlia heidän toimesta enää 1930-luvulla järjestetty. 

Toisen maailmansodan jälkeen vappua järjestettiin jälleen molempien vasemmistopuo-

lueiden taholta, kun kommunistien peitejärjestöksi ja SSTP:n perilliseksi perustettiin 

Suomen Kansan Demokraattinen Liitto
14

 (SKDL).
15

  

SAJ siirtyi 1920–luvun alussa kommunistien ja vasemmistososialistien haltuun. Se toi-

mi kommunistijohtoisena vuoteen 1930, jolloin sen nimi vaihtui Suomen Ammattiyh-

distysten Keskusliitoksi (SAK). Vuonna 1960 siitä irtaantui lähinnä sosiaalidemokraat-

teja perustaen Suomen Ammattijärjestön (SAJ). Se lakkautettiin jo vuonna 1969, kun 

sen jäsenjärjestöt liittyivät uuteen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestöön (SAK).
16

   

Tutkimustilanne ja tutkimuskirjallisuus 

Suomessa työväen vapunviettoa on tutkittu varsin vähän. KAISA KIRKKO-JAAKKOLAN 

tutkimus Simaa, kuorolaulua ja punalippuja (1987) on käsitellyt tamperelaista vapun-

viettoa 1860-luvulta vuoteen 1939. Tutkimusaihealue on ollut yleisluontoinen siten, että 

siihen ovat kuuluneet niin ylioppilaiden kuin työväestönkin vappujuhlinta. Lisäksi tut-

kimuksessa ei ole pyritty niinkään selittää vappujuhlintaa, vaan tutkimus on ollut sano-

malehtien avulla tapahtunutta kuvailua. TUOMAS TEPORAN pro gradu -opinnäytetyö Li-

pun juureen! (2004) on käsitellyt muun muassa helsinkiläisten sosiaalidemokraattien it-

senäistymisen alkuaikoina kokemia rajoituksia vappuna käytettyjä punalippuja kohtaan. 

MIKKO TAPPER on tutkinut pro gradu –tutkielmassaan Valtiollis-poliittiset juhlapäivät 

Suomessa vuosina 1918-1939 (1995) suomalaisten suhtautumista eri juhlapäiviin, myös 

vappuun. SEPPO HALMISEN toimittamassa teoksessa Lippulinnat (2005) on kuvattu sosi-

aalidemokraattien vappukulkueita. Tässä on keskittynyt kulkueista otettujen valokuvien 

esittelyyn, eikä se täten ole yrittänyt selittää kulkueiden taustatekijöitä. Teos sisältää 

myös artikkelinomaisia vappumuistelmia eri kirjoittajilta.  

 
12

 Historian suursanakirja, 495, 500. 
13

 Pohjan Kansa 4.5.1920. 
14

 SKDL toimi Suomessa 1944–1990. Sen suurin ryhmä oli SKP. Kommunistien lisäksi siihen kuului va-

semmistososialisteja. Puolueen toimintaa on jatkanut vuodesta 1990 Vasemmistoliitto. Historian suur-

sanakirja, 495. 
15

 Viitala 1988, 31; Vahtola 2004, 380.  
16

 Historian suursanakirja, 492; Kettunen 1986, 13. 
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Kansainvälisesti tarkasteltuna työväen vappua on tutkittu enemmän: muun muassa Nor-

jassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa. Mainitsen näistä tutkimuksista muuta-

man. EINAR TERJESEN on tutkinut Norjan työläisvappua tutkimuksessaan Maidagen: 1. 

mai-feiringens historie i Norge (1990). SVEN BODIN ja CARL-ADAM NYCOP ovat tehneet 

Ruotsin sosiaalidemokraattien vapunvietosta kuvateoksen Första Maj 1890–1980 

(1980). Tämä kuvateos on samankaltainen kuin SEPPO HALMISEN Lippulinnat. Kansain-

välistä vappua on tutkinut muun muassa PHILIP S. FONER kirjassaan A Short History of 

the International Worker´s Holiday 1886–1986 (1986). 

Tämä tutkimus käsittelee Suomen poliittista ja aatteellista historiaa, joten tutkimuskir-

jallisuus on koottu näihin aiheisiin keskittyen. Mainitsen näistä muutaman teoksen. OS-

MO JUSSILAN, SEPPO HENTILÄN ja JUKKA NEVAKIVEN poliittisen historian yleisteos 

Suomen poliittinen historia 1809–2003 (2004) on ollut apuna hahmottamassa Suomen 

poliittista tilannetta kulloisenkin vapunpäivän taustalla. Vasemmiston historiaa käsitte-

levistä teoksista on käytetty muun muassa HANNU SOIKKASEN SDP:n historiaa Kohti 

Kansanvaltaa 1 (1975), 2 (1987) ja 3 (1991), joista myöhäisin teos tosin käsittelee puo-

lueen historiaa vain vuoteen 1952, sekä HEIKKI MIKKO VIITALAN Suomen Kommunisti-

sen Puolueen historiaa Vasemmistolainen työväenliike Suomessa 1 osa (1988). Vasem-

miston sekä etenkin äärimmäisen vasemmiston historiaa selvittävinä teoksina on myös 

käytetty esimerkiksi PAULI KETTUSEN väitöskirjaa Poliittinen liike ja sosiaalinen kollek-

tiivisuus (1986) sekä LAURI HAATAJAN, SEPPO HENTILÄN, JORMA KALELAN ja JUSSI 

TURTOLAN toimittamaa tutkimusta Suomen työväenliikkeen historia (1977).  

Tutkimuksessa on myös hyödynnetty joukkokokoontumisia sekä suomalaista mielen-

osoitusta käsitteleviä sosiologian tutkimuksia. MARTTI SIISIÄISEN tutkimus Suomalainen 

protesti ja yhdistykset (1990) on tutkinut suomalaisen yhdistyslaitoksen kehitystä sekä 

protestijaksoja suurlakosta 1990-luvulle. SIISIÄISEN tutkimuksessa  oleellista tämän työn 

kannalta ovat protestijaksot, joilla oli merkitystä myös työväen vapputilaisuuksiin. 

MATTI HYVÄRINEN on käsitellyt teoksessaan Alussa oli liike (1985) kollektiivisubjektii-

vien eli liikkeiden muodostumista ja teoriaa. Hän on tarkastellut varsin yksityiskohtai-

sesti eri teorioita yhteiskunnallisista liikkeistä. Teoriat ovat olleet apuna vappuosallis-

tumisen selittämisessä.  



9 

 

Tutkimuksen esittely ja tutkimustehtävä 

Pro gradu -tutkielmassani olen tutkinut Suomen työväen järjestämiä vapputilaisuuksia 

Helsingissä ja Oulussa vuosina 1907–1982. Vapputilaisuuksia järjestäneellä työväellä 

tarkoitetaan työväenliikettä, johon kuuluvat ammatilliset ja poliittiset järjestöt.
17

 Tästä 

syystä tutkimuskohteena ovat olleet sekä äärivasemmiston että sosiaalidemokraattien 

kevättilaisuudet.    

Useamman kaupungin tutkiminen olisi laajentanut tutkimusta liikaa. Helsingin ja Oulun 

työväen vappujuhlien tarkastelu ja vertailu antaa kuitenkin kattavan kuvan myös koko 

Suomen työläisvapuista. Kaupunkien välimatkan takia ne antavat käsityksen sekä ete-

läisen että pohjoisemman Suomen työläisten vapunvietosta. Kaupunkien väestöjen po-

liittiset kannatukset ovat eronneet toisistaan etenkin toisen maailmansodan jälkeen. Ou-

lun väestön poliittinen kannatus on ollut yleensä vasemmistolaisempaa, kun Helsingissä 

porvaripuolueet ovat olleet suositumpia. Näin kumpikin kaupunki on tarjonnut poliitti-

seltakin kannalta erilaiset lähtökohdat työläisvappujen käsittelyyn. 

Tutkimus on rajattu alkamaan Suomen työläisten ensimmäisten valtakunnallisten vap-

pujuhlien vuoksi vuodesta 1907. Tutkimus päättyy vuoden 1982 vapunpäivään. SKDL 

kärsi seuraavan vuoden eduskuntavaaleissa selvän tappion, eikä se kuulunut enää suur-

ten puolueiden joukoon.
18

 Viimeistään tämän jälkeen myös Oulussa alkoi vasemmiston 

keväisten juhlatilaisuuksien osanottajamäärien lasku, jota ei tässä opinnäytetyössä enää 

tutkita.  

Ensisijaisina tutkimuskohteina ovat olleet vappukulkueet, päiväjuhlat sekä vappupuheet. 

Työväki järjesti vappuna myös iltajuhlia. Ne on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle, sillä 

kulkueet ja päiväjuhlat olivat osallistujamäärissä huomattavasti merkittävimpiä. Lisäksi 

sanomalehtien uutisointi iltajuhlista oli olematonta. Vappupuheita pitivät usein myös 

muun maan kansalaiset, pääasiassa venäläiset ja ruotsalaiset, mutta muiden maiden 

edustajien puheet on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle.
19

 Vappukulkueet esittivät 1920-

luvulta lähtien usein myös tunnuslauseita. Sanomalehdet aloittivat uutisoinnin niistä 

 
17

 Kielitoimiston sanakirja 3.osa, 412. 
18

 Vahtola 2004, 473. 
19

 Sanomalehtien uutisissa ei aina selvästi sanottu oliko kyseessä suomenruotsalainen puhuja vai Ruotsin 

kansalainen, joten myös ruotsinkieliset puhujat on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle. 
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varsinaisesti vasta toisen maailmansodan jälkeen. Uutisointi oli tuolloinkin varsin pin-

tapuolista. Näistä syistä tunnuslauseet on jätetty tutkimuksesta pois.   

Työväen vapunvietolla tarkoitetaan työväen järjestämiä vapunpäivän mielenosoituskul-

kueita sekä itse vappujuhlia, joita kutsuttiin välillä myös vappukokouksiksi tai päiväjuh-

liksi. Vapputilaisuuksilla tarkoitetaan mielenosoituskulkueita sekä vappujuhlia. Nämä 

järjestettiin aamupäivän ja päivän aikana. Vappukulkueet järjestäytyivät työväen juhla-

päivänä osastoittain, joiden järjestys ja mukanaolo päätettiin sekä ilmoitettiin ennen va-

punpäivää muun muassa sanomalehdissä.
20

 Ilmoittautumattomat osastot joutuivat kul-

kueiden hännille, joten osastoja saattoi olla muitakin kuin ilmoituksessa tiedotetut.  

Osastojen määrät sekä niiden koostumukset vaihtelivat vuosittain. Pääasiassa osastot 

olivat ammattiosastoja eli eri ammattiryhmien, esimerkiksi kirvesmiesten ja satulasep-

pien, muodostamia osastoja.
21

 Ammattiosastojen lisäksi kulkueisiin osallistui usein 

myös muun muassa lasten ja nuorten erillinen osasto.
22

 Kulkue lähti yleensä kaupungin 

keskustasta kulkien keskikaupungin katujen ja vallankäytön keskuspaikkojen kautta 

juhlapaikalle. PIRJO KAIHOVAARA on nähnyt tämän, varmasti aivan oikeutetusti, työväen 

symbolisena viestinä vallankäyttäjille.
23

 

Päiväjuhlissa osallistujamäärät olivat selvästi suuremmat, sillä niihin osallistui myös 

marssiin osallistumatonta vasemmistoa sekä myös vasemmiston ulkopuolista yleisöä.  

Vappupuheita pitivät yleensä kansanedustajat ja muuten politiikassa tai ammattiyhdis-

tysliikkeessä mukana olleet henkilöt.  

Tutkimuksen päätehtävä on ollut selvittää työläisten osallistumisaktiivisuutta vapputi-

laisuuksiin ja tähän vaikuttaneita syitä. Mikä sai ihmiset osallistumaan marsseihin ja itse 

juhlakokouksiin? Mikä vaikutus puolueiden kannatusten muutoksilla oli työläisvap-

puun? Mikä vaikutus ammattiyhdistysliikkeellä oli vappuun? Vapputilaisuudet järjestet-

tiin yleensä ulkoilmassa, joten vapunpäivän sään huomioiminen on ollut tärkeää. Var-

sinkin taustatekijöiden selvittäminen on ollut tärkeää sellaisten vapunpäivien kohdalla, 

jolloin säätila oli vappuna hyvä, mutta osallistuminen jäi heikoksi tai päinvastoin. 

Kommunistien ja sosiaalidemokraattien työläisjuhlien vertailu on ollut ensiarvoisen tär-

 
20

 Näiden ilmoittaminen tosin päättyi sanomalehdissä viimeistään toisen maailmansodan jälkeen. 
21

 Esim. ”Oulun työväen vapunvietto”. Kansan Tahto (KT) 30.4.1907. 
22

 Esim. Työmies 2.5.1911. 
23

 Kaihovaara 2003, 187. 
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keää. Miksi toisen juhlaan osallistui enemmän yleisöä kuin toisen? Tärkeää on ollut 

myös kohdekaupunkien vaihtelevien osallistujamäärien selvittäminen. Myös muiden 

järjestöjen ja puolueiden järjestämät juhlatilaisuudet on otettu tarkastelussa huomioon.
24

 

Lähteet ja menetelmät 

Sanomalehdet sekä tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksen päälähteinä on käytetty sanomalehtiä, joita on tutkittu vuosittain 25. huh-

tikuuta – 5. toukokuuta väliseltä ilmestymisajalta. Tutkimuksen kannalta tärkein näistä 

on ollut vapunpäivän jälkeinen numero, jossa vapputilaisuuksista uutisoitiin runsaiten. 

Tämä numero sisälsi yleensä tärkeimmät tiedot kulkueista ja päiväjuhlista, eli osallistu-

jamäärät sekä vappupuheet. Vapunpäivää edeltävät numerot sisälsivät yleensä uutisoin-

tia vappujärjestelyistä, esimerkiksi mahdollisista viranomaisten rajoituksista, sekä puo-

lueen tai ammattijärjestön mainoksia vappujuhlista. Mainoksissa tiedotettiin yleensä en-

nen toista maailmansotaa myös osanottavat osastot. Myöhemmissä sanomalehtien nu-

meroissa saattoi olla kolumneja tai pakinoita vapputapahtumista. Nämä ovat tarjonneet 

tietoa vapun syistä ja taustoista. Sanomalehtinä on käytetty molempien kaupunkien por-

vari- tai yleislehtiä sekä työläislehtiä.  

Olen tutkinut Helsingin ja Oulun kaupunkien levikiltään suurimpia sanomalehtiä Hel-

singin Sanomia (HS) ja Kalevaa, jotka ilmestyivät omilla nimillään koko tutkimusaika-

välin. Helsingin Sanomat oli perustamisensa
25

 alkuaikana nuorsuomalaisten päälehti. 

Siitä tuli vuosien 1917–1918 murroksessa edistyspuolueen
26

 päälehti. Edistyspuoluelai-

nen lehti oli enää 1930-luvulla päätoimittaja Eljas Erkon sallimissa rajoissa, mutta RAI-

MO SALOKANKAAN mukaan Helsingin Sanomat oli puolueen äänenkannattaja niin pit-

kään kuin Erkko oli aktiivisesti mukana politiikassa. Tämän takia lehti voidaan määri-

tellä puoluepoliittisesti sitoutumattomaksi vasta Erkon luopuessa edistyspuolueen luot-

tamustehtävistä, joten sitoutumattomuus olisi alkanut sotavuosista.
27

  

 
24

 Muun muassa Suojeluskunnat järjesti vapputilaisuuksia sisällissodan jälkeen sekä Isänmaallinen Kan-

sanliike 1930-luvulla. Esim. Kaleva 1.5.1919; Kaleva 3.5.1934.  
25

 Helsingin Sanomat (HS) perustettiin vuonna 1904. Suomen lehdistön historia 5, 130. 
26

 Nuorsuomalainen puolue hajosi vuonna 1918 ja pääosa sen kannattajista siirtyi edistyspuolueeseen. 

Historian suursanakirja, 360. 
27

 Suomen lehdistön historia 5, 131. 
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Kaleva oli alusta
28

 saakka selkeästi yhteydessä nuorsuomalaisiin ja vuonna 1907 se tuli 

puolueen kanssa läheisemmäksi, kun se siirtyi nuorsuomalaisten muodostaman Kirja-

paino Oy Kalevan haltuun. Tästä lähtien se lukeutui nuorsuomalaisten puoluelehdeksi. 

Kalevan omistajien puoluekanta vuoden 1918 lopussa teki myös siitä edistyspuolueen 

äänenkannattajan. Edistyspuolueen lopettaminen vuonna 1951 teki Kalevasta puoluei-

siin sitoutumattoman. Kalevan toimituksessa oli kuitenkin paljon aktiivisia poliittisten 

puolueiden jäseniä, esimerkiksi päätoimittajana vuosina 1945-1966 toiminut Valde Näsi 

oli liberaalipuolueen jäsen. Hänen päätoimittajakaudella Kaleva oli vielä kommunismin 

vastainen sanomalehti.
29

 Näistä molemmat sanomalehdet voidaan luokitella ainakin en-

nen toista maailmansotaa porvarilehdiksi, joten niiden uutisointi on luonut hyvän vasta-

kohdan työläislehdille. 

Helsingin työläislehdistä on käytetty Työmiestä, joka muutti nimensä sisällissodan jäl-

keen Suomen Sosialidemokraatiksi (SS). Työmies omaksui, ilman työväenvaltuuskun-

nan päätöstä, työväen äänenkannattajan aseman ja se myös miellettiin sellaiseksi.
30

 Ää-

rivasemmiston tutkimisessa on käytetty 1920-luvulla Suomen Työmiestä sekä Työväen-

järjestöjen Tiedonantajaa (TT), joista edellinen ilmestyi vapunpäivien mukaan vuosina 

1921–1923 ja Työväenjärjestöjen Tiedonantaja vuosina 1924–1930, joista vuoden 1928 

vapun aikoihin se oli lakkautettuna.
31

  

Kommunistien laillistamisen jälkeen on käytetty Helsingin osalta SKDL:n pää-

äänenkannattajaa Vapaa Sanaa (VS), joka vaihtoi nimensä vuonna 1957 Kansan Uuti-

seksi (KU), jossa samalla yhdistyi SKP:n päälehti Työnkansan Sanomat sekä Vapaa Sa-

na.
32

 Sosialidemokraattien vapputilaisuuksia on tutkittu edelleen sotien jälkeen Suomen 

Sosialidemokraatin avulla. 

Oulun työläisvappuja on tutkittu Kansan Tahdon
33

 (KT) ja sen perillisten avulla. Se oli 

vielä vuoden 1922 vapunpäivänä sosiaalidemokraattien puoluelehti, mutta seuraavan  

 
28

 Kaleva perustettiin v. 1899. Suomen lehdistön historia 5, 246. 
29

 Suomen lehdistön historia 5, 246-248; Suistola 1999, 219. 
30

 Suomen lehdistön historia 7, 157-158. 
31

 Suomen Työmies oli SSTP:n sanomalehti. Työväenjärjestöjen Tiedonantaja oli ammatillisten ja muiden 

työväenjärjestöjen perustama lehti, joka todellisuudessa oli vasemmistoradikaalien päälehti 1920-luvulla. 

Suomen lehdistön historia 7, 66, 165. 
32

 Suomen lehdistön historia 7, 235. 
33

 Ilmestyi 1.4.1915–17.3.1917 nimellä Oulun Sanomat ja vuosina 1919-1921 Pohjan Kansa –nimellä, 

vuonna 1923 Uusi Pohjan Kansa sekä vuosina 1925-1930 Pohja Voima –nimellä. Oulun yliopisto, mikro-

filmikokoelma. 
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vuoden helmikuussa se lakkautettiin. Syksyllä 1945 se aloitti toimintansa kommunistien 

ja kansandemokraattien lehtenä.
34

 Sosiaalidemokraattien kannatus oli Oulussa 1920-

luvulla selvästi alhaisempi kuin kommunistien, eikä sosiaalidemokraatit järjestäneet 

vapputilaisuuksia. Tästä syystä sosiaalidemokraattista Pohjolan Työmiestä on käytetty 

1920-luvulta vain muutamalta vuodelta. Kommunistijärjestöjen lakkauttamisten seura-

uksena sosiaalidemokraatit alkoivat jälleen 1930-luvulla Oulussakin järjestää juhlatilai-

suuksia. Tästä syystä Pohjolan Työmiestä on tutkittu vuoteen 1937, jonka jälkeen se al-

koi ilmestyä Pohjolan Työ (PT) nimellä.
35

    

Koska sanomalehdet varsinkin viime vuosisadan alkupuoliskolla olivat usein poliittisia 

lehtiä, niitä tarkastellessa tuli korostetusti muistaa lähdekritiikki. On selvää, että esimer-

kiksi työläislehdet uutisoivat tilaisuuksiensa oman puolueen kannalta positiivisessa va-

lossa. Kuitenkin on ilmeistä, että mikäli lehdissä uutisoitiin puheet, ne uutisoitiin kuten 

oli todellisuudessa puhuttukin. Näin sanomalehdet ovat antaneet oleellista tietoa vappu-

puheista, ilman että niihin on tarvinnut suhtautua varauksellisesti.  

Ilmoitetuissa osanottajamäärissä tilanne on ollut päinvastainen. Täytyy tosin huomaut-

taa, että tuhansien osallistujien laskeminen lienee ollut mahdotonta, joten arvioiden te-

keminen oli vaikeaa.
36

 Tästä huolimatta työläislehdet selkeästi arvioivat tilaisuuksiensa 

osallistujamäärän lähes poikkeuksetta suuremmaksi kuin Helsingin Sanomat tai Kaleva. 

Nämä ilmoitukset tehtiin säännöllisemmin työläislehdissä kuin niin sanotuissa porvari-

lehdissä, joten osanottajien määrällisiä vaihteluita on tarkasteltu pääasiassa työläislehti-

en ilmoitusten avulla. Vaikka yleisö- ja marssijamäärät eivät täysin pitäisikään paik-

kaansa, ne kuitenkin ovat osoittaneet osallistujamäärien vaihtelun vuosittain, mikä on 

ollut tutkimustehtävän kannalta oleellista. Mikäli sanomalehtien uutisoinneissa on ollut 

selvästi ristiriitaisuutta, niin ristiriidat on pyritty tuomaan tutkimuksessa esille.   

Osallistumisen tutkimisessa on käytetty kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Sanoma-

lehtien ilmoittamat osallistujamäärät on kerätty ylös jokaiselta vuodelta. Ongelmana 

tässä on ollut, että osallistujia ei aina ilmoitettu. Toisen maailmansodan jälkeisistä vap-

 
34

Suomen lehdistön historia 5, 272–273. 
35

 Suomen lehdistön historia 6, 267–270. 
36

 Varsinkin vappujuhlissa yleisön arvioiminen on ollut vaikeaa. Kulkueiden osallistuja-arviot on ollut 

helpommin toteutettavissa. Esimerkiksi vuoden 1938 kulkueen arviointi tehtiin ”vetämällä piiru paperille 

aina kun viisikymmentä riviä oli mennyt sillan alitse”. J. Juhokas, ”Virantoimituksessa vappuna”. Suo-

men Sosialidemokraatti (SS) 2.5.1938. 
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putilaisuuksien osallistujamäärät ilmoitettiin äärivasemmiston kohdalla lähes aina, mut-

ta sosiaalidemokraattien vapputilaisuuksien osanottajamääriä ei usein ilmoitettu.  

Tutkimuksessa on tutkittu myös vappupuheita. Vappumielenosoitus järjestettiin alun pe-

rin kahdeksantuntisen työpäivän vaatimuksen julkilausumiseksi. Puheaiheet täten myös 

kertoivat jotain oleellista sen vuoden vappujuhlasta, ja siitä miksi se järjestettiin. Pu-

heissa esiintyvät aiheet eli diskurssit on koottu yhteen vuosittain ja näiden aihekokonai-

suuksien vertailun kautta tutkimuksessa on seurattu puheaiheiden kehitystä aikajaksoit-

tain. 

Erityisen tärkeää näiden diskurssien käsittelyssä on ollut, että jokaisen diskurssin osa-

alueet on koottu diskurssien omaan luokkaan. Näin esimerkiksi porvaristo- sekä riisto-

diskurssien osa-alueet ovat osittain samanlaisia. Tehtävä on ollut haastava, eikä kaiken 

vappupuheissa sanotun yhteenkokoaminen ole lienee ollut mahdollista. Diskurssien pro-

sentuaaliset vaihtelut ovat näin viitteellisiä.   

Tärkeitä kysymyksiä puheiden aiheisiin liittyen ovat olleet esimerkiksi seuraavat: Mitkä 

aiheet olivat tiettyinä aikoina vappupuheissa tärkeinä, ja miksi juuri nämä valikoituivat 

vappupuheisiin? Miten ja miksi nämä aiheet vaihtuivat ajan kuluessa?  

Vappupuheiden aiheiden analysoinnissa on käytetty laadullista tutkimusmetodia ja eri-

tyisesti sen alaan kuuluvaa diskurssianalyysia. Analyysimenetelmänä tämä tapa on aut-

tanut työläisvappujen kulttuurin tarkastelussa. Diskurssianalyyttisia menetelmiä on usei-

ta, mutta yhteistä niille on ajatus siitä, että ihmisryhmät omaksuvat kulttuurisia käytän-

teitä ja luovat niitä sosiaalisella osallistumisellaan,
37

 siis vapputilaisuudet ovat sopineet 

menetelmän soveltamiseen erinomaisesti.  

Diskurssianalyysissa käytetään usein retoriikan eli puheen tutkimusta. Siinä keskitytään 

syvällisesti puhujan tapaan esittää asiat
38

, eli esimerkiksi vappupuheessa tulisi keskittyä 

kuinka puhuja asiat esittää, millaisin adjektiivein hän värittää sanomaansa, ja kuinka 

hän symbolisesti rakentaa haluamaansa mielikuvaa. Näin syvällisen analyysin tekemistä 

ei kuitenkaan ole ollut tässä tutkimuksessa mahdollista tehdä, vaan tutkimuksessa on 

keskitytty puheiden aiheiden käsittelyyn. Diskursiivisessa tutkimuksessa on kiinnitetty 

 
37

 Remes 2006, 288–289. 
38

 Remes 2006, 337–338.  
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huomiota diskurssien konteksteihin, jotka muodostuvat erilaisista merkityssisällöistä. 

Tässä on tärkeää muun muassa puhujan positio eli asema, jonka kautta merkityssisältö-

jen tarkastelu muuttuu.
39

 Lisäksi tutkimuksessa on ollut tärkeää, missä yhteydessä ai-

heista puhutaan.   

Sanomalehdissä ilmoitetut puhujien statukset on listattu jokaiselta vapulta, esimerkiksi 

puhuja ilmoitettiin olevan kansanedustaja tai vain toveri. Mikäli statukseksi on annettu 

esimerkiksi toveri tai vastaava määrittelemättömäksi luokiteltava asema, niin aseman 

selvittämiseksi on käytetty eduskunnan www-sivujen edustajamatrikkelia sekä kansal-

lisbibliografiaa. Usein puhujille on löytynyt tämän kautta joku luokitusasema.  Mikäli 

puhujalle ei näiden työkalujen avulla ole löytynyt statusta, niin hänet on luokiteltu tun-

temattomien luokkaan.  

Diskurssien merkitysten ymmärtämiseksi niitä on taustoitettu kulloiseenkin poliittiseen 

ja aatteelliseen historiaan. Vaatimuksista ja puheiden aiheista on laadittu käsittelyluku-

jen mukaisesti prosenttilukuja kuvaavat pylväsdiagrammit, joita vertailemalla muiden 

käsittelylukujen aikakausien diagrammeihin on voitu havaita muutoksia aiheiden ja vaa-

timusten teemoissa.  

Tutkimuksen käsittelytapa on kronologinen. Tutkimusaikavälin ollessa pitkä ajallinen 

järjestys toimii selvemmin kuin systemaattinen käsittely. Alalukujen käsittelytapa on 

systemaattinen siten, että vappuosallistuminen ja puheaiheet ovat tulleet käsitellyiksi. 

Näiden lisäksi lukujen sisällä käsitellään kulloisenkin ajan vapputilaisuuksiin liittyneitä 

erityispiirteitä, esimerkiksi autonomian aikaisia vappurajoitteita tai 1950-luvun vappu-

kiistaa ammattiyhdistysliikkeen sisällä liittyen vappujärjestelyihin. Osallistumisen käsit-

telyssä on keskitytty vappuosallistumisen kannalta keskeisiin vapunpäiviin, jolloin vap-

pu koki selkeän suosion laskun, nousun tai kyseisestä vapusta alkoi jokin tietty osallis-

tumisen trendi. Käsittelylukujen sisäisiä jakoja määrää osallistumisen muutokset, jotka 

olivat usein yhteydessä työväenliikkeen kulloiseenkin historiaan. 

 
39

 Remes 2006, 309. 
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Arkistolähteet 

Työväen Arkiston
40

 (TyA) aineistosta on käytetty vappukokoelmaa, SDP:n puolueko-

kousten pöytäkirjoja vuosilta 1906–1981, ammattiyhdistysliikkeen vuosikirjoja ja liitto-

kokouspöytäkirjoja vuosilta 1907–1982 sekä muistitietokokoelmasta vappuun liittyvää 

aineistoa. Arkiston vappukokoelma sisältää pääasiassa lehtileikkeitä, jotka ovat toimi-

neet analyysien tukena, mikäli päälähteinä käytetyt sanomalehdet ovat olleet tiettyinä 

vappuvuosina riittämättömät. 

Puolueen pöytäkirjat ja ammattiyhdistysliikkeen vuosikirjat sekä liittokokouspöytäkirjat 

ovat luettavissa Internetissä. Näissä käsitellään muun muassa vappua kohtaan asetettuja 

lakirajotteita sekä vapun järjestämistä. Muistitietokokoelman aineisto käsittää vappuun 

liittyvää muistitietoa Helsingistä ja Oulusta sekä vapun terroriajoista. Muistitietoko-

koelma ei ole kuitenkaan tarjonnut niinkään uutta tutkimustietoa vaan se on toiminut 

tutkimuksen kuvailun apuna sekä päätelmien tukena. 

Tutkimuksessa on käytetty myös Kansan Arkiston
41

 (KnA) aineistoa. Vapun jäljenne- ja 

lehtileikekokoelma on samankaltainen kuin Työväen Arkiston vappukokoelma eroten 

siinä, että se käsittelee kommunistien vapputilaisuuksia. Tämänkin tutkimuksellinen 

käyttö on ollut analyysin tukeminen epäselvissä tutkimustilanteissa. Kansan Arkiston 

muistitietokokoelma käsittelee kommunistien kokemia vappuja, mutta on muuten sa-

mantapainen kuin Työväen Arkiston vastaava.  

Puolueiden aineistona vappuun liittyen on käytetty SKDL:n tiedotus- sekä valistusjaos-

ton ja SKP:n tiedotusjaoston materiaaleja. Nämä sisältävät tutkimuksellisesti tärkeää ai-

neistoa, muun muassa puolueille tulleita selostuksia piiri- sekä kaupunkikohtaisista 

osallistujamääristä. Nämä selostukset eivät valitettavasti ole jokavuotisia, vaan keskit-

tyvät 1940-luvun loppuun sekä 1950-lukuun. Näiden vuosikymmenten jälkeen selostuk-

sia löytyy harvemmin. Nämä kuitenkin ovat antaneet tärkeää tietoa siitä, kuinka tarkasti 

äärivasemmisto tarkkaili vappujuhlien järjestämistä ja onnistumista. Myös osallistuja-

määrien vertailu sanomalehtien ilmoittamien määrien kanssa on osoittanut sanomalehti-

 
40

 Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen perustama poliittisen ja ammatillisen työväenliikkeen keskus-

arkisto. Arkiston esittely. TyA. Www-sivu. 
41

 Yhteiskunnallisen Arkistosäätiön ylläpitämä kansalaisjärjestöjen ja vasemmistolaisen työväenliikkeen 

keskusarkisto. Arkiston esittely. KnA. Www-sivut. 
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en tiedon todenmukaisuutta. Tiedotus- ja valistusjaoston aineistossa löytyy myös piiri-

kohtaisia selostuksia vappujuhlista, joista on löytynyt viitteitä vappujuhlien taustoista.  

Tutkielmassa on myös hyödynnetty Oulun työväen vappujärjestämisessä mukana olleen 

Pentti Niskasen haastattelua. Hän toimi Oulun SKDL:n kunnallisjärjestön sihteerinä
42

 

vuosina 1965–1975. Tämän jälkeen hän toimi vuoteen 1979 SKP:n piirijärjestön tehtä-

vissä.
43

 Niskasen haastattelu on tarjonnut oleellista taustatietoa 1960–1970-lukujen työ-

väen vappuihin.  

Tutustuin myös SKDL:n liittokokousten pöytäkirjoihin, jotka ovat luettavissa arkistotie-

tokannan kautta Internetissä. Näiden tutkimuksellinen hyöty ei eronnut jo mainittujen 

lähteiden kanssa ja niitä ei siitä syystä ole käytetty. Työväen arkistossa perehdyin myös 

Helsingin sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön sekä Oulun sosialidemokraattisen 

työväenyhdistyksen pöytäkirjoihin muutamalta vuodelta. Näiden tarjoama tutkimustieto 

ei eronnut sanomalehtien uutisoinneista. 

 

 

 

 

 

 

 

 
42

 Pentti Niskanen on pitänyt sihteeri-titteliä vääränä. Hän oli enemmän poliittinen työntekijä tai toimitsija 

kuin pöytäkirjojen kirjoittaja. Sihteerin tehtäviin kuului muun muassa työväen vappujuhlien järjestämi-

nen. Pentti Niskasen haastattelu. Oulu 7.5.2013. 
43

 Pentti Niskasen haastattelu. Oulu 7.5.2013. 
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1. Vappumielenosoituksia Venäjän sekä nuoren Suomen 

vallan alla (v. 1907–1929) 

1.1. Työväen vaarallista juhlintaa ennen itsenäistymistä 

Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen puoluekokouksessa Oulussa 20.–27.8.1906 

päätettiin seurata kansainvälistä esimerkkiä vapunviettämisessä toukokuun ensimmäise-

nä päivänä. Kokous hyväksyi valiokunnan mietinnön, jossa vappujuhla kansainvälisenä 

mielenosoitustilaisuutena käsitettiin merkitykseltään erinomaiseksi työehtojen aikaan-

saamiseksi. Näin ollen kesäkuiset mielenosoitusretket ehdotettiin lakkautettavaksi.
44

  

Reilu vuosi Suomen työväen vappujuhlinnan virallistamisen jälkeen, kesällä 1908 Suo-

messa alkoi toiseksi sortokaudeksi
45

 kutsuttu ajanjakso. Venäjän pyrkimys yhdentää 

Venäjän ja Suomen lainsäädäntöjä johtui kiristyneestä maailmanpoliittisesta tilanteesta 

sekä tsaarivaltion sisäisistä muutoksista vanhoillisten venäläiskansallisten saadessa 

duuman ja ministerineuvoston hallintaansa. Tämä — Suomessa sortovuosina koettu — 

ajanjakso kesti Venäjän maaliskuun vallankumoukseen 1917 saakka.
46

  

1.1.1. Rajoitettua juhlintaa venäläistämisen varjossa 

Helsingissä ja Oulussa työväenvappua vietettiin vuonna 1907 ilman viranomaisten puut-

tumista kevätkokoontumisiin.
47

 Venäläistämistoimet näkyivät viranomaisten tiukentu-

neessa suhtautumisessa sosiaalidemokraattien vapputilaisuuksia kohtaan jo seuraavana 

vuonna. Helsingin työväki koki vuosittaisia vappurajoituksia vuosien 1908–1916 aika-

na. Näitä toimenpiteitä olivat puhe- sekä lippukiellot, pidätykset, vappumerkkien myyn-

tikiellot, kulkueiden rajoitusmääräykset sekä lopulta tilaisuuksien täyskieltäminen.
48

  

Pääkaupunki oli erityisen tarkkailun alaisena, eikä rajoituksista Oulussa kärsitty kuin 

kahtena maailmansodan aikaisena vappuna 1915 ja 1916. Tällöin kiellettiin Suomessa 

ulkona järjestettävät vapputilaisuudet.
49

 

 
44

 SDP:n puoluekokous 1906 pöytäkirja, 453, 457. TyA. Www-sivu. 
45

 Ensimmäisellä sortokaudella tarkoitetaan vuosien 1899–1905 venäläistämistoimia Suomessa. Historian 

suursanakirja, 475. 
46

 Vahtola 2004, 280; Soikkanen 1975, 220. 
47

 KT 2.5.1907; Työmies 2.5.1907.  
48

 Työmies & HS vapunjälkeiset numerot 1908–1916. 
49

 Kaleva 3.5.1915; Kaleva 3.5.1916. 
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Viranomaiset kiinnittivät erityistä huomiota sosialidemokraattisen puolueen toimintaan. 

Venäjän sisäministeriö vaati toukokuussa 1908 kenraalikuvernööriltä selvitystä SDP:n 

yhdistyksistä.
50

 Sisäministeriön huoli Suomen sosiaalidemokraateista näkyi myös pää-

kaupungin vuoden 1908 vappujuhlassa. Tuolloin poliisimestari tosin kielsi vain eräältä 

venäläismieheltä puheoikeuden.
51

  

Venäläisiin kohdistunut puhekielto uusittiin vuoden 1910 vapunpäivänä. Ennen vappua 

Työmiehessä varoitettiin venäläisistä provokaattoreista ja kehotettiin, että yllytyksiin ei 

kannata lähteä mukaan.
52

 Vappujuhlan aikana venäläinen puhuja pidätettiin, koska hän 

ei ollut suomalainen eikä häntä oltu ilmoitettu puhujaksi. Tapaus leimattiin työväen pii-

rissä venäläisprovokaatioksi.
53

 Venäläisprovokaatio oli mahdollinen, sillä provokaation 

onnistumisen kautta olisi ollut mahdollista oikeuttaa laajemmat venäläistämistoimet. 

Yksittäisiä puhekieltoja ei venäläistämiskauden aikana kuitenkaan enää tämän vapun 

jälkeen Helsingistä uutisoitu.   

Viranomaiset rajoittivat vapunpäivinä myös punalippujen käyttöä. Helsingissä vuoden 

1911 vappuna työväki joutui poistamaan punaliput työväentalon sekä Työmies-lehden 

toimituksen katoilta. Samoin jouduttiin menettelemään ainakin Turussa. Siellä poliisi 

oikeutti toimenpiteen vuoden 1903 asetuksella, jonka mukaan liputukseen tuli kysyä po-

liisilta lupa.
54

 Näiden rajoitteiden taustalla oli Venäjän suhtautumisen tiukentuminen li-

putukseen jo ennen ensimmäistä sortokautta, sillä jo vuonna 1896 julkisissa tilaisuuksis-

sa oli kielletty muiden kuin Venäjän valtion lipun käyttö.
55

    

Helmikuun manifestin
56

 jälkeen 1899 liputtamisesta oli tullut suomalaisille eräs vasta-

lauseen ilmaisun väline. Vuoden 1905 suurlakko teki punalipusta niin sanotun vallan-

kumouslipun, leijonalipun rinnalle. Punavärin assosiaatio vallankumoukseen alkoi täl-

löin liittyä myös työväenliikkeeseen.
57

 Liputtamiseen ja varsinkin punalippuun liittyi 

vahvasti työväelle vallankumouksen sekä vastarinnan ajatus, kun viranomaisille liput-

taminen selkeästi näyttäytyi vastakohtaisesti vaarallisena uhkana valtakunnan yhtenäi-

 
50

 Heikkilä 1993, 242. 
51

 Työmies 3.5.1908. 
52

 Uutinen oli aiemmin julkaistu Uusi Suomessa. ”Warokaa provokaattoreita”. Työmies 30.4.1910. 
53

 HS 3.5.1910; Työmies 2.5.1910. 
54

 ”Lippurettelöitä vappuna”. Kaleva 5.5.1911. 
55

 Tepora 2004, 48. 
56

 Nikolai II:n 15.2.1899 julistama manifesti, joka aloitti niin sanotun ensimmäisen sortokauden. Vahtola 

2004, 271. 
57

 Tepora 2004, 48–51. 
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syydelle. Punalippu tuntui olevan se erityinen kohde viranomaisten rajoituksille, eikä 

niinkään liputtaminen yleensä. Tampereella poliisimestari nimittäin varoitti ennen vuo-

den 1912 vappua liian punaisten lippujen käytöstä. Poliisimestari oli sanonut saaneensa 

nämä määräykset hänelle lähetetyssä kirjeessä.
58

 Kirjeen alkuperästä ei lähteissä ole tie-

toa, mutta todennäköisesti määräys oli tullut poliisimestaria korkeammalta virkamiesta-

solta.  

Sortokausi kiihtyi vuonna 1912. Venäjä asetti helmikuussa asetetuista laeista merkittä-

vimmän, niin sanotun yhdenvertaisuuslain. Tämä takasi venäläisille Suomessa lähes 

täydelliset kansalaisoikeudet. Lain seurauksena aloitettiin venäläisten nimittäminen 

korkeisiin virkoihin, muun muassa senaattiin.
59

  

Sanomalehtien uutisointien perusteella vuonna 1912 myös säädökset vapun järjestämi-

siä vastaan ympäri Suomea näyttää laajentuneen. Viipurissa rajoitettiin työväen vappua 

monella tapaa, muun muassa kieltämällä kulkueiden mielenosoituksellisuus ja poliittiset 

puheet.
60

 Vappumerkkien
61

 myynti kiellettiin uutisten mukaan ainakin Nivalassa ja 

Lahdessa.
62

 Kenraalikuvernööri kielsi vapun aikana perinteiseksi tulleen mielenosoi-

tusmerkkien myynnin vetoamalla vuoden 1849 asetukseen, jonka mukaan tällainen ra-

hankeräys sallittiin vain kenraalikuveröörin luvalla.
63

  

Vappumerkkien myymisen täydellinen kieltäminen olisi merkittävästi vaikuttanut sosia-

lidemokraattisen puolueen talouteen. Sortotoimien kohdistaminen vappumerkkeihin lie-

nee ollut lamauttamispyrkimys Venäjän yhtenäisyyden kannalta vaarallisen puolueen ta-

loudelliseen toimeentuloon. Esimerkiksi SDP:n puoluekokouksessa 1911 raha-

asiainvaliokunta esitti ehdotuksen tulo- ja menoarvioiksi 1912–1913, jossa vappumer-

keistä saatavien tulojen osuus vuotuisesta kokonaistuloarviosta, eli 51 250 mk:sta, oli 

 
58

 Uutinen oli aiemmin julkaistu Tampereen Sanomissa. ”Työväen mielenosoitukset wappuna”. HS 

28.4.1912. 
59

 Vahtola 2004, 280; Rasila 1980, 41–42. 
60

 ”Wallanpitäjät ja työwäen wappu”. KT 2.5.1912. 
61

 Vappumerkki on työväen rintamerkki. Ensimmäinen vappumerkki painettiin v.1907. Kolme ensim-

mäistä vappumerkkiä painettiin paperille. Sitten siirryttiin metallisiin rintamerkkeihin. Sisällissodan takia 

vuonna 1918 vappumerkkejä ei tehty. Esimerkiksi ensimmäisissä merkeissä oli vaatimus kahdeksan tunti-

sesta työpäivästä ja vuoden 1940 vappumerkki oli selvästi poikkeus muista, sillä siinä oli sotilaskypä-

rä.”Vapunpäivän tunnus” SS 27.4.1943;”Vappumerkillä hyvä menekki”. SS 27.4.1946; Käytettiin myös 

termiä mielenosoitusmerkki. Esim. SDP:n puoluekokous 1911 pöytäkirja, 171. TyA. Www-sivu. 
62

 ”Wappumerkkien myynti kielletty Niwalassakin”. KT 26.4.1912; ”Wappumerkit waarallisia Lahdessa-

kin”. Työmies 25.4.1912. 
63

 Heikkilä 1993, 250. 
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10 500 mk.
64

 Niiden suhteellinen tuottoarvio oli siis kyseisenä vuonna noin viidennek-

sen koko puolueen tuloista.  

Pääkaupungissakin yritettiin vuonna 1912 vappumerkkien myyntikieltoa, mutta tätä 

määräystä ei ilmeisesti ehditty ennen vapunpäivää toimittaa tilaisuuden järjestäjille.
65

 

Lapset eivät kuitenkaan tuolloin osallistuneet kulkueeseen. Syyksi Työmies ilmoitti vi-

ranomaisten uhkailun.
66

 Lapsien marssiminen kiellettiin lopulta kokonaan Helsingissä 

vuonna 1914.
67

 Lapsien vappuosallistumiseen kohdistuneiden painostusten taustalla oli 

toukokuun lopulla 1911 käynnistynyt mittava toimenpiteiden sarja Ihanneliittojen lak-

kauttamiseksi. Ihanneliitot koettiin vaarallisina, sillä niiden tarkoituksena pidettiin las-

ten kasvatus valtionvastaisen puolueen jäseniksi.
68

   

Ensimmäinen maailmansota
69

 lopetti Suomen työläisten ulkoilmassa järjestettävät vap-

putilaisuudet vuosina 1915–1916. Helsingissä ei vuosina 1915 ja 1916 järjestetty edes 

sisätilaisuuksia, sillä poliisimestari kielsi puheiden pitämisen kokonaan työväen vappu-

juhlissa vuonna 1915.
70

 Poliisimestari kielsi seuraavana vuonna väentungokset sekä 

mielenosoituskulkueet ”yleisiä ja kansankokouksia koskevan, heinäkuun 21 p:nä 1914 

annetun pakollisen määräyksen ja voimassa olevan poliisisäännön 8, 12, 160 §§:n nojal-

la”.
71

 Oulussa järjestettiin päiväjuhlat työväentalolla molempina vappuina.
72

  

Etelä-Suomi oli strategisesti Venäjälle tärkeä muun muassa Pietarin, eli keisarikunnan 

pääkaupungin, läheisyydestä johtuen. Esimerkkinä tästä mainittakoon rautatien raken-

nushankkeet 1900–luvun alussa, jotka liittivät Suomen tiukemmin kiinni Venäjään.
73

 

Helsingin vappujuhlien rajoitusten taustalla oli siis viranomaisten turvallisuuspoliittinen 

huoli. 
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 SDP:n puoluekokous 1911 pöytäkirja, 171. TyA. Www-sivu. 
65

 Kaksi työläistä oli pidätetty, mutta he olivat poliisilaitoksella huomauttaneet, etteivät olleet enää puolu-

een toiminnassa mukana. 26.4. mennessä ei järjestäjille ollut virallista tietoa myynnin kieltämisestä vielä 

tullut, eikä tästä kiellosta uutisoitu tämän jälkeen. ”Wappumerkkien myyntikieltoa valmistellaan Helsin-

gissäkin”. Työmies 26.4.1912. 
66

 Työmies 2.5.1912. 
67

 HS 3.5.1914. 
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 Ensimmäinen maailmansota käytiin elokuun 1914 ja marraskuun 1917 välisenä aikana. Historian suur-
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70
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Vappujuhlien täyskielto oli vuodesta 1908 alkaneen kehityskaaren päätös. Suomi asetet-

tiin heinäkuun lopulla 1914 sotatilaan, jonka seurauksena siviilihallinto alistettiin soti-

lasviranomaisten alaiseksi. Julkaisu- ja kokoontumisvapautta käsittävät rajoitukset as-

tuivat tämän johdosta voimaan. Työmies otti asian vakavasti ja kehotti kaikkia työläisiä 

käyttäytymään järjestäytymättömien esikuvana. Kokouksien rajoittamisista lehti kirjoit-

ti, että ne rajoittavat työväenyhdistysten toimintaa, mutta mitään ei ollut tehtävissä. Va-

rovaisuuden taustalla oli pelko työväenjärjestöjen lakkauttamisesta sotatilan nojalla. Eri-

tyisesti poikkeusmääräykset koskettivat strategisesti tärkeiden alueiden työväenyhdis-

tyksiä.
74

  

Työväen kokoontuminen vapunpäivän kulkueisiin ja juhliin oli Venäjän keisarikunnan 

silmissä valtion yhtenäisyyden ja turvallisuuden kannalta vaarallista. Sosialidemokraat-

tisen puolueen ohjelma oli tuolloin vallankumoukseen pyrkivää, mikä Venäjän näkö-

kulmasta katsottuna tarkoitti kapinallisuutta ja separistisuutta sitä vastaan. Työväki sen 

sijaan pyrki sopeutumaan sitä vastaan asetettuihin rajoituksiin, jotta järjestöjen toiminta 

voitiin pitää edes toiminnassa. SDP:n myöntyväisyyslinjaan vaikutti myös Karl Kauts-

kyn teoria, jossa odoteltiin kapitalismin lopullista sortumista. Tämän takia Venäjää vas-

taan ei tullut toimia, vaan tärkeämpää oli pysyä hengissä ja odotella.
75

  

1.1.2. Osallistumista epävarmoissa oloissa sekä vuoden 1917 protestivapun osallis-

tumishuuma 

MARTTI SIISIÄINEN on nimittänyt suurlakon jälkeisiä vuosia sisällissotaan saakka Suo-

men ensimmäiseksi protestikaudeksi. Tämän protestin tärkeänä tekijänä oli työväenliike 

ja sen vaatimukset.
76

 Protestikausi näkyi työväen vapputilaisuuksien osallistujamäärissä, 

joihin ei kohdekaupunkien asukasluvut huomioiden enää tämän jälkeen ylletty. 

Työväen vapputilaisuuksien osallistujamäärät olivat laskusuuntaiset sortotoimenpiteiden 

alkamisen jälkeen. Valtakunnallisesti ensimmäisiin vapputilaisuuksiin vuonna 1907 

osallistuttiin hieman ahkerammin. Helsingin vappukulkueessa ilmoitettiin olleen kaksi-

toistatuhatta ja Oulussakin viisituhatta marssijaa.
77

 Osallistumista selkeästi kuvastaa in-
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nostus, sillä kummassakin kaupungissa oli tuolloin varsin huono sää.
78

 Innostuneen 

osallistumisen taustalla oli vuoden 1905 suurlakon jälkeinen poliittisen aktiivisuuden 

ilmapiiri, jonka HANNU SOIKKANEN on nähnyt jatkuneen ainakin maaliskuun 1907 vaa-

leihin saakka.
79

 Kyseisen vuoden toukokuun ensimmäisen päivän sekä tulevien vuosien 

tilaisuuksien vertailu antaa viitteitä, että tämä innostus jatkui myös vapunpäivään 1907.  

Pääkaupungin seuraavan vuoden työläiskulkue oli osallistujamäärän mukaan samankal-

tainen, mutta vuoden 1909 vapputilaisuus peruttiin huonon sään vuoksi.
80

 Helsingissä 

vuodesta 1910 järjestettyihin vapputilaisuuksiin osallistui laskevasti väkeä, ellei huomi-

oida vuoden 1911 vappukulkueen piristymistä neljälläsadalla ihmisellä. Varsinkin vuo-

den 1910 vapunpäivä oli merkittävä, sillä tuolloin marssijoiden määrä laski kahdellatu-

hannella ihmisellä. Tämä on yllättävää, sillä tuolloin ilmoittautuneita osastoja oli kuusi 

kappaletta enemmän kuin vuonna 1908. Vappumuistelman mukaan ainakin Tampereella 

vappumarsseilla mukana olleet työväen ryhmät olivat vuosisadan alussa pääasiallisesti 

ammatillisesti järjestäytyneitä. Ammattimiehet kuuluivat ammattiosastoihin, joiden mu-

kaisesti liityttiin mielenosoituskulkueisiin.
81

  

Pääkaupungissa venäläistämistoimet ilmeisesti vaikuttivat laskevasti ihmisten innostuk-

seen osallistua vappukokoontumisiin. Helsingin työväen tilaisuuksien uutisoinnissa 

huomauteltiin toistuvasti poliisin runsaslukuisesta esiintymisestä Rautatientorilla
82

 sekä 

juhlissa Mäntymäellä. Poliisi muun muassa selvitti marssijoiden kansallisuuksia sekä 

valvoi kulkueita katujen varsilla.
83

 Poliisin näkyvä läsnäolo sekä tiukentunut viran-

omaisten suhtautuminen työväkeä kohtaan mahdollisesti pelotti arimpia osallistujia ti-

laisuuksista pois. Vaikka ammattiosastot olivat kulkueisiin ilmoittautuneet, niin ammat-

tiosastoihin kuuluneet työläiset saattoivat tehdä itsenäisen päätöksen olla osallistumatta 

marsseihin. 

Seuraava esimerkki vuoden 1913 vappujärjestelyistä osoittaa, että venäläisten pyrkimys 

rajoittaa työläisvappua ilmeisesti onnistui osittain. Työmiehen mukaan kulkueeseen il-
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moittautuneita osastoja oli 26. huhtikuuta jo 75 kappaletta.
84

 Helsingin sosialidemo-

kraattinen kunnallistoimikunta teki 28. huhtikuuta lainmukaisen ilmoituksen työväen 

vappumielenosoituksen järjestämisestä. Poliisimestari antoi anomuksen yhteydessä työ-

väen kulkueelle kuitenkin useita ehtoja.
85

 Nämä ehdot näyttävät vaikuttaneen osastojen 

osallistumiseen, sillä seuraavan päivän lehdessä ilmoittautuneita osastoja oli vain 61 

kappaletta
86

, kun siis muutama päivä ennen niitä ilmoitettiin olleen neljätoista osastoa 

enemmän. 

Ei liene sattuma, että keskellä sortotoimenpiteitä vuonna 1911 pidetyssä SDP:n puolue-

kokouksessa menettelytapavaliokunta esitti huomautuksen:  

 

Kun puoluejärjestöjen toimeenpanemilla mielenosoituksilla on sitäkin suurempi 

merkitys, jos niistä ajoissa saadaan tarkat tilastot, velvoittaa kokous puoluejärjes-

töjä pitämään huolen siitä että pidettävistä mielenosotuksista kootaan tarkat tiedot 

mahdollisimman pian ja toimitetaan ne nopeasti puoluetoimikunnalle.
87

 

 

Tämä oli osoitettu koskemaan kaikkia työväen järjestämiä mielenosoituksia. Tämän 

avulla mahdollisesti haluttiin seurata sortotoimenpiteiden vaikutusta mielenosoituksiin. 

Valitettavasti tällaisia tilastoselvityksiä ei lähdeaineistossa vappumielenosoituksista ole 

kuin vuosilta 1912, 1913 ja 1914. Näistä on koottu alla oleva supistettu taulukko 1.  

 

Taulukko 1. osoittaa vappujuhlijoiden vähentyneen Uudenmaan läänin vaalipiirissä 

vuosien 1912 ja 1913 välillä lähes kahdella tuhannella osallistujalla, kun Oulun läänin 

vaalipiirissä osallistujamäärät yli kaksinkertaistuivat samaisena aikavälinä. Tämän li-

säksi Uudellamaalla osallistujat laskivat hieman vielä vuonna 1914, vaikka juhlia pidet-

tiin selvästi enemmän. Vappurajoitteiden keskittyminen etelään ilmeisesti supisti työvä-

en osanottoa vapputilaisuuksiin.  
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Taulukko 1. SDP:n järjestämien vappujuhlien lukumäärä sekä niihin osallistuneiden 

lukumäärät Uudenmaan läänin ja Oulun läänien eteläisessä vaalipiirissä sekä koko 

maassa v. 1912–1914.
88

 

Vuosiluku             v.1912             v.1913             v.1914 

Juhlat/osallistujat Juhlia Osallistujia Juhlia Osallistujia Juhlia Osallistujia 

Uusimaa   39   33 385   39    31 395   46   31 014 

Oulu   16     4 790   30   13 000   20     8 645 

Koko maa 337  158 264 367 174 997 416 173 447 

 

Oulussa kulkueisiin osallistumiseen vaikutti kaupungin erikoinen ammatillinen järjes-

täytyminen muuhun maahan verrattuna sekä SDP:n kannatuksen laskusuunta vuoden 

1907 jälkeen
89

. Korkeimmillaan ammattiosastojen määrä oli vuonna 1907, jolloin osas-

toja oli 20. Aallonpohja Oulussa koettiin ammattiosastojen määrän suhteen vuonna 

1911, jolloin enää vain neljä osastoa ilmoitti jäsenmääränsä. Kyseisinä vuosina järjes-

täytyneiden työläisten määrät olivat 1311 ja 243, joten vuodesta 1907 ammatillinen jär-

jestäytyminen laski erittäin voimakkaasti. Oulun työläisten järjestäytyminen oli vielä 

vuonna 1916 vain noin puolet vuoden 1907 tasosta. Verrattuna muuhun maahan Oulun 

järjestäytyminen oli vuonna 1907 suhteellisesti laajempaa, mutta viimeistään vuonna 

1910 suhde oli muuttunut päinvastaiseksi.
90

  

Oulussa sosiaalidemokraattien vaalikannatuksella oli samankaltainen kehityssuunta 

kuin ammatillisessa järjestäytymisessä. SDP:n kannatus laski vuoden 1907 eduskunta-

vaalien jälkeen. Äänimäärän suhteen puolueen kannatuksen aallonpohja oli Oulussa 

vuoden 1913 eduskuntavaaleissa. Tuolloin sosialidemokraattisen puolueen kannatus oli 

laskenut vuoden 1907 tasosta yli kolmanneksen.
91

 

Oulussa vappuosallistuminen laski vuoden 1907 jälkeen huomattavasti. Marssijamäärä 

laski seuraavana vappuna kahdellatuhannella henkilöllä. Pohjoisessa oli vuosina 1908 ja 

1909 heikko säätilanne
92

, mikä vaikeutti runsaslukuisten marssien onnistumista entises-
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tään. Huono sää oli myös vuoden 1911 vapunpäivänä
93

, mutta todennäköisesti ammatil-

lisen järjestäytymisen alhaisimman tason saavuttaminen sekä puolueen kannatuksen 

lasku Oulussa kyseisenä vuonna vaikuttivat osallistumiseen enemmän. Ammatillinen 

järjestäytymisen elpyminen, vaikkakin hiljalleen vuodesta 1911 eteenpäin, näyttää in-

nostaneen marssijoita osallistumaan enemmän kuin puolueen kannatus.  

Vapunpäivä ei vielä 1900-luvun alussa ollut virallinen vapaapäivä. Kansan Tahdossa  

kuitenkin uutisoitiin vuonna 1912 ensimmäistä kertaa, että kaupungin kaikki tehtaat 

keskeyttivät työt vapunpäivältä.
94

 Tämäkin mahdollisesti auttoi kulkueiden kasvussa, 

sillä marssijamäärä nousi tuolloin tuhannella osanottajalla ja seuraavana vuonna vielä 

muutamalla sadalla.
95

 Jälleen vuonna 1914 osastojen määrän lasku ja huono sää vaikut-

tivat laskevasti osallistumisiin.
96

  

Taulukko 2. Helsingin ja Oulun SDP:n kulkueiden sekä päiväjuhlien osallistujamäärien  

sekä kulkueisiin ilmoittautuneiden osastojen vertailu vuosien 1914 ja 1917 välillä.
97

  

Kaupunki                  Helsinki                   Oulu 

Tilaisuudet Kulkue   Juhla Osastot Kulkue   Juhla Osastot 

v.1914   9 800 17 000       61   2 750   4 250       22 

v.1917 50 000 50 000       97   4 000   8 000       31 

Muutos  410 % 194 %       59 %   45 %   88 %       41 % 

 

Vuosien 1907 ja 1917 vapunpäivinä oli todella kehno sää, mutta silti erittäin suurten 

työläisjoukkojen vapputilaisuudet Oulussa ja Helsingissä. Molempia vapunpäiviä edelsi 

pitkä työväen poliittisen innostuksen nousukausi. Eduskuntavaaleissa vuonna 1916 yli-

voimaiseksi voittajaksi nousseen SDP:n
98

 jäsenistössä vallitsi vaalien jälkeen optimismi. 

Samaisen vuoden puolella jäsenmäärien
99

 sekä uusien työväenyhdistysten voimakas li-

sääntyminen osoittavat tätä työväestön optimismia.
100
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JOUKO HEIKKILÄ on kutsunut ilmiötä uuden poliittisen mobilisaation aluksi, mikä saa-

vutti huippunsa maaliskuun vallankumouksessa 1917.
101

 Venäjän vallankumous aiheutti 

Suomessa kevään aikana valtakunnallisen uudistususkon, mielenosoituksia sekä kansan-

juhlia.
102

 Alle kahden kuukauden päästä pidetyt vapputilaisuudet sekä Helsingissä että 

Oulussa olivat juhlijamääriltään selkeästi tämän innostuksen seurausta. Helsingissä työ-

väki juhli yhdessä pääkaupungin venäläisten kanssa saavuttaen 50 000 henkeä
103

 käsit-

täneen kulkueen.
104

 Koko maan sosiaalidemokraattien vappumielenosoitusten osallistu-

jamäärät nousivat vuoteen 1914 verrattuna yli 2.5 kertaisiksi, vaikka tilastoista puuttuu 

Oulun läänin eteläisen vaalipiirin osallistujamäärät. Uudenmaan läänin vaalipiirissä ti-

laisuudet kasvoivat yli kaksinkertaisiksi.
105

 Ilmiö oli siis valtakunnallinen. 

Myös Oulun työväen kulkueessa oli maaliskuun vallankumouksen jälkeisenä vappuna 

selvästi keskimääräistä enemmän osanottajia, joskin jäätiin vuoden 1907 kulkueen suu-

ruudesta tuhannella marssijalla. Oulussa varsinkin päiväjuhlaan osallistuttiin ahkeram-

min kuin edellisenä laillisena vappuna, mihin saattoi osallistua työväenliikkeeseen kuu-

lumatonta väestöä. Vallankumouksen jälkeen porvarit ja työväenluokka osallistuivat 

kevään mielenosoituksiin yhdessä
106

, joten huomattavasti kasvanut juhlijamäärä vuo-

desta 1914 voi selittyä tällä.  Toisaalta Oulussakin oli venäläisiä vieraita,
107

 joiden mää-

rästä tosin ei lähteissä ole viitteitä.  

Vapputilaisuuksia olivat yhdessä järjestämässä sekä sosialidemokraattinen puolue että 

ammatillinen liike. Kansan Tahdossa ja Työmiehessä julkaistiin vapun alla vapputiedo-

tus, jonka oli julkaissut Suomen Sosialidemokraattinen puoluetoimikunta yhdessä Suo-

men Ammattijärjestön toimikunnan kanssa.
108

 Edelliseen työläisvappuun verrattuna 

kulkueissa mukana olleiden osastojen lukumäärä kasvoikin valtavasti. Normaalia suu-
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rempiin osallistumisiin oli varauduttu, sillä molemmissa kaupungeissa oli uudet juhla-

paikat: Helsingissä Eläintarhan kenttä ja Oulussa Linnansaari.
109

  

Autonomian ajan vappuosallistumiseen vaikutti Helsingissä selkeästi sortotoimenpiteet. 

Erityisesti nämä vaikuttivat juhlien suosioon. Kulkueisiin osallistuneita motivoi poliitti-

set sekä aatteelliset tekijät enemmän kuin juhlayleisöä. Tämän vuoksi myös juhlat kär-

sivät enemmän viranomaisten läsnäolosta ja moninaisista rajoituksista. Oulussa marssi-

joiden lukumäärään sen sijaan vaikutti eniten ammatillisen järjestäytymisen hiipuminen. 

Kahden täyskielletyn vapun jälkeen vuoden 1917 vapputilaisuudet olivat innostukses-

saan selkeästi erityiset, mitä muisteltiin vielä pitkään. Tämän taustalla oli poliittinen in-

nostus, joka näkyi myös SAJ:n jäsenmäärän suoranaisena räjähdyksenä kyseisenä 

vuonna.
110

  

1.1.3. Puheissa seurataan kansainvälistä esimerkkiä sekä propagoidaan 

Oulun sosiaalidemokraattien vappupuheet ennen vuotta 1945 on rajattu käsittelyn ulko-

puolelle, sillä oululaisten sanomalehtien uutisointi oli puheiden suhteen hyvin vähäistä. 

Kansanedustajat olivat Helsingin päiväjuhlien suurin puhujaryhmä. Heitä oli puhujista 

puolet. Muita puhujia juhlissa olivat muun muassa toimittajat, muutama ammattijärjes-

tön edustaja sekä usein puhuja luokiteltiin vain toveriksi tai heitä ei tituleerattu miten-

kään. Näille puhujille ei ole käytössä olevilla menetelmillä aina löytynyt luokittelupe-

rustetta, joten he ovat niin sanottujen tuntemattomien luokassa. Käsitellyistä vappupu-

heista kaksitoista oli tuntemattomien esittämiä.
111

  Vappupuheiden yleisimmät diskurssit 

ennen Suomen itsenäisyyttä olivat kansainvälisyys, kahdeksantuntinen työpäivä ja pro-

pagandistiset tavoitteet.
112

 Kansanedustajien ja muiden puhujaryhmien puheissa käyt-

tämien aiheiden esiintymistiheydestä on koottu taulukko 3.  

Taulukko 3. Kansanedustajien ja muiden puhujien yleisimpien aiheiden vertailu sekä 

niiden prosentuaalinen esiintyminen tutkimuksessa käsitellyissä puheissa Helsingin 

SDP:n vappujuhlissa vuosina 1907–1917.
113
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 Kansanedustajat Muut 

Lukumäärä 23 23 

Sorto 57 % 52 % 

Porvarit 70 % 43 % 

Kansainvälisyys 48 % 61 % 

Joukkovoima 44 % 30 % 

Järjestäytyminen 44 % 43 % 

Sosialismi 26 % 35 % 

Kahdeksantuntinen t.päivä 30 % 39 % 

 

Kansainvälisyyden diskurssia muodostettiin puhumalla kansainvälisestä työväenliik-

keestä ja järjestäytymisestä. Kansainvälisyyden teema oli toiseksi yleisin aihe, mitä yli 

puolet puhujista sivusi puheessaan.
114

 SDP kuului vuodesta 1902 kansainvälisen toisen 

internationaalin pysyvään elimeen, joten puolueella oli vahvat yhteydet kansainvälisiin 

tovereihin. SDP oli puolueohjelmansakin puolesta vahvasti kansainvälisesti suuntautu-

nut puolue.
115

 Sosialismin sekä sosialidemokratian esittely oli myös varsin käytetty aihe 

puheissa
116

, minkä käsittely oli kansainvälistä. SDP:n vuoden 1903 puoluekokouksessa 

puolueen nimikin muutettiin siten, että se ilmentäisi puolueen kansainvälisyyttä.
117

 Li-

säksi toukokuun ensimmäinen päivä oli kansainvälinen työläisten juhlapäivä, joten sen-

kin puolesta oli luonnollista orientoitua vappupuheissa kansainvälisyyteen.  

Kansainvälisyyden korostus vappupuheissa liittyi usein teoreettisen perustan käsitte-

lyyn. Kansainvälisyyden painotus osoitti työväenliikkeen kansainvälisen suuntautunei-

suuden lisäksi vappupuhujien halun korostaa aatteen joukkovoimaa. Tämä näkyi myös 

konkreettisesti, esimerkiksi vuoden 1914 Helsingissä kansanedustaja Nestori Valavaa-

ran puheessa: ”...Siten muodostuvat olojen pakosta kansainväliset työläisluokan taiste-

luarmeijat. Miljoonat, ympäri maailman, kokoontuvat yhteen tänä päivänä...”
118

.  

Työväen kahdeksantuntisen työpäivän vaatimus oli omaksuttu kansainväliseltä työväel-

tä. Toisen internationaalin perustavassa kokouksessa päätetty kansainvälisen työväen-
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vapun järjestäminen vuonna 1889 oli asetettu juuri tämän vaatimusten ilmaisemiseksi. 

Pariisin kongressissa vaadittiin kahdeksan tunnin työpäivää, kahdeksan tuntia lepoa ja 

kahdeksan tuntia vapaa-aikaa.
119

 Myös Suomen ensimmäiset viralliset työläisten vap-

pumielenosoitukset aloitettiin vuonna 1907, sillä ne nähtiin vaikutuksiltaan merkittävik-

si työehtojen aikaansaamiseksi.
120

  

Ennen kaikkea keskittyminen vappupuheissa kahdeksantuntisen työpäivän vaatimuk-

seen kertoo asian tärkeydestä työväelle. Vaatimus näkyi myös vuoden 1903 Forssan ko-

kouksessa hyväksytyssä sosiaalidemokraattien ohjelmassa.
121

 Puheaihe voitiin kohdistaa 

työväelle, työnantajille tai valtaa pitäville viranomaisille.  

Aiheen retorinen käyttötapa oli yleensä vaatimuksenomainen, mutta usein vaatimusta 

perusteltiin sen terveydellisillä seurauksilla sekä etenkin työväen mahdollisuudella hen-

kiseen kehitykseen. Työpäivän lyhennyksen käsittely vappupuheissa oli siis kohdistettu 

pääasiallisesti työväelle. Tarkoituksena oli lisätä työväen tietoisuutta lyhennetyn työpäi-

vän hyödyistä. Lisäksi vaatimuksen tiedottaminen laajoille kansanjoukoille saattoi olla 

tarkoituksellista kannatuksen lisäämisen kannalta. Työväenliike saavutti tavoitteensa, 

kun 1917 säädettiin laki kahdeksan tunnin työpäivästä. Tähän siirryttiin kuitenkin vasta 

1920-luvun alusta lähtien.
122

 Kahdeksantuntisen työpäivän toteutumista tultiin vielä 

muistelemaan vappupuheissa pitkään.
123

 Näin sillä oli pitkälle ulottuva propagandisti-

nen tehtävä. 

Kolmannesta vappupuheiden aihealueesta käytän nimitystä propagandistiset tavoitteet. 

Propagandalla tarkoitetaan mielipiteenmuokkaukseen pyrkivää oppien, asenteiden ja 

ajatusten levittämistä.
124

 Näin laajasti ymmärrettynä koko työläisvapputilaisuus voidaan 

nähdä propagandana. Joukkoesiintymisellä pyrittiin luomaan omille joukoille myönteis-

tä sekä poliittisille vastustajille pelotteellista mielikuvaa. Tässä keskitytään sellaisiin 

puheissa yleisimpinä käytettyihin aiheisiin, jotka sisälsivät selkeän propagandistisen ta-

voitteen tai propagandan lajin. Tällaisia olivat sortoteema, porvareiden arvostelu sekä 

joukkovoiman korostukset.  
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Sortoteema oli yleisimmistä vappupuheiden käsittelyaiheista.
125

 Yleensä sorron käsitettä 

tai sen johdannaisia käytettiin puheaiheiden korostamisen apukeinona. Usein sortotema-

tiikka kytkeytyi porvareiden toiminnan tai koko kapitalistisen järjestelmän kritisointiin. 

Kansanedustaja Nestori Valavaara käsitteli diskurssia tähän tyyliin vuoden 1914 vappu-

juhlissa Mäntymäellä: 

Kapitalistit riistävät työläisiä työpajoissa ja raskailla werotuksilla. Polii-

seiksi asestettuina usuttavat kapitalistit tietämättömiä työläisiä luokkaetu-

jaan ajamien työläisten niskaan. Milloin ei poliisi riitä, käytetään sotilaita. 

Nämä ovat myös työwäen luokasta koottuja. Hajota ja hallitse, siihen perus-

tuu kapitalistien walta.
126

 

Toinen työväen alistamiseen liittyvä aihe oli kansainvälisen sorron korostaminen. Pro-

pagandistisena tavoitteena oli luoda uhri-diskurssia
127

, jonka kautta pyrittiin synnyttää 

yhteenkuuluvuuden tunnetta työläisten kesken.  

Venäjän sortokauden takia ajanjakso oli myös otollinen sortoteeman esille nostamises-

sa. Mielenkiintoista kuitenkin on, että puheissa sorto liittyi yleensä oman maan porva-

reihin kuin Venäjän viranomaisiin tai johtajiin. Tähän mahdollisesti vaikuttivat Venäjän 

sortotoimenpiteet, joiden myötä Venäjän arvostelu oli erikoistarkkailussa.
128

 Lisäksi tä-

hän vaikutti sosiaalidemokraattien myöntyväisyyslinja. 

Propagandan yleisenä tavoitteena on luoda viholliskuvaa jostain vastustajasta.
129

 Sosiaa-

lidemokraateilla viholliskuvan kohteena olivat porvarit eli keskiluokka. Porvarit edusti-

vat puheissa vastakkaista aatetta ja tämän kautta profiloituivat luonnollisesti työväen vi-

hollisiin. Viholliskuvan luominen oli kuitenkin varsin maltillista. Viholliskuvaan usein 

kuuluva ihmisyyden kyseenalaistaminen tapahtui lähinnä riistäjä- sekä alistaja-

käsitteiden käytössä.
130
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Joukkovoima-diskurssin propagandistinen käyttö liitettiin puheissa yleensä armeija- se-

kä taisteluteemoihin.
131

 Retorisena keinona joukkovoiman liittäminen näihin vertausku-

viin vaikuttaa olleen voiman ja vallan korostus. Joukkovoiman käyttö puheissa kuului 

usein myös kansainvälisyyden diskurssiin. Näin työläisten joukkojen taustalla huomau-

tettiin olevan oman maan työläisten lisäksi miljoonat kansainvälisen armeijan jäsenet.
132

 

Propagandististen tavoitteiden esille tuominen oli hallitsevampaa kansanedustajien vap-

pupuheissa kuin muilla puhujilla. Erityisesti sorto-tematiikka sekä porvarien käsittely 

painottuivat kansanedustajien puheissa.
133

 OTTHEIM RAMMSTEDTIN teorian mukaan yh-

teiskunnallisten liikkeiden kehittyminen alkaa yhteiskunnallisesta kriisistä. Tämän kaut-

ta liike kehittyy muun muassa propagoinnin, protestin ja ideologian artikuloinnin kautta 

organisoitumista sekä lopulta institutionalisoitumista kohti.
134

 Käytännössä suomalainen 

työväenliike oli organisoitunut puolueen perustamisen jälkeen vuonna 1899, tai viimeis-

tään kun työväenliikkeen ammatillinen organisoituminen alkoi SAJ:n perustamisen 

myötä vuonna 1907. Työväenliike oli kuitenkin vielä ennen Suomen itsenäistymistä hy-

vin nuori liike, eikä esimerkiksi puolueen poliittinen toiminta voinut vielä Venäjän alai-

suudessa täysin toimia. Näin työväenliike pyrki propagoinnilla laajentumaan, siis saa-

maan tätä kautta lisää kannattajia. 

1.2. Jakaantunutta mielenosoitusta sisällissodan jälkeen 

Suomi itsenäistyi vuoden 1917 joulukuussa. Sisäiset ristiriidat aiheuttivat yhteiskunnan 

jakaantumisen kahteen vastakkaiseen osaan — vasemmistoon ja oikeistoon — jo ennen 

itsenäistymistä. Työväenliike alkoi perustaa omia järjestyskaartejaan jo maaliskuun 

1917 vallankumouksen jälkeen ja porvarillisella puolella aloitettiin suojeluskuntien pe-

rustaminen erityisesti elokuusta lähtien. Suojeluskunnat julistettiin tammikuussa 1918 

hallituksen joukoiksi. Sisällissota syttyi samassa kuussa niin kutsuttujen punaisten ja 

valkoisten välillä. Punaiset kärsivät sodassa tappion ja heidän viimeinen vastarinta ku-

kistettiin toukokuun 5. päivä 1918.
135

 Vasemmiston vapputilaisuuksia ei vuonna 1918 

sisällissodan takia järjestetty. Sisällissodan jälkeen työväenliike jakaantui maltillisiin 
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sosiaalidemokraatteihin ja radikaaleihin vasemmistososialisteihin sekä kommunistei-

hin.
136

 Kommunistien ja vasemmistososiaalidemokraattien eroaminen SDP:stä alkoi jo 

vuoden 1920 alussa. Varsinaisesti SSTP:n perustava kokous pidettiin 13.–15. toukokuu-

ta.
137

  

Kommunistit saivat vallan SAJ:ssä 1920-luvun alussa. Sen avulla äärivasemmisto to-

teutti vuosikymmenen aikana useita lakkoja, jotka häiritsivät teollisuutta ja ulkomaan-

kauppaa. Osittain vasemmiston vasta-aaltona suomalainen yhteiskunta oikeistolaistui. 

Suomen Suojelusliitto perustettiin jo 1920-luvun alussa kommunisminvastaiseen toi-

mintaan. Myös Kyösti Kallion hallitus kävi äärivasemmiston vastaisiin toimiin muun 

muassa lakkauttamalla kommunistien haltuun joutuneen sosialidemokraattisen nuoriso-

liiton. Lopulta kommunistien provosoiva toiminta sekä toisaalta taloudellinen lama sai-

vat aikaan äärioikeistolaisen Lapuan liikkeen syntymisen Etelä-Pohjanmaalle.
138

  

1.2.1.  Työläisten vappu kohtaa maltillisia rajoitteita 

Sisäasiainministeriö ilmoitti ennen ensimmäistä sisällissodan jälkeistä vapunpäivää, että 

ei ollut laillista syytä estää vappukulkueiden kokoontumisia.
139

 Työläiset saivat kuiten-

kin Helsingissä määräyksen poliisimestarilta, että vappukulkue ei — Suomen Sosiali-

demokraatin mukaan — saanut kulkea ”herraskatuja” pitkin, mitä myös noudatettiin.
140

 

Vapunpäivänä työväentalon sekä Työväen kirjapainon katoilta myös vedettiin poliisin 

toimesta punaiset liput alas.
141

 Sisällissota vaikutti näiden toimenpiteiden taustalla. 

Kieltämällä vasemmiston vappuparaati kaupungin keskeisiltä alueilta vältettiin poliitti-

set levottomuudet.    

Oulun työväki ei voinut vielä vuonna 1919 järjestää omia vapputilaisuuksiaan, sillä 

muun muassa työväentaloa ei oltu vielä vapautettu
142

 toimintaan.
143

 Suojeluskunnat 

käytti tilaisuutta hyväkseen ja järjesti oman vapputilaisuuden Linnansaaressa.
144

 Sieltä 
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suojeluskunnat vielä marssi Raatiin.
145

 Suojeluskuntien tavoitteena oli näillä valinnoilla 

muistuttaa vasemmistoa uudesta poliittisesta tilanteesta, sillä sisällissotaa edeltävänä 

vappuna työväen juhla oli järjestetty Linnansaaressa.
146

 Tämän lisäksi sisällissodan ai-

kana Raatinsaaressa oli pidetty muutaman kuukauden ajan punaisten vankileiriä.
147

  

Viranomaiset määräsivät vuosina 1919–1929 rajoitteita vappua kohtaan lähes vuosit-

tain. Yleisin kiistanaihe oli punainen lippu, joka kiellettiin uutisten mukaan Oulussa ky-

seisinä vuosina seitsemän kertaa ja Helsingissä neljästi. Oulussa työväenvappu ei koke-

nut muunlaisia rajoitteita, ainakaan niistä ei ole uutisoitu. 

Kalevassa kirjoitettiin lippukielloista vuoden 1922 vapunpäivän jälkeen ihmetellen, 

miksi kommunistit kuin uhallaan ottivat punaliput kulkueeseen vaikka poliisimestari oli 

näistä jo aiemmin huomauttanut.
148

 Sama tilanne toistui seuraavana vuonna, mihin Ka-

leva kommentoi: ”Yksi punainen lippukin — laiton tietysti — oli hankittu mukaan, jotta 

joukoille olisi varattu lapsellinen vappuilo virkavallan sekaantumisen muodossa”.
149

  

Kommunistien punalippujen käytön tarkoituksena, sen lisäksi että punainen lippu kuului 

työväen symboleihin, oli ilmeisesti myös huomion hakeminen, joka tiedettiin saatavan 

poliisiviranomaisten puuttumisella asiaan. Tällainen tietty teatraalisuus näkyi ääriva-

semmiston vapputilaisuuksissa myöhemminkin. Mainitsen tästä kaksi esimerkkiä, joista 

tosin toinen ei ole kohdekaupungista. Kommunistit marssivat Oulussa vuoden 1926 

vappuna mielenosoituksellisesti paljaita tankoja kädessä pidellen, sillä punaliput olivat 

tuolloinkin kielletyt.
150

 Kemissä kommunistit olivat tuolloin keksineet punalippujen 

kantokiellon takia verhota itsensä lippuihin ja marssia tyhjien tankojen kanssa.
151

 Täl-

laisten tempausten tarkoituksena oli selkeästi julkisuuden hakeminen sekä viranomais-

ten kieltojen korostaminen. Lisäksi tällaisten toimien taustalla oli selvästi propagandis-

tista vaikuttamista uhri-mielikuvan luomisella.   
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Helsingin vapputilaisuuksien rajoitteet koskivat punalippujen lisäksi vappumerkkien 

myymistä sekä vuonna 1922 kommunistien juhlapuhuja pidätettiin
152

. Vappumerkkien 

myynti kiellettiin Suomen Sosialidemokraatin Sasu Punasen
153

 pakinan mukaan sisäasi-

ainministeriön toimesta jo vuonna 1919, sillä se nähtiin luvattomana rahankeräyksenä. 

Tämän yhteydessä muisteltiin kenraalikuvernööri F. A. Seytä
154

 seuraavaan tapaan: 

Hyvää päivää Boss-Schraber [nimi epäselvästi], missähän Seynkään lienee, 

mutta jos hän tämän teidän wappumerkkibullanne saisi tietää, niin, olkoon-

pa, että hän olisi vaikka polsewikkien kanakopissa, niin jo tieto tästä tuot-

taisi hänelle suurta wiihdytystä wankeudessaan.
155

  

Tällä pakinoitsija muistutti autonomian ajan sorrosta, josta ei itsenäistyneessä Suomes-

sakaan oltu päästy eroon.  

Helsingin Sanomissa vappupuhujan pidättämisen syyksi epäiltiin puhujan hiljattaista 

Suomeen tuloa Venäjältä.
156

 Viranomaiset seurasivat kommunisteja tarkasti SKP:n lait-

tomuuden takia. Sekä Oulussa että Helsingissä vuonna 1921 viranomaiset pyrkivät estää 

kommunistien vapputilaisuudet vetoamalla järjestämistä anoneen järjestön rekisteröi-

mättömyyteen. Kommunistit kuitenkin onnistuivat juhlien järjestämisessä toteuttamalla 

vappujuhlat tuolloin kommunistien vallassa olevien, entisten sosiaalidemokraattisten 

järjestöjen kautta. Oulussa kommunistit kiersivät säädöksen järjestämällä marssin työ-

väenyhdistyksen nimissä.
157

 Helsingissä kommunistit ohittivat vappujärjestämisen estä-

vät asetukset vetoamalla SDP:stä irronneisiin Töölön, Fredriksbergin ja Sörnäisten työ-

väenyhdistyksiin.
158

 Tämän jälkeen kommunistien järjestämisongelmista ei enää uuti-

soitu. 

Sisällissodan jälkeisten vapputilaisuuksien säännöstelyt olivat varsin lieviä, jos niitä 

verrataan Venäjän vallan aikaisiin työläisjuhliin. Suurin osa kielloista koski kommunis-

tien tilaisuuksia, joten maltillisempaa vasemmistoa kohtaan oltiin suopeampia. Toisaalta 

kohdekaupungeissa työläisvappua juhlineet menivät pääosin äärivasemmiston tilaisuuk-
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siin, joten kiellot koskivat suurinta osaa vappua juhlineesta työväestä. Sisällissodan jäl-

keen vasemmiston järjestämät julkiset marssimiset ja juhlat verenpunaisine lippuineen 

selkeästi ärsyttivät vastapuolta.  

1.2.2. Vasemmisto pyrkii lähentymään — syyttelyä ja kiistaa ehdoista 

Kommunistit saivat kannatusta toiminnalleen muun muassa lakkojen järjestämisen suh-

teen Suomen Ammattijärjestöön kuuluvissa ammattiliitoissa jo vuodesta 1919. SAJ:n 

edustajakokouksessa vuonna 1920 kommunistien vasemmistosuuntaa kannatti noin kak-

si kolmannesta edustajasta. Useimmat ammattiliitot sekä SAJ olivat siirtyneet kommu-

nistien käsiin viimeistään seuraavan vuoden lopussa.
159

 Kommunistit yrittivät valjastaa 

ammattiyhdistysliikkeen vasemmiston yhteisten vappujuhlien järjestämisen avuksi. 

Helsingissä yritettiin vasemmistopuolueiden yhteisten valtakunnallisten vapputilaisuuk-

sien järjestämistä huhtikuussa 1921. Tuolloin kommunistien johtama ammatillinen kes-

kusneuvosto lähestyi yhteisten juhlien järjestämisessä sosialidemokraattista kunnallis-

toimikuntaa. Asiasta järjestettiin neuvottelukokous, jossa sosiaalidemokraatit esittivät 

koko maata käsittävän yhteisiä juhlia koskevan ehdotuksensa. Se sisälsi muun muassa 

pyynnön, että juhlissa pidätyttäisiin keskustelemasta vasemmistopuolueiden eroavai-

suuksista. Edustajakokoukseen osaa ottaneet sosiaalidemokraatit kokivat kuitenkin ko-

kouksen olleen pelkkä parjaustilaisuus heitä vastaan. Yhteisten juhlien järjestämisen 

suunnittelu loppui ennen vuoden 1921 vappujuhlia tähän.
160

 SAJ:n kautta pyrittiin yh-

dessä järjestettäviin juhliin Helsingissä myös vuosina 1923 ja 1925, mutta toivottuihin 

tuloksiin ei tuolloinkaan päästy.
161

 Vasemmisto juhli yhteisesti vain Oulussa vuonna 

1924.
162

 Oulussa yhteiset juhlat onnistuivat luultavasti, koska sosiaalidemokraatit olivat 

kaupungissa selvästi altavastaajina kommunistien kannatukseen nähden.
163
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Suomen ammattijärjestön toukokuun 3.–8. päivänä 1926 pidetyssä edustajakokouksessa 

Ernst Lähde piti hylkäävän puheenvuoron koskien ammattijärjestön toimikunnan ehdo-

tusta yhteisten juhlien järjestämisestä
164

:  

Poliittiset järjestöt ovat aina aikaisemminkin vappujuhlat järjestäneet ja oh-

jelmaan on kuulunut muitakin kysymyksiä eikä vain ammatillista liikettä kä-

sittäviä kysymyksiä --- niin minusta tuntuu siltä, että edustajakokouksen ei 

olisi tästä asiasta päätettävä mitään.
165

  

Muutamat kokouksen edustajat vastasivat tähän lähinnä puoltaen yhtenäisten juhlien 

järjestämistä, minkä jälkeen kokous päätti hyväksyä toimikunnan ehdotuksen. Ammatti-

liikkeen sisällä asiasta ei oltu yhtämielisiä, sillä kymmenen edustajaa jätti ehdotuksen 

hyväksymiselle vastalauseen. Vastalauseessa muun muassa huomautettiin samaa kuin 

Lähdekin puheenvuorossaan, että vappujuhlien järjestely oli alusta saakka ollut poliittis-

ten puolueiden tehtävä. Lisäksi tähdennettiin ammattijärjestön vappujärjestelyihin osal-

listumisen olevan kommunistien hajotustyötä. Tämä nähtiin ammatilliselle liikkeelle 

vahingolliseksi, koska sen nojalla edelleen voitiin ”ammatillinen liike asettaa sosialide-

mokraattista puoluetta vastaan taistelevaksi järjestöksi”.
166

   

SAJ päätti velvoittaa toimikuntansa yhteisten juhlien järjestämiseen, johon sosialidemo-

kraattinen puolueneuvosto oli helmikuussa periaatteessa suopea. Neuvotteluissa kom-

munistien ja sosiaalidemokraattien välillä päädyttiin umpikujaan vastapuolen arvostelun 

suhteen. Sosiaalidemokraatit olisivat halunneet, että vasemmistopuolueiden välinen ar-

vostelu olisi kielletty vappupuheissa, johon radikaalivasemmisto ei suostunut. Sosiaali-

demokraatit toivoivat kuitenkin, että paikkakuntatasolla vielä käytäisiin yhteisistä juh-

lista erikseen neuvotteluita. Mikäli tällaiset neuvottelut eivät onnistuisi, sosiaalidemo-

kraatit järjestäisivät juhlat itsenäisesti.
167

 Yhteiset juhlat eivät onnistuneet ainakaan Ou-

lussa eivätkä Helsingissä, sillä kommunistit järjestivät itsenäisesti juhlansa myös vuo-

den 1927 vappuna.
168
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SAJ toimi eräänlaisena puolueettomana elimenä vasemmistopuolueiden välillä, sillä 

vaikka ammattiliike oli kommunistien johtama, oli siinä myös sosiaalidemokraattien 

edustus.
169

 Sosiaalidemokraattien ehto yhteisille juhlille vasemmiston arvostelun kiel-

tämisen suhteen oli periaatteessa suurin vasemmistopuolueiden juhlien este. Kenties 

suurimpana esteenä voidaan kuitenkin pitää puolueiden ideologisia eroavaisuuksia, joi-

den myötä vastapuolen arvostelu oli houkuttelevaa. Lisäksi puolueiden aatteelliset erot 

häiritsivät selkeästi ammattijärjestön sisäistä toimintaa, kuten esimerkiksi suhtautumi-

sessa yhteisesti järjestettävään vappuun. 

1.2.3. Pääkaupungin kahdet tilaisuudet jakavat työväkeä — Oulussa radikaalien joh-

tama vappu  

Helsingissä sosiaalidemokraatit järjestivät innostuneen vapputilaisuuden vuonna 1919, 

mihin osallistuttiin samankaltaisesti kuin sisällissotaa edeltäneenä, vuoden 1917 vapun-

päivänä.
170

 Molempien vapunpäivien taustat olivat työväen kannalta hieman samankal-

taiset. Venäläisviranomaisten esittämien kokoontumiskieltojen vuoksi vuoden 1917 

vapputilaisuuksia edelsi kaksi kiellettyä vappua. Samankaltainen tausta oli sisällissodan 

jälkeisenä vappuna, sillä edellisenä vuonna vielä käynnissä ollut sisällissota esti työläis-

ten järjestämät vapputilaisuudet. Sisällissodan verisyys ja siinä kärsitty tappio varmasti 

kannustivat työväkeä osallistumaan sekä osoittamaan joukkovoimaansa vuoden 1919 

juhlapäivänä. 

OTTHEIM RAMMSTEDTIN teoriassa yhteiskunnallisista liikkeistä puhutaan liikkeen eh-

doista. Yhteiskunnallinen kriisi koskettaa suuria ihmisjoukkoja. Ihmiset tuntevat kriisin 

edessä voimattomuutta, mutta yhteiskunnallinen liike tarjoaa tämän voimattomuuden 

ylittämismahdollisuuden. Kriisin uhrit voivat liikkeessä nähdä, että eivät ole yksin.  

Liikkeen toiminta-ajatuksena on kertoa hallitseville vaikeasta tilanteesta. Rammstedt on 

pitänyt yhteiskunnallisen liikkeen alkupisteenä yhteiskunnallista kriisiä.
171

   

Työväenliike oli sekä vuonna 1917 että etenkin vuonna 1919 kriisin jälkeisessä tilan-

teessa, ikään kuin alkupisteessä. Hävitty sisällissota oli kriisinä yksilölle varmasti käsit-

tämätön. Työväenliikkeen järjestämä vapputilaisuus oli eräs tunteiden ilmaisun kanava. 
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HANNU SOIKKANEN on pitänyt yllättävänä vuoden 1919 vappujuhlien suurta menestystä. 

Sosiaalidemokraattien järjestötoiminta elpyi todella nopeasti sisällissodan jälkeen. 

SOIKKANENKIN on epäillyt, että mahdollisesti uhkaavassa tilanteessa etsittiin turvaa jär-

jestöistä, mikä näin selittää vappujuhlan suosion jo vuonna 1919. Lisäksi hän on huo-

mauttanut SDP:n maaliskuun eduskuntavaaleissa menestymisen vaikuttaneen varovai-

sempienkin liittymiseen sosiaalidemokraattien yhdistyksiin.
172

 

Vasemmiston jakaantuminen kahteen puolueeseen — reformistiseen sekä vallankumo-

ukselliseen — näkyi Helsingissä järjestetyissä työläisvapuissa vuodesta 1920 eteenpäin, 

jolloin radikaali vasemmisto aloitti omien vapputilaisuuksien järjestämisen.
173

 Ääriva-

semmistolainen SKP oli alkanut hiljalleen saada valtaa oman peitepuolueen perustami-

sen lisäksi jalkautumalla ammattiliikkeeseen sekä pyrkimällä sosialidemokraattisten jär-

jestöjen hallintaan. Jo syksyllä 1919 kommunistit olivat vallanneet sosialidemokraatti-

sen nuoriso- sekä naisliiton. Sosialidemokraattista puoluetta kommunistit eivät onnistu-

neet saada haltuunsa.
174

  

Taulukko 4. SDP:n ja kommunistien kulkueiden osallistujamäärät Helsingissä 1920-

luvulla, kun molempien osallistujat on ilmoitettu Suomen Sosialidemokraatissa ja ääri-

vasemmistolaisessa sanomalehdessä.
175

 

Vuosiluku         v.1923           v.1926           v.1927 v.1928 

SDP           3 000             1 000             1 500   1 300 

Kommunistit         12 000             8 000           10 000 12 000 

 

Taulukosta 4 näkyy, kuinka kommunistien vappukulkueet saivat alusta asti selvästi suu-

remmat osallistujajoukot kuin sosiaalidemokraattien vastaavat. Kommunistien järjestä-

mässä kulkueessa oli jo vuonna 1920 enemmän väkeä kuin sosiaalidemokraattien juh-

lassa.
176

 Tärkeimpänä tekijänä tässä kehityksessä oli valta ammattiyhdistysliikkeessä, 

sillä Helsingissä puolueet olivat eduskuntavaaleissa melko tasavahvoja. SDP alkoi vuo-
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den 1924 eduskuntavaaleista lähtien saada noin 6–10 prosenttia suurempaa kannatusta 

kuin äärivasemmisto.
177

  

Ennen sosialidemokraattiseen puolueeseen kuuluttiin ammattiosastojen kautta. Työvä-

enliikkeen jakaantumisen kautta ammattiosastot eivät enää voineet kuulua puolueeseen. 

Tämä näkyi muun muassa Helsingin sosialidemokraattisen puolueväen selvänä supis-

tumisena. Kun vuonna 1919 jäseniä oli yli 9 000, niin seuraavan vuoden alkuun jäsenis-

tö oli kutistunut noin 700 jäseneen.
178

 Tämäkin kehitys vaikutti sosiaalidemokraattien 

vapputilaisuuksien supistumiseen. 

Vasemmistososialistien vuoden 1920 vappukulkueeseen ilmoittautui 60 ammattiosastoa 

ja yhdistystä, kun sosiaalidemokraattien kulkueeseen ilmoittautui 13 osastoa vähem-

män.
179

 Äärivasemmiston kulkueisiin ilmoittautuneita osastoja ei enää tämän jälkeen 

Suomen Sosialidemokraatissa julkaistu, sillä se vähensi tuntuvasti kommunisteista uuti-

soimista sekä lopetti täysin niiden vappuilmoitusten julkaisemisen vuoden 1920 jälkeen. 

Sosiaalidemokraattien pää-äänenkannattajassa ei seuraavana vuonna ilmoitettu edes 

omaan kulkueeseen ilmoittautuneita osastoja, sillä osastojen järjestys oli ilmoitettu kun-

nallistoimikunnan lähettämässä kirjelmässä.
180

 Seuraavan kerran sosiaalidemokraattien 

osastojen lukumäärä ilmoitettiin vuonna 1923, jolloin osastoja oli enää 22.
181

 Sosiaali-

demokraattien vappukulkueisiin osallistuneiden osastojen lukumäärä jäi parinkymme-

nen osaston tietämille. 

Sosiaalidemokraattien kulkueeseen ilmoittautuneiden osastojen laskusuuntaan vaikutti 

selvästi kommunistien tiukentunut ote SAJ:stä. Kulkueisiin osallistuneiden osastojen 

lukumäärän romahtaessa supistuivat myös sosiaalidemokraattien vappukokoontumiset. 

Kun vielä vuonna 1920 ilmoitettiin sosiaalidemokraattien juhlayleisön olleen noin 

kymmenentuhatta ihmistä, vuosikymmenen lopulla juhliin osallistui keskimäärin pari-

tuhatta henkeä.
182

 On selvää, että sosiaalidemokraattien kulkueesta pois lähteneet osas-

tot osallistuivat joko kommunistien kulkueeseen tai lopettivat vappuosallistumisen ko-
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 Ks. tarkemmin liite 1. 
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konaan. Pääkaupungin kommunistien kulkueeseen osallistui ilmeisesti runsaasti osasto-

ja, sillä Suomen Työmies ilmoitti vuoden 1923 kulkueessa olleen 74 lippua.
183

  

Ammattiliikkeen tärkeys vapputilaisuuksien järjestämisessä huomioitiin myös sanoma-

lehdissä. Esimerkiksi Suomen Sosialidemokraatin pakinoitsija Sasu Punanen kirjoitti 

vuoden 1924 vapun jälkeen asiasta näin: 

Kommunisteilla oli tänäkin wuonna enemmän wäkeä niin kulkueessa kuin 

juhlapaikallakin, huolimatta siitä, että waalit pääkaupungissakin osoittivat 

suhteiden olevan toisin päin. Mistä tämä ilmiö johtuu, kysynee lukija? Mei-

dän käsityksemme mukaan seuraavista syistä: 1) Kommunistit ovat innos-

tuneempia menemään wappukulkueissa kokouspaikoille kuin nosket... 

2)Kommunistit pitäen edelleenkin johdossaan waltaamaansa ammatillista 

työväenliikettä --- keräävät tällä määrällä ”yhteisrintama”-tunnuksensa 

mukaansa joukkoja, jotka eivät ole mitään kommunisteja, waan pikemmin-

kin sosialidemokraatteja.
184

  

Helsingin Sanomissa kirjoitettiin samasta kehityksestä vuoden 1926 vapun jälkeen:  

Sosialidemokraattien ja kommunistien kulkueet olivat tälläkin kertaa samas-

sa suhteessa kuin David ja Goljat --- Suurin osa tallusteli muuten vain 

kommunistien talutusnuorassa olevien ammattiosastojen mukana...
185

  

Ammattiliike oli merkittävä tekijä vappujärjestämisessä, sillä jako vasemmistoaatteiden 

välillä ei ollut niin selvä SAJ:n jäsenkunnissa. Monet ammattiliittoihin kuuluneista työ-

läisistä katsoivat kuuluneensa työväenliikeeseen tai omaan liittoonsa
186

. Tästä syystä 

saatettiin ”tallustella muuten vain kommunistien talutusnuorassa” äärivasemmiston jär-

jestämiin kevään joukkokatselmuksiin.  

Kommunistien pidätykset selkeästi vaikuttivat radikaalien vapputilaisuuksiin, sillä vuo-

desta 1924 osallistuminen laski sekä pääkaupungissa että Oulussa. Molemmissa kau-

pungeissa tapahtui vuonna 1927 selkeä piristyminen vappuosallistumisessa, joka kään-
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tyi laskuun vuosikymmenen viimeisenä vapunpäivänä.
187

 Vaikka ammatillinen järjes-

täytyminen oli tuolloin lähtenyt laskuun
188

, niin vuosikymmenen viimeisen vapun juh-

laintoon vaikutti tässä tapauksessa enemmän sää. Tuolloin oli yksi työväen vappuhisto-

rian kylmin vapunpäivä.
189

 

Oulussa työväen tilanne sisällissodan jälkeen oli toisenlainen. Siellä suuntataistelussa 

sosiaalidemokraattien ja sosialistisen työväenpuolueen välillä voiton vei jälkimmäinen. 

Näin Oulun kunnallisjärjestö, Oulun työväenyhdistys sekä sen alaosastona toiminut 

nuorisojärjestö liittyivät sosialistiseen työväenpuolueeseen. SDP ei kuitenkaan lopetta-

nut toimintaansa Oulussa.
190

  

Oulussa selvästi suurempaa kannatusta
191

 nauttinut radikaalinen siipi järjesti kaupungin 

ainoita työläisten vapputilaisuuksia vuodesta 1920.
192

 Oulussa työväen järjestämiin 

vapputilaisuuksiin osallistuttiin keskimääräisesti samankaltaisesti kuin ennen sisällisso-

taa,
193

 joten tästä näkökulmasta vasemmiston hajaantumisella ei näytä olleen suurta vai-

kutusta Oulun työläisten osallistumiseen. Yhteisen vappujuhlan vasemmisto järjesti 

vuonna 1924.
194

 

Oulussa vasemmiston yhteisesti järjestettyyn vappukulkueeseen kerääntyi yllättävästi 

vähemmän työläisiä kuin kommunistien yksin järjestämiin marsseihin. Osastojakin il-

moittautui muutama kappale vähemmän kuin yleensä.
195

 Ilmeisesti työväen keskuudessa 

ei oltu lähentymisestä tyytyväisiä, sillä kulkueesta jäätiin pois juuri kyseisenä vappuna. 

Yhteisesti järjestettyyn juhlaan osallistui edellistä kevättä suurempi yleisöjoukko.
196

 

Kulkueessa marssimista sosiaalidemokraattien kanssa selkeästi kartettiin. Saattoi toki 

myös olla, että päiväjuhlassa oli tuolloin työväestön ulkopuolista katsojakuntaa seuraa-

massa, kuinka vasemmiston yhteinen juhla sujui.  
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1.2.4. Tovereiden puheet eroavat radikaalisuuden suhteen 

Maltillisemman vasemmiston vappupuheet sisällissodan jälkeen käsittelivät aiempaa 

yleisemmin sisäpolitiikkaa sekä rauhan ja sodan vastustusta. Kansainvälisyyden teema 

moninaisine aiheyhteyksineen pysyi sosiaalidemokraattien vappupuheiden tematiikassa, 

minkä merkitys vappupuheissa ei muuttunut. Työväenliikkeen jakaantumisen seurauk-

sena vappupuheissa käsiteltiin uusina aihealueina myös työväen yhtenäisyyttä sekä ar-

vosteltiin kommunisteja, kuitenkin varsin maltillisesti. Työväenliikkeen jakaantuminen 

myös vaikutti siihen, että selkeästi propagandistiset aiheet saivat vähäisemmän roolin 

sisällissodan jälkeisissä vappupuheissa. Radikaalit työläiset kun olivat siirtyneet toisiin 

juhliin. Työväen hajaannuksen seurauksena selkeästi myös haluttiin valistaa kuulijoita 

sosialidemokratiasta laajemmin kuin ennen, mikä näkyy muun muassa alla olevasta tau-

lukosta. 

Taulukko 5. Kansanedustajien ja muiden puhujien yleisimpien aiheiden vertailu sekä 

niiden prosentuaalinen esiintyminen tutkimuksessa käsitellyissä puheissa Helsingin 

SDP:n vappujuhlissa vuosina 1919–1929.
197

  

 Kansanedustajat Muut 

Lukumäärä 25 11 

Sisäpolitiikka 52 % 55 % 

Rauha/sota 48 % 36 % 

Kansainvälisyys 44 % 55 % 

Sosialidemokratia 40 % 18 % 

Yhtenäisyys/kommunistit 28 % 55 % 

Sorto/kurjuus 24 % 45 % 

 

Kansanedustajat olivat selvästi suurin puhujaryhmä; lähes 70 prosenttia kaikista suo-

menkielisistä vappupuhujista. Tämän olisi olettanut vaikuttaneen kotimaan politiikan 

suosioon käsitellyissä aiheissa, mutta kansanedustajat käsittelivät sisäpolitiikkaa jopa 

hieman muita puhujaryhmiä vähemmän. Suomen itsenäistymisen myötä poliittisten 

puolueiden valta ja vaikuttamismahdollisuudet kasvoivat. Tämä ilmeni poliittisten ai-

heiden käsittelyn kasvuna vappupuheissa. Työttömyyden sekä kahdeksantuntisen työ-

 
197

 Vuoden 1919 puheaiheita ei uutisoitu, joten aiheet on kerätty SDP:n vappuilmoituksesta. SS 

30.4.1919. Muiden vuosien puheaiheet SS vapunpäivän jälkeinen numero 1920–1929.  



44 

 

aikalain käsittely on tilastoitu omiksi aiheiksi. Ne erottuivat selkeästi keskeisyydessään, 

mutta eivät toistuneet puheissa kuitenkaan aivan yleisimpinä.
198

 Näiden aiheiden sisäl-

lyttäminen sisäpolitiikan luokkaan olisi korostanut entisestään politiikan keskeisyyttä.  

Rauhanaate nousi yhdeksi keskeisimmistä aihealueista maailmansodan ja sisällissodan 

jälkeen. Erityisesti aihe korostui kansanedustajien juhlapuheissa. Sisällissodan muistot 

olivat kuitenkin vielä liian katkeria, sillä niistä puhuttiin vappuna vasta kymmenen 

vuotta sodan päättymisen jälkeen, vuonna 1928. Tällöinkään puheissa ei puhuttu sanal-

lakaan sodasta, vaan surullisista muistoista sekä valkoisesta terrorista.
199

  

Sen sijaan vappuretoriikassa rauhanaate sidottiin sosialidemokratian aatteeseen kuulu-

vaksi. Sodan vastustaminen ja maailmanrauha nähtiin riippuvaiseksi kansainvälisen 

työväenliikkeen voimasta sekä sosiaalisesta vallankumouksesta.
200

 Tämä oli — aatteen 

esittelyn lisäksi — propagandistista eron tekoa kilpailevaan aatteeseen, sillä hyvin usein 

puheissa korostettiin kapitalistien sotaisuutta sekä porvarien halua lisätä asevarustelua 

niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.
201

 Oma puolue esitettiin sotaisuuden vastakoh-

tana edustavan rauhanaatetta. Sosialidemokraattisen puolueen johtoon tuli sisällissodan 

jälkeen henkilöitä, jotka olivat pysytelleet punaisten liikkeestä ulkopuolella. He tuomit-

sivat kapinaliikkeen muun muassa sen militaristisuuden takia. Osa näistä henkilöistä, 

kuten Miina Sillanpää sekä Matti Paasivuori, olivat jo ennestään olleet parlamentaarisen 

sekä uudistusta ajavan eli revionistisen suunnan kannattajia.
202

 Näin rauhan korostami-

sella luotiin myös eroa vastapuoleen, vallankumouksellisiin kommunisteihin. 

Aatteellisen käsittelyn lisäksi rauhan ja sodan diskurssia luotiin maailmansodan, aseva-

rusteluiden sekä uuden suursodan vaaran kautta. Aiheiden keskeisyyteen vaikutti var-

masti myös katkera sisällissota, vaikka siitä ei ääneen puhuttukaan. Toisaalta maailman-

sodan muistelun sekä suursodan kauhukuvan mahdollisuudesta puhuminen saattoivat si-

sältää propagandistista tarkoitusta. Sodan vaaroista ja tuskista oli helppo puhua vasta 

koetun raskaan sisällissodan jälkeen. Näin tukeuduttiin kuulijoiden tunteisiin. 
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Sisällissodan jälkeen sosiaalidemokraattien olisi olettanut vappupuheissa keskittyneen 

porvariston entistä laajempaan arvosteluun, mutta porvaristo jäi puheissa vähemmälle 

huomiolle.
203

 Tähän vaikuttivat sisällissodasta puhumisen haluttomuus sekä ennen 

kaikkea viholliskuvan laajentuminen. Työväenliikkeen jakaantumisen myötä hajaan-

nuksen käsittely sekä kommunistien arvostelu tulivat keskeiseksi.
204

 Kommunistien ar-

vostelu oli kuitenkin varsin maltillista, joten kenties viholliskuvan sijaan tulisi käsittee-

nä käyttää kilpailijakuvaa.  

Kansanedustajat pidättyivät selvästi kommunistien arvostelusta, sillä ero muiden puhu-

jien tarkastelemiin aiheisiin juuri yhtenäisyyden sekä kommunismin teemoissa oli suu-

rin.
205

 Tämä propagandistiseksi tavoitteeksi luokiteltava aihealue nimenomaan kansan-

edustajien käsittelemänä eroaa merkittävästi sisällissotaa edeltävistä vappupuheista. 

Tuolloin propagandistisuus oli kansanedustajien painottunein juhlapuheiden osa-alue
206

, 

kun sisällissodan sekä työväenliikkeen jakaantumisen jälkeen tilanne muuttui lähes 

päinvastaiseksi. Kansanedustajien puheissa muutos näkyi myös sortoteeman vähäisem-

mässä käytössä.
207

  

Muutokseen vaikutti SDP:n suuntautuminen reformistiseen tavoitteeseen, vallankumo-

ukseen tähtäävän toiminnan sijaan. Puolueen johto ei kuitenkaan kiistänyt vanhaa 

kautskylaista linjaa, ilmeisen tarkoituksensa takia saada radikaali työväki pysymään 

puolueen sisällä. Hallitusyhteistyö porvarien kanssa hyväksyttiin vuoden 1926 puolue-

kokouksessa, mikä oli selvä irtaantuminen puolueen vanhoista periaatteista. Puolueen 

ohjelmaa ei kuitenkaan hyväksytty muutettavan reformistiseksi, ja vanha Forssan koko-

uksessa 1903 päätetty ohjelma jäi vielä pitkäksi aikaa sosialidemokraattisen puolueen 

toiminnan perustaksi. Tosin pian sen periaatteellinen osa oli näennäinen puolueen todel-

liselle toiminnalle.
208

 Kansanedustajien kommunistien arvostelun välttely vappupuheis-

sa oli tältä kannalta periaatteellinen valinta. Parlamentarismiin pyrkivän politiikan takia 

sosiaalidemokraatit ja varsinkin heidän kansanedustajansa eivät halunneet arvostella 

kommunisteja liian kärkkäästi.  
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Kommunistien vappupuheiden aiheisto oli monelta osin samankaltainen kuin sosiaali-

demokraattien puheiden ennen sisällissotaa. Samankaltaisina aihealueina korostuivat 

kansainvälisyys, sorto ja porvarillisen viholliskuvan luonti. Uutena diskurssina oli tie-

tenkin sosiaalidemokraattien arvostelu ja uutena puheiden painotuksena ammatillinen 

liike. Kansainvälisyyden korostus erosi hieman äärivasemmiston puheissa sosiaalide-

mokraattien aiemmista tarkoituksista. Radikaalit työväen vappupuhujat kiinnittivät kan-

sainvälisyyden diskurssissa huomion porvarillisena pidettyyn militarismiin
209

, kun mal-

tillisen työväen autonomian ajan puheet koskettivat kansainvälisyydessä teoreettista 

puolta käsitellen järjestäytymistä sekä työväenliikettä. Kommunistien huoli kansainväli-

sestä sodasta sekä porvarien sotaisuudesta selittyy maailmansodan sekä sisällissodan 

kokemuksilla. Eräs tätä diskurssia käsitelleistä puhujista oli tässä tutkimuksessa tunte-

mattomien luokkaan kuuluva J. Marttila vuoden 1925 vappujuhlassa: 

Suomessa on ammatillinen työväenliike ollut näihin [päiviin? ilmeisesti jää-

nyt sanomalehdestä pois] asti huonossa asemassa verrattuna muihin mai-

hin. Tämä johtuu etupäässä siitä, että mukaan on tunkeutunut aineksia, jot-

ka yrittävät johtaa ammatillista liikettä väärille urille: muka sovinnolliseen 

toimintaan porvariston kanssa. Tämän suunnan kansainvälisyyttä edustaa 

Amsterdamin ammatti-internationaali, jossa on määräysvalta herroilla, jot-

ka maailmansodan aikana kehoittivat työläisiä teurastamaan toisiaan.
210

 

Tämä on varsin kuvaava puheote 1920-luvun kommunistien vappupuheiden moninai-

suudesta, jonka takia ei suuria eroja eri diskurssien esiintymiselle puheissa syntynyt. 

Marttilan lyhyt puheote sisälsi vihjailun sosiaalidemokraattien ja porvariston yhteistyös-

tä sekä porvariston polarisoinnin työväenliikkeen viholliskuvassa ja toisaalta herrojen 

militaristisuuden. Herroilla tässä tarkoitettiin Amsterdamin ammattillisen internationaa-

lin johtoa, eli toisin sanoen luotiin mielikuvaa sosiaalidemokraattien samankaltaisuudes-

ta porvareihin.  
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Taulukko 5. Helsingin kommunistien yleisimmät puheaiheet sekä niiden prosentuaali-

nen esiintyminen vappupuheissa v.1922–1927 ja 1929.
211

 

Porvaristo 81 % 

Kansainvälisyys 73 % 

Riisto 73 % 

Ay-liike/järjestäytyminen 58 % 

SDP:n arvostelu 50 % 

 

Sorron käsittely puheissa oli sisällissotaa edeltävien vappupuheiden kanssa samankal-

taista, sillä niissä korostuivat kansainvälinen riisto sekä porvarien aiheuttama kurjuus.
212

 

Sorron aiheuttajana maltillisempaa työväenliikettä ei nähty. Uutena sorron käsittelyalu-

eena 1920-luvulla oli vangitut työläistoverit. Suomessa toteutettiin 1920-luvun kuluessa 

useita kommunistipidätyksiä
213

, joita ymmärrettävästi arvosteltiin vappupuheissa. Tä-

män esittelyllä kyettiin luomaan konkreettista kuvaa työväen kokemasta riistosta, jolla 

vahvistettiin työväen uhrimielikuvaa.  

Viholliskuvan luominen oli äärivasemmiston vappupuheiden keskiössä. Erityisesti sosi-

aalidemokraatteja arvosteltiin välillä varsin rankoin sanankääntein. Tämä erityisesti 

kiihtyi vuoden 1927 vappuna ja sen jälkeen. Selkeänä sosiaalidemokraattien arvostelun 

jakavana tekijä oli sosiaalidemokraattien hallitusvastuu vuoden 1926 lopussa.
214

 Seu-

raavan vuoden vappupuheissa sosiaalidemokraatteja arvosteltiin tämän johdosta hyvin 

ankarasti. Esimerkiksi Väinö Vuorio puhui sosiaalidemokraateista tuolloin seuraavaa:  

Valkoinen rintama on järjestäytynyt uudelleen, sen etujoukkona on nyt sos-

dem puolue, joka viime vuonna tähän aikaan oli vielä reserviväen asemas-

sa. Tästä sosdem puolueen siirrosta porvariston reservistöstä sen iskujou-
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koksi, aiheutuvat suureksi osaksi vuoden aikana tapahtuneet muutokset 

luokkataistelutilanteessa.
215

 

Tämän vuoden vappupuheita edeltävinä vuosinakin sosiaalidemokraattien nähtiin har-

joittavan yhteistyötä porvariston kanssa
216

, mutta mielikuvan luominen ankaroitui sel-

västi maltillisen työväen hallitusvastuun jälkeen. Tuolloin sosiaalidemokraattisena pää-

ministerinä toiminut Väinö Tanner sanoi SDP:n hallituksessa olon kiihdyttäneen kom-

munisteja entistä räikeämpään esiintymiseen.
217

 Selkeästi ideologisen eron kasvu va-

semmistopuolueiden välillä, SDP:n siirtyessä yhä selkeämmin parlamentarismiin kiih-

dytti arvostelua. Lisäksi sosiaalidemokraattien nähtiin harjoittavan ammattiliikkeen ha-

jotustyötä yhdessä porvariston kanssa.
218

 Näin sosiaalidemokraatit samaistettiin porva-

ristoon kuuluvaksi, poliittiseksi vastustajaksi. 

Kommunistien vappupuheiden aiheisto ja käsittelytapa oli monelta osin samankaltaista 

kuin sosiaalidemokraattien juhlapuhujien ennen sisällissotaa. Äärivasemmiston puhei-

den diskurssit olivat kuitenkin hieman hallitsevimpia propagandististen aihealueiden kä-

sittelyssä. Esimerkiksi oman aatteen tai eduskuntapolitiikan käsittely olivat radikaalien 

vappupuheissa harvinaisia aiheita. Sen sijaan keskityttiin porvariston, riiston sekä vas-

tapuolta edustaneen sosiaalidemokraattien laajaan arvosteluun. Sosiaalidemokraatit kes-

kittyivät sisällissodan jälkeen parlamentaariseen politiikkaan, jonka seurauksena vappu-

puheiden hyökkäävät sanankäänteet vähenivät. 
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2. Pula- ja sotavuosien niukkaa protestia (v.1930–1944) 

2.1. Kokoontumisten vaikeus oikeistolaisessa Suomessa  

Kommunistien toiminta kiihtyi ja kannatus kasvoi 1920-luvun lopulla. Sosialistinen 

työväen ja pienviljelijäin vaaliliitto lisäsi vuoden 1929 eduskuntavaaleissa edustaja-

paikkojaan kolmella. Kommunistien järjestämät mielenosoitukset samaisen vuoden elo-

kuussa sekä marraskuussa yritetty yleislakko epäonnistumisestaan huolimatta yllyttivät 

oikeistoa tuntuvampiin vastatoimiin.
219

  

Tarkoituksenaan vaikeuttaa kommunistien toimintaa Kyösti Kallion elokuussa nimitetty 

hallitus rajoitti yhdistysmisvapautta. Marraskuussa Lapualla tapahtuneen kommunis-

tinuorten punapaitojen repimisen jälkeen syntyi laaja anti-kommunistinen Lapuan liike. 

Monin paikoin Suomessa vaadittiin hallitusta kovempiin toimiin kommunisteja vastaan, 

mutta eduskunta näki painovapauslain tiukentamisen liiaksi demokratiaa rajaavana. 

Eduskunnan maltillisuus kiihotti oikeistoa entisestään, minkä laajasta kansanliikkeestä 

erottui äärimmäinen Lapuan liike. Yhteiskunnan oikeistolaistuminen sai aikaan niin sa-

nottujen kommunistilakien hyväksymisen eduskunnassa lokakuussa 1930. Näiden laki-

en nojalla kommunistien julkinen toiminta lopetettiin.
220

  

Myös vasemmistopuolueiden suhteet tulehtuivat entisestään vuosikymmenen lopulla ja 

sosiaalidemokraatit irtautuivat jo toukokuussa 1929 SAJ:n johtoelimistä perustaen seu-

raavan vuoden lokakuussa Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliiton (SAK).
221

 Näiden 

tapahtumien seurauksena sosiaalidemokraatit järjestivät 1930-luvulla ainoita työläisten 

vapputilaisuuksia. 

2.1.1. Maltillinenkin juhlinta kärsii oikeiston rajoitteista 

Sisäasiainministeriö kielsi ennen vuoden 1930 vapunpäivää kommunistien ulkona jär-

jestettävät vapputilaisuudet niiden rikollissisältöisen kokousohjelmiston takia. Ministe-

riö jätti maaherrojen harkinnanvaraiseksi kieltävätkö he myös kommunistien sisätilai-

suudet järjestyksenpidollisten näkökulmien nojalla.
222

 Mahdollisesti viranomaisten 
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myöhäinen ilmoituskin kiellosta vaikutti, että kommunistit asettuivat jyrkästi kieltoja 

vastaan. Vastauksena hallituksen ratkaisuun kommunistit levittivät propaganda-lehtisiä, 

joissa kehotettiin vallata kadut poliisimielivallan vastalauseeksi ja nousta kapinaan.
223

  

Äärivasemmisto yritti sekä Oulussa että Helsingissä ryhmittäytyä vapputilaisuuksia var-

ten. Näiden kahakoiden seurauksena noin parikymmentä nuorta kommunistia pidätettiin 

molemmissa kaupungeissa.
224

 Oulussa rajoituksen vastustus oli maltillista ja poliisin 

tehtävänä oli lähinnä hajottaa kokoontunut kommunistijoukko sekä pidättää lipunkanta-

jat.
225

 Pääkaupungissa poliisia vastaan heiteltiin muutama kivi virkavallan ajaessa pois 

noin kahdentuhannen hengen suuruista kommunistijoukkoa SDP:n juhlapaikalta Män-

tymäeltä. Tämän jälkeen — ilmeisenä tarkoituksenaan saada sosiaalidemokraattien juh-

la hajoitetuksi — kommunistien uutisoitiin huudelleen yleisön joukosta puheiden aika-

na.
226

  

Hallitus ilmeisesti pohti vallankumouksellisen vasemmiston vapputilaisuuksien sallimi-

sen mahdollisuutta vuoden 1930 vapunpäivänä
227

, mutta jo tammikuussa 1930 edus-

kunnan hyväksymä yhdistyslain muutos kieli valtiovallan asennoitumisen koventumi-

sesta kommunistien toimintaa kohtaan. Muutoksen avulla ”vastoin lakia ja hyviä tapoja” 

toimivien yhdistysten lakkauttaminen tuli mahdolliseksi.
228

  

Vappukokoontumisen kieltoon vaikutti selkeästi vahvistunut ja radikalisoitunut äärioi-

keisto. Olihan yhdistyslain muutoksen taustalla lapualaisten vaatimus kommunistien 

toiminnan lopettamiseksi. Radikalisoituminen jatkui esimerkiksi maaliskuussa 1930 

Lapualla perustetun taistelujärjestö Suomen Lukon toimesta, joka toteutumatta jääneen 

painovapauslain muutoksen vastalauseeksi tuhosi vasemmistososialistisen Työn Äänen 

painokoneet.
229

 Valtiovallan vappukiellon tarkoituksena lienee ollut yhteiskunnan rau-

hoittaminen vähentämällä mahdollisuutta äärioikeiston entistä suurempaan provosoitu-

miseen kommunistien vapunpäivän marsseista.  
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Lapuan liike kohdisti kommunistien vaientamisen jälkeen jo syksyllä 1930 mielenkiin-

tonsa myös epäisänmaallisina pitämiinsä sosiaalidemokraatteihin.
230

 Sisäasiainministe-

riöltä tuli seuraavan vuoden vappuna kehotus juhliville järjestöille, omien erikoislippu-

jensa ohella, asettaa valtakunnan lippu kunniasentoon. Ministeriön julistuksessa myös 

tehostettiin täyspunaisten lippujen olevan edelleen kielletyt
231

, joten punaiset liput olivat 

olleet kiellettyjä jo edellisenä vappuna. Valtioneuvoston ohjeiden tarkoituksena oli osit-

tain oikeistoliikkeen hillitseminen taipumalla sen vaatimuksille.
232

   

Oulussa työväki ei järjestänyt vappukulkueita vuosina 1930–1936. Helsingissä sosiaali-

demokraatit sen sijaan tulkitsivat julistuksen siten, että vuoden 1931 kulkueessa Suo-

men lippua ei vielä näkynyt, mutta juhlapaikalla Mäntymäellä tasavallan lippu liehui 

yhdessä järjestölippujen kanssa.
233

 Julistuksen taustalla oli nationalismin kohdistuminen 

sisällissodan jälkeen entistä laajemmin valtakunnan lippuun. Esimerkkinä liputukseen 

kohdistuneesta panostuksesta mainittakoon, että liputuksen yleistyessä vuosikymmenen 

puoliväliin mennessä liputtamista seurattiin Suomessa erityisillä lippukulttuurin keskit-

tyneillä järjestöillä.
234

    

SDP:n vuoden 1933 puoluekokouksessa mainittiin lapualaisten yrittäneen sosiaalide-

mokraattien vapun kieltämistä kokonaan vuonna 1932. Tämän johdosta puoluetoimi-

kunnan lähetystö kävi varoittamasta tällaisista kielloista pää- ja sisäministeriä. Sisäasi-

ainministeriö kuitenkin tarkensi edellisen vuoden ohjeitaan siten, että Suomen lipun täy-

tyi olla myös kulkueissa, minkä jälkeen puoluetoimikunta kehoitti jäseniään luopumaan 

kulkueiden järjestämisestä.
235

 Lisäksi vapunpäivänä sisäasiainministeriö kielsi kulkuei-

den järjestämisen kello 10–12 aikana
236

, mikä todennäköisesti entisestään vaikutti pää-

tökseen luopua marssimisesta.
237

  

Helsingissä toimittiin puoluetoimikunnan kehotuksen mukaisesti ja järjestettiin vain 

vappujuhla. Puoluetoimikunnan kehotuksen tarkoituksena lienee ollut protestinomainen 
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mielipiteenilmaus vääränä koettuja määräyksiä kohtaan. Tuolloin kansanedustajanakin 

toiminut Yrjö Räisänen kirjoitti nimimerkillään Sasu Punanen hallituksen kaavailleen 

— lapualaisten yrityksen mukaisesti — jopa koko sosiaalidemokraattisen vapun täys-

kieltämistä.
238

 Lapuan liike kiellettiin Mäntsälän kapinan johdosta
239

, mutta hallitus il-

meisesti halusi rauhoittaa edelleen äärioikeistolaisia asettamalla työväelle lisärajoituk-

sia.  

Helsingin työväki vältteli niin sanotulla porvarialueella marssimista vuodesta 1933 läh-

tien ja alkoi marssia työläiskaupunginosan Kallion läpi.
240

 Vappumarssin keskustassa 

kieltävästä asetuksesta ei lähteissä ole mainintaa. Sasu Punanen kirjoitti ennen vapun-

päivää kulkuereitin muutoksesta: ”Herrain kaupunginosain lävitse ei kuljetakaan nyt. Ei 

tahdota ärsyttää heitä”.
241

 Tämän päätöksen taustalla selkeästi oli sosiaalidemokraattien 

myöntyväisyyden mentaliteetin, jota oli harjoitettu jo sortokauden vapunajoista lähtien. 

Sen mukaisesti ei tahdottu turhaan ärsyttää rajoitteiden antajia, jotta oma toiminta py-

syisi mahdollisimman vapaana. 

Edelleen rajoitukset laajentuivat vuoden 1934 vappuna, jolloin kiellettiin liputus työvä-

eltä kokonaan sekä asetettiin niin sanottu puserolaki. EINO JUTIKKALAN mukaan puna-

lippukielto annettiin huhtikuussa 1933 asetetun puserolain vastapainoksi. Isänmaallisen 

Kansanliikkeen (IKL)
242

 käyttämiin mustiin univormuihin kohdistetussa laissa muun 

muassa kiellettiin puolue- ja järjestöunivormujen käyttö julkisissa toimissa.
243

  

Presidentti Svinhufvudin vahvistamalla, puserolakina tunnettuna, asetuksella 27. huhti-

kuuta 1934 kiellettiin poliittiset tunnusmerkit kaikissa julkisissa paikoissa. Erityisesti 

oikeusministeriön ohjeissa kiellettiin Isänmaallisen Kansanliikkeen sekä Sosialidemo-

kraattisen Työläisnuorisoliiton puserot.
244

 Asetuksen taustalla lienee ollut myös tieto oi-

keistoradikaalin IKL:n vapputilaisuuksien järjestämisestä vuoden 1934 vappuna.
245
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Näin aatteellisesti toisilleen vastakohtia edustaneiden puolueiden, SDP:n ja IKL:n, 

mahdolliset kiihtymykset ja radikalisoitumiset minimoitiin. Puserolaista uutisoitiin vii-

meisen kerran vuoden 1936 vappuna
246

, mutta kielto oli ilmeisesti voimassa koko vuo-

sikymmenen
247

. Punalippuja käytettiin seuraavan kerran vasta talvisodan jälkeisessä va-

semmiston kannalta vapautuneemmassa poliittisessa ilmapiirissä vuoden 1940 vappu-

na.
248

 

SDP:n vapputilaisuudet järjestettiin vuodesta 1934 lähes samanlaisten asetusten rajaa-

mina. Muutamana vappuvuotena rajoituksia kuitenkin hieman lisättiin. Vuoden 1936 

alussa säädetty asetus esti koululaisten osallistumisen poliittisiin tilaisuuksiin. Suomen 

Sosialidemokraatissa epäiltiin, että asetus olisi säädetty äärioikeiston ”rienauksen” täh-

den, minkä johdosta myös työväki joutui nyt kärsimään.
249

 Suomen Sosialidemokraatis-

sa kirjoitettiin myös, kuinka kansainvälisen laulaminen oli edelleen kielletty.
250

 Tampe-

reella kansainvälisen työväen marssi oli kielletty edellisenä vappuna
251

, joten ilmeisesti 

Helsingissäkin sen esittäminen oli kielletty viimeistään vuodesta 1935.  

Työväen vappujuhlinnan rajoitteissa 1930-luvulla näkyi äärioikeiston sekä yleisen oi-

keistolaistumisen vaikutus. Oikeiston sekä erityisesti Lapuan liikkeen painostuksesta 

vuodesta 1930 kommunistit eivät saaneet enää vapputilaisuuksia järjestää. Satoja kom-

munisteja tuomittiin vuosikymmenen alussa vuosittain valtio- ja maanpetoksesta.
252

 

Edellisellä vuosikymmenellä toteutetut kommunistipidätykset saivat näin jatkoa, ja 

kommunisteina tiedettyjen vasemmistolaisten juhlintakin kiellettiin äärioikeiston al-

kusysäyksen avustamana. Rajoitteiden ulottaminen sosiaalidemokraatteihin väheni sel-

keästi vuosikymmenen toisella puoliskolla SDP:n voittaessa vuoden 1936 eduskunta-

vaalit sekä muodostaessa seuraavana vuonna niin sanotun punamultahallituksen maa-

laisliiton kanssa.
253
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2.1.2. Kallion kadut täyttyvät hiljalleen — maltilliset eivät innosta oululaisia  

Vasemmiston vapputilaisuuksia järjestäneiksi tahoiksi jääneet SDP sekä sosiaalidemo-

kraattien perustama SAK eivät — kommunistien tilaisuuksien lakkauttamisesta huoli-

matta — vuosikymmenen alussa saaneet houkuteltua vappukulkueisiin juuri enempää 

väkeä. Oulussa keväisiä kulkueita ei edes järjestetty kuin vasta vuodesta 1937 lähtien.
254

 

Pohjolan sosiaalidemokraattien järjestämät vappujuhlatkaan eivät innostaneet yleisöä 

kuin vasta vuosikymmenen viimeisinä vuosina, jolloin yleisömäärät alkoivat hiljalleen 

nousta.
255

 Helsingissä puolestaan maltillisten työläisten järjestämät päiväjuhlat keräsivät 

selvästi enemmän yleisöä vuodesta 1930 eteenpäin. Sosiaalidemokraattien ja ammatilli-

sen liikkeen koolle kutsumat kulkueet olivat myös selkeästi alimiehitettyjä, mutta vuo-

desta 1934 niidenkin kehitys osallistujien suhteen lähti kohoamaan vuosi vuodelta ylös-

päin.
256

 

On vaikea arvioida viranomaisten rajoitteiden sekä Lapuan liikkeen vaikutusta 1930-

luvun työväen vappuosallistumiseen, sillä vappujärjestelyiden tilanne oli kommunistien 

toiminnan kieltämisen jälkeen aivan toinen kuin edellisellä vuosikymmenellä. Aiempina 

vuosina näyttää olleen siten, että viranomaisten kiristynyt suhtautuminen työväenvappu-

ja kohtaan aiheutti vähäistä taantumaa vapputilaisuuksien osanottoon. Onni Wirlanderin 

vappumuistelun mukaan Lapuan liike ei etelässä kuitenkaan aiheuttanut työväelle on-

gelmia:  

Minusta tuntuu et porukka oli jo silloin vähän sivistyneempää täällä että ne 

ei sotkenu oikeestaan tällaisiin itseensä eikä meitä liioin heidän touhuunsa. 

Heitettiin huulta, ku jotain täytyi niillekin puhua.
257

  

Oulussa sen sijaan Pohjolan Työn pakinoitsija Aatteen mukaan vuoden 1938 vähäinen 

marssijamäärä mahdollisesti johtui pulakauden työmaaterroreista
258

: ”Pula-ajan jäljet 

työmaaterroreineen ehkä vielä painostaa monia”
259

. Oulussa oli rauhallista Lapuan liik-
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keen harjoittaman niin sanotun muilutuksen
260

 puolesta, sillä tiettävästi kaupungissa ta-

pahtui vain yksi muilutusyritys. Oulun läänissä muilutuksia tapahtui 1.5.–15.9.1930 

kaikkiaan 32 kappaletta, joista tosin osa oli vain yrityksiä. Valtakunnan ensimmäinen 

kyyditystapaus sattui Oulun lähellä, Limingassa vappuna 1930, jolloin oululainen 

kommunisti joutui terrorin kohteeksi.
261

 Saattoi siis olla, että äärioikeistolla oli vaiku-

tusta ainakin Oulussa työväen vapputilaisuuksien osallistujajoukkojen vaimenemiseen 

1930-luvun alkupuoliskolla. 

Pääkaupungissa osa kommunisteista
262

 siirtyi maltillisten kevätjuhliin. Muutos näyttää 

varsin selkeältä, kun vertaa Helsingin sosiaalidemokraattien ennen kommunistien kiel-

tämistä järjestämien juhlien yleisömääriä vuoden 1930 vappujuhlaan. Maltillisen va-

semmiston järjestämä vappujuhla keräsi vuonna 1928
263

 vain neljätuhatta seuraajaa.
264

 

Sosialidemokraattien yhdessä ammatillisen paikallisjärjestön kanssa järjestämä vuoden 

1930 juhlatilaisuus houkutteli paikalle yli kaksinkertaisen määrän eli kymmenentuhatta 

henkilöä.
265

 Edellä olevassa taulukossa näkyy selvästi pääkaupungin sosiaalidemokraat-

tien vapputilaisuuksien kasvu ja toisaalta pohjoisen sosialidemokraattien vaikeus tilai-

suuksien järjestämisessä 1930-luvulla.  
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Taulukko 7. Helsingin SDP:n 1920- ja 1930-luvun sekä Oulun äärivasemmiston 1920-

luvun ja SDP:n 1930-luvun keskimääräiset vapputilaisuuksien osallistujamäärät sekä 

niiden prosentuaaliset muutokset.
266

  

 

 

 

 

 

Taulukossa näkyvät keskimääräiset vapputilaisuuksien osallistujamäärät osoittavat aat-

teen merkityksen vappumarsseissa. Oulussa äärivasemmisto järjesti 1920-luvulla varsin 

voimakkaita mielenosoitusmarsseja. Sosialidemokraattien seuraavalla vuosikymmenellä 

toimeenpanemien kulkueiden marssijamäärät pienenivät huomattavasti ja juhlijoiden 

määräkin tippui selvästi kommunistien järjestämiin tilaisuuksiin verrattuna. Täytyy to-

sin painottaa, että Oulussa ei työläiskulkueita järjestetty kuin 1937–1939, joista Pohjo-

lan Työ ilmoitti osallistujat vain viimeiseltä vuodelta. On kuitenkin selvää, että Oulun 

sosiaalidemokraateilla oli vaikeuksia nimenomaan kulkueiden järjestämisessä 1930-

luvulla. Tämän kehityksen taustalla oli äärivasemmiston erittäin suuri kannatus Oulus-

sa.
267

 Kulkueissa osoitettiin mieltä marssin järjestäneen tahon hyväksi, joten aatteelli-

sesti sosiaalidemokraattien riveissä marssiminen oli kommunisteille kyseenalaista.  

Samanlainen tendenssi näkyy taulukossa myös Helsingin sosiaalidemokraattien järjes-

tämissä tilaisuuksissa. Sosiaalidemokraattien tilaisuuksien kasvu oli 1930-luvulla suu-

rempaa vappujuhlissa, kun marssijoiden määrän kasvu jäi hieman vähäisemmäksi. Hel-

singissä SDP oli vasemmistopuolueista eduskuntavaaleissa vain hieman suositumpi 

1920-luvun lopussa.
268

 Tästä syystä pääkaupungin sosiaalidemokraattien itsenäisesti jär-

jestämät vappukokoontumiset kasvoivat varsin myönteisesti 1930-luvulla. 

 
266

 Laskettu liitteistä 1 & 2. 
267

 Esim. Oulussa v. 1929 eduskuntavaaleissa SDP sai 11,8 % äänistä, kun äärivasemmiston Sosialistinen 

työväen ja pienviljelijäin puolue sai 36,8 %. SVT XXIX:14, 44. 
268

 Esim. Helsingissä v. 1929 eduskuntavaaleissa SDP sai 23,8 % äänistä, kun äärisemmiston Sosialisti-

nen työväen ja pienviljelijäin puolue sai 17,6 %. SVT XXIX:14, 32. 

             1920-luku            1930-luku             Muutos % 

 Kulkueet Juhlat Kulkueet Juhlat Kulkeet Juhlat 

Helsinki SDP 1 860 5 600 3769 14 071 +102 % +151 % 

Oulun työvä-

ki 

3 000 5 031   600   1 771    -80 % -65 % 
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Sekä Helsingissä että Oulussa osanottajien määrä kasvoi voimistuneesti 1930-luvun jäl-

kipuolella.
269

 Samaan aikaan alkoi myös SAK:n valtakunnallinen elpyminen.
270

 Am-

mattiyhdistysten keskusliiton jäsenmäärän kasvu näkyi myös Helsingin (HAP) ja Oulun 

ammatillisen paikallisjärjestön (OAP) jäsenmäärien selkeänä lisääntymisenä. Alle on 

koottu vertaileva kuvio, joka havainnollistaa HAP:n ja OAP:n jäsenistön kasvun vaiku-

tuksen Helsingin sosiaalidemokraattien vappukulkueiden sekä Oulun sosiaalidemo-

kraattien vappujuhlijoiden lukumääräiseen kehittymiseen
271

. 

Kuvio 1. Helsingin ja Oulun ammatillisten paikallisjärjestöjen jäsenmäärien kehitys se-

kä Oulun SDP:n vappujuhlien ja Helsingin SDP:n vappukulkueiden osanottajamäärien 

vertailu v. 1933–1939.
272

 

 

Sosiaalidemokraattien vuonna 1930 perustama uusi ammatillinen keskusjärjestö SAK 

oli aluksi vaikeuksissa, mutta se alkoi vuosikymmenen puolivälissä elpyä. SAK:n vai-

keuksien taustalla oli oikeistolaistunut yhteiskunta, jonka myötä viranomaisten toimesta 

oli lakkautettu SAJ, useat ammattiliitot ja muut järjestöt
273

. Sosiaalidemokraattien lähtö 

SAJ:sta ennen varsinaisia lakkautuksia kuitenkin pelasti vanhan ammattiyhdistysorgani-

 
269

 Ks. tarkemmin liitteet 1 & 3. 
270

 Ks. tarkemmin liite 6. 
271

 Kuviossa on käytetty Oulun sosialidemokraattien juhlien osallistujamääriä, sillä kulkueita ei juuri 

1930-luvulla Oulussa järjestetty.  
272

 SS vapunpäivän jälkeiset numerot 1933–1939; Pohjolan Työmies vapunpäivän jälkeiset numerot 

1933–1936; PT vapunpäivän jälkeiset numerot 1938–1939; Vuoden 1939 tilastoja ei ole ilmoitettu. 

SAK:n vuosikirja 1933–1938. 
273

 Esim. Helsingissä lakkautettiin v. 1930–1933 ammatillisia ja poliittisia järjestöjä yhteensä 161 kappa-

letta. Lukumäärä on laskettu lähteestä. Luettelo lakkautetuista ja toimintakiellon alaisista yhdistyksistä. 

Sisäasiainministeriö 1934, 9–14. 
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saation.
274

 Metallityöväen liiton puheenjohtaja Einari Aittola puhui SAK:n alkutilan-

teesta vuoden 1938 vappujuhlassa Mäntymäellä seuraavasti:  

Ammattiyhdistysliike on selvinnyt verraittain hyvin siitä raskaasta suonenis-

kusta, jonka taantumusporvaristo lapuanliikkeineen antoi v. 1930. Tämä is-

ku oli perin ankara, silloinhan hajoitettiin ammatillinen liike perusjärjestöjä 

myöten melkein alkutekijöihinsä...
275

  

Ammatillinen järjestäytyminen lähti kuitenkin kasvuun, jolloin myös vapputilaisuuksien 

suosio kasvoi, varsinkin etelässä. Helsingin ammatillisen paikallisjärjestön kasvu ja va-

semmistopuolueiden kannatusten tasaisuus edesauttoivat pääkaupungin SDP:n vapputi-

laisuuksien onnistumisessa paremmin kuin äärivasemmistolle suosiollisessa pohjoises-

sa.  

Ammatillisen liikkeen merkitys oli ollut keskeistä kommunistien vapputilaisuuksien 

onnistumisessa kaksikymmentäluvulla. Ammatillinen järjestäytyminen oli merkittäväs-

sä osassa myös sosiaalidemokraattien tilaisuuksien suosion kasvussa 1930-luvulla. So-

siaalidemokraattien suhtautuminen oli haluton ammattiliikkeen järjestämiin vapputilai-

suuksiin 1920-luvulla. Kommunistien lakkauttamisen jälkeen, ja SDP:n oman ammatil-

lisen keskusjärjestön perustamisen seurauksena
276

, ammattiliike alkoi osallistua sosiaa-

lidemokraattien vappujärjestelyihin.  

Oulussa vapputilaisuuksien järjestäjää ei sosialidemokraattisessa sanomalehdessä ilmoi-

tettu kuin vuosilta 1932 ja 1938, joista edellisen vuoden vappujärjestäjäksi ilmoitettiin 

Oulun sosialidemokraattinen työväenyhdistys
277

 ja vuoden 1938 vapputilaisuuden oh-

jelman oli ainakin järjestänyt Oulun ammatillisen paikallisjärjestön yhteinen huvitoimi-

kunta
278

. Helsingissä ilmoitustenkin mukaan lähes jokaisena vappuna järjestäjinä toimi-

vat Helsingin ammatillinen paikallisjärjestö yhdessä Helsingin sosialidemokraattisen 

 
274

 Bergholm 2001, 23–24. 
275

 Einari Aittolan vappupuhe, SS 2.5.1938. 
276

 SAK oli sääntöjen mukaan puolueista riippumaton, mutta se oli sosiaalidemokraattien perustama jär-

jestö, jonka tavoite oli sosialismi. Lisäksi se liittyi Amsterdamin internationaaliin, joka oli aatteelinen va-

linta. Bergholm 2001, 24. 
277

 ”Vapun vietto Oulussa”. Pohjolan Työmies 26.4.1932. 
278

 ”Työväen vappujuhlat Oulussa”. PT 27.4.1938. 
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kunnallisjärjestön kanssa.
279

 Kommunistien vapputilaisuuksien yleisömenestys edellise-

nä vuosikymmenenä ilmeisesti osoitti sosiaalidemokraateille ammattiliikkeen merkityk-

sen vapputilaisuuksien järjestämisessä, mistä syystä muutettiin kantaa aikaisempiin 

kannanottoihin ammattiliikkeen osuudesta vappujärjestämiseen.  

IKL pyrki vapputilaisuuksien järjestämisessä kilpailemaan sosialidemokraattien kanssa. 

Se alkoi järjestää Helsingissä vuodesta 1934 omia vapputilaisuuksiaan marsseineen ja 

juhlineen. Äärioikeiston kulkueet eivät keränneet pääkaupungissa kuin muutamia satoja 

marssijoita, mutta suurin IKL:n vappujuhla vuonna 1935 houkutteli lähes neljätuhanti-

sen yleisön.
280

 Se ei enää vuonna 1937 järjestänyt vappujuhlaa, yrittäen kuitenkin jäl-

leen seuraavana vuonna. Tuolloin oikeiston karnevaali ei enää ihmisiä kiinnostanut ja 

niiden yleisömäärä jäi selvästi alle kahdentuhannen.
281

 Ensimmäisen IKL-vapun jälkeen 

Helsingin Sanomissa pakinoitsija Eero ilkkui epäonnistuneina nähdyille juhlille:  

...ei porvarin pitäisi ryhtyä kuvattelemaan katumarsseilla. Saattaa käydä 

niin nolosti kuin kävi nyt sosialidemokraattien kanssa kilpasille lähteneillä 

iikooällille, että saadaan kokoon vain sata miestä --- Hävettää se teatteri ja 

teerinpeli, mitä tuossa kiihkouttamistilaisuudessa harjoitettiin.
282

  

IKL:n vappukokoontumisten vaikutus vasemmiston tilaisuuksiin oli olematon. Tosin 

täytyy huomauttaa sen mahdollinen vaikutus vuoden 1934 työväen juhlatilaisuuksiin, 

jolloin kulkueisiin osallistuminen selvästi laski vaikka oli erittäin hyvä vappusää.
283

 

Marssijoiden määrän lasku juuri tuolloin saattoi johtua äärioikeiston järjestämistä tilai-

suuksista, joiden takia jättäydyttiin kulkueesta pois mahdollisten yhteenottojen pelon 

vuoksi.  

Sosiaalidemokraattien kolmekymmentäluvulla järjestämissä kevätmielenosoituksissa 

näkyi aatteen merkitys — etenkin vappumarsseissa. Selvästi vasemmistolaisemmassa 

Oulussa sosiaalidemokraatit eivät saaneet kansaa liikkeelle, varsinkaan kevään mielen-

osoituskulkueisiin, kuten Helsingin aatetoverit. Ammattiyhdistysliikkeen merkitys oli 

 
279

 Ainoastaan vuosilta 1934 ja 1935 Helsingin työväen vapputilaisuuksien järjestäjää ei ilmoitettu. HAP 

& HSP ilmoitettiin järjestäjiksi 6 kertaa ja HSP yksinään 2 kertaa. Vapputiedotteet vapunpäivää edeltä-

neistä numeroista, SS 1930–1939. 
280

 IKL:n juhlaan Hesperiassa v. 1935 kerääntyi noin 3500–4000 henkeä. HS 3.5.1935. 
281

 IKL:n juhlaan Hesperiassa v. 1938 kerääntyi noin 1500 henkeä. HS 3.5.1938. 
282

 Eero, ”Vappu on juhlittu ja marssit marssittu” (pak.). HS 3.5.1934. 
283

 Tuolloin Helsingissä oli harvinaisen lämmintä, 15,2 astetta. Ks. tarkemmin liite 1 & 14. 



60 

 

1930-luvullakin tärkeässä roolissa onnistuneiden vappumielenosoitusten järjestämises-

sä. Ammatillisen liikkeen elpymisen seurauksena vuosikymmenen jälkipuoliskolla 

myös Oulun vapputilaisuuksien yleisömäärät alkoivat kasvaa. 

2.1.3. Kapitalismin lieveilmiöt huolettavat — järjestäytymisen nähdään auttavan 

Helsingin sosiaalidemokraattien vappuretoriikka keskittyi 1930-luvulla entistä selvem-

min ajanilmiöiden käsittelyyn. Huolenaiheina olivat tasapuolisesti niin kansainväliset 

kuin sisäpoliittisetkin aiheet, mutta ulkopolitiikan käsittely ei noussut merkittävästi esil-

le. SAK:n alkuvaikeudet näkyivät vappupuheiden keskittyessä ammatillisen järjestäy-

tymisen käsittelyyn. Vuonna 1929 alkanut maailmanlaajuinen talouslama kosketti koko 

maailman tavoin myös Suomea
284

, mikä näkyi vahvasti työttömyyden sekä talouslaman 

pohdinnan yleistymisenä juhlaretoriikassa. Radikaali Lapuan liike sekä sen parlamen-

taarinen jatkaja IKL saivat korostuneen sijan sosiaalidemokraattien viholliskuvassa. 

Aatteellisesti näiden nähtiin edustavan fasismia, jonka käsittelylle myös erityisesti kan-

sallissosialistisen Saksan voimistuminen antoi aihetta. Alla olevaan taukkoon on koottu 

yleisimmät puheaiheet sekä niiden prosentuaalinen käsittely kansanedustajien ja muiden 

puhujien välillä. 

Taulukko 8. Kansanedustajien ja muiden puhujien yleisimpien aiheiden vertailu sekä 

niiden prosentuaalinen esiintyminen tutkimuksessa käsitellyissä puheissa Helsingin 

SDP:n vappujuhlissa vuosina 1930–1939.
285

  

 Kansanedustajat Muut 

Lukumäärä 19 21 

Kansainvälisyys  65 % 65 % 

Järjestäytyminen 45 % 73 % 

Työttömyys 55 % 47 % 

Rauha/sota 50 % 47 % 

Lapua/IKL 55 % 21 % 

Fasismi 40 % 34 % 

Talouslama 30 % 39 % 

 

 
284

 Suomessa tosin talouslama näkyi maaseudulla jo vuonna 1928. Soikkanen 1975, 491. 
285

 SS vapunpäivän jälkeiset numerot 1930–1939. 
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Järjestäytymisen korostunut esille tuominen 1930-luvun työväen tilanteessa osoittaa 

selvästi vappupuheille asetetun valituksellisen funktion. Kevätjuhlissa oli mahdollisuus 

valistaa kuulijoita järjestäytymisen tärkeydestä sekä tätä kautta saada lisää jäseniä uuden 

SAK:n alaisuuteen. Työväen järjestäytymiselle löydettiin perustelut äärioikeiston nou-

sun sekä alentuneiden palkkojen kautta. Nämä aiheet yhdistyivät kansanedustaja Yrjö 

Räisäsen ammatillista yhtenäisyyttä käsitelleessä puheessa vapunpäivänä 1937 muun 

muassa näin:   

Lapuanliike juuri on aiheuttanut työläisten palkkojen alenemisen ja olojen 

huononemisen. Rahavalta saattoi saavuttaa sellaista menestystä, mikä sillä 

oli lapuanliikkeen alkuaikoina vain sen takia, että sen päävastustaja, työvä-

enluokka oli sisäisesti rikkinäisenä heikko puolustautumaan.
286

  

Aiheen käsittely selkeästi omistettiin työväelle, ennen kaikkea sen järjestäytymättömälle 

osalle. Järjestäytymisen diskurssin rakentamisella äärioikeiston sekä palkkoihin vaikut-

tamisen kautta pyrittiin herättää työväelle tärkeitä mielikuvia. Ammatillisen liikkeen se-

kä sen jäsenyyden tärkeyden käsittely oli yleisempää muilla puhujaryhmillä kuin kan-

sanedustajilla, mikä osoittaa muiden puhujien olleen suurelta osin ammattiyhdistysliik-

keen edustajia.
287

  

Talouslama ja erityisesti sen aiheuttama työttömyys olivat selkeästi, järjestäytymisen 

ohella, vappupuheiden tärkeimmistä aiheista.
288

 Maailmanlaajuinen talouslama iski 

Suomeen jo 1920-luvun loppupuolella. Työttömyysluvut alkoivat nousta vuodesta 1929. 

Työttömien määrä oli korkeimmillaan 1932, jolloin kortistossa oli runsaat 91 000 työtä 

vailla olevaa. Työnvälitystoimistossa kirjoilla olevien työttömien lukumäärän mukaan 

lama oli ohi vasta vuonna 1935.
289

  

Työttömyyden diskurssia muodostettiin kansainvälisten työttömyysolojen ja oman maan 

tilastojen käsittelyn sekä kurjuuden painottamisen kautta. Talouslaman käsittely antoi 

sosiaalidemokraateille ja ammattiliikkeen puhujille mahdollisuuden osoittaa juhlapu-

heissaan kapitalismin konkreettisia ongelmia. Pulakausi nähtiin nimenomaan kapitalisti-

sen järjestelmän heikkouden osoituksena sekä laman aiheutuneen kapitalistisen tuotan-

 
286

 Yrjö Räisäsen vappupuhe Helsingissä v. 1937. SS 3.5.1937. 
287

 Muiden puheiden ryhmästä 12 oli ammattiyhdistysliikkeen edustajien puheita. Ks. tarkemmin liite 11. 
288

 Ks. taulukko 8 & tarkemmin liite 7. 
289

 Hentilä 2004, 151; Ks. myös Suomen Tilastollinen Vuosikirja (STV) 1937, 287. 
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non ylikuumentumisesta.
290

 Näin talouslaman diskurssiin kuului myös aatteiden vastak-

kainasettelu, jossa vihjattiin suunnitelmatalouden olevan vapaata kapitalistista järjes-

telmää vakaampi. 

Taulukossa 7 on eritelty fasismin käsite sekä erikseen suomalaisen fasismin diskurssi
291

. 

Parlamentaariseen toimintaan tähdännyttä IKL:ää käsiteltiin puheissa selvästi varovai-

semmin. Kuten taulukosta voi nähdä, oli suomalaisen radikaalioikeiston käsittely sel-

västi yleisempää kansanedustajien puheissa. IKL oli avoimesti SDP:n vastustaja. Taiste-

lussa punaista vaaraa vastaan IKL:n ohjelma asetti kommunismin ja sosialidemokratian 

osapuilleen samaan asemaan.
292

 Tätä diskurssia käsitteli puheessaan esimerkiksi kan-

sanedustaja Eino Kilpi vuonna 1933 Mäntymäellä:  

Fascistisen, väkivaltaisen taantumusliikkeen valtaanpääsy eri maissa, ja 

viimeksi juuri Saksassa on tehnyt kysymyksen kansanvallasta ja työväenliik-

keestä suorastaan päivänpolttavaksi kaikissa maissa. Suomessakin ovat ne 

voimat, jotka vain vaivoin ovat sulattaneet kansanvaltaisen järjestelmän ja 

aina perin karsaasti katseleet työväenliikkeen joukkovoiman muodostumista, 

jo parina viime vuotena esiintyneet yhä röyhkeämmin Saksan tapausten in-

nostamina ovat ne vihdoin rohjenneet esittää vieläpä oikein lainoppineen 

professorin johdolla vaatimuksen, että tämän maan työväenluokan muodos-

tama joukkopuolue, sosialidemokraattinen työväenpuolue olisi muka rikolli-

sena lakkautettava.
293

 

Kommunistilakien saavuttamisen jälkeen Lapuan liike kohdisti myös hyökkäyksensä 

sosialidemokraatteja vastaan. Nämä seikat vaikuttivat siihen, että suomalaisen fasismin 

käsittely oli korostunutta juuri sosiaalidemokraattisilla kansanedustajilla. Fasismin aat-

teen esittely sen sijaan oli yhtenäistä puhujasta riippumatta. Fasismin diskurssin käsitte-

lyssä korostui vahvasti kotimaisen fasismin käsittely, kun ulkomainen fasismi näyttäytyi 

puheissa Saksan ja Italian fasistien arveluttavina edesottamuksina.   

 
290

 Esimerkiksi Väinö Tannerin vappupuhe Helsingissä v. 1931. SS 2.5.1931. 
291

 Liitteessä olevaan kuvioon tätä erittelyä ei ole tehnyt, sillä tämä oli vain tälle aikajaksolle tyypillinen 

diskurssien erottelu.  
292

 Borg 1965 I, 209. 
293

 Eino Kilven vappupuhe Helsingissä v.1933. SS 2.5.1933. 
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Sosiaalidemokraattien 1930-luvun vappuretoriikan keskeinen muutos aiempaan oli enti-

sestään maltillistuminen, joka tavallaan näkyy myös Eino Kilven puheotteesta. Puheot-

teessa näkyy uhrikuvan korostaminen, mutta retorisesti kuvaa muodostetaan selvästi ai-

empaa hillitymmin. Selkeä osoitus sosiaalidemokraattien kevätpuheiden muuttumisesta 

aiempaa kiihkottomammiksi oli siinä, että vaikka vasemmisto koki rajoitteita toimin-

taansa ja sisäpolitiikka Suomessa oikeistolaistui, niin sorto-tematiikka ei noussut kes-

keiseksi. Itse asiassa sen käsittely jopa hieman laski
294

, vaikka juuri sorto-diskurssin 

kautta oltiin aiemmin polarisoitu työväenliikettä porvareihin.  

Tämä on selvä osoitus SDP:n orientoitumisesta entistä selvemmin parlamentaaripoli-

tiikkaan, johon fasismin valtaan nousu Saksassa antoi aihetta.  Vaikka sosialidemokraat-

tinen puolue oli vakuuttanut erityisesti 1920-luvulla parlamentaristisuuttaan, oli sen 

puoluekokous vielä vuonna 1930 hyväksynyt selkeän sosialisointiohjelman. Ideologinen 

muutos alkoi tapahtua lapualaisvuosien jälkeen, jolloin SDP joutui taistelemaan olemas-

saolostaan.
295

 HANNU SOIKKASEN mukaan Hitlerin nouseminen valtaan juuri hallituksen 

kautta ”pakotti vähitellen sosiaalidemokraatit arvoimaan uudelleen suhtautumistaan hal-

litukseen. Enää ei ulkoparlamentaarinen joukkoliike vaikuttanutkaan samalla tavoin te-

hokkaalta kuin toiminta hallituksesta käsin.”
296

 Sosialidemokraattinen puolue muodosti 

vuonna 1937 yhdessä maalaisliiton kanssa ensimmäisen ”punamultahallituksen”.
297

 

SDP:n aatteellisen muutoksen seurauksena vappujuhlissa esitetty retoriikka täten maltil-

listui. 

2.2. Sotavuosien surullista mielenosoitusta 

Suomi joutui syyskuussa 1939 alkaneeseen toiseen maailmansotaan Neuvostoliiton 

hyökätessä Suomeen marraskuun viimeisenä päivänä 1939. Talvisotana tunnettu sota 

kesti 105 päivää, päättyen maaliskuussa 1940. Näin vuoden 1940 vapunpäivää saatiin 

Suomessa viettää sodasta vapaana, tosin edelleen sotatilassa. Seuraavakin vapunpäivänä 

saatiin juhlia välittömän sodan kannalta rauhassa, mutta raskas talvisota ja muualla 

käynnissä ollut maailmansota painoivat leimansa myös vuosina 1940 ja 1941 vietettyi-

hin työläisvappuihin.  Jatkosota syttyi kesällä 1941, joten seuraavat vuodet 1942–1944 
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 Sorto-diskurssin osuus puhujien käsittelyssä laski 31 prosentista 30 prosenttiin aikajaksojen 1919–

1929 ja 1930–1939 välillä. Ks. tarkemmin liite 7. 
295

 Haataja–Hentilä–Kalela–Turtola 1977, 208. 
296

 Soikkanen 1975, 584. 
297

 Vahtola 2004, 355. 



64 

 

olivat sotavuosia Suomen sotatoimien perusteellakin. Suomen ja Neuvostoliiton välisen 

välirauhansopimuksen ehtojen mukaisesti Suomi alkoi karkoittaa saksalaisjoukkoja La-

pista syksyn ja alkutalven 1944 aikana. Lapin sota päättyi ennen vapunpäivää 

25.4.1945, joten vuoden 1945 vappua vietettiin jälleen rauhanaikana.
298

  

2.2.1. Tylyn ajan vapunviettoa — mutta punaisin lipuin299 

Talvisodan jälkeen virkavalta helpotti työväen juhlajärjestäytymistä. Pohjolan Työssä 

kirjoitettiin ennen talvisodan jälkeistä vappua sisäasiainministeriön muuttaneen — sota-

tilasta huolimatta — julkisten huvien järjestämistä rajoittavia määräyksiä sallimalla 

esimerkiksi puhe-esityksiä sisältäneiden huvitilaisuuksien pitämisen. Lisäksi huomau-

tettiin, että ministeriö salli rekisteröityjen yhdistysten sekä järjestöjen julkisesti käyttää 

lippujaan juhlissa, kuitenkin edelleen siten että Suomen lipun tuli olla kunnia-asemassa. 

Muutosten taustalla pidettiin ”viimeisiä koettelemuksen aikoja”, jotka edesauttoivat 

työväen toiminnan vapautumista.
300

 Puolueen tiedotuspalstalla ilmoitettiinkin, että lip-

pujen kunto tuli tarkastaa pitkän ajan käyttämättömyyden vuoksi.
301

  

Sota-aikojen työläisvapuissa näkyi muutenkin asenteiden muutos työväkeä kohtaan. 

Mäntymäen vappujuhlassa vuonna 1941 nähtiin ylioppilaskunnan varapuheenjohtajan 

Sakari Vapaasalon pitämä ylioppilasnuorison tervehdys työläisnuorisolle. Tervehdyspu-

heessaan Vapaasalo korosti ”yhteisen onnettomuuden, yhteisen vaaran ja yhteisen tais-

telun” yhtenäistäneen kansan jäsenet lähemmäksi toisiaan.
302

 Ylioppilaskunnan terveh-

dyksen erikoisuudesta nimenomaan työväen vappujuhlassa hän sanoi:  

Jos viisi vuotta sitten joku olisi lausunut ajatuksen, että Mäntymäen perin-

teellisessä vappujuhlassa ylioppilasnuorison taholta esitetään veljellinen 

tervehdys työläisnuorisolle, olisi tällaisen ajatuksen keksijälle naurettu tai 

vihelletty tai pidetty häntä ylipäänsä löylynlyömänä.
303
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Muuttunutta asennetta työläisvappua kohtaan osoitti myös työväen Mäntymäellä järjes-

tettyjen vappujuhlien radiointi vuodesta 1940 lähtien.
304

 Kansanedustaja Sylvi-Kyllikki 

Kilpi puhui muutoksesta vuoden 1941 vappujuhlassa seuraavasti:  

...ja että meidän oma radiomme, joka vuodesta vuoteen — meidän toivo-

muksistamme ja vaatimuksistamme huolimatta — ei tahtonut tietää mitään 

näistä Mäntymäen suurista ja komeista juhlista vaan selosteli vain kymme-

nenkertaisesti pienemmän ryhmän, ylioppilaiden vapunviettoa tai sitten mie-

luimmin remuilevan ravintolayleisönkin serpentiinihumua, nyt on rakenta-

nut kuulo- ja lähetyslaitteitaan juhlapaikallemme, antaen myöhemmin ottei-

ta Mäntymäen juhlasta.
305

  

Tasavallan presidentti Risto Ryti vahvisti ennen vuoden 1944 vappua lain vapunpäivän 

järjestämiseksi työntekijöille vapaapäiväksi eräissä tapauksissa. Sen mukaan vapaapäivä 

oli annettava, mikäli työntekijän työ oli sellaista, että hän oli sunnuntaisin vapaa töis-

tään.
306

 Tämä oli ehkä selvin osoitus valtiovallan muuttuneesta asenteesta työväkeä koh-

taan. Edellisen vuosikymmenen vappurajoitteisiin verrattuna lailla vahvistettu myönny-

tys nimenomaan työväen vapunpäivälle oli melkoinen muutos.  

Suomen historiankirjoituksessa on käsitelty niin kutsuttua talvisodan henkeä, jonka on 

nähty syntyneen kaikkien kansalaispiirien yhteisistä pyrkimyksistä toivottomalta näyt-

täneen tilanteen edessä. Monen muun historiankirjoittajan tavoin SEPPO HENTILÄ on 

nähnyt talvisodan yhtenäisyyden merkinneen kansallista eheytymistä sisällissodan kat-

keruuksista. Porvaristo oli kovin yllättynyt työväestön taistelutahdosta, joka oli HENTI-

LÄN mukaan hämmästyttänyt myös SDP:n johdon. Punamultahallituksilla 1930-luvun 

lopussa oli myös ollut eheyttävä vaikutus.
307

 Erinäiset myönnytykset työväen vappujuh-

lia kohtaan virkavallan taholta näyttääkin yhtenäisyyden hengessä tuotetuilta.  

Työväen tilaisuuksiin osallistuminen, valtiovallan suopeammasta suhtautumisesta huo-

limatta, laski selvästi sotien vaikutuksesta. Talvisodan jälkeiset Helsingin sosiaalidemo-
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kraattien ja ammatillisen liikkeen toimeenpanemat vappujuhlat kokosivat vuosina 1940 

ja 1941 väkeä edellisten vuosien mukaisesti, mutta jatkosodan aikana yleisömäärät ro-

mahtivat selkeästi.
308

 Oulussa vappujuhlia ei Pohjolan Työn sanojen mukaan vuosina 

1940 ja 1944 järjestetty huonojen sääolojen vuoksi
309

, mutta todellisena syynä lienee ol-

lut sota-aika. Oulun työväki kun ei sään takia ollut tätä ennen jättänyt kuin kerran ulko-

juhlan järjestämättä.
310

  

Helsingissä vappujuhlat järjestettiin sodasta huolimatta jokaisena keväänä, mutta kulku-

eita ei järjestetty kuin vuonna 1941. Se oli selvästi vähälukuisempi kuin edellisvuosi-

kymmenen keskimääräiset marssit.
311

 Oulussakaan ei kulkuetta järjestetty kuin vuoden 

1941 vapunpäivänä, joten kulkueiden järjestämisen vähäisyys sotavuosina todennäköi-

sesti oli puolueen ja ammattiliikkeen yhteinen päätös. Oulun sosialidemokraattinen työ-

väenyhdistyksen ja ammatillisen paikallisjärjestön yhteen kokoamaan kulkueeseen ei 

osallistuttu kuin muutaman sadan marssijan voimin.
312

  

On selvää että työväen osanotto vähentyi sotavuosien vappuina, jolloin suuri osa mie-

histä oli rintamalla. Tämä myös lisäsi naisten osuutta juhlayleisössä. Suomen Sosiali-

demokraatin sivuilla huomioitiin naisten ja lasten runsas mukanaolo koko maan kevätti-

laisuuksissa sekä näiden tilaisuuksien merkitys sosialidemokratialle: 

Varsinkin naiset olivat jälleen hyvin edustettuina. --- Muuan piirre vappu-

juhlailussamme oli ilmeinen. Niistä on tullut todellisia perhejuhlia, joissa 

lapsetkin ovat mukana. --- Yleisvaikutus vapustamme oli se, että niin työläi-

set kuin porvarillisetkin saivat selvän todisteen siitä, että sosialidemokratia 

elää ja kukoistaa maassamme vanhaan tapaan. Ja se olikin tärkeintä.
313

 

Työväen juhlat eivät olleet vielä kehittyneet karnevaalihenkiseksi kevään tulon juhlaksi, 

joten tältä osin työväen vapputilaisuudet eivät luoneet ristiriitaista kontrastia ajan alaku-

loiseen ilmapiiriin. Sosialidemokraattinen puolue näki myös tärkeänä vapputilaisuuksi-

en järjestämisen, jonka kautta voitiin todistaa ”että sosialidemokratia elää ja kukoistaa 
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maassamme vanhaan tapaan”, kuten Gabriel Tossu ylhäällä olevassa katkelmassa asian 

ilmaisi.  

2.2.2. Koko kansan yhtenäisyyttä ja rauhaa juhlapuheissa 

Sotavuosien vappupuheiden diskurssit olivat selvästi erikoisoloista johtuen poikkeavia. 

Tästä syystä aiheita ei ole sisällytetty liitteenä olevaan puheaiheita esittävään kuvioon. 

Suomen sotakokemukset sekä rauha olivat aiheina ymmärrettävästi puheissa keskeisiä. 

Myös kansainvälisyyden diskurssi poikkesi sota-ajan juhlaretoriikassa hieman aiemmas-

ta. Puheissa nähtiin tärkeänä myös taloudellisten asioiden käsittely hintojen ja palkkojen 

nousun kautta. Tässä ei kuitenkaan keskitytä taloudellisten seikkojen pohdintaan, koska 

mikään erityinen osa-alue ei taloudellisessa diskurssissa noussut sota-aikana esille. So-

dan kansaa yhtenäistävä vaikutus oli erityinen puheiden käsittelemä aihekokonaisuus, 

missä ei puhuttu enää vain työväen, vaan koko Suomen kansan yhtenäisyydestä. Tärkeä 

on myös huomata se, mistä ei puhuttu. Fasismin käsittely, joka edellisenä vuosikymme-

nenä oli yksi tärkeimmistä diskursseista, jäi puheista kokonaan pois. Myös työväen ha-

jaannus sekä porvareiden arvostelu jäivät puheissa toisarvoisiksi kansan yhtenäisyyden 

korostamisen myötä.   

Rauhan ja sodan diskurssi muodostui edellisenä vuosikymmenenä sotauhkan ja sotava-

rustautumisen kasvun käsittelyillä. Sotavuosina rauhan korostaminen vappuretoriikassa 

tapahtui työväen rauhantahtoisuuden avulla. Puheissa painotettiin työväenliikkeen rau-

hantahtoisuutta sekä sodan vastustusta
314

 ja sitä, kuinka työväen pitkä työ rauhan puo-

lesta näytti maailmansodan paineessa menneen lähes hukkaan. Tietty optimismi kuiten-

kin säilyi esimerkiksi kansanedustaja Laura Härmän vuoden 1943 Mäntymäellä pitä-

mässä vappupuheessa: 

Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, kun se työ, jonka järjestynyt työväestö 

on suorittanut vappujuhlatunnusten kolmannen suuren tunnuksen osalta, 

nimittäin työ rauhan puolesta, olisi mennyt kokonaan hukkaan. Raivoaahan 

maailmassa nyt jo neljättä vuotta hirvittävin sota minkä maailman historia 
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tuntee. Työ rauhan puolesta ei kuitenkaan ole hukkaan mennyttä. Ihmiset 

vihaavat sotaa.
315

 

Vaikka Härmän puheessa huomautettiin rauhan mahdollisuudesta, niin sotavuosien 

vappuretoriikassa myös epäiltiin maailmanrauhan mahdollisuuksia sotatuhojen laajuu-

den vuoksi. Pitkä ja tuhoisa sota, joka nyt koettiin myös omassa maassa, sai epätoivoi-

suuden vivahteen vappuretoriikkaan. Uskon puute näkyi muun muassa ministeri Eero 

A. Wuoren juhlapuheessa Helsingissä vuonna 1944:  

Kansoilla ja yksityisillä ihmisillä ei ole nyt läheskään samaa uskoa oikeus-

järjestyksen aikaansaamiseen kansojen keskeiseen elämään. Tarve tunne-

taan, mutta se usko, joka ilmeni edellisen maailmansodan loppuvuosina, on 

poissa.
316

   

Kansainvälisyyden diskurssi poikkesi selvästi aiemmista yhteyksistään. Työväen kan-

sainvälisyyttä korostettiin sodan kautta ja ennen kaikkea sillä, kuinka sodan vaikutuk-

sesta ei vappua vietetty kuin muutamissa poikkeusvaltioissa.
317

 Ennen kaikkea kansain-

välisyys näkyi naapurimaan, Ruotsin myönteisessä esille nostamisessa. Pohjoismaat 

olivat alkaneet etsiä toisistaan turvaa jo vuonna 1934, jolloin Suomi osallistui ensim-

mäisen kerran Pohjoismaiden ulkoministerien kokoukseen. Mitään sotilaallista puolus-

tusliittoa ei oltu saatu maiden välillä aikaiseksi. Ruotsi kuitenkin auttoi Suomen ahdin-

koa sotavuosina. Suomen auttamiseksi naapurimaasta tuli talvisodan aikana noin 10 000 

vapaaehtoista sotilasta. Lisäksi Ruotsi vastaanotti sotien aikana yli 60 000 suomalaista 

lasta.
318

 Sotalasten vastaanotto nähtiin erityisenä kiitollisuuden aiheena. Muun muassa 

kansanedustaja Martta Salmela-Järvinen osoitti kiitollisuutta Ruotsia kohtaan vuoden 

1942 vappupuheessaan:  

...tällä hetkellä meillä on Pohjanlahden tuolla puolen ystäviä, jotka monella 

tavalla tahtovat työskennellä meidän hyväksemme. Minulla oli tilaisuus juu-

ri hiljattain läheltä nähdä sitä työtä, jota m.m. Ruotsissa tehdään Suomen 
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lasten hyväksi. Sellaista alttiutta, sellaista auttamisen halua, joka siellä il-

meni, oli suurenmoista nähdä.
319

  

Niin sanottu talvisodan henki oli diskursseista painottunein. Erityisesti tämä näkyi talvi-

sodan jälkeen vuoden 1940 vappujuhlassa pidetyissä puheissa. Jo tuolloin sota-ajan yh-

tenäisyyden diskurssissa kuitenkin näkyi selvästi epäily yksimielisyyden jatkumisesta 

sota-ajan jälkeen. Väinö Tanner käsitteli tätä aihetta vappupuheessaan talvisodan jäl-

keen vuonna 1940: 

Me olemme huomanneet olevamme samaa Suomen kansaa, riippumatta 

siitä, mihin puolueeseen me lukeudumme. – Tämä täydellinen yksimieli-

syys on tietenkin ohimenevä ilmiö. Ei voi odottaa, että säännöllisten olo-

jen palatessa, eturistiriidat voitaisiin hävitää olemattomiin ja ettei niistä 

erimielisyyksiä syntyisi.
320

 

Väinö Tannerin puheotteessa näkyy realistinen käsitys tulevaisuudesta.  Yhtenäisyyden 

särö näkyi myös työväenliikkeessä jo sodanaikana. SDP:n kansanedustaja Karl Harald 

Wiik
321

 kritisoi jo talvisodan aikana yhtenäisyyslinjaa. Hänestä sotatilalaki oli uhka työ-

väensuojelulainsäädännölle. Poikkeustoimien jatkuminen talvisodan jälkeen epäilytti 

muitakin vasemmistossa.
322

  

Äärioikeisto sekä fasismi saivat 1930-luvun vappuretoriikassa erityisen huomion sosia-

lidemokraattien ja ammattiliikkeen viholliskuvassa. Sota-aikana fasismista tai edes ääri-

oikeistosta ei puhuttu sanallakaan. Selkeästi läheiset suhteet kansallissosialistiseen Sak-

saan saivat vasemmiston jättämään entiset vihollistematiikkansa vappujuhlissa syrjään. 

Saksa oli osoittanut kiinnostusta Suomeen jo talvisodan aikana. Suomi muun muassa 

kieltäytyi Saksan toiveiden mukaisesti länsivaltojen avusta ja solmi Neuvostoliiton 

kanssa talvisodan lopettaneen rauhan. Jatkosodassa kesällä 1941 Suomi oli käytännössä 

Saksan liittolainen.
323

 Todennäköisin syy fasismin pois jääntiin vappuretoriikassa oli 
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sensuuri. Fasismin ja yleensäkin Saksan käsittely oli luultavasti kielletty työväen vappu-

tilaisuuksissa.  

Toisaalta SDP:llä oli merkittävä vastuu sota-ajan politiikasta. Tämä takia ei ollut puolu-

een etujen mukaista tuoda esille Suomen arveluttavaa yhteyttä fasistiseen Saksaan. So-

siaalidemokraatit saattoivat näin ollen harrastaa fasismin suhteen itsesensuuria.  
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3. Työväen kevätjuhlan uusi nousu (v.1945–1961) 

3.1. Työväenpuolueiden yhtenäisyydestä SAK:ta hajottaviin juhliin 

Välirauhansopimuksen mukaan Suomi sitoutui vapauttamaan poliittiset vangit, mikä 

tarkoitti kommunistien laillistamista. Suomen Kommunistinen Puolue (SKP) rekisteröi-

tiin lokakuussa 1944. Peläten kommunistisen puolueen entistä mainetta, äärivasemmisto 

perusti SKP:n peitejärjestöksi Suomen Kansan Demokraattisen Liiton (SKDL), johon 

liittyi myös vasemmistolaisia sosiaalidemokraatteja.
324

  

Maaliskuun 1945 eduskuntavaalien jälkeen kansandemokraatien ja sosiaalidemokraatti-

en eduskuntaryhmät alkoivat sopia yhteistyöstä. Tuloksena oli SKDL:n, SDP:n ja maa-

laisliiton eli niin sanotun kolmen suuren yhteinen hallitus, joka oli voimassa vuoden 

1948 eduskuntavaaleihin saakka.
325

  

Tämän vasemmistopuolueiden yhteistyön tuloksena vuosina 1945–1947 juhlittiin myös 

vappua sosiaalidemokraattien, kansandemokraattien ja ammattiyhdistysliikkeen järjes-

tämänä yhtenäisesti koko maassa.
326

 Ristiriidat vasemmistopuolueiden välillä lopettivat 

yhteisjuhlat ja vasemmistopuolueet järjestäytyivät Helsingissä ja Oulussa jälleen vuo-

desta 1948 omiin kevään juhlatilaisuuksiinsa
327

. Kansandemokraatit alkoivat järjestää 

vapputilaisuuksiaan ammatillisten paikallisjärjestöjen nimissä. Tämä muodostui SAK:n 

sisällä hajottavaksi tekijäksi siten, että SAK erotti useita paikallisjärjestöjään vuoden 

1950 vapun jälkeen.
328

 

3.1.1. Vasemmiston eheys ei kestä montaa vappua 

Kommunistien
329

 ja sosiaalidemokraattien mielipide-erot tiedostettiin. Jo ensimmäisen 

yhteisen vapun aikoihin Suomen Sosialidemokraatin pääkirjoituksessa kirjoitettiin mie-

lipide-eroista seuraavasti: 
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Kaksi tärkeää seikkaa on järjestää yhteistyöskentely yhteisten ohjelmakohti-

en toteuttamiseksi sekä saada eri mielipideryhmien väliset enemmän tai vä-

hemmän syvät epäluulot ja mielialojen katkeruus hälvenemään. Kummassa-

kin suhteessa on nyt vaalien jälkeen tilanne ollut toiveita herättävä ja joka 

tapauksessa parempi kuin kiihkeäksi muodostuneen vaalikamppailun aika-

na. Miten pitkälle tässä suhteessa vastaisuudessa jaksetaan päästä, se näh-

dään.
330

 

Yhteisten vapputilaisuuksien järjestämisen taustalla oli SAK ja sen puheenjohtajan Eero 

A. Wuoren pyrkimys yhteistoimintaan ammattiyhdistysliikkeessä toisen maailmansodan 

jälkeen. SAK teki maaliskuussa 1945 esitykset yhteisten vapputilaisuuksien järjestämi-

sestä. TAPIO BERGHOLMIN mukaan ammattiyhdistysliikkeen sosiaalidemokraatit tukivat 

näin työväenliikkeen yhteistyötä, vaikka enemmistö sosialidemokraattisesta puolueesta 

suhtautui ”kommunisteihin epäluuloisesti, jopa vihamielisesti”.
331

 SDP:n sisällä taisteli 

kaksi vastakkaista poliittista näkemystä, joilla oli muun muassa eriävä suhtautumistapa 

kommunisteihin. Sosialidemokraattisen opposition mennessä SKDL:n kanssa eduskun-

tavaaleihin vaaliliitossa, puolue rankaisi eväämällä heiltä luottamustoimet.
332

 Yhteisten 

vappukokoontumisten yllä oli jännitettä alusta saakka. 

Kommunistien ja sosiaalidemokraattien valtakunnalliset yhteiset juhlajärjestelyt kaatui-

vat 1920-luvulla kysymykseen toisen osapuolen arvostelusta vappupuheissa. Tästä asi-

asta ennakolta päätettiin ennen vuoden 1945 vapputilaisuuksia, että pitäydyttiin toisen 

vasemmistopuolueen arvostelusta.
333

 Pohjolan Työssä kuitenkin mainittiin jo ensimmäi-

senä vappuna, kuinka Kajaanissa kommunistinen vappupuhuja oli ”nälväissyt” paikal-

lista sosiaalidemokraattista työväenyhdistystä.
334

  

Työväen muistitietokokoelmassa vappuun liittyvät muistelut koskevat usein sitä, kuinka 

kommunistit eivät noudattaneet yhteisesti sovittuja ehtoja vapputilaisuuksissa. Eräs täl-

lainen vappumuistelu oli Jokelan vappujuhlatoimikuntaan kuuluneella Erkki Toivosella 

vuoden 1945 yhteisestä vappujuhlasta: 
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Kun marssi oli ohitse mentiin työväentalolle juhliin, kummallakin oli yksi 

puhe, mutta nää perkeleet toi kaks puhujaa. Meillä piti olla viimeinen puhu-

ja, niin tämän jälkeen he ilmoittaakin, että heillä on vielä yksi. Sitten tehtiin 

päätös, että enää ei heitin kans vappujuhlii tuu eikä sen koommin ollu yhtei-

siä vappujuhlia Jokelassa.
335

 

Oulussa ja Helsingissä noudatettiin ilmeisesti yhteisten juhlien sopimuksia, sillä suora-

naisesta välirikosta ei työväenliikkeen yhteisistä juhlista uutisoitu. Tosin toimintaero 

vasemmistopuolueiden välillä tuli esille jo pääkaupungin vuoden 1946 vappukulkuees-

sa, jossa kansandemokraatit ottivat kulkueeseen mukaan muun muassa Otto Ville Kuu-

sisen suuren kuvan.
336

 Kansandemokraattien menettely ei sosiaalidemokraateissa herät-

tänyt mieltymystä, vaan Suomen Sosialidemokraatti kirjoitti asiasta näin:   

Hämmästyttävän poikkeuksen tuosta yleisestä säännöstä tekivät kuitenkin 

eräät natsilaismalliseen kuvien palvontaan langenneet kommunistit, jotka 

olivat ripustaneet keppien varaan Neuvostoliitossa olevan O. V. Kuusisen 

kuvan --- Kansallemme ja varsinkin maamme työväestölle on kuvien palvon-

ta ollut aina vierasta ja vastenmielistä, ja sitäkin oudolta tuntui tällainen 

veto nyt ko. tilaisuudessa, joka oli tarkoitettu työväen yhteiseksi.
337

  

Pääkaupungin sosiaalidemokraatit suuttuivat tästä niin, että Helsingin sosialidemokraat-

tinen kunnallisjärjestö esitti ehdotuksen yhteisten vappujuhlien lopettamisesta. SDP:n 

puoluejohto päätti kuitenkin, että vuoden 1947 yhteisiin juhliin oli vielä mentävä. Tällä 

kertaa sosiaalidemokraatit eivät enää suostuneet yhteisiin julisteisiin, vaan viimeisiin 

vapputilaisuuksiin mentiin työväenpuolueiden omilla tunnuksilla ja julisteilla.
338

  

Tätä edeltävinä keväinä vasemmistopuolueet sekä ammatillinen liike olivat julistaneet 

yhteisen vappujulistuksen
339

, mutta vuonna 1947 Sosialidemokraattinen puoluetoimisto 

antoi järjestöilleen kehotuksen käyttää myös omia tunnuksiaan.
340

 Suomen Sosialide-

mokraatin pääkirjoitus pohti vapunpäivän jälkeisessä numerossa:  
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Onko loppujen lopuksi edes työväenluokan kokonaisedun kannalta tarkoi-

tuksenmukaista, että esim. kaksi juhlassa esiintyvää puhujaa, joiden edus-

tama ideologia eroaa niin suuresti toisistaan kuin kommunismi ja sosiali-

demokratia, joutuvat esittämään toisilleen täysin vastakkaisia ajatuksia ja 

käsityksiä.
341

  

Vasemmistopuolueiden suhteet alkoivat selvästi rakoilla, kun muun muassa sosiaalide-

mokraatit pääsivät SAK:ssa voitolle kesällä 1947. Myös SKDL:n, SKP:n ja SDP:n yh-

teistyöneuvottelut vuoden 1947 aikana ajautuivat karille.
342

 SAK teki vielä helmikuussa 

1948 aloitteen yhteisten vappukokoontumisten järjestämisestä. SAK:n työvaliokunta 

päätti yksimielisesti pitää edellisen vuoden vappuohjeet voimassa. Ammattiyhdistys-

liikkeen sosiaalidemokraatit jäivät kuitenkin välikäteen, sillä SDP:n puoluetoimikunta 

kieltäytyi yhteistyöstä.
343

 Suomen Sosialidemokraatti uutisoi sekä kirjoitti laajasti huh-

tikuussa 1948 alkaneesta kommunistien vallankaappaushuhusta
344

, mikä tulehdutti väle-

jä entisestään. Työväenpuolueet järjestivät Helsingissä sekä Oulussa omat vappujuhlan-

sa vuodesta 1948 lähtien.
345

  

3.1.2. Kysymys ammatillisen liikkeen osuudesta vappujuhliin hajottaa työväenliikettä 

SDKL:n liittovaliokunta lähetti piirijärjestöilleen huhtikuun alussa 1948 tiedotteen, jos-

sa se ilmoitti SAK:n työvaliokunnan tukeneen SDP:n johdon kantaa olla järjestämättä 

yhteisiä vappujuhlia. Liittovaliokunta antoi ohjeita sen varalle, että sosiaalidemokraatit 

päättivät paikkakunnalla järjestää oman juhlansa. Eräs tällainen ohje oli, että mikäli 

ammatillinen paikallisjärjestö oli työväen yhtenäisyyden kannattajien johdettavissa, juh-

lat tuli järjestää näiden aloitteella. Tällä oli tarkoitus saada myös sosiaalidemokraatit 

niin sanottujen yhteisten vappujuhlien järjestämiseen mukaan. Samalla ilmoitettiin, että 

ammatillisten järjestöjen liput oli pidettävä vappujuhlissa.
346

  

SAK ei suoranaisesti kieltänyt yhteisiä juhlia, vaan se antoi ohjeet uudessa tilanteessa, 

jossa työväenliikkeen yhteistä vappujuhlatoimikuntaa ei saatu aikaiseksi. Kysymys 
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ammatillisista lipuista muodosti jyrkemmän vasemmiston ja ammattiliikkeen välillä 

selkeän ristiriidan. SAK:n työvaliokunta nimittäin painotti, että mikäli yhteistä vappu-

juhlaa ei paikkakunnalla saatu aikaiseksi, ”ammattiyhdistysliikkeen sisäisen eheyden 

säilyttämiseksi on tällaisissa tapauksissa huolehdittava siitä, ettei järjestöä eikä sen lip-

pua liitetä kummankaan poliittisen ryhmän järjestämän juhlan yhteyteen”.
347

  

Sosiaalidemokraatit eivät vuodesta 1948 järjestäneet vappukulkueita.
348

 Omat juhlat 

SDP järjesti Oulussa palokunnan puistossa
349

 ja Helsingissä sosiaalidemokraattien pe-

rinteisellä juhlapaikalla Mäntymäellä.
350

 Tästä johtuen Helsingin sekä Oulun ääriva-

semmiston juhlat järjestettiin liittovaliokunnan ohjeiden mukaisesti vuodesta 1948 am-

matillisen paikallisjärjestön nimissä.
351

  

Äärivasemmisto alkoi mainostaa vapputilaisuuksiaan työväen yhteisinä juhlina.
352

 Tä-

män selkeän propagandistisen mainonnan taustalla oli SKDL:n yhteistyöjärjestön luon-

ne
353

. Nämä ammatillisen paikallisjärjestöjen järjestämät juhlat kärjistivät työväenliik-

keen suhteita. Pohjolan Työssä uutisoitiin ennen vuoden 1948 vappua erään ammatti-

osaston eronneen Oulun Ammatillisesta Paikallisjärjestöstä, sillä OAP oli lähtenyt 

SAK:n ohjeiden vastaiselle linjalle vappujuhlakysymyksessä.
354

  

Asian käsittely kiristyi SAK:n kokouksissa vuosittain. Sen työvaliokunta uusi ohjeensa 

seuraavana vuonna ja huomautti ohjeiden yhteydessä, ettei niitä kaikkialla noudatettu. 

Työvaliokunta ei ryhtynyt vielä kurinpidollisiin toimenpiteisiin, vaan se tähdensi ohjei-

den noudattamisvelvollisuutta.
355

  

Kysymys ammattiliikkeen osuudesta työväen vappujuhliin kärjistyi seuraavana vuonna 

entisestään. SAK:n työvaliokunta varoitti vuonna 1950, että sen päätöksistä poikkeami-

nen oli menettelytapa- ja järjestörikkomus. Työvaliokunta kehoitti päätöksistä poik-
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 SAK:n vuosikirja 1948, 65–66. Www-sivu. TyA. 
348

 Valtakunnallisesti SDP ei järjestänyt enää kulkueita vuodesta 1959. Seuraavan kerran SDP järjesti 
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keavia järjestöjä perumaan päätöksensä ja lähetti asiasta paikallisjärjestöille kirjelmän. 

Tämä ei kuitenkaan tehonnut halutulla tavalla, vaan ”rikkomuksia yhä uudelleen ää-

rimmäisen vasemmiston taholta ilmeisesti tahallisesti aiheutettiin ja näin synnytettiin 

osapuolten välillä voittamaton ristiriita”.
356

  

Erityisesti ristiriidan aiheuttajaksi muodostui ammatillisten järjestöjen lippujen osallis-

tuminen vain toisen puolueen vappujuhlaan. Tämä nähtiin ”SAK:n perustavan kokouk-

sen päätöksen hengen vastaiseksi ristiriidaksi”.
 357

 Työvaliokunta antoi asiasta ehdotto-

man lausuman, jossa ammatillisille paikallisjärjestöille annettiin mahdollisuus ilmoittaa 

päätösten noudattamisesta huhtikuun 17. päivään 1950 mennessä. Mikäli näin ei tapah-

tunut, ”tultiin tällainen järjestö katsomaan SAK:n järjestötoiminnan rajojen ulkopuolelle 

kuuluvaksi”.
358

 

Vappukysymys jännittyi äärimmilleen, kun SAK:n vastaisia päätöksiä tehneet paikallis-

järjestöt eivät tällöinkään peruuttaneet päätöksiään. Asia meni valtuuston käsittelyyn 

toukokuun 24. päivä, minkä seurauksena rikkomusten tehneet paikallisjärjestöt erosivat 

SAK:n alaisuudesta. Erotettujen paikallisjärjestöjen joukossa olivat myös Helsingin se-

kä Oulun paikalliset ammattijärjestöt.
359

  

SAK:n vappukiistan syynä olivat ammattiyhdistysliikkeen kommunistien ja sosiaalide-

mokraattien eriävät näkemykset vapputilaisuuksien suhteen. Kommunistit pyrkivät 

ammatillisten paikallisjärjestöjen avulla edistämään heidän näkemystään oikeasta yhte-

näisyydestä. TAPIO BERGHOLMIN mukaan:   

Tämä yhtenäisyys nousi laadullisesti paremmalle tasolle, kun näissä vappu-

juhlissa paljastettiin ammattiyhdistysliikkeen sosiaalidemokraattien huonot 

päätökset ja yhteistyö työnantajien kanssa.
360

  

Pyrkimyksenä oli siis luoda työväen yhteisiä juhlia selkeästi propagandistisessa tarkoi-

tuksessa. Työväen yhtenäisyyden nimissä voitiin luoda kuvaa sosiaalidemokraattisen 

johdon työväelle vieraasta luonteesta. SAK:n sosiaalidemokraatit sen sijaan tahtoivat 

korostaa ammattiyhdistysliikkeen poliittista sitoutumattomuutta ja pakottaa äärivasem-
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misto järjestämään omat juhlansa peittelemättömästi puoluejärjestöjensä nimissä. Näin 

mahdollisuus sitoutumattomien ja sosiaalidemokraattisten työläisten harhautumiselle 

kommunistien yhteinäisyysjuhliin pyrittiin minimoimaan.
361

   

3.1.3. Työväen osallistuminen yhteisiin ja itsenäisiin juhliin ei paljon eroa toisistaan 

Vaikka sosiaalidemokraatit olivat järjestäneet vapputilaisuuksia toisen maailmansodan 

aikana, oli vuoden 1945 vappu työväelle ja koko Suomelle erityinen. Se oli pitkästä ai-

kaa Suomessa rauhanajan vappu, jota voi oikeutetusti kuvailla protestivapuksi. Pitkän 

sodan jälkeen työväellä oli aivan erityinen syy mielenosoitukseen ja juhlaan. Eduskun-

tavaalit maaliskuussa 1945 oli epäluottamuslause niin sanotulle vanhan suunnan politii-

kalla, ja lähes puolet valituista edustajista oli ensikertalaisia. Vasta perustettu ja laillis-

tettu SKDL sai äänistä neljänneksen ja 49 edustajanpaikkaa. SDP sen sijaan menetti 35 

paikkaa, mutta sai kuitenkin yhden enemmän kuin äärivasemmisto eli 50 paikkaa.
362

 

MARTTI SIISIÄINEN on yhtynyt niiden tutkijoiden johtopäätöksiin, ”joiden mukaan vuo-

sina 1945 ja 1946 työväenliikkeellä oli ‘hegemoninen asema’ suomalaisessa yhteiskun-

nassa”.
363

  

Kommunistien laillistaminen, sodan päättyminen, suosiolliset eduskuntavaalit sekä va-

semmistopuolueiden yhteistyö vapunjärjestämisessä edesauttoivat vapputilaisuuksien 

onnistumisissa. Oulussa yhteiseksi juhlapaikaksi valittiin vanha kommunistien juhla-

paikka Linnansaari
364

 ja Helsingissä vuosina 1945 ja 1946 olympiastadion
365

 sekä vii-

meisen yhteisjuhlan vappuna suurtori eli senaatintori
366

. Etenkin pääkaupungissa vuo-

den 1945 vapputilaisuus muodostui yhdeksi historian suurimmista.
367

 Kulkueessa ilmoi-

tettiin olleen lähes 30 000 marssijaa ja stadionilla juhlaväkeä jopa 50 000.
368

  

Helsingissä seuraavien vuosien vappuosallistuminen laski kuitenkin selvästi. Erityisesti 

kulkueet supistuivat kumpanakin vapunpäivänä.
369

 Todennäköisesti syynä kulkueiden 
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osallistujamäärien supistumiseen oli vasemmistopuolueiden suhteiden kiristyminen, 

jonka myötä työväki jättäytyi juuri poliittisista mielenosoituskulkueista pois. Kommu-

nistien toimintatavat saattoivat vieroksuttaa maltillisempia työläisiä kulkueista. Eräs 

osoitus tällaisesta oli kommunistien valinta ottaa Otto Ville Kuusisen suuri kuva mu-

kaan marssiin vuonna 1946, mikä saattoi vaikuttaa maltillisempien halukkuuteen olla 

ottamatta osaa seuraavan vuoden kulkueeseen. 

Yhteisten vapputilaisuuksien päättyminen sai aikaan vasemmistopuolueiden järjestäy-

tymisen vuodesta 1948 omiin juhliinsa.
370

 Propagandistiset tavoitteet omien vapputilai-

suuksien osallistujamäärien uutisoinneissa tuli tästä lähtien selvästi esille. Taulukkoon 9 

on koottu sanomalehtien ilmoittamat Helsingin työväen vapputilaisuuksien osallistuja-

luvut vuosina 1948–1950. 

Taulukko 9. Helsingin Sanomien (HS), Vapaan Sanan (VS) ja Suomen Sosialidemo-

kraatin (SS) uutisoimat Helsingin SKDL:n ja SDP:n vapputilaisuuksien osallistujamää-

rien vertailu vuosina 1948–1950.
371

 

Tilaisuus ja järjes-

täjäpuolue 

SKDL:n kulkueet SKDL:n juhlat SDP:n juhlat 

Sanomalehdet HS VS HS VS HS SS 

v.1948 14 000 13 820 - 27 500 9 500 15 000 

v.1949 12 500 13 472 17 500 26 000 7 500 12 500 

v.1950 16 000 16 500 - 30 000 - 10 000 

 

Taulukosta on nähtävissä puolueiden arvioineen etenkin vappujuhlansa selvästi myön-

teisemmin kuin Helsingin Sanomat. Huomattava tosin on, että kulkueiden uutisointi 

vastaa kansandemokraateilla aika lailla Helsingin Sanomien ilmoittamia lukuja. Tekni-

senä erojen syynä täytyy mainita, että juhlayleisön koon arviointi oli vain arviointi, kun 

kulkueiden laajuus kyettiin laskemaan varsin tarkasti.
372

 Tämän tutkimuksen kannalta 
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tärkeintä on huomata, että oli arviointi sitten porvari- tai vasemmistolehden tekemä, niin 

osallistujamäärien lasku- tai noususuunta käy luvuista ilmi.  

Helsingissä sosiaalidemokraattien juhlat houkuttelivat selkeästi vähemmän yleisöä kuin 

kansandemokraattien juhlat. Sosiaalidemokraattien vappujuhlien yleisömäärä oli las-

kusuuntainen. Suhde kommunistien juhliin oli samankaltainen kuin 1920-luvulla, jol-

loin SDP vielä järjesti kulkueitakin
373

. Tuolloin nimenomaan kulkueiden suuruus ei ol-

lut lähelläkään silloisia kommunistien marsseja, mikä todennäköisesti oli eräs vaikutta-

va tekijä SDP:n päätökseen olla järjestämättä Oulussa ja Helsingissä kulkueita 1940-

luvun loppupuolella.  

Toinen syy olla järjestämättä kulkueita saattoi johtua sosialidemokraattisen puolueen 

ideologisesta suunnan muutoksesta, vaikka jatkuvuus vanhaan sosialidemokratiaan säi-

lyikin SDP:n politiikassa. Keväällä 1945 useimmat SDP:n uudelleen perustamisessa 

vuonna 1918 mukana olleet siirtyivät SKDL:n riveihin ja loput toisen maailmansodan 

aikana puolueen johtopaikoilla olleista vetäytyivät syrjään. Näin sosialidemokraattisen 

puolueen johtoon siirtyi uusi sukupolvi, jolle muun muassa yhteistoiminta porvarien 

kanssa ei ollut vieroksuntaa aiheuttava toimintatapa.
374

 Mielenosoitukselliset vappu-

marssit eivät siten välttämättä enää sopineet SDP:n luonteeseen. 

Äärivasemmiston ammatillisen paikallisjärjestön nimissä järjestämät vapputilaisuudet 

kokosivat pääkaupungissa varsin suuret kannattajoukot. Erityisesti vuoden 1950 marssi 

oli erityisen onnistunut, minkä Helsingin Sanomatkin uutisoi keränneen 16 000 mielen-

osoittajaa.
375

 Kansandemokraatit saivat Helsingissä vuoden 1945 eduskuntavaaleissa 

suuremman kannatuksen kuin sosiaalidemokraatit, mutta vuoden 1948 eduskuntavaalien 

menestys oli äärivasemmistolla pääkaupungissa selvästi alhaisempi kuin sosiaalidemo-

kraattien.
376

 Kansandemokraattien vapputilaisuuksien onnistumisen syynä ei siis voida 

pitää puolueen kannatusta, vaan äärivasemmiston tilaisuuksien onnistumisen taustalla 

oli selkeästi vasemmistopuolueiden ideologiset eroavaisuudet. Olivathan kommunistit 

onnistuneet 1920-luvullakin saamaan sankemmat joukot kevättilaisuuksiinsa. SKDL:n 
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alkuperäinen tarkoitus olla pääasiallisesti työväenjärjestöjä sekä -puolueita yhdistävä 

välikappale
377

 sopi propagandistisesti hyvin mainostettuihin työväen yhteisiin juhliin. 

Kansandemokraattisen liiton ideologiaan jäi tämä yhteistyöluonnetta korostava piirre, 

vaikka se varsin pian perustamisensa jälkeen muodostui puolueeksi omine järjestöi-

neen.
378

 

Myös Oulussa yhteisesti järjestetyt tilaisuudet keräsivät suuret osallistujamäärät. Osal-

listuminen ei silti ollut aivan odotusten mukainen, sillä etenkin vuoden 1947 juhlijoiden 

määrä jäi selvästi heikonlaiseksi. Työväen yhteiseen juhlaan otti tuolloin osaa alle viisi-

tuhatta henkeä, kun edellisenä vuonna jo pelkästään kulkueessa oli ollut lähes saman 

verran marssijoita.
379

 Muutenkin keskimääräisesti tarkasteltuna yhteiset vappujuhlat 

kiinnostivat yleisöä jopa vähemmän kuin kommunistien yksin järjestämät vapputilai-

suudet vuosikymmenen viimeisinä vuosina. Tämä näkyy selkeästi alla olevasta taulu-

kosta. 

Taulukko 10. Oulun työväen yhteisesti järjestettyjen sekä äärivasemmiston järjestämi-

en vapputilaisuuksien osallistujakeskimäärien vertailu vuosina 1945–1950.
380

  

Yhteiset vapputilaisuudet 

v.1945–1947 

Äärivasemmiston vapputilaisuu-

det v.1948–1950 

Kulkueet Juhlat Kulkueet  Juhlat 

3 667 6 917 2 847 7 167 

 

Oulussa tosin sää vaikutti selvästi vapputilaisuuksien onnistumiseen, sillä vuonna 1947 

Kansan Tahto kirjoitti ilman olleen kolea ja keskipäivällä satoi jopa hieman lunta.
381

 

Sen sijaan vuosina 1948–1950 uutisoitiin joka vapunpäivänä olleen varsin aurinkoinen 

ja keväinen sää.
382

 Yllä olevasta taulukosta voi nähdä, että sää ei vaikuttanut kulkueiden 

onnistumiseen. Yhdessä järjestetyt kulkueet keräsivät selvästi enemmän marssijoita 
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kuin kommunistien yksin toimeenpanemat kulkueet. Poliittiset sekä aatteelliset tekijät 

vaikuttivat jälleen kulkueisiin osallistumisessa.   

Myös Oulussa oli liioittelua vappuosallistumisten uutisoinneissa. Pohjolan Työn mu-

kaan sosiaalidemokraattien vappujuhlaa oli vuosina 1948–1949 seuraamassa noin neljä-

tuhantinen yleisö.
383

 JOUNI SUISTOLAN mukaan Kaleva oli vielä vaaran vuosina vahvasti 

kommunismin vastainen sanomalehti. Kalevan tuolloisen päätoimittajan, Valder Näsin, 

keskeisin tavoite sodanjälkeisinä vuosina oli estää kommunistien pyrkimys muuttaa 

Suomi kansandemokratiaksi.
384

 Kaleva uutisoi vuonna 1948, että sosiaalidemokraattien 

vappujuhlaan palokunnanpuistoon oli ”kerääntynyt huomattavasti lukuisammin yleisöä 

kuin kommunistien juhlaan”.
385

 Ottaen huomioon sosiaalidemokraattien vappujuhlinnan 

yleisömäärien alakulon 1930-luvulla sekä Helsingin vasemmistojuhlien selkeän suosion 

kommunistien hyväksi 1940–1950-luvuilla, on selvää että Oulun kansandemokraattien 

yhdessä ammatillisten paikallisjärjestöjen järjestämät vapputilaisuudet keräsivät enem-

män väkeä kuin sosiaalidemokraattien.    

3.1.4. Yhtenäisesti puhutaan maltillisesti — hajaannus löysentää kielenkannat 

Sanomalehtien vappupuheiden uutisointi muuttui sotien jälkeen. Oululaiset vasemmis-

tolehdet alkoivat tiedottaa vapunpäivän jälkeisissä numeroissa usein kokonaisia vappu-

puheita. Toisaalta referoituja vappupuheita julkaistiin edelleen myös pääkaupungin sa-

nomalehtien toimesta. Tästä syystä vuodesta 1945 on käsitelty myös Oulun työväen juh-

lapuheita.   

Työväenliikkeen yhteisissä vappujuhlissa vuosina 1945–1947 esitettyjen vappupuhei-

den teemoissa oli nähtävissä puolueiden välisiä ideologisia eroja, mutta selkeästi yhdis-

tävä diskurssi oli työväen yhtenäisyyden tai hajaannuksen käsittely. Muita korostuneita 

diskursseja olivat sosiaalidemokraateilla kotimaan talous ja yleensäkin sisäpoliittiset ai-

heet sekä rauha. Äärivasemmisto sen sijaan keskittyi juhlapuheissaan työväen yhtenäi-

syyden lisäksi Neuvostoliiton, fasismin sekä sisäpolitiikan esittelyyn.
386

 Tässä keskity-

tään työväen yhtenäisyyden eriäviin näkemyksiin vasemmistopuolueiden puheissa, sillä 

tämä aihealue oli työväenliikkeen vappuretoriikan keskeisin sekä toisaalta vasemmisto-
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puolueille yhteinen diskurssi. Kansainvälisyyden diskurssia ei ole enää tästä eteenpäin 

seurattu kokonaisuutena, vaan on keskitytty Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen käsittelyyn 

vappupuheissa.
387

  

Sosiaalidemokraatit muodostivat yhtenäisyyden diskurssia pääasiassa työväenpuoluei-

den mielipide-erojen sekä työväen osapuolten lähentymisen käsittelyillä. Erityisesti 

ideologisten eroavaisuuksien huomioiminen oli sosiaalidemokraateilla keskeistä. Kan-

sanedustaja Väinö Leskinen, jonka poliittista uraa korosti kommunismin voimakas vas-

tustaminen
388

, korosti muun muassa tätä vappupuheessaan vuonna 1947 Mäntymäellä. 

Puheessa näkyy selkeästi sosiaalidemokraattien epäileväisyys työväen yhtenäisyyden 

mahdollisuudesta: 

Syyt [työväen hajaannukseen] ovat syvemmällä. Ne pohjautuvat sosialide-

mokratian ja kommunismin ideologisiin peruseroavaisuuksiin. On mahdo-

tonta rakentaa yksimielistä työväenliikettä kahdesta liikkeestä, joista toinen 

uskoo vallankumoukseen kehityksen kautta ja toinen kehitykseen vallanku-

mouksen kautta.
389

 

Työväen yhtenäisyyttä ei käsitelty pelkästään ideologisten erojen avulla, joskin tämä 

diskurssin osa-alue oli hallitsevin, vaan yhtenäisyydellä nähtiin myös optimistiset mah-

dollisuudet ja toisaalta puheissa sitä myös kaivattiin. Sosiaalidemokraattisen puolueen 

puoluesihteeri Unto Varjonen toi tämän aspektin esille Helsingissä esittämässään vap-

pupuheessa vuonna 1946: 

Meidän on suvaittava ja kunnioitettava toistemme mielipiteitä. Työväenliike 

ei ole vuosikymmeniä taistellut demokraattisten vapauksien puolesta sen 

vuoksi, että se haluaisi itse harjoittaa sortoa ja terroria millekään taholle. --

- Erilaiset poliittiset katsomustavat eivät saa vähääkään häiritä yhteisiä ja 

yksituumaisia ponnistuksia niiden kysymysten ratkaisemiseksi, jotka ovat 

koko työväenluokalle yhteiset.
390
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Toisaalta tässäkin puheotteessa Varjonen vihjaili kommunistien epäilyttävistä toiminta-

tavoista huomauttaessaan, että työväenliike ”haluaisi itse harjoittaa sortoa ja terroria 

millekään taholle”. Asevelisosialistina ja kommunistien vastustajana
391

 Varjonen tar-

koitti tällä vihjeellä todennäköisesti kansainvälisen kommunismin diktatuurin piirrettä, 

jonka käsittely sittemmin tuli hallitsevaksi sosiaalidemokraattien omien juhlien retorii-

kassa vuodesta 1948 eteenpäin.  

Vasemmistopuolueiden erojen esille tuomisella, vaikka tätä ei tehtykään kovin yksityis-

kohtaisesti, pyrittiin muistuttaa kuulijoille SDP:n eroavan selvästi kansandemokraateis-

ta. SDP:n vaalilitto SKDL:n kanssa kunnallisvaaleissa oli aiheuttanut sosiaalidemo-

kraattien äänten menetyksen kansandemokraateille
392

, joten tästäkin syystä haluttiin 

vappuyleisölle muistuttaa sosiaalidemokraattien sekä kommunistien aatteellista eroavai-

suutta. 

Tilanne muuttui täysin SDP järjestäessä omia juhliaan vuodesta 1948 lähtien. Työväen 

yhtenäisyyden käsittely jäi vähemmällä huomiolle ja tämän käsittely keskittyi enemmän 

sisäisiin ristiriitoihin sekä hajaannukseen kuin yhtenäisyyden kaipuuseen. Tämä ten-

denssi kiteytyy hyvin seuraavassa kansanedustaja K. A. Fagerholmin puheotteesta vuo-

den 1948 vappujuhlasta Mäntymäeltä:  

Kuinka luonnollista olisikaan, että työväenluokka, joka nyt kamppailee si-

säisten ristiriitojen vallassa, sen sijaan yhteisvoimin keskittyisi hyödyllisten 

sosiaalisten ja taloudellisten parannusten tavoittelemiseen, sosialistinen yh-

teiskunta innoittavana päämääränään. Mutta näyttää siltä, kuin hajaannus 

ja erimielisyys olisi suurempi kuin koskaan ennen.
393

 

SDP:n vappujuhlissa vuosina 1948–1950 tärkeimmäksi aiheeksi sisäpolitiikan aiheiden 

käsittelyn ohella nousi kommunismin ja kommunistien arvostelu. Kommunistien arvos-

telun tärkein osa-alue oli äärivasemmiston toimintatavat ja erityisesti niiden vastakoh-

taisuus sosiaalidemokraattien omiin toimintatyyleihin. Näin sosiaalidemokraattien vap-

puretoriikassa tapahtui eräänlainen käänne viholliskuvien luomisessa, mikä oli muuttu-

nut 1930-luvulla selvästi hillitymmäksi. Tuolloin viholliskuvaa luotiin vastakohtaistaen 
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porvareita ja sosiaalidemokraattien edustamaa työväkeä. Nyt — yhteisten vappujuhlien 

sekä ennen kaikkea yleisen poliittisen yhteistyön päättymisen jälkeen — kommunistit 

täyttivät uuden viholliskuvan paikan.
394

 Kenties räikeimmän puheen kommunisteja vas-

taan piti Väinö Leskinen vuonna 1949 Mäntymäellä. Hän muun muassa vertasi kom-

munisteja myrkyllisiin matelijoihin seuraavasti: 

Yhteistoiminta kommunistien kanssa on mahdollista vain käsittelemällä 

SKP:n johtoa siten, kuin tiedemies käsittelee myrkyllistä matelijaa. Siltä on 

säännöllisin väliajoin poistettava myrkkyhampaat. Ne tosin kasvavat uudel-

leen. Mutta teho ja vaikutus heikkenee. Riittävän asiantuntevan ja tarpeeksi 

perusteellisen käsittelyn jälkeen voidaan tietysti kanssakäymistä harkita uu-

delleen. Mutta resepti on vaarallisten oireiden varalta aina pidettävä käden 

ulottuvilla.
395

 

Vaikka muiden puhujien puheet eivät olleet aivan näin värikkäitä tai hyökkääviä, niin 

selvää kuitenkin on että sosiaalidemokraattien vappujuhlien puheet erosivat selkeästi ai-

kaisemmista juhlapuheista juuri työväen yhtenäisyyden sekä toisen vasemmistopuolu-

een käsittelyiden suhteen. Huomattavaa tässä vielä on, että porvarien arvostelu ei nous-

sut yleisimpien diskurssien joukkoon.
396

 Toinen työväenpuolue oli selvästi sosiaalide-

mokraattien propagandan päävastustaja.  

Kansandemokraattien vappupuheissa yhtenäisyys korostui selvästi yhtenäisten vappu-

juhlien aikana eikä työväen hajaannuksesta tai sen mahdollisuudesta juuri puhuttu. Yh-

tenäisyyttä käsiteltiin vappupuheissa korostaen sen tuomia etuja työväelle. Yleisesti tätä 

diskurssia muodostettiin paremman tulevaisuuden käsitteellä. Tähän liittyen nähtiin, että 

työväen yhteistyön avulla oli paremmat mahdollisuudet rakentaa rauhaa, sosialismia ja 

demokratiaa. Kansandemokraattisen liiton pyrkimys yhteistyöhön myös vappupuheissa 

oli selvää, sillä työväen yhtenäisyyden sekä yhteistyön korostaminen kuului sen ideolo-

giaan. Tätä voidaan kutsua myös SKDL:n propagandaksi. Työväen yhtenäisyyden mah-

dollisuutta pohti muun muassa Kusti Kulo Oulun työväen vappujuhlassa vuonna 1947: 
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Olisi saatava loppumaan työväenpuolueiden keskinäinen taistelu, vedettävä 

voima yhteen. On luotava tiivis rintama, sillä vain sen avulla voidaan to-

teuttaa päämäärämme, sosialistinen yhteiskunta. Tämän vuoksi kootkaam-

me rivimme yhteen, lujiksi kuin ne olivat ennen vuotta 1918. Sen kautta 

voimme luoda kansallemme vapaan, oikeudenmukaisen ja todella ihmisar-

voisen elämän.
397

 

Kansandemokraattien omien vappujuhlien retoriikkaa kärjistyi myös selvästi vuosina 

1948–1950. Juhlapuheet käsittelivät kuitenkin selvästi enemmän työväen yhtenäisyyttä 

kuin sosiaalidemokraattien. Itse asiassa jokainen puhuja käsitteli näinä vuosina työväen 

yhtenäisyyttä tai hajaannusta, joten diskurssia pidettiin äärivasemmiston piirissä erittäin 

tärkeänä. Yhtenäisyys painottui yhtenäisen työväen saavutuksien käsittelyssä. Tämän 

avulla selvästi pyrittiin esittää, että työväen tulisi toimia yhteistyössä.   

Työväenliikkeen hajaannustakin käsiteltiin, minkä aiheuttajana nähtiin rahanvalta
398

 se-

kä sosiaalidemokraattien johto, jonka jäseniä usein nimitettiin oikeistososiaalidemo-

kraateiksi
399

. Selvästi rahanvallan nähtiin myös tunkeutuneen työväen sisälle, millä vih-

jattiin sosiaalidemokraattien aiheuttamasta hajotuksesta. Hertta Kuusinen selvitteli 

muun muassa tätä puhuessaan Kaisaniemessä vuoden 1950 vappujuhlassa: 

Vain hajoittamalla rahanvalta on pystynyt hallitsemaan maailmaa jo pitkän 

aikaa. Se on tunkeutunut työväenluokan omiin riveihin, se on antanut almu-

ja ja tarpeen tullen valtaa ja rikkauttakin, ostaakseen työväenliikkeen omas-

ta keskuudesta apureita, joille nykyisen epäoikeudenmukaisuuden, nykyisen 

yhteiskunnan ja sen kaikkien kauhistuttavien ilmiöiden olemassaolo ja säi-

lyminen on laki.
400

 

Rahanvalta assosioitui selvästi kapitalismiin. Rahanvallan käsittelyllä tuotiin esille työ-

väen yleiseen aatemaailmaan vastakkainen arvo, jonka ei nähty sopivan työväenliikkee-

seen. Kuusinen toi näin puheessaan esille vaarallisen kehityslinjan, jossa työväenliik-

keen nähtiin muuttuvan kapitalistiseen suuntaan.   
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Fagerholmin hallitus joutui tukeutumaan politiikassaan selvästi porvaripuolueisiin, sillä 

SDP:n entiset hallituskumppanit, SKDL ja Maalaisliitto, katsoivat tulleensa syrjäyte-

tyiksi. Tästä syystä hallituksen mahdollisuudet toteuttaa työväen mukaista politiikkaa 

olivat rajalliset.
401

 Sosiaalidemokraattien käsittely äärivasemmiston vappupuheissa 

koostuikin pääasiallisesti K. A. Fagerholmin hallituksen
402

 arvostelusta sekä siitä, kuin-

ka sosiaalidemokraatien johto nähtiin työväenliikkeen hajottajina. Tämän hallitusmuo-

dostuksen sekä työväen yhteisten vappujuhlien päättymisen jälkeen äärivasemmiston re-

toriikka kärjistyi selvästi sosiaalidemokraatteja vastaan.
403

. Fagerholmin hallituksen po-

litiikkaa arvosteltiin varsinkin työväen elintason laskemisesta. Tämän toi esille muun 

muassa Aarne Saarinen puhuessaan ”Fagerholmin hallituksen nälkiinnyttämispolitiikas-

ta”
404

 sekä Aili Mäkinen mainitessaan ”Fagerholmin hallituksen tilinpäätöksestä”, johon 

kuului muun muassa ystävällisten suhteiden katkaiseminen Neuvostoliittoon sekä työ-

väen elintason alentaminen.
405

    

Neuvostoliiton suoranainen ihannointi oli erittäin keskeinen diskurssi kansandemokraat-

tien keväisissä propaganda-tilaisuuksissa sotien jälkeisinä vuosina. Eräs tyypillinen 

esimerkki tällaisesta diskurssin muodostamisesta oli kansanedustaja Aimo Aaltosen 

vappupuhe vuonna 1949: 

Suuren Stalinin johdolla Neuvostoliiton kansat valmistautuvat siirtymään jo 

lähitulevaisuudessa kommunismiin, sosialismin korkeimpaan vaiheeseen, 

joka merkitsee sitä, että jokaisella ihmisellä tulee olemaan riittävästi kaik-

kea mitä hän tarvitsee. --- Jos työväenluokka olisi ollut yhtenäisempi, ei 

porvariston olisi myöskään onnistunut syöstä kansaamme rikolliseen sotaan 

Neuvostoliittoa vastaan.
406

  

Tämä diskurssi menetti merkitystään kommunistien vappupuheiden myöhemmin maltis-

tuessa. Toisaalta Josif Stalinin kuoleman jälkeen
407

 kommunistien piirissä kansainväli-

sesti alettiin arvioida Stalinin edesottamuksia uudelleen. Nikita Hruštšev piti vuonna 
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1956 Stalinia arvostelevan puheen.
408

 Viimeistään tämän jälkeen Suomen kommunistit-

kin alkoivat uudelleenarvioida suhdettaan Neuvostoliittoon. Tämän kautta Neuvostolii-

ton käsittely vappupuheissa väheni ja etenkin diskurssin luonne muuttui vähemmän 

suurvaltaa ihannoivaksi.  

3.2.  Vakaata juhlintaa työväen kiristyneessä yhtenäisyydessä  

SDP hajosi 1950-luvun lopussa. Sosialidemokraattisen puolueen sisäisen välirikon juu-

ret olivat syvällä 1950-luvulla. Tilanne kärjistyi, kun SDP:n puolueenjohtajaksi valittiin 

vuonna 1957 Väinö Tanner. Puolue joutui Väinö Leskisen mukaan nimettyjen oikeis-

tososiaalidemokraattisten, leskisläisten haltuun. Vastapuolta edustaneet vasemmis-

tososiaalidemokraatit, skogilaiset ryhmittyivät Emil Skogin ympärille. Skogilaiset pe-

rustivat vuonna 1959 Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattisen Liiton (TPSL).
409

  

Maltillisen vasemmiston sisäisen hajaannuksen aikana SKDL nousi vuoden 1958 edus-

kuntavaaleissa suurimmaksi puolueeksi. Vaalien jälkeisistä hallitusneuvotteluista tuli 

hankalat. Fagerholmin (III) hallituksen nimittäminen 29.8.1958 sai Neuvostoliiton kat-

kaisemaan syksyn aikana käytännössä kaikki suhteet Suomeen. Taustalla oli SKDL:n 

sivuuttaminen sekä leskisläisten ja kokoomuksen ottaminen hallitukseen. Hallitus joutui 

eroamaan tammikuussa 1959. Neuvostoliiton puoluejohtaja Nikita Hruštšev nimitti krii-

siä ”yöpakkasiksi”, jotka olivat jäädyttäneet Neuvostoliiton ja Suomen suhteet.
410

 SDP 

joutui tämän jälkeen oppositioon, jota kesti vuoteen 1966 saakka.
411

  

SDP:n sisäisen hajaannuksen seurauksena perustettiin Suomen Ammattijärjestö (SAJ) 

syksyllä 1960. SAK säilytti kuitenkin voimakkaimmat ammattiliittonsa ja pääosan jäse-

nistään. Keskusjärjestön ammattiliittoihin jäi myös paljon sosiaalidemokraattisen puo-

lueen jäseniä.
412
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3.2.1. Äärivasemmisto järjestää ”työväen yhteisiä vappujuhlia” vappujuhlatoimikun-

tien avulla 

SAK:n sosiaalidemokraattisen johdon tiukka kanta ammatillisen liikkeen osallitumisesta 

vappujuhliin sai äärivasemmiston järjestämään vapputilaisuuksiaan vappujuhlatoimi-

kuntien avulla. SKP:n puoluetoimikunta korosti vuonna 1951 piirisihteereille lähetetys-

sä vapunviettoa koskevassa ohjekirjeessä, että ”on pyrittävä saamaan työpaikat teke-

mään aloitteen ohjekirjeessä mainittujen neuvottelukokousten koollekutsumiseksi ja 

toimikuntien perustamiseksi”.
413

 Kirjeessä kuitenkin mainittiin, että mikäli paikkakun-

nalla toimi työväen yhtenäisyyden kannalla oleva ammatillinen paikallisjärjestö, tuli sen 

järjestää yhteisten vappujuhlien neuvottelukokous. Tämän kokouksen tarkoituksena oli 

järjestää juhlia toimeenpaneva komitea, juhlatoimikunta tai järjestävä toimikunta, johon 

tuli valita suurten työpaikkojen edustajia.
414

 SKP:n puoluetoimikunta piti tärkeänä, että 

kulkueet keräisivät myös järjestäytymättömiä työläisiä riveihinsä ohjeistaessa piirisih-

teereitä seuraavasti:  

On pyrittävä siihen, että kulkueissa ei esiinnytä puolueväriä osoittavissa 

ryhmissä, vaan työpaikkoja ja ammattialoja edustavissa ryhmissä, koska tä-

ten saadaan mukaan enemmän myös ammatillisesti järjestäytymättömiä ja 

n.s. puolueettomia työläisiä sekä työtätekevää talonpoikaistoa.
415

 

Puoluetoimikunnan ohjekirjeen katkelmassa tulee esille äärivasemmiston pyrkimys 

houkutella vapputilaisuuksiinsa mahdollisimman paljon myös järjestäytymättömiä, puo-

lueettomia sekä, vaikka sitä tässä ei suoranaisesti sanotakaan, sosiaalidemokraattisia 

työläisiä. Pyrkimys saada sosiaalidemokraattisia työläisiä mukaan äärivasemmiston jär-

jestämiiin juhliin näkyi muun muassa siinä, kuinka piirien vappuselvityksissä seurattiin 

sosiaalidemokraattisten työläisten esiintymistä äärivasemmiston kevätjuhlissa.  

Vappuselvityksissä toistuvasti valiteltiin, että sosiaalidemokraatteja ei saatu runsaassa 

määrin mukaan kulkueisiin, vaikka juhlissa heitä nähtiin jonkin verran esiintyneen. 

Näin mainittiin muun muassa vuoden 1953 Oulun piirijärjestön vappuyhteenvedossa:    

 
413

 SKP:n puoluetoimikunnan ohjekirje piirisihteereille ja ammattijaoston vastaaville 10.3.1951, Vappu 

1951. SKP/TJ HA1. KnA.   
414

 Ibidem.   
415

 Ibidem. 
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Vaikka vappuvalmisteluihin osallistui huomattava määrä sosiaalidemo-

kraattisia ja puolueettomia työläisiä, niin kulkueisiin osallistuneiden määrä 

lienee laskettavissa sormilla. Sen sijaan juhlissa heitä oli sangen runsaas-

ti.
416

    

Ilmeisestä siis on, että äärivasemmisto onnistui osittain pyrkimyksessään, vaikka kulku-

eisiin puolueettomia ja maltillista työväkeä edustaneita ei saatukaan houkutelluksi. Kul-

kueiden poliittisuus, joka ilmeni esimerkiksi vaatimusten ilmauksena vapputunnusjulis-

teissa ja huudetuissa iskulauseissa, todennäköisesti sai sosiaalidemokraattisesti ajattele-

vat vieroksumaan osallistumista äärivasemmiston marsseihin.  

Eräs SAK:ssa myös kiistaa aihettanut kysymys oli ammattiosastojen lippujen käyttö ää-

rivasemmiston vapputilaisuuksissa. SKP:n puoluetoimikunta ohjeisti vielä vuonna 1951 

piirisihteereitä, että mikäli ammattiosastoissa tai urheiluseuroissa päätettiin osallistua 

yhteisiin vappujuhliin ja käyttää järjestöjen lippuja näissä juhlissa, ”oli huomioitava että 

päätös tulisi tehdä huomattavalla äänten enemmistöllä, mikäli eriäviä mielipiteitä tässä 

asiassa yleensä ilmenee”.
417

  

SKP:n piirisihteereille vuonna 1952 osoitetussa kirjeessä asian suhteen päätettiin toimia 

varovaisemmin, sillä päätettiin olla ottamatta ammattiosastojen lippuja vapputilaisuuk-

siin. Ratkaisun koettiin vastaavan pyrkimystä työväen yhtenäisyyteen. Tämän päätöksen 

taustalla mainittiin myös, että ”SAK:n sos.dem.oikeistolle ei ole annettava ainakaan tä-

män kysymyksen varjolla aihetta päästä erottelemaan yhtenäisyysjärjestöjä”.
418

  

Työväen yhteisten juhlien järjestämisen suhteen myös vaihdettiin toimintatapaa selkeäs-

ti ajatellen suhteita SAK:n sosiaalidemokraattiseen johtoon. Keskuskomitean osasto lä-

hetti tammikuussa 1952 SKP:n piirisihteerille ja työpaikkatyön sekä ammatillisen jaos-

ton vastaavalle osoitetun kirjeen, jossa esitettiin seuraavaa: 

Viime vuonna olivat aloitteentekijöinä työväen yhteisten vappujuhlien jär-

jestämisessä pääasiassa ammatilliset järjestöt (osastot, paikallisjärjestöt). 

Tänä vuonna esitämme lähdettäväksi siitä, että teollisuuskeskuksissa aloite 

 
416

 Erkki Kauppila, SKP:n Oulun piirijärjestön vappuyhteenveto v.1953, Piirien selostukset vappujuhlista 

1953. SKDL/VJ HA20. KnA. 
417

 SKP:n puoluetoimikunnan ohjekirje piirisihteereille ja ammattijaoston vastaaville 10.3.1951, Vappu 

1951. SKP/TJ HA1. KnA.   
418

 Kirjettä ei ole allekirjoitettu eikä päivätty. SKP:n piirisihteereille, Vappu 1952. SKP/TJ HA1. KnA.   
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yhteisten vappujuhlien järjestämisestä lähtee työpaikoilta, työläisten yhteis-

ten päätösten pohjalta.
419

 

Näin tarkennettiin työpaikkojen osuutta vappujärjestelyissä. Samalla selvästi pyrittiin 

siihen, että ammatillisten paikallisjärjestöjen järjestelyissä mukanaolo ei kiristäisi enti-

sestään suhteita SAK:n sosiaalidemokraattiseen johtoon. 

Vappukiistasta johtuneet SAK:n johdon toimeenpanemat järjestöjen erottamiset saivat 

äärivasemmiston vappujärjestelyissä aikaan muutoksia. Helsingissä sekä Oulussa ääri-

vasemmisto järjesti vappujuhlansa vuodesta 1951 yleensä vapputoimikunnan nimissä.
420

 

Järjestäjiä ei aina kansandemokraattisissa sanomalehdissä tarkasti mainittu, mutta aina-

kin vielä vuonna 1951 Oulun äärivasemmiston vappujuhlien järjestämisen neuvotteluti-

laisuus oli Oulun ammatillisen paikallisjärjestön toimeenpanema. Juhlat kuitenkin jär-

jestettiin yhteisen vapputoimikunnan nimissä.
421

 Ilmeisesti Oulussakin tämä vapputoi-

mikunta oli koottu vielä yhteisistä ammatillisista järjestöistä, sillä ainakin Helsingin 

vappujuhlien järjestäjänä ilmoitettiin olleen yhteiset ammatilliset järjestöt. Tuolloin ei 

myöskään valtakunnallisessa piirikohtaisessa vappuosallistujien selostuksessa ollut jär-

jestäjiksi ilmoitettu kuin SKDL, yhteiset ammatilliset järjestöt sekä sosiaalidemokraatti-

en kanssa järjestetyt juhlat.
422

  

Valtakunnallisesti työpaikkojen järjestämiä juhlia ilmoitettiin vuonna 1952 olleen vain 

25 kappaletta.
423

 Nämä juhlat keskittyivät suurimpiin keskuspaikkoihin ja muun muassa 

Helsingissä ja Oulussa vappujuhlat järjestettiin tuolloin työpaikkojen toimesta.
424

 Työ-

paikkojen järjestämät vappujuhlat onnistuivat laajemmin vasta vuonna 1953, jolloin val-

takunnallisesti tällaisten juhlien määrä oli jo 141 kappaletta. Kansandemokraattisten jär-

jestöjen järjestämiä juhlia kuitenkin ilmoitettiin olleen valtaosa. Selkeästi suurimmissa 

keskuksissa juhlat järjestettiin jo työpaikkojen toimesta, sillä yleisöä niissä ilmoitettiin 

 
419

 SKP:n piirisihteeri ja työpaikkatyön ja amm.jaoston vastaava, Helsinki 30.1.1952. Vappu 1952. 

SKP/TJ HA1. KnA.  
420

 Vuosina 1951–1960 ainoastaan vuonna 1956 Oulussa vappujuhlan järjesti muu kuin vapputoimikunta; 

Oulun demokraattinen kunnallisjärjestö. Mikäli sanomalehdissä järjestäjä muina vuosina mainittiin, oli se 

vapputoimikunta sekä Helsingissä että Oulussa. KT 27.4.1956. Muiden vappujuhlien järjestäjät mainittiin 

yleensä 25.4–1.5. välisenä aikana KT, VS & KU 1951–1960. 
421

 Vappujuhlan avasi yhteisen vapputoimikunnan puolesta Aili Grönberg, joka mainitsi että OAP oli 

toimeenpannut yhteisten vappujuhlien neuvottelutilaisuuden. ”Vappujuhla Oulussa”. KT 3.5.1951. 
422

 Valtakunnallinen piirikohtainen osallistujaselostus, Vappu 1951. SKP/TJ HA1. KnA. 
423

 Yhteistyötoimikuntien järjestämiä tilaisuuksia, Vappu 1952. SKP/TJ HA1. KnA. 
424

 Yhteenveto vapputilaisuuksista, Vappu 1952. SKP/TJ HA1. KnA. 
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olleen lähes 200 000, kun kansandemokraattisten järjestöjen juhlissa yleisöä oli noin 

68 000.
425

  

Työpaikkojen kautta järjestetyt juhlat tuottivat kuitenkin ongelmia. Esimerkiksi Oulun 

kommunistinen piirijärjestö selosti vuoden 1952 työpaikkojen vapputoimikunnan muo-

dostuneen ”puoliväkisin”.
426

 Helsingissäkin valiteltiin, että ei löytynyt työpaikkaa, ”joka 

olisi astunut kärkeen vetämään uutta järjestelyä”.
427

 Työpaikkojen kautta toteutetut vap-

pujuhlat laskivatkin selvästi, sillä työpaikkojen ynnä muiden yhteistoimikuntien kautta 

järjestettyjä juhlia oli valtakunnallisesti vuonna 1959 enää yhdeksäntoista kappaletta.
428

  

SDP:n sisäisen hajaannuksen, SAJ:n perustamisen ja ammattiyhdistysliikkeen hajoami-

sen myötä ammatillisten paikallisjärjestöjen vappujärjestämiskysymys tuli uudelleen 

ajankohtaiseksi. Joensuun ammatillinen paikallisjärjestö (JAP) yritti järjestää ”simonis-

tis-kommunistisen” enemmistön turvin vappujuhlat jo vuonna 1959, mutta SAK:n työ-

valiokunnan ukaasi erottamisella sai JAP:n perumaan päätöksensä juhlien järjestämises-

tä.
429

  

Ammattiyhdistysliikkeen hajoamisen jälkeen vuonna 1961 SAK:n työvaliokunta teki 

poikkeuksen, eikä antanut kieltoa ammatillisten paikallisjärjestöjen osuudesta vappujuh-

liin. Kansan Uutisten pääkirjoitus katsoi tämän olleen vähäinen edistysaskel ja  päätök-

sen jääneen puolinaiseksi. Pääkirjoituksen mukaan:  

Olisi ollut asiallista, että keskusjärjestö olisi antanut alaisilleen paikallis-

järjestöille kehotuksen vappujuhlien järjestämisestä yhdessä yhteistoimin-

taan halukkaiden muiden järjestöjen kansssa.
430

  

SAK:n päätös olla kieltämättä paikallisjärjestöjään selvästi vaikutti siihen, että 1960-

luvulla Oulun äärivasemmiston vappujuhlia järjestettiin, esimerkiksi vuonna 1965 ja 

1966, ammatillisen paikallisjärjestön nimissä
431

. Oululaisen Kansan Tahdon sivuilla 

 
425

 Vappujuhlat 1953, 22.5.1953, Vappu 1953. SKP/TJ HA1. KnA. 
426

 Yhteenveto Oulun piirin vappujuhlista, 6.5.1952, Piirien valmistelut vappuun 1952. SKDL/VJ HA20. 

KnA.  
427

 Arvio vappukamppailusta Helsingissä 1952, Piirien valmistelut vappuun 1952. SKDL/VJ HA20. KnA.  
428

 Vuoden 1959 vappukamppailun yhteenveto (luonnos), 7. Vappu 1959. SKP/TJ HA2. KnA.  
429

 ”Vappujuhlien järjestelyt ovat viimeistelyvaiheessa”. SS 27.4.1959. 
430

 ”Vapun jälkeen” (pk.). KU 3.5.1961. 
431

 Vappujuhlat Oulun piirissä 1965, Piirien selostukset vappujuhlista 1965. SKDL/VJ HA20. KnA; Vap-

pujuhlat Oulun piirissä 1966, Piirien selostukset vappujuhlista 1966. SKDL/VJ HA20. KnA.  
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ammatillinen paikallisjärjestö ilmoitettiin äärivasemmiston juhlien järjestäjäksi kuiten-

kin vasta vuodesta 1968 lähtien.
432

 Sanomalehdissä Helsingin äärivasemmiston vapputi-

laisuuksien järjestäjiksi ilmoitettiin ”vapputoimikunta”, eikä tarkennettu toimikunnan 

takana olevia järjestöjä.
433

 On todennäköistä, että pääkaupungissakin ammatillinen pai-

kallisjärjestö osallistui tilaisuuksien järjestämiseen, vaikka tätä ei suoraan sanomaleh-

dissä ilmoitettu. Kommunistit selkeästi peittelivät ammatillisen liikkeen avulla järjestä-

miä vapputilaisuuksia. 

3.2.2. Pääkaupungin kommunistien marssitahti alkaa hidastua — Oulussa kadut 

kansoitetaan entiseen malliin 

Äärimmäisen vasemmiston juhlajärjestelyiden muutokset 1950-luvun alussa vaikuttivat 

vapputilaisuuksien osallistujamääriin varsin vähäisesti. Niin Helsingissä kuin Oulussa-

kin kansandemokraattien vapputilaisuudet keräsivät lähes samankaltaisesti mielenosoit-

tajia ja juhlijoita kuin aikaisempina vuosina. Kuvioihin 2 ja 3 on koottu Helsingin ja 

Oulun SKDL:n vapputilaisuuksien osallistujamäärät vuosilta 1948–1961. Kuviot on si-

joitettu kaupungin mukaisesti käsittelyiden yhteyteen. 

Helsingin äärivasemmiston vappujuhlissa oli vuosina 1951–1961 juhlayleisöä kansan-

demokraattien pää-äänenkannattajan mukaan lähes jokaisena vappuna 25 000–30 000 

henkeä. Ainoastaan vuosi 1957 oli tästä poikkeus, milloin vapputilaisuuksia rajoitti hy-

vin sateinen ja kylmä sää.
434

 Kaisaniemeen ilmoitettiin tuolloin kerääntyneen vain 

kymmenentuhatta juhlijaa.
435

 Jokaiselta vapunpäivältä ei sanomalehdissä uutisoitu juhli-

jamääriä, mutta Helsingin-Uudenmaan piirin vappuselostuksista näiltäkin vuosilta on 

nähtävissä, että juhlat keräsivät samantapaisesti väkeä koko tarkasteluaikavälillä.  

 

 

 

 

 
432

 KT 3.5.1968. 
433

 Esim. ”Kaikkien maiden työläiset, liittykää yhteen” (vappumainos). KU 29.4.1963; ”Helsingin työvä-

en vappujuhla” (vappumainos). KU 30.4.1969.  
434

 Helsingissä oli vuoden 1957 vapunpäivänä kello 14.00 vain 2.2 astetta ja päivän aikana satoi 11 milli-

metriä. Ks. tarkemin liite 14. 
435

 VS 3.5.1957. 



93 

 

Kuvio 2. Helsingin kansandemokraattien vappukulkueiden ja -juhlien osallistujamäärät 

vuosina 1948–1961 sekä kulkueiden osallistujakeskiarvot vuosina 1948–1956 ja 1958–

1961. Kuvion arkistolähteistä otetut luvut ovat keltaisella.
436

  

 

Vapaa Sana ja Kansan Uutiset selkeästi jättivät ilmoittamatta osallistujamääriltä epäsuo-

tuisten vapputilaisuuksien osallistuja-arviot. Etenkin täytyy painottaa vuoden 1956 juh-

layleisön osallistuja-arvion julkaisemattomuutta, vaikka tuolloin ei piirijärjestön ilmoit-

tama yleisömäärä eronnutkaan edellisen vuoden yleisömäärästä. Tätä kuitenkin tultiin 

tulevien vuosien vapunpäivinä propagoimaan yhdeksi työväenhistorian suurimmaksi 

vappujuhlaksi.
437

  

SAK:n toimeenpanema yleislakko palkkojen korottamisen puolesta alkoi vuoden 1956 

maaliskuun ensimmäisenä päivänä. Maaliskuun vallankumouksen vuosipäivänä 16.3. 

pidettiin joka puolella maata laajat mielenosoitusmarssit ja joukkokokoukset. Helsingis-

sä mielenosoitukseen osallistui lähes neljäkymmentätuhatta marssijaa ja Senaatintorin 

kokouksessa oli viisikymmentätuhatta mielenosoittajaa.
438

 Lakkoon osallistui 400 000 

työntekijää eli selvästi yli SAK:n jäsenmäärän.
439

 Teollisuuden sekä liikenteen täysin 

pysäyttänyt lakko päättyi 20. maaliskuuta.
440

 

 
436

 Juhlayleisön lukumäärät v. 1954, 1956 & 1960 sekä marssijamäärät v.1959 on otettu arkistolähteestä.  

VS vapunjälkeiset numerot 1948–1956; KU vapunjälkeiset numerot 1957–1961; Piirien selostukset vap-

pujuhlista 1954, 1956, 1959 & 1960. SKDL/VJ HA20. KnA. 
437

 Esimerkiksi vuoden 1973 vappu-uutisen yhteydessä mainittiin Senaatintorin olleen miltein yhtä täynnä 

kuin yleislakon aikoihin 1956. ”Ennätymäisen voimakas mielenosoitus H:gissä”. KU 3.5.1973. 
438

 Vahtola 2004, 393; Haataja–Hentilä–Kalela–Turtola 1977, 322.  
439

 SAK:n jäsenmäärä oli tuolloin noin 270 000. Bergholm 2001, 41.  
440

 Vahtola 2004, 393. 
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Ei ollut sattumaa, että yleislakkovuoden vappujuhla järjestettiin pääkaupungissa samas-

sa paikassa, johon oli kokoonnuttu yleislakon aikana. Senaatintorille oli myös kerään-

nytty vuoden 1917 maaliskuun vallankumouksen jälkeisenä vapunpäivänä. Vapaa Sa-

nan mukaan vuoden 1956 juhla pidettiin ”myöhästyneen kevään” takia Senaatintoril-

la
441

, mutta aivan selvästi juhlapaikan valinnan taustalla oli yleislakko.  

Tälle vappujuhlalle oli muodostettu suuria odotuksia, sillä lakon aikana torille oli ke-

rääntynyt ennätysmäärä mielenosoittajia. Koska yleislakkoon osallistui suuret määrät 

työntekijöitä myös SAK:n ulkopuolelta, järjestäjät mahdollisesti pitivät myös ennätys-

suurta vappujuhlaa todennäköisenä. Näin olisi saatu työväen vappukokoontumiseen uu-

sia jäseniä ja tätä kautta kenties uusia SKDL:n tai yleensä äärivasemmiston kannattajia. 

Yleislakossa saavutettu 12 markan tuntipalkan korotus valui käytännössä hukkaan teol-

lisuuden saadessa suuria verohelpotuksia, jotka rahoitettiin työntekijöiden verojen ja 

maksujen korotuksina.
442

 Mikäli nämä korotukset ehdittiin toimeenpanna ennen vapun-

päivää 1956, saattoi tämä olla syynä, että vappujuhla jäi vuoden 1955 osallistujatasolle. 

Joka tapauksessa vuoden 1956 vappujuhla Senaatintorilla ei eronnut osallistujamääril-

tään muista vappujuhlista. 

Pääkaupungin vappujuhlien yleisömäärä kohosi vuonna 1961. Kyseisen vappujuhlan 

yhteenvedossa mainittiin, että ”vappuvalmistelut ulottuivat entistä laajemmalle pohjal-

le”.
443

 Tämän eräänä syynä pidettiin sitä, että SAK ei tuolloin antanut erityisiä ohjeita 

ammattiosastoille.
444

 Voi siis olla mahdollista, että SAK:n suhtautumisen muutos vai-

kutti pääkaupungin vapputilaisuuksien osallistumiseen piristävästi.  

Kommunistien vappukulkueiden marssijamäärät olivat Helsingissä laskusuuntaiset lä-

hes joka kevät vuodesta 1954. Äärivasemmiston vappukulkueessa ilmoitettiin vuoden 

1953 vapunpäivänä olleen vielä 17 000 marssijaa
445

. Seuraavana keväänä alkanut mars-

sijoiden harveneminen jatkui siten, että vuoden 1960 vappukulkueessa oli enää yhdek-

säntuhatta
446

 ja vapunpäivänä 1961 kaksitoistatuhatta marssijaa
447

. Tilanne huomioitiin 

 
441

 ”Kulkue marssi”. VS 3.5.1956. 
442

 Bergholm 2001, 42. 
443

 Yhteenveto Helsingin työväen vappujuhlista ja sen valmisteluista v.1961, 1. Vappu 1961. SKP/TJ 

HA76. KnA. 
444

 Ibidem. 
445

 VS 3.5.1953. 
446

 KU 3.5.1960. 
447

 KU 3.5.1961. 
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usein myös SKP:n vappuyhteenvedoissa, sillä kehityssuunta oli samanlainen lähes koko 

maassa. Valtakunnallisesti tähän tosin vaikutti, että kulkueita alettiin järjestää valtakun-

nallisesti vähemmän vuodesta 1955.
448 

 Ilmeisesti jo mainitun yleislakon saavutusten 

valuminen hukkaan vaikutti entisestään negatiivisesti marssijoiden osallistumiseen. 

Laskusuunnalle ei kyetty antamaan mitään varsinaista syytä. Esimerkiksi vuoden 1959 

vappuyhteenvedossa peräänkuulutettiin, ettei ”järjestöväkemme taholta aina ymmärretä 

kulkueen järjestämisen merkitystä”. Samassa yhteenvedossa myös huomautettiin, kuin-

ka piirien taholta pidettiin huolestuttavana kulkueiden marssijamäärien pysymistä sa-

mansuuruisina, vaikka juhlien yleisömäärissä tehtiin ennätyksiä.
449

 Kulkueiden järjeste-

lyissä tosin kerrottiin olleen ”toivomisen varaa”
450

, joten mahdollisesti järjestelyiden 

muutoksilla oli vaikutusta marssijoiden osallistumisinnokkuuden vähenemiseen. Tästä 

antaa myös viitteitä vuoden 1961 vapputilaisuudet, jolloin ammatillinen liike oli ilmei-

sesti mukana järjestelyissä. 

Oulun kommunistien ja kansandemokraattien järjestämät vapputilaisuudet olivat osallis-

tumisen suhteen selvästi pääkaupunkia vaihtelevampia. Mitään selkeää suunnan muu-

tosta aikaisempiin vapputilaisuuksiin ei ole havaittavissa, sillä juhlayleisön ilmoitetut 

määrät vaihtelivat voimakkaasti myös vuosina 1945–1950. Marssijamäärät olivat sel-

västi tasaisemmat. Alla oleva kuvio selventää ilmoitettujen juhlayleisön arviomäärien 

suurta vaihtelevuutta ja toisaalta marssijamäärien tasaisuutta.    

 

 

 

 

 

 
448

 Kulkueiden osallistujamäärä lähti koko maassa laskuun vuonna 1955, mutta kehityssuunta nousi 

vuonna 1959. Vuoden 1959 vappukamppailun yhteenveto (luonnos), 6. Vappu 1959. SKP/TJ HA75. 

KnA. 
449

 Vuoden 1959 vappukamppailun yhteenveto (luonnos), 11. Vappu 1959.  SKP/TJ HA75. KnA. 
450

 Vuoden 1959 vappukamppailun yhteenveto (luonnos), 12. Vappu 1959. SKP/TJ HA75. KnA. 
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Kuvio 3. Oulun kansandemokraattien vappukulkueiden ja -juhlien osallistujamäärät 

Kansan Tahdon ilmoittamina sekä Kalevan ilmoittamat vappukulkueiden osallistuja-

määrät vuosina 1948–1961. Kuviossa on keltaisella viikonpäivät: perjantai, lauantai ja 

sunnuntai.
451

 

 

Oulun työväen kevätjuhlien yleisömäärien vaihtelevuutta on vaikea selittää. Yksi selitys 

nimenomaan juhlayleisöjen vähenemiseen on kautta vappuhistorian ollut sää, jota Ou-

lusta ei valitettavasti päiväkohtaisena tilastona ollut tähän tutkimukseen saatavilla. Ka-

levassa mainitaan vuonna 1953 sään olleen ”viime vuotista lämpimämpi ja parempi”
452

, 

joten juhlayleisön vähäisyys ainakin vuonna 1952 johtui huonosta säästä. Lisäksi vuon-

na 1957 oli ennätyskylmää koko maassa.
453

  

Yllä olevaan kuvioon on merkitty vapunpäivät, jolloin oli perjantai, lauantai tai sunnun-

tai. Viikonloppupäivät ja perjantai olivat suositumpien vappujuhlien taustalla. Vapun-

päivä oli yleisesti vapaapäivä
454

, mutta jostain syystä Oulussa vappujuhliin mentiin san-

kemmin joukoin vappujuhlan sattuessa perjantaille tai viikonlopulle. Olen seurannut 

viikonlopun vaikutusta koko tarkasteluajan vappuosallistumiseen, eikä tällaista vaiku-

tusta aikaisemmin ole ollut havaittavissa. 

Kaleva suhtautui vielä 1950-luvulla usein varsin penseästi kommunisteihin. Vähätellen 

oululaisten osuutta vuoden 1954 vappukulkueessa Kalevassa kirjoitettiin: ”Mainittavaa 

 
451

 Viikonpäivät on katsottu sanomalehdistä. Kalevassa ei ollut marssijoiden lukumääriä vuosina 1960–

1961. Kaleva vapunjälkeiset numerot 1948–1959; KT vapunjälkeiset numerot 1948–1961. 
452

 ”Keväisen kaunis sää suosi Oulun vapunviettoa”. Kaleva 3.5.1953. 
453

 ”Jäämeri hönkäili ennätyskylmän sään”. HS 3.5.1957. 
454

 Laki säädettiin vuonna 1944. ”Vapunpäivä on vapaapäivä”. Kaleva 28.4.1944. 
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on, että marssijoiden määrästä oli osa ympäri maakuntaa, joten oululaisia marssijoita ei 

loppujen lopuksi ollut kovinkaan paljon
455

. Tuolloin juhlittu vapunpäivä oli lauantai, ja 

mikäli tuolloin Oulun kommunistien vappukulkueessa oli merkittävästi ulkopaikkakun-

talaisia, saattoi lauantaipäivällä olla merkitys juuri ulkopaikkakuntalaisten suureen 

osuuteen. Mahdollisesti viikonloppuna lähdettiin kaupunkiin muillekin asioille. Samalla 

voitiin osallistua myös työväen vappujuhliin.  

Autoistuminen alkoi kiihtyä 1950-luvulla, joten tällä on voinut olla vaikutus että juuri 

viisikymmentäluvulla ulkopaikkakuntalaiset olisivat suuremmissa määrin osallistuneet 

Oulun vappujuhliin.
456

 Helsingissä ei tällaista viikonpäivien ja juhlayleisön välistä riip-

puvuussuhdetta ole havaittavissa. Pääkaupungissa välimatkat olivat lyhyemmät kuin 

pohjoisessa, joten autoistuminen ei välttämättä etelässä niin suuresti vaikuttanut ihmis-

ten liikkumiseen. Kalevan katkelmassa tosin puhutaan marssista, joiden suosioon vii-

konpäivillä ei näytä olleen vaikutusta.  Tämä kysymys jäänee avoimeksi, mitä voisi lisä-

tutkimuksella muun muassa haastatteluiden avulla selvittää. 

Oulun vapputoimikuntien järjestämät kulkueet jatkuivat varsin samankaltaisena kuin 

ennenkin, mutta kaksi vapunpäivää olivat poikkeuksia. Kansan Tahdon mukaan marssi-

rivistöt kasvoivat vuosien 1956 sekä 1959 vapunpäivinä selvästi. Kaleva ei noteerannut 

vuoden 1959 vappukulkuetta mitenkään poikkeavana
457

, mutta senkin uutisointi vuoden 

1956 vappukulkueesta osoittaa vähäistä kasvua mielenosoittajien suhteen.
458

 Myös Mat-

ti Liukkonen muistelee työväen vappumuisteluissa Oulun vappumarssin olleen tuolloin 

erityinen: 

Sitten tuli se Oulun kaupungin mahtavin marssi. Aikaisemmin ei yhdessä-

kään vappumarssissa oltu nähty vastaavaa. Moni sellainen, joka ei pitänyt 

kyseistä hommelia ihailtavana, otti osaa marssiin. --- Tiedä sitten, kuunteli-

ko sanoja (puheita, haastattelijan lisäys) monikaan, vaan tärkeintä oli yh-

dessä olon tunne.
459
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 ”Vappua juhlittiin lauluin ja kulkuein Oulussa”. Kaleva 4.5.1954. 
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Vaikka kertoja muistelee marssin olleen todella erikoinen, ei se kuitenkaan sanomaleh-

tien mukaan noussut merkittävästi osallistujamäärältään. Vähäinen marssijoiden määrän 

lisääntyminen kuitenkin yleislakon vaikutuksesta tapahtui. 

Kansandemokraattien kannatus eduskuntavaaleissa kasvoi Oulussa entisestään 1950-

luvulla.
460

 Etenkin vuoden 1958 eduskuntavaalitulos oli SKDL:llä erityisen merkittävä, 

sillä kansandemokraatit saivat Oulussa koko historiansa suurimman prosenttiosuuden 

annetuista äänistä; lähes neljäkymmentä prosenttia
461

. Vaikka vasemmistopuolueiden 

kannatusten vaihteluilla ei useinkaan ollut merkittävää vaikutusta vapputilaisuuksien 

suosioon, niin kansandemokraattien ennätyksellinen tulos Oulussa selvästi siivitti vuo-

den 1959 vapputilaisuuksien onnistumista.  

Myös Oulun työväen vappujuhla sekä vähäisemmässä määrin myös vappukulkue näyt-

tävät olleen hieman kansoitetumpia vuonna 1961, mihin todennäköisesti vaikutti jo 

mainittu SAK:n ohjeistusten jättäminen tuona vappuna julistamatta. 

Sosiaalidemokraattien kevätjuhlien tutkiminen on hankalaa etenkin 1950-luvulla, sillä 

sosiaalidemokraattiset sanomalehdet eivät enää osallistuja-arvioita juuri julkaisseet.
462

 

Helsingin maltillisemman vasemmiston juhlayleisöstä ei esitetty arvioita kuin vuosi-

kymmenen lopulla ja 1960-luvun alussa. Mäntymäelle ilmoitettiin kokoontuneen tuol-

loin noin viisituhantinen juhlayleisö.
463

  

Oulussa sosiaalidemokraattien vappujuhla järjestettiin keskeisellä paikalla kaupungin 

keskustassa, minkä myötä vappujuhla houkutteli keskinkertaisesti yleisöä. Pohjolan Työ 

arvioi vuoden 1955 vapun juhlayleisön olleen 4000–5000 henkeä, mutta tämä lienee ol-

lut vahvasti liioiteltua.
464

 Kaleva nimittäin uutisoi edellisen kevään sosiaalidemokraatti-

en vappujuhlaa seuranneen vain useita satoja ihmisiä.
465

  

Sosiaalidemokraattien kevään mielenosoitusperinne oli jo ohittanut entisaikojen loiston-

sa. Juhlayleisön arvioiden julkaisemattomuus oli tästä selvin esimerkki. Vaikka SDP:n 

vuoden 1952 periaateohjelma oli lähempänä marxilaisuutta kuin monien muiden länsi-
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maiden sosialidemokraattisten puolueiden, niin puolue oli Suomessa ollut pitkään halli-

tuspuolue. Tästä näkökulmasta myös HANNU SOIKKANEN on yhtynyt SDP:n entisen 

puoluesihteerin Urjo Varjosen arvioon, että puolue ei juuri eronnut liberaalisesta porva-

ripuolueesta, joka pyrki saavuttaa koko kansan.
466

 Sosialidemokraattinen puolue ei sel-

västi enää vedonnut ideologiallaan kevään mielenosoituksiin.  

3.2.4. Työväen vappuretoriikkaa jatkaa vastapuolen arvostelua — hallitusvastuu ja 

oppositioasema ohjaavat sisäpolitiikan käsittelyä 

Verrattuna sotien jälkeisiin vuosiin sosiaalidemokraattien kevään juhlaretoriikassa ei ta-

pahtunut suurta muutosta vuosina 1951–1961. Sisäpolitiikka vakiintui sotien jälkeen 

molempien työväenpuolueiden vappujuhlien aiheistoon. Sisäpoliittiset aiheet olivat aina 

olleet keskeisiä vapun poliittisissa puheissa, mutta sotien jälkeen sisäpolitiikan keskei-

syys selvästi korostui. Sisäpolitiikan käsittelyn myötä myös vaalien merkitys retoriikas-

sa kasvoi.
467

 Edelleen juhlapuheet koskivat myös sosialidemokratian aatetta sekä pää-

vastustajaksi selkeästi sosiaalidemokraattien ideologiassa muodostuneita kommunisteja. 

Alla olevassa taulukossa vertaillaan sosiaalidemokraattien sotien jälkeisten vuosien sekä 

vuosien 1951–1961 yleisempien vappupuheaiheiden korostumista. Neuvostoliiton käsit-

tely ei ollut enää jälkimmäisellä tarkastelujaksolla yleisimpien diskurssien joukossa, 

vaan se on sisällytetty taulukkoon vertailun vuoksi.  

Taulukko 11. Yleisimpien aiheiden vertailu sekä niiden prosentuaalinen esiintyminen 

tutkimuksessa käsitellyissä puheissa Helsingin ja Oulun SDP:n vappujuhlissa vuosina 

1945–1950 ja 1951–1961.
468

  

 v.1945–1950 v.1951–1961 

Sisäpolitiikka 82 % 81 % 

Talous 71 % 61 % 

Vaalit 24 % 45 % 

Sosialidemokratia 71 % 77 % 

Kommunistit 76 % 61 % 

Neuvostoliitto 41 % 16 % 

 
466

 Soikkanen 1991, 510. 
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468

 SS vapunjälkeiset numerot 1945–1961 & PT vapunjälkeiset numerot 1945–1961. 
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Sisäpolitiikan käsittelyä viitoitti vahvasti hallitusvastuu tai puolueen oppositioasema, 

joka alkoi vuonna 1958. SDP:n hallitusvastuun aikaisissa vappupuheissa sisäpolitiikkaa 

käsiteltiin hyvin maltillisesti esitellen hallituksen saavutuksia sekä selkeästi myös puo-

lustellen tehtyjä ratkaisuja. Suomen sisäpolitiikka oli vuosina 1950–1956 levotonta, mi-

tä leimasi vaikeiden taloudellisten kysymysten hoito.
469

 Talous olikin sisäpoliittisista 

aiheista käsitellyin, missä korostui etenkin inflaatiosta puhuminen. Sisäpolitiikan levot-

tomuuden vuoksi SDP:n vappupuhujat pyrkivät tekemään kansalle tehtyjä ratkaisuja 

selväksi. Etenkin vuoden 1956 yleislakon jälkeisissä vappupuheissa sosiaalidemokraat-

tiset puhujat joutuivat puolustuskannalle. Vilho Väyrynen, joka sisäministerin virassa 

ymmärrettävästi joutui ottaa kantaa yleislakkoon, vastasi vuoden 1956 vappuna Otto 

Karhin puistossa syyttelyihin valtiovallan menettelytavoista seuraavasti:  

Sekä SAK että porvaristo syytti poliisia ja sisäministeriä. Mutta sisäministe-

riön ja poliisin kanta oli riidattomasti selvä, oli meneteltävä lain mukaisesti. 

Poliisin tehtävä oli järjestyksen säilyttäminen. Tässä tehtävässä se ei käyt-

tänyt voimaansa liian vähän eikä liian paljon. Siihen pyrki sisäministeriö, 

poliisi ja maan hallitus.
470

 

SDP:n oppositioon joutuminen toi vappuretoriikkaan vahvasti hallitusta arvostelevan 

sävyn. Helsingissä ja Oulussa vuosina 1958–1961 kahdestatoista vappupuheesta kym-

menen käsitteli hallitusta arvostelevaan tyyliin.
471

 SDP:n puheenjohtaja Väinö Tanner 

moitti hallitusta vertauskuvalliseen tapaan Mäntymäellä vuoden 1961 vappujuhlassa: 

Nykyinen hallitus ei välitä siitä [epäluottamuslauseesta] enempää kuin han-

hi, jonka selkään kaadetaan vettä. Sille saa antaa tällaisia epäluottamuslau-

seita miten paljon tahansa. (suosionosoituksia) Miten tällainen hallitus voi 

pysyä pystyssä, kun kaikki ovat tyytymättömiä?
472

 

Toinen tarkastelujakson aikana tapahtunut vapunpäivän puheiden muutos liittyi sosiaa-

lidemokraattien epäluottamukseen Neuvostoliitossa. Idän suurvalta jätettiin lähes käsit-
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telemättä vuosien 1951–1961 aikaisissa vappupuheissa. Kuten taulukosta 11 käy ilmi, ei 

Neuvostoliiton käsittely yltänyt aivan yleisimpien diskurssien joukkoon sotien jälkeisi-

nä vuosinakaan, mutta sen käsittelyssä tapahtui selkeä muutos aihetta välttelevään suun-

taan. Neuvostoliittoa käsiteltiin puheissa vielä ensimmäisissä itsenäisesti järjestetyissä 

vappujuhlissa YYA-sopimuksen sekä SDP:n ystävällisten suhteiden korostamisena 

Neuvostoliittoa kohtaan.
473

 Neuvostoliiton kylmän suhtautumisen myötä sosiaalidemo-

kraattien vappupuheetkin muuttuivat neutraaleiksi Neuvostoliittoa kohtaan.  

Kommunistien ja kansandemokraattien vappujuhlaretoriikan pääaiheiksi viimeistään 

tässä vaiheessa muodostuivat rauha, sisäpolitiikka sekä etenkin työväen yhtenäisyys ja 

hajaannus. Yleisimpien aiheiden tarkastelussa tulee esille tietynlainen vakiintuneisuus.  

Muutoksia sotien jälkeisiin aiheisiin tapahtui Neuvostoliiton keskeisyyden vähenemise-

nä ja sosiaalidemokraattien sekä porvarien arvostelun kasvuna. Alla olevasta taulukosta 

näkyy vuosien 1945–1950 sekä 1951–1961 puheaiheiden vertailu äärivasemmiston 

vappuretoriikassa. Selkästi suurin muutos edellisiin painotuksiin vappupuheiden aiheis-

sa oli porvarien sekä sosiaalidemokraattien arvostelu. Tässä käsitellään kansandemo-

kraattien sosiaalidemokraattien arvostelun diskurssia. 

Taulukko 12. Kommunistien yleisempien vappupuheaiheiden prosentuaalinen esiinty-

minen tutkimuksessa käsitellyissä puheissa vuosina 1945–1950 ja 1951–1961.
474

 

 v.1945–1950 v.1951–1961 

SDP:n käsittely 44 % 59 % 

Neuvostoliitto 78 % 48 % 

Porvarit 28 % 59 % 

 

Sosiaalidemokraattien lisääntyneen arvostelun taustalla oli kansandemokraattien oppo-

sitioon joutuminen ja K. -A. Fagerholmin (sd.) hallituskauden aloitus kesän 1948 edus-

kuntavaalien jälkeen
475

. Vaikka yhä useampi äärivasemmiston juhlapuhuja käsitteli so-

siaalidemokraatteja arvostelevaan sävyyn, laimeni ja maltistui tämä sävy selvästi 1950-

 
473
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luvun aikana. Tämä oli SKP:n tietoinen valinta, minkä taustalla oli kansainvälisen 

kommunistisen liikkeen sosiaalidemokraatteihin suhtautumisen uudelleenarviointi Neu-

vostoliiton diktaattorin Josif Stalinin kuoleman jälkeen.
476

  

SKP:n keskuskomitea vahvisti Työväki yhteistoimintaan -julistuksen tammikuussa 

1954. Samalla tehdyssä erillisessä päätöksessä keskuskomiea muistutti kommunistisen 

puolueen jäseniä, että aiemmin käytettyjä nimityksiä ”oikeistososialidemokraatit”, ”ha-

jottajat” ja ”noske” ei saanut käyttää kaikista sosiaalidemokraateista.
477

 Tämä muutos 

tulee selväksi vertaillessa muun muassa SKP:n pääsihteerin Ville Pessin retorisia valin-

toja sosiaalidemokraatteja käsitellessään vuoden 1951 ja vuosien 1954 ja 1957 vappu-

puheissa. Pessi hyökkäsi voimakkaasti sosiaalidemokraatteja vastaan vuonna 1951 Kai-

saniemessä pitämässään juhlapuheessa: 

Taistelu rauhan puolesta on muodostunut elinkysymykseksi sen vuoksi, että 

imperialistiset piirit oikeistososialidemokraattisine apureineen ovat kiihdyt-

täneet uuden sodan valmistelun äärimmilleen. --- Kolmannen maailmanso-

dan vaaran tekee erikoisen vakavaksi se, että eri maiden oikeistososialide-

mokraattiset johtajat ovat etukärjessä toteuttamassa amerikkalaista sotapo-

litiikkaa. --- Meidän maassamme sotapoliitikot, jotka aikoinaan johtivat 

Suomen sotaan natsi-Saksan rinnalla sosialistista Neuvostoliittoa vastaan, 

valmistelevat Suomen ohjaamista amerikkalaispoliitikan vanaveteen.
478

 

Suhtautuminen sosiaalidemokraatteihin muuttui vappupuheissa keskuskomitean julis-

tuksen jälkeen. Ville Pessin sanavalinnat selvästi maltillistuivat vuosien 1954
479

, 

1957
480

 ja 1959
481

 vappupuheissa. SKP:n pääsihteeri ruoti edelleen jokaisessa puhees-

saan sosiaalidemokraatteja, muun muassa hallitusarvostelun kautta
482

, mutta sanankärki 

ei ollut entisen kaltaisesti terävää.  Ensimmäistä kertaa äärivasemmiston itsenäisesti jär-

jestämissä juhlissa sosiaalidemokraatteja jopa tervehdittiin Eino Kilven toimesta vuonna 

1954:   
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480

 Ville Pessin vappupuhe-referaatti Helsingin vappujuhlasta v.1957.  KU 3.5.1957. 
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...lähetämme tervehdyksemme sosialidemokraattisen työväestön vappujuh-

liin toivoen, että se [yhtenäisyyden elvyttäminen] niissä vastaanotetaan sa-

moin ajatuksin.
483

  

Sosiaalidemokraatteja arvosteltiin pääasiassa työväen elintason alentamisesta sekä 

yleensäkin työväen pettämisestä. Esimerkiksi Suomen Puuntyöväen liiton sihteeri Veik-

ko Porkkala
484

 vuoden 1951 Kaisaniemen vappujuhlassa ilmaisi, että ”Fagerholmin hal-

lituskaudesta lähtien on työläisten elintaso laskenut”
485

. Kansanedustaja Matti Ryömä 

arvosteli sosiaalidemokraatteja työväen etujen vastaisuudesta Oulun vappujuhlassa 

vuonna 1954 seuraavasti:  

Sosdem johtajat ovat esim. meidän maassamme kieltäneet työläisten pal-

kankorotukset samaan aikaan, kun ovat olleet valmiit siunaamaan hintojen 

nousun.
486

  

Äärivasemmiston puheiden maltistuminen ei lopettanut kommunistien näkemystä sosi-

aalidemokraattien työväen vastaisuudesta. Esimerkiksi Aarne Saarinen mainitsi Oulussa 

vuoden 1959 vappujuhlassa esittämässään puheessaan, että:  

Jos tämä kielteinen kanta [SDP:n kanta työväen eduskuntaryhmien yhteis-

työtä kohtaan] perustuu johonkin periaatteeseen, niin on sanottava, että ky-

symyksessä on työväen etujen kannalta huono periaate.
487

    

Toisen työväenpuolueen arvostelu oli äärivasemmiston kevään juhlapuheissa moninais-

ta ja SDP:n vastaisuus työväen kannalta oli vain yksi, tosin yleisin diskurssin osa-alue. 

Muita sosiaalidemokraattien arvosteluun kuuluneita, tämän diskurssin sisäisiä aiheita 

olivat SDP:n suurpääoman hyväksyminen
488

, työväenpuolueiden yhteistoiminnasta kiel-

täytyminen
489

 sekä sosiaalidemokraattien arvostelu henkilöityi erityisesti Väinö Tanne-

riin
490

. Väinö Tannerin puheenjohtajakauden alkaminen vuonna 1957
491

 oli lisääntyneen 
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sosiaalidemokraattien arvostelun todennäköinen syy. Erityisesti kommunistien korosta-

ma SDP:n vieraantuminen työväenluokan asioiden hoidosta oli selkeästi pyrkimys 

osoittaa SKDL:n olleen työväenluokan todellinen puolue tai yhteistyöjärjestö. Tämän 

propagandistisen tavoitteen onnistumiselle työväen perinteinen kevään joukkokokoon-

tuminen antoi potenttiaalisen suuren kuulijakunnan. 
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4. Kevätjuhlaa vasemmistolaisuudesta kannatuksen ala-

kuloon (v.1962–1982) 

4.1. Suurten ikäluokkien ja politisoitumisen yllättävä vaikutus  

Vasemmistopuolueiden suhteet alkoivat parantua 1960-luvulla. SDP:n uudeksi puheen-

johtajaksi valittiin vuonna 1963 Rafael Paasio, joka muutti puolueen politiikkaa toiseen 

suuntaan kuin vahvasti kommunisminvastainen edeltäjänsä, Väinö Tanner. Paasion mu-

kaan puolue sai olla ”pari piirua vasemmalla”. Myös kansandemokraattien ja kommu-

nistien sisällä tapahtui vasemmiston lähentymiseen vaikuttaneita muutoksia. SKDL:n 

uudeksi pääsihteeriksi valittiin vuonna 1965 ensimmäistä kertaa ei-kommunisti, Ele 

Alenius. Lisäksi SKP:n uudeksi puheenjohtajaksi valittiin muutaman kuukauden päästä 

uudistuslinjan kannattajaksi tiedetty Aarne Saarinen. Toisaalta SKDL:n noustessa 

vuonna 1958 eduskuntavaaleissa suurimmaksi puolueeksi se oli alkanut jo muuttaa poli-

tiikkaansa maltillisemmaksi ja pyrki yhteistyöhön muun vasemmiston, etenkin vasem-

mistososiaalidemokraatien kanssa.
492

 

Eräät Suomen poliittisen historian merkittävimmät eduskuntavaalit käytiin maaliskuussa 

1966. Sen tuloksena eduskuntaan tuli vasemmistoenemmistö. SKDL:n ja samalla myös 

SDP:n oppositiokausi päättyi, kun sosiaalidemokraatit ja kansandemokraatit muodosti-

vat kansanrintamahallituksen yhdessä Keskustapuolueen kanssa. Tämä hallituspohja 

jatkoi vuoteen 1970 saakka.
493

   

Suurten ikäluokkien varttumisella aikuisikään sekä toisaalta SAK:n hajoamisella 1960-

luvun alussa oli merkittävä vaikutus työväen vapunviettoon. SAK:n hajaannus syventyi 

vuoden 1960 jälkeen. Suomen liiketyöntekijäin Liitto erosi seuraavana vuonna ja vuon-

na 1962 SAK:sta erosi Suomen kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain Liitto.
494

 Suu-

rilla ikäluokilla tarkoitetaan vuosina 1945–1950 synteneiden ikäluokkia. Tuolloin vuo-

sittainen syntyvyys oli yli 100 000.
495

  

 
492

 Nevakivi 2004, 280–281; Vahtola 2004, 393. 
493

 Vahtola 2004, 399; Nevakivi 2004, 281.  
494

 Bergholm 2001, 46. 
495

 Historian suursanakirja, 504. 
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4.1.1. Pääkaupungin äärivasemmiston vapputaantuma — opiskelijaradikalismi al-

kaa vaikuttaa 1960-luvun lopussa 

Suuret ikäluokat huomioitiin Kalevan vappu-uutisoinneissa jo 1940-luvun lopulla, jol-

loin esimerkiksi vuonna 1947 kerrottiin kulkueen olleen ”lasten ja varhaisnuorison 

esiinmarssi — näitähän olikin koko kulkueen pääluvusta eli 2600:sta noin puolet”. Ka-

levan työväen vappukulkueiden uutisointi oli seuraavalla vuosikymmenellä nimen-

omaan lapsia korostavaa
496

. Pääkaupungin sanomalehdissä ei oleellisesti kiinnitetty 

huomiota lasten runsaslukuiseen marssiosallistumiseen. Tämä tosin johtui ensisijaisesti 

siitä, että Helsingin Sanomat lopetti hetkellisesti 1950-luvun alun jälkeen lähes koko-

naan työväen vappujuhlista uutisoinnin. Vasemmistolehdet eivät olleet koskaan koros-

taneet lasten runsaslukuista osallistumista. Todennäköisesti myös etelässä lapset osallis-

tuivat laajoin rivein vapputilaisuuksiin.  

Äärivasemmiston vapputilaisuudet kohtasivat suurten ikäluokkien aikuistumisen kyn-

nyksellä 1960-luvun alussa selkeän osallistujamäärien taantuman niin Helsingissä kuin 

Oulussakin. Tämän osallistujamäärien kehityksen havainnollistamiseksi on koottu kuvi-

ot molempien kaupunkien äärivasemmiston vapputilaisuuksien osallistujamääristä vuo-

silta 1948–1969.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
496

 Esimerkiksi Kaleva uutisoi kulkueessa olleen vuonna 1952 noin 300 lasta sekä vuoden 1954 kulkuees-

sa lapsia kerrottiin olleen 450. Kaleva 3.5.1953 & Kaleva 4.5.1954.   
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Kuvio 4. Helsingin äärivasemmiston vappukulkueiden sekä -juhlien osallistujat kansan-

demokraattisten sanomalehtien ilmoittamana v.1948–1969 sekä näiden keskiarvot 

v.1948–1961 ja v.1962–1969.
497

  

 

Kuviosta 4 voi havaita, että pääkaupungin työläisten vapputilaisuudet kokivat selvän 

yleisö- ja osallistujakadon vuodesta 1962 lähtien. Vuosiin 1948–1961 verrattuna vap-

pumarssijoiden keskimäärä laski noin neljällatuhannella sekä juhlayleisön taantuma oli 

jopa kahdeksantuhatta henkilöä vuosien 1962–1969 aikana. Näiden aikajaksojen ääriva-

semmiston tilaisuuksiin osaaottaneiden vertailussa täytyy huomioida vuoden 1957 huo-

non vappusään vaikutus osallistujien keskimääriin
498

. Tämän lisäksi Kansan Uutiset ei 

ilmoittanut vuoden 1967 osallistujamääriä, jolloin oli vielä kehnompi sää ainakin läm-

pötilan puolesta kuin vapunpäivänä 1957.
499

 Äärivasemmiston vapputaantuma oli siis 

jopa huomattavampi kuin yllä olevat keskimäärät osoittavat. 

Vappujärjestämisessä  1960- ja 1970-luvuilla mukana ollut Pentti Niskanen on korosta-

nut 1960-luvun lopussa eheytyneen ammattiyhdistysliikkeen positiivista vaikutusta 

vapputilaisuuksien osallistujamääriin 1970-luvulla.
500

 Tämän kautta on perusteltavissa, 

että SAK:n hajoamisella oli myös merkittävä vaikutus 1960-luvun vapputaantumaan. 

 
497

 VS vapunjälkeiset numerot 1948–1956 & KU vapunjälkeiset numerot 1957–1969. 
498

 Helsingissä oli vuoden 1957 vapunpäivänä 10 cm:n lumipeite ja päivällä kello14 lämpöasteita oli vain 

2.2. ”Jäämeri henkäili maahan ennätyskylmän vappusään”, HS 3.5.1957; Ks. tarkemmin liite 14. 
499

 Helsingissä oli vuoden 1967 vapunpäivänä kello 14 vain 1.5 astetta lämmintä. Ks. tarkemmin liite 14. 
500

 Pentti Niskasen haastattelu. Oulu 7.5.2013. 
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SAK:n hajaannus syventyi vuosina 1961–1962,
501

 mikä selittää ammattiyhdistysliik-

keen eripuraisuuden vähäistä vaikutusta vuoden 1961 vappujuhlaan. Ammattillisen liik-

keen vaikeuksien kasvu vuonna 1962 siis myös vaikutti kuusikymmentäluvun vappu-

taantumaan.  

Selkeästi täysi-ikäisiksi varttuneet suuret ikäluokat vieroksuivat 1960-luvun alkupuolis-

kolla osallistumista vappumielenosoituksiin. Heidän siirtyminen opiskelijaikään vaikutti 

Helsingin ylioppilaiden Ullanlinnanmäellä järjestettyjen perinteisten vapunpäivän juh-

lallisuuksien kasvuun 1960-luvulla. Kun vielä vuonna 1958 Ullanlinnanmäellä oli va-

punpäivänä kaksituhatta
502

 ja vuonna 1959 viisituhatta
503

 opiskelijaa, oli opiskelijajuh-

lan koko vuosina 1965–1966 kasvanut kahdeksaantuhanteen opiskelijaan
504

. Alla oleva 

kuvio selventää ylioppilaiden juhlan kasvua sekä osoittaa, kuinka sääolot eivät vaikutta-

neet mainittujen vapunpäivien osallistujamäärien eroavaisuuksiin. 

Kuvio 5. Helsingin ylioppilaiden Ullanlinnamäen vapunpäivän juhlan osallistujamäärät 

sekä vapunpäivän sää vuosina 1958–1960, 1965–1967 ja 1969.
505

  

 

Asenne- ja tottumuserot olivat eräs mahdollinen syy siihen, että opiskelijoita ei kiinnos-

tanut osallistuminen työväen vapputilaisuuksiin. Vaikka opiskelijat eivät vielä 1960-

luvun puolivälissä olleet varsinaisesti radikalisoituneet, niin perinteelliseksi mainostetut 

työväen vapputilaisuudet eivät selkeästi innostaneet nuorisoa. SKDL:n pääsihteeri Jor-

 
501

 Bergholm 2001, 46. 
502

 ”Vapun tunnelmissa katosi pula-aika ja murheinen mieli”, HS 3.5.1958. 
503

 ”Iloinen, aurinkoinen ja rauhallinen vappu”, HS 3.5.1959. 
504

 HS 3.5.1965; HS 3.5.1966.  
505

 Sanomalehdissä ei ole 1950–1960-luvuilta muilta vuosilta ilmoitettu juhlijoiden määriä. Helsingin Sa-

nomat ei ilmoittanut vuonna 1969 juhlijoiden lukumäärää, vaan luku on otettu Kalevasta. HS 3.5.1958–

1960, 1965–1967; Kaleva 3.5.1969; Helsingin säätilastot vapunpäivältä 1907–1982. ItL. 
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ma Hentilä kuvaili varttuneen työväestön sekä radikalisoituneen nuorison välisiä eroja 

vuonna 1970 näin: 

Työläsillä oli vaikeuksia suhtautua uusiin mielenosoitusmuotoihin kuten is-

kulauseiden huutamiseen, istumiseen kadulla, tahdissa juoksemiseen ja 

muuhun tällaiseen. --- On muistettava, että työväenliikkeen mielenosoitus-

perinne meillä on hyvin vakava hengeltään, ja tämä vaikutti asennoitumi-

seen.
506

 

Vaikka Hentilän kuvailu liittyy enemmän myöhempään kulkueiden kehitykseen, niin 

tekstiotteessa tulee selvästi esiin vasemmiston vapputilaisuuksien perinteisyys sekä va-

kavahenkisyys. Tämä mahdollisesti vaikutti nuorison liittymiseen mieluummin omiin 

opiskelijavappujuhliin kuin työväen tilaisuuksiin. Suomalaista kuusikymmentälukua 

muistelijoiden avulla tutkinut KATJA-MARIA MIETTUNEN on korostanut, kuinka radika-

lismi, kuusikymmentäluku sekä konflikti vanhemman sukupolven kanssa kietoutuivat 

yhteen: ”Toisaalta sukupolvien välinen kuilu esitetään yhtenä syynä radikalismin syn-

nylle ja kuusikymmentäluvun käynnistymiselle”.
507

  

Helsingin työväen marssijamäärät lähtivät hiljalleen kohoamaan vuodesta 1964, saavut-

taen kymmenentuhannen marssijan rajan vapunpäivänä 1966. Tämän kehityksen taus-

talla vaikutti yhteiskunnassa alkanut vasemmistolaistuminen, jonka selvin osoitus oli 

maaliskuun 1966 eduntavaalit.  

Helsingin äärivasemmiston vappumarssin osallistujamäärät olivat vuoden 1966 jälkeen 

selvästi korkeammat kuin 1960-luvun alkupuolella, mutta ne eivät saavuttaneet 1950-

luvun marssirivistöjen runsautta. Erityisesti vasemmistolaistumista alkoi tapahtua opis-

kelijoiden, siis hieman yleistäen sanoen suurten ikäluokkien keskuudessa. Opiskelijapo-

litiikka muuttui MARTTI SIISÄISEN mukaan aluksi osakuntavaltaisesta tiedekunta- ja ai-

nejärjestövaltaiseksi, sitten puoluepoliittiseksi. SIISIÄISEN mukaan opiskelijapolitiikka 

oli 1970-luvun alussa politisoitunut lähes täydellisesti. Hän kutsuu vuosia 1966–1968 

yleisvasemmistolaisen radikalismin kaudeksi. Tuolloin alkoi nousta uutta protestia en-

nakoivia liikkeitä sekä järjestöjä, joiden kehittymisen keskeisenä ympäristönä olivat 

 
506

 Tuominen 1991, 178. 
507

 Miettunen 2009, 42. 



110 

 

yliopistot. Seuraavaa protestin kautta, vuosia 1968–1970, SIISIÄINEN kutsuu poliittisen 

vasemmistolaisuuden kaudeksi.
508

  

Opiskelijoiden radikalisoitumisen ja vasemmistolaistumisen myötä opiskelijoita osallis-

tui aiempaa runsaammin vasemmiston vapputilaisuuksiin. Helsingin Sanomat uutisoi 

vuoden 1969 vapputilaisuuksia muun muassa näin: ”Työväen vappujuhliin osallistui tä-

nä vappuna entistä runsaammin ylioppilaita. Myös Helena Rautamolin muisti työläisiä 

puhuessaan Ullanlinnanmäellä keväälle”.
509

 Kuten ylioppilaiden juhlijoiden määrää 

osoittavasta kuviosta voi nähdä, ylioppilaiden juhlayleisö pieneni vuosien 1967–1969 

välillä, vaikka vapunpäivä vuonna 1969 oli hieman lämpimämpi. Tähän vaikutti yliop-

pilaiden siirtyminen äärivasemmiston vapputilaisuuksiin. Tämä selkeästi näkyy myös 

Helsingin vapputilaisuuksia kuvaasta kuviosta, sillä vaikka vuoden 1969 vapunpäivä oli 

erittäin kylmä
510

, osallistui äärivasemmiston vappumarssiin yli kymmenentuhatta mars-

sijaa. Kylmä sää verotti kuitenkin juhlayleisöä voimakkaasti. Tämä jälleen osoittaa po-

liittisten kulkueiden suosion riippuneen enemmän aatteellisista tekijöistä kuin vappujuh-

liin osallistuminen.  

4.1.2. Oulun punaisempi työväki marssii vaitonaisesti koko vuosikymmenen  

Oulun äärivasemmiston vapputilaisuuksissa ilmeni samankaltainen joukkojen vähene-

minen kuin pääkaupungissa. Alla oleva taulukko on koottu ainoastaan kansandemo-

kraattien ja kommunistien vappumarssijoiden lukumääristä, sillä kuviossa tuodaan esille 

myös Kalevassa ilmoitetut marssijamäärät. Kalevan uutisoinneissa ei äärivasemmiston 

juhlayleisön lukumäärää arvioitu. Juhliin osallistuneiden määrässä tapahtui samankal-

tainen kehitys kuin kulkueidenkin kohdalla eli juhlat pienenivät Oulussa 1960-luvun ai-

kana.
511

  

 

 

 
508

 Siisiäinen 1990, 64–66. 
509

 ”Demokratiaa ja bordelleja ylioppilaiden vappupuheissa”, HS 3.5.1969. 
510

 Helsingissä oli vuoden 1969 vapunpäivänä kello 14 vain 3.4 astetta lämmintä. Helsingin säätilastot 

vapunpäivältä 1907–1982. ItL. 
511

 Ks. tarkemmin liite 5.  
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Kuvio 6. Oulun äärivasemmiston vappukulkueiden osallistujat Kansan Tahdon (KT) ja 

Kalevan (K) ilmoittamana v.1948–1969 sekä näiden keskiarvot v.1948–1961 ja v.1962–

1969. 

 

Kansan Tahdon ilmoittamat osallistujamäärät olivat hieman suuremmat kuin Kalevan. 

Kansan Tahdon ilmoittama vappujoukkojen lukumäärä erosi piirille tehdyistä selostuk-

sista vain vuoden 1963 kohdalla. Piiriselostuksessa osallistujamääräksi ilmoitettiin 

2283
512

, joka oli jopa pienempi kuin Kalevan uutisoima marssijamäärä. Oulun vasem-

mistolaisten vappumarssit alkoivat siis hiipua vuodesta 1962 lähtien. Pohjoisen ääriva-

semmiston järjestämät kulkueet kärsivät 1960-luvun aikana huomattavan, noin viiden-

sadan marssijan supistumisen.  

Kansan Tahdon mukaan marssijoiden lukumäärä nousi eduskuntavaalien siivittämänä 

vuoden 1966 vapunpäivänä. Kalevan uutisoimana äärivasemmiston marssijamäärät las-

kivat vuosittain vuoden 1961 jälkeen. Kansan Tahdon julkaisema marssijamäärän kehi-

tys näyttää todellisemmalta juuri vuoden 1966 eduskuntavaalien perusteella.  

Pääkaupungin äärivasemmiston kulkueet jäivät protestivaalien jälkeen hieman kuusi-

kymmentäluvun yleiseen marssijoiden määrään nähden korkeammaksi, mutta Oulussa 

mielenosoittajien joukko väheni jälleen vuosittain kansandemokraattien hallitukseen 

 
512

 Vappujuhlat Oulun piirissä 1963. Vappu 1963. SKP/TJ HA76. KnA.  
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menon jälkeen. Kalevan pääkirjoitus pohti vuoden 1968 vapputilaisuuksien jälkeen hal-

litusvastuun sekä mielenosoituksellisen vappukulkueen suhdetta:   

Joukkojen välinpitämättömyyden ja heitä ruokkineiden puheiden innotto-

muuden ymmärtää. Kun vasemmisto on ollut hallitusvastuussa miltei täs-

mälleen kaksi vuotta, tavanomaiselta ”herrojen haukkumiselta” ja ”me 

vaadimme” iskulauseilta puuttui kohde.
513

 

Oulun äärivasemmiston kannatuksella oli pitkät juuret.
 
Äärivasemmistopuolueet koko-

sivat Oulussa 1920-luvulta lähtien noin kolmanneksen, ja enemmänkin Oulussa anne-

tuista äänistä.
514

 Tästä syystä vanhemman polven kannattajat sekä äärimmäisen vasem-

misto-ideologian omaksuneet saattoivat jättäytyä vapputilaisuuksista pois hallitusvas-

tuun alkamisen jälkeen.  Pentti Niskanen on huomauttanut, kuinka SKDL menetti Ou-

lussa vuoden 1968 kunnallisvaaleissa enemmistöaseman. Niskasen mielestä tähän vai-

kutti osittain kansandemokraattien hallituspolitiikka.
515

 

Oulun yliopisto perustettiin vuonna 1958
516

, minkä myötä ylioppilaiden vappujuhlinta 

huomioitiin Kalevan uutisoinneissa kuusikymmentäluvulla toistuvasti.
517

 Kaleva kirjoit-

ti lisääntyneistä opiskelijoista vuoden 1962 vapun jälkeen: ”Oulussa on valkolakkien 

määrä vapun katukuvassa yliopiston avulla kevät keväältä lisääntynyt”
518

. Samaisen 

vuoden vapunpäivänä ylioppilaiden ulkoilmatilaisuus Ainolassa keräsi Kalevan mukaan 

”parisentuhatta henkeä”.
519

   

Pro gradu -tutkielmassaan Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) puoluepolitiikkaa 

tutkineen SAMI PEKOLAN mukaan OYY:n puoluepolitisoitumisen voimakkaimmat puo-

lestapuhujat löytyivät vasemmistojärjestöjen riveistä. Kansandemokraattien osuus yli-

oppilaskunnan edustajistosta oli kuitenkin vielä 1960-luvulla olematon.
520

 Yliopistonuo-

 
513

 ”Puhdittomia puheita” (pk.). Kaleva 3.5.1968.  
514

 Oulussa SKDL:n kannatus eduskuntavaaleissa oli yleensä noin 15 prosenttiyksikköä suurempi kuin 

Helsingissä. Ks. tarkemmin liitteet 15 & 16. 
515

 Pentti Niskasen haastattelu. Oulu 7.5.2013. 
516

 Eduskunta hyväksyi 28.5.1958 lain Oulun yliopistosta. Yliopiston avajaiset pidettiin 3.10.1959. Man-

ninen 1995, 274, 276. 
517

 Esim. Kaleva 3.5.1961; Kaleva 3.5.1962; Kaleva 3.5.1966. 
518

 ”Viluista tuulta ja mielen aurinkoa Pohjois-Suomen asutuskeskusten vappujuhlissa”. Kaleva 3.5.1962. 
519

 ”Viluista tuulta ja mielen aurinkoa Pohjois-Suomen asutuskeskusten vappujuhlissa”. Kaleva 3.5.1962. 
520

 Pekola 2010, 81. 
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riso ei Oulussa ollut vielä kuusikymmentäluvulla äärivasemmistolaista, mikä selvästi 

myös näkyi kommunistien vapputilaisuuksien osanottajamäärissä. 

Kansandemokraattien vapputilaisuudet eivät pohjoisessakaan kiinnostaneet nuorisoa. 

Kalevan pääkirjoituksessa pohdittiin vuoden 1965 vapunpäivänä kommunistien vappu-

marssin tarpeellisuutta ja ennusteltiin jopa sen lakkauttamista: 

Tästä syystä [kun sosiaalidemokraatit lopettaneet marssimisen] on myös 

kommunistien kesken nyt vaihdettu mielipiteitä, onko välttämätöntä enää 

harrastaa tätä puulta maistuvaa vappumarssia, joka ei vallankaan kommu-

nistista nuorisoa saa enää innostumaan. Asiassa saattaa olla perusteitakin 

eikä mikään ihme olisi vaikka jo lähimpinä vuosikymmeninä lakattaisiin 

vappuna marssimasta.
521

 

Kansandemokraattisen Kansan Tahdon yleisöosastolla nuori kirjoittaja myös huomioi 

selkeästi provosoivaan tyyliin uuden ja vanhan sukupolven näkemyserot sekä ääriva-

semmiston vappukulkueen vanhoillisuuden vuoden 1964 vapunpäivän kynnyksellä seu-

raavasti: 

Kunpa saisin yhdenkään vastustajan sanoessani, että tuo rituaali [vappu-

marssi] on surkuttelevan pateettisen vakava, mauton, väärin tajuttu ja vää-

rin läpiviety --- Olen nuori ja tiedän, mitä me nuoret tahdomme. Emme nau-

ti hartaan vakavasta hautajaissaatosta silloin, kun on aika nauraa ja iloita. 

--- Olen kuullut, että ylioppilaat aikovat tulla Oulun vappuun oikein joukol-

la ohjuksineen. Te vanhat homeparrat kyllä saatte vielä kantaa arvokasta 

vakavuuttanne kasvoillanne, mutta me olemme nuoria vain kerran.
522

 

Oulussa ja Helsingissä vappukulkueet eivät innostaneet uutta kaipaavaa nuorisoa. Työ-

väen vapputilaisuuksilla oli pitkät perinteet, mutta uusi sukupolvi halusi vappuun kar-

nevaalihenkeä, jota korkeakoulujen opiskelijavappujuhlat tarjosivat. Vapputaantuman 

taustalla vaikutti myös SAK:n hajoamisen voimistuminen vuosien 1961–1962 aikana. 

 
521

 ”Vappuna marssitaan”. Kaleva 1.5.1965. 
522

 Veka, ”Vapusta karnevaaliin” (yleisöosasto). KT 28.4.1964.  
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4.1.3. Sosiaalidemokraatit elävät juhlijoiden suhteen hiljaiseloa 

Sosiaalidemokraattien vappujuhlat menettivät suosiota ja mahdollisesti myös merkitys-

tään 1950-luvulla, eikä myöskään seuraavalla vuosikymmenellä sosiaalidemokraattisis-

sa sanomalehdissä juuri osallistujamääriä ilmoitettu. Pohjolan Työ ei uutisoinnut Oulun 

Otto Karhin puiston juhlijoiden arviomäärää vuosina 1956–1970. SDP:n pää-

äänenkannattajan Suomen Sosialidemokraatin sivuilla ei näkynyt osallistujamäärien ar-

vioita kuusikymmentäluvulla kuin kolmena ensimmäisenä vappuna.
523

  

Mäntymäellä oli Suomen Sosialidemokraatin mukaan vuoden 1962 vappujuhlassa ”run-

saat 6000 henkeä”
524

. Sosiaalidemokraattien ilmoittamassa juhlijamäärässä on varsin 

suuri ristiriita Kalevan uutisointiin, jossa samaisena vuonna Mäntymäellä ilmoitettiin 

olleen vain 3500 juhlijaa.
525

 Joka tapauksessa on selvää, että sosiaalidemokraattien juhla 

ei kiinnostanut yhtä suuria juhlajoukkoja kuin kommunistien vastaavat. Samaisessa Ka-

levan uutisoinnissa nimittäin ilmoitettiin kommunistien Kaisaniemessä järjestämään 

juhlaan marssineen yli yhdeksäntuhatta henkeä.
526

 

Sosialidemokraattisen puolueen hajaannuksesta syntynyt TPSL alkoi myös järjestää 

omia juhliaan sanomalehtien mukaan vuodesta 1962 Helsingin Soutustadionilla.
527

 So-

sialidemokraattisen liiton juhlat eivät todennäköisesti ole ainakaan juhlayleisön määräl-

lään vaikuttanut SDP:n Mäntymäen kevätjuhlaan, sillä SKP:n tiedotusjaoston vap-

puselostuksissa huomioitiin Soutustadionilla olleen vuoden 1965 vappujuhlassa kor-

keintaan 200, kun Mäntymäellä ilmoitettiin olleen noin 3000–4000 juhlijaa
528

.  

4.1.4. Vasemmistoyhteistyö saa retoriikan iskemään Keskustaan ja porvareihin 

SDP:n yöpakkakriisin jälkeen alkanut oppositiokausi kesti vapunpäivien mukaan vuodet 

1958–1966.
529

 Tämä selkeästi ohjasi sosiaalidemokraattien politiikan sekä vappureto-

riikkan muutosta. Sosiaalidemokraattien kolme yleisintä diskurssia olivat edelleen sisä-

politiikka, sosialidemokratian aate ja talous.
530

 Uusina painotuksina vappupuheissa 

 
523

 Ks. liite 4 & 6. 
524

 ”Voimakas vappujuhla Mäntymäellä”. SS 3.5.1962. 
525

 ”Suomen poliittisen vapun vietto neljällä rintamalla”. Kaleva 3.5.1962. 
526

 ”Suomen poliittisen vapun vietto neljällä rintamalla”. Kaleva 3.5.1962. 
527

 ”Vappuna 1962” (vappumainos). HS 30.4.1962.  
528

 Sosdemien Vappujuhlista, sekä SKDL:n kulkueesta, 3.5.1965. Vappu 1965. SKP/TJ HA76. KnA.   
529

 Hallitukset joissa SDP mukana. Valtioneuvosto. Www-sivu. 
530

 Ks. tarkemmin liite 7. 



115 

 

esiintyivät maalaisliiton, sittemmin keskustapuolueen
531

 arvostelu sekä työttömyys. 

Tässä käsitellään tarkemmin näitä uusia tai aikaisempaa selvästi painottuneimpia aihei-

ta.   

Keskustan arvostelu nousi yhdeksi yleisimmistä diskursseista sosiaalidemokraattien 

vappupuheissa vuosina 1962–1969. Tärkein tekijä tälle kehitykselle oli Keskustan li-

sääntynyt merkitys hallituspolitiikassa SDP:n oppositiokauden alkamisen jälkeen. Maa-

laisliiton vähemmistöhallitukset hallitsivat vuosina 1959–1962. Maalaisliitto oli myös 

vuosina 1962–1966 porvarillisissa enemmistöhallituksissa, muun muassa yhdessä Ko-

koomuksen kanssa.
532

  

Taulukko 12. Keskustan, porvarien ja kommunistien arvostelun sekä työttömyyden 

esiintyminen SDP:n Helsingissä ja Oulussa esitetyissä vappupuheissa sanomalehtien 

mukaan ajanjaksoina v.1962–1966 ja v.1967–1969.
533

 

 v.1962–1966 v.1967–1969 

Kaikki puhujat 17 10 

Keskustan arvostelu 13/17 = 76 % 3/10 = 30 % 

Porvarien arvostelu 15/17 = 88 % 4/10 = 40 % 

Kommunistien arv. 11/17 = 64 % 3/10 = 30 % 

Työttömyys 7/17 = 41 % 6/10 = 60 % 

 

Johtuen SDP:n oppositioasemasta ja Maalaisliiton hallitusvastuusta, Maalaisliiton ar-

vostelussa painottuvat selvästi vuodet 1962–1967. Yleisin arvostelun aihe Maalaisliittoa 

kohtaan oli sen porvariluonteen korostaminen tai sen yhteistyö porvaripuolueiden kans-

sa. Kansanedustaja Kaarlo Pitsinki käsitteli tämän kautta Maalaisliittoa kovasanaisesti 

vuoden 1963 vappupuheessaan Mäntymäellä: 

Onhan hallituksessa toki täydentämässä myös ”vasemmisto”. Kaksi paikkaa 

eduskunnassa ja hajoamassa oleva SAK. Jokainen näkee hallituksen uumilla 

 
531

 Käsitettä keskusta/Keskustapuolue/Maalaisliitto saatetaan käyttää, vaikka ajallisesti puolueen nimi oli-

sikin vaihtunut. Maalaisliitto vaihtoi nimensä Keskustapuolueeksi vuonna 1965. Historian suursanakirja, 

313. 
532

 Vahtola 2004, 397–398. 
533

 Vapunjälkeiset numerot PT & SS 1962–1969. 
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olevan vasemmistolaisen viikunanlehden niin pieneksi, että voidaan syystä 

puhua poliittisesti epäsiveellisestä käytöksestä. --- Maalaisliitto on nykyi-

sessä valheessa lannistanut tai ostanut kaikki porvarilliset puolueet sekä 

SAK:n päätoimisiksi palvelijoikseen.
534

 

Maalaisliitton arvostelun toinen selkeästi korostunut osa-alue oli SDP:tä hajottava toi-

minta tai yleensä Maalaisliiton sosiaalidemokraattien vastainen politiikka. Tämä näkyy 

myös yllä olevassa puheotteessa. Kaarlo Pitsinki tarkoitti mainitsemmillaan ”kahdella 

paikalla” TPSL:n eduskuntapaikkoja, millä hän selkeästi korosti sosiaalidemokraateista 

irroneiden vähäistä merkitystä.  

Eräs SDP:n puoluehajaannusta syventänyt taustatekijä oli 1950-luvulla ollut Urho Kek-

kosen (ml.) tapa ottaa skogilaisia hallitukseen.
535

 TPSL oli myös Ahti Karjalaisen (ml.) 

hallituksessa vuosina 1962–1963. Hallitus oli koossa vain puolitoista vuotta
536

, eikä 

TPSL ottanut osaa muihin hallituksiin ennen vuoden 1966 vasemmiston ja keskustan 

yhteistyöhallitusta
537

. Maalaisliiton yhteistyö vähemmistösosiaalidemokraattien kanssa 

selvästi häiritsi sosiaalidemokraatteja. Tyyne Paasivuori puhui vielä vuoden 1964 vap-

pujuhlassa Mäntymäellä Maalaisliiton käyttäneen ”häikäilemättömästi” hyväkseen sosi-

aalidemokraattisesta puolueesta irronneiden puolueryhmää.
538

     

Porvarien arvostelu oli Maalaisliiton arvostelua hieman laajempaa, kuten taulukosta 12 

voi nähdä, vaikka Maalaisliitto oli vuosien 1962–1966 hallitusten valtapuolue
539

. Täy-

tyy painottaa, että kuviossa olevat luvut ovat sinänsä viitteellisiä, että niissä on otettu 

aihealuetta käsitelleet puhujamäärät. Kuviossa ei siis tule esille esimerkiksi, kuinka 

voimakkaasti puhujat ovat aiheita käsitelleet tai kuinka laajasti puhuja on arvostelua 

käyttänyt puheessaan. Lisäksi puheissa käytettiin termiä porvarihallitus, joka on kirjattu 

porvarien käsittelykategoriaan. Tästäkin voi johtua ero Maalaisliiton ja porvarien arvos-

telun välillä.  

 
534

 Kaarlo Pitsinkin vappupuhe Helsingissä v.1963. SS 3.5.1963. 
535

 Vahtola 2004, 393. 
536

 Hallitus oli koossa 13.4.1962–18.12.1963. Tietyn hallituksen kokoonpano: 47. Karjalainen. Valtioneu-

vosto. Www-sivu. 
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 Hallitukset, joissa ollut mukana puolue TPSL. Valtioneuvosto. Www-sivu. 
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 Tyyne Paasivuoren vappupuhe Helsingissä v.1964. SS 3.5.1964.  
539

 Hallitukset, joissa on ollut mukana puolue Maalaisliitto/Keskusta. Valtioneuvosto. Www-sivu. 
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Kuten myös Pitsinkin puheotteesta näkyy, Maalaisliittoa kuitenkin pidettiin selkeästi 

päävastustajana kuusikymmentäluvun alun sosiaalidemokraattien vappuretoriikassa. 

Toisaalta porvarien painottuminen johtui myös sosialidemokratian aatteesta. Porvarien 

arvostelulla oli sosiaalidemokraattien vappupuheissa pitkät perinteet. Puheiden luonne 

tosin oli tässä vaiheessa jo muuttunut selvästi hillitymmäksi. 

Noususuhdanteen vuoksi työttömyys oli 1960-luvun alussa vain noin 1.5 %. Se kuiten-

kin nousi selvästi kuusikymmentäluvun toisella puolella.
540

 Tästä syystä työttömyyden 

käsittely nousi yhdeksi yleisimmäksi sosiaalidemokraattien vappuretoriikan diskurssiksi 

vuosina 1962–1969. Mielenkiintoista on kuitenkin havaita taulukosta 12, että työttö-

myyttä käsiteltiin suhteellisen laajasti sosiaalidemokraattien vappupuheissa jo vuosina 

1962–1966, vaikka työttömyyden voimakkain nousu oli punamultahallituksen aikana, 

lamakauden vuosina 1967–1968
541

. Toki työttömyyden suhteellinen osuus oli vappupu-

heissa korkeampi vuosina 1967–1969, mutta työttömyyden diskurssia käytettiin halli-

tusta arvostelevasti ennen kuin työttömien määrä oli varsinaisesti lähtenyt nousemaan. 

Kommunistien vappupuheisiin vaikutti vuosina 1962–1969 työväenpuolueiden suhtei-

den paraneminen. Tässä keskitytään käsittelemään suhteiden lämpenemisen vaikutusta 

vappuretoriikkaan. Alla olevassa taulukossa on jaoteltu kommunistien vappuretoriikassa 

esiintyneet arvostelun pääkohteet vuosina 1962–1966 ja 1967–1969. Pitkän oppositio-

kauden päättyminen vuoden 1966 vapun jälkeen vaikutti myös äärivasemmiston puhei-

siin. Lisäksi käsitellään lyhyesti myös kansandemokraattien puheisiin uutena painotuk-

sena tullutta työttömyyden diskurssia. 

 

 

 

 

 

 

 
540

 Pihkala 1982, 514.   
541

 Pihkala 1982, 516. 
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Taulukko 13. Keskustan, porvarien ja SDP:n arvostelun sekä työttömyyden esiintymi-

nen äärivasemmiston Helsingissä ja Oulussa esitetyissä vappupuheissa sanomalehtien 

mukaan ajanjaksoina v.1962–1966 ja v.1967–1969.
542

 

 v.1962–1966 v.1967–1969 

Kaikki puhujat 12 7 

Keskustan arvostelu 4/12 = 33 % 3/7 = 42 % 

Porvarien arvostelu 10/12 = 83 % 4//7 = 57 % 

SDP:n arvostelu 6/12 = 50 % 1/7 = 14 % 

Työttömyys 6/12 = 50 % 6/7 = 86 % 

 

Vasemmistopuolueiden suhteiden paraneminen vaikutti siihen, että kommunistien vap-

pupuheiden päävastustajaksi muodostuivat porvarit. Tähän tosin vaikutti myös kokoo-

muksen hallitusyhteistyö Maalaisliiton kanssa. Ei lienee ollut sattuma, että vasemmisto-

puolueet lähentyivät juuri molempien pitkäaikaisen oppositiokauden aikana. Joka tapa-

uksessa SDP:n kritisoiminen vähentyi aivan selvästi. Huomattavaa taulukosta on myös 

havaita, että sosiaalidemokraattien arvostelu jäi lähes pois vuosien 1967–1969 yhteisen 

hallitusvastuun aikana, vaikka keskustaa ruodittiin hieman aiempaa laajemmin.  

Keskustan ja porvarien arvostelussa painottui vahvasti porvarien ja kokoomuksen arvos-

telu. Äärivasemmiston ideologiassa porvarit edustivat päävihollista, jonka avulla esitel-

tiin kapitalismin heikkouksia. On myös huomattava, että päähallituspuolueen keskustan 

arvostelu poliittisesta merkittävyydestään huolimatta jäi melko vähäiseksi. Yleisin por-

vareita koskevan arvostelun aihe oli valtion asioiden saattaminen huonolle tolalle, josta 

muun muassa Hertta Kuusinen puhui vuoden 1963 vappujuhlassa Helsingin Kaisanie-

men kentällä:  

Kokoomus, joka on tukevasti pureutunut maan hallitukseenkin, vaatii ns. 

kokonaisratkaisua. --- Siihen on kansan syytä vastata: Ei kiitos! Lähtekööt 

tiehensä ennen kuin ovat saattaneet maan asiat kokonaan hunningolle! --- 

 
542

 Vapunpäivän jälkeiset numerot KU & KT 1962–1969. 



119 

 

Parissa hallituksessa sillä on ollut joku virkamiesedustajansa — aina kan-

san vahingoksi. Nykyiseen hallitukseen se hiipi kuin lapamato.
543

 

Kuusisen puheotteessa tulee esille hänelle tyypillinen kärkevyys sekä retorinen hyök-

käävyys, eikä aivan näin voimakkaita sanavalintoja enää yleensä vappupuheissa käytet-

ty. Hertta Kuusinen edustikin retoriikassaan selkeästi aiempaa SKDL:n ideologiaa.  

Porvareita kritisoitiin myös painokkaasti suurpääoman edistämisestä sekä rauhan dema-

gogisesta käytöstä. Suurpääoman korostaminen ei ollut uusi kritisoinnin aihe, sillä por-

vareita edustanutta kokoomusta pidettiin nimenomaan suurpääoman edustajana ja näin 

vastakkaisen aatteen, kapitalismin puolueena. Seuraavassa SKP:n puheenjohtaja Aimo 

Aaltosen vuoden 1962 esittämästä vappupuheen otteesta tulee myös esille porvareiden 

vastakkaisuus Neuvostoliitolle: 

Vaikka oikeisto on pakotettu sanoissa esiintymään rauhan ja naapuriystä-

vällisyyden puolesta, niin teot ovat toista. Ei ole mikään salaisuus, että 

taantumuksellisen suurpääoman tahdosta maamme kauppa Neuvostoliiton 

ja muiden sosialististen maiden kanssa on vähentynyt, vaikka sen laajenta-

minen olisi maallemme erityisen edullista ja suorastaan välttämätöntä.
544

 

Aaltosen puhekatkelmassa tulee esille myös toinen painottunut porvarien arvostelun 

osa-alue, rauhan demagoginen käyttö. Porvareita syytettiin usein heidän rauhaan vetoa-

misen tekopyhyydestä. Näin tehdessään äärivasemmisto kohdisti mielenkiinnon va-

semmistoaatteeseen sekä vappuretoriikkaan vahvasti kuuluneeseen rauhaan. Porvarei-

den nähtiin, vaikka tätä ei suoranaisesti julkilausuttukaan, tunkeutuneen äärivasemmis-

ton omana pitämän rauhan ideologian sisälle. Porvareiden — siis käytännössä lähes aina 

kokoomuksen — arvostelussa oli edelleen pääasiallisesti kyse ideologioiden eroista ja 

äärivasemmiston retoriikkaan vahvasti kuuluneesta polarisoinnista. Kokoomuksen ar-

vostelua tietysti lisäsi entisestään jo mainittu hallitusvastuu, mutta hallituksen pääpuo-

lue Maalaisliitto jätettiin kuitenkin vähemmälle huomiolle.    

Myös äärimmäisen vasemmiston vappupuhujien yksi selkeimmin noussut diskurssi oli 

työttömyys vuosina 1962–1969. Kansandemokraateilla ja kommunisteilla työttömyyden 

 
543

 Hertta Kuusisen vappupuhe Helsingissä v.1963. KU 3.5.1963. 
544

 Aimo Aaltosen vappupuhe Helsingissä v.1962. KU 3.5.1962. 
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käsittely oli selvästi yleisempää hallituskauden aikana kuin sosiaalidemokraateilla. To-

sin puhujien vähäisen määrän takia tästä ei kannata tehdä liian pitkälle meneviä päätel-

miä. Työttömyyden painottuminen kuitenkin näyttää osoittavan tietynlaista oppositio-

henkisyyttä kommunistien retoriikassa. Tarkempi tarkastelu antaa myös tällaisia viittei-

tä, sillä työttömyyden hoitaminen nähtiin hallituksen tehtävänä ja toisaalta työttömyy-

den kautta tuotiin esille hallituksen heikkous. Sosiaaliministeri Anna-Liisa Tiekso toi 

tällaisen aspektin esiin vapunpäivän juhlapuheessaan Helsingin Senaatintorilla vuonna 

1969: 

Sillä [vasemmiston ja keskustan hallitusyhteistyöllä] ei ole valitettavasti 

kyetty pakottamaan kapitalisteja vastaamaan edes omalta osaltaan työlli-

syyden hoitamisesta, mitä pidän tämän hallitusyhteistyön suurimpana heik-

koutena.
545

 

Vaikka Tiekso syytti myös kapitalisteja, piti hän kuitenkin työllisyyskysymyksen hoi-

tamattomuutta nimenomaan hallituksen heikkoutena. Lisäksi puheotteessa näkyy syytös 

tämän hallitusyhteistyön heikkoutena, jolla Tiekso selkeästi huomautti hallituskumppai-

neita asiasta ja toisaalta toi kuulijoille vihjauksen mahdollisuudesta työllisyyden hoita-

miseen oikealla hallituskokoonpanolla. 

4.2. Vapputilaisuuksien viimeiseen virkoamiseen (1970–1982) 

Opiskelijoiden vasemmistolaistuminen tapahtui Suomessa 1970-luvun alussa. Tuolloin 

etenkin yliopistojen opiskelijat puoluepolitisoituivat. Ylioppilaiden politisoitumisen 

taustalla oli 1960-luvun puolivälissä toteutettu ylioppilaskunnan organisaatiouudistus. 

Ylioppilaskunnan ylimmäksi päätäntäelimeksi säädettiin vuonna 1964 ylioppilaskunta-

vaaleissa valittu edustajisto. Se nimitti ylioppilaskunnan hallituksen toimeenpanevaksi 

yksiköksi. Yliopisto-opiskelijoiden määrällisen kasvun, perinteitä kyseenalaistavan nuo-

risokulttuurin eteneminen sekä yleinen 1960-luvun vasemmistolaistuminen olivat yliop-

pilaiden puoluepolitisoitumisen takana. Puoluepoliittisten opiskelijajärjestöjen kanna-

tuksen huippukohta Suomen ylioppilaskunnissa ajoittui — pääkaupungin työväen vap-
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putilaisuuksien suosionvuosien kanssa — vuoteen 1975. Tämän jälkeen puoluepolitiik-

ka alkoi nopeasti menettää suosiotaan.
546

 

SAK:n eheyttämisneuvottelut aloitettiin vasemmistopuolueiden suhteiden paranemisen 

seurauksena vuonna 1967. Eheyttäminen varmistui vuoden 1969 alkupuolella. Kesällä 

1969 perustettiin uudella nimellä Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK).
547

 

SAK:n yhdistymisen sekä opiskelijoiden vasemmistolaistumisen myötä työväen vappu 

koki kukoistuskauden. 

4.2.1. Senaatintori kansoittuu ennennäkemättömällä tavalla — aatteen liekki alkaa 

pian hiipua 

Helsingissä kansandemokraattien vapputilaisuuksien koko kasvoi ennennäkemättömällä 

tavalla 1970-luvun alusta lähtien. Lakipisteensä ne saavuttivat vuosien 1975–1976 ke-

väinä, minkä jälkeen alkoi tasainen hiipuminen. Kansan Uutiset ei enää uutisoinut vuo-

den 1979 jälkeen juhlayleisön lukumäärää, mikä omalta osaltaan antaa aihetta olettaa 

juhlien selvästi pienentyneen. Vappumarssijoiden väheneminen lehden sivulla kuitenkin 

huomioitiin. Näiden lukumäärä oli vuoden 1976 jälkeen vuosittain laskusuuntainen si-

ten, että kaksikymmentäviisituhantinen marssijoiden joukko oli supistunut kymmeneen-

tuhanteen vuoteen 1982 mennessä. Alle on koottu pääkaupungin äärivasemmiston vap-

putilaisuuksien osallistujamääriä kuvaava kuvio, josta näkee keskimäärien lisäksi mars-

sijoiden sekä juhlayleisön lukumäärien vaihtelevuuden vuosina 1962–1982.  
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Kuvio 7. Helsingin äärivasemmiston vappukulkueiden sekä -juhlien osallistujat Kansan 

Uutisten ilmoittamana v.1962–1982 sekä näiden keskiarvot v.1962–1969 ja v.1970–

1976 sekä 1977–1982.
548

 

 

Pääkaupungin marssijoiden lukumääräiseen kasvuun vaikutti kuusikymmentäluvun lo-

pussa opiskelijoiden vasemmistolaistuminen ja heidän siirtyminen äärivasemmiston ke-

väisiin mielenosoitusjoukkoihin. MARTTI SIISIÄINEN on kutsunut vuosia 1970–1973 

suomalaisen protestin ”proletaarisen käänteen vuosiksi”. Tuolloin opiskelijat liittyivät 

joukoittain Sosialistiseen Opiskelijaliittoon (SOL).
549

 Opiskelijaliike politisoitui 1970-

luvun alussa, minkä myötä ennen muuta niin sanottu uusvasemmisto liittyi SKDL:ään. 

Samalla valta opiskelijajärjestöissä siirtyi usein radikaaliryhmille.
550

 Myös SAK:n uu-

distuminen vuonna 1969 oli merkittävä taustatekijä suurten vapputilaisuuksien onnis-

tumisessa.
551

 Opiskelijat osallistuivat yhä suuremmissa määrin työväen vappujuhliin 

1970-luvun alkupuolella. Opiskelijoiden oma juhla Ullanlinnanmäellä supistui osallistu-

jien suhteen juuri äärivasemmiston vappumielenosoitusten kultakautena. Alla oleva ku-

vio selventää Ullanlinnanmäen ylioppilasjuhlien osallistujamäärien sekä lämpötilan 

suhdetta vuosina 1958–1978.   

 
548

 Juhlayleisön määriä ei ole ilmoitettu vuosilta 1963, 1967, 1978 ja 1980–1982. Marssijoiden lukumää-

rää ei ilmoitettu vuosilta 1967, 1970, 1978 ja 1980. KU vapunpäivän jälkeiset numerot 1962–1982. 
549

 Siisiäinen 1990, 66–67. 
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 Ylikangas 2007, 319. 
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 Pentti Niskasen haastattelu. Oulu 7.5.2013; Ks. myös Bergholm 2001, 51. 
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 Kuvio 8. Helsingin ylioppilaiden Ullanlinnamäen vapunpäivän juhlan osallistujamäärät 

sekä vapunpäivän sää vuosilta, jolloin osallistuja-arviot julkaistiin tutkimuksen sanoma-

lehdissä.
552

  

 

Kuviosta näkee ylioppilaiden juhlan pienentyneen huomattavasti kuusikymmentäluvun 

loppupuolella. Erityisen merkittävää on vuosien 1972–1974 juhlayleisön vähäisyys, sil-

lä tuolloin oli hyvin suosiollinen sää ulkoilmajuhlille. Ylioppilaiden kiinnostus omia 

juhliaan kohtaan kohosi selvästi vuosikymmenen lopulla. Vaikka vuoden 1978 vapun-

päivänä oli melko kylmä, niin silti Ullanlinnanmäelle kerääntyi kahdeksantuhantinen 

ylioppilaiden joukko. Opiskelijoiden määrä Ullanlinnanmäellä vaihteli seitsemänkym-

mentäluvun edeltävinä vapunpäivinä kahdestatuhannesta kolmeentuhanteen juhlijaan.  

Kansan Uutisten vuoden 1970 vapunpäivän jälkeisellä etusivulla oli otsikko: ”Nuoriso 

ottanut omakseen työväestön vappuperinteen”.
553

 Opiskeleva nuoriso liittyi vapputilai-

suuksiin ja heidän johdollaan pääkaupungin keväiset joukkoesiintymiset kokivat uuden-

laisen nousunkauden. Äärivasemmisto oli jo vuodesta 1966 järjestänyt vappujuhlansa 

Senaatintorilla. Tuolloin juhlapaikan muutoksen syynä todennäköisesti oli takana olleet 

vasemmistolle suotuisat eduskuntavaalit. Potentiaalinen juhlapaikka suurille vappujou-

koille ei tuolloin vielä täyttynyt äärimmilleen, mutta kasvavan nuorison vaikutuksesta 

 
552

 Muilta vuosilta ei sanomalehdissä ole 1950–1970-luvuilta ilmoitettu juhlijoiden lukumääriä. Helsingin 

Sanomat ei ilmoittanut vuonna 1969 juhlijoiden lukumäärää, vaan luku on otettu Kalevasta. HS 3.5.1958–

1960, 1965–1967, 1972–1973, 1976–1978; Kaleva 3.5.1969; Helsingin säätilastot vapunpäivältä 1907–

1982. ItL. 
553

 ”Nuoriso ottanut omakseen työväestön vappuperinteen”. KU 3.5.1970. 
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sekä SAK:n eheytymisen jälkeen se alkoi 1970-luvun alkupuoliskolla vuosittain täyttyä 

yhä enenevissä määrin.   

Pääkaupungin kansandemokraattien vapputilaisuuksien huippuvuodet olivat siis 1975 ja 

1976, jolloin Senaatintorin uutisoitiin täyttyneen jopa viidestäkymmenestätuhannesta 

juhlijasta
554

. Suuriin ikäluokkiin kuuluva Kaija Kiessling on muistellut vuoden 1975 

vappujuhlaa suurena juhlanpäivänä Vietnamin sodan päättymisen takia: 

Vietnam-solidaarisuuden huippuhetki, jolloin koki itsensäkin vähintääkin 

voittajaksi, ja jolloin sai huutaa varhain vappuaamuna täysin sydämin sen 

kunniaksi, oli vapunpäivän aamu 1975. Se oli oikea juhlien juhla — ja vap-

pumarssilla sen tunsi. Kuluneina vuosina oli marssittu marsseja rauhan 

puolesta ja Vietnamin puolesta ja noissa marsseissa oli ollut tuhansia ihmi-

siä, mutta tuona vapunpäivänä oli marssilla olo todella riemullista.
555

 

Kuusikymmentäluvulla nousseiden liikkeiden eräänä julkisuuteen nostamana kysymyk-

senä oli ollut Vietnamin sota.
556

 Liikkeen kehitys sai vappujuhlissa vuonna 1975 pää-

töspisteensä. Äärivasemmiston vappujuhlat keräsivät vielä seuraavana vuonna saman-

laiset osanottajamäärät, mutta vuodesta 1977 suunta osanottajien suhteen oli laskeva. 

MARTTI SIISIÄINEN on kutsunut vuosia 1974–1979 ”järjestöliikkeen nousun ja tuhon 

ajaksi”. Vuodet 1973–1976 olivat vielä liikkeen järjestöllisen nousun aikaa, mutta radi-

kaali innostus alkoi kuitenkin jo hiipumaan. SIISÄISEN mukaan seitsemänkymmentälu-

vun lopun vuodet olivatkin ”sitten jo protestiliikkeiden ja yleisemminkin nuorisojärjes-

töjen kriisin alkusoittoa”.
557

  

SIISIÄISEN suomalaisen protestin jaksotukset käyvät melko selvästi yhteen pääkaupun-

gin äärivasemmiston vapputilaisuuksien suosion kanssa. Työväen vappu koki kiihkeän, 

mutta suhteellisen lyhyen nousukauden. Kuusikymmentäluvulla alkanut sukupolven-

vaihdos vapputilaisuuksien suhteen onnistui opiskelijoiden vasemmistolaistuessa ja 

synnyttäessä uusvasemmistolaisen liikkeen, mutta pian nousu loppui ja 1970-luvun lo-

pulla alkoi kehitys kohti kuusikymmentäluvun osallistujamääriä. Annariitta Minkkinen 

on muistellut marssitahdin vaimenemista vuosikymmenen toisella puoliskolla: 

 
554

 KU 3.5.1975; KU 3.5.1976. 
555

 Koivusalo–Kallinen 2000, 165.  
556

 Siisiäinen 1990, 65. 
557

 Siisiäinen 1990, 67. 
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Kyllä se fiksuimman innostuksen hetki oli 73–75 ja jolloin olivat kaikki suu-

rimmat ja massiivisimmat tilaisuudet, ihan SKP:n 40–vuotisjuhla, joo kaikki 

oli sillon just, on aika selvää että suurten marssitapahtumien hetki ei voi ol-

la pitkä. Onhan siellä komeeta olla mukana.
558

 

Kansan Uutisten haastattelema kirjailija Jussi Kylätasku toivoi 1980-luvun vapputapah-

tumiiin jälleen nuoria ja toisaalta hän huomioi, kuinka tuolloin oli SKDL:n ajaman aat-

teen veroisia uusia liikkeitä: 

Kaikkihan näyttää niin helvetin huonolta ja huolestuttavalta. Minä toivoisin 

jonkinlaista paluuta 60–luvulle. Sellaista että näkyisi nuoria mukana ja 

spontaania mielenosoitusilmapiiriä. Se vähä mikä nykyisin on olemassa me-

nee vähän toisten tunnusten alle. Se toimii ympäristöliikkeessä, vastustaa 

ydinvoimaloita ja niin poispäin. Me kommarit ja SKDL elämme jollakin ta-

valla kuivaa kautta.
559

  

Pääkaupungin äärivasemmiston vappukokoontumisten taantuminen 1970-luvun lopulla 

ja etenkin 1980-luvun alussa johtui äärivasemmiston aatteen merkityksen laskusta. Tä-

män lisäksi perinteinen kokoontuminen työväen vappputilaisuuksiin ei kiinnostanut 

nuorisoa. Samalla opiskelijatoiminta löysi uusia erityisteemoja, kuten edellisessä laina-

uksessa mainitun ympäristösuojen sekä tämän lisäksi rauhankysymykset
560

. Eräs osoitus 

tästä kehityksestä oli ylioppilaiden Ullanlinnanmäen vappujuhlan koon kasvu jälleen 

seitsemänkymmentäluvun lopulla, minkä voi havaita myös kuviosta 8. Vaikka 1980-

luku on suurimmaksi osaksi rajattu tutkielman ulkopuolelle, niin maininnan arvoista on, 

että äärivasemmiston keväiset mielenosoitustilaisuudet olivat entisestään laskusuuntai-

set vuoden 1983 eduskuntavaalien jälkeen. Tuolloin SKDL:n piirijärjestö arvioi juhlan-

sa kymmentuhantiseksi ja marssijoita ilmoitettiin olleen vain 7300.
561

 Äärivasemmisto-

laisen aatteen suosion lasku näkyi myös jatkuvasti laskevana äänimääränä eduskunta-

vaaleissa.
562

  

 
558

 Koivusalo–Kallinen 2000, 175. 
559

 Pertti Jokinen, ”Pahalta näyttää mutta siksi marssitaan” (haast.). KU 1.5.1981.   
560

 Pekola 2010, 84. 
561

 SKDL:n Helsingin piirijärjestön vappuyhteenveto. Vappu 1983. SKDL/TJ HD21. KnA. 
562

 Ks. tarkemmin liite 15. 
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4.2.2. Oulun ”työväen ja opiskelijoiden vappu”  

Oulussa kansandemokraattien vapputilaisuuksien osanottajamäärät lähtivät myös nou-

suun vuodesta 1970 lähtien. Oulussa ei tapahtunut yhtä selkeää vappukokoontumisten 

taantumaa kuin Helsingissä, vaan ainakin työväen kulkueet keräsivät vapunpäivänä vie-

lä 1980-luvun ensimmäisinä vuosina suuret joukot kaupungin kaduille. Äärivasemmis-

ton pyrkimys yhteisiin vapputilaisuuksiin sosiaalidemokraattien kanssa toteutui vuosina 

1979–1980, mitkä selkeästi näkyivät historian suurimpina marssijamäärinä. Alla ole-

vaan kuvioon on koottu osallistujamäärien kehitys Oulun äärivasemmiston kulkueissa 

vuosina 1963–1982. Juhlayleisön lukumääräinen kehitys on rajattu kuviosta pois, sillä 

Kaleva ei arvioinnut edelleenkään juhlien yleisömääriä. Kuviossa näkyvät keskimäärät 

koskevat vain äärivasemmiston itsenäisesti järjestämiä vapputilaisuuksia vuosina 1963–

1978. Kansan Tahdon ilmoittamien juhlayleisöarvioiden keskimäärät näkyvät myös ku-

viossa. 

Kuvio 9. Oulun äärivasemmiston vappukulkueiden osallistujat Kansan Tahdon (KT) ja 

Kalevan (K) ilmoittamana v.1962–1978 sekä vappukulkueiden ja -juhlien keskiarvot 

v.1962–1969 ja v.1970–1978. Kaleva ei ilmoittanut juhlayleisön lukumääräisiä arvioi-

ta.
563

 

 

 
563

 Työväenpuolueiden yhteisten juhlien takia vuosien 1979–1982 tilaisuudet on rajattu keskimääristä 

pois. Kaleva vapunpäivän jälkeiset numerot 1963–1982; KT vapunpäivän jälkeiset numerot 1963–1982. 
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Opiskelijoiden vasemmistolaistuminen ja SAK:n kehitys olivat myös pohjoisen työväen 

vapun kasvun takana. Vapputilaisuuksien järjestämisessä Oulussa vuosina 1965–1979 

mukana ollut Pentti Niskanen on korostanut SAK:n eheytymisen tärkeyttä tilaisuuksien 

onnistumisessa 1970-luvulla: 

Miksi Oulun vappu oli niin suuri ennen kaikkea 1970-luvun alkupuolella, 

niin on nimenomaan ammattiliikkeen uusiutumisen ja yhdistymisen tulosta. -

-- Ouluun muuttanut nuori väki liittyi yhdistyneeseen ammattiliikkeeseen. Ja 

kun oli tämmöistä myönteistä henkeä, niin he tunsivat todellista tarvetta 

osallistua vappujuhliin. 60-luvun lopulla ja 70-luvun alussa oli myönteinen 

henki vappujuhlia kohtaan.
564

  

Niskanen on myös nähnyt vappujoukkojen kasvun taustalla opiskelijoiden vasemmisto-

laistumisen. Valkolakkien näkyvä esiintyminen vappukulkueessa osoitti vanhoille vete-

raaneille, että ”jotain tässä on saatu aikaa”.
565

  

Kaleva uutisoi vuoden 1970 työväen perinteistä vappumarssia huomioiden ylioppilaiden 

osallistumisen: ”Linnansaaren vappujuhlaa edelsi työväen perinteellinen vapunkulkue, 

johon nyt samoin kuin viimekin vuonna osallistui myös ylioppilaita”.
566

 Muutos opiske-

lijoiden siirtymisessä äärivasemmiston kevätkokoontumisiin ei ollut siis yhtäkkinen, 

vaan muutoksen juuret olivat kuusikymmentäluvun lopulla. Työväen keväisten joukko-

jen kasvu ja ilmeisesti nuortuminen näkyi vasta seuraavalla vuosikymmenellä. Kansan-

demokraatit selvästi myös huomioivat potentiaaliset kannattajajoukot opiskelijoissa. 

Kommunistit alkoivat vuodesta 1971 mainostaa juhliaan työläisten ja opiskelijoiden 

vappujuhlina. Pentti Niskasen mukaan ”työväen ja opiskelijoiden vappujuhla” oli alun 

perin Oulun ylioppilaslehden keksintö.
567

 SKDL:n Oulun piirijärjestön työvaliokunta 

mainosti vuonna 1971 juhliaan seuraavasti: 

Työläiset ja opiskelijat! Vappujuhliin. [otsikko] Vappu on suuri työkan-

san ja opiskelijain kansainvälinen juhlapäivä, jota juhlitaan kaikkialla 

maailmassa. Vappu on myöskin mielenosoituspäivä, jolloin työläiset ja 

 
564

 Pentti Niskasen haastattelu. Oulu 7.5.2013. 
565

 Ibidem.  
566

 ”Perinteinen vappukulkue edelsi Linnansaaren juhlaa”. Kaleva 3.5.1970. 
567

 Pentti Niskasen haastattelu. Oulu 7.5.2013. 
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opiskelijat kokoontuvat sankoin joukoin yhteisten uudistuksia vaativien 

tunnusten alle...
568

 

Nuorison osuuden kasvu työväen vapputilaisuuksissa huomioitiin lähes vuosittain sekä 

Kalevan että Kansan Tahdon sivuilla. Samalla marssijamäärät kasvoivat jokaisena va-

punpäivänä työväenpuolueiden yhteisesti järjestettyihin vappumielenosoituksiin saakka. 

Kaleva uutisoi ylioppilaiden lopettaneen omat juhlansa ainakin vuonna 1974, sillä po-

liittiset opiskelijajärjestöt osallistuivat puolueiden vappujuhliin.
569

 Opiskelijat olivat 

siirtyneet äärivasemmiston vapputilaisuuksiin, eikä ylioppilaiden omilla juhlille selkeäs-

ti ollut enää kannatusta. 

Oulun yliopiston ylioppilaskuntien puoluepolitisoituminen tapahtui valtakunnallisen 

kehityksen mukaisesti 1960–1970-lukujen taitteessa.
570

 Vaikka puoluepolitisoituminen 

menettikin merkitystään Suomen ylioppilaskunnissa vuoden 1975 jälkeen, niin OYY:n 

merkittävin muutos seitsemänkymmentäluvun toisella puoliskolla oli kansandemokraat-

tien suosion kasvu selvästi ohi sosiaalidemokraattien.
571

 Tämä omalta osaltaan selittää, 

miksi Oulussa äärivasemmiston vapputilaisuudet eivät kohdanneet pääkaupungissa ta-

pahtunutta suosion laskua vuosikymmenen lopulla. Kannatus opiskelijoiden keskuudes-

sa jatkui vuosikymmenen loppuun. 

Oulun ylioppilaskunnassa tapahtunut kansandemokraattien jakautuminen kahteen leiriin 

näkyi myös työväen vappukulkueessa. Kaleva uutisoi vuoden 1975 oululaisen vappu-

kulkueen järjestäytymistä seuraavasti:  

Kulkueeseen liittynyt nuori taistolaisryhmä toisteli jo torilla lähtövaiheessa 

rytmikästä huutoaan: ”Ti-laa Tiedonantaja” ja sai saarislaisen enemmistön 

joukosta vastustavaa murinaa. Avointa konfliktia ei sentään syntynyt.
572

 

Oulun SKDL:n kunnallisjärjestön järjestämä iltajuhla kaupunginteatterissa sai seuraa-

vana vuonna kilpailijan, kun taistolaiset järjestivät oman iltajuhlansa Pohjankartanos-

 
568

 SKDL:n Oulun piirijärjestö RY:n työvaliokunta, ”Työläiset ja opiskelijat!”. KT 28.4.1971. 
569

 ”Oulussa ei riehavappua”. Kaleva 3.5.1974. 
570

 Pekola 2010, 81. 
571

 Pekola 2010, 84. 
572

 ”Sää suosi vappujuhlijia: Oulun kulkueessa 3000 marssijaa”. Kaleva 3.5.1975. 
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sa.
573

 Muunlaista kommunistipuolueen hajaannuksesta aiheutuneita säröjä ei Oulun ää-

rivasemmiston juhlinnassa ole uutisoitu.   

Laskusuunnassa ollut kannatus eduskuntavaaleissa ei vaikuttanut 1970-luvulla pohjoi-

sen kommunistien vappuosallistujamääriin. SKDL:n suhteellinen äänimäärä Oulussa jäi 

pysyvästi alle kolmenkymmenen prosentin vuoden 1966 eduskuntavaalien jälkeisissä 

vaaleissa.
574

 Toisaalta kansandemokraatteja äänestäneiden absoluuttinen määrä usein 

kasvoi Oulussa väestönkasvun myötä.
575

 SKDL:n kannatus pysyi Oulussa kuitenkin 

suhteellisesti varsin korkeana, ja vielä vuoden 1979 eduskuntavaaleissa se sai Oulussa 

lähes kaksikymmentäseitsemän prosenttia.
576

  

Osanottajien supistuminen alkoi Oulussa vappujuhlien osalta tämän tutkimuksen vii-

meisinä vuosina. Kansan Tahto jätti juhlayleisön arviomäärän julkaisematta vuonna 

1982, mikä oli ensimmäinen kerta sotien jälkeen. Yleisöarvion julkaisemattomuus on 

tämän tutkimuksen kuluessa tarkoittanut yleisön vähäistä määrää. Vappukulkue keräsi 

kuitenkin vielä varsin suuren määrän marssijoita. Tämä oli työväen vapun kukoistus-

kauden lopun alkua, sillä Oulun piirijärjestön vuoden 1985 vapputilaisuuksien yhteen-

vedossa ilmoitettiin pohjoisen vappukulkueeseen osallistuneen vain tuhatviisisataa 

marssijaa sekä juhliin kolmetuhatpäinen yleisö
577

. Piirisihteerin toteamus ”vuoden 1986 

näkymistä” on tilannetta paljon kuvaava: 

Kuilu vappujuhlia järjestävien järjestöjen ja niihin osallistumattoman työ-

väestön välillä kasvaa. Kiireet kesämökin ja veneen korjauksissa ja huonot 

ilmat riittävät syyksi siihen, ettei osallistuta.
578

 

Työväen vapunvietto eli kiihkeän nousunkauden 1970-luvulla, mutta kollektiivinen 

ideologia ei seuraavalla vuosikymmenellä enää vedonnut työväkeen. Henkilökohtaiset 

intressit ”kesämökkeineen” ja ”veneineen” kiinnostivat enemmän kuin marssiminen yh-

teisten kevätvaatimusten puolesta. Toisaalta yllä oleva katkelma myös osoittaa, kuinka 

 
573

 ”Kulkueita ja juhlapuheita: Taistolaissärö Oulun kommunistien vapussa”. Kaleva 3.5.1976. 
574

 Ks. tarkemmin liite 16. 
575

 Esimerkiksi Oulussa SKDL sai vuoden 1966 eduskuntavaaleissa 36,7% äänistä ja vuoden 1975 edus-

kuntavaaleissa 29,8%. Vastaavien vaalien SKDL:ää äänestäneiden lukumäärät kuitenkin olivat 13 224 

(v.1966) ja 15 113 (v.1975). SVT XXIX A:29; SVT XXIX A:33.  
576

 SVT XXIX A:31. 
577

 Yhteenveto Oulun piirin kansandemokraattisesta vappujuhlinnasta vuonna 1985. Yhteenvedot vappu 

1985. SKDL/TJ HD21. KnA. 
578

 Ibidem. 
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paljon työväki oli viimeistään tähän mennessä saavuttanut. Enää ei ollut entisaikojen 

mukaista tarvetta iskulauseille ja vaatimuksille. 

4.2.3. Pääkaupungin kaduille jälleen maltillisia työväen marssijoita — Oulussa työ-

väenpuolueet juhlivat yhdessä kaksi vuotta 

Sosiaalidemokraattisten sanomalehtien vappujuhlien yleisömääräarvioiden julkaisemat-

tomuus jatkui edelleen 1970-luvulla. Helsingin Mäntymäellä pidettyjen juhlien osanot-

tajien arvioita julkaistiin kuitenkin selkeästi aiempaa enemmän. Pääkaupungin sosiaali-

demokraatit alkoivat jälleen, kolmenkymmenen vuoden tauon jälkeen, marssia kevään 

kunniaksi vuodesta 1977. Otto Karhin puistoon sotien jälkeen lähes vuosittain kokoon-

tuneiden oululaisten sosiaalidemokraattien kevätjuhlinnassa tapahtui selkeä taitekohta, 

kun paikalliset sosiaalidemokraattiset ja kansandemokraattiset järjestöt sopivat yhteisis-

tä vapputilaisuuksista vuosikymmenen taitteessa. Nämä juhlinnat päättyivät kuitenkin jo 

toisen kevään jälkeen erimielisyyksiin puhujajärjestyksestä.   

Työväenpuolueille perinteisesti kuulunut vappujuhlinta alkoi kiinnostaa myös muita 

puolueita. Suomen Sosiaalidemokraatti uutisoi vuonna 1970 vappujuhlintaan toista ker-

taa osallistuneen Suomen Maaseudun Puolueen (SMP) puheenjohtaja Veikko Venna-

mon esiintyneen vaalipiirinsä alueella Kuopiossa ja Iisalmessa
579

. SMP:n vappujuhlinta 

laajentui seuraavana vuonna lähes kahdellekymmenelle paikkakunnalle, muun muassa 

Helsinkiin.
580

 Myös muut vasemmistoon kuulumattomat puolueet alkoivat järjestää 

omia keväisiä juhliaan vuonna 1972, kun Keskustapuolue, liberaalit sekä kokoomus 

aloittivat juhlinnan.
581

  

Todennäköisesti oikeiston kannatuksen voimakas kasvu 1970-luvun alussa vaikutti näi-

den juhlien järjestämisen ajoittumiseen vuosikymmenen alkupuolelle.
582

 Tämä kehitys 

saattaa kertoa myös työväen vappujuhlien merkityksen vähenemisestä sekä vapun kult-

tuurisesta muutoksesta. Toisaalta Vennamon maaseudun puolueen aloittamalla vappu-

juhlinnalla siirryttiin työväelle perinteisesti nähdylle alueelle. Näin ollen sitä voidaan pi-

tää myös poliittisena valtapeliä.  

 
579

 ”Vappupuhujat kansanrintamahallituksen kannalla”. SS 3.5.1970. 
580

 ”Satoja vappujuhlia poliittisin tunnuksin”. HS 29.4.1971. 
581

 ”Kepu, Lkp ja kokoomus mukaan: Vapputilaisuuksia nyt entistä enemmän”. Kaleva 30.4.1972. 
582

 Vasemmistoenemmistö vaihtui selvästi oikeistoenemmistöiseen eduskuntaan vuoden 1970 eduskunta-

vaaleissa. Seuraavat eduskuntavaalit v.1975 ei juuri tilannetta muuttanut. Vahtola 2004, 403–404. 
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Tiettyä samankaltaisuutta oikeiston vappujuhlinnan kehityksessä oli kolmekymmentä-

luvun vappuhistorian kanssa, jolloin oikeistolainen IKL järjesti omia vappujuhliaan. 

Tuolloin vasemmisto oli myös altavastaajan asemassa, mikä selkeästi edesauttoi kan-

sanliikkeen juhlien järjestämistä. Muiden puolueiden vapputilaisuudet olivat 1970-

luvulla ilmeisesti varsin pieniä, sillä sanomalehtien uutisointi oli niistä olematonta eikä 

näiden tilaisuuuksien osallistuja-arvioita julkaistu. 

Muiden puolueiden kevätjuhlien vaikutus lienee ollut vasemmiston vapputilaisuuksiin 

mitätön, sillä tuolloin esimerkiksi kansandemokraattien toukokuiset kokoontumiset eli-

vät tietynlaista kulta-aikaansa, eikä sosiaalidemokraattien juhlaosallistumisessa ollut 

erityistä hiipumista. Toisaalta sosiaalidemokraattien osallistujamääriä ei lähteissä 1960-

luvulla juuri ilmoitettu ja vertailu on siten hankalaa. Eräs mahdollisuus tietysti on, että 

muiden puolueiden vappujuhlat saattoivat viedä yleisön huomiota pois työväen vapputi-

laisuuksista, joita oltiin kautta historian oltu katuvarsilta runsaslukuisina seuraamassa.  

Pääkaupungin sosiaalidemokraatit tekivät juhliinsa muutoksia jo 1960-luvun lopulla, 

jolloin vuonna 1968 juhlapaikkaa siirrettiin hieman lähemmäs Olympiastadionia, Paavo 

Nurmen patsaan tuntumaan. Juhlapaikka pysyi kuitenkin edelleen Mäntymäellä. Näin 

juhlayleisön sanottiin saavan olla asvaltoidulla kentällä, eikä tarvinnut pelätä Mäntymä-

en penkereen kuraisuutta.
583

  

Suurempi vappujuhlan muutos pääkaupungissa tapahtui, kun sosiaalidemokraatit aloit-

tivat jälleen vappumarssit. Tämä muutos tapahtui kuitenkin asteittain. Muutos alkoi lip-

pujen siirtämisellä kulkueena juhlapaikalle vuoden 1970 vapunpäivästä lähtien.
584

 Var-

sinaisena marssina tämä toteutettiin vuonna 1974.
585

 Todellinen vappumarssiin siirty-

minen ei Helsingin sosiaalidemokraateilla tapahtunut vielä seuraavina vuosinakaan, sillä 

vuodesta 1975 lähtien vappujuhlasta siirryttiin kulkueena musiikkitilaisuuteen Paasi-

puistoon
586

. Tällä marssille ilmoitettiin osallistuneen viisituhatta vappujuhlijaa.
587

 Tä-

män vappumarssin onnistumiseen varmasti vaikutti sen toteuttaminen juhlan jälkeen.  

 
583

 ”Mäntymäki odottaa”. SS 1.5.1968. 
584

 ”Helsingin sosialidemokraattinen vappujuhla” (vappumainos). SS 28.4.1970. 
585

 Vappujuhlan mainoksessa ilmoitettiin: ”Juhlien avaus tulee olemaan aikaisemmasta käytännöstä poik-

keavaa sikäli, että puolueen ja järjestöliput marssivat avauksen yhteydessä juhlapaikalla”. ”Mäntymäen 

vappujuhla”. SS 27.4.1974. 
586

 ”Tärkeää tietoa politiikasta Mäntymäellä” SS 25.4.1975. 
587

 SS 3.5.1975. 
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Helsingin sosiaalidemokraattien vappukulkueen järjestäminen alkoi varsinaisesti vasta 

vuoden 1977 vappuna. Tuolloin järjestäydyttiin ensin Kaisaniemeen, josta marssittiin 

juhlapaikalla Mäntymäelle
588

. Suomen Sosialidemokraatin mukaan pääkaupungin sosi-

aalidemokraattien vappukulkueissa oli vuosina 1975–1980 noin 5000–2500 vappumars-

sijaa
589

. Siirtyminen varsinaisen vappukulkueen totetuttamiseen usean vuoden siirtymä-

ajalla osoittaa Helsingin sosiaalidemokraattien hieman epäilleen kulkueiden onnistumis-

ta. Ehkä nähtiin epäonnistumisen vaara, sillä vappukulkueiden poliittinen henki sekä 

mielenosoituksellisuus ei vahvasti maltillistuneelle vasemmistopuolueelle enää sopinut. 

Kulkueisiin otti osaa kohtuullisesti väkeä, vaikka entisaikojen marssijalukuihin ei enää 

päästykään.  

Oulussa sosiaalidemokraatit eivät ilmoittaneet juhlayleisön arvioita enää vuoden 1955 

jälkeen.
590

 Oulun sosiaalidemokraatit yrittivät myös juhlapaikan siirtämistä vuonna 

1970 Kuusisaareen, koska ”Otto Karhin puisto ei keskeisestä sijainnistaan huolimatta 

ole täysin onnistunut vuoden suurimman työväenjuhlan pitopaikka”
591

. Ilmeisesti vap-

pujuhlat eivät uudessa juhlapaikassa onnistuneet sen paremmin, sillä jälleen vuodesta 

1971 järjestäydyttiin vappujuhliin Otto Karhin puistoon
592

.  

Ehdottomasti Oulun sosiaalidemokraattien sekä toisaalta myös kansandemokraattien 

vappujuhlinnan suurin muutos tapahtui vuonna 1979
593

, kun työväenpuolueet järjestivät 

ensimmäiset yhteiset kevään joukkotilaisuudet sitten vuoden 1947.  Työväen yhteisten 

juhlien järjestäminen oli usein ollut puheenaiheena erityisesti kansandemokraattien kes-

kuudessa, jotka näyttävät piirijärjestöjen vappuselostusten mukaan esittäneen sosiaali-

demokraateille lähes vuosittain yhteisiä vappujuhlia
594

. Sosiaalidemokraattien vastaus 

oli kuitenkin ollut aina vuoteen 1979 kielteinen. Työvoimaministeri Valde Nevalainen 

perusteli kieltäytymistä yhteisistä vappujuhlista vuonna 1974 Oulun vappujuhlassa seu-

raavasti: 

 
588

 ”Helsingissä marssitaan Mäntymäelle”(vappumainos). SS 30.4.1977. 
589

 SS vapunpäivän jälkeiset numerot 1975–1980. 
590

 Ks. tarkemmin liite 4. 
591

 ”Vappujuhla nyt Kuusisaaressa”. PT 25.4.1970. 
592

 Esim. PT 3.5.1971; PT 3.5.1974. 
593

 Esim. ”Oulun työläisten ja opiskelijain vappujuhla Raatin urheilukentällä kulkueen saavuttua”. (vap-

pumainos). PT 26.4.1979. 
594

 Esim. Yhteenveto vappujuhlista 1962. Vappu 1962. SKP/TJ HA75. KnA.  
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Yhteisjuhlien eräs vaikeus on siinä — mikäli toistensa kunnioittamista kir-

jaimellisesti noudatetaan — että sanomisen liekanaru lyhenee. Erityisesti 

tällä hetkellä erottavana tekijänä on suhtautuminen asioiden hoitoon. Sosia-

lidemokraatit ovat hallitusvastuussa ja Skdl toimii hallitusta vastaan.
595

 

Tällaista ristiriitaa ei vuoden 1979 vappuna ollut, sillä vasemmistopuolueet olivat yh-

dessä hallituksessa.
596

 Muutaman vuoden kestänyt yhteinen hallitusvastuu
597

, vasem-

miston lisääntynyt yhteistyö laajemminkin sekä muilla paikkakunnilla pidettyjen yhteis-

juhlien suuri määrä vaikuttivat siihen, että vuosina 1979–1980 pidettiin Oulussa va-

semmistopuolueiden yhteiset vapputilaisuudet. Tilaisuudet järjestettiin Oulun seudun 

ammatillisen paikallisjärjestön (OSAP) nimissä.
598

 

Kansan Tahdossa haastateltu oululainen opiskelija Outi Kanerva pohti vanhempien so-

siaalidemokraattien suhtautuvan vieroksuen marssimiseen:  

Toivon vilpittömän lämpimästi, että kaikki demaritkin tulisivat mukaan. 

Olen nimittäin kuullut joittenkin keski-ikäisten demareiden toteamuksen, et-

tä ei me ainakaan marssimaan tulla.
599

  

Sosiaalidemokraatteja kuitenkin osallistui runsain määrin, sillä vuonna 1979 marssijoita 

oli Oulun vappuhistorian suurin joukko (5000)
600

 ja seuraavanakin vuonna marssijoiden 

määrä ylitti neljäntuhannen
601

. Juhlapaikaksi valittiin vertauskuvallisesti Raatin urheilu-

kenttä
602

, joka oli sisällissodassa toiminut punaisten vankileirinä
603

. Juhlapaikka siten 

näyttäytyi vasemmistolle yhteisesti tärkeänä historiansa kautta. Kumpikaan puolueista 

ei ollut koskaan järjestänyt siellä vapputilaisuuksia, joten Raati oli myös arvovapaa juh-

lapaikka.  

Merkittävää on panna merkille, että itse juhliin ei lopulta saapunut sen suurempaa ylei-

sömäärää kuin kommunistien suurimpiin vappujuhliin yleensä. Esimerkiksi vuoden 

 
595

 Valde Nevalaisen vappupuhe Oulussa v.1974. PT 4.5.1974. 
596

 Hallitus oli voimassa 15.5.1977–26.5.1979. Tietyn hallituksen kokoonpano: Sorsa II. Hallituksen tie-

dot ja kokoonpano. Valtioneuvosto. Www-sivu. 
597

 Hallitukset, joissa mukana puolue SKDL. Valtioneuvosto. Www-sivu. 
598

 ”Oulun työläisten ja opiskelijain vappujuhla” (vappumainos). PT 26.4.1979. 
599

 ”Oulu: Vasemmiston yhteistä juhlaa odotetaan innolla”. KT 25.4.1979. 
600

 KT 3.5.1979. 
601

 Kulkueessa uutisoitiin olleen 4150 marssijaa. PT 3.5.1980. 
602

 PT 3.5.1979. 
603

 Hautala 1976, 622. 
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1978 vappujuhlaan Linnansaaressa Kansan Tahto ilmoitti osallistuneen selvästi yli kah-

deksantuhatta juhlijaa
604

, kun ensimmäiseen vasemmiston yhteiseen vappujuhlaan il-

moitettiin myös osallistuneen kahdeksantuhatta henkilöä
605

. Raatiin olisi olettanut ko-

koontuneen myös ennätyssuuri yleisömäärä — olihan säätilannekin parempi kuin esi-

merkkinä mainittuna vapunpäivänä
606

.  

Vasemmiston yhteiset vappukokoontumiset eivät kestäneet kauan, sillä jo seuraavana 

vuonna Pohjolan Työ uutisoi vappujuhlien päättyneen riitaan
607

. Riitauttavassa Raatin 

vappujuhlassa puhuivat SAK:n puheenjohtaja Pekka Oivio (sd.) ja kansanedustaja Helvi 

Niskanen (kd.).
608

 Pohjolan Työn mukaan:  

Sosiaalidemokraatit olivat esittäneet, että ensin puhuisi Oivio. Tätä perus-

teltiin sillä, että viime vuonna esiintyi ensin kommunistien puhuja. Oivion 

puhumista ensimmäisenä perusteltiin myös sillä, että hänen piti ehtiä puhu-

maan myös Kemiin.
609

  

Vasemmiston välejä hiersi myös ”se, että juhlan juontajaksi nimetty Pekka Wahlstedt ei 

ollutkaan juontajana. Tehtävässä olikin Pentti Pesä. Tarkoitus lienee ollut, että Wahl-

stedt olisi kuuluttanut ensimmäiseksi puhujaksi Oivion”
610

. Myös vappujuhlien järjes-

tämisessä oli ilmennyt riitauttavia asioita.
611

 Kansan Tahdossa vappujuhlien ”riitajutus-

ta” tiedonannon antaneen OSAP:n puheenjohtajan Erkki Sikiön mukaan juhlat eivät 

päättyneet riitaan:  

Eivätkä vappujuhlat myöskään päättyneet riitaan, kuten Pohjolan Työ kir-

joittaa. Totta on, että ryhmissä oltiin eri mieltä puhujien järjestyksestä, mut-

ta yhteisten työväen vappujuhlien kampeaminen nurin tällaisen pikkuasian 

varjolla on turhaa puhaa. Kysymyshän on vain siitä, millaiset sopimukset 

ennalta tehdään.
612

 

 
604

 Juhliin arvioitiin osallistuneen 8500 henkilöä. KT 3.5.1978. 
605

 KT 3.5.1979. 
606

 Oulussa oli v.1978 lämmintä 5.2 astetta, kun v.1979 lämpöasteita oli 9.3. Ks. tarkemmin liite 14. 
607

 ”Oulun vappujuhla päättyi riitaan”. PT 3.5.1980. 
608

 ”Oulun vappujuhla päättyi riitaan”. PT 3.5.1980. 
609

 Ibidem. 
610

 Ibidem. 
611

 Esimerkiksi suuttumusta aiheutti: ”juhlien ravintolatoiminnan rahanlaskentaan ja tarkastukseen ei de-

mareita päästetty”. Ibidem. 
612

 ”Erkki Sikiö vappujuhlien ‘riitajutusta’”. KT 6.5.1980. 
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”Pikkuasia kuitenkin kampesi työväen vappujuhlat nurin”, eikä vasemmiston yhteisiä 

vapputilaisuuksia Oulussa seuraavana keväänä enää järjestetty.  

4.2.4. Hallitusvastuullisten vasemmistopuolueiden ”mielenosoituspuhetta” oikeisto-

laistumisen paineessa 

Hallitusvastuu ohjasi vahvasti vasemmistopuolueiden vappupuheita vuosina 1970–

1982. SDP oli tämän aikajakson jokaisena vapunpäivänä hallituksessa, paitsi vuoden 

1977 vappuna, jolloin kahden viikon päästä muodostettiin Kalevi Sorsan (sd.) II halli-

tus.
613

 Kansandemokraatit ottivat osaa myös tuohon hallitukseen ja muutenkin SKDL 

oli usein hallituksessa tarkasteltuna aikajaksona. Oppositiossa se oli vuosien 1972–1975 

vapunpäivinä, mikäli jätetään huomiotta vuoden 1977 vapunpäivä, jolloin selkeästi ol-

tiin jo muodostamassa kansanrintamahallitusta.
614

  

Sanomalehtien vappupuheiden uutisoinnista täytyy vuosilta 1970–1982 mainita, että 

puheiden referaatit vahvasti yleistyivät vasemmistosanomalehdissä. Tämä on selkeä tut-

kimusongelma, mutta referaatit varmasti pyrkivät tuomaan vappupuheista esiin oleelli-

simman. Referaattien yleistyminen myös omalta osaltaan kertoo työväen sanomalehtien 

suhtautumisen muuttumisesta vappua kohtaan. Vappupuheita ei selkeästi pidetty uuti-

soimisen arvoisina, kuten vielä edellisellä vuosikymmenellä. 

Sosiaalidemokraattien vappujuhlien puheet maltistuivat ymmärrettävästi pitkästä halli-

tusvastuusta johtuen. Etenkin muiden puolueiden arvostelu laimentui selvästi, sillä ar-

vostelun tärkeänä kohteena oli ollut viisikymmentäluvulta lähtien hallituspuolueet. Nyt 

erityisen pitkään vallassa ollessaan SDP:n protestipuheille ei ollut todellista kohdetta, 

eikä mielenosoituksellisuutta voitu uskottavasti julistaa. Maininnan arvoista on, että 

vuosien 1970–1982 välisenä aikana SDP oli kahdeksassa hallituksessa, joista kuudessa 

sillä oli pääministerin salkku.
615

 Sosiaalidemokraattien keväisten vappujuhlien pääaihei-

ta olivat edelleen jo viisikymmentäluvulla vakiintuneet diskurssit: sisäpolitiikka, sosia-

lidemokratia ja talous. Alla olevassa taulukossa näkyvät keskeisesti muuttuneet diskurs-

sit Helsingin ja Oulun maltillisen vasemmiston vappujuhlissa vuosina 1970–1982.  

 
613

 Hallitukset, joissa on ollut mukana puolue SDP. Valtioneuvosto. Www-sivu. 
614

 Hallitukset, joissa on ollut mukana puolue SKDL. Valtioneuvosto. Www-sivu. 
615

 Hallitukset, joissa on ollut mukana puolue: SDP. Valtioneuvosto. Www-sivu. 
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Taulukko 14. Yleisimpien aiheiden vertailu sekä niiden prosentuaalinen esiintyminen 

tutkimuksessa käsitellyissä puheissa Helsingin ja Oulun SDP:n vappujuhlissa 1962–

1969 ja 1970–1982 välillä.
616

 

  1962–1969 1970–1982 

SDP/aate 23/27=85 % 20/34 = 59 % 

Työväen yhtenäi-

syys 

13/27=48 % 19/34 = 56 % 

Porvarit (kokoo-

mus) 

19/27=70 % 17/34 = 50 % 

 

Keskusta 15/27=56 % 15/34 = 44 % 

 

Kommunistit 14/27=52 % 13/34 = 38 % 

 

 

Sosialidemokratian aatteen esittely oli edelleen tärkeällä sijalla vappupuheissa, mutta 

sen painotus selvästi laski tarkasteluaikana. Vielä vuosina 1962–1969 sitä käsitteli lähes 

yhdeksänkymmentä prosenttia puhujista. Osittain ennen SDP:n oppositiokauden alkua, 

tarkastelujaksolla 1951–1961, aatetta käsitteli yli kahdeksankymmentä prosenttia puhu-

jista, joten hallitusvastuu ei voi olla selittävänä syynä ideologian käsittelyn laskulle. 

Työväen yhtenäisyyden käsittely oli ainoa selvästi merkitystään nostanut puheaihe. To-

sin sen osuus ei merkittävästi kasvanut, mutta muiden diskurssien osuuden laskemisen 

kautta se nousi neljänneksi yleisimmäksi puheaiheeksi vuosina 1970–1982.
617

 Diskurs-

sien osuuksien selkeä lasku todennäköisesti johtui osittain sanomalehtien vappupuhei-

den lyhennelmien osuuden kasvusta käsitellyistä puheista. 

Työväen yhtenäisyyden käsittelyn kasvun syynä oli työväenpuolueiden lähentyminen ja 

vasemmiston yhteinen esiintyminen hallituksessa. Toki vappupuheissa edelleen arvos-

teltiin toista vasemmistopuoluetta, mutta taulukosta nähtävä kommunistien arvostelun 

selvä lasku oli myös eräs osoitus muuttuneesta tilanteesta vasemmistopuolueiden välil-

lä. 

 
616

 SS vapunpäivän jälkeiset numerot 1962–1982 & PT vapunpäivän jälkeiset numerot 1962–1982. 
617

 V.1962–1969 sitä käsitteli noin 48 % puhujista. Ks. tarkemmin liite 9. 



137 

 

Erityisesti yhtenäisyyden diskurssi oli tärkeä ammattiyhdistysväelle, joiden osuus käsi-

tellyistä puhujista oli tosin vähäinen.
618

 Työväen yhtenäisyys oli ammattiyhdistykselle 

tärkeä SAK:n ja SAJ:n välirikosta johtuen. Tärkeällä sijalla yhtenäisyys säilyi myös vä-

lirikon lopettaneen SAK:n eheytymisen jälkeen, joka tapahtui maaliskuussa 1969.
619

 

Tämäkin osaltaan helpotti työväenpuolueiden lähentymistä entisestään sekä kasvatti so-

siaalidemokraattien näkemystä työväen yhtenäisyydestä tärkeänä asiana. Kansanedusta-

ja Matti Ahde piti tärkeänä ammattiyhdistysliikkeen yhtenäisyyttä vuoden 1972 vappu-

puheessaan Oulussa: ”erittäin tärkeäksi työväenliikkeen yhteistyösektoriksi on muodos-

tunut ammattiyhdistysliike”.
620

  

Ehdottomasti laajin työväen yhtenäisyyden diskurssin sisällä käsitelty aihealue oli, am-

mattiyhdistysliikkeen painottamisen lisäksi, kommunistien hajaannus. Matti Ahde toi-

voikin, ”että toverit vasemmalla voivat selvittää välinsä siten, että työväenliikkeen yh-

teistyö voidaan turvata tästä eteenpäin”.
621

 Tässä kohtaa täytyy myös painottaa taulu-

kossa esiintyvistä diskursseista, että niillä ei tarkoiteta esimerkiksi kommunistien arvos-

telua, vaan kommunistien ja kansandemokraattien käsittelyä vappuretoriikassa. Sosiaa-

lidemokraattien puheet kommunisteista nimittäin laimenivat selvästi vuosina 1970–

1982. Ainoastaan kahden puhujan juhlapuhe on luokiteltu voimakkaasti kommunisteja 

arvostelevaksi. Kalevi Sorsa puhui ”SKP:n opposition palvelevan oikeiston tehtäviä”
622

 

sekä SAK:n puheenjohtaja Niilo Hämäläinen puhuessaan ammattiyhdistysliikkeen sisäi-

sistä suhteista: ”kommunistinen osapuoli kaivautuu siiliasemiin, josta se ei peräänny 

tuumakaan”
623

. Nämäkin otannat kyseisten henkilöiden retorisista valinnoista, eivät olisi 

aiempien vuosien vappuretoriikassa herättäneet huomiota. Kommunisteja edelleen ar-

vosteltiin, mutta sen funktio ei ollut enää äärimmäisen toverin käsittelyssä ensisijaista. 

Muiden puolueiden käsittelyn vähentyminen oli kolmas merkittävä sosiaalidemokraatti-

en kevään juhlaretoriikan muutos. Porvarit olivat edelleen sosiaalidemokraattien pää-

vastustaja. Merkittävää on huomata, että ministerien puheissa porvareita ei käsitelty lä-

heskään siinä mittakaavassa kuin keskustaa. Tähän vaikutti kokoomuksen vuonna 1966 

 
618

 Ammattiyhdistykseen kuuluneiden puheita oli vain 4, kun käsiteltyjä puheita oli 34. Ks. tarkemmin lii-

te 11.  
619

 Bergholm 2001, 50. 
620

 Matti Ahteen vappupuhe-referaatti Oulusta v.1972. PT 3.5.1972. 
621

 Matti Ahteen vappupuhe-referaatti Oulusta v.1971. PT 4.5.1971. 
622

 Kalevi Sorsan vappupuhe Helsingissä v.1971. SS 3.5.1971. 
623

 Niilo Hämäläisen vappupuhe-referaatti Helsingistä v.1974. SS 3.5.1974. 
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alkanut oppositiokausi, joka päättyi vasta vuonna 1987.
624

 Sen sijaan vuosina 1970–

1982 usein SDP:n kanssa samassa hallituksessa ollut Keskustapuolue sai kritiikkiä mi-

nistereiltä huomattavasti enemmän todennäköisesti juuri hallituskumppanuuden vuoksi. 

Jos toisen vasemmistopuolueen diskurssin esittely tuli kielenkäytöltään hillitymmäksi, 

niin porvareita vastaan hyökättiin sanallisesti aiempaa voimakkaammin. Vasemmiston 

porvareiden diskurssissa oli aina ollut kyse kahden vastakkaisen ideologian polarisoin-

nista. Sosiaalidemokraateilla tämä oli viisikymmentäluvulta lähtien ollut jollakin lailla 

piilevää. Harvoin oli sanottu porvareiden olleen vastakohta SDP:lle tai sen olleen työ-

väenpuolueiden päävastustaja. Tällainen vastakohtaistaminen selvästi nousi sosiaalide-

mokraattien vapunpäivien poliittisissa katsannoissa esille vuosina 1970–1982. Voimak-

kaan ja kuvailevan puhetyylin omannut Kalevi Sorsa hyökkäsi voimakkaasti oikeistoa 

vastaan Mäntymäellä vuoden 1971 vapunpäivänä esittämässään puheessa: 

Toisen vasemmistopuolueen voimattomuuden ja siitä työväenpuoluiden väli-

siin suhteisiin heijastuneita jännityksiä pyritään hyödyntämään käynnissä 

olevalla oikeistomanööverillä. Sen etujoukkona työnnettiin Smp voimalla 

suomalaisen politiikan kenttään. Poliittista katetta vailla olevan, hädänalai-

sia ihmisiä kosiskelevan suunpieksännän avulla puolueesta onnistuttiin 

luomaan oikeiston sillanpäänasema niiden ihmisten piirin, jotka kuuluvat 

työväenpuolueiden luonnolliseen kannattajajoukkoon.
625

 

Tässä puheotteessa tulee myös selvästi esille, kuinka vappupuheissa nähtiin oikeisto ja 

porvarit nimenomaan koko työväenliikkeen vastustajana. Näin porvarien käsittelyäkin 

leimasi työväenliikkeen yhtenäisyyden diskurssi. Sosiaalidemokraattien retorinen hyök-

kääminen oikeistoa vastaan johtui oikeistolaistumisesta. Suomen sisäpolitiikassa tapah-

tui selvä suunnanvaihdos oikeistolaisempaan suuntaan vuoden 1971 eduskuntavaalisssa. 

Tuolloin eduskunnan vasemmistoenemmistö vaihtui selvästi oikeistoenemmistöksi pai-

koin 112–88.
626

 Kalevi Sorsan ”oikeiston etujoukoksi” nimittämä populistinen Suomen 
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Maaseudun Puolue oli vaalien selkeä voittaja seitsemällätoista uudella eduskuntapaikal-

la yhdessä Kokoomuksen kanssa.
627

  

Kommunistien ja kansandemokraattien kevätpuheissa tapahtui selkeitä muutoksia por-

variston ja sosiaalidemokraattien käsittelyssä sekä rauhan diskurssissa. Alla olevassa 

taulukossa näkyy aiempaan tarkastelujaksoon verraten selkeiten muuttuneet äärivasem-

miston vappujuhlien diskurssit vuosina 1970–1982. 

  Taulukko 15. Äärivasemmiston vappupuheiden puheaiheiden muutokset aikajakso-

jen v.1962–1969 ja 1970–1982 välillä. 

 1962–1969 1970–1982 

Porvaristo 14/19=74 % 21/32= 66 % 

 

SDP  7/19=37 % 19/32= 59 % 

 

Rauha  13/19=68 % 12/32= 38 % 

 

 

Rauhan diskurssin suhteellinen esiintyminen väheni huomattavasti äärivasemmiston ke-

vätjuhlien retoriikassa vuosina 1970–1982. Tämä oli yllättävä muutos, sillä rauhan kä-

sittely oli ollut yksi äärivasemmiston keskeisimmistä vappupuheiden diskursseista toi-

sen maailmansodan jälkeen.
628

 Suurvaltojen suhteiden liennytyksen kausi tuskin vaikutti 

tähän kehitykseen, vaikka liennytyskauden alkaminen kuusikymmentäluvun lopussa 

osuukin ajallisesti äärivasemmiston rauhan painottamisen vähenemisen kanssa. Suurval-

tasuhteiden muutoksen olisi päinvastoin luullut lisäävän rauhan merkityksen käsittelyä 

puheissa, sillä eräs liennytyksen edistysaskel, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonfe-

renssi, järjestettiin Suomessa ja vielä Suomen aloitteesta vuonna 1975.
629

 Lisäksi 1950-

luvun suurvaltojen liennytyskausi ei vaikuttanut kansandemokraattien vappupuheiden 

rauhan käsittelyn vähenemiseen, joten tilanne tuskin oli erilainen seitsemänkymmentä-

luvullakaan. 

 
627
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Eräs todennäköisempi syy saattoi olla Neuvostoliiton asenteen muuttuminen Suomen 

puolueettomuuspolitiikkaa kohtaan, johon rauhan diskurssi usein vahvasti liittyi. Neu-

vostoliitto alkoi vierastaa Suomen ulkopoliittista linjaa 1970-luvulla. Se pelkäsi Suomen 

hivuttautuvan hiljalleen irti YYA-sopimuksesta puolueettomuuspolitiikan avulla. JOUKO 

VAHTOLAN mukaan tämä ”puolueettomuustaistelu” vei paljon ulkoasiainministeriön 

voimavaroja ja sai jopa presidentti Kekkosen pohtimaan tehtäviensä jättämistä.
630

 Tästä 

syystä kommunistien vappupuheet saattoivat jättää rauhan vähemmälle huomiolle vuo-

sina 1970–1982. Myös sosiaalidemokraattien vappuretoriikka väheni tuolloin huomat-

tavasti rauhan diskurssin suhteen, tosin heidän puheissaan rauhaa käsiteltiin joka tarkas-

telukaudella vähenevästi.
631

   

Sosiaalidemokraattien osuus käsitellyistä aiheista kasvoi merkittävästi äärivasemmiston 

vappupuheissa tarkasteltavana aikajaksolla. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut, että toisen 

vasemmistopuolueen arvostelu olisi merkittävästi lisääntynyt, vaan SDP:tä käsiteltiin 

työväen yhtenäisyyden diskurssin kautta. Tältä osin käsittelytapa ei äärivasemmistolla 

eronnut selvästi sosiaalidemokraattien retoriikasta. Yhtenäisyys nähtiin molempien työ-

väenpuolueiden vappukatsannoissa olevan tärkeää oikeiston lisääntyneitä pyrkimyksiä 

vastaan. Molempien vasemmistopuolueiden sisäinen hajaannus myös nähtiin häiritsevän 

vasemmistopuolueiden yhteistyötä. Sosiaalidemokraattien vappupuheissa korostettiin 

kommunistien hajaannuksen haittaavaa vaikutusta yhteistyöhön, kun radikaalisemman 

vasemmiston vappupuhujat korostivat oikeistososiaalidemokraattien häiritsevän työväen 

yhtenäisyyttä. 

Kommunististen vappupuhujien kielenkäyttö toista vasemmistopuoluetta kohtaan oli so-

siaalidemokraatteja kärjekkäämpää, vaikka entisaikojen syyttelyä ei enää vappujuhlissa 

kuultukaan. SKP:n puheenjohtaja Aarne Saarisen puheet olivat usein varsin räikeitä 

etenkin porvareita käsiteltäessä, mutta myös sosiaalidemokraatit saivat osansa, kuten 

tässä vuoden 1974 vappupuheen katkelmassa: 

Herrat, niin sosialidemokraatit kuin kokoomuslaisetkin, tuntevat järjestel-

män toimintatavat ja edellytykset, hehän ovat tottuneet sitä kauan käyttä-
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mään. Jo vuonna 1927 Väinö Tanner otti näillä portailla vastaan valkoisen 

armeijan paraatin.
632

 

Sinänsä puhekatkelma ei osoita sanallisissa valinnoissa erityistä kärjekkyyttä, vaan so-

siaalidemokraattien yhdistäminen porvareihin, tuomalla mieliin vanhan puheenjohtajan 

Väinö Tannerin valkoisen armeijan paraatin vastaanottamisen lähes viidenkymmenvuo-

den takaa oli ideologisesti loukkaavaa.  

Sosiaalidemokraatteja ei arvosteltu läheskään samalla tavalla kuin porvareita, jonka 

myös SKDL:n apulaispääsihteeri Jorma Hentilä toi esille vuoden 1972 vappupuhees-

saan Oulussa: 

Vaikka me vasemmistolaisessa työväenliikkeessä pidämmekin sosiaalidemo-

kratian yhteiskunnallisia tavoitteita monin osin vajavaisina ja monesti tiu-

kastikin arvostelemme sosialidemokraattisen puolueen käytännön toimia, on 

suhteemme sosialidemokraattiseen puolueeseen kokonaan toinen kuin mi-

hinkään porvarilliseen puolueeseen.
633

 

Puheiden kärjekkyys etenkin SKDL:n ja SKP:n edustajien vappuretoriikassa oli porva-

reita kohtaan voimakasta. Erityisen voimakkaasti porvarien käsittelyssä korostui porva-

riluokan vastakkaisuus työväenliikkeeseen ja etenkin kommunisteihin nähden. SKP:n 

puheenjohtaja Aarne Saarinen toi tämän aspektin toistuvasti esille vappupuheissaan, 

esimerkiksi Helsingissä vuoden 1971 vappujuhlassa: 

Kokoomuspuolueen johdolla lietsotaan kuitenkin antikommunismin ideolo-

giaa. Se on kokoomuksen päätehtävä. --- Niistä [kokoomuspuolueen ristirii-

taisesta suhteesta Neuvostoliittoon ja oppositiosta] pyritään pääsemään irti 

valitsemalla puolueen johtoon hyvin pukeutuneita nättejä poikia, jotka on-

tolla sanahelinällä tekevät vaikutuksen yhteiskunnallisessa ajattelussaan 

pintapuolisiin ihmisiin.
634

 

Selvästi oikeiston vallan kasvu vaikutti myös kommunistien vappuretoriikan kärjistymi-

seen. Oikeiston kannatuksen kasvu olikin toinen selvästi äärivasemmiston porvareiden 
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käsittelyssä esille noussut aihealue. Ministeri Arvo Aalto kutsui seitsemänkymmentälu-

kua ”oikeiston vahvistumisen vuosikymmeneksi”
635

 ja kansanedustaja Ilkka-Christian 

Björklund valitteli vuoden 1972 vappuna, kuinka työväenpuolueiden eduskuntavaalivoi-

tosta huolimatta ”oikeiston painostus lisääntyy ja tuottaa tulosta”
636

. Suomen sisäpolitii-

kan muutos oikeistolaisempaan suuntaan sai äärivasemmiston vappupuheiden kärjisty-

miseen työväenliikkeen vihollisena nähtyä porvaria, ja etenkin kokoomusta vastaan.  
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Loppulause 

Suomalainen työväenliike alkoi järjestää vuodesta 1907 vappujuhliaan kansainvälisen 

esimerkin mukaisesti toukokuun ensimmäisenä päivänä. Tästä lähtien työväenliikkeen 

vapputilaisuuksien onnistumisen taustalla oli yleinen työväenluokan poliittinen tilanne, 

johon vahvasti liittyi niin autonomian aikana kuin itsenäisyyden ensivuosikymmeninä-

kin sorto- tai rajoitustoimenpiteet työväen kevätkokoontumisia kohtaan. Työväen vap-

puhistorian innostunein kevät vietettiin kahden täyskielletyn vapun jälkeen vuoden 1917 

maaliskuun vallankumouksen jälkeisessä poliittisessa innostuksen ilmapiirissä yhdessä 

venäläisten sotilaiden kanssa.   

Työtätekevien vappumielenosoitusten juhlapaikat olivat myös tärkeitä propagandan le-

vittämisen areenoita. Vapun alkuaikoina esitettiin työväenliikkeen keskeiset vappureto-

riikan diskurssit, joita olivat muun muassa kansainvälisyys, porvariston kritisointi, kes-

keiset vaatimukset eli tuolloin kahdeksantuntinen työpäivä, sortotematiikka sekä oman 

aatteen esittely. Propagandistiset tavoitteet olivat vahvimmin esillä alkuaikojen vappu-

retoriikassa.  

Työväenliikkeen sekä porvarillisten piirien aseellinen järjestäytyminen eskaloitui Suo-

men itsenäistymisen jälkeen sisällissodaksi, eikä vuoden 1918 vapunpäivänä Suomessa 

virallisesti juhlittu työväen vappua. Poliittinen vasemmisto nousi kuitenkin erittäin pian 

sisällissodan jälkeisestä ahdingostaan, ja seuraavan vuoden vappu oli samantapainen 

protestivappu kuin maaliskuun vallankumouksen jälkeinen. Yhteinen mielenosoituspäi-

vä oli tapa ilmaista mieltä sekä surua sodan jälkeen. Sisällissota jakoi työväenliikkeen 

kahtia: reformistiseen eli sosiaalidemokraattiseen sekä vallankumoukselliseen eli kom-

munistiseen siipeen. Vallankumouksellisuus vetosi työväkeen keväisenä mielenosoitus-

päivänä, sillä kommunistit keräsivät hieman vasemmistomaltillisemmassakin Helsingis-

sä suuremmat vappujoukot kuin sosiaalidemokraatit. Tärkeänä taustatekijänä oli myös 

kommunistien valta ammattiyhdistysliikkeessä. 

Radikaalimpien vasemmistopuolueiden kannatuksella oli koko tarkastelujaksolla vaiku-

tus luoda vahvempi perusta äärivasemmiston onnistuneille vapputilaisuuksille. Tämä 

näkyi Oulussa 1920-luvulla, jolloin sosiaalidemokraatit eivät edes järjestäytyneet keväi-

sin omiin juhliinsa, vaan kommunistien yhdessä ammatillisten paikallisjärjestöjen kans-
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sa kokoamat toukokuiset mielenosoitukset keräsivät lähes samankaltaisesti työläisiä 

kuin ennen sisällissotaa.  

Työväki ei saanut itsenäistyneessä Suomessakaan osoittaa keväisin mieltään ilman ra-

joitteita, vaan erityisesti punaliput olivat viranomaisten kieltojen kohteina. Sisällissodan 

kauna piti viranomaiset epäileväisinä työväen joukkokoontumisia kohtaan. Laiton 

kommunistinen puolue järjestäytyi vappuisin aluksi peitejärjestöjen kautta sekä lopulta 

äärivasemmiston hallussa olleen SAJ:n avulla. Tämän kautta pyrittiin myös vasemmis-

topuolueiden yhteisiin vapputilaisuuksiin. Tuolloin Oulussa pidettiin yhdet yhteiset juh-

lat, jotka eivät innostaneet suuriin joukkojuhliin kommunistien vieroksuessa yhteisiä 

marsseja maltillisten kanssa. Radikaalin vasemmiston vappujuhlat kiellettiin jo vuonna 

1930 ja sosiaalidemokraatit järjestivät jälleen vappujuhlia yksinään.  

Työväenliikkeen jakautumisesta lähtien molempien suuntien keskeiseksi viholliskuvak-

si muodostui toinen osapuoli. Porvaristo alkoi väistyä parlamentaaripolitiikkaan jo 

suuntautuneen sosialidemokraattisen puolueen viholliskuvan keskiöstä. Sosiaalidemo-

kraatit eivät olleet varsinaisesti kommunistien viholliskuvassa vielä hallitsevia, vaan 

työväenliikkeen ideologiaan kuuluneen polarisoinnin mukaisesti porvaristo oli radikaa-

lien vappupuheiden päävihollinen. Sosiaalidemokraattien hallitusvastuu oli vedenjakaja, 

sillä maltillisen vasemmiston muuttuminen hallituspuolueeksi sai vahvan vastustuksen 

äärimmäisten tovereiden puheissa.  

Työväki vietti 1930-luvulla hiljaiseloa vappujuhlissaan, sillä sosiaalidemokraatit eivät 

saaneet järjestettyä yhtä suuria vapputilaisuuksia kuin radikaalimmat toverit. Vappujuh-

lien tärkeänä taustatekijänä ollut ammattiyhdistysliike tosin oli hajonnut jo vuoden 1929 

aikana. Uuden ammattiyhdistysliikkeen, SAK:n jäsenmäärät alkoivat nousta 1930-luvun 

toisella puoliskolla, mikä sai myös vapputilaisuudet virkoamaan. Helsingissä tämä ta-

pahtui aiemmin kuin Oulussa, sillä pohjoisessa vahvaa kannatusta nauttineiden kommu-

nistien kannattajat eivät innostuneet sosiaalidemokraattien toukokuun tilaisuuksista. Ou-

lun reformistinen työväenliike ei edes uskonut vappumarssien vetovoimaan, vaan se jär-

jesti laimeasti työväkeä houkutelleet vappukulkueet vain vuosikymmenen viimeisinä 

vappuina. Ammattillisen paikallisjärjestön kasvun myötä Oulussakin työväen vappujuh-

la keräsi jo suhteellisen sankat joukot.  
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Sosiaalidemokraattien pyrkimys hallituspolitiikkaan näkyi jo 1920-luvulta lähtien sisä-

politiikan käsittelyn keskeisyydessä keväisissä mielenosoituspuheissa. Näissä sisäpoliit-

tisissa katsannoissa alettiin yhä korostuneesti esitellä taloudellisia tekijöitä. Edelleen 

usko sosialismiin näkyi, mutta käytännöllisyys korostui. Itsenäisesti järjestettyjen vap-

pujuhlien keskeiseksi aiheeksi 1930-luvulla nousikin työttömyyden selostus, jolle lama-

vuodet vuosikymmenen alussa antoivat vahvan syyn.  

Toinen maailmansota latisti työväen vapputilaisuuksien osallistujamäärät, mutta kevät-

kokoontumisia järjestettiin sotavuosinakin. Talvisodan hengessä yhtenäisyys korostui. 

Sosiaalidemokraatit saivat kääriä uudestaan punalippunsa, sillä nyt punakankaat saivat 

liehua yhdessä siniristilipun kanssa.  Vappupuheissa käsiteltiin tällä kertaa — ei vain 

työväen — vaan koko kansan yhtenäisyyttä. Vappupuheissa kuitenkin epäiltiin, kauan-

ko auvoisuutta kestäisi. Kansainvälisyyden diskurssissa kiiteltiin Ruotsin suurta apua 

etenkin sotalasten vastaanottamisesta. 

Suomen kommunistien laillistaminen jatkosodan lopettaneella välirauhansopimuksella 

mullisti työväen vapunvieton. Ensimmäistä kertaa työväki marssi vappujuhliinsa ilman 

viranomaisten rajoitteita. Vasemmistopuolueiden yhteiset toukokuun mielenosoitukset 

olivat yhdet vappuhistorian suurimmista. Vasemmistopuolueet olivat kuitenkin ideolo-

gisesti niin kaukana toisistaan, että yhteisvapputilaisuudet päättyivät muutaman vuoden 

jälkeen. Maltillisemman toverin kevätkokoontuminen menetti viimeistään tässä vai-

heessa entisten aikojen loiston. Kansandemokraattien vapputilaisuudet keräsivät tasai-

sesti väkeä, joihin 1950-luvulla otti osaa suuret joukot sotien jälkeen syntyneitä lapsia. 

Niin pääkaupungissa kuin Oulussakin kommunistit alkoivat järjestää ”työväen yhteisiä 

vappujuhlia” ammatillisen liikkeen avulla. Tämä sai SAK:n hajoamisen partaalle, minkä 

seurauksena muun muassa Helsingin sekä Oulun ammatilliset paikallisjärjestöt erotet-

tiin ammattiyhdistysliikkeestä. Tästä lähtien kansandemokraattiset kevään vastaanotta-

jaiset pyrittiin järjestää työpaikkojen avulla, mikä ei työpaikoilla usein herättänyt innos-

tusta. Kommunistit peittelivät juhlien järjestämistä, eikä järjestäjätahoa usein mainittu. 

Ammatillinen liike pysyi juhlien taustalla, sillä sen avulla usein kutsuttiin vappujuhla-

toimikunnat koolle. SDP:n sisäisestä hajaannuksesta aiheutunut SAK:n hajoaminen 

1960-luvun alussa sai jälleen kommunistit yrittämään ammatillisen liikkeen avulla jär-

jestettyjä vapputilaisuuksia. Vuosikymmenen lopulta onkin useita viitteitä että tässä on-

nistuttiin. 
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Toisen maailmansodan jälkeen vappuretoriikan suurimmaksi suunnannäyttäjäksi muo-

dostui hallitusvastuu, etenkin sosiaalidemokraateilla. Kommunistien vappuretoriikka oli 

vielä oppositioon joutumisen jälkeisinä vappuina erittäin hyökkäävää, joskaan ei enää 

1920-luvun tyyliin. Kansandemokraattien vappuretoriikkaa ohjasi läpi tarkastelujakson 

SKDL:n yhteistyönluonne, sillä työväen yhtenäisyys oli heidän selvästi korostunein 

diskurssi yhdessä sisäpoliittisten aiheiden.  

Kommunistien vappujuhlinnan tasaisuus päättyi 1960-luvun alun vappuosallistumisen 

romahtamiseen, kun vielä edellisellä vuosikymmenenä runsain joukoin marsseihin osal-

listuneet lapset alkoivat siirtyä opiskelija- sekä aikuisikään. Vapputaantuman taustalla 

vaikutti myös SAK:n hajoaminen vuonna 1960. Ajalle oli tyypillistä protesti perintei-

syyttä sekä vanhempia sukupolvia vastaan. Vaikka opiskelijoiden radikalisoituminen on 

nähty syntyneen vasta kuusikymmentäluvun lopulla, nuorten perinteisyyden vieroksunta 

työväen vapputilaisuuksissa alkoi jo vuosikymmenen alkupuolella. Vasemmiston yhtei-

nen hallitusvastuu ei innostanut vapputilaisuuksiin osallistumisessa, vaan kommunistien 

suurta suosiota nauttineessa Oulussa osallistuminen laski entisestään hallitukseen me-

non jälkeen.  

Myös kansandemokraattien vappuretoriikka maltistui huomattavasti oppositiokauden 

päättymisen jälkeen, mikä näkyi muun muassa sisäpolitiikan entistä korostuneemmassa  

asemassa vapunpäivien poliittisissa katsannoissa. Kansandemokraattien vappupuheiden 

tematiikassa ei tämän jälkeen suuria muutoksia tapahtunut. Suomen sisäpolitiikan oi-

keistolaistuminen 1970-luvun alussa aiheutti molemmissa vasemmistopuolueissa vah-

van porvarivastaisuuden, mutta puheet laimenivat pian vasemmiston yhteisen hallitus-

vastuun jatkuessa. 

Työväen kevään mielenosoitukset nousivat uuteen kukoistukseen 1960-luvulla alkaneen 

opiskelijoiden radikalisoitumisen sekä erityisesti politisoitumisen myötä. Myös SAK:n 

eheytymisellä vuoden 1969 lopussa oli vapun kehityksessä merkittävä osuus. Helsingis-

sä työväen vapputilaisuuksien kasvu alkoi kuusikymmentäluvun viimeisenä vapunpäi-

vänä. Helsingissä työväen ja opiskelijoiden yhteenkokoontuminen koki huipentuman 

Vietnamin sodan päättyessä juuri ennen vuoden 1975 vappujuhlia. Vielä seuraavana va-

punpäivänä Senaatintorin kansoitti yhtä suuri joukko juhlijoita, mutta tämän jälkeen 

kansandemokraattien vappujuhlinta lähti pääkaupungissa laskuun yhdessä aatteen kan-

natuksen kanssa.  
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Oulussa tapahtui samantyylinen kehitys, sillä pohjolan kommunistit alkoivat järjestää 

mainostamiaan työväen ja opiskelijoiden vappujuhlia. Oulussa opiskelijoiden sekä työ-

väen yhteenliittyminen jatkui koko vuosikymmenen, sillä samanlaista osallistumisen 

laskua kuin pääkaupungissa ei Oulussa vielä 1970-luvulla tapahtunut. Tärkeässä ase-

massa työväen vappujuhlinnan kannalta olleiden yliopisto-opiskelijoiden politisoitumi-

nen Oulussa tapahtui vuosikymmenen lopulla vasemmistossa kommunistien hyväksi, 

mikä vaikutti työväen vapun suosion jatkuvuuteen. Pitkään äärimmäisen työväenliik-

keen piirissä propagoima ajatus yhteisistä vasemmiston vapputilaisuuksista onnistui Ou-

lussa viimein vuonna 1979, mutta osapuolet riitautuivat heti seuraavana vuonna muun 

muassa puhujien esiintymisjärjestyksestä. Yhteisjuhlat olivat viimeinen nousun hetki 

oululaisessa työväen vappujuhlinnassa.   

Työväen vapunvieton jatkotutkiminen on ehdottomasti tarpeellinen. Tässä tutkimukses-

sa keskityttiin vain vuosiin 1907–1982. Helsingissä järjestettiin kansainvälisen esimer-

kin mukaisesti vappujuhla jo vuonna 1890 toukokuun ensimmäisenä päivänä. Myös Ou-

lussa järjestettiin vappujuhlia ennen vuotta 1907. Näistä syistä jo pelkästään aikarajauk-

sen vuoksi tutkimusta olisi tarpeellista jatkaa. Tärkeää olisi myös tutkia kesäkuussa jär-

jestettyjä työväen vapputilaisuuksia, joiden luonnetta voisi vertailla myöhempiin vappu-

juhliin. Työväen vapunvieton tutkimista ei Suomessa ole laajasti tehty, joten monenlai-

set näkökulmat ovat mahdollisia. Tulevien tutkimusten sekä työväenliikkeen historian 

kannalta olisi tarpeellista järjestää järjestelmällinen vappumuistojen keräys. Keräyksen 

voisivat toimeenpanna esimerkiksi työväen arkistot.  
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Lähde: Työmies 1907–1917; Suomen Sosialidemokraatti 1919–1944; Pohjolan Kansa 

1920; Suomen Työmies 1923, Työväenjärjestöjen Tiedonantaja 1924–1929, Pohjolan 
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Liite 2. Oulun työväen vapputilaisuuksien osallistujat sekä kulkueiden osastot työväen 

sanomalehtien mukaan v.1907–1944. 

 

Lähde: Kansan Tahto vapunjälkeiset numerot 1907–1917; Pohjan Kansa 1920–1922; 

Uusi Pohjan Kansa 1923; Pohjolan Työmies 1924; Pohjan Voima 1925–1929. 

 

Liite 3. Helsingin kansandemokraattien ym. vapputilaisuuksien osallistujamäärät kd. 

sanomalehtien mukaan v.1945–1982. 

 

Lähde: VS vapunjälkeiset numerot 1945–1956 & KU 1957–1982. 
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Liite 4. Helsingin SDP:n vapputilaisuuksien osallistujmäärät sd. sanomalehtien mukaan 

v.1945–1982 

 

Lähde: Helsingin SDP ei järjestänyt vappukulkuetta v.1948–1974. Mikäli kuviossa tyh-

jä arvo, siltä päivältä ei ole uutisoitu osallistujia. SS vapunjälkeiset numerot v.1945–

1982. 

 

Liite 5. Oulun kansandemokraattien ym. vapputilaisuuksien osallistujamäärät kd. sano-

malehden mukaan v.1945–1982. 

 

Lähde: Kansan Tahto ei ilmoittanut juhlayleisön lukumäärä v.1982. KT vapunjälkeiset 

numerot v.1945–1982. 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

1
9

4
5

1
9

4
7

1
9

4
9

1
9

5
1

1
9

5
3

1
9

5
5

1
9

5
7

1
9

5
9

1
9

6
1

1
9

6
3

1
9

6
5

1
9

6
7

1
9

6
9

1
9

7
1

1
9

7
3

1
9

7
5

1
9

7
7

1
9

7
9

1
9

8
1

Helsinki SDP
vappukulkue
(v.1948-1974 ei
kulkuetta)

Helsinki SDP
vappujuhla

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1
9

45

1
9

47

1
9

49

1
9

51

1
9

53

1
9

55

1
9

57

1
9

59

1
9

61

1
9

63

1
9

65

1
9

67

1
9

69

1
9

71

1
9

73

1
9

75

1
9

77

1
9

79

1
9

81

Oulu SKDL
ym.
vappukulk
ueet

Oulu SKDL
ym.
vappujuhla
t



161 

 

Liite 6. Oulun SDP:n vapputilaisuuksien osallistujamäärät sd. sanomalehden mukaan 

v.1945–1982. 

 

Lähde: Oulun SDP ei järjestänyt vappukulkueita v.1948–1978. Pohjolan Työ ilmoitti 

juhlayleisömäärät vuoden 1949 jälkeen vain v.1953, 1954, 1971, 1976 ja 1979–1980. 

Pohjolan Työ vapunjälkeiset numerot 1945–1980. 

 

Liite 7. Helsingin SDP:n ym. puhujien vappupuheaiheiden prosentuaalinen käyttö sd. 

sanomalehtien mukaan v.1907–1917, 1919–1929 ja 1930–1939. 

 

Lähde: Helsingissä ei järjestetty SDP:n vappujuhlia v.1909, 1915–1916, 1918 ja 1929. 

Suomen Sosialidemokraatti vapunjälkeinen numero 1907–1908, 1910-1914, 1917, 

1919-1921, 1923-1928 & 1930–1939. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

1
9

4
5

1
9

4
7

1
9

4
9

1
9

5
1

1
9

5
3

1
9

5
5

1
9

5
7

1
9

5
9

1
9

6
1

1
9

6
3

1
9

6
5

1
9

6
7

1
9

6
9

1
9

7
1

1
9

7
3

1
9

7
5

1
9

7
7

1
9

7
9

Oulu SDP kulkueet
(v.1948-1978 ei
kulkueita)

Oulu SDP
vappujuhlat

54 % 54 % 57% 
35 % 35 % 37 % 37 % 33 % 

6 % 

46 % 31 % 26 % 
26 % 17 % 14 % 

37 % 

34 % 

54 % 

49 % 

65 % 

30 % 33 % 
60 % 

35 % 
33 % 

12 % 

53 % 

42 % 

51 % 37 % 37 % 35% 

Helsingin SDP
1930-1939

Helsingin SDP
1919-1929

Helsingin ja Oulun
SDP 1907-1917



162 

 

 

Liite 8. Helsingin äärivasemmiston puhujien vappupuheaiheiden prosentuaalinen käyttö 

työväen sanomalehtien mukaan v.1922–1929. 

 

Lähde: Suomen Työmies v.1921–1923, Työväenjärjestöjen Tiedonantaja v.1924–1929.  

 

 

Liite 9. Helsingin ja Oulun SDP:n ym. puhujien vappupuheaiheiden prosentuaalinen 

käyttö sd. sanomalehtien mukaan v.1945–1982. 

 

Lähde: Suomen Sosialidemokraatti 1945–1982; Pohjolan Työ 1945–1982. 
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Liite 10. Helsingin ja Oulun SKDL:n ym. puhujien vappupuheaiheiden prosentuaalinen 

käyttö sd. sanomalehtien mukaan v.1945–1982. 

 

 

Lähde: Kansan Tahto 1945–1982; Vapaa Sana 1945–1956; Kansan Uutiset 1957–1982. 

 

Liite 11. SDP:n vappujuhlien puhujien luokitus v.1907–1982. 

Helsinki Kaikki K.ed Ay-

liike 

Puolue Ministeri Toimittaja Muut & 

(Tuntematon) 

1907–1917 46 23 3 2 - 4 14 (12) 

1919–1929 34 25 - 3 1 4 1 

1930–1939 40 19 12 6 1 2 (3) 

Helsinki&Oulu        

1945–1950 17 6 1 6 3 - (1) 

1951–1961 31 12 5 7 5 - (1) 

1962–1969 27 13 3 8 3 - - 

1970–1982 34 18 4 3 9 - - 

Lähde: Suomen Työmies 1907–1917; Suomen Sosialidemokraatti 1919–1982; Pohjolan 

Työ 1945–1982; Eduskuntamatrikkeli, www-sivu; Kansallisbibliografia, www-sivu. 
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Liite 12. Äärivasemmiston/SKDL:n ym. vappupuhujien luokitus v.1921–1929, v.1945–

1982. 

Helsinki Kaikki K.ed. Ay-

liike 

Puolue Ministeri Toimittaja Muut & 

(Tuntematon) 

1921–1929 26 4 5 8 - 1 8 (5) 

Helsinki&Oulu        

1945–1950 18 7 5 3 2 1 - 

1951–1961 29 17 8 4 - - - 

1962–1969 19 9 2 4 2 - (2) 

1970–1982 32 15 3 9 5 - - 

Lähde: Suomen Työmies 1921–1923; Työväenjärjestöjen Tiedonantaja 1924–1929; Va-

paa Sana 1945–1956; Kansan Uutiset 1957–1982; Kansan Tahto 1945–1982. Eduskun-

tamatrikkeli, www-sivu; Kansallisbibliografia, www-sivu. 

 

 

Liite 13. Suomen Ammattijärjestön jäsenmäärät v.1907–1929, Suomen Ammattiyhdis-

tysten jäsenmäärät v.1930–1968 ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön jäsenmää-

rät v.1969–1982. 

 

Lähde: Bergholm 2001, 77. 
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Liite 14. Helsingin Kaisaniemen vapunpäivän kello 14 lämpötila, vuorokauden sade-

määrä mm ja lumensyvyys cm v.1907–1982 sekä Oulun vapunpäivän lämpötila v.1971–

1982. 

Vuosi  Lämpötila Sade Lumi  

1907 6,2 1,0   

1908 6,3 -   

1909 0,9 10,9   

1910 10,3 0,2   

1911 6,9 - -  

1912 8,2 - -  

1913 1,9 4,9 -  

1914 5,3 - -  

1915 9,0 - -  

1916 13,1 0,5 -  

1917 5,8 - 5  

1919 12,0 - -  

1920 7,3 - -  

1921 11,7 - -  

1922 7,2 13,1 -  

1923 6,4 5,9 -  

1924 7,3 - -  

1925 6,4 0,3 -  

1926 11,2 - -  

1927 6,5 - -  

1928 10,2 - -  

1929 1,7 3,9 5  

1930 11,8 - -  

1931 13,6 - -  

1932 11,3 - -  

1933 7,2 - -  

1934 15,2 - -  

1935 4,0 - -  

1936 13,2 - -  

1937 12,1 - -  

1938 10,3 0,0 -  

1939 7,0 - -  

1940 12,4 - -  

1941 6,3 - 27  

1942 9,2 - -  

1943 6,0 0,0 -  

1944 5,0 - -  

1945 10,4 - -  

1946 10,6 0,0 -  

1947 5,4 - -  

1948 9,8 1,4 -  
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1949 10,9 2,3 -  

1950 8,6 - -  

1951 12,2 - -  

1952 4,9 - -  

1953 14,0 - -  

1954 7,1 - -  

1955 7,5 - -  

1956 6,1 - -  

1957 2,2 11,0 -  

1958 11,4 - -  

1959 13,3 - -  

1960 6,6 0,3 -  

1961 5,1 - -  

1962 7,0 8,2 -  

1963 5,1 4,4 -  

1964 4,2 3,2 -  

1965 4,5 - -  

1966 15,0 - -  

1967 1,5 4,2 -  

1968 7,8 3,2 -  

1969 3,4 - -  

1970 10,2 - - Oulun lämpö-

tila v.1971 

1971 5,2 0,0 - 7 

1972 10,0 - - 4,9 

1973 10,3 0,1 - 11,5 

1974 10,2 - - 6,9 

1975 15,3 - - 7,5 

1976 4,7 2,6 - 4,8 

1977 11,6 0,2 - 9,4 

1978 5,9 - - 5,2 

1979 5,1 0,1 - 9,3 

1980 8,2 - - 5,7 

1981 0,7 9,0 - 1,5 

1982 6,4 0,1 - 6,2 

Lähde: Helsingin säätilastot laadittu Ilmatieteen laitoksen aineiston pohjalta, joka saatu 

sähköpostitse. Oulun säätilastot: Suomen Meteorologinen vuosikirja osa 1A v.1971–

1982. 
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Liite 15. Helsingin suurimpien vasemmistopuolueiden prosentuaaliset äänimäärät edus-

kuntavaaleissa v.1907–1983. 

 

Lähde: SVT XXIX,XXX Eduskuntavaalit 1907–1983. 

 

Liite 16. Oulun suurimpien vasemmistopuolueiden prosentuaaliset äänimäärät eduskun-

tavaaleissa v.1907–1983. 
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